




دوســت گرامــی ، بــا ســپاس فــراوان از اطمینــان و انتخــاب شــما در خریــد 
ایــن محصــول ، امیــد اســت تــاش بــی وقفــه مــا بــرای تولیــد محصولــی 
مفیــد ، مــورد نیــاز و بــا کیفیــت ، مــورد پســند و تاییــد شــما قــرار گیــرد. 
بدیهــی اســت هرگونــه نظــر ســازنده شــما راهگشــای مــا در خدمــت رســانی 

شایســته خواهــد بــود. 
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مقدمـه
ــن و  ــم تری ــون،  مه ــم اکن ــته و ه ــالیان گذش ــی س ــی در ط ــای آب کولره
متــداول تریــن وســیله سرمایشــی در کشــور بــوده کــه ایــن جایــگاه بدلیــل 
مزایــای نســبی آنهــا مــی باشــد. ایــن کولرهــا در کنــار مزایــا ، دارای برخــی 
ــه  ــر تصفی ــتفاده نانوفیلت ــا اس ــه ب ــتند ک ــز هس ــی نی ــا و کمبودهای ایراده
ــا تولیــد هــوای ســالم و  ــن ایرادهــا و کمبودهــا ب ــاک« ای هــوای »کــول پ

پــاک برطــرف شــده اســت. 
ــی اســت  ــای آب ــژه کولره ــه وی ــد و نوآوران ــری جدی ــاک ،نانوفیلت ــول پ  ک
کــه دارای گواهــی ثبــت اختــراع و تاییدیــه هــای دانشــگاهی مــی باشــد .

ــه حــل مشــکل  ــه منظــور کمــک ب شــرکت » ایــده هــای زندگــی آرام« ب
آلودگــی هــوا و ایجــاد هــوای ســالم بــرای داخــل ســاختمانهایی کــه از کولــر 
آبــی اســتفاده میکننــد ، اقــدام بــه طراحــی فیلتــری نمــود کــه در کنــار نصــب 

بســیار ســاده و آســان ، کارایــی بــاال و قیمتــی ارزان نیــز داشــته باشــد.
ایــن فیلترهــا در حــال حاضــر در ســه ســایز پــر مصــرف تــر، ویــژه کولرهای 
ــد ثبــت  ــا برن 3500 ، 4500 الــی 5000 و 6500 الــی 7000 طراحــی و ب

شــده »کولپــاک« تولیــد مــی شــوند.

ــا مشــخصات و ابعــاد  ــرای کولرهایــی کــه ب ــم :ایــن فیلترهــا ب ــه مه نکت
ــا  ــی ب ــند. کولرهای ــتفاده میباش ــل اس ــد قاب ــده ان ــد ش ــتاندارد تولی اس
برندهــای مطــرح ماننــد آبســال ، ســپهرالکتریک ، انــرژی و. . . البتــه 
بســیاری از برندهــای نوظهــور نیــز از همیــن اســتانداردها پیــروی میکننــد.
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                       مـزایـا و ویـژگی هـا

نصب ساده و آسان توسط همه افراد

2. جلوگیری از ورود گرد و خاک و ریزگرد به داخل ساختمان

3. جلوگیری از ورود دوده حاصل از آلودگی های شیمیایی و سوختهای فسیلی

4.  جلوگیری از ورود حشرات موذی و سوسک

5. جلوگیری از ورود ماده خطرناک و سرطان زای آزبست که عموما از لنت ترمز در 

هوا معلق می شود

6.جلوگیری از ورود عوامل آلرژی زا مانند گرده گیاهان

7. جلوگیری از ورودآلودگی های ایجاد شده توسط خود کولر شامل : 

اماح و رسوب خشک شده آب،خرده ها و ریز گرد جدا شده از پوشال ، روغن و 

گریس جدا شده از موتور و شفت،خرده های جدا شده از تسمه، رنگهای جدا شده 

از بدنه کولر ، که همه آنها  بسیار برای بدن زیان آور هستند 

8.  جلوگیری از خروج انرژی گران بهای گرمایی در زمستان و پاییز از راه 

دریچه های داخل ساختمان

9. از بین رفتن گرد وخاک و دوده از داخل ساختمان و سطوح و عدم نیاز به گردگیری 

10. کاهش ورود صدا به داخل ساختمان  

11. عدم نیاز به پوشاندن دریچه های کولر در زمستان و پاییز
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   گفتنی است هر گونه فیلتری که برای هوا و انواع سیاالت استفاده می شوند ، 

در کنار مزایا و اهمیت ، تاثیر اندکی بر روی عبور آنها میگذارند و تا اندازه ای آن 

را کاهش می دهند که این مورد به دلیل کارکرد فیلتراسیون بوده و به راحتی در 

کنار مزایای بسیار ، قابل چشم پوشی میباشد.
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)شکل1(
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         روش استفـاده و نصب

1. برق کولر را حتما با کلید مینیاتوری قطع کنید) خاموش کردن از طریق 

کلید کولر کافی نیست(

2. برای فیلتر دایره که در سمت موتور و تسمه نصب میگردد، آن را از محل برش 

خورده کمی باز کرده و از باالی شفت و با کمی فشار و دقت آن را به صورت کشویی 

جا بیاندازید  سمتی که توری دارد حتما باید به سمت پره کولر باشد

دایره بزرگ دور فیلتر باید مماس با بدنه حلزونی ) محفظه پره کولر ( و به صورت دایره 

کامل )نه بیضی( قرار گیرد. 

دایره کوچک در مرکز نباید تماسی با با شفت و سه پایه توربین)پره کولر( داشته باشد  

در غیر این صورت ممکن است در هنگام استفاده ایجاد صدا نماید که مشکل فنی 

نبوده و با کمی جابجا کردن برطرف می شود.

قسمت پله ای دایره بزگ باید زیر پایه شفت قرار گیرد

3. محل برش خورده را با کمی تنظیم به هم بچسبانید

4.برای اطمینان از نصب درست ، تسمه کولر را چند دور با دست بچرخانید تا از 

کارکرد روان و بدون صدا و عدم برخورد مطمئن شوید 
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)شکل2(
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)شکل3(

برای فیلتر مربعی شکل ، به سادگی و بوسیله آهنربای داخل فیلتر آنرا به بدنه قاب 

پره بچسبانید .پایه شفت کولر باید در محل برش خورده روی فیلتر قرار گیرد 

8 www.coolpak.ir



)شکل4(

مراحل نصب و تعویض به صورت فیلم در سایت میباشد. 
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             تعویض فیلتر

1. بــرق کولــر را حتمــا بــا کلیــد مینیاتــوری قطــع کنیــد) خامــوش کــردن از 

طریــق کلیــد کولــر کافــی نیســت(

2. بــا اســتفاده از دســتکش و بــه آرامــی بــه صــورت کشــویی فیلتــر را خــارج 

ــوده و  ــوده ب ــه بســیار آل نماییــد . توجــه داشــته باشــید فیلتــر در ایــن مرحل

هماننــد کیســه جــارو برقــی پــر از گــرد وخــاک و دوده متراکــم میباشــد ، پــس 

دقــت نماییــد ای آلودگــی هــا را تنفــس ننمــوده و یــا داخل فضــای کولــر نرود.

3. فیلتر قدیمی را داخل جعبه فیلتر جدید گذاشته و دور بیاندازید.

             عمر فیلتر

ایــن فیلتــر هــا یــک بــار مصــرف و بــرای یــک فصل گرمــا میباشــد کــه میتواند 

تــا آغــاز فصــل گرمــا در ســال دیگــر روی کولر باقــی مانــده و از مزایای اســتفاده 

زمســتانی آن بهــره بــرد. بدیهــی اســت بــرای مناطقــی بــا آلودگی بیشــتر مانند 

شــهرهای بــزرگ ، مناطــق در معــرض غبــار و ریــز گــرد ، ســاختمانها و اماکــن 

مجــاور خیابــان و...  بایــد در طــول یــک فصــل 2 بــار اقــدام بــه تعویــض نمــود . 

اســتفاده بیــش از حــد مجــاز یــا شستشــوی فیلتــر توصیه نمیشــود .                

.
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                      مــزایای استفاده در پاییــز و زمستــان

در مــاه هــای ســرد ســال مشــکل هــدر رفتــن گرمــای داخــل ســاختمان از 

دریچــه کولــر موجــب اتــاف شــدید انــرژی گــران بهــای گرمایــی و ایجــاد 

ــاف  ــن ات ــاک عمــا ای ــر کــول پ ــو فیلت ــا نصــب نان ــه مــی شــود . ب هزین

ــرای  ــه ب ــه اضاف ــرف هزین ــه ص ــم ب ــازی ه ــیده و نی ــر رس ــه صف ــرژی ب ان

پوشــاندن دریچــه هــا نمــی باشــد . در آغــاز فصــل گرمــا نیــز، راه انــدازی 

ــه گــرد وخاکــی را وارد ســاختمان نخواهــد کــرد .  ــر هیــچ گون مجــدد کول

ــا  ــوده و ب از ســوی دیگــر در زمســتان و پاییــز کــه آلودگــی هــوا بیشــتر ب

ــودن پنجــره هــا ایــن آلودگــی هــا را در داخــل بیشــتر هــم مــی  بســته ب

ــرای  ــا ب ــردن پنجــره ه ــاز ک ــر و ب ــر دارای فیلت ــردن کول شــود، روشــن ک

چنــد نوبــت 1 دقیقــه ای در طــول روز ، کمــک زیــادی بــه بهبــود کیفیــت 

ــد. ــوا می نمای ه
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            هشدار

ــه  ــانی ب ــوری و جهــــ ــراع کش ــت اخت ــماره ثب ــول دارای ش ــن محص ای

ــد  ــه تقلی ــوده و هرگون ــی ب ــای صنعت ــازمان مالکیته ــماره 87385 از س ش

و تولیــد مشــابه ، خــاف قانــون بــوده و توســط معاونــت حقوقــی شــرکت 

ــد شــد. ــی خواه ــن برخــورد قانون ــا متخلفی ــی آرام ب ــای زندگ ــده ه ای
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