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Tóm tắt: 

Máy điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, 
hệ số làm lạnh giảm khá nhiều trong những ngày nắng nóng làm tăng lượng điện năng tiêu thụ. 
Ngoài ra, việc sử dụng một số lượng khá lớn và tập trung các máy điều hòa không khí gây nên 
những đảo nhiệt, càng làm gia tăng năng lượng tiêu thụ và giảm tuổi thọ của hệ thống. Bài báo 
đưa ra giải pháp làm mát sơ bộ không khí bằng phương pháp bay hơi để làm giảm việc tiêu thụ 
năng lượng trong những ngày nắng nóng, cũng như tránh hình thành các đảo nhiệt. Kết quả cho 
thấy rằng, có thể tiết kiệm được điện năng tiêu thụ cho máy điều hòa không khí khoảng 15-  30% 
và lượng nước tiêu thụ cho làm mát trong khoảng 4- 6 lít/h.HP.  Như vậy, ta có thể thu gom nước 
ngưng từ dàn lạnh để sử dụng, với thông số thực nghiệm 1-3 lít/h hoặc lắp đặt đường ống nước 
cấp để sử dụng.   
 

         Từ khóa: Làm lạnh bay hơi; Làm mát phun sương; Làm mát sơ bộ không khí; Nước ngưng 
giàn lạnh; Điều hòa không khí 

  

Abstract: 

Air cool air conditioners are very popular in Viet Nam; nevertheless, their Cooling of 
Performance (COP) is severely reduced in hot weather, resulting in increasing electrical 
consumption. Moreover, dense and large numbers of air conditioners could cause urban heat 
island, which increases energy consumption as well as air conditioners’ life-time reduction. This 
paper presents a measure by using evaporative air-precool in order to cut down power 
consumption in hot days along with urban heat island. The experimental result shows that 
electrical consumption could be saved about 15 - 30% in conjunction with air-precooling’s water 
demand approximately 4 - 6 l/h. Hence, we can utilize condensing water from evaporator with 
experimental flowrate from 1-3 lit/h or install the separate hydraulic system for air-precooling. 
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