
� Hi�n tư�ng: 
� Ngăn đông làm l
nh bình thư�ng

� Ngăn mát không l
nh và làm hư th�c ph�m trong ngăn

Hình nh minh h�a hi�n tư�ng:

02

T� L NH

Ngăn đông Ngăn l�nh

Hi�n tư�ng t� l�nh ngăn mát không l�nh
Ki�u hàng SR Q/PQ 285, 345RB



� Nguyên nhân:
� Do khách hàng s$ d&ng t' l
nh cho m&c đích kinh doanh đ+ đ, nhi-u, và t0n su1t m2 c$a thư�ng xuyên nên 

th�c ph�m trong ngăn s6 kém l
nh.

� Do đ9m c$a h2.

� Do ch:nh nhi9t đ; s< nh= không phù h?p, t' ngh: nhi-u.

� Do nhi9t đ; môi trư�ng lên cao (nóng).

02

T� L NH

Hình nh minh h�a:

Hi�n tư�ng t� l�nh ngăn mát không l�nh
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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Hình nh trư/c khi kh1c ph3c:

� Cách kh1c ph3c:
� HưDng dEn khách hàng đ+ th�c ph�m nên thông thoáng trong các ngăn đ+ không khí trong ngăn có s� đ<i 

lưu.

� Ch:nh nhi9t đ; s< lDn và kéo c0n g
t v- Min nHu ngăn mát c0n làm l
nh nhi-u.

� C0n h
n chH đóng m2 c$a nhi-u, do dung tích ngăn l
nh lDn nên c0n phIi có th�i gian đ+ ngăn l
nh đư?c 
làm l
nh sâu.

� Đi-u ch:nh thay các c&m Multi duct, F partition và b; đMnh gi� (timer) thông s< TMDF 504.

M6t trư/c c3m qu�t M6t sau c3m qu�t

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh ngăn mát không l�nh
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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� Cách x: lý:
� Hình 1: x$ lý thay mTt F Partition, m&c đích đưa hơi l
nh lên ngăn mát nhi-u hơn.
� Hình 2: thay b; đMnh gi� (Timer) TMDF 504 trong trư�ng h?p t' l
nh đang s$ d&ng timer TMDF704.

Hình 1 Hình 2

Hình nh sau khi kh1c ph3c c3m qu�t:

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh ngăn mát không l�nh
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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� Cách x: lý:
� Thay c&m Multi duct trong ngăn R bYng cách t
o thêm nhi-u đư�ng thoát khí trong ngăn l
nh, đ<i vDi t' SR[

345,P345RB
� Thay Thermostat trong ngăn R đ<i vDi t' l
nh SR[285,P285RB và không c0n thay c&m như t' SR[ 345RB

Hình nh chưa kh1c ph3c c3m 
(Multi duct)

Hình nh đã kh1c ph3c c3m 
(Multi duct)

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh ngăn mát không l�nh
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB



� Hi�n tư�ng: 

• T' l
nh bám h
t tuyHt trên b- mTt F Partition và vM trí xung quanh h`ng gió.

Hình nh minh h�a hi�n tư�ng:

06

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh ngăn mát không l�nh
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB



Hình nh minh h�a hi�n tư�ng :

07

Hi�n tư�ng t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB

T� L NH



� Nguyên nhân:
� Do khách hàng s$ d&ng t' l
nh cho m&c đích kinh doanh nên khách hàng làm đá và trb đá quá nhi-u 2 ngăn 

đông s6 tích t& hơi nưDc nhi-u dEn đHn bám tuyHt trên b- măt Partition.

� Do đ9m c$a h2.

� Do ch:nh nhi9t đ; s< nh=, t' ngh: nhi-u.

� Do c$a đóng m2 nhi-u hay làm nưDc đá nhi-u. 

08

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB



09

Hình nh trư/c khi  kh1c ph3c:

� Cách kh1c ph3c:
� Dùng máy s1y đ+ làm kín đ9m c$a nHu ki+m tra th1y đ9m c$a không kín 2 4 cánh c$a.

� HưDng dEn khách khi t' ho
t đ;ng đ; l
nh sâu cùng vDi vi9c m2 c$a ngăn đông nhi-u s6 có hi9n tư?ng tan 
chIy nhbng h
t sương trên b- mTt F Partition do s� trao đdi nhi9t và nhi-u l0n như vey các h
t tuyHt s6 to 
d0n làm cho khách hàng nh0m lEn t' l
nh bM đóng tuyHt, đây là hi9n tư?ng bình thư�ng do quá trình s$ d&ng 
không đúng cách, nên hưDng dEn khách v9 sinh t' l
nh.

� Dán seal cách nhi9t và thay b; đMnh gi� (Timer) cho th�i gian xI tuyHt sDm hơn.

� HưDng dEn khách hàng tham khIo HDSD, m&c chú ý khi làm đá (Trang 9).

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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� Cách x: lý:
� Dùng seal cách nhi9t đTc bi9t (Hình 1) đ+ dán vào mTt sau theo hình 2 (Lưu ý: dùng gig lau khô b- mTt trưDc 

khi dán).
� Thay b; đMnh gi� (timer) thông s< TMDF504 trong trư�ng h?p t' l
nh đang s$ d&ng timer TMDF704. 

Hình 1

Hình 2

Hình nh sau khi kh1c ph3c:

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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T� l�nh bG bám tuyBt:

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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T� l�nh không bG bám tuyBt:

Phân bi�t t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB

T� L NH



Hi�n tư�ng t� l�nh đóng đá đưIng hJi gió
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB

� Hi�n tư�ng: 

� T' l
nh s$ d&ng th�i gian th th trong ngăn mát s6 không l
nh và khi ki+m tra c&m Partition qu
t s6 có 
hi9n tư?ng sau : 

13

Hình nh minh h�a hi�n tư�ng:

T� L NH
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� Nguyên nhân:
� Đ+ th�c ph�m trong ngăn mát chin ngang đư�ng h,i gió.

� Do c$a ngăn mát không tiHp xúc (x9) vDi công tic qu
t không tiHp xúc khi đóng c$a.

� Cách kh1c ph3c:
� Ch:nh l
i c$a và ki+m tra đóng, m2 c$a xem c$a đã ch
m vDi công tic và qu
t có quay hay không (thao tác 

đóng m2 c$a thet nhk).

� X$ lý dán seal cách nhi9t vM trí đư�ng h,i gió tránh đóng đá xem thông s< hưDng dEn như sau:

Hình nh và hi�n tư�ng:

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh đóng đá đưIng hJi gió
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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� Cách x: lý:
� V9 sinh vM trí bM đóng đá, dùng gig lau khô vM trí c0n dán seal như hình 1.
� Dán seal cách nhi9t đTc bi9t vào vM trí như hình 1 và 2.
� Thay b; đMnh gi� (Timer) TMDF 504 trong trư�ng h?p t' l
nh đang s$ d&ng timer TMDF704.

Hình 1 Hình 2

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh đóng đá đưIng hJi gió
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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� Cách x: lý:
� V9 sinh vM trí bM đóng đá, dùng gig lau khô khu v�c bM đ`ng nưDc
� Cit b= seal làm kín theo ch: dEn hình 3 và dán l
i băng keo nhôm bM bung theo ch: dEn hình 4.

Hình 3 Hình 4

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh đóng đá đưIng hJi gió
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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� Cách x: lý:
� Hình 5 sau khi cit b= seal và băng keo nhôm bM bung, dùng gig khô lau khu v�c đ`ng nưDc.
� Dán seal cách nhi9t đTc bi9t vào mi9ng trên đư�ng h,i gió vM trí như hình 6.
� Lip l
i c&m F Partition (c&m qu
t), lưu ý dây đi9n c'a c&m qu
t không đư?c nYm c1n trên mi9ng h,i gió.

Hình 5 Hình 6

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh đóng đá đưIng hJi gió
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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� Cách x: lý:
� XI đá dùng gig lau khô vM trí bM đóng đá, s1y khô dàn l
nh không còn đ`ng nưDc hình 1 và 2.
� Dán l
i băng keo nhôm như hình 2.
� C< đMnh chTt l
i B sensor.

Hình 1 Hình 2

Hi�n tư�ng t� l�nh c� qu�t, đóng đá đưIng Mng tích t3
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB

T� L NH
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� Cách x: lý:
� C< đMnh chTt 2 2 góc giá đo c'a dàn l
nh áp sát vào thùng trong và dàn l
nh không l=ng, nhúc nhích. Tách 

các <ng đ,ng không ch
m nhau đ+ h2 cho tuyHt trôi đi. Thành hình <ng nhôm, <ng tích t& không đ&ng thành 
thùng trong bên trái, dây đi9n trong dàn l
nh phIi tách r�i nhau (hình 3).

� Thay b; đMnh gi� (Timer) TMDF 504 trong trư�ng h?p t' l
nh đang s$ d&ng timer TMDF704.

Hình 3

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh c� qu�t, đóng đá đưIng Mng tích t3
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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� Nguyên nhân:
� Do khách hàng dùng đá đ+ s$ d&ng vào m&c đích kinh doanh (kinh doanh th�c ph�m, nưDc giIi khác, dMch 

v& ăn u<ng p)

� Cách kh1c ph3c:
� HưDng dEn khách hàng 

h;p box freezer không 
phIi là ngăn trb  và làm 
đá (tham khIo HDSD). 
Và đây là ngăn đông 
m-m dùng đ+ t,n trb 
th�c ph�m : thMt, cá, 
th�c ph�m đông l
nh p 
không nên làm đá ngăn 
này.

Hi�n tư�ng t� l�nh làm đá lâu đông và trong hOp box freezer
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345 RB

� Theo TCVN 7627: 2007 đMnh nghĩa “ t' l
nh là thiHt bM dùng đ+ bIo 
quIn th�c ph�m ..” T' l
nh không phIi là thiHt bM chuyên làm đá đ+ 
sinh ho
t hay đ+ kinh doanh. Nên nhà sIn xu1t khuyHn cáo khách 
hàng s$ d&ng đúng theo hưDng dEn đính kèm trên sIn ph�m.

T� L NH
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Hình nh minh h�a hi�n tư�ng:

Hi�n tư�ng t� l�nh Bottom freezer bám tuyBt trên bC m6t 
panel c:a ngăn đông và trong hOp box freezer

Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB

T� L NH
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� Nguyên nhân:
� Hình 1 do khách hàng đ+ nguyên chân đH x<p khi s$ d&ng dEn đHn c$a đóng không khít và bM đóng tuyHt.

� Hình 2 do khách hàng chwa đá trong Box freezer đ+ s$ d&ng cho kinh doanh nên bM đóng tuyHt

� Cách kh1c ph3c:
� HưDng dEn khách hàng b= chân đH x<p ra và ki+m tra l
i đ9m c$a có đư?c làm kín 2 4 c
nh c$a t'.

� HưDng dEn khách hàng h;p box freezer không phIi là ngăn trb đá (tham khIo HDSD).

Hình 2
Hình 1 

T� L NH
Hi�n tư�ng t� l�nh Bottom freezer bám tuyBt trên bC m6t 

panel c:a ngăn đông và trong hOp box freezer
Ki�u hàng SR Q/PQ 285,345RB
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T� l�nh bG bám tuyBt: Đây là hi�n tư�ng cTn kh1c ph3c. 

Phân bi�t t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR U,P25MN

T� L NH
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T� l�nh không bám tuyBt : Đây là hi9n tư?ng t' l
nh bình thư�ng

T� L NH

Phân bi�t t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR U,P25MN
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Trư/c khi x: lý:

� Cách kh1c ph3c:
� Dùng máy s1y đ+ làm kín đ9m c$a nHu ki+m tra th1y đ9m c$a không kín 2 4 c
nh c$a.

� Ki+m tra tMnh tr
ng c$a x9 và cân ch:nh c$a l
i.

� HưDng dEn khách khi t' ho
t đ;ng đ; l
nh sâu cùng vDi vi9c m2 c$a ngăn đông nhi-u s6 có hi9n tư?ng tan 
chIy nhbng h
t sương trên b- mTt F Partition, do s� trao đdi nhi9t và nhi-u l0n như vey các h
t tuyHt s6 to 
d0n, làm cho khách hàng nh0m lEn t' l
nh bM đóng tuyHt. Đây là hi9n tư?ng bình thư�ng do quá trình s$ 
d&ng không đúng cách, nên hưDng dEn khách v9 sinh t' l
nh.

� Dán seal cách nhi9t và thay b; đMnh gi� (Timer) cho th�i gian xI tuyHt sDm hơn.

T� L NH

Phân bi�t t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR U,P25MN
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� Cách x: lý:
� Dùng seal cách nhi9t đTc bi9t (hình 1) đ+ dán vào mTt sau theo (hình 2) (Lưu ý: dùng gig lau khô b- mTt trưDc 

khi dán).
� Thay b; đMnh gi� (timer) thông s< TMDF504 trong trư�ng h?p t' l
nh đang s$ d&ng timer TMDF704.

Hình 1 Hình 2

Sau khi x: lý:

T� L NH

Phân bi�t t� l�nh bám tuyBt trên bC m6t F Partition
Ki�u hàng SR U,P25MN

Sách HDSD đính kèm
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T� l�nh bG bám tuyBt :

� Nguyên nhân:
� Do khách hàng làm đá ph&c v& cho vi9c kinh doanh.

� Ngu,n đi9n dn đMnh không bM s&t áp, hưDng dEn dùng dn áp đ+ đi9n áp đ
t 
chu�n 220V.

� B sensor (đ`ng nưDc, không đóng, ngitp) 

� Tình tr
ng Timer (kkt, kiHn vô, không xã đá hay xI đá không ch
y l
i).

Hi�n tư�ng t� l�nh c� cánh qu�t, x đá không hBt
Ki�u hàng SR 125,145,165RN / AQR 125,145,165AN 

T� L NH
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� Cách kh1c ph3c:
� C< đMnh B sensor như hình (Dùng băng keo nhôm qu1n B sensor vDi <ng v- vM trí gin nYm trên m<i n<i c'a 

<ng v- giba đ,ng và nhôm, dùng dây rút c< đMnh chTt B sensor không l=ng, nhúc nhích).Hình 1

� C< đMnh c&m dây đi9n nYm trên cao và dán dây đi9n vào thùng trong. Hình 2

Hình 1 Hình 2

T� L NH
Hi�n tư�ng t� l�nh c� cánh qu�t, x đá không hBt

Ki�u hàng SR 125,145,165RN / AQR 125,145,165AN 
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� Cách kh1c ph3c:
� Tách các <ng đ,ng không ch
m nhau đ+ h2 cho tuyHt trôi đi. Thành hình <ng nhôm, <ng tích t& không đ&ng 

thành thùng nh�a bên trái (Hình 3).

� C< đMnh chic dàn l
nh khi ráp vào thùng trong bYng băng keo nhôm, dàn l
nh nYm sát vào bên trong không 
đư?c nhúc nhích l=ng (Hình 4).

� Thay timer TMDF 504 và Bsensor 185 (dây đ=, xanh).

Hình 3 Hình 4

T� L NH
Hi�n tư�ng t� l�nh c� cánh qu�t, x đá không hBt

Ki�u hàng SR 125,145,165RN / AQR 125,145,165AN 

Hình 4



30

Hi�n tư�ng t� l�nh c� cánh qu�t, x đá không hBt
Ki�u hàng AQR–225,P225,275,P275AB

Hình nh minh h�a hi�n tư�ng:

T� L NH
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� Cách kh1c ph3c:
� Đdi vM trí B sensor như hình

Đường chuẩn canh mép B sensor 

là ở đây
B sensor cột ngay 

ngắn, cột bằng 1 

clip quấn băng 

keo nhôm.

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh c� cánh qu�t, x đá không hBt
Ki�u hàng AQR–225,P225,275,P275AB



32

� Cách kh1c ph3c:

� Tách các <ng đ,ng không ch
m nhau đ+ h2 cho tuyHt trôi đi. Thành hình <ng nhôm, <ng tích t& không đ&ng
thành thùng trong nh�a.

� Dàn l
nh phIi áp sát vào thùng trong t', dùng băng keo nhôm c< đMnh dàn l
nh không l=ng, nhúc nhích.

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh c� cánh qu�t, x đá không hBt
Ki�u hàng AQR–225,P225,275,P275AB
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� Cách kh1c ph3c:
� Thay Qu
t và đdi vM trí đi dây đi9n c'a qu
t.

� LƯU Ý: TrưIng h�p k_ thu`t đBn ki�m tra t� l�nh mà xác nh`n t� l�nh đã đư�c ci tiBn rJi thì không 
cTn phi thay qu�t.

� Ngoài ra khi gTp t' l
nh thu;c ki+u hàng này bM v- các lzi khác, yêu c0u TBH ki+m tra và x$ lý khic ph&c 
thay, qu
t d�i B sensor  (nHu như t' l
nh này chưa cIi tiHn).

Dùng băng keo gi1y c< đMnh dây đi9n qu
t (hình 4). 

Bit bu;c phIi dán băng keo c< đMnh dây đi9n.

T� L NH

Hi�n tư�ng t� l�nh c� cánh qu�t, x đá không hBt
Ki�u hàng AQR–225,P225,275,P275AB



Hư/ng dan cách x: lý đ�m c:a hb và ccn vành

35

Hình nh minh h�a hi�n tư�ng:

T� L NH
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� Nguyên nhân:
� MTt ph{ng c'a vành t' l
nh bM cong, vênh hay silicon (d0u bôi trơn) bM khô.

� Do khách hàng không v9 sinh đ9m c$a.

� Cách kh1c ph3c:
� V9 sinh đ9m c$a.

� Làm theo hưDng dEn như sau:

• NDi l=ng vít bIn l- chân, kéo bIn l- chân lên và siHt vít l
i (Hình 1).

• M2 c$a ra dùng miHng nkp d0y khoIng 2mm chêm vào giba đ9m c$a và vành t' đóng c$a l
i (hình 2 & 3).

• Dùng máy s1y chuyên d&ng đ+ s1y đ9m c$a 2 vM trí bM c1n sao cho đ9m c$a sHp g1p (lưu ý : vEn đóng c$a
t' l
nh) (Hình 4).

• Đ+ nguyên vM trí cho đHn khi đ9m c$a ngu;i hoTc dùng khăn ưDt đ+ làm ngu;i đ9m c$a.

• Ki+m tra vi9c đóng m2 c$a xem còn bM c1n hay không, nHu còn tiHp t&c s1y cho đHn khi không bM c1n.

• Dùng d0u bôi trơn thoa đ-u lên b- mTt đ9m c$a (phía bIn l-) và vành t' l
nh.

• TiHp t&c ch:nh s$a đ9m c$a cho đHn khi thao tác đóng m2 c$a không còn bM c1n.

� Lưu ý : khi thay c$a, thay đ9m c$a, hay ch:nh s$a đ9m c$a h2 c0n phIi dùng máy s1y có công su1t th 1500 
walt tr2 lên, khi đó đ; nóng mDi đ' làm cho đ9m c$a giãn n2 ra đ+ chúng ta ch:nh s$a và làm kín đ9m c$a
theo ý mong mu<n.

T� L NH

Hư/ng dan cách x: lý đ�m c:a hb và ccn vành
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Hình nh kh1c ph3c:

Hình 1 Hình 2

T� L NH

Hư/ng dan cách x: lý đ�m c:a hb và ccn vành
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Hình nh kh1c ph3c:

Hình 3 Hình 4

T� L NH

Hư/ng dan cách x: lý đ�m c:a hb và ccn vành
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Hình nh kh1c ph3c:

T� L NH

Hư/ng dan cách x: lý đ�m c:a hb và ccn vành
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Hình nh kh1c ph3c:

T� L NH

Hư/ng dan cách x: lý đ�m c:a hb và ccn vành
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Hình nh kh1c ph3c:

T� L NH

Hư/ng dan cách x: lý đ�m c:a hb và ccn vành
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Hư/ng dan cách x: lý hi�n tư�ng đd mJ hôi, đ�ng sương
� Hi�n tư�ng:   

� T' l
nh xu1t hi9n nhbng gi`t sương, nưDc 2 hông c$a, mTt c$a ngăn đông, nip t' l
nh

Hình nh minh h�a:



Hình nh minh h�a:
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Hư/ng dan cách x: lý hi�n tư�ng đd mJ hôi, đ�ng sương

T� L NH



� Nguyên nhân:

• T' l
nh đTt vM trí không thông thoáng, xung quanh nhà có vư�n cây, ao h,, khu v�c có hơi nưDc và đ; �m 
cao.Vào th�i đi+m chuy+n mùa và th�i đi+m mùa mưa hay th�i đi+m gió n,m, nhi9t đ; môi trư�ng xu<ng 
th1p và đ; �m môi trư�ng tăng cao trên 75%.

• T' l
nh cài đTt nhiêt đ; trong t' không thích h?p, đ9m c$a t' l
nh bM h2, rách, biHn d
ng.
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� Cách kh1c ph3c:
� Nhà khách hàng 2 khu v�c g0n g0n ao h,, vư�n cây um tùm, nhà đóng c$a thư�ng xuyên nHu gTp th�i 

đi+m mùa mưa thì hi9n tương t' l
nh đ`ng sương đ, m, hôi s6 xu1t hi9n và đây là hi�n tư�ng bình 
thưIng do môi trư�ng xung quanh t
o nên.

� Th�i đi+m mùa mưa nhi-u, gió n,m (nhi9t đ; môi trư�ng bình thư�ng, nhưng đ; �m tăng cao đTt bi9t xu1t 
hi9n khu v�c mi-n Bic) thì hi9n tương t' l
nh đ`ng sương đ, m, hôi s6 xu1t hi9n và đây là hi�n tư�ng 
bình thưIng do môi trư�ng và th�i tiHt xung quanh thay đdi làm cho t' l
nh đd m, hôi.

� Vi9c khách hàng ch:nh nhiHt đ; trong t' l
nh s< nh= s6 dEn đHn t' lanh ngh: thư�ng xuyên và gTp th�i tiHt 
mưa nhi-u, đ; �m cao thì hi9n tương t' l
nh đd m, hôi s6 xIy ra.

� Trư�ng h?p t' l
nh đd m, hôi th budi chi-u t<i đHn sáng hôm sau, nhưng đHn trưa nhi9t đ; môi trư�ng nóng 
lên hay tr�i ning thì t' s6 giIm h{n đd m, hôi, trư�ng h?p này t' l
nh không bM hư mà do nhi9t đ; môi 
trư�ng xu<ng th1p và đ; �m tăng cao nó làm cho t' l
nh đd m, hôi.

� Khi môi trư�ng chz đTt t' l
nh có đ; �m 75% hay cao hơn s6 bit đ0u hình thành h
t sương bám vào c$a t', 
nip t'p thì t' l
nh chic chin s6 có hi9n tư?ng đd m, hôi. Ph0n th+ hi9n đ; �m đã đư?c thêm vào sách  
HDSD  2016.

� Ngoài ra TCVN 7829[2013 (trang 10) và TCVN 7627[2007 (trang 29)  tiêu chu�n Vi9t nam có ghi qui đMnh rõ 
đ; �m môi trư�ng tMi đa là 75% .

Hư/ng dan cách x: lý hi�n tư�ng đd mJ hôi, đ�ng sương

T� L NH
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� Mb rOng:
� Đ+ tăng tính thuyHt ph&c cho khách hàng đi-u ki9n môi trư�ng có đ; �m thì chúng ta phIi c0n chwng minh bYng thiHt

bM đo đ; �m t
i th�i đi+m đTt t' l
nh.

� Sau đây là ph0n thuet ngb đMnh nghĩa v- đ; �m dành cho TBH tham khIo thêm như sau:

� Đg hM: Thuet ngb “Đ; �m” là nói mwc đ; t,n t
i c'a hơi nưDc trong không khí. Trong không khí b1t kỳ nơi đâu cũng
đ-u có hơi nưDc, k+ cI không khí 2 sa m
c cũng vey. Do đó b1t cw nơi nào cũng đ-u có đ; �m, thH nhưng đ; �m l
i
luôn biHn đdi mà ta có đ; �m tuy9t đ<i và đ; �m tương đ<i.

� ĐO im tuy�t đMi: là hàm lư?ng hơi nưDc có trong 1 đơn vM th+ tích không khí, twc bao nhiêu Miligram nưDc chwa
trong 1 cm3 không khí.

� ĐO im tương đMi: Là t� s< giba kh<i lương hơi nưDc trên cùng th+ tích đó đư?c bi+u di�n dưDi d
ng con s< (%).
Đ; �m tương đ<i 100% có nghĩa là không khí chưá đ0y hơi nưDc, tDi tr
ng thái bIo hòa (no), lúc này hdn h?p khí và
hơi nưDc đã đ
t đHn đi+m sương. Đ; �m không khí càng cao thì lương hơi nưDc chwa trong không khí càng lDn. Do
vey vào nhbng ngày nóng n�c thì đ; �m tương đ<i đ
t đHn 90% hay hơn. Có nghĩa là nưDc trong không khí nhi-u
tDi mwc đáng s? mà rõ nh1t là cơ th+ cIm th1t r1t khó chMu.

� Đi�m sương: c'a m;t kh<i không khí, 2 áp su1t khí quy+n c< đMnh, là nhi9t đ; mà 2 đó thành ph0n hơi nưDc trong
kh<i không khí ngưng đ`ng thành nưDc l=ng còn hay g`i là đ`ng sương, đ`ng nưDc. Nói cách khác, đi�m sương là
nhi�t đO mà đO im tương đMi c�a khMi không khí đ�t đBn 100%.

1.Khi đO im tương đMi (g�i t1t là đO im) cao (trên 75%), nhi9t đ; đi+m sương tiHn gTn đBn nhi�t đO môi trưIng
(l�ch 5,4,3,2,1 đO) hay cao hơn nhi�t đO môi trưIng dan đBn tình tr�ng đ�ng sương chy nư/c. Lúc này phán
đGnh Môi trưIng nhà khách hàng có vcn đC VÀ Tn KHÔNG Bq HƯ HrNG.

2. Khi đ; �m tương đ<i (g�i t1t là đO im) thcp (nhs hơn 75%) nhi9t đ; đi+m sương s6 th1p hơn nhi9t đ; môi
trư�ng tt 5 đO đBn mưIi mcy đO có nghĩa là nhi�t đO môi trưIng đo đư�c cao hơn nhi�t đO đi�m sương thì áp
su1t thành ph0n c'a hơi nưDc tăng lên và nưDc có th+ bay hơi vào không khí dan đBn là không bG đ�ng sương,
����� chy nư/c. Môi trưIng nhà khách hàng không có vcn đC gì nBu có đ�ng sương phán đGnh TvC LÀ Tn Bq
HƯ HrNG.

Hư/ng dan cách x: lý hi�n tư�ng đd mJ hôi, đ�ng sương
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� Căn cw vào tiêu chu�n 2 m&c 1 & 2, nhân viên bIo hành kh{ng đMnh đư?c twc thì là do môi
trư�ng hay là do t' theo khoa h`c mang tính khách quan không cIm tính và phIi thuyHt ph&c 
đư?c khách hàng qua chwng minh.

Máy cIm nhen nhi9t đ; môi trư�ng và đ; �m môi trư�ng và t� tính ra Dewpoint twc nhi9t 
đ; đi+m sương.

Hư/ng dan cách x: lý hi�n tư�ng đd mJ hôi, đ�ng sương
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Bng hư/ng dan tra cwu đi�m sương và đO im

Hư/ng dan cách x: lý hi�n tư�ng đd mJ hôi, đ�ng sương
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Hư/ng dan cách x: lý hi�n tư�ng đd mJ hôi, đ�ng sương
Bng hư/ng dan tra cwu đi�m sương và đO im
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Hư/ng dan cách x: lý hi�n tư�ng đd mJ hôi, đ�ng sương
Bng hư/ng dan tra cwu đi�m sương và đO im
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Thông sM và cách ki�m tra t� l�nh 

Ki�u hàng AQR I315,I340
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Thông sM và cách ki�m tra t� l�nh 

Ki�u hàng AQR I315,I340


