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GIỚI THIỆU
INTRODUCTION

VietNam

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng 
của các ngành công nghiệp, không khí ô nhiễm, 
bụi mịn, vius và vi khuẩn là mối lo ngại của toàn 
xã hội trên toàn cầu. Từ lâu nay đã có rất nhiều 
các công trình nghiên cứu về các giải pháp cải 
thiện chất lượng không khí, thế nhưng vẫn chưa 
có một giải phải nào mang tính toàn diện và tối 
ưu. Sanitec tự hào là đơn vị tiên phong trong 
việc nghiên cứu áp dụng công nghệ Plasma ứng 
dụng trong máy lọc không khí và khử khuẩn. 
Bằng việc cho ra đời sản phẩm máy lọc không 
khí bằng công nghệ plasma Saniair, Sanitec đã 
tạo ra một bầu không khí hít thở trong nhà an 
toàn, đồng thời góp phần không nhỏ vào công 
tác cải thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng 
điện cho toàn xã hội.
Sanitec cam kết tiếp tục nghiên cứu và áp 
dụng công nghệ tiên tiến với các sản phẩm 
mang lại tối đa giá trị gia tăng cho khách hàng.
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THÔNG TIN
CÔNG TY
COMPANY INFOMATION

Địa chỉ nhà máy tại Hàn Quốc

Số điện thoại

28, Pungsesandan 4-ro, Pungse-myeon, Dongnam-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc

Hotline: 093.6382.600 
 1900.299.258

Tên tiếng việt

Tên tiếng anh

Địa chỉ công ty tại Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính tại Hàn Quốc
Công ty TNHH Sanitec Việt Nam

Sanitec Vietnam Co., Ltd

Lô 9, liền kề 10, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty TNHH S-TEC System  
619 Gaepo-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn QuốcHà Nội
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PLASMA AIR STERILIZER CÔNG NGHỆ
DIỆT KHUẨN VÀ LỌC KHÔNG KHÍ VƯỢT TRỘI

Tiêu thụ 7W/ giờ
Vận hành 24/7 chỉ với

<10.000VNĐ/tháng

Sức mạnh lọc không khí - Diệt khuẩn - Khử mùi độc đáo của Saniair V1

Bụi mịn Vi khuẩn có hại Chất gây dị ứng Nấm mốc

Công nghệ thiết kế IMD hiện đại

Với bảng thông báo được thiết kế đặc biệt áp dụng 
công nghệ IMD, Saniair V1 mang vẻ ngoài hiện đại, 
cao cấp. Không chỉ là máy lọc không khí, Saniair V1 
còn là phụ kiện mang lại vẻ đẹp tinh tế cho không 
gian của bạn.
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PLASMA AIR STERILIZER CÔNG NGHỆ
DIỆT KHUẨN VÀ LỌC KHÔNG KHÍ VƯỢT TRỘI

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ

PLASMA AIR STERILIZER DIỆT KHUẨN

Công nghệ diệt khuẩn khử mùi Plasma (Plasma Sterilizer) 
là công nghệ hiện đại, tiên tiến số 1 hiện nay. Công nghệ 
Plasma có khả năng lọc sạch bụi mịn PM 2.5, vi nấm, khử 
mùi hôi… dựa trên nguyên lý hoạt động của các ion.

Ion sau khi được phóng thích ra không khí sẽ bám vào bề 
mặt của nấm mốc, lúc này gốc OH có tính Oxi hóa cao sẽ 
kết hợp với phân tử Hidro để phá vỡ cấu trúc của chúng. 
Kết quả quá trình này sẽ sản sinh ra hơi nước, vừa loại 
bỏ hoàn toàn vi khuẩn và nấm mốc, vừa làm tăng độ ẩm 
trong không khí. Khử khói bụi, mùi hôi, mùi amoniac, mùi 
thuốc lá.

Gốc tự do hydroxyl và các loại phản 
ứng được tạo ra trong ống plasma

Tấn công vào DNA và 
Protein của virus

Tiêu diệt virus/vi khuẩn

Phát xạ ion giúp giảm 
các yếu tố gây hại trong 
không khí

1

2

4

3

Hút không
khí vào Phát xạ plasma Khử khuẩn không khí

(Nhờ các loại phản ứng)
Loại bỏ các chất
gây ô nhiễm (ion)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Tên sản phẩm Saniair V1

Model PLZ-S-01

Diện tích hiệu quả 68m² (Chiều cao 3m)

Cấu tạo màng lọc Màng lọc thô/Màng lọc tổng hợp

Kích thước (mm) 500(W)x150(D)x350(H)

Trọng lượng (kg) 6.0kg

Điện năng tiêu thụ Điện áp định mức (V): 220V
Điện năng tiêu thụ (W): 7W/Hz: 60Hz

Màu sắc Trắng/ Xám đen

Đặc tính chính Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm, chỉ số TVOC, tốc 
độ gió, chỉ số bụi mịn

Chứng nhận Chứng nhận an toàn các sản phẩm điện tử 
(KC)



CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG KHỬ KHUẨN TỪ KTL - 
VIỆN THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC

 

CTCP KR BIOTECH 
Viện nghiên cứu phòng chống bệnh tật 

Seoul, Gwangjin-gu, Neungdong-ro, 120, Đại học Konkuk 
Khoa Khoa học Sinh học Động vật học, số 406 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
 `  Phụ trách:  Lee Jeong-min  Điện thoại: 010-9912-6252 

Khách hàng  Đơn vị:  S-tec System  Email:  jmlee@s-tec.co.kr 

Địa chỉ:  Seoul, Gangnam-gu, Gaepo-ro, 619, Tòa nhà Bưu điện 
Gangnam, tầng 9 

Nội dung đặt hàng: Thử nghiệm tiêu diệt virus 

Vật mẫu:  Máy lọc không khí 

Mục đích sử dụng: Lọc không khí 

Virus thử nghiệm: SARS-CoV-2 (COVID-19)   Dòng tế bào:  Vero-E6 

Số thử nghiệm:  KR-2206-173-STC01-C   Thời gian thử nghiệm: 06 ~ 07/07/2022 

Hình dạng vật mẫu: Module lọc không khí   Nồng độ vật mẫu: 

Thời gian phản ứng: 30 phút     Đo nồng độ: TCID50 

Nhiệt độ thủ nghiệm: Nhiệt độ thường (Khoảng 200C)  Người thực hiện: Park Gi-hun 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

Tên sản phẩm Thời gian xử 
lý 

Nhóm đối 
chiếu 

Nhóm thử 
nghiệm 

Tỷ lệ giảm virus 
(log) (%) 

Máy lọc không 
khí 

30 phút 5.62 X 104 3.16 X 100 4.250 99.994 

Kết quả: Khả năng diệt đối với virus SARS-CoV-2, COVID-19 của máy lọc không khí S-tec System trong 
không khí trong một không gian giới hạn (Buồng thử nghiệm, 60x45x45 cm) là 99.994%. 

 

Ngày 08 tháng 07 năm 2022 

Quản lý thử nghiệm: Kim Yeong-bong 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KR BIOTECH 
* Báo cáo kết quả thử nghiệm này dựa trên kết quả của vật mẫu giới hạn với tên gọi như khách hàng 
cung cấp, báo cáo không đảm bảo về toàn bộ chất lượng sản phẩm tương tự. 

* Không được sử dụng báo cáo này cho việc tuyên truyền, quảng cáo, kiện cáo, nghiêm cấm sử dụng vào 
mục dích không được phép khác. 

 

* Thí nghiệm loại bỏ virus, vi khuẩn thực hiện bởi Viện thí nghiệm kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc (KTL) cho kết quả diệt 99.1% virus xạ 
khuẩn với điều kiện hoạt động 30 phút trong buồng 60m³. Diệt 99.5% khuẩn biểu bì Staphylococcus trong điều kiện hoạt động 1 giờ. Kết 
quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế (không gian, kích thước, độ ô nhiễm không khí, vị trí lắp đặt...)
* Thí nghiệm đo nồng độ phát tán ozone do thực hiện bởi Viện thí nghiệm kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc (KTL) cho kết quả nồng độ ozone 
là 0.0026ppm với điều kiện hoạt động 24 giờ trong buồng 30m³. Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế (không 
gian, kích thước, độ ô nhiễm không khí, vị trí lắp đặt...)
* Thí nghiệm đo lường chất độc hại thực hiện bởi Viện thí nghiệm kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc (KTL) cho kết quả khử mùi Amonia 97.6%/ 
khử mùi Toluen 99.9%/ khử mùi Acid acetic 99.0% trong điều kiện hoạt động 60 phút trong buồng 8m³. Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc 
vào môi trường sử dụng thực tế (không gian, kích thước, độ ô nhiễm không khí, 
vị trí lắp đặt...)
* Kết quả thí nghiệm với virus Covid-19 bất hoạt thực hiện bởi KR Biotech 
thuộc Đại học Konkuk cho kết quả diệt 99.99% vius Covid-19 với điều kiện 
hoạt động 10, 15, 30 phút trong buồng 45cm(W) X 60cm(D) X 45cm(H). Kết 
quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế (không gian, 
kích thước, độ ô nhiễm không khí, vị trí lắp đặt...)
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CÔNG NGHỆ PLASMA KIỂM SOÁT OZONE
Số đăng ký sáng chế: 10-2022-0057195
Số đăng ký sáng chế: 10-2022-0057198

Tỷ lệ diệt Virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) trong không khí: 99,99%



CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG KHỬ KHUẨN TỪ KTL - 
VIỆN THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC

Tỷ lệ loại bỏ chất ô nhiễm:
97.6 - 99.9%

Tỷ lệ diệt Virus
trong không khí: 99,1%

Tỷ lệ diệt Vi khuẩn 
trong không khí: 99,5%

Nồng độ phát tán Ozone trong không 
khí: 0.0026ppm
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Saniair V1
Máy lọc không khí công nghệ Plasma  
Sản phẩm thiết yếu cho không khí sạch, giúp 
ngăn chặn virus và vi khuẩn trong không khí
Plasma air sterilizer

VietNam

Saniair V1 - Xám đen

Trường mầm non Phòng gym Khách sạn

Quán cà phê Bệnh viện
/Viện dưỡng lão Trung tâm giáo dục

“Sanitec là thương hiệu kiểm soát côn trùng tích hợp (IPM) của S-Tec System, một công ty chuyên về các 
giải pháp an toàn toàn diện. Từ những chuyên môn quản lý tòa nhà tổng hợp, chúng tôi tập trung tạo ra 
một không gian sống trong lành và an toàn”6PAGE VietNam



Saniair V1 - Trắng
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Phòng đọc/Thư viện Phòng Tắm

Phòng tập golf Nhà hàng

“Sanitec là thương hiệu kiểm soát côn trùng tích hợp (IPM) của S-Tec System, một công ty chuyên về các 
giải pháp an toàn toàn diện. Từ những chuyên môn quản lý tòa nhà tổng hợp, chúng tôi tập trung tạo ra 
một không gian sống trong lành và an toàn” 7PAGE

Vietnam
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Địa chỉ nhà máy
28, Pungsesandan 4-ro, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, 

Chungcheongnam-do, Hàn Quốc

Công ty TNHH Sanitec Việt Nam
Lô 9, liền kề 10, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 1900.299.258

Địa chỉ trụ sở chính tại Hàn Quốc
S-TEC SYSTEM CO., LTD

619 Gaepo-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc


