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Tadiran
Tiên phong công nghệ
Làm sạch - khử khuẩn
Tạo không khí trong lành.
Thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất và thân thiện với môi 
trường để cải thiện chất lượng không khí trong nhà, đem lại sức khỏe cho con 
người là mục tiêu mà Tadiran hướng đến. 

Trong hơn 60 năm, với tư cách là một công ty hàng đầu trong ngành sản xuất 
hệ thống điều hòa không khí cao cấp trên toàn cầu, tập đoàn Tadiran vận dụng 
kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm vào tập trung phát triển thêm các công nghệ 
nâng cao chất lượng không khí, bởi vì không có gì quan trọng hơn không khí 
mà chúng ta hít thở hằng ngày.

Chào mừng đến với 
“không gian sạch khuẩn cùng Tadiran”.

Khử khuẩn bằng Hydrogen Peroxide (H2O2) dạng Aerosol-khí dung

Giải pháp phòng ngừa
các mầm bệnh nguy hại
Đại dịch COVID-19, giúp chúng ta dần nâng cao 
nhận thức về tầm quan trọng của chất lượng không 
khí trong cuộc sống. Chúng ta dành phần lớn thời 
gian ở trong nhà và văn phòng làm việc. Theo các 
nghiên cứu, không khí trong nhà có thể ô nhiễm gấp 
5 lần không khí ngoài trời.

Chính vì vậy, TADIRAN AIROW ™ được phát triển để lắp vào hệ thống điều hòa 
không khí như một thiết bị làm sạch không khí độc đáo bởi Hydrogen Peroxide, 
làm giảm các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong không khí. Đây là loại thiết 
bị xử lý không khí tiên tiến, làm sạch và khử mùi ưu việt, không phát thải VOC đã 
được kiểm chứng.
Thiết bị TADIRAN AIROW ™ có khả năng làm sạch và khử khuẩn không khí để loại 
bỏ một số tác nhân gây bệnh qua đường khí dung, bao gồm COVID, virus, vi 
khuẩn và nấm mốc¹. Thiết bị không phát sinh ion, không cần bảo trì, lắp đặt - vận 
hành thiết bị hoàn toàn đơn giản và tiêu thụ điện năng ở mức thấp.
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LỰA CHỌN BẢO VỆ 
SỨC KHỎE CHO TƯƠNG LAI. 

Công nghệ H2O2
được cấp bằng
độc quyền sáng chế.

Hiệu quả cao
trong việc tiêu diệt
mầm bệnh

Không cần
bảo dưỡng
định kỳ

Không phát thải
khí VOC5 &
không tạo Ozone3

Lắp đặt và
vận hành
đơn giản2

Tiết kiệm điện

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Giải pháp hiệu quả
và An toàn

COVID-19

Virus

Vi khuẩn

Nấm mốc

Không tạo
Ozone

Không phát thải
hóa chất bay hơi
(VOCs )

Không tạo Ion

Hiệu quả

An toàn

96% 90% 

Đạt tiêu chuẩn
H2O2 của theo
qui định OSHA 

LOẠI BỎ MẦM BỆNH
TADIRAN AIROW 1™ là một thiết bị làm sạch không khí dành cho hệ 
thống máy lạnh trung tâm bằng cách tạo Hydrogen Peroxide khử khuẩn 
- khử mùi cho không gian trong nhà và văn phòng. TADIRAN AIROW 1 
được thiết kế để dễ dàng lắp đặt² tương thích với hệ thống HVAC, máy 
lạnh âm trần và được gắn trong ống dẫn, không tạo ra Ozone³ gây nguy 
hại, không cần bảo trì và mức tiêu thụ điện năng tối thiểu.

TADIRAN AIROW 1 sử dụng dòng điện để phá vỡ liên kết phân tử O2 
(Oxy) thành hai nguyên tử O riêng biệt. Các nguyên tử oxy tự do kết hợp 
với các phân tử nước (H2O) trong không khí, biến đổi thành Hydrogen 
Peroxide (H2O2) tinh khiết. Hydrogen Peroxide sau đó được khuếch tán 
vào không khí thông qua hệ thống điều hòa đi vào không gian trong 
phòng để làm nhiệm vụ loại bỏ mầm bệnh lây qua đường không khí.

Hiện trạng 
chất lượng
không khí
trong nhà4

Không gian 
trong nhà và 
văn phòng bị 
ô nhiễm

Thời gian chúng 
ta ở không gian 
trong nhà và 
văn phòng.
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Thông số kỹ thuật

* Đơn vị inches 

Mặt trước

3”

4.1” 5.4”

Mặt bên

KẾT QUẢ KIỂM CHỨNG

Chủng loại/ Phương pháp Phòng thí nghiệm Kết quả

COVID SARS-COV-2 Innovative Bioanalysis 99.998% 6

Virus RNA Virus MS2 
Bacteriophage

Aerosol Research and 
Engineering Laboratories 99.9988% 7

Vi khuẩn Staphyloccocus 
Epidermis vegetative (+)

Aerosol Research and 
Engineering Laboratories 99.9973% 8

Bào tử nấm mốc Aspergillus Niger Aerosol Research and 
Engineering Laboratories 98.93% 9

Hợp chất hữu cơ 
bay hơi (VOCs) Method TO-15 EMSL Analytical 

laboratories không phát thải VOC 5

Formaldehyde Method 2016 EMSL Analytical 
laboratories 

Giảm mức độ của
Formaldehyde5

Hydrogen Peroxide OSHA 1019 LCS Laboratory-Canada < 15ppb10

Ozone Emission IEC 60335-2-65  
UL 867, UL2889 TUV/Intertek <5 ppb3

Không phát sinh ra Ozone

Điện
Nguồn điện đầu vào 24 VAC ± 10%
Nguồn điện đầu ra 12 VDC +-5% 
Mức tiêu thụ nguồn AC 3 W Max 
Mức tiêu thụ nguồn của thiết bị 1 W Max
Thông số

Trọng lượng 0.66 Ibs 
Kích thước 5.4” x 4.1” x 3.0”
Chất liệu Nhựa ABS
Màu sắc Trắng
Môi trường
Nhiệt độ hoạt động 23°F-131°F 
Độ ẩm hoạt động  
(không ngưng tụ) 20%-90%, không ngưng tụ

Lưu lương gió 2400 CFM
Đặc tính 
Không cần bảo dưỡng Cơ chế tự làm sạch
Tín hiệu đèn LED Màu xanh: hoạt động/ Màu đỏ: báo lỗi
Khí phát sinh 
Nồng độ Hydrogen Peroxide < 15 ppb
Nồng độ Ozone < 5 ppb

1. Các thử nghiệm độc lập cho thấy công nghệ TADIRAN AIROW 1TM  loại bỏ được các mầm bệnh lây nhiễm qua aerosol trong các điều kiện thử nghiệm tối ưu. 
    Để tìm hiểu thêm chi tiết, hãy truy cập www.tadiran-international.com/scientifc-testing. 
2. Chỉ các kỹ thuật viên HVAC đủ điều kiện và được đào tạo mới có thể lắp đặt TADIRAN AIROW. 
3. TADIRAN AIROW Được xác nhận là không tạo ozon. Đáp ứng yêu cầu của UL 2998, không phát ra nhiều hơn 0,005ppm cho thử nghiệm theo tiêu chuẩn UL 867;
4. Tổ chức Y tế Thế giới https://www.who.int/các ấn phẩm / cra / chapter / volume2 / 1435-1494.pdf. 
     Báo cáo của EPA về môi trường https://www.epa.gov/report-enosystem/indoor-air-quality. Trước COVID-19; 
5. TADIRAN AIROW cho thấy không có sự thay đổi đáng kể nào về nồng độ VOC được kiểm tra trong phòng hội nghị rộng khoảng 380m2; 
6. TADIRAN AIROW đã giảm mức aerosol SARSCOV-2 được phát hiện xuống 99,998% trong vòng 1.5 giờ (buồng thử 1m3); 
7. TADIRAN AIROW đã giảm mức MS2 xuống 99,9988% trong 2.5h (buồng thử 1m3); 
8. TADIRAN AIROW đã giảm thiểu 99,9973% Staphylococcus Epidermidis trong 2.5h (buồng thử 1m3); 
9. TADIRAN AIROW giảm 98,93% Aspergillus Niger trong 2h (buồng thử 1m3);. 
10. TADIRAN AIROW tạo ra <15 ppb dựa trên một thử nghiệm do Phòng thí nghiệm LSC inc.

Patented Method of Use  
USA Patent No. 11.135.334

Patented Self-Cleaning Mechanism:  
USA Patent No. 9.630.185

Loại
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Any Space Can
Be a Safe Place.

Thiết bị làm sạch không khí bằng Hydrogen Peroxide Aerosol.
Hydrogen Peroxide Aerosol Disinfector

ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI TADIRAN AIROW ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG (PACIFIC LAB)
Địa chỉ: 28 đường 20, Khu dân cư Him Lam, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 28 62 65 46 83    Fax: (+84) 28 62 65 46 93 
Email: sales@paci�clab.vn
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