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TẠI SAO CHỌN AIRSAFE?
HỆ THỐNG LỌC TỔNG TỐI ƯU
Hệ thống lọc tổng tối ưu: Hình thành hệ thống lọc khí tổng cho toàn bộ không 
gian ngay khi thiết bị lọc khí được kết nối với các đường ống gió âm trần. Đặc 
biệt, AIRSAFE vừa có khả năng lọc khí vừa giúp cung cấp thêm khí tươi giàu O2. 

CHỨNG CHỈ UY TÍN
Chứng chỉ uy tín: Sản xuất theo quy trình ISO 9001:2015, được chứng nhận bởi tổ 
chức TUV NORD (Đức). Hiệu quả lọc được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi Bộ 
Khoa học & Công nghệ.

TUỔI THỌ PHIN LỌC LÂU BỀN
Tuổi thọ phin lọc lâu bền: Các màng lọc cao cấp được sử dụng đều đạt tiêu 
chuẩn Châu  Âu, cùng với phương án bố trí phin lọc hiệu quả giúp giảm tỷ lệ hao 
tổn cho phin lọc trong quá trình lọc khí, tăng tuổi thọ cho phin lọc. 

NĂNG LỰC CUNG ỨNG
Năng lực cung ứng: Chủ động trong việc sản xuất và cung ứng đến khách hàng 
nhờ có trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất quy mô, chuyên nghiệp.

GIỚI THIỆU

INTECH Group là đơn vị hàng đầu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong sản xuất và 
cung cấp các giải pháp liên quan đến xử lý không khí cho cả dân dụng và công nghiệp, đặc biệt 
trong các lĩnh vực yêu cầu khắt khe về chất lượng không khí như dược phẩm, vi mạch và y tế. 

Giải pháp lọc không khí tổng và cấp khí tươi AIRSAFE chính là sản phẩm kết tinh của sự hợp tác 
liên doanh giữa INTECH Group và đối tác Nhật Bản. Với thế mạnh cốt lõi cùng sự tận tâm, đội ngũ 
AIRSAFE vẫn không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ để mang đến những sản phẩm chất 
lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Với thế mạnh cốt lõi về công nghệ, giải pháp lọc 
không khí tổng và cấp khí tươi AIRSAFE hiện đang 
được ứng dụng rộng rãi trong các dự án cao cấp 
theo tiêu chuẩn quốc tế. Mang theo sứ mệnh cung 
cấp giải pháp không khí sạch, không khí an toàn, 
đội ngũ AIRSAFE luôn tận tâm, miệt mài phát triển 
sản phẩm, cải tiến công nghệ để ngày càng đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và khẳng định 
vị thế giải pháp lọc không khí đỉnh cao.
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CẤU TẠO
VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

04   l      l   05

CẤU TẠO

Airsafe sử dụng bộ lọc 4 lớp công suất lớn bao gồm: lớp lọc thô đạt tiêu chuẩn G4; 
lớp lọc trung gian than hoạt tính; lớp túi lọc tinh và lớp siêu lọc HEPA, có thể loại bỏ 
đến 99,95% các tác nhân gây hại trong không khí như: vi khuẩn, bụi mịn, nấm mốc 
và các khí thải gây hại.

Ngoài bộ lọc được sắp xếp một cách tối ưu để đảm bảo hiệu quả lọc cao, đồng 
thời gia tăng tuổi thọ cho các phin lọc, AIRSAFE còn có thể bổ sung thêm thiết bị khử 
khuẩn bằng đèn UV. Việc sử dụng tia UV trong khoang lọc sẽ giúp tăng khả năng diệt 
khuẩn, khử mùi và loại bỏ một số chất gây hại khác trong không khí.
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CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

AIRSAFE là hệ thống lọc khí 1 chiều hoạt động theo cơ chế tạo áp suất dương, làm 
cho áp suất trong phòng cao hơn áp suất bên ngoài. Khi liên tục cung cấp vào phòng 
nguồn khí tươi sạch, không khí cũ sẽ từ từ bị đẩy ra khỏi phòng qua các khe cửa. Sau 
một khoảng thời gian nhất định, không khí trong phòng sẽ hoàn toàn là không khí sạch 
khuẩn, sạch bụi mịn và giàu O2.

Cơ chế tạo áp suất dương khiến không khí ô nhiễm từ môi trường bên ngoài không 
thể xâm nhập ngược trở lại vào phòng. Chính vì vậy ngay cả khi đóng kín cửa, không 
khí trong phòng vẫn luôn sạch và thoáng mát. 

Cung cấp gió tươi giàu O2
Giúp giải quyết tình trạng ngột ngạt, bí bách của những không gian 
kín, hỗ trợ hệ hô hấp hoạt động khỏe mạnh.

Lọc không khí trên diện rộng
Thiết bị lọc khí được thiết kế với dải công suất rộng, tạo thành một hệ 
thống công suất lớn, lọc đồng thời cho toàn bộ không gian.

Hiệu quả lọc tối ưu
Đảm bảo mang đến cho không gian nguồn khí có chất lượng tốt nhất 
đã được loại bỏ đến 99,97% bụi mịn, vi khuẩn, nấm mốc và các chất 
bay hơi độc hại khác trong không khí.

Công nghệ UV
Tăng khả năng vô  hiệu hóa các loại vi khuẩn, virus, nấm mốc và Oxy 
hóa các chất hữu cơ có hại cho sức khỏe (VOC).

TÍNH NĂNG
NỔI BẬT
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Trong điều kiện thử nghiệm thực tế của AIRSAFE tại một căn hộ gia đình có diện tích 
150m2, kết quả cho thấy chỉ sau khoảng 50 phút, nồng độ bụi mịn ở các cỡ hạt PM1.0, 
PM2.5, PM10 đều giảm 5 lần, chất lượng không khí được đưa từ ngưỡng kém lên 
ngưỡng tốt, an toàn cho sức khỏe. Và sau 100 phút, các chỉ số đo nồng độ bụi mịn, 
AIQ đều về mức 0.
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Số liệu đo thực nghiệm CLKK khi sử dụng hệ thống lọc khí tổng AIRSAFE

Ở TRONG KHÔNG GIAN KÍN
LIỆU CÓ AN TOÀN?

Thuốc lá Vi khuẩn, Virus Thú cưng Vải vóc

Bụi Thuốc tẩy, sơn Thiết bị điện  Nấu ăn Nấm mốc
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THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

Bảng thông số kỹ thuật

MODEL

Lưu lượng max (m3/h)

Lưu lượng min (m3/h)

Công suất quạt (kW)

Diện tích sử dụng
khuyến cáo (m²)

Kích thước (mm)

Volt/Phase/Hz

Trọng lượng (kg)

703 1101 1463 2806 3570 7976 11812

534 895 1299 2042 2310 5564 8466

0.155 0.155 0.155 0.8 1.8 3 6

Cột áp (Pa) 398 240 196 362 580 775 607

100 - 180 200 - 300 320 - 400 600 - 700 750 - 900 1800 - 2100 2500 - 3000

900*400*400 900*700*400 900*700*700 1650*700*700 1900*850*700 2000*1400*700 2350*1400*1050

220V/1Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz

32 43 58 106 140 200 325

ASF007A ASF011A ASF014A ASF028B ASF035B ASF075B ASF118B



ỨNG DỤNG 04
Trường học

06
Nhà hàng,
khách sạn

05
Bệnh viện

07
Nhà xưởng

03
Văn phòng

01
Căn hộ, biệt thự

02
Chung cư
cao tầng
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Căn hộ Vinhome Ocean Park

Biệt thự Hoàng Thành Villas Căn hộ Sky City Tower

Căn hộ chung cư Vincom Bà Triệu

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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INTER ART SAIGONCăn hộ chung cư Iris Garden

Bệnh viện Nhân dân 115 Căn hộ Hồng Hà Eco City

Căn hộ chung cư Gamuda

Văn phòng công ty Hometech

Căn hộ nhà chị Hằng
Công trình Nhà phố Giảng Võ, Hà Nội Nhà máy bia VINAKEN, Bắc Giang

14   l      l   15


