
 

 تبدیل کولر آبی به سلولزی
 

ده برای تهویه هوا استفاده کولرهای آبی بیشتر در مناطقر که دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک هستند، به طور گستر

یدسازوکار ویژهشود. در این میان ممکن است بخواهید برای بهبود عملکرد این کولرها، یم  به آب   کولر   تبدیل. ای به کار بتی

ی در آنهابی است که با کمک آن یمییک از روش سلولزی ، از عملکرد بهتر ید. این توانید، با تغیتر ساختار کولرهای آبی ها بهره بتی

شود. در ادامه مطلب کار با استفاده از پدهای سلولزی و جایگزین کردن و حذف پوشال و پدهای قدییم در کولر آبی انجام یم

دازیم. با ما همراه باشید قصد داریم به تبدیل کولر آبی به ایط و مزایای آن بتر  .سلولزی و برریس شر

 

 تبدیل کولر آبی به سلولزی

 دارای ساز و کاری هستند که با استفاده از تبختر یک سیال، به تهویه هوا یم
ً
پردازند و هوا را به گردش کولرهای آبی عموما

ی ارائه دهد، از اهمیت آورند. اما در این سیستم، استفاده از عامیل که دریم ، کارابی بیشتر و بهتر
بتواند با استفاده از انرژی کمتر

ین تعادل را میان هوا و آب هابی است که با استفاده از آن یمباالبی برخوردار است. تبدیل کولر آبی به سلولزی از روش توان بهتر

ی یم، هوای بسلولزی به آب   کولر   تبدیل در کولر برقرار کرد. درواقع با تواند از فضای پدهای سلولز عبور کرده و هوای یشتر

 .شودتری تولید یمخنک

 

 مزایای تبدیل کولر آبی به سلولزی

تواند کولر آبی را به سیستم تهویه کارآمدتری تبدیل کند. این ها یمو قرار دادن پدهای سلولزی در آن سلولزی به آب   کولر   تبدیل

، حذف یا تعویض آسان هستند و به پدها، با طرایح خایص که دارند، طورکیل، کاربری آسابی را ارائه دارای قابلیت تعمتر

شود و برای این کار تنها الزم است پدهای سلولز متناسب با مدل کولر راحتر انجام یمبه سلولزی به آب   کولر   تبدیل. کنندیم

فردی که دهنده منحرصبهید. پدهای سلولزی با مواد تشکیلخود را تهیه کرده و آن را جایگزین پدهای پوشایل در کولر آبی کن

ین کارابی دارند یم
ها را با مقاومت باال ارائه دهند. این پدها با طبیعت سازگاری داشته و فاقد مواد خطرناک و سیم تواند بهتر

 .کنندهستند و هیچ حساسیتر ایجاد نیم
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 پدهای سلولزی

 در کولرهای آبی استفاده یم
ان حلشود، ییک از راهپدهای سلولزی که برای جایگزیتی ی های کارآمد برای خنک کردن هوا و بهبود متر

، ضخامت پد، فشار هوا، دمای رطوبت آن است. ع ایط آب و هوابی
ملکرد پدهای سلولزی به عوامیل همچون: شعت هوا، شر

 دارد. پدهای سلولزی که برای… هوا، رطوبت و
ی

شوند، طول عمرهای متفاوبر استفاده یم سلولزی به آب   کولر   تبدیل بستیک

 دارد. این پدها ب
ی

 به نوع و برند پدها بستیک
ی

شوند و به دلیل ساختاری که دارند، ه شکل النه زنبوری ساخته یمدارند و این ویژگ

ی را در خود نگه یم  .جوبی انرژی و بهبود عملکرد کولر، بسیار مؤثر استدارند، که خود در رصفهتوانند آب بیشتر

 

 



 

 خرید پد سلولزی

ده  طیف گستر
ی

های خایص هستند. برای خرید پد سلولزی الزم ای از انواع پدهای سلولزی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگ

 به کند، نمونه فاده یماست با توجه به مدل دقیق کولر آبی که است
ً
مناسب را انتخاب کنید. هنگام خرید پد سلولزی، حتما

، بههای موجود در بازار، دارای ماندگاریکیفیت آن توجه داشته باشید. بریحی نمونه ی  دیگر نتر
طور مداوم های باال بوده و بریحی

 و در فواصل زمابی کوتاه، به تعویض نیاز دارند
ی

 .دچار شکستیک

مثال، عنوان  ، الزم است که مواردی را برای نگهداری از کولر، مورد توجه قرار دهید. بهسلولزی به آب   کولر   تبدیل پس از

 یا ترک در پدهای سلولزی شدید، الزم است هر چه شی    عبه
ی

تر نسبت به تعویض و جایگزیتی آن محض اینکه متوجه شکستیک

ی با رعایت موارد زیر  توانند عملکرد کولر را اقدام کنید، چراکه یم مختل کرده و باعث ایجاد بروز مشکالت فتی در آن شود. همچنیر

 :توانید طول عمر کولر خود را تا حدود زیادی افزایش دهیدیم
 ی هر زمابی که از کولر استفاده نیم ها تمتر

ی شوید که مخزن آب و فیلتر کنید، آن را خاموش کرده و از منبع قطع کنید و مطمی 
 .است

 توانید از تجمع رسوبات معدبی در های تصفیه آب استفاده کنید، بدین ترتیب یمتوانید از قرصبرای محافظت از کولر آبی یم
ی کنید  .کولر آبی و بروز آسیب به آن، جلوگتر

 هر زمان که کولر آبی در حال کار است. سطح آب آن را برریس کنید. 

 ی کنی  منظم، تمتر
 .د تا کارابی کولر آبی شما بهبود یابدمخزن آب را در فواصل زمابی

 

بندیجمع  

  سلولزی به آب   کولر   تبدیل در این مقاله به معرفی روش
ی

های آن پرداختیم. امیدواریم مطالب ذکرشده برای شما و برریس ویژگ

و بهبود عملکرد تواند در کاهش مرصف انرژی های کارآمدی است که یماز روش سلولزی به آب   کولر   تبدیل. مفید بوده باشد

راحتر آن را جایگزین پدهای نمونه متناسب از پدهای سلولزی را برای این کار انتخاب کنید و به  کولر، بسیار مفید واقع شود. 

 .قدییم در کولر آبی کنید
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