
" Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của khoa học và công nghệ
cam kết áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất cùng lối thiết kế
tối giản để giải quyết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống"

---AirProce---

www.airproce.com.vn



Phù hợp với diện tích 100-240m2
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Hệ thống lọc chuyên nghiệp 

Áp dụng công nghệ màng lọc HEPAStack mạnh mẽ với 3 cấp lọc, 
đặc biệt là bộ lọc chuyên dụng HEPA H13 chất lượng cao từ 3M-Mỹ, 
giúp lọc sạch không khí trước khi đi vào máy chủ trao đổi nhiệt để 
phân phối luồng không khí sạch đến từng cửa gió cấp.

Bộ lọc thô
Ngăn chặn hiệu quả phấn hoa,
lông tóc và các chất ô nhiễm 
dạng hạt.
Có thể tái sử dụng và vệ sinh 
bằng nước.

Màng lọc trung cấp F7
Loại bỏ bụi mịn PM2.5 một cách 
hiệu quả

Bộ lọc cao cấp HEPA H13
Loại bỏ vi khuẩn, virus và các 
chất ô nhiễm dạng hạt mịn khác, 
hiệu suất lọc PM0.3 lên đến 
99,96%

Công nghệ trộn gió thông minh
Kết hợp giữa gió ngoài và gió trong, giảm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Van trộn gió có 5 mức điều chỉnh tỷ lệ 
khí tươi. Hoạt động hợp lý theo chênh 
lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng.





LU'U LU'O'NG KHi 280 - 520m3/h 
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Gắn trực tiếp với máy chủ trao đổi nhiệt mà 
không cần ống nối.
Điều khiển kỹ thuật số độc lập 16 ống dẫn khí.
Mở rộng thiết kế đối xứng đến từng cửa gió.
Vận hành êm ái nhờ vỏ sử dụng vật liệu EPP.

Bộ phân phối khí điện tử thông minh
(Được cấp bằng sáng chế)
Thiết kế khoa học, tính năng mạnh mẽ, vận hành êm ái

Độ ồn thấp Điều khiển
thông minh

Phân phối khí
linh hoạt

8 đầu khí cấp
8 đầu khí hồi

Kiểm soát vùng thông minh.
Đem đến trải nghiệm thú vị 
cho người dùng
Điều khiển 5 vùng độc lập và
16 đường dẫn khí riêng biệt

Có thể tùy chỉnh áp suất gió đáp ứng các 
nhu cầu khác nhau. Giúp hệ thống hoạt 
động vô vùng hiệu quả và tiết kiệm năng 
lượng. Mỗi phòng sẽ có 1 bộ điều khiển, 
khiến việc điều khiển trở nên rất dễ dàng.



Có 4 chế độ lọc khí khác nhau
Cá nhân hóa theo mong muốn người dùng

1 . Chế độ chạy hai chiều
Giúp thay mới và thanh lọc không khí, tiết kiệm điện năng
cho cả ngôi nhà.

2 . Chế độ chạy một chiều
Xử lý cấp tốc ô nhiễm đột ngột phát sinh trong nhà.

AirProce đã thiết kế nhiều chế độ lọc khí cho hệ thống CyberVent dựa vào 
các công nghệ tiên tiến nhất, hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng để ứng phó 
với mọi vấn đề ô nhiễm không khí đang gặp phải trong cuộc sống.

Là chế độ lọc thường dùng nhất, giải quyết các vấn đề ô nhiễm như 
formaldehyde, nguồn gây dị ứng, CO2, ... đồng thời trao đổi năng lượng 
của không khí bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Có thể tùy chọn tỷ lệ áp 
suất dương của gió vào để tạo ra môi trường áp suất dương cho ngôi 
nhà.

Là chế độ lọc để ứng phó với những trường hợp ô nhiễm đột ngột phát sinh 
trong nhà ví dụ như khói dầu, khói thuốc lá, mùi sầu riêng,...Khi đó không khí 
ô nhiễm sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi nhà một cách hiệu quả.



Khi thời tiết khắc nghiệt như xảy ra bão cát, sương mù dày đặc, bão 
tuyết,... chế độ tuần hoàn bên trong có thể cách ly không khí trong nhà 
với bên ngoài. Điều đó giống như mỗi phòng trong nhà đều có một máy 
lọc không khí hiệu năng cao. Nâng cao tuổi thọ hệ thống màng lọc và 
tiết kiệm điện năng.

Khi một khu vực nào đó trong nhà đột ngột xảy ra tình trạng ô nhiễm 
không khí, hệ thống sẽ ngắt lưu lượng gió ở các khu vực khác, sau đó 
tập trung toàn bộ lưu lượng gió của hệ thống để thanh lọc và trao đổi 
không khí trong khu vực ô nhiễm, tốc độ xử lý rất nhanh có thể cảm nhận 
thấy bằng mắt thường.

3 . Chế độ chạy tuần hoàn bên trong
Giống như trang bị cho mỗi phòng một máy lọc không khí
hiệu năng cao.

4 . Chế độ lọc cấp tốc cho mỗi vùng
Cải thiện nhanh chóng chất lượng không khí vùng
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Quản gia không khí luôn luôn bên bạn

Có thể lắp đặt cho mỗi phòng 1 bảng điều khiển thông minh.
5 Vùng - 5 Bảng điều khiển.
Bảng điều khiển thông minh có thể điều chỉnh lưu lượng và áp suất gió.
Tùy chọn 4 chế độ lọc, giám sát chất lượng không khí trong nhà, thời tiết 
ngoài trời và kiểm tra tình trạng hệ thống.

Đã có App điều khiển thông minh AirProce 
thì không còn gì phải lo lắng nữa. Có thể 
kiểm tra và điều khiển toàn bộ hệ thống 
CyberVent trong nhà bạn bất cứ lúc nào và 
từ bất cứ nơi đâu.

Điều khiển từ xa
Tất cả đều nằm trong tay bạn
Bạn ra ngoài mà quên tắt máy lọc?




