اﺟﺎره ﮐﻮﻟﺮ ﺳﮫ ﻓﺎز ارزان در ﺷﺮﮐﺖ دﻣﺎآوران ﺑﺮای ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و دارای ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ
.

اﺟﺎره ﮐﻮﻟﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟
 .ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﻮﻟﺮﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻋﺎﻟﯽ دارد
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺑﺮق ،ﺑﺎد ﺳﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﺳﺎس ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﯾﺠﺎد ﺑﺎد ﺧﻨﮏ و
اﺳﺖ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻮﻟﺮھﺎی ﮔﺎزی  CFCﺳﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن ﮔﺎزھﺎی
ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻮﻟﺮھﺎی ﮔﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر راﺣﺘﯽ در ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ و
.اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻓﻀﺎی ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﻮﻟﺮھﺎی ﮔﺎزی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻧﺪارﻧﺪ وﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻟﻮﻟﮫ ﺧﺮطﻮﻣﯽ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺼﺐ و از طﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎ درﯾﭽﮫ ای ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ھﻮای ﮔﺮم ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺑﮫ ﺑﯿﺮون رود .ﮐﺮاﯾﮫ
ﮐﻮﻟﺮﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮا در ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﻄﺒﻮع در ﻓﻀﺎھﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .در ﮐﻮﻟﺮھﺎی ﮔﺎزی ﺳﮫ
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ،اواﭘﺮاﺗﻮر و ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﮫ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ در ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ در ﯾﮏ
.ﯾﻮﻧﯿﺖ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی ،اﻧﻮاع ﮐﻮﻟﺮھﺎی ﮔﺎزی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ را در ﺑﺮﻧﺪھﺎ ،ﻣﺪل ھﺎ و ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در اﺳﺮع وﻗﺖ در ﻣﺤﻞ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن آن ھﺎ را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ھﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﺮاﯾﮫ ﻣﯽ دھﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
.اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ٠٩١٢١٠۶٠٣٠١

اﺟﺎره ﮐﻮﻟﺮ ﺳﮫ ﻓﺎز ارزان
.اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮﻟﺮھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺑﺰرگ ھﺴﺘﻨﺪ و دارای ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﻮﻟﺮﺳﮫ ﻓﺎز ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﯾﺨﭽﺎل داﺷﺘﮫ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮔﺎز ﻓﺸﺮده ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ ھﺎی رادﯾﺎﺗﻮری دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺎز ﻓﺸﺮده ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯿﺸﻮد
،و ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ ﮔﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻨﮏ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
 .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺎره ﮐﻮﻟﺮ اﯾﺴﺘﺎده

ﮐﻮﻟﺮاﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﻮای ﮔﺮم از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎ از ھﻮا ،ﺧﻨﮑﯽ را ﺑﮫ داﺧﻞ اﺟﺎره
.ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی اﯾﺴﺘﺎده از ﻧﻈﺮ ظﺎھﺮی ﺑﺰرگﺗﺮ از ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻮده اﻣﺎ اﺟﺎره ﮐﻮﻟﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺗﺮ ﻣﯽ اﺟﺎره
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﺑﺰرگ و در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺟﺎره داده ﻣﯿﺸﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﺮون و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد .ﺑﻄﻮر راﯾﺞ ﻣﺪلھﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی
.اﯾﺴﺘﺎده اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﺑﺮق ﺳﮫ ﻓﺎز دارد ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم اﺟﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﻮﻟﺮﺑﺎﻧﮑﯽ| اﺟﺎره ﮐﻮﻟﺮﺑﺎﻧﮑﯽ
.ﮐﺮاﯾﮫ اﻧﻮاع ﮐﻮﻟﺮ ھﺎی ﮔﺎزی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺮاﺳﻢ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
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