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Tóm tắt: 
 

Bài báo này tập trung nghiên cứu tính hiệu quả, và khả năng ứng dụng của thiết bị làm lạnh không 

khí kiểu bay hơi nước gián tiếp ứng dụng chu trình Maisotsenko (gọi tắt là M-IEC) nhằm thay thế 

cho các máy điều hòa không khí truyền thống đang sử dụng trong các khu vực dân dụng như 

trường học, nhà hàng, các công trình công cộng với điều kiện khí hậu Việt Nam. Một mô hình thiết 

bị M-IEC đã được thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh. Tiếp đến, 19 thí nghiệm đã được tiến hành trên 

mô hình thiết bị ứng với điều kiện khí hậu tại thành phố (TP) Đà Nẵng, Việt Nam. Từ kết quả thực 

nghiệm, nhóm tác giả đã tính toán, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động thực tế của thiết bị 

dựa vào 4 chỉ tiêu là năng suất lạnh, hệ số làm lạnh (COP), hiệu suất nhiệt độ bầu ướt, và nhiệt độ 

không khí sau khi xử lý.  
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Hiệu quả làm lạnh (COP); Nhiệt độ không khí.                

 
Abstract:    
 

This paper focuses on the effectiveness, and applicability of an indirect evaporative cooler which 

applies the Maisotsenko cycle (M-IEC) in order to replace the conventional air-conditioners being 

used in civil areas such as schools, restaurants, public areas in Vietnam. Firstly, An M-IEC model has 

been designed and manufactured. Secondly, 19 experiments in total are conducted on the current 

model under climate conditions in Danang city, Vietnam.  And finally, from the experimental results, 

the authors have calculated, analyzed and evaluated the efficiency of the equipment based on four 

criteria: cooling capacity, coefficient  of performance (COP), the wet-bulb effectiveness, and outlet air 

temperature.  
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