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עקרונות הקירור באמצעות אידוי

תיאור לוח הבקרה

חשוב:

קירור באמצעות אידוי הוא טכניקה מוכרת מזה מאות שנים, בה משתמשים במים כדי לספוג 
את החום מהאוויר בתהליך האידוי על-מנת להוריד את טמפרטורת האוויר. טכנולוגיות 

מודרניות לקירור באמצעות אידוי נשענות על מזרני קירור עשויים חומר במבנה תאים מורכב, 
אשר משפר במידה דרמטית את יעילות הביצועים.

כאשר אוויר חם נכנס מבחוץ לתוך מזרני מחלף החום, חלק מהמים מתאדים, ובתהליך האידוי 
לוקחים עימם חלק מהחום שבאוויר. האוויר המסונן והמקורר מועבר לחדר באמצעות מדחף 

שממוקם בתוך מחלף החום, דרך מערכת תעלות אוויר.
מצנני אוויר מהדור החדש מתאימים במיוחד לסביבות יבשות, בעלות טמפרטורות גבוהות, 

שמתאפיינות באבק או בריחות בולטים, או שיש בהן השפעה לרעה על הבריאות של השוהים 
בסביבת העבודה או הבילוי. מצנני האוויר מורידים את הטמפרטורה, פולטים משבי רוח או 

מחממים. יישומים עיקריים של המכשיר:
1. הורדת הטמפרטורה, אוורור, פליטת משבי אוויר, תחלופה ופינוי של אבק ופיזור הריחות 

האופייניים למתקני ייצור והרכבה )כגון פלסטיק, גומי, אלקטרוליזה, תעשיות כימיות, רהיטים, 
מוצרי חשמל, מכונות וכד’(.

2. חדרים, חדרי ישיבות, אולמות ספורט, אולמות תצוגה, תחנות, סופרמרקטים, חדרי 
משחקים, חדרי מקהלות, מטבחים בבתי מלון, חדרי אוכל, מתקנים ציבוריים וכד’. השימוש 

במכשיר מיועד להוריד את הטמפרטורה. המכשיר שואב אוויר איכותי ומפזר אותו.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש והפעלה על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות או שכליות מוחלשות, 
או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש המכשיר על ידי האדם 

האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות בהשגחה כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר. 1

 לחצן הפעלה/כיבוי: ראשית, יש לחבר את כבל החשמל. לאחר מכן, הפעילו את מצנן האוויר 
באמצעות לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.

 לחצן מהירות: קיימות שלוש מהירויות רוח: גבוהה, בינונית ונמוכה.
 לחצן קירור מים: המים מתקררים )משאבת המים והמנוע פועלים בו-זמנית(. כאשר המכשיר 

פועל, המים והחשמל מחוברים למחשב הראשי. לחצו על לחצן קירור המים. כאשר מגיעים 
לרמת המים הנדרשת, משאבת המים פועלת והמים מתקררים.

 לחצן תנועה: כאשר מתג התנועה מופעל, התריס הפנימי נע ימינה ושמאלה.
 לחצן זמן: הפעלת לחצן הזמן מאפשרת להגדיר כיבוי למצנן האוויר לאחר שעה עד 24 שעות, 

לפי בחירתכם. 3

דגם מכנידגם הכולל שלט רחוק

יש לקרוא את ההנחיות הבאות בתשומת לב. החברה לא תישא באחריות במקרה של תאונה כתוצאה 
משימוש לא נכון.

1. אם הלחות באוויר גבוהה מספיק כך שניתן לכבות את קירור המים, יש להשתמש ברוח הרגילה, כיוון שגם 
לקירור המים נדרשת לחות.

2. בעת ניוד מצנן האוויר כאשר הוא מלא במים, חשוב לנוע בזהירות ולהימנע מהתנגשויות כדי למנוע מהמים 
מלהישפך.

3. אין להניח חפצים על גבי מצנן האוויר.
4. תמיד יש לנתק את כבל החשמל לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר.

5. לניקוי החלק החיצוני של מצנן האוויר יש להשתמש במטלית לחה )או עם חומר ניקוי(.
6. בעת חיבור צינור המים לנקודת הכניסה, חשוב שלא לסובב בכוח את הצינור כדי שיתחבר לכניסה.

7. כאשר לא ניתן להוסיף מים באופן אוטומטי, תוכלו להוסיף מים בעצמכם.
8. חשוב להקפיד לרוקן את המים לעיתים קרובות כדי לשמור על האוויר והמים נקיים.

9. כאשר מצנן האוויר אינו בשימוש, יש לנתק את כבל החשמל ולאחסן את המכשיר במקום יבש ומוצל.
10. כאשר מצנן האוויר אינו בשימוש, יש לוודא כי הוא ניצב במאונך.

11. המכשיר אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים או ילדים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, 
או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנים להם פיקוח או הוראות לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על 

בטיחותם.
12. ילדים צריכים להיות תחת פיקוח כדי להבטיח שהם לא ישחקו במכשיר.

13. אם כבל החשמל ניזוק, יש להקפיד כי יוחלף על ידי היצרן, סוכן מורשה או גורם מוסמך דומה כדי למנוע 
סכנה. 5

תיאור המכשיר

תנאי עבודה:

תחזוקה:

תקלות נפוצות ופתרונותיהן

יציאת 
אוויר 

קר
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מכל 
מים

גלגל

מדיד 
גובה 

מים

מגן עם מזרן קירור

ניקוז

כבל 
חשמל

מנוע סיבוביפיזור מים
רשת 

חלון
יציאת 

אוויר

לוח 
הבקרה

כניסת 
מים

מכל 
מים

גלגל ניקוז

התראת 
גובה 
מים

מזרן 
קירור

כניסת אוויר
מאוורר

שסתום 
כניסה

משאבת 
מים

מים: מי ברז ניטרליים נקיים. לחץ מים בכניסה: 0.6-3 ק”ג לסמ”ר.
אוויר: יש לוודא כי לאוויר הנכנס אין ריח חריג.

רחיצת מזרן הקירור: נתקו את כבל החשמל. פתחו את הבורג המחזיק את מזרן הקירור ורחצו אותו במים.
ניקוי מכל המים: נתקו את כבל החשמל והסירו את פקק הניקוז. רוקנו את המים המלוכלכים ומלאו את 

המכל במים נקיים.

פתרון גורם תקלה

בדקו את לוח החשמל ואתה לוח 
הבקרה הראשי

העבירו את המנוע לתיקון או 
החלפה

תקלה בכבל
המנוע החשמלי נשרף המאוורר אינו מסתובב

הוסיפו מים
תקנו את הצינורות ונקו את 

שסתום הכניסה
החליפו את משאבת המים

ירידה בכמות המים, ניתוק צינורות
סתימה בשסתום הכניסה

משאבת המים שבורה
אין מים במזרן הקירור

החזירו את שסתום הכניסה 
למקומו הנכון שסתום הכניסה זז ממקומו דליפה משסתום הכניסה
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