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MÁY LỌC KHÓI DẦU TĨNH ĐIỆN

DR.AIR
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MÁY XỬ LÝ KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP

Dr.Air – Giải pháp chuyên sâu cho tất cả các yêu cầu xử lý khói bếp công nghiệp

Dr.Air là sản phẩm máy lọc tĩnh điện công nghiệp cao cấp của HSVN Toàn Cầu, chuyên gia xử lý khói 

bếp công nghiệp – "Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment". Sản phẩm chúng tôi được 

thiết kế chuyên dụng phù hợp với xử lý khí thải khói bếp công nghiệp, bếp thương mại, bếp ăn tập 

thể,… Dr.Air thiết kế dạng module, dễ dàng tích hợp vào hệ thống xử lý khói bếp công nghiệp thông 

thường, tương thích hầu hết công nghệ, thiết bị xử lý khói thải khác. 
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Bộ lọc thứ cấp

Bộ lọc sơ cấp

Khói thải công nghiệp
Giải phóng điện 
áp cao

Giải phóng điện 
áp cao

Hạt ion hóa điện tích dương

Tấm thu phẳng

Hạt hấp thụ

Khí sạch

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY LỌC TĨNH ĐIỆN DR.AIR

Dr.Air sử dụng công nghệ ion hóa cực dương để tạo ra quá trình 
giải phóng điện vầng quang quanh sợi Von-fram, giải phóng ion 
dương. Ion dương va chạm phân tử khí tạo ra nhiều ion dương 
hơn theo hiệu ứng thác.

Quá trình kết hợp giữa các hạt ion dương nhỏ thành hạt ion kích 
thước lớn hơn xảy ra liên tục, ngăn phân tử khí có điện tích 
dương bay vô hướng.

Các ion dương đi qua vùng vầng quang, tiếp tục hấp thụ các 
phân tử khí xung quanh, tạo thành hạt ion dương kích thước lớn 
hơn, di chuyển tới tấm thu điện tích âm dưới tác dụng của điện 
trường mạnh.

Dưới tác dụng của lực điện trường trong khu vực tích bụi, lọc dầu 
& khử khói, các hạt điện tích dương di chuyển đến tấm lọc điện 
tích âm và bị giữ lại. Sau thời gian sử dụng, lớp bụi dày, cần phải 
vệ sinh tấm lọc để phục hồi chức năng của nó.
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NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ LỌC TĨNH ĐIỆN CẢI TIẾN CỦA DR.AIR - ION HÓA PHÁT SÁNG

Giai đoạn bắt đầu phóng vầng quang

Dưới tác dụng của điện áp dòng điện một chiều, vầng quang cực 

âm và cực dương đều tích tụ điện tích không gian và các electron 

năng lượng cao ở gần điện cực phóng điện. Máy lọc khói dầu tĩnh 

điện Dr.Air sử dụng công nghệ ion hóa điện dương để tăng khả 

năng ion hóa, giảm phát sinh phản ứng, 

+
Giai đoạn ion hóa dòng chảy

Sau giai đoạn giải phóng vầng quang, khi điện áp dòng điện một 

chiều tăng lên, các electron phân ly và điện tích không gian sẽ 

chuyển thành các electron tự do và điện tích tự do. Ở giai đoạn này, 

điện tích dương bị đẩy xa ra khỏi không gian điện cực, tạo thành 

các ion dương. Ozone được tạo ra chủ yếu ở giai đoạn này.

+

Giai đoạn phóng tia lửa điện

Nếu cường độ điện trường tiếp tục tăng sau giai đoạn ion hóa 

phát sáng, dòng điện xung phức hợp sẽ tiếp tục tăng, cuối cùng 

khiến khe hở bị phá vỡ. Dòng khí đi qua mang nhiều dầu mỡ sẽ 

gặp hiện tượng phóng tia lửa điện tức thời ở giai đoạn này để phá 

vỡ nhanh chóng liên kết các hạt dầu lớn.

+
Giai đoạn ion hóa phát sáng

Khi điện cực đạt đến điện áp ion hóa phát sáng, điện trường tiếp 

tục tăng, các ion âm bị hút vào điện cực, xuất hiện dòng điện mạch 

xung, trong khi các ion dương bị khuếch tán vào không gian khe 

hở. Khi tần số mạch xung của dòng điện tăng lên sẽ bước vào giai 

đoạn ion hóa phát sáng. Lúc này, một vùng điện tích không gian 

dạng cột được hình thành hai cực, năng lượng và tính ổn định của 

điện tích đạt mức mạnh nhất. Kiểm soát trường tĩnh điện trong giai 

đoạn ion hóa phát sáng là một trong những công nghệ cốt lỗi của đoạn ion hóa phát sáng là một trong những công nghệ cốt lỗi của 

lọc tĩnh điện Dr.Air.

+

ION HÓA PHÁT SÁNG

PHIN LỌC KHÓI DẦU
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Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT4000
Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT4000

Model

Lưu lượng

Kích thước

Kích thước chụp

Vỏ máy

Kích thước phin

Độ dày tấm thuĐộ dày tấm thu

Dr.Air KT4000

4000m3/h

685x735x710mm

470x510mm

Thép Cacbon 2mm

508x362x480mm

1mm1mm

Số phin

Số sợi Von-fram

Công suất

Điện áp cao

Điện áp thấp

Tỉ lệ làm sạch

Độ cản ápĐộ cản áp

1

8

216w

12000V

7000V

98%

100100Pa

Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT6000
Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT6000

Model

Lưu lượng

Kích thước

Kích thước chụp

Vỏ máy

Kích thước phin

Độ dày tấm thuĐộ dày tấm thu

Dr.Air KT6000

6000m3/h

685x935x710mm

670x510mm

Thép Cacbon 2mm

704x362x480mm

1mm1mm

Số phin

Số sợi Von-fram

Công suất

Điện áp cao

Điện áp thấp

Tỉ lệ làm sạch

Độ cản ápĐộ cản áp

1

14

315w

12000V

7000V

98%

100100PA

Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT8000
Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT8000

Model

Lưu lượng

Kích thước

Kích thước chụp

Vỏ máy

Kích thước phin

Độ dày tấm thuĐộ dày tấm thu

Dr.Air KT8000

8000m3/h

685x1245x710mm

980x510mm

Thép Cacbon 2mm

508x362x480mm

1mm1mm

Số phin

Số sợi Von-fram

Công suất

Điện áp cao

Điện áp thấp

Tỉ lệ làm sạch

Độ cản ápĐộ cản áp

2

16

435w

12000V

7000V

98%

120120Pa
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Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT12000
Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT12000

Model

Lưu lượng

Kích thước

Kích thước chụp

Vỏ máy

Kích thước phin

Độ dày tấm thuĐộ dày tấm thu

Dr.Air KT12000

12000m3/h

685x1755x710mm

1490x510mm

Thép Cacbon 2mm

508x362x480mm

1mm1mm

Số phin

Số sợi Von-fram

Công suất

Điện áp cao

Điện áp thấp

Tỉ lệ làm sạch

Độ cản ápĐộ cản áp

3

21

510w

12000V

7000V

98%

150150PA

Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT16000
Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT16000

Model

Lưu lượng

Kích thước

Kích thước chụp

Vỏ máy

Kích thước phin

Độ dày tấm thuĐộ dày tấm thu

Dr.Air KT16000

16000m3/h

685x2265x710mm

1968x510mm

Thép Cacbon 2mm

508x362x480mm

1mm1mm

Số phin

Số sợi Von-fram

Công suất

Điện áp cao

Điện áp thấp

Tỉ lệ làm sạch

Độ cản ápĐộ cản áp

4

32

600w

12000V

7000V

98%

200200PA
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LÝ DO CHỌN DR.AIRƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ

Hệ thống Chiller làm mát

HệHệ thống làm mát trung tâm điều khiển Chiller có tác dụng 

tương tự như điều hòa không khí giúp giảm nhiệt cho hộp 

điều khiển, đảm bảo hiệu năng của thiết bị luôn đạt 100% 

làm cho máy tĩnh điện Dr.Air hoạt động ổn định, bền bỉ hơn. 

Các dòng máy hiện tại trên thị trường đều không tích hợp 

công nghệ làm mát hệ thống điều khiển, dẫn tới hiệu năng 

xử lý giảm, giảm tuổi thọ linh kiện điện tử.

Phin lọc tĩnh điện kép cho hiệu quả lọc tăng gấp đôi

PhinPhin lọc tĩnh điện Dr.Air hoạt động theo dạng chuỗi không 

phải cấu hình song song. Thay vì sử dụng thiết kế cạnh nhau 

khiến thiết bị cồng kềnh, phin lọc Dr.Air là sự kết hợp 2 giai 

đoạn thu và tạo điện trường (nạp hạt) riêng biệt. Điều này 

cho phép hệ thống có nhiều thời gian hơn cho việc ion hóa 

không khí, khói bụi, các hạt nhỏ có đủ thời gian tích tụ tạo 

thành hạt lớn, tăng khả năng lọc, hiệu quả xử lý đạt trên 98%.

Kết nối với hệ thống quản lý toàn nhà BMS - "Building 

Management System"

MáyMáy lọc tĩnh điện Dr.Air phiên bản cao cấp nhất có khả năng 

kết nối với hệ thống đồng bộ tòa nhà, thông qua đầu nối 

BMS chuyên dụng kết nối máy lọc tĩnh điện với bảng điều 

khiển BMS tòa nhà. Hệ thống BMS là hệ thống đồng bộ 

mang tính thời gian thực, trực tuyến, giám sát hoạt động 

cảnh báo máy lọc tĩnh điện nhanh chóng.

Thiết kế chuyên biệt dành cho xử lý khí thải, khói bếp công nghiệp.

Máy lọc tĩnh điện Dr.Air kết hợp với các phụ kiện thiết bị đi kèm, hệ thống xử lý đi kèm tạo 

thành hệ thống xử lý khí thải toàn diện - triệt để.

Sản phẩm luôn có sẵn, đặt hàng thiết kế riêng chỉ từ 7 - 10 ngày.

Hỗ trợ bảo hành tận nơi, linh kiện phụ kiện bảo hành sẵn có.

Phương án Xử lý linh động, đa dạng, phù hợp với địa hình thực tế dự án, kinh phí dự án.

XULYKHOIBEP.COM

Đơn vị duy nhất tại 

Việt Nam tích hợp 

hệ thống xử lý khí 

thải bếp công 

nghiệp toàn diện.
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Không mái hiên

Côn thu quá nhỏ

Đặt quá gần
nguồn khí thải

Kích thước côn 
thu đầu ra nhỏ

Kết nối không linh hoạt

Khoảng trống hẹp

Khí thải

Ống nối mềmKhí thải

Mái hiên thiết bị

a a

≥3a ≥2a

Đầu ra

60
0 600
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LẮP ĐẶT MÁY LỌC TĨNH ĐIỆN DR.AIR NHƯ THẾ NÀO ?

CHỤP HÚT KHÓI BẾP TĨNH ĐIỆN

DR.AIR
BẢN
G THÔ

N
G SỐ

 KỸ THUẬT

SO SÁNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP

 Chụp hút khói bếp TỰ HỦY công 

nghiệp.

 Tích hợp công nghệ lọc tĩnh điện 

Dr.Air, quạt tách dầu siêu âm Dr.Clean, 

phin lọc bẫy mỡ, quạt ly tâm.

 Bảng điều khiển điện tử, đèn LED

Model

Dr.Air CH4000

Dr.Air CH6000

Dr.Air CH7000

Dr.Air CH8000

Dr.Air CH10000

Dr.Air CH12000Dr.Air CH12000

Kích thước

1000x1200x1100mm

1500x1200x1100mm

1800x1200x1100mm

2000x1200x1100mm

2500x1200x1100mm

3000x1200x1100mm3000x1200x1100mm

Xử lý

4000m3/h

6000m3/h

7000m3/h

8000m3/h

10000m3/h

12000m3/h12000m3/h

Điện áp

220V

220V

380V

380V

380V

380V380V

Công suất

1.5Kw

2Kw

2.8Kw

2.8Kw

3.5Kw

4.84.8Kw

Trọng lượng

90kg

135kg

160kg

186kg

210kg

250kg250kg







YẾU TỐ SO SÁNH

Xử lý khói

Khử mùi

Lọc dầu

Không gian

Tái sử dụng

Bảo trìBảo trì

Kỹ thuật

Tích hợp

Tuổi thọ

Chi phí

Yêu cầu khác

Đánh giá

UV

Nồng độ thấp

Nồng độ thấp

Không

Có

Không

CóCó

Không

Modul

<8000 giờ

Cao

Không bụi, dầu

Màng Carbon

Hấp thụ

Hấp Thụ

Không

Có

Không

CóCó

Không

Màng lọc

Phụ thuộc

Cao

Không bụi, dầu

Lọc tĩnh điện

Hiệu quả cao

Nồng độ thấp

Hiệu quả cao

Có

Có

CóCó

Có

Modul

>5 năm

Cao

Không nước

Phin bẫy mở

Không

Không

Hạt lớn

Có

Có

CóCó

Không

Màng lọc

>5 năm

Thấp

Không

Tháp rửa

Giảm

Giảm

Giảm

Lớn

Có

CóCó

Có

Tháp lớn

>5 năm

Cao

Không

KHUYÊN DÙNG
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GIẢI PHÁP SỐ 1 CHO YÊU CẦU TÁCH DẦU MỠ KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP
Hiệu suất lọc dầu mỡ đạt trên 80% / Máy tách dầu mỡ Dr.Clean - Made by HSVN GLOBAL
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Model

LD4000

LD6000

LD8000

LD9000

LD10000

LD12000LD12000

LD15000

LD16000

LD18000

LD20000

Lưu lượng

4000m3/h

6000m3/h

8000m3/h

9000m3/h

10000m3/h

11000m3/h11000m3/h

12000m3/h

15000m3/h

16000m3/h

18000m3/h

Kích thước

940x550x1100mm

1350x550x1100mm

1880x550x1100mm

1350x550x1600mm

2290x550x1100mm

1350x550x2100mm1350x550x2100mm

2290x550x1600mm

1880x550x2100mm

2700x550x1600mm

2290x550x2100mm

Kích thước chụp

800x1000mm

1210x1000mm

1600x1000mm

1210x1500mm

2010x1000mm

1210x2000mm1210x2000mm

2010x1500mm

1600x2000mm

2420x1500mm

2010x2000mm

Số quạt

4

6

8

9

10

1212

15

16

18

20

Cản áp

< 120pa

< 120pa

< 150pa

< 150pa

< 150pa

< 180pa< 180pa

< 180pa

< 180pa

< 200pa

< 200pa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÙY CHỈNH THIẾT KẾ MÁY LỌC TÁCH DẦU MỠ DR.CLEAN

LẮP ĐẶT DR.CLEAN LỌC DẦU NHƯ THẾ NÀO ?

Dr.Clean dễ dàng tích hợp vào hệ thống xử lý khói bếp công nghiệp theo dạng “MODULE” nguyên 

khối, hoặc tích hợp trực tiếp trong chụp hút khói có bẫy mỡ (loại chụp hút bếp công nghiệp phổ 

biến trên thị trường). Mô phỏng 1 trong 2 vị trí có thể lắp đặt máy lọc dầu tách mỡ Dr.Clean.

QUẠT DR.CLEAN TÁCH DẦU

MÁY DR.CLEAN TÁCH DẦU
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HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI  KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP DR.OZONE® – CÔNG NGHỆ OZONE CANADA

M
Ô
 H
ÌN
H
 LẮP ĐẶT

- Khả năng thanh lọc cao, phân hủy mùi ngay lập tức.

- Một máy tạo ozone cho phép xử lý hiệu quả một hoặc trên nhiều đường ống khói bếp.

- Kết nối đưa khí ozone vào ống khói thải dễ dàng và linh hoạt, đưa vào tại một hoặc nhiều điểm nạp 

ozone trên ống gió kết nối.

- Không làm ảnh hưởng đến hệ thống thông gió.

- Không gây tiếng ồn (< 60 - 70dBA).

-- Ozone được sản sinh tại chỗ bằng máy ozone công nghiệp Dr.Ozone và được bơm vào ống dẫn khí 

thải, loại bỏ phần lớn các chất gây mùi, chất hữu cơ bay hơi VOCs.
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Cấu trúc phân tử Ozone O3 bao gồm 3 nguyên tử Oxy, thuộc nhóm các phân tử Triatomic.

Ozone phân hủy mạnh mẽ với hợp chất H2S (mùi trứng thối), giảm 80% nồng độ H2S từ 

500ppm xuống còn 75ppm - 150ppm . Ozone loại bỏ chất hữu cơ dễ bay hơi VOC, loại bỏ 

mùi bắp cải, tỏi (Methyl mercaptan) ở ngưỡng nồng độ chỉ 0.002ppm, mùi trái cây (Acetal-

dehyd, Hexyl axetat) cần ngững ozone 0.05 - 0.12ppm, mùi Formaldehyd cần 0.8ppm.

Quá trình phân hủy : VOC (g) + O3 (g) > CO2 (g) + H2O (g).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY OZONE KHỬ MÙI DR.OZONE

Model

Dr.Ozone DK20

Dr.Ozone DK40

Dr.Ozone DK60

Lưu lượng xử lý

4000m3/h

6000m3/h

8000m3/h

Công suất

600W

800W

1000W

Kích thước

75x70x45cm

75x70x45cm

75x70x45cm

Áp lực gió

1.3kpa

1.3kpa

1.3kpa

Mùi Khói nhà bếp bao gồm hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, mùi ẩm mốc, mùi khét do xào nấu, 

mùi khói, bồ hóng, dầu mỡ... được gom bằng hệ thống hút mùi bếp, sau đó được khử hoàn 

toàn trong đường ống gió kết nối bằng phân tử Ozone có đặt tính oxy hóa mạnh. 

Bằng cách sử dụng máy ozone công nghiệp Dr.Ozone tạo ra khí ozone tinh sạch nồng độ 

cao ngay tại chỗ, sau đó được đưa vào ống gió khí thải bằng các đầu (cổng) kết nối trực 

tiếp. Ozone ngay lập tức phá hủy mùi ống gió, loại bỏ chúng khỏi khí thải.
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PHỤ KIỆN & THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI KHÓI BẾP

Phin lọc tĩnh điện Dr.Air Màng lọc Đura

Màng lọc Carbon Máy UV khử mùi

Hộp lọc Dr.Clean AA Quạt hút ly tâm Shoohan

Quạt siêu âm rờiỐng gió kết nối
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- Thiết kế, sản xuất, lắp đặt hệ thống xử lý khói bếp công nghiệp theo yêu cầu dự án trên Toàn 

Quốc.

- Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải bếp công nghiệp, bếp nhà hàng, quán ăn.

- Cung cấp linh kiện, thiết bị máy lọc tĩnh điện Dr.Air, Máy khử mùi Ozone, Quạt siêu âm tách 

dầu mỡ, hộp lọc dầu, màng lọc than hoạt tính, thiết bị khử mùi UV công nghiệp, cho đối tác, 

doanh nghiệp, bếp gia đình.

- Tư vấn & thiết kế giải pháp xử lý khí thải khói bếp công nghiệp miễn phí.

- Sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý khói bếp thương mại, công nghiệp, dân dụng.- Sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý khói bếp thương mại, công nghiệp, dân dụng.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

- HSVN Toàn Cầu cung cấp sản phẩm & thiết bị chuyên dụng, chuyên xử lý khói bếp công 

nghiệp, sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng.

- Sản phẩm được sản xuất khép kín trên dây chuyền thiết bị hiện đại, có đầy đủ chứng nhận kỹ 

thuật khi xuất xưởng.

- Thiết bị tư vấn phù hợp với nhu cầu khách hàng.

- Không bán hàng kém chất lượng, không phù hợp với mục đích, yêu cầu.- Không bán hàng kém chất lượng, không phù hợp với mục đích, yêu cầu.

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

- 100% Sản phẩm & dịch vụ cung cấp bởi HSVN Toàn Cầu bảo hành tối thiểu 12 tháng, dựa 

trên hợp đồng kí kết giữa các đối tác, doanh nghiệp, cá nhân.

- Dịch vụ bảo hành 24/24h, hỗ trợ bảo hành ngay lập tức qua tổng đài.

-- Thời gian bảo hành trung bình 3 - 5 ngày, tùy thuộc vào lỗi sản phẩm. HSVN Toàn Cầu có thể 

cấp (cho mượn) thiết bị thay thế hỗ trợ duy trì hoạt động của hệ thống trong thời gian bảo 

hành.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ & HẬU MÃI

- Lắp đặt bàn giao sản phẩm dịch vụ khi hệ thống xử lý khí thải chạy ổn định.

- Hỗ trợ đào tạo miễn phí cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống, miễn phí hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, 

giải pháp trọn đời.

-- Dịch vụ bảo trì định kỳ áp dụng cho khách có yêu cầu kỹ thuật viên HSVN Global trực tiếp 

bảo trì & bảo dưỡng hệ thống.

DỊCH VỤ & SẢN PHẨM HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG -  CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH  - BẢO TRÌ SẢN PHẨM
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Công ty TNHH Phát triển Công nghệ & Dịch vụ HSVN Toàn Cầu

Hotline : 090.185.6888 / Web : Xulykhoibep.com

Chi nhánh HN : Số 43/165 Phố Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội

Tel :  024.7777.6888 | Email : cskh@hsvn.com.vn

 Chi nhánh HCM : Số 12, Đường C27, P.12, Q. Tân Bình, TP HCM

Tel : 028.777.99998 | Email : cskh@hsvn.com.vn

DR.AIR - "MADE BY HSVN TOÀN CẦU"
ISO 9001:2008 / TCVN 7171:2002 / THƯƠNG HIỆU AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Nhà sản xuất thiết bị xử lý khói bếp công nghiệp
số 1 & duy nhất tại Việt Nam
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