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Bệnh Viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột quy 
mô 500 giường bệnh được xây dựng trong khuôn 
viên có diện tích 5,4 ha, trực thuộc Trường Đại 
học Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak, Tây Nguyên.
Cụm hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF 
Panasonic, tổng công suất lạnh 400HP, hệ thống 
lạnh cục bộ 250HP, cung cấp lạnh cho toàn hệ 
thống các khoa, phòng của bệnh viện. Riêng hệ 
thống 11 Phòng mổ sử dụng Bộ xử lý không khí 
(AHU-DX) Panasonic/Saiver thế hệ mới nhất 
chuyên dùng cho phòng mổ, tổng công suất lạnh 
100HP.

Cả 2 cơ sở sử dụng hệ 
thống VRF/FSV, tổng 
công suất 82HP kết nối 
hệ thống điều khiển 
thông minh Schneider 
SE8000 và bộ xử lý 
không khí AHU-DX 
Panasonic/Saiver cho 
Trung tâm tế bào gốc và 
Di truyền. 

Bệnh viện Đại học
Y Dược Buôn Ma Thuột

Bệnh viện Bưu Điện 
Cơ sở 1: Số 49 Phố Trần Điền, phường Định Công,
quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Cơ sở 2: Số 1 ngõ Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
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62 63

Outdoor
exhaust

Ví dụ: Dòng máy nhỏ gọn

Ống thông khí
loại �ầu vuông

Lưới Không 
Khí Xả

Không khí trong lành
Không khí ô nhiễmLưới Không 

Khí Xả

Mẫu:
FY-E15DZ1

Mẫu:
FY-E15DZ1

Hoàn lưu
(Lưới không khí 

hoàn lưu 
trong phòng)

Nắp che tấm 
bảo dưỡng mặt bên 

Tấm phủ 
dạng chữ S mới

Bộ lọc �ầu gió hút ra

CánhTấm phủ

Bộ lọc �ầu gió cấp vào 

Bảo dưỡng mặt bên Ví dụ: Dòng máy nhỏ gọn

Bảo dưỡng mặt �áy

Bộ lọc OA 
(Bộ lọc sơ cấp)

Bộ lọc RA 

Nguồn cấp khí 
trong nhà 

Xả khí 
ra ngoài trời 

30oC

Nguồn 
cấp khí 

trong nhà 
29oC

Bên trong lõi hệ thống trao �ổi nhiệt (sơ �ồ)
Khí trong lành ngoài trời Khí hồi lưu trong nhà

Độ ẩm

Không khí nóng

Không khí 
mát mẻ tại 26oC 

Không khí 
nóng 
33oC

Độ ẩm

Không khí nóng

Không khí 
mát mẻ tại 26oC 

Không khí 
nóng 
33oC

MÙA HÈ

Khí hồi lưu 
Ngoài nhàTrong nhà

Bộ lọc

Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt

Khí ngoài trời
Bộ thông gió thu hồi nhiệt.

Lõi hệ thống trao �ổi nhiệt

Lắp ngang Lắp 
thẳng �ứng

Hình ảnh lắp �ặt trên trần

Hộp �ấu cáp cần lắp �ặt 
nằm ngang phía trên 

Dòng máy nhỏ gọn

Dòng chuẩn
Thiết bị có thể �ược gắn ở vị trí �ảo ngược.
・

・

THIẾT KẾ THANH MẢNH

Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt mới có thể kết hợp với hệ thống 
�iều hòa không khí, giúp mang lại bầu không khí trong lành và 
nhiệt �ộ thoải mái.

Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt của hệ thống trao �ổi 
nhiệt có thể �ược lắp �ặt trên trần hoặc tường, vì 
vậy từ giờ trở �i, việc lắp �ặt và bảo trì sẽ trở nên 
dễ dàng hơn.

Trong trường hợp khe hở bảo dưỡng mặt 
bên không lắp �ặt �ược do không gian 
hạn chế, có thể áp dụng khe hở bảo 
dưỡng mặt �áy. Chỉ tiến hành bảo trì bộ 
lọc tại khe hở bảo dưỡng mặt �áy.

Khe hở bảo trì mặt bên có kích thước 450 x 450m, 
giúp tiết kiệm không gian lắp �ặt và dễ dàng kiểm tra 
bộ lọc, linh kiện cũng như hộp �ấu cáp.

Giải pháp thông gió thu hồi nhiệt ERV

Thiết kế đổi mới với 3 cấp tùy chỉnh
TIỆN ÍCH

Không khí tươi mát luôn �ược luân chuyển 
trong toàn bộ căn nhà khi thông gió liên tục  24 
giờ. Với thiết bị thông gió thu hồi nhiệt, lượng 
�iện năng tiêu thụ của hệ thống �iều hòa giảm 
�áng kể (bao gồm cả lượng nhiệt hiện và nhiệt 
ẩn), giúp mang lại không gian thông thoáng mà 
vẫn tiết kiệm �iện năng.

Tận Hưởng Sự Tiện Nghi Vượt Trội 
Nhờ Thiết Bị Điều Hòa Không Khí Liên Động Lắp Đặt Và Bảo Trì Thuận Tiện

Lắp đặt linh hoạt
treo theo chiều ngang hoặc lắp dựng theo chiều dọc

Bảo vệ liên tục 24 giờ

Không Khí Trong Lành Tràn Ngập Ngôi Nhà
THOÁNG MÁT TRONG LÀNH

Hạt bụi
Đường kính

1 μm μm10 μm100 1 mm

Bào tử nấm mốc

Bụi

Hạt thô

Ấu trùng

Côn trùng

Phấn hoa

Hạt cát

Hạt cỡ lớn

Bộ Lọc �ầu vào

Khuyến nghị thay �ổi bộ 
lọc hàng năm và làm sạch 
hàng tháng

Lọc các phân tử ô nhiễm dạng hạt bụi cỡ lớn và côn trùng 
ngoài trời

Ví dụ: Dòng máy nhỏ gọn

Cánh �ảo gió

Hệ thống thông gió phân luồng 
[ Chế độ thông gió bình thường][ Chế độ trao đổi nhiệt ]

Trong trường hợp không khí ngoài trời bị ô nhiễm ở mức 
�ộ cao,người ta khuyến cáo không nên sử dụng thông gió 
kiểu �i vòng (bypass ventilation). Bởi vì việc này sẽ dẫn �ến 
sự chênh áp khiến không khí ô nhiễm bên ngoài có thể xâm 
nhập vào bên trong nhà thông qua các khe hở của cửa ra 
vào và cửa sổ.

Với hệ thống thông gió hoạt �ộng liên tục trong 24 giờ giúp luân 
chuyển không khí tươi mát từ bên ngoài vào trong nhà, �ồng thời �ẩy 
lùi không khí ô nhiễm bên trong ra ngoài, mang lại không gian bên 
trong mát mẻ thoải mái.

Van �iều khiển dẫn khí �ược trang bị cho Hệ thống thông gió phân luồng. Dòng khí hồi (tại nhiệt �ộ phòng) 
(RA) lớn hơn dòng khí cấp (SA) cho phép nhanh chóng loại bỏ không khí ô nhiễm trong nhà.
Bằng cách sử dụng hệ thống thông gió phân luồng trong quá trình thay �ổi mùa, thiết bị sẽ giúp bạn thoải 
mái hơn và tiết kiệm năng lượng

Giải pháp thông gió thu hồi nhiệt ERV

Sơ Đồ Cấu Trúc

Bộ Lọc đầu vào 

Hệ thống thông gió phân luồng 
nhanh chóng loại bỏ khí thải ô nhiễm
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FY-EB09S1

Thiết kế tiện ích giúp tiết kiệm chi phí
HIỆU QUẢ VỀ MẶT CHI PHÍ
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“SE8350”
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Tiếp điểm “SE8350”** Tiếp điểm “SE8350”**

Tiếp điểm “SE8350”**
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Tối đa 64 dàn lạnh

Tối đa 64 dàn lạnh Tối đa 30 dàn nóng

Hồng ngoại Hồng ngoại

Kết nối với CN-CNT

Kết nối với R1R2

Điều khiển trung tâm

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website Intesis
https://www.intesis.com/products/ac-interfaces/panasonic-gateways

Tối đa 30 dàn nóng
Kết nối với P-link

Cổng kết nối Intesis cho phép hệ thống điều hòa không khí trung tâm FSV Panasonic được kết nối đa giao
thức đến các hệ thống quản lý thông minh gia đình và các tòa nhà thương mại.

Giải pháp kết nối mở rộng

Màn hình cảm ứng

Với giao diện thiết kế riêng cho Panasonic, cổng Intesis cũng cho phép điều khiển và trao đổi dữ liệu hai chiều giữa Điều hòa cục 
bộ Panasonic ECOi và PACi đến hệ thống quản lý trung tâm BMS, SCADA, PLC thông qua các giao thức BACnet, KNX, Modbus 
và Home Automation.
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