
A tökéletes mobil légkondicionáló 
Azonnali hűtés

Ott és akkor amikor Ön akarja
Ideális az alábbi 

alkalmazások 
esetén

Praktikus, rugalmas és könnyen kezelhető. Egyszerűen csak be kell dugni a 
legközelebbi fali konnektorba és máris hűti az Ön által kiválasztott 
helyiséget. A Coolmobile®   a piacon kapható legmobilabb 
légkondicionáló. Ez a kerekeken guruló nagyszerű hűsítő erőforrás ideális 
megoldás egy sor alkalmazás esetén: szűk szobáktól a széles csarnokokig, 
szerelősorok mellett, közvetlenül egy adott munkahelyre irányítva, 
hőforrások közelébe telepítve és célzottan a hőmérsékletre érzékeny 
berendezésekre fordítva. 
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Villamos műszer- és 

számítógép 
helyiségek

Szerelő és hegesztő 

műhelyek

Vendéglátó 

létesítmények 
konyhái és kávézók

Ideiglenes 

munkahelyek és 
irodák

Fesztivál sátrak és 

csarnokok 

Túl meleg van – mit tegyek?
A központi légkondicionáló rendszer hirtelen elromlik. Ön intenzíven dolgozik 
egy hőforrás közelében. A számítógép szerver helyiség túlmelegszik, ami 
károsíthatja a gépeket és háttértárolókat. A nyári időszakban a belső helyiségek 
túl melegekké és párásakká válnak. 

Hideg levegő ott ahol Önnek erre van szüksége
Önnek csak 3 dolgot kell tennie, hogy a tökéletes légkondícionálót használni 
tudja:

Egyszerűen tolja a Coolmobile®-t -a világ 
legmobilabb légkondicionáló készülékét -a helyiségbe.
Dugja a villásdugót a konnektorba. Nem szükséges 
vízelvezetés.
Állítsa be a kivánt hőmérsékletet és a flexibilis 
csöveket irányítsa a kivánt irányba.

A hideg levegő azonnal érkezik a kivánt helyre. A Coolmobile® teljesen 
automatikusan működik a beépített Digital Climate Control vezérlésnek 
köszönhetően.
 
Testre szabott megoldások
Az Ön speciális igényének függvényében a Coolmobile® a modelleknek és az 
opcionális megoldásoknak széles választékát kínálja. Ön például választhat 2 
vagy 3 csöves kiegészítő hűtőkapacitást és akár kilenc méteres hosszabbító 
tömlőt. Ez azt jelenti, hogy Ön pillanatok alatt bevezetheti az ideális 
hőmérsékletű levegőt egy hűtendő helyiségbe, vagy egy adott személy 
környezetébe.  
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Gépek hűtése

Elektromos szerelő-
műhelyek hűtése

Laboratóriumok  hűtése

Vendéglői, üzemi konyhák
hűtése



A mobil légkondicionáló felszereltsége

Könnyen mozgatható
A Coolmobile® alapkivitelben négy könnyen 
gördülő kerékkel van felszerelve. Ezek 
segítségével Ön könnyen mozgathatja azt az 
egyik helyiségből a másikba. A speciális 
kerékrögzítőknek köszönhetően a berendezés 
stabilan a helyén marad.

Minden ellenőrzés alatt
A beépített „Digital Climate Control” 
rendszernek köszönhetően Ön a kilépő 

0hőmérsékletét 1 C -os pontossággal szabadon 
0 0állíthatja 1C  és 31 C  között. A berendezés egy 

hasznos időzítővel is fel van szerelve melynek 
segítségével automatikusan kikapcsol és 
önállóan működtethető. 

Irányított hűtés
A Coolmobile® flexibilis csövekkel van 
felszerelve, melyek révén Ön az erőteljes 
h ideglevegő fo lyamot  pontosan oda  
irányíthatja, ahol arra leginkább szükség van. 
Ezek a csövek meghosszabbíthatók további 
egyenként 3 méteres csövekkel úgy, hogy azok 
maximális hossza a 9-12 métert ne haladja meg. 

Több fokozat
A légáramlás szabályozó lehetővé teszi a hideg 
levegő mennyiségének 3 fokozat szerinti 
beállítását.  

Okos gyűjtőtartály
A Coolmobile®-t nem szükséges szennyvíz 
elvezető rendszerbe kötni. A készülék beépített 
gyűjtőtartállyal rendelkezik. A digitális tároló 
egy figyelmeztető jelet küld és lekapcsolja a 
berendezést, amennyiben a tartály megtelt.  

 
A beépített ventilátor gyorsabban forog, ha a 
kilépő levegő hőmérséklete emelkedik.  

Intelligens ventilátor

Opcionális meleg levegő elvezető tömlő
A  b e é p í t e t t  v e n t i l á t o r h o z  t ö m l ő  
csatlakoztatható, melynek segítségével a meleg 
levegő kivezethető az épületből vagy egy 
meglévő szellőző rendszerbe vezethető. 

 Levegőszűrés
Az alumínium rácsos házba épített szénszűrők 
biztosítják, hogy a Coolmobile®-on áthaladó 
összes levegő automatikus szűrve legyen.

Válasszon a csúcsmodellek között

Műszaki paraméterek:

Magyarországi Forgalmazó: 
ZOFIELD Kft. 2040 Budaörs Bimbó u. 21.sz.

Tel: +36-23-422 402  Fax: +36-23-998 769  info@zofield.hu  www.zofield.hu

Coolmobile 21 Coolmobile 25

Rendelési szám 56.021.000 56.025.000

BTUH 21.000 25.000

kW 6,15 7,32

Légbefúvás m/s 11,5 - 10 10,5 - 8,5

Indítási Áramfelvétel A 45 57

Működési Áramfelvétel A 11 13

Teljesítményfelvétel kW 2,41 2,6

Levegőszűrő
Aluminium és 

szén

Aluminium és 

szén

Max. statikus nyomás mm WG 30 30

ΔT °C 10-12 10-15

Alapterület m2 49 58

Méretek mm 490 x 600 x 1303 490 x 600 x 1303

Súly kg 86 90

Kilépő cső 2 x 125 mm 3 x 125 mm

Max csőhosszúság m 9 12

Villamos kábel hossz m 3 3

Opcionális felszerelések

Biztonsági szerelvények

Flexibilis cső átmérő125, hossz 3m 

Cső csatlakozás

Automata tele tank lekapcsolás

Tank szint detektor

Szellőző ventillátor motorvédelem

Kompresszor termosztát védelem 

Hűtő teljesítmény



 

MŰSZAKI JELLEMZŐK / SPECIFIKÁCIÓK
ADAT  Coolmobile 16  Coolmobile 21  Coolmobile 25 

Hűtés Teljesítmény  BTU/h 
KW 

16,600 
(4.86) 

21,000 
(6,15) 

25,000 
(7,33) 

Elektromos áram betáplálás  230V, 50 Hz, 1fázis 
Méretek  mm  490 x 600 x 1,303 
Súly  kg  84  86  90 
Párologtató légáram  m3/h  660‐780  660‐780  840‐960 
Zajszint (1 m‐nél)  dB  62  61  65 
Teljesítményfelvétel  kW  2.16  2.41  2.6 
Áramfelvétel  AMP.  9.8  11  13 
Hűtőközeg (R‐407C)  gramm  890  890  1,150 
Légszűrő  Kazettás alumínium szita  

Biztonsági berendezések 

► Felső nyomáskapcsoló  ► Ventillátormotor védelem 
► 3 perces időkésleltetés  ► Tartályszint jelző 
► Kompresszor termosztát és biztonsági lefúvató szelep 
► Automatikus „Tele tartály” lekapcsolás 

Villamos kábel 
Szerelvény  Villásdugó 
Hosszúság  3 méter 

Működési tartomány  220C‐tól  400C‐ig (Coolmobile 16, Coolmobile 25 : 400C‐ig) 
Felső nyomás  kg/cm2  26 
Alsó nyomás  kg/cm2  5 
Max. levegőcső hossz. 
(Csak vagy hideg, vagy 
meleg lehet egyszerre 
csatlakoztatva) 

Cső‐hideg(m)  9  12 

Cső‐meleg(m)  Opcionális 

Biztosíték a készülék betáp. dobozában  250V CA 5 AMP 
 

GYÁRTÓ

FORGALMAZÓ
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