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Basic Concept or Summa r y 

Hệ thống Điều hòa Không khí bằng Bức xạ
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Đảm bảo tiết kiệm năng lượng + thoải mái

TB: Khoảng 20°C

TB: Nhiệt độ của tấm trần

TB: Khoảng 30°C 

Năng lượng chuyển đổi 
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Trong thời gian 
làm mát
Trong thời gian 
làm nóng 

So với nhiệt độ bề mặt của cơ thể 
con người, khi nhiệt độ tấm trần 
cao hơn khi làm nóng 
thấp hơn khi làm mát

ＴＡ：人間の体表面温度TA: Nhiệt độ bề mặt cơ thể con người

Vận hành cơ bản của điều hòa không khí bằng bức xạ Ưu điểm của điều hòa không khí bằng bức xạ

Đặc tính

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

Hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
Do năng lượng được truyền trực tiếp giữa nguồn bức xạ (tấm trần) và đối tượng (con người, v.v…)
bằng tia hồng ngoại xa nên hệ thống điều hòa không khí bằng bức xạ ít phát sinh tình trạng không
đồng đều về nhiệt độ phòng và hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao với hiệu quả cải thiện 2°C so với
điều hòa không khí đối lưu.

 Thoải mái vượt trội
Không thổi và tuần hoàn không khí là điều cần thiết trong điều hòa không khí đối lưu. Do đó, ít có
luồng không khí gây khó chịu chẳng hạn như luồng gió làm mát và làm nóng thổi trực tiếp, đây là hệ
thống điều hòa không khí lý tưởng mang đến sự thoải mái.

Độ yên tĩnh và sạch sẽ cao
Không thổi và tuần hoàn không khí là điều cơ bản cần có trong điều hòa không khí đối lưu. Do đó, ít
phát ra tiếng ồn từ ống xả và phòng được yên tĩnh. Bụi không bị khuấy lên và không khí vẫn trong
lành.

 Tối ưu để điều hòa không khí cho các cơ sở y tế/phúc lợi, cơ sở cư trú, v.v… cũng như các
văn phòng và nhà chung cư
Điều hòa không khí bằng bức xạ làm mát và làm nóng với sự thoải mái vượt trội cũng như đảm bảo
độ sạch sẽ và yên tĩnh, thích hợp cho các cơ sở y tế và phúc lợi yêu cầu về độ sạch sẽ, các cơ sở
cư trú, thư viện và phòng họp xem trọng sự yên tĩnh, ngoài ra cũng thích hợp cho các văn phòng và
nhà chung cư.

 Tia hồng ngoại xa là sóng điện từ làm mát và làm nóng đối tượng
Ở các khu vực tia hồng ngoại gần với tia đỏ có thể nhìn thấy, phần xa  tia có thể nhìn thấy được gọi
là tia hồng ngoại xa và độ rộng bước sóng là 3μm-1mm. Bước sóng của tia hồng ngoại xa được sử
dụng chủ yếu là 2.5-30μm, trùng với khoảng rung phân tử của nhiều vật liệu. Do đó, khi tia hồng
ngoại xa được hấp thụ trên bề mặt của vật liệu và độ rung phân tử được kích hoạt sẽ làm nhiệt độ
của vật liệu tăng lên. Mặt khác, khi năng lượng được di chuyển từ bề mặt vật liệu thông qua tia hồng
ngoại xa và rung động phân tử yếu đi sẽ làm nhiệt độ của vật liệu giảm xuống. Đây là cơ chế làm
nóng và làm mát bằng tia hồng ngoại xa.

Nhiệt độ phòng trong 
thời gian làm nóng có 
thể thấp hơn 2°C so 

với điều hòa không khí 
đối lưu

Nhiệt độ phòng trong 
thời gian làm mát có 
thể cao hơn 2°C so 

với điều hòa không khí 
đối lưu

Tình trạng của rung kéo giãn và biến dạng 
giữa các nguyên tử

Rung biến 
dạng C-H

Rung kéo 
giãn C-H

Rung biến 
dạng CH2

Rung biến 
dạng CH2

Vị trí của tia hồng ngoại xa trong sóng điện từ Sơ đồ rung phân tử

0.78μm 2.5μm bước sóng được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp 30μm 1mm

Tia hồng ngoại gần Tia hồng ngoại xa
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nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html



 Hiệu quả tiết kiệm năng lượng
 Ví dụ so sánh giữa điều hòa không khí bằng bức xạ và điều hòa không khí đối lưu trong nhà 

chung cư1)   1) Tạp chí của Hội Kỹ sư điện Nhật Bản, Quyển 117, Số 7, trang 428-433 (1997)
Phòng thí nghiệm hình dung là một căn phòng trong nhà chung cư có độ kín khí cao và quy cách kỹ 
thuật cách nhiệt cao (Hệ số trung bình của truyền nhiệt toàn phần=0.7W/m2K, tổng diện tích sàn=30m2)

 So sánh tiết kiệm năng lượng giữa điều hòa không khí bằng bức xạ và điều hòa không khí đối lưu
Hình bên phải cho biết năng lượng tiêu hao cần thiết để có được cùng một cảm giác ấm/mát trong 
điều hòa không khí bằng bức xạ và điều hòa không khí đối lưu. Hình này mô tả điều hòa không khí 
bằng bức xạ ít tiêu hao năng lượng hơn so với điều hòa không khí đối lưu cho cả làm mát và làm 
nóng. Vì vậy, trong điều hòa không khí bằng bức xạ, ngay cả khi nhiệt độ phòng cao hơn trong quá 
trình làm mát và thấp hơn trong quá trình làm 
nóng so với điều hòa không khí đối lưu thì vẫn 
có thể có được cùng một cảm giác ấm/mát. 
Năng lượng tiêu hao hàng năm có thể được 
tính bằng cách lấy năng lượng tiêu hao nhân 
với thời gian phát sinh nhiệt độ ngoài trời khi 
cần điều hòa không khí và áp dụng cho toàn 
bộ giai đoạn. Giá trị này là 662kWh đối với 
điều hòa không khí bằng bức xạ và 955kWh 
đối với điều hòa không khí đối lưu. Theo đó, 
điều hòa không khí bằng bức xạ tiết kiệm 
khoảng 31% năng lượng so với điều hòa 
không khí đối lưu.

 Thoải mái
Hình bên phải tượng trưng cho điều kiện nhiệt 
độ bề mặt của mỗi vùng dưới cùng một môi 
trường làm mát sử dụng mô hình nhiệt để mô 
phỏng điều kiện bề mặt của cơ thể con người 
và được lắp bộ gia nhiệt bên trong để có thể 
so sánh với nhiệt sinh ra trong cơ thể con 
người (đây là cơ thể của một phụ nữ trưởng 
thành có thể chia thành 22 vùng chẳng hạn 
như đầu, ngực, lưng, v.v... Ngoài ra cũng có 
thể giám sát lượng nhiệt tổn hao cho từng 
phần.)
Điều hòa không khí bằng bức xạ có chút 
không đồng đều về nhiệt độ của mỗi vùng trên 
cơ thể con người so với điều hòa không khí 
đối lưu, do đó, đem đến cảm giác thoải mái nhiều hơn.
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Nhiệt độ môi trường không 
đổi tương ứng với lượng 
nhiệt tổn hao (°C)

Điều hòa không 
khí đối lưu

Điều hòa không 
khí bằng bức xạ

 Đặc tính của điều hòa không khí bằng bức xạ
Trong điều hòa không khí bằng bức xạ (trong đó tấm trần không tiếp xúc với cơ thể con người, không 
đòi hỏi bất cứ môi trường nào ở giữa), năng lượng tỷ lệ với sự chênh lệch giữa lũy thừa bốn của 
dòng nhiệt độ tuyệt đối tương ứng. Hơn nữa, dòng năng lượng sẽ hầu như không thay đổi trong quá 
trình làm mát và làm nóng và có thể đạt được sự thoải mái giống như điều hòa không khí đối lưu 
ngay cả khi nhiệt độ phòng cao hơn 2°C khi làm mát và thấp hơn 2°C khi làm nóng so với điều hòa 
không khí đối lưu, cho phép làm mát và làm nóng hiệu quả.
Ngược lại, trong điều hòa không khí đối lưu, năng lượng tỷ lệ với sự chênh lệch giữa nhiệt độ phòng 
và nhiệt độ bề mặt của các dòng đối tượng. Ở nơi có lưu lượng không khí ổn định, việc điều chỉnh 
tản nhiệt trên bề mặt cơ thể con người được thực hiện theo nhiệt độ môi trường xung quanh. Trong 
trường hợp lưu lượng không khí không ổn định, chức năng này sẽ giảm xuống và phát sinh tình 
trạng không đồng đều trong hiệu quả làm mát và làm nóng tùy thuộc vào mỗi nơi.

Hiệu quả hoặc nhận xét

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Mở rộng theo phương thức sao cho đóng vai trò trong khung làm việc ZEB, bao gồm 

năng lượng tiêu thụ hàng năm bằng 0 hoặc gần bằng 0, trong văn phòng, nhà chung cư, 
cơ sở y tế/phúc lợi, cơ sở cư trú, v.v…

Nước ngoài: Phổ biến rộng rãi khắp Châu Âu và Mỹ nơi có độ ẩm thấp.




