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Nem Nedir?
1 m³ havanın içerisinde bulunan nemin gram cinsinden 
ağırlığına mutlak nem adı verilir.

1 m³ havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem 
miktarına maksimum nem denir. Sıcaklık arttıkça havanın 
taşıyabileceği nem miktarı da artar. Maksimum nem sıcak 
yerlerde yüksek, soğuk yerlerde düşüktür.

Havadaki mutlak nemin, maksimum nem miktarına oranına 
bağıl nem denir. Bağıl nem yüzde (%) olarak ifade edilir.

Bağıl nem %100’e ulaştığında havadaki nem açığı ortadan 
kalkar. Bu havaya doymuş hava adı verilir.

Havadaki mutlak nem ile maksimum nem arasındaki farka 
nem açığı denir. 

Nem açığı ne kadar az ise bağıl nem o oranda fazla olur.
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Evaporatif Soğutma 
Sistemleri Nedir?
Evaporatif soğutma genel olarak, sıcak ve kuru havayı suyla 
temas ettirerek ısıyı düşürme, ortam sıcaklığını azaltma 
işlemidir. Evaporatif soğutucular, geniş yüzeyli soğutma 
pedlerine sahiptir. Kanallardan akan su ile pedler sürekli 
ıslak kalır. Güçlü ve sessiz çalışan fan sayesinde içeriye 
alınan sıcak ve kuru hava, pedlerin içinden geçtiği sırada 
akan su ile temas eder. Hava geçişi sırasında hava ile su 
arasında ısı transferi olur. Serin ve nemli hava soğutulmak 
istenen ortama verilir. Doğal buharlaşma işlemi meydana 
gelerek taze ve soğuk hava ile konforlu bir çalışma ortamı 
sağlanmış olur.
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%100 taze hava ve optimum soğutma sağlar.

Gazlı sistemlere göre %90 daha az enerji harcar.

Kurulum maliyeti, sistem klimalarına göre %50 daha ucuzdur.

Kompresör ünitesi yoktur, bakım maliyetleri düşüktür.

Çevreci bir soğutucudur, çevreye zararlı herhangi bir gaz yaymaz.

Evaporatif soğutucular dış havadan gelen bakteri, toz, polen ve dumanları 
filtre ederek iç ortama daha temiz ve sağlıklı hava verir.

Evaporatif soğutucular, gazlı klimalar gibi ortamdaki havayı kurutmaz.

Evaporatif soğutucular, hava sirkülasyonu sağlayarak ortamı nemlendirir 
ve ortamda her an taze hava bulunmasını sağlar.

İstenildiğinde montaj yeri kolaylıkla değiştirilebilir.

Evaporatif Soğutma Sistemlerinin 
Avantajları Nedir?
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Evaporatif Soğutma 
Sistemleri Nerede
Kullanılır?
Evaporatif soğutmanın geçmişi klimadan önceye dayanır. 
Orta Asya’da “Çöl Soğutucu” ismiyle tanınır ve günümüzde 
birçok alanda kullanılır. Açık veya kapalı ortamlarda, küçük 
veya büyük hacimlerde kullanılmak üzere birçok tip ve 
modeli bulunmaktadır. Alanın büyüklüğüne göre fan debisi 
ve evaporatif petek büyüklükleri arttırılarak kapasiteler 
büyütülür.

Evaporatif soğutma üniteleri her yerde ve her ortamda 
kullanılabilir.  Ancak nemsiz, kuru havaya sahip iklimler bu 
cihazın en verimli çalıştığı bölgelerdir.  Giriş havasındaki 
nem ne kadar az ise, ortamı soğutmak o kadar kolaydır.

Tekstil

Gıda

Otomotiv

Dökümhane

Çiftlikler

Oteller 

Depolar

Eğlence merkezleri

Restoranlar 
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Evaporatif Soğutma 
Sistemlerinin
Yararları Nelerdir?
Evaporatif soğutma üniteleri %100 temiz hava ile çalışır. 
Soğutucu gaz içeren klasik klimalar gibi ortam içerisindeki 
havayı tekrar dolaştırmazlar.  Dolayısıyla ortama filtrelenmiş 
taze hava gönderilerek soğutma etkisinin yanında ortamın 
havalandırılması da sağlanır. Temiz hava, üretkenliği arttırmaya 
yardımcı olur ve yüksek konsantrasyon sağlar.
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Evaporatif Soğutma 
Sistemlerinin Sağlığa
Etkileri Nelerdir?
Legionella bakterileri doğal sularda bulunan mikroorganizmalardandır. Legionella’lar 
insan yapımı su sistemlerinde de yaygın bir şekilde bulunmuştur. Su sıcaklığı uzun süre 
25-55 °C arasında kaldığında Legionella ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkar. Güçlü 
bir su akışı bakterilerin üremesini engelleyebilir, ancak bu akış tüm sıcak su sistemi 
boyunca sabit değilse, suyun durgun olduğu bölgelerde ölü boşluklar meydana gelir. 
Ölü boşluklar bakterinin yerleşmesini kolaylaştırarak riski artırır. Evaporatif soğutma 
ünitelerinin kullanımına bağlı olarak Legionella bakterisi ile ilgili kaydedilmiş herhangi 
bir vaka yoktur. Araştırmaya göre, bu bakterinin buharlaşma yöntemiyle bulaşması 
mümkün değildir. Evaporatif soğutucular, havayı sadece yaş termometre sıcaklığına 
yakın sıcaklık seviyelerine ulaştırır.  Bu nedenle, sistem suyu nadiren Legionella risk 
sıcaklığına çıkarır. Ek olarak, ünite içerisindeki su, üniteden tahliye olmaya devam ettiği 
için durgun değildir ve su sıcaklığı uzun süreli 25-55 °C arasında kalmaz.
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Evaporatif Soğutma 
Sistemlerinde Kapasite
Nasıl Hesaplanır?
Evaporatif soğutucu ünitenin soğutma kapasitesi öncelikli olarak giriş havası sıcaklığına ve 
içerisindeki mutlak nem miktarına bağlı olmakla beraber ünite içerisindeki fanın hava debisine 
göre hesaplanır. Bu fan debisi, genel olarak m³/saat cinsinden derecelendirilir. Bu ölçüt, evaporatif 
soğutucu ünitenin birim zamanda ortama aktaracağı hava miktarı ile ilgilidir.

Soğutulacak Kapalı Ortamın Alanı (m²) x Soğulacak Kapalı Ortamın Yüksekliği (m) x Saatteki Hava 
Değişim Miktarı (1/h) = Evaporatif Soğutucu Ünitenin Hava Debisi (m³/h)
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NORMAL ALANLAR 20-30

KALABALIK VE 
UMUMİ ALANLAR

SICAKLIĞI YÜKSEK 
ALANLAR

25-40

35-45

KOKULU VE KİRLİ 
ALANLAR

44-55

İHTİYAÇ DUYULAN 
ALAN ÖZELLİĞİ

SAATTEKİ HAVA 
DEĞİŞİM MİKTARI
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Evaporatif Petekler
Ne zaman 
Değiştirilmelidir?
Evaporatif peteklerin yapımında kullanılan malzemelerin tipi, 
peteğin yıllarca değiştirilmesinin gerekip gerekmediğine 
veya yıllarca çalışmasına devam edip etmemesine karar 
veren faktörlerden biridir. Genel olarak, peteklerin her yıl 
değiştirilmesi gerekmeyebilir. Ancak, evaporatif petek kalınlı-
ğını yitirdiyse veya malzeme yıpranmışsa, yeni bir petek almak 
en hesaplı yoldur.  Evaporatif soğutucu ünite eğer eskisi 
kadar soğutmuyorsa evaporatif petek değiştirilmelidir.  Bu 
problem, peteklerin incelmesi, kirlenmesi veya eskimesi gibi 
sebeplerden kaynaklı olabilir.
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Evaporatif soğutucular geniş kapalı alanlarda (depolar, üretim tesisleri, hangarlar v.b…), 
geleneksel klimalara göre daha düşük enerji sarfiyatı ile soğutma ve taze havalandırma 
yapar. Çatı ve duvarlara kolaylıkla monte edilebilir. Soğutma sağlamak için sadece suya 
ihtiyaç duyar.

Technowell evaporatif soğutucular, yüksek verim, düşük basınç kaybı ve yıllarca 
güvenilir kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır.

Evaporatif iklimlendirme sistemi ortama taze ve serin 
hava sağlayarak diğer taraftan; ortamdaki mevcut kötü 
havanın tahliyesi ile ortamda sürekli TAZE ve SERİN HAVA 
bulunması sağlanır. Endüstriyel tip evaporatif soğutma 
ünitelerinin ürettiği soğuk ve taze hava, hava kanalları ile 
iç ortama aktarılır.

Endüstriyel 
Tip Evaporatif  
Soğutma Ünitesi

Endüstriyel Tip Evaporatif
Soğutma Ünitesi 10



HAVA DEBİSİ 20.000 m³/h 30.000 m³/h 40.000 m³/h

FAN ÇAPI 630 mm 800 mm 800 mm

FAN KADEMESİ 12 12 12

SOĞUTMA 
PED YÜZEYİ (770x870x100 mm) x 4 (940x910x100 mm) x 4 (1000x1050x100 mm) x 4

TANK KAPASİTESİ 40 lt 80 lt 80 lt

MOTOR GÜCÜ 1,5 kW 3 kW 4 kW

CİHAZ DIŞI 
BASINÇ KAYBI 360 Pa320 Pa230 Pa

MOTOR AKIMI 10 A8 A7 A

DRENAJ OtomatikOtomatikOtomatik

1500x1500x1450 mm1300x1300x1200 mm1100x1100x1150 mm

FAN TİPİ AksiyelAksiyelAksiyel

GERİLİM 380V / 50 Hz380V / 50 Hz220-240 V / 50 Hz

BOYUTLARI

75 kg 120 kg 120 kgAĞIRLIK

115 kg 170 kg 170 kgÇALIŞMA AĞIRLIĞI

660x660 mm 900x900 mm 900x900 mmKANAL ÖLÇÜLERİ

LPEC-40LPEC-30LPEC-20MODEL
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Endüstriyel Tip Evaporatif
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ÖRNEK:
Yukarıdaki tabloya göre saatteki hava değişim miktarı 
uygun seçildiğinde, dış hava 35 °C sıcaklıkta ve %30 
nemde, endüstriyel tip evaporatif soğutma ünitelerimiz 
ortam sıcaklığını 24,2 °C’ye düşürebilir.

10 °C

15 °C

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

45 °C

50 °C

3,2 °C

%10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90

23 °C

25,9 °C

29 °C

6,6 °C

10,1 °C

13,4 °C

19,8 °C

16,6 °C

4 °C

25,6 °C

29,2 °C

32,7 °C

7,1 °C

11,4 °C

15 °C

22,2 °C

18,6 °C

4,8 °C

28,1 °C

32 °C

35,8 °C

8,8 °C

12,8 °C

16,6 °C

24,2 °C

20,4 °C

5,6 °C

30,4 °C

34,4 °C

-

9,8 °C

13,9 °C

18 °C

26,2 °C

22 °C

6,4 °C

-

-

-

-

10,8 °C

15,2 °C

19,4 °C

28 °C

23,6 °C

8 °C7,2 °C

32,3 °C 33,9 °C

-

-

12,6 °C11,8 °C

16,2 °C

21,8 °C20,6 °C

31 °C29,6 °C

26,4 °C25 °C

8,6 °C

--

-

-

13,4 °C

17,2 °C 18,2 °C

22,9 °C

32,4 °C

27,7 °C

9,4 °C

-

-

-

14,3 °C

19,2 °C

24 °C

33,7 °C

28,9 °C

Dış Ortam
Sıcaklığı 

% Dış Ortam Bağıl Nem 
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Endüstriyel Tip Evaporatif
Soğutma Ünitesi
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Kullanım ve bakım kolaylığı sağlayan portatif tip evaporatif soğutucularımız, daha büyük 
boyutlardaki gaz çevrimli soğutucuların soğutma performansından daha yüksek 
soğutma değerine sahiptir. Şıklığı ve kompakt boyutları ile hem yarı açık hem de kapalı 
alanlarınızda kullanıma uygundur

Portatif Tip 
Evaporatif 
Soğutma
Ünitesi

technowell.com.tr

14Portatif Tip Evaporatif
Soğutma Ünitesi

Evaporatif soğutucu, havayı suyun buharlaşması yoluyla soğutan bir cihazdır. Buharlı 
soğutma, buhar sıkıştırma veya soğurma-soğutma döngüleri kullanan tipik klima 
sistemlerinden farklıdır. Kuru havanın sıcaklığı, sıvı suyun su buharına (buharlaşma) 
geçişi sırasında önemli ölçüde düşürülebilir; bu işlem çok daha az enerji kullanarak 
havayı soğutur.

Portatif tip evaporatif soğutma cihazları tekerlekli yapılarıyla kolay hareket ettirilebilirler. 
Kafelerde, fabrikalarda, süpermarketlerde vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır. Sağlıklı 
ve enerji tasarruflu bir soğutma için idealdir.
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Üç hızlı fan kademesi

Düşük karbonlu çevre dostu ürün

Toz filtresi ve soğutma pedi filtresi

Düşük su seviyesine karşı su pompası koruma fonksiyonu

Sağlıklı negatif iyonlaştırıcı, uzun ömürlü su pompası

Uygun fiyat, düşük maliyetli kurulum ve bakım maliyeti

Düşük güç tüketimi

Zaman ayarı

Uzaktan kumanda ile kontrol

Avantajları

Portatif Tip Evaporatif
Soğutma Ünitesi



technowell.com.tr

16

HAVA DEBİSİ 4.500 m³/h 8.000 m³/h

Sıcaklık Göstergesi Mevcut Mevcut

Nem Göstergesi Mevcut Değil Mevcut

İonizer Mevcut Mevcut

Su Tankı 40 lt 57 lt

Kullanım Alanı 35 m² 70 m²

Elektrik Tüketimi 380 watt160 watt

Fan Tipi AksiyelAksiyel

Su Tüketimi 9 kg/h4 kg/h

Kontrol Tipi LED + Uzaktan KumandaLED + Uzaktan Kumanda

Fan Kademesi 33

≤ 59 dB(A)≤ 59 dB(A)Ses Seviyesi

220 V – 50 Hz 220 V – 50 HzBesleme Gücü

Otomatik OtomatikSu Girişi

Manuel ManuelDrenaj

Toz Filtresi Mevcut Mevcut

Pompa Koruma MevcutMevcut

715x640x100 mm625x440x100 mmPetek Ölçüsü

22 kg 31 kgNet Ağırlık

712x466x1180 mm 800x480x1380 mmÖlçüler

722x476x1190 mm 810x490x1390 mmKutu Ölçüsü

PEC-80PEC-45MODEL

Portatif Tip Evaporatif
Soğutma Ünitesi



ÖRNEK:
Yukarıdaki tabloya göre iç ortam alanı uygun seçildiğinde, iç hava 
30 °C sıcaklıkta ve %30 nemde, portatif tip evaporatif soğutma 
ünitelerimiz ortam sıcaklığını 20,4 °C’ye düşürebilir.

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

%10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

23 °C

10,1 °C

13,4 °C

19,8 °C

16,6 °C

25,6 °C

11,4 °C

15 °C

22,2 °C

18,6 °C

28,1 °C

12,8 °C

16,6 °C

24,2 °C

20,4 °C

30,4 °C

13,9 °C

18 °C

26,2 °C

22 °C

32,3 °C

15,2 °C

28 °C

23,6 °C

33,9 °C

16,2 °C

19,4 °C

29,6 °C

25 °C

-

17,2 °C

20,6 °C 21,8 °C

31 °C

26,4 °C

Dış Ortam
Sıcaklığı 

% Dış Ortam Bağıl Nem 
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Hava soğutmalı gruplarda sistemlerin kondenserlerine uygulanacak Technowell 
markalı adyabatik soğutma üniteleri vasıtası ile evaporatif ön soğutma gerçekleştirip; 
kondenserlere giriş havası soğutularak kompresörün soğutma kapasitesinde artış, 
enerji sarfiyatlarında ise tasarruf sağlanır. Mekanik soğutma sistemlerinde Technowell 
üniteleri, giriş havasının duyulur ısı yükünü azaltarak daha büyük kapasiteli sistemlerde 
performansı arttırmak için kullanılmaktadır.

18Evaporatif 
Ön Soğutma Ünitesi
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Hava soğutmalı mekanik klimalarda yüksek sıcaklıktaki 
giriş havası sistem için olumsuz durumlara sebebiyet ver-
diğinden havanın sıcaklığının sisteme mümkün olduğun-
ca düşük şekilde girmesi istenir. Yüksek sıcaklıktaki giriş 
havası doğrudan sistem elemanları üzerine gönderildi-
ğinde transfer edilen ısıyı azaltmaktadır. Sistem elemanla-
rını daha zor çalışma şartlarına zorladığı için de elektrik 
tüketiminde artış meydana getirmektedir.

Evaporatif 
Ön Soğutma
Ünitesi



Evaporatif ön soğutma ünitelerinin tamamında yüksek buharlaşma verimli 
Technowell petek eşanjörleri kullanılmaktadır.

En ucuz sistem çözümüdür, peteklerin su ihtiyacı ve pompanın enerji tüketimi 
kadar (0,37-1,5kW) maliyeti vardır.

Sağladığı fayda ve ilk yatırım maliyetine göre amortisman süresi oldukça kısadır.

Evaporatif ön soğutma ünitelerinin soğutma gruplarına dahil edilmesi, soğutma 
grubunu garanti kapsamı dışına çıkartmaz, kondenser bataryası ıslanmaz ve 
kireç tutmaz.

Soğutucu petekler uygun projelendirildiğinde, düzgün kullanıldığında ve iyi 
muhafaza edildiğinde petek değişimi gerektirmez.

Technowell evaporatif ön soğutma ünitesi ön soğutmadan kaynaklanan düşük 
sıcaktaki havayı kondenser hattına homojen olarak yollar.

Yüksek çalışma basınçları gerektirmez, şebeke basıncı ile çalışır.

Avantajları

technowell.com.tr
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Ön Soğutma Ünitesi



Çalışma prensibinde kondenser kanatçıkları üzerinden akan havanın, yüzeyi ıslak 
tutulan yüksek verimli soğutucu petek vasıtası ile kuru termometre sıcaklığı, yaş 
termometre sıcaklığına yaklaştırılır. Soğutucu petek üzerindeki buharlaşmayan su, 
bir haznede toplanarak bir pompa vasıtasıyla tekrar sisteme pompalanır, bunun 
sayesinde sistemdeki su devir daim olur. Soğuma, kondenser fanlarının oluşturduğu 
hava akımı sayesinde suyun, adyabatik olarak doyurulması ile gerçekleşir. Bu işlem 
ile de adyabatik soğutma (evaporatif soğutma) sağlanmış olur. Bu süreç, finlerde 
korozyon ile alakalı herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet oluşturmaz.

technowell.com.tr

Çalışma
Prensibi
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Yüksek verimlilik istenildiğinde ısı değiştirici  derinliği değişebilir, bilgi için Technowell ile iletişime geçiniz.

Evaporatif 
Isı Değiştirici        

Su Dağıtma 
Pedi

Standart 
Yükseklikler          

B: 1500 mm – 2000 mm        

D: 30 mm

A: 600 mm                               

A: 600 mm                               

C: 100 mm – 150 mm 
C: 200 mm – 300 mm                       

C: 100 mm – 150 mm 
C: 200 mm – 300 mm                       

Standart 
Genişlik                  

Standart 
Derinlikler                

1

2

1 2

Evaporatif 
Ön Soğutma Ünitesi



PETEK VERİMLİLİĞİ VE 
HAVA TARAFI 
BASINÇ DÜŞÜMÜ

Farklı derinliklerdeki (verimlilikte) 
ısı değiştiricileri için Technowell 
ile iletişime geçiniz.

technowell.com.tr
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Ön Soğutma Ünitesi



EVAPORATİF 
ÖN SOĞUTUCULU 
ÜNİTE SONUÇLARI

Dış ortam kuru termometre sıcaklığı 45°C, bağıl nem %30
Kondenser bataryasına taze hava giriş verileri: Kuru termometre 
sıcaklığı 29.5°C, bağıl nem %91

technowell.com.tr
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SONUÇ:
Uygulandığı cihazın soğutma kapasitesi ve COP değerini artırarak, %30’a varan 
enerji tasarrufu sağlar. Kompresör basıncını düşürerek cihaz ömrünün uzamasına 
yardımcı olur.

Evaporatif 
Ön Soğutma Ünitesi
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