
Máy điều hòa di động cực mạnh



HYDRA series from COOLING MONSTERS provide 
high-quality portable air conditioning “Spot Cooling” / 
“Certain Area Cooling” of a large areas (such as big 
warehouse, factory, open space, etc.) whenever cooling 
down the entire area is not practical. It is therefore much 
more economical to provide cool air to people or material 
directly rather than entire area cooling.

All our HYDRA machines provide strong cool air with high 
e�ciency at low power consumption. This series is also 
most suitable for areas whereby only single-phase power 
supply is available and for long-hours application.

In summary, HYDRA series is most suitable where whole 
air conditioning is not necessary and if the incoming power 
supply at the area is not su�cient.

Lợi ích thực sự của việc chọn
dòng HYDRA

cho điều hòa không khí của bạn

Dòng HYDRA từ COOLING MONSTERS cung cấp điều hòa 
không khí di động chất lượng cao “Làm mát điểm” / “Làm 
mát khu vực nhất định” của các khu vực rộng lớn (như nhà 
kho lớn, nhà máy, không gian mở, v.v.) bất cứ khi nào làm 
mát toàn bộ khu vực là không thực tế. Do đó, việc cung cấp 
không khí lạnh cho người hoặc vật liệu trực tiếp sẽ tiết kiệm 
hơn là làm mát toàn bộ khu vực.

Tất cả các máy HYDRA của chúng tôi cung cấp không khí 
cực mát với hiệu quả cao ở mức tiêu thụ điện năng thấp. 
Dòng này cũng phù hợp nhất cho các khu vực chỉ cung cấp 
nguồn điện một pha và cho sử dụng trong thời gian dài.

Tóm lại, dòng HYDRA phù hợp nhất khi không cần làm mát 
toàn bộ và nếu nguồn điện tại khu vực là không đủ.



Our uniquely designed, powerful & 
e�cient portable cooling is guaranteed 

to cool even the hottest of days

User Friendly Control Panel:
Self-Diagnostic Features (for digital version)
Hassle-free On/O� Switch & Fan Speed Control 
(for analog version)

No installation or renovation work required; no 
permits required & other costs involved

Easy & fast setup even for first-time users

Durable & robust internal & external physical 
construction

High mobility, each fitted with four (4) heavy duty 
castors & excellent-quality ball bearings

Up to three (3) directional cold air flow

Economic power consumption (Single Phase Power, 
less than 13Amp each)

Environmentally friendly refrigerant use

Tính năng thiết bị
Thiết kế độc đáo, mạnh và làm mát di 
động hiệu quả của chúng tôi đảm bảo 

sẽ làm mát ngay cả trong những 
ngày nóng nhất.

Bảng điều khiển thân thiện với người dùng:
Tính năng tự chẩn đoán (cho phiên bản kỹ thuật số)
Công tắc bật / tắt đơn giản và Điều khiển tốc độ quạt 
(đối với phiên bản tương tự)

Không yêu cầu cài đặt hoặc thao tác mới; không yêu 
cầu cho phép và các chi phí khác liên quan

Thiết lập dễ dàng và nhanh chóng ngay cả đối với 
người dùng lần đầu

Cấu trúc bên trong & bên ngoài bền và mạnh mẽ

Tính cơ động cao, mỗi chiếc được trang bị bốn (4) 
bánh xe chịu tải nặng và ổ bi chất lượng cao

Lên đến ba (3) luồng không khí lạnh trực tiếp

Tiết kiệm điện (Công suất một pha, ít hơn 13Amp 
mỗi lần)

Sử dụng chất làm lạnh thân thiện với môi trường



Cho thuê sự kiện 
( hàng ngày)
     Đối với các sự kiện ngoài trời / trong 
     nhà như Thăm quan trường học, Biểu 
     diễn sản phẩm, Ra mắt sản phẩm, 
     Tiệc chiêu đãi VIP, Đám cưới, Tang lễ, 
     v.v.

Cho thuê dài hạn 
(Hàng tháng / Nửa năm / Hàng năm)
     Yêu cầu làm mát tạm thời khi điều 
     hoà chính được nâng cấp hoặc đang 
     sửa chữa
     Nhà hàng, quán rượu và quán cà phê 
     cho thuê để làm mát khu vực ăn / 
     uống ngoài trời của họ
     Làm mát khẩn cấp
     Cứu trợ thiên tai

Bán cho cài đặt và quyền sở hữu
      Môi trường máy chủ & CNTT
      Bếp công nghiệp
      Bệnh viện & phòng thí nghiệm
      Quá trình làm mát 
      Trạm đa công việc
      Bên trong tàu thuyền 
      Phòng thể thao
      Làm mát thiết bị
      Lều triển khai đặc biệt
      Sửa chữa máy bay & nhà chứa We are confident that we can provide 

you with much better cooling solutions 
than any other cooling providers 
currently availableEvent Rental

(Daily basis)
      For Outdoor / Indoor Events such 
      as School Open Houses, 
      Roadshows, Product Launch, VIP 
      Receptions, Weddings, Funerals, etc.

Long Term Rental
(Monthly / Half Yearly / Yearly)
      Temporary Cooling Requirements 
      When Main Aircon Is Upgrading or
      in Repair
      Restaurants, Pubs & Cafes Renting 
      to Cool Their Outdoor Dining / 
      Drinking Areas
      Emergency Cooling
      Disaster Relief

Sale for Installation & Ownership
      IT & Server Environment
      Industrial Kitchens
      Hospitals & Laboratories
      Process Cooling
      Multi-work Stations
      Inside Vessels
      Sports Rooms
      Equipment Spot Cooling
      Special Ops Tents
      Aircraft Repairs & Hangars

Sử dụng nó ở đâu
Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có 

thể cung cấp cho bạn các giải pháp 
làm mát tốt hơn nhiều so với bất kỳ 

nhà cung cấp làm mát nào khác 
hiện có.



50CM

100CM

+40%

POWER FULL TANK

INTUITIVE CONTROLS

EXTENDING AIR DUCTS

AIR DUCTS LENGTH
OPTIONS

CONDENSATE WATER
DRAINAGE

COMPRESSED/STANDARD AIRFLOW

MULTI-DIRECTIONAL
COOLING

12000 BTU

50Hz / Single Phase / 220V to 240V

450mm x 510mm x 1100mm

60 Kilograms

6.6 Ampheres

1.9 KiloWatt

R-410A

9 Meters

18 Liters

250 to 300 Square Feet

COOLING CAPACITY

POWER SUPPLY

DIMENSIONS

WEIGHT

CURRENT CONSUMPTION

POWER CONSUMPTION

REFRIGERANT TYPE

MAX HOT AIR DUCT LENGTH

CONDENSATE TANK

COOLING AREA

Thông số kỹ thuật

Luồng khí nén/tiêu chuẩn

Thoát nước ngưng tụ

Tùy chọn chiều dài 
ống dẫn khí

Làm mát đa hướng

Mở rộng ống dẫn khí

Điều khiển trực quan

Không khí nóngKhống khí lạnh

Không khí
hoàn lưu

Nước ra

Công suất làm lạnh

Nguồn điện (Héc, Pha, Vôn)

Kích thước (Dài-Rộng-Cao)

Khối lượng

Tiêu thụ hiện tại

Công suất tiêu thụ

Chất làm lạnh

Chiều dài ống dẫn khí nóng tối đa

Bể ngưng tụ (Lít)

Diện tích làm mát

12000 BTU

50Hz / Một pha / 220 V đến 240V

450mm x 510mm x 1100mm

60kg

6,6Amps

1.9kW

R-410A

9m

18 lít

250sqft đến 300sqft



50CM

100CM
POWER FULL TANK

+40%

INTUITIVE CONTROLS

EXTENDING AIR DUCTS

AIR DUCTS LENGTH
OPTIONS

CONDENSATE WATER
DRAINAGE

COMPRESSED/STANDARD AIRFLOW

MULTI-DIRECTIONAL
COOLING

24000 BTU

50Hz / Single Phase / 220V to 240V

560mm x 630mm x 1260mm

99 Kilograms

12.6 Ampheres

2.9 KiloWatt

R-410A

14 Meters

18 Liters

550 to 600 Square Feet

COOLING CAPACITY

POWER SUPPLY

DIMENSIONS

WEIGHT

CURRENT CONSUMPTION

POWER CONSUMPTION

REFRIGERANT TYPE

MAX HOT AIR DUCT LENGTH

CONDENSATE TANK

COOLING AREA

Thông số kỹ thuật

Luồng khí nén/tiêu chuẩn

Thoát nước ngưng tụ

Tùy chọn chiều dài 
ống dẫn khí

Làm mát đa hướng

Mở rộng ống dẫn khí

Điều khiển trực quan

Không khí nóngKhống khí lạnh

Không khí
hoàn lưu

Nước ra

Công suất làm lạnh

Nguồn điện (Héc, Pha, Vôn)

Kích thước (Dài-Rộng-Cao)

Khối lượng

Tiêu thụ hiện tại

Công suất tiêu thụ

Chất làm lạnh

Chiều dài ống dẫn khí nóng tối đa

Bể ngưng tụ (Lít)

Diện tích làm mát

24000 BTU

50Hz / Một pha / 220 V đến 240V

560mm x 730mm x 1300mm

99kg

12,6Amps

2.9kW

R-410A

14m

18 lít

550sqft đến 600sqft



Can the machine be used in the rain?

When the machine is turned o� and then 
on again, why is the air blowing not cold? 

Do we need to top-up water? 

Do we need to top up the refrigerant? 

Is the refrigerant harmful to earth and 
humans?

Can we switch on the machine for more 
than 24 hours continuously?

Can we use without attaching the hot 
duct?

Is the analog control panel an old model 
series and the digital control panel a new 
series?

Is the machine noisy? 

Are there any exhaust smoke coming out 
from the machine?

No. The HYDRA series is not waterproof. 

Please wait got approximately 2 to 3 
minutes for the compressor to reboot and 
resume cooling. 

The HYDRA series do not use water for 
cooling. 

No. The only time you are required to 
top-up the refrigerant is in the event of a 
gas leak. 

No. The refrigerant used in the machines is 
environmentally friendly. 

Yes you can. 

Yes you can. However, hot air might be 
circulated back to cooling space if the hot 
air is not directed out.  

No. Both control panels are from the same 
series. Analog or digital control panel is a 
choice of preference from buyers. 

No. It is not noisy at all. 

No. The machine one expels out condensed 
water and hot air. 

Câu Hỏi 
Thường Gặp

Máy có thể được sử dụng trong mưa?

Khi tắt máy rồi bật lại, tại sao không khí thổi 
không lạnh?

Chúng tôi có cần đổ thêm nước không?

Chúng ta có cần đổ thêm chất làm lạnh 
không?

Chất làm lạnh có hại cho trái đất và con 
người không?

Chúng ta có thể bật máy trong hơn 24 giờ 
liên tục không?

Chúng ta có thể sử dụng mà không cần gắn 
ống dẫn nóng?

Bảng điều khiển tương tự có phải là dòng 
máy cũ và bảng điều khiển kỹ thuật số có 
phải là dòng mới không?

Máy có ồn không?

Có khói thải ra từ máy không?

Không. Dòng HYDRA không thấm nước.

Vui lòng đợi khoảng 2 đến 3 phút để máy 
nén khởi động lại rồi hãy tiếp tục.

Dòng HYDRA không sử dụng nước để làm 
mát.

Không. Lần duy nhất bạn cần thêm chất 
làm lạnh là trong trường hợp rò rỉ gas.

Không. Chất làm lạnh được sử dụng  rất 
thân thiện với môi trường.

Vâng, bạn có thể.

Vâng, bạn có thể. Tuy nhiên, không khí 
nóng có thể được lưu thông trở lại không 
gian làm mát nếu không khí nóng không 
được đưa ra ngoài trực tiếp.

Không. Cả hai bảng điều khiển là từ cùng 
một dòng. Bảng điều khiển tương tự hay kỹ 
thuật số là do người mua chọn.

Không. Nó không ồn chút nào.

Không. Máy thải chỉ nước ngưng tụ và 
không khí nóng.




