KOSMEN

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU

SẢN PHẨM

Của chúng tôi

Mẫu mã bắt mắt

Trọng lượng nhẹ nhàng,
dễ dàng vận chuyển
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Vận hành êm ái

Kích thước gọn gàng

NHỮNG BỘ PHẬN
QUAN TRỌNG
được trang bị trong máy hút ẩm

1. Hơi ẩm được ngưng tụ và chảy xuống bình chứa ngay tại đây
2.Máy nén
3.Quạt đẩy khí khô ngay sau khi được xử lý
4.Sử dụng cánh quạt ly tâm giúp giảm thấp nhất độ ồn
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CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY HÚT ẨM
A dehumidiﬁer
consists
compressor,
Cấu tạo Máy hút
ẩm baoof
gồm
những
fan,bộcondenser,
evaporator, water tank,
phận sau: Máy nén, Quạt hút, Bình
and programed controller. When the
ngưng chưa nước sau khi được tách ẩm,
humid
air is sucked into the machine by
và nóng
làm nhiệm
vụ ngưng
tụ
the Dàn
fan,lạnh
and
cooled
by the
evaporator
nước và sấy khô không khí, và bộ điều

than the dew point temperature to
khiển hoạt động của máy.
precipitate and condense into water, and
then the dry air is discharged out of the machine, and the air circula�on is
Nguyên lý vận hành như sau: Không khí ẩm được quạt hút vào máy và đi qua dàn lạnh tại đây
con�nuously performed to reduce the indoor humidity (Refer the le� ﬁgure).
không khí môi trường bị giảm xuống đến mức yêu cầu, và nước được rơi xuống máng và đưa
xuống bình chứa hoặc thải trực tiếp ra ngoài.

MÁY HÚT ẨM DÂN DỤNG
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MÁY HÚT ẨM DÂN DỤNG KOSMEN KM-12N
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Công suất: 12L / ngày
Điều khiển kỹ thuật số màng Màn hình LED
Chế độ hẹn giờ bật từ 1-24 giờ hoặc tắt.
Cài đặt trước Độ ẩm Tự động tắt
Tắt bộ nhớ
Có 2 tốc độ quạt: Cao / Thấp
Độ ồn ≤ 41dB (A)
Bình chứa nước thải: 3L
Có kèm theo ống thoát nước 60cm
Có chức năng báo nước đầy
Có chức năng : hẹn giờ, Ngủ, Sấy quần áo
Bạn có thể chọn chế độ: Liên tục, 40% RH,
50% RH, 60% RH, 70% RH
Chế độ: Tự động rã đông
Bộ lọc có thể vệ sinh bằng nước không sợ hỏng.
Bảo hành sản phẩm 24 tháng.
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MÁY HÚT ẨM DÂN DỤNG KOSMEN KM-20N
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Công suất: 20L / ngày
Điều khiển kỹ thuật số màng màn hình LED
Chế độ hẹn giờ bật 1-24 giờ hoặc tắt
Cài đặt trước Độ ẩm Tự động tắt
Có 2 chế độ quạt: Cao / Thấp
Điều chỉnh hướng gió 90 độ
Độ ồn ≤41dB (A)
Bình chứa nước: 3L
Ống thoát nước 60cm
5 chế độ độ ẩm: Liên tục, 40% RH, 50% RH,

Có Chỉ báo két nước

60% RH, 70% RH

Báo động đầy nước

Tự động rã đông

Có 4 Chương trình: Thoải mái, Vải sấy, Anion,

Bộ lọc khí có thể giặt được

Thanh lọc
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MÁY HÚT ẨM DÂN DỤNG KOSMEN KM-60S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Công suất: 60L / ngày
Bảng Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số
Màn hình LED
Bắt đầu trì hoãn 1-24 giờ hoặc dừng trễ
Cài đặt trước Độ ẩm Tự động tắt
Tắt bộ nhớ
Có 3 tốc độ quạt: Cao / Trung bình / Thấp
Điều chỉnh hướng gió khô 90 độ
Độ ồn ≤41dB (A)
Thùng nước: 8L
Ống thoát nước 60cm
Chỉ báo két nước
Báo động đầy nước
4 chương trình: Thoải mái, Vải sấy khô, Làm
sạch Anion
5 chế độ độ ẩm: Liên tục, 40% RH, 50% RH,
60% RH, 70% RH
Tự động rã đông
Bộ lọc khí có thể giặt được
Bảo hành 24 tháng.
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ỨNG DỤNG CỦA MÁY HÚT ẨM DÂN DỤNG
Đối với nhà ở và văn phòng
Chúng ta dành tới 60% thời gian ở trong nhà và tại văn phòng làm việc, chính vì vậy đổ
ẩm, chất lượng không khí và nhiệt độ đóng vai trò rất quan trọng tác động trực tiếp tới sức
khỏe của mỗi chúng ta.
Các phòng được xử lý ẩm đúng cách sẽ giúp chúng ta cảm thấy ấm hơn và thoải mái hơn,
đặc biệt là ở những vùng khí hậu lạnh hơn, nơi cần có hệ thống sưởi.
Có thể áp dụng cho gia đình ở nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn như phòng khách,
phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng ngủ, v.v.
Khí hậu trong nhà tối ưu không chỉ là điều kiện tiên quyết cơ bản cho cuộc sống của cư dân
- Độ ẩm quá cao cũng có thể gây hư hỏng đồ đạc và cấu trúc tòa nhà. Đừng đợi cho đến khi
quần áo ẩm ướt, có mùi mốc và tường loang lổ hoặc vết ố ẩm trên sách hoặc hàng dệt xuất
hiện như dấu hiệu cảnh báo đầu tiên về độ ẩm hoặc độ ẩm

Kiểm soát độ ẩm nhanh chóng, giảm dị ứng
da và cơ thể khó chịu do môi trường ẩm
ướt.

Duy trì môi trường thích hợp để ngăn ngừa
biến dạng và mùi do hút ẩm của đồ đạc và
vật dụng.

Ngăn ngừa các tai nạn như ngã do sàn ướt
và hỏng hóc thiết bị.
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ỨNG DỤNG CỦA MÁY HÚT ẨM DÂN DỤNG

ỨNG DỤNG

XỬ LÝ ẨM MỐC
VĂN PHÒNG, NHÀ CỬA

BẢO VỆ
SỨC KHỎE

SẤY KHÔ
QUẦN ÁO

NGĂN NGỪA
NẤM MỐC

HIỆU QUẢ

HẠN CHẾ
VIRUS
VI KHẨN
XÂM NHẬP

BẢO QUẢN
HẠT GIỐNG

BẢO VỆ
NỘI THẤT
KHÔNG BỊ
ẨM MỐC

BẢO QUẢN
LINH KIỆN
ĐIỆN TỬ
NGĂN
SÀN NHÀ
ĐỔ MỒ HÔI
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MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP KOSMEN KM-60DS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
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Công suất: 60L / ngày
Hệ thống điều khiển thông minh
Kiểm soát màng kỹ thuật số
Tắt bộ nhớ
Màn hình LED
Bắt đầu trì hoãn 1-24 giờ hoặc dừng trễ
1 tốc độ quạt
Âm thanh≤54dB (A)
Thùng nước: 7L
Ống thoát nước 60cm
Chỉ báo két nước
Báo động đầy nước
3 chương trình tự động: Thoải mái, Sấy khô
liên tục
Tự động rã đông
Bảo vệ quá tải
Bảo Hành 24 tháng.

MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP KOSMEN KM-100S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Công suất: 100L / ngày
Hệ thống điều khiển thông minh
Kiểm soát màng kỹ thuật số
Tắt bộ nhớ
Màn hình LED
Bắt đầu trì hoãn 1-24 giờ hoặc dừng trễ
1 tốc độ quạt
Âm thanh≤54dB (A)
Thùng nước: 7L
Ống thoát nước 60cm
Chỉ báo két nước
Tự động rã đông

Báo động đầy nước

Bảo vệ quá tải

3 chương trình tự động: Thoải mái, Sấy khô

Bảo Hành 24 tháng.

liên tục
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MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP KOSMEN KM-150S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Công suất: 150L / ngày
Hệ thống điều khiển thông minh
Kiểm soát màng kỹ thuật số
Tắt bộ nhớ
Màn hình LED
Bắt đầu trì hoãn 1-24 giờ hoặc dừng trễ
1 tốc độ quạt
Độ ồn ≤54dB (A)
Ống thoát nước 60cm
3 chương trình tự động: Thoải mái, Sấy khô
liên tục
Tự động rã đông
Bảo vệ quá tải
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MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP KOSMEN KM-180S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Công suất: 180L / ngày
Hệ thống điều khiển thông minh
Kiểm soát màng kỹ thuật số
Tắt bộ nhớ
Màn hình LED
Hẹn giờ bật 1-24 giờ hoặc tắt
1 tốc độ quạt
Độ ồn ≤65dB (A)
Ống thoát nước 60cm
3 chương trình tự động: Thoải mái, Sấy khô
liên tục, tăng giảm độ ẩm yêu cầu theo mong
muốn.
Tự động rã đông
Bảo vệ quá tải
Bảo hành tận nơi 24 tháng.
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MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP KOSMEN KM-480S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Công suất: 480L / Ngày
Hệ thống điều khiển thông minh
Kiểm soát màng kỹ thuật số
Tắt bộ nhớ
Màn hình LED
Cài đặt chế độ hẹn giờ bật 1-24 giờ hoặc tắt
máy.
1 tốc độ quạt
Độ ồn ≤68dB (A)
Ống thoát nước 60cm
3 chương trình tự động: Thoải mái, Sấy khô
liên tục điều chỉnh độ ẩm theo mong muốn.
Tự động rã đông
Bảo vệ quá tải
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ỨNG DỤNG CỦA MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP
KHU VỰC CÓ
NGUY CƠ ẨM MỐC

KHO BẢO QUẢN

TẦNG HẦM
(HẦM RƯỢU)
NGÀNH MAY MẶC

ỨNG DỤNG
CỦA MÁY HÚT ẨM
CÔNG NGHIỆP

SẤY KHÔ SẢN PHẨM
PHÒNG MÁY
ĐIỆN TỬ

- Trong công nghiệp: được sử dụng để kiểm soát độ ẩm cho các nhà xưởng sản xuất, cho các kho
hàng, kho bảo quản, kho thành phẩm, kho nguyên vật liệu vừa và lớn có độ ẩm yêu cầu từ 30%-70%.
- Trong Y tế, giáo dục và công tác lưu trữ: được sử dụng cho các phòng thiết bị trong bệnh viện, trong
sản xuất và bảo quản thuốc và các thiết bị y tế, cho các phòng thí nghiệm, phòng bảo quản máy và
các phụ kiện của máy X-quang. Máy còn được sử dụng cho các trường học, viện bảo tàng, cho các
kho sách, kho tiền, kho hồ sơ, tài liệu và bảo quản hiện vật. Ngoài ra còn được ứng dụng cho các
phòng máy tính, phòng tổng đài, phòng họp lớn, cho các kho bảo quản quân trang, quân dụng…

- Trong gia đình: Máy hút ẩm công nghiệp Kosmen được sử dụng cho những phòng lớn, phòng khách,
nhà thông tầng, các phòng chung cư, hầm để đồ, phòng để quần áo, gara ô tô... để bảo quản đồ vật
trong gia đình không bị hư hỏng ẩm mốc do độ ẩm cao. Đồng thời máy còn bảo vệ sức khỏe cho các
thành viên trong gia đình loại bổ ẩm mốc tránh được các mối nguy hại trong thời tiết trời nồm.
- Trong nông nghiệp: được sử dụng để kiểm soát độ ẩm của kho chứa nông sản, chứa thành phẩm,
nguyên vật liệu, các phòng sản xuất sản phẩm để đảm bảo chất lượng nông sản không bị biến chất, ẩm
mốc do sự tấn công của hơi ẩm.
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CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN
Số 88b đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

kosmen.vn

Số 3 Ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
Số 385B Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
+84 766 899 799

https://www.facebook.com/kosmenvn
kosmenvietnam@gmail.com

