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Mobi-cool chladenie pre vonkajšie priestory 
Mobilný vysokotlaký rozprašovací ventilator 

COM-KLIMA s.r.o. si dovoľuje predstaviť Vám unikátne 

chladenie pre vonkajšie priestory Mobi-cool.  

Mobilný, vysokotlaký, tichý rozprašovací ventilátor s chladiacim 
účinkom.  

Vďaka zabudovanej hermetizácii je system MOBI-COOL schopný 
miešať atomizovanú vodu do prúdu vzduchu a tak vytvoriť chladiaci účinok v 
okolí. 
 
Majte potešenie z chladného leta taktiež vo vonkajšom prostredí! 
MOBI-COOL chladenie pre vonkajší priestor je skutočne špeciálny ventilátor, 
tichý, efektívny, plne mobilný s veľkou kapacitou vodnej nádrže,  ktorý dáva 
záruku na 3 až 5 hodín bezstarostného chodu. 
Chladenie pre vonkajší priestor MOBI-COOL je tiché! Jeho elektrický QES 
motor a čerpadlo boli vyvinuté pre využitie v prostrediach požadujúcich nízku 
emisiu hluku. Emisia hluku je menej než 58 dB. 
 

VYUŽITIE 
záhrady, parky, verandy, pláže, verejné miesta, bary, reštaurácie, hotely, 
bazény, športové udalosti, večierky, továrne, sklady, nákupné strediská, 
diskotéky, slávnosti ako aj hocijaké iné priestory ktoré je potrebné chladiť. 
 

 

TECHNICKÉ VLASTOSTI: 
 

 Až 50  ochladzovanej plochy 

 Absorbuje prach a peľ 

 Profesionálne  vysokotlaké čerpadlo s hliníkovou hlavou  

 Pracovný tlak: 70 bar 

 Bezpečnostný ventil 

 Kolesá a rúčka pre jednoduché premiestnenie jednotky 

 4 trysky zo silnej nerezovej ocele 

 Variabilná rýchlosť prietoku, vstavaný obtok (by-pass) 

 Výkonný samoochladzovací motor, 550 W  

 Ochrana proti tepeľnému preťaženiu 

 60 litrový vodný zásobník 

 Spínač: VYP/VENTILATOR - ZAP/VENTILATOR A ROZPRAŠOVANIE/ZAP.  

 Elektrický plavákový spínač s kontrolou hladiny vody pre ochranu čerpadla proti suchej prevádzke 

 

QES: Jednotky sú dodávané s tichými QES (Quiet Engine System) motormi ktoré sú uprednostňované v letoviskách, pri 

bazénoch,  v baroch, reštauráciách, hoteloch, kde hluk môže vyrušovať vašich hostí. 

 
BPS: Všetky jednotky sú vybavené obtokovým (by-pass) systémom  (so zabudovaným prepúšťacím ventilom), ktorý 

recirkuluje vodu vo vnútri čerpadla, chrániac tak čerpadlo pred prehriatím. Rozprašovací systém poháňaný BPS čerpadlom 
nevyžaduje žiadny výpúšťací ventil k vyprázdneniu potrubia takze žiadna voda nie je premrhaná. 
Solu 

MOBI-COOL chladenie pre vonkajší priestor 

Kód 
Tlak Výstup Príkon 

Prevádzková 
doba 

Napätie Tryska 
Cena 

bez Dph 

Bar Psi l/min Gpm W Ah H/hodín V/50Hz Min/Max € EUR 

TC600080 70 1000 0,18 0,05 550 2,4 5 230 4 x 0,15 2 090,- 

€ 2.090,-  

bez DPH 
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