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TỔNG QUAN SẢN PHẨM

 Điểm nổi bật của AHU AERMEC là được trang bị dàn COIL và CDU hãng TRANE (thương hiệu điều hòa Công nghiệp Mỹ hàng 

đầu thế giới), nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nên AHU AERMEC có tính năng vượt trội là bền, ít hỏng hóc và giá thành cạnh tranh hơn 

nhiều so với AHU nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, Hàn Quốc

Thiết bị xử lý không khí (AHU)được sản xuất bằng dây chuyền sản xuất CNC có độ chính xác cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu 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 AERMEC 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.

Mặt ngoài sơn tĩnh điện tạo nên độ thẩm mỹ và nâng cao khả năng chống ăn mòn.

Sản phẩm có 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.
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Khung vỏ
- Bộ khung được làm bằng thép ống kết hợp sơn tĩnh điện 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 hợp kim nhôm.

- 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.

- Bộ khung được làm bằng thép ống kết 

hợp sơn tĩnh điện 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 hợp kim nhôm.

Góc nối và thanh định hình

- 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 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.

Thân vỏ
- Chân đế AHU vững chắc làm bằng 

thép, sơn tĩnh điện, đế khung cũng thiết 

kế các lỗ để nâng hạ thuận tiện

Đế khung
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Quạt ly tâm là loại quạt điều hòa không khí. Cánh quạt được điều khiển 

bởi động cơ ba pha. Quạt được phát triển sử dụng công nghệ cao và có 

tiếng ồn thấp, cấu trúc nhỏ gọn và được thiết kế riêng để chế tạo AHU. 

Lưu lượng và phạm vi áp suất của quạt giao động là từ 1000m³ / h đến 

20000m³ / h và 200Pa đến 850Pa, đây là thiết bị lý tưởng cho điều hòa 

không khí và các loại hệ thống thông gió khác.

Quạt

- Tấm đế khung được làm từ thép mạ 

kẽm nóng có độ bền cao giúp động cơ 

hoạt động êm và ổn định 

Tấm đế / Khung 

- Động cơ ba pha giảm tiếng ồn đồng bộ 

với rôto ngoài

Motor

    Trục vít và cánh quạt đều được làm 

bằng thép mạ kẽm nóng với độ bền cao

Trục vít, Cánh quạt
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Dàn coil được nhập tiếp từ Thái Lan, của hãng TRANE (hãng điều hòa 

công nghiệp số 1 tại Mỹ)

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 khung được làm bằng tôn tráng 

kẽm hoặc bằng thép không gỉ theo yêu 

cầu

Khung coil

- 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 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.

Thêm lựa chọn
- Dàn coi được làm bằng ống đồng và 

cánh nhôm

Kết cấu

Coil (cuộn làm mát)

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

AERMEC có thể thiết kế AHU với nhiều loại phin lọc khác nhau tùy theo nhu 

cầu của khách hàng.

Bộ lọc

- Làm từ các chất liệu có đọ bền cao đáp 

ứng được mọi nhu cầu của khách hàng

Khung lọc
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, có thẻ thay thế, 

vệ sinh thuận tiện, dễ dàng

Lưới lọc
- Được làm từ cao su cao cấp, bị kín mọi 

khe hở đảm quả quy trình lọc gió hiệu quả

Gioăng cao su
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AH P   0024   000  2.7

AERMEC AHU

Vật liệu panel

Hệ số* 1000 Btu/h
Công suất lạnh

Hệ số * 1000 Kw/h
Công suất điện

Hệ số * 1000 m³/h
Lưu lượng

AHP0024-000-2.7 LKB250I 1500~2700 500 0,85 0 24.000                
AHP0024-006-2.7 LKB250I 1500~2700 500 0,85 6 24.000                
AHP0036-000-2.7 LKB250I 1500~2700 500 0,85 0 36.000                
AHP0036-006-2.7 LKB250I 1500~2700 500 0,85 6 36.000                
AHP0048-000-5.7 LKB350I 2800~5700 800 3 0 48.000                
AHP0048-006-5.7 LKB350I 2800~5700 800 3 6 48.000                
AHP0060-000-5.7 LKB350I 2800~5700 800 3 0 60.000                
AHP0060-006-5.7 LKB350I 2800~5700 800 3 6 60.000                
AHP0060-012-5.7 LKB350I 2800~5700 800 3 12 60.000                
AHP0100-000-5.7 LKB350I 2800~5700 800 3 0 100.000              
AHP0100-012-5.7 LKB350I 2800~5700 800 3 12 100.000              
AHP0100-012-8.0 LKB350I 5800~8000 800 6 12 100.000              
AHP0120-000-10.0 LKB350I 8000~10000 800 6 0 120.000              
AHP0120-012-10.0 LKB350I 8000~10000 800 6 12 120.000              
AHP0200-000-18.0 LKB350I 10000~18000 800 9 0 200.000              
AHP0200-012-18.0 LKB350I 10000~18000 800 9 12 200.000              
AHP0200-018-18.0 LKB350I 10000~18000 800 9 18 200.000              
AHP0240-000-18.0 LKB350I 10000~18000 800 9 0 240.000              
AHP0240-012-18.0 LKB350I 10000~18000 800 9 12 240.000              
AHP0240-018-18.0 LKB350I 10000~18000 800 9 18 240.000              
AHP0320-000-30.0 LKB350I 18000~30000 800 15 0 320.000              
AHP0320-018-30.0 LKB350I 18000~30000 800 15 18 320.000              
AHP0320-024-30.0 LKB350I 18000~30000 800 15 24 320.000              
AHP0480-000-36.0 LKB350I 30000~36000 800 15 0 480.000              
AHP0480-024-36.0 LKB350I 30000~36000 800 15 24 480.000              
AHP0480-036-36.0 LKB350I 30000~36000 800 15 36 480.000              

 Công suất lạnh
(Btu) Model Loại quạt Lưu lượng gió

(m3/h)
Cột áp

(pa)
Công suất quạt

(kw)
Công suất sưởi

(kw/h)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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Model  Rộng 
(mm) 

 Cao 
(mm)  L1 (mm)  L2 (mm)  L3 (mm)  L4 (mm)  L6 (mm) 

AHP0024-000-2.7 1.350     550        400        300        300        50          
AHP0024-006-2.7 1.350     550        400        300        100        300        50          
AHP0036-000-2.7 1.350     550        400        300        380        50          
AHP0036-006-2.7 1.350     550        400        300        100        380        50          
AHP0048-000-5.7 1.350     550        600        320        400        50          
AHP0048-006-5.7 1.350     770        600        320        100        400        50          
AHP0060-000-5.7 1.350     770        600        350        400        50          
AHP0060-006-5.7 1.350     770        600        350        150        400        50          
AHP0060-012-5.7 1.350     770        600        350        150        400        50          
AHP0100-000-5.7 1.760     770        600        360        600        50          
AHP0100-012-5.7 1.760     770        600        360        150        600        50          
AHP0100-012-8.0 1.760     770        600        360        150        600        50          
AHP0120-000-10.0 1.760     770        600        360        600        50          
AHP0120-012-10.0 1.760     770        600        360        150        600        50          
AHP0200-000-18.0 2.300     850        600        400        600        50          
AHP0200-012-18.0 2.300     850        600        400        200        600        50          
AHP0200-018-18.0 2.300     850        600        400        200        600        50          
AHP0240-000-18.0 2.300     950        600        400        650        50          
AHP0240-012-18.0 2.300     950        600        400        200        650        50          
AHP0240-018-18.0 2.300     950        600        400        200        650        50          
AHP0320-000-30.0 2.300     1.750     600        700        670        50          
AHP0320-018-30.0 2.300     1.750     600        700        200        670        50          
AHP0320-024-30.0 2.300     1.750     600        700        200        670        50          
AHP0480-000-36.0 2.400     1.850     600        700        700        50          
AHP0480-024-36.0 2.400     1.850     600        700        200        700        50          
AHP0480-036-36.0 2.400     1.850     600        700        200        700        50          200       

THÔNG SỐ AHU 
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Các tòa nhà văn phòng thường yêu cầu thông gió 

tốt trong ngày cũng như thu hồi nhiệt và hâm nóng 

không khí phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Các 

hệ thống thông gió có kiểm soát nhu cầu cần được 

xem xét cho các văn phòng nơi mức độ nhân sự 

thay đổi. Theo quy định, văn phòng phát triển một 

lượng nhiệt dư thừa do con người, ánh sáng, bức xạ 

mặt trời, thiết bị máy tính, vv .. Trong nhiều trường 

hợp cần phải làm mát không khí và ngăn chặn 

nhiệt độ cao không thoải mái. Trong các tòa nhà 

lớn hơn tích tụ năng lượng nhiệt dễ dàng, bạn nên 

xem xét sử dụng làm mát ban đêm. Nếu văn phòng 

ở trong môi trường thành phố, nên sử dụng lớp lọc 

cao hơn. Trong môi trường văn phòng, cũng cần 

phải giảm thiểu tiếng ồn do hệ thống thông gió tạo 

ra.

Cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể bao gồm nhiều 

hoạt động, mọi thứ từ các nhà hát hoạt động đến 

các phường. Hoạt động xác định các yêu cầu. 

Các nhà hát hoạt động sẽ có nhu cầu nghiêm ngặt 

về sự sạch sẽ và thông gió. Các phường yêu cầu 

mức độ tiếng ồn thấp. Nếu một số khu vực được 

phục vụ bởi cùng một hệ thống, đơn vị phải có 

quyền kiểm soát nhu cầu và thậm chí cả các hệ 

thống phụ. Các bộ phận xử lý không khí của AHU 

có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan đến 

cơ sở y tế, cho dù các yêu cầu này có liên quan 

đến độ sạch không khí, mức độ tiếng ồn hoặc kiểm 

soát nhu cầu.

Văn phòng

Bệnh viện
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Các tòa nhà văn phòng thường yêu cầu thông gió 

tốt trong ngày cũng như thu hồi nhiệt và hâm nóng 

không khí phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Các 

hệ thống thông gió có kiểm soát nhu cầu cần được 

xem xét cho các văn phòng nơi mức độ nhân sự 

thay đổi. Theo quy định, văn phòng phát triển một 

lượng nhiệt dư thừa do con người, ánh sáng, bức xạ 

mặt trời, thiết bị máy tính, vv .. Trong nhiều trường 

hợp cần phải làm mát không khí và ngăn chặn 

nhiệt độ cao không thoải mái. Trong các tòa nhà 

lớn hơn tích tụ năng lượng nhiệt dễ dàng, bạn nên 

xem xét sử dụng làm mát ban đêm. Nếu văn phòng 

ở trong môi trường thành phố, nên sử dụng lớp lọc 

cao hơn. Trong môi trường văn phòng, cũng cần 

phải giảm thiểu tiếng ồn do hệ thống thông gió tạo 

ra.

Như một quy luật, số lượng người trong một cửa 

hàng thay đổi liên tục trong suốt cả ngày, làm cho 

một hệ thống thông gió kiểm soát theo yêu cầu là 

lựa chọn hợp lý. Không khí tuần hoàn kết hợp với 

kiểm soát carbon dioxide (CO2) và thu hồi nhiệt có 

thể là một giải pháp tối ưu cho các loại mặt bằng 

này. Khi có ít người có mặt, nồng độ CO2 sẽ thấp và 

một lượng không khí trả lại tăng lên có thể được 

trộn vào hệ thống. Khi số lượng người có mặt tăng 

lên, lượng không khí trả về sẽ giảm và thay thế bằng 

không khí trong lành ngoài trời. Nếu sưởi ấm được 

yêu cầu vào ban đêm, các cơ sở được làm ấm lên 

bằng cách sử dụng 100% không khí tuần hoàn

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử

Trung tâm thương mạit
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