TONG HOP MAY HUT AM KHONG KHI NHAP KHAU DUC
CHINH HANG

Máy hút m không khí là thit b công ngh tiên tin có kh nng cân bng và iu chnh m, lc bi bn trong
không khí, giúp không gian thoáng mát và sch s, m bo sc khe ca ngi tiêu dùng. Hin nay, máy hút
m không khí c chia làm 2 loi:
Máy hút m lc không khí bng các Rotor: c cu thành t các bánh Rotor cha các ht hút m,
chúng c làm t nhng lp xen k tm phng và gp np li vi nhau, và ng thi c ngn tm vi các cht làm
khô, làm gim m ca không khí. B máy còn c trang b mô-t dn ng nhm chuyn các ht hút m n ni
làm khô quá trình hút m c din ra liên tc.
Máy gim m dng ngng t: hot ng theo nguyên lý làm lnh và ngng t nc, phn nc c a n thùng
cha nc, phn khí c a n bình ngng làm khô và thi ra ngoài. Máy hút m có chc nng lc không khí
bao gm các b phn chính nh màng lc không khí, dàn lnh, dàn nóng, cánh qut, bình nén.
Xem thêm chi tit bài vit: https://kosmen.vn/may-hut-am
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