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Máy hút ẩm không khí là gì? 
Máy hút ẩm hay còn được gọi với cái tên khác là máy hút ẩm có chức năng lọc không khí, đây 

là thiết bị có khả năng cân bằng độ ẩm trong không khí từ thấp/ cao sang một mức lý tưởng cho 

sức khỏe của con người.  

Với cơ chế ngưng tụ hơi nước ở dàn lạnh, không khí ngoài trời có độ cao và sinh ra vi khuẩn ẩm 

mốc khi được hút vào sẽ giảm lượng ẩm và trả lại không khí khô thoáng hơn, sạch sẽ và an toàn 

với sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt là đối đường hô hấp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.  

 
Tại một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam thì máy hút ẩm thực sự là một thiết bị đắc 

lực, cần thiết để bảo quản đồ đạc, chăn chiếu, sàn nhà và không gian trở nên sạch sẽ. Với thiết kế 

nhỏ gọn, thông minh sản phẩm mang tới một thẩm mỹ cao cho nội thất ngôi nhà bạn.  

 

Phân loại máy khử ẩm không khí 
Hiện trên thị trường đang phân phối 2 dòng máy hút ẩm chính là: 

 Máy hút ẩm bằng bánh Rotor hút ẩm: Là sản phẩm được tạo bởi các bánh rotor hút ẩm. 

Với kết cấu chắc chắn, các lớp xen kẽ các tấm phẳng và gấp nếp được ngâm tẩm với hoạt 
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chất được gọi là chất làm khô, thường là silica gel. Giúp định hướng tỏa ra cho không khí. 

Công suất của máy hút ẩm bằng bánh Rotor hút ẩm là từ 10 lít/ngày đến 50 lít/ngày. Ưu 

điểm loại máy này là độ chính xác rất cao, được sử dụng nhiều cho phòng thí nghiệm hoặc 

các ứng dụng cần độ chính xác cao. 

 

 

 Máy hút ẩm dạng ngưng tụ: Là loại máy hút ẩm cấu tạo theo nguyên lý làm lạnh và 

ngưng tụ nước tương tự như điều hòa. Máy hút ẩm dạng ngưng tụ hoạt động theo nguyên 

lý hút hơi ẩm trong không khí và đưa qua một hệ thống làm lạnh để làm ngưng tụ thành 

nước. Công suất của máy hút ẩm loại này rất đa dạng: từ công suất nhỏ 10 lít/ngày đến các 

máy công suất lớn 500 lít/ngày. Được biết, các máy hút ẩm gia đình hiện nay đa số đang 

sử dụng công nghệ dạng ngưng tụ hơi nước thông qua dàn lạnh này.  

 

Vì sao nên sử dụng máy hút ẩm không khí? 
 Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa. Độ ẩm không khí trung bình khoảng 

80%. Những ngày mưa phùn, kéo dài hay nồm ẩm ở miền Bắc, độ ẩm có thể lên đến 

90%. Việc không khí có độ ẩm cao ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sức khỏe của 

con người. Do đó, bạn nên trang bị một chiếc máy hút ẩm để không khí khô thoáng, sạch 

sẽ hơn. 

 Thường xuyên ngưng tụ trên và xung quanh cửa sổ của một số khu vực trong nhà của bạn. 



 Không khí có độ ẩm cao sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến hai loại vật dụng trong nhà, đó là 

thiết bị điện và đồ gỗ. Hơi nước trong không khí có thể xâm nhập vào các linh kiện bên 

trong của thiết bị điện gây hỏng hóc, chập cháy, nguy hiểm cho tính mạng của người dùng. 

Còn đồ gỗ sẽ dễ bị nấm mốc khiến bạn phải vệ sinh, sơn lại, thậm chí nếu hư hỏng nặng 

thì phải vứt bỏ. Chiếc máy hút ẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn được những tổn hại này. 

 

 Khi độ ẩm không khí tăng cao, sàn nhà, tường nhà đều có dấu hiệu bị hơi ẩm xâm lấn, 

các đồ dùng trong nhà cũng bị tác động rất nhiều, đặc biệt là các thiết bị điện tử: Tivi, 

máy tính, đầu đĩa,… dễ gây chập điện, hư hỏng. Các loại đồ gỗ, kim loại cũng dễ bị nấm 

mốc, hơi ẩm tấn công làm oxy hoá, giảm độ bền sản phẩm. 

 Máy hút ẩm cũng có khả năng bảo quản thực phẩm, giữ các loại đồ ăn như bánh mì, bánh 

nướng, các loại ngũ cốc,… không bị nấm mốc, hư hỏng. 

 Vào mùa đông giá rét, quần áo giặt xong rất lâu khô, gây mùi khó chịu, nhiều lúc còn bị 

nấm mốc. Vì vậy, bạn có thể sử dụng máy hút ẩm như một chiếc máy sấy để hong khô, 

đem lại mùi thơm dễ chịu cho quần áo mà không tốn nhiều điện năng. 

 Độ ẩm quá mức có thể dẫn đến kích ứng da và kích ứng trong đường mũi họng. Những 

lợi ích của một chiếc máy hút ẩm trong tình huống này là khá rõ ràng. 

 Nhiều gia đình sử dụng điều hòa để hút ẩm vào những ngày độ ẩm không khí cao. Bạn 

chỉ cần bật chế độ Dry trên remote. Tuy vậy, chế độ này sẽ ngốn không ít điện năng. Nếu 

sử dụng máy hút ẩm bạn sẽ có hiệu quả tốt hơn và tiết kiệm điện năng hơn nhiều lần. 



Lợi ích của máy hút ẩm lọc không khí? 
- Độ ẩm quá mức có thể khuyến khích nấm mốc phát triển và thu hút sâu bệnh như mối. 

Theo thời gian, điều này có thể gây ra sự phân rã và ăn mòn vật liệu xây dựng, dẫn đến 

thiệt hại cho dầm và sàn đỡ bằng gỗ, sơn, đồ nội thất và vật liệu cách nhiệt. Tiếp xúc kéo 

dài với độ ẩm cũng có thể làm cong vênh sách và thậm chí có thể gây thiệt hại cho thiết 

bị điện tử. Một máy hút ẩm thực sự có thể giúp bạn tiết kiệm từ việc sửa chữa tốn kém 

cho cấu trúc bên trong, làm giảm thiểu sự hư hỏng đồ vật trong kho hàng hóa. 

- Máy hút ẩm giúp loại bỏ nấm mốc trên đồ nội thất, quần áo, rèm cửa, đồ da, sổ sách và 

hầu hết các loại vải vóc trong gia đình 

- Giảm hiện tượng nước ngưng tụ trên cửa sổ và đồ nội thất sẽ kéo dài tuổi thọ cho đồ đạc 

trong nhà. Hạn chế tối đa tình trạng hỏng hóc, mối mọt và ẩm mốc của đồ gỗ.   

- Máy hút ẩm cũng giúp bảo vệ máy ảnh, thiết bị điện tử, máy móc văn phòng.... tốt 

hơn. Đối với hệ thống audio hay các thiết bị điện tử cao cấp thì máy Hút ẩm rất cần thiết 

vì nó giúp phòng máy tránh các sự cố cháy hay hư hỏng. Bởi các hệ thống này dễ bị ẩm, 

nhất là những máy chạy điện áp cao có bụi nhiều. 

- Một số model mới của nhiều dòng máy hút ẩm mùa nồm trên thị trường còn được thiết 

kế thêm nhiều kiểu dáng đẹp, hiện đại, hấp dẫn, trang trí nhiều hoa văn họa tiết bắt mắt, 

bạn có thể kết hợp để bài trí trong phòng mình. 

- Ngoài ra, một công dụng nữa của máy hút ẩm mà có thể nhiều người không biết đó là 

nước trong máy hút ẩm còn được tái sử dụng để tưới cây, làm mát máy tính, pha sơn…rất 

tiện dụng. Máy hút ẩm có thể kiểm soát độ ẩm chính xác theo tiêu chuẩn của từng ngành 

đưa ra, bảo đảm chất lượng đầu vào hay đầu ra của sản phẩm trước khi xuất đi. 
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Lưu ý khi chọn mua máy khử ẩm không khí hiệu quả 

1/ Chọn loại máy hút ẩm phù hợp 

- Máy hút ẩm bằng bánh Rotor hút ẩm: Được tạo ra bởi các bánh rotor có khả năng hút 

ẩm và được chế tạo ra từ các lớp xen kẽ bởi các tấm phẳng và tấm gấp nếp được ngâm 

tẩm với các loại hoạt chất thường được gọi là chất làm khô hay là silica gel. Máy này có 

công suất hoạt động nhỏ khoảng từ 10 đến 50 lít/ngày và có độ chính xác cao nên thường 

được dùng trong phòng thí nghiệm. 



- Máy hút ẩm dạng ngưng tụ: Máy này hoạt động giống như điều hòa theo nguyên tắc 

làm lạnh và ngưng tụ. Hơi ẩm có trong không khí sẽ được hút vào máy và đưa qua một hệ 

thống làm lạnh và sau đó sẽ được ngưng tụ thành nước. Máy hút ẩm này có công suất từ 

khoảng 10 đến 100 lít/ngày. 

 

- Máy hút ẩm sử dụng màng lọc Ion: Sử dụng công nghệ Ion hóa để giúp để tách phân tử 

nước có trong không khí thành các nguyên tử Oxi và Hidro riêng biệt, các nguyên tử Oxi 

sẽ kết hợp với nhau để tạo thành phân tử O2 và được trả lại vào môi trường không khí. 

Còn nguyên tử Hidro sẽ được dẫn vào bên trong máy hút ẩm và kết hợp với nguyên tử 

Oxi khác để tạo thành phân tử nước và nước này sẽ được giữ lại bên trong máy. Bạn nên 

chọn máy hút ẩm màng lọc Ion này vì vừa có khả năng hút ẩm, vừa tăng cường khí Oxi 

trong không khí để bạn hô hấp tốt hơn. 

2/ Tính năng đi kèm máy tách ẩm 

Bên cạnh chức năng chính là hút ẩm không khí, thì để đa dạng khả năng sử dụng, người mua cũng 

cần chú ý đến một số điểm như: chức năng sấy khô quần áo, chức năng khử mùi, lọc không khí, 

tạo ion âm, chức năng hẹn giờ, tự động ngắt khi bình chứa nước đầy… Máy hút ẩm thông minh 

thường có giá bán cao hơn từ 2-3 triệu so với loại thông thường. 

 

Nên chọn mua máy hút ẩm gia đình có chế độ hẹn giờ hút giúp bạn dễ dàng kiểm soát được thời 

gian hoạt động của máy và tránh lãng phí điện năng vào những thời điểm không cần thiết. Chọn 

các loại máy có tính năng bổ sung như chức năng hút mùi, khử khuẩn, chức năng hẹn giờ, được 



trang bị ẩm kế để biết được số đo độ ẩm của phòng, hoặc bạn có thể sử dụng như một chiếc máy 

sấy quần áo 

3/ Chọn thương hiệu máy khử ẩm uy tín 

Hãy lựa chọn những đơn vị phân phối uy tín, có cơ sở kinh doanh minh bạch nhằm tránh tình trạng 

mua phải hàng kém chất lượng. Nếu lựa chọn máy nội địa thì người bán cần có kỹ thuật, chuyên 

môn cao để sửa chữa hoặc bảo hành sản phẩm khi cần thiết. 

 
 

Bạn có thể lựa chọn máy hút ẩm của các thương hiệu Nhật Bản, Italia... Các thương hiệu hàng đầu 

về hàng gia dụng, các thiết bị điện tử. Thường thì các thương hiệu lớn thì chất lượng sản phẩm có 

tuổi thọ cao, ít hỏng hóc, chạy êm dịu, không gây ồn. Những thương hiệu máy hút ẩm trên đều đáp 

ứng được những tiêu chí khi chọn mua máy hút ẩm tốt, chất lượng bạn có thể tham khảo như: 

Kosmen, Fujie, Electrolux,... 

4/ Chọn máy hút ẩm không khí có bình chứa 

Với máy di chuyển được, chọn loại có dung tích bình chứa nước lớn, hệ thống thông báo khi đầy 

nước bằng đèn hoặc âm thanh. Với máy cố định, hãy chọn máy có vòi xả nước trực tiếp ra ngoài 

để giảm nỗi lo mỗi khi bình nước đầy. 



5/ Lựa chọn kiểu dáng, thiết kế máy khử ẩm 

Máy hút ẩm có thiết kế dạng đứng như chiếc quạt làm mát hoặc điều hòa cây. Tuy nhiên, máy hút 

ẩm có thiết kế nhỏ gọn có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trong nhà. Trên thân máy, sẽ có một khoang 

vuông hay hình chữ nhật với nhiều lỗ nhỏ để hút không khí ẩm vào trong, dưới là khoang chứa 

nước thải, có thể tháo lắp. 

6/ Chọn giá máy hút ẩm không khí phù hợp 

Các loại máy hút ẩm gia đình hiện nay có giá bán phổ biến trong khoảng từ 2 đến 15 triệu đồng. 

Giá của máy hút ẩm không khí phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là công suất, nền tảng 

công nghệ, các tính năng, thương hiệu, nhà cung cấp… Những sản phẩm có giá bán cao thường 

được trang bị nhiều tính năng, khả năng hút ẩm tốt và thiết kế có thể nổi trội hơn so với các dòng 

máy giá rẻ. Để mua được sản phẩm có chất lượng tốt, giá bán phù hợp, bạn cần có sự so sánh, 

đánh giá giữa các dòng sản phẩm trước khi quyết định mua. 

Cách sử dụng máy kiểm soát độ ẩm giá rẻ 

- Cắm điện và để máy ở trạng thái chờ, giúp cho máy khởi động và hoạt động nhanh hơn, 

tiết kiệm điện năng cho gia đình bạn.  

- Đặt máy những nơi bằng phẳng, không để bất kỳ vật gì trên máy khi máy đang hoạt động.  

- Chỉ nên chỉnh ở mức vừa phải để máy khi đạt được đến tầm độ ẩm đó với mức chạy hợp 

lý, sau đó tiếp tục chỉnh cao hơn thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều điện năng trong quá trình 

sử dụng. 

- Trong quá trình hoạt động, máy sẽ luôn cân bằng độ ẩm trong phòng ở mức tốt nhất, nếu 

tắt máy hút ẩm quá sớm, độ ẩm sẽ có thể xâm nhập lại vào phòng, khiến độ cân bằng bị 

phá vỡ, làm hơi ẩm lại phát sinh, dẫn đến việc sử dụng máy hút ẩm không đạt hiệu quả. 
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- Trong những ngày nồm ẩm, với độ ẩm không khí luôn ở mức trên 90%, việc bật quạt với 

hy vọng sẽ làm khô ráo không khí bền trong nhà sẽ không hiệu quả. Ngược lại còn làm 

cho không khí ẩm hơn do quá trình ngưng kết mạnh hơn, từ đó dẫn đến nước đọng lại 

càng nhiều hơn, ẩm mốc càng dễ sinh sôi. 

- Để máy hút ẩm hoạt động tốt và hạn chế gặp phải các lỗi hỏng do bụi bẩn gây ra thì 

người dùng cần vệ sinh máy khoảng 1 – 2 lần/tháng. 



Địa chỉ bán máy hút chống ẩm mốc tốt nhất 2022 
Kosmen là thương hiệu chuyên sản xuất các thiết bị công nghệ điện tử hàng đầu đến từ Đức, với 

hơn 20 năm thành lập và phát triển. Trong đó, sản phẩm chủ lực mà thương hiệu này tập trung 

phát triển chính là máy hút ẩm, đây cũng chính là sản phẩm góp công lớn trong việc đưa tên tuổi 

của Kosmen từ một thương hiệu nội địa nay đã có thể vươn rộng ra thế giới.  

Những chiếc máy hút ẩm không khí Kosmen đã vô cùng quen thuộc với người tiêu dùng tại Đức 

và nhiều quốc gia khác trên Thế giới. Hiện nay, thương hiệu đã chính thức có mặt tại Việt Nam và 

nhận được nhiều khen ngợi. Các sản phẩm của Kosmen mang đến giải pháp tối ưu để bảo vệ sức 

khỏe của các thanh viên trong gia đình khỏi những bệnh về hô hấp, bệnh ngoài da,.... nhờ mang 

đến không khí trong lành, thông thoáng nhất. 

 

Điểm đặc biệt làm nên sức hấp dẫn và chiếm được cảm tình từ khách hàng của máy hút ẩm Kosmen 

có lẽ nằm ở hiệu suất hút ẩm nhanh và duy trì độ ẩm tiêu chuẩn trong một thời gian dài giúp rút 

ngắn thời gian vận hành và tiết kiệm điện năng.  

Các thiết bị cân bằng ẩm của Kosmen đều được trang bị các tính năng hiện đại nhất. Đó là bộ máy 

tự động hóa và bảng điều khiển tích hợp với màn hình LED thông minh rất thuận tiện trong quá 

trình sử dụng. 

Thương hiệu Kosmen vốn luôn đem đến cho khách hàng đa dạng sự lựa chọn về các dòng máy 

hút ẩm Đức ,cụ thể là: máy hút ẩm dân dụng và máy hút ẩm công nghiệp, mỗi dòng máy sẽ có 

một mức công suất khác nhau sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh 

nghiệp. Linh kiện máy cũng được được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến theo tiêu 

chuẩn chất lượng vô cùng khắt khe.  

https://kosmen.vn/
https://kosmen.vn/may-hut-am-khong-khi-duc
https://kosmen.vn/may-hut-am-khong-khi-duc


 

KOSMEN - MÁY HÚT ẨM THƯƠNG HIỆU ĐỨC  

Trụ sở chính: 27C đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM  

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/  

Business: https://mayhutamkosmen.business.site/  

Maps: https://g.page/kosmen?share 

Theo dõi mạng xã hội chúng tôi: 

- https://ok.ru/kosmenvietnam 

- https://www.linkedin.com/in/mayhutamkosmen/ 

- https://gab.com/kosmenvietnam 

- https://mastodon.social/web/@kosmenvietnam 

- https://twitter.com/kosmenvietnam 

- https://hub.docker.com/u/kosmenvietnam 

- https://tapas.io/kosmenvietnam 

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

- https://ello.co/kosmenvietnam 

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

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

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

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

- https://www.trepup.com/kosmenvietnam 

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

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

- https://dribbble.com/Kosmen/about 

- https://myspace.com/kosmenvietnam 

- https://fr.quora.com/profile/Kosmen-Vi%E1%BB%87t-Nam/ 

Xem thêm bài viết liên quan: 

 Chia sẻ kinh nghiệm mua máy hút ẩm giá rẻ, tiết kiệm 

 CEO Nguyễn Văn Tuấn: “Đánh Giá Thị Trường Máy Hút Ẩm Không Khí 2022” 

 Kosmen chuyên cung cấp máy hút ẩm công nghiệp công suất lớn 

 Máy hút ẩm Kosmen - Giải pháp xử lý ẩm hiệu quả cho doanh nghiệp 
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https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/206/154554/chia-se-kinh-nghiem-mua-may-hut-am-gia-re-tiet-kiem
https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thong-tin-quang-cao/ceo-nguyen-van-tuan-%E2%80%9Cdanh-gia-thi-truong-may-hut-am-khong-khi-2022%E2%80%9D-303167-38.html
https://baodanang.vn/can-biet/202207/kosmen-chuyen-cung-cap-may-hut-am-cong-nghiep-cong-suat-lon-3917345/
https://baoquangngai.vn/channel/8181/202207/may-hut-am-kosmen-giai-phap-xu-ly-am-hieu-qua-cho-doanh-nghiep-3123477/


 Máy hút ẩm không khí Kosmen - Chuyên gia hút ẩm từ Đức 

 Mua máy hút ẩm công nghiệp Kosmen chính hãng giá tốt 

 Máy hút ẩm Kosmen giúp tăng hiệu quả bảo quản kho 

 Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Kosmen Thương Hiệu Đức Cao Cấp 

 Sống xanh – sạch – an toàn cùng máy hút ẩm Kosmen 

 Máy Hút Ẩm Kết Hợp Lọc Không Khí 3 Trong 1 

 Máy Hút Ẩm Mini Dùng Cho Gia Đình Cao Cấp Giá Tốt 

 Máy hút ẩm không khí là gì? Địa chỉ mua máy hút ẩm giá tốt? 

 Máy Hút Ẩm Đức Có Thật Sự Tốt? Chọn Mua Loại Nào? 

 Bán Máy Hút Ẩm Không Khí Đức Chính Hãng Đạt Chuẩn Châu Âu 

 Top 3 Máy Hút Ẩm Chống Nồm Hiệu Quả Chất Lượng 2022 

 Top 3+ Thương Hiệu Máy Hút Ẩm Chính Hãng Tốt Nhất 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://baodongkhoi.vn/may-hut-am-khong-khi-kosmen-chuyen-gia-hut-am-tu-duc-28062022-a102264.html
https://baoquangnam.vn/ban-can-biet/mua-may-hut-am-cong-nghiep-kosmen-chinh-hang-gia-tot-129113.html
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/may-hut-am-kosmen-giup-tang-hieu-qua-bao-quan-kho-20220628101854328.htm
https://baophunuonline.net/may-hut-am-cong-nghiep-kosmen.html
https://sohuutritue.net.vn/song-xanh-sach-an-toan-cung-may-hut-am-kosmen-d125459.html
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https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/kosmenvietnam/home/-/blogs/may-hut-am-mini-dung-cho-gia-inh-cao-cap-gia-tot
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