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chú thích

Chú thích

Chú ý: Những điểm cần thận trọng tại nơi lắp đặt

Bài học nhanh: Kinh nghiệm thu được từ công việc
thực tế

Ví dụ điển hình: Ví dụ từ công việc thực tế

*Xin lưu ý rằng tất cả các độ dài không ghi đơn vị trong toàn bộ tài liệu này được tính
theo minimet (mm).
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Nội dung
(1) Các giới hạn khi thi công đường ống 

(2) Lắp đặt dàn lạnh 

(3) Giá đỡ ống

(4) Lắp đặt ống ga

(5) Lắp đặt ống thoát nước ngưng

(6) Lắp đặt ống gió (dàn lạnh)

(7) Triển khai thi công

(8) Cách nhiệt ống

(9) Đi dây điều khiển

(10) Đi dây điện cấp nguồn

(11) Lắp đặt dàn nóng

(12) Thử xì

(13) Hút chân không 

(14) Nạp ga bổ sung

(15) Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh đã lắp đặt

(16) Vận hành kiểm tra

4

Bộ chia  đầu 
tiên cho dàn 
lạnh

Hình A: Daøn noùng ñôn, söû duïng Refnet Joint
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Hình B: Daøn noùng Multi, söû duïng Refnet Joint

Giới hạn chiều dài tối đa giữa dàn lạnh và dàn nóng (Tiêu chuẩn / 
tiết kiệm điện, tiết kiệm không gian, kết nối ngoài tiêu chuẩn)

Chiều dài thực tế 165 m / 
135 m

Hình A
Dàn lạnh 8 : a+b+c+d+e+f+g+p ≤ 165 m
Hình B
Dàn lạnh 8: a+b+c+d+e+f+g+p ≤ 135 m

Chiều dài tương 
đương

190 m/ 
160 m

Tổng chiều dài 
đường ống

1000m/ 
500 m

Hình A
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p ≤ 1,000 m
Hình B
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p ≤ 500 m

Chiều dài từ bộ 
chia đầu tiên đến 
dàn lạnh xa nhất

≤ 40 m Hình A
Dàn lạnh 8: 
b+c+d+e+f+g+p ≤ 40 m

Ref: EDMT341324A; pg740

H1 ≤ 50m (*)

H3 ≤ 5m 

Giới hạn độ cao tối đa

Dàn lạnh

Bộ chia gas dàn lạnh ( refnet joint)

Bộ chia gas dàn lạnh ( refnet heatder)

Bộ kết nối dàn nóng tổ hợp 

1

A

Ký hiệu

(1) Giới hạn đường ống (duy nhất dàn lạnh VRV) - 1
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Hình C: Daøn noùng ñôn keát noái Refnet Joint & 
Refnet header

Hình D: Daøn noùng ñôn keát noái Refnet header

Giới hạn chiều dài tối đa giữa dàn lạnh và dàn nóng 
(Tiêu chuẩn / tiết kiệm điện, tiết kiệm không gian, kết nối 
ngoài tiêu chuẩn)

Chiều dài thực 
tế 

165 m / 
135 m

Hình C:
Dàn lạnh 6:  a+b+h  ≤ 165 m
Dàn lạnh 8: a+i+k  ≤ 165 m 
Hình D: 
Dàn lạnh 8:  a+i  ≤ 165 m

Chiều dài từ bộ 
chia đầu tiên đến 
dàn lạnh xa nhất

≤ 40 m Hình C
Dàn lạnh 6: b+h ≤ 40 m,
dàn lạnh 8: i+k ≤ 40 m
Hình D
dàn lạnh 8: i ≤ 40 m

Ref: EDMT341324A; pg740

H1 ≤ 50m (*)

H2 ≤ 30m

H3 ≤ 5m 

Giới hạn độ cao tối đa
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(1) Giới hạn đường ống (duy nhất dàn lạnh VRV) - 2
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r s t

uBộ chia ga đầu 
tiên dàn nóng 

Daøn noùng Multi

A B
C

Công suất dàn 
nóng

A ≥ B ≥ C

Chiều dài thực 
tế

10m
Ví dụ: r,s,t ≤ 10 m; u 
≤ 5 m

Chiều dài tương 
đương

13m

Ref: EDMT341324A; pg741

Lưu ý về độ cao H1 (*):

(*) Độ cao này có thể lên đến 90 m nếu đảm bảo các yêu cầu sau: 
1. Dàn nóng đặt cao hơn dàn lạnh

- Tăng kích cỡ ống lỏng thêm 1 cấp (bảng dưới) 
- Cài đặt thêm trên dàn nóng

2. Dàn nóng đặt thấp hơn dàn lạnh
- Tăng kích cỡ ống lỏng thêm 1 cấp (bảng dưới) 

Tăng cỡ ống

Công suất Ống hơi (mm) Ống lỏng (mm)

6~8 Φ 19,1 → Φ 22,2 Φ 9,5 → Φ 12,7 

10 Φ 22,2 → Φ 25,4 (a)

12~14 Φ 28,6 (b) Φ 12,7 → Φ 15,9 

16 Φ 28,6 → Φ 31,8 (a)

18~22 Φ 15,9 → Φ 19,1 

24 Φ 34,9 (b)

26~34 Φ 34,9 → Φ 38,1 (a) Φ 19,1 → Φ 22,2 

36~60 Φ 41,3 (b)

(a) Nếu cỡ ống này không có, không cần thiết phải tăng
(b) Không cần tăng 

(1) Giới hạn đường ống (duy nhất dàn lạnh VRV) - 3
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Ref: EDMT341324A; pg741Lưu ý: Chiều dài từ bộ chia đầu tiên đến dàn lạnh xa nhất phải ≤ 40m, tuy nhiên 
chiều dài này có thể kéo dài lên đên 90m nếu đảm bảo các điều kiện sau

ÑIEÀU KIEÄN YEÂU CAÀU VÍ DUÏ

1. Chieàu daøi oáng giöõa caùc daøn laïnh vaø 
boä chia gaàn nhaát ≤ 40m h,i, j, k, l, m, n, p ≤ 40m

2. Taêng côõ oáng loûng vaø hôi neáu chieàu 
daøi töø boä chia ñaàu tieân ñeán daøn laïnh xa 
nhaát > 40m. Neáu oáng taêng côõ lôùn hôn 
ñöôøng oáng chính thì phaûi taêng côõ oáng 
chính nhö beân caïnh 

Daøn laïnh 8: 
b+c+d+e+f+g+p ≤ 90m
Kích thöôùc oáng caàn 
taêng: b, c, d, e, f, g

Ñöôøng kính oáng seõ ñöôïc taêng leân 1 caáp:
φ9,5 → φ12,7       φ15,9 → φ19,1    φ22,2 → φ25.4∗

φ12,7 → φ15,9     φ19,1 → φ22,2    φ28,6 → φ31,8∗

φ34,9 → φ38,1∗

3. Khi tính chieàu daøi toång, chieàu daøi 
thöïc teá cuûa caùc oáng taêng ôû treân (tröø 
oáng chính) phaûi ñöôïc nhaân gaáp ñoâi

a+bx2+cx2+dx2+ex2+fx
2+gx2+h+I+j+k+l+m+n+
p≤ 1000m (500m)

(*) Taêng theo neáu côõ oáng naøy coù, neáu khoâng coù thì 
khoâng caàn phaûi taêng 

4. Cheânh leäch chieàu daøi giöõa
[Daøn noùng ñeán daøn laïnh xa nhaát] vaø 
[Daøn noùng ñeán daøn laïnh xa nhaát töø boä 
chia nhaùnh ñaàu] ≤40m

Daøn laïnh xa nhaát laø 8
Daøn laïnh gaàn nhaát laø 1
(a+b+c+d+e+f+g+p) –
(a+h) ≤ 40m

8

Ref: EDMT341324A; pg740
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Ký hiệu

BP
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6,7

(1) Giới hạn đường ống (dàn lạnh VRV và Split) - 4
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Chiều dài đường 
ống cho phép 
lớn nhất

Chiều dài thực tế ≤100 m a+b+g+l ≤ 100m

Chiều dài tương đương (*) ≤120 m

Tổng chiều dài đường ống ≤250 m a+b+d+g+l+k+c+e+f
+h+i+j ≤ 250m

Giữa bộ BP 
và dàn lạnh

Nếu công suất dàn lạnh < 60 2 m – 15 m

h, i, j, k,lNếu công suất dàn lạnh 60 2 m – 12 m

Nếu công suất dàn lạnh 71 2 m – 8 m

Giữa bộ chia nhánh đầu tiên và dàn lạnh VRV 
xa nhất

≤50 m b+g+l ≤ 50m

Ống ngắn nhất Giữa dàn nóng và bộ chia nhánh đầu tiên >5 m a ≥ 5 m

Chênh lệch độ cao 
cho phép lớn nhất

Giữa các dàn lạnh ≤15 m H2

Giữa các bộ BP ≤15 m H5

Giữa dàn nóng 
và dàn lạnh

Nếu dàn nóng cao hơn ≤50 m
H1

Nếu dàn nóng thấp hơn ≤40 m

Giữa dàn nóng và bộ BP ≤40 m H4

Giữa bộ BP và dàn lạnh ≤5 m H6

(*) Tính toán chiều dài tương đương của Refnet joint = 0,5 m và Refnet header = 1 m  

Nếu chiều dài ống giữa bộ chia đầu tiên và BP hoặc dàn lạnh VRV > 20m thì phải tăng cỡ ống lỏng và hơi giữa giữa bộ chia đầu 
tiên và BP hoặc dàn lạnh VRV . Nếu cỡ ống tăng lớn hơn ống trước bộ chia đầu tiên thì phải tăng ống lỏng và hơi của đường 
ống trước bộ chia nhánh đầu 1 cấp

(1) Giới hạn đường ống (dàn lạnh VRV và Split) - 5
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Ñöôøng kính oáng x 
ñoä daøy nhoû nhaát

(mm)

Uoán oáng daïng L 
hoaëc Co

Daïng 
baãy

REFNET 
Joint

REFNET 
Header Loaïi söû duïng

Meùt /1 Caùi Meùt /1 Boä

6,4x0,8 0,16

0,5 1

OÁng cuộn
(OÁng meàm)

9,5x0,8 0,18 1,3

12,7x0,8 0,2 1,5

15,9x0,99 0,25 2

19,1x0,8 0,35 2,4

OÁng caây
(OÁng cöùng)

22,2x0,8 0,4 3,0

25,4x0,88 0,45 3,4

28,6x0,99 0,5

31,8x1,1 0,55 4

34,9x1,21 0,6

38,1x1,32 0,65

41,3x1,43 0,75

Ref: EDMT341324A; pg770

- Tính chiều dài tương đương trên đường ống hơi nếu tính trong chế độ làm lạnh 
- Tính chiều dài tương đương trên đường ống lỏng nếu tính trong chế độ sưởi 

(1) Giới hạn đường ống (kích thước ống và quy đổi 
chiều dài tương đương) - 6
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Chieàu daøi thöïc teá  45m + Trôû löïc ñöôøng oáng (Co, caùc boä chia,…)

Ví duï tính cho côõ oáng  D19,1mm

Chieàu daøi thöïc teá  +
Chieàu daøi töông ñöông =

8 Co (0,35m x 8)

= 45 + 2,8

= 47,8m

5m

5m 5m 5m

5m 5m

5m

5m

5m

(1) Giới hạn đường ống (ví dụ chiều dài tương đương) - 7

12

Coâng suaát danh ñònh cuûa 
daøn laïnh

Ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng

OÁng hôi OÁng loûng

20 . 25 . 32 . 40 . 50 ∅ 12.7 ∅ 6.4

63 . 80 . 100 . 125. 140 ∅ 15.9

∅ 9.5200 ∅ 19.1

250 ∅ 22.2

400
∅ 28.6

∅ 12.7

500 ∅ 15.9

Ref: EDMT341324A; pg739

(1) Giới hạn đường ống (kích cỡ ống dàn lạnh) - 8
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Công suất

daøn noùng (HP)

Ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng

OÁng hôi OÁng loûng

6~8 ∅ 19,1
∅ 9,5

10 ∅ 22,2

12~16
∅ 28,6

∅ 12,7

16~22
∅15,9

24
∅34,9

26~34
∅19,1

36~60 ∅ 41,3

(1) Giới hạn đường ống (kích cỡ ống dàn nóng) - 9

14

(1) Lắp đặt ống chờ qua tường - 1

~Các điểm công việc~
����Xác định vị trí lỗ xuyên tường
1.Độ dốc thấp nhất phải bằng 1/100
2.Xem xét độ dày của vật liệu cách nhiệt

Ví dụ : Tham khảo 19,1××××9,5 t=19, D19 / t=13,D10

Câu hỏi: Bạn phải chọn ϕ ID của ống chờ là bao nhiêu?

ỐNg lỏng Gas

Đường kính trong của ống 
chờ

t

tϕＡ

5

ϕB

t

5

t

Đường kính trong (ϕ ID) của ống chờ tổng：：：：50, 80, 100, 
125, 150, 175, 200

Quy trình

Thảo luận Xác định Lắp đặt Cố định

Trả lời: ϕID=19,1+19+19+9,5+13+13+5+5

=120,6 =>125

1/100
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(1) Lắp đặt ống chờ qua tường - 2

���� Lưu ý rằng kết cấu dầm sẽ hạn chế khu vực cho phép đặt lỗ xuyên tường

Tối thiểu 3 x [(R1 + R2)/2]

Tổi thiểu bằng D/2

Vị trí không được phép luồn ống chờ 
qua dầm

Tối thiểu bằng D/4 và 150 mm

���� Dùng băng keo bọc hai đầu ống chờ để tránh bê tông lọt vào ống

Băng keo

"D" là viết tắt của độ cao dầm xà

R1,R2 tối đa bằng D/3

L1D L1

L3
L2

16

(2) Lắp đặt dàn lạnh -1
Quy trình

Vận chuyển Xác định vị trí Treo ty Lắp đặt

~Các điểm công việc~
Phải thực hiện toàn bộ công việc theo hướng dẫn lắp đặt kèm theo.

1) Vận chuyển

(1) Xác định tuyến đường vận chuyển.

(2) Vận chuyển dàn lạnh tới địa điểm lắp đặt đóng trong bao bì, không mở máy ra khỏi thùng đến khi lắp đặt. 

(3) Phải kiểm tra để đảm bảo sản phẩm không bị khiếm khuyết hoặc bị móp méo khi tiếp nhận sản phẩm.

Tầng 1 phòng tiếp tân

AC1-1

●●●●Phương pháp tránh lắp đặt sai model dàn lạnh hoặc lắp sai vị trí.

Dán tấm giấy cho biết số tầng, tên phòng và số hệ 
thống lên vị trí dễ nhìn 
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≥1.500 mm

≥ 2000 mm

≥ 4.000 mm

Đèn chiếu sáng *1 
Quạt thông gió

Dàn lạnhDàn lạnh

Giữa hai dàn lạnh

Đèn chiếu sáng *1 chỉ
loại đèn hở.
Không có bất cứ hạn chế
nào với đèn có hộp che.

≥ 1.500
mm

Lớ
n 

hơ
n 

ho
ặc

 b
ằn

g 
1.

80
0 

m
m

≥1.500mm

≥ 
1.

80
0 

m
m

Sàn

Tường Tường

Mặt trần

(2) Lắp đặt dàn lạnh -2
2) Xác định vị trí lắp đặt

(Sau đây là phần giải thích về quy trình trong trường hợp không kèm theo bìa mẫu)

(1) Xác định không gian cần thiết để lắp đặt và bảo dưỡng.
(2) Xác định hướng lắp đặt ống và hướng gió thổi ra.

����Hãy xác nhận các chi tiết trong hướng dẫn lắp đặt hoặc thông tin tương tự.

Không gian lắp đặt dành cho FXFQ

≥ 1.500 mm

≥ 200 mm

≥ 1.500 mm

≥ 1.500 mm

≥ 1.500 mm

≥ 200 mm

18

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 3
(3) Đánh dấu tâm của dàn lạnh bằng vạch phấn, dùng đường chuẩn vẽ trên sàn nhà để dẫn hướng.

(4) Dùng tấm bìa mẫu phía trên của dàn lạnh để đánh dấu các vị trí treo trên sàn dựa vào 
tâm dàn lạnh. (Sử dụng tấm bìa mẫu và sau đó đảo ngược lại)  

Tâm dàn lạnh

Đường chuẩn

Vị trí treo dàn lạnh Tấm bọc trên

Đường chuẩn

Đánh dấu đường tâm 
của dàn lạnh 

Thước dây

Vạch phấn

2.000

80
0

Đường chuẩn

Tâm dàn lạnh

Thước 
dây

1.
00

0
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(5) Dùng thiết bị định vị laser hoặc thiết bị tương tự để chiếu vị trí treo từ sàn nhà lên trần nhà
và dùng khoan để khoan một lỗ thăm dò.

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 4

Vị trí treoThiết bị định vị laser

Trần

Nếu lỗ khoan cho tắc kê sắt chạm vào sắt, thử vị trí lỗ khác.

Sắt Vị trí treo

Mũi khoan
Vít nở/ tắc kê sắt

Thiết bị định vị laser

20

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 5

Đánh dấu
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A

A: Độ cao không gian trần
L: Chiều dài đai ốc treo 
H: Mặt trần – Kích thước giá treo 

L
: 

C
h

iề
u

 d
ài

 c
ầ

n
 t

ín
h

Giá treo

Vòng đệm

50
Đai ốc

H

FXFQ–P

Ví dụ
Dàn lạnh: FXFQ–P 
A: 500 mm
L: ?

Đáp án:
L = 500 + 20 – 130 + 50

=440 mm

Vật liệu trần

Giá treo

H-50

H
：
13

0

� Kích thước bu lông treo (M10) thích hợp với mọi model.

(1) Xác định chiều dài bu lông treo
theo độ cao lắp đặt.

Mặt trần

L = A + 20 – H + 50

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 6

22

Vòng đệm (phụ kiện)

Giá treo

Siết bằng đai ốc kép

Đai ốc trên

Đai ốc dưới

(2) Trước khi lắp đặt, đặt 2 đai ốc (mua ngoài) và 2 vòng đệm (phụ kiện kèm theo máy)
lên bu lông treo. (Đai ốc kép ở phần dưới của bu-lông.)

Miếng đệm
(Phụ kiện)

Đai ốc trên

Đưa vào

(3) Đối với vòng đệm trên, dùng miếng đệm phụ kiện để cố định để vòng đệm bị tuột xuống.

Đai ốc dưới

Đai ốc trên

Phương pháp siết bằng đai ốc kép 

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 7
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Dụng cụ dẫn hướng lắp đặt

Mặt đáy
của trầnMặt đáy

của dàn lạnh

Đặt phần khuyết ở đầu ngắn vào 
đây

Dàn lạnh

(1) Sử dụng dụng cụ dẫn hướng lắp đặt đi kèm với máy để điều chỉnh độ cao
của dàn lạnh.

(2) Điều chỉnh đai ốc dưới tới độ cao lắp đặt.

Cờ lê

� Có thể dễ dàng điều chỉnh chiều cao dàn lạnh bằng
cách nới lỏng đai ốc kép.
Phải siết lại đai ốc kép sau khi điều chỉnh.

Tấm trang trí nội thất

Độ cao từ mặt đáy
của trần nhà tới dàn lạnh

Độ cao từ mặt đáy
của trần nhà tới dàn lạnh

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 8

24

ty treo

Đệm cao su cách ly

Tấm đệm

Giá treo 

Trần

Đệm cao su cách ly
loại giá treo

(1) Dùng đệm chống rung bằng cao su loại giá treo chèn vào giữa ty treo. 

(2) Đặt các miếng đệm chống rung bằng cao su vào phía trên và dưới giá treo.

� Các biện pháp chống rung

Đệm cao su cách ly

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 9
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Bu-lông thanh giằng

T
ổ

i t
hi
ể

u 
1.

50
0

Ví dụ về lắp thanh giằng

Kẹp bu-lông thanh 
giằng

Cách sử dụng bu lông thanh giằng

� Kỹ thuật chống rung
Nếu ty treo có chiều dài ≥ 1,5m như trong sơ đồ, lắp thanh giằng lên đầu dài của bước treo.

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 10
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����Thao tác với một số bộ phận tùy chọn sẽ đơn giản hơn nếu lắp các bộ phận này
trước khi lắp dàn lạnh.

����Kiểm tra hướng dẫn lắp đặt tương ứng và tài liệu tương tự để biết độ cao lắp đặt
khi lắp các bộ phận tùy chọn. 

A

Tiêu chuẩn Khi sử dụng lọc gió hiệu suất cao

H

Ví dụ

Mẫu mã H

FXFQ25~80 256

FXFQ100/125 298

Mẫu mã A

FXFQ25~80 306

FXFQ100/125 348

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 11
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(3) Lắp đặt dùng ni-vô cho dàn lạnh. 

(4) Khi lắp thủ công, trước tiên móc giá treo của dàn lạnh
lên các bu lông treo ở các góc đối diện để treo dàn lạnh.

Ni-vô

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 10

28

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 13
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����Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, gỡ bỏ nilon bảo vệ và vật dụng tương 
tự khỏi dàn lạnh.

(5) Luôn bảo vệ dàn lạnh bằng túi nilon hoặc vật dụng tương tự khi lắp dàn lạnh.

Vỏ bọc nilon 

�Phương pháp bảo vệ dàn lạnh

� Nếu không bảo vệ (bao bọc) dàn lạnh đúng cách, sơn và bụi sẽ bám vào
bộ lọc/bộ trao đổi nhiệt, điều này sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động.

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 11
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����Nếu không gian trần nhà có khả năng tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm cao,
như được biểu diễn trên vùng gạch chéo trên biểu đồ độ ẩm, cần phải cách nhiệt thêm 

cho dàn lạnh.

Xấp xỉ 26,2ºCDP

Vùng này cho biết yêu cầu phải
lắp đặt cách nhiệt thêm cho dàn lạnh.   

Biểu đồ độ ẩm

30ºCDB, RH80%

Đ
ộ ẩm

 tuyệt đối [kg/kg (D
A

)]

Nhiệt độ bầu khô. (℃DB)

Xấp xỉ
0,0216 kg/kg (DA)

(2) Lắp đặt dàn lạnh - 12
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(3) Giá đỡ ống (ống ga) - 1
Quy trình

Xác định vị trí Lắp ty treo và giá đỡ, đai treo

~Các điểm công việc~
<Đỡ ống ngang>
1. Ngăn ống bị võng do trọng lượng của ống
2. Ngăn ống bị gãy tại một số điểm do ống giãn nở và co lại

Dàn lạnh

bát treo

1.500 1.500 1.500

Đường kính ngoài
(mm)

≤9,5 ≥12,7

Khoảng cách đỡ (m) ≤1,5 ≤2,0

<Ống ngang>

���� Điều chỉnh theo kích thước ống lỏng khi treo ống lỏng và ống hơi cùng nhau.

���� Khoảng cách thi công giá đỡ ống ga

ϕ 19,1
/ ϕ 9,5

32

(3) Giá đỡ ống (ống ga) - 2

~Các điểm lưu ý khi lắp đặt~
<Giá đỡ ống đứng>
1. Ngăn ống bị đu đưa và cong oằn do trọng lượng của ống

1.
50

0 Đường kính ngoài (mm) ≤44,45

Khoảng cách đỡ (m) ≤1,5

<ống đứng>
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(3) Giá đỡ ống (thoát nước ngưng) - 3
���� Khoảng cách đỡ ống thoát nước ngưng (trong trường hợp dùng ống polyvinyl-clorua)

Đường kính ngoài (mm) ≤44 ≥56

Khoảng cách đỡ (m) ≤1,2 ≤1,5

<Ống ngang>

Đường kính ngoài
(mm)

≤44 ≥56

Khoảng cách đỡ (m) ≤1,5 A

<ống đứng>

A : Ít nhất một điểm trên mỗi sàn

1.200 1.200

1.
50

0
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(3) Giá đỡ ống (ống ga và ống thoát nước ngưng) - 4
2) Lắp ty treo và giá đỡ, đai treo

~Các điểm lưu ý khi lắp đặt~
•Lắp giá đỡ ống ga lên trên vật liệu cách nhệt.
•Đối với ống thoát nước ngưng, trước tiên cố định ống trực tiếp bằng các đai 
treo, sau đó đặt vật liệu cách nhiệt lên mặt trên ống.

���� Giá đỡ ống đứng

� Rút ngắn tối đa chiều dài ty treo 
� Xem xét độ dốc khi xác định độ dài của ty treo ống thoát nước ngưng
� Kê tấm đệm cứng hoặc dán băng gia cố cách nhiệt giữa đai treo khi lắp giá đỡ ống ga 

để tránh móp lớp cách nhiệt do trọng lượng của ống

Đai treo

Ống 
polyvinyl

���� Tuyệt đối không sử dụng ống để làm giá đỡ cho ống khác.

Băng gia cố cách nhiệt
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(3) Giá đỡ ống (ống ga và ống thoát nước ngưng) - 5

Đai treo có đai ốc siết

Bát  ty treo (dành cho thép định hình)Bát ty treo (dành cho trụ chống có bản phẳng)

Đai treo
dành cho ống ga 

Đai treo

36

(3) Giá đỡ ống (ống ga) - 6

���� <Đỡ ống ngang>
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(3) Giá đỡ ống (ống ga và ống thoát nước ngưng) - 7

���� Giá đỡ ống đứng
���� Để một khoảng trống đủ để bảo dưỡng và lắp đặt lớp cách nhiệt khi xác định

khoảng cách gữa bề mặt thân máy và ống cũng như khoảng cách ống 
khi đặt nhiều ống song song.

Đai dọcChân đỡ đai dọc

Giá đỡ chuyên dụng cho ống đứng

Vị trí hàn

Bu-lông hình vợt 
có vòng đệm   

Đai dọc

Chân chữ T   

Chân chữ T

Đai dọc

Bu-lông hình vợt có vòng đệm   

38

- Đối với ống đứng có chênh lệch mức mặt thoáng lớn, cần phải thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh
cong oằn do sự co giãn của vật liệu cách nhiệt hoặc giãn nở/co vì nhiệt của ống ga.
- Độ giãn nở/co ngót vì nhiệt có thể vào xấp xỉ 10mm trên mỗi 10m ống, vì thế phải để khoảng trống để bù
lại khoảng giãn nở này.

Bát treo ống đứng
(khóa hãm, giá ống)

Các điểm hànTải tập trung vào vị trí này 
gây cong ống.

Ống có thể bị trượt xuống 
do sự co ngót hoặc giãn 
nở/co nhiệt.

Ống bị cong

T
rụ

c 
ốn

g

(3) Giá đỡ ống (ống ga) - 8
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(3) Giá đỡ ống (ống ga) - 9

���� <Đỡ ống đứng>

40

(3) Giá đỡ ống (ống ga) - 10
���� Giá đỡ theo điểm (ống ga)

~Mục đích~
1. Tránh gãy các vùng ống do giãn nở
2. Tránh gãy các đoạn nối tới máy do giãn nở
3. Tránh gây ảnh hưởng tới khả năng chống thấm do giãn nở

���� Đỡ ống ga nhánh và đoạn cong

Điểm đỡ

≤300

≤300

Điểm đỡ

Phía ống 
chính

Phía ống 
nhánh

Theo các vị trí khoanh tròn, có thể dễ dàng thao tác với giá đỡ phía ống nhánh 
của khớp REFNET nếu khoảng cách giá đỡ có sự chênh lệch nhỏ.
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Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝300～500

B

C

A

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝300～500

B

C

A B

C

A

(3) Giá đỡ ống (ống ga) - 11
���� Đỡ xung quanh dàn lạnh

Điểm đỡ

���� Đỡ gần lỗ xuyên tường
 

Điểm đỡ

300~500

300~500

Điểm nối

Chống thấm

Chất bít kín

42

  

���� Đai treo ống nước ngưng (ống thoát nước ngưng)

･ Để ống đứng sau phần thoát nước ngắn tối đa

･Ống mềm thoát nước ngưng theo kèm trong máy

･ Để tránh không khí tồn tại trong ống mềm thoát nước ngưng,
lắp ống cứng sao cho ống mềm bằng với hoặc dốc lên một chút.

Dùng đúng các điểm đỡ.

Điểm đỡ

(3) Giá đỡ ống (thoát nước ngưng) - 12



43

����Giá đỡ theo điểm (ống thoát nước ngưng)

����Giá đỡ gần lỗ xuyên tường

Điểm đỡ

300~500
300~500

Lớp chống thấm
(lớp trám, vữa chống thấm, v.v...)

Mặt cắt dọc

����Giá đỡ đoạn ống cong

Điểm đỡ

Nhìn ngang

Dùng đúng các điểm đỡ.

(3) Giá đỡ ống (thoát nước ngưng) - 13
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(4) Lắp đặt ống ga - 1
Quy trình

Bảo vệ Xử lý ống Kết nối máy

Nước/
hơi ẩm

Bụi/
chất bẩn Rò rỉ

Khô Sạch Kín

Không có nước/hơi ẩm bên 
trong

Không để nước/hơi ẩm lọt vào 
bên trong

Không có bụi/chất bẩn bên 
trong

Không để bụi/chất bẩn lọt vào 
bên trong

Không rò rỉ môi chất lạnh

Nước/
hơi ẩm

Bụi/
chất bẩn Rò rỉ

[3 nguyên tắc cơ bản đối với ống ga]

~Các điểm công việc~
���� Tuân thủ theo ba nguyên tắc cơ bản sau đây

1) Bảo vệ (bọc kín)
Bảo vệ (bọc kín) trong quá trình bảo quản và công việc liên quan tới ống ga là công tác quan trọng nhất 
để ngăn chặn nước/hơi ẩm, chất bẩn hoặc bụi lọt vào bên trong ống.

���� Nước/hơi ẩm, chất bẩn hoặc bụi lọt vào ống ga không chỉ gây cản trở hoạt động bình 
thường của AC mà còn gây hỏng hệ thống hoặc ảnh hưởng đến khách hàng.
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(4) Lắp đặt ống ga - 2

����Không sử dụng ống chưa được bảo vệ.

����Khi bảo quản
(1) Phải bảo vệ cả hai đầu ống.

(2) Không đặt ống ga trực tiếp lên mặt sàn, phải dùng bàn hoặc vật dụng tương tự để đặt ống ga.

����Trong khi lắp đặt
(1) Phải bảo vệ (bọc kín) các đầu ống kể cả khi để ống trong thời gian ngắn. 
(2) Phải bảo vệ (bọc kín) các đầu ống khi đưa ống qua lỗ xuyên tường.

46

(4) Lắp đặt ống ga - 3
< Cách bảo vệ >

Phương pháp tin cậy nhất là "phương pháp hàn bịt đầu ống", tuy nhiên còn có thể chọn 
phương pháp dễ dàng hơn là dán băng dính tùy thuộc vào địa điểm và khoảng thời gian.

Địa điểm
Thời gian làm 

việc
Phương pháp bảo vệ (bao kín)

Ngoài trời

1 tháng hoặc lâu 
hơn

hàn bịt đầu ống

Dưới 1 tháng hàn bịt đầu ống hoặc dán băng

Trong nhà Không xem xét hàn bịt đầu ống hoặc dán băng

< hàn bịt đầu ống >
Phương pháp bóp dẹt hai đầu 
của ống đồng và hàn kín khe hở.

Ống đồng

Hàn

Kim loại phủ

<Cuốn băng keo>
Phương pháp bao kín hai đầu 
ống đồng bằng băng vinyl

Đầu ống

Bọc cách nhiệt 
bằng băng dính.

Cắt
phẳng

Gấp xuống Bọc lại bằng 
băng dính
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Lưu ý bảo quản đường ống trong các trường hợp sau :
� Khi đường ống đi trong trục kỹ thuật.
� Khi đường ống đi bên ngoài.

(4) Lắp đặt ống ga (bảo quản trong quá trình thi công) – 4
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• Vaán ñeà:
- Moät löïc taùc ñoäng nheï coù 
theå gaây hö hoûng vaø bieán 
daïng oáng

- Khi hoaït ñoäng döôùi aùp 
suaát cao coù theå laøm cho 
oáng bieán daïng vaø nöùt, 
keát quaû gaây roû ræ ga

- Bôûi vì oáng deã daøng bò 
loõm, bò gaáp, do ñoù heä 
thoáng coù theå hoaït ñoäng 
khoâng hieäu quaû

- Ñoä oàn coù theå taïo ra khi 
ga ñi qua nhöõng khu vöïc 
bò bieán daïng naøy

(4) Lắp đặt ống ga (sự cố liên quan đến ống ga) - 5
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Nguyeân nhaân: 

- Ñoä daøy oáng quaù moûng

- Söû duïng duïng cuï uoán 
oáng khoâng phuø hôïp

Caùch xöû lyù:

- Söû duïng oáng ñoàng coù ñoä 
daøy phuø hôïp (thoâng soá 
cuûa Daikin)

- Duøng nhöõng duïng cuï thi 
coâng chuyeân duïng

(4) Lắp đặt ống ga (sự cố liên quan đến ống ga) - 6
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(4) Lắp đặt ống ga - 7

����Loe ống
Đây là phương pháp nối ống ga có đường kính 19,1 mm trở xuống
tới ống 6,4 mm. 

Dụng cụ cắt ống

Dao khoét

Dụng cụ loe ống

Giũa

Dao vét

<Dụng cụ>

<Quy trình công việc>

(1) Cắt ống

�Dùng dụng cụ cắt ống xoay về bên trái.
�Đưa lưỡi dụng cụ cắt ống sâu vào ống từng chút một theo mỗi vòng quay.

����Đưa lưỡi dao vào quá nhanh có thể gây biến dạng ống do đó phải đặc biệt cẩn thận.

2) Xử lý ống
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tay cầmlưỡi cắtcon lăn

Dụng cụ cắt ống

Cách sử dụng dụng cụ cắt ống

Thuận tay trái

Thuận tay phải

Các điểm chính

1. Xoay dụng cụ cắt ống như hình minh họa

2. Đưa lưỡi cắt sâu vào từng chút một sau mỗi lần xoay

(4) Lắp đặt ống ga - 8

52

(4) Lắp đặt ống ga - 9

���� Dao Cắt ống
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• Loãi thi coâng :
– Söû duïng cöa thay cho 
dao caét

• Vaán ñeà :
– Nhöõng maït kim loaïi seõ 
loït vaøo oáng gaây ngheït 
hoaëc hö haïi beân trong 
thieát bò

– Vieäc caét khoâng ñuùng seõ 
gaây ra xì taïi caùc ñaàu loe 
oáng

• Tö vaán :
– Söû duïng dao caét oáng 
ñoàng chuyeân dụng

Söû duïng cöa saét

(4) Lắp đặt ống ga (sự cố liên quan đến dụng cụ) - 10
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Có Bavia (gờ sắc) trên ống sau khi cắt!!

1. Loại bỏ ba via

Bản vẽ chi tiết

Kiểm tra bề mặt cắt

Điểm chính

bavia

(4) Lắp đặt ống gas - 7
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Đai 

ốc 

phần 

loe

Ống gas

Khớp 

nối Gờ sắc

Lý do phải loại bỏ bavia

Khớp nối các phần ống loe

Vân hình sóng

Ống loe có bavia

Bản vẽ mặt cắt

Điểm chính

1.  Các Bavia sẽ gây rò rỉ

Rò rỉ gas

(4) Lắp đặt ống gas - 8
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Cách loại bỏ Ba via khỏi các đầu của bề mặt cắt

Ba via

bề mặt cắt có 

đủ loại bavia

Ba via

bề mặt cắt có Bavia 

bên trong

Các điểm chính

1. Dùng giũa

2. Dốc bề mặt cắt xuống và giữ chắc ống 

3. Giũa theo như minh họa 

(4) Lắp đặt ống gas - 9
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Các điểm chính

Cách loại bỏ bavia ở mặt trong khỏi bề mặt cắt

1. Dùng dao khoét

2. Dốc bề mặt cắt xuống và giữ chắc ống

3. Xoay dao khoét như được minh họa

Ba via

bề mặt cắt không có 

bavia 

bề mặt cắt có bavia

bên trong

(4) Lắp đặt ống gas -10
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Để ống loe thêm hoàn hảo

Các điểm chính

1. Dùng giũa

2. Dốc bề mặt cắt xuống và giữ chắc ống

3. Giũa theo như minh họa

(4) Lắp đặt ống gas - 11
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Các điểm chính

1.  Dùng dao khoét

2.  Dốc bề mặt cắt xuống và giữ chắc ống

3.  Xoay dao khoét như được minh họa

Để ống loe thêm hoàn hảo

(4) Lắp đặt ống gas - 12
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Các điểm chính

1.  Dùng vải lau cotton không bị xơ để loại bỏ mạt

2.  Hướng bề mặt cắt xuống khi lau

Tuân thủ 3 nguyên tắc đối với ống ga

(4) Lắp đặt ống ga - 11
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Các điểm chính

Đai ốc phần loe

1.  Lắp đai ốc lên ống trước khi loe ống

Điều cần quan tâm trước khi loe ống

(4) Lắp đặt ống ga - 14

62

Tay siết

Bàn loe ống

Thân chính

Bu-lông hãm

Côn loe ống

Các điểm chính

Cách đặt ống trong khối loe ống

1. Xác nhận vị trí đỉnh của tay đẩy trước khi di chuyển 

thân chính

2. Di chuyển thân chính tới bu-lông hãm để mở bàn loe ống

(4) Lắp đặt ống ga - 15
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Flaring Flaring Flaring 
blockblockblock

C
o

p
p

er
 p

ip
e

A

Các điểm chính

Kích thước "A" của ống nhô ra

1. Kích thước "A" thay đổi tùy thuộc tùy theo hãng sản xuất dụng cụ
2. Thông thường kích thước "A" sẽ từ 0 đến 0,5mm

3. Duy trì kích thước "A" để thu được kích thước ống loe chính xác 

(4) Lắp đặt ống ga - 12

64

Các điểm chính

Cách đặt thân chính

1. Chỉnh thân chính và ống thẳng hàng

2. Siết chặt tay cầm kẹp

Tay cầm kẹp

Thân chính

(4) Lắp đặt ống gas - 17
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Cách tạo ống loe

Tay đẩy

Các điểm chính

1. Xoay tay đẩy 3 hoặc 4 lần sau tiếng tách tách

(4) Lắp đặt ống gas - 18
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Các điểm chính

Cách tách ống ra khỏi dụng cụ loe ống

1. Xoay tay đẩy tới vị trí cao nhất và 
di chuyển thân chính

Tay đẩy

Tay cầm kẹp

Bàn loe ống

Thân chính

Bu-lông hãm

(4) Lắp đặt ống gas - 19
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Điểm chính

Cách kiểm tra kích thước ống loe

A B

Khớp nối

Đường 
kính danh 

định

A (mm) B (mm)

1/4” 8.7 ~ 9.1 9.2

3/8” 12.8 ~ 13.2 13.5

1/2” 16.2 ~ 16.6 16.0

5/8” 19.3 ~ 19.7 19.0

3/4” 23.6 ~ 24.0 24.0
Ống loe

1. So sánh kích thước ống loe với kích thước khớp nối sau 
khi loe ống

2. Sử dụng "Thước đo kích thước ống loe"

◆◆◆◆ Bảng kích thước ống loe và khớp nối

(4) Lắp đặt ống ga - 13

Thước đo kích 
thước ống loe

68

1. Có gờ sắc 2. Có gờ sắc 3. Trầy xước

4. Méo mó 5. Quá nhỏ 6. Quá lớn

Ví dụ về ống loe kém

(4) Lắp đặt ống ga - 14
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1-3. Phun dầu lạnh lên ống loe

1. Có thể dùng chung dầu lạnh cho điều hòa dùng R410A hoặc R22.
2. Tuyệt đối không phun dầu lạnh lên bề mặt ngoài của ống loe, khớp nối hoặc đai ốc ống loe.

Các điểm chính

Dầu máy lạnh loại phun

Phun dầu lạnh
lên mặt trong ống loe

Mặt cắt ngang khớp nối và ống loe

Bề mặt làm kín Ống loe

(4) Lắp đặt ống ga - 15
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1 2 3

1-4. Siết đai ốc của ống loe – Chuẩn bị –

1. Nối ngay sau khi phun dầu lạnh.
2. Siết đai ốc ống loe bằng tay 4 hoặc 5 vòng.

Các điểm chính

Chỉnh trục của ống loe
thẳng với trục của khớp nối.

Nối bề mặt ống loe
với bề mặt khớp nối.

Siết đai ốc ống loe bằng tay.

(4) Lắp đặt ống ga - 16
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1-4. Siết đai ốc loe – Cần siết lực –

1. Cần siết lực giúp siết chặt đai ốc loe theo lực siết xác định trước.
2. Kích thước B cho cần siết lực với đường kính danh định 1/2 và 5/8 inch thay đổi tùy
thuộc vào loại môi chất lạnh được sử dụng.

Các điểm chính

Đường
kính

danh định
Mô-men N·cm

ϕ 6,4 1420~1720

ϕ 9,5 3270~3990

ϕ 12,7 4950~6030

ϕ 15,9 6180~7540

ϕ 19,1 9720~11860

Đường
kính
danh 
định

Kích thước B (mm)

R410A R22

ϕ 6,4 26 24

ϕ 15,9 29 27

Cần siết lực

Đai ốc phần loe Kích thước B

(4) Lắp đặt ống ga - 17
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1-4. Siết đai ốc loe – Cách sử dụng cần siết lực –

1. Chỉ siết theo hướng mũi tên in trên cần siết lực.
2. Luôn sử dụng cả cờ lê và cần siết lực khi siết
3. Siết đến khi cần siết lực phát ra tiếng tách.

Các điểm chính

Cờ lê

Cần siết lực

"Tách!"

(4) Lắp đặt ống ga - 18
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Đường kính
danh định

Góc siết
(xấp xỉ)

Dụng cụ khuyến cáo
chiều dài cần (L)

ϕ 6,4 60~90 Xấp xỉ 150 mm

ϕ 9,5 60~90 Xấp xỉ 200 mm

ϕ12,7 30~60 Xấp xỉ 250 mm

ϕ15,9 30~60 Xấp xỉ 300 mm

ϕ19,1 25~35 Xấp xỉ 450 mm

(1) Lực siết tăng nhanh.
(2) Chỉ siết theo các góc sau đây.

1-4. Siết đai ốc loe – Nếu không có cần siết lực –

1. Không dùng bất kỳ công cụ nào có chiều dài cần siết lớn hơn khuyến cáo trong bảng ở trên.

Các điểm chính

L

(4) Lắp đặt ống ga - 19

Góc siết
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1. Quy trình nối ống loe

1-4. Siết đai ốc loe – Ví dụ về các vấn đề –
Khi đai ốc loe bị

siết quá chặt:

(1) Đai ốc loe có thể bị nứt.

(2) Ống loe có thể bị vỡ.

(3) Bề mặt làm kín khớp nối có thể bị lõm.

Khi không siết bằng
cờ lê và cần siết lực:

(1) Ống trong điều hòa có thể bị vặn xoắn.

Nứt đai ốc loe Xung quanh bộ trao đổi nhiệt 
của dàn lạnh

Vỡ ống loe

(4) Lắp đặt ống ga - 20
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(4) Lắp đặt ống ga - 28

���� Dùng bút đánh dấu hoặc dụng cụ tương tự đánh dấu lên đai ốc loe sau khi đã siết 
để tránh siết lại đai ốc đó.

Đánh dấu

76

(4) Lắp đặt ống ga - 21

����Loe ống
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2. Uốn ống bằng lò xo uốn ống

3. Uốn ống bằng dụng cụ uốn ống

4. Uốn ống bằng máy uốn 
ống

�������������������� Cho phép uốn ống thủ công không bị dập ống
(ϕϕϕϕ6,4~19,1 mm)

�������������������� Cho phép uốn ống theo bán kính tiêu chuẩn
với từng kích thước ống

(ϕϕϕϕ6,4~19,1 mm)

�������������������� Cho phép uốn ống có đường kính từ nhỏ đến 
lớn

(ϕϕϕϕ6,4~50,8 mm)

(4) Lắp đặt ống ga - 22

1. Uốn thủ công �������������������������������������������������������������������������������������������� Phù hợp với uốn ống hẹp 
có đường kính nhỏ

(ϕϕϕϕ6,4~12,7 mm)

���� Uốn ống

78

(4) Lắp đặt ống ga (uốn ống không đúng) – 23
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Kiểu 1 Kiểu 2
X Y

■■■■Chú ý: Có sự khác biệt giữa cách đặt ống theo Kiểu 1 và 2.

(1) Đo (2) Đặt ống (3) Uốn ống

X

YTheo chiều kim đồng hồ
Theo chiều kim đồng hồ

(4) Lắp đặt ống gas - 31
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A
Sau khi 
uốn

Đảo chiều ống

Kiểu 1

Ngược chiều kim 
đồng hồ

Theo chiều kim 
đồng hồ

A

A

A

A

(1) Đo (2) Đặt ống (3) Uốn ống

(4) Lắp đặt ống gas - 32
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1. Mở tay cầm

◆◆◆◆ Quy trình đặt đường ống (ở Mô hình 1)

Tay cầm

Tay cầm

(1) Đo đạc (2) Đặt đường ống (3) Uốn ống

(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-33
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1. Mở tay cầm

2. Đưa ống đồng vào tấm đỡ ống
シューシューシューシュー

◆◆◆◆ Quy trình đặt đường ống (ở Mô hình 1)

Tấm đỡ
ống

Ống 
đồng 

(1) Đo đạc (2) Đặt đường ống (3) uốn ống

(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-34
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1. Mở tay cầm

2. Đưa ống vào tấm đỡ ống.

3. Chỉnh đầu thanh dẫn hướng 
thẳng hàng với vạch 0°°°° trên tấm đỡ 
ống

◆◆◆◆ Quy trình đặt đường ống (ở Mô hình 1)

Đầu thanh 
dẫn hướng

Góc tấm đỡ ống 
ở 0°°°°

(1) Đo đạc (2) Đặt đường 
ống

(3) Uốn ống

(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-35
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1. Mở tay cầm

2. Đưa ống vào tấm đỡ ống

3. Chỉnh đầu thanh dẫn hướng 
thẳng hàng với vạch 0°°°° trên tấm đỡ 
ống

4. Chỉnh vạch đánh dấu trên ống 
dẫn thẳng hàng với chữ "R" trên 
thanh dẫn hướng

◆◆◆◆ Quy trình đặt đường ống (ở Mô hình 1)

Vạch đánh 
dấu

Chữ “R” trên 
thanh dẫn 
hướng

(1) Đo đạc (2) Đặt đường ống (3) Uốn ống 

(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-36
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1. Mở tay cầm

2. Đưa ống vào tấm đỡ ống

3. Chỉnh đầu thanh dẫn hướng 
thẳng hàng với vạch 0°°°° trên tấm đỡ 
ống

4. Chỉnh vạch đánh dấu trên ống 
dẫn thẳng hàng với chữ "R" trên 
thanh dẫn hướng
5. Treo móc vào ống dẫn

◆◆◆◆ Quy trình đặt đường ống (ở Mô hình 1)

Móc

(1) Đo đạc (2) Đặt đường ống (3) Uốn ống

(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-37
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1. Mở tay cầm

2. Đưa ống vào tấm đỡ ống.

3. Chỉnh đầu thanh dẫn hướng 
thẳng hàng với vạch 0°°°° trên tấm đỡ 
ống.
4. Đưa một ống khác có cùng kích 
cỡ vào tấm đỡ ống song song với 
cần cố định và chỉnh vạch đánh dấu 
thẳng hàng với tâm ống dẫn đó

5. Treo móc vào ống dẫn

◆◆◆◆ Quy trình đặt đường ống (ở Mô hình 2)
Ống có cùng 
kích cỡ

Cần cố định

Tâm ống dẫn

Vạch 
đánh dấu

Tấm 
đỡ ống

(1) Đo đạc (2) Đặt đường ống (3) Uốn ống

(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-38
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1. Xác nhận lại rằng đầu thanh dẫn hướng đã được chỉnh thẳng hàng với vạch 0°°°°

trên tấm đỡ ống

2. Từ từ di chuyển tay cầm sao cho đầu thanh dẫn hướng di chuyển đến góc 
được chỉ định ghi trên tấm đỡ ống

◆◆◆◆ Quy trình uốn (ở cả Mô hình 1 và 2)

Đầu thanh dẫn 
hướng ⇒⇒⇒⇒ 0°°°°

Đầu thanh dẫn 
hướng ⇒⇒⇒⇒ 45°°°°

Đầu thanh dẫn 
hướng ⇒⇒⇒⇒ 90°°°°

(1) Đo đạc (2) Đặt đường ống (3) Uốn ống

(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-39
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-40
���� Uốn cong ống từ từ để tránh làm gấp nếp hay biến dạng đường cong bên trong ống.
���� Không uốn cong ống quá 90°°°°.

Gấp nếp Biến dạng Độ cong phù hợp Cong vênh
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 24

����Uốn cong

90

���� Về dàn lạnh

(4) Lắp đặt đường ống ga - 25
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(4) Lắp đặt đường ống ga- 26

� Lưu ý rằng việc làm sạch rìa quá mức có thể làm thành ống 
dẫn mỏng đi và gây nứt dọc (theo chiều dọc) trong quá trình 

nong ống.

Có thể kết nối hai ống đồng bằng cách nong đầu của một ống đồng, đưa ống dẫn còn lại vào 
đầu ống đã nong và hàn lại.

<Tools>

Dụng cụ nong ống

<Quy trình công việc>

Quy trình 1: Dùng dao vét ống  loại bỏ gờ trên bề mặt cắt.

Dao vét ống

Gờ

Nứt ống

Dao vét ống

92

(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-44

Quy trình 4: Bỏ cần của dụng cụ  nong ống ra một chút, quay ống và 
sau đó bóp nhẹ cần một lần nữa.

Quy trình 2: Dùng đầu dụng cụ để nong đầu ống dẫn.

Quy trình 3: Đưa hết đầu dụng cụ nong ống vào ống và bóp nhẹ cần
để mở rộng ống một ít. (Không bóp mạnh cần để tránh
làm nứt ống.)

③
④

①
②

Quy trình 5: Lặp lại Quy trình 4 một vài lần đến khi ống đã được mở 
rộng ra như mong muốn.
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���� Nong ống ở địa điểm lắp đường ống

(4) Lắp đặt đường ống ga- 27

Ví dụ về cách làm đúng

94

���� Nối ống Ví dụ về cách làm sai

(4) Lắp đặt đường ống ga - 28

Có vết nứt trên ống đồng vì ống được nong một lần bằng lực
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-47
Hàn đồng 

Hàn đồng vảy là phương pháp nối các chi tiết kim loại sử dụng kim loại đắp hoặc hợp kim hàn nóng 
chảy có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại cơ bản mà không làm nóng 
chảy vật hàn.
Ngọn lửa hàn được tạo từ khí cháy (khí axetylen, khí tự nhiên, khí propane v.v…) và oxy được 
dùng để làm nóng (nóng chảy) đắp bạc hàn. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình hàn 
đồng sử dụng khí axetylen.

� Nếu có quy định trong luật, phải chỉ định người có chứng nhận chuyên môn để thực hiện 
quy trình hàn vảy.
� Luôn trang bị dụng cụ bảo hộ (kính hàn/kính hàn vảy, găng tay da, v.v.) khi tiến hành hàn 

vảy bằng ngọn lửa.

� Chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa.

� Sử dụng bạc hàn là đồng phốtpho (có chứa 0-2% bạc) khi hàn đồng vảy.

� Luôn sử dụng đầu mỏ hàn được thiết kế chuyên dụng cho hàn đồng vảy. Không sử dụng 
đầu mỏ hàn cắt.
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 29
<Dụng cụ hàn>

Mỏ hànBộ điều 
chỉnh oxy

Bộ điều chỉnh axetylen
(có thiết bị chống cháy 

ngược)

Dây hàn

Khí 
axetylen

Khí oxy

*Dùng bộ điều chỉnh axetylen có thiết bị chống cháy ngược để đảm bảo an toàn khi hàn.

Khí axetylen Khí oxy

Mỏ hàn

Dây hàn

Bộ điều 
chỉnh oxy

Bộ điều chỉnh axetylen
(có thiết bị chống cháy ngược)

15
 M

P
a

1,
5 

M
P

a
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 30

�Nếu đường kính đầu mỏ hàn quá lớn thì nhiệt độ ngọn lửa hàn sẽ quá cao, dẫn đến kim 
loại cơ bản bị nóng chảy.

�Nếu đường kính đầu mỏ hàn quá nhỏ thì công tác hàn sẽ xảy ra quá lâu.
�Sử dụng đầu mỏ hàn phù hợp với đường kính ngoài của ống đồng cần hàn.
�Không sử dụng đầu mỏ hàn cắt.

Tiêu chuẩn lựa chọn đường kính ngoài của ống dẫn bằng đồng là đường kính hàn và 
đầu mỏ hàn (Tiêu chuẩn của Pháp)

Đường kính ngoài 
ống dẫn bằng đồng

Đường kính đầu mỏ 
hàn (mm) Đầu mỏ hàn số

ϕ 6,4

1,2 #200

ϕ 9,5

ϕ12,7

ϕ15,9 

ϕ19,1 

ϕ22,2 1,3 #225

ϕ25,4 1,4 #250

ϕ31,8 1,5 #315

ϕ38,1 1,6 #400

ϕ44,5 1,7~1,8 #450~500

Đầu mỏ hàn

Mỏ hàn
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 31

� Mục đích
Trong quá trình hàn ống đồng, có một lớp màng oxit lớn hình thành trên bề mặt 
bên trong ống. Lớp màng này có thể làm tắc van điện từ, ống mao dẫn và các bộ 
phận khác, gây cản trở hệ thống hoạt động bình thường. Để ngăn chặn điều này, 
cần thổi khí trong ống đồng bằng khí nitơ

<Quy trình công việc>

Quy trình 2. Thổi khí nito trong lúc hàn

Bình chứa 
khí nitơ

Van điều 
chỉnh áp suất 

khí nitơ

Ống mềm 
chịu áp lực

Van

Đầu vát

<Dụng cụ thổi nitơ>
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 32

�Xả khí nitơ bằng cách mở đầu ống đối diện với đầu nitơ đi vào.
�Để tiết kiệm, dán băng dính hoặc vật liệu tương tự vào đầu ống đồng và đục lỗ trên băng dính để hạn chế 

lượng khí nitơ thoát ra.
�Đầu vát sẽ có hiệu quả hơn do có thể nối các ống đồng có đường kính khác nhau.

(1) Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như hình dưới dây.

Quấn băng keo

Đầu vát

Van

Van điều chỉnh 
áp suất khí nitơ

Bình chứa khí nitơ 
(99,99% tinh khiết)

Quấn băng keo Ống mềm chịu áp

(2) Điều chỉnh áp suất khi nitơ về 0,02 MPaG.

� Lưu ý rằng áp suất nitơ quá cao có thể khiến bạc hàn không lấp kín quanh ống hoặc các vết lõm.

Dán băng dính vào đầu ống và 
đục lỗ trên băng dính.

0,02 MPa

� Khuyến cáo sử dụng khí nitơ có độ tinh khiết tối thiểu 99,99%. Sử dụng khí nitơ có độ tinh khiết dưới 99,99% 
có thể dẫn tới sự hình thành lớp màng oxit.
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh - 33

���� Thổi khí Nito
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 33

Có thổi khí nito
Bề mặt bên trong ống dẫn sạch.

Tác dụng của việc thổi khí nitơ

Không thổi khí nito
Bề mặt bên trong ống dẫn bị hóa đen bởi lớp 

màng oxit.
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 34

���� Không ngắt khí nitơ cho đến khi ống đồng đã nguội hoàn toàn.
Nếu ngắt khí nitơ trước khi ống nguội đi thì sẽ dẫn đến việc hình thành lớp màng 
oxit ở bề mặt bên trong ống dẫn.

Quy trình 3. Làm nguội

� Dùng miếng vải ẩm hoặc vật tương tự để làm vị trí hàn nguội đi để sau đó có thể tiến 
hành công việc tiếp theo và tránh bị bỏng.
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 35

Điền bạc hàn khi ống dẫn hướng xuống dưới hoặc sang ngang tương đối dễ. Nhưng nếu 
ống dẫn hướng lên trên thì sẽ khó điền bạc hàn đúng cách và có thể dẫn đến rò rỉ ga. Do 
đó, cố gắng thực hiện hàn khi ống dẫn hướng xuống dưới hoặc sang ngang.

Hướng xuống 
dưới (Hướng 

xuống)

Nằm ngang
(Hướng sang ngang)

Hướng lên trên
(Hướng lên)

Tương đối dễ Khó
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-56
Quy trình 1: Làm sạch và kiểm tra khu vực hàn.

Điểm 1: Loại bỏ mọi chất tạp như oxit, vật liệu phủ, gỉ sét hay dầu ở khu vực hàn.
Điểm 2: Đảm bảo không có cạnh vát hoặc biến dạng.

Quy trình 2: Điều chỉnh ngọn lửa
Điểm: Sử dụng ngọn lửa khử có ngọn lửa các-bon hóa dài khoảng 50 mm.

Lõi ngọn lửa

Ngọn lửa các-
bon hóa

Ngọn 
lửa bên 
ngoài

Khoảng 50 mm

Ngọn lửa khí axetylen
(Ngọn lửa này có chứa muội do sự có 
mặt của một lượng nhỏ khí oxy.)

Ngọn lửa chuẩn (Ngọn lửa trung tính)

Ngọn lửa oxy hóa 
(Tỷ lệ phần trăm khí oxy quá cao.)

Ngọn lửa khử
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-57

Nhiệt độ của A và B 
bằng nhau.

<Năm điểm quan trọng của quá trình nung nóng sơ bộ>

Quy trình 3: Nung nóng sơ bộ

Điểm 1: Nung nóng cả hai kim loại cơ bản để hàn đồng đều. (Ống dẫn bên trong và bên 
ngoài và chu vi mối hàn)

Nhiệt độ của A và B 
khác nhau nhiều.

B
A

B

A

Ống dẫn 
bên trong

Đường 
kính bên 

ngoài

Ống dẫn 
bên trong

Đường 
kính bên 

ngoài

Khoảng 
nung nóng 
phù hợp.

Khoảng 
nung nóng 
quá rộng.

Nhiệt độ quanh đường tròn 
đồng đều.

200°C500°C 500°C

500°C

300°C

400°C500°C 500°C

Nhiệt độ quanh đường tròn 
không đồng đều.
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 36

Điểm 2: Nung nóng đến khi khu vực hàn đạt nhiệt độ thích hợp để điền bạc hàn.
640 đến 780°C (khi kim loại cơ bản đổi màu từ đen đỏ sang hồng)

Quá sớm để điền bạc hàn (nhiệt độ 
kim loại cơ bản bằng 500 đến 

600°C)

Thời điểm thích hợp để điền bạc 
hàn (nhiệt độ kim loại cơ bản bằng 

640 đến 780°C)

Quá muộn để điền bạc hàn (nhiệt độ 
kim loại cơ bản bằng 800 đến 

1.000°C)

Màu đồng ⇒ Đen ⇒ Đỏ đen ⇒ Đen đỏ ⇒ Hồng ⇒ Đỏ ⇒ Cam

Nung nóng

Khoảng thích hợp
Nóng chảy (1.083°C)

<Năm điểm quan trọng của quá trình nung nóng sơ bộ>
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-59

Điểm 3: Điều chỉnh ngọn lửa và cường độ ngọn lửa
- Tiến hành hàn bằng ngọn lửa khử. (Ngọn lửa các-bon hóa dài khoảng 50 mm)
- Điều chỉnh cường độ ngọn lửa theo kích thước kim loại cơ bản (đường kính ống dẫn 

bằng đồng).

Lõi ngọn lửa

Ngọn lửa các-bon hóa
Ngọn lửa bên ngoài

Khoảng 50 mm

Điểm 4: Góc ngọn lửa (kiểm soát nhiệt)
- Giữ góc từ ngọn lửa đến ống dẫn bằng đồng   
trong khoảng từ 80 đến 85°

.

Điều chỉnh cường độ ngọn lửa

80-85°

<Năm điểm quan trọng của quá trình nung nóng sơ bộ>
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-60

Điểm 5: Xác định vị trí ngọn lửa
(1) Khoảng cách từ đầu ngọn lửa các-bon hóa  (2) Vị trí cho ngọn lửa  (3) Hướng ngọn lửa

(3) Hướng ngọn lửa

2-3 mm

Mất lửa
Nung nóng sơ 
bộ

Ngọn lửa 
các-bon 
hóa

5-10 mm

(2) Vị trí cho ngọn lửa

Ngọn lửa các-bon hóa

Ranh giới giữa ống 
dẫn bên trong và 
bên ngoài

<Năm điểm quan trọng của quá trình nung nóng sơ bộ>

2-3 mm

(1) Khoảng cách từ đầu 
ngọn lửa các-bon hóa

Ngọn lửa các-bon hóa

Dưới 0 
mm
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-61
Quy trình 4: Rắc bạc hàn

Điểm 1: Xác định khoảng phủ kim loại (khoảng rải).

Chồng lên 
nhau

Không chồng lên 
nhau dẫn đến rò rỉ 

khí.

<Năm điểm quan trọng khi phủ bạc hàn>

Điểm 2: Xác định lượng phủ kim loại (khác nhau tùy thuộc vào khoảng nung nóng kim loại cơ 
bản).

Khoảng nung 
nóng thích hợp

Khoảng nung 
nóng quá rộng

Khoảng 
nung nóng 
quá hẹp

Điền quá nhiều bạc hàn Điền không đủ bạc hàn
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-62
Điểm 3: Làm bạc hàn nóng chảy từ đỉnh. (Làm bạc hàn nóng chảy bằng cách cho từ từ ngọn lửa 

vào kim loại cơ bản)

(2) Giữ góc giữa ngọn lửa và bạc hàn bằng khoảng 90°.

bạc hàn

bạc hàn

Khoảng 90°

(1) Giữ ngọn lửa hơi thẳng hơn so với lúc 
nung nóng sơ bộ.

Trong quá trình hàn vảy
80-85°

Trong quá trình nung 
nóng sơ bộ

75-80°

Điểm 4: Góc giữa ngọn lửa và bạc hàn

bạc hàn bạc hàn
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-63

(1) Khoảng cách từ đầu ngọn lửa các-bon hóa  (2) Vị trí cho ngọn lửa  (3) Hướng ngọn lửa  (4) 
Xác nhận lần cuối

(1) Khoảng cách từ 
đầu ngọn lửa các-

bon hóa

(3) Hướng ngọn lửa (Di chuyển 
ngọn lửa từ bên này sang bên 
kia có góc từ ngọn lửa đến ống 
dẫn bằng khoảng 90°.)

(4) Xác nhận lần cuối

2-3 mm

1-2 mm

(2) Vị trí cho ngọn 
lửa

Điểm 5: Vị trí ngọn lửa và xác nhận lần cuối

Điền bạc hàn
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 37

����Công tác hàn hướng xuống dưới Ví dụ về cách làm đúng

*Lưu ý là ở đây dùng mẫu thí nghiệm để đào tạo do đó 
không phải tiến hành thổi khí nitơ.
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-65
"Quy trình 1: Làm sạch và kiểm tra khu vực hàn đồng vảy" và "Quy trình 2: Điều chỉnh ngọn lửa" được bỏ qua vì 
chúng giống với hàn chảy hướng xuống dưới.

Nhiệt độ của A và B bằng 
nhau.

A

Ống dẫn 
bên trong

Ống dẫn 
bên ngoài

Khoảng nung 
nóng phù hợp.

B

A
Ống dẫn 
bên trong

Ống dẫn 
bên 

ngoài

Khoảng nung 
nóng không 

phù hợp.

2-3 mm

Khoảng cách từ đầu ngọn 
lửa các-bon hóa

Ngọn lửa các-bon 
hóa

Hình chiếu bên

Chuyển động của ngọn 
lửa

Từ từ di chuyển 
ngọn lửa về phía 
trước và sau

Quy trình 3: Nung nóng sơ bộ

Nhiệt độ của A và B khác 
nhau nhiều.

5-10 mm

Vị trí và góc đặt ngọn lửa

90°

Nung nóng sơ bộ
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-66

2-3 mm

Khoảng cách từ đầu ngọn lửa các-bon 
hóa

Ngọn lửa 
các-bon hóa

Hình chiếu bên

bạc hàn chảy nhỏ giọt

bạc hàn

Quy trình 4: Phủ bạc hàn

Điểm 1: Phủ bạc hàn Rắc từng ít một bạc hàn từ phía dưới.

①①①①Nhanh
(Phía xa đến gần)

②②②②Nhanh
(Gần bên phải đến gần bên trái) 
Không cho trực tiếp ngọn lửa 
vào ống dẫn.

③③③③Từ từ
(Phía gần đến 
xa)

④④④④Nhanh (Xa bên trái đến xa bên phải)
Không cho trực tiếp ngọn lửa vào ống 
dẫn.

A

Nếu rắc quá nhiều bạc 
hàn thì bạc hàn sẽ chảy 
nhỏ giọt xuống.

Khoảng 5-10 mm

Vị trí cho ngọn lửa

A: Hướng mũi tên

bạc hàn

①①①①Nhanh
(Phía xa đến gần)

②②②②Nhanh (Gần bên phải đến gần bên trái)
Không cho trực tiếp ngọn lửa vào ống dẫn.

④④④④Nhanh (Xa bên trái đến xa 
bên phải)
Không cho trực tiếp ngọn lửa 
vào ống dẫn.

③③③③Từ từ
(Phía gần 
đến xa)

Hình chiếu từ dưới

Điền bạc hàn (Phía 
dưới)

③③③③ ①①①①

②②②②

④④④④ ①①①①

②②②②

③③③③

④④④④
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(4) Lắp đặt đường ống dẫn gas lạnh-67

Khoảng 5-10 mm

Kéo bạc hàn lên từ dưới lên trên 
bằng cách di chuyển ngọn lửa theo 
cùng hướng đó ở phía sau ống dẫn 
bằng đồng. 

Vị trí chỗ cho ngọn lửa

A: Hướng mũi tên

Từ từ

A: Hướng mũi tên

Quy trình 4: Điền bạc hàn

Hình chiếu mặt trước Hình chiếu mặt sau

Kéo bạc hàn lên (Phía dưới lên 
trên)

Điểm 2: Sau khi phía dưới khe hở mối nối được phủ đầy bạc hàn, di chuyển ngọn lửa từ dưới lên 
trên ở phía xa (sau) của ống dẫn bằng đồng để kéo bạc hàn lên theo cùng hướng đó. 
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 68

2-3 mm

Khoảng cách từ đầu ngọn 
lửa các-bon hóa

Ngọn lửa 
các-bon 
hóa

bạc hàn

A

Quy trình 4: Phủ bạc hàn

Điểm 3: Phủ bạc hàn từng ít một từ phía trên

Hình chiếu bên

Khoảng 5-10 mm

Vị trí chỗ cho ngọn lửa

A: Hướng mũi tên

①Nhanh

②Nhanh
Không cho trực tiếp 
ngọn lửa vào ống dẫn.

③Từ từ 

④Nhanh
Không cho trực tiếp 
ngọn lửa vào ống dẫn.

bạc hàn

Hình chiếu từ trên

Phủ bạc hàn (phía trên)

③③③③
①①①①

④④④④

②②②②
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 69

150-300 mm

Phủ bạc hàn đắp lần cuối

Ngọn lửa bên 
ngoài

Phủ lần cuối

Quy trình 4: Phủ bạc hàn

Điểm 4: Khoảng cách từ đầu ngọn lửa các-bon hóa/Vị trí chỗ cho ngọn lửa

Hình chiếu bên

Phủ bạc hàn lần cuối (phía trên)

bạc hàn

118
TCDB002

(4) Lắp đặt đường ống ga - 70

����Lắp đặt hàn theo chiều ngang Ví dụ về cách làm đúng

*Lưu ý là ở đây dùng mẫu thí nghiệm để đào tạo để, do đó 
không thổi Nitơ bên trong khi hàn ống.
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 71

Quy trình 3: Nung nóng sơ bộ

Ngọn lửa

2-3 mm

Ngọn lửa các-bon hóa

(1) Khoảng cách từ đầu ngọn 
lửa các-bon hóa

Dưới ranh giới 5 mm

Ngọn lửa

(3) Vị trí chỗ cho ngọn 
lửa – 1

Ngọn lửa

90°

(2) Góc giữa ngọn lửa và 
ống đồng

Nhiệt độ của ống 
dẫn bên trong và 
bên ngoài bằng 
nhau.

Nung nóng khu vực hàn  
trên ngay trước khi phủ 
bạc hàn.

Ngọn lửa

(3) Vị trí chỗ cho ngọn lửa – 2

"Quy trình 1: Làm sạch và kiểm tra khu vực hàn " và “ Quy trình 2: Điều chỉnh ngọn lửa" được bỏ qua vì chúng giống 
với hàn chảy hướng xuống dưới.

Nung nóng sơ bộ
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 72

Cần có đủ nhiệt độ cho phép 
bạc hàn chảy ra để có thể kéo 
bạc hàn lên bởi tác dụng mao 
dẫn.

Nhiệt độ hàn 

Quy trình 4: phủ bạc hàn

Điểm 1: Phủ từng ít một bạc hàn từ phía sau.

80-85°
(Góc nhỏ hơn góc khi 
nung nóng sơ bộ)

Ngọn lửa 

(1) Góc giữa ngọn lửa
và ống đồng

Hướng di  
chuyển ngọn lửa

Khi đã phủ bạc hàn, 
không hạ thấp ngọn lửa 
xuống dưới ranh giới quá 
0,5 mm.

Nhanh

Từ từ

Từ từ
Di chuyển ngọn 
lửa dọc mặt bên 
ống dẫn.

(2) Vị trí chỗ
cho ngọn lửa 

Dưới ranh giới 
0,5 mm

Từ từ
Di chuyển ngọn lửa 
dọc mặt bên ống dẫn.

Phủ bạc hàn (phía sau).
Phủ từng ít một bạc hàn từ 
phía sau.
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 73

bạc hàn
Liên tục từng ít một

Không làm 
nóng chảy quá 
nhiều bạc hàn
cùng lúc.

bạc hàn chảy nhỏ giọt 
xuống do trọng lực.

Hóa lỏng bạc hàn nóng chảy 
càng nhanh càng tốt.

Cho bạc hàn vào từ giữa.

Quy trình 4: Phủ bạc hàn
Điểm 2: Sau khi phủ bạc hàn từ mặt dưới, di chuyển ngọn lửa lên trên để kéo bạc hàn lên nhờ 

tác dụng mao dẫn.

phủ bạc hàn (mặt trước).
Sau khi khe hở mối nối ở mặt sau được phủ đầy 
bạc hàn, nung nóng khu vực hàn  từ mặt trước.
Sau khi bạc hàn ở mặt sau ra đến mặt trước thì phủ 
bạc hàn từ mặt trước.
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 74

Kiểm tra lần cuối

Kiểm tra lần cuối

Kiểm tra lượng bạc hàn (bên trái và phải).
Kiểm tra lượng bạc hàn ở bên trái và phải. Bổ sung thêm bạc hàn 
nếu thiếu.
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 38

����Hàn đồng hướng lên trên Ví dụ về cách làm đúng

*Lưu ý là ở đây dùng mẫu thí nghiệm để đào tạo, do đó 
không thổi Nitơ bên trong khi hàn ống.
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����Hàn đồng tại công trình

(4) Lắp đặt đường ống ga - 39



125

(4) Lắp đặt đường ống ga (Chọn bộ chia ga) – 40

���� Bộ chia nhánh (REFNET Joint)

Công suất danh định dàn lạnh Tên bộ chia

<200 KHRP26A22T

200≤ x < 290 KHRP26A33T

290≤ x < 640 KHRP26A72T

≥ 640 KHRP26A73T + KHRP26M73TP 

Trong trường hợp là bộ chia nhánh đầu tiên, lựa chọn Refnet theo bảng sau:

Công suất dàn nóng (HP) Tên bộ chia

6~10 KHRP26A33T

12~22 KHRP26A72T

24~60 KHRP26A73T + KHRP26M73TP 

126

���� Bộ chia nhánh (REFNET header)

Công suất danh định dàn lạnh Tên bộ chia

<200 KHRP26M22H

200≤ x < 290 KHRP26M33H

290≤ x < 640 KHRP26M72H(*)

≥ 640 KHRP26M73H + KHRP26M73HP 

Nếu kích cỡ đường ống trên Refnet header ≥ 34,9, yêu cầu phải sử dụng KHRP26M73HP
Refnet header co tối đa 8 nhánh kết nối

(4) Lắp đặt đường ống ga (Chọn bộ chia ga) – 41
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(4) Lắp đặt đường ống ga (kích cỡ bộ chia ga) – 42
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(4) Lắp đặt đường ống ga (kích cỡ bộ chia ga) – 43
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(4) Lắp đặt đường ống ga (kích cỡ bộ chia ga) – 44
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(4) Lắp đặt đường ống ga (kích cỡ bộ chia ga) – 45
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-

REFNET Joint

REFNET Header

Caùch nhieät

(4) Lắp đặt đường ống ga (hình dạng bộ chia) – 46

132

Sai
Töø daøn noùng

Ñeán daøn laïnh
Taàng 1

Ñeán daøn laïnh
Taàng treät

Ñeán daøn laïnh
Taàng 1

Ñeán daøn laïnh
Taàng treät

X • Loãi thi coâng :
– Höôùng laép ñaët Refnet 
khoâng ñuùng

• Vaán ñeà :
– Ga soâi
– Phaân boå ga khoâng ñeàu 
daãn ñeán thieáu coâng suaát 
ôû moät soá daøn laïnh

• Tö vaán :
– Laép ñaët Refnet ñuùng 
theo taøi lieäu höôùng daãn 
laép ñaët

Töø daøn noùng

Ñuùng

(4) Lắp đặt đường ống ga (kết nối bộ chia) – 47
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(4) Lắp đặt đường ống ga (lắp đặt bộ chia) - 48

���� Ống ga chia nhánh (REFNET Joint)

<Tiêu chuẩn lắp đặt>
1. Lắp REFNET Joint theo phương ngang hoặc thẳng đứng. 

Phương ngang

Phương
ngang

Trần nhà

Giá đỡ
(không kèm theo máy)

A. Hướng mũi tên

<Ống ngang>

2. Lắp REFNET header theo phương ngang. 

Ví dụ lắp đầu nối phía ống lỏng Ví dụ lắp đầu nối phía ống hơi

A

Trần nhà
bát treo
(không kèm theo máy)

Phương ngang

<ống đứng>
Phương đứng

134

●●●● Refnet joint chæ laép ñöôïc ôû vò trí naèm ngang hoaëc thaúng ñöùng
●●●● Trong heä thoáng naèm ngang,  Refnet joint coù theå cho pheùp 
ñaët nghieâng trong khoaûng 30°°°°leân vaø xuoáng.
●●●● Trong heä thoáng thaúng ñöùng, Refnet joint khoâng neân ñaët 
nghieâng maø phaûi ñöôïc laép thaúng ñöùng.

REFNET Joint

●●●● Khoảng cách từ Refnet đến 
chỗ uốn cong ít nhất 500mm.

• > = 500mm

• Ñöôøng oáng ga

NẰM NGANG
THẲNG ĐỨNG

Hướng nhìn từ A

Nghiêng trong 
Khoảng +/- 30°°°°

(4) Lắp đặt đường ống ga (lắp đặt bộ chia) – 49
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 50

 ���� Khi lắp ống rẽ nhánh vào hệ thống ống ở nơi lắp đặt, để ra ít nhất 500 mm đoạn ống 
thẳng trước và sau bộ chia nhánh.

<Lý do> 
Uốn cong ống quá gần bộ chia nhánh có thể dẫn đến những tiếng ồn bất thường.

Tổi thiểu 500

Tổi thiểu 500 Tổi thiểu 1.000

<Hình chiếu từ trên>
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●●●● Refnet header chæ ñöôïc laép naèm ngang.

REFNET Header

●●●● Khoaûng caùch töø Refnet ñeán choã uoán cong ít nhaát 500mm.

≥ 500mm
• Ñöôøng oáng ga

≥500mm

ỐNG HƠI (Ống về) ỐNG LỎNG (Ống đi)
Đường ống Đường ống

Đến dàn lạnhĐến dàn lạnh

Đường ống

Đến dàn nóngĐến dàn nóng

Đường ống

Ống nhánh lỏngỐng nhánh hơi

(4) Lắp đặt đường ống ga (lắp đặt bộ chia) - 51
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 52
���� Ống ga chia nhánh (dạng chữ T)

138

���� Ống ga chia nhánh (REFNET Joint)

(4) Lắp đặt đường ống ga - 53
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(4) Lắp đặt đường ống ga - 54

� Ví dụ lắp ống chia nhánh

<Lắp tại góc 90°>                                     <Lắp theo phương ngang>

� Việc lắp REFNET JOINT khi chỗ chia đang tỳ vào một góc có thể 
làm rối dòng ga, gây ra tiếng ồn bất thường và cản trở hoạt động 
bình thường. Đảm bảo lắp chỗ nối theo phương ngang.

140

TRÖÔØNG HÔÏP 1
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TRÖÔØNG HÔÏP 2

142

TRÖÔØNG HÔÏP 3
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TRÖÔØNG HÔÏP 4

144

TRÖÔØNG HÔÏP 5



145

TRÖÔØNG HÔÏP 6

146

� Phương pháp này sử dụng nitơ để tống các phần tử nhỏ / làm sạch đường ống .
� Loại bỏ lớp oxit hình thành trong quá trình hàn có sử dụng nitơ nhưng không
hiệu quả
� Loại bỏ các vật lạ và độ ẩm ra khỏi đường ống khi công việc bịt kín đầu ống
không được tốt
� Công việc này rất quan trọng nên được thực hiện trước khi đấu nối vào thiết bị
(cả đường ống đi và về).

(70psi)Bước 1 Bước 2

SÖÛ DUÏNG NITÔ TOÁNG VAÄT LAÏ RA KHOÛI ÑÖÔØNG OÁNG

(4) Lắp đặt đường ống ga (làm sạch đường ống) – 55
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HÌNH DAÏNG BEÂN NGOAØI

(4) Lắp đặt đường ống ga (bộ BP) – 56

148

Model BPMKS967A3 BPMKS967A2

Nguồn điện 1 pha, 220-240/220-230V, 50/60Hz

Dàn lành có thể kết nối 1~3 dàn 1~2 dàn

Kích thước (cao×dài×rộng) 180×294(650)*×350 (* khi kết nối với các phụ kiện)

Số cổng dây kết nối
3 dây nguồn (gồm cả dây nối đất), 2 dây khiển (dàn 

nóng - BP, BP - BP), 4 dây (BP – dàn lạnh)

Kích cỡ dây giữa BP và dàn 
lạnh 

4 dây (1,6mm hoặc 2mm)

Kích cỡ dây nguồn 3 dây (1,6mm hoặc 2mm)

Kích cỡ dây khiển dây có vỏ bọc, 2 ruột (0,75mm² ~ 1,25mm²)

Kích cỡ ống
Lỏng

Chính : Φ 9,5×1
Nhánh : Φ 6,4×3

Chính : Φ 9,5×1 
Nhánh : Φ 6,4×2

Hơi
Chính : Φ 19,1×1 
Nhánh : Φ 15.9×3

Chính : Φ 19,1×1 
Nhánh : Φ 15,9×2

(4) Lắp đặt đường ống ga (thông số bộ BP) – 57
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LÖU YÙ KHI LAÉP ÑAËT

Coù theå treo treân traàn hoaëc gaén treân töôøng theo caùc ñieàu kieän sau:
Vò trí laép ñaët khoâng rung hoaëc ít rung
Ñaûm baûo khoaûng caùch laép ñaët theo taøi lieäu kyõ thuaät, ñaûm baûo ñuû khoâng gian baûo döôõng
Khoâng laép ñaët ôû gaàn nôi phaùt sinh nhieät hoaëc hôi 
Khoâng laép ñaët ôû vò trí noùng vaø aåm trong moät thôøi gian daøi hoaëc nhieät ñoä xung quanh ≥ 60 ͦ C
Nôi coù thoâng gioù toát
Khoâng laép ñaët gaàn phoøng nguû

(4) Lắp đặt đường ống ga (bộ BP) – 58
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LAÉP ÑAËT

Coù theå treo treân traàn hoaëc gaén treân töôøng theo caùc ñieàu kieän sau:
Ñaûm baûo kích thöôùc loã môû traàn toái thieåu 650x650mm ñeå baûo döôõng vaø kieåm tra trong caû 

tröôøng hôïp laép ñaët treo traàn vaø treo töôøng.
Coù theå laép ñaët ñöôøng oáng phía daøn laïnh theo caùc höôùng A, B, C, D
Ñoä nghieâng cuûa maët E phaûi naèm trong khoaûng ± 5 ͦ theo phöông tröôùc, sau vaø 2 beân

OÁng phía daøn laïnh Nhaõn nhaø maùy

(4) Lắp đặt đường ống ga (bộ BP) – 59
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Treo töôøng

Phía daøn laïnh

Keïp daây

Phía daøn noùng

(Maët treân)Hoäp ñieän
Keïp daây

(Khoâng gian laép ñaët vaø baûo döôõng)

Haïn cheá khi laép ñaët 

(Khoâng gian baûo döôõng)
toái thieåu 460mm

(Khoâng gian baûo döôõng)
toái thieåu 390mm

(K
ho
ân
g 
gi
an
 b
aûo
 d
öô
õn
g)

to
ái t
hi
eå
u 
30
0m
m

Loã môû traàn toái thieåu 
650x650mm cho vieäc kieåm 
tra vaø baûo döôõng

(4) Lắp đặt đường ống ga 
(bộ BP) – 60
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CAÙCH KEÁT 
NOÁI DAÂY

DAØN LAÏNH A DAØN LAÏNH B DAØN LAÏNH C

NGUOÀN ÑIEÄN TÔÙI BP KHAÙC
TÔÙI DAØN NOÙNG (F1,F2) 
HOAËC BP KHAÙC 

(4) Lắp đặt đường 
ống ga (bộ BP) – 61
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(5) Lắp đặt đường ống nước xả - 1
Quy trình

Lắp đặt
dàn lạnh

Đường ống nước xả 
phía dàn lạnh

Đường ống 
nước xả chung

Kiểm tra dòng
nước xả

~Các điểm công việc~
���� Đảm bảo độ dốc tối thiểu 1/100 cho đường ống nước xả .
���� Để đường ống nước xả càng ngắn càng tốt và tránh túi khí.

Lắp đặt

Độ dốc tối thiểu bằng 1/100
(1 cm/1 m)

����Không nối ống nước xả với đường ống vệ sinh hay ống thoát nước thải của tòa 
nhà.

Ni vô (thước đo mức cân bằng) 
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� Điều này giúp ngăn lực quá mức tác dụng vào khay hứng nước ngưng.

� Không dùng keo khi kết nối cổng nước xả của dàn lạnh và ống xả mềm phụ.
Nếu dùng keo, sẽ khó gắn/tháo ống mềm trong quá trình bảo trì và tương tự.

1. Đảm bảo dùng ống xả mềm nếu ống đi kèm với thiết bị.

2. Siết cổng nước xả của dàn lạnh và ống xả mềm phụ sử dụng kẹp đi kèm với thiết bị.

3. Đường kính ống xả mềm phụ cần ít nhất bằng với đường ống nối.

� Đường kính đường ống nước xả cần bằng với đường kính ống xả mềm.

Lắp đặt

Khay hứng nước ngưng 
(Làm bằng xốp polystyrene) Cách nhiệt (phần ống)

Ống xả mềm phụ

Kẹp

Cách nhiệt (Phần ống)

� Nó bù với độ lệch nhất định của đường ống nước xả và cổng nước xả của dàn lạnh.

(5) Lắp đặt đường ống nước xả - 2
1) Đường ống nước xả phía dàn lạnh
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Độ cong không quá 75 mm

Ống xả mềm (phụ)

4. Không uốn cong ống xả mềm quá 75 mm.

5. Lắp đặt đường ống thẳng đứng lên trong phạm vi 300 mm khi bơm nước lên 

(5) Lắp đặt đường ống nước xả - 2

Chiều dài ống  ≤ 300mm 

Kẹp (phụ)

Cân bằng hoặc trên độ dốc lên

Đường kính đường ống cần bằng với đường kính ống xả mềm

Đường kính đường ống  nước
ít nhất bằng với đường kính đường ống nước xả .
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Ty treo

Ñoä naâng oáng xaû

OÁng naâng oáng xaû

OÁng xaû meàm (phuï kieän ñi keøm)

0,8~1,2m≤ 300mm

Traàn nhaø
Ñoä doác toái thieåu 1:100

Voøng keïp
(phuï kieän ñi keøm)

(5) Lắp đặt đường ống nước xả (cao độ bơm nước xả) - 3

●●●● Löu yù : 
Ñoä naâng oáng xaû seõ tuøy thuoäc vaøo loaïi daøn laïnh.

FXFQ-SVM    : ≤ 675 mm               FXFQ-LUV1               : ≤ 675mm
FXZQ- : ≤ 545 mm FXDQ-PVE,N(A)VE   : ≤ 550mm
FXMQ-MFV1 : ≤ 472 mm FXCQ- : ≤ 600mm
FXKQ- : ≤ 330 mm FXMQ-PVE                : ≤ 470mm
FXUQ- : ≤ 688 mm
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Ví dụ lắp đặt

6. Lắp ống xả nhánh trên ống xả chính từ phía trên.

Góc có thể điều chỉnh được

Ống nằm ngang
càng ngắn càng tốtSử dụng hai co 

ống

Lắp ống xả nhánh trên
ống xả chính từ phía trên.

Ống xả nhánh

Ống xả chính

OK

OK

Nước xả chảy ngược lại
từ ống xả chính

nước xả 

×

(5) Lắp đặt đường ống nước xả - 4
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(5) Lắp đặt đường ống nước xả - 5

���� Về dàn lạnh
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Kết nối tới ống phương đứng
bằng nối chữ Y

Nối Y

Lơi 45

Khi kết nối ống theo phương ngang vào ống phương đứng, hạ thấp kết nối tối thiểu 
100mm so với ống phương ngang hoặc dùng nối dạng chữ Y

Kết nối tới ống phương đứng 
bằng nối chữ T

Nối T

Kết nối sau khi hạ thấp 
tối thiểu 100 mm

Co 90 độ

(5) Lắp đặt đường ống nước xả - 6

2) Ống nước xả gộp
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Nút xả

Ví dụ lắp ống xả

Ống xả chính
(đường kính trong ít nhất bằng 30 mm)

Ống xả đứng

Ống thông hơi 
có lưới chống 

côn trùng

Ống xả nhánh

Lưới chống côn 
trùng

Ống thông hơi

●●●● Đối với ống xả chính, sử dụng ống có đường kính trong ít nhất bằng 30 mm. Cố 
gắng dùng loại ống có đường kính trong càng lớn càng tốt.
●●●● Lắp ống nhánh trên đường ống chính từ phía trên.
●●●● Lắp nút xả trên đầu ống chính để kiểm tra dòng nước và làm sạch ống xả.
●●●● Lắp đặt ống sao cho có thể giảm tối đa chiều dài của ống nằm ngang và số dàn  
lạnh được nối.
●●●● Lắp ống thông hơi ở đầu ống xả đứng để dòng nước chảy tốt hơn.

Ống xả nhánh

Lắp từ trên

(5) Lắp đặt đường ống nước xả - 7
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� Việc sử dụng keo màu cho ống xả bằng nhựa tổng hợp PVC giúp tránh quên bôi keo.

Keo khô nhanh có màu Lượng thích hợp Quá nhiều

Xử lý

1. Cắt ống thẳng
2. Loại bỏ gờ và cắt vát ống xả
3. Loại bỏ vật lạ trên bề mặt sẽ bôi keo
4. Bôi keo vào cả ống thẳng và chỗ nối

(5) Lắp đặt đường ống nước xả - 8
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1.Tiến hành kiểm tra dòng nước sau khi lắp đường ống xả trước 
khi lắp lớp bảo ôn ở chỗ nối.

2. Dùng nút xả ở đầu ống xả chính để kiểm tra dòng nước

3) Kiểm tra dòng nước xả

Từ nút xả

Cổng
đổ nước

Bình đổ nước

Nếu chưa nối nguồn điện với 
dàn lạnh 

Nếu có thể cấp điện
cho dàn lạnh 

Nút xả

Bình đổ nước
Nút xả

Từ miệng gió thổi

Từ cổng đổ nước

Ví dụ: dàn lạnh có bơm nước kèm theo sẵn

(5) Lắp đường ống nước xả - 8
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(5) Lắp đường ống nước xả -10

����Kiểm tra dòng nước xả
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1) Tính lưu lượng nước xả
Ví dụ) Tính lưu lượng nước xả khi kết nối ba dàn lạnh 2HP và hai dàn lạnh 

3HP với ống xả.
«lưu lượng nước xả dựa trên công suất dàn lạnh: Xấp xỉ 6 lít/1 giờ/ 1HP»

(6 ℓ/hr × 2HP × 3 dàn) + (6 ℓ/hr × 3HP × 2 dàn) = 72 ℓ/hr

Tính lưu lượng nước xả đi qua ống nước dựa trên công suất dàn lạnh và xác định kích 
cỡ ống xả cho phép tương ứng với lưu lượng nước đó. 

2HP 2HP 2HP 3HP 3HP

72 ℓ/hr

6 ℓ/hr × 2HP 
= 12 ℓ/hr

6 ℓ/hr × 2HP 
= 12 ℓ/hr

6 ℓ/hr × 2HP 
= 12 ℓ/hr

6 ℓ/hr × 3HP 
= 18 ℓ/hr

6 ℓ/hr × 3HP 
= 18 ℓ/hr

Ống xả ngang chính Ống xả đứng chính

(5) Lắp đường ống nước xả -9

���� Chọn ống xả
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･ Sử dụng ống VP30 hoặc loại lớn hơn để làm ống nước xả chung.

PVC

Đường 
kính trong 
ống PVC

(mm)

Danh mục 
JIS

Đường 
kính trong 
ống VP
(mm)

lưu lượng nước xả cho 
phép (ℓ/hr)

Ghi chú
Độ dốc
= 1/50

Độ dốc
= 1/100

PVC25 19 VP20 20 39 27 (Giá trị tham khảo)
Không thể dùng

để làm ống xả gộpPVC32 27 VP25 25 70 50

PVC40 34 VP30 31 125 88

Có thể dùng
để làm ống xả gộpPVC50 44 VP40 40 247 175

PVC63 56 VP50 51 473 334

Ống xả ngang

2) Mối quan hệ giữa đường kính trong của ống xả chính và lưu lượng nước
xả cho phép

Lưu ý:
- Được tính trên cơ sở tiết diện nước trong ống xả là 10%.
- Làm tròn lưu lượng nước xả cho phép đến số nguyên gần nhất.
- Sử dụng ít nhất là loại ống VP30 để làm ống xả gộp.

lưu lượng nước xả: 72 ℓ/hr

(5) Lắp đường ống nước xả -10
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Ống xả đứng

3) Mối quan hệ giữa đường kính trong của ống xả đứng và lưu lượng nước xả
cho phép

･ Sử dụng ống VP30 hoặc loại lớn hơn để làm ống nước xả gộp.

lưu lượng nước xả: 72 ℓ/hr

PVC

Đường kính 
trong ống 

PVC
(mm)

Danh mục
JIS

Đường kính 
trong ống VP

(mm)

lưu lượng 
nước xả cho 
phép (ℓ/hr)

Ghi chú

PVC25 19 VP20 20 220 (Giá trị tham khảo)
Không thể dùng

để làm ống xả gộpPVC32 27 VP25 25 410

PVC40 34 VP30 31 730

Có thể dùng
để làm ống xả gộp

PVC50 44 VP40 40 1440

PVC63 56 VP50 51 2760

PVC75 66 VP65 67 5710

PVC90 79 VP75 77 8280

Lưu ý:
- Làm tròn lưu lượng nước xả cho phép đến số nguyên gần nhất.
- Sử dụng ít nhất là loại ống VP30 để làm ống xả gộp.

(5) Lắp đường ống nước xả -11
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TRÖÔØNG HÔÏP 1

168

TRÖÔØNG HÔÏP 2

700 mm
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Thông gió trên 
trục ngang

TRÖÔØNG HÔÏP 3
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TRÖÔØNG HÔÏP 4



171

TRÖÔØNG HÔÏP 5
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Cắt ống ra

Lắp lại vị trí ống 
nhánh ở đây

X

Ống xả  từ 2 dàn lạnh đấu trực 
diện nhau vào ống gọp
Không tốt cho dòng chảy

Thêm nút bít 
để bảo dưỡng.

(5) Lắp đường ống nước xả -12
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(6) Lắp đặt ống gió (dàn lạnh)
Quy trình

Lắp đặt dàn lạnh Nối ống gió Lắp miệng hút/miệng thổi

~Lưu ý về rung và tiếng ồn~
� Phải chắc chắn sử dụng các đoạn nối bằng vải giữa dàn lạnh và ống gió hồi cũng như giữa 

dàn lạnh và ống gió thổi. Vì đoạn nối bằng vải giúp ngăn sự dội rung trong ống và toàn bộ tòa 
nhà khi dàn lạnh làm việc rung và tạo tiếng ồn. 

Dàn
lạnh

ty treo

Ống vải Ống vải

� Xem xét tốc độ gió và sử dụng miệng gió hồi và miệng gió thổi để ngăn ngừa tiếng ồn do phân 
phối gió (gió ồn).

���� Phải bọc bảo ôn ống gió thổi.
���� Dùng ống vải có khung kim loại đối với đường gió hút. 
���� Xem xét vị trí của miệng gió hồi và miệng gió thổi để tránh gió quẩn.
���� Kiểm tra áp suất tĩnh để chắc chắn lưu lượng gió cấp đủ như thiết kế.
���� Đảm bảo bộ lọc khí có thể dễ dàng tháo ra khi cần.
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Caùc nguyeân nhaân laép ñaët sai

� Lieân quan ñeán vieäc laép ñaët
� Keát noái & Caøi ñaët sai
� Vaät lieäu & Duïng cuï laép ñaët khoâng ñuùng
� Thieáu kyõ naêng chuyeân moân
� Thieáu thoâng tin kyõ thuaät hoaëc khoâng chính xaùc

� Lieân quan ñeán vieäc aùp duïng
� Thieát keá heä thoáng khoâng ñuùng
� Vò trí ñaët thieát bò khoâng phuø hôïp
� Löïa choïn thieát bò khoâng phuø hôïp

(7) Triển khai thi công (1)
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(7) Triển khai thi công (treo ti ống ga, nước) - 2
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(7) Triển khai thi công (gia công ống ga) – 3
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Daây Remote

Ghi chuù

RC2

Qua daøn laïnh tieáp theo

Daây khieån

2Rx1.5mm

2Rx1.5mm

2Rx1.5mm

2Rx0.75mm

(7) Triển khai thi công (dây khiển và dây remote) – 4
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TRÖÔØNG HÔÏP 1
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TRÖÔØNG HÔÏP 2
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TRÖÔØNG HÔÏP 3



181HAÏN CHEÁ HAØN REFNET TREÂN CAO, NEÂN GIA COÂNG HAØNG LOAÏT BEÂN DÖÔÙI
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THI COÂNG TRONG TRUÏC CHÍNH
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(8) Cách nhiệt - 1
Quy trình

Lắp đường ống ga Lắp đặt cách nhiệt          
(ngoài vị trí kết nối)

Thử xì Lắp đặt cách nhiệt           
(vị trí kết nối)

Lắp đường ống 
nước xả 

Lắp đặt cách nhiệt
(ngoài vị trí kết nối)

Kiểm tra 
dòng chảy

Lắp đặt cách nhiệt           
(vị trí kết nối)

~Các điểm công việc~
 ���� Việc bọc cách nhiệt không cho phép kiểm tra ống, do đó phải đảm bảo việc bảo trì và sửa 
chữa phần bọc chỗ nối và những chỗ tương tự được thực hiện đúng cách.

[Vật liệu]

Đối với phần cách nhiệt, sử dụng các vật liệu có thể chịu được nhiệt độ ống.

<Ống ga>

<Ống nước xả >

� Loại sưởi… Xốp polyetylen chịu nhiệt (có thể chịu được nhiệt độ hơn 120°C)
� Loại chỉ làm lạnh… Xốp polyetylen (có thể chịu được nhiệt độ hơn 70°C)

nhiệt độ của ống.

� Xốp polyetylen (độ chịu nhiệt: –70 ~ 80°C)
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(8) Cách nhiệt - 2 (ống ga)

����Nếu nhiệt độ và độ ẩm ở khu vực xung quanh ống ga có thể lớn hơn 30°°°°C và 
RH80%, hãy sử dụng cách nhiệt có độ dày 20 mm hoặc hơn.

����Vật liệu bọc bằng xốp polyetylen không được phép sử dụng ở một số nơi (Hồng 
Kông) theo quy định của luật phòng cháy. Vì vậy, nên kiểm tra trước điều này.

����Phải chắc chắn bọc các đoạn nối (chỗ hàn, chỗ ống loe v.v…) sau khi đã thử xì.
����Phải chắc chắn bọc riêng ống hơi và ống lỏng.

Bọc chung ống hơi và 
ống lỏng

Bọc riêng ống hơi và 
ống lỏng

Chỉ cách nhiệt ống 
hơi

ống
lỏng

Vật liệu 
cách nhiệt

ống
hơi

ống lỏng

Vật liệu cách nhiệt

ống
hơi

Vật liệu 
cách nhiệt

ống
hơi

ống
lỏng

Vật liệu 
cách nhiệt
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(8) Cách nhiệt - 3

���� Phải cẩn thận không để khoảng hở nào chỗ nối cách nhiệt.
���� Phải cẩn thận không sử dụng vật liệu cách nhiệt đã hư hỏng.

Khoảng hở chỗ nối cách nhiệt Vật liệu bảo ôn đã hư hỏng
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(8) Cách nhiệt - 4 (ống ga)
���� Đoạn nối đầu loe của dàn lạnh
 � Dùng hướng dẫn sau đây để tiến hành cách nhiệt đúng cách lên đến ống ga của dàn lạnh.

ống hơi

ống lỏng

Hướng dẫn bọc đoạn nối loe Vật liệu cách nhiệt 
(phía máy)

(chỉ phía ống hơi)
Làm chặt phần gối lên vật liệu cách nhiệt

simili gắn (phụ kiện (11),(12))

Quấn từ bệ dàn lạnh đến 
phần trên của chỗ nối đai 
ốc đoạn loe

Vật liệu bọc chỗ nối 
(phụ kiện (8),(9))

Chỗ nối đai
ốc đoạn loeHướng mối 

nối lên trên

Vật liệu cách nhiệt
(không kèm theo máy)

Gắn vào bệ dàn

Vật liệu kẹp 
(phụ kiện (4))

 ���� Luôn hướng mối nối của vật liệu bọc lên trên.

(1) Quấn vật liệu bọc chỗ nối (phụ kiện (8),(9)) quanh đoạn nối loe của cả ống lỏng và ống hơi.

(2) Làm chặt cả hai đầu của vật liệu bọc chỗ nối bằng vật liệu kẹp (phụ kiện (4)).
(3) Chỉ quấn simili gắn quanh vật liệu bọc chỗ nối đối với đoạn nối loe phía ống hơi.

����Phải chắc chắn thực hiện công việc trên sau khi đã thử xì.
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(8) Cách nhiệt - 5 (ống ga)
���� Cách nhiệt bát treo

���� Khi đỡ các ống nằm ngang, trọng lượng của ống thường đẩy lớp bảo ôn lại tại 
 điểm đỡ gây dồn ép lớp bảo ôn.

Tại điểm đỡ, có thể gia cố vật liệu bảo ôn bằng băng dính chuyên dụng hoặc đỡ 
 thêm bằng ống polyvinyl cứng rộng để dàn trải trọng lượng.
���� Không quấn băng dính dùng tạm thời quá chặt.

Bát treo

Băng gia cố cách nhiệt 
(5t × 75w)

Vật liệu bảo ôn

Đai treo có đai ốc siết

Ống polyvinyl

Ví dụ Băng gia cố cách nhiệt
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(8) cách nhiệt - 6 (ống ga)
���� Gia cố những chỗ cắt của vật liệu bảo ôn

 ���� Theo thời gian, vật liệu bảo ôn sẽ co lại, vì vậy chúng tôi khuyến nghị nên gia cố 
 những chỗ cắt trên vật liệu bảo ôn bằng băng dính có vật liệu cách nhiệt sau khi bôi keo 
đặc biệt.

Keo đặc biệt 
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(8) Cách nhiệt - 6 (ống ga)
���� Khi đưa vật liệu cách nhiệt vào khoảng hở

 Khi tính trước sự co lại của vật liệu cách nhiệt trong tương lai, chèn vật liệu cách 
nhiệt dài (hơn khoảng hở 200 mm) vào khoảng hở.  
 Quy trình công việc sau đây giống quy trình ở trang trước

L + Khoảng 200 mm vật 
liệu cách nhiệt

Ｌ

Ｌ+200

Ｌ

Ｌ+200
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(8) Bọc cách nhiệt - 7 (ống ga)
���� Bổ sung vật liệu bọc cách nhiệt tại các đoạn cong

���� Cố gắng giảm thiểu số chỗ cắt trong vật liệu bọc cách nhiệt (một chỗ cắt là lý tưởng nhất).
 ���� Xem xét vị trí cắt vật liệu bọc cách nhiệt để có thể tiến hành lắp thêm sau khi uốn cong 

tại một phần ống thẳng.

Keo đặc biệt

Băng gia cố bằng vật liệu 
bọc cách nhiệt
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(8) Bọc cách nhiệt - 8 (ống ga)

����Bọc cách nhiệt
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Cố định bằng băng 
dính

Cố định
bằng băng dính

Cắt vật liệu bọc cách 
nhiệt khi cần thiết để 

vật liệu vừa chỗ.

Cắt vật liệu bọc cách 
nhiệt khi cần thiết
để vật liệu vừa chỗ.

Bán trên thị trường
bọc mối nối

Cắt vật liệu bọc cách nhiệt sử dụng cho đường ống thẳng
sao cho có thể sử dụng để lắp các chỗ nối

Gắn vào chỗ nối 
chữ T

Gắn vào
chỗ nối chữ T

Phải cách nhiệt các chỗ nối.

Đối với khuỷu ống Đối với chỗ nối chữ T 

(8) Bọc cách nhiệt -9 (ống ga)
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1. Tổng quan

Daikin DIII-NET được sử dụng làm hệ thống truyền tải cho dây điều khiển VRV.

DIII-NET

Đi dây theo sơ đồ 
mạch nối tiếp

Dàn nóng VRV

Dàn lạnh VRV

Bộ điều khiển
trung tâm

Dây điều khiển
giữa các dàn nóngDây điều khiển giữa các dàn lạnh và dàn nóng

(9) Đi dây điều khiển - 1
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1) Kiểu đi dây: Dây vinyl hoặc cáp có vỏ ngoài
Lớp cách điệnDây đồng

Vỏ bọc ngoài

★★★★Sử dụng cùng loại dây cho tất cả dây điều khiển trong cùng một hệ thống.

◆Dùng lẫn nhiều loại dây khác nhau trong một hệ thống
có thể dẫn đến truyền dẫn tín hiệu kém.

★★★★Khi sử dụng dây có vỏ bọc kim (chống nhiễu), 
đảm bảo chỉ nối đất một đầu dây có vỏ bọc kim.

◆Nếu dây có vỏ bọc kim không được nối đất đúng cách một
đầu, có thể gây nhiễu tín hiệu.

Dây có vỏ bọc 
thườngDây có vỏ bọc kim

(9) Đi dây điều khiển - 2

Chỉ nối đất một đầu

2. Biện pháp an toàn khi đi dây
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2) Kích thước dây đồng: 0,75 - 1,25 mm2

<Khi sử dụng kích thước khác với kích thước quy định>

◆ Dây có kích thước nhỏ hơn :
Dây dài dẫn đến truyền tín hiệu không ổn định do sụt điện áp.
Hơn nữa, điều này làm cho dây điều khiển dễ dàng bị ảnh hưởng hơn bởi 
nhiễu.

◆ Dây có kích thước lớn hơn:
Khi đi dây kiểu mạch nối tiếp, hai dây dẫn không thể đưa vào trong đầu nối 
nếu chúng quá dày.

Hai dây dẫn không thể đưa 
vào trong đầu nối nếu chúng 
quá dày.

(9) Đi dây điều khiển - 3
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<Nếu sử dụng dây điện nhiều lõi (trên 2 lõi)>

�Xảy ra nhiễu tín hiệu gây lỗi đường truyền.

[Ví dụ khi sử dụng dây điện nhiều lõi: dòng VRV]

Dàn
lạnh

Dàn
lạnh

Điều kiện bình 
thường (khi gửi)

Điều kiện nhiễu 
(khi gửi)

Dàn nóng

Dàn nóng
Cáp 4 lõi (mất điện 

dung giữa dây)

�Sử dụng dây điện nhiều lõi sẽ dẫn đến hiệu ứng tương tự xảy ra khi nhiều dây một 
lõi được lắp đặt chung vào cùng một ống dẫn.

3) Không sử dụng dây điện nhiều hơn 2 lõi.

Dạng sóng tín hiệu truyền Nhiễu tín hiệu

(9) Đi dây điều khiển - 4



197

D
àn

nó
ng

Dàn lạnh

A ：200m

B： 100m

C： 500m

D： 10m

E ：10m

F： 20m
Chiều dài tối đa không nên quá 1.000 m

Bộ điều khiển
trung tâm

4) Chiều dài đi dây tối đa

Chiều dài tối đa = A + D + E + C = 

200 + 10 + 10 + 500 = 720 m ≤≤≤≤ 1.000 m

Ví dụ:

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh

D
àn

nó
ng

D
àn

nó
ng

(9) Đi dây điều khiển - 4
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A：200m

B：100m

C：500m

D：10m

E：10m

F：20m

5) Tổng chiều dài đi dây

Tổng chiều dài = A + B + C + D + E + F =
200 + 100 + 500 + 10 + 10 + 20 = 840 m ≤≤≤≤ 2.000 m

Ví dụ:

D
àn

nó
ng

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh

D
àn

nó
ng

D
àn

nó
ng

Bộ điều khiển
trung tâm

Lưu ý: Nếu sử dụng dây có vỏ bọc kim (chống nhiễu), dây không nên dài quá 1.500 m.

Tổng chiều dài không nên quá 2.000 m

(9) Thi công dây điều khiển - 5
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D
àn

nó
ng

Dàn lạnh

6) Số dàn lạnh và dàn nóng được kết nối
Lên đến

10 dàn nóng

Bộ điều khiển
trung tâm

Trong trường hợp VRV II hoặc III,
các dàn nóng Multi được coi là một tổ dàn nóng.

Hệ thống 54 HP
18 HP 18 HP 18 HP

Lên đến
128 dàn lạnh

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Dàn lạnh

D
àn

nó
ng

D
àn

nó
ng

D
àn

nó
ng

D
àn

nó
ng

(9) Đi dây điều khiển - 6

200

100A

30A

10A

30A

20A

Quạt 
nhà 
kho

Bơm

AC của 
tầng 3

Tủ điện

Dàn nóng

Dây điều khiển

7) Khoảng cách từ dây điện nguồn

Dây nguồn của 
thiết bị khác

≥ 500 mm

Công suất dây điện nguồn
Khoảng cách giữa dây điện 
nguồn và dây điều khiển cho 

điều hòa Daikin 

Khoảng cách giữa dây điện nguồn 
của thiết bị khác và dây điều khiển 

của điều hoà Daikin. 

≥ 220V

≤10A

≥  50 mm

≥ 300 mm

50A ≥ 500 mm

100A ≥ 1.000 mm

≥ 100A ≥ 1.500 mm

Dàn lạnh

(9) Đi dây điều khiển - 7

≥ 50 mm

Dây nguồn 
của thiết bị 

Daikin

≥ 300 mm
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8) Phân cực

DC16V

(9) Đi dây điều khiển - 8

F1 và F2 không phân cực

202

9) Không buộc chung các dây

����Tuyệt đối không buộc chung dây điều khiển với nhau trên một khoảng cách xa.

<Nếu buộc chung dây điều khiển>

�Khoảng cách vỏ cách điện giữa các dây bị ngắn lại làm tín hiệu truyền bị 
nhiễu.

Dàn lạnh

Dàn lạnh Dàn nóng

Dàn nóng

(9) Đi dây điều khiển - 9
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10) Kết nối các đầu dây

� Có thể kết nối hai dây trên mỗi đầu cực. Không thể đưa ba dây vào 
trong một đầu cực trên dàn lạnh. 

Không thể đưa ba dây vào trong 
một đầu cực.

� Không kết nối các dây có kích cỡ khác nhau.
Đưa các dây có kích cỡ khác nhau vào trong một đầu nối có thể dẫn đến 
lực siết ở bên dây nhỏ hơn không đủ. 

Nếu sử dụng dây có kích cỡ khác nhau, 
lực siết lên bên dây nhỏ hơn sẽ bị yếu.

Bên dàn nóng Bên dàn lạnh

(9) Đi dây điều khiển - 11
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Luôn sử dụng dây 2 lõi không phân 
cực cho dây điều khiển.

Có thể đưa tối đa hai dây vào mỗi đầu cực.

Dàn nóng chủ
Dàn nóng phụ

Q1 Q2 Q1 Q2

Dàn
lạnh

Dàn
lạnh

Dàn
lạnh

F1 F2

F1 F2

F1 F2 F1 F2

11) Hệ thống đơn

(9) Đi dây điều khiển - 10
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Dàn nóng chủ

Bộ điều khiển trung tâm

Dàn 
nóng 
chủ

Dàn nóng phụ

Dàn 
nóng 
phụ

Dàn
lạnh

F1 F2

OUT-OUT

F1 F2

OUT-OUT

F1 F2

12) Kết nối nhiều hệ thống
Dàn
lạnh

Dàn
lạnh

Dàn
lạnh

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh
Dàn 
lạnh

(9) Đi dây điều khiển - 11
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13) Mục khác

Đi dây

Đoản mạch
Lỗi nối đất

Mưa

• Tại một số quốc gia, không thể đi chung dây với đường ống.
Nếu xảy ra trường hợp này, cần sử dụng thêm một ống dẫn .

• Dây không được có mối nối.

• Sắp thẳng dây trong khoảng hở
giữa ống hơi và ống lỏng.

(9) Đi dây điều khiển - 12
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Chỉ cho phép đi dây theo kiểu 
mạch nối tiếp (series).
Cấm rẽ nhánh.

Bộ điều khiển
trung tâm

1) Cấm rẽ nhánh.

(9) Đi dây điều khiển - 13
3. Ví dụ về đi dây sai

208

2) Cấm đi dây kiểu Bus (kênh truyền).

Chỉ cho phép đi dây theo kiểu 
mạch nối tiếp (series).
Cấm rẽ nhánh.

Bộ điều khiển
trung tâm

Nhánh thứ hai

Nhánh đầu tiên

Nhánh thứ ba

(9) Đi dây điều khiển - 14
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3) Cấm đi dây kiểu Star (hình sao).

Chỉ cho phép đi dây theo kiểu 
mạch nối tiếp (series).
Cấm rẽ nhánh.

Bộ điều khiển
trung tâm

Nhánh thứ hai

(9) Đi dây điều khiển - 15

210

Đấu nối lộn dây
Hệ thống đường ống ga 1

Dây điều khiển Bộ điều 
khiển trung 
tâm

Đường ống ga và dây điều khiển cho nhiều hệ 
thống được tập trung ở một khu vực lắp các dàn 
nóng (phía ngoài)

Đường ống ga và dây điều khiển đấu nối sai.

Hệ thống đường ống ga 2

(9) Đi dây điều khiển - 16
4) Đấu nối lộn dây
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Đi dây sai

Hệ thống 1

Hệ thống 2

(9) Đi dây điều khiển - 19

5) Đấu vòng

212

(9) Đi dây điều khiển - 20
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Dàn nóng

Nguồn cấp 
điện

3ϕ380V

Cầu dao (CB) 
chống dòng rò

Dàn lạnhDàn lạnhDàn lạnhDàn lạnh

Nguồn cấp 
điện

1ϕ220V

Cầu dao (CB) 
chống dòng rò

(10) Đi dây điện nguồn - 1

1. Ví dụ về đi dây điện nguồn để cung cấp điện 

1. Tiến hành đi dây điện đúng theo quy định 
của pháp luật và theo yêu cầu của từng công 
trình. 
2. Không dùng chung đường dây cấp điện.
3. Chỉ thực hiện sau khi ngắt nguồn điện. 
4. Tiến hành đi dây nối đất.

214

(10) Đi dây điện nguồn - 2

1) Phát nhiệt và bốc cháy - 1
2. Ví dụ về lỗi

Không đấu nối dây 
giữa nguồn điện với bộ 
phận/ thiết bị.

3ϕ380V

Dàn nóng
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100A

30A

10A

30A

20A

Quạt nhà 
kho

Bơm

AC 
tầng 3

Tủ điện

Dàn nóng

Không sử dụng dây 
điện quá dài hoặc có 
đường kính quá nhỏ.

(10) Đi dây điện nguồn - 3

1) Phát nhiệt và bốc cháy - 2

216

Cực cấp điện

Mối nối lỏng

Nối dây điện đúng

(10) Đi dây điện nguồn - 4

1) Phát nhiệt và bốc cháy - 3
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2) Ngược pha

Quy trình đấu nối lại dây điện trong trường hợp quay ngược pha

Đổi phía này.

dây của dàn 
nóng 

Dây lắp 
đặt thêm

L1 L2 L3 Cực dàn nóng

Chuyển đầu nối của bất kỳ 
hai cực nào trong các cực 
L1, L2 và L3.

(Ví dụ này trình bày cách đấu 
nối lại L1 và L2.)

(10) Đi dây điện nguồn - 5

218

Sô ñoà nguyeân lyù 

Wattmeter
(Ñoàng hoà ño ñieän)

Tuû ñieän toång

Tín hieäu töø CT (Chieàu 
daøi daây max 15m)

Nguoàn ñieän töø tuû điện ñeán
daøn noùng vaø daøn laïnh

Tín hieäu xung veà
I-Manager hoaëc
I-Touch (chieàu daøi
toái ña laø 200m)Boä bieán doøng (CT)

(10) Đi dây điện nguồn (tính điện năng tiêu thụ) – 3
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Löu yù:

� Ñeå tính chính xaùc ñieän naêng tieâu thuï cho heä thoáng, taát caû caùc 
nguoàn ñieän cung caáp cho heä thoáng (daøn noùng vaø daøn laïnh) phaûi 
ñöôïc ñöa veà ITM (I-Touch) thoâng qua ñoàng hoà Wattmeter

�Moät ITM  keát noái ñöôïc 140 watt meter (140 tủ điêện).

�Moät I-Touch keát noái ñöôïc 3 watt meter (3 tủ điện).

(10) Đi dây điện nguồn (tính điện năng tiêu thụ) – 4
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Model A (mm) B (mm)
RXYQ5P 635 497
RXYQ8P
RXYQ10P

RXYQ12P,14P
RXYQ16P,18P

930 792

1240 1102

72
2～

73
7

63
1

T
ổi

 th
iể

u 
76

5

A
B

Tổi thiểu 67

4-15×22,5 (Lỗ bu lông bệ đỡ)

Bản vẽ bệ đỡ cho dàn nóng

 

(11) Lắp đặt dàn nóng - 1

Đối với dàn nóng 8 HP trở lên, không thể sử dụng bốn 
khối đỡ nhỏ ở bốn góc của máy. 

Tuy nhiên đối với dàn 
nóng 5 HP, có thể sử 
dụng bốn khối (bệ) đỡ 
bốn góc máy Tổi thiểu 

150
Cần có nếu có 
tối thiểu 8HP

Giữa máy Giữa máy

Cần có nếu có 
tối thiểu 8HP

2-2) Đã xem xét chiều cao bệ đỡ chưa? 

2-1) Chọn bu lông bệ đỡ và khoảng cách bu lông thích hợp
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2-3) Đã xem xét chất kết dính giữa bệ đỡ và sàn/mái chưa?

Đá dăm

Bệ đỡ cho dàn nóng

Đất

Ví dụ về lắp đặt trên mặt đất

Khi lắp đặt các dàn nóng trên mái, cần kiểm tra độ vững chắc của sàn và khả năng chống thấm khi lắp đặt.

Lớp chống 
thấm

Ví dụ về lớp chống thấm lộ thiên
*1 cho bệ đỡ trên mái

*Nếu lớp chống thấm lộ thiên, đảm bảo lắp 
đặt lớp chống thấm sao cho có thể tiến hành 
bảo trì sau này.

*1: Tham khảo lớp chống thấm lộ thiên mà không có lớp bê tông hoặc vữa bảo vệ. Lớp chống thấm này chủ yếu sử dụng trên 
các mái không thường xuyên có người đi lại.

Bệ đỡ cho dàn nóng

Miếng lót cao su

Lớp chống thấm

Tấm phủ mái

Tấm phủ mái

Lớp phủ bê tông 
chống thấm

Bệ đỡ cho dàn nóngThanh cố định

Vát mép 
bề mặt

Ví dụ về lớp chống thấm bảo vệ cho 
bệ đỡ trên mái

(11) Lắp đặt dàn nóng - 2
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Nếu đường ống lắp đặt phía trước dàn nóng, 
người đi bộ hoặc thợ bảo trì có thể đi bên trên.

Để đủ không gian để bảo dưỡng

Nếu đường ống lắp đặt phía trước máy nén sẽ rất khó 
để thay máy nén.

Nên đặt đường ống ga bên trong một đường ống lớn để cho phép đi trên ống hoặc làm một 
khung sàn sắt có lối đi bên trên.

(11) Lắp đặt dàn nóng - 2

Bệ máy

Không có không gian 
bảo dưỡng (không 
thể thay thế máy 
nén)
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(11) Lắp đặt dàn nóng - 3

224

L < 1 m M

K

K ≥ M khi L < 1 m.

Khi lắp đặt dưới mái hiên (lắp đặt dàn đơn)

L ≥ 1 m

M

N

N ≥ M khi L ≥ 1 m.

★Lưu ý cần lắp đặt ống gió thổi trong các trường hợp được nêu trong hình minh họa dưới đây.

♦Ngăn không khí nóng bị hút về lại dàn nóng (quẩn gió)

<Nếu có vật chắn ngang phía trên>
Không cần thực hiện biện pháp đặc biệt nào nếu L ≥ 3 m.
Nếu L < 3 m, cần lắp ống gió thổi có trở lực lên tới 78,4 Pa (8 
mmH20).

L < 3 m

Biện pháp khắc phục đối với 
vật chắn trên cao

(Phải tháo lưới 
thổi)

*Trong trường hợp cài đặt áp suất tĩnh cao
(Tham khảo các chú ý liên quan đến cài đặt áp 

suất tĩnh cao.)

(11) Lắp đặt dàn nóng - 4
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Ví dụ về lắp đặt trên mỗi tầng

<Ví dụ về lắp đặt không tốt>

Cánh hướng 
xuống tối đa 20º

Tổi thiểu 
0,3 m

Tổi thiểu 
0,5 m

Ống xả

<Ví dụ hướng giải quyết>

Tháo khung bảo vệ 
quạt

Đặt trực tiếp trên 
miệng gió

Cài đặt áp suất  tĩnh 
cao

VS ≤ 1,6 m/s
Tốc độ gió hồi

VS

VD = 5-8 m/s
Tốc độ gió thổi

VD

(11) Lắp đặt dàn nóng - 5
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h1>0 → b ≥ b + h1/2
h2>0 → d ≥ d + h2/2

- Trong tröôøng hôïp caùc caïnh 
A+B+C+D coù vaät caûn, chieàu 
cao töôøng caïnh A+C khoâng 
aûnh höôûng khoaûng khoâng 
gian baûo döôõng. Tham khaûo 
hình beân ñeå xaùc ñònh aûnh 
höôûng chieàu cao töôøng caùc 
caïnh B+D cho khoaûng khoâng 
gian baûo döôõng
- Trong tröôøng hôïp chæ coù duy 
nhaát caïnh A+B coù vaät caûn, 
chieàu cao töôøng khoâng aûnh 
höôûng trong vieäc xaùc ñònh 
khoaûng khoâng gian baûo 
döôõng 

Caùc caïnh coù vaät chaén
Maët phía tröôùc
Maët huùt

(11) Lắp đặt dàn nóng (không gian bảo dưỡng) – 6
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Trường hợp 1 A+B+C+D A+B

(1)

a ≥ 10mm
b ≥ 300mm
c ≥ 10mm
d ≥ 500mm

a ≥ 50mm
b ≥ 100mm
c ≥ 50mm
d ≥ 500mm

a ≥ 200mm
b ≥ 300mm

(2)

a ≥ 10mm
b ≥ 300mm
c ≥ 10mm
d ≥ 500mm
e ≥ 20mm

a ≥ 50mm
b ≥ 100mm
c ≥ 50mm
d ≥ 500mm
e ≥ 100mm

a ≥ 200mm
b ≥ 300mm

e ≥ 400mm

(3)

a ≥ 10mm
b ≥ 300mm
c ≥ 10mm
d ≥ 500mm
e ≥ 20mm
f ≥ 600mm

a ≥ 50mm
b ≥ 100mm
c ≥ 50mm
d ≥ 500mm
e ≥ 100mm
f ≥ 500mm

(4)

a ≥ 10mm
b ≥ 300mm
c ≥ 10mm
d ≥ 500mm
e ≥ 20mm

a ≥ 50mm
b ≥ 100mm
c ≥ 50mm
d ≥ 500mm
e ≥ 100mm

(5)

a ≥ 10mm
b ≥ 500mm
c ≥ 10mm
d ≥ 500mm
e ≥ 20mm
f ≥ 900mm

a ≥ 50mm
b ≥ 500mm
c ≥ 50mm
d ≥ 500mm
e ≥ 100mm
f ≥ 600mm

(11) Lắp đặt dàn nóng (không gian bảo dưỡng) – 7

228

BOÁ TRÍ DAØN NOÙNG THAØNH TÖØNG NHOÙM
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- Nếu vỏ ngoài có bất kỳ hư hỏng nào thì cần phải sửa chữa.

- Cho đến khi hoàn thành lắp đặt, cần che chắn và bảo vệ các dàn nóng bằng tấm vinyl 
để ngăn bụi và chất bẩn tập trung hoặc xâm nhập vào trong bộ trao đổi nhiệt.

Bảo vệ bằng tấm vinyl

(11) Lắp đặt dàn nóng - 8

232Si39-302; pg267

Max.  5m

Boä noái A

Chieàu  daøi xa 
nhaát töø boä noái  
ñaàu tieân (noái A) 
≤ 10m

Daàu coù khaû naêng seõ bò öù ñoïng veà daøn noùng luùc khoâng hoaït ñoäng, 
neân laép ñaët ñöôøng oáng noái vaøo caùc daøn noùng theo höôùng ñi leân.

CHEÂNH LEÄCH ÑOÄ CAO

Boä noái B

(11) Lắp đặt dàn nóng – 8 (Kết nối dàn nóng)
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Dàn nóng A

Dàn nóng B

Dàn nóng C

≤ 5 m

Chênh lệch độ cao giữa 
các dàn nóng

Bộ ống nối

Điều kiện lắp đặt theo 
công suất của dàn nóng Dàn nóng A Dàn nóng B Dàn nóng C

Đến (các) dàn 
lạnh

≥ ≥

(11) Lắp đặt dàn nóng - 9

234

EDMT341324A; p743
≤2m

(11) Lắp đặt dàn nóng (kết nối dàn nóng) – 10
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≤ 2m

200mm ~ 
300mm

≥ 2m

Baãy ñöôøng 
oáng 

BAÃY ÑÖÔØNG OÁNG GIÖÕA CAÙC BOÄ NOÁI OÁNG 
HOAËC GIÖÕA BOÄ NOÁI OÁNG VAØ DAØN NOÙNG

(11) Lắp đặt dàn nóng (kết nối dàn nóng) – 10

236

Baãy ñöôøng 
oáng 

Baãy ñöôøng 
oáng 

≤ 2m≤ 2m
200mm ~ 300mm

BAÃY ÑÖÔØNG OÁNG GIÖÕA CAÙC BOÄ NOÁI OÁNG 
HOAËC GIÖÕA BOÄ NOÁI OÁNG VAØ DAØN NOÙNG

(11) Lắp đặt dàn nóng (kết nối dàn nóng) – 11

EDMT341324A; p743



237Si39-302; pg89, 267

(11) Lắp đặt dàn nóng (lắp đặt sai) – 12

238Si39-302; pg89, 267

(11) Lắp đặt dàn nóng (lắp đặt sai) – 13



239Si39-302; pg89, 267

Tới dàn lạnh

(11) Lắp đặt dàn nóng (lắp đặt sai) – 14

240Si39-302; pg89, 267

(11) Lắp đặt dàn nóng (lắp đặt sai) – 15



241Si39-302; pg89, 267

200-300mm 

Baãy daàu

(11) Lắp đặt dàn nóng (lắp đặt đúng) – 16

242Si39-302; pg89, 267

(11) Lắp đặt dàn nóng (lắp đặt đúng) – 17



243Si39-302; pg89, 267

(11) Lắp đặt dàn nóng (lắp đặt đúng) – 18

244

Xaùc ñònh toång coâng suaát daøn noùng trong moät nhoùm, 
trong moät haøng, toång soá haøng seõ laép ñaët sao cho thoaû 
ñieàu kieän laáy gioù vaøo

Khoaûng caùch toái thieåu giöõa caùc daøn noùng hoaëc naâng 
ñoä cao laép ñaët khi caàn thieát hoaëc keát hôïp theâm oáng gioù
thoåi

Khi tieát dieän huùt bò giôùi haïn bôûi chieàu cao töôøng vaãn 
ñaûm baûo toác ñoä huùt khoâng vöôït quaù 1,6m/s

Ñaûm baûo ñuû khoâng gian baûo trì, baûo döôõng, caùc coâng 
vieäc thi coâng laép ñaët

2) Caùc nguyeân taéc:
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3) Caùc böôùc thöïc hieän:
Böôùc 1: Choïn caùc phöông aùn boá trí maùy sau ñaây

Nhoùm 1 
daøn noùng

Nhoùm 2 
daøn noùng

Nhoùm 3 
daøn noùng

200

800~1500mm 800~1500mm

400

800~1500mm

600

246

Böôùc 2: Xaùc ñònh 
toång coâng suaát 
cho pheùp cuûa daøn 
noùng

Toång coâng 
suaát trong 
1 haøng

Soá haøng cho pheùp

Toång coâng 
suaát daøn 
noùng cho 

pheùp

Böôùc 3: Xaùc ñònh 
toång coâng suaát 
cho pheùp cuûa moãi 
haøng

Böôùc 4: Xaùc ñònh 
soá haøng cho pheùp



247

Tröôøng hôïp 3 ñieàu kieän treân ñeàu khoâng thoaû:

Naâng ñoä cao 1m

Cöûa laù xeáp
50% môû

Naâng ñoä cao 1mNaâng ñoä cao 1mNaâng ñoä cao 1mNaâng ñoä cao 1m

248

BHFP22P100 (2 dàn nóng)
BHFP22P15 (3 dàn nóng) 

(11) Lắp đặt dàn nóng (bộ kết nối) – 19
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VRV IV Loại COP cao

12~16 HP BHFP22P100

18~50 HP BHFP22P151

VRV IV Loại tiêu chuẩn

18~32 HP BHFP22P100

34~60 HP BHFP22P151

VRV IV Loại tiết kiệm không gian

22~40 HP BHFP22P100

42~50 HP BHFP22P151

(11) Lắp đặt dàn nóng (bộ kết nối) – 20
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Hướng 
nhìn A

15°°°°

1. Lắp ống nhánh của bộ kết nối 
ống dàn nóng theo phương nằm 
ngang. 

2. Nếu lắp đặt không đúng, hệ 
thống có thể xảy ra sự cố.

3. Góc nghiêng cho phép ±±±±7,5o

Hướng nhìn A

Sai Đúng

Sàn

(11) Lắp đặt dàn nóng (bộ kết nối) – 21
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� Đảm bảo một đoạn đường đi thẳng ≥ 500mm trước lối vào nhánh chữ Y

� Nhánh chữ Y và co là các phụ kiện của 
bộ kết nối

Co

Chỗ hàn ống

Nhánh Y

Ref: EDMT341324A; Pg745

Dàn nóng

Nhánh thứ 1

Dàn nóng Dàn nóng

Nhánh thứ 2

≥500mm 

≥120mm 

(11) Lắp đặt dàn nóng (bộ kết nối) – 22
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Yêu cầu đường ống 
thẳng ≥ 500mm 

50
0

500
Đường ống thẳng ≥500 
mm trước chỗ nối  Y

500

(11) Lắp đặt dàn nóng (bộ kết nối) – 23
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(11) Thử xì - 1
Quy trình

Hoàn thiện lắp đặt 
đường ga

Hút chân 
không

Nén Nitơ áp 
suất cao

Kiểm tra sụt 
áp

~Các điểm lưu ý công việc~
���� Đảm bảo hút chân không cho đường ống trước khi thử xì.
���� Đảm bảo sử dụng khí ni-tơ để thử xì.
���� Áp suất thử xì là áp suất thiết kế cho điều hòa.

Đạt

Kiểm tra rò rỉ

1. Hút chân không ống ga

• Nối dây đồng hồ vào cổng van dịch đường lỏng và đường hơi và vận hành bơm chân không cho 
đến khi áp suất đạt dưới –100,7kPaG (-755mmHg). Chạy máy bơm chân không trong khoảng 30 
phút, thời gian chạy máy bơm có thể khác nhau tùy theo độ dài đường ống tương ứng.

<Quy trình công việc>
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Van bên cao áp

Đồng hồ đo
Van bên thấp áp

Dàn lạnh

Dàn nóng

Nạp ga

Van chặn bên lỏng

Van chặn bên hơi

Đóng

Đóng

Van nạp

Van nạp

Bộ điều chỉnh áp 
suất khí nitơ

2) Phương pháp nén trong thử xì 

N
i-tơ

(11) Thử xì - 2
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0Áp suất

MPaG

0,3

1,5

4,0

5 
phút

.

5 
phút

Thời 
gian

Bước 1

Bước 2

Bước 3
Không rò rỉ nếu
không bị sụt áp.

Kiểm tra rò rỉ áp suất

3) Kiểm tra rò rỉ

Đo
nhiệt độ

Đo
nhiệt độ

0,01MPa/℃℃℃℃

2 giờ 24 giờ

(11) Thử xì - 3
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 ●●●●Thông thường ít khi đồng thời thử xì trên dàn nóng đến dàn lạnh cùng thời gian 
Nếu phát hiện sụt áp, sẽ cần rất nhiều thời gian để phát hiện vị trí rò rỉ. 
Phương pháp kiểm tra hiệu quả là thử lần lượt từng khu vực theo lịch trình làm việc. 

 ●●●●Sau khi thử xì, giữ áp suất bên trong đường ống khoảng 0,2 và 0,3 MPaG sẽ giúp ngăn bẩn 
trong đường ống.

(11) Thử xì - 4

3) Kiểm tra rò rỉ
･Nếu phát hiện sụt áp, tìm vị trí rò rỉ bằng cách cho bọt xà phòng lên bề mặt các mối nối ống (đoạn 

nối loe, điểm hàn cứng).

(1)

(3)

(2)

Trục

 ●●●●Lắp đặt có thể thực hiện hiệu quả nếu các dụng cụ điều áp được chuẩn bị trước.
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(12) Thử xì - 4
4) Kiểm tra sụt áp

���� Nếu không phát hiện sụt áp, thử xì đạt yêu cầu.

Cần hiệu chỉnh bất kỳ chênh lệch nhiệt độ môi trường nào giữa quá trình nén áp suất và quá trình kiểm 
tra sụt áp do áp suất thay đổi theo xấp xỉ 0,01 MPaG trên 1˚C.

Giá trị hiệu chỉnh: (Nhiệt độ khi nén áp suất - Nhiệt độ khi kiểm tra) x 0,01 MPaG

(Ví dụ)

Áp suất nén Nhiệt độ môi trường

Tăng áp 4,00MPaG 25°C

24 giờ sau 3,95MPaG 20°C

Trong trường hợp này, giá trị hiệu chỉnh nên bằng 0,05 MPaG để bạn có thể xác định không
xảy ra sụt áp (ĐẠT YÊU CẦU). 
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(12) Thử xì - 6

Thử xì

Áp suất N2

Bước 3 (24 giờ) Có thể phát hiện rò rỉ nhỏ

Bước 2 (3 phút)

Bước 1 (3 phút)

Có thể phát hiện rò rỉ lớn
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Caùc böôùc thöû xì phaûi thöïc hieän nhö sau:
1. Huùt chaân khoâng trong heä thoáng caû oáng loûng vaø oáng hôi toái thieåu 2 

giôø sau khi aùp suaát ñaõ ñaït -755 mmHg
2. Taét maùy huùt chaân khoâng toái thieåu 1 phuùt vaø kieåm tra aùp suaát coù 

taêng khoâng
3. Neùn Nitô vôùi aùp suaát toái thieåu 0,2 Mpa (~ 2 kg/cm² ). Khoâng ñöôïc 

neùn aùp suaát cao hôn 4 Mpa (40 kg/cm² )
4. Kieåm tra roø ræ baèng dung dòch bong boùng ôû taát caû caùc keát noái.
5. Xaû Nitô vaø thöïc hieän huùt chaân khoâng

Löu yù: Khoâng söû duïng nöôùc xaø phoøng ñeå thöûø xì (nöôùc xaø phoøng coù theå 
chöùa muoái seõ haáp thuï ñoä aåm khi ñöôøng oáng laïnh vaø laøm hö, nöùt 
ñai oác loe hoaëc coù theå gaây aên moøn giöõa ñai oác loe baèng thau vaø 
beà maët loe cuûa oáng ñoàng do coù theå chöùa Ammonia (NH3)

Phöông phaùp thöû xì

260

Nguyeân taéc chung cuûa thöû xì aùp löïc baèng khí Nitô

3 phuùt
3 phuùt

24 giôø

Böôùc 1

Böôùc 2

Böôùc 3

Mpa psi Kgf/cm²

Böôùc 1 0,3 44 3,1
Böôùc 2 1,5 218 15

Böôùc3

R22 2,8 408 28,6

R410A 4 580 40,8

7-1. Caùc böôùc thöû xì

0.01MPa
/℃℃℃℃
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Giai ñoïan 1 : Ñöôøng oáng nhaùnh daãn vaøo daøn laïnh
Giai ñoïan 2 : Ñöôøng oáng nhaùnh + Ñöôøng oáng thaúng ñöùng
Giai ñoïan 3 : Ñöôøng oáng nhaùnh + Ñöôøng oáng ñöùng + Ñöôøng oáng 
vaøo daøn noùng + Ñöôøng oáng daàu (toaøn heä thoáng)

Ñoàng hoà

Haøn kín

OÁng ñi
OÁng veà

(12) Thử xì (các giai đoạn thử xì) – 5
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Noái maët bích
Noái coân

Khoâng söû duïng Söû duïng

Löu yù ñoái vôùi nhöõng model coù keát noái daïng maët bít

(12) Thử xì (kiểm tra trước khi thử xì hệ thống) – 6
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Đồ thị độ chân không và điểm sôi

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

0 20 40 60 80 100

1. Hút chân không là gì?
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Á
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Áp suất khí quyển
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0

-0,01

-0,02

-0,03

-0,04

-0,05

-0,06

-0,07

-0,08

-0,09

Á
p

 s
u
ất

 t
ư
ơ

n
g

 đ
ố

i

(13) Hút chân không - 1

264

Quy trình

Sau khi vượt qua thử xì Hút chân không Thử chân không

~Lưu ý về rung và tiếng ồn~
Khi sử dụng bơm chân không, hơi ẩm (lỏng) trong đường ống chuyển thành thể hơi (khí) và thoát khỏi đường ống để 
sấy khô bên trong đường ống. Ở áp suất khí quyển (101,3 kPa hoặc 760 mmHg), điểm sôi (nhiệt độ bay hơi) của nước 
là 100°C. Tuy nhiên, áp suất trong đường ống càng gần với trạng thái chân không do sử dụng bơm chân không thì điểm 
sôi càng thấp. Khi điểm sôi xuống dưới nhiệt độ ngoài trời, nước sẽ bay hơi.
<Ví dụ>
Nếu nhiệt độ ngoài trời là 7,2°C, 
không thể tiến hành hút chân không 
trừ khi giảm áp suất xuống 
dưới −100,3 kPaG (−752mmHg). 
Do đó, khi tiến hành hút chân 
không, "việc chọn lựa và bảo trì 
máy bơm chân không" là rất quan trọng.

(12) Hút chân không - 2

Điểm sôi của nước

Á
p suất tuyệt đối

Á
p suất tư

ơ
ng đối

kPa kPaG

℃0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

101,3

1,1

20

40

60

80

-100,3

-97
-94

4,2
7,4

Điểm sôi của 
nước

Áp suất tuyệt đối Áp suất tương đối

kPa mmHgGmmHg kPaG℃
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[Dàn lạnh]

[Dàn nóng]Cổng bảo 
dưỡng 

đường hơi

Cổng bảo 
dưỡng 

đường lỏng

Van [Mở]

2) Thao tác hút chân không

Đóng

Đóng

(13) Hút chân không - 2
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H
ú

t 
ch

ân
 k

h
ô

n
g

3) Thời gian chạy máy bơm chân không

���� Làm chân không: Xả không khí chứa hơi ẩm
trong ống ga

Thời gian vận hành … Cho đến khi đồng hồ đo đọc [–0,1 MPa]

Loại bỏ hơi ẩm khỏi các ống ga
bằng làm sôi và bốc hơi

���� Sấy khô: 

Thời gian vận hành … Ít nhất 1 giờ

(13) Hút chân không - 3
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0 mmHg

5  Micron

10  Micron

15  Micron

1 mmHg

-0,1 MPa

> 60ℓ/phút 

���� Thay dầu     1–2 tháng

4) Chọn bơm chân không

Á
p 

su
ấ

t t
ư
ơ

ng
 đ
ố

i

Á
p

su
ấ

tt
uy
ệ

tđ
ố

i

-0,1 MPa 0 mmHg
＝

-760 mmHg

Áp suất khí quyển
0 MPa

760 mmHg

Công suất

Giá trị chân không tối đa 5–15 micron

(13) Hút chân không - 4
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Điều hòa sử dụng ga HFC, ví dụ R410A

Bơm chân không

Điều hòa sử dụng ga R410A

Kích thước cổng bảo dưỡng

(Kích thước cổng bảo dưỡng cho điều hòa sử dụng loại ga khác là 1/4 inch.)

Thiết bị chống dầu chảy 
ngược (van điện từ)

5/16 inch

Không trộn lẫn

Sử dụng dầu tổng 
hợp

Sử dụng dầu 
khoáng

(13) Hút chân không - 5
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<Quy trình công việc>

(13) Hút chân không - 6

Có hai phương pháp hút chân không tùy theo điều kiện tại công trường, do đó có thể chọn sử dụng chúng.

1) Hút chân không thông thường…Đây là phương pháp thường dùng.

(1) Hút chân không (lần đầu)
Nối đồng hồ ga vào cổng bảo dưỡng của
ống lỏng và ống hơi và chạy bơm chân không cho đến khi 

áp suất dưới −100,7 kPaG hoặc −755 mmHg.
(- Nếu áp suất không xuống dưới −100,7 kPaG hoặc 

−755mmHg khi chạy máy bơm trong 2 giờ, có thể có 
hơi ẩm hoặc rò rỉ trong đường ống. Hút tiếp hơn 1 giờ 
để xác định điều này.

- Nếu áp suất không xuống dưới −100,7 kPaG hoặc 
−755 mmHg ngay cả khi hút chân không trong 3 giờ,
kiểm tra điểm rò rỉ).
Hút chân không thêm 2 giờ nữa

(2) Kiểm tra chân không
Để toàn hệ thống trong trạng thái chân không dưới 

−100,7 kPaG hoặc −755 mmHg trong ít nhất 1 giờ
và xác nhận đồng hồ ga không tăng giá trị.

Bên nén áp suất

Bên chân không

Áp suất khí 
quyển

Trạng thái 
chân 

không 
(1 giờ)

Hút chân 
không
(2 giờ)

0 MPaG

-100,7 kPaG

[Biểu đồ thời gian hút chân không thông 
thường]

Nạp ga bổ sung (Xem phần 
sau.)
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(13) Hút chân không - 7

 Nếu kim đồng hồ ga thay đổi giá trị, có thể còn ẩm hoặc rò rỉ trong đường ống.

���� Hút chân không cả ống lỏng và ống hơi. Có nhiều loại bộ phận chức năng khác nhau 
trong dàn lạnh nếu chỉ hút chân không từ một đường ống (lỏng hoặc ga) có thể dẫn đến quá 
trình hút chân không không tốt.

2) Hút chân không đặc biệt

Hút chân không đặc biệt được thực hiện khi có nguy cơ còn hơi ẩm trong ống.
Ví dụ,
� Khi đã hoàn tất công việc trong mùa mưa và có nguy cơ ngưng tụ ẩm trong ống trong ống
� Khi công việc đã được thực hiện trong một thời gian dài và có nguy cơ ngưng tụ ẩm trong ống
� Khi có nguy cơ nước mưa vào trong ống trong quá trình thực hiện công việc
Phương pháp hút chân không đặc biệt bao gồm việc phá vỡ trạng thái chân không bằng khí nitơ ít nhất 

một lần trong quá trình thực hiện hút chân không thông thường.
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(13) Hút chân không - 8
(1) Hút chân không (lần đầu)
. Quy trình này giống như 

“Hút chân không thông thường” 

(2) Phá vỡ trạng thái chân không (lần đầu)
Nén khí nitơ vào ở áp suất 0,05 MPaG. 

(Khí nitơ là khí nitơ khô, do đó phá vỡ trạng thái 
chân không bằng nitơ khô sẽ tăng hiệu quả 
của việc hút chân không)

(3) Hút chân không (lần thứ hai)
Chạy bơm chân không trong ít nhất 1 giờ.
Xác định: Áp suất phải đạt tối thiểu 
−100,7 kPaG  hoặc −755 mmHg. 
Nếu không đạt ngay cả sau 2 giờ chạy máy, 
lặp lại bước (2) (phá vỡ trạng thái chân không) 

và (3) (hút chân không).

(4) Kiểm tra chân không
� Quy trình này giống như 

“Hút chân không thông thường”

���� Đảm bảo sử dụng khí ni-tơ khi phá vỡ trạng thái chân không.

Bên nén áp suất

Bên chân không

Áp suất khí 
quyển

Trạng thái chân không(1 giờ)

Hút chân 
không
(2 giờ)

0 MPaG

[Biểu đồ thời gian hút chân không đặc biệt]

Nạp ga bổ sung 

-100,7 kPaG

Phá vỡ trạng thái chân không

Hút chân không(1 giờ)
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(13) Hút chân không - 10
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Thoâng soá yeâu caàu cuûa bôm huùt chaân khoâng:
1. Bôm chaân khoâng 2 caáp coù van 1 chieàu
2. Löu löôïng huùt: 60-100 l/ph
3. Ñoä chaân khoâng tuyeät ñoái : 5 Torr, -755 mmHg

mmHg

-755

AÙp suaát  
khí quyeån

2 giôø 1 giôø

1) Thôøi gian huùt chaân theâm toái thieåu khi ñaït aùp suaát -755mmHg

2) Thôøi gian duy trì -755mmHg (5 Torr) khi ngöøng 
hoaït ñoäng bôm

3) Naïp theâm taùc nhaân laïnh

-760

0

8-1. Phöông phaùp huùt chaân khoâng

Van ñieän töø

Bôm huùt chaân 
khoâng

Ñoàng hoà ga
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Van điện từ (van một chiều)                                                      
(Chỉ dùng cho R410A)

Lưu ý : Khi hút chân không cho hệ thống R410A phải sử van 
điện từ cho bơm.
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Quy trình

Sau khi hoàn thành 
hút chân không

Tính lượng ga nạp bổ sung Nạp ga bổ sung

(14) Nạp ga bổ sung - 1

(1) Tính lượng ga nạp bổ sung

<Quy trình công việc>

･Đánh giá chính xác độ dài của ống ga để xác định lượng ga bổ sung cần nạp. 
(Để tính công thức, tham khảo tài liệu thiết kế máy đối với từng đời máy cụ thể.)

���� Nhớ điền lượng ga bổ sung vào ‘nhãn hướng dẫn nạp ga bổ sung’ ở dàn nóng.
(Dữ liệu này sẽ được dùng khi bảo dưỡng.)
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� Löôïng ga naïp theâm phaûi ñöôïc xaùc ñònh baèng toång chieàu daøi 
ñöôøng oáng ñi (ga loûng).

� Sau khi tính toaùn, löôïng ga naïp theâm neân ñöôïc ghi laïi treân 
decan (trong catologe ñi keøm) vaø daùn vaøo maët sau cuûa mieáng 
ñaäy daøn noùng (Höõu ích cho vieäc baûo trì, söûa chöõa sau naøy).

� Duøng caân ñònh löôïng naïp ñuùng löôïng ga ñaõ tính toaùn vaøo heä 
thoáng qua van ñi (ñöôøng ga loûng) sau khi heä thoáng ñaõ ñöôïc 
huùt chaân khoâng (BÖÔÙC 1).

� Neáu chöa naïp ñuû löôïng ga ôû traïng thaùi tónh thì seõ boå sung
baèng phöông phaùp caøi ñaët tröïc tieáp treân daøn noùng (vaøo cheá ñoä 
caøi ñaët setting mode 2 – BÖÔÙC 2).

CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN

(14) Nạp ga bổ sung - 2
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(14) Nạp ga bổ sung – 3
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R = L1××××0,36  +  L2××××0,26  +  L3××××0,17  +  L4××××0,11

R  (Kg) : Löôïng naïp theâm
L1 (m)  : Chieàu daøi ñöôøng oáng Φ22,2mm
L2 (m)  : Chieàu daøi ñöôøng oáng Φ19,1mm
L3 (m)  : Chieàu daøi ñöôøng oáng Φ15,9mm

L4 (m)  : Chieàu daøi ñöôøng oáng Φ12,7mm
L5 (m): Chieàu daøi ñöôøng oáng Φ9,5mm   
L6 (m): Chieàu daøi ñöôøng oáng Φ6,4mm

+  L5××××0,057   +  L6××××0,022 + A

Thông số A (kg) Tổng CS dàn lạnh (CR)
HP

6~8 10~12 14~18 20

Chiều dài ống ≤ 
30m

(DN đến DL xa
nhất)

50%≤CR≤105% 0 0,5

50%<CR≤130% 0,5 1

Chiều dài ống ≥
30m (DN đến DL xa 

nhất)

50%≤CR≤70% 0 0,5

70%<CR≤85% 0,3 0,5 1

85%<CR≤105% 0,7 1 1,5

105%<CR≤130% 1,2 1,5 2

(14) Nạp ga bổ sung (phương pháp tính) – 4
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Khi duøng ñöôøng oáng heä ñôn vò meùt, chuù yù trong baûng beân döôùi lieân quan ñeán heä 
soá troïng löôïng. Thoâng soá löôïng ga naïp theâm phaûi ñöôïc ñieàu chænh nhö sau:   

Đường ống (inch)

Kích cỡ Φ (mm) Hệ số trọng lượng

Φ 6,4 (1/4’’) 0,022

Φ 9,5 (3/8’’) 0,057

Φ 12,7 (1/2’’) 0,11

Φ 15,9 (5/8’’) 0,17

Φ 19,1 (3/4’’) 0,26

Φ 22,2 (7/8’’) 0,36

Khi choïn löïa daøn laïnh phaûi ñaûm baûo heä soá keát noái theo baûng beân döôùi.   

Dàn lạnh đã sử
dụng

Tổng công 
suất  

CR (a)

Hệ số kết nối cho phép

VRV RA

VRV 50~130% 50~130% -

VRV + RA 80~130% 0~130% 0~130%

RA 80~130% - 80~130%

(a) Heä soá keát noái
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(14) Nạp ga bổ sung - 5

(2) Sau khi hoàn thành hút chân không, để máy điều hòa không khí ở trạng thái TẮT, mở Van A 
và nạp lượng ga tính toán từ bình ga qua cổng bảo dưỡng của van chặn bên lỏng nhờ 
chênh lệch áp suất.

���� Đảm bảo nạp ga ở trạng thái lỏng.
(bình ga có ống xi phông cho phép nạp môi chất lạnh dạng lỏng với bình ga ở tư thế đứng)

���� Dùng cân kỹ thuật số để đo.

Dàn lạnh

Van chặn bên ga

Dàn nóng
Van chặn bên lỏng

Bình ga có 
ống xi 
phông

Đồng hồ đo

đồng hồ ga

Van B

Van A

Cổng nạp ga
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･ Tại sao cần nạp R410A ở trạng thái lỏng?

R410A là loại ga không đồng sôi

R32 R125

50% 50%

R410A

bình ga ga R410A 

ga

lỏng  ：R32

：R125

0MPaG

Á
p

 s
u
ất

Nhiệt độ

R32

R125

HơiLỏng  

Lỏng  Hơi

R32 bắt đầu bay hơi

R32 bắt đầu bay hơi

Lỏng      Hơi

(14) Nạp ga bổ sung - 3
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Ga: R410A

- Đảm bảo sử dụng thiết bị và dụng cụ thích hợp theo điều hòa và loại ga.

･ Các thiết bị cần để nạp ga bổ sung

Các dụng cụ cần thiết

Khóa van

Tua vít
dẹp

Lục giác

R410A

Cân kỹ thuật số

① ② ③

Van nạpỐng nạp

④-2

đồng hồ ga

④-1

Bơm chân không có
van chặn dầu

(14) Nạp ga bổ sung - 6
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Dàn lạnh

Van chặn bên hơi

Dàn nóngVan chặn bên lỏng

Bình ga có 
ống xi phông

Đồng hồ đo

đồng hồ ga

Van B

Van A

Cổng nạp ga

���� Đảm bảo nạp ga từ cổng nạp ga.

(3) Đóng Van A và mở Van B.
(4) Bật nguồn điện dàn nóng và dàn lạnh.
(5) Mở hoàn toàn van chặn bên hơi và bên lỏng  .

(14) Nạp ga bổ sung - 7
Nếu không thể nạp ga do cân bằng áp suất,

Đóng

Mở

Mở

Mở
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(6) Bật chế độ làm việc nạp ga bổ sung sang trạng thái MỞ sử dụng "chế độ cài đặt 2 số 20" trong 
khi điều hòa vẫn ở trạng thái TẮT.

*Xem chú ý "Biện pháp an toàn khi bảo dưỡng" trên hộp điện của dàn nóng 
để biết quy trình liên quan đến nạp ga bổ sung.

Số Mục cài đặt Mô tả

20 Cài đặt chế độ nạp ga bổ 
sung

Tiến hành thao tác nạp ga bổ sung

(14) Nạp ga bổ sung - 6

Chế độ cài đặt 2 (H1P BẬT)

(7) Khi đã nạp đủ lượng ga, bấm nút xác nhận (BS3) trên PCB (A1P) để dừng quy trình.

Chuyển từ chế độ cài đặt 1 sang 
chế độ cài đặt 2

Bấm và giữ BS1 (MODE) trong 5 
giây cho đến khi H1P sáng 
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Cách cài đặt chế độ "Nạp ga bổ 
sung"

Cài đặt màn hình LED 
đến số 20

Xác định mục cài.

Chuyển LED từ
TẮT sang BẬT 
(Bắt đầu làm việc)

BS3

BS2

BS2

BS3

BS3

Xác định mục cài.
(Chế độ nạp ga bổ 
sung bắt đầu hoạt động)

Nếu nạp xong ga, dừng quy
trình bằng cách bấm BS3 
và quay về trạng thái ban đầu 
của "Chế độ cài đặt 2"

(14) Nạp ga bổ sung - 7
32   16 8     4 2    116 + 4 =20
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(6) Bật chế độ nạp ga bổ sung sang trạng thái MỞ sử dụng "chế độ cài đặt 2 số 20" trong khi điều 
hòa vẫn ở trạng thái TẮT.

*Xem chú ý "Biện pháp an toàn khi bảo dưỡng" trên hộp điện của dàn nóng để biết quy trình 
liên quan đến nạp ga bổ sung. 

Số Mục thiết đặt Mô tả

20 Cài đặt chế độ nạp ga bổ sung Tiến hành thao tác nạp ga bổ sung

Chế độ cài đặt (SEG1 : 2.)

(7) Khi đã nạp đủ lượng ga, bấm nút xác nhận (BS3) trên PCB (A1P) để dừng quy trình.

Chuyển từ chế độ cài đặt sang chế 
độ bình thường

Bấm và giữ BS1 (CHẾ ĐỘ) trong 
5 giây cho đến khi số 2 sáng 

(14) Nạp ga bổ sung - 8

●
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Số Thao tác Tên nút Màn hình 7 đoạn hiển thị

1 Bấm nút BS2 20 lần để cài đặt màn hình LED 7
đoạn hiển thị đến Mục 20 "Lượng ga nạp bổ sung" BS2

2 Bấm nút BS3 một lần để định hạng mục. (tình trạng 
cài đặt hiện tại nhấp nháy.) BS3

3 Bấm nút BS2 và cài đặt trạng thái "nạp ga BẬT". BS2

4 Bấm nút BS3 và quyết định trạng thái BẬT. BS3

●

(14) Nạp ga bổ sung - 9

288

(14) Nạp ga bổ sung - 10
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Có bao nhiêu dàn lạnh đã 
được nhận diện bởi dàn nóng?

Dàn nóng 

Remote Remote

Dàn
lạnh 1

Dàn
lạnh 2

Dàn
lạnh 3

Dàn
lạnh 4

Dàn 
lạnh 5

Dàn 
lạnh 6

Dàn
lạnh 7

7 dàn lạnh đã được lắp đặt

Sử dụng Mục 5 để xác nhận 
trong Chế độ Monitor.

Nếu giá trị khác 
với số dàn thực tế 
được lắp đặt.

Kiểm tra kết nối dây nguồn và 
dây điều khiển. 

(15) Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh được lắp đặt - 1
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Chế độ Monitor (H1P nháy

Số

Hiển thị mục cài đặt

Mục thiết đặt
MODE
H1P

TEST
H2P

Chọn C/H
Độ ồn 
thấp 
H6P

Demand
H7PIND 

H3P
Master
H4P

Slave
H5P

5 Số dàn lạnh được kết nối � � �  � 

�Nháy Bật Tắt

(15) Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh được lắp đặt - 2

Ít hơn 6 chữ số 

Bấm nút BS1 một lần để chuyển từ Chế 
độ cài đặt 1 sang Chế độ Monitor
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Số Thao tác Tên nút LED

1 Bấm nút BS2 năm lần để cài đặt màn hình LED
đến Mục 5 "Số dàn lạnh được kết nối" BS2

2 Bấm nút BS3 một lần để hiển thị số dàn lạnh đã 
kết nối trên màn hình LED. BS3

Dây nguồn và dây điều khiển đã được nối đúng cách.

Xác nhận số dàn lạnh bằng H2P đến 
màn hình H7P LED.

32 16    8   4     2    1

32 16     8    4      2 14+1=5

4 + 2 + 1=  7 dànSố dàn lạnh được kết nối:

Số dàn được lắp đặt = Số dàn được kết nối

(15) Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh được lắp đặt - 3
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Chế độ Monitor (SEG1 : 1.

Số

Mục giám sát Hiển thị dữ liệu

Mục cài đặt

Màn hình 7 đoạn hiển thị Màn hình LED 7 đoạn hiển 
thị

SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 1 SEG 2 SEG 3

10 Số dàn lạnh được kết nối 1. 1 0 Số dàn lạnh

(15) Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh được lắp đặt - 2

Bấm nút BS1 một lần để chuyển từ Chế 
độ bình thường qua Chế độ Monitor.

●
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Số Thao tác Tên nút Màn hình LED 7 đoạn hiển thị

1 Bấm nút BS2 mười lần để cài đặt màn hình 7 đoạn
hiển thị đến Mục 10 "Số dàn lạnh được kết nối" BS2

2 Bấm nút BS3 một lần để hiển thị số dàn lạnh đã 
kết nối trên màn hình 7 đoạn hiển thị. BS3

Dây nguồn và dây điều khiển đã được nối đúng.

Xác nhận số dàn bằng màn hình 7 
đoạn hiển thị.7 dànSố dàn lạnh được kết nối:

Số dàn lắp đặt = Số dàn lạnh được kết nối

(15) Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh được lắp đặt - 3

●
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- Daây nguoàn
- Daây ñieàu khieån
- Daây tieáp ñaát

-Ñöôøng oáng ga

-Löôïng ga naïp theâm

- Duøng Mega-ohm 500v ño ñoä caùch ñieän 
(khoâng söû duïng ñoàng hoà nhoû hôn 200v 
hoaëc 240v)
- Vít sieát daây bò loûng ?
-Daây caáp nguoàn daøn laïnh L-N khoâng ñaáu 
vaøo caùc vò trí ñaáu daây khieån?
- Nguoàn caáp daøn noùng L1L2L3 vaø N 
ñuùng? 
- Caùch nhieät oáng ga ñi vaø oáng ga veà
- Môû van ga ñi, van ga veà, van oáng quaân 
bình daàu ?

- Löôïng ga naïp theâm ñaõ ñöôïc tính ?
- Chæ naïp ga treân ñöôøng ñi (gaz loûng)
- Neáu naïp khoâng ñuû seõ boå sung baèng 
phöông phaùp caøi ñaët tröïc tieáp treân daøn 
noùng (vaøo cheá ñoä caøi ñaët setting mode 2)
- Löôïng ga naïp theâm löu laïi treân                 
“Baûng thoâng soá naïp daùn trong daøn noùng”?

Kieåm tra tröôùc vaän haønh

(16) Vận hành kiểm tra - 1 
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Kiểm tra công việc trước khi BẬT nguồn điện 

Kiểm tra các mục sau.
• Dây điện nguồn
•Dây truyền tín hiệu điều khiển 
giữa các máy
•Dây nối đất
•Công tắc (CB) các nhánh
•Cầu dao (CB) chống rò điện

Có đi dây như quy định không?
Các CB nhánh và CB chống rò điện được đi dây đúng cách không?
Dây chỉ định có được sử dụng không?
Vít siết dây có lỏng không?
Đã hoàn thành công việc nối đất chưa?
Lớp vỏ bọc mạch cấp điện chính có bị hư lỗi không?
Sử dụng dụng cụ đo megom để đo độ cách điện. (*1)

• Không sử dụng dụng cụ đo megom cho các mạch khác trừ mạch 400V hoặc 200V.
*1: Tiến hành đo điện trở cách điện bị giảm trong máy nén

Nếu máy nén không hoạt động trong thời 
gian dài sau khi nạp ga trong điều kiện van 
chặn mở và nguồn điện OFF, ga có thể bị 
lẫn trong máy nén, do đó làm giảm điện trở.
Gia nhiệt máy nén như được minh họa 
trong hình bên phải, sau đó kiểm tra lại 
cách điện.

Cực

Máy sấy

Gia nhiệt bên trái đầu kết 

nối trong khoảng 15 phút

(16) Vận hành kiểm tra - 1 

Tham khảo: SiMT341406E;Tr120

296Tham khảo: SiMT341406E;Tr120

Kiểm tra đường ống dẫn ga 
lạnh/ vật liệu bọc ống Kích cỡ ống có phù hợp? Áp suất thiết kế cho ống hơi và ống lỏng trên 4 Mpa?

Vật liệu cách nhiệt bọc ống được lắp đặt đúng chưa?
Ống hơi và ống lỏng cần được bọc. (Nếu không có thể gây chảy nước)

Kiểm tra lượng ga nạp bổ sung

Đã thử xì và hút chân không phù hợp theo quy trình trong hướng dẫn lắp đặt? Kiểm tra thử xì và hút chân không

Lượng ga được nạp đủ chưa?

• Khi lượng ga không đủ, giữ van chặn đường lỏng và van chặn hơi đóng sau đó nạp ga lỏng 

thông qua cổng bảo dưỡng van chặn đường lỏng. 

(*Không nạp ga qua cổng bảo dưỡng của van chặn đường hơi)

Lượng nạp ga bổ sung có được lưu lại và dán trên nắp điện dàn nóng không?

Kiểm tra công việc trước khi BẬT nguồn điện 

(16) Vận hành kiểm tra - 2 

Kiểm tra trạng thái các van chặn. Kiểm tra đảm bảo các van chặn lỏng và hơi ở trạng thái mở
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Môû nguoàn daøn noùng

Môû nguoàn daøn laïnh

Ñaûm baûo môû nguoàn daøn noùng 6 giôø tröôùc 
khi vaän haønh heä thoáng ñeå baûo veä maùy neùn 
(caáp nguoàn ñieän trôû söôûi) keå caû tröôøng hôïp 
naïp ga baèng cheá ñoä caøi ñaët treân daøn noùng

Khi mở nguồn lần đầu tiên

– Hệ thống không hoạt động trong 12 phút 
• Đây là thời gian hệ thống tự động cài đặt máy chủ và địa chỉ (Địa chỉ 

dàn lạnh-dàn nóng, v.v…)

Môû nguoàn

(16) Vận hành kiểm tra - 2 

Hiện trạng

Dàn nóng

298Tham khảo: SiMT341406E;Tr121

BẬT nguồn điện - Quy trình khởi động 

BẬT nguồn dàn nóng và dàn lạnh 

Kiểm tra màn hình hiển thị LED 7 
đoạn của PCB dàn nóng 

Đảm bảo BẬT nguồn điện 6 giờ trước khi bắt đầu hoạt động để bảo vệ máy 
nén (BẬT nguồn điện trở sưởi dầu).

Kiểm tra để đảm bảo truyền tín hiệu bình thường.
Trong điều kiện bình thường, màn hình hiển thị LED 7 đoạn OFF. Vui lòng tham 
khảo các trạng thái trong hình dưới đây.

Sáng      

Nháy      

(16) Vận hành kiểm tra - 3 
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Bất thường     Bình thường     

Kết thúc khởi 
động (bình 
thường)

Mã lỗi chính chuyển thay 
thế 1 giây

Mã lỗi phụ

Đang khởi 
động

(*) Dàn nóng chủ là dàn nóng nối với dây truyền tín hiệu của dàn lạnh.
Các dàn nóng khác là dàn nóng phụ.

Nguồn BẬT
Kiểm tra ban đầu

BẬT nguồn điện - Quy trình khởi động 

(16) Vận hành kiểm tra - 4 
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Cài đặt tại công trình bằng PCB dàn 
nóng

Kiểm tra

Kiểm tra vận hành bình thường

Tiến hành cài đặt tại công trình nếu cần thiết.
Đối với hệ thống dàn nóng tổ hợp, thực hiện các cài đặt tại công trình với dàn 
nóng chủ. (Các cài đặt cho dàn nóng phụ đều không thực hiện được.)

Các hoạt động kiểm tra dưới đây sẽ tự động khởi động.

Kiểm tra dây bị lỗi
Kiểm tra van chặn
Kiểm tra nạp dư ga
Điều chỉnh tự động chiều dài ống

Trước khi bắt đầu chạy máy bình thường sau khi hoàn thành kiểm tra, đảm bảo 
các dàn lạnh và dàn nóng hoạt động bình thường

BẬT nguồn điện - Quy trình khởi động 

(16) Vận hành kiểm tra - 5 
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Báo hiệu
bình thường

BS2
	5 giây Lưu ý về kiểm tra chạy thử:

�Khoảng 12 phút sau khi bật nguồn điện cho dàn lạnh và dàn nóng, màn hình hiển thị LED 7 đoạn

có thể hiển thị trạng thái bình thường (thời gian khởi động truyền tín hiệu).
Trong quá trình khởi động, không thể bắt đầu chạy thử.

�Trước khi bắt đầu chạy thử, đảm bảo màn hình hiển thị LED 7 đoạn tắt.

� Bước 1 của chạy thử có thể kéo dài đến 10 phút là bình thường: đây không phải là lỗi.
Hệ thống cần cân bằng trạng thái ga và bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh. 

Trong bước , các dàn lạnh sẽ chạy quạt ở tốc độ cao và dàn nóng sẽ chạy quạt ở bước 4.

Chỉ khi màn hình dàn nóng hiển thị , máy nén mới bắt đầu hoạt động.
�Đảm bảo gắn nắp các cổng van bảo dưỡng khi hoàn tất nạp ga bổ sung. Lực siết nắp đậy là 12,7 

± 1,2 N.m.

� Chỉ chạy thử hệ thống mỗi lần. Tắt hệ thống bên cạnh để đảm bảo gió thổi của hệ thống khác 
không ảnh hưởng đến việc chạy kiểm tra.

� Nếu đấu nối dây sai, không thể tiến hành chạy thử.

� Không thể kiểm tra chính xác các hoạt động dàn lạnh trong quá trình chạy thử. Sau khi kết thúc
chạy thử, kiểm tra hoạt động của từng dàn lạnh.

Chạy  kiểm tra

(16) Vận hành kiểm tra - 6 
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(16) Vận hành kiểm tra - 7 

Chỉ định trạng thái bình thường

Nhấn BS2
5 giây

Chạy Test

Các bước trong quá trình chạy TEST tự động:

-“T01”: Chuẩn bị khởi động (cân bằng áp suất)

-“T02”: Khởi động chạy lạnh

-“T03”: Ổn định tình trạng chạy lạnh

-“T04”: Kiểm tra dây khiển

-“T05”: Kiểm tra van chặn

-“T06”: Kiểm tra chiều dài đường ống 

-“T08”: Trong trường hợp [2-88]=0, kiểm tra cụ thể lượng ga

-“T09”: Chạy nhốt ga

-“T10”: Dừng máy
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(16) Vận hành kiểm tra - 8 

– LED 7 đoạn tắt : Bình thường

– LED 7 đoạn sáng : Không bình thường

Bình thường Không bình thường

Kiểm tra mã lỗi 
và xử lý

Vận hành hệ thống Kiểm tra mã lỗi và xử lý

Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra 
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INV1: Máy nén biến tần 1      FAN1: Quạt biến tần 1

INV2: Máy nén biến tần 2                      FAN2: Quạt biến tần 1
Mã lỗi

Nội dung sự cố Cách kiểm tra
Mã lỗi chính

Mã lỗi phụ
Chủ/Phụ 1/Phụ 2

P1
01/02/03 INV1 điện áp cấp mất cân bằng

Kiểm tra nguồn cấp ngoài định mức

07/08/09 INV2  điện áp cấp mất cân bằng

U1
01/05/07 Điện nguồn cấp bị ngược pha

Kiểm tra và cấp nguồn đúng pha

04/06/08 Điện nguồn cấp bị ngược pha

U2

01/08/11 INV1  điện áp cấp bị thiếu (nhỏ)

Kiểm tra nguồn cấp ngoài định mức
02/09/12 INV1  nguồn cấp bị mất pha

22/25/28 INV2 điện áp cấp bị thiếu (nhỏ)

23/26/29 INV2 nguồn cấp bị mất pha

U3 03

-Mã lỗi: Chạy kiểm tra của hệ thống 

chưa được thực hiện (hệ thống không 

thể hoạt động được)

-Dấu hiệu cảnh báo: Phát hiện rò rỉ hay 

kiểm tra lượng ga không được thực 

hiện

-Thực hiện việc chạy kiểm tra cho 

hệ thống

-Thực hiện chức năng tự động 

(xem trên máy) máy chưa sẵn sàng 

cho chức năng phát hiện rò rỉ

Một số mã sự cố khi vận hành máy
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U4

04 Chạy kiểm tra của hệ thống là bất 

thường
Tiến hành chạy kiểm tra hệ thống lại

01
Kết nối Q1-Q2 (dàn nóng tổ hợp) hay 

F1-F2 (dàn lạnh-dàn nóng) sai Kiểm tra lại kết nối Q1-Q2 hay F1-

F2
03

Kết nối Q1-Q2 (dàn nóng tổ hợp) hay 

F1-F2 (dàn lạnh-dàn nóng) sai

U7

01 Cảnh báo: Kết nối Q1-Q2 sai
Kiểm tra lại kết nối Q1-Q2

02 Mã sự cố: Kết nối Q1-Q2 sai

11

-Quá nhiều dàn lạnh được kết nối trong 

một đường dây F1-F2

-Dây kết nối giữa dàn lạnh-dàn nóng 

không tốt

Kiểm tra số lượng dàn lạnh kết nối 

hay tỉ lệ kết nối

U9 01

-Hệ thống không phù hợp: Sai chủng

loại dàn lạnh kết hợp (R410A, R407C, 

dàn lạnh cục bộ)

-Lỗi của dàn lạnh

Kiểm tra các dàn lạnh có lỗi không 

và xác nhận đúng chủng loại dàn 

lạnh nếu có nhiều loại dàn lạnh

UA

03 Sự cố kết nối quá nhiều dàn lạnh hoặc 

dàn lạnh khác chủng loại (R410A, 

R407C, Máy cục bộ)

Kiểm tra các dàn lạnh có lỗi không 

và xác nhận đúng chủng loại dàn 

lạnh nếu có nhiều loại dàn lạnh18

31
Sai đơn vị kết nối (trong kết nối tổ hợp)

Kiểm tra nếu là nhiều chủng loại 

dàn kết nối49
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UH 01
Lỗi của địa chỉ tự động của hệ thống 

(không đồng nhất)

Kiểm tra lại số lượng dàn lạnh kết nối 

xem phù hợp chưa (chế độ monitor 

mode) hoặc chờ đến khi khởi động xong

UF

01
Lỗi của địa chỉ tự động của hệ thống 

(không đồng nhất)

Kiểm tra lại số lượng dàn lạnh kết nối 

xem phù hợp chưa (chế độ monitor 

mode) hoặc chờ đến khi khởi động xong

05
Van dịch vụ chưa mở hay bị hỏng 

(trong quá trình chạy kiểm tra)
Kiểm tra và mở van dịch vụ

E3

01/03/05
Tác động của công tác bảo vệ cao áp 

(S1PH, S2PH) - A1P (X3A,X4A)

Kiểm tra lại van dịch vụ, hay những bất 

thường của đường ống, hay giải nhiệt 

của dàn trao đổi nhiệt

02/04/06
-Dư môi chất lạnh

-Van dịch vụ chưa mở

-Kiểm tra lượng ga của hệ thống, lượng 

gas nạp bổ sung.

-Mở van dịch vụ.

13/14/15 Van dịch vụ đường lỏng chưa mở Mở van dịch vụ đường lỏng

18
-Dư môi chất lạnh

-Van dịch vụ chưa mở

-Kiểm tra lượng ga của hệ thống, lượng 

gas nạp bổ sung.

-Mở van dịch vụ.
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E4 01/02/03

Lỗi áp suất thấp

-Van dịch vụ chưa mở
-Hệ thống thiếu gas

-Lỗi của dàn lạnh

-Mở van dịch vụ
-Kiểm tra lượng ga của hệ thống, 

lượng ga bổ sung

-Kiểm tra hiển thị giao diện người sử 

dụng

-Kiểm tra dây truyền tín hiệu giữa dàn 

nóng và dàn lạnh

E9

01/05/08
Sự cố van tiết lưu điện từ (Quá lạnh) Y2E 

- A1P (X21A)

Kiểm tra kết nối trên PCB, giá trị hay 

cơ cấu động

04/07/10
Sự cố van tiết lưu điện từ (Chính) Y1E -

A1P (X23A)

Kiểm tra kết nối trên PCB, giá trị hay 

cơ cấu động

F3

01/03/05
Nhiệt độ đường đẩy quá cao (R21T,R22T)

-Van dịch vụ chưa mở
-Thiếu môi chất lạnh

-Kiểm tra lượng ga của hệ thống, 

lượng ga nạp bổ sung.

-Mở van dịch vụ.

20/21/22
Nhiệt độ của vỏ máy nén quá cao (R8T)

-Van dịch vụ chưa mở
-Thiếu môi chất lạnh

-Kiểm tra lượng ga của hệ thống, 

lượng ga nạp bổ sung.

-Mở van dịch vụ.

F6 02
-Dư môi chất lạnh

-Van dịch vụ chưa mở

-Kiểm tra lượng ga của hệ thống , 

lượng ga nạp bổ sung.

-Mở van dịch vụ.

H9 01/02/03
Cảm biến nhiệt độ môi trường xung 

quanh bị lỗi (R1T) - A1P (X18A)
Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị
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J3

16/22/28
Lỗi cảm biến nhiệt độ đường đẩy (R21T) 

Hở mạch - A1P (X29A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

17/23/29
Lỗi cảm biến nhiệt độ đường đẩy (R21T) 

Ngắn mạch - A1P (X29A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

18/24/30
Lỗi cảm biến nhiệt độ đường đẩy (R22T) 

Hở mạch - A1P (X29A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

19/25/31
Lỗi cảm biến nhiệt độ đường đẩy (R22T) 

Ngắn mạch - A1P (X29A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

47/49/51
Lỗi cảm biến nhiệt độ vỏ máy nén (R8T), 

Hở mạch - A1P (X29A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

48/50/52
Lỗi cảm biến nhiệt độ vỏ máy nén (R8T) 

Ngắn mạch - A1P (X29A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

J5 01/03/05
Lỗi cảm biến nhiệt độ đường hồi (R3T) -

A1P (X30A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

J6 01/02/03
Lỗi cảm biến nhiệt độ xả băng (R7T)  - A1P 

(X30A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

J7 06/07/08
Lỗi cảm biến nhiệt độ ga lỏng (sau quá lạnh 

HE) (R5T)  - A1P (X30A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

J8 01/02/03
Lỗi cảm biến nhiệt độ ga lỏng (dàn trao đổi 

nhiệt) (R4T)  - A1P (X30A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở

J9 01/02/03
Lỗi cảm biến nhiệt độ ga hơi (sau quá lạnh 

HE) (R6T)  - A1P (X30A)

Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị 
điện trở
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JA

06/08/10
Lỗi cảm biến áp suất cao (S1NPH) Hở 

mạch - A1P (X32A)
Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị

07/09/11
Lỗi cảm biến áp suất cao (S1NPH) Ngắn 

mạch - A1P (X32A)
Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị

JC

06/08/10
Lỗi cảm biến áp suất thấp (S1NPL) Hở 

mạch - A1P (X31A)
Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị

07/09/11
Lỗi cảm biến áp suất cao (S1NPL) Ngắn 

mạch - A1P (X31A)
Kiểm tra kết nối trên PCB hay giá trị

LC

14
Lỗi truyền tín hiệu giữa dàn nóng - INV1 -

A1P (X20A, X28A, X40A)
Kiểm tra kết nối

19
Lỗi truyền tín hiệu giữa dàn nóng - FAN1 -

A1P (X20A, X28A, X40A)
Kiểm tra kết nối

24
Lỗi truyền tín hiệu giữa dàn nóng - FAN1 -

A1P (X20A, X28A, X40A)
Kiểm tra kết nối

30
Lỗi truyền tín hiệu giữa dàn nóng - INV2 -

A1P (X20A, X28A, X40A)
Kiểm tra kết nối
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Nhaán giöõ nuùt Mode 
treân bo daøn noùng 5 giaây
hieän 200

Nhaán nuùt set 21 caùi  maøng
hình hieän 221

Nuùt 
TEST

H3P

9-3. Kieåm tra hoïat ñoäng

Nhaán nuùt Return

Nhaán nuùt Set 

Nhaán nuùt Return 2 laàn  

Quaù trình chaïy Test seõ 
xuaát hieän 
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Nhaán giöõ nuùt Mode 
treân bo daøn noùng 5 giaây
hieän 200

Nhaán nuùt set 20 laàn maøng
hình hieän 221

9-3. Kieåm tra hoïat ñoäng gas vaø maùy neùn

Nhaán nuùt Return

Nhaán nuùt Set 

Nhaán nuùt Return 2 laàn  

Quaù trình chaïy Test seõ 
xuaát hieän 

Khi t01 xuaát hieän maùy 
Neùn 1 chaïy, t02 maùy neùn 2 chaïy

312

9-3. Kieåm tra hoïat ñoäng 
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9-3. Kieåm tra hoïat ñoäng 

314

9-3. Kieåm tra hoïat ñoäng 
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Ñoái vôùi R410A, khoâng duøng ñöôøng oáng ñaõ söû duïng cho R22!!

Nhôùt  cuûa maùy neùn hoaøn toaøn khaùc nhau

Neáu caùc loaïi nhôùt khaùc nhau naøy hoøa troän vôùi nhau thì 
seõ sinh ra caën daàu

Caën daàu naøy seõ laøm cho maùy neùn bò hö hoûng

Haõy laép môùi laïi ñöôøng oáng cho R410A !!

9-3. Vaán ñeà chuyeån ñoåi R22 sang R410A
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Sau khi hoaøn taát vieäc chaïy kieåm tra, baïn neân höôùng 
daãn khaùch haøng caùc vieäc sau:

1.Caùch söû duïng boä ñieàu khieån  
2.Caùch duy trì vaän haønh toái öu 
3.Caùch kieåm tra xem coù söï coá hay khoâng 
4.Caùch lieân heä khi xaûy ra söï coá 
5.Caùch laøm saïch phin loïc gioù trong daøn laïnh
6.Ñöøng queân baøn giao caùc taøi lieäu coù lieân quan.

(16) Vận hành kiểm tra (hướng dẫn sử dụng) - 9 
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DỤNG CỤ LOE ỐNG

5. Dụng cụ, thiết bị R410A



319

5. Dụng cụ, thiết bị R410A

ĐỒNG HỒ GAS R410A
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5. Dụng cụ, thiết bị R410A

VAN ĐiỆN TỪ (Dùng cho hút chân 
không)
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5. Dụng cụ, thiết bị R410A

BƠM CHÂN KHÔNG
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