
Venkovní chlazení

˚

TecnoCooling je snadné, levné a atraktivní řešení,

bez zvlhčení .
ke snížení teploty o 10-12 ˚C

Dopřejte sobě a svým hostům  osvěžující oázu,
jako chladný vánek v horkém dni.

Snižuje výskyt hmyzu

Plně rozšiřitelné

Snížení teploty

Vizuální efekt

pohlcuje pachy a prach

Chlazení venkovních ploch!
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Zahrádky

Bazény
Bary a Restaurace

Speciální aplikace
Využití:

Pomocí speciálně navržených tlakových čer-
padel natlakujeme vodu a námi navrÏené trysky 
vytvoří mlhu z ultrajemných vodních kapek
menších než 10 mikrometrů.
Tyto malé kapičky absorbují energii (teplo)
a evaporizují , stane se z nich pára. Energie
(teplo) potřebná ke změně vody na páru se 
vezme z okolního vzduchu,  proto je vzduch
ochlazován.

Chladící princip
Evaporizační  chlazení způsobuje
stejný pocit jako když chladný 
vánek dopadne na vaši kůži.
Vzduch  odpařuje vodu na Vaší
kůži a ochlazuje tělo,
které cítí přísun energie.

Venkovní chlazení
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Venkovní chlazení

Fig. 1

Fig. 1

Miliony kapek menšich než 10 mikrometrů 
rozprašovaných z našich trysek.

VSTUP
VODY

FILTR
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Kontaktujte nás pro více informací o hmyzu, ptácích
a hlodavcích.         Náš systém umí velice úspěšně chránit
před nevítanými hosty na zahradách, v restauracích
barech, skladech bazénech a podobně.

TecnoCooling: univerzální systémy pro vytváření mlhy

max. 250 cm.
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PŘÍKLAD MONTÁŽE

NÍZKOTLAKÁ HADICE
VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO

VYSOKOTLAKÁ HADICE

ROZPRAŠOVACÍ
TRYSKY

KONEC TRASY

ROZPRAŠOVACÍ
VENTILÁTOR

VENTIL

FOG
PUMP

Snížení teploty

Pohlcuje prach a pachy

Přírodní zvlhčení

VÝHODY:

STOP létajícímu hmyzu !
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Omezuje výskyt hmyzu



TecnoCooling: profesionální rozprašovací systém

Venkovní chlazení

snižuje TEPLOTU

vytváří  EFEKTNÍ DOJEM

přenáší VŮNĚ A AROMA

udivuje Vaše  HOSTY

Vysoce kvalitní
spojovací materiál

Nerezové spojky
a trysky

PRO VÍCE INFORMACÍ A NABÍDKY NÁS KONTAKTUJTE NA UVEDENÝCH KONTAKTECH

STANISLAV CHOUTKA             
TELEFON:   724 263 788
EMAIL:    tezah@tezah.cz
WEB:    www.technickezarizenihal.cz
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