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ÜRÜN SAYFASI

EC Cool, Munters
Evaporatif Soğutma

Yarım yüzyıldan fazla bir süredir Munters nem kontrolünde 
lider öncü olmuştur ve biz daha yeni başlıyoruz.

Yaz aylarında yüksek basınç alarmlarına elveda deyin
Soğutma ekipmanınız giderek daha zorlayıcı olan yaz 
koşullarından muzdarip mi? Yaz aylarında yüksek basınç 
alarmlarını önlemek ister misiniz? Enerji tasarrufu yapmak ister 
misiniz?

Öyleyse Munters EC Cool sizin ürününüz.

EC Cool, çatı tipi kondenserinizin giriş sıcaklığını düşüren 
bir buharlaşmalı soğutma keçesi sistemidir. Giriş koşullarını 
düşürerek yüksek basınç alarmı riskini azaltır ve bunun yanında 
soğutma sisteminizin verimliliğini artırırsınız.

Yenilikçi mühendislik
Munters, tutkal ve yapıştırıcı içermeyen bir çözüm sunarak, 
montaj sürecini basitleştiren sorunsuz ve kolay kurulumlu 
kondenser ön soğutma sistemi sağlamada bir adım öndedir.
Bu devrim niteliğindeki yeni sistem, termal genleşme 
veya büzüşme kaynaklı çatlak veya su sızdırma sorunu 
yaşamadığından uzun servis ömrünü garanti eder. Bakım
ve temizlik işlemleri kolaydır. Akıllı klips sistemi su borusuna 
kolay erişim ve keçe
değişimini sağlar.

Faydalar:

• Yaz aylarında daha güvenilir soğutma tesisatı.

• Dış koşullardan kaynaklı yüksek basınç alarmı YOK.

• Kondenserde korozyon ve mineral birikimi yok.

• Daha yüksek enerji tasarruflu soğutma tesisatı (COP).

• Daha yüksek soğutma kapasitesi.

• Kolay temizlik ve keçe değişimi.

• Kolay ve hızlı kurulum.

• Standart stok ürünü, dolayısıyla kısa sürede teslimat.

Kondenser giriş sıcaklığındaki her 1°C düşüş, kondenser 
verimliliğini en az %2 artırır.
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Munters EC Cool –Az, öz olduğunda
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Az ama öz, yapışkan gerektirmeyen yeni EC Cool sisteminin 
sunduğu avantajları özetler. 

“Az” yaz aylarında yüksek basınç alarmlarından kaynaklı 
arızalar ve bu sorunları düzeltmek için harcanan parayı anlatır. 
“Öz” gönül rahatlığı ve soğutma tesisatının genel verimliliğini 
ifade eder.

EC Cool sistemi yaz aylarında su püskürtmekten kurtarır ve 
böylece kondenserler üzerinde mineral birikimi ve korozyon 
oluşturmadığından daha yüksek güvenilirlik sağlar. Bunlar iyi 
bilinen ve önemli risk faktörleridir.

EC Cool sisteminin kurulumu basittir ve yapışkan gerektirmeyen
tasarımı sayesinde malzemelerin termal genleşme ve 
büzüşmelerini telafi edecektir. Su tankının, su sızdırma riski 
olmaksızın bağlantı yerleri dâhilinde serbestçe genişlemesine 
imkân tanır.

EC Cool sistemi, kurulum ve devreye alma sürelerinde azalma
sağlayan yenilikçi tasarımı sayesinde para, zaman ve malzeme
tasarrufu sağlar.

EC Cool matrisinden geçen sıcak ortam havası,
matris boyunca serbestçe akan su ile temas eder. Isı
enerjisi su tarafından emilir, suyun buharlaşması ve
havanın soğumasını sağlar. 

Kondenser sistemine giren önceden soğutulmuş
hava, kondenser bobininden çıkan ısı enerjisinin
daha kolay yayılmasını sağlar, böylece aynı veya
çoğu durumda daha az enerji tüketimiyle soğutma
kapasitesini artırır. 

*Dış ortam sıcaklığı 40 °C db, 23 °C wb

Güçlü, esnek ve modüler sistem
Modüler sistem sayesinde 2 metre yüksekliktekiler dâhil her 
boyutta kondenseri güçlendirebiliyoruz.

• Devir daim su sistemlerinde susuz çalışmanın engellenmesini 
sağlamak için yüksek kapasiteli dâhili su sistemi.

• Çok yüksek dayanıklılık ve sağlamlık için çift cidarlı 
güçlendirilmiş su deposu.

• Keçe kılavuzları ve deflektör özellikli klips sistemi.

• Tüm sistemi yıkamak için ön cephe açıklığı.

• Tıkanma ve keçenin suda toplanmasını önlemek için 
genişpetek delikli keçe destekleri.

• UV stabilize, yüksek kalite PVC ve PP malzemeden üretim.

• Korozyon önleyici, deterjan ve dezenfektanlara karşı 
dayanıklı.

SERVICES

Yeşil Koruyucu Altın
Munters yüksek performanslı EC Cool 
ortamı, GreenGuard Gold sertifikasına 
sahiptir ve tehlikeli olmadıklarından emin 
olmak için 360’tan fazla ilgili kimyasalın 
emisyonları için test edilmiştir.


