ỨNG DỤNG
Trong công nghiệp: Máy hút ẩm Kosmen được sử
dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau như sản
xuất linh kiện điện tử, may mặc, sản xuất giấy, chế
biến gỗ, bảo quản kho…Chống lại hiện tượng ăn
mòn, gỉ sét, tăng tuổi thọ cho dây chuyền sản xuất,
trang thiết bị vật tư vừa bảo quản nguyên vật liệu,
thành phẩm khỏi sự xâm nhập của ẩm mốc và vi
khuẩn do độ ẩm gây ra.
Trong y tế, giáo dục và công tác lưu trữ:
Dùng trong sản xuất và bảo quản thuốc men, phòng
thiết bị ở bệnh viện như máy X-quang, máy chụp
cộng hưởng từ, máy siêu âm. Máy hút ẩm được sử
dụng trong các trường học, viện bảo tàng, nhà
sách, kho tiền, kho hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, chứng từ,
hiện vật, đồ cổ… Ngoài ra còn được ứng dụng trong
phòng máy tính, phòng tổng đài, phòng họp lớn,
cho các kho bảo quản quân trang, quân dụng...
Trong nông nghiệp: Được dùng để kiểm soát độ ẩm
trong kho nông sản, bảo quản hạt giống; sấy khô
nông sản....để đảm bảo chất lượng nông sản không
bị biến chất, hư hỏng do sự tấn công của hơi ẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN
KOSMEN
MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP

KOSMEN KM - 180S

Trụ sở chính
27C Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CN Hà Nội
Số 3 Ngõ 495 Nguyễn Trãi,
P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

CN Đà Nẵng
Số 385B Hải Phòng, P. Tân Chính,
Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Hotline

0766 899 799 ( Miền Bắc ) - 0888 787 959 ( Miền Nam )

Email

info@kosmen.vn

CHUYÊN GIA HÚT ẨM TỪ ĐỨC

CẤU TẠO

THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM
SẢN PHẨM
Sơn tĩnh điện, chống ăn mòn
Màn hình LCD điều khi

Quạt ly tâm

Động cơ

Máy nén
Dàn lạnh và dàn nóng

Nguyên lý hoạt động
Không khí ẩm được quạt hút vào trong máy đi qua
bộ lọc và dàn lạnh. Tại đây không khí ẩm sẽ ngưng
tụ lại thành nước và rơi xuống bình chứa hoặc rơi
xuống ống thải trực tiếp ra ngoài. Phần không khí
còn lại sẽ được thoát ra phía sau máy.

Chức năng hẹn giờ từ 1-24 giờ
Công suất hút ẩm

180L / Ngày

Sử dụng nguồn điện

220V~50Hz 1 Phase

Công suất tiêu thụ

2120W

Lưu lượng gió

1400m³/h

Môi trường làm việc

5-38°C 10%-90% RH

Máy nén

Panasonic

Chất làm lạnh

R410A

Phạm vi hoạt động

200 - 250m²

Kích thước sản phẩm

600 x 434 x 1600mm

Kích thước đóng gói

700 x 500 x 1750mm

Trọng lượng

90 Kg

Độ ồn thấp dưới 65dB(A)
Ống thoát nước 60cm
Tự động sao lưu những cài đặt trước khi dừng / tắt
3 chương trình: Tiết kiệm điện năng (Comfort),
Sấy khô (Dry), Hút ẩm liên tục (CO)
Trang bị 4 bánh xe dễ di chuyển
Tự động rã đông
Bảo vệ quá tải
Bảo hành 24 tháng

