KHI LÀM MÁT
LÀ SỨ MẠNG.
BIỂU ĐỒ HIỆU NĂNG CỦA TẤM
LÀM MÁT KULL VITALITY™

HIỆU NĂNG

TRẢI NGHIỆM
EVAPORATIVE COOLING MEDIA

Với vận tốc không khí đạt tiêu chuẩn trong ngành, tấm bay hơi làm mát Kuul Vitality™ đạt tiêu chuẩn hiệu quả và vượt trên yêu cầu
chênh áp. Tấm làm mát Kuul không chỉ có tuổi thọ dài hơn, mà còn giúp giữ cho toàn bộ hệ thống làm mát của bạn chạy lâu hơn
bằng cách giảm áp lực cho các bộ phận chuyển động. Làm mát hiệu quả, tấm làm mát tuổi thọ dài hơn và chênh áp thấp cho tổng
chi phí sở hữu thấp nhất.
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ĐÁNG TIN CẬY CHO BẠN

TỔ HỢP TẤM LÀM MÁT KULL VITALITY
HIỆU NĂNG BAY HƠI VÀ CHÊNH ÁP

Tại Portacool, LLC, nhà sản xuất tấm làm mát Kuul®, chúng
tôi đã xây dựng được một tổ chức toàn cầu với cảm giác địa
phương. Chúng tôi tin tưởng rằng hiệu quả sản phẩm của chúng
tôi sánh ngang với hiệu quả dịch vụ luôn đồng hành hỗ trợ mà
chúng tôi đem đến.
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SẢN PHẨM TỐI ƯU VỚI ĐỘ KHẢ DỤNG TỐI ƯU HÓA

Mỗi chi tiết của tấm làm mát Kuul® đều thấm nhuần tư tưởng
cống hiến vẹn toàn của tập thể Portacool. Trong hơn 25 năm,
chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng làm ưu tiên hàng đầu
và chúng tôi luôn sẵn sàng để chứng minh điều đó với bạn.

NIỀM TỰ HÀO TEXAS. BỀN BỈ HƠN TẤT CẢ.

Tấm làm mát Kuul Vitality™ được thiết kế với mục đích thỏa
mãn các yêu cầu cụ thể từ ngành nông nghiệp. Sản phẩm của
chúng tôi được làm tại Trung tâm, Texas, Hoa Kỳ bằng hỗn hợp
đặc chế của các nguyên liệu cao cấp, với cấu trúc hình học và
thiết kế độc quyền để cung cấp trải nghiệm làm mát tối ưu. Thiết
kế và nguyên liệu của chúng tôi là những nhân tố chính tạo nên
sự khác biệt của tuổi thọ và độ bền sản phẩm.

HIỆU NĂNG BAY HƠI (%)

SỰ HÀI LÒNG BẮT NGUỒN TỪ NộI TạI
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Portacool cam kết sản xuất đa dạng các loại sản phẩm phục
vụ nhu cầu của bạn - ở Hoa Kỳ - và có kho với lượng hàng sẵn
sàng vận chuyển nhanh nhất trong ngành. Chúng tôi sở hữu quy
trình phân phối đẳng cấp thế giới và khả năng hậu cần được
kiểm chứng toàn cầu.
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• Dữ liệu hiệu năng được hiển thị ở trên được kiểm tra và xác minh độc lập bởi bên thứ ba theo các điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt và bắt buộc.
• Do các ngoại tác bao gồm, nhưng không giới hạn, biện pháp lắp đặt, biện pháp bảo trì, chất lượng nước, độ ẩm và nhiệt độ môi trường xung quanh, kết quả có thể
khác nhau.
• Portacool, LLC chủ trương tìm kiếm nguồn nguyên liệu cao cấp và sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất đồng thời phát triển sản phẩm liên tục. Để biết dữ
liệu hiệu năng hiện tại, hãy liên hệ với chuyên gia làm mát của Kuul®.

Liên hệ ngay một trong những chuyên gia làm mát Kuul® của chúng tôi để tận dụng tối đa phương tiện làm mát của bạn.
Kuul Effect vượt trên những giá trị sản phẩm chúng tôi tạo ra.

936-598-5651
info@portacool.com
PARMKTLT026

Để tìm hiểu thêm, truy cập www.thekuuleffect.com
Cập nhật tháng 7 2017

