GALAXY
WATER SOLUTIONS

Nguồn nước nóng thuần khiết cho gia đình bạn 24/7

GALAXY HEAT PUMP WATER HEATERS

Tại sao nên sử dụng Heatpump
Tiết kiệm năng lượng
1. Bảng so sánh mức tiêu thụ năng lượng của Khách sạn ở Châu Âu
Thiết bị làm nóng

GAS

Diesel

Than

Nhiệt điện

Heatpump

Giá trị làm nóng

8600

10200

5000

860

860

Đơn vị

Kcal/(m3/h)

Kcal/(kg/h)

Kcal/(kg/h)

Kcal/h

Kcal/h

Hiệu suất

85%

85%

35%

95%

468%

Mức tiêu thụ

24m3/h

20L/h

98kg/h

211kw/h

43 kw/h

Đơn giá USD

0.3

0.9

0.075

0.1

0.1

Chi phí theo ngày USD

141

357

147

421

85

Chi phí theo năm USD

16941

42851

17691

50526

10256

NOTE: Lấy ví dụ cho dự án khách sạn là 1m3 nước nóng
Cho 1000 (L) ~ 1 m3 nước nóng/ một ngày, làm nóng từ 150C đến 550C, Tổng nhiệt lượng làm nóng Q (kcal)
= Công suất làm nóng nước x khối lượng nước (kg) x ∆T(℃) → Q = 1 × 1000 ×（55-15）= 40,000Kcal.

2. Heatpump của tôi sẽ tiêu thụ bao nhiêu điện mỗi ngày?
Câu hỏi này sẽ được minh họa theo các bước sau:
(1). Làm thế nào để tính năng suất nước nóng?
 Năng suất nước nóng = Công suất làm nóng * 3600s / (Nhiệt độ nước nóng – nhiệt độ nước lạnh)/ 4.187
 Ví Dụ: Công suất làm nóng = 5.3kw, Nhiệt độ nước nóng = 550C, nhiệt độ nước lạnh đầu vào = 150C
 Vậy Năng suất nước nóng = (5.3kw * 3,600)/ (550C – 150C) / 4.187 = 113.924 (L/H)
(2). Thời gian cần để heatpump của tôi làm nóng 300(L) từ 150C đến 550C?
 Nếu Heatpump có công suất làm nóng là 5.3KW, năng suất nước nóng sẽ là 113.924 (L/H)
 Để làm nóng 300(L) từ 150C đến 550C = 300L / 113.924 (L/h) = 2.633 (giờ)
(3). Heatpump của tôi sẽ tốn bao nhiêu chi phí mỗi ngày?
 Mã heatpump: 5.3kw – 300L, Công suất đầu vào = 1.25kw
 Bảng tính điện năng tiêu thụ = 1.25kw * 2.633 giờ = 3.291 kwh
 Chi phí heatpump theo ngày = 3.291 kwh * 2,500d = 8.227,5 vnd
Trải nghiệm thực tế: hoàn toàn là bình chịu áp trong khi hệ thống năng lượng
mặt trời thì không phải bình chịu áp.

Tại sao lại lựa chọn Galaxy
Chúng tôi tin rằng, người chuyên nghiệp làm những việc chuyên nghiệp.
Sự am hiểu tốt nhất trong ngành công nghiệp cũng như kiến thức về Heatpump
Sự am hiểu tốt nhất về những nhà cung cấp và thế mạnh của họ
Thông số

Thương hiệu

Ngành nghệ kinh doanh trọng tâm
Nhà cung cấp và Nhà sản xuất
Đối tác hợp tác
Chứng nhận chất lượng
Chứng nhận quản lý
Phát hành chứng khoán
Chủng loại
Ứng dụng
Bằng sáng chế
Kỹ sư trưởng
Công nghệ làm nóng

GALAXY KF53E-300WL
Là thương hiệu hợp pháp và nổi tiếng trong ngành
nước ở Việt Nam. Hệ thống được phát triển 11
năm trong ngành nước tại thị trường Việt Nam,
như một phần trong giải pháp về nước của chúng
tôi.
Các giải pháp về nước
Top 8 thương hiệu ở TQ Trung tâm R&D tại Bavaria,
Đức
Panasonic / Copeland / Ruking / Carel / Mitsubishi
Motors / Schneider Electric / Hitachi / Danfoss /
Emerson / Orange / Rheem / Bosch
Water Mark, Standard Mark, CE, CB, ETL, SAA, C-tick,
NF and Solar Keymark and MCS certificates
ISO9001:2008, 6S, ISO 14001:2004 and
OHSAS18001:2007
Có
Tách biệt máy nén và bình chứa nước nóng giúp
tăng công suất làm nóng mức tốt nhất
Được thiết kế đặc biệt cho kiểu nhà Việt Nam,
Villas đặc biệt là trên mái nhà.
>120
Dr Helmut Kohl, Germany
Micro-channel heating belt ( thế hệ thứ 9)

Dung môi làm nóng (gas)

R417A ( hiệu quả hơn 20% và thân thiện với môi trường)

Máy nén
Công suất máy nén
Hệ số hiệu quả năng lượng
Thời gian làm nóng 300L từ 15oC đến 550C

Panasonic Rotary
5.3kW
Hệ số 4 .24 hiệu suất loại 1
< 2.6 giờ
Kiểm soát lưu lượng ổn định, tách biệt hai dòng
nước nóng, nước lạnh
có
Có, Giải pháp chuyên nghiệp miễn phí
Có, giải pháp chuyên nghiệp

Công nghệ kiểm soát dòng chảy
Hệ thống khử trùng phụ trợ
Hệ thống tuần hoàn – Nước nóng tức thì
Hệ thống nước phù hợp

GALAXY
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B-Brand – 300L
Thương hiệu không hợp pháp. Chỉ đơn thuần là
một sản phẩm thương mại hơn là một giải pháp.
Thiết bị vệ sinh đặc biết là đầu vòi hoa sen
Không rõ nhà cung cấp
Không rõ
Không rõ
Không rõ
Không
Gộp cả máy nén khí và bình chứa là một làm giảm
năng suất làm nóng.
Thích hợp cho căn hộ hoặc phong cách Châu
Âu với hầm ngầm.
không
không
Dây đồng hoặc dây nhôm ( Thế hệ thứ 2)
R134a (dòng truyền thống và không thân thiện với
môi trường)
Panasonic
1.2kW
Hệ số 4.0 hiệu suất loại 2
trên 11.63 giờ
Chỉ có dòng chảy thẳng không kiểm soát lưu lượng
dòng chảy.
không
Không
Không

Thông số kỹ thuật Heatpump gia đình Galaxy

Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm ( 4 mã hàng)
Mã

GWS-KF48E-300WL

GALAXY
WATER SOLUTIONS

GWS KF53E-300WL

GWS KF53E-500WL

GWS KX70E-500WL

Ảnh

Công suất
Bình chứa kim loại
Máy nén
Môi chất lạnh
Nguồn điện cung cấp
Van Giãn nở
Chế độ dã đông
Bơm hồi
Công suất làm nóng
Điện cấp đầu vào
COP
Điện tải
Cầu chì tải
Máy sưởi điện phụ trợ
Nhiệt độ làm việc
Năng suất nước định mức
Nhiệt độ nước đầu ra ( lớn nhất)
Tiếng ồn
Hệ số chống thấm nước
Hệ số chống sốc điện
Kích thước
Khối lượng riêng
Thể tích bình chứa nước
Vật liệu bình chứa nước
Bộ trao đổi nhiệt
Ống nước kết nối
Kích thước
khối lượng riêng
Điều kiện tiêu chuẩn

300L
300L
500L
500L
Sản phẩm đặt ngoài trời
Thép mạ kẽm / Sơn chống Gỉ
Panasonic Rotary
R417a
220-240V/1Ph/50Hz
220-240V/1Ph/50Hz
Sanhua EEV
Sanhua EEV
Tự động rã đông (đảo ngược)
Tự động rã đông (đảo ngược)
Tích hợp trong máy
x
x
x
4.8kW
5.3kW
5.3kW
7.2kW
1.23kW
1.25
1.25
1.75
3.90
4.24
4.24
4.1
5.6A
5.7A
5.7A
7.9A
15A
15A
15A
20A
2kW
2kW
2kW
2kW
0
0
-7 to 43 C
-7 to 43 C
103L/h
114L/h
114L
155L/h
55/600 C
55/600C
< or = 48 dB (A)
< or = 48 dB (A)
< or = 50dB(A)
IPX4
IPX4
IPX4
I
I
IPX4
780*260**540
780*260**540
930*350*550mm
33kg
33kg
33kg
53kg
Sản phẩm đặt trong nhà
300L
300L
500L
500L
Enamel
Enamel
Enamel / Duplex** Enamel / Duplex**
Micro-Channel Outer Wrapped
DN20
DN20
DN20
DN20
Dia620*1900
700*1900mm
700*1900mm
90kg
108kg
108kg
0

0

Nhiệt độ môi trường xung quanh DB20 C / WB15 C.
Thử nghiệm làm nóng nước. từ 150 C đến 550 C.

Ứng dụng Heatpump GALAXY ngành công nghiệp
Kho dữ liệu
thiết bị điện tử

Nhiệt độ nước nóng cao
o
o
(A = 80 C, B = 90 C)

Máy sấy bơm nhiệt

Nước nóng trung tâm
cho hồ bơi

Đối với máy bơm nhiệt thương mại và công nghiệp nhẹ, vui lòng tham khảo ý kiến các kỹ sư bán hàng của chúng tôi để biết thông số kỹ thuật và ứng dụng chi tiết.
Vui lòng gọi: 1800 9459.

ĐẠI LÝ:

