
Nhược điểm lớn nhất của Kính Hộp Rèm là vấn đề hư hỏng dây phía bên trong.

1 Nhược điểm

Nguyên nhân dẫn đến tuột dây, xoắn dây và đứt dây thường xảy ra đối với rèm truyền thống như rèm sáo gỗ 
& nhôm lắp phía ngoài ô cửa. Vì nguyên tắc các hệ rèm trên dùng dây kéo, khi mình kéo không đều tay sẽ dẫn 
đến tình trạng hai bên rèm mất cân bằng, bên cao bên thấp dẫn đến lá rèm bị xoắn và rối.

Ngoài ra, sau thời gian sử dụng mà không vệ sinh thường xuyên thì bụi bẩn bám vào trong các hộp rèm, phụ 
kiện gây tắc nghẽn bánh xe ray dẫn đến khi kéo rèm sẽ cảm thấy nặng, không được êm như ban đầu gây tình 
trạng đứt dây hoặc tuột dây.
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Thứ 1 là Hộp kính 100% kín khít nên khí trơ sẽ không bị thoát ra ngoài, ngoài ra khí trơ này sẽ có tác dụng đẩy 
toàn bộ không khí có độ ẩm ra ngoài hộp kính mục đich chống sự ngưng tụ hơi nước trong bề mặt kính gây ra 
hiện tượng đọng sương. Ngoài ra, khí trơ có tác dụng giảm sự truyền nhiệt từ lớp kính ngoài vào lớp kính trong 
luôn giữ cho bên trong hộp kính nhiệt độ cân bằng. Hệ số truyền nhiệt của khí trơ là 0.016W/m-K.

3-1

Thứ 2 là kính hộp được gắn các hạt chống ẩm nhằm mục đích là hút hơi ẩm trong hộp kính, ngăn ngừa vi 
khuẩn, nấm mốc xâm nhập kết hợp với việc hút chân không bên trong hộp kính sẽ tạo thành một lớp khí khô 
(hay còn được hiểu là môi trường không có không khí), giúp cho bên trong hộp kính luôn luôn khô ráo. 
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Rèm hộp kính sử dụng lực hút nam châm để lật xoay lá rèm lấy sáng cũng như thu rèm lên và thả rèm xuống. 
Anh để ý lý do bên em phải viền khung 3 cạnh (trên đầu và hai bên hông) để che đi hệ phụ kiện tương tác với 
2 thanh nam châm được gắn 2 bên tấm kính. Chính vì sử dụng lực hút nam châm nên hệ rèm nhôm bên trong 
luôn luôn ở trạng thái cân bằng, khi anh kéo rèm lên hay thu rèm xuông, kéo nhanh hay chậm thì rèm nhôm 
vẫn nắm ở trang thái cân bằng chính vì thế khả năng rèm bị tuột, xoắn hay đứt gần như là không có. 

Ngoài ra, do tác động bởi ngoại cảnh như gió mạnh cũng dẫn đến tình trạng rèm bị xoắn dây, rối dây. Hoặc do 
con nhỏ hay đùa giỡn, kéo dây cung là nguyên nhân gây hư hỏng rèm.
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Rèm nhôm được bảo vệ trong 2 lớp kính nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố em đề cập phía trên, cho dù 
có gió mạnh hay nhà có trẻ nhỏ nghịch ngợm cũng sẽ không thành vấn đề. 

2 Motor bị  hư thì  giải  quyết  như thế nào?

Đối với diện tích kính nhỏ hơn 3m2 thì sẽ cần 1 motor, lực kéo đủ để tải 3m2 rèm kính an toàn, đảm bảo anh 
sử dụng được lâu dài.
Đối với diện tích kính <= 7-10m2 bên em sẽ gia công 2 motor trong 1 hộp kính để tăng lực kéo của motor giúp 
tải được diện tích rèm lớn hơn của hộp kính.

A. Cắt silicon để lấy 1 lớp kính ra ngoài.
B. Kiểm tra motor và sữa chữa thay thế.
C. Sau đó sẽ dùng máy bơm keo nhiệt để bịt kín lại hộp kính & kết hợp sử dụng mấy bơm khí Argon vào hộp 
kính giống như sx tại nhà máy.

Motor chị bị hư trong trường hợp mình tính tải trọng của lực kéo Motor không đạt, lực kéo thấp hơn so với tải 
trọng của rèm thì mới hư hỏng anh nha. Tuỳ theo kích thước của các ô cửa mà bên em sẽ tính toán lại trọng 
lượng của bộ rèm để đảm bảo motor không chịu quá tải công suất cho phép  chính vì lý do này nên motor 
sẽ không bị hư hỏng.

Ngoài ra, trong motor có con chíp nhận sóng với bộ nguồn gắn phía ngoài, trong trường hợp con chip bộ nguồn bị 
hư hỏng thì mình có thể thay thế bộ nguồn mới và cài đặt lại motor là được anh nhé.
Trong trường hợp motor bên trong bị hư hỏng, Goldsunvina sẽ tháo kính ra tại công trình, kiểm tra, sửa chữa hoặc 
thay mới tại công trình anh nhé.

Quy trình bên em sẽ tiến hành như sau:

3 Bên trong hộp kính bị  đọng sương nơi  có độ ẩm cao?

“Toàn bộ ̂ sản phâm được bịt kín bằng keo thành dạng kính họ ̂p kín khít, đông thời sản phẩm sử dụng thanh hút âm 
phía dưới và bơm khí Argon bên trong kính họ ̂p khi hoàn thiẹ ̂n sản phẩm” được hiểu như sau anh nha.

Nguyên nhân gây ra đọng sương là do sự chênh lêch giữa bề mặt vật chất có nhiệt độ thấp với không gian có nhiệt 
độ cao hơn đạt tới điểm sương, và Rèm Hộp Kính không bị đong sương vì lý do sau đây:

2 lý do trên sẽ giúp Rèm Hộp Kính không bị đọng sương bên trong hộp kính. Kính chỉ bị đọng sương bên trong 
khi lớp keo dán không đảm bảo chất lượng, gây rò rỉ khí trơ ra ngoài cũng như không khí xâm nhập vào môi 
trường chân không bên trong hộp kính anh nha.
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