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هواساز پکیج کامفورتک از ساده ترین،کم هزینه ترین و طبیعی ترین روش خنک سازی یعنی تبخیر آب استفاده می 
کند. هوایی که به داخل آپارتمان می دمد مانند هوای پارکها و باغها مطبوع و دلچسب است.

این دستگاه از پیشرفته ترین و جدیدترین واسطۀ تبخیر یعنی از نوع Metallic Based Rigid Composite با روکش 
پلیمری استفاده می کند که حاصل 25 سال پژوهش، اختراع و بکارگیری چندین نوع از آنها در دستگاه هاست.این 
واسطه تبخیر مصنوعی است و بازده خنکی و دوام بازده باالتری نسبت به واسطه های تبخیر طبیعی چوبی )پوشالی(  

وکاغذی)سلولزی( دارد. رسوب نمی گیرد؛ خودبخودشسته  می شود و دوام عمرآن چندین سال است . 

باعث شستشوي  ایستاده  مدلهاي  در  پایین(  به  باال  )از  ریزش آب  و  باال(  به  پایین  )از  هوا  مخالف جریان  گذر 
چندباره، پاالیش و خنکسازي هوا با حداکثر بازده ممکن تا )%90(میشود. یعني در هواي گرم وخشکي مثل C°۴2 و 
%۱0رطوبت نسبي بیرون، هوایي با دماي C°2۱ ولي مرطوب میسازد. این حجم هواي خنک ومرطوب وقتي با جداره 
هاي گرم دیوارها و بارهاي گرماي داخلي برخورد مي کند و مخلوط مي شود، گرما را با خود بیرون مي برد)بدلیل 
۱5 تا 20 بار تعویض کل هواي آپارتمان درساعت( و بزودي دماي هواي مخلوط )هواي اتاقها( به C°25 رسیده 

ورطوبت نسبي تا حدود 50 % متعادل مي شود.

     کامفورتک معموال از یک کویل گرمایی آب داغ برای 
گرمایش هوا استفاده می کند. تغذیۀ کویل از پکیج شوفاژ 
یا دیگ حرارت مرکزی است طراحی این کویل پربازده 
طوری است که  دمای هوای خروجی از دریچه های هوا 
هیچگاه باالتر از C°۴5 نباشد. امکان استفاده از کوره هوای 

گرم گازی یا برقی وجود دارد.

گرمایش هیدرونیکی  -  شعله مستقیم -  برقی

فرایند سرمایش تبخیری



پکیج هواسازآپارتمانی کامفورتک در مدلهای ایستاده از یک فن )بادزن( پربازده و کم صدای گریز از مرکزی  با 
قابلیت کنترل دور و در مدلهای سقفی از یک یا دو بادزن پره محوری کانالی یا گریزاز مرکزی با الکتروموتور اتصال 
مستقیم تک فاز  با امکان خاموش کردن یکی از بادزنها بهره می برد. این بادزنها حداکثر کارایی را با حداقل مصرف 
انرژی و سر و صدا داراهستند و نیاز به سرویس خاصی ندارند. در زمستان همیشه می توان از حداقل جریان هوا 

با برگشت  ومکش دوبارۀ هوا استفاده کرد.

در تابستان، عبور هوا از البالی قطرات آب وسطوح بسیار زیاد وگذرگاههای خیس و مواج واسطۀ تبخیر، باعث 
شستشو و پاالیش هوا می شود. در زمستان نیز هوا با عبور از فیلتر اولیه توری فلزی و سپس فیلتر الیافی پلیمری 

Electret  باردار شده و ذرات ریز گرد وغبار جذب آن می شود. این دو فیلتر براحتی قابل شستشو است. 

دستگاه دارای یک ترموستات/کلید کنترل اتاقی استاندارد 
کنترل  یا  دور  راه  کنترل  دستگاه  یا  هوشمند  کنترل  یا 
توسط تلفن واینترنت است )انتخابهای سفارشی( که کلیه 
کارکردها را کنترل می کند. این دستگاه می تواند مجهز به 

کلید حفاظت از برق گرفتگی نیز شود.

بهترین محل نصب هواساز کامفورتک در تراس آپارتمانهاست که با هوای تازۀ بیشتری تغذیه می شود.  برای 
مدلهای ایستاده، یک اتاقک کوچک که دریچه ای به هوای تازه داشته باشد نیز مکان مناسبی برای نصب است.

دستگاه تقریبا نیازی به سرویس وتعمیرات پیچیده نداشته و کاربران براحتی قادر به سرویسها و تغییر کارکرد 
زمستانی/ تابستانی هستند

تهویه و هوادهی

پاالیش هوا

محل نصب

AIR

کنترل خودکار  و  هوشمند



می توان موارد زیر را جداگانه سفارش داد:

• المپ UV استریل کننده هوا  برای ضد عفونی کردن هوای ارسالی

• سیستم کنترل هوشمند و کنترل تلفنی

• سیستم شیر برقی برای تغذیه و کنترل الکترونیکی سطح آب 

• سیستم تایمری تخلیه و شستشوی خودکار بوسیله شیربرقی

• پوشش های بدنه لوکس، زیبا و بسیار بادوام

• طراحی دوقلو برای جوابگویی ساختمانی تا ۴00 مترمربع با برق تکفاز

* بر اساس سرمایش حاصل ازمیزان تبخیر آب محاسبه شده و تقریبا %60 آن به کار خنک سازی هوای داخل 
می آید و باقی خارج می شود.

** برای آپارتمانهای متداول در اقلیمی که دمای تابستان آن  حداکثر C°۴0-38 و دمای حباب تر مقارن آن 
C°۱6 است.

*** در مورد بادزنهای سانتریفوژ اگر طول و افت کانال بیشتر شود میزان توان ورودی نیز کاسته می شود.
 S: مدل ایستاده  C: مدل زیرسقفی

حق تغییر مشخصات فنی و مطالب کاتالوگ بدون اطالع قبلی برای شرکت محفوظ است. 00/۴/۱

مدل
حداکثر توان ورودی ***ابعاد دستگاه)H*L*W(حداکثر مساحت **ظرفیت سرمایش تبدیلی در دور زیاد *ظرفیت گرمایش در دور کم*

m3/hrkWm3/hrkWm3mmW
220V - تکفاز

ACS-030
ACC-030

200014300018.375
2600x750x750
1100x900x570

330-570

ACS-060
ACC-060

400021600026.4140
2600x890x890

1250x1120x710
520-840

ACS-060
ACC-060

500031.3800030200
2600x980x980

1480x1200x880
660-1200

امکانات سفارشی دیگر

مشخصات فنی

واسطه تبخیر و فرایند کار کامفورتک ثبت اختراع شده و هرگونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.
www.arvandcorp.com


