
စြမ္းရည္ျပည့္ ေရႊ႕လ်ားသယ္ယူႏုိင္သည့္ အဲကြန္း



ကြ် ႏု္ပ္တုိ႕ COOLING MONSTERS သည္ အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဴပ္ရာတြင္ ကြ် မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ကာ ယုံၾကည္ 
စိတ္ခ်ရေသာ အေအးေပးျခင္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္အတြက္မိတ္ဖက္ပါတနာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္  
ေနရာမဆို ႏွင့္ မည္သည့္ပြဲမ်ားအတြက္မဆို ၂၄နာရီပတ္လံုး လူၾကီးမင္း၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္  
သီးသန္႕ျပဳလုုပ္ေပးထားေသာ ပံံ့ပိုးေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္း၏ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု 
သို႕မဟုတ္ ရံုးမ်ားအတြက္  အေအးေပးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေရးေပၚ သို႕မဟုတ္ ၾကိဳတင္စီစဥ္ 
ထားေသာ ထိန္းသိမ္းမြမ္းမံေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုစီ၏ ေမွ်ာ္မွန္းအပူခ်ိန္မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏လုုပ္ငန္းတြင္းရွိ ကြ်မ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ားက သင္၏ အေအးေပးျခင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေလလွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ေနရာ/
ရြက္ဖ်င္တဲအတြင္း အပူစီးဝင္ျခင္းကိုုကာကြယ္မႈကဲ့သို႕ေသာ အေသးစိတ္လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ဆံုးျဖတ္ေပး
ႏုိင္သည္။

်ႏ္ုပ္တို႕၏ MAMMOTH စီးရီးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႕ “တေပါင္းတစည္းတည္းပါ၀င္ေသာ
ေလေအးေပးစက္  စီးရီးျဖစ္သည္ - ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည္အထိ
ေကာင္းမြန္ေသာ ေလေအးေပးစက္မ်ား  အား CFC မဟုတ္ေသာ အေအးေပးစက္ႏွင့္ 
အသံႏႈန္းနည္းပါးမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသံုးျပဳကာ မွန္ကန္ေသာ အပူခ်ိန္ 
ႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ကို ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲတည္ေဆာက္ထားသည္။  ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏စက္မ်ားသည္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိကာ စြမ္းအင္လည္း  ေခြ်တာထိေရာက္မႈရွိသည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ေတြ႕ၾကံဳေနရလွ်င္ သို႕မဟုုတ္ လိုလားခ်က္အျမင့္ဆံုုးတက္ခ်ိန္ သို႕မဟုုတ္ ၾကိဳတင္ 
စီစဥ္ထားေသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား မ်ားျပားျမင့္တက္ေနခ်ိန္အတြင္း ယာယီျပဳျပင္မႈလိုအပ္ေနပါက 
COOLING MONSTERS သည္ သင့္အတြက္ရွိေနေၾကာင္း သတိရလိုက္ပါ။



အသံုးျပဳသူအမ်ားစုသည္ ခြဲျခားယူနစ္ အဲကြန္း  ျဖင့္သာ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈရွိၾကသည္။ 
ယင္းကို အိမ္မ်ားႏွင့္ရံုးမ်ားတြင္ အျမဲတမ္းအေနျဖင့္ တပ္ဆင္ရာ၌ သံုးေလ့ရွိသည္။ Split Air Conditioner

တြင္ အျပင္ယူနစ္ ႏွင့္ အတြင္းယူနစ္ ဟူ၍ အဓိက အပိုင္း ၂ပိုင္း ပါ၀င္သည္။ အျပင္ယူနစ္ကို 
အခန္းအျပင္ဘက္ နံရံေပၚတြင္ သို႕မဟုတ္ အခန္းအျပင္ဘက္နံရံအနီးတြင္  သို႕မဟုတ္  ေအးေစလိုေသာ

ေနရာတြင္  တပ္ဆင္ၾကသည္။ ယူနစ္ တြင္ ကြန္ပရက္စာ၊ ေလဖိသည့္ကြိဳင္  
ႏွင့္ ေလ ေဖာင္းပြသည့္ကြိဳင္  သို႕မဟုတ္ ေသးမွ်င္ေသာ ပိုုက္  စသည္တို႕ ပါ၀င္သည္။ 

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ခြဲျခားယူနစ္ အဲကြန္း  သည္  ေရြ႕လ်ား သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳရန္ သို႕မဟုတ္
ငွားရမ္းရန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳရန္  တည္ေဆာက္ထားေသာ ပစၥည္းမဟုတ္ေပ။

“တစ္တြဲလံုုးပါ အဲကြန္းယူနစ္  မ်ားသည္ ၎ကိုယ္ပုိင္ ကြန္ပရက္စာ၊ ပန္ကာမ်ား၊ ကြိဳင္မ်ား၊ 
ေလကိုု ကိုုင္တြယ္စီမံသည့္အရာ  စသည္တို႕ ယူနစ္တစ္ခုတည္းတြင္  ပါ၀င္သည့္  အားေကာင္းျပီး 
က်စ္လ်စ္ေသာ စက္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤသို႕တစ္ခုတည္းတြင္ အားလံုးပါ၀င္ သည့္ အေအးေပးစနစ္ကို 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ေရြ႕လ်ားေလေအးေပးျခင္း  အတြက္
အသံုးျပဳရာတြင္ လူသိမ်ားရျခင္းမွာ ျပင္ပႏွင့္ ငွားရမ္း အသံုးျပဳျခင္းတိုအတြက္  စိတ္ခ်ရမႈ၊ 

ေရြ႕လ်ားသယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ ႏွင့္ ၾကာရွည္ခံမႈတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

တစ္တြဲလုုံးပါ ပက္ေက့ဂ်္ အဲကြန္း  ဟူသည္ အဘယ္နည္း။



အသုံးျပဳပုုံ ေသးငယ္ေသာ၊ ပုဂၢလိက ပါတီမ်ားမွ သည္ ၾကီးမားျပီး ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာေသာ စီမံကိန္းမ်ားအထိ သင္၏
ယာယီႏွင့္ အျမဲတမ္း အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဴပ္မႈေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးႏုိင္ပါသည္။



ၾကီးမားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ပြဲမဆိုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုေသာ သင္၏  
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ေလးစားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ပြဲကို  
ရက္သတၱပတ္ၾကာ၊ လရွည္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္မ်ားၾကာျမင့္စြာ စီမံရလွ်င္သင္၏ေဘး၌ အစ မွ အဆံုး အထိ

ရွိေနေပးမည့္ ပါတနာလိုအပ္ပါသည္။ ေနရာတစ္ခုအတြက္ ျပည့္စံုေသာ အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးသည္ အလြန္ 
ရႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိရိယာမ်ားကို အလြန္က်ဥ္းၾကပ္ေသာ 

ေနရာအတြင္း တပ္ဆင္ရျခင္း သို႕မဟုတ္ သင္၏ 
ပြဲက်င္းပရာေနရာႏွင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခု ကြာေ၀းေသာေနရာတြင္  

တပ္ဆင္ရျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ရတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ အပူစီးဝင္ျခင္းကိုု ကာကြယ္ရေသာ   
ကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပင္ပဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားသည္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

ထိုကိစၥ ရပ္မ်ားကို သင့္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕က ကိုင္တြယ္ေပးေနေၾကာင္း သိရွိလွ်င္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕တြင္ အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို 

ရင္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေျဖရွင္းရာတြင္အေတြ႕အၾကံဳရွိကာ  သင့္အတြက္  အဆင္ေျပေစရန္  
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။

သင္၏ ပြဲက်င္းပရာေနရာသည္ က်ဥ္းၾကပ္ေသာေနရာျဖစ္လွ်င္ သင့္ပြဲႏွင့္ ေ၀းကြာေသာေနရာတြင္ 
MAMMOTH စက္ကို တပ္ဆင္ပါမည္။ လိုအပ္ေသာေနရာသို႕ ဓာတ္အားရရွိရန္၊ အေအးေပးရန္ႏွင့္ 

ေလရရွိေစရန္ ၾကိဳးသြယ္ျခင္း ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ ေလကို သြယ္ယူျခင္း  တို႕ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပး 
အပ္ႏုိင္ပါသည္။ စီမံ/ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္း ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွကပ္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်
င္ပင္ သင့္ပြဲ၏ အတုိင္းအတာပမာဏအတိုုင္း လ်င္ျမန္စြာ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေအးေပးျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အေတြ႕အၾကံဳရိွသည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ သင္၏ စီမံကိန္း၊ 
တည္ေနရာႏွင့္ အပူခ်ိန္လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ မည္သည့္ပစၥည္းကိရိယာ လိုအပ္သည္ကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီ 
အၾကံေပးႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ေနရာကို ထိေရာက္စြာျဖင့္ အေအးေပးႏုိင္မည့္ ျပည့္စံု၊ ယံုၾကည္ကိုးစားႏုိင္

သည့္ အေအးေပးစနစ္ကို  သြယ္ယူျခင္းအတြက္လည္း ေဆာက္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

သင့္ေနရာတြင္ အသံုးျပဳရာ၌ ဆူညံသံနည္းပါးေစမည့္ အေအးေပးစနစ္ကိုလိုအပ္ပါက စိတ္မပူပါႏွင့္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဲကြန္းယူနစ္  မ်ားသည္ တိတ္္ဆိတ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားကာ အသံလံုျခင္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္အဆင့္ ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

MAMMOTH စက္မ်ားသည္ သင္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ယင္းေနရာအနီးနားရိွသူမ်ားအား 
အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစဘဲ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားနွင့္ မ႑ပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အလြန္ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ 

စက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စက္မ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ သင့္အား စိတ္ေက်နပ္မႈေပးခြင့္ျပဳပါ။  
ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္ရံု သာျဖစ္ပါသည္။

ဘာျဖစ္လိုု႕                            ကုုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသလဲ။



240000 BTU／25 HP

50 Hz／三相／400～415 V 

1100 mm × 2700 mm × 2300 mm

約1200 kg

53 アンペア

R-410A

3300 平方フィート
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冷房能力

電源

本体寸法

重量

電流

冷媒

冷却領域

IP レーティング

240000 BTU / 25 HP

50Hz / Three Phase / 400V to 415V

1100mm x 2700mm x 2300mm

1200 Kilogram

53 Amphere

R-410A

3300 Square Feet
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COOLING CAPACITY

POWER SUPPLY

DIMENSIONS

WEIGHT

CURRENT CONSUMPTION

REFRIGERANT TYPE

COOLING AREA

IP RATING

25HP / 42 HP / 60 HP
(CM25000 / CM42000 / CM60000)

၀န္ခ်ီစက္ျဖင့္ပိုု႕ျခင္း

တြန္းပိုု႕ျခင္း

၀န္ပင့္ယာဥ္ ျဖင့္ပိုု႕ျခင္း

ေလပူ
ေလေအး

ျပန္ထြက္လာသည့္

ထြက္လာသည့္

နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

အေအးေပးႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ 

ပါ၀ါဓာတ္အား ပ့ံပိုးမ 

မ်က္ႏွာျပင္အတုုိင္းအတာမ်ား 

အေလးခ်ိန္ 

လွ်ပ္စီးအားသုံးစြဲမႈ 

ေရခဲေသတၱာ အမ်ဳိးအစား 

အေအးေပးေသာ ဧရိယာ 

IP အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 

240000 BTU (25HP)

50Hz/Three Phase/ ~ 415V အထိ

110cm x 270cm x 230cm

1200kg

53Amps

R-410A

3300sqft 
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ေလေအးျဖန္႔ေ၀သည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 

သြယ္တန္းခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္သည့္ တီပံုုစံ အစိတ္အပိုုင္း  မ်ား

ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားသည့္ စက္၀ိုင္းပုံ ေလ၀င္ေလထြက္အေပါက္

တုိးႏိုင္ဆန္႔ႏုိင္ေသာ ေလပိုက္မ်ား 



Monster တစ္ကိုုယ္ရည္ Monster အုပ္စုလိုုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ

ေနရာအကန္႔အသတ္ရိွသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦျပင္ပတြင္ အျပည့္အ၀အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အတြက
MAMMOTH ကုိ ထားရွိႏုိင္ပါသည္။ အထူးေလပိုက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ေနရာ အတြင္းသုိ

ေလေအးကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါေနရာအတြင္းမွ ျပန္ထြက္လာသည့္ ေလသည္ 
အတြင္းမွ သြယ္တန္းထားသည့္ စက္အတြင္းသုိ႔ ေလပိုက္ ၂ မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ပါမည္။ ေလပူကို

ျပင္ပသို႔ အလုိအေလ်ာက္ သြယ္ထုတ္ပါသည္။္ 

ေလျပြန္မ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ေလ၀င္ထြက္ႏုိင္ေစရန္ ေမာန္စတာ ေခါင္း ျဖင့္ အစားထုိးႏိုင္ပါသည္။

အသုံးျပဳပံု  ၁ - အေဆာက္အဦျပင္ပတြင္ အျပည့္အ၀အသုံးျပဳျခင္း

အသုံးျပဳပုံ  ၂ - အေဆာက္အဦျပင္ပတြင္တစ္၀က္၊ အေဆာက္အဦအတြင္းတြင္တစ္၀က္ အသုံးျပဳျခင္း
MAMMOTH ကုိ အေဆာက္အဦျပင္ပႏွင့္ အတြင္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းထားသည့္အခါ

သြယ္တန္းထားသည့္ ေလပိုက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလေအးကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။ (သုိ႔) ျဖဳတ္နိုုင္၊တပ္
ႏုိင္သည့္ ေခါင္း  မွ တုိက္ရိုက္ ေလေအးကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။ ထုိေနရာအတြင္းရွိ ျပန္ထြက္လာသည္

ေလသည္ စက္အတြင္းသုိ႔ တုိက္ရိုက္၀င္ေရာက္ပါမည္။  ေလပူကုိ  ျပင္ပသို႔ အလုိအေလ်ာက္
သြယ္ထုတ္ပါသည္။ 




