
Máy điều hòa di động cực mạnh



We at Cooling Monsters are temperature control experts and a 
reliable cooling solution partner! We provide round-the-clock 
personalised support services to your cooling system for any type 
of venues and events. We also cater cooling services in an 
emergency or planned maintenance for your factory, workshop or 
o�ces.
 
To achieve each project temperature expectations, our in-house 
specialists are able to determine your cooling needs and the 
necessary details such as air flow and venue/tentage insulation. 
Also equally important, we are able to complete all these without 
exhausting your budget.

Our MAMMOTH series is a series of “Packaged Air-Con”: monstrous 
air conditioning machines designed to deliver the right temperature 
and ventilation using non-CFC refrigerant and low sound level 
capability. Our machines are also environmentally-friendly and 
energy-e�cient as well.
 
Whether you’re facing an emergency or need a temporary fix 
during peak demand or planned maintenance, remember that 
COOLING MONSTERS are here for you!

               Chúng là các chuyên gia kiểm soát 
                 nhiệt độ và là đối tác tin cậy về các 
giải pháp làm mát tại Cooling Monsters! Chúng tôi cung cấp các dịch 
vụ hỗ trợ cá nhân cả ngày cho hệ thống làm mát của bạn ở bất địa 
điểm và bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ làm 
mát trong trường hợp khẩn cấp hoặc kế hoạch bảo trì cho nhà máy, 
xưởng hoặc văn phòng của bạn.
 
 Để đạt được nhiệt độ mà mỗi dự án muốn, các chuyên gia nội bộ của 
chúng tôi có thể xác định nhu cầu làm mát của bạn và các thông tin 
cần thiết như luồng không khí và độ cách nhiệt của địa điểm. Cũng 
quan trọng không kém, chúng tôi có thể hoàn thành tất cả những điều 
này mà không làm cạn kiệt ngân sách của bạn.

Dòng MAMMOTH của chúng tôi là dòng “máy điều hòa không khí 
nguyên cụm”: Máy điều hòa không khí khủng khiếp được thiết kế để 
đưa nhiệt độ và thông gió phù hợp bằng cách sử dụng chất làm lạnh 
không CFC và với mức âm thanh nhỏ. Thiết bị của chúng tôi thân 
thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.
 
Cho dù bạn đang trong tình huống khẩn cấp hoặc cần khắc phục tạm 
thời trong giờ cao điểm hoặc bảo trì theo kế hoạch, hãy nhớ rằng 
COOLING MONSTERS ở đây để giúp bạn!



Most users might only be familiar with Split Unit Air Con. 

This is most commonly used for permanent installations 

at homes and o�ces. A split air conditioner consists of 

two main parts: the outdoor unit and the indoor unit. The 

outdoor unit is installed on or near the wall outside of the 

room or space that you wish to cool. The unit houses the 

compressor, condenser coil and the expansion coil or 

capillary tubing. In order words, a spilt unit 

air-conditioner is built not meant for mobile usage or as 

rental sets.

 

“Packaged Air-Con” units are powerful yet compact 

machines that has its compressor, fans, coils, air 

handler, etc. all housed in a single unit. This kind of 

all-in-one cooling system is usually also known to be 

used for High Capacity Mobile Air Conditioning because 

of high reliability, mobility and durability for outdoor and 

rental use.

Vậy máy điều hoà 
nguyên khối là gì?

Hầu hết người dùng chỉ có thể quen thuộc với Máy điều hoà 

hai khối. Thiết bị này thường được sử dụng để cài đặt vĩnh 

viễn tại nhà và văn phòng. Một máy điều hòa không khí hai 

khối bao gồm hai phần chính: dàn nóng và dàn lạnh. Dàn 

nóng được lắp đặt trên hoặc gần bức tường bên ngoài 

phòng hoặc không gian mà bạn muốn làm mát. Thiết bị 
chứa máy nén, ống xoắn làm lạnh và ống xoắn dẫn khí 

hoặc ống mao dẫn. Nói cách khác, một máy điều hòa 

không khí bị hai khối không phù hợp trong việc di chuyển 

hoặc cho thuê.

 

Thiết bị”Điều hoà nguyên khối” rất mạnh nhưng nhỏ gọn 

bao gồm máy nén, quạt, cuộn dây, bộ xử lý không khí, v.v ... 

tất cả được đặt trong một thiết bị. Loại hệ thống làm mát 

tất cả trong một này thường được sử dụng cho điều hòa 

không khí di động công suất cao vì độ tin cậy cao, tính cơ 

động và độ bền cho sử dụng ngoài trời và cho thuê.



From small, private parties to large, prestigious 
projects, we can support you with all your temporary 
and permanent temperature control needs.

APPLICATION
ÁP DỤNG Từ các bữa tiệc nhỏ, riêng tư đến các dự án lớn, uy tín, 

chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với tất cả các nhu cầu 
kiểm soát nhiệt độ tạm thời hoặc vĩnh viễn của bạn.



We understand and appreciate your e�ort to want make any event, whether big 
or small, a success. Therefore, you will need a partner who will be by your side 
from start to finish – especially if the event requires weeks, months or even 
years of planning. Complete temperature-control for a venue can be quite a 
complex process. Equipment usually will either fit within a tight space or be 
installed a distance away from your event venue. At times, insulation matters 
and other external factors could be quite a challenge as well. You can sleep 
better if you know we are handling all these matters for you. We have the 
experience in facing and solving these challenges and make it work for you.
 
If your venue is tight on space, we will install our MAMMOTH machine away 
from your event. We can bring in cabling and/or air ducting to get the power, 
cooling and air to where it’s needed. We can adapt quickly to the scope of your 
event even if there are last minute changes during planning/setup.

Our experienced cooling engineers can help you work out what equipment you 
need according to your project, location and temperature requirements. We can 
also provide ducting and cabling to give you a complete, reliable cooling system 
to cool your venue e�ectively.
 
Do not worry if you require air conditioning cooling where low noise is essential 
for your event and application. Our quiet but powerful air conditioning units run 
at industry-leading levels of soundproofing, making our MAMMOTH machines 
the perfect solution for use in tents and marquees without disturbing your 
guests and everyone around your venue.
 
Allow us to impress you with our machines and services: we are just one phone 
call away!

TẠI SAO NÊN CHỌN 

Chúng tôi hiểu và đánh giá cao nỗ lực của bạn để bất kỳ sự kiện nào, dù lớn hay 
nhỏ đều thành công. Do đó, bạn sẽ cần một đối hỗ trợ bạn từ đầu đến cuối - đặc 
biệt nếu sự kiện này yêu cầu nhiều tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm để 
chuẩn bị. Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn cho một địa điểm có thể là một quá trình 
khá phức tạp. Thiết bị thường sẽ hoặc là vừa trong một không gian nhỏ hoặc 
được lắp đặt cách xa nơi tổ chức sự kiện. Đôi khi, các vấn đề cách nhiệt và các yếu 
tố bên ngoài khác cũng có thể gây rắc rối. Bạn có thể ngủ ngon hơn nếu bạn biết 
chúng tôi đang xử lý tất cả những vấn đề này cho bạn. Chúng tôi có kinh nghiệm 
giải quyết những vấn đề này và làm nó hoạt động thay bạn.
 
Nếu địa điểm của bạn không có nhiều không gian, chúng tôi sẽ cài đặt máy 
MAMMOTH của chúng tôi ở xa địa điểm tổ chức của bạn. Chúng tôi có thể mang 
theo hệ thống cáp và / hoặc máy dẫn khí để lấy năng lượng, không khí và làm 
mát đến nơi cần thiết. Chúng tôi có thể thích ứng nhanh với phạm vi sự kiện của 
bạn ngay cả khi có những thay đổi vào phút cuối trong quá trình lập kế 
hoạch/chuẩn bị.

Các kỹ sư làm mát giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra thiết bị 
nào bạn cần theo yêu cầu dự án, vị trí và nhiệt độ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp 
ống dẫn và hệ thống cáp để cung cấp cho bạn một hệ thống làm mát hoàn chỉnh, 
đáng tin cậy để làm mát địa điểm của bạn một cách hiệu quả.
 
Đừng lo lắng nếu bạn yêu cầu làm mát không khí nơi ít tiếng ồn là điều cần thiết 
cho sự kiện và ứng dụng của bạn. Các thiết bị điều hòa không khí mạnh nhưng 
yên tĩnh của chúng tôi chạy ở mức cách âm hàng đầu, làm cho máy MAMMOTH 
của chúng tôi trở thành giải pháp hoàn hảo để sử dụng trong lều và rạp mà 
không làm phiền khách của bạn và mọi người xung quanh địa điểm của bạn.
 
 Cho phép chúng tôi gây ấn tượng với bạn bởi máy móc và dịch vụ của chúng tôi: 
chúng tôi chỉ ở cách một cuộc gọi điện thoại!



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

65

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

65

COOLING CAPACITY

POWER SUPPLY

DIMENSIONS

WEIGHT

CURRENT CONSUMPTION

REFRIGERANT TYPE

COOLING AREA

IP RATING

COOLING CAPACITY

POWER SUPPLY

DIMENSIONS

WEIGHT

CURRENT CONSUMPTION

REFRIGERANT TYPE

COOLING AREA

IP RATING

240000 BTU / 25 HP

50Hz / Three Phase / ~415V

110cm x 270cm x 230cm

1200 Kilogram

53 Amphere

R-410A

3300 Square Feet

65

MULTIPLE COOL AIR DISTRIBUTION METHODS

CRANE

FORKLIFT

PUSH

Cold Air

Water Out

Hot Air

Return
Air

42 HP & 60 HP are also available

(CM42000 & CM60000)

CONNECTABLE T-SECTIONS

EXTENDABLE SPOT AIR DUCTS

BUILT-IN CIRCULAR AIR VENTS

Thông số kỹ thuật

Công suất làm lạnh

Nguồn điện (Héc, Pha, Vôn)

Kích thước (Rộng-Dài-Cao)

Trọng lượng

Công suất tiêu thụ

Chất làm lạnh

Diện tích làm mát

Cấp bảo vệ IP

240000 BTU (25HP)

50Hz / Ba pha / ~415V

1100mm x 2700mm x 2300mm

1200kg

53Amps

R-410A

3300 sqft

65

Máy trục

Đẩy

Xe nâng

Không khí nóng

Khống khí lạnh

Không khí 
hoàn lưu

Nước ra

Các cách phân tản khí mát

Phần T có thể kết nối

Lỗ thông hơi tròn có sẵn

Ống dẫn khí có thể kéo dài

42HP & 60HP cũng có sẵn



APPLICATIONS 2: HALF INDOORS

When Mammoth CM25000 is placed half indoors and half outdoors, cold air is generated via connecting air ducts or directly via removable head. 

The return air inside venue will go directly into the machine and hot air is expelled outside automatically.

Solo Monster Monsters’ Teamwork

Air ducts can be replaced 
with monster head for 

direct air flow.

For venues with space restrictions, Mammoth CM25000 can be placed fully outdoors. Cold air will be generated into the venue via special air ducts. 

The return air inside the venue will go into the machine via 2 air ducts connected from the indoors and hot air is expelled outside automatically.

APPLICATIONS 1: FULL OUTDOORS
Áp dụng 1: Hoàn toàn ở ngoài trời

Đối với các địa điểm có giới hạn không gian, MAMMOTH có thể được đặt hoàn toàn ngoài trời. Không khí lạnh sẽ được tạo ra tới địa điểm thông qua các ống dẫn khí đặc biệt. 

Không khí hoàn lưu bên trong địa điểm sẽ đi vào máy thông qua 2 ống dẫn khí được kết nối từ bên trong và không khí nóng được tự động thoát ra bên ngoài.

Áp dụng 2: Một nửa trong nhà

Khi MAMMOTH được đặt một nửa trong nhà và một nửa ngoài trời, không khí lạnh được tạo ra thông qua việc kết nối các ống dẫn khí hoặc trực tiếp qua đầu di động. 

Không hoàn lưu trong địa điểm sẽ đi thẳng vào máy và không khí nóng sẽ tự động thoát ra ngoài.

Monster đơn Monster làm việc theo nhóm

Ống dẫn khí có thể được thay 
thế bằng đầu quái vật cho 
luồng không khí trực tiếp




