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Sử dụng hệ thống màng mao dẫn nước

Trần nhà lạnh và ấm Sàn sưởi ấm Tường lạnh và ấm



Ưu điểm của hệ thống màng mao dẫn nước

• Gỉam đáng kể chi phí 
tiêu thụ năng lượng 
( lên đến 80%)

• Hệ thống chức năng 
bảo mật cao cấp và 
giảm thiểu chi phí 
điều hành

• Chi phí sản xuất thấp

• Phù hợp với cơ sở với 
các yêu cầu về sự 
trogn sạch ( sự lưu 
thông bụi và các vi 
sinh vật trong luồng 
không khí thấp hơn 
đáng kể, điều này rất 
quan trọng vì nó phản 
ứng với sự gia tăng số 
lượng người bị dị ứng 
trên thế giới)

 

•Chức năng làm mát, sưởi 
ấm và hút ẩm có thể đực 
gói gọn trong cùng 1 hệ 
thống
•Mức độ thoải mi cao hơn 
( không có không khí mát/ 
ẩm không đều từ một 
điểm trong phòng)
•Làm mát êm, không có 
tiếng ồn
•Hiệu ứng tự điều chỉnh. 
Tốc độ và công suất lưu 
thông không khí sẽ tăng 
và giảm tuỳ theo sự thay 
đội nhiệt độ phòng

•Tiết kiệm chi phí trong quá 
trình xây dựng toàn nhà do 
yêu cầu chiều cao trần nhà 
thấp hơn để lắp đặt hệ thống 
làm nóng/ làm mát

• Có thể lắp đặt kín các bộ 
phận làm nóng/ mát là điều 
quan trọng trong các toà 
nhà hiện đại với các khu vực 
kính lớn

•Đơn giản, lắp đặt nhanh và 
chi phí thấp

•Có thể lắp đặt các cột hoặc 
tủ làm lạnh đối lưu, cũng có 
thể là một yếu tố thiết kế 
phòng ốc

•  Dễ dàng điều khiẻn 
công suất và nhiệt độ 
phòng ( Ví dụ, sự ấm 
lên nhanh hơn 25% so 
với các công nghệ khả 
thi về nhiệt độ sàn 
khác)

• Công suất làm mát rất 
cao. (độc lập với “ 
điểm sương”)

• Có thể kết hợp với hệ 
thống thông gió trung 
tâm. 

Chi phí thấp Không khí trong sạch
Chức năng nóng lạnh 
trong cùng 1 hệ thống

Thích nghi với mặt 
bằng kiến trúc

Hiệu quả sử dụng



Tổng quan về sản phẩm và vận hành

• Màng mao dẫn nước được làm từ 
polypropylene – nhựa chất lượng cao, thân 
thiện với môi trường và an toàn với đặc tính 
vật lý tuyệt vời.

• Hệ thống màng mao dẫn nước bao gồm  các 
màng mao dẫn, thiết bị truyền động, ống nối, 
phụ tùng, thiết bị đo lường bị điều khiển hiệu 
suất hệ thống, bộ trao đổi nhiệt, nguồn năng 
lượng

• Hệ thống màng mao dẫn nước tuần hoàn nước 
dưới áp suất 2-3bar, hệ thống chỉ cần được đổ 
đầy 1 lần duy nhất.

• Hệ thống màng mao dẫn nước được áp dụng 
cho cả chức năng làm mát lẫn giảm độ ẩm 
hoặc sưởi ấm, một hệ thống đơn lẻ có khả 
năng sưởi ấm và làm mát.

• Hệ thống màng mao dẫn nước có thể kết nối 
với nguồn năng lượng tự nhiên, như: sông, hồ, 
v.v cung cấp hiệu quả năng lượng tuyệt vời 
cho hệ thống.

Cáp nước

Nguyên lý dòng chảy



Cáp nước: lợi thế hơn về an toàn, bảo trì và chất 
lượng

• Hiện tượng đá vôi không xảy ra trong Cáp nước; Đá vôi hình 
thành ở nhiệt độ +60°C – nước trong hệ thống Cáp nước tối đa 
+30°C để sưởi ấm và +17°C để làm mát

• Hiện tượng bùn không xảy ra trong Cáp nước; Bùn là kết quả của 
sự ăn mòn – Hệ thống cáp nước sử dụng các thành phần chống ăn 
mòn

• Trước khi vận hành Hệ thống cáp nước đựơc kiểm tra áp suất an 
toàn với không khí và nước, cả 2 đều ở mức 10bar

• Cáp nước có thể được sửa chữa một cách dễ dàng: cáp được cắt 
và cả 2 đầu được hàn mà không làm ảnh hưởng gì đến sản lượng 
làm mát

• Cáp nước không cần bảo trì và chịu trách nhiệm về sản phẩm lên 
đến 50 năm 



Nước nóng

Hệ thống sưởi tản nhiệt

Nhiệt độ không 
khí trong phòng

+18°C

N hiệt độ cơ thể 
người cảm 

nhận
+18°C

Trần 
ấm

Nhiệt độ nước 
hệ thống

+50–60 °C

Sàn lạnh

Lưu thông không khí

Nguyên lý điều hành lưu 
thông không khí

Nhiệt độ nước trong hệ thống 
+50-60°C  

Bụi bẩn và vi khuẩn Phân phối nhiệt

Phân bố nhiệt không đều trong 
phòng

Lưu thông bụi và vi khuẩn



Hệ thống sưởi màng mao dẫn nước

Trần ấm

Nhiệt độ nước hệ 
thống

+28–30°C

Sàn nhà 
phản chiếu 

nhiệt

Nhiệt độ không khí 
trng phòng

+18°C

Nhiệt độ cơ thể 
người cảm nhận

+20–22°C

Bức xạ Nước ấm Không khí sạch Phân phối nhiệt

Nhiệt độ nước hệ thống +28-
30°C  

Hệ thóng sưởi ấm hoạt động 
theo nguyên tắc bức xạ mặt trời Gỉam thiểu lưu thông bụi bẩn 

và vi khuẩn
Phân bố nhiệt độ cả phòng



Công nghệ làm mát mới

Công nghệ làm lạnh màng mao dẫn nước phát xạ làm mát không khí theo 1 cách khác

Trần nhà làm mát phát xạ ( bằng thạch cao, lót bằng tấm thạch cao hoặc các tấm kim loại) và màng mao dẫn nước bên trong 
gắn liền với một hệ thống duy nhất, chứa nước làm mát ở nhiệt độ +16–17°C.

Bảng trần hoạt động như 1 yếu tố trao đổi nhiệt giữa không khí trong nhà và nước làm mát trong các màng mao dẫn nước 

Trần nhà hấp thụ nhiệt từ các nguồn nhiệt trong phòng, trao đổi nước mát tuần hoàn

Nước tuần hoàn được bơm liên tục vào máy làm lạnh làm mát và bởm trở lại trần nhà thông qua các màng mao dẫn nước 

Bức xạ từ trần 
nhà lạnh
≈ +17°C

Nguồn 
nhiệt

+36–38°C

Máy bơm

Máy làm 
    lạnh



Cáp nước rõ ràng tốt hơn điều hoà không khí thông 
thường

Cáp nước đạt được sự tối ưu đối với môi trường trong nhà,

Nhưng tiêu tốn ít năng lượng và không gian,

Trong khi các hệ thống điều hoà không khí thông thường đạt đến giới hạn! Các nghiên cứu đã 

chứng minh rằng những người làm việc trong các phòng đực làm mát bởi Cáp nước cảm thấy tốt 

hơn và hiệu quả hơn.

Loại Tiêu hoa điện 
năng

Tải lạnh Phù hợp với môi 
trường trong nhà

Yêu cầu không 
gian

Cáp nước 50 W (20%) 3 kW
cao, bằng phẳn,    
     vững vàng Thấp (ống, cáp)

Điều hoà thông 
thường 250 W (100%) 3 kW

Thấp, không bằng 
phẳng

( ồn, vi khuẩn)
Cao (đường ống)



Làm mát hiệu quả ở những khu vực có nhiệt độ và độ 
ẩm cao

C tộ

Tr nầ • Trần nhà là những bề mặt thoáng nhất trong phòng

• Nước lạnh chạy qua Cáp nước – không khí mát toả xuống từ trần

• Nhiệt độ lan toả đều đặn

• Áp dụgn cho các toà nhà mới và để cải tạo các toà nhà hiện có

• Cáp nước được trét lên trần nhà hoặc có thể lắp đặt với trần nhà được 
đúc sẵn

• Áp dụng với các toà nhà văn phòng, trung tâm mua sắm, khách sạn, khu 
công nghiệp…

• Lắp đặt nhanh chóng bởi người được đào tạo và có kỹ năng, như thợ 
ống nước

• Kín đáo, linh hoạt, giảm thiểu yêu cầu về không gian

• 80 - 90% bề mặt trần có thể được sử dụng để lắp đặt Cáp nước

• Sự kết hợp giữa cáp nước trần và cột cáp nước đảm bảo sự thoải mái về 
nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. Sự kết hợp này là giải pháp lý tưởng 
cho các vùng khí hậu với nhiệt độ và độ ẩm cao như các khu vực ven 
biển vùng vịnh , Nam Mỹ, Trung và Nam Á ( như Ấn Độ, Trung Quốc, 
Malai, Singapore v.v)



Cột làm lạnh Wasserkabel: Thiết bị đối ưu làm mát/ 
hút ẩm

Lắp đặt cột làm lạnh

• Ở các vùng khí hậu nóng và ẩm ướt, các thiết bị đối lưu 
Wasserkabel bổ sung được sử dụng để làm mát bề mặt 
để tránh ngưng tụ

• Thiết bị đối lưu Wasserkabel có khả năng làm mát và hút 
ẩm các toà nhà



Cáp nước trần tạo ra môi trường khí hậu thoải mái 
trong nhà – vượt trội hơn sàn làm mát

Trần làm mát tạo ra sự phân bố đồng đều nhiệt 
độ và làm không khí trong nhà
Hệ thống trần làm mát là lý tưởng cho môi 
trường không khí thoải mái trong nhà

Sàn làm mát gây ra sự phân bố không cân 
xứng nhiệt độ và môi trường không tốt trong 
nhà.
Chỉ cò bề mặt sàn có thể được làm mát xuống 
nhiệt độ yêu cầu vào mùa hè

Mô hình Cáp nước trần làm mátMô hình sàn làm mát



Nước ngầm – nguồn thay thế và hiệu quả để làm mát

Làm mát với màng mao dẫn nước và sự kết nối với giếng nước

Giếng 
nước 
(cung 
cấp)

Máy bơm

Bộ lọc

Bảng điều khiển

Giếng nước 
(đảo ngược)

Tuần hoàn làm mát



Màng mao dẫn nước so với các thiết bị điều hòa khí 
hậu khác

Đường kính ống dẫn để 
sưởi ấm sàn

Chu vi ống
Khoảng cách giữa các 

ống
Công suất tương ứng 

với năng lượng

20 mm 62.8 mm 300 mm 21%

18 mm 56.5 mm 200 mm 28%

10 mm 31.4 mm 100 mm 31%

Wasserkabel: 4.5 mm 14.1 mm 20 mm 70%



Hệ thống cáp nước vượt trội hệ thống đường ống khí 
trong việc chuyển tải năng lượng lạnh và không gian 
cần thiết

PP – Ống (Hệ thống cáp nước) Hệ thống đường ống khí

Tổng quan hiệu năng 20 kW 20 kW

Năng lượng Water Air

Công suất năng lượng 4.2 kJ/kgK 1.0 kJ/kgK

Nhiệt độ vào 17° C 18°C

Nhiệt độ phòng 19° C 26°C

Sự khác biệt nhiệt độ 2 K 8 K

Tốc độ dòng chảy 0.81 m/s 6 m/s

Khối lượng dòng chảy 8.6 m3/h 7200 m3/h

Điện trở ma sát R 122 Pa/m 5.7 Pa/m

Năng lượng cho ống/ quạt 0,3 kW 1,1 kW

Yêu cầu không gian
DN 65; PP-Pipe PN 10

75x6.9 mm

50
0 

m
m

700 mm



Hệ điều hành hệ thống màng mao dẫn nước 

Mao mạch nước và 
các kết nối

Đồng hồ đo điểm sương

Điều hoà nhiệt độ phòng

Hệ thống làm mátHệ thống 
cung cấp 
nhiệt



Hệ điều hành hệ thống màng mao dẫn nước 

Hệ thống màng mao dẫn nước có thể được kết nối với các máy phát nhiệt khác nhau

Máy bơm nhiệt

Khí đốt lò hơi

Nồi nung

Trung tâm sưởi



Máy bơm nhiệt

Nguyên lý hoạt động máy bơm nhiệt

Nhiệt từ năng lượng mặt trời được tích luỹ và bơm nhiệt ngược: làm mát bằng việc thay đổi quá trình

Sử dụng bơm nhiệt ngược: việc làm mát được đảm bảo bằng các sử dụng cấu trúc thiết bị: nguyên tắc là sử 
dụng sự khác nhau về nhiệt độ để điều chỉnh môi trường sống cho sự hiện diện của bạn

Nguồn cung

Làm nóng

Đảo ngược
Tụ điện

Năng lượng điện

Máy nén

Van mở rộng
Máy làm bốc hơi

Nhiệt môi trường



Bơm nhiệt nước

Sự kết nối của máy bơm nhiệt nước với hệ thống màng mao dẫn nước để sưởi ấm và làm mát

Máy bơm nhiệt nước Bể chứa nước nóng và nước uống



Ưu điểm của công nghệ

Công nghệ màng mao dẫn nước giúp tiết kiệm chi phí xây dựng và tăng số tầng trong toà nhà, giảm 
không gian cần thiết cho truyền thông kỹ thuật trên mỗi tầng

Hệ thống sưởi ấm truyền 
thống và điều hoà không khí 

trong toàn nhà 5 tầng

Công dụng của màng mao dẫn 
nước trong toà nhà 6 tầng

Ôsng tiêu chuẩn cho điều hoà không khí 
trung tâm 250-400mm

ống mao quản nước
20 mm



Mối quan hệ giữa chi phí năng lượng và tổn thất năng 
lượng

Lưu ý: Chi phí ănng lượng và tổn thất năng lượng tăng lên theo cấp số nhân với mỗi mức độ nhiệt độ 
cung cấp

20° C
18° C

30° C
16° C

40° C
14° C

50° C
12° C

60° C
10° C

Heatingtemperature
Coolingtemperature

En
erg

yc
os

ts 
an

d 
 lo

sse
s

−

1

2



Ứng dụng khả thi của công nghệ

Ứng dụng của màng mao dẫn nước

• Trần với thạch cao – Sưởi ấm/ làm mát

• Tấm trần kim loại – sưởi ấm/ làm mát

• Trần với thạch cao – sưởi ấm/ làm mát

•Kết hợp màng mao dẫn nước trong bê 
tông và tấm trần bê tông cốt thép – sưởi 
ấm/ làm mát;

•Tường có lớp trát tường hoặc thạch cao – 
làm nóng/ làm mát

• Sàn sưởi ấm;

• Thu gom địa nhiệt dưới nước ngầm;

• Cách sử dụng không đúng tiêu chuẩn ( sử 
dụng trong nhà kính, bể bơi, sưởi ấm/ làm 
lạnh bề mặt khác nhau)



Tích hợp màng mao dẫn nước vào trần thạch cao



Tích hợp màng mao dẫn nước vào tấm trần kim loại

Lắp đặt trần kim loại và sự liên kết với các ống thu thập nước



Tích hợp màng mao dẫn nước sau tấm thạch cao trần 
nhà

Lắp màng mao dẫn lên tấm 
thạch cao

Lắp màng mao dẫn lên thảm

Với đinh kẹp Với tấm dán dẫn nhiệt



Tích hợp màng mao dẫn nước vào các tấm bê tông và 
bê tông cốt thép

Tích hợp màng mao dẫn nước vào bê tông

màng mao dẫn nước

Tấm hỗ trợ ổn định

Thanh định vị kim loại

Sắt uốn



Tích hợp màng mao dẫn nước vào bê tông và bê tông 
cốt thép

Tích hợp màng mao dẫn nước vào lớp phủ bê tông

Lắp tấm màng mao dẫn với các tấm kim loại và sự liên kết với 
các ông thu thập nước



Tích hợp màng mao dẫn nước vào bê tông và bê tông 
cốt thép
Tích hợp màng mao dẫn nước vào bê tông cốt thép



Sử dụng màng mao dẫn nước trong các ống thu thập 
nước địa nhiệt

Bộ thu địa nhiệt ngang

Nhờ vào bề mặt rộng của màng mao dẫn, một hệ thống địa 
nhiệt như vậy kết hợp với máy bơm nhiệt ngầm hiện đại có 
thể sử dụng những khác biệt nhỏ trong nhiệt độ phòng và mặt 
đất để đảm bảo sự làm nóng và làm mát. Việc sử dụng màng 
mao dẫn nước cả ở trong nhà lẫn bộ thu địa nhiệt đảm bảo tối 
thiệu sự mất nhiệt, cũng như hệ thống sưởi ấm và làm mát 
hiệu quả năng lượng thân thiện với môi trường.



Tích hợp màng mao dẫn nước vào tường( để sưởi ấm 
và làm mát)

Các màng mao dẫn nước được ích hợp vào các bức tường dưới gốc thạch cao hoặc tấm 
thạch cao

Bề mặt

màng mao dẫn

Tấm thạch cao



Sử dụng màng mao dẫn nước trong các dự án không 
chuẩn

Sử dụng màng mao dẫn nước trong việc làm nóng bể bơi ngoài trời ( lắp đặt vào trong 
tường và sàn nhà) và trogn ghế thư giãn



Sử dụng màng mao dẫn nước trong các dự án không 
chuẩn 

Sử dụng màng mao dẫn nước ở dạng treo tự do ( dùng cho sưởi ấm và làm mát) – hệ thống có hiệu quả 
cao



Sử dụng màng mao dẫn nước treo tự do trong nhà kho, 
nhà xưởng, khu thương mai, sân bay

Nhà kho kết cấu thép, nhà xưởng, trung tâm thương mại hoặc văn phòng của công ty đối tác của chúng 
tôi đực trang bị công nghệ Wasserkabel

Ổn định cấu trúc cao. Nóc có thể chịu đựng được trận động đất mạnh 8 độ và chống lại các cơn bão trong đó tốc độ gió có thể 
đạt tới 50m/s
Thi công hoàn thành nhanh. Một nhóm 12 công nhân có thể hoàn thành 3000m2 nhà xưởng trong một tháng khi tất cả vật liệu 
được đem đến
Chi phí thấp và tuổi thọ lâu dài
Hệ thống máng nước treo hiệu quả cao đảm bảo làm lạnh/ làm nóng bằng dòng chảy của nước
 



Sử dụng màng mao dẫn nước treo tự do trong nhà kho, 
nhà xưởng, khu thương mai, sân bay

Hệ thống máng nước treo có thể được sử dụng ở dạng mở hoặc phủ bằng lưới  



Sử dụng màng mao dẫn nước trong nhà đúc sẵn

Thiết kế nhà đúc sẵn đước kết nối bằng vít với khung ống mạ kẽm và tấm sandwich panel

Nó có một cửa sắt an ninh và một số cửa sổ PVC. Nó có thể được áp dụng cho phòng khách, văn phòng, 
phòng họp và một số công trình khác. Nó có thể chống lại các điều kiện khí hậu -20°C-45°C, điều kiện 
động đất 8 độ



Sử dụng màng mao dẫn nước trong nhà đúc sẵn



Sử dụng màng mao dẫn nước trong nhà Container

          Nhà Container 20ft
                     JZX20-1

          Nhà liên kết Container 20ft
                       JZX20-2

          Nhà liên hợp Container 20ft
                       JZX20-3

              Nhà Container 40ft
                      JZX40-1

          Nhà liên kết Container 40ft
                       JZX40-2

          Nhà liên hợp Container 40ft
                       JZX40-3



Sử dụng màng mao dẫn nước trong các dự án khác

Lắp đặt trong nhà kính ( vào các bức tường ở dạng mở hoặc sàn nhà) và trong vườn mùa đông

Nhà chim cánh cụt ở Vườn thú Berlin



Khu vực có hệ thống màng mao dẫn nước

Hệ thống màng mao dẫn nước được lắp đặt trên 4 triệu m2 trên toàn thế giới, bao gồm :

Tòa nhà văn phòng ở Krefeld ( Đức ) Khách sạn Van der Valk Hotel ( Hà Lan) Ga tầu (Hà Lan)

Làng Olympic ở Vancouver (Canada) Biệt thự (Đức)



JSC Wasserkabel Baltic
Ventspils High Technology Park 5, Ventspils, LV-

3602, Latvia

Tel.: +371 26445599; +371 26609944
info@wasserkabel.eu 
www.wasserkabel.eu
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