
 

 
 
Системи за 

Замъгляване 

ОБЩЕСТВЕНО приложение 

Най-доброто решение да се насладите на лятото на 

открито! Охлаждане без мокрене! 

      www.mgf.bg 

  Процес на Замъгляване 

  Защо охлажда? 

На водата ѝ трябва енергия от околната среда, 

за да се изпари. 

Този процес винаги е съществувал в 

природата: пример за това е изпотяването, 

когато ни е топло.  

Благодарение на изпотяването ние сме в 

състояние да регулираме  температурата на 

тялото си. Ето защо в близост до водопади, 

ние чувстваме по-свеж въздух, благодарение 

на водната струя, която се изпарява. 

 Защо не е мокро? 

Благодарение на дюзите и помпите MGF, 

водата се разделя на малки капки с диаметър 

0,001 мм. По този начин ефекта на изпаряване 

е много бърз и се случва преди капката да 

достигне земята. 

Икономично ли е? 
Най-голямото предимство на системите за 
замъгляване е икономичната употреба.  
 
Ако използваме вода от водопреносната мрежа, 
харчейки 2лв./м3 за да охладим площ от 100м2, 
ще похарчим: 

за вода: 0,002 лв./час 
за електроенергия: 0,01 лв./час 
Общо: 0,012 лв./час, за да охладим тераса с площ 
100м2. 

 
Поради тази причина системите MGF бяха 
наградени с NEXT ENERGY AWARD (по време на 
изложението в Милано) и са били предмет на 
изследвания от много университети. 
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През  лятото системите за замъгляване MGF се използват много често 

за охлаждане в ресторанти, заведения, хотели, дискотеки, летни 

градини и места в близост до море, за да повишат удобството и 

комфорта на своите клиенти благодарение на: 

 

Намаляване на температурата, без мокър ефект 
 
 

Създаване на по-добър микро климат 
 
 
 

Премахване на насекоми 
 
 
 

Разпръскване на аромати и есенции 
 
 
 

Премахване на неприятни миризми 
 
 

Създаване на архитектурни ландшафт ефекти 
 
 

Лятното охлаждане е приложимо и при къщи извън града, тераси и 
покривни градини. 

 

 

Охлаждане с вентилатори 

Вентилаторите за водна мъгла създават  

приятно усещане за прохлада и комфорт. 

Микронапояване за басейни 

Насладете се на слънцето оставайки свежи. 

 

Охлаждане в уелнес 
центрове, СПА хотели, и 
др. 
 

Хотели и дискотеки използват системите 
за замъгляване за разпръскването на 
парфюми и различни аромати, за 
повишаването на комфорта и доброто 
прекарване на клиентите си. 
 
На показаната картинка е изобразена 
ароматерапия постигната от 
комбинацията на следните компоненти: 
 
-джакузи с гореща вода 
-замъгляване с водна мъгла с различна 
температура 
-разпръскване на аромати и есенции 
 

 

Охлаждане за мероприятия, 

срещи и различни събития 

Системите за охлаждане с водна мъгла са 

идеалното решение за създаването на 

приятна и прохладна атмосфера по време на   

различни мероприятия и събития.  

 

 


