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Nội dung tài liệu được tổng hợp từ các nguồn tài liệu trên mạng và quá trình 

nghiên cứu sử dụng của bản thân. 
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PHẦN I: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRANE 700 

 

Hầu hết tất cả anh em học ngành nhiệt đều biết Trane 700 dùng để tính tải lạnh 

trong ngành HVAC. Bây giờ mình xin được hướng dẫn các bạn sử dụng về phần 

mềm này 

I. Tính năng của phần mềm 

 - Tính toán tải lạnh cho những công trình Điều hòa Không khí. 

 - Tính toán, phân tích năng lượng tiêu thụ và chi phí tốn kém cho hoạt động của      

công trình cũng như tính toán các thông số liên quan đến kinh tế của công trình. 

Phần mềm được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ASHRAE  

 - Bảng thông số kết quả xuất dữ liệu ra nhiều thông số phù hợp với nhu cầu của 

người sử dụng để dễ dàng lựa chọn thiết bị cho phù hợp với yêu cầu mỗi người. 

 - Phần tính toán giá thành đưa ra việc liên quan đến mật độ người sử dụng công 

trình theo thời gian biểu đặc trưng trong ngày. 

 - Có thể dễ dàng tạo ra nhiều phương án khác nhau để so sánh tính kinh tế và kỹ 

thuật của các giải pháp nhờ đó người sử dụng dễ dàng lựa chọn được phương án tối 

ưu nhờ vào các kết quả tính toán phân tích có từ phần mềm này. 
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II. Hướng dẫn cài đặt và nhập thư viện thời tiết cho phần mềm 

Muốn cài đặt bạn phải có phần mềm. Nếu chưa có phần mềm bạn có thể vào đây 

download về : 

File 1: http://www.mediafire.com/?2zyvunmwmne 

File 2: http://www.mediafire.com/?u3jnzizzg2y 

File 3: http://www.mediafire.com/?eqzmmyjiyqu 

 Giải nén ra sẽ có serinumber luôn. 

Còn sau đây là file thư viện thời tiết:   http://www.mediafire.com/?dtzmytqmwhj 

Sau khi đã hoàn tất việc cài đặt. 

 Vào file / customized settings.../    - Trong mục Units chọn “metric” 

                                                                    - Trong mục Default map chọn “ Word” 

 Nhập thư viện cho phần mềm. 

Bạn đã có chưa, thư viện có kèm theo file down trên nhé. File thư viện có tên  

“library.exp” và các bước cài đặt thư viện như sau: 

- Mở chương trình lên 

- Chọn open/ Trace700.trc 

- Vào libraries/weather.../ sau đó tắt hộp thoại"Weather Library - General 

Information” đi 

http://www.mediafire.com/?2zyvunmwmne
http://www.mediafire.com/?u3jnzizzg2y
http://www.mediafire.com/?eqzmmyjiyqu
http://www.mediafire.com/?dtzmytqmwhj
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- Trong hộp thoại” Library/Template Editors” chọn “file/import/” sau đó tìm đến 

file library.exp/ok 

Thế là các bạn đã hoàn thành xong việc nhập thư viện thời tiết cho nó rùi đấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một vài hình ảnh hướng dẫn: 
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Bây giờ thử kiểm tra xem nhé 
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III. Tổng quan về phần mềm và tính năng của nó 

 

 

Mở phần mềm lên, các bạn đi theo các bước tuần tự từ trên xuống dưới để hoàn 

thành quá trình nhập dữ liệu cho phần mềm này. 

 - Bước đầu tiên: Nhập thông tin cho công trình đang tính toán để dễ dàng quản lý 

sau này. 

System 

Analyzer ™

VariTrane™ 

Duct Designer
Trane ®

Pipe Designer

TRACE 700

Load Design™

Trane ® Engineer’s 

Toolbox

TOPSS™

TAP™ Acoustics 

Program

TRACE™ 700

TRACE 700

Load Express™

TRACE Chiller

Plant Analyzer™

Eagle and

Talon

Online

Template 

Wizard™

More than just software,

more than just support.

Solutions for the way you work.
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 - Bước 2: Lựa chọn dữ liệu thời tiết tương ứng với công trình, các dữ liệu thời tiết 

ở Việt nam thì các bạn phải cập nhật vào thêm dựa trên các file dữ liệu thời tiết 

quốc tế. 

- Bước 3: Nhập thông số cho phần Template. Đây là một trong những điểm khác 

biệt của Trace 700 so với HAP hay Heat Load, nhờ tính năng này các bạn có thể rút 

ngắn khá nhiều thời gian nhập liệu cho công trình lớn có nhiều phòng nhỏ trong đó, 

khi thay đổi thông số cũng rất dễ dàng quản lý hơn với tính năng này. 

 - Bước 4: Tạo các phòng riêng biệt:phần này đưa vào thông số chi tiết cho từng 

phòng như là diện tích phòng, tường bao, vách ngăn ( partition), kiếng, hướng công 

trình... 

 - Bước 5: Lựa chọn hệ thống gió: phần này các bạn cần xác định sơ bộ xem công 

trình của mình cần sử dụng hệ thống loại nào thì phù hợp: FCU, AHU, Terminal 

Reheat, VAV Box... 

 - Bước 6: Đưa các phòng vào hệ thống phân phối gió phù hợp: bước này đơn giản 

là các bạn chỉ cần kéo và nhả các phòng vào các hệ thống đã tạo ở bước phía trước 

đó. 

Hết 6 bước này thì đã hoàn thành phần nhập dữ liệu cho phần mềm Trace 700. 3 

bước tiếp theo phía dưới là dùng cho việc tính toán kinh tế và tính toán điện năng 

tiêu thụ, đây là 2 phần riêng biệt của phần mềm. Ngay khi nhập xong dữ liệu của 6 

bước đầu tiên này các bạn có thể đi xuống bước cuối cùng ( bước số 10) để cho 

chạy phần mềm mà không cần nhập liệu cho 3 bước kế đó ( bước 7,8,9).* Hướng 

dẫn nhập dữ liệu thời tiết vào phần mềm Trace 700 ( bước 2): 
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Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước từ trên xuống dưới 

 Bước 1: Nhập thông tin cho công trình 

 Bước 2: Các bạn nhìn vào hình trên làm theo nha 

 Bước 3: Tạo Template. 

Trong phần mềm này thì Template cũng là một thế mạnh của nó, vì với các 

Template đã tạo rồi thì việc các bạn chỉ cần gán phòng nào với đặc tính cho từng 

Template đã tạo sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian và sai sót cho bạn trong quá trình 

nhập dữ liệu phần mềm. Hoặc khi cần chỉnh thông số cho khoảng 100 phòng có đặc 

tính là văn phòng chuyển từ điều hòa 24 thành 26 độ C chẳng hạn thì bạn chỉ cần 

chuyển một lần trong Template rồi tự động 100 phòng văn phòng kia đang sử dụng 

Template Văn phòng đó cũng sẽ chuyển đổi theo mà chúng ta không cần đổi tay 

đến 100 lần cho các phòng này. 

Trong mục Template này chia thành 4 vùng thông số chính, đầu tiên là 

Interal Load sẽ bao gồm có nhiệt do người, do đèn, do thiết bị phụ truyền vào ( như 

máy tính, máy in, động cơ, nhiệt do máy móc...) 
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Với các nguồn nhiệt này thì trong phần mềm cho sẵn chúng ta các mẫu có 

sẵn được làm sẵn theo tiêu chuẩn Ashrae, chúng ta có thể dùng sẵn các phần này 

hoặc hoàn toàn có thể sửa đổi lại cho phù hợp theo ý của người nhập liệu. 

 

 

  AirFlow của Template. 

 



 11 
 

- Vùng Ventilation là nói đến giá trị thông số gió tự nhiên hay cách khác đây là nơi 

điền thông số lưu lượng gió cấp vào khu vực điều hoà (có thể lầy7,5l/s/person cho 

không gian bình thường văn phòng). 

- Thông số Infiltration là lượng gió rò lọt qua cửa xung quanh không gian điều hoà, 

điều này chỉ tính kỹ cho nhà máy Dược phẩm còn không gian bình thường thì để 

trống. 

- VAV Minimum là thông số chỉ sử dụng khi mình sủ dụng có các thiết bị là VAV 

Box, còn lại thì bỏ trống. 

- Main Supply là lượng gió cấp chính, với điều hoà khu văn phòng thì bỏ trống còn 

với phòng Dược thì đây la nơi điên thông số tiêu chuẩn của lượng Air Changes thấp 

nhất của không gian đó (có thể là 20 air chages/hr). Còn lại các thông số khác 

thường thì Trace không cần thiết. Các vùng Heating thì không cần thiết vì ở VN chỉ 

quan tâm chủ yếu đến Cooling. 

Template Thermostat này chỉ định các thông số về nhiệt độ cần cài đặt thiết 

kế trong phòng. Trong này ta chỉ quan tâm đến Nhiệt độ bầu khô ( Cooling Dry 

Bulb), Heating Dry Bulb và độ ẩm tương đối ( Relative Humidity). 

ConstructionTemplate 
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  Trong này các bạn thiết lập kết cấu cho công trình như là kết cấu loại tường, 

dày bao nhiêu, vật liệu là gì, kết cấu sàn, kết cấu mái, loại kiếng sử dụng, chiều cao 

các tầng, chiều cao trần giả ( Plenum). Các loại kết cấu trong phần mềm là có sẵn 

trong thư viện nhưng ta hoàn toàn có thể tạo thêm loại vật liệu mới để đưa vào tính 

toán nếu trong phần mềm không có thông số của loại vật liệu ngoài thực tế, đây 

chính là điểm mạnh của một phần mềm tính toán với các thông số trong thư viện 

mang tính mở hoàn toàn như Trace 700. 

Room Template 

 

 

  Trong phần này thì chỉ là nơi để tổng hợp lại 4 Template mà các bạn đã tạo 

phía trước đó. Trong này chia theo từng loại đặc tính của phòng có trong công trình. 

Vì vậy trước khi muốn tính toán tải cho công trình thì các bạn cần xem xét bản vẽ 

để quyết định rằng công trình này có bao nhiêu loại đặc tính hay dạng phòng là gì 

để có thể quyết định là tạo bao nhiêu Template thì đủ, có thể trong lúc tạo chi tiết 

các phòng ( bước 4) ta thấy thiếu Template thì quay lại bước 3 để tạo thêm 

Template cũng được. 

 Bước 4: Create Room: 
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Bước số 4 là tạo các Phòng chi tiết để tính toán. Sau bước số 3 là tạo Template 

thì các bạn cần phải đi đến bước số 4 này mới biết rằng tác dụng của Template như 

thế nào. 

 

 

 

Trong mục tạo phòng này thì các bạn cần đưa thêm thông số chi tiết cho từng 

phòng trong công trình tính toán. 
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Khi mở phần Create thì phần mềm sẽ tự động tạo cho bạn một phòng mới, ta 

có thể đổi tên phòng này lại theo ý thích. Khi đó để ý là các thông số của phòng như 

People, Lighting... ban đầu đều là giá trị 0, nhưng các bạn để ý bên cao tay trái có ô 

Template đó, chỉ cần chỉ định phòng này dùng Template nào mới vừa tạo ở bước 

thứ 3 thì tất cả các thông số đã khai báo trong Template được cập nhật vào trong 

Room này cả, chúng ta ko mất thời gian để khai báo lại, điều này có ý nghĩa quan 

trọng cực kỳ khi công trình có hàng trăm phòng và các thông số thiết kế phải thay 

đổi liên tục thì chỉ cần vào Template ở bước 3 đổi lại thì lập tức các phòng dùng 

Template đó sẽ tự động nhảy theo giá trị mới. Tuy nhiên ta vẫn có thể đổi được các 

thông số trong bước 4- Room nhưng giá trị này sẽ đổi sang màu đen và vẫn không 

ảnh hưởng ngược lại với bước số 3- Create Template đó.  

- Thông số Floor: Có phần Length và Width để nhập thông số chiều dài và rộng của 

phòng đó, tuy nhiên phần mềm chỉ quan tâm đến diện tích tổng, nên có cách đơn 

giản hơn đối với các phòng không có hình dạng hình chữ nhật đó là tính tổng diện 

tích ( bằng cách đo trên bản vẽ CAD thì đơn giản) sau đó cho 1 cạnh là 1, cạnh kia 

để tổng diện tích đã đo. 
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- Roof: nếu là tầng trên cùng thì mới có mái, nếu mái bằng thì chọn vào Equal 

Floor. 

- Wall: đo trên bản vẽ CAD chiều dài của tường ( là các cạnh tường tiếp xúc trực 

tiếp với môi trường bên ngoài) thì nhập thông số chiều dài vào ô Wall. Direction; là 

hướng của tường đã khai báo, hướng này được đo theo phương chuẩn ( 0) là 

phương Bắc. %Glass: tính sơ bộ phần trăm lượng kiếng chiếm diện tích trên tường 

vừa khai báo. 

- Với các tab Room, Roofs, Walls, Int Loads, Air Flow: thì hầu như là khai báo lại 

các thông số đã làm trong phần Template phía trước. Tuy nhiên phần này sẽ có tác 

dụng nếu một phòng nào đó có các đặc điểm riêng biệt thì ta sửa trực tiếp ngay tại 

phòng đó mà ko cần ảnh hưởng đến Template đã tạo phía trước đó. 

- Partition: là vách ngăn giữa các phòng khi vách đó không tiếp xúc trực tiếp với 

mặt trời đồng thời có chênh lệch nhiệt độ giữa 2 phòng với nhau, chẳng hạn phòng 

tiếp xúc với thang máy, phòng đệm. 

 Bước 5: Create Systems 

Phần thứ 5 này sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng việc ứng dụng hệ thống 

phân phối gió vào trong phần mềm tính toán tải lạnh. 
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Hệ thống phân phối gió được tạo sẵn trong phần mềm này, tuy nhiên trước khi 

tính tải thì bạn phải hình dung sẵn là công trình này của mình cần ứng dụng hệ 

thống gió kiểu gì để tiến hành công việc tính tải vì với mỗi loại hệ thống sẽ có ảnh 

hưởng nhất định đến tải hệ thống, có thể dùng FCU hay AHU hay heat pump...   

Và trong quá trình ứng dụng hệ thống phân phối gió này vào thì chắc chắc có 

nhiều chỗ bạn chưa hiểu rõ ý nghĩa nằm trong phần mềm, bài viết này mong muốn 

giải đáp những thắc mắc đó của các bạn. 

5.1 Sau khi nhấp vào phần Create System thì giao diện như sau sẽ hiện lên 

 

- Trong mục System Category bạn chỉ cần chọn vào phần COnstant Volume- Non 

Mixing, phần không hòa trộn ở đây không có nghĩa là không có gió tươi hay gió 

thải như nhiều người lầm tưởng vào tên gọi của nó nhé, mà không hòa trộn có nghĩa 

là lưu lượng gió cấp của bạn là ổn định, không thay đổi. Hầu hết các hệ thống dùng 

FCU, AHU hiện nay đều là loại này, loại trừ một số hệ thống bạn dùng trong công 

trình như là VAV Box để thay đổi lưu lượng gió, dùng VSD cho quạt AHU thì khi 

ấy cần chọn loại hệ thống là Mixing nhé. 

- Chọn loại hệ thống ở dưới là Fan Coil – FCU 

- Chọn loại hệ thống ở dưới là Variable Temperature Constant Volume- AHU. 

Đây là 2 loại hệ thống phổ biến nhất dùng trong các công trình lớn, ngoài ra nếu có 

gì đặc biệt thì bạn dùng các hệ thống ở dưới, ở đây tôi chỉ giới thiệu với các bạn 2 
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hệ thống phổ biến này. Hình bên cạnh thể hiện sơ đồ nguyên lý gió của các hệ thống 

bạn đã chọn, hoặc có thể vào phần tab- Schematic để nhìn rõ hơn sơ đồ này. 

Để ý bạn sẽ thấy bên tay phải có ô Advance đó, vào phần này bạn có thể thay 

đổi một số đặc tính của hệ thống gió như sau: 

 

 

 

- Kiểu cấu hình của các loại quạt dùng trong hệ thống, thông thường loại cấu hình 

này sẽ đi theo kiểu cấu hình bạn chọn là FCU hay AHU, các kiểu Blow Thru hay 

Draw Thru sẽ tự động đi theo ( các kiểu này là gì bạn xem hình trong Help để biết 

thêm nhé). 

-Phần quan trọng là Returrn Air Path: phương án hồi gió trong công trình. Có thể 

bạn chọn là hồi trần ( Plenum), hồi trực tiếp ( Room Direct) hay là hồi ống gió ( 

Ducted). Tùy theo phương án hồi trần mà sẽ có ảnh hưởng phần nào đến tải lạnh 

của bạn ( tuy nhiên theo kinh nghiệm thì giá trị này cũng không phải lớn lắm với 

công trình thông thường). 
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Tính chọn PAU- Primary Air Handling Unit ( bộ xử lý không khí sơ bộ). 

 

- Nhấp vào Tab- Dedicated OA ( cách gọi tên khác nhau thôi chứ chức năng thì 

chính là PAU). 

- Trong phần System Des.. bạn chọn hệ thống muốn dùng PAU ( nhớ là lựa chọn 

này không bắt buộc, tùy theo công trình có dùng PAU hay không mà thôi). Hoặc 

trong công trình có thể có phần dùng PAU, có phần thì không dùng bạn phải tạo 2 

system khác nhau. 

- Trong phần Configuration thì chọn loại PAU muốn sử dụng, nếu làm lạnh sơ bộ 

và khử ẩm sơ bộ thì Dehu or Cool. Có dùng thêm điện trở sưởi ở PAU thì dùng 

thêm Reheat nữa. 

- Khi đó 3 dòng bên dưới sẽ hiện lên để bạn điền vào thông số gió sau PAU theo 

thiết kế: Nhiệt độ gió lạnh bầu khô sau khi ra khỏi PAU ( theo kinh nghiệm thiết kế 

thông thường thì giá trị này khoảng 25-26
0
C), Nhiệt độ sưởi bầu khô ( có thể cho 

20), Nhiệt độ đọng sương gió lạnh ( chọn giá trị sao cho gió ra khỏi PAU có khoảng 

90-95 % RH- giá trị có thể điền là 24.5 - 25.5
0
C, trong trường hợp dùng Reheat thì 

phải khác nhé, tùy theo độ ẩm bạn muốn gió ra PAU là bao nhiêu ). 

Cài đặt nhiệt độ gió ra khỏi thiết bị xử lý không khí- Temp/Humidity 



 19 
 

 

Trong trường hợp muốn cài đặt và ép phần mềm phải chạy ra nhiệt độ gió ra 

FCU, AHU của mình theo đúng giá trị nào đó ( Vd: là 12.8 oC) thì có thể vào phần 

Tab- Temp/Humidity để xác lập thông số cho phần mềm ( tuy nhiên phần này Herot 

không khuyến khích các bác dùng nhé, lúc đầu cứ để cho phần mềm tự chạy ra 

nhiệt độ đi, nếu khi mà Delat T của gió quá thấp thì khi đó lưu lượng gió sẽ rất lớn 

thì mới cần dùng đến chiêu này để ép cho ống gió nhỏ hơn thôi). 

5.5 Coils- dự phòng tải lạnh: 
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Trong tab- Coils này để dành riêng cho bác nào chưa đủ tự tin vào thông số mình 

nhập vào, muốn tải lạnh tăng lên để dự phòng thì hãy đến đây nhé, phần Main 

Cooling các bạn thiết lập là 115% ( nếu muốn dự phòng 15% tải), giá trị nhập vào 

thoải mái tùy quan điểm mỗi người ( chứ không bắt theo đúng khuôn mẫu là dự 

phòng 20% hoặc 40% như phần mềm Heat Load). 

 Bước 6 

Trong phần này sẽ hướng dẫn các bạn phần đưa các Phòng vào hệ thống phân phối 

gió để tính toán cho phù hợp. 

 

 

 

Thực ra phần này rất đơn giản và bạn chỉ việc kéo và nhả thôi, nhưng cũng có 

những điểm cần chú ý sau đây:- Trong Trace 700 thì gồm có Room, Zone và 

System. 

Room -Là đơn vị không gian cần điều hòa nhỏ nhất cần tính toán tải nhiệt.  

Zone-bao gồm 1 hay nhiều phòng (room) và zone tạo thành các khu vực cần điều 

khiển khác nhau trong tòa nhà.  
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System-bao gồm nhiều zone và Room tạo thành. 

 

- Bên tay trái là các phòng đã tạo trong Bước 4, và tay phải là các phòng đã tạo 

trong Bước 5 phía trước, chỉ đơn giản bạn muốn quyết định phòng nào nằm trong 

hệ thống nào thì kéo bên trái và nhả vào bên tay phải thôi. 

- Trong ví dụ phía trên thì mình có tạo ra 2 Hệ thống gió là Commercial và Hotel 

rồi trong mỗi hệ thống lại gồm nhiều Zone khác nhau, mỗi Zone lại chưa rất nhiều 

phòng khác.  

- Tùy theo quyết định của mình mà trong hệ thống có thể có Zone hay là không, 

việc phân chia này cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm hoạch định của người thiết kế 

tính toán là sử dụng hệ thống như thế nào với công trình. 

- Phía dưới tay trái có thống kê sơ lược các thông số diện tích của phần nào cần 

quan tâm 

- Muốn tạo thêm Zone thì phía bên tay phải bạn thấy các ô New Zone, New System 

đó. 

- Xong rồi đóng bước này lại và đến ngay bước cuối cùng - số 10 là cho chạy phần 

mềm tính tải được rồi đó, không cần quan tâm đến Plant là gì cả. 
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 Bước 7 

Bài viết tổng hợp về phần hướng dẫn cho tính toán điện năng tiêu thụ và tính kinh tế 

cho hệ thống Điều hoà Không khí trong công trình. 

 

1. Trong phần này các bạn sẽ được làm quen với các mục Create Plants ( Tạo hệ 

thống phòng máy) - Define Economics ( Định nghĩa các thông số về Kinh tế như 

Giá điện, Giá nước, Thời gian biểu hoạt động, Chi phí đầu tư công trình, thiết bị...) 

 

 



 23 
 

2. Như các bác thấy ở hình trên là các thuộc tính cần nhập vào cho hệ thống Phòng 

máy Chiller cho công trình với 4 chiller giải nhiệt nước ( phần mềm tự động hiểu là 

phải có các thiết bị phụ trợ như là Bơm nước lạnh, Tháp Giải nhiệt, Bơm nước 

giảinhiệt). 

3. Muốn tạo cấu hình hệ thống ra sao thì cách đơn giản là mình chỉ việc kéo nhả các 

thiết bị được liệt kê bên tay trái và đưa vào bên tay phải, lưu ý là hệ thống đầy đủ 

thì phải gồm cả phần Nóng và Lạnh, do đó nếu ta chỉ quan tâm đến Điều hoà thì vẫn 

phải kéo đại 1 thiết bị lò hơi gì đó cho phần mềm hiểu ( tuy nhiên ko cần khai báo 

thông số cho thiết bị Lò hơi này). 

4. Khi các bạn chuyển từ mục Configuration sang Cooling Equipment ở phía dưới 

thì đây sẽ là chỗ cần để nhập các thông số thực của thiết bị đó vào như sau: 
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Trong đó:  

- Equipment Type: là tên thiết bị mình đã tạo sẵn trong thư viện ứng với từng công 

trình khác nhau thì từng thiết bị cũng khác nhau ứng với công suất lạnh, điện năng 

tiêu thụ đầy tải, đặc tính giảm tải, hệ thống dùng Bơm loại gì ( có Biến tần hay Cố 

định..) 

- Heat Rejection: thông số của Tháp giải nhiệt, chỗ này mình cũng cần lấy từ trong 

thư viện đã được tạo sẵn trước đó ra- Herot sẽ hướng dẫn cách tạo các thiết bị 

Chiller, Cooling Tower này sau. 

- Energy Rate: điện năng tiêu thụ đầy tải của Chiller, có thể thể hiện dưới các đơn vị 

khác nhau như là Kw/Ton; KW; COP... 

- Pumps: điền các thông số tính toán của Bơm nước lạnh và Bơm Giải nhiệt, tuỳ 

theo thông tin mà mình có thể điền KW điện tiêu thụ hoặc cột áp Bơm ( mH2O; 

KPa; Bar...) 

5. Tạo mẫu thư viện thiết bị trong Trace 700: 
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- Tất cả các thao tác nhằm tác động đến các thiết bị trong phần mềm đều được nằm 

trong Libraries này, các bạn hoàn toàn có thể tạo thêm các loại Kiếng mới, Tường 

mới, kết cấu mới, Thời tiết mới, Lịch hoạt động mới.... 

- Với Equipment/ Cooling để thao tác tạo loại Chiller mới hay hệ thống VRF mới. 

6. Khi vào tác động đến loại chiller mới, bạn chọn New bên tay phải: 

 

 Equipment Type: đặt tên tuỳ ý 

- Cooling- Energy Rate: điền thông số điện năng tiêu thụ đầy tải. 

- Unloading Curvers: chỗ để chọn đường đặc tính giảm tải của chiller đó. 

- Curvers..: tạo đường cong giảm tải cho Chiller hoặc hệ thống VRF đó. 

7. Tạo đường cong giảm tải của Chiller: 
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- Điền thông tin tải tương ứng với từng đoạn giảm tải của chiller đó ở ô tay trái, khi 

này bên tay phải sẽ tự động vẽ cho mình đường cong giảm tải, vì chiều cao và rộng 

của ô này ko bằng nhau bên hình vẽ ra có vẻ không phải đường cong ứng với các 

chiller giảm tải vô cấp như hình trên, tuy nhiên quan trọng là các thông số mình 

nhập vào cho đúng. Muốn có được các thông số điện năng khi giảm tải chiller này 

thì các bạn cần phải liên hệ với các Supplier Chiller như Trane, York, Carrier, 

McQuay, DunhamBush, Climavenata... để có được thông tin chính xác nhất nhé. 

8. Tạo thư viện cho Tháp Giải nhiệt. 

 

- Các bạn tiếp tục tác động vào Library để tạo Tháp giải nhiệt mới ứng với Heat 

Rejection nhé 

9. Thông số Tháp giải nhiệt: 
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- Equipment Type: cũng đặt tên cho Tháp 

- Energy Consumption: điện tiêu thụ của Tháp 

- Design Characteristics:  

+ Approach: độ chênh giữa nhiệt độ bầu ướt môi trường với nhiệt độ nước ra khỏi 

Tháp 

+ Range: độ chênh giữa nhiệt độ đầu vào và ra khỏi Tháp 

+ Wet Bulb: nhiệt độ bầu uớt môi trường 

+ Design Water: lưu lượng nước giải nhiệt qua Tháp ( lấy lưu lượng nước giải nhiệt 

của Chiller) 

+ Makeup Water: lưu lượng nước bổ sung cho Tháp do bốc hơi nước- cái này tính 

từ công thức ra hoặc hỏi nhà cung cấp Tháp- chỗ này cho thấy phần mềm tính toán 

rất kỹ, nó sẽ tính cho bạn đầy đủ cả phần nước bốc hơi khi dùng hệ thống Chiller 

giải nhiệt nước. 

+ WB offset: giá trị bầu ướt có thể thay đổi trong ngày. 

- Bên tay phải chọn loại đặc tính giảm tải của Tháp có thể là On/Off hay là dùng 

quạt VSD thì như hình vẽ của đồ thị. 

10. Đưa thông số hệ thống Lạnh vào phòng máy Cooling, hệ thống Nóng vào phòng 

máy Heating, chỗ này đơn giản chỉ việc kéo hệ thống bên tay trái vào tương ứng 

bên tay phải mà thôi. 
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11. Thông số kinh tế: 

 

- Installed Cost: chi phí có thể là riêng thiết bị hoặc là toàn bộ công trình 

- Company: chọn điện 3 giá cùng giá nước tiêu thụ 

- Inflation: lạm phát hằng năm 

- Time-of-day: thời gian biểu ứng với điện 3 giá phía trên 

12. Tạo điện 3 giá 
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- Vào Rate Structures: 

 

- Tạo thêm thư viện mới bằng cách dùng nút New Structure 

- Khi đó bạn cần khai báo các thông số về giá điện là dạng gì: Cao điểm ( On Peak)- 

Bình thường ( Mid-peak) hay Thấp điểm ( Off Peak). 

- Khai báo thông số giá nước tiêu thụ ở Việt Nam. 

- Các giá trị khai báo trên phải là giá trị thực sự ở Việt nam được chuyển qua đơn vị 

USD. 

13. Tạo thời gian biểu ứng với Điện 3 giá đó: 
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- Schedule Type: chọn loại Time-Of-day để khai báo thời điểm ứng với 3 giá điện 

-New Schedule: để tạo thêm thư viện cho thời gian biểu này. 

- Khi đó khai báo đầy đủ thời gian khởi điểm- Start Time ( laf Midnight) đến thời 

gian End time cho từng phân đoạn ( lưu ý là thời gian này chia nhiều đoạn nhưng 

phải nối liên tục nhau và kết thúc toán bộ 24h trong ngày).  

- Rate: khai báo đặc tính của khoảng thời gian đó là loại hình thời gian nào. 

14. Tạo nhiều phương án khác nhau để so sánh bằng cách thay đổi hệ thống bên 

trong từng phương án, phần mềm cho phép tạo tối đa là 4 phương án để so sánh, 

trong ví dụ này Herot chỉ tạo ra 3 cái để các bạn theo dõi. Cách tạo thì đơn giản bạn 

có thể vào Menu Alternatives Setup và chọn Copy Alt. 
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15. Cho phần mềm chạy với bước cuối cùng: Calculate and View Results. 

 

 

 

16. Xem kết quả: 
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- Hiển thị điện năng tiêu thụ so sánh giữa nhiều phương án ứng với 12 tháng trong 

năm, trong này có phân chia từng phần điện năng tiêu thụ riêng biệt của Máy nén, 

Bơm nước, Quạt tháp để dễ thao dõi và kiểm soát. 
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- Tiền điện tiêu tốn ứng với điện năng tiêu thụ phía trên, chi phí này đã được tính 

toán ứng với giá điện tiêu thụ tại Việt Nam do bước trên ta đã tạo ra nó. 

 

- So sánh chi phí tiền điện của 3 phương án trong toàn bộ 1 năm vận hành công 

trình. Ứng với mỗi phương án ta sẽ tìm được chi phí vận hành tương ứng, điều này 

giúp cho Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư tim được phương án tối ưu nhất. 

 

17. So sánh điện năng tiêu thụ từng phương án 
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- Các bạn thấy được lượng thể tích nước bốc hơi hằng năm với các phương án được 

sử dụng, chuyển đổi tương đương qua năng lượng sơ cấp ứng với từng phuơng án. 

18. Thời gian hoàn vốn 

 

- Các phương án khác nhau đều có sự chênh lệch về chi phí đầu tư ban đầu, do đó 

với mỗi phương án có sự chênh lệch về điện năng tiêu thụ và thời gian hoàn vốn 

nếu Chủ đầu tư chọn phương án cho hợp lý. 

19. Thời gian hoạt động: 

 

- Ứng với mỗi đặc tính công trình khác nhau thì phần mềm có tạo sẵn các đặc tính 

hoạt động trong không gian đó riêng biệt để người sử dụng dễ dàng chọn lựa đặc 

tính cho phù hợp. 

20. Kết thúc: trong quá trình sử dụng chắc chắn các bạn sẽ phát hiện ra đây là phần 

mềm rất tốt dùng cho người thiết kế, hoạch định hệ thống Điều hoà, các công cụ 

trực quan của nó sẽ giúp cho Chủ đầu tư dù không biết rành về kỹ thuật cũng có thể 

đưa ra quyết định cho hệ thống sẽ quyết định phần lớn điện năng tiêu thụ trong công 

trình mình sau này. 
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PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VRVIII CỦA DAIKIN 

 

Để xử dụng được phần mềm này thì bạn tất nhiên phải có phần mềm này. 

Phần mềm này bạn có thể tải trên mạng nhưng hầu như đều là những bản cũ. Phần 

mềm VRVIII cứ 3 tháng lại ra một bản mới. Để có thể sử dụng được đầy đủ các tiện 

ích của phần mềm tôi khuyên bạn nên kiếm cho mình bản mới nhất của VRVIII, cai 

này các bạn có thể xin các đàn anh của mình. 

Sau khi click vào biểu tượng chương trình bạn sẽ được giao diện như hình 

dưới, sau đó hày click vào biểu tượng như hình dưới. 

 

 

 

Sẽ xuất hiện hộp thoại như hình dưới. 
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Chọn các thông số giống với các thông số của loại dàn lạnh trên sơ đồ bản vẽ mà 

bạn đã thiết kế. 

Ví dụ 1 sơ đồ cho các bạn dễ hiểu. 
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Và dưới đây là các thông số của máy lạnh trên sơ đồ. 

 

Các bạn hãy add  8 dàn lạnh mới model ứng với trên sơ đồ vào sau đó click close 

 

 

Đến đây các bạn làm theo hình dưới 
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Lại tiếp tục các bước dưới và cuối cùng nhấn ok 
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Tiếp theo 

 

 

 

Zoom lớn lên để xem kích thước đường ga đi và về nha 

Các bạn muốn xem sơ đồ mạch điều khiển thì click vào mục wiring nha. 

Thế là đã xong giờ chỉ còn việc là xuất các thông số liên quan ra thôi. Hãy click vào 

mục reports.(Nếu các biểu tượng trong 3 ô dưới có màu xám tức là đã hết hạn dùng 

3 tháng của nó.) 
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PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHỌN QUẠT FANTECH 

 

Trước tiên bạn hãy download và cài đặt phần mềm vào máy tính của mình, lưu ý 

khi cài các bạn nên chọn chế độ maximum để có thể có thể tận dụng tối đa tiện ích 

của nó. 

Khi đã cài xong, trước tiên các bạn phải làm công việc load file”fansel.id” cho phần 

mềm để có thể xuất ra file cad được. Các bạn làm theo như hình dưới: 

 

Đường dẫn của file “ fansel.id” như sau: C:\Program Files\Fantech\DATA 

Thường các bạn dùng phần mềm fantech để chọn quạt thông gió (Tầng hầm, nhà vệ 

sinh...) hoặc cấp khí tươi( điều hòa không khí). Để chọn được quạt chúng ta cần 

phải có 2 thông số đó là lưu lượng và cột áp( tổn thất).  

 

Dưới đây là giao diện chính của phần mềm. 
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Bước 1: Tính lưu lượng. 

Cách 1: Click vào nút “ Help Air Flow” 

 

- Room Size (LxWxD): Nhập chiều dài - chiều rộng và chiều cao. 

- Room Volume: Tự động có khi bạn nhập các thông số ở phần “Room Size”. 

- Room Type: Chọn loại hình cần thông gió 

- Air Change/ hour: Số lần trao đổi không khí. ( mục này bạn có thể tự chọn thông 

số mà không cần chọn loại hình cần thông gió ở phần “Room Type” 

- Nhấn OK trở về giao diện chính các bạn đã có lưu lượng của mình. 

Cách 2: Tính bằng tay lưu lượng rồi điền vào mục “Air Flow” ở giao diện chính. 

Cách tính này thường áp dụng cho những người đã có kinh nghiệm hoặc tính toán 

lượng gió tươi trong điều hòa không khí. 
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Bước 2: Tính cột áp 

Ở đây mình chỉ hướng dẫn sử dụng phần mềm, còn về phần tính cột áp các bạn tự 

tính và sau đó điền vào mục “ Static Pressure” ở giao diện chính của phần mềm. 

Bước 3: Chọn loại quạt 

 

- General Produsts: Quạt chung 

- Detailed Axial Adjustable Pitch: Quạt hướng trục 

- Detailed SWSI/DWDI Centrifugal: Quạt ly tâm 

Bước 4: Lấy thông số quạt. 

Sau khi đã điền đầy đủ các thông số ở các bước trên bạn hãy click vào nút “ Select 

Fan” phía dưới giao diện chính của phần mềm. 

 

Ở đây phần mềm hiện lên tất cả các loại quạt cho bạn.Bạn muốn xem thông tin về 

quạt thì click vào nút “ Perfomance Data” , Nếu muốn xuất ra file cad thì click vào 

nút “ Drawing”. 
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PHẦN IV: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHỌN QUẠT KRUGER 

 

Cách chọn quạt như đã giới thiệu ở phần mềm Fantech trên rất đơn giản. Chỉ cần 

biết 2 thông số lưu lượng và cột áp. 

Vào đây để download phần mềm cài đặt: 

http://www.mediafire.com/?vls6sirw799dg7b 

Bước 1:  Chọn loại quạt thích hợp 

 

 

Bước 2: Sau đó nhập số liệu vào ô số 1 rùi click select sẽ được loại quạt ở ô 3 

http://www.mediafire.com/?vls6sirw799dg7b
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Bước 3: Nhấp chuột vào ô 3 sẽ thấy thông số của quạt cần chọn 

 

 

 

 

 



 45 
 

PHẦN V: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHỌN BƠM GRUNDFOS 

 

1. Giới thiệu 

                  Một số hình ảnh về bơm GRUNDFOS 
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Ứng dụng: Phần này sẽ giới thiệu loại bơm nào ứng dụng trong hệ thống nào để 

chúng ta dễ dàng lựa chọn loại bơm để có thể chọn bơm dễ dàng. Ở đây chúng ta 

chỉ cần để ý đến loại bơm, còn về mặt hình dáng nó thế nào khi đi vào sử dụng phần 

mềm chúng ta sẽ có hình ảnh của tất cả các loại bơm đó 

 Hệ thống tuần hoàn nước nóng và giải nhiệt. 

Các loại bơm tuần hoàn sử dụng cho việc tuần hoàn nước nóng trong các hệ 

thống giải nhiệt trung tâm và tuần hoàn hệ thống nước nóng dân dụng. 

Các dòng bơm thông dụng:GRUNDFOS ALPHA2, UPS, UP Series 100, 

GRUNDFOS COMFORT UP-N,UP(S)-B Series 100, GRUNDFOS MAGNA, 

Series 2000, NB, NBG, NBE, NBGE, TP,TPE Series 1000 , TPE Series 2000, UPS 

Series 200.  

 Các ứng dụng trong công nghiệp. 

Dãy chọn bơm rất rộng thích hợp cho các ứng dụng luân chuyển nước, chất giải 

nhiệt và các chất lỏng khác trong công nghiệp và trong các dây chuyền chế biến. 

Các dòng bơm thông dụng :AMD, AMG, AFG, BM, BMB, BME, BMET, 

BMEX, BMP, CH, CHN, CHI, CHIU, CHIE, CHV, Contra, Bộ Giám Sát CR, CR, 

CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE, CRT, DP, EF, SE1, SEV, Durietta, DW, Euro- 

HYGIA®, F&B-HYGIA®, Hydro MPC, Hydro Multi-E/-S Hydro Solo-E/-S, 

MAXA và MAXANA, MTB, NB, NBG, NBE, NBGE, NK, NKG, NKE, NKGE, 

NOVAlobe, Bơm S, SE, SEN, SIPLA, SPK, MTH, CRK, MTR, MTA, SPKE, 

MTRE, Bơm tuần hoàn SRP.   

 Hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí 

Các loại bơm tuần hoàn sử dụng cho việc tuần hoàn nước lạnh và các chất lỏng 

khác trong hệ thống giải nhiệt và hệ thống điều hòa không khí. 

Các dòng bơm thông dụng:CH, CHN, CHI, CHIU, CHIE, CHV, CR, CRI, CRN, 

CRE, CRIE, CRNE, GRUNDFOS ALPHA2, UPS, UP Series 100, GRUNDFOS 

COMFORT UP-N, UP(S)-B Series 100, NB, NBG, NBE, NBGE, NK, NKG, NKE, 

NKGE, TP, TP, TPE Series 1000, ,TPE Series 2000, UPS Series 200.  
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 Bơm tăng áp và chuyển tải 

Bơm ly tâm trục ngang, trục đứng và hệ thống bơm tăng áp thích hợp cho 

việc luân chuyển chất lỏng và tăng áp lực nước nóng và nước lạnh. 

Các dòng bơm thông dụng: BM, BMB, BME, BMET, BMEX, CH, CHN, 

CHI, CHIU, CHIE, CHV,  Hệ thống tăng áp CHV,  CR, CRI, CRN CR, CRN cao 

áp CRE, CRIE, CRNE, CRT, GP, HS, Hydro MPC, Hydro Multi-E/-S Hydro Solo-

E/-S MQ, NB, NBG, NBE, NBGE, NK, NKG, NKE, NKGE, TPE Series 1000. 

 Khai thác nước ngầm 

Các loại bơm chìm dùng trong việc khai thác nước ngầm, tưới tiêu và hạ 

mạch nước ngầm. 

Các dòng bơm thông dụng: SP A, SP, SP-G, SQ, SQE. 

 Cấp nước dân dụng 

Bơm chìm, bơm tia, bơm ly tâm đa tầng và các hệ thống bơm tự động trọn 

gói thích hợp cho việc cấp nước trong các hộ gia đình, vườn cây và các ứng dụng 

khác. 

Các dòng bơm thông dụng: CH, CHN, CHV, Hệ thống tăng áp CHV, CR 

DW, CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE, Hydro MPC, Hydro Multi-E/-S Hydro 

Solo-E/-S, JP, MQ, SP A, SP, SP-G, SPO, SQ, SQE. 

 Các ứng dụng về môi trường 

Bơm chìm thiết kế theo mục đích chuyên ngành để lấy mẫu nước ô nhiễm 

hoặc lấy mẫu nước ngầm cho mục đích phân tích chất lượng nguồn nước. 

Các dòng bơm thông dụng:CR, CRI, CRN,CRE, CRIE, CRNE, CRT, MP1, 

SQE-NE,SP-NE. 

 Nước thải. 

Bơm nước mưa, nước có bùn, nước thải cho nhiều ứng dụng trong các tòa 

nhà cao tầng, trong công nghiệp cũng như luân chuyển nước thải thô từ hệ thống 

nước thải công cộng đến nhà máy xử lý. 

Các dòng bơm thông dụng: AMD, AMG, AFG, CHI, CHIE, Bơm hút nước 

đọng (Conlift), Bơm hút nước đọng (Conlift L), DP, EF, SE1 và SEV, DW, 
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LC/LCD 107 và108và 110, Cụm bơm tháo nước thải (Liftaway B và C), Cụm bơm 

tháo nước thải (Lifting Station), Bơm S, SE, SEG, SEN, Cụm bơm tháo nước thải 

đơn (Sololift+), Bơm tuần hoàn SRP, Unilift CC, KP, AP, unilift AP-B. 

 Bơm định lượng và tiệt trùng 

Bơm định lượng, hệ thống tiệt trùng được sử dụng trong các hệ thống xử lý 

nước thải, nước hồ bơi và trong công nghiệp. 

Các dòng bơm thông dụng: Conex ® DIA, DIS, Conex ® DIA-G, DIS-G, 

DDI, DIP, DIT, DME, DMH, DMI, DMS, DMX, DTS, DSS HydroProtect , 

Oxipem , Oxipem Pro, Polydos, KD, Selcoperm SES, Vaccuperm.    

 Hệ thống sử dụng năng lượng tái sinh 

Hệ thống bơm cấp nước sử dụng nguồn năng lượng tái sinh thích hợp cho 

những vùng sâu vùng xa xôi hẻo lánh chưa có nguồn điện cung cấp. 

Các dòng bơm thông dụng:SQFlex 

 Động cơ : Động cơ MMS và động cơ MS 

 Bộ điều khiển và phụ kiện 

Phụ kiện cho hệ thống định lượng và tiệt trùng, Bộ điều khiển MPC, Bộ điều 

khiển MPC 2000, Bộ giám sát CR, CEU, Bộ điều khiển chuyên dụng, LC/LCD 

107,108 và 110, Liqtec, LT200,MP 204, CU 300, CU 301, Bình điều áp, R100.  

 Ở đây ta chỉ nghiên cứu về ứng dụng bơm trong hệ thống giải nhiệt và 

điều hòa không khí: 

-CH, CHN  

-CHI, CHIU  

-CHIE  

-CHV  

-CR, CRI, CRN  

-CRE, CRIE, CRNE  

-GRUNDFOS ALPHA2, UPS, UP Series 100 

-GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP(S)-B Series 100 

-NB, NBG 
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-NBE, NBGE  

-NK, NKG 

-NKE, NKGE 

-TP  

-TPE Series 1000  

-TPE Series 2000  

-UPS Series 200  

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm GRUNDFOS. 

 Phần mềm WinCaps của hãng GRUNDFOS là phần mềm  giúp chúng ta hiểu 

rõ hơn về các loại bơm của hãng GRUNDFOS,các ứng dụng và nhiều tiện ích trong 

việc chọn bơm cho các công trình điều hòa không khí, cấp thoát nước , phòng cháy 

chữa cháy… và rất nhiều các tiện ích mà  phần mềm có đem lại hiệu quả cho người 

sử dụng 

Trước tiên bạn download phần mềm tại đây: 

1. Khi cài đặt xong phần mềm mở lên ta sẽ được giao diện như Hình 1 

 

Hình 1.Giao diện chương trình GRUNDFOS WINCAP 

2. Chú ý những mục sử dụng trong việc chọn bơm 
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Start Page: là mục dùng để bắt đầu đi vào các ứng dụng của phần mềm 

Catalogue: là mục để chọn các loại bơm cho các hệ thống như điều hòa không 

khí,phòng cháy chữa cháy,cấp thoát nước... 

Sizing : là mục hướng dẫn cách chọn một hệ thống bơm nước cung cấp cho nhiều 

lĩnh vực khác nhau và thông số lưu lượng nước ở từng vùng trên thế giới 

Replacement: hướng dẫn các thông số đường đặc tuyến của bơm và các ứng dụng 

thay thế.và thông số đặc điểm của từng loại bơm 

Service: là mục giới thiệu các thiết bị sản phẩm phụ trong hệ thống bơm 

Ở đây ta chỉ quan tâm đến catalogue vì chọn bơm trên cơ sở cột áp,lưu lượng của 

những model có sẵn.  

Sau đó ta click chuột trái vào mục catalogue sẽ được giao diện như hình 2 

 

Hình 2: Catalogue theo ứng dụng của bơm 
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Bạn muốn dùng loại bơm sử dụng trong hệ thống nào thì chọn loại bơm đó, ở đây 

mình chọn loại bơm sử dụng trong ĐHKK 

Tiếp tục click trái chọn mục air conditioning  ở đây ta sẽ thấy có rất nhiều model từ 

CH,CHI,CHIE,CH cho tới UPS Series 2000.Mô tả như hình 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Các dòng model trong ứng dụng air conditioning 

Ta tiếp tục chọn model CH làm ví dụ để chọn bơm.Trong model CH có 4 dòng CH 

2,CH 4,CH 8,CH 12.Các dòng này được phân chia sau cho đảm bảo từ lưu lượng và 

cột áp nhỏ nhất đến lưu lượng và cột áp lớn nhất.Mô tả chi tiết như  
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Sau khi ta click chọn dòng CH 2 sẽ mở ra một bảng hiển thị đồ thị Q-H (bên trái) và 

các thông số chi tiết về lưu lượng và cột áp ..(bên phải).  

 

Hình 5.Biểu đồ Q-H 

Ta tiếp tục chọn vào mục standard(tiêu chuẩn) để thấy được cấu tạo của bơm như 

hình 6 

 

Hình 6 Cấu tạo Bơm 
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Hình 7 Miền giới hạn làm việc của bơm 

Ta điền lưu lượng và cột áp vào cho hợp lý.Chú ý lưu lượng không quá 14m
3
/h và 

cột áp không quá 55m (vì đâylà 2 thông số giới hạn làm việc của bơm) 

Ta nhập lưu lượng của bơm vào ô Flow(Q) và cột áp của bơm vào ô Head(H) 

Ví dụ ta chọn Q=1.4m
3
/h và chọn H=33m.Các thông số này hiển thị trên đồ thị Q-H 

 

Hình 8 .Đồ thị Q-H khi điền thông số vào 
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Điểm chấm màu vàng là điểm làm việc của bơm ,nó chính là giao điểm của lưu 

lượng Q và cột áp H 

Sau khi nhập các thống số lưu lượng và cột áp của bơm xong,click chuột trái vào 

OK ta có hình ảnh của bơm như Hình 9 

 

Hình 9.Cấu tạo bơm khi đã có thông số 

Sau đó ta click chọn ok sẽ hiển thị bảng thông số các dòng của molde CH 2  

 

Hình 10. Bảng thông số các dòng của molde CH 2 

Ta click chọn dòng đầu tiên trong bảng thông số với Product No 43481105- 

Product name CH 2-50.Máy sẽ cung cấp đầy đủ các thuộc tính của dòng bơm này 

với lưu lượng 1.54m
3
/h và cột áp 39.8m Nhiệt độ chất lỏng là 20

0
C,tỷ trọng là 
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998.2Kg/m
3
.Ở đây ta thấy có đường  giới hạn màu xanh cho cột áp tương ứng với 

lưu lượng đường cong màu đỏ thể hiện đặc tính làm việc của bơm ứng với lưu 

lượng và cột áp yêu cầu 

Song đó ta cũng thấy được biểu đồ công suất làm việc của bơm là P = 514 (W ) ứng 

với lưu lượng và cột áp ta chọn. 

 

Hình 11.Bảng hiển thị thông số bơm theo lưu lượng và cột áp yêu cầu 

Cuối cùng ta chọn vào mục Export để xuất ra những dữ liệu ta cần lưu trử.Ví dụ 

như danh sách thu gọn(Hit list), biểu đồ (curve), bơm (Product 

picture),Dimensional Drawing (xuất cad)…. 
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                 Hình 12.Xuất các dữ liệu cần thiết. 

Ví dụ ta muốn xuất ra một bản vẽ autocad 2D về các thông số cấu tạo của bơm thì 

ta nhấn vào chữ Dimensional Drawing và ta có bản vẽ cad như Hình 13 

 

                                         Hình 13 Cấu tạo của Bơm 
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Để chọn các loại bơm khác tương ứng với yêu cầu của công trình,ta vào mục 

catalogue rồi chọn mục tương ứng và làm tương tự như trên ta sẽ chọn được bơm 

đảm về lưu lượng và cột áp cho công trình,ngoài ra trên giao diện phần mềm còn có 

vẽ sơ đồ đường đặc tuyến của bơm,ta có thể dựa vào đường đặc tuyến này để đánh 

giá hiệu quả làm việc của bơm,cũng như phân tích để chọn  được giảm bớt lượng 

tiêu thụ điện năng mà vẫn đáp ứng được yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét:  

Phía trên là hướng dẫn chi tiết về cách chọn bơm mà mình trích từ đề 

tài nghiên cứu phần mềm chọn bơm GRUNDFOS của lớp mình. Mình xin 

được tổng quát ngắn ngọn về cách chọn bơm như sau: 

Chọn loại bơm cần dùng sau đó click vào bơm đó rồi điền 2 thông số 

lưu lượng và cột áp là xong. Bạn chỉ cần chọn 1 trong số danh sách các bơm 

hiện ra bên dưới. Nếu muốn biết thêm thông tin hoặc là bản vẽ về bơm đó các 

bạn làm như bước trên nhé. 


