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Công nghệ phù hợp có thể 
đảm bảo sức khỏe và thể 
trạng của các đội xây dựng 
và người sử dụng công 
trình ở mọi giai đoạn phát 
triển.

hỏi dự kiến sẽ giảm diện tích văn phòng, dự định 
hơn 25%. Hơn nữa, 67% các tổ chức tiếp tục áp dụng 
chính sách làm việc tại nhà sau thời gian đại dịch.

Những tác động này ảnh hưởng đến khả năng khởi 
động các dự án mới của nhà phát triển và giữ cho 
các dự án hiện tại tiếp 
tục phát triển, đặc 
biệt là khi họ thiếu sự 
hỗ trợ từ các đối tác 
trong ngành. Một đối 
tác-nhà cung cấp như 
Mitsubishi Electric – 
với quan điểm đa chiều 
và đa dạng công nghệ 
– có thể xoa dịu các 
tác động thông qua sự hợp tác và áp dụng thực tế các 
giải pháp công nghệ, với kết quả là tổng chi phí sở 
hữu (TCO) được giảm xuống. Hơn nữa, Mitsubishi 
Electric có hoạt động ở nhiều quốc gia, mỗi quốc gia 
có tiêu chuẩn và thông lệ riêng, vì vậy các giải pháp 
tốt nhất xuất hiện ở một thị trường có thể được chọn 
và áp dụng ở nơi khác.

Làm thế nào các nhà phát 
triển xây dựng tòa nhà xanh, 
an toàn và tiết kiệm?

Các nhà phát triển đã và đang làm việc để tích 
hợp các giải pháp xây dựng xanh bền vững, 
tiết kiệm chi phí vào các dự án của họ, bao 

gồm các yêu cầu nghiêm ngặt hơn để bảo vệ an toàn 
cho các đội xây dựng, cũng như những người sử dụng 
tòa nhà và khách tham quan. Bức tranh mới cũng bao 
gồm các yếu tố liên quan đến việc ít người làm việc 
và ra vào các tòa nhà, cách bố trí nhà hàng mới yêu 
cầu hệ thống thông gió và kiểm tra nhiệt độ tốt hơn 
khi ra vào và nhu cầu ngày càng cao về các kỹ thuật 
xây dựng mô-đun tiết kiệm chi phí.

Vấn đề lấp đầy là một mối quan tâm lớn. Một cuộc 
khảo sát trực tuyến vào tháng 6 năm 2020 từ 451 
Research(1) đã đưa ra một kịch bản đầy thách thức, 
theo 575 người dùng cuối đồng thời là người ra quyết 
định về CNTT. Nó tiết lộ rằng 47% các công ty được 

Một đối tác-nhà cung cấp toàn 
cầu với quan điểm đa chiều và đa 
dạng công nghệ đem đến phương 
án tốt nhất từ nhiều thị trường
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An toàn là ưu tiên hàng đầu
Michael Owen – nhà tư vấn tại Tokyo cho các nhà 
phát triển bất động sản quốc tế, người tương tác với 
những người ra quyết định trong nhiều lĩnh vực xây 
dựng và phát triển(2) - tin rằng đảm bảo an toàn là một 
vấn đề tiên quyết. Ông nói: “Các cảm biến sẽ đóng 
một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn. 
Với các tòa nhà văn phòng, các bề mặt phải được khử 
trùng, để khi bạn quay trở lại làm việc, bạn không lo 
lắng về việc bị lây nhiễm.”

Ở Nhật Bản, ngay cả những giải pháp đơn giản cũng 
đang được áp dụng, chẳng hạn như trong phòng vệ 
sinh, nơi các cảm biến tự động phân phối xà phòng 

và nước, sử dụng mã QR 
và ứng dụng điện thoại 
thông minh loại bỏ nhu 
cầu chạm vào các nút 
thang máy. Nhiều giải 
pháp công nghệ cao khác 
cũng đang được bán trên 
thị trường, bao gồm Màn 
hình không chạm của 

Mitsubishi Electric, cho phép người dùng chỉ ra các 
tầng đích mà không cần chạm vào nút. Bằng cách kết 
hợp công nghệ hiển thị hình ảnh phản chiếu trong 
không trung độ phân giải cao và công nghệ cảm biến 
phát hiện vị trí không gian của bàn tay, người dùng 
có thể vận hành một cách trực quan.

An toàn tại công trường cũng là một vấn đề quan 
trọng. Cam kết về an toàn thông qua các phương 
pháp và công nghệ mới nhất truyền tải thông điệp “An 
toàn là trên hết” tới các công nhân giúp tăng năng 
suất tại công trường. “Nếu bạn có thể đảm bảo một 
môi trường nơi người lao động được đối xử tốt và 
cảm thấy an toàn, thì hệ thống có thể hoạt động hiệu 
quả như dự kiến,” Owen nói. 

An ninh thông qua công nghệ
Dưới góc độ là người theo dõi các xu hướng ngành 
ở Nhật Bản cũng như nhiều thị trường trên toàn thế 
giới, Michael Owen nhận thấy giải pháp để đảm bảo 
sức khỏe và phúc lợi của người dùng tòa nhà là sự kết 
hợp của các hệ thống tự động, công nghệ lưu thông 
không khí tốt hơn và sử dụng công nghệ trong quá 
trình phát triển để tăng hiệu quả.

Ông nói: “Rõ ràng, việc theo dõi nhiệt độ, rửa tay và 
làm sạch bề mặt là rất quan trọng. 
Tuy nhiên với một tòa nhà, đó là cung cấp các loại 
cảm biến cho phép đo thân nhiệt từ 5 đến 10 người 
cùng lúc. Các cảm biến này đã tồn tại. Nếu một bộ 
cảm biến mạnh có thể được lắp đặt ở các lối vào văn 
phòng và nhà hàng để phát hiện người nhiệt độ cao 
trong nhóm người, nó có thể cung cấp mức độ an 
ninh cao”. anh ấy nói.

Một bản sao kỹ thuật số của một tòa nhà có 
thể tiết kiệm chi phí vận hành thông qua 
bảo trì dự phòng. Hệ thống khai thác dữ 

liệu lớn được tạo ra bởi điều hòa không khí, thang 
máy, dữ liệu giao thông trong tòa nhà và các hệ thống 
khác có thể khắc phục sự cố ngay từ đầu. Mitsubishi 
Electric có thể cung cấp cả phần mềm và phần cứng 
cho trường hợp như vậy. Ví dụ: sử dụng IoT và nền 
tảng trí tuệ nhân tạo Maisart, công nghệ có tên M’s 
BRIDGE có tính năng giám sát từ xa 24/7 hoạt động 
của thang máy và tự động phát hiện lỗi. Nó cũng 
phân tích dữ liệu từ xa về các lỗi và xác định nguyên 
nhân để tăng tốc độ sửa chữa(3).

Cam kết về an toàn thông qua các 
phương pháp và công nghệ mới 
nhất truyền tải thông điệp “An 

toàn là trên hết”
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Các tòa nhà cung cấp không 
khí sạch hơn và hoạt động 
hiệu quả hơn
Cải tiến công nghệ là cần thiết để hệ thống thông gió 
của tòa nhà hiệu quả hơn. Theo Joseph Allen, Phó 
Giáo sư Khoa học Đánh giá Phơi nhiễm tại Trung 
tâm Công trình Xanh và Thành phố Harvard, hầu 
hết các cấu trúc vẫn sử dụng các hệ thống lọc rẻ tiền 
để lọc ít hơn 20% các hạt có kích thước vi rút trong 
không khí. Một báo cáo của Hoa Kỳ ước tính rằng 
việc nâng cao hệ thống thông gió lên một tiêu chuẩn 
mới có thể hiệu quả trong việc ngăn chặn các bệnh 
lây truyền qua đường không khí như việc tiêm phòng 
cho một nửa dân số của tòa nhà(4).

Các tòa nhà được xây dựng cách đây bảy mươi năm 
và trước đây đều có cửa sổ mở, cho phép thông gió 
nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, các tòa nhà hiện 
đại phải dựa vào hệ thống HVAC có thể đáp ứng nhu 
cầu thông gió và lọc mạnh mẽ hơn, do đó nâng cao 
cảm giác an toàn. Hơn nữa, các hệ thống HVAC hiện 
đại và các cài đặt mới giúp giảm tiêu thụ năng lượng. 
Mục tiêu chính là sự cân bằng tối ưu của công nghệ 
hoạt động mà không có thời gian ngừng hoạt động 
đột xuất và mức hiệu quả năng lượng giúp giữ cho 
chi phí sử dụng điện ở mức tối thiểu tuyệt đối.

Theo Carl Ian Graham, PE, của Viridian 
Energy & Environmental, Inc., hệ thống 
HVAC sử dụng trung bình 39% năng lượng 

mà một tòa nhà thương mại tiêu thụ và một hệ thống 
HVAC hiệu suất cao có thể tiết kiệm 10% đến 40% 
năng lượng, khí thải và chi phí, và có thể tiết kiệm 
lên đến 70% khi kết hợp giữa các hệ thống và tổng 
thiết kế tòa nhà(5).

Cải thiện sự thoải mái và kiểm soát nhiệt cũng rất cần 
thiết đối với chất lượng không khí trong nhà (indoor 
environmental quality - IEQ) và trải nghiệm tích cực 
của người thuê. Công nghệ HVAC như VRF (variable 
refrigerant cooling), cung cấp khả năng kiểm soát 
ĐHKK theo nhu cầu của từng khu vực trong tòa nhà 
đồng thời tiết kiệm năng lượng. Mỗi hệ thống VRF 
được trang bị một máy nén biến tần được thiết kế để 
thay đổi tốc độ và công suất để phù hợp với tải sưởi 
ấm hoặc làm mát của một không gian cụ thể tại bất 
kỳ thời điểm cụ thể nào.

Trong khi các hệ thống HVAC thông thường chạy 
ở tốc độ và công suất tối đa bất kể tải thực tế là bao 
nhiêu, hệ thống VRF tiết kiệm tiền bằng cách điều 
chỉnh môi chất làm lạnh và chỉ sử dụng lượng điện 
chính xác cần thiết để duy trì nhiệt độ cài đặt. Hệ 
thống VRF cũng lý tưởng cho các ứng dụng sử dụng 
năng lượng tái tạo và cần thiết cho việc giảm lượng 
khí thải CO2.

Lossnay là một hệ thống thu hồi nhiệt nối ống gió 
được Mitsubishi Electric phát triển và hoàn thiện 
trong suốt ba thập kỷ 
qua. Với mục đích tối 
ưu hóa chi phí vận 
hành, nó tận dụng nhiệt 
năng từ khí thải để làm 
mát hoặc sưởi ấm gió 
tươi trước khi cấp vào 
không gian cần điều 
hòa. Kết quả, Lossnay 
có thể giúp tiết kiệm tới 30% chi phí vốn ban đầu cho 
việc điều hòa không khí(6).

Tạo hiệu quả thông qua con 
người

Cách các nhà phát triển ở Nhật Bản hoàn thành công 
việc thường mang tính hướng dẫn cao. Theo Michael 
Owen, tự động hóa, lên kế hoạch tỉ mỉ, dự phòng 
công nhân và tinh thần nhóm mạnh mẽ là những 
điểm mạnh đặc trưng. Ông nói: “Hầu hết việc xây 
dựng của Nhật Bản đều hoàn thành đúng thời hạn, 
nhưng một số cố tình bị trì hoãn vài tháng. Đối với 
các nhà phát triển, mọi thứ được thực hiện đúng lúc 
đòi hỏi sự hiệu quả.”

Cải thiện sự thoải mái và kiểm 
soát nhiệt là điều cần thiết đối 
với chất lượng không khí trong 
nhà (IEQ)
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Việc các đội công nhân chính bị bệnh có thể 
ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất. Owen 
đã quan sát thấy rằng việc lên kế hoạch tốt 

hơn cho đội thi công, cộng với một hệ thống đội dự 
phòng luôn sẵn sàng, có thể mang lại 
hiệu quả. “Hầu hết các nhà phát triển ở 
Nhật Bản và có lẽ 3 trong số 5 nhà phát 
triển hàng đầu đều làm điều này. Họ 
thành lập hai hoặc ba đội với số lượng 
dự phòng trong mỗi đội, vì vậy nếu bất 
kỳ ai trong đội đầu tiên nghỉ đột xuất, 
đội thứ hai có thể thay thế họ. Đây là 
một khái niệm chưa được chấp nhận 
hoàn toàn ở nước ngoài”.

Tự động hóa có thể đảm bảo rằng lực lượng lao động 
luôn khỏe mạnh. “Lúc đó vấn đề chỉ còn phụ thuộc 
vào việc kiểm soát hoàn cảnh xung quanh người lao 
động, chẳng hạn như giảm số lượng người tại công 
trường càng nhiều càng tốt,” Owen nói.

Giải pháp tổng thể mang lại 
hiệu quả cao hơn
Hợp tác với nhà cung cấp giải pháp tổng thể tòa nhà 
như Mitsubishi Electric sẽ tăng cường hiệu quả và cắt 
giảm chi phí. Garrison Beall, giám đốc xây dựng của 
nhà cung cấp giải pháp mạng Edgecore Networks, 
cho biết ông đã chọn Mitsubishi Electric cho tòa nhà 
đầu tiên trong số bảy tòa nhà thuộc trung tâm dữ 
liệu (TTDL) của công ty vì lý do chất lượng và chi 
phí. Ông nói: “Chúng tôi cần một thương hiệu uy tín, 
một công ty mà chúng tôi và khách hàng của chúng 
tôi đều tin tưởng sẽ cung cấp các giải pháp hiệu 
quả, tiết kiệm chi phí cùng dịch vụ khách hàng tốt. 
Mitsubishi Electric cung cấp UPS, thang máy và hệ 
thống HVAC. Chúng tôi đã sử dụng hệ thống HVAC 
Citi Multi VRF — bốn thiết bị để làm mát một không 
gian rộng 372 mét vuông."

Edgecore dựa vào UPS để đảm 
bảo nguồn điện quan trọng cho 
khách thuê TTDL của mình và 

thang máy mạnh mẽ có thể tải trọng lên 
đến 1360kg. "Đó là công nghệ tuyệt vời", 
Beall nói. "Chúng tôi không phải lo lắng 
về hoạt động hàng ngày của chính tòa 
nhà. Và việc chỉ có một đầu mối liên hệ 
thực sự giúp công việc của tôi dễ dàng 
hơn(7)."
Mitsubishi Electric vượt xa việc cung 
cấp công nghệ xây dựng xanh và phần 
mềm AI đem lại công trình bền vững. 

Hợp tác với Mitsubishi Electric mang lại kiến thức 
chuyên môn sâu rộng cho giai đoạn tiền phát triển 
dự án cũng như dịch vụ bảo trì kịp thời trong trường 
hợp hiếm hoi xảy ra sự cố. Và vì ảnh hưởng của thời 
tiết khắc nghiệt, một thảm họa lớn hoặc đại dịch đối 
với chuỗi cung ứng có thể gây ra tình trạng thiếu hụt 
nghiêm trọng, nên việc kết nối với Giải pháp Tòa nhà 
của Mitsubishi Electric là mối quan hệ tạo ra giá trị 
liên tục.

Hợp tác với nhà cung 
cấp giải pháp tổng thể 
để tăng hiệu quả và cắt 

giảm chi phí
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