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VERDAMPINGSKOELERS



AANDACHT VOOR WARMTESTRESS

HET GEVOEL VAN 'HET KUUL EFFECT'

* De voorziene temperatuurval weerspiegelt alleen de prestatie van Portacools Kuul Comfort™-koelpads. De val speelt geen rol in de snelheid of het volume van de lucht die wordt 
 geleverd door onze hoogwaardige ventilatoren (windafkoeling). De 'gevoelstemperatuur' zal koeler zijn. Resultaten variëren op basis van uw actuele omstandigheden.
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ECHTE TEMPERATUUR 
27 °C
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60%
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20%
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20%
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55%

VERWACHTE    
TEMPERATUUR*21 °C

VERWACHTE 
TEMPERATUUR*24°C

VERWACHTE 
TEMPERATUUR*29°C

VERWACHTE 
TEMPERATUUR*28°C
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EN DROOG

HEET 

EN VOCHTIG

KUUL CONTROL COMFORTTM-KOELPADS

• Kuul Comfort™-koelpads zijn exclusief ontworpen en gemaakt 
om te voldoen aan de exacte prestatievereisten van de mobiele 
verdampingskoelers van Portacool. 

• Onze pads bevatten een exclusieve mix van superieure 
grondstoffen en een eigen geometrisch, intelligent design voor 
een optimale koelervaring. 

• Kuul Comfort-koelpads zijn de drijvende kracht achter onze 
superieure koelprestatie. 

E V A P O R A T I V E  T E C H N O L O G I E S

P O W E R E D  B Y

WAT ZIJN KOELPADS?
Koelpads spelen een centrale rol in verdampingskoeltechniek. Zij zorgen voor 
een wisselwerking tussen water en lucht. Als lucht en water met elkaar in 
contact komen in de pads, vindt verdamping plaats.

HOE ONDERSCHEIDT KUUL COMFORTTM ZICH?
•  Biedt de koelprestatie wanneer dat het meest nodig is met de garantie op een hogere gemiddelde  
    massastroom van de lucht door de koeler.

•  Veel lagere drukval maakt hogere ventilatiesnelheid mogelijk met minder toevoer van luchtdruk   
    via pads.  Dit betekent meer koelefficiëntie en grotere massaoverdracht van lucht, wat leidt tot 
    The Kuul Effect™.

•  Toevoer van schonere lucht als gevolg van het luchtwassings- en filtervermogen van Kuul-pads bij
    gebruik.  De pads verwijderen verontreiniging en onzuiverheden in de lucht, en spoelen de
    afvaldeeltjes in de opvangbak zodat deze later afgevoerd kunnen worden.

•  De sterkste pads in de industrie gaan veel langer meer dan andere merken zodat ze jaren langer
    kunnen worden gebruikt voordat ze vervangen hoeven te worden.

Voor mobiele verdampingskoelers met hoge luchtstroomsnelheid, voldoen de 
Kuul Comfort™-koelpads aan de normen voor efficiëntie en ruimschoots aan de 
vereisten met betrekking tot drukval. Kuul-koelpads gaan niet alleen langer mee, 
maar waarborgen ook dat de mobiele koeler uiterst efficiënt blijft werken voor 
koelcapaciteit op maat als dit het meest nodig is. Effectieve, schone koeling met 
sterkere koelpads die langer meegaan en met een lage drukval voor de laagste 
total cost of ownership.
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AANDACHT VOOR WARMTESTRESS

Portacool staat voor 5 verschillende WAARDEN die onderling met elkaar zijn verbonden. 

[Veiligheid & Aansprakelijkheid] Het 
verminderen van het optreden van letsel 
en ziekte, wat toeneemt — gelijk  
met juridische/verzekeringskosten — 
als de temperatuur een bepaald  
niveau bereikt.

[Productiviteit & Rendement] Wij zetten 
ons in voor behoud van kwaliteit  
van werk en prestatie door de hitte die  
een negatief effect heeft op onze 
medewerkers tegen te gaan.

[Duurzaamheid & Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid] Onze 
koelmethode is een alternatief ten 
opzichte van methoden die het milieu 
schaden door het gebruik van freon, 
verhoogd elektrisch verbruik, en een 
wirwar  
van nevenproducten die afgevoerd 
moeten worden. 

[Total cost of ownership] Onze 
koeltechniek staat voor de laagste 
koelingskosten, kwaliteit van 
afwerking/componenten in al onze 
producten, lage gebruikskosten en  
minimaal benodigde infrastructuur. 
Hiertoe behoort ook de immateriële 
waarde van comfort in huis, op het 
werk en op reis. 

[Oplossingen voor betere kwaliteit 
van leven en comfort] Wij richten 
ons op het verhogen 
van comfort voor de belangrijke 
momenten, taken en 
gebeurtenissen in het leven.

DE VIJF PIJLERS VAN ONS MERK

Safety
& Liability

Total Cost
of Ownership

Productivity
& Performance

Life & Comfort
Enhancing 
Solutions

Sustainability
& Social

Responsibility

BEWUSTZIJN 
Veiligheid is meer dan een gemoedstoestand of een filosofische benadering – 
veiligheid is een verantwoordelijkheid die bedrijven hebben ten opzichte van al 
hun medewerkers. Het doel is dat elke medewerker aan het eind van elke werkdag 
veilig thuis komt.
1. Wees u bewust van temperaturen van meer 
dan 29°C

2. Acclimatisering is essentieel

3. Kies werkkleding die is afgestemd op het 
weer

4. Drink voldoende

5. Las pauzes in

6. Hanteer een buddysysteem

RENDEMENT 
Productiviteit is een cruciale term in het huidige bedrijfsklimaat. Het kan bijdragen 
aan het slagen of falen van een bedrijf. Een koele werkomgeving is geen overbodige 
luxe. Het is essentieel bij het voorkomen van het negatieve effect van hitte op de  
productiviteit van medewerkers.
Werkelijke tempera-
tuur

Verlies in output Verlies in nauwkeu-
righeid

24° 3% Verwaarloosbaar
27° 8% 5%
29° 18% 40%
32° 29% 300%
35° 45% 700%
38° 62% >>
41° 79% ->>

FOUTEN VAN 
MEDEWERKERS 
KUNNEN MET 92% 
TOENEMEN BIJ EEN 
STIJGING VAN DE 
TEMPERATUUR OP 
DE WERKPLEK MET 
SLECHTS 8 °C.



PORTACOOL JETSTREAMTM -SERIES

Product Koeling 
(M2 ) CFM Snelheid

(Km/u)
Water

(L)
Ventilatorblad 

(cm) AMPÈRE Snelheden Afmetingen 
H X W X D

PACJS2701A1 522 22.500 41 246 122 15,2 Variabel 228,6 x 198 x 91,4 

PACJS2601A1 290 12.500 40 227 91,4 9,3 Variabel 195,6 x 160 x 76,2

PACJS2501A1 197 8.500 38 208 61 6,6 Variabel 177,8 x 132,1 x 76,2

PACJS2301A1 84 3.600 43 114 N.V.T. 8,3 Variabel 127 x 73,7 x 68,6

EEN COMPLETE SERIE VERDAMPINGSKOELERS OM DE KOELING OP TE VOEREN

BEKNOPTE HANDLEIDING

HOE KUNNEN WE HET VERGELIJKEN?

VENTILATOREN

Ventilatoren verplaatsen 
alleen hete, stilstaande 
lucht en kunnen u zelfs 
warmer maken! 

WASEMERS

Wasemers/vernevelaars 
voegen vocht toe aan uw 
gebouw en kunnen risico's 
om uit te glijden of te val-
len veroorzaken. 

AIRCO

De kosten van aankoop, 
installatie, maandelijks 
gebruik en onderhoud 
zijn vaak onbetaalbaar.
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Product Koeling 
(M2 ) CFM Snelheid

(Km/u)
Water

(L)
Ventilatorblad 

(cm) AMPÈRE Snelheden Afmetingen 
H X W X D

PACJS2701A1 522 22.500 41 246 122 15,2 Variabel 228,6 x 198 x 91,4 

PACJS2601A1 290 12.500 40 227 91,4 9,3 Variabel 195,6 x 160 x 76,2

PACJS2501A1 197 8.500 38 208 61 6,6 Variabel 177,8 x 132,1 x 76,2

PACJS2301A1 84 3.600 43 114 N.V.T. 8,3 Variabel 127 x 73,7 x 68,6
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Lifetime warranty

on all molded 
housings

Year warranty on 
motor and electrical 

components

PORTACOOL JETSTREAM
TM

    LUCHTSTROOMPATROON
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•  Ingegoten handgrepen
•  Vloeistofindicator 
•  Uitschakeling bij laag waterpeil

•  Behuizing in één stuk
•  Tweevoudige watervuloptie
•  Extra grote afvoer
•  Standaard EU/type F-stekker

KENMERKEN
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Up to 523m2



JETSTREAM 230

*Standard 115v

JETSTREAM SERIESJETSTREAM SERIES

PROACTIEVE MAATREGELEN TEGEN 

OVERMATIGE WARMTE DRAGEN BIJ AAN 

VEILIGHEID EN PRODUCTIVITEIT

Luchttoevoer 6.116 m3/uur

Snelheid 43 km/h

Ampère 3,1

Toerental Variabel

Omvang ventilatorblad Centrifugaalventilator

Koelcapaciteit  84 m2

Waterreservoir 114 l

Afmetingen (inches) 50 H x 29 B x 27 D

Afmetingen (cm) 127 H x 74 B x 69 D

Gewicht 50 kg

Decibelniveau Hoog - 68 / Laag - 62

Leveringsnummer PACJS230



JETSTREAM SERIESJETSTREAM SERIES

PROACTIEVE MAATREGELEN TEGEN 

OVERMATIGE WARMTE DRAGEN BIJ AAN 

VEILIGHEID EN PRODUCTIVITEIT
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JETSTREAM 250

De hitte mag er niet toe leiden dat uw team zijn volle 
potentieel niet benut. Houd uw topspelers koel en 
voorbereid om het hele jaar fit te zijn met een Portacool-
verdampingskoeler! Portacool heeft een product dat perfect 
past binnen elk trainingsschema.  

Luchttoevoer 14.441 m3/uur

Snelheid 39 km/h

Ampère 4,3

Toerental Variabel

Grootte ventilatorblad 60,9 cm

Koelcapaciteit  197 m2

Waterreservoir 208 l

Afmetingen (inches) 70 H x 52 B x 30 D

Afmetingen (cm) 178 H x 132 B x 76 D

Gewicht 87 kg

Decibelniveau Hoog - 78 / Laag - 56

Leveringsnummer PACJS250



SERIE JETSTREAM

KOELING IS MEER DAN  

EEN LUXE, HET KAN EEN KWESTIE ZIJN  

VAN LEVEN OF DOOD

JETSTREAM 260

Pictured: Justin Kramer, WelderUp 

Luchttoevoer 21.238 m3/uur

Snelheid 40 km/h

Ampère 6,0

Toerental Variabel

Grootte ventilatorblad 91,4 cm

Koelcapaciteit  290 m2

Waterreservoir 227 l

Afmetingen (inches) 77 H x 63 B x 30 D

Afmetingen (cm) 196 H x 160 B x 76 D

Gewicht 96 kg

Decibelniveau Hoog - 78 / Laag - 65

Leveringsnummer PACJS260

“ Ik ben 75% van de tijd in mijn werkplaats. Ik wil me goed voelen 
 en als eigenaar wil ik dat het koel genoeg is voor mijn jongens  
 zodat ze veilig en productief zijn.”

 Steve Darnell
 Eigenaar 
 WelderUp, Las Vegas, Nevada



SERIE JETSTREAM

JETSTREAM 260
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JETSTREAM 270

MEDEWERKERS DIE ZICH GOED VOELEN  

ZIJN PRODUCTIEF

Luchttoevoer 38.228 m3/uur

Snelheid 42 km/h

Ampère 9,1

Toerental Variabel

Grootte ventilatorblad 121,9 cm

Koelcapaciteit  523 m2

Waterreservoir 246 l

Afmetingen (inches) 90 H x 78 B x 36 D

Afmetingen (cm) 229 H x 198 B x 91 D

Gewicht 126 kg

Decibelniveau Hoog - 80 / Laag - 58

Leveringsnummer PACJS270

“ Van juni t/m augustus is het afzien. Het wordt vaak maar liefst  
40 °C. En dan zijn we ook nog bezig met laswerk en fabricage,  
en staat er een oven. De hitte is onze vijand.  
 Portacool houdt ons hoofd koel!”

 Jonathan Elkins
 Eigenaar
 North County Springs, Escondido, Californië



Als de wateromstandigheden in uw regio het rechtvaardigen, biedt 
Portacool Hard Water Treatment dat ervoor zorgt dat mineralen 
in uw watertoevoer niet aan uw Kuul Comfort-koelpads hechten. 
Dit onthardingsmiddel kan de koelefficiëntie helpen verhogen, 
de afzetting van kalk verwijderen en afremmen, corrosie van 
de apparatuur verminderen en de levensduur van de koelpads 
verlengen. 
• Verwijdert en remt kalkafzetting

• Verhoogt de koelefficiëntie 

• Vermindert corrosie van de apparatuur

• Verlengt de levensduur van de koelpads

ACCESSORIES

Portacool Hard Water Treatment

Afdekhoezen
 
• Alleen beschikbaar in zwart

• Gemaakt voor lange levensduur ‒ gemaakt van duurzaam, 
eersteklas vinyl

• Bescherming ‒ houden producten van Portacool schoon en stofvrij

Pakket van 4 
PARPACHWTB00

Alle hierboven 
vermelde 

afdekhoesnummers

Rough Terrian Caster Kit

Set of 4 
PARPACCST700

 
• 8” wielen

• Gebouwd voor gemakkelijke verplaatsing op ruw 
terrein

• Compatibel met Jestream 230, 250, 260, 270

VINDT U NIET WAT U ZOEKT? NEEM CONTACT OP VIA

EUROPE@PORTACOOL.COM
OF NEEM CONTACT OP MET UW LOKALE DISTRIBUTEUR 

VERVANGENDE ONDERDELEN

Product Afdekhoe-
zen Motor Pomp Pads Zwenkwie-

len

Bestu-
ringsele-
menten

PACJS2701B3 PARCVRJ27000 PARMTRJ2700B PARPMP01620B PARKULJ27000 PARPACCST800 PARCTLJ0130B

PACJS2601B3 PARCVRJ26000 PARMTRJ2600B PARPMP01620B PARKULJ26000 PARPACCST600 PARCTLJ0160B

PACJS2501B3         PARCVRJ25000 PARMTRJ2500B PARPMP01620B PARKULJ25000 PARPACCST600 PARCTLJ0160B

PACJS2401B3         PARCVRJ24000 PARMTRJ2400B PARPMP00090B PARKULJ24000 PARPACCST400 PARCTLJ0160B

PACJS2301B3 PARCVRJ23000 PARFANJ230FB PARPMP00030B PARKULJ23000 PARPACCST310 PARCTLJ0180B



11

VEELGESTELDE VRAGEN

• Bestel vervangende onderdelen en accessoires 
• Lees de klantrecensies
• Bekijk de Portacool-video’s

• Blijf op de hoogte van nieuwe productlanceringen
• Zie de verbeterde productinhoud
• Vind distributeurs en huurlocaties
• Download literatuur

Lifetime warranty
on all molded 

housings

Live, U.S.-based 
Customer
Service

Leading warranties
on evaporative cooler 
motor and electrical 

components

PROTECT™

Meer informatie over Portacool vindt u online op 
www.portacool.com

MEER INFORMATIE? 

Hoe onderhoud ik mijn Portacool-verdampingskoeler?
Om uw Portacool-verdampingskoeler jarenlang goed te laten werken, adviseren wij dagelijks en wekelijks onderhoud.  Elke dag dat de koeler wordt 
ingeschakeld, moet de pomp ca. 15 minuten eerder worden uitgeschakeld dan de ventilator zodat de koelpads volledig kunnen drogen.  Wij adviseren 
om de koeler wekelijks uit te schakelen, los te koppelen van de stroombron en de watertank te legen. Zodra de tank leeg is, kunnen de Kuul-koelpads 
worden verwijderd om de tank en de binnenkant van de koeler te reinigen. 

Kunnen de ventilator en de pomp afzonderlijk werken? 
Ja, de ventilator en de pomp zijn afzonderlijke systemen. De systemen kunnen afzonderlijk draaien zonder het product te beschadigen. Houd er wel 
rekening mee dat u niet dezelfde mate van koeling bereikt als alleen de ventilator draait. Voor verdampingskoeling moet water over de koelpads 
stromen.

Wat gebeurt er als mijn verdampingskoeler te weinig water heeft? 
Alle Portacool-verdampingskoelers beschikken over automatische uitschakeling bij een laag waterpeil. Als de verdampingskoeler geen water meer heeft, 
licht een rood lampje op het bedieningspaneel op en wordt de pomp uitgeschakeld. 

Heb ik een speciale stekker nodig voor mijn Portacool-
verdampingskoeler? 
Alle Portacool-verdampingskoelers hebben een standaard Europese stekker van 230 V. 

Wat is de garantie op mijn Portacool-verdampingskoeler? 
Alle Portacool-verdampingskoelers beschikken over Portacool ProtectTM. Zie de gebruikershandleiding 
van het product voor de exacte informatie over de garantie. Of ga naar https://portacool.com/warranty/. 

Werken verdampingskoelers in vochtige omgevingen?
Verdampingskoelers bereiken aanzienlijke temperatuurverlagingen in drogere klimaten en 
ruimten, maar kunnen in elk klimaat verkoeling brengen als gevolg van de verbeteringen in de 
verdampingskoeltechniek. Zelfs in hete en vochtige gebieden kunt u rekenen op koele, comfortabele lucht.

Hoeveel vocht voegt een verdampingskoeler toe aan de omgeving?
Meerdere factoren bepalen exact hoeveel vocht aan een omgeving wordt toegevoegd door verdampingskoeling. Er wordt een toename in 
luchtvochtigheid geproduceerd van ongeveer twee tot vijf procent, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid van de omgeving. Deze 
toename is niet merkbaar in een geventileerde ruimte waar de lucht die door de koeler wordt geproduceerd, weer wordt afgevoerd. Bij goede ventilatie 
veroorzaakt een verdampingskoeler geen condensvorming of roest.

Kan ik de koeler buiten gebruiken?
Verdampingskoelers zijn ontworpen om het best te werken in gebieden die niet gemakkelijk worden gekoeld door traditionele airconditioning, dus buiten 
is een uitstekende omgeving.

Heb ik een vaste slangaansluiting nodig?
Alle producten van Portacool beschikken over een tank en een slangaansluiting. U hebt zodoende de optie om een slang aan te sluiten of om de 
tank handmatig te vullen. Naast deze kenmerken beschikken producten van Portacool ook over automatische uitschakeling bij laag waterpeil. Als de 
verdampingskoeler geen water meer heeft, licht een rood lampje op het bedieningspaneel op en wordt de pomp uitgeschakeld. 

Wat kan ik verwachten qua temperatuurverschil?
Portacool-verdampingskoelers kunnen de luchttemperatuur tot 14 °C verlagen als de lucht heel droog is en de relatieve luchtvochtigheid hooguit 30% 
is. Zelfs in een vochtig klimaat kunnen onze producten nog steeds een aanzienlijke temperatuurverandering veroorzaken.

Hoe lang gaan mijn Kuul-pads mee? 
Afhankelijk van de kwaliteit van onderhoud en het water, gaan Kuul-koelpads doorgaans minstens vijf jaar mee.

Word ik nat? Geeft het product een nevel af? 
Portacool-verdampingskoelers zijn geen nevelventilatoren, en er zou dan ook geen waternevel uit het product moeten komen. De producten verbruiken 
wel water, maar het proces van verdamping produceert koelere lucht zonder nevel, dus u wordt niet nat. Een kleine hoeveelheid vocht wordt 
toegevoegd aan de lucht, maar met de juiste ventilatie is dat niet merkbaar en veroorzaakt het geen roest op de apparatuur.
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