Chladíme prirodzeným spôsobom aj
tam kde doteraz nebolo možné
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Zerotínova bašta 1, Nové Zámky, 94001,
info@sanfog.com, +421915 600 904

Chladenie, zavlažovanie,
fog
fog odstraňovanie
prašnosti a zápachu
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Skleníky, veľké záhradkárske
výrobné skleníky, fóliovníky
Chovateľov
Chladiarne
Oblasť poľnohospodárstva
Oblasť textilnej produkcie
Chladenie kondenzátorov
Spríjemnenie vonkajšieho
priestoru
Oblasť výroby múky
Oblasť výroby, vo výrobných
priestoroch
Pestovanie hríbov
Vytvorenie „hmlového efektu“
Tlačiarne
Športové haly, tenisové ihriská

naša filozófia
Cieľom našej spoločnosti je aby ponúkol svojím zákazníkom novodobú metódu
prirodzeného chladenia, nadštandardnú starostlivosť tak, aby vždy bolo
výsledkom našich služieb spokojný zákazník. Široký sortiment tovaru a flexibilita
našich zamestnancov nám umožní aby sme našli ideálne riešenie pre každú
oblasť. Sme presvedčený že pomocou vyššej kvality, presnejšej dodávky a
profesionálnejšieho prístupu k našim odberateľom sa nám podarí uskutočniť
všetky naše ciele.

ako chladíme
Naše zariadenia sú ideálne v otvorených priestoroch alebo dokonca aj
vo vnútorných priestoroch. Chladenie funguje na základe teórie
vyparovania, kde studená voda nasáva teplo z okolia a použije túto
energiu pre vlastne odparovanie. Aby bola maximalizovaná kapacita
nasávania vody a aby absorbovalo čo najviac tepla z atmosféry bez
akéhokoľvek problému vlhkosť, naše zariadenia používajú špeciálne
trysky ktoré vytvoria 5 mikrónové vodné kvapky (ktoré je 10 krát
menšie než vlasový priemer). Vďaka týmto tryskám zariadenie vytvára
okolo seba „hmlu“, tak, aby vodné kvapky nasali čo najviac tepla z
okolia pred úplným vyparením, táto metóda je známa ako „bleskové
odparovanie“ vody, kde vodná para dokáže znížiť vonkajšiu teplotu o
10-15°C bez toho aby použil chemikálie alebo iné zdraviu škodlivé
látky a nebudete mať ani pocit mokrosti.

výhody
Nižšie prevádzkové náklady ako štandardné klimatizácie
Možnost využitia aj v športových halách
Jednoduchá a nenárocná obsluha
Chladenie na miestach kde doteraz nebolo možné
Chladenie prirodzeným spôsobom, bez škodlivých látok
Zvýšte návštevnosť Vášho podniku

