
 

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ VÀ KHỬ KHUẨN ReSPR

Sử dụng phích cắm 120/240V, hãy đảm bảo đặt thiết bị trong vòng 2m cách ổ cắm nối đất 
120/240V. Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài, không khuyến khích sử dụng ổ cắm nối chuyển 
và cần tuân thủ các cảnh báo an toàn khi sử dụng điện.
Vệ sinh bộ lọc định kỳ 3 tháng/lần. 
Thay vách hộp ECO 1 năm/lần để đạt hiệu quả tối ưu nhất.
Lắp đặt thiết bị rất đơn giản: Chỉ cần xác định vị trí ổ cắm, kết nối thiết bị và đặt ở nơi luồng không 
khí có thể đến tất cả các khu vực trong phòng.

YÊU CẦU KHI SỬ DỤNG

KHÁCH HÀNG CỦA ReSPR TECHNOLOGIES

ỨNG DỤNG TẠI

VĂN PHÒNG KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG

TRƯỜNG HỌC

NHÀ DÂN CƯ - CĂN HỘ CỬA HÀNG
Diệt khuẩn không khí và bề mặt đạt 99,99%

Loại bỏ hiệu quả vi khuẩn, vi nấm & vi rút

Ngăn mùi và các chất hữu cơ bay hơi (VOCs).

Lắp đặt đơn giản, dễ dàng. 

An toàn, vận hành êm ái, không gây tiếng ồn

ReSPRONEReSPRFLEX

THIẾT BỊ LỌC KHÔNG KHÍ 
 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  NASA

KẾT HỢP DIỆT KHUẨN KHÔNG KHÍ VÀ BỀ MẶT

Đơn vị phân phối tại Việt Nam:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINATEK GROUP

Địa chỉ: Số 28, Đường 20, Khu đô thị Himlam, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM
Tel: (+84) 28 62 65 46 83  - Fax: (+84) 28 62 65 46 93
Email: info@vinatek-group.vn
Website: www.vinatek-group.vn - www.dietkhuanmoitruong.vn 
Showroom: Số 28, Đường 20, Khu đô thị Himlam, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM

ReSPRFLEX

ReSPR ONE

ReSPR ONEThông số kỹ thuật

Sản xuất bởi

Nguồn điện

Kích thước (mm)

Trọng lượng (kg)

Diện tích sử dụng tối đa
trong 1 phòng (m2)

ReSPR FLEX 

ReSPR Technologies

120/220 VAC - 50/60 HZ

W165 x H180 x D170W230 x H310 x D310

7.0 1.4

Điện năng tiêu thụ

Lưu lượng gió

Cách lắp đặt

Màu sắc 

(*) khi tối ưu hóa được luồng không khí.

70w

Điều chỉnh lưu lượng 60 CFM Điều chỉnh lưu lượng 40 CFM

Để bàn hoặc treo tườngĐể bàn hoặc treo tường

Đen Đen

150m2 - 279m2 (*) 50m2 - 140m2 (*)

45w

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NGĂN NGỪA
HIỆU QUẢ

SAR nCOV-2
(COVID 19)*

NGĂN NGỪA
HIỆU QUẢ

SAR nCOV-2
(COVID 19)*
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CÔNG NGHỆ NCC TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT CỦA ReSPR CHỨNG NHẬN CÔNG NGHỆ & CHẤT LƯỢNG

 Hệ thống lọc không khí thông thường
 (Màng lọc, UV, Ion hóa, than hoạt tính)

ReSPR lọc và khử khuẩn không khí & bề mặt

ReSPR TECHNOLOGIES

CÔNG NGHỆ NCC LÀ GÌ?

ReSPR Technologies, có trụ sở chính tại Dallas, Texas (Hoa Kỳ) với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực sản xuất thiết bị, ứng dụng công nghệ vượt trội xử lý và diệt khuẩn trong không khí & bề mặt. Các 
thiết bị lọc không khí của ReSPR Technologies sử dụng công nghệ NCC, dựa trên các nghiên cứu của 
NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ) và được tin dùng trên nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

HIỆU QUẢ CỦA ReSPR TECHNOLOGIES

Chủ động giải phóng chất 
oxy hóa H2O2 thân thiện và 
an toàn để làm sạch, diệt 
khuẩn không khí và các bề 
mặt (khác với các công 
nghệ xử lý dựa vào không 
khí di chuyển thụ động qua 
các bộ lọc).

Công nghệ NCC được ứng dụng trên các tàu không gian vũ trụ của NASA để vừa xử lý được các hạt 
bụi nhỏ 0.3µm vừa kiểm soát Ethylene - một loại khí sinh ra từ quá trình sinh trưởng của thực vật trên 
tàu không gian vũ trụ. Đó là nét độc đáo mà chưa có công nghệ lọc khí nào xử lý được

Giảm tối đa đến 99,99% vi khuẩn, vi nấm và virus trong không khí và cả trên bề mặt: Tụ cầu vàng, Vi 
khuẩn có bào tử, Vi khuẩn Listeria, Trực khuẩn ly, MRSA, Trực khuẩn mủ xanh, Nấm Candida, Vi rút 
H1N1, Norovirus, SARS nCOV-2, …

Bộ chuyển đổi xúc tác chuyển độ ẩm xung quanh 
(H2O) thành Hydrogen Peroxide (H2O2)

Công nghệ NCC (Natural Catalytic Converter) 
sử dụng tia UV làm nguồn năng lượng tạo ra 
quá trình oxy hóa và ion hóa tương tự như ánh 
sáng mặt trời. Sự kết hợp của các đặc tính ion 
hóa, các phản ứng quang hóa, cùng với chất 
xúc tác là các kim loại quý hiếm đã tạo H2O2.

Chứng nhận sử dụng cho mục đích sử dung trong y tế tại 
Thụy Sỹ.

Chứng nhận EPA (Cục Bảo vệ Môi Trường Hoa Kỳ)

NASA - ReSPR COLLABORATION.

GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI vào năm 
2019 cấp bởi NASA.

Báo cáo khoa học khả năng diệt khuẩn 99.99% virus 
SARS nCOV-2 bởi Đại Học Wisconsin (Hoa Kỳ) - Tháng 
12/2020

Loại bỏ được các loại mùi hôi khó chịu có khả năng bám chặt trên các bề mặt như Methanethiol, Hydro 
sulfide (mùi trứng thối), Amoniac,…

Công nghệ NCC giúp ngăn ngừa phát sinh khí ethylene là loại khí làm hỏng thực phẩm, nên ReSPR 
cũng là một lựa chọn rất thích hợp sử trong việc hỗ trợ bảo quản thực phẩm, rau củ quả.

DIỆT KHUẨN GIỮ THỰC PHẨM TƯƠI LÂUKHỬ MÙI99.9%

Vận hành 
theo cách 

đẩy nguồn 
không khí 

mang chất 
oxy hóa H2O2 
có khả năng 

diệt khuẩn 
đến những 

góc khuất và 
bề mặt.

Vi khuẩn bị 
ngăn chặn 
tại màng lọc

Không khí sạch

Không khí & 
bề mặt

HỆ THỐNG XỬ LÝ CỦA ReSPR HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT

Đèn UV bước sóng dài 

Đèn UV
bước sóng dài 

Khối hợp kim phủ kim loại đặc biệt, 
được cấp bằng độc quyền sáng chế

Các khối đã được
phủ kim loại đặc biệt

Bảng so sánh ReSPR Ozone

Khử trùng không khí

Khử trùng bề mặt

An toàn cho người sử dụng

Không gây gián đoạn hoặc 
tạm dừng hoạt động trong 
khu vực khi thực hiện xử lý

Không tiếp xúc với hóa chất 
hoặc các chất độc hại.

Màng lọc Đèn UV Phun sương

Không cần nhân sự vận hành

Loại bỏ liên tục các mùi khó chịu


