
  
 
  

 
   
   

         
        

       
        
                             
                    

 

  

                      

                      

                      

                      

           

 

  

             
             

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

     

 

         

              

              

                       

                     

                      

         

       

  
 
             ● Taze hava yükünü ortadan kaldırır 

 ● Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik 

 ● Ortamda taze hava kalitesi sağlar !.. 
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SoftCool ® IDEC Doğal Serinleticiler  
 

PolyBloc AB Tarafından üretilen SoftCool ®  %100 taze hava serinleticisidir. 
Taze hava yükünü ortadan kaldırır, havayı 5~15 aras ında so ğutur.  
 
SoftCool , su kaydırma ve yayma özelliğine sahip hidroflik kaplamalı 
alüminyum şeritler ile üretilen hava-hava reküperatör dolguludur. 
Reküperatörün bir devresine ve plakalar arasına, pnömatik hareketli 
bir düzeneğe bağlı nozullardan yüksek basınçlı su püskürtülür. Avrupa  
Patent  Dairesi  tarafından koruma altına alınmış “Perlomat ” sistemi ile 
plakaların ıslak yüzeyleri sürekli olarak su sıcaklığında tutulur. Aynı 
anda plakaların diğer yüzeyine temas ederek geçen taze hava su ile 
temas etmeden ve nem kazanmadan soğutulur. Soğuma miktarı taze 
havanın nemine ve kullanılan suyun sıcaklığına bağlı olarak 5 ~15 °C 
arasında gerçekleşir. Kanal bağlantılı olarak kullanılabildiği gibi klima 
santralleri içine de yerleştirilebilir. Özellikle yaz klimasında etkilidir. 

 

 

 
Yaz iklimlendirmesi modunda hiçbir mekanik soğutma olmaksızın dışarıdan alınan taze havanın serinletilmesi 
sağlanır. Serinletme için kullanılan enerji suyun buharlaşma-faz değiştirme enerjisidir. Bu enerji 586 Kcal/kg (2257 
KJ/kg) dır. Diğer bir deyiş ile 1.5 kg suyun  buharlaştırılması ile yaklaşık 1 KW soğutma  enerjisi elde edilir.  
 

SoftCool Tip ve Ölçüleri  Evaporatif so ğutmanın teorisi  
 

 

 
▪  Suyun buharlaşma enerjisi 2257 KJ/kg veya 540 KCal/kg dır, 
▪  1 Kg su buharlaşması esnasında ortamdan 2257 KJ ısı çeker, 
   
▪  Su buharlaştırılarak yapılan evaporatif serinletmede ortaya çıkan 
    soğutma enerjisi aşağıdaki şekilde hesaplanabilir : 
 
QT = QL = CL x c 
 
QT = QL =1.5  kg/h x  2257 KJ/kg 
 
QT = QL = 3,385.5 KJ/h  
 
QT = QL = 810 KCal/h = 0.94 KW 

QT = Toplam ısı 
 
QL = Gizli ısı 
 
CL = Su kütlesel debisi 
 
c = Suyun buharlaşma enerjisi 

 

Sonuç :  1.5 kg suyun 1 saat içinde buharlaştırılması ile yaklaşık 
1 KW soğutma enerjisi elde edilir. 

 

Tip 
A1 A2 C D E G H K L 

mm 
 

08 
 

807 807 755 1140 570 65 1325 160 1365 
 

09 
 

907 907 790 1280 640 65 1430 125 1470 
 

10 
 

1007 1007 826 1422 711 65 1537 90 1577 
 

12 
 

1207 1207 928 1704 852 65 1780 75 1844 
 

14 
 

1407 1407 1084 1988 994 65 2078 90 2143 
 

16 
 

1612 1612 1254 2274 1137 117 2391 85 2476 
 

18 
 

1812 1812 1396 2558 1279 117 2675 85 2760 
 

20 
 

2012 2012 1537 2840 1420 117 2957 85 3042 
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SoftCool ® IDEC Doğal Serinleticiler  
 

PolyBloc AB Tarafından üretilen SoftCool ®  %100 taze hava serinleticisidir. 
Taze hava yükünü ortadan kaldırır, havayı 5~15 aras ında so ğutur.  
 

 

Isı geri kazanım çalışması sırasında “b” damperi kapalı”a” 

damperi açıktır. Sıcaklık ve nem sensörlerinden gelen bilgiler 

doğrultusunda her iki hava akımı da PHX üzerinden geçer. Bu 

sırada “3” numaralı fan çalışmaz. Buna karşılık su püskürtme 

sistemi çalışmaktadır ve dönüş havası doyma noktasına kadar 

nemlendirilir. 
 

Taze hava nem ve sıcaklık değeri iç konfor şartlarına 

yaklaştığında ve set değerlerine ulaştığında, “2” numaralı fan ve 

su püskürtme sistemi duruşe geçer, “b” damperi açılır.Isı geri 

kazanımı durmuştur ve taze hava doğrudan içeriye gönderilir. 

“b” damperi ile eş zamanlı hareket ederek kapanan “a” 

damperi havayı “3” nolu fana yönlendirir ve dönüş havası 

egzost edilir. Kullanılan hız değiştiricili sürücüler ile fan motor- 

larının ve aynı zamanda damperlerin de oransal kontrol edilmesi mümkündür. Böyle bir otomasyon ile istasyonlardan gelen 

nem ve sıcaklık bilgileri doğrultusunda fan ve damperler uygun miktarlarda havayı uygun yerlere yönlendirebilir.. 

 
Avantajları 
 

▪ Yaz ve kış aylarında önemli miktarda enerji tasarrufu, 
▪ Taze hava sıcaklığının, soğutucu akışkan kullanmadan 10 K ve üzerinde düşürülmesi-soğutulması,  
▪ Konvansiyonel iklimlendirme sistemlere göre çok düşük enerji sarfiyatı, 
▪ Yazın soğutma, kışın ısı geri kazanımı ile ekonomi 
▪ Basınçlı su plaka yüzeylerini temiz tutar. Bu şekilde yüksek verimlilik sağlanırken bakım masrafı gerekmez 
▪ Taze hava tarafında nem yükselmesi olmaz. 
▪ Az miktarda su tüketir çünkü sadece buharlaşan su kadar su püskürtülür. Havuz temizliği,  reçineleme ve bakteri 
önleme dozajı, dönüş suyu kullanımına bağlı hjyen sorunları gibi problemler yaratmaz. 

 
Kesintisiz Ar -Ge 
 

 

Winthenthur  enstitüsünde yapılan kapsamlı testler ve 
ölçümler SoftCool ürününün geliştirilmesinde çok büyük 
rol oynamıştır. Yapılan test sonuçlarına göre taze 
havanın SoftCool üzerinde soğutularak doğrudan veriş 
havası olarak kullanılabileceği veya uç değerlerdeki 
iklimlendirme sistemleri için hibrit sistem olarak 
kullanılabileceği kanıtlanmıştır. 
 

Softcool, konvensiyonel soğuk sulu veya doğrudan 
genleşmeli soğutma sistemleri ile karşılaştırıldığında, ilk 
yatırım maliyetlerinde %50, işletme giderlerinde ise %70 
ve üzerinde ekonomi sağladığı ortaya çıkmıştır. 
 

Softcool ürününün bazı proses uygulamalarında da 
kullanımı mümkündür. Desikkant soğutma devreleri ve 
desikkant nem almada reaktivasyon havasının 
soğutulması bunlara iki basit örnektir. 
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SoftCool ® IDEC Doğal Serinleticiler  

 
PolyBloc AB Tarafından üretilen SoftCool ®  %100 taze hava serinleticisidir. 
Taze hava yükünü ortadan kaldırır, havayı 5~15 aras ında so ğutur.  

 
WinPoly yazılımı proje bazlı tasarımlar için geliştirilmiş Eurovent onaylı modern bir yazılımdır. 

 

 

 

 
Veri girişi  Boyutlandırma 

   

 

 

Yaz çalışması tasarımı  Kış çalışması tasarımı 
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SoftCool ® IDEC Doğal Serinleticiler  
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Kapasite ve hızlı ön seçim tablosu  
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S O F T C O O L  
 

 

 

 

   

www.polybloc.ch   
 

www.esanjorler.com  

 

IM Makine  Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
1203/7 Sokak, No: 3/D, 35110 – Yenişehir / İzmir 

0232 4581403 , 4699443 
www.esanjorler.com  

www.immak.eu  
 


