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Nhiệt độ và Độ ẩm
Nhiệt độ trên da người là nền tảng để trao đổi nhiệt giữ cơ thể và 
môi trường xung quanh. Nhiệt độ mà cơ thể người cảm nhận được 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như là nhiệt độ không khí, 
bức xạ nhiệt, độ ẩm tương đối, tốc độ gió, hoạt động thể chất, hoặc 
thậm chí là quần áo. Nhiệt độ và tốc độ gió là những yếu tố quan 
trọng nhất ảnh hưởng đến sự thoải mái của con người.

Đổ mồ hôi làm giảm nhiệt độ bên trong thông qua việc làm mát bằng 
bay hơi trên bề mặt da. Bởi vì khi các phân tử năng lượng cao bốc 
hơi khỏi da, đồng thời giải phóng năng lượng hấp thụ từ cơ thể, da 
và các mạch máu trên bề mặt sẽ giảm nhiệt độ. Một số thử nghiệm 
cho thấy rằng việc làm mát bằng bay hơi đạt được đáng kể ở tốc độ 
gió 0,6m/giây (2km/giờ), làm giảm cảm giác nóng nực với mức 
6-8oC.

Factory Fan là loại quạt công nghiệp có lưu lượng lớn, tốc độ chậm (quạt HVLS). Động cơ và hộp số nội tuyến 
giúp các cánh quạt nhôm dài 2,5m từ từ chuyển động trong không khí. Các cánh quạt được làm bằng nhôm 
cao cấp và đặt theo góc nghiêng 30 độ nhằm tránh lực cản và bị nhiễu loạn khi hoạt độngn. Các cánh quạt có 
thiết kế hoàn hảo về mặt khí động học. Sải cánh màu cam không chỉ giúp nâng tầm vẻ đẹp hình thức mà còn 
góp phần giúp chiếc quạt hoạt động có hiệu quả hơn.

Khi quạt được bật, bộ điều khiển sẽ chậm rãi khởi động động cơ, động cơ này từ từ tăng tốc các cánh quạt 
đến tốc độ cài đặt (trong khoảng 20-70 vòng/phút) để giảm sức ép lên cánh quạt và bánh răng. Quạt được 
thiết kế để tồn tại lâu bền và có tuổi thọ dự kiến ít nhất là 10 năm. 

Quạt có thể làm lưu chuyển 350.000m³ thể tích không khí với tốc độ tối đa 12km/h (ở khoảng cách gần với 
quạt) và 4 km/h (khi cách trung tâm chiếc quạt 15 mét). Để dễ hình dung, bạn có thể hiểu rằng một chiếc chai 
rỗng sẽ bị thổi bay khi đặt tại vị trí cách trung tâm chiếc quạt 15 mét.  

Quạt di chuyển không khí nhiều hơn 50 lần so với quạt trần tiêu chuẩn mà mức tiêu thụ năng lượng lại ít hơn 
tới 3,5 lần. 

Quạt trần công nghiệp 5,5m hiện đang hoạt động tại nhiều nhà máy, nhà kho và các văn phòng lớn ở Thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Chúng tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực từ khách hàng, trong đó có một nhà máy sau khi thay thế số 
lượng lớn quạt trần tiêu chuẩn bằng sản phẩm của chúng tôi đã nhận xét rằng: "không khí đã trong lành hơn 
vì bụi chẳng có thời gian để kịp bám xuống."
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