
စြမ္းရည္ျပည့္ ေရႊ႕လ်ားသယ္ယူႏုိင္သည့္ အဲကြန္း



ေနရာတစ္ခုလုံးကုိ အေအးေပးျခင္းသည္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္အခါ COOLING MONSTERS မွ HYDRA စီးရီးမ်ားက
အရည္အေသြးျမင့္၊ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ ေလေအးေပး စနစ္ ပါ၀င္သည့္ ေနရာၾကီးမ်ား (ဥပမာ - ဂိုေဒါင္အၾကီးစား၊ စက္ရံု၊ ကြင္းျပင္ 

စသည္) တြင္  “တစ္ေနရာစာေအးေစျခင္း  / “သတ္မွတ္ေနရာကုိ ေအးေစသည့္စနစ္  ကုုိ ေပးအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေနရာတစ္ခုလုံးကုိ အေအးေပးျခင္းထက္ လူ (သုိ႔) ပစၥည္းမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ ေလေအး လႊတ္ေပးျခင္းက ပိုျပီး ကုန္က်စရိတ္ 

သက္သာေစပါသည္။

သင္၏ အဲကြန္းေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ HYDRA စီးရီးမ်ားကိုု 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း၏ အဓိက စစ္မွန္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 



ပစၥည္း ၏ အဂၤါရပ္မ်ား

အသုံးျပဳရလြယ္ကူသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာ  -
ကုိယ္တုိင္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွာသည့္ အဂၤါရပ္မ်ား (ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗားရွင္း အတြက္)
ရႈပ္ေထြးမႈမရွိသည့္ အဖြင့္/အပိတ္ခလုတ္ ႏွင့္ ပန္ကာႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ (အနာေလာ့ဂ္ ဗားရွင္း အတြက္)
တပ္ဆင္ရန္ (သုိ႔) ျပင္ဆင္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ မည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မွ် မလုိအပ္ပါ။ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္။
ပထမအၾကိမ္အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူ၊ ျမန္ဆန္သည့္ တပ္ဆင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။
ၾကာရွည္ခံျပီး ခုုိင္ခ့ံသည့္ အတြင္း၊ အျပင္ တည္ေဆာက္ထားမႈ
ေျပာင္းေရႊ႕သယ္ယူရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ တစ္ခုစီတြင္ လုုပ္ေဆာင္အားေကာင္းေသာ ဘီး (၄) ခုု ႏွင့္ အရည္အေသြး
အလြန္ေကာင္းသည့္ ေဘာလ္ ဘယ္ရင္  မ်ားတပ္ဆင္ထားပါသည္။
ေလေအးစီးေၾကာင္း လမ္းေၾကာင္း (၃) ခု အထိ ။
စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈနည္းပါးျခင္း။ (အဆင့္ တစ္ဆင့္သုုံး စြမ္းအင္  ၊ တစ္ခုလွ်င္ 13Amp ေအာက္)
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္ အေအးေပးစနစ္အသုံးျပဳျခင္း



အခမ္းအနားအတြက္ ငွားရမး္ျခင္း (ေန႔စဥ္)

ကာလရွည္ငွားရမး္ျခင္း (လစဥ္ / ၆ လ / တစ္ႏွစ္)

တပ္ဆင္ေရး နွင့္ ကုုိယ္ပိုုင္လုုပ္ငန္းအတြက္ ေရာင္းခ်ျခင္း

အေဆာက္အဦျပင္ပ/ အေဆာက္အဦ အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနား၊ ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ  ၊ 
လမ္းမေပၚလုုပ္သည့္ပြဲမ်ား ၊ ကုန္ပစၥည္း မိတ္ဆက္ပြဲ၊ VIP လက္ခံၾကိဳဆုိျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ 
နာေရးအခမ္းအနား စသည္။

အဓိကအသုံးျပဳသည့္ အဲကြန္းကုိ အဆင့္ျမွင့္စဥ္ (သုိ႔) ျပင္ဆင္ေနစဥ္တြင္ ယာယီအေအးေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိျခင္း
အေဆာက္အဦျပင္ပတြင္ စားေသာက္သည့္ / ေသာက္သုံးသည့္ေနရာကုိ ေလေအးေပးရန္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၊
အရက္ဆုိင္မ်ား နွင့္ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားက ငွားရမ္းျခင္
အေရးေပၚ ေလေအးေပးျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး

IT ႏွင့္ ဆာဗာ၀န္းက်င္
လုပ္ငန္းၾကီးမားေသာ မီးဖိုေဆာင္မ်ား 
ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား 
အေအးခံသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ 
အလုပ္မ်ိဳးစံုလုပ္ေဆာင္ရသည့္ အလုပ္ရံုမ်ား 
ယာဥ္အတြင္း
အားကစားခန္းမ်ား 
ကိရိယာ တစ္ေနရာစာ အေအးခံျခင္း 
အထူးေအာ္ပေရးရွင္းလုုပ္ေဆာင္ရန္ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ား 
ေလယာဥ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ရံုမ်ား

မည္သည့္ေနရာတြင္ အသံုးျပဳမည္နည္း။



50CM

100CM

+40%

POWER FULL TANK

ျဖန္႕ထုုတ္သည့္ ေလပိုက္ရွည္ 

ဖိထားေသာ/ ပုုံမွန္ ေလလည္ပတ္မႈ

ေလပိုက္အရွည္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 

အလုုိအေလ်ာက္သိရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 

ဘက္အမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႔ ေလေအးထုတ္လႊတ္ျခင္း 

ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕လာေသာေပါင္းခံေရကုုိ စြန္႕ထုုတ္ျခင္း

အေအးေပးႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပ့ံပိုးမႈ 

မ်က္ႏွာျပင္အတုုိင္းအတာမ်ား 

အေလးခ်ိန္ 

လွ်ပ္စီးအား သုံးစြဲမႈ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အသုံးျပဳမႈ 

ေရခဲေသတၱာ အမ်ဳိးအစား 

ေလပူပိုက္အရွည္ဆုံး အလ်ား 

ေလကုုိ ဖိသည့္အိုုး 

အေအးေပးေသာ ဧရိယာ 

12000 BTU

50Hz/Single/220V မွ 240V အထိ

450mm x 510mm x 1100mm

60kg

6.6Amps

1.9kW

R-410A

9m

18Liter

250 sqft မွ 300 sqft အထိနည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ေလပူေလေအး

ျပန္ထြက္လာသည့္

ထြက္လာသည့္



50CM

100CM

POWER FULL TANK

+40%

အေအးေပးႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပ့ံပိုးမႈ 

မ်က္ႏွာျပင္အတုုိင္းအတာမ်ား 

အေလးခ်ိန္ 

လွ်ပ္စီးအား သုံးစြဲမႈ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အသုံးျပဳမႈ 

ေရခဲေသတၱာ အမ်ဳိးအစား 

ေလပူပိုက္အရွည္ဆုံး အလ်ား 

ေလကုုိ ဖိသည့္အိုုး 

အေအးေပးေသာ ဧရိယာ 

24000 BTU

50Hz/Single/220V မွ 240V အထိ

560mm x 630mm x 1260mm

99kg

12.6Amps

2.9kW

R-410A

14m

18Liter

550 sqft မွ 600 sqft အထိနည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ေလပူေလေအး

ျပန္ထြက္လာသည့္

ထြက္လာသည့္

အလုုိအေလ်ာက္သိရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 

ျဖန္႕ထုုတ္သည့္ ေလပိုက္ရွည္ 

ဖိထားေသာ/ ပုုံမွန္ ေလလည္ပတ္မႈ

ဘက္အမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႔ ေလေအးထုတ္လႊတ္ျခင္း 

ေလပိုက္အရွည္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 

ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕လာေသာေပါင္းခံေရကုုိ စြန္႕ထုုတ္ျခင္း



ေမးေလ့ေမးထရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား

မိုးေရထဲတြင္ စက္ကုိအသုံးျပဳႏုိင္ပါသလား။

စက္ကုိပိတ္ျပီး ျပန္ဖြင့္သည့္အခါ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလက မေအးသနည္း။

ေရထည့္ေပးရန္လုိအပ္ပါသလား။

အေအးခံသည့္ ပစၥည္း (refrigerant) ကုိ ျဖည့္ရန္ လုိအပ္ပါသလား။

Refrigerant သည္ ကမၻာၾကီးႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိေစပါသလား။

၂၄ နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး စက္ကုိ ဆက္တုိက္ဖြင့္ထားႏိုင္ပါသလား။

ေလပူပိုက္ကုိ မတပ္ဘဲ သုံးႏုိ္င္ပါသလား။

အနာေလာ့ဂ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံုု က စက္ေမာ္ဒယ္ေဟာင္းအတြက္ျဖစ္ျပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံုု က စက္ေမာ္ဒယ္အသစ္အတြက္ ဟုတ္ပါသလား။

စက္သံ ဆူညံပါသလား။

စက္မွ အိပ္ေဇာေငြ႕မ်ား ထြက္လာပါသလား။

မသုံးႏုိင္ပါ။ HYDRA စီးရီးသည္ ေရမလုံပါ။

Compressor အလုပ္ျပန္လုပ္ရန္၊ ျပန္ေအးလာေစရန္ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ ႏွစ္မိနစ္ မွ သုံးမိနစ္ေစာင့္ပါ။

HYDRA စီးရီးမ်ား သည္ အေအးထုတ္လႊတ္ရန္ ေရမသုံးပါ။

မလုိပါ။ ဓာတ္ေငြ႕ယုိေနသည့္အခ်ိန္တြင္သာ refrigerant ကုိ ျပန္ျဖည့္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

အႏၲရာယ္မရိွပါ။ စက္မ်ားတြင္အသုံးျပဳထားသည့္ refrigerant သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြင့္ထားႏုိင္ပါသည္။

သုံးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေလပူကုိ မထုတ္လွ်င္ ေအးသည့္ေနရာသုိ႔ ေလပူျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

မဟုတ္ပါ။ ထိန္းခ်ဳပ္ခံုု  မ်ားသည္ တူညီသည့္ စီးရီးတစ္ခုထဲမွျဖစ္ပါသည္။ Analog (သုိ႔) digital control panel ကုိ 
၀ယ္ယူသူက စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

မဆူညံပါ။ လုံး၀ အသံမဆူပါ။

မထြက္ပါ။ စက္မွ ေငြရည္ဖြဲ႕သည့္ေရ ႏွင့္ ေလပူသာထြက္ပါသည္။




