Quạt Cắt Gió Điều Hòa
Quạt cắt gió điều hòa hay theo cách gọi phổ biến của miền Nam là Quạt chắn gió
(Nó còn có tên tiếng Anh là Air Curtain). Thiết bị Quạt Cắt Gió Điều Hòa có nhiều
công dụng và thường được lắt đặt tại các khu vực cửa ra vào của các khu vực công
cộng như: Trung tâm thương mại, khu mua sắm, trung tâm tổ chức hội nghị, hệ
thống các siêu thị, nhà chờ sân bay, các cửa kho xuất nhập hàng công nghiệp, cửa
kho lạnh…
Đó là những nơi có lưu lượng lưu thông với tần suất lớn mà việc đóng mở các cánh
cửa hay các thiết bị cửa tự động không thể đáp ứng được nhu cầu.
Quạt cắt gió
Tác dụng nổi bật của quạt chắn gió:
Quạt chắn gió là thiết bị được thiết kế đặc biệt để cung cấp lực cản không khí lưu
thông qua cửa sổ,cửa ra vào… mà không cần bất kì vật cản nào.
– Quạt ngăn tại cửa phòng lạnh giúp tiết kiệm điện cho phòng điều hòa, chính bởi
vậy quạt thường được gọi là quạt cắt gió điều hòa.
– Chống khói bụi, côn trùng vào nhà, tạo không khí trong lành.
– Do không phải dùng cửa để ngăn hơi lạnh, quạt còn làm tăng tính thẩm mỹ cho
không gian. Tăng sự tiện lợi cho việc đi lại nhất là ở các khu công cộng vốn nhiều
người qua lại.
Các hãng nổi tiếng và phổ biến ở thị trường Việt Nam có thể kể tới như: Quạt của
hãng KDK của Nhật Bản. Quạt chắn gió Kyungjin Hàn Quốc. Quạt cắt gió điều hòa
của hãng THEODOOR, NEDFON, NANYOO và JINLING từ Trung Quốc.
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