
1ABCDEF

TRỤ SỞ CHÍNH - HÀ NỘI
 Số 145 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0981 495 038               contact@intechgroup.vn

NHÀ MÁY INTECH AIR & CLEAN TECH
   Yên Phong, Bắc Ninh

0976 404 895             contact@intechgroup.vn

CHI NHÁNH SÀI GÒN
  Số 89, Đường TX 21, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

        0976 404 895            contact@intechgroup.vn

WEBSITE

intechgroup.vn

air-cleantech.vn

THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ





3MỤC LỤC

TABLE OF CONTENT | MỤC LỤC

I. FACTORY INTRODUCTION   |   GIỚI THIỆU NHÀ MÁY

II. PRODUCT OVERVIEW   |   TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

   1. Overall structure of AHU

       Cấu tạo tổng thể của AHU

   2. Detailed structure of AHU

       Cấu tạo chi tiết của AHU

       Frame/ Khung vỏ

       Base frame/ Đế khung

       Corner connection and bar shaping/ Góc nối

       và thanh định hình

       Fan/ Quạt

       Fan blade/ Cánh quạt

       Motor/ Động cơ

       Coil (Cooler coil)/ Dàn làm mát

       Coil structure/ Kết cấu coil

       Coil frame/ Khung coil

       Filter/ Bộ lọc

       Thông số kỹ thuật/ Technical specifications

    3.Low humidity AHU

        AHU Khử ẩm sâu

    4. Air control unit (ACU)

        Điều hòa chính xác (ACU)

    5. HVAC, AHU Control panel

        Tủ điều khiển HVAC, AHU        

III. APPLICATIONS   |   PHẠM VI ỨNG DỤNG

4

5

6

8

8

8

11

12

8

10

10

12

12 

12

13

17

16

14

19



4 FACTORY INTRODUCTION

INTECH Air & CleanTech are invested and developed serving in a mission that leading in studying and producing Air 
Handling Unit in Air conditioning and Cleanroom field. INTECH Air & Clean Tech products have evaluated that it reached 
the High Quality Standard which satisfied the demand of the domestic and export market. 

Sứ mệnh là đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và sản 
xuất ra các thiết bị xử lý không khí trong lĩnh vực điều 
hòa không khí và phòng sạch với tiêu chuẩn đạt chất 
lượng cao, hướng tới phục vụ thị trường trong nước và 
xuất khẩu.

INTECH Air & Clean Tech has a team of 
Engineers, Masters from the top technical 
universities in field of refrigeration and air 
conditioning.

High technology machinery and equipments.

Almost-ten-year experience working with 
foreign partners in Cleanroom.

Hà Nội:
145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội

Nhà máy:
Yên Phong, Bắc Ninh

TP. Hồ Chí Minh:
Số 89 TX21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Về INTECH Air & Clean tech

Strengths Thế mạnh

INTECH Air & Clean Tech có đội ngũ kỹ sư, thạc sỹ, 
chuyên gia đến từ các trường đại học kỹ thuật uy 
tín trong ngành nhiệt lạnh và điều hòa không khí.

Máy móc, trang thiết bị hiện đại

Gần 10 năm kinh nghiệm làm việc với đối tác nước 
ngoài về Phòng sạch

VỀ INTECH AIR & CLEANTECH
I. FACTORY INTRODUCTION

/ FACTORY

/ Head Office

/ Ho Chi Minh City Branch

/ Yen Phong, Bac Ninh

No.89, TX 21 Street, Thanh Xuan, 12 District, Ho Chi Minh City

145 Ngoc Hoi, Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi



5GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY

DX Coil AHU

Water Coil AHU 

Low Humidity AHU

Energy saving AHU (Coil reheat)

PAU

Cleanroom equipment 

Industrial cooling equipment 

AHU gas ( Dx)

AHU nước

AHU khử ẩm sâu

AHU tiết kiệm ( Coil re-heat)

PAU xử lý cấp gió tươi

Thiết bị phòng sạch

Thiết bị lạnh công nghiệp

Products

Sản phẩm Air Handling Unit (AHU) is produced by 
modern technology consist of imported parts with 
high quality. Its function responded completely all 
customer requirements on temperature, humidity, and 
air quality in rooms, as well as noise standards of 
most applications in air conditioning and ventilation.

 The INTECH Air & Clean Tech AHU is de-
signed modularly to allow multi-clusters are connect-
ed which assist in satisfying flexibly all of the client 
requirements not only simple levels but also complex 
ones.

 Thiết bị xử lý không khí (AHU) được sản xuất theo công nghệ hiện đại với linh phụ kiện được nhập khẩu chất 
lượng cao. Có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí trong phòng cũng 
như các tiêu chuẩn về độ ồn của hầu hết các ứng dụng trong điều hòa không khí và thông gió.

 Thiết bị xử lý không khí AHU INTECH Air & Cleantech được thiết kế dạng mô đun, cho phép kết nối nhiều 
cụm và thỏa mãn linh hoạt nhu cầu của khách hàng từ đơn giản đến phức tạp.

About INTECH Air & Clean tech

Tổng quan



6 PRODUCT OVERVIEW
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• High aesthetics and enhanced anti-corrosion due to 
Outside of panel is coated an electrostatic class (Inox 
Optional)

• The product is specially designed, easy installation, 
enhanced performance, stable operation, and reliable. 
an electrostatic class (Inox Optional)

• Price is more competitive than AHU that is imported 
from Thailand or Korea.

• Short leadtime

• Special aluminum frame which is able to insulate the 
shell and the system sealed tight.

• High secure level as AHU is doubly protected when 
using electric heater.

• Goods inspection after production is strictly enforce

• INTECH Air & Cleantech AHU is compatible with     
outdoor units of Trane, LG, Samsung, Toshiba, Daikin...

• Độ thẩm mỹ và khả năng chống ăn mòn cao do mặt 
ngoài bằng panel và vỏ sơn tĩnh điện (Tùy chọn INOX)

• Cấu tạo được thiết kế riêng, hình thức đẹp, lắp đặt dễ 
dàng, hiệu suất nâng cao, hoạt động ổn định và đáng 
tin cậy. 

• Giá thành cạnh tranh so với AHU nhập khẩu từ Hàn 
Quốc, Thái Lan, Malaysia

• Thời gian giao hàng nhanh. 

• Khung và phụ kiện chuyên dụng , có khả năng cách 
nhiệt với lớp vỏ và hệ thống gioăng cực kín.

• Độ an toàn cao do AHU được bảo vệ kép 2 lần khi sử 
dụng heater

• Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng theo quy trình 
nghiêm ngặt

• Phù hợp với dàn nóng của các hãng như Trane, LG. 
Samsung. Toshiba, Daikin,...

Highlights

Đặc điểm nổi bật

CẤU TẠO TỔNG THỂ CỦA AHU
II. PRODUCT OVERVIEW
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Filter G4 Filter G8 Cold rigs Water shield Heater Fan

IN
-003

IN
-018

IN
-060

IN
-010

IN
-035

IN
-100

IN
-006

IN
-025

IN
-080

IN
-014

IN
-045

IN
-120

IN
-004

IN
-020

IN
-070

IN
-012

IN
-040

IN
-110

IN
-008

IN
-030

IN
-090

IN
-016

IN
-050

IN
-130

IN
-150

Dải sản phẩm AHU/ AHU Product range



8 DETAILED STUCTURE 

• The frame is made of Aluminum materials having 
insulation bridges combined with PU Panel to assist 
in ensuring the hardness, durability, and corrosion 
resistance during transportation as well as installa-
tion and using.

• Corner connection is made of plastic materials 
molded insulating bridge.

• The AHU base is a strong steel texture and powder 
coated, and frame base is also designed holes to 
create the convenience of the up-down process.

• Standard Panel is a 2-layer with removable design 
easily by using process without compromising the 
aesthetic of the entire AHU assembly. The contact-
ing location between the panel and the frame is 
sealed specifically to ensure insulation and airproof.

• Bộ khung được làm bằng nhôm cầu cách nhiệt kết 
hợp Panel PU, đảm bảo độ cứng, bền và chống ăn 
mòn khi vận chuyển cũng như khi lắp đặt và sử dụng.

• Góc nối được làm bằng nhựa đúc, có cầu cách nhiệt 

• Chân đế AHU vững chắc làm bằng thép, sơn tĩnh điện, 
đế khung cũng thiết kế các lỗ để nâng hạ thuận tiện.

• Panel chuẩn là loại 2 lớp vỏ, thiết kế theo kiểu tháo 
lắp được để có thể tháo lắp dễ dàng khi cần thiết 
mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của toàn bộ tổ 
hợp AHU. Nơi tiếp xúc giữa panel và khung được dán 
gioăng chuyên dụng đảm bảo cách nhiệt và kín gió.

Chân đế AHU vững chắc làm bằng thép định hình, sơn 
tĩnh điện, đế khung cũng thiết kế các lỗ để nâng hạ thuận 
tiện

Frame KHUNG VỎ

The AHU base is very strong with steel texture and pow-
der coating, and frame base is also designed holes to 
create the convenience of the up-down process

Base frame

CHÂN ĐẾ

CẤU TẠO CHI TIẾT CỦA AHU
DETAILED STRUCTURE OF AHU
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The frame is made of Aluminum materials having 
insulation bridges combined with Panel PU to assist in 
ensuring the hardness, durability, and corrosion 
resistance during 
transportation as well as installation and using. 

Corner connection is made of plastic materials molded 
insulating bridge.

Bộ khung được làm bằng nhôm cầu cách nhiệt kết 
hợp vỏ panel Pu  đảm bảo độ cứng, bền và chống 
ăn mòn khi vận chuyển cũng như khi lắp đặt và 
sử dụng.

Góc nối được làm bằng nhựa đúc cầu cách nhiệt .

Khung vỏ được làm từ Panel chuẩn là loại 2 lớp vỏ, thiết 
kế theo kiểu tháo lắp được để có thể tháo lắp dễ dàng khi 
cần thiết thích hợp với không gian nhỏ hẹp. Nơi tiếp xúc 
giữa panel và khung được dán gioăng chuyên dụng đảm 
bảo cách nhiệt và kín  gió.

Corner connection and bar shaping

Standard Panel is a 2-layer with removable design easily 
by using process without compromising the aesthetic 
of the entire AHU assembly. The contacting location 
between the panel and the frame is sealed specifically to 
ensure insulation and windtight.

Panel PU

GÓC NỐI VÀ KHUNG ĐỊNH HÌNH

Panel PU
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•

•

•

•
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•

: 6 m3/h 20 

: 15 Pa 1000

: 2 kw 8 

6 20

15 1000

2 8

• 1 6

• 2 0

• 1 30

• : 1 m3/h

• : 2 Pa 0

• : 1 kw 30 

The fan creates transmission directly by using the 
operation of the 3-phase motor without the belt, 
therefore the dust generation does not exist, which 
is suitable for the cleanroom applications.

• Flow rate: 1000 m3/h - 60 000 m3/h
• Pressure head: 200 Pa - 1000 Pa
• Capacity: 0.1 kW – 30 kW

Quạt truyền động trực tiếp với động cơ 3 phase 
không sử dụng đai nên không phát sinh bụi, phù hợp 
với các ứng dụng phòng sạch.

• Lưu lượng từ: 1000 m3/h đến 60 000 m3/h
• Cột áp từ: 200 Pa đến 1000 Pa
• Công suất từ: 0,1 kw đến 30 kw

• Flow rate: 600 m3/h - 20 000 m3/h
• Pressure head: 150 Pa - 1000 Pa
• Capacity: 0.2 kW – 8 kW

• Lưu lượng từ: 600 m3/h đến 20 000 m3/h
• Cột áp từ: 150 Pa đến 1000 Pa
• Công suất từ: 0,2 kw đến 8 kw 

Direct drive fan

Plug fan

QUẠT TRUYỀN ĐỘNG TRỰC TIẾP

QUẠT LY TÂM HƯỚNG TRỤC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•

•
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• Flow rate: 1000 m3/h - 150 000 m3/h
• Pressure head: 300 Pa – 1400 Pa
• Capacity: 0.2 kW – 80 kW

Screws and blades are made of hot galvanized steel 
with high durability.
Three-phase motors reduce noise in sync with external 
rotor.

The base plate is made of hot galvanized steel with 
high durability to keep the engine running smoothly 
and stably.

• Lưu lượng từ 1000 đến 150 000 m3/h
• Cột áp từ 300  đến 1400 Pa
• Công suất từ 0.2 kW đến  80 kW

Trục vít và cánh quạt đều được làm bằng thép mạ kẽm 
nóng với độ bền cao.
Động cơ ba pha giảm tiếng ồn đồng bộ với rôto ngoài.

Tấm đế khung được làm từ thép mạ kẽm nóng có độ 
bền cao giúp động cơ hoạt động êm và ổn định.

Centrifugal fans with belt

Fan blade and motor

Frame

QUẠT LY TÂM CÓ DÂY ĐAI

CÁNH QUẠT & ĐỘNG CƠ

TẤM ĐẾ KHUNG

CẤU TẠO CHI TIẾT AHU
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Lưu lượng gió Air Pressure/
Cột áp (pa)

Length/
Chiều dài

Width/
Chiều rộng

Heigth/
Chiều caoMã Model

Detail Features:
• High heat transfer coefficient.
• Low-pressure damage.
• The efficiency of exchange between moisture 

and heat is optimum.
• Pulled out and pushed into easily to the side of 

the combination.
• Seamless coil unit with a wide capacity range 

and suitable for many solvent substances. 

Filters are designed the wind airtight in which filter 
frame is easy and convenient for cleaning and filter 
replacement.  

INTECH Air & Clean Tech can design AHU with a 
variety of filters depending on the needs of  
customers. 

Seamless coil is made of copper tubes and aluminum
The frame is made of galvanized steel or stainless 
steel as required.

Chi tiết : 
• Dàn Coil với hệ số truyền nhiệt cao.
• Tổn thất áp suất qua coil thấp.
• Hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm tối ưu.
• Có thể kéo ra, đẩy vào bên hông tổ hợp
• Dàn coil với dãy công suất rộng và phù hợp với 

nhiều môi chất.

Dàn coil được làm bằng ống đồng và cánh nhôm.
Dàn khung được làm bằng tôn tráng kẽm hoặc bằng 
thép không gỉ theo yêu cầu.

Cụm phin lọc được thiết kế kín gió, khung phin tháo 
lắp nhanh giúp công tác vệ sinh hay thay thế phin 
mới được thuận tiện và dễ dàng.

INTECH Air & Cleantech có thể thiết kế AHU với 
nhiều loại phin lọc khác nhau tùy theo nhu cầu của 
khách hàng.

Coil

Filter

Coil

DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT

KẾT CẤU VÀ KHUNG COIL  

PHIN LỌC, LƯỚI LỌC
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Wind flow (m3/h)
3 Pressure mast Width

IN

Lưu lượng gió 

(m3/h)

Model AHU

2700 700 1650 1075 650

3000 700 1900 1350 700

3500 700 2000 1100 770

6000 800 2100 1100 770

6000 800 2100 1350 770

8000 800 2200 1400 850

10000 800 2500 1700 1000

10000 800 2300 1750 1000

12000 800 2300 1750 1000

15000 800 2300 2000 1150

18000 800 2300 2000 1250

Air Flow/
Lưu lượng gió

(m3/h)

Air Pressure/
Cột áp (pa)

Length/
Chiều dài

(mm)

Width/
Chiều rộng

(mm)

Heigth/
Chiều cao

(mm)
Mã Model

IN-003

IN-003

IN-004

IN-006

IN-006

IN-008

IN-010

IN-010

IN-012

IN-015

IN-018

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AHU MODEL

IN XXX

Wind flow (m3/h)
Lưu lượng gió (m3/h)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



14 LOW HUMIDITY AHU

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Không khí được xử lý từ phòng sản xuất thông qua đường

ống gió hồi quy về AHU, đầu tiên không khí được qua bộ

lọc F8 (có thể cả G4) sau đó được làm lạnh để tách ẩm sơ

cấp và được hạ nhiệt độ trước khi vào Roto hút ẩm. Không

khí sau khi đi qua Roto sẽ được hút ẩm, không khí đi ra sẽ

đạt độ ẩm rất thấp và tiếp tục được đi qua qua dàn lạnh

thứ cấp sau đó được dẫn tới đầu ra của AHU để đưa vào

hệ thống ống dẫn cấp vào phòng sản xuất.

Khi rotor quay phần diện tích đã chứa các hạt hút ẩm

ngậm nước sẽ được đưa sang phần hoàn nguyên (phần

sấy). Lúc này không khí được đốt nóng nhờ thanh điện trở

sẽ thổi vào bánh roto, khi đó làm ẩm trong vật liệu hút ẩm

sẽ được tách ra theo không khí thải ra ngoài. Cuối cùng

liệu hút ẩm sẽ khô và được đưa trở lại để thực hiện quá

trình hút ẩm tiếp theo.

The air move from the production room, through return

airducts to the AHU. First, the air pass through the F8 filter

(possibly G4 also). After that, it is cooled to separate

moisture primarily and reduce temperature before entering

moisture absorbing roto. The air after passing through Roto

will be dehumidified, the air going out will reach very low

humidity and will continue to pass through the secondary

indoor unit then be directed to the output of the AHU to be

put into the supply air duct system and move into the

production room.

When the rotor spins, the area containing hydrated

hygroscopic particles will be transferred to the

reconstituted (drying part). At this time the air is heated by

the resistor bar that will blow into the rotor, then

moistening in the dehumidifying material will be separated

by air discharged. Finally the desiccant will dry and be

returned to carry out the next dehumidification process.

PPRRIINNCCIIPPLLEESS

ỨNG DỤNG

Ứng dụng sạch sản xuất cầu
độ ẩm thấp

Sơ đồ nguyên lý AHU Khử ẩm sâu INTECH Bánh xe hút ẩm

The air move from the production room, through 
return airducts to the AHU. First, the air passes 
through the F8 filter (possibly G4 also) After that, it 
is cooled to seperate moisture primarily and reduce 
temperature before entering moisture absorbing 
roto. The air after passing through Roto will be 
dehumidified, the air going out will reach very low 
humidity and will continue to be passed through 
the secondary indoor unit then be directed to the 
output of the AHU to be put into the piping system. 
into the production room.

When the rotor rotates, the area containing hydrat-
ed hygroscopic particles will be transferred to the 
reconstituted (drying part). At this time the air is 
heated by the resistor bar that will blow into the 
rotor, then moistening in the dehumidifying mate-
rial will be separated by air discharged. Finally the 
desiccant will dry and be returned to carry out the 
next dehumidification process.

PRINCIPLES

Không khí được xử lý từ phòng sản xuất thông qua 
đường ống gió hồi quy về AHU, đầu tiên không khí 
được qua bộ lọc F8 (có thể cả G4) sau đó được làm 
lạnh để tách ẩm sơ cấp và được hạ nhiệt độ trước 
khi vào Roto hút ẩm. Không khí sau khi đi qua Roto 
sẽ được hút ẩm, không khí đi ra sẽ đạt độ ẩm rất 
thấp và  tiếp tục được đi qua qua dàn lạnh thứ cấp 
sau đó được dẫn tới đầu ra của AHU để đưa vào hệ 
thống ống dẫn cấp vào phòng sản xuất.

Khi rotor quay phần diện tích đã chứa các hạt 
hút ẩm ngậm nước sẽ được đưa sang phần hoàn 
nguyên (phần sấy). Lúc này không khí được đốt 
nóng nhờ thanh điện trở sẽ thổi vào bánh roto, khi 
đó làm ẩm trong vật liệu hút ẩm sẽ được tách ra 
theo không khí thải ra ngoài. Cuối cùng liệu hút ẩm 
sẽ khô và được đưa trở lại để thực hiện quá trình hút 
ẩm tiếp theo.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

AHU KHỬ ẨM SÂU
LOW HUMIDITY AHU
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NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

được xử từ sản xuất đường

ống hồi về đầu được bộ

lọc thể cả đó được lạnh để ẩm sơ

cấp được hạ nhiệt độ trước ẩm

đi sẽ được ẩm, đi sẽ

đạt độ ẩm rất thấp tiếp tục được đi lạnh

thứ cấp đó được dẫn tới đầu của để đưa

hệ thống ống dẫn cấp sản xuất

phần diện đã chứa hạt ẩm

ngậm nước sẽ được đưa phần (phần

sấy) được đốt nhờ điện trở

sẽ thổi đó ẩm vật liệu ẩm

sẽ được thải Cuối

liệu ẩm sẽ được đưa trở lại để thực hiện

ẩm tiếp

ỨNG DỤNG

Ứng dụng trong các phòng sạch, phòng sản xuất yêu cầu
độ ẩm thấp 10-35% 

Applied in clean rooms, production rooms requiring low

humidity of 10-35%

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN

Phòng sạch sản xuất viên nang mềm
Soft capsule manufacturing room

Phòng sạch sản xuất viên sủi
Effervescent tablet manufacturing room

Applied in cleanrooms and production rooms that 
require low humidity of 10- 35%

PRINCIPLES

Sử dụng trong các phòng sạch, phòng sản xuất yêu 
cầu độ ẩm thấp 10-35% 

ỨNG DỤNG
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2

3

5

6

1

4

STT Tên Thông số kỹ thuật

1

2

3

4

5

1500x500

1750x550

Cổ cấp

Cửa hồi

Bảng điều khiển

Đầu ra ống đồng

Đầu thoát nước ngưng

6 Tủ điều khiển

AIR CONTROL UNIT - ACU

• Fast and simple installation, time-saving construction.
• Approriate for small workspaces like offices ...
• Simple and time-saving replacement and maintenance.
• Simple in using and operating

• Lắp đặt nhanh và đơn giản, giảm thời gian thi công.
• Sử dụng cho không gian làm việc nhỏ như văn phòng...
• Thay thế, kiểm tra bảo trì đơn giản và nhanh.
• Sử dụng đơn giản và dễ vận hành.

FEATURES

TÍNH NĂNG

BẢN VẼ CẤU TẠO ACU
ACU STRUCTURE DESIGN

AIR CONTROL UNIT - ACU
ĐIỀU HÒA CHÍNH XÁC - ACU

No.

1

2

3

4

5

6

Cổ cấp
Supplying neck

Cửa hồi
Returning duct

Bảng điều khiển
Control panel

Đầu ra ống đồng
Copper tube output

Đầu thoát nước ngưng 
Drainage condenser

Tủ điều khiển
Control panel

1500 x 500

1750 x 550

Name Specifications
STT Tên Thông số kỹ thuật
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NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

được xử từ sản xuất đường

ống hồi về đầu được bộ

lọc thể cả đó được lạnh để ẩm sơ

cấp được hạ nhiệt độ trước ẩm

đi sẽ được ẩm, đi sẽ

đạt độ ẩm rất thấp tiếp tục được đi lạnh

thứ cấp đó được dẫn tới đầu của để đưa

hệ thống ống dẫn cấp sản xuất

phần diện đã chứa hạt ẩm

ngậm nước sẽ được đưa phần (phần

sấy) được đốt nhờ điện trở

sẽ thổi đó ẩm vật liệu ẩm

sẽ được thải Cuối

liệu ẩm sẽ được đưa trở lại để thực hiện

ẩm tiếp

ỨNG DỤNG

Ứng dụng sạch sản xuất cầu
độ ẩm thấp

HVAC & AHU CONTROL PANEL

HVAC - AHU CONTROL PANEL
TỦ ĐIỀU KHIỂN HVAC - AHU

Là tủ điều khiển hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa 
không khí, ứng dụng trong nhiều ngành nghề sản xuất, 
gia công phòng sạch, bệnh viện, phòng mổ... Tủ sử dụng 
màn hình giao diện HMI điều khiển, quản lý các thành 
phần trong hệ thống HVAC. Nhập dữ liệu điều khiển trên 
màn hình HMI.

Là tủ điều khiển hệ thống điều hòa, thông gió, nhiệt 
độ, độ ẩm cung cấp cho phòng sạch, khu vực sản 
xuất. Điều khiển tần số quạt để ổn định áp suất.

Control panel for heating, ventilation and air
conditioning systems, applied in many 
manufacturing industries, processing clean rooms, hospi-
tals, operating rooms ... The 
cabinet uses a HMI interface to control and manage 
componenats in the HVAC system. 
Enter the control data on the HMI screen.

Control panel for air conditioning, ventilation, tem-
perature, humidity in the clean room, production area. 
Control fan frequency to stabilize pressure.

HVAC Control panel

AHU Control panel

TỦ ĐIỀU KHIỂN HVAC

TỦ ĐIỀU KHIỂN AHU
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được xử từ sản xuất đường

ống hồi về đầu được bộ

lọc thể cả đó được lạnh để ẩm sơ

cấp được hạ nhiệt độ trước ẩm

đi sẽ được ẩm, đi sẽ

đạt độ ẩm rất thấp tiếp tục được đi lạnh

thứ cấp đó được dẫn tới đầu của để đưa

hệ thống ống dẫn cấp sản xuất

phần diện đã chứa hạt ẩm

ngậm nước sẽ được đưa phần (phần

sấy) được đốt nhờ điện trở

sẽ thổi đó ẩm vật liệu ẩm

sẽ được thải Cuối

liệu ẩm sẽ được đưa trở lại để thực hiện

ẩm tiếp

ỨNG DỤNG

Ứng dụng sạch sản xuất cầu
độ ẩm thấp

TỦ ĐIỀU KHIỂN HVAC & AHU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
CỦA TỦ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG AHU, HVAC

GENERAL SPECIFICATIONS
OF AHU, HVAC CONTROL PANEL

Nguồn cung cấp

Điều khiển

Bảo vệ

Các loại khởi động

Các chế độ điều khiển

1/3 pha 220/380VAC

- Điều khiển đóng cắt hoặc
  Điều khiển tuyến �nh
- Trực �ếp trên thiết bị
  Hoặc điều khiển từ xa

Mất pha, ngược pha, quá áp,
Thấp áp, quá dòng cho phép

DOL: Khởi động trực �ếp
SS: Khởi động mềm
INV: Sử dụng biến tần

Bằng tay hoặc tự động

Supply

Control

Protec�on

Starter

Control modes

1/3 phase 220/380VAC

- Switch control or
   Linear control
- Directly on the device
   Or remote control

Phase loss, phase reversion, over 
voltage, Low pressure, over current 
allowed

DOL: Direct On Line starter
SS: So� starter
INV: Inverter

Manual or Automa�c
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NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

được xử từ sản xuất đường

ống hồi về đầu được bộ

lọc thể cả đó được lạnh để ẩm sơ

cấp được hạ nhiệt độ trước ẩm

đi sẽ được ẩm, đi sẽ

đạt độ ẩm rất thấp tiếp tục được đi lạnh

thứ cấp đó được dẫn tới đầu của để đưa

hệ thống ống dẫn cấp sản xuất

phần diện đã chứa hạt ẩm

ngậm nước sẽ được đưa phần (phần

sấy) được đốt nhờ điện trở

sẽ thổi đó ẩm vật liệu ẩm

sẽ được thải Cuối

liệu ẩm sẽ được đưa trở lại để thực hiện

ẩm tiếp

ỨNG DỤNG

Ứng dụng sạch sản xuất cầu
độ ẩm thấp

APPLICATIONS

III. APPLICATIONS
PHẠM VI ỨNG DỤNG

sản xuất kiện điện tử đòi hỏi phải kiểm

nồng độ của hạt bụi loại chất nhiễm ở một mức độ

đó việc đầu tưmột hệ thống điều

đạt chuẩn một giải hợp việc giải quyết

vấnđềvềnhiệt độ độ ẩm suất độ sạch

sạch đảm bảo trường ngăn ngừa

nhiễm đối với mổ của bệnh

khuẩn những mầm bệnh độc hại thể phạm

mổ thể hại

đến bệnh trợ cũng như sĩ thực hiện mổ

sạch thủ chuẩn điều cần thiết

sản xuất dụng dược phẩm chuẩn

dụng lĩnh vực liệu, quản cơ

sở thiết bị, sản xuất, đóng chất lượng

sản phẩm Mục đích của chuẩn giảm nhiễm

tăng chất lượng sản phẩm trọng đối với sức khoẻ

sự của mọi người

ếế ếếnn tt ựự ẩẩmm một đoạn nhỏ nhưng đang

triển nghiệp

sạch Đặc biệt chất lượng đồ ăn đang một tăng

với ăn uống đổi tổng

thực phẩm đang một tăng mức độ

sạch thực phẩm đang tăng với tỷ lệ

PHÒNG SẠCH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

PHÒNG SẠCH DƯỢC PHẨM

PHÒNG MỔ

PHÒNG SẠCH THỰC PHẨM

PHARMARCEUTICAL & 
COSMETIC CLEAN ROOM
PHÒNG SẠCH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM

sản xuất kiện điện tử đòi hỏi phải kiểm

nồng độ của hạt bụi loại chất nhiễm ở một mức độ

đó việc đầu tưmột hệ thống điều

đạt chuẩn một giải hợp việc giải quyết

vấnđềvềnhiệt độ độ ẩm suất độ sạch

sạch đảm bảo trường ngăn ngừa

nhiễm đối với mổ của bệnh

khuẩn những mầm bệnh độc hại thể phạm

mổ thể hại

đến bệnh trợ cũng như sĩ thực hiện mổ

sạch thủ chuẩn điều cần thiết

sản xuất dụng dược phẩm chuẩn

dụng lĩnh vực liệu, quản cơ

sở thiết bị, sản xuất, đóng chất lượng

sản phẩm Mục đích của chuẩn giảm nhiễm

tăng chất lượng sản phẩm trọng đối với sức khoẻ

sự của mọi người

ếế ếếnn tt ựự ẩẩmm một đoạn nhỏ nhưng đang

triển nghiệp

sạch Đặc biệt chất lượng đồ ăn đang một tăng

với ăn uống đổi tổng

thực phẩm đang một tăng mức độ

sạch thực phẩm đang tăng với tỷ lệ

PHÒNG SẠCH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

PHÒNG SẠCH DƯỢC PHẨM

PHÒNG MỔ

PHÒNG SẠCH THỰC PHẨM

FOOD PROCESSING CLEAN ROOM

PHÒNG SẠCH THỰC PHẨM

sản xuất kiện điện tử đòi hỏi phải kiểm

nồng độ của hạt bụi loại chất nhiễm ở một mức độ

đó việc đầu tưmột hệ thống điều

đạt chuẩn một giải hợp việc giải quyết

vấnđềvềnhiệt độ độ ẩm suất độ sạch

sạch đảm bảo trường ngăn ngừa

nhiễm đối với mổ của bệnh

khuẩn những mầm bệnh độc hại thể phạm

mổ thể hại

đến bệnh trợ cũng như sĩ thực hiện mổ

sạch thủ chuẩn điều cần thiết

sản xuất dụng dược phẩm chuẩn

dụng lĩnh vực liệu, quản cơ

sở thiết bị, sản xuất, đóng chất lượng

sản phẩm Mục đích của chuẩn giảm nhiễm

tăng chất lượng sản phẩm trọng đối với sức khoẻ

sự của mọi người

ếế ếếnn tt ựự ẩẩmm một đoạn nhỏ nhưng đang

triển nghiệp

sạch Đặc biệt chất lượng đồ ăn đang một tăng

với ăn uống đổi tổng

thực phẩm đang một tăng mức độ

sạch thực phẩm đang tăng với tỷ lệ

PHÒNG SẠCH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

PHÒNG SẠCH DƯỢC PHẨM

PHÒNG MỔ

PHÒNG SẠCH THỰC PHẨM

OPERATION ROOM

PHÒNG MỔ BỆNH VIỆN

sản xuất kiện điện tử đòi hỏi phải kiểm

nồng độ của hạt bụi loại chất nhiễm ở một mức độ

đó việc đầu tưmột hệ thống điều

đạt chuẩn một giải hợp việc giải quyết

vấnđềvềnhiệt độ độ ẩm suất độ sạch

sạch đảm bảo trường ngăn ngừa

nhiễm đối với mổ của bệnh

khuẩn những mầm bệnh độc hại thể phạm

mổ thể hại

đến bệnh trợ cũng như sĩ thực hiện mổ

sạch thủ chuẩn điều cần thiết

sản xuất dụng dược phẩm chuẩn

dụng lĩnh vực liệu, quản cơ

sở thiết bị, sản xuất, đóng chất lượng

sản phẩm Mục đích của chuẩn giảm nhiễm

tăng chất lượng sản phẩm trọng đối với sức khoẻ

sự của mọi người

ếế ếếnn tt ựự ẩẩmm một đoạn nhỏ nhưng đang

triển nghiệp

sạch Đặc biệt chất lượng đồ ăn đang một tăng

với ăn uống đổi tổng

thực phẩm đang một tăng mức độ

sạch thực phẩm đang tăng với tỷ lệ

PHÒNG SẠCH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

PHÒNG SẠCH DƯỢC PHẨM

PHÒNG MỔ

PHÒNG SẠCH THỰC PHẨM

ELECTRONICS CLEAN ROOM

PHÒNG SẠCH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
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