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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ AIROCIDE 

 

 

PHOTOCATALYTIC AIR PURIFICATION SYSTEM  

 

 AIROCIDE MODEL DESIGNATIONS  
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GIỚI THI ỆU 
 
Chúc mừng bạn đã lựa chọn hệ thống làm sạch không khí của NASA, Airocide® 

Photocatalytic Air Purification System (gọi tắt là Airocide), oxy hóa tất cả các phân tử 

hữu cơ trong không khí ngay cả những phân tử rất nhỏ không thể lọc được. Công nghệ 

độc đáo của Airocide® sử dụng một buồng phản ứng khép kín với ống thủy tinh nhỏ mạ 

bằng chất xúc tác titanium dioxide. Khi được chiếu năng lượng hệ thống đèn UVG có 

bước sóng tiêu chuẩn 254 nanomet, các phân tử nước được tách ra và các gốc hydroxyl 

bao bề mặt được hình thành. Mọi phân tử hữu cơ, bất kể kích thước nhỏ đến đâu, khi tiếp 

xúc với gốc OH- đều bị phá hủy tức thời. Airocide® được kiểm định bởi FDA như là một 

thiết bị y tế Class II và đã được chứng minh độc lập bởi phòng phí nghiệm chất lượng 

không khí về việc an toàn đối với khí thải nhà kính và tầng ozone. Kết quả của quá trình 

oxy hóa các phân tử hữu cơ là một lượng hơi nước nhỏ và khí CO2. Airocide®  ôxy hóa 

bào tử nấm mốc, độc tố nấm mốc, vi khuẩn, virus và các chất hữu cơ dễ bay hơi VOC khi 

tiếp xúc. Đã được chứng minh trên các chuyến bay quốc tế và Tàu vũ trụ con thoi, 

Airocide®  là một trong những sản phẩm phát triển bởi NASA và hoạt động rất tốt. 
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THÔNG TIN QUAN TR ỌNG SỬ DỤNG AN TOÀN  

 ĐỌC VÀ LƯU GIỮ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY 

Các hướng dẫn về an toàn  
Để đảm bảo an toàn, đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng hoạt động này trước khi cài đặt hoặc 

vận hành hệ thống làm sạch không khí Airocide®. Lưu giữ hướng dẫn sử dụng này để 

tham khảo trong tương lai.  

Khác với mô tả trong hướng dẫn cài đặt, trong mọi trường hợp bạn không nên tháo vỏ 

bên ngoài của hệ thống Airocide®. Xem thêm chi tiết trong phần phần bảo trì và bảo 

dưỡng. 

Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) sức khỏe yếu, giác quan 

kém hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc 

hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Trẻ em 

phải được giám sát để đảm bảo rằng các em không chơi với thiết bị này. 

Hệ thống Airocide® làm sạch không khí sử dụng bằng sáng chế do NASA phát triển. 

Trung tâm của hệ thống này là buồng phản ứng. Không vận hành hệ thống Airocide® khi 

không có vỏ bọc ngoài hoặc khi nắp của buồng phản ứng không đăt đúng chỗ.  

Quang bức xạ phơi sáng  

Hệ thống Airocide® sử dụng một nguồn sáng có thể có nguy hại nếu tiếp xúc khi không 

có kính bảo vệ mắt. Nguồn sáng này được lắp đặt một cách an toàn trong buồng phản 

ứng. Trong khi sử dụng bình thường, người dùng không thể tiếp xúc với nguồn sáng này. 

Để tránh gặp nguy hiểm do tiếp xúc với nguồn sáng của hệ thống, không vận hành hệ 

thống Airocide® nếu vỏ bìa bên ngoài hoặc che buồng phản ứng bị loại bỏ. 

 



 

4 
 

 

 

 

Từng sản phẩm Airocide® chỉ nên được sử dụng theo khuyến cáo trong hướng dẫn 
này. Không tuân thủ các khuyến nghị có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng 
hoặc tử vong. 
 

 

Từng sản phẩm Airocide®, cũng như tất cả các thiết bị điện, đều có các nguy cơ 
cháy, điện giật, và khả năng chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không 
đúng cách sử dụng. Luôn luôn làm theo các biện pháp phòng ngừa sau: 
 

An toàn điện  
 

Khi sử dụng bất kỳ thiết bị điện, biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản phải luôn luôn 

được tuân thủ chặt chẽ. Để giảm nguy cơ bị điện giật, hỏa hoạn và thương tích cá nhân 

cần phải: 

• Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị 

• KHÔNG cho trẻ nhỏ lại gần máy và phải giám sát chặt chẽ khi trẻ lại gần máy 

• KHÔNG đánh rơi hoặc chèn vật gì vào trong khe hở của máy 

• KHÔNG tháo rời các bộ phận của máy trừ khi thực hiện các thao tác được nêu ra 

trong hướng dẫn bảo trì hàng năm với bộ đèn thay thế 

• Chỉ sử dụng máy ở trong phòng 

• KHÔNG thay thế hoặc dùng lẫn dây điện trong bất kì hoàn cảnh nào. Nếu cần 

thiết, sử dụng phích cắm chuyển đổi phổ biến toàn cầu 

WARNING: 

WARNING: 
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• Thiết bị này có một phích cắm nối đất. Chỉ sử dụng các phích cắm phù hợp được 

cài đặt và nối đất phù hợp. Không thay đổi phích cắm hoặc cố gắn phích cắm vào 

các ổ cắm không phù hợp. 

• KHÔNG sử dụng máy nếu dây điện hoặc phích cắm bị hư hỏng 

• KHÔNG để dây điện của máy trong các khu vực hay có người đi lại. Để tránh 

nguy cơ hỏa hoạn, không đặt dây dưới thảm, đồ nội thất hoặc các thiết bị gần 

nguồn nhiệt, tản nhiệt, bếp lò hoặc lò sưởi. 

• KHÔNG nhúng máy trong nước hoặc các chất lỏng khác hoặc đổ nước hoặc các 

chất lỏng trên máy. 

• Luôn luôn rút phích cắm của máy trước khi di chuyển, thay đổi bộ lọc, làm sạch 

hoặc bất cứ khi nào các máy không được sử dụng. Hãy chắc chắn để kéo bằng 

phích cắm, không kéo bằng dây. 

• KHÔNG sử dụng thiết bị với bất kỳ thiết bị kiểm soát tốc độ trạng thái rắn để điều 

khiển năng lượng điện cho thiết bị ví dụ như một công tắc điều chỉnh độ sáng. 

• KHÔNG sử dụng máy khi có các chất dễ cháy hoặc hơi có mặt. 

• Tắt nguồn chính trước khi rút phích cắm. 

• KHÔNG tháo rời các bộ phận khi máy đang được cắm điện. 

• KHÔNG cầm phích cắm hoặc các ống lọc không khí với tay ướt. 

• KHÔNG đóng dây điện trong một cánh cửa, kéo dây xung quanh các cạnh sắc nét, 

hoặc để dây gần bề mặt nóng. 

• Giữ các đơn vị thanh lọc không khí xa hơi nước và nước 

• KHÔNG vận hành máy thanh lọc không khí gần nguồn nhiệt hoặc khí ga dễ cháy. 

Tấm đăng kí 
Tấm đăng ký hệ thống Airocide® xác nhận rằng đây là một sản phẩm Airocide® đích 
thực. Tấm này có số hiệu của đơn vị của bạn cũng như số serial. Để xác nhận bảo hành 
của bạn, xin vui lòng đăng ký hệ thống Airocide tại www.airocide.com. Điều kiện bảo 
hành hoàn chỉnh có thể được tìm thấy trên trang 16. 
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Các tính năng hệ thống làm sạch không khí  
Các thông số hoạt động  

Hệ thống lọc của Airocide ® được thiết kế cho hoạt động liên tục, 24 giờ một ngày, 7 

ngày một tuần. Cho hiệu quả tối đa, khi bạn khởi động hệ thống của bạn, đừng tắt nó đi.  

Nhiệt độ môi trường xung quanh  

Hệ thống Airocide ® được thiết kế để hoạt động trong một phạm vi nhiệt độ không khí 

xung quanh 340 F đến 950 (10 C - 350C)F. Đối với môi trường có nhiệt độ bình nằm ngoài 

phạm vi này, hãy tham khảo ý kiến từ các đại lý được ủy quyền của Airocide® trước khi 

cài đặt.  

Bảo trì tối thi ểu  

Hệ thống lọc không khí Airocide ® là hầu như bảo trì miễn phí. Mỗi năm một lần, đèn và 

phần thu hạt lớn cần phải thay thế. Tham khảo mục bảo trì và bảo dưỡng máy để biết 

thêm thông tin. 

Năng lượng hiệu quả hoạt  

Hệ thống của bạn được thiết kế với tiêu chí hiệu quả năng lượng sử dụng. Hệ thống 

Airocide ® lớn nhất sử dụng ít năng lượng hơn so với bốn bóng đèn 100 watt.  
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Bảng điều khiển cho người dùng 

 

Bảng điều chỉnh nằm ở phía bên phải của hệ thống Airocide ®. Bảng điều khiển này điều 

khiển hoạt động của máy và cung cấp thông tin liên quan đến trạng thái hoạt động. Các 

nút điều khiển và các đèn báo hiệu như sau:  

On/Off - Chuyển đổi này là công tắc nguồn chính để bật/bắt máy. 

Hiển thị đèn - Các đèn LED sẽ cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của máy như 

sau: 

• Đèn Power (màu lá cây) – đèn này cho thấy trạng thái năng lượng của máy với 

các điều kiện sau: 

o Đèn sáng bình thường – máy đang nhận dòng điện trong phạm vi hoạt 

động bình thường 

o Đèn tắt – nếu đèn này bị tắt và dây nguồn vẫn được cắm và máy vẫn đang 

bật thì phải xem thông tin trong phần “Chẩn đoán sự cố” để biết chi tiết 

• Đèn overheat (màu đỏ) – đèn này cho thấy tình trạng máy quá nóng hay không 

o Đèn tắt – nếu đèn này bị tắt có nghĩa là hệ thống máy đang hoạt động trong 

phạm vi nhiệt độ bình thường 

o Nhấp nháy – nếu hệ thống vượt quá phạm vi nhiệt độ hoạt động bình 

thường trong một khoảng thời gian dài, đèn này sẽ nhấp nháy và hệ thống 

sẽ tự tắt. Thao khảo phần “Chẩn đoán sự cố” để biết thêm thông tin.  

• Đèn Change (màu vàng) – đèn này cho thấy bóng đèn nào đó cần được thay thế.  

o Đèn tắt – nếu đèn LED này tắt có nghĩa là hệ thống đang hoạt đồng bình 

thường và không có bóng đèn nào cần được thay thế.  
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o Đèn nhấp nháy – khi đèn này nhấp nháy có nghĩa là cần phải thay bộ đèn 

trong buồng lọng của máy. Tham khảo thêm phần “Bảo trì và bảo dưỡng” 

để biết thêm thông tin chi tiết. 

• Đèn  Unit status (màu xanh da trời) – đèn LED này hiển thị trạng thái hoạt động 

của máy với các thông tin sau: 

o Đèn sáng bình thường – hệ thống đang hoạt động bình thường 

o Đèn tắt – nếu đèn Power đang sáng với màu xanh lá cây và đen Unit status 

bị tắt, cần kiểm tra xem vỏ máy đang được bảo vệ đúng cách hay không. 

Đèn Unit status (xanh da trời) cũng tắt nếu đèn Over heat (đỏ) nhấp nháy.  

Để biết thêm thông tin về tình trạng hoạt động của các đèn báo, tham khảo phần “Thông 

số hoạt động cho các đèn báo trạng thái hệ thống” trong trang 9 của hướng dẫn này. 

 

Cổng ra không khí 
 

 
 

Không khí đã được xử lý bởi hệ thống Airocide® sẽ thoát ra qua cổng ra không khí, nằm 

ở phía bên trái của máy, tiếp giáp với bảng điều khiển giao diện người dùng. Khi lựa 

chọn nơi để đặt máy, chắc chắn rằng có ít nhất 3 feet (1 mét) của không gian không bị 

cản trở xung quanh cổng ra không khí. Không khí đầu ra sẽ được ấm. 

Nguồn cung cấp 
Hệ thống Airocide® được thiết kế để hoạt động trong phạm vi 100-240 VAC của điện 
một pha. 
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Hệ thống không khí vào 
 

 

Hệ thống Airocide® xử lý không khí bị ô nhiễm bằng cách đưa nó vào hệ thống hút 

không khí, bao gồm các cổng không khí vào và mảng bộ lọc các hạt lớn.  

Cổng không khí vào 

Cổng không khí vào cho hệ thống Airocide® chứa một bộ lọc các hạt lớn để ngăn chặn 

các hạt vô cơ lớn xâm nhập vào các quạt và các buồng phản ứng. Để mở cửa hút gió, bật 

hai nút bấm truy cập và gấp cửa xuống. 

Tấm chắn lọc các hạt lớn 
 

 

Phía sau cửa cổng hút gió, bạn sẽ thấy tấm chắn lọc các hạt lớn. Tham khảo phần bảo vệ 
và chăm sóc để biết chi tiết về làm sạch hoặc thay thế tấm chắn lọc. 
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Nắp ngoài 

 

Hệ thống Airocide ® được bảo vệ bởi một nắp bên ngoài chính. Nắp này chỉ nên được 

mở ra khi cần thiết để thay đổi hệ thống đèn của Airocide ®. Tham khảo phần Bảo trì và 

bảo dưỡng để biết chi tiết về việc thay đổi đèn 

Cửa truy cập phòng phản ứng  
 

. 

 

 

Khi nắp bên ngoài được loại bỏ, cửa truy cập phòng phản ứng có thể được mở ra. Bảng 

điều khiển truy cập này cho phép thay thế hệ thống đèn của Airocide® nhanh chóng và 

Cửa truy cập phòng phản ứng trong vị trí mở 

Vít của cửa truy cập phòng phản ứng. 

Tháo vít để mở cửa 
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dễ dàng. Để an toàn, có các ốc đảm bảo bảng của phòng này. Tháo những ốc vít này để 

mở cửa truy cập buồng phản ứng. Tham khảo phần bảo vệ và chăm sóc để biết chi tiết về 

việc thay đổi đèn. 

Nút thi ết lập lại việc thay đèn 

 

Một nút thiết lập lại việc thay đèn nằm trên mặt sau của bảng điều khiển giao diện người 

dùng. Nút này nên được ấn mỗi lần thay đổi đèn xảy ra để cho phép phần mềm của hệ 

thống Airocide® hiệu chỉnh với đèn mới. Không ấn lại nút này trừ khi đèn mới đã được 

cài đặt. Tham khảo phần bảo vệ và chăm sóc để biết chi tiết về việc thay đổi đèn. 

Các thông số hoạt động cho hệ thống đèn chỉ thị trạng thái 
Bảng dưới đây sẽ cung cấp một tài liệu tham khảo nhanh chóng về tình trạng hoạt động 

của hệ thống Airocide® dựa trên các đèn báo trên bảng điều khiển giao diện người dùng. 

 Đèn chỉ thị  

Trạng thái hoạt động hệ 
thống Airocide 

Xanh 
lá 

Đỏ Vàng Xanh Hành động cần thiết 

Bật nguồn-Điều kiện hoạt 
động bình thường 

Bật Tắt Tắt Bật 
Không yêu cầu - Hoạt động bình 
thường 

Cần thiết thay đèn Bật Tắt 
Nhấp 
nháy 

Bật 
Liên lạc dịch vụ kỹ thuật hoặc thay 
đổi đèn 

Nắp ngoài được mở hoặc 
chưa kín 

Bật Tắt Tắt Tắt 
Xem xét chắc chắn rằng nắp ngoài đã 
được lắp chặt 

Hệ thống Airocide quá 
nóng 

Bật 
Nhấp 
nháy 

Tắt Tắt 
Hệ thống Airocide đã hoạt động tới 
hạn nhiệt độ cho phép. Liên hệ dịch 
vụ kỹ thuật để kiểm tra chẩn đoán 
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Công nghệ quản lý điện năng  

Để bảo vệ các hệ thống điện tử trong đơn vị Airocide®, phần mềm quản lý điện năng tiên 

tiến được sử dụng. Phần mềm này được liên tục theo dõi điện áp cung cấp cho hệ thống 

Airocide®. Trong trường hợp điện áp giảm xuống dưới hoặc vượt quá phạm vi hoạt động 

bình thường, phần mềm sẽ tắt các hệ thống quan trọng. Tình trạng này được hiển thị bởi 

các ánh sáng màu xanh lá cây bị tắt trên bảng điều khiển giao diện người dùng. Khi điện 

áp đến trở về mức bình thường, phần mềm sẽ khôi phục điện cho hệ thống Airocide ®, và 

hoạt động bình thường sẽ được tiếp tục. 

Hệ thống Airocide ® được thiết kế để hoạt động trong phạm vi 100-240 VAC của điện 

một pha. Trong một số trường hợp, phần mềm quản lý điện năng sẽ cho phép các đơn vị 

hoạt động ngoài phạm vi này. Tuy nhiên, nếu môi trường thí nghiệm thường xuyên biến 

động điện áp, sử dụng một ổn áp có thể là cần thiết để đạt được hoạt động liên tục nhất 

quán của hệ thống Airocide®. Tham khảo ý kiến đại lý Airocide ® của bạn để biết thêm 

thông tin.  

Hệ thống Airocide ® được thiết kế để hoạt động trong một 100-240 VAC pha điện môi 

trường. Trong một số trường hợp, phần mềm quản lý điện năng sẽ cho phép hệ thống 

hoạt động ngoài phạm vi này. Tuy nhiên, nếu môi trường của bạn thường xuyên có biến 

động điện áp, nên sử dụng một ổn áp để hệ thống có thể hoạt động liên tục và nhất quán. 

Tham khảo ý kiến của nhà phân phối Airocide ® của bạn để biết thêm thông tin. 

Lắp đặt và cài đặt hệ thống Airocide ® 

Đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn này trước khi bắt đầu lắp đặt. Lưu giữ các hướng dẫn 
này. 

Lắp đặt phần cứng 

Với nhiều kỹ thuật xây dựng và bề mặt lắp đặt, việc lắp đặt chỉ nên được tiến hành và 

hoàn thiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm. Họ có thể xác định bề mặt và chọn phần cứng 
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phù hợp nhất để lắp đặt hệ thống Airocide® một cách an toàn. Bảng sau bao gồm các 

phần cứng của hệ thống Airocide®, sẽ phù hợp và đầy đủ cho hầu hết các bề mặt: 

STT Mô tả Số 

1 Tấm vít kim loại, #10 x 1-1/2" 6 

2 Tấm Anchor, 1 3/16" x 1/4" 6 

3 Washer, 3/16" 6 

 

Hướng dẫn vị trí l ắp đặt 

Hệ thống Airocide® được thiết kế để gắn lên tường. Đối với một số ứng dụng, nó có thể 

gắn được lên trần. Tuy nhiên đối với tất cả các trường hợp nên tham khảo ý kiến của kiến 

trúc sư hoặc kiểm tra các chứng nhận/ giấy phép của nhà thầu xây dựng để có thể đưa ra 

phương án lắp đặt phù hợp và an toàn nhất. 

Xác định vị trí của hệ thống Airocide® 

Nói chung, hệ thống Airocide® nên được đặt ở trung tâm của phòng, ví dụ như tường, 

các thiết bị chiếu sáng hoặc các vị trí không cản trợ luồng thông khí. Sau đây là những 

hướng dẫn chung để chọn vị trí: 

• Giải phóng mặt bằng – Rất cần thiết để hệ thống Airocide® hoạt động hiệu quả, khoảng 

cách để hút gió và thổi gió  đến một vật cản bất kỳ ít nhất  là 3 feet (1 mét). 

• Nhiệt độ - Không khí thoát ra thường là khí nóng. 

• Vị trí phù hợp với nguồn điện - Hãy chắc chắn một ổ cắm điện phù hợp cho hệ thống. 

Hệ thống Airocide ® có sẵn dây điện dài 7-9ft (2,30-2,75 mét ). 

• Gần hệ thống điều hòa nhiệt độ - Khoảng cách cho phép ít nhất của hệ thống này với 

một hệ thống điều hoà không khí là 10 feet (3 mét). Tránh không khí thoát ra từ hệ thống 

thổi trực tiếp vào hệ thống điều hòa không khí. 
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• Hướng - Hãy chắc chắn khoảng cách giữa mặt trên của hệ thống cách với trần hoặc đèn 

ít nhất 2 feet (0,5 mét). 

Hướng của hệ thống Airocide ® 

Các đơn vị có thể được lắp đặt theo các hướng sau: 

• Ngang - Đây là hướng phổ biến nhất; đối với người dùng thì màn hình giao diện điều 
khiển và cổng khí ra ở phía bên trái và cổng khí vào ở bên phải. 

• Dọc - Hướng thẳng đứng nên có màn hình giao diện cho người dùng và đầu thoát khí úp 
xuống. 

 

Gỡ hệ thống Airocide® từ thùng carton 

Hệ thống Airocide ® gồm ba thành phần chính, được sắp xếp chặt chẽ với nhau khi vận 

chuyển. Các thành phần như sau: 

• Lớp vỏ ngoài - Bảo vệ các thành phần điện tử và hệ thống của Airocide ®. Tốt hơn hết 

là khi lắp đặt hoặc thay thế các loại đèn thì lớp vỏ ngoài vẫn nên được đảm bảo an toàn. 

• Khung gầm cho hệ thống Airocide ® - Đây là phần khung chính cho tất cả các thành 

phần hệ thống của Airocide ® lắp đặt. 

• Giá đỡ- Khi được lắp đặt đúng cách vào một tường hoặc trần nhà, giá đỡ này sẽ hỗ trợ 

phần trọng lượng cho hệ thống khung gầm và vỏ ngoài của hệ thống Airocide ®. 

Chuẩn bị lắp đặt - Loại bỏ các giá đỡ khi vận chuyển 

Một khi hệ thống Airocide ® được gỡ ra từ thùng carton và xác định được vị trí cho các 

đơn vị, phần lắp đặt sẽ được tiến hành. Bắt đầu bằng việc gỡ bỏ các giá đỡ vận chuyển 

theo các bước như sau: 

1) Đặt các bộ phận trên một sàn phẳng hoặc một mặt phẳng nào đó.  

2) Sử dụng tuốc nơ vít, cẩn thận mở các ốc vít gắn vỏ ngoài với các đơn vị khung gầm. 
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3) Mở cổng khí vào bằng cách xoay hai chốt hai bên của bảng điều khiển. 

4) Hãy cẩn thận khi tháo vỏ, bề mặt của chúng rất dễ bị trầy xước. Để gỡ vỏ ngoài, cầm 

phần mặt dưới của vỏ từ phía cổng khí vào, cẩn thận nâng lên và quay lại phía màn hình 

giao diện điều khiển. 

5) Sử dụng tuốc nơ vít, mở các ốc ở phần trên và dưới của mép ngoài của khung gầm. 

Các ốc vít này gắn chặt khung gầm với phần giá đỡ. 

6) Với màn hìnhgiao diện người dùng phía bên trái, cầm cạnh trái của khung ® Airocide 

và trượt về bên phải. 

7) Nâng hệ thống Airocide ® lên ở một góc, từ mặt dưới của khung gầm cho đến khi gỡ 

hoàn toàn phần vỏ thùng.  

Lắp đặt giá đỡ 

Với các kỹ thuật lắp đặt và nhiều cách gắn, việc lắp đặt chỉ nên được hoàn thành chỉ bởi 

các nhà thầu có kinh nghiệm. Họ sẽ xác định được bề mặt gắn và các lắp đặt phần cứng 

an toàn và phù hợp nhất cho hệ thống Airocide ®.  

Theo hướng dẫn, trọng lượng của mỗi hệ thống Airocide ® như sau: 

GCS-25 19,03 lbs (8,63 kg) 

GCS-50 37,04 lbs (16,80 kg) 

GCS-100 64,15 lbs (29,10 kg) 

 

Lắp đặt giá đỡ và phần cứng 

Giá đỡ cho mỗi hệ thống Airocide® được xẻ rãnh theo chiều ngang và theo chiều dọc để 

cho phép dễ dàng lắp phần cứng. Tùy thuộc vào hướng gắn bề mặt, tối thiểu là 4 ốc vít 

hoặc bu lông nên được sử dụng cho GCS -25 và tối thiểu là 6 ốc vít hoặc bu lông cho 
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GCS -50 và GCS -100. Bởi vì sự đa dạng của các cách lắp đặt, bạn nên tham khảo ý kiến 

một nhà thầu có kinh nghiệm hoặc liên hệ với nhà phân phối Airocide®. 

Nếu bạn hoặc nhà thầu của bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến lắp đặt, xin vui lòng liên 

hệ với Akida Holdings, LLC hoặc nhà phân phối sản phẩm cho bạn. Akida Holdings, 

LLC và các chi nhánh không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho các bạn nếu 

bạn tự lựa chọn lắp đặt hệ thống mà không có các kỹ thuật viên có trình độ về hệ thống 

Airocide®. 

Định hướng gắn giá đỡ 

Giá đỡ có thể được sử dụng để gắn hệ thống Airocide ® trong cả hai cấu hình nằm ngang 
hoặc thẳng đứng như hình hướng dẫn sau đây: 

 

   

Hướng ngang Hướng dọc 
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Gắn hệ thống Airocide® vào giá đỡ 

Khi giá đỡ được gắn chặt vào tường hoặc trần nhà, hệ thống Airocide® sẵn sàng để được 

gắn vào. Hãy chắc chắn là nguồn điện chưa được cắm khi tiến hành công đoạn này. Tiến 

hành các bước như sau: 

1) Nâng khung hệ thống Airocide®, với màn hình giao diện người dùng phía bên trái, và 

đặt các khe cắm ở phía trên của khung gầm vào các móc. 

2) Nhẹ nhàng kéo phần dưới của khung gầm ngược lại cho đến khi các khe cắm gắn hết 

vào các phần của giá đỡ. 

3) Với khung gầm ép ngược lại với giá đỡ, trượt khung sang bên trái để gắn các khe với 

giá đỡ. 

4) Thay thế các ốc vít đã được loại bỏ trong Bước 5 của Phần gỡ các giá đỡ vận chuyển, 

bắt đầu với các ốc hàng đầu. Bước này sẽ đảm bảo gắn chặt phần khung gầm và giá đỡ. 

5) Cẩn thận lắp vỏ bên ngoài bằng cách bắt đầu từ phía màn hình điều chỉnh giao diện 

người dùng, trượt phần vỏ qua phần màn hình giao diện điều khiển và cổng khí ra. Sau 

đó, xoay nắp xuống cho đến khi ngang bằng với khung gầm. 

6) Thay thế các ốc vít ở vỏ ngoài đã bị mở ra ở Bước 2 của Phần gỡ các giá đỡ vận 

chuyển. Cẩn thận, đừng vít quá chặt. 

Khởi động hệ thống Airocide® 

Cấp điện cho hệ thống Airocide® 

Khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống, cắm hệ thống Airocide ® vào nguồn điện 100-240 
VAC. 

Khởi động  hệ thống Airocide® 

Để khởi động hệ thống, từ màn hình giao diện điều khiển người dùng, bật On / Off 
chuyển sang "On". Hệ thống Airocide® sẽ được khởi động với tất cả 4 đèn LED trong 
khoảng 2 giây, sau đó chỉ có đèn báo năng lượng màu xanh lá cây và đèn báo hệ thống 
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màu xanh nước biển được duy trì. Bây giờ bạn có thể bắt đầu trải nghiệm luồng không 
khí sạch và trong lành! 

Điều khiển hoạt động của hệ thống Airocide ® 

Để đảm bảo hoạt động đúng và an toàn của hệ thống Airocide ®, bạn nên quan sát và 

theo dõi các thông số sau: 

• Hoạt động liên tục - Hệ thống lọc không khí Airocide ® được thiết kế cho hoạt động 

liên tục, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Để đặt hiệu quả tối đa, một khi đã khởi động 

hệ thống, đừng tắt nó đi. 

• Nhiệt độ môi trường xung quanh - Hệ thống Airocide ® được thiết kế để hoạt động 

trong một phạm vi nhiệt độ không khí xung quanh 34 °F - 95 °F (1oC - 35 oC). Đối với 

môi trường có nhiệt độ nằm ngoài phạm vi này, tham khảo ý kiến đại lý được ủy quyền 

của Airocide ® trước khi lắp đặt. 

• Điều hòa nhiệt độ và các hệ thống kiểm soát khí hậu - Trong trường hợp điều hòa không 

khí hoặc hệ thống kiểm soát khí hậu được tắt khi hệ thống Airocide ® đang hoạt động, có 

thể dẫn đến nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá phạm vi của hệ thống, do đó nhất 

thiết phải tắt hệ thống Airocide ®. Nếu không, việc vẫn để hệ thống Airocide ® có thể 

làm các thiệt hại không thể khắc phục, mất hiệu lực bảo hành. 

• Chất lượng nguồn điện- Hệ thống Airocide ® được thiết kế để hoạt động với nguồn 

điện một pha, 100-240VAC. Trong một số trường hợp, phần mềm quản lý điện năng sẽ 

cho phép các đơn vị hoạt động ngoài phạm vi này. Tuy nhiên, nếu điện áp thường xuyên 

biến động thì nhất thiết phải sử dụng thiết bị ổn áp. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia 

của các đại lý Airocide ® để biết thêm thông tin. 
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Bảo trì và chăm sóc 

Bảo trì hàng năm 

Hệ thống Airocide ® được thiết kế và hoạt động với yêu cầu bảo trì tối thiểu. Các chi tiết 
phụ kiện thay thế hàng năm thường là các loại đèn và màn lọc các hạt bụi lớn. Các phụ 
kiện này được đóng gói thành các bộ bảo trì định kỳ hàng năm cho các model Airocide 
®. Liên hệ với đại lý ủy quyền của Airocide ® để mua các bộ này. Chúng tôi khuyến 
khích các bạn nên luôn luôn có sẵn một bộ bảo trì này bên cạnh hệ thống. 

Quy trình thay th ế đèn 

Trên cơ sở hàng năm, rất cần thiết phải thay thế tất cả các đèn trong hệ thống Airocide ®. 
Khi đèn LED trên bảng điều khiển chuyển sang màu vàng, nó cảnh báo bạn nên thay thế 
các bóng. Việc không thay thế bóng đèn hang năm có thể làm giảm hiệu quả của hệ thống 
lọc không khí. Hệ thống Airocide ® sử dụng đèn độc quyền chỉ có từ đại lý ủy quyền 
Airocide ®. 

Không nên thay thế sử dụng các loại đèn khác, nó có thể dẫn đến hỏng hóc các bộ phận 
khác và mất hiệu lực bảo hành. Có đủ các đèn trong bộ bảo trì hang năm cho từng loại 
model. Liên hệ với đại lý Airocide ® để có thể mua bộ bảo trì. 

Để thay các loại đèn trong hệ thống Airocide ®, bạn sẽ cần bộ bảo trì phù hợp với từng 
model và một tuốc nơ vít. Xin lưu ý rằng việc thay bóng đèn chỉ cần mỗi năm một lần và 
nên được thực hiện với kỹ thuật viên được đào tạo của đại lý Airocide ®. Khi bạn có các 
phụ kiện, tiến hành theo các bước sau để thay thế bóng đèn: 

1 ) Xoay On / Off chuyển sang vị trí Off. 

2) Rút phích cắm dây nguồn. 

3) Sử dụng tuốc nơ vít, cẩn thận loại bỏ các ốc vít ở vỏ ngoài với khung gầm. 

4) Mở cổng khí vào bằng cách xoay hai chốt hai bên của bảng điều khiển cửa . 

5) Hãy cẩn thận khi tháo nắp, vì bề mặt rất dễ bị trầy xước. Để gỡ vỏ ngoài, cầm phía 
dưới của vỏ từ phía cổng khí vào, cẩn thận nâng lên và nghiêng về phía màn hình điều 
khiển. 

6) Gỡ các ốc vít ở cửa buồng phản ứng và đặt sang một bên. Bạn sẽ cần phải 

gắn lại các ốc vít sau khi bước đổi đèn hoàn tất. 
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7) Để cho máy được làm mát trong 5 phút trước khi đèn bắt đầu sáng nóng lên. 

8) Nhẹ nhàng xoay chuôi đèn và kéo về phía trên buồng phản ứng, tháo nó ra khỏi ống 
đèn (tham khảo hình ảnh dưới đây). Hãy chắc chắn rằng kéo từ đầu kim loại ở đầu của 
đèn. 

9) Tháo tất cả các đèn từ máy.  Hãy chắc chắn xử lý các đèn cũ theo đúng quy định. 

10) Từ bộ bảotrì hàng năm, thay thế hệ đèn mới vào các ống đèn, xoay nhẹ nhàng khi lắp 
vào. Cầm lên đầu kim loại ở chuôi đèn vì dầu trên ngón tay của bạn sẽ dính trên các đèn 
có thể làm giảm tuổi thọ của đèn. Nếu có thể, nên sử dụng găng tay cao su để tránh vấn 
đề này. Nếu gặp phải khó khăn, làm ẩm một miếng giẻ sạch với một lượng nhỏ nước 
đóng chai và làm ẩm vành trong vòng cao su đen của đèn. Chắc chắn rằng mỗi bóng đèn 
được lắp vào chắc chắn, được đặt chính xác trong ống. 

11) Đóng cửa buồn phản ứng và vặn 2 ốc vít. Cửa sẽ giữa chặt các đèn tại chỗ. 

12) Để thiết lập lại bộ hẹn giờ thay thế bóng đèn, với nắp ở ngoài máy, cắm dây điện vào 
ổ. Bật công tắc điện lên. Chú ý rằng lúc này đang có điện ở máy. Tuy nhiên, cánh quạt và 
chấn lưu sẽ không hoạt động nếu công tắc an toàn ở nắp đã được kích hoạt. Đảm bảo 
rằng bạn không chạm vào bất kỳ phần nào của PCB (bảng mạch) hoặc bất kỳ kết nối điện 
khác. Tiếp theo, để thiết lập đèn chuyển sang 2 giây. Ánh sáng vàng nên để trong giây lát 
và sau dó tắt đi. Một khi điều này xảy ra bộ hẹn giờ đèn đã được thiết lập lại. Nếu vì một 
số lý do, đèn LED màu vàng vẫn còn và/ hoặc nhấp nháy, liên hệ với một kỹ thuật viên 
dịch vụ Airocidr hoặc đại lý nơi bạn mua thiết bị. 

13) Xoay công tắc về vị trí tắt máy và rút phích cắm dây nguồn 

14) Cẩn thận lắp vỏ bên ngoài bằng cách bắt đầu từ phía bảng giao diện điều khiển người 
dùng, trượt mở nắp trên bảng điều khiển và cổng thông khí. Sau đó, xoay nắp xuống cho 
đến khi ngang bằng với khung máy. 

15) Thay các ốc vít trên nắp ngoài đã được tháo ra trong bước 2 của quá trình tháo các 
mối nối giá đỡ. Cẩn thận không vặn các ốc quá chặt. 

16) Cắm dây điện vào ổ cắm và chuyển các bộ phận sang vị trí “On”. Máy bây giờ sẽ 
được vận hành đúng với trạng thái đèn LED chiếu sáng màu xanh lá cây và xanh nước 
biển. 



 

21 
 

 

Quá trình thay thế màng lọc bụi lớn 

Tấm lọc nên được thay thế là một phần của quá trình thay thế bóng đèn. Để thay thế màn, 

thực hiện các bước sau: 

1) Tắt điện của hệ thống. 

2) Mở cổng thông khí bằng cách xoay hai chốt hai bên cửa của bảng điều khiển để lộ 

màn lớn dạng hạt (large particulate screen). 

3) Di chuyển màn từ cửa và tháo bỏ. 

4) Đặt màn mới từ bộ bảo trì hàng năm vào trong khung cửa và đóng cửa. 

5) Cắm dây nguồn và bật công tắc điện lại vị trí “On”. 

Làm sạch và bảo dưỡng 

Làm sạch định kỳ được khuyến cáo như nêu dưới đây 

Vỏ ngoài 

Vỏ Airocide ® được thiết kế để giảm thiểu sự tích tụ của chất bẩn và bụi. Để làm sạch vỏ 

bên ngoài, sử dụng một miếng vải ẩm và lau bề mặt các bộ phận. Nếu cần thiết, có thể sử 
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dụng chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng thuốc tẩy hoặc dung môi trên vỏ, hoặc bạn có thể 

làm hỏng.  

Màng lọc hạt lớn 

Đối với môi trường bụi cao, cần phải làm sạch hoặc thay màn thường xuyên, nhiều hơn 

một lần mỗi năm. Trong môi trường như vậy, kiểm tra định kỳ tình trạng của màn, làm 

theo các hướng dẫn ở trên. Bạn có thể làm sạch màn với máy hút bụi hoặc khí nén nếu 

bạn phát hiện cần phải làm sạch màn chắn, không sử dụng nước hoặc bất kỳ chất lỏng 

làm sạch hay dung môi nào. Màn thay thế có thể được mua từ một đại lý ủy quyền 

Airocide. 

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ 

Chẩn đoán sự cố 

Trong trường hợp bạn gặp vấn đề với những hoạt động của hệ thống Airocide hãy tham 

khảo hướng dẫn sau đây: 

Vấn đề Giải pháp 

Hệ thống AiroCide không lên nguồn 

- Đèn không sáng 

- Kiểm tra chắc chắn dây điện đã được 
cắm 

- Để nguồn ở vị trí “On”. 
Đèn của máy ở tình trạng tắt - Chắc chắn rằng cửa buồng phản ứng 

được đóng lại. 
- Chắc chắn vỏ ngoài được bảo vệ đúng 

cách 
Lưu lượng khí giảm - Kiểm tra màn lọc hạt lớn có bị nghẽn 

không. 
- Làm sạch màn nếu cần thiết. 

 

Tr ạng thái hiển thị đèn- Hướng dẫn chẩn đoán sự cố 

Tr ạng thái hoạt động hệ 
thống AiroCide 

Đèn hiển thị  

Thao tác cần 
thiết 

Xanh 
lá 

Đỏ vàng Xanh 
dương 
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Mở nguồn- điều kiện vận 
hành bình thường 

Mở Tắt Tắt Mở Không yêu cầu 
thao tác, vận hành 
bình thường 

Yêu cầu thay đèn Bật Tắt Nháy Bật Liên hệ dịch vụ kỹ 
thuật hoặc tiến 
hành thay đèn 

Vỏ ngoài tắt hay không 
được cố định chính xác 

Bật Tắt Tắt Tắt Đảm bảo rằng vỏ 
ngoài được bảo vệ 
đúng cách 

Hệ thống AiroCide quá nóng Bật Nháy Tắt Tắt Hệ thống 
AiroCide đã hoạt 
động vượt quá 
nhiệt độ tối đa 

. Liên lạc dịch vụ 
kỹ thuật để chẩn 
đoán. 

 

Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề với những hoạt động của hệ thống Airocide của bạn, 
xin vui lòng liên hệ với đại lý Airocide. 
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BẢO HÀNH 1 NĂM 

Chúc mừng bạn đã mua được hệ thống lọc không khí quang xúc tác Airocide! Hệ thống 
này được phát triển bởi NASA, là hệ thống giảm tác nhân gây ô nhiễm không khí tiên 
tiến và hiệu quả nhất hiện nay. Akida Holdings LLC (sau đây gọi tắt là "Công ty") là đơn 
vị phân phối hệ thống lọc không khí Airocide đầu tiên được bảo hành 12 tháng, bắt đầu 
từ ngày mua kể cả các đơn vị đặt vào dịch vụ, và tuân theo các điều khoản và điều kiện 
sau đây. 

Điều khoản và điều kiện: 

1) Bảo hành bao gồm các lỗi liên quan đến vật liệu và kỹ thuật. Công ty sẽ xác định xem 

máy có lỗi về vật liệu hay kỹ thuật hay không. Công ty hoặc bên nhận ủy quyền, đại lý, 

nhà phân phối hoặc đại lý dược chỉ định (gọi chung là “đại diện”) sẽ sửa chữa hoặc thay 

thế các thành phần hoặc máy bị lỗi nếu theo nhận định của họ lỗi là do vật liệu hay kỹ 

thuật. 

2) Nếu đơn vị phát hiện không có lỗi nào, bên mua có thể sắp xếp để các đơn vị của công 

ty hoặc đại diện ủy quyền của nó sửa chữa. Chi phí cho việc sửa chữa sẽ do bên mua chi 

trả. 

3) Bất kỳ một bộ phận của máy cần được sửa chữa hay thay thế sẽ được thay thế bởi các 

bộ phận khác hoặc mới và bộ phận bị lỗi sẽ trở thành tài sản của Công ty. 

4) Để sửa chữa các máy Airocide và khôi phục nó với điều kiện hoạt động đầy đủ, các 

công ty hoặc đại diện ủy quyền của công ty có thể thay đổi các máy và sử dụng các bộ 

phận của máy khác với thiết kế tương tự. 

5) Công ty sẽ cố gắng khẩn trương cung cấp dịch vụ bảo hành, tuy nhiên Công ty hoặc 

đại diện ủy quyền của mình có thể không tiến hành được ngay. 

6) Nếu các bộ phận được sửa chữa hoặc thay thế theo bảo hành, bảo hành sẽ tiếp tục có 

hiệu lực trong khoảng thời gian chưa hết hạn bảo hành của máy. 

7) Nhân viên của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền không có quyền thay đổi các điều 

khoản bảo hành này. 

8) Tiếp tục sử dụng hoặc sở hữu mặt hàng sau khi hết thời hạn bảo hành là bằng chứng 

cho thấy việc bảo hành được thực hiện đầy đủ với bên mua. 
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Để có được dịch vụ bảo hành 

Xin hãy giữ lại các hóa đơn hàng và liên lạc với công ty hoặc đại diện được ủy quyền 

trong thời gian 9 AM đến 5 PM từ thứ hai đến thứ 6 theo: 

Tel: 043-562-7872 

www.airocide.vn 

Chi phí vận chuyển máy Airocide đến và đi từ các trung tâm dịch vụ công ty, hoặc của 

một đại diện được ủy quyền sẽ do bên mua chi trả, trừ khi công ty và bên mua có thỏa 

thuận khác bằng văn bản. Bên mua có trách nhiệm mua bảo hiểm cho cá bộ phận trong 

quá trình vận chuyển. Công ty không chịu trách nhiệm cho các bộ phận bị mất hoặc thất 

lạc trên đường vận chuyển. 

 

Trường hợp ngoại lệ và loại tr ừ: 

Bảo hành không bao gồm các hư hỏng do sự thay đổi, sử dụng quá công suất, sử dụng 

sai, bỏ bê, lắp đạt không đúng (ví dụ như kết nối với một nguồn cung cấp năng lượng 

điện khác hơn so với nguồn điện 1 pha 100-240V) hoặc không tuân thủ lắp đặt và hướng 

dẫn vận hành, tai nạn, sử dụng không đúng, sửa chữa trái phép, thảm họa/ thiên tai, và 

hao mòn thông thường. Bảo hành sẽ hết hiệu lực nếu có các số nối tiếp (tem) ban đầu bị 

mất hoặc bị tẩy xóa nếu máy bị đem ra khỏi quốc gia mà nó đã được mua. 

 

Từ chối trách nhiệm bảo đảm và các tài sản khác: 

Không có bảo hành mở rộng vượt ra ngoài mô tả của thông tư này. Người bán không cam 

kết chịu trách nhiệm về chất lượng của mặt hàng trừ các trường hợp trong tài liệu này. 

Giới hạn bảo hành này thay cho tất cả các phát biểu khác hay các bảo hành thương 

mại. 

Người bán không chịu trách nhiệm về hàng hóa được sử dụng cho bất kỳ mục đích 

cụ thể nào khác. 

Trách nhiệm của công ty được giới hạn chỉ để sửa chữa hoặc thay thế. Công ty không 

chịu trách nhiệm về thiệt hại và hậu quả ngẫu nhiên, lợi nhuận bị mất, bồi thường hoặc 

chi phí cho người được ủy quyền. Nếu công ty phải chịu trách nhiệm về khiếu nại- cho dù 
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trên quy chế, hợp đồng, bảo hành hoặc sai lầm cá nhân làm thiệt hại tài sản- trách nhiệm 

công ty được giới hạn ở giá mua của sản phẩm, trừ trường hợp bị pháp luật cấm.   

HỆ THỐNG AIROCIDE- THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM 
 

Kích thước  21" x 23" x 5"  29" x 23" x 5"  42" x 24" x 5" 

 52 x 56.5 x 11,5 cm 72,5 x 57,5 x 11,5 cm 72,5 x 57,5 x 11,5 cm 

Khối lượng 19,03 lbs 37,04 lbs 64,15 lbs 

 (8,63 kg) (16,80 kg) (29,10 kg) 

Nguồn điện 100-240 Volt 100-240 Volt 100-240 Volt 

Cường độ dòng điện Tối đa 1.0 Amp Tối đa 2.5 Amp Tối đa 5.0 Amp 

Vị trí Tường hoặc đóng vào 
khung treo cao 

Tường hoặc đóng vào 
khung treo cao 

Tường hoặc đóng vào 
khung treo cao 

Dây cắm nguồn 7’-9’ 7’-9’ 7’-9’ 

 (2,29-2,75m) (2,29-2,75m) (2,29-2,75m) 

Yêu cầu bảo trì Thay đổi đèn hàng 
năm 

Thay đổi đèn hàng 
năm 

Thay đổi đèn hàng 
năm 

Vật li ệu vỏ Composit Composit Composit 

 

 

 

 

 

 


