
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Có Tốt Không? Top 3 Máy 

Chính Hãng 

Nhu cầu sử dụng máy hút ẩm công nghiệp tăng cao những năm qua 

được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Độ ẩm cao  ảnh hưởng đến chất 

lượng sản xuất và bảo quản nguồn nguyên liệu đầu vào? Vậy máy hút 

ẩm công nghiệp loại nào tốt nhất? Mua máy hút ẩm công nghiệp tại đâu 

uy tín? Giá máy hút ẩm không khí công nghiệp bao nhiêu? Cùng tìm 

hiểu chi tiết qua bài viết sau. 

Nhu cầu sử dụng máy hút ẩm công nghiệp hiện nay 

Việt Nam thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa thường có mưa nhiều và kéo 

dài trong thời gian dài. Vào thời gian này, độ ẩm tăng các tác động lớn 

đến sản xuất và bảo quản của nhiều doanh nghiệp. Đổ ẩm gây ra những 

tác hại lớn trong việc bảo quản cũng như chất lượng sản phẩm. Dưới đây 

là tổng hợp những tác hại của đội ẩm đối với doanh nghiệp: 

- Đối với may mặc: độ ẩm tăng cao ảnh hưởng lớn đến chất liệu sản 

xuất đặc biệt là vải gây ra hiện tượng thô cứng vải, xuất hiện tình 

trạng nấm mốc 

- Đối với sản xuất gỗ: khi độ ẩm tăng cao gây ra hiện tượng gỗ bị 

ẩm ướt, xuất hiện tình trạng gỗ cong vênh ảnh hưởng đến chất 

lượng thành phẩm. Ngoài ra cũng tạo điều kiện thích hợp cho vi 

khuẩn phát triển. 

- Đối với thiết bị điện tử: độ ẩm cao chính là kẻ thù của điện tử, dễ 

gây hư hỏng hay chập nổ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 

- Đối với chế biến thực phẩm: độ ẩm cao tác động đến các nguyên 

liệu như gia vị, bột làm bánh,… dễ gây hư bột hay bột lên men ảnh 

hưởng đến chất lượng thành phẩm. 
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- Bảo quản và sản xuất rượu. Đối với rượu đòi hỏi quy trình bảo 

quản nghiêm ngặt bởi độ ẩm cao gây ra hiện tượng nấm mốc trong 

phòng bảo quản. Ngoài ra cũng tác động đến chất lượng và mùi vị 

của rượu. 

- Bảo quản tài liệu: tài liệu giấy hay giấy tờ quan trọng đòi hỏi quy 

trình bảo quản cao tránh sự xâm nhập của hơi nước. Do đó, sử 



dụng máy hút ẩm công nghiệp trong bảo quản tài liệu là vô cùng 

cấp thiết 

Qua những tác động trên của độ ẩm với doanh nghiệp, ta có thể thấy 

máy hút ẩm công nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể 

thiếu hiện nay. Sử dụng máy hút ẩm công nghiệp giúp nâng cao chất 

lượng sản phẩm, bảo quản tốt hơn và tăng năng suất lao động.  

Lợi ích khi sử dụng máy khử ẩm công nghiệp?  
 

- Cân bằng và duy tri độ ẩm ở mức thích hợp trong thời gian dài. 

- Bảo vệ nguyên liệu, hàng hoá khỏi sự tấn công của vi khuẩn, nấm 

mốc, mối mọt. 

- Sử dụng chức năng sấy gia tăng sản xuất như sấy nhang, sấy yến, 

sấy nông sản 

- Tăng tuổi thọ các loại máy móc, thiết bị sản xuất, hạn chế tình 

trạng gỉ sét. 

- Hoạt động ổn định, độ bền cao, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng. 

- Giữ môi trường làm việc khô thoáng, sạch sẽ. 

- Tiết kiệm điện năng, giúp các thiết bị điện, điều hoà không khí 

hoạt động hiệu quả hơn. 

- Bảo vệ sức khoẻ nhân công, giảm tình trạng uể oải, mệt mỏi do 

bầu không khí ẩm thấp, từ đó nâng cao năng suất lao động. 

 

Máy hút ẩm công nghiệp nên chọn mua thương hiệu nào tốt? 

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết mua sản phẩm máy hút ẩm công 

nghiệp nào tốt giá rẻ. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn máy hút ẩm 

không khí Kosmen. Thương hiệu máy hút ẩm đến từ CHLB Đức bán 

chạy tại thị trường Quốc tế và hiện được nhiều khách hàng tin chọn. Các 

sản phẩm của Kosmen có mẫu mã đa dạng, nhiều công suất thích hợp 

cho nhiều không gian và mục đích sử dụng khác nhau. Sản phẩm có giá 

thành cực kì dễ chịu, so với nhiều sản phẩm máy hút ẩm công nghiệp 

cùng phân khúc thì Kosmen có giá thành tốt hơn nhưng chất lượng vẫn 

không thay đổi.  
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Một số ưu điểm chính của máy hút ẩm công nghiệp Kosmen bạn không 

thể bỏ qua: 

- Đạt chuẩn CHLB Đức, quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu 

chuẩn châu Âu. 

- Sử dụng hệ máy nén Panasonic, bảo hành lên dến 36 tháng  

- Chế độ bảo hành tuyệt đối 24 tháng so với một số thương hiệu chỉ 

12 tháng, 

- Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, thích hợp đặt nhiều không gian 

- Trang bị bộ lọc thô tiện dụng, vừa hút và lọc cải thiện chất lượng 

không khí 

- Công suất hút mạnh mẽ và liên tục, sử dụng tốt trong thời gian dài 

- Nhiểu chức năng thông minh, vận hành tự động an toàn 

- Chế độ bảo vệ quá tải khi gặp sự cố về điện 

- Tự động rã đông giải nhiệt khi máy hoạt động liên tục 



- Tiết kiệm điện năng tối đa, không tốn quá nhiều điện năng hoạt 

động 

Khách hàng có nhu cầu mua máy hút ẩm Kosmen liên hệ ngay để 

được tư vấn và báo giá tốt nhất. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm 

sẵn sàng hỗ trợ tư vấn khách hàng công suất máy phù hợp. 

Top 3 máy hút ẩm công nghiệp chính hãng tốt nhất 2022 

Dưới đây là tổng hợp 3 máy hút ẩm không khí công nghiệp Kosmen 

được khách hàng tin chọn bán chạy nhất 2022 bạn không nên bỏ qua. 

1/ Máy hút ẩm công nghiệp Kosmen KM-90S 

Với không gian có diện tích 90 - 120m², máy khử ẩm công 

nghiệp Kosmen KM-90S là thiết bị giúp giải quyết các vấn đề nấm mốc 

một cách hiệu quả. Sản phẩm được ứng dụng trong một số không gian 

sinh hoạt chung như nhà thông tầng, thư viện hay hầm bảo quản rượu, 

các loại linh kiện, điện tử,... Bên cạnh đó, Kosmen KM-90S còn có 

nhiều tính năng tiện ích như hẹn giờ trong 24 tiếng và tăng/ giảm độ ẩm 

theo cầu, giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi quan sát và điều chỉnh 

các chế độ máy. 



 
 

 

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm: 

- Tên sản phẩm: Máy hút ẩm công nghiệp Kosmen KM-90S 

- Thương hiệu: Kosmen - Đức 

- Công suất: 90 lít/ ngày 

- Phạm vi hoạt động: 90 - 120m² 

- Máy nén: Panasonic 

- Tính năng: Thoải mái, Sấy khô liên tục, Tăng/ Giảm độ ẩm theo yêu 

cầu 

- Trọng lượng: 41kg 

- Bảo hành: 24 tháng 



- Báo giá: Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng tại Kosmen chỉ 

từ 14.900.000 VNĐ 

 

Chi tiết sản phẩm: Máy Hút Ẩm Không Khí Kosmen KM-90S Đức 

Công Suất Lớn 
 

 

2/ Máy hút ẩm công suất lớn Kosmen KM-150S 

Với nhu cầu sử dụng cho diện tích từ 120-200m2 máy hút ẩm công suất 

lớn Kosmen KM-150S là một trong những sản phẩm khử độ ẩm được ưa 

chuộng hàng đầu. Máy phát huy hiệu quả vai trò cân bằng ẩm giúp bảo 

quản hàng hoá và các thiết bị máy móc trong công nghiệp. KM-150S có 

thiết kế gọn nhẹ cùng lưu lượng gió lên đến 1100m³/ h, hút hơi ẩm 

nhanh chóng đồng thời duy trì mức lý tưởng bảo đảm chất lượng nguyên 

liệu và thành phẩm trong quy trình sản xuất. 
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Thông số kỹ thuật sản phẩm: 
- Tên sản phẩm: Máy hút ẩm công nghiệp Kosmen KM-150S 

- Thương hiệu: Kosmen - Đức 

- Công suất: 150 lít/ ngày 

- Phạm vi hoạt động: 120 - 200m² 

- Máy nén: GMCC / Panasonic 

- Tính năng: Thoải mái, Sấy khô liên tục, Tăng/ Giảm độ ẩm theo yêu 

cầu 

- Bảo hành: 24 tháng- Báo giá: Sản phẩm hiện được phân phối chính 

hãng tại Kosmen chỉ từ 18.360.000 VNĐ  



Xem chi tiết:  Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Kosmen KM-150S Chính 

Hãng Giá Tốt 
 

3/ Máy hút ẩm công suất cao Kosmen KM-180S 

Đối với nhiều lĩnh vực công - nông nghiệp, máy hút ẩm Kosmen KM-

180S là thiết bị máy hút ẩm không khí không thể thiếu trong tất cả các 

khâu từ nhập nguyên liệu, sản xuất, lưu kho đến quá trình xuất khẩu. 

Song song đó, KM-180S còn được tích hợp chức năng sấy khô, được 

nhiều doanh nghiệp có diện tích 200 - 250m² ứng dụng trong công tác 

sấy nông sản, sấy nhang, sấy yến, sấy bánh tráng. Đặc biệt hơn, sản 

phẩm còn được thiết kế theo phong cách tối giản phù hợp với nhiều 

không gian hiện đại. 
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Thông số kỹ thuật sản phẩm: 

- Tên sản phẩm: Máy hút ẩm công nghiệp Kosmen KM-180S 

- Thương hiệu: Kosmen - Đức 

- Công suất: 180 lít/ ngày 

- Phạm vi hoạt động: 200 - 250m² 

- Máy nén: Panasonic 

- Tính năng: Thoải mái, Sấy khô liên tục, Tăng/ Giảm độ ẩm theo yêu 

cầu 

- Bảo hành: 24 tháng 

- Báo giá: Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng tại Kosmen chỉ 

từ 25.700.000 VNĐ  

Trên đây là tổng hợp thông tin về máy hút ẩm công nghiệp và nhu cầu 

sử dụng máy hút ẩm hiện nay. Khách hàng có nhu cầu mua máy hút khử 

ẩm công nghiệp chính hãng liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá tốt 

nhất. 
 

Sản phẩm chi tiết: Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Kosmen KM-180S 

Công Nghệ Đức Giá Tốt 
 

Thông tin liên hệ: 

KOSMEN - MÁY HÚT ẨM THƯƠNG HIỆU ĐỨC 
Trụ sở chính: 27C đường số 12, KP2, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ 

Đức 

VP Hà Nội: Số 3 Ngõ 495 Nguyễn Trãi, p. Thanh Xuân Nam, q. Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội. 

VP Đà Nẵng: Số 385B Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng. 

Hotline: 0766 899 799 (Miền Bắc) - 0888 787 959 (Miền Nam) 

Website: https://kosmen.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/kosmenvn 

 

Theo dõi thêm mạng xã hội của chúng tôi: 

- https://gab.com/kosmenvietnam 
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- https://mastodon.social/web/@kosmenvietnamhttps://www.woddal

.com/kosmenvietnam 

- https://twitter.com/kosmenvietnam 

- https://www.scoop.it/u/kosmenvietnam 

- https://list.ly/kosmenvietnam 

- https://ello.co/kosmenvietnam 

https://foursquare.com/user/1385759044 

- https://trello.com/kosmenvietnam 

- https://zoimas.com//index.php?a=profile&u=kosmenvietnam 

- https://www.reddit.com/user/kosmenvietnam 

- https://folkd.com/user/kosmenvietnam 

- https://www.diigo.com/user/kosmenvietnam 

- https://linkhay.com/u/kosmenvietnam 

- https://www.instapaper.com/p/kosmenvietnam 

- https://www.pinterest.com/kosmenv/ 

- https://www.tumblr.com/blog/view/mayhutamkosmen 

- https://www.godryshop.it/members/KosmenVietNam 

- https://www.techrum.vn/members/kosmenvietnam.192924/ 

- https://band.us/band/87631882 

- https://pastelink.net/umvrjrpd 

- https://www.therangerstation.com/forums/index.php?members/kos

menvietnam.118927/ 

- https://www.hahalolo.com/@kosmenvietnam 

- https://www.metroflog.co/kosmenvietnam 

- https://vhearts.net/kosmenvietnam 

- https://biztime.com.vn/kosmenvietnam 

- https://www.fimfiction.net/user/495504/kosmenvietnam 

Theo dõi thêm bài viết liên quan: 

 http://cchc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/6/

may-hut-am-da-nang.pdf 

 http://vhtt.nuithanh.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2022610/may-hut-

am-da-nang.pdf 

 http://dongphu.queson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/6

/may-hut-am-da-nang.pdf 

https://mastodon.social/web/@kosmenvietnam
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https://www.pinterest.com/kosmenv/_saved/
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https://www.metroflog.co/kosmenvietnam
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 https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20220610090003-

may-hut-am-ha-noi.pdf 

 https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/qbportal/File/may-

hut-am-ha-noi.pdf 

 http://qlkh.ued.udn.vn/upload/tailieu/may-hut-am-ha-no-

1654826851i.pdf 

 http://dailoc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2022610/may-

hut-am-ha-noi.pdf 

 http://thangphuoc.hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/202

2/6/may-hut-am-hai-phong.pdf 

 https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/tttl/37/2022/06/mayhutamhano

i_1654834105.pdf 

 https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/uploads/App_File/Applicant/

kosmenvietnam/2022/06/10/may-hut-am-da-lat.pdf 

 https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/

2022-06/n-2WdEYDHUaXASuimay-hut-am-da-lat.pdf 

 http://ddbqh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=

143109 

 http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?I

D=100125 

 http://bhtpa.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=

105479 

 http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=49

2906 

 http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID

=803513 

 http://ddbqh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=

143128 

 http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?I

D=100126 

 http://bhtpa.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=

105486 

 https://bvtracu.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=123 

https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20220610090003-may-hut-am-ha-noi.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20220610090003-may-hut-am-ha-noi.pdf
https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/qbportal/File/may-hut-am-ha-noi.pdf
https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/qbportal/File/may-hut-am-ha-noi.pdf
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