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 מצנני אוויר באידוי 

  

  Evaporative Cooler    

   

LK -805 B                                                                   LK-N818B                                

                                                                               

  

  

 
 
הוראות שימוש  
 ותעודת אחריות 

  

 ומברכים אותך על הצטרפותךאנו בחברת ונטה בע"מ מודים לך על קנייה מוצלחת של המצנן 

 לקהל לקוחות גדול מאד הנהנה ממוצרי האיכות של חברתנו. 

במוצר זה הושקעו מאמצים רבים כדי שהנאתך תהיה מושלמת וע"מ לתת לך תמורה מלאה 
 לכספך.  
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  תאור המוצר

ולח יותר תוך חסכון משמעותי ביותר בצריכת החשמל בהשוואה  צונןהמוצר מיועד לאספקת אוויר מ
לשימוש במזגנים. שימוש במוצר מומלץ במקומות בהם הפעלת מזגני אוויר אינו אפשרי עקב הצורך 

 .בצינון חללים גדולים או באזורים פתוחים

שתמשים צינון אוויר באמצעות אידוי נעשה בטכנולוגיה שונה מהמקובל במיזוג אוויר רגיל בו מ .1
מצנן האוויר יונק אוויר . בגז לצינון האוויר והוצאתו יבש אל  חלל המתחם בקירור אוויר ע"י אידוי

מן החוץ, מזרימו דרך פילטרים לצורך ניקויו מאבק ומחלקיקים ולאחר מכן מעבירו דרך מזרנים 
 והאוויר המצונן מוזרם החוצה בלחץ.    -לחים

מוחלף האויר בחלל האזור המיועד באופן רציף,זאת בניגוד בקירור אוויר על ידי מצנני אוויר  .2
 לאופן פעולת המזגנים אשר ממחזרים את האוויר הנמצא במתחם. 

 היתרונות בשימוש במצנני אוויר:  .3

 מצנני אוויר חסכוניים בעלויות אנרגיה לעומת התקנת מזגנים במתחמים גדולים  •

 מצנן אוויר יוצר תחושת קירור מידית  •

 דרישה מינימאלית לתשתיות  -ה נמוכות עלויות התקנ •

 מושלם באזורים יבשים   •

 גורם לתחלופת אויר במתחם המצונן ולהכנסת אויר נקי באופן קבוע  •

 

 

 

 

 

על מנת להפיק תועלת מקסימאלית מהמוצר, יש להקפיד על קיום הוראות הבטיחות, 
 ההתקנה והשימוש במוצר. 

  הוראות הבטיחות

נא הקפד לקרוא את חוברת ההפעלה. אם יש שאלות או צורך בהבהרות, אנא התקשרו  •
 .  9989194-04למחלקת השרות במפעלנו לטלפון 

ע"מ לוודא יעילות מרבית של תחלופת אוויר צח מומלץ להתקין את המכשיר במקום  •
 מאוורר ויבש. 

 במתחם המיועד לצינון יש להשאיר פתח לכניסת אוויר טרי.  •

 חובה להרחיק את המכשיר ממגע עם מקורות אש וחום.  •

 לפני הטיפול במצנן יש לנתקו ממקור מים וחשמל.  •

 יש לרוקן את מיכל המים ולטפל במכשיר רק כשהוא יבש לחלוטין.  •

אין לעשות שינוי כלשהוא במערכת הפיקוד או במערכת החשמל ללא אישור בכתב  •
 מהחברה. 

 כל שינוי או טיפול יעשה ע"י חשמלאי מוסמך.  •

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה , החלפתו תתבצע על ידי סוכן השרות שלו  •
 או על ידי אדם מוסמך אחר. 
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 )נייד(התקנה  למצנן לא במצב קבוע 

שמתאים למשקל המוצר כפי שמצוין בטבלת  המוצר יותקן על בסיס עם גלגלים רצוי •
 הנתונים הטכניים. 

 המוצר יונח על משטח אופקי  •

במידה שאין חיבור מים קבוע יש לוודא מילוי המיכל ולעקוב אחרי התראות המופיעות בפנל  •
 התצוגה 

 יש לוודא שצינור יציאת המים מותקן כהלכה  •

 יש לוודא חיבורי חשמל מותקנים כהלכה.  •

 . 

  

  תחזוקה ע"י המשתמש

טרם ביצוע כל פעולת תחזוקה חובה לנתק את הציוד מזינת החשמל ולרוקן את מיכל  •
 המים. 

•   

בהתאם לצורך מומלץ אחת לשבועיים לנקות את מסנני האוויר המותקנים בצד החיצוני  •
 בהיקף הציוד. ו

כדי למנוע היווצרות אבנית ע"ג המזרונים וכדי למנוע היווצרות ירוקת במים יש לטפל  •
כחומר למניעת אבנית ומניעת  5רך ולאיכות המים ע"י. הוספת  חומץ לימון %בהתאם לצו

דקות. בתום הליך הניקוי יש לרוקן  20היווצרות ירוקת למיכל המים ולהפעיל המצנן למשך 
דקות  20-את תכולת המים מהמיכל ולהפעיל את המצנן באמצעות מים נקיים למשך כ

 נוספות. 

 פעולת ניקוי לעיל  תעשה ללא נוכחות אנשים או בעלי חיים בחלל המצונן!  •

 חודשים או בתום הקיץ.  12-ע"מ לוודא צינון יעיל יש לנקות את מזרנים הלחים אחת ל •

 אין להשתמש בצינור מים בלחץ גבוה בפעולת הניקוי.  •

ן את בהשבתת המתקן לתקופה ממושכת יש לודא ניתוק אספקת החשמל והמים ולרוק •
 מיכל המים. 

לביצוע פעולות תחזוקה יסודיות לחלקי ואביזרי המצנן,כולל החלפת מזרונים לחים,  יש  •
 להתקשר למחלקת השרות של החברה לצורך תאום ביקור טכנאי לביצוע הטיפול. 

  תפעול

 .תפעול המצנן יעשה באמצעות שלט רחוק המסופק עם המוצר 

 

שיםתרשים המוצר      

  

     התקנה

   חם אוויר    

   תחלופת   פילטר  

   מים

   מאוורר

     מצונן   אוויר

   מזרן   לח
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  נתונים טכניים
 

LK-N818B                                  LK -805 B  תאור  

    

 ספיקת אוויר   7,500  10,000 

 מקסימאלית 

 

   (Pa)לחצים    70  120 

400W 300W    הספק(W)    

  50 Hz   220-240 V  50 Hz   220-240 V   מתח  

1.2A 1A   זרם  

  מנוע    חד פאזי חד פאזי 

 >58  > 58  dBA רעש   

 1260 X 520 X 870  690 X 430 X 1250   מ"מ  במידות  

 60 X 810  X 410  100 X 645 X 675   מידות המזרן  

 4-6L/H  4-3 L/H    צריכת מים 

 ליטר/שעה 

 

110L  90L   מיכל מים ליטר  

 90-60  שטח קירור יעיל   50 ~ 30   

   2מ

 

  ק"ג במשקל נטו   35  35 

  אחוזי התאיידות   87 ~ 80   80-90

 

 

 

 הוראות הפעלה 

 הדלקת המכשיר וכיבוי המכשיר. -OFF/ON -לחצן הפעלה .1

 
 מהירוית , נמוכה,בינונית,גבוהה 3ישנן    - SPEED-לחצן מהיריות .2

 
 אוויר מצונן ) קר (.המשאבה מתחילה לעבוד,המצנן מוציא   - COOL-לחצן הפעלת משאבה .3

 
 ,תריס צידוד ימינה שמאלה,לחיצה נוספת עוצרת מצב קיים.  - SWING -לחצן הפעלה תריס צידוד .4

 
 שעות. 24מכשיר עד הניתן לכוון הפעלה וכיבוי  -TIMER-לחצן טיימר .5
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 מילוי תעודות אחריות
 
 
 
 

 סוג המכשיר / דגם    

 תאריך     

 ביקורת איכות     

 מס סידורי     

  

  

 
 כתובת למשלוח

 
 08-9207005, פקס:08-9207004טלפון : 2070א.תעשייה רמלה, ת.ד :  1רחוב החזון 

 
 04-9082056, פקס:  04-9989194כרמיאל ,טלפון: 6450, ת.ד :7רחוב השיש 

 
 


