Natural Cooling Innovation Kft.
COOL MIST SYSTEM - A FRISSÍTŐ ÉLMÉNY

NCI típusú páraképző egységek
frissítő szigetek – forró nyári napokra
Hűvös köd rendszereink kiválóan alkalmasak szabadtéri területeken „FRISSÍTŐ SZIGET” kialakítására, A
nyári forróságban felfrissülni vágyók, az apró vízcseppek izgalmasan csábító látványa mellett, a vízpára
kellemesen élénkítő hatását is megtapasztalhatják. A hűtési technológia alapja a párolgás okozta hőelvonás. A
vízcseppek egy speciális tervezésű ködképző szórófejen keresztül perdülnek ki a hűvös zónának kijelölt
területre. A nagy meleg hatására a rendkívül finom pára egy része azonnal elpárolog és több °C-kal is
lehűtheti környezetének hőmérsékletét. Az apró vízcseppek ráereszkednek a közelben tartózkodók szabadon
hagyott testfelületeire , ahol elpárologva, a reggeli vízpart kellemesen frissítő fuvallatának érzését keltik. A
páraképző egység hatósugarának környezete a „frissítő sziget” , ahol az apró vízcseppek lekötik a
porszemeket, polleneket egyéb allergén anyagokat. A kialakított hűvös zónákban csökken a levegő magas
hőmérséklete és a repülő rovarok jelenléte. Az NCI páraképző egységek intenzív alkalmazásával, kellemes
mikroklímájú, friss, tiszta levegőjű frissítő szigeteket hozhatunk létre forró nyári napokon.
Hüvös köd rendszereink úgy lettek kialakítva, hogy a legjobb hatásfokkal lássák el feladatukat. Egyszerű,
mindenki által könnyen elsajátítható legyen a telepítésük, kezelésük, de minden körülmények között
biztonságosak és megbízhatóak legyenek. Rozsdamentes anyagok, és minőségi szórófejek alkalmazásával
elértük, hogy frissítő pontjaink hosszú távú problémamentes működést biztosítsanak használóik számára.
Az NCI típusú páraképző egységek a közüzemi vízhálózathoz csatlakoztatás után azonnal működőképesek,
anélkül hogy szükségük lenne bármilyen más energiaforrásra. Üzemeltetésük a termékhez mellékelt
tájékoztató füzet elolvasásával könnyen elsajátítható. Összeszerelésük, működtetésük szaktudást nem
igényel. Az NCI páraképző egységek rendszeres, költséges karbantartást nem igényelnek. A használati
időszak végén, de legkésőbb a fagyok beálltáig a párásító egységből a vizet le kell engedni. Célszerű a
szerkezetet leszerelni és fagymentes helyen tárolni a következő szezon kezdetéig. Az éves használat
megkezdése előtt a zavartalan, tartós működés érdekében át kell vizsgálni a csöveket és fúvókákat.

NCI eco

A képen látható termékünk, frissítő szigeteink kínálata között a legnépszerűbb. Telepítése egyszerű,
hatásfoka többszöröse a hagyományos párakapunak. Kicsi helyet foglal, felállítását a domborzati
viszonyok nem befolyásolják. Fúvókái (5 db) lopásgátló védelemmel vannak felszerelve. Fix
telepítésre és könnyen áthelyezhető, mobil használatra egyaránt alkalmas.
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