
 

            

 

ATMOSAIR BROCHURE 

 

BỘ PHÁT ION LÀM SẠCH 

KHÔNG KHÍ – CÔNG NGHỆ 

DBD – BIPOLAR IONIZATION 

HÃNG ATMOSAIR (HOA KỲ) 

 

▪ Lắp nổi hoặc tích hợp hệ thống HVAC 

▪ Dùng trong cơ sở y tế, nhà máy, văn phòng… 

 

1. Ứng dụng 

Sản phẩm bộ phát ion của AtmosAir sử dụng 

công nghệ Dielectric Barrier Discharge Bi-Polar 

Ionization trong việc tạo ra lượng ion âm và 

dương trong không khí để liên tục khử trùng 

không khí và bề mặt, đồng thời làm giảm mức độ 

ô nhiễm không khí. 

Các bộ phát ion của AtmosAir với nhiều cấu 

hình linh hoạt sử dụng trong các dự án với các 

yêu cầu khác nhau về kinh tế, kỹ thuật. 

Ứng dụng trong việc cung cấp không khí 

sạch cho các tòa nhà, bệnh viện, sân bay, 

trường học, các nhà máy, khu công nghiệp, … 

2. Tiêu chuẩn công nghệ 

▪ SS Standard 554:2009 (Singapore IAQ) 

▪ EU Standard EN 60335-2-40: 2003 

▪ EU Standard EN 61000-6-3: 2001 

▪ EU Standard EN 61000-6-1: 2001 

▪ EU Standard 60204-1: 2006 

▪ OPA 2807-10 

▪ OPA 2808-10 

▪ ANSI/AHAM AC-1 2002 

▪ 125 DUST CADR(Clean Air Delivery Rate) 

▪ 190 MOLD CADR (Clean Air Delivery 

Rate) 

▪ US EPA US Energy Star Certification 

▪ Underwriters Laboratories UL 867 

▪ Underwriters Laboratories UL 1995 

▪ Underwriters Laboratories UL 2998 

▪ LEED – Green Building Certification 

▪ ASHRAE 62.1 IAQ Procedure 

Compliant 

 

 

 

 
 

 

Hình 1: Hệ thống được lắp đặt ở trung tâm y tế 
ĐH Rush 

 
 

 
 

Hình 2: Hệ thống được lắp đặt ở trung tâm 
Quân y Walter Reed National Military Med. CTR 
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3.  Đặc tính của AtmosAir 

3.1.1      Tính năng sản phẩm 

▪ Làm giảm hạt bụi, bào tử nấm mốc. 

▪ Kiểm soát VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi). 

▪ Tiết kiệm năng lượng. 

▪ Tiết kiệm chi phí văn phòng. 

3.1.2    Phân tích tính năng cấu thành sản phẩm 

▪ Làm giảm hạt bụi, bào tử nấm mốc              

Các hạt bụi có hại được đưa ra khỏi 

phạm vi hít thở để không bị hít vào. Qua 

quá trình ion hóa lưỡng cực (BPI), các ion 

kết tụ chúng khiến chúng rơi xuống mặt 

đất.   

 

               

 

▪ Tiết kiệm năng lượng 

  

     

▪ Giảm mùi VOC 

Khí thải hóa học và mùi khó chịu được 

loại bỏ do tương tác với các phân tử đã 

được ion hóa. 

 

 
     

 

 

 

 

 

                       

 

       

Đây là kết quả thực nghiệm tại 
Staples Center về việc tiết kiệm 
năng lượng. 

Với công nghệ được thiết kế theo tiêu chuẩn 
ASHRAE cho phép chúng ta có thể tiết kiệm 
được năng lượng cho hệ thống. 
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 3.1.3 Thông số kỹ thuật 

Thông số cơ bản của một số dòng sản phẩm. 

                        

 

 

Sản phẩm được thiết kế để lắp vào ống dẫn AHU 
hoặc AirCon, hoặc nó có thể được treo tường với 
giá đỡ tùy chỉnh như hình ảnh dưới. Nó có thể 
điều chỉnh chính xác đầu ra ion hóa khi cần thiết 
để tiêu diệt virus, vi khuẩn, VOC, PM2.5, PM0.3. 
Diện tích sử dụng khoảng 200m2. 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật 

AtmosAir Matterhorn 800/882 

Điện áp nguồn cấp AC 115-250 V 

Tần số nguồn cấp 50/60 Hz 

Công suất 5-6 W 

Lưu lượng khí 5000 upto 8500 CFM 

Dòng điện 0.2-0.4 mA 

Khối lượng 2.72-2.83 kg 

Chế độ làm việc Làm việc liên tục 

Nhiệt độ hoạt động 
tối đa 

65.6 oC 

Kích thước 
C (178mm) D (241mm)  

E (356mm) F (533mm)  

Vật liệu Mono-Core Composite 

Đối tượng sử dụng Hệ thống HVAC vừa 
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Dòng sản phẩm mạnh mẽ này đã được thiết kế và 
chế tạo phù hợp với hầu hết AHU hoặc In-Duct 
Insertion. Nó có thể dễ dàng xử lý đối với không 
gian từ 750m2 đến 25.000m2. Có thể tích hợp 
thêm nhiều model với nhau để tăng diện tích sử 
dụng lên như các trung tâm thể thao ở Singapore 
hoặc trung tâm Staples của LA. 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông số kỹ thuật 

AtmosAir 508FC 

Điện áp nguồn cấp AC 110/250 V 

Tần số nguồn cấp 50/60 Hz 

Công suất 55 W 

Lưu lượng khí 15000 CFM 

Dòng điện 240 mA 

Khối lượng 10.2 kg 

Chế độ làm việc Làm việc liên tục 

Nhiệt độ hoạt động 
tối đa 71 oC 

Kích thước F Size = 559mm  

Vật liệu 
Multi-Core Composite 

Stainless Steel 

Đối tượng sử dụng Hệ thống HVAC lớn 
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Rainier nổi bật lên là dòng sản phẩm nhỏ gọn 
nhưng công suất hoạt động cao phù hợp với các 
không gian như phòng ngủ, nhà trẻ, lớp học, văn 
phòng, phòng khám hoặc các không gian có diện 
tích khoảng 40m2. 
 
 
 
 
 
 
 
           

                             
 
Dòng sản phẩm kết hợp cả 6 giai đoạn lọc, tia 
cực tím, ion hóa lưỡng cực và lọc kháng khuẩn 
vào trong sản phẩm này. Phù hợp với những 
không gian văn phòng làm việc, office, khách sạn 
hoặc những khu vực có diện tích sử dụng khoảng  
60m2. 
 
 

 
 
 
 

Thông số kỹ thuật 

Rainier 

Điện áp nguồn cấp AC 120/240 V 

Tần số nguồn cấp 50 Hz 

Công suất 45 W 

Lưu lượng khí Upto 60 CFM 

Dòng điện 630 mA 

Khối lượng 3.52 kg 

Chế độ làm việc Làm việc liên tục 

Nhiệt độ hoạt động 
tối đa 65.5 oC 

Kích thước B Size = 34x16x18 cm  

Vật liệu Mono-Core Composite 

Đối tượng sử dụng 
Không gian vừa có diện 

tích khoảng 40m2 

Thông số kỹ thuật 

AtmosAir Everest 

Điện áp nguồn cấp AC 120/220 V 

Tần số nguồn cấp 50/60 Hz 

Công suất 60 W 

Lưu lượng khí Upto 200 CFM 

Khối lượng 7.98 kg 

Chế độ làm việc Làm việc liên tục 

Kích thước sản 
phẩm 

370.8mm (W) 279.4mm 
(D) 736.6mm (H)  

Vật liệu tube Glass, Stainless Steel 

Đối tượng sử dụng 
Không gian vừa có diện 

tích khoảng 60m2 
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Dòng model nhỏ gọn được thiết kế để lắp đặt vào 
bộ xả trong các hệ thống xử lý không khí. Ứng 
dụng cho thang máy trong tòa nhà, các khu vực 
có diện tích sử dụng nhỏ và yêu cầu sản phẩm 
tích hợp nhỏ gọn. 
 
 
 
 

 
 
 

                            
 
 
 

 

Thông số kỹ thuật 

SGFC-400 

Điện áp nguồn cấp 
AC 24 or 110/250 V (Auto 
switching) 

Tần số nguồn cấp 50/60 Hz 

Công suất 7.68 W 

Lưu lượng khí Upto 1400 CFM 

Dòng điện 500 mA 

Khối lượng 0.32 kg 

Chế độ làm việc Làm việc liên tục 

Nhiệt độ hoạt động 
tối đa 54.4 oC 

Kích thước B Size = 7.62 cm  

Vật liệu Glass, Stainless Steel 

Đối tượng sử dụng Hệ thống HVAC nhỏ, vừa 
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3.1.4   Phần mềm giám sát 
 
Để giám sát chất lượng không khí trong không gian sử dụng thì cần có phần mềm giám sát đi kèm: 
Hệ thống AtmosAware giúp bạn dễ dàng theo dõi chất lượng không khí trong nhà trên điện thoại di 
động, máy tính bảng hoặc laptop. Nó được tích hợp wifi và có khả năng sao lưu dữ liệu trên nền tảng 
đám mây. 
Hệ thống bao gồm các cảm biến, nền tảng web và 1 ứng dụng di động cung cấp cho bạn các thông tin 
sau: 

✓ Theo dõi thời gian thực PM2.5, CO2, TVOC, nhiệt độ và độ ẩm 1 cách chính xác. 

✓ Thu thập dữ liệu liên tục thông qua máy chủ dựa trên cloud và bộ nhớ cục bộ. 

✓ Mã hóa đầu và cuối đường truyền dữ liệu để đảm bảo an toàn. 

✓ Bảo mật người dùng tối đa với mã hóa SSL/TLS, bảo vệ bằng password và quyền truy cập. 

✓ Nhiều phương pháp xuất dữ liệu qua email, thẻ nhớ SD-card và USB, cũng như hỗ trợ cho cả 
ethernet và wifi. 

✓ Trải nghiệm người dùng đơn giản, trực quan. 

✓ Dễ dàng lắp đặt và bảo trì các cảm biến đi kèm, có thể thay thế và hệ thống thông báo tích hợp 
không cần hiệu chuẩn. 

✓ Hỗ trợ các cấu hình mạng khác nhau bao gồm máy chủ proxy của công ty, SSID ẩn và port cố 
định. 

Hệ thống giải pháp phần mềm có thể được thiết kế và tích hợp tùy chỉnh tùy theo yêu cầu với mục đích 
là mang đến trải nghiệm người dùng trực quan nhất. 
 
 
 

 
 

IAQ Real Time Data
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4.  Cách thức hoạt động   
 

 

 
 

Covid-19 và các loại virus khác lây lan qua các giọt khí bay lơ lửng trong không khí mà chúng ta hít 

phải. AtmosAir ion hóa lưỡng cực liên tục bão hòa không khí trong nhà (khu vực thương mại,…) ở mức 

chúng ta hít thở và liên tục khử nhiễm, khử trùng cả không gian thở của bạn và các bề mặt trong không 

gian đó. 

 

 

 
 

Sơ đồ cấu trúc hoạt động 
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Nhìn vào trên chúng ta có thể thấy không khí mang các phân tử độc hại qua các ống ion hóa. Các ống 

ion hóa điện cực của chúng tôi tạo ra một trường năng lượng và nó tạo ra các ion tích điện âm và 

dương đây là các ion lưỡng cực. Các ion lưỡng cực bị thu hút và liên kết với các mầm bệnh, chất ô 

nhiễm trong không khí, virus, vi khuẩn, nấm mốc, bụi khói, VOC, các hạt PM2.5, PM0.3. 

Sau đó xảy ra quá trình tương tác (tấn công các vi khuẩn) thì virus (bao gồm cả Coronavirus), vi khuẩn, 

vi trùng, bào tử nấm mốc và VOC nhanh chóng bị vô hiệu hóa hoặc bị tiêu diệt. Còn các vật chất dạng 

hạt như khói bụi, PM10, PM2.5 và PM0.3 kết tụ lại với nhau và rơi xuống sàn hoặc bị lọc ra ngoài bằng 

nhiều cách khác nhau. 

 
 
 

 

 
 

  

▪ Giải phóng plasma ion: Luồng 
khí mang các phần tử oxy qua các 
ống ion lưỡng cực AtmosAir và tạo 
ra các ion âm và dương. Các ion 
được giải phóng tồn tại trong không 
khí sẽ được bao phủ xung quanh 
bởi các phần tử nước. 

▪ Tấn công các vi khuẩn, virus: 
Các ion gốc OH có tính oxy hóa cao 
sẽ bám vào bề mặt nấm mốc, vi 
khuẩn. Chúng sẽ phá vỡ cấu trúc 
protein bằng cách lấy đi các nguyên 
tử H trên bề mặt các cấu trúc 
protein. 

▪ Tái tạo thành các phân tử 
nước trong không khí: Gốc OH sẽ 
kết hợp với H trên bề mặt của virus 
tạo thành H2O trong không khí và 
rơi xuống đất. 
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5.  Chứng nhận, kiểm định   

AtmosAir đã được chứng nhận và kiểm định bởi MICROCHEM và ANTIMICROBIAL về việc làm giảm 

virus Corona, không tạo ra Ozone. Dưới đây là chứng nhận và kết quả kiểm định thu được từ việc thử 

nghiệm sản phẩm của AtmosAir. 

▪ Kết quả thử nghiệm, nghiên cứu chống lại Norovirus, C. Difficile, E. Coli, Staph 

 
 

▪ Chứng nhận về việc đạt các tiêu chuẩn và không phát ra Ozone độc hại 
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▪ Kết quả thử nghiệm làm giảm virus Corona trên bề mặt bởi MICROCHEM: 
 

 
 

▪ Kết quả thử nghiệm làm giảm virus Corona trong khẩu trang bởi MICROCHEM: 
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▪ Kết quả thử nghiệm mới nhất đối với Covid-19 của MICROCHEM: 
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▪ Kết quả đánh giá bởi MICROCHEM: 
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▪ Kết quả đánh giá của ANTIMICROBIAL: 
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6.  Hình ảnh lắp đặt 

▪ Tại EF Education Pudong Call Center (Tòa nhà vận chuyển quốc tế Thượng Hải) 
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▪ Tại British Council Office Thượng Hải 
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▪ Tại WeWork Tower Thượng Hải 

 
 

                  
 
 

▪ Tại EF Thượng Hải HQ 

 

                             
 
                                                                                                              
Sản phẩm có thể dễ dàng lắp đặt trong bất kỳ cấu trúc, vị trí nào trong các hệ thống HVAC. Cho dù nó 
có được gắn vào ống dẫn nguồn hay được gắn ở vị trí có nhiều nguồn cung cấp. 
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7.  Một số dự án điển hình 

Hiện nay, AtmosAir đang cung cấp các bộ phát ion hóa lưỡng cực hoạt động tích cực mang lại lợi ích 

về chất lượng không khí. Đối với một dự án chăm sóc sức khỏe, một tòa nhà văn phòng,… thì 

AtmosAir đều có thể xử lý hiệu quả. Điều đó đã được chứng minh trong gần 2 thập kỷ và hơn 7500 dự 

án được lắp đặt trên khắp thế giới. Dưới đây là 1 số dự án thực tế điển hình. 

▪ Bệnh viện 

 

                  
 
             Trung Tâm Y Tế ĐH Rush                                                              Bệnh viện LBJ 

 

AtmosAir đang giúp các bệnh viện và các hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu trên toàn thế giới giữ 

an toàn cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người thân của họ bằng cách cải thiện chất lượng không khí 

trong các khu vực phòng bệnh, khu công cộng. 

 
Các dự án chăm sóc sức khỏe: 
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▪ Sân bay 

 

 
 
 

Los Angeles International Airport 
 
AtmosAir đang giúp cho những sân bay lớn trên toàn thế giới có thể chống lại mùi khói máy bay nhằm 
cải thiện chất lượng không khí. Điển hình là sân bay LAX. 
 
Và kết quả là AtmosAir đã cài đặt trong hơn 200 AHU khác nhau của LAX.  
Hơn 400 hệ thống AtmosAir được cài đặt.  
Và đáp ứng tiêu chuẩn IAQ trong hơn 3 năm. 
 
Các dự án hàng không: 
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▪ Tòa nhà văn phòng 

                         

 
 

Gensler Jewel Box 
 
AtmosAir đã được lắp đặt khắp các văn phòng của Gensler tại Los Angeles, “The Gensler Jewel Box”. 
Kết quả là đã tạo ra sự khác biệt về chất lượng không khí tổng thể trong tòa nhà. Và việc giảm vật chất 
dạng hạt và TVOC là đáng kể. 
Giảm VOC: 40% 
Giảm PM10: 34% 
Giảm PM2.5: 30% 
Hiện nay, AtmosAir hiện đang được lắp đặt tại nhiều cơ sở và dự án văn phòng của Gensler trên khắp 
thế giới. 
 
Các dự án toàn nhà văn phòng: 
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▪ Nhà thi đấu thể thao 
 
 

 
 

Dallas Cowboys – The Star 
 
AtmosAir đã lắp đặt thử nghiệm công nghệ ion hóa lưỡng cực trong khu vực phòng thay đồ và trong 
toàn bộ cơ sở đào tạo. Dallas muốn giảm thiểu các chất dị ứng trong không khí và vi khuẩn nguy hiểm 
như MRSA, Staph.  
 
Và kết quả chất lượng không khí được cải thiện. Giảm thiểu các triệu chứng dị ứng, sốt, ho từ huấn 
luyện viên, nhân viên,… 
 
Các dự án tại các cơ sở thể dục thể thao: 
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▪ Giáo dục 
 
 

 
 

Trường California Public 
 
Công nghệ AtmosAir được phát triển bởi một đội ngũ được đào tạo và có trình độ học vấn cao. Vì vậy, 
AtmosAir hiểu được giá trị của việc nâng cao tri thức. Và AtmosAir đã và đang làm việc với rất nhiều 
các trường danh tiếng trên toàn thế giới nhằm cải thiện và mang lại chất lượng không khí trong sạch 
cho đội ngũ giảng viên và học viên để học có thể thoải mái học tập và làm việc. 
 
Các dự án tại các cơ sở giáo dục: 
 



            

 

ATMOSAIR BROCHURE 

 

8.  Tại sao chọn MESAIR-ATMOSAIR 
 
MES-IONAIR tự hào là đại diện phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tại sao chọn chúng tôi là đơn vị 
cung cấp giải pháp và sản phẩm lọc không khí cho hệ thống HVAC của bạn.  

 
1. AtmosAir ion hóa lưỡng cực là gì ?  
 
AtmosAir ion hóa lưỡng cực là công nghệ phát 
ion trong không khí indoor. Nó hoạt động bằng 
cách bổ sung một lượng ion âm, dương có thể 
kiểm soát được vào không khí cung cấp của hệ 
thống xử lý không khí. Rất đơn giản, một ion là 
một nguyên tử hoặc phân tử có thêm hoặc mất 
một điện tử. Cả ion âm và dương đều tồn tại 
trong không khí. Bằng cách tăng số lượng các 
ion oxy tích điện, chất lượng không khí được 
cải thiện đến mức "không khí trong lành". 
 
2. AtmosAir làm giảm vật chất dạng hạt như 
thế nào (PM) ? 
 
Các ion trong không khí AtmosAir tích điện trái 
dấu khiến các hạt hút các hạt khác và trở nên 
lớn hơn và nặng hơn, bằng một quá trình được 
gọi là “sự kết tụ”. Giờ đây, các hạt nặng hơn 
này có thể được giữ lại tốt hơn bởi các bộ lọc 
của hệ thống HVAC để các bộ lọc hoạt động 
hiệu quả hơn. Nhiều hạt nhỏ được tạo ra trong 
không gian bởi con người và các hoạt động của 
chúng có thể không bao giờ đến được các bộ 
lọc của hệ thống và thường lơ lửng trong không 
khí trong thời gian dài và có thể bị hít vào, làm 
tăng khả năng mắc bệnh và suy hô hấp. Quá 
trình phát ion của AtmosAir sẽ làm rơi chúng 
xuống sàn nhanh chóng đưa chúng ra khỏi nơi 
chúng ta hít thở. 
 
3. AtmosAir làm giảm VOCs như thế nào ? 
 
AtmosAir phát các ion lưỡng cực bao quanh 
VOC và phá vỡ các chuỗi hydrocacbon cuối 
cùng làm cho các hợp chất phức tạp này thành 
các mức carbon dioxide và hơi nước không thể 
đo lường được. 
 
4. AtmosAir hoạt động như thế nào để 
chống lại các vi khuẩn, vi rút và vi trùng 
khác ? 
 
Các ion âm và dương của AtmosAir bao quanh 
hemagglutinin (protein bề mặt hình thành trên 
cơ thể sinh vật và gây nhiễm trùng) và biến đổi 
thành các nhóm OH phản ứng cao được gọi là 
gốc hydroxyl. Chúng lấy một phân tử hydro từ 

hemagglutinin và biến đổi thành nước (H2O). 
Các ion phá hủy cấu trúc bề mặt vi rút, ví dụ 
như vỏ bọc và gai của nó, ở cấp độ phân tử. 
Kết quả là vi rút không thể lây nhiễm dù đã xâm 
nhập vào cơ thể. 

 
5. AtmosAir có thực sự hoạt động như vậy 
không ? 

 

Có, hàng trăm tài liệu tham khảo về hiệu quả 
của BPI có thể được tìm thấy trong các tài liệu 
đã xuất bản. AtmosAir đã được bên thứ ba 
kiểm tra bởi các phòng thí nghiệm như UL, 
ETL, ATL Laboratories, Microchem 
Laboratories và các phòng thí nghiệm uy tín 
khác nhau. AtmosAir Bi Polar Ionization đã 
được sử dụng trên toàn thế giới. 

 
6. AtmosAir có thiết bị đo nồng độ ion 
không ? 

 

Có, chúng tôi có một máy đo ion được thiết kế 
đặc biệt để đọc mức độ ion. 

 

7. Hệ thống ion hóa có làm tăng hàm lượng 
oxy trong không khí ? 

 

Không. Công nghệ làm tăng số lượng ion oxy, 
không phải số lượng phân tử oxy. Nó biến các 
phân tử oxy ổn định thành các ion oxy không ổn 
định - những ion này muốn phản ứng với các 
chất ô nhiễm bằng cách trao đổi các electron để 
trở nên ổn định trở lại. 

 
8. AtmosAir có tạo ra ozone không ? 

 

Không, AtmosAir đã được thử nghiệm theo tiêu 
chuẩn UL-867 và sẽ không tạo ra lượng ozone 
có thể đo được trong không gian bị chiếm dụng. 

 

9. AtmosAir có đảm bảo các tiêu chuẩn UL ? 

 

Có. Để đảm bảo an toàn hoàn toàn, hệ thống 
của chúng tôi đã được kiểm tra và được liệt kê 



            

 

ATMOSAIR BROCHURE 

là UL theo Mã danh mục ABQK (Phụ kiện, Ống 
dẫn khí gắn), Tiêu chuẩn UL: 1995 và 867 
tương ứng, không có ngoại lệ. AtmosAir cũng 
được chứng nhận Energy Star Certified, EU 
Standard và ANSI / AHAM bên thứ 3 đã được 
kiểm tra. 

 
10. Làm cách nào để biết rằng hệ thống 
AtmosAir của tôi đang hoạt động bình 
thường ? 

 

Đầu tiên, thực hiện kiểm tra cục bộ và đảm bảo 
rằng đèn màu xanh lá cây ở mặt trước của bộ 
phận ion hóa của bạn được chiếu sáng. Nếu 
đèn xanh không bật, hãy gọi cho nhà thầu đã 
lắp đặt thiết bị của bạn và nhờ họ bảo dưỡng. 
Nếu đèn xanh sáng nhưng bạn không cảm thấy 
không khí được làm sạch đủ, bạn có thể vặn 
núm điều chỉnh ion hóa lên cho đến khi bạn hài 
lòng với chất lượng không khí. Nếu ống ion hóa 
của bạn không được thay thế trong vòng 24 
tháng qua, bạn nên liên hệ với nhà phân phối 
hoặc nhà thầu của bạn và yêu cầu họ thay thế 
ống. 

 

11. Các ống ion hóa AtmosAir nên được 
thay đổi bao lâu một lần ? 

 

Các ống AtmosAir Composite sẽ xuống cấp và 
mất tác dụng sau khoảng 2 năm. Trong trường 
hợp này, các ống nên được thay hai năm một 
lần. 

 

12. Nhìn vào ống ion hóa khi nó đang hoạt 
động có nguy hiểm không ? 

 

Không giống như đèn UV, có thể gây hại cho 
mắt của bạn, không có gì nguy hiểm khi nhìn 
vào ống ion hóa được cấp điện. 

 

13. Việc chạm vào các ống ion hóa có nguy 
hiểm không ? 

 

Có, nếu bộ phận ion hóa được cấp điện và bạn 
chạm vào ống, bạn có thể bị thương. Do đó, 
trước khi chạm vào ống hoặc tháo nó ra để thay 
thế hàng năm, hãy đảm bảo rằng nguồn điện 
của thiết bị đã tắt bằng cách rút phích cắm khỏi 
nguồn điện. 

 

14. Nhiệt độ lớn nhất mà ống ion hóa có thể 
chịu được là bao nhiêu ? 

Tùy thuộc vào từng sản phẩm và ứng dụng cho 
từng khu vực mà ống ion hóa cho những sản 
phẩm đó có nhiệt độ lớn nhất khác nhau. Và 
nhiệt độ thường sẽ là 150 độ F. 

 

15. Chế độ bảo hành của hệ thống là gì ? 

 

AtmosAir bảo hành tuổi thọ của hệ thống trong 
hai năm. Nhiều dự án thương mại được bảo 
hành trong thời gian khách hàng thay ống và 
bảo trì hệ thống của mình một cách hiệu quả 
kịp thời. 

 

16. Hội chứng bệnh văn phòng là gì ? 

 

Hội chứng bệnh văn phòng (SBS) xảy ra khi 
những người ở trong tòa nhà bị ảnh hưởng sức 
khỏe cấp tính dường như liên quan đến thời 
gian ở trong tòa nhà, nhưng không thể xác định 
được nguyên nhân hoặc bệnh cụ thể. Các 
khiếu nại có thể được khoanh vùng trong một 
phòng hoặc khu vực cụ thể, hoặc có thể phổ 
biến khắp tòa nhà. Thông thường, các vấn đề 
xảy ra khi một tòa nhà được vận hành hoặc bảo 
trì theo cách không phù hợp với thiết kế ban 
đầu hoặc các quy trình vận hành theo quy định 
của nó. Đôi khi các vấn đề về không khí trong 
nhà là kết quả của thiết kế tòa nhà kém hoặc 
các hoạt động của người ở. 

 

17. AtmosAir có hiệu quả 100% các đơn vị 
không khí bên ngoài không ? 

 

Hệ thống AtmosAir đều có hiệu quả như nhau 
cho dù hệ thống không khí là 100% không khí 
bên ngoài và không khí thải, hoặc 100% không 
khí tái lưu thông, hoặc một hệ thống kết hợp. 
Hệ thống AtmosAir tạo ra các ion lưỡng cực, 
sau đó được mang theo bởi không khí cung cấp 
và phân phối qua bộ khuếch tán của nguồn 
cung cấp vào không gian trong nhà. Kỹ thuật 
của hệ thống của chúng tôi là bão hòa không 
gian bằng các ion và để các ion để phản ứng 
với các chất gây ô nhiễm trong không gian. Hầu 
hết các ion được sử dụng trong không gian bởi 
các phản ứng liên tục này, một số có thể thoát 
ra ngoài qua đường khí hồi nhưng được sử 
dụng bởi các bộ lọc phương tiện, vì vậy ngay 
cả trong hệ thống không khí tái lưu thông, các 
ion vẫn sống sót sau chuyến đi trở lại. Nếu hệ 
thống AtmosAir được thiết kế và chế tạo chính 
xác, không gian trong nhà sẽ được bổ sung các 
ion lưỡng cực, dẫn đến không khí sạch hơn. 
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18. Phòng của tôi có mùi khói, AtmosAir có 
giúp được không ? 

Có, AtmosAir được lắp đặt trong các quán bar 
bán xì gà khác nhau cũng như các sòng bạc có 
nhiều người hút thuốc. Giảm thiểu khói là một 
điểm mạnh của hệ thống AtmosAir và sẽ giúp 
một cơ sở giảm thiểu các chất gây ô nhiễm 
phức tạp tạo thành khói. 

 

19. Công nghệ AtmosAir khác biệt như thế 
nào so với các loại máy lọc không khí khác 
trên thị trường ? 

 

Hầu hết các công nghệ bạn thấy trên thị trường 
ngày nay là công nghệ “thụ động”. Bộ lọc 
phương tiện bắt các hạt trong dòng khí hồi lưu 
là loại phổ biến nhất. Hệ thống lọc UV hoặc 
PCO giúp lọc sạch không khí ở phía hồi của hệ 
thống không khí. AtmosAir là một hệ thống làm 
sạch không khí “chủ động”. AtmosAir sẽ hoạt 
động để làm sạch không khí mà mọi người 
đang hít thở trong không gian của họ. 

 

20. Tôi có cần thay bộ lọc trong hệ thống 
sưởi và điều hòa không khí của mình không 
? 

 

Có, thiết bị AtmosAir không phải là một bộ lọc 
bắt và giữ. Nó không giữ lại các hạt mà thay 
vào đó làm giảm các hạt ô nhiễm trong không 
khí và các hạt trong không gian bị chiếm dụng - 
nơi bạn sống, ăn, ngủ, v.v. Thực tế, vì hệ thống 
AtmosAir của bạn làm cho các hạt trong không 
khí dính lại với nhau, bộ lọc của bạn sẽ trở nên 
hiệu quả hơn bằng cách bẫy những hạt lớn 
hơn. 

 

21. AtmosAir Bi Polar Ionization có thay thế 
bộ lọc thông dụng cũ không ? 

 

Không, AtmosAir Bi Polar Ionization là một 
thành phần điều hòa không khí hoạt động cùng 
với quá trình lọc cơ học và không nhằm mục 
đích thay thế các thành phần như bộ lọc, v.v. 

 

22. AtmosAir khác đèn UV như thế nào ? 

 

Đèn UV chỉ có hiệu quả đối với một số ít chất 
gây ô nhiễm cần quan tâm (COC) và các COC 
này sẽ phải đi qua tia UV trong một khoảng thời 
gian đủ lâu để có hiệu quả. Đèn UV không xử lý 
bất kỳ không khí nào trong không gian sử dụng, 
cũng như không có tác dụng đối với VOC và 

mùi. Đèn UV yêu cầu không khí được đưa trở 
lại hệ thống xử lý không khí. Tuy nhiên, đèn UV 
chỉ có thể giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống 
AtmosAir và chất lượng không khí tổng thể 
trong nhà. Nhiều bệnh viện có cả AtmosAir BPI 
và đèn UV để chủ động chống lại vi khuẩn và 
COC. Theo truyền thống, đèn UV cũng được sử 
dụng để giữ cho cuộn dây làm mát sạch sẽ. 
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