
Tủ lạnh Sanyo Aqua

Những hư hỏng thường gặp
&

cách khắc phục



Nguyên nhân:
Do khách hàng sử dụng tủ lạnh cho mục đích kinh doanh để đồ nhiều, và tần suất mở cửa thường xuyên nên 
thực phẩm trong ngăn sẽ kém lạnh.
Do đệm cửa hở.
Do chỉnh nhiệt độ số nhỏ không phù hợp, tủ nghỉ nhiều.
Do nhiệt độ môi trường lên cao (nóng).

02

TỦ LẠNH

Hình ảnh minh họa:

Hiện tượng tủ lạnh ngăn mát không lạnh
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



03

Hình ảnh trước khi khắc phục:

Cách khắc phục:
Hướng dẫn khách hàng để thực phẩm nên thông thoáng trong các ngăn để không khí trong ngăn có sự đối 
lưu.
Chỉnh nhiệt độ số lớn và kéo cần gạt về Min nếu ngăn mát cần làm lạnh nhiều.
Cần hạn chế đóng mở cửa nhiều, do dung tích ngăn lạnh lớn nên cần phải có thời gian để ngăn lạnh được 
làm lạnh sâu.
Điều chỉnh thay các cụm Multi duct, F partition và bộ định giờ (timer) thông số TMDF 504.

Mặt trước cụm quạt Mặt sau cụm quạt

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh ngăn mát không lạnh

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Cách xử lý :
Hình 1: xử lý thay mặt F Partition, mục đích đưa hơi lạnh lên ngăn mát nhiều hơn.
Hình 2: thay bộ định giờ (Timer) TMDF 504 trong trường hợp tủ lạnh đang sử dụng timer TMDF704.

Hình ảnh sau khi khắc phục cụm quạt:

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh ngăn mát không lạnh

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Cách xử lý:
Thay cụm Multi duct trong ngăn R bằng cách tạo thêm nhiều đường thoát khí trong ngăn lạnh, đối với tủ SR-

345,P345RB
Thay Thermostat trong ngăn R đối với tủ lạnh SR-285,P285RB và không cần thay cụm như tủ SR- 345RB

Hình ảnh chưa khắc phục cụm 
(Multi duct)

Hình ảnh đã khắc phục cụm 
(Multi duct)

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh ngăn mát không lạnh

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Hiện tượng: 
• Tủ lạnh bám hạt tuyết trên bề mặt F Partition và vị trí xung quanh họng gió.

Hình ảnh minh họa hiện tượng:

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh ngăn mát không lạnh

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Hình ảnh minh họa hiện tượng :

Hiện tượng tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB

TỦ LẠNH



Nguyên nhân:
Do khách hàng sử dụng tủ lạnh cho mục đích kinh doanh nên khách hàng làm đá và trữ đá quá nhiều ở ngăn 
đông sẽ tích tụ hơi nước nhiều dẫn đến bám tuyết trên bề măt Partition.
Do đệm cửa hở.
Do chỉnh nhiệt độ số nhỏ, tủ nghỉ nhiều.
Do cửa đóng mở nhiều hay làm nước đá nhiều. 

TỦ LẠNH

Hiện tượng tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Hình ảnh trước khi  khắc phục:

Cách khắc phục:
Dùng máy sấy để làm kín đệm cửa nếu kiểm tra thấy đệm cửa không kín ở 4 cánh cửa.
Hướng dẫn khách khi tủ hoạt động độ lạnh sâu cùng với việc mở cửa ngăn đông nhiều sẽ có hiện tượng tan 
chảy những hạt sương trên bề mặt F Partition do sự trao đổi nhiệt và nhiều lần như vậy các hạt tuyết sẽ to 
dần làm cho khách hàng nhầm lẫn tủ lạnh bị đóng tuyết, đây là hiện tượng bình thường do quá trình sử dụng 
không đúng cách, nên hướng dẫn khách vệ sinh tủ lạnh.
Dán seal cách nhiệt và thay bộ định giờ (Timer) cho thời gian xả tuyết sớm hơn.
Hướng dẫn khách hàng tham khảo HDSD, mục chú ý khi làm đá (Trang 9).

TỦ LẠNH

Hiện tượng tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Cách xử lý:
Dùng seal cách nhiệt đặc biệt (Hình 1) để dán vào mặt sau theo hình 2 (Lưu ý: dùng giẻ lau khô bề mặt trước 

khi dán).
Thay bộ định giờ (timer) thông số TMDF504 trong trường hợp tủ lạnh đang sử dụng timer TMDF704. 

Hình ảnh sau khi khắc phục:

TỦ LẠNH

Hiện tượng tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Tủ lạnh bị bám tuyết:

TỦ LẠNH

Hiện tượng tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Tủ lạnh không bị bám tuyết:

Phân biệt tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition
Kiểu hàng SR-Q/PQ 285,345RB

TỦ LẠNH



Hiện tượng tủ lạnh đóng đá đường hồi gió
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB

Hiện tượng: 
Tủ lạnh sử dụng thời gian từ từ trong ngăn mát sẽ không lạnh và khi kiểm tra cụm Partition quạt sẽ có 

hiện tượng sau : 

Hình ảnh minh họa hiện tượng:

TỦ LẠNH



Nguyên nhân:
Để thực phẩm trong ngăn mát chắn ngang đường hồi gió.
Do cửa ngăn mát không tiếp xúc (xệ) với công tắc quạt không tiếp xúc khi đóng cửa.

Cách khắc phục:
Chỉnh lại cửa và kiểm tra đóng, mở cửa xem cửa đã chạm với công tắc và quạt có quay hay không (thao tác 
đóng mở cửa thật nhẹ).
Xử lý dán seal cách nhiệt vị trí đường hồi gió tránh đóng đá xem thông số hướng dẫn như sau:

Hình ảnh và hiện tượng:

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh đóng đá đường hồi gió

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Cách xử lý:
Vệ sinh vị trí bị đóng đá, dùng giẻ lau khô vị trí cần dán seal như hình 1.
Dán seal cách nhiệt đặc biệt vào vị trí như hình 1 và 2.
Thay bộ định giờ (Timer) TMDF 504 trong trường hợp tủ lạnh đang sử dụng timer TMDF704.

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh đóng đá đường hồi gió

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Cách xử lý:
Vệ sinh vị trí bị đóng đá, dùng giẻ lau khô khu vực bị đọng nước
Cắt bỏ seal làm kín theo chỉ dẫn hình 3 và dán lại băng keo nhôm bị bung theo chỉ dẫn hình 4.

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh đóng đá đường hồi gió

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Cách xử lý:
Hình 5 sau khi cắt bỏ seal và băng keo nhôm bị bung, dùng giẻ khô lau khu vực đọng nước.
Dán seal cách nhiệt đặc biệt vào miệng trên đường hồi gió vị trí như hình 6.
Lắp lại cụm F Partition (cụm quạt), lưu ý dây điện của cụm quạt không được nằm cấn trên miệng hồi gió.

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh đóng đá đường hồi gió

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Cách xử lý:
Xả đá dùng giẻ lau khô vị trí bị đóng đá, sấy khô dàn lạnh không còn đọng nước hình 1 và 2.
Dán lại băng keo nhôm như hình 2.
Cố định chặt lại B sensor.

Hiện tượng tủ lạnh cạ quạt, đóng đá đường ống tích tụ
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB

TỦ LẠNH



Cách xử lý:
Cố định chặt ở 2 góc giá đỡ của dàn lạnh áp sát vào thùng trong và dàn lạnh không lỏng, nhúc nhích. Tách 

các ống đồng không chạm nhau để hở cho tuyết trôi đi. Thành hình ống nhôm, ống tích tụ không đụng thành 
thùng trong bên trái, dây điện trong dàn lạnh phải tách rời nhau (hình 3).

Thay bộ định giờ (Timer) TMDF 504 trong trường hợp tủ lạnh đang sử dụng timer TMDF704.

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh cạ quạt, đóng đá đường ống tích tụ

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Nguyên nhân:
Do khách hàng dùng đá để sử dụng vào mục đích kinh doanh (kinh doanh thực phẩm, nước giải khác, dịch 
vụ ăn uống p)

Cách khắc phục:
Hướng dẫn khách hàng 
hộp box freezer không 
phải là ngăn trữ  và làm 
đá (tham khảo HDSD). 
Và đây là ngăn đông 
mềm dùng để tồn trữ 
thực phẩm : thịt, cá, 
thực phẩm đông lạnh p 
không nên làm đá ngăn 
này.

Hiện tượng tủ lạnh làm đá lâu đông và trong hộp box freezer
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345 RB

Theo TCVN 7627: 2007 định nghĩa “ tủ lạnh là thiết bị dùng để bảo 
quản thực phẩm ..” Tủ lạnh không phải là thiết bị chuyên làm đá để 
sinh hoạt hay để kinh doanh. Nên nhà sản xuất khuyến cáo khách 
hàng sử dụng đúng theo hướng dẫn đính kèm trên sản phẩm.

TỦ LẠNH



Hình ảnh minh họa hiện tượng:

Hiện tượng tủ lạnh Bottom freezer bám tuyết trên bề mặt 
panel cửa ngăn đông và trong hộp box freezer

Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB

TỦ LẠNH
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Nguyên nhân:
Hình 1 do khách hàng để nguyên chân đế xốp khi sử dụng dẫn đến cửa đóng không khít và bị đóng tuyết.
Hình 2 do khách hàng chứa đá trong Box freezer để sử dụng cho kinh doanh nên bị đóng tuyết

Cách khắc phục:
Hướng dẫn khách hàng bỏ chân đế xốp ra và kiểm tra lại đệm cửa có được làm kín ở 4 cạnh cửa tủ.
Hướng dẫn khách hàng hộp box freezer không phải là ngăn trữ đá (tham khảo HDSD).

Hình 2
Hình 1 

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh Bottom freezer bám tuyết trên bề mặt 

panel cửa ngăn đông và trong hộp box freezer
Kiểu hàng SR- Q/PQ 285,345RB



Tủ lạnh bị bám tuyết : Đây là hiện tượng cần khắc phục. 

Phân biệt tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition
Kiểu hàng SR- U,P25MN

TỦ LẠNH



Tủ lạnh không bám tuyết : Đây là hiện tượng tủ lạnh bình thường

TỦ LẠNH
Phân biệt tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition

Kiểu hàng SR- U,P25MN



Trước khi xử lý:

Cách khắc phục:
Dùng máy sấy để làm kín đệm cửa nếu kiểm tra thấy đệm cửa không kín ở 4 cạnh cửa.
Kiểm tra tịnh trạng cửa xệ và cân chỉnh cửa lại.
Hướng dẫn khách khi tủ hoạt động độ lạnh sâu cùng với việc mở cửa ngăn đông nhiều sẽ có hiện tượng tan 
chảy những hạt sương trên bề mặt F Partition, do sự trao đổi nhiệt và nhiều lần như vậy các hạt tuyết sẽ to 
dần, làm cho khách hàng nhầm lẫn tủ lạnh bị đóng tuyết. Đây là hiện tượng bình thường do quá trình sử 
dụng không đúng cách, nên hướng dẫn khách vệ sinh tủ lạnh.
Dán seal cách nhiệt và thay bộ định giờ (Timer) cho thời gian xả tuyết sớm hơn.

TỦ LẠNH
Phân biệt tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition

Kiểu hàng SR- U,P25MN



Cách xử lý:
Dùng seal cách nhiệt đặc biệt (hình 1) để dán vào mặt sau theo (hình 2) (Lưu ý: dùng giẻ lau khô bề mặt trước 

khi dán).
Thay bộ định giờ (timer) thông số TMDF504 trong trường hợp tủ lạnh đang sử dụng timer TMDF704.

Hình 1 Hình 2
Sau khi xử lý:

TỦ LẠNH
Phân biệt tủ lạnh bám tuyết trên bề mặt F Partition

Kiểu hàng SR- U,P25MN

Sách HDSD đính kèm
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Tủ lạnh bị bám tuyết :

Nguyên nhân:
Do khách hàng làm đá phục vụ cho việc kinh doanh.
Nguồn điện ổn định không bị sụt áp, hướng dẫn dùng ổn áp để điện áp đạt 
chuẩn 220V.
B sensor (đọng nước, không đóng, ngắtp) 
Tình trạng Timer (kẹt, kiến vô, không xã đá hay xả đá không chạy lại).

Hiện tượng tủ lạnh cạ cánh quạt, xả đá không hết
Kiểu hàng SR-125,145,165RN / AQR-125,145,165AN 

TỦ LẠNH



Cách khắc phục:
Cố định B sensor như hình (Dùng băng keo nhôm quấn B sensor với ống về vị trí gắn nằm trên mối nối của 
ống về giữa đồng và nhôm, dùng dây rút cố định chặt B sensor không lỏng, nhúc nhích).Hình 1
Cố định cụm dây điện nằm trên cao và dán dây điện vào thùng trong. Hình 2

Hình 1

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh cạ cánh quạt, xả đá không hết

Kiểu hàng SR-125,145,165RN / AQR-125,145,165AN 



Cách khắc phục:
Tách các ống đồng không chạm nhau để hở cho tuyết trôi đi. Thành hình ống nhôm, ống tích tụ không đụng 
thành thùng nhựa bên trái (Hình 3).
Cố định chắc dàn lạnh khi ráp vào thùng trong bằng băng keo nhôm, dàn lạnh nằm sát vào bên trong không 
được nhúc nhích lỏng (Hình 4).
Thay timer TMDF 504 và Bsensor 185 (dây đỏ, xanh).

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh cạ cánh quạt, xả đá không hết

Kiểu hàng SR-125,145,165RN / AQR-125,145,165AN 



Hiện tượng tủ lạnh cạ cánh quạt, xả đá không hết
Kiểu hàng AQR–225,P225,275,P275AB

Hình ảnh minh họa hiện tượng:

TỦ LẠNH



Cách khắc phục:
Đổi vị 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.

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh cạ cánh quạt, xả đá không hết

Kiểu hàng AQR–225,P225,275,P275AB



Cách khắc phục:
Tách các ống đồng không chạm nhau để hở cho tuyết trôi đi. Thành hình ống nhôm, ống tích tụ không đụng

thành thùng trong nhựa.
Dàn lạnh phải áp sát vào thùng trong tủ, dùng băng keo nhôm cố định dàn lạnh không lỏng, nhúc nhích.

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh cạ cánh quạt, xả đá không hết

Kiểu hàng AQR–225,P225,275,P275AB
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Cách khắc phục:
Thay Quạt và đổi vị trí đi dây điện của quạt.

LƯU Ý: Trường hợp kỹ thuật đến kiểm tra tủ lạnh mà xác nhận tủ lạnh đã được cải tiến rồi thì không 
cần phải thay quạt.
Ngoài ra khi gặp tủ lạnh thuộc kiểu hàng này bị về các lỗi khác, yêu cầu TBH kiểm tra và xử lý khắc phục 
thay, quạt dời B sensor  (nếu như tủ lạnh này chưa cải tiến).

Dùng băng keo giấy cố định dây điện quạt (hình 4). 
Bắt buộc phải dán băng keo cố định dây điện.

TỦ LẠNH
Hiện tượng tủ lạnh cạ cánh quạt, xả đá không hết

Kiểu hàng AQR–225,P225,275,P275AB



Hướng dẫn cách xử lý đệm cửa hở và cấn vành
Hình ảnh minh họa hiện tượng:

TỦ LẠNH



Nguyên nhân:
Mặt phẳng của vành tủ lạnh bị cong, vênh hay silicon (dầu bôi trơn) bị khô.
Do khách hàng không vệ sinh đệm cửa.

Cách khắc phục:
Vệ sinh đệm cửa.
Làm theo hướng dẫn như sau:

• Nới lỏng vít bản lề chân, kéo bản lề chân lên và siết vít lại (Hình 1).
• Mở cửa ra dùng miếng nẹp dầy khoảng 2mm chêm vào giữa đệm cửa và vành tủ đóng cửa lại (hình 2 & 3).
• Dùng máy sấy chuyên dụng để sấy đệm cửa ở vị trí bị cấn sao cho đệm cửa sếp gấp (lưu ý : vẫn đóng cửa

tủ lạnh) (Hình 4).
• Để nguyên vị trí cho đến khi đệm cửa nguội hoặc dùng khăn ướt để làm nguội đệm cửa.
• Kiểm tra việc đóng mở cửa xem còn bị cấn hay không, nếu còn tiếp tục sấy cho đến khi không bị cấn.
• Dùng dầu bôi trơn thoa đều lên bề mặt đệm cửa (phía bản lề) và vành tủ lạnh.
• Tiếp tục chỉnh sửa đệm cửa cho đến khi thao tác đóng mở cửa không còn bị cấn.

Lưu ý : khi thay cửa, thay đệm cửa, hay chỉnh sửa đệm cửa hở cần phải dùng máy sấy có công suất từ 1500 
walt trở lên, khi đó độ nóng mới đủ làm cho đệm cửa giãn nở ra để chúng ta chỉnh sửa và làm kín đệm cửa
theo ý mong muốn.

TỦ LẠNH
Hướng dẫn cách xử lý đệm cửa hở và cấn vành
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Hướng dẫn cách xử lý hiện tượng đổ mồ hôi, đọng sương
Hiện tượng:   

Tủ lạnh xuất hiện những giọt sương, nước 2 hông cửa, mặt cửa ngăn đông, nắp tủ lạnh

Hình ảnh minh họa:



Hình ảnh minh họa:

Hướng dẫn cách xử lý hiện tượng đổ mồ hôi, đọng sương

TỦ LẠNH



Nguyên nhân:

Tủ lạnh đặt vị trí không thông thoáng, xung quanh nhà có vườn cây, ao hồ, khu vực có hơi nước và độ ẩm 
cao.Vào thời điểm chuyển mùa và thời điểm mùa mưa hay thời điểm gió nồm, nhiệt độ môi trường xuống 
thấp và độ ẩm môi trường tăng cao trên 75%.

Tủ lạnh cài đặt nhiêt độ trong tủ không thích hợp, đệm cửa tủ lạnh bị hở, rách, biến dạng.
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Cách khắc phục:
Nhà khách hàng ở khu vực gần gần ao hồ, vườn cây um tùm, nhà đóng cửa thường xuyên nếu gặp thời 

điểm mùa mưa thì hiện tương tủ lạnh đọng sương đồ mồ hôi sẽ xuất hiện và đây là hiện tượng bình 
thường do môi trường xung quanh tạo nên.

Thời điểm mùa mưa nhiều, gió nồm (nhiệt độ môi trường bình thường, nhưng độ ẩm tăng cao đặt biệt xuất 
hiện khu vực miền Bắc) thì hiện tương tủ lạnh đọng sương đồ mồ hôi sẽ xuất hiện và đây là hiện tượng 
bình thường do môi trường và thời tiết xung quanh thay đổi làm cho tủ lạnh đổ mồ hôi.

Việc khách hàng chỉnh nhiết độ trong tủ lạnh số nhỏ sẽ dẫn đến tủ lanh nghỉ thường xuyên và gặp thời tiết 
mưa nhiều, độ ẩm cao thì hiện tương tủ lạnh đổ mồ hôi sẽ xảy ra.

Trường hợp tủ lạnh đổ mồ hôi từ buổi chiều tối đến sáng hôm sau, nhưng đến trưa nhiệt độ môi trường nóng 
lên hay trời nắng thì tủ sẽ giảm hẳn đổ mồ hôi, trường hợp này tủ lạnh không bị hư mà do nhiệt độ môi 
trường xuống thấp và độ ẩm tăng cao nó làm cho tủ lạnh đổ mồ hôi.

Khi môi trường chỗ đặt tủ lạnh có độ ẩm 75% hay cao hơn sẽ bắt đầu hình thành hạt sương bám vào cửa tủ, 
nắp tủp thì tủ lạnh chắc chắn sẽ có hiện tượng đổ mồ hôi. Phần thể hiện độ ẩm đã được thêm vào sách  
HDSD  2016.

Ngoài ra TCVN 7829-2013 (trang 10) và TCVN 7627-2007 (trang 29)  tiêu chuẩn Việt nam có ghi qui định rõ 
độ ẩm môi trường tối đa là 75% .

Hướng dẫn cách xử lý hiện tượng đổ mồ hôi, đọng sương

TỦ LẠNH
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TỦ LẠNH

Mở rộng:
Để tăng tính thuyết phục cho khách hàng điều kiện môi trường có độ ẩm thì chúng ta phải cần chứng minh bằng thiết

bị đo độ ẩm tại thời điểm đặt tủ lạnh.
Sau đây là phần thuật ngữ định nghĩa về độ ẩm dành cho TBH tham khảo thêm như sau:
ĐỘ ẨM: Thuật ngữ “Độ ẩm” là nói mức độ tồn tại của hơi nước trong không khí. Trong không khí bất kỳ nơi đâu cũng

đều có hơi nước, kể cả không khí ở sa mạc cũng vậy. Do đó bất cứ nơi nào cũng đều có độ ẩm, thế nhưng độ ẩm lại
luôn biến đổi mà ta có độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối.

Độ ẩm tuyệt đối: là hàm lượng hơi nước có trong 1 đơn vị thể tích không khí, tức bao nhiêu Miligram nước chứa
trong 1 cm3 không khí.

Độ ẩm tương đối: Là tỷ số giữa khối lương hơi nước trên cùng thể tích đó được biểu diễn dưới dạng con số (%).
Độ ẩm tương đối 100% có nghĩa là không khí chưá đầy hơi nước, tới trạng thái bảo hòa (no), lúc này hổn hợp khí và

nước đã đạt đến điểm sương. Độ ẩm không khí càng cao thì lương hơi nước chứa trong không khí càng lớn. Do
vậy vào những ngày nóng nực thì độ ẩm tương đối đạt đến 90% hay hơn. Có nghĩa là nước trong không khí nhiều
tới mức đáng sợ mà rõ nhất là cơ thể cảm thất rất khó chịu.

Điểm sương: của một khối không khí, ở áp suất khí quyển cố định, là nhiệt độ mà ở đó thành phần hơi nước trong
khối không khí ngưng đọng thành nước lỏng còn hay gọi là đọng sương, đọng nước. Nói cách khác, điểm sương là
nhiệt độ mà độ ẩm tương đối của khối không khí đạt đến 100%.
1.Khi độ ẩm tương đối (gọi tắt là độ ẩm) cao (trên 75%), nhiệt độ điểm sương tiến gần đến nhiệt độ môi trường

(lệch 5,4,3,2,1 độ) hay cao hơn nhiệt độ môi trường dẫn đến tình trạng đọng sương chảy nước. Lúc này phán
định Môi trường nhà khách hàng có vấn đề VÀ TỦ KHÔNG BỊ HƯ HỎNG.

Khi độ ẩm tương đối (gọi tắt là độ ẩm) thấp (nhỏ hơn 75%) nhiệt độ điểm sương sẽ thấp hơn nhiệt độ môi
trường từ 5 độ đến mười mấy độ có nghĩa là nhiệt độ môi trường đo được cao hơn nhiệt độ điểm sương thì áp

thành phần của hơi nước tăng lên và nước có thể bay hơi vào không khí dẫn đến là không bị đọng sương,
chảy nước. Môi trường nhà khách hàng không có vấn đề gì nếu có đọng sương phán định TỨC LÀ TỦ BỊ

HƯ HỎNG.

Hướng dẫn cách xử lý hiện tượng đổ mồ hôi, đọng sương
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Căn cứ vào tiêu chuẩn ở mục 1 & 2, nhân viên bảo hành khẳng định được tức thì là do môi
trường hay là do tủ theo khoa học mang tính khách quan không cảm tính và phải thuyết phục 
được khách hàng qua chứng minh.

Máy cảm nhận nhiệt độ môi trường và độ ẩm môi trường và tự tính ra Dewpoint tức nhiệt 
độ điểm sương.

Hướng dẫn cách xử lý hiện tượng đổ mồ hôi, đọng sương
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Bảng hướng dẫn tra cứu điểm sương và độ ẩm

Hướng dẫn cách xử lý hiện tượng đổ mồ hôi, đọng sương
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Hướng dẫn cách xử lý hiện tượng đổ mồ hôi, đọng sương
Bảng hướng dẫn tra cứu điểm sương và độ ẩm
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TỦ LẠNH

Hướng dẫn cách xử lý hiện tượng đổ mồ hôi, đọng sương
Bảng hướng dẫn tra cứu điểm sương và độ ẩm
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TỦ LẠNH
Thông số và cách kiểm tra tủ lạnh 

Kiểu hàng AQR-I315,I340
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TỦ LẠNH
Thông số và cách kiểm tra tủ lạnh 

Kiểu hàng AQR-I315,I340
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