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Thấu hiểu mong muốn của khách hàng về 
một giải pháp mới, thay thế các giải pháp kém 
hiệu quả cho nhu cầu:

Phun sương làm mát trong nhà – ngoài trời.
Phun sương tạo hiệu ứng cảnh quan.
Phun sương kiểm soát nhiệt độ, tạo ẩm.
Phun sương dập bụi, khử trùng, khử mùi….

Đông Á là nhà cung cấp tiên phong  các sản 
phẩm mang thương hiệu AMITSU, được sử 
dụng rộng rãi trong lĩnh vực  phun sương. Các 
sản phẩm phun sương AMITSU sử dụng được 
trong nhà mà không gây ra ướt như các sản 
phẩm phun sương phổ biến hiện nay,  đó là 
nhờ sự khác biệt từ máy bơm, cho đến cách 
linh phụ kiện đồng bộ,… để tạo lên một hệ 
thống phun sương hoàn hảo, đáp ứng được 
yêu cầu làm mát mà không bị ướt… cũng như 
các đòi hỏi về hiệu quả kinh tế mang lại.

Có được điều đó là nhờ “Hệ thống phun 
sương AMITSU” hoạt động ở áp suất 
800-1000PSI, gấp 8-10 lần áp suất của 
các hệ thống phun sương thông thường. 
Giúp tạo ra hạt sương đúng nghĩa, giúp làm 
mát mà không bị ướt, có thể cảm nhận mà 
không chạm vào….dù bạn đứng ngay dưới 
luồng sương mát lạnh.
 
Sản phẩm Hệ thống phun sương làm mát 
của Đông Á hiện tại được phân phối rộng 
rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam thông qua 
kênh phân phối online và các đại lý bán 
hàng trên toàn quốc nhờ những ưu điểm 
như:
-  Mang đến một không gian thoáng đãng, 
dễ chịu vừa giúp người sử dụng tiết kiệm 
được tối đa chi phí điện nước.
- Tạo không gian lý tưởng cho sự phát triển 
của nhiều loại cây trồng như hoa lan, nấm,…
- Hiệu quả sử dụng cao, không gây tiếng 
ồn.
- Dập sạch bụi tại các xưởng sản xuất, mỏ 
khai thác.

GIỚI THIỆU
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Sản phẩm được nhập khẩu và lắp ráp, kiểm soát chất lượng, bảo hành bởi 
nhà sản xuất tại Việt Nam. Do đó rất tiện lợi cho khách hàng để nhận 
được những tư vấn và hỗ trợ sau khi bàn giao dự án và trong quá trình sử 
dụng.

Chúng tôi có một cốt lõi vững vàng về năng lực chuyên môn và những 
công cụ đắc lực để thực hiện mọi ý tưởng, biến mong muốn của khách 
hàng thành những giải pháp tối ưu nhất. 

Đội ngũ kỹ thuật với 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị phun sương 
công nghiệp. Giải pháp của chúng tôi luôn dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu 
và đặc điểm cụ thể của từng khách hàng. Hiệu quả mang lại luôn được tư 
vấn rõ ràng, chi tiết và được cam kết rõ ràng bằng hiệu quả thực tế.

Chúng tôi luôn quán triệt “Chất lượng sản phẩm là trên hết, đảm bảo lòng 
tin khách hàng”. Chúng tôi nhận được nhiều công việc nhờ chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ và phát triển nhờ chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Chế độ bảo hành, bảo trì trong suốt vòng đời sản phẩm bởi đội ngũ kỹ 
thuật lành nghề. 

Chính sách hỗ trợ khách hàng:
Tư vấn giải pháp phun sương miễn phí bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm.
Cam kết giải pháp đưa ra luôn mang lại hiệu quả cao nhất.
Hệ thống trạm kỹ thuật cũng như đội ngũ kỹ thuật lành nghề luôn đảm 
bảo cho hệ thống được lắp đặt, vận hành ổn định, trong suốt quá trình sử 
dụng sản phẩm.

VÌ SAO CHỌN ĐÔNG Á
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Sản phẩm được nhập khẩu và lắp ráp, kiểm soát chất lượng, bảo hành bởi 
nhà sản xuất tại Việt Nam. Do đó rất tiện lợi cho khách hàng để nhận 
được những tư vấn và hỗ trợ sau khi bàn giao dự án và trong quá trình sử 
dụng.

Chúng tôi có một cốt lõi vững vàng về năng lực chuyên môn và những 
công cụ đắc lực để thực hiện mọi ý tưởng, biến mong muốn của khách 
hàng thành những giải pháp tối ưu nhất. 

Đội ngũ kỹ thuật với 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị phun sương 
công nghiệp. Giải pháp của chúng tôi luôn dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu 
và đặc điểm cụ thể của từng khách hàng. Hiệu quả mang lại luôn được tư 
vấn rõ ràng, chi tiết và được cam kết rõ ràng bằng hiệu quả thực tế.

Chúng tôi luôn quán triệt “Chất lượng sản phẩm là trên hết, đảm bảo lòng 
tin khách hàng”. Chúng tôi nhận được nhiều công việc nhờ chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ và phát triển nhờ chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Chế độ bảo hành, bảo trì trong suốt vòng đời sản phẩm bởi đội ngũ kỹ 
thuật lành nghề. 

Chính sách hỗ trợ khách hàng:
Tư vấn giải pháp phun sương miễn phí bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm.
Cam kết giải pháp đưa ra luôn mang lại hiệu quả cao nhất.
Hệ thống trạm kỹ thuật cũng như đội ngũ kỹ thuật lành nghề luôn đảm 
bảo cho hệ thống được lắp đặt, vận hành ổn định, trong suốt quá trình sử 
dụng sản phẩm.

THIẾT KẾ NHỎ GỌN, TINH TẾ

Màn hình điều khiển tần 
suất phun dễ điều khiển. 
Kiểm soát thời gian hoạt 

động đến từng giây 

Áp suất hoạt động 
1000PSI. Tự động ngắt 
khi không có nước.

Piton gốm

Động cơ DC 
hoạt động nhẹ 
nhàng, êm ái 
24/24. 

AM 9401-8 120W/220V/50Hz 2600 1850 190 8 0.25-0.40 50-65m2 150-195 480 x 480 x 400

AM 9401-16 120W/220V/50Hz 2600 1850 190 16 0.5-0.80 100-130m2 150-195 480 x 480 x 400

AM 9402-8 90W/220V/50Hz 1850 1450 120 8 0.25-0.40 35-50m2 150-195 481 x 480 x 400

AM 9403-8 50W/220V/50Hz 1450 1250 60 8 0.25-0.40 35-50m2 150-195 481 x 480 x 400

Model

Thông số quạt Thông số phun sương Kích thước

 Điện áp V/m KL Áp suất Vòi phun Lít/phút Diện tích  KL (DxRxH)
    (m3) (PA)    (m2)  (m3)

AM92110-02 60W 24V 1450 Piston Axial 600 PSI 0.20L/p 6 8 30-45m2 24/24H

AM922110-03 120W 24V 1450 Piston Axial 600 PSI 0.30L/p 8 10 75-90m2 24/24H

Model Ghi chú

Động cơ Thông số bơm Số vòi phun Diện tích 

 Power Vol RPM Loại bơm Áp suất Lưu lượng     0.15     0.10 (m2)
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ĐỘNG CƠ TRUNG BÌNH
TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Dễ dàng kiểm 
soát tình trạng 

máy, bảo trì 
thông số qua bộ 

phận thăm dầu trong 
suốt lắp bên ngoài

Áp suất hoạt 
động 
1000PSI. Tự 
động ngắt 
khi không có 
nước

Màn hình điều khiển tần 
suất phun dễ điều khiển. 
Kiểm soát thời gian hoạt 
động đến từng giây

Động cơ mạnh mẽ, 
vận hành hiệu quả, 
cho áp suất > 80 Bar

Dễ dàng kiểm soát 
tình trạng máy, bảo trì 
thông số qua bộ phận 
thăm dầu trong suốt 
lắp bên ngoài

Áp suất hoạt động 
1000PSI. Tự động 
ngắt khi không có 
nước

Màn hình điều khiển 
tần suất phun dễ điều 
khiển. Kiểm soát thời 
gian hoạt động đến 
từng giây

AM92210-03 120W 220V 1450 Piston Axial 900 PSI 0.30L/p 6 8 30-50m2 12/24H

AM92210-05 250W 220V 1450 Piston Axial 900 PSI 0.50L/p 10 12 60-65m2 12/24H

AM92210-1 300W 220V 1450 Piston Axial 900 PSI 1.00L/p 16 20 100-120m2 12/24H

AM92210-3 750W 220V 1450 Piston Axial 900 PSI 3.00L/p 36 45 250-300m2 12/24H

Model Ghi chú

Động cơ Thông số bơm Số vòi phun Diện tích 

 Power Vol RPM Loại bơm Áp suất Lưu lượng      0.15     0.10 (m2)

AM93210-2 550W 220V 1450 Piston Crank 1000 PSI 2.00L/p 30 35 100-120 12/24H

AM93210-3 300W 220V 1450 Piston Crank 1000 PSI 3.00L/p 45 55 250-300 12/24H

AM93210-5 1200W 220V 1450 Piston Crank 1000 PSI 5.00L/p 60 70 300-400 12/24H

AM93210-7 1800W 220/380V 1450 Piston Crank 1000 PSI 7.00L/p 90 110 500-600 12/24H

AM93210-11 2200W 220/380V 1450 Piston Crank 1000 PSI 11.0L/p 160 200 700-800 12/24H

AM93210-15 3000W 220/380V 1450 Piston Crank 1000 PSI 15.0L/p 260 300 850-1000 12/24H

Model Ghi chú

Động cơ Thông số bơm Số vòi phun Diện tích 

 Power Vol RPM Loại bơm Áp suất Lưu lượng      0.15     0.10 (m2)



Dong A Product Catalogue

MÁY PHUN SƯƠNG 

0908

LINH KIỆN PHUN SƯƠNG

Động cơ mạnh mẽ với công suất 
lớn, vận hành ổn định, bền bỉ và 
hiệu quả ở không gian rộng.

Dễ dàng kiểm soát tình 
trạng máy, bảo trì thông 
số qua bộ phận thăm 
dầu trong suốt lắp bên 
ngoài

Áp suất hoạt động 
1000PSI. Tự động ngắt 
khi không có nước

Piton gốm

Màn hình điều khiển tần 
suất phun dễ điều khiển. 
Kiểm soát thời gian hoạt 

động đến từng giây

AM93210-15 3000W 220/380V 1450 Piston Crank 1000 PSI 15.00L/p  165   260  850-1000 12/24H

AM93210-23 4000W 380V 1450 Piston Crank 1000 PSI 23.0L/p  250   450  1250-1500 12/24H

AM93210-30 5500W 380V 1450 Piston Crank 1000 PSI 30.0L/p  300   600  1500-2000 12/24H

Model Ghi chú

Động cơ Thông số bơm Số vòi phun Diện tích 

 Power Vol RPM Loại bơm Áp suất Lưu lượng      0.15     0.10 (m2)

XXX. Kiểu kết nối kiểu ren, cho tính ổn định cao, dễ dàng trong tháo lắp. Các kết nối chịu được áp suất 
>1500PSI, chất liệu bằng đồng, có tuổi thọ trên 10 năm.     

XXX. Kiểu kết nối kiểu nhanh, dễ dàng trong tháo lắp, điều chỉnh hướng phun. Các kết nối chịu được áp 
suất >1500PSI, chất liệu bằng đồng mạ niken, tính thẩm mỹ cao, có tuổi thọ trên 10 năm. 

AM96201 AM96206 AM96210
Kết nối đường ống Kết nối góc Kết nối chữ Thập

AM96202 AM96207 AM96211
Kết nối 2 lỗ vòi Khóa đường ống Kết nối ren 
  3/8 -9.52

AM96203 AM96208 AM96404
Kết nối 1 lỗ vòi Khóa đường ống Đế 3 lỗ vòi
 2 lỗ vòi

AM96204 AM96209 AM96404
Kết nối chữ T Khóa đường ống  Đế 6 lỗ vòi
 1 lỗ vòi

AM96212 AM96403 AM96401
Kết nối 2 lỗ vòi Vòng đệm Khóa nước ren 3/8

AM96301 AM96306 AM96310
Kết nối đường ống Kết nối góc Kết nối ren 
  3/8 -9.52

AM96302 AM96307 AM96311
Kết nối 2 lỗ vòi Khóa đường ống Đế 6 lỗ vòi

AM96303 AM96308 AM96312
Kết nối 1 lỗ vòi Khóa đường ống Chốt kết nối
 2 lỗ vòi

AM96304 AM96309 AM96313
Kết nối chữ T Khóa đường ống  Khóa nước 3/8
 1 lỗ vòi    


