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BẢNG THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Khung máng xối Munters (MPG)
Làm mát bay hơi

Munters là công ty tiên phong cung cấp giải pháp 
không dùng keo kết dính giúp công tác lắp đặt dễ 
dàng hơn. Và khung máng xối Munters (MPG) là ví dụ 
điển hình của một hệ thống cung cấp và phân phối 
nước hoàn chỉnh cho các tấm làm mát bay hơi.

Rủi ro lớn nhất đối với hệ thống phân phối nước tiêu 
chuẩn là rò rỉ nước khi sử dụng keo dán kết nối các bộ 
phận, dẫn đến khi sự cố xảy ra, việc sửa chữa sẽ phức 
tạp.
Hơn nữa, keo dễ bị rách và nứt vỡ theo thời gian do sự 
co giãn theo nhiệt môi trường của hệ thống máng xối 
nhựa.
MPG đã thay thế keo kết dính bằng các khớp nối độc 
quyền từ vật liệu chất lượng cao hạn chế rò rỉ do tác 
động nhiệt.
Thời gian và quy trình lắp đặt, kiểm tra, bảo trì thông 
thường được giảm đáng kể vì thiết kế dạng khối của 
MPG có thể dễ dàng tháo rời và không mất thời gian 
làm khô.
Máng xối 2 lớp cung cấp lượng nước cần thiết cho 
toàn hệ thống, tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì không 
cần thêm bể chứa.
MPG là giải pháp tối ưu cho vùng khí hậu cần làm 
mát từ -10°C đến +40°C cũng như tất cả các ứng dụng 
trong nhà kính và chăn nuôi.
Không còn rò rỉ nước, lãng phí thời gian và tiền bạc. 
Đó là khung máng xối Munters (MPG).

Hệ thống không dùng keo kết dính
• không còn rủi ro rò rỉ do vết nứt ở vị trí keo khô
• dễ dàng lắp đặt, vệ sinh và thay thế tấm làm mát
• không cần thao tác trên toàn chiều dài khung khi 

sửa chữa
Vật liệu chất lượng cao
• không bị rò rỉ nước do hiện tượng co giãn theo 

nhiệt độ môi trường
• máng xối 2 lớp chắc chắn
• độ bền tuyệt vời
• tuổi thọ lâu dài
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Khung máng xối Munters (MPG)

MPG – đế đỡ tấm làm mát dạng tổ ong



Giải pháp toàn diện
MPG được thiết kế và chế tạo để đảm bảo quá trình làm 
ướt tấm làm mát được thực hiện chính xác, ngay cả khi 
thời tiết nắng nóng cực đoan buộc phải bơm nước tuần 
hoàn liên tục.

Sự kết hợp giữa MPG và tấm làm mát CELdek® là giải pháp 
đảm bảo khí hậu hoàn hảo cho nhà kính và chăn nuôi.

Tất cả bộ phận được làm bằng vật liệu PVC và PP chất 
lượng cao, chống tia UV. Giải pháp MPG hoàn chỉnh bao 
gồm

• Hệ thống khung máng đầy đủ (trên, dưới và 2 bên)
• Bộ phân phối và bơm ly tâm cùng phụ kiện
• Bộ kiểm tra và phụ kiện
• Bộ xả rửa và phụ kiện
• Bộ giá đỡ bơm và phụ kiện
• Bộ phụ tùng và phụ kiện

Rãnh giữ tấm làm mát và Tấm tản nước

Khớp nối nhanh cho trải nghiệm lắp đặt dễ dàng. Tấm tản 
nước được thiết kế lệch hướng đảm bảo khả năng phân 
phối nước tốt nhất mà không cần tấm làm mát phân phối.

MPG thiết kế sử dụng với các tấm 
làm mát 150 mm (6 inch) như 
CELdek® or RCP* CoolPad và chiều 
cao lắp đặt tương ứng có thể lên đến 
2 m (6.5 ft) và 2.5 m (8 ft).

Bao gồm tất cả các đường ống, 
khớp nối, co nối cần thiết để kết 
nối máy bơm nước với hệ thống 
MPG, van phao, cấp nước giữa 
hoặc bên.

1
Bộ phân phối

Máy bơm nước ly tâm tích hợp 
bộ lọc. 

Thông số nguồn cấp: 230 / 
400VAC, 1 pha hoặc 3 pha, 50 / 
60Hz.

2
Máy bơm

Cho phép súc rửa bụi bẩn và cáu 
cặn ra khỏi hệ thống.

4
Bộ súc rửa

Phụ tùng thay thế trong trường 
hợp xảy ra hư vỡ do quá trình lắp 
đặt.

6
Bộ phụ tùng

Phụ kiện 
tùy chọn

Cho phép cố định máy bơm ở vị 
trí treo (treo) khi không thể lắp 
đặt sàn.

5
Bộ giá đỡ máy bơm MPG

Đế đỡ tấm làm mát

Được thiết kế với các lỗ thoát nước lớn 
dạng tổ ong để tránh đọng nước, tắc 
nghẽn và phát triển rêu tảo, dễ dàng vệ 
sinh và súc rửa.

Ron chống rò

Làm bằng neoprene, không dùng keo kết 
dính.

Máng gom

Bể chứa nước được kết hợp ở phần máng 
xối bên dưới, với lượng nước chứa đảm 
bảo máy bơm không bị chạy khô. Vỏ máng 
2 lớp ổn định và chắc chắn, hạn chế rung 
lắc.

Tấm làm mát CELdek®
Để đạt được kết quả tối ưu, chúng tôi 
khuyên bạn nên kết hợp MPG với tấm 
làm mát Munters CELdek®, được chứng 
nhận GreenGuard Gold (tốc độ rửa 60 [l 
/ phút] / m2).

Thiết kế này cho hiệu quả làm mát tối 
đa, độ mất áp thấp và độ tin cậy cao 
trong nhiều năm vì được làm từ giấy 
xenlulo đặc biệt. Thiết kế góc chéo 
không bằng nhau của CELdek® tăng 
cường sự hòa trộn giữa không khí và 
nước để đạt hiệu suất làm mát tối ưu 
nhất.

RCP CoolPad
Hệ thống hỗ trợ tấm làm mát CoolPad 
RCP bằng nhựa (tốc độ rửa 120 [l / phút] 
/ m2).

Bộ cơ bản 6 m, gồm: 

• Ngăn kết nối cấp xả nước (cấp nước ở 
giữa hoặc 1 bên)

• 2 máng xối: 3 m và 2.85 m

• Bộ bên (độ cao tấm làm mát < 2.5 m)

Bộ giữa 6 m, gồm: 

• 2 máng xối 3 m

Bộ giữa 3 m (khung đơn, dùng cho nuôi 
heo), gồm: 

• Ngăn kết nối cấp xả nước (cấp nước ở 
giữa hoặc 1 bên)

• 1 máng xối 3 m

• Bộ bên (độ cao tấm làm mát < 2.5 m)

Bộ giữa 3 m 

• 1 máng xối 3 m

Khung

1

2

Cho phép kiểm tra và điều chỉnh 
van phao (không cần tháo tấm 
làm mát).

3
Bộ kiểm tra

3

4

5

6
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Bơm Chiều dài
Đường nước cấp
Giữa (M)/Bên(S)

Khung MPG với CELdek®

0.5 Hp

3 M/S*

6 M/S*

9 M/S*

12 M/S*

1.0 Hp

15 M/S*

18 M/S*

21 M/S*

24 M/S*

27 M

2.0 Hp

30 M

33 M

36 M

39 M

42 M

Bơm Chiều dài
Đường nước cấp
Giữa (M)/Bên(S)

Khung MPG với RCP CoolPad

1.0 Hp

3 M/S*

6 M/S*

9 M/S*

12 M/S*

2.0 Hp

15 M

18 M

21 M

24 M

*trong trường hợp cấp nước bên, các phần tử BE ở vị trí đầu tiên

     Bộ cơ bản 6 m |      Bộ giữa 6 m |      Bộ giữa 3 m |      Bộ cơ bản 3 m (Khung đơn)

Tốc độ rửa: 60 l / phút trên m2 bề mặt đối với CELdek® PAD | 120 l / phút mỗi m2 bề mặt trên đối với tấm nhựa RCP

Hệ thống bơm: công suất 0.50 Hp / một pha 220V / 50-60Hz | công suất 1.00 Hp / ba pha 400V / 50-60Hz | công suất 2.00 Hp / ba pha 400V 
/ 50-60Hz 

Trọng lượng tối đa trên mỗi đơn vị chiều dài = 85 kg / m (+ 25% độ bền của cấu trúc đối với các thiết bị treo).
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