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Trong thế giới máy nước nóng hiện nay, với rất nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, các mẫu
mã khác nhau, có rất nhiều dòng sản phẩm trong đó phải kể đến 2 loại : bình nóng lạnh và máy
nước nóng năng lượng mặt trời. Bài viết này sẽ đánh giá sơ bộ về 2 dòng sản phẩm này.

  

 

      Dung tích 2 loại bình nước nóng
  

Máy nước nóng năng lượng mặt trời có dung tích làm nóng nước nhiều hơn và đặc biệt là không
tốn điện đáp ứng nhu cầu của gia đình có nhiều người hoặc lắp đặt ở các nhà hàng, khách sạn
dung tích nhỏ nhất là 140 lít.

  

 Với bình nóng lạnh thì dung tích nhỏ từ 15L đến 100L, chỉ thích hợp cho những hộ gia đình
nhỏ, hơn nữa bình nóng lạnh cũng tiêu hao khá nhiều điện năng trong qua trình sử dụng.

  

 

  Khả năng làm nóng nước của 2 loại bình nước nóng
  

Nếu bình nóng lạnh sử dụng điện năng để làm nóng nước nên thời gian làm nóng nước nhanh
từ 15-20 phút sau khi bật máy, thì đổi lại điện năng tiêu thụ khá tốn kém. Còn về máy nước
nóng NLMT phải mất thời gian khá dài do  máy nước nóng năng lượng mặt
trời làm nóng nước qua các ống thu nhiệt, tuy thời gian nóng nước có lâu hơn nhưng tuyệt đối
không tốn một chút điện năng nào. 
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     Máy nước nóng NLMT và bình nước nóng
  

 

  

 

  Giá bình nước nóng và máy nước nóng năng lượng mặt trời
  

Máy nước nóng năng lượng mặt trời giá thành cao hơn so với bình nước nóng dùng điện. Hiện
nay trên thị trường có các sản phẩm nổi tiếng  có mức giá dao động từ 4 triệu trở lên. Mặc dù
chi phí ban đầu lớn nhưng bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện năng trong quá trình sử dụng máy nước
nóng năng lượng mặt trời và lượng nước nóng lớn có thể dùng để tắm, rửa bát, giặt quần áo mà
không  phải lo lắng.

  

 

  

Trong khi đó bình nước nóng chỉ khoảng trên dưới 3 triệu, rẻ hơn giá tiền 1 máy đun nước
NLMT. Bình tiêu thụ nhiều điện năng do hoạt động với công suất lớn từ 2500W đối với bình gián
tiếp và 4500W đối với bình nóng lạnh trực tiếp. Ngoài ra dung tích bình nhỏ nếu phải phục vụ
nhiều nhu cầu sinh hoạt khác thì có khi phải bật bình cả ngày. Điều này khiến bình tốn nhiều
điện năng và ảnh hưởng đến tuổi thọ của bình. 
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  Chi phí sử dụng của 2 loại bình nước nóng
  

Không mất chi phí khi sử dụng là ưu điểm lớn nhất khiến bình NLMT được ưa dùng. Bình nóng
lạnh dùng điện có công suất tiêu thụ cũng khá lớn. Thông thường, công suất bình từ 1500 -
2500 W cho các bình có dung tích 15L đến 35L. 

  

Thêm đó, do dung tích bình khá nhỏ nên nếu gia đình có nhu cầu sử dụng nhiều nước nóng để
rửa bát, giặt giũ thì có thể sẽ phải bật bình nóng cả ngày khiến cho lượng tiêu thụ điện lúc này
sẽ rất lớn.

  

 

  

Ưu điểm lớn nhất của bình NLMT thể hiện ngay trong tên gọi. Do sử dụng nguồn năng lượng từ
mặt trời để làm nóng nước nên bình không tốn điện. Thêm đó, nguồn nước nóng khá dồi dào, an
toàn, chi phí bảo trì thấp và còn thân thiện với môi trường.

  

  

 

  Bình nước nóng và máy nước nóng NLMT
  

Yêu cầu khi lắp đặt
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Khi sử dụng, dù là bình nóng lạnh điện hay bình nước nóng sử dụng NLMT cũng đều có những
yêu cầu riêng về lắp đặt.

  

Bình nóng lạnh dùng điện thường có yêu cầu về áp suất nước phải đủ khi lắp đặt. Thêm đó là
việc các nguồn điện phải đủ mạnh và ổn định mới có thể sử dụng tốt.

  

Các bình NLMT có yêu cầu phức tạp hơn khi lắp đặt. Trước khi lắp đặt hệ thống bình NLMT,
người tiêu dùng cần tìm một vị trí đặt máy thích hợp. Thường là hướng Nam vì đó là nơi máy
tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tốt nhất để làm tăng công suất hấp thụ nhiệt cho máy.

  

Tuy không yêu cầu về áp suất nước nhưng bình NLMT lại có yêu cầu về độ ổn định của nguồn
nước. Do máy chỉ hoạt động khi được cung cấp nước liên tục và đều đặn nên vị trí lắp đặt cũng
phải là nơi gần nguồn nước và thuận lợi cho việc lưu thông nước khi máy hoạt động.

  

Thêm đó, khi sử dụng, nguồn nước không được cao quá 2 mét so với bình, nếu nguồn nước cao
quá 2 mét so với bình cần phải lắp thêm bình phụ hoặc lắp thêm van điều áp để làm giảm áp
lực nước. 

  

Trên đây là những đánh giá sơ bộ về bình nóng lạnh và máy nước nóng năng lượng mặt trời,
qua đó giúp bạn lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng. Nếu muốn mua máy
đun nước nóng công nghiệp hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:

  

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

  

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  

Website: Haiau.com
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Email: Haiau@haiau.com     

  

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989   

  

 

    

Trong thế giới máy nước nóng hiện nay, với rất nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, các mẫu
mã khác nhau, có rất nhiều dòng sản phẩm trong đó phải kể đến 2 loại : bình nóng lạnh và máy
nước nóng năng lượng mặt trời. Bài viết này sẽ đánh giá sơ bộ về 2 dòng sản phẩm này.

  

Dung tích nước nóng

  

Máy nước nóng năng lượng mặt trời có dung tích làm nóng nước nhiều hơn và đặc biệt là không
tốn điện đáp ứng nhu cầu của gia đình có nhiều người hoặc lắp đặt ở các nhà hàng, khách sạn
dung tích nhỏ nhất là 140 lít.

  

 Với bình nóng lạnh thì dung tích nhỏ từ 15L đến 100L, chỉ thích hợp cho những hộ gia đình
nhỏ, hơn nữa bình nóng lạnh cũng tiêu hao khá nhiều điện năng trong qua trình sử dụng.

  

 

  

Khả năng làm nóng nước

  

Nếu  bình nóng lạnh  sử dụng điện năng để làm nóng nước nên thời gian làm nóng nước nhanh
từ 15-20 phút sau khi bật máy, thì đổi lại điện năng tiêu thụ khá tốn kém. Còn về máy nước
nóng NLMT phải mất thời gian khá dài do  máy nước nóng năng lượng mặt
trời làm nóng nước qua các ống thu nhiệt, tuy thời gian nóng nước có lâu hơn nhưng tuyệt đối
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không tốn một chút điện năng nào. 
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