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Air Handling Unit (AHU)
Air Flow Rate: 1,000 to 350,000 m3/h
Giải pháp tùy chọn cấu hình linh hoạt
theo tiêu chuẩn cao nhất của Chất lượng – An toàn – Bền vững – Công nghệ
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GIỚI THIỆU VỀ DURATE
DURATE là nhà sản xuất các thiết bị trong ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa
không khí. Chúng tôi tập trung vào các dòng sản phẩm tùy biến theo tiêu chuẩn cao
nhất của Chất lượng - An toàn - Bền vững - Công nghệ, thể hiện chiến lược khác biệt
khi đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế.
Là một công ty hoạt động kỹ thuật, DURATE luôn chú trọng vào việc đào tạo nhân
sự, nghiên cứu áp dụng các công nghệ tiên tiến, mong muốn tiếp tục phát triển các
giải pháp tốt hơn để cải tiến sản phẩm.
DURATE cam kết không ngừng nỗ lực học hỏi và sáng tạo để sản phẩm của mình có
thể đáp ứng đa dạng các yêu cầu của Khách hàng với chất lượng và giá cả hợp lý,
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhanh cũng như chế độ bảo hành tốt nhất; là nơi Khách
hàng trao trọn niềm tin và hợp tác lâu dài!
DURATE luôn xác định tôn chỉ “Tận tâm phục vụ” là tiêu chí cơ bản để tồn tại và
phát triển. Hợp tác với chúng tôi Khách hàng sẽ luôn nhận được sự phục vụ tận tình
nhất từ “trước, trong và sau” khi sử dụng sản phẩm - dịch vụ.
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TẠI SAO LỰA CHỌN AHU - DURATE?
-

Dãy lưu lượng gió rộng từ 1,000 – 350,000 m3/h có thể đáp ứng mọi yêu cầu về
nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chất lượng không khí.

-

Linh kiện chất lượng cao

-

Hiệu quả năng lượng và chất lượng khí cao nhất.

-

Đổi mới công nghệ: Các tính năng độc đáo và công nghệ kỹ thuật tiên tiến.

-

Độ tin cậy và hiệu suất cao.

-

Thiết kế theo dạng module dễ dàng trong vận chuyển và lắp đặt, điều này sẽ
giúp giảm thiểu chi phí lao động tại hiện trường.

-

Một loạt các chức năng và tùy chọn theo yêu cầu của Khách hàng.

ỨNG DỤNG CỦA AHU
AHU (Air Hangdling unit) là thiết bị xử lý không khí dùng để điều hòa và tuần hoàn
không khí, là một phần của hệ thống HVAC (làm nóng, thông gió, điều hòa không
khí).
Mục đích sử dụng thiết bị AHU là tạo ra không khí với các tiêu chuẩn mong muốn
về: Nhiệt độ - Độ ẩm - Độ sạch – Áp suất.
AHU được ứng dụng trong các lĩnh vực sau:
-

Nhà máy sản xuất có yêu cầu cao về phòng sạch: Dược phẩm, mỹ phẩm, thực
phẩm chức năng, thú y, thực phẩm, điện tử, thiết bị y tế, bao bì Dược phẩm.
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-

Nhà máy sản xuất công nghiệp: linh kiện điện tử, công nghệ cao, hóa chất, hóa
dầu, ô tô, sơ sợi,…

-

Sử dụng AHU trong các hệ thống yêu cầu tiêu chuẩn sạch rất cao như: Phòng mổ
Bệnh viện, phòng kiểm nghiệm – xét nghiệm, phòng thí nghiệm A&D

-

Trong dân dụng: Tòa nhà thương mại, tòa nhà lớn có hệ thống điều hòa trung
tâm sử dụng Chilier, hội trường lớn, nhà hát.
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PHÂN LOẠI AHU VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG
DURATE sản xuất được tất cả các dòng sản phẩm AHU thông dụng cũng như theo
yêu cầu riêng của Khách hàng. Chúng tôi tiếp nhận thông tin yêu cầu và tính toán
thiết kế giúp Khách hàng tối ưu các thông số AHU từ đó tối ưu chi phí đầu tư, vận
hành.
Phân loại theo môi chất dẫn nhiệt AHU được chia làm 02 loại:
-

AHU nước (Water AHU): Chất tải lạnh được sử dụng là nước được cấp từ cụm
máy làm lạnh nước Chiller, qua giàn coil trong AHU để trao đổi nhiệt với không
khí sạch.

-

AHU gas (DX AHU): Môi chất lạnh sử dụng là Gas được cấp từ giàn nóng (CDU),
qua giàn coil trong AHU để trao đổi nhiệt với không khí sạch.
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CÁCH BỐ TRÍ THIẾT BỊ AHU
-

AHU - DURATE được thiết kế bố trí thường là dạng nằm ngang hoặc dạng đứng.

-

Ngoài ra DURATE còn có thể điều chỉnh thiết kế riêng để phù hợp với không gian
lắp đặt thiết bị và hướng gió thổi theo thực tế công trình: có thể là hình dạng
chữ L hoặc xếp chồng,…

-

Hướng cửa, hướng coil của AHU được xác định bởi các yếu tố: vị trí đầu vào và
đầu ra của đường ống dẫn môi chất lạnh, hướng của luồng khí vào và khí ra,
không gian lắp.

CẤU TẠO CHUNG
Cấu tạo của thiết bị xử lý không khí AHU sẽ được DURATE thiết kế phù hợp với các
ứng dụng và yêu cầu cụ thể. Về cơ bản AHU có cấu tạo chung gồm các bộ phận liên
kết theo modul gồm: Hộp phối trộn không khí - Bộ lọc không khí - Dàn trao đổi
nhiệt - Quạt cấp
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CẤU TRÚC BỘ KHUNG AHU
-

Khung thiết bị AHU được làm bằng hệ nhôm cầu cách nhiệt cao cấp nhất trên thị
trường hiện nay, giúp hạn chế tối đa sự truyền nhiệt qua cấu trúc nhôm do đó
hạn chế việc lưu thông, mất nhiệt trong thiết bị AHU.

-

Các góc nối với nhau bằng khớp nối ABS cực kz chắc chắn và thẩm mỹ.

-

Đế khung được làm bằng thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện, có chiều dày tính toán
đảm bảo độ cứng vững, có thiết kế các lỗ để thuận tiện trong quá trình nâng hạ
vận chuyển.
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VỎ PANEL PU
-

Lựa chọn Panel PU mật độ cao giúp tăng khả năng chống cháy, cách nhiệt và
giảm độ ồn thiết bị.

-

Chiều dày Panel 50mm, tỷ trọng 40 kg/m3 tạo độ cứng vững cho vỏ panel.

-

Panel PU mặt ngoài tôn mạ kẽm sơn tĩnh điện và mặt trong sử dụng inox 304
phẳng đảm bảo tiêu chuẩn cao về độ sạch và tăng khả năng chống ăn mòn thiết
bị.

CỬA THĂM
-

Được bố trí tại những vị trí cần kiểm tra bảo dưỡng định kz như quạt, dàn coil,
bộ lọc

-

Cửa thăm có đặc tính như vỏ Panel PU, cửa dạng bản lề tay nắm chắc chắn tại vị
trí khoang quạt có áp suất đẩy lớn, cửa dạng tháo lắp rời tại vị trí dàn coil và bộ
lọc.

-

Xung quanh cửa thăm được dán gioăng chịu nén để đảm bảo làm kín gió.

-

Trên cửa có thể lắp thêm kính thăm theo yêu cầu của khách hàng.
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QUẠT PLENUM FAN HÃNG KRUGER
Quạt là trái tim của AHU và chiếm phần lớn năng lượng tiêu thụ. DURATE sử dụng
quạt ly tâm, motor truyền động trực tiếp PLENUM FAN hãng KRUGER, đây là dòng
quạt có nhiều ưu điểm vượt trội:
-

Đặc tính là hút mạnh, đẩy xa, tạo được sức ép lớn nên có thể đẩy khí theo ống
gió truyền đi xa.

-

Dải công suất, cột áp rất rộng và linh hoạt

-

Độ ồn thấp do hệ thống cân bằng động rất tốt

-

Số lượng cánh cắt không khí lớn, hiệu suất năng lượng cao

-

Cấu trúc nhỏ gọn và được thế kế riêng để chế tạo AHU

Ngoài ra DURATE có thể sử dụng các tùy chọn khác theo yêu cầu của khách hàng.

DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT (DÀN COIL)
HEATTERS AND COOLERS
-

Dàn Coil được DURATE tính toán thiết kế, lựa chọn theo tiêu chuẩn đảm bảo:
● Hệ số truyền nhiệt cao
● Tổn thất áp suất qua coil thấp
● Tối ưu hiệu quả trao đổi nhiệt

-

Có 02 loại dàn coil là dàn coil gas và dàn coil nước

-

Dàn coi được được làm bằng ống đồng và cánh tản nhiệt bằng nhôm sơn phủ
epoxy chống gỉ.

-

Khung dàn coil được làm bằng tôn tráng kẽm hoặc bằng thép không gỉ.

-

Tất cả các dàn coil đều được kiểm tra độ kín bằng khí ni tơ nén trước khi xuất
xưởng để đưa vào lắp ráp trong AHU.
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KHAY NƯỚC NGƯNG
-

Khay nước ngưng được đặt bên dưới dàn coil lạnh để thu nước ngưng và thoát
ra bên ngoài AHU.

-

Lỗ gom nước ngưng được thiết kế linh hoạt theo thực tế vị trí lắp đặt AHU, sao
cho thuận tiện cho việc kết nối đường ống nước thải ra bên ngoài.

-

Vật liệu chế tạo khay nước ngưng là Inox 304 tránh cho việc bị oxi hóa trong môi
trường ẩm ướt.

BỘ LỌC KHÔNG KHÍ
-

AHU - DURATE sử dụng lọc thô G4 và lọc tinh (lọc túi) F8 đảm bảo tiêu chuẩn lọc
sạch khí trước khi cấp vào phòng sạch.

-

Khách hàng có thể lựa chọn đa dạng các loại lọc thô, lọc tinh, lọc chuyên dụng
(HEPA, ULPA) của các nhà sản xuất trong và ngoài nước.
● Được làm từ sợi tổng hợp, có độ thông thoáng khí và khả năng lọc cao
● Định dạng bằng khung thép mạ kẽm.
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● Kích thước linh hoạt theo model, dễ dàng thay thế
● Dải hiệu suất rộng

Primery Filter

Bag Filter

Hape Filter

ĐỒNG HỒ ĐO CHÊNH ÁP
-

Được lựa chọn lắp vào thiết bị AHU để đo độ giảm áp không khí khi qua lọc, giàn
coil nhằm xác định được độ sạch phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng và thay
thế.

-

Đồng hồ đo chênh áp rất dễ hư hỏng nếu sử dụng không đúng cách. DURATE sẽ
tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, tránh hỏng hóc hoặc tránh
lãng phí.

CÁC TÙY CHỌN CẤU HÌNH
ĐIỆN TRỞ SƯỞI:
-

Việc tính toán công suất sưởi dựa trên yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn
phòng sạch.

-

Điện trở sưởi được lựa chọn là loại điện trở nhiệt bức xạ có cánh tản nhiệt để
tăng cường diện tích trao đổi nhiệt.

-

Sử dụng thép không gỉ đảm bảo độ bền và tiêu chuẩn sạch cho thiết bị.
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BÁNH XE HÚT ẨM (TÁCH ẨM HẤP THỤ)
-

Trong những ứng dụng cụ thể, có những phòng sạch yêu cầu độ ẩm tương đối
thấp hơn 40% và nhiệt độ điểm sương của môi trường cần xử l{ <10 độ C, khi đó
Khách hàng nên lựa chọn phương án sử dụng bánh xe hút ẩm theo nguyên tắc
hấp thụ đặt trong thiết bị AHU sẽ đạt hiệu quả tối ưu.

-

DURATE sử dụng bánh xe hút ẩm có đường kính lớn, hiệu quả hút ẩm cao.

BÁNH XE THU HỒI NHIỆT
-

Sử dụng để thu hồi nhiệt từ không khí lạnh bị thải bỏ với không khí nóng ngoài
trời cấp vào trong phòng, từ đó không khí ngoài trời được làm lạnh sơ bộ. Hiệu
quả thu hồi nhiệt từ 70% - 90%, điều này giúp cho:
● Giảm tải cho coil lạnh của bộ xử lý không khí AHU
● Giảm điện năng tiêu thụ của hệ thống

-

Lắp đặt bánh xe thu hồi nhiệt trong AHU là biện pháp tối ưu nhất cho việc xử lý
không khí với khả năng tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất.
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BỘ ĐIỂU CHỈNH LƯU LƯỢNG GIÓ (VCD)
-

Dùng để điều chỉnh lưu lượng gió cấp và hồi, cơ cấu đóng mở bằng tay hoặc
motor một cách dễ dàng trong quá trình vận hành.

-

Vật liệu chế tạo được sử dụng là tôn mạ kẽm hoặc thép không gỉ

BIẾN TẦN
-

Biến tần có thể thay đổi tốc độ động cơ dễ dàng. Việc sử dụng biến tần cho phép
điều khiển áp suất, lưu lượng không khí theo yêu cầu.

-

Tối ưu hóa hoạt động của động cơ, giúp tiết kiệm điện 20% - 30% so với hệ
thống khởi động truyền thống

-

Biến tần thường có hệ thống điện tử bảo vệ quá dòng, bảo vệ cao áp và thấp áp,
tạo ra một hệ thống an toàn khi vận hành.
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PHẦM MỀM LỰA CHỌN AHU – DURATE
-

Lựa chọn thiết bị xử lý không khí AHU là một quy trình tốn thời gian cho bất kz
kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp nào.

-

Việc lựa chọn kích thước dựa trên các biến khác nhau bao gồm lưu lượng và vận
tốc không khí.

-

Quyết định cấu hình được dựa trên không gian lắp đặt và vận hành thực tế cũng
như việc lựa chọn tất cả các thành phần có trong thiết bị như: Quạt, động cơ, bộ
truyền động, Coil làm mát, coil sưởi, bộ lọc, bộ giảm âm,…

-

Chúng tôi cung cấp phần mềm lựa chọn AHU để khách hàng dễ dàng và có thể
chủ động xây dựng các cấu hình AHU theo yêu cầu cụ thể về: công suất lạnh, lưu
lượng gió, độ ẩm, áp suất,...

BẢNG TRA MODEL AHU - DURATE
- Việc lựa chọn AHU phù hợp nhất sẽ được quyết định dựa trên việc xem xét và
đánh giá tất cả các tiêu chí về ưu điểm kỹ thuật, hiệu suất hoạt động, hiệu quả
sử dụng, khả năng bảo trì trong tương lai, không gian lắp đặt thiết bị, vòng đời
của thiết bị, chi phí đầu tư,... xem đâu là những tiêu chí cần ưu tiên nhất để lựa
chọn loại AHU thích hợp.
-

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành nhiệt lạnh và điều hòa không khí, chinh
phục thành công nhiều dự án phòng sạch nhà máy Dược phẩm, Thực phẩm chức
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năng, Mỹ phẩm, Điện tử công nghệ cao,… tại Việt Nam. Hiểu được đặc tính
thông số kỹ thuật từng loại vật tư của các nhà cung cấp trong và ngoài nước.
DURATE sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn công nghệ và thiết kế sản phẩm AHU
phù hợp với túi tiền, yêu cầu kỹ thuật tối ưu.

CÁCH ĐẶT TÊN MODEL AHU – DURATE

DPC – XXXX
DPCH – XXXX
DPCD – XXXX
TRONG ĐÓ:
+ D: Durate (Tên thương hiệu)
+ P: Plug Fan (Quạt truyền động trực tiếp)
+ C: Cooling (Làm mát)
+ H: Heating (Làm nóng, gia nhiệt)
+ D: Desiccant Rotor
+ XXX: Thông số
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BẢNG TRA MODEL:
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BẢNG PHÂN LOẠI VÀ THÔNG SỐ LỌC
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BẢNG TRA THÔNG SỐ QUẠT
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