
Evaporative air conditioner and ventilation device with EC motor and low energy consumption 
By gaining energy efficiency and performance increase in the existing D255 model evaporative cooler with EC type
motor, We aim to both reduce the use of imported parts and provide advantages in Turkey and foreign markets.

EVAPORATIVE AIR CONDITIONING SYSTEM 
How does evaporative air conditioning work? Wind and water: Nature's own cooling technology When water evaporates,
it absorbs heat and therefore the temperature of its surroundings drops. Blowing air over the water accelerates
evaporation and removes the absorbed heat. That's why we sweat when we feel hot: The evaporation of moisture on our
skin cools us down. For the same reason, even a slight breeze makes us feel cool; because it takes away the heat
absorbed in the air in our environment. On a larger scale, this explains how a sea breeze comes about. It also shows how
evaporative air conditioning, which blows the air over the water trapped by the absorbent cellulose pads, cools. The air
conditioner working with the evaporative system cools the air at home, in the workplace, in the factory, in short,
everywhere; however, it also provides 3 important advantages: - Air movement on your skin makes you feel cooler than
the temperature in the room. This is known as the “effective temperature” and can be 2 to 4° lower than the current
temperature. - Air movement passes over walls, floors and ceilings, removing heat from them and cooling the building
at the same time. (This is considered as thermal mass cooling) -Evaporative air-conditioning constantly takes fresh air
from outside to the cooled space.

EVAPORATİF SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ ARGE
TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

 Hüseyin Yılmaz Cad. No: 67/2PAU Teknokent Binası G15Pamukkale - 20160 DENİZLİ 
 +905324931506 
 www.evaporatif.com.tr 

Firma Hakkında
 
About Company

Evaporatif soğutma sistemleri günümüzün ihtiyaç
duyulan tasarruflu, çevreye duyarlı, sağlıklı ve temiz
iklimlendirme sistemleri alanında Türkiye ve dünyada
yeni çözümler sunmaktadır.Evaporatif soğutma
sistemleri olarak, taşınabilen ve sabit evaporatif
soğutucular üreterek müşterilerinin beklentilerini
karşılamaktadır.

Evaporative cooling systems offer new solutions in Turkey
and the world in the field of economical, environmentally
friendly, healthy and clean air conditioning systems that
are needed today. As evaporative cooling systems, it
meets the expectations of its customers by producing
portable and fixed evaporative coolers.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

EC motorlu ve düşük enerji tüketimi evaporatif klima ve
havalandırma cihazı 
EC tip motor ile mevcut D255 model evaporatif soğutucu
cihazda enerji verimliliği ve performans artışı elde ederek,
hem ithal parça kullanımını azaltma hemde türkiye ve dış
pazarlarda avantaj sağlamayı hedefliyoruz.

www.evaporatif.com.tr

Firma Ürünleri
 
Company Products

EVAPORATIF KLIMA SISTEMI 
Evaporatif iklimleme nasıl çalışır? Rüzgar ve su: Doğanın
kendi serinletme teknolojisi Su buharlaştığında ısıyı emer
ve bu nedenle çevresinin sıcaklığı düşer. Suyun üzerinden
hava üflemek buharlaşmayı hızlandırır ve emilen ısıyı
götürür. Bu nedenle sıcak hissettiğimizde terleriz: Tenimiz
üzerindeki nemin buharlaşması bizi serinletir. Aynı
nedenle, hafif bir esinti bile bize serinlik hissettirir; çünkü
bulunduğumuz ortamdaki havada emili olan ısıyı alır
götürür. Daha geniş bir ölçekte bu durum, bir deniz
esintisinin nasıl ortaya çıktığını açıklar. Bu aynı zamanda,
havayı emici selüloz pedlerin tuttuğu suyun üzerinden üfleyen evaporatif iklimlemenin nasıl serinlettiğini gösterir.
Evaporatif sistemle çalışan klima evde, işyerinde, fabrikada kısaca her yerde havayı serinletir; ancak bunun yanında
3 önemli avantaj da sağlar: -Teniniz üzerindeki hava hareketi sizin odadaki sıcaklıktan daha serin hissetmenizi sağlar.
Bu durum, “etkin sıcaklık” olarak bilinir ve mevcut sıcaklıktan 2- 4° daha düşük olabilmektedir. -Hava hareketi
duvarlar, zeminler ve tavanlar üzerinden geçerek onlardaki ısıyı alır ve aynı zamanda binayı da serinletir. (Bu durum
termal kütle soğutma olarak kabul edilmektedir) -Evaporatif iklimleme soğuyan mekâna sürekli olarak dışarıdan
temiz hava alır.
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