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Máy hút ẩm cao cấp siêu êm & nhẹ 
model ED-7R

Ứng dụng:
Sử dụng trong những môi trường cần tuyệt 
đối yên tĩnh, trong những phòng có nhiệt độ 
thấp (kho lạnh, kho cấp đông,..) hoặc kho bảo
quản...Các ứng dụng bảo quản yêu cầu độ tin quản...Các ứng dụng bảo quản yêu cầu độ tin 
cậy cao, bảo tàng, quân đội, hiện vật quí...
Đặc điểm:
Nguyên lý hút ẩm: sử dụng rotor hút ẩm kiểu 
tổ ong. Vận hành tự động hoàn toàn. Nút 
nhấn cảm ứng (mạch điều khiển ẩm tự động).
Đèn báo hiệu nước đầy. Di chuyển dễ dàng 
nhờ quay xách. Có thể xả nước liên tục qua nhờ quay xách. Có thể xả nước liên tục qua 
ống dẫn. Lọc khí bằng nylon (Rửa được). Tự 
động vận hành theo chế độ hẹn giờ (2,4,8,10 giờ)
Thông số kỹ thuật:
Công suất hút ẩm: 7 lít/24 giờ (ở điều kiện nhiệt độ & độ ẩm). Công suất 
điện tiêu thụ: 390 ~ 620 Watt (tùy chế độ). Thể tích bình chứa nước: 2 lít.
Độ ồn: 34 ~ 47 dB. Nguồn điện: 220 Volt/50Hz/1 pha. Kích thước: 475 x 290 
x 175 mm. Khối lượng: 5,9 kg. Mã đặt hàng: x 175 mm. Khối lượng: 5,9 kg. Mã đặt hàng: MIS-007-652

Máy hút ẩm cao cấp
model ED-16B

Ứng dụng:
Được sử dụng trong các kho bảo quản 
(kho tiền, kho thiết bị quang học, điện tử, 
kho hồ sơ tài liệu,…). Phòng thí nghiệm, 
phòng máy tính, phòng tổng đài,…phòng máy tính, phòng tổng đài,…
Đặc điểm:
Nguyên lý hút ẩm: ngưng tụ lạnh nhờ sử 
dụng máy nén lạnh. Không sử dụng CFC
Vận hành tự động hoàn toàn. Nút nhấn 
cảm ứng (mạch điều khiển ẩm tự động)
Tự động xả tuyết. Đèn báo hiệu nước đầy
Di chuyển dễ dàng nhờ bánh xe. Có thể xả Di chuyển dễ dàng nhờ bánh xe. Có thể xả 
nước liên tục qua ống dẫn. Lọc khí bằng 
nylon (Rửa được)
Thông số kỹ thuật:
Công suất hút ẩm:16 lít/24 giờ (ở điều kiện 300C, 80%). Công suất điện 
tiêu thụ: 420 Watt. Thể tích bình chứa nước: 5 lít. Độ ồn: 45 dB. Nguồn 
điện: 220 Volt/50Hz/1 pha. Kích thước: 585 x 350 x 300 mm. Khối lượng: 
18 kg. Mã đặt hàng: 18 kg. Mã đặt hàng: MIS-016-653

Máy hút ẩm cao cấp
model ED-12B

Mô tả:
Máy hút ẩm hoàn toàn tự động. Động 
tác duy nhất người sử dụng cần làm là 
cắm điện, thiết lập mức độ ẩm mong 
muốn và nghỉ ngơi, thư giãn. Máy hút muốn và nghỉ ngơi, thư giãn. Máy hút 
ẩm Edison Ed-12B. Độ ồn thấp, hoàn 
toàn tự động và tính thẩm mỹ là các ưu 
điểm nổi bật của loại máy này.
Đặc tính kỹ thuật:
Công suất hút ẩm (*): 12 lít/ngày. Công 
suất điện:  220 Watt. Nguồn điện: 220 
VVolt/50Hz. Dung tích bình chứa nước:
3,5 lít. Lưu lượng gió:  95 m3/h. Độ ồn 
hoạt động: 45 dB. Môi chất lạnh sử 
dụng: R134a, 140 gram. Kích thước:
515 x 270 x 345 mm. Trọng lượng: 14 kg. (*): Giá trị đo trong điều kiện 
300C/80%. Mã đặt hàng: MIS-012-026

Máy hút ẩm cao cấp
model ED-35B

Mô tả:
Máy hút ẩm Edison là 
máy được sử dụng cho 
các không gian tương đối 
lớn. Dễ dàng triển khai lắp lớn. Dễ dàng triển khai lắp 
đặt, công suất hút ẩm lớn, 
tiết kiệm điện là các ưu 
điểm của loại máy này.

Đặc tính kỹ thuật:
Công suất hút ẩm (*): 35 
lít/ngày. Công suất điện: 
680 680 Watt. Nguồn điện: 
220V/50 Hz.Dung tích 
bình chứa nước: 7 lít
Lưu lượng gió: 280 m3/h. 
Độ ồn hoạt động: 53dB.Môi chất lạnh 
sử dụng:  R134a, 330 gram.Kích thước:
580 x 350 x 445 mm.  Trọng lượng: 25,5 kg. 
Mã đặt hàng: Mã đặt hàng: MIS-035-028
(*): Giá trị đo trong điều kiện 300C/80%. 

Máy hút ẩm Mini Felix
model FD-250

Ứng dụng:
Dùng trong các tủ bảo quản từ 1,3 mét trở lên 
tùy độ kín và đổ ẩm mong muốn (bảo quản 
thiết bị quang học, điện tử, phụ tùng thay thế, 
đồ đạc quý hiếm...). Dùng hút ẩm trong xe ôtô đồ đạc quý hiếm...). Dùng hút ẩm trong xe ôtô 
(tránh hiện tượng phát sinh mùi, hôi hoặc mốc 
đặc biệt vào những ngày ẩm hay khi xe ít sử 
dụng). Lắp trong các tủ điện, điều khiển...Đặc 
biệt có thể sử dụng với nguồn điện 1 chiều để 
thực hiện công tác ở những khu vực không 
điện (ví dụ: các thùng bảo quản quân đội, tủ bảo quản...)
Đặc điểm:Đặc điểm:
Nguyên lý hút ẩm: ngưng tụ lạnh nhờ nguyên lý Peltier (điện tử). Tự động 
tắt khi bìnhđầy nước có thể gắn ống tự chảy ra ngoài. Có thể dùng với 
nguồn điện 1 DC. 
Thông số kỹ thuật:
Công suất hút ẩm: 250 ml/24 giờ (ở điều kiện 300C, 80%). Công suất điện 
tiêu thụ: 40 Watt. Thể tích bình chứa nước: 500 ml. Độ ồn: < = 40dB. 
Nguồn điện: 12V DC hoặc 220VNguồn điện: 12V DC hoặc 220V AC, 3A (dùng với Adapter). Kích thước: 
154 x 130 x 220 mm. Khối lượng: 1,3 kg. Mã đặt hàng: MIS-250-003

Máy hút ẩm xách tay Aikyo
model AD-9B-EU

Ứng dụng:
Hút ẩm trong gia đình (phòng ngủ, phòng 
khách, kho chứa đồ đạc,…). Phòng thí 
nghiệm, máy tính, bệnh viện...
Nguyên lý hoạt động:Nguyên lý hoạt động:
Nguyên lý hút ẩm: ngưng tụ lạnh nhờ sử 
dụng máy nén lạnh. Không sử dụng CFC. 
Vận hành tự động hoàn toàn. Tự động xả 
tuyết. Đèn báo hiệu nước đầy. Di chuyển dễ 
dàng nhờ quai xách. Có thể xả nước liên tục 
qua ống dẫn. Lọc khí bằng nylon (Rửa được). 
Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuật:
Công suất hút ẩm: 9 lít/24 giờ (ở điều kiện 300C, 80%). Công suất điện 
tiêu thụ: 245 Watt. Thể tích bình chứa nước: 3 lít. Độ ồn: 39 dB. Nguồn 
điện: 220V/50Hz/1 pha. Kích thước: 505 x 317 x 266 mm. Khối lượng: 
12,4 kg. Mã đặt hàng: MIS-090-004


