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1. Dàn lạnh 
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Tháo đầu bịt rắc co để tránh bị lấy trộm 

Bụi bẩn, vật thể lạ, hơi nước đi vào đ ường ống ga và có th ể làm 
tắc các đi ểm hẹp trên h ệ thống đường ống ga nh ư cáp ti ết lưu, 
van tiết lưu... 
 

iu1 
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Tháo đầu bịt rắc co để tránh bị lấy trộm 

Giải pháp: Bịt lại đầu rắc co sau khi tháo ra bằng nylon 
 

iu1 

Page 5 



 

 

   Dàn lạnh đặt thẳng đứng 
 

Kết quả: Vỏ dàn lạnh bị biến dạng 
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Lưu kho 

<Giải pháp> 

 Xác nhận ký hiệu cảnh báo trên cạnh hộp trước khi dàn lạnh được vận chuyển 

Giới hạn xếp chồng 
theo chiều dọc 

Không xếp theo chiều dọc 

Xếp theo chiều ngang 

Không làm rơi 

Dựng thẳng theo 
hướng mũi tên 

9 

Có thể xếp chồng 9 
dàn lạnh lên trên 

một dàn lạnh 

 Xếp chồng 10 
dàn lạnh 
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Đặt dàn lạnh ở nơi ẩm ướt và  
một vài người ngồi lên dàn lạnh thay vì sử dụng ghế iu3 
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 © SISCOM.,JSC  

Thiếu không gian sửa chữa  iu4 

Page 9 



 

 

≥ 450 mm 

Không gian sửa chữa 

≥ 650 mm 

Khoảng cách không gian sửa chữa thích hợp như hình phía dưới 
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Có một vài vết xước trên dàn lạnh 

Sẽ xảy ra hiện tượng ngưng tụ  

iu5 
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Dàn lạnh không được bọc bảo vệ iu6 

Kết quả: Bụi bẩn và sơn bám trêm bộ trao đổi nhiệt và bộ lọc  
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Dàn lạnh nên được bọc bảo vệ như hình minh họa phía dưới 
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Đai ốc đơn được sử dụng để treo dàn lạnh iu7 
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Giải pháp: Sử dụng hai đai ốc để đảm bảo độ chắc chắn 
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Dàn lạnh không được lắp đặt cân bằng 

Máy bị nghiêng nên bơm không bơm được nước ra khỏi 
máng nước ngưng 

Phía kết nối thoát 
nước ngưng 

iu8 
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Bơm nước ngưng 

Công tắc phao 

Máng nước 
ngưng Tràn nước ngưng 

Tràn nước ngưng 
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Dàn lạnh không được lắp đặt cân bằng 
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Dàn lạnh treo tường bị nghiêng 

Thiếu tính thẩm mỹ 
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Không gian hở phía trên bị thiếu iu10 

Kết quả: Trần bị bẩn và dễ dẫn đến hiện tượng thiếu gió hồi 
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Khoảng cách thích hợp phía trên lớn hơn 90 mm 

≥ 90 mm  
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Vị trí ống nước ngưng bị sai 

Đường ống ga 

Ống nước ngưng 
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Giải pháp: Ống ga sử dụng lỗ ở bên trái và ống nước ngưng dùng lỗ bên phải 
 

Ống ga 
Ống nước 

ngưng 
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Có khoảng hở giữa mặt nạ và trần do thân dàn lạnh bị nghiêng 

Kết quả : Gió được cấp vào trần và quay trở về cửa hút 
Không thể làm mát phòng do thiếu gió lạnh và hiện tượng quẩn gió. 

iu12 

Gió lạnh 
Trên trần 

Cao 

Thấp 

Thân dàn lạnh bị nghiêng 
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     Có khoảng hở giữa mặt nạ và trần 
 
 

Gió được cấp vào trần và quay về phòng qua khoảng hở, không làm mát 
phòng.  
 

iu13 

Giải pháp : Dùng phụ kiện bổ sung giữa mặt nạ  
và trần. 
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Lắp dàn lạnh vị trí quá cao Lắp dàn lạnh bị nghiêng 
về một bên 

Khi có khoảng trống, 
gió nóng qua khe hở đi 
vào phòng. 

Rò khí 

Lắp dàn lạnh vị trí quá thấp 

Gió nóng Gió nóng 

Gió nóng 

 

Các trường hợp dàn lạnh không được lắp đặt đúng 

Rò rỉ nước 

Rò khí 

Kiểm tra độ cao 

Kiểm tra độ 
thăng bằng Thước đo độ thăng bằng 

Page 25 



 

 

Dụng cụ hướng dẫn lắp đặt 

Mặt đáy trần 

Mặt đáy của dàn lạnh 

Đặt một góc của đầu ngắn vào trần 

Dàn lạnh 

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

(2) Điều chỉnh chiều cao máy bằng ốc phía dưới   

Hộp cờ lê 

• Chiều cao của dàn lạnh có thể dễ dàng điều chỉnh bằng 
cách nối lỏng đai ốc đôi. 

• Sau khi điều chỉnh, phải vặn chặt lại đai ốc như ban đầu 

Tấm mặt nạ trang trí 

Chiều cao từ mặt đáy trần tới 
dàn lạnh 

Chiều cao từ mặt đáy trần tới dàn 
lạnh 
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Lắp đặt dàn lạnh 



 

 

Lưu ý: Gắn tấm mặt nạ trang trí 

Dây điện động cơ đảo gió 
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Gắn tấm mặt nạ vào thân dàn lạnh sao cho không để hở trần và đừng quên 
gắn dây điện cho motor cánh đảo gió.  
 



 

SISCOM.,JSC  

Xảy ra hiện tượng quẩn gió iu14 
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SISCOM.,JSC  

Không gắn dây treo của 4 tấm che góc mặt nạ 
Khi tháo có thể bị rơi iu15 
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1. Gắn dây treo tấm che góc mặt nạ và móc của mặt nạ 

2. Lắp tấm che góc mặt nạ vào mặt nạ 

Giải pháp 

Tấm che góc mặt nạ 

Dây treo 

Móc 

Lắp tấm che góc mặt 
nạ bằng cách trượt 4 
chốt cài vừa vào 4 lỗ 
trên mặt nạ trang 
trí 
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Máy cassette âm trần đa hướng thổi được lắp đặt ở độ cao 8m iu16 

<Chiều cao lắp đặt giới hạn> 
FXFQ25~80   ≦ 3.5 m 
FXFQ100~125 ≦ 4.2 m 

Trường cài đặt của bộ điều khiển 
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iu17 Vị trí của điều khiển nối dây và dàn lạnh quá xa 
 

Kết quả: Không thể nhận biết nhiệt độ chính xác của phòng bằng 
điều khiển và không thể điều khiển nhiệt độ phòng.  

Bộ điều 
khiển 

Dàn lạnh 

Nhiệt độ khác 
nhau 
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SISCOM.,JSC  

Trong khoảng nhiệt độ cài đ ặt, chế độ điều khiển sử dụng cảm biến của bộ 
điều khiển và ngoài khoảng đó cảm biến gió hồi được sử dụng 

29(°C) 

26(°C) 30(°C) 

Gray zone 

Nếu đặt nhiệt độ ở điều khiển là 29 °C, cảm biến nhiệt độ điều khiển được dùng để 
điều khi ển t ắt b ật máy trong kho ảng 26 đ ến 30 đ ộ, c ảm bi ến nhiệt gió h ồi dùng 
trong trường hợp nhiệt độ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 26. 
Nếu  điều  khiển  đặt  xa  so  với  dàn lạnh,  không  thể  điều  khiển  chính xác  nhiệt  độ 
phòng. 
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Chú thích: 
Suction air thermistor: 
Cảm biến nhiệt gió hồi. 
Remote controller 
thermistor: 
Cảm biến nhiệt độ điều 
khiển. 

Nhiệt độ gió hồi 

N
hi

ệ t
 đ

ộ  
cà

i đ
ặ t

 



 

SISCOM.,JSC  

Chỉ sử dụng cảm  
biến nhiệt gió hồi 

Giải pháp: thay đổi cài đặt „ c‟ảm biến nhiệt gió hồi  ‟‟
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Chỉ sử dụng cảm  
biến nhiệt độ ĐK  

Dùng cảm biến nhiệt  
gió hồi+Cảm biến  
nhiệt độ ĐK 

Cảm biến nhiệt độ  
phòng trên bộ điều khiển 



 

 

Mặt nạ cassette đặt phía trên đèn 

Mặt nạ cassette đặt ở vị trí trung tâm so với 
các đèn  

iu18  Lỗi lắp đặt: Mặt nạ cassette đặt phía trên đèn 
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2. Ống gió 
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Không sử dụng ống gió hồi và box gió hồi kèm tiêu âm d1 

Sẽ tạo ra tiếng ồn khi thiết bị vận hành. 
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Giải pháp: Lắp bổ sung box gió hồi kèm tiêu âm 
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3 dàn lạnh được điều khiển theo nhóm bằng 1 bộ điều khiển d2 
Hoạt động 
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Hoạt động 

Hoạt động 



 

SISCOM.,JSC  

2.  
Khi  sử  dụng  cảm  biến  gió  hồi,  nhiệt  độ 
phòng  được  điều  khiển  bằng  gió  nóng ở 
khu vực vị trí cao. 
Nhiệt độ này cao hơn nhiệt độ thực  
tế ở khu vực vị trí thấp  
Do đó, nhiệt độ phòng sẽ thấp hơn nhiệt 
độ cài đặt  

1. Trong đi ều khiển nhóm, dàn l ạnh ch ỉ sử dụng cảm 
biến nhiệt gió hồi và không thể dùng cảm biến nhiệt 
độ điều khiển.(~ VRVIII) 
 

SA 

Hoạt động 

Hoạt động 

Hoạt động 
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SISCOM.,JSC  

Giải pháp 1： 
Không sử dụng điều khiển theo nhóm, thay bằng 1 dàn lạnh-1 điều khiển 

  Dàn lạnh 

ĐK ĐK ĐK 

Giải pháp 2 ： Lắp đặt ống gió hồi thấp xuống dưới 

FL 
Gió mát 

※ ～ VRVⅢ 
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  Dàn lạnh   Dàn lạnh 



 

SISCOM.,JSC  

Mỗi ống cấp gió của 3 dàn lạnh được nối tới cùng một ống cấp gió chung, 2 
dàn lạnh hoạt động và 1 dàn lạnh dừng.  

Dừng 

Hoạt động 

d3 Tình huống 
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SISCOM.,JSC  

Kết quả 

Bụi bám ở trên lưới lọc sẽ 
rơi  xuống  phòng  do    gió 
thổi ngược từ các dàn 
đang hoạt động 

Gió thổi ngược từ dàn 
đang chạy qua dàn không 
chạy 

Dừng 

Hoạt động 

Bộ lọc 
gió 

Bụi 
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SISCOM.,JSC  

1： Lắp van 1 chiều vào ống gió cấp của từng dàn lạnh. 

2： Lắp thêm vách ngăn riêng đường cấp gió cho từng dàn lạnh. 

CD 
CD 

CD 

Vách ngăn 

CD : Van 1 chiều 

Lưới lọc 

Bụi 

Bụi 

Lưới lọc 

Giải pháp 
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SISCOM.,JSC  

Dàn lạnh cho tầng 2 và hành lang được lắp đặt sử dụng 
chung không gian hồi trần d4 

Văn phòng tầng 2 AC 

Hành lang AC 

Văn phòng tầng 2 

Hành 
lang 

  

Hệ thống hồi trần 

Văn phòng tầng 2 

Văn phòng tầng 2 AC 



 

SISCOM.,JSC  

Văn phòng tầng 2 AC 

Hành lang AC 

Văn phòng tầng 2 

Hành 
lang 

  

Hệ thống hồi trần 

Văn phòng tầng 2 

Văn phòng tầng 2 AC 

Khi dừng hoạt động dàn lạnh của văn phòng tầng 2, công suất ở khu hành lang 
bị thiếu do sử dụng chung không gian hồi trần. 

Dừng Dừng Hoạt động Hoạt động 



 

SISCOM.,JSC  

Giải pháp：Lắp đặt tấm ngăn cách để tách riêng không gian hồi trần 

Văn phòng tầng 2 AC 

Hành lang AC 

Văn phòng tầng 2 

Hành 
lang 

  

Hệ thống hồi trần 

Văn phòng tầng 2 

Văn phòng tầng 2 AC 
Dừng Hoạt động 

Lắp đặt tấm ngăn cách  

Hoạt động Dừng 



 

SISCOM.,JSC  

d5  Chỉ có đường cấp gió vào 2 phòng tiếp theo mà không có đường gió hồi 
 

Tới phòng 
bên cạnh 

Gió cấp 
Không có gió 

hồi 

Từ phòng bên 
cạnh 
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S
A RA 

Trần 

1FL 

2FL 

RA 

S
A 

Tốt Không tốt Không tốt 

＜Kết quả＞ 

Không có gió hồi từ phòng A và B tới dàn lạnh trong phòng C. Không có gió hồi từ phòng A và B tới dàn lạnh trong phòng C. 

Room 
A 

Room B Room C 

Room 
A 

Room B Room C 
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＜Giải pháp＞  

Tạo lỗ thông gió trên tường để đưa gió hồi về dàn lạnh 

 

 

Tạo lỗ thông gió trên tường để đưa gió hồi về dàn lạnh 

 

SA 
RA 

Trần 

1FL 

2FL 

RA 

SA 

Tốt Tốt Tốt 

Mở Mở 

Mở Mở 
Room 
A 

Room B Room C 

Room 
A 

Room B Room C 
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SA: Gió cấp RA: Gió hồi 



 

 

Khi một dàn nóng hoạt động và dàn nóng khác dừng, xảy ra hiện 
tượng quẩn gió do gió thải từ dàn nóng đang chạy thổi ngược lại dàn 
đang dừng 
 

Dừng 
Hoạt động 

Đường hồi 

Dàn nóng 

d6 
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Dàn nóng 



 

 

Dàn nóng 

Chia thành ống gió riêng biệt hoặc lắp chung có van một chiều 
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Dàn nóng 



 

 

Lắp van một chiều cho mỗi cút hướng dòng của dàn nóng 
 

Van một chiều 
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Dàn nóng Dàn nóng 



 

SISCOM.,JSC  

Lỗi lắp đặt:Tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng ống gió vượt quá 5 
 d7 
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Tỷ số giữa chiều cao và chiều rộng ống gió không vượt quá 3 để tránh gây 
rối dòng gió 

H 

V 

H / V ≦ 3 (Tối đa 
5) 
 

Lỗi lắp đặt:Tỷ số giữa chiều cao và chiều rộng ống gió vượt quá 5 
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Kích thước ống gió giảm quá lớn sau côn 
  d8 
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Góc côn hợp lý 

Mở rộng 

≦20 độ 

Thu hẹp 

≦45 độ 

Gió hồi 

Gió cấp 

Kích thước ống gió giảm quá lớn sau côn 
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Lắp đặt các nhánh chia gió quá gần bộ chia ống gió d9 

Kết quả : Lưu lượng gió không phân bố đều do 
bị rối dòng 
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Biện pháp khắc phục : Đảm bảo khoảng cách từ nhánh gần nhất đến 
đoạn cút ống gió  ít nhất 6 lần chiều rộng ống gió 

Nếu  “Chiều rộng” ống gió là 1m, khoảng cách thích hợp 
là 6m. 

W 

6W 
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Giảm kích thước ống gió trước khi chia nhánh 
 

Kết quả : Tổn thất do ma sát của ống gió cao 

d10 
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Giải pháp : Giảm kích thước ống gió sau khi chia nhánh như hình dưới 
 

※Tổn thất ma sát tiêu chuẩn là 0.76Pa/m 

FXMQ100PV
E 400x300 300x250 

φ225 

φ225 
φ225 

φ225 
8 m³/min (tỷ lệ lưu lượng không khí) 

8 m³/min 

8 m³/phút 
8 m³/phút 

32 m³/phút 
16 m³/phút 

(0.65 Pa/m) 
(0.6 Pa/m) 

0.76 Pa/m 

0.76 Pa/m (tổn thất ma sát) 

0.76 Pa/m 
0.76 Pa/m 

Tỷ lệ lưu lượng không 
khí(HH/H/L) :  
32/27/23 m³/phút 
Áp suất tĩnh bên ngoài: 
50-200 (100) Pa 

Lưu lượng khí đi qua ống 
gió là 32 m³/phút 
  

Lưu lượng không khí đi qua 
ống gió là 16 m³/phút 
Nó có thể giảm kích thước 
ống gió.  
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FXMQ100PV
E 
Tỷ lệ lưu lượng không 
khí (HH/H/L) :  
32/27/23 m³/phút 
Áp suất tĩnh bên 
ngoài : 50-200 (100) 
Pa 

φ200 

φ200 

φ200 

φ200 

A
ir B

ộ  chia kh ông khí  

Giải pháp : Sử dụng bộ chia không khí như hình dưới 
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Lỗi lắp đặt: Kích thước ống gió chính nhỏ 

Page 63 

Kết quả : Tổn thất tăng, lưu lượng gió không đảm bảo 

d11 



 

 

Không có cổ bạt d12 

Kết quả : Ồn từ dàn lạnh truyền qua ống đi vào mỗi phòng 
Page 64 



 

 

d13 

Cổ bạt 

Ống gió cấp 

Cổ bạt lắp quá sát do chênh lệnh chiều cao giữa thân máy và 
ống gió 
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Dàn lạnh 

Ống gió cấp 

Cổ bạt 

Kết quả : L ắp cổ bạt quá g ần máy và không có tác d ụng chống rung. Cổ bạt 
có thể bị đứt do quá căng. 
Giải pháp: L ắp đặt sao cho dàn l ạnh và ống gió c ấp có cùng đ ộ cao, c ổ bạt 
không được quá căng. 

Cổ bạt lắp quá sát do chênh lệnh chiều cao giữa thân máy và ống gió 
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Lỗi lắp đặt: Ống đi dây điện xuyên qua ống gió cấp d14 

Rò rỉ không khí từ lỗ ống dây điện đi xuyên qua 
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Ống gió hồi và ống gió cấp lắp đặt quá gần nhau d15 

Ống gió 
cấp 

Ống gió hồi 

Gió cấp quay ngược trở lại gây ra hiện tượng quẩn gió. Phòng không được 
làm mát.  
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Phòng có trần cao nhưng lắp cửa gió khuếch tán d16 
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Dùng cửa gió thổi thẳng đối với phòng có trần cao 

Gió cấp không thể 
tới sàn 

Gió cấp thổi đều 
phòng 

Cửa gió khuếch tán Cửa gió thổi thẳng 
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Lắp đặt cửa gió không thích hợp nên một nửa phòng không mát 
 d17 

Nóng 
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Vị trí đặt ống gió cấp không tốt.  Gió cấp bị hút ngược lại đường 
hồi  d18 

Ống gió hồi 

Ống gió cấp 
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Ống gió hồi 

Ống gió cấp 

Lắp đặt đúng 

Toàn bộ phòng được làm mát 
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d19 Ống gió hồi quá nhỏ 

Kết quả : Tốc độ không khí bề mặt tăng cao, gây ra tiếng 
ồn và bụi bẩn bám trên bộ trao đổi nhiệt. 

RA 
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Dầm 

Không có không gian cho gió hồi và để tháo lưới lọc 

Không có 
không gian 
hồi gió 

Dàn 
lạnh 

Dàn 
lạnh 

Gây ra tiếng ồn và không thể vệ sinh bộ lọc gió 

d20 
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Lưới gió hồi bị đóng gần hết 
 

d21 

Làm giảm tỷ lệ lưu lượng không khí và tăng tốc độ không 
khí. 
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Kết quả : Giảm không gian mở của lưới gió hồi 
Lượng gió hồi không thích hợp và tốc độ gió tăng nhanh. 
               

Khoảng mở đúng như thiết kế 

Lưu lượng và tốc độ phù hợp 
Lưu lượng thấp và tốc độ cao 

Khoảng mở không đúng như thiết kế 

Khoảng mở 
nhỏ 

Khoảng mở 
đúng như 
thiết kế 

Chậm Nhanh 

Gây ra tiếng ồn và bụi xâm nhập  

Ồn 

Bụi 

Lưới gió hồi bị đóng gần hết 
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3. Đường ống ga 
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Công ty Cổ phần Rada
URL: https://apprada.vn
Phone: 0395 911 911
Địa chỉ: B1-4, KĐT 54 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà nội
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Có lỗi sai nào ở trong những bức hình này? R1 
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Không bịt đầu ống ga  
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Không bịt đầu ống ga  

Hơi ẩm, bụi bẩn, sơn … đi vào bên 
trong ống. 

Chúng bít kín làm hẹp không gian bên 
trong đường ống ga. 

Không bịt đầu ống ga  
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Ống đồng 

Sơn 

Bụi bẩn 

Hơi ẩm 

Hơi ẩm, bụi bẩn, sơn bít kín làm hẹp không gian bên trong đường ống ga 
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Van tiết lưu 
điện 

Ống mao dẫn 

Máy sấy và 
buồng lọc 

Van điện từ 

Ống đồng 

Hơi ẩm, bụi bẩn, sơn bít kín làm hẹp không gian bên trong đường ống ga 
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Giải pháp: Bịt đầu ống ga bằng ny lon hoặc đầu bịt nhựa khi lưu 
kho và khi lắp đặt như hình bên dưới 
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Đường ống ga đặt trực tiếp trên sàn R2 

Nước và bụi bẩn có thể dính vào ống mặc dù ống được bọc bằng nylon.  
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Lỗi lắp đặt: Đường ống ga đặt trực tiếp trên sàn 

Đặt ống trên giá cách sàn ít nhất 100 mm 
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Lỗi lắp đặt: Dùng ống đồng 19.1 mm với độ dày 0.89mm là quá nhỏ R3 
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* Ống đồng  

(* 1.2) 

Sử dụng ống đồng ¾” (φ19.1) có độ dày tối thiểu 1,2mm  
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Lỗi lắp đặt: Dùng ống đồng 19.1 mm với độ dày 0.89mm là quá nhỏ 



 

 

Điều gì sai về đường ống gas trong ảnh? 
Đường ống gas đi lên xuống R4 
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Đường ống gas 
Gas 

Dầu 

Dầu không thể hồi về máy nén bởi vì đường ống gas bị võng (đi lên 
đi xuống). 

 Máy nén sẽ bị hỏng 

Trong đường ống gas, dầu và gas bị tách riêng ra 
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Hình ảnh đúng về đường ống gas 
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Bộ chia ga không được lắp cân bằng 

Bộ chia gas bị nghiêng 

R5 
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hơi Lỏng 

Lưu lượng giống nhau 
Khi bộ chia gas được lắp đặt theo chiều ngang, lượng gas qua 2 đầu ống như nhau, 
dàn lạnh hoạt động bình thường. 

Lắp đặt theo chiều ngang 

ống lỏng Vì sao bộ chia ga phải lắp cân 
bằng? 
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ở nhánh ống cao hơn 
thì lượng gas qua sẽ 
ít hơn 

Nhiều hơn 
Ít hơn 

Vì sao bộ chia ga phải lắp cân 
bằng? 

Khi bộ chia gas bị nghiêng 30°thì tại nhánh ống cao hơn lượng gas qua sẽ ít hơn so 
với nhánh ống thấp. 

Nghiêng 30° 

Nhánh ống 
cao hơn 

Nhánh thấp 
hơn 

30
° 
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hơi 

Lỏng 

Rất 
nhiều 

Rất ít 

90
° 

90
° 

Khi bộ chia gas bị nghiêng 90 độ lượng gas đi vào hầu hết nhánh ống thấp, những dàn 
lạnh thuộc nhánh ống bên trên sẽ kém mát. 

90 độ 
Nhánh ống bên trên 

Nhánh ống thấp 

Vì sao bộ chia ga phải lắp cân bằng? 
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Hầu hết là hơi 

Hầu hết lỏng 
Quá nhiều gas 

Thiếu gas 

Đầu kết nối đường ống Dàn bay hơi 

Đầu kết nối đường ống Dàn bay hơi 

Không mát 

Mát 

Từ dàn nóng  

Vào dàn lạnh 

Khi bộ chia gas bị nghiêng 90 độ lượng gas đi vào hầu hết nhánh ống thấp, những 
dàn lạnh thuộc nhánh ống bên trên sẽ bị kém mát. 

Khi nghiêng 90 độ 
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 Lắp đặt đúng 

Chiều ngang 

A. Nhìn thẳng 

<ống nằm ngang> 

ＡＡA 

Vị trí gia cố 

300 ～ 500 300 ～ 500 300 ～ 500 300 ～ 500 

300 ～ 500 

Lắp đặt bộ chia gas theo chiều ngang 

Gia cố thêm tại 3 vị trí để bộ chia gas được giữ nằm ngang 

Thông tin bổ sung 

Page 97 



 

 

Lỗi lắp đặt : khoảng cách giữa các bộ chia gas nhỏ hơn 1m 

Ồn và rung có thể xảy ra trong trường hợp này. 

Nhỏ hơn 1m 

R6 
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Lỗi lắp đặt：ngay sau bộ chia gas,đường ống bị uốn cong 

Ồn và rung có thể xảy ra trong trường hợp này 

R7 
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Biện pháp khắc phục： Tạo ít nhất 500 mm của một phần ống thẳng trước và sau khi 
chia nhánh. Và khoảng cách giữa các bộ chia gas tối thiểu là 1000mm 

 

Tối thiểu 
500 

Tối thiểu 
500 

Tối thiểu1,000 
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Lỗi lắp đặt：Ngay sau bộ chia gas tiến hành quay lại 180 độ R8 

Ồn và rung sẽ xảy ra và công suất lạnh sẽ bị 
giảm với đường ống dài. 
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Ngay sau bộ chia gas tiến hành quay lại 180 độ 

Công suất sẽ bị giảm bởi vì đường ống quá dài. 
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80m 

40m 40m 
Bộ chia gas đầu tiên 

Lắp đặt đúng 

Lắp đặt không đúng 

VRV4 có thể cho 
phép chiều dài 
đường ống từ bộ 
chia gas đầu tiên 
đến dàn lạnh xa 
nhất là 90m khi 
thỏa mãn 4 điều 
kiện. 

Người thiết kế 
nghĩ chiều dài tối 
đa là 40m nên để 
bộ chia gas đầu 
tiên ở trung tâm 
phòng. 

Bộ chia gas đầu tiên 

80m 
Lên đến 90m 
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[Chiều dài ống] 

Chiều dài tối đa ≤ 165 m / 190 m (chiều dài thực tế / chiều dài tương đương)* 

Chiều dài đường ống sau bộ chia gas đầu tiên  ≤ 40 m (90 m*) 

* Có thể với điều kiện 

Bộ chia gas đầu tiên 

Dàn lạnh xa nhất 

Dàn lạnh 

Dàn lạnh 

Dàn nóng Dàn nóng 

Dàn nóng 

Dàn lạnh 

2. Giới hạn của đường ống gas 
- 1. Chiều dài 

Tên đường ống gas Giới hạn của đường ống gas Chọn ống 

Chiều dài 

Chênh  lệch độ cao 

Kết nối 

Loại bộ chia gas 

Cỡ ống 

Lượng gas nạp vào 
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Nếu chiều dài thực tế từ bộ chia gas đầu tiên đến 
dàn lạnh xa nhất vượt quá 40 m, có thể lên tới  90 m khi các 
điều kiện từ 1 đến 4 được đáp ứng. 

Tăng kích thước cả ông lỏng và ống hơi từ bộ 
chia gas đầu tiên đến bộ chia gas cuối cùng khi 
trong hệ thống có dàn lạnh xa hơn 40m từ bộ 

chia gas đầu tiên. 

Kích thước hiện 
tại 

Kích thước sau 
khi tăng 

9.5 12.7 

12.7 15.9 

15.9 19.1 

19.1 22.2 

22.2 25.4 

28.6 31.8 

34.9 38.1 

Vượt quá 40 m 
Bảng điều chỉnh kích thước ống 

Bộ chia gas đầu tiên Bộ chia gas cuối 
cùng 

Dàn lạnh xa hơn 40m từ bộ chia gas đầu tiên 

Điều kiện 1 

Bộ chia gas đầu 
tiên 

2. Giới hạn của đường ống gas  
- 1. Chiều dài 

Tên đường ống gas Giới hạn của đường ống gas Chọn ống 

Chiều dài 

Chênh  lệch độ cao 

Kết nối 

Loại bộ chia gas 

Cỡ ống 

Lượng gas nạp vào 
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Điều kiện 3 

Điều kiện 2 Tổng chiều dài đường ống không vượt quá 1.000 m 
khi nó được tính bằng cách gấp đôi (ống lỏng / hơi) chiều dài 
đường ống của phần mà các kích thước ống được tăng lên. 

Chiều dài thực tế của mỗi dàn lạnh đến bộ chia gas gần 
nhất không được quá 40m 

Chiều dài đường ống của phần mà kích thước đường ống được tăng  2 

Tất cả ngắn hơn 40 m 

Bộ chia gas gần nhất 

Dàn lạnh xa hơn 40m từ bộ 
chia gas đầu tiên 

Bộ chia gas gần 
nhất 

2. Giới hạn của đường ống gas  
- 1. Chiều dài 
 

Tên đường ống gas Giới hạn của đường ống gas Chọn ống 

Chiều dài 

Chênh  lệch độ cao 
Kết nối 

 

Loại bộ chia gas 

Cỡ ống 

Lượng gas nạp vào 
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Điều kiện 4 

Chiều dài đường ống sau bộ chia gas đầu tiên được tăng từ 40m lên 
90m 

Chênh lệch chiều dài đường ống từ dàn nóng đến dàn lạnh xa 
nhất và từ dàn nóng đến dàn lạnh gần nhất không quá 40 m.  

Dàn lạnh gần nhất Dàn lạnh xa nhất 

a 

b 
a  b  40 m 

Khi tất cả bốn điều kiện được đáp ứng : 

2. Giới hạn của đường ống gas  
- 1. Chiều dài 

Tên đường ống gas Giới hạn của đường ống gas 

Length 

Chênh  lệch độ cao 
Kết nối 

 

Loại bộ chia gas 

Cỡ ống 

Lượng gas nạp vào 

Chọn ống 
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Bộ loe loại thường (không có hãm) R9 
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Bộ loe loại thường không thể làm được đầu loe đúng. 
 
Biện pháp khắc phục : Dùng loại có chốt hãm. 
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a. Kích thước đầu loe 

Đầu loe sai kích thước 

1. Nhỏ 2. Kích thước 
đúng 

3. Lớn 

R10 
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Rắc co 

Khi đầu loe nhỏ 

Đầu đực 

Bị hở ga vì đầu loe không che 
kín đầu đực rắc co 

Bề mặt tiếp xúc Đầu loe 

Đầu loe nhỏ 

đầu loe che kín đầu đực rắc co 

Bề mặt tiếp xúc Đầu loe 

Đầu loe chuẩn 

Kích thước đầu loe quá nhỏ 
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Key point 

Rắc co 

Khi đầu loe quá lớn 

Đầu loe 

Khi đầu loe lớn, đầu loe và rắc co 
không khít với nhau 

Kích thước đầu loe quá lớn 
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Flaring Flaring Flaring 
blockblockblock

C
o

p
p

er
 p

ip
e

A 

Chú ý 

Điều chỉnh kích thước “A” từ thanh kẹp tới đầu ống 

1. Khoảng cách A từ 0 tới 0.5 mm. Nhưng nó phụ thuộc vào nhà sản xuất. 
2. Nếu khoảng A lớn, đầu loe bị rộng.  
 Nếu khoảng A nhỏ, đầu loe bị nhỏ. 

Điều chỉnh chiều cao ống “A” 
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Thước kiểm tra 
đầu loe 

Kiểm tra kích thước đầu loe 

Cách sử dụng thước kiểm tra đầu loe 

Mức dưới 

Mức trên 

●Không thể đưa đầu loe vào ⇒ đầu loe quá lớn 

●Đầu loe lọt qua lỗ ⇒ đầu 
loe quá nhỏ 

◎Ống dừng ở giữa ⇒ kích 
thước đầu loe chuẩn 

Sử dụng thước kiểm tra đầu loe để kiểm tra kích thước đầu côn loe 
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Ba via bên trong bề mặt đầu loe 

Có ba via bên trong bề 
mặt loe 

Đầu loe tốt (không 
có ba via) 

Ba via 

R11 
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Ba 
via 

Dao cắt ống 

Ba via 

 Tại sao lại có ba via? 

Khi cắt ống, lưỡi cắt dùng lực đè vào ống để cắt và sau khi cắt sẽ có ba via ở 
đầu ống. 

Dao cắt ống 

Tay xoay Lưỡi cắt Con lăn Sau khi cắt 
có ba via ở 
đầu ống 
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Thanh 
kẹp 

Ố
n

g
 đ

ồ
n

g
 

Côn loe 

Tay xoay 

Thanh kẹp 

Thân bộ loe 

Chốt hãm 

Thân bộ loe 

Ba via 
 Tại sao lại có ba via? 

Nếu loe mà chưa làm sạch đầu ống sau khi cắt, ba via đầu ống sẽ làm 
xước bề mặt bên trong đầu loe.  
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thanh  
kẹp 

Ố
n

g
 đ

ồ
n

g
 

Đường ba via 

Chúng ta có thể kiểm tra quy 
trình làm sạch ba via có đúng 
không bằng đầu bút chì. 

Ba via 

Tại sao lại có ba via? 
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 Cách để làm sạch ba via 

1. Dao nạo 

Góc nạo Mặt cắt không được 
phẳng 

Sau khi nạo 

Dao 
khoét 

Ba via 

Dao 
khoét 
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Cách để làm sạch ba via 

2. Dũa 

Có gờ ở đầu ống 

Sau khi 
dũa 

Làm phẳng bề mặt 
cắt bằng dũa 

File 

Ba via 
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3.Dũa và nạo 1 lần nữa 

Cắt ống thật phẳng. 
Nếu dùng đầu bút 
chì trượt trên bề mặt 
cắt phải không thấy 
gợn. 

Hoàn tất 

Làm sạch mặt ngoài: sử 
dụng dũa 

Làm sạch mặt 
trong：sử dụng dao 
khoét 

Cách để làm sạch ba via 

Ba via 

Phẳng 
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Ví dụ các lỗi lắp đặt khác 

２．Đầu loe mỏng 

４．Sứt mẻ côn loe 

３．Xước bề 
mặt ngoài 

５．Móp méo 

１．Xước bề 
mặt trong 

６．Dính mạt 

R12 
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Vết xước 

Kẹp ống đống quá 
thấp làm đầu côn 
chạm vào đầu loe 

1. Xước bề mặt bên trong đầu loe 

Dao nạo 
Dao khoét 

Sử dụng dao nạo 
không đúng cách 

Thanh  
kẹp 

Ố
n

g
 đ

ồ
n

g
 

Khi kết nối, không 
giữ thẳng khiến 

đầu đực làm xước 
đầu loe 
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Đầu loe 
mỏng 

Nạo ba via 

Ống quá mỏng do 
nạo ba via quá mạnh 

Sau khi nạo 
ba via 

2. Đầu loe quá mỏng 
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Vết xước 

Material 

Vật lạ bám trên thanh 
kẹp 

Không thể kẹp chắc ống  

Khe hở giữa thanh kẹp 
sẽ cào xước bề mặt bên 
ngoài đầu loe 

3. Bề mặt bên ngoài đầu loe bị cào xước. 

Khe hở giữa thanh kẹp 
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Đầu loe bị 
sứt mẻ 

4. Sứt mẻ bên trong bề mặt côn loe 

Thanh 
Kẹp 

Ố
n

g
 đ

ồ
n

g
 

Chất bẩn, vật lạ 
Vật lạ bám bên 

trong 
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Móp méo 

Do ống bị rơi 

Hoặc đập vào 
vật khác 

5. Đầu loe bị biến dạng 
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Mạt 
đồng 

Nạo ba via bằng dao khoét 

Mạt đồng khi 
nạo ba via 

Làm sạch mạt 

6. Mạt đồng bám ở bề mặt trong ống 
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Nong đầu ống bằng kìm R13 
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Kích thước 
ống 

Đoạn kết 
nối L (mm) 

Khoảng hở 
T (mm) 

Φ6.4 6 0.05 

Φ9.5 7 0.07 

Φ12.7 8 0.08 

Φ15.9 10 0.09 

Φ19.1 10 0.08 

Φ22.2 11 0.09 

Φ25.4 12 0.1 

Φ31.8 13 0.1 

Φ38.1 14 0.1 

Φ44.5 15 0.1 

Kích thước phù hợp giữa đường kính ống bên trong và ống bên ngoài 

Đoạn kết nối L 

Khoảng hở  
giữa 2 ống T 

Ống bên 
trong 

Ống bên 
ngoài 

Vậy liệu hàn 
lấp đầy 
khoảng hở 

Hàn đúng 

Nong ống 
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Chú ý không dùng lực quá mạnh sẽ làm mỏng ống đồng khiến  
ống bị nứt khi nong 

Nong ống đồng 

Hai ống đồng cùng kích thước có thể nối lại với nhau bằng cách nong 1 đầu ống và ghép chúng lại 
sau đó hàn nối 2 ống với nhau. 

<Dụng cụ> 

Bộ nong 

<Quy trình làm việc> 

Bước 1: Làm sạch bề mặt cắt của ống bằng dao nạo ba via. 

Dao nạo ba via 

Nứt ống 

Dao khoét 

Ba via 

Nong ống đồng 
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Bước 4: Khi nong ống vừa dùng lực vừa xoay ống từ từ. 

Bước 2: Nong nhẹ nhàng đầu ống bằng đầu bộ nong để có thể cho  
 đầu bộ nong vào trong ống. 

Bước 3: Đưa toàn bộ đầu bộ nong vào bên trong ống  
 và nong bằng đầu nong nhỏ trước. 
 (Để tránh nứt ống không nong 1 lần bằng đầu to HOẶC 1 lần bằng lực quá mạnh) 

③ 
④ 

① 
② 

Bước 5: Làm lại bước 4 với đầu nong cần thiết . 

Nong ống đồng 
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Sử dụng bộ nong 
ống 
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Nối dài ống bằng phương pháp hàn nhưng không thổi N2 R14 
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Hàn ống nhưng không sử dụng N2 thổi bên trong ống 
Mạt hàn bám bên trong ống 

Dùng khí Ni tơ thổi bên trong ống 

Không thổi khí ni tơ 
Mặt trong ống bị đen do màng oxi 
hóa 

Thổi khí ni tơ 
Mặt trong ống không bị đen 

Tác dụng của việc thổi Ni tơ 

Dây chịu áp Băng dính 

Đầu vòi Ni tơ 
Đồng hồ Ni tơ 

Bình Ni tơ 
Băng dính 

Van 
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R15 Ngừng thổi N2 qua ống trước khi ống nguội 
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Kết quả : Mạt hàn bám bên trong ống. 
Biện pháp khắc phục : Thổi N2 bên trong ống tới khi ống nguội 

Ngừng thổi N2 qua ống trước khi ống nguội 

Page 137 



 

SISCOM.,JSC  

Hàn có thổi N2 nhưng hàn quá gần cuối ống R16 
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Hàn có thổi N2 nhưng hàn quá gần cuối ống 

Mạt hàn do cháy ô xy bám ở trong ống 

Taping 

Tapered nozzle 

Valve 

Nitrogen gas 
regulator 

Nitrogen cylinder 
(purity of 99.99%) 

Taping Pressure hose 

Cover the pipe end with tape 
and make an incision on the 

tape. 

0.02 MPa 
N2 N2N2N2 N2

Bọc lại đầu ống và rạch khe 
thoát khí 

 

Băng dính Dây chịu áp 

 
Đồng hồ Ni tơ 

Bình Ni tơ (Độ  
tinh khiết 99.99%) 

Van 

Băng dính 

Đầu vát 
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Lắp ống tạm kéo dài để hàn 

Bọc lại đầu ống và rạch khe 
thoát khí 

Dùng ống nối dài điểm hàn, bọc lại đầu ống và dùng dao rạch lỗ thoát khí ở 
đầu ống 
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Chú ý : Gia nhiệt vùng cần hàn tới nhiệt độ thích hợp cho kim loại phủ (que hàn). 

 640 to 780C (khi phần kim loại được hàn chuyển từ đỏ đen sang hồng) 

Quá sớm để hàn 
(nhiệt độ kim loại được hàn 500~600C) 

Thời điểm thích hợp để hàn 
(nhiệt độ kim loại được hàn 640~780C) 

Quá trễ để hàn 
(nhiệt độ kim loại được hàn 800~1,000C) 

Đồng ⇒ Đen ⇒ Đen đỏ ⇒ Đỏ đen ⇒ Hồng ⇒ Đỏ ⇒ Cam  

Gia nhiệt 

Khoảng thời gian thích hợp Nhiệt độ nóng chảy (1,083C) 

Nhiệt độ thích hợp để hàn 

<Gia nhiệt> 
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*Chú ý rằng đây chỉ là mẫu thử để thực hành đào tạo nên không thổi khí trơ bên trong ống 

Hàn từ dưới lên 

Page 142 

Hàn ngang 

Hàn từ trên xuống 

Các phương pháp hàn ống đồng 
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Lắp đặt bộ chia ga dàn nóng sai R17 

Bộ chia ga dàn nóng 
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Đầu ống ra 

Bộ chia ga dàn 
nóng 

Đầu ống ra 

Bộ chia ga dàn 
nóng 

Để tránh nguy cơ bị đọng dầu bên ngoài dàn nóng, luôn lắp “bộ chia ga dàn 
nóng” cùng độ cao hoặc thấp hơn “đầu ống ra khỏi dàn nóng” như hình dưới đây 

Tránh tràn dầu 
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Đầu ống ra 

Bộ chia ga dàn 
nóng 

Đầu ống ra 

Bộ chia ga dàn 
nóng 

Tránh tràn dầu 

Dầu bị đọng lại 

“Bộ chia ga dàn nóng” cao hơn “đầu ống ra dàn nóng” như hình dưới 
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Đầu ống ra 

Bộ chia ga dàn nóng 
Đầu ống ra 

Bộ chia ga dàn nóng 
Dầu không bị ứ đọng 

Tránh tràn dầu 

“Bộ chia ga dàn nóng” cùng độ cao hoặc thấp hơn “đầu ống ra dàn nóng” như 
hình dưới 
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Lắp đặt đường ống như hình bên phải 

Bộ chia ga dàn nóng 

Nếu bộ chia ga lắp như này, dầu sẽ bị tích tụ lại 
khi hệ thống ngừng 
Đảm bảo kết nối bộ chia ga theo hình bên phải 

× OK 

Tránh tràn dầu 
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Lắp đặt bẫy dầu để tránh dầu tràn về dàn nóng thấp hơn 

Nếu lắp đặt 1 dàn nóng 
thấp hơn, dầu sẽ tràn về 
dàn nóng thấp hơn khi dàn 
không chạy 

Bộ chia ga dàn nóng 

Cao ít nhất 200 mm 

× OK 

Tránh tràn dầu 
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- Lắp đường ống ga sao cho dầu không đọng lại bên trong đường ống 
- Lắp đường ống ga nằm ngang hoặc dốc ngược tới dàn nóng cuối theo hướng dàn lạnh đi lên. 

Đi tới dàn lạnh 

Dầu bị đọng bên trong đường ống 

× 
Bộ chia ga dàn nóng 

Dàn nóng xa nhất từ bộ chia ga đầu 
không cách quá 10 m 

(độ dài tương đương không quá 13 m). 

Đi tới dàn lạnh 

OK 

Tránh tràn dầu 
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Khoảng cách giữa dàn nóng chủ và dàn nóng phụ là 6 m R18 
Bộ chia ga dàn nóng 

Cần lắp đặt bẫy dầu ở khoảng cách nhỏ hơn 2 m từ bộ chia dàn 
nóng 
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Nhỏ hơn 2 m  

Lớn hơn 2 m 

Ít nhất 
200 mm 

Bẫy dầu 

Nhỏ hơn 2 m Nhỏ hơn 2 m 

Bẫy dầu Bẫy dầu 

Lớn hơn 2 m Lớn hơn 2 m 

Khi ống dài hơn 2 m, Lắp đặt bẫy dầu chỉ trên đường ống ga cao ít nhất 200mm 

Nhỏ hơn 2 m 

Bộ chia ga dàn nóng 

Không cần lắp bẫy dầu Cần lắp bẫy dầu 

Tránh tràn dầu 
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Đúng: Bảo vệ van dịch vụ bằng khăn ướt 
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R19 Không ghi lại bất kỳ thông tin nào trong quá trình thử kín 
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Ghi lại thời gian, nhiệt độ, áp suất khi nén thử kín và 
đánh dấu chỉ số kim trên đồng hồ 
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Thử kín hệ thống 
Kiểm tra mức sụt áp suất nén 

 Nếu áp suất không giảm, hệ thống đảm bảo kín. 

Nếu nhiệt độ môi trường trước và sau nén khác nhau, cần hiệu chỉnh lại áp suất nén vì áp suất thay 
đổi khoảng 0.01 MPaG per 1˚C. 

Giá trị hiệu chỉnh: (Nhiệt độ sau khi nén – Nhiệt độ khi kiểm tra) x 0.01 MPaG 

(Ví dụ) 

Áp suất sau khi nén Nhiệt độ môi trường 

Áp suất nén 4.00MPaG 25C 

24 giờ sau 3.95MPaG 20C 

Trong trường hợp này, giá trị hiệu chỉnh là 0.05 MPaG do đó bạn cần hiểu đó là sụt giảm áp suất do 
chênh lệch nhiệt độ (Thử kín ĐẢM BẢO).  
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Dùng băng tan làm kín đầu van dịch vụ R20 

Kết quả : Băng tan thường sử dụng cho ren nhựa (tapper screw). 
             Băng tan không sử dụng để làm kín ren đồng (meter 
screw).  
             Không sử dụng băng tan cho ren đồng. 
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Không để dư ống dự phòng, không cần làm bẫy trong trường hợp 
dàn nóng đặt cao hơn dàn lạnh 

R21 Đường ống lỏng vòng lên trước khi kết nối vào dàn nóng 
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Sai: Sau khi cắt ống không hàn bịt đầu. R22 

Cần hàn bịt đầu ống chờ 
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Đúng: Hàn bịt đầu ống chờ 

Đúng 
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Dùng đoạn ống đồng to hơn 1 cấp để nối 2 ống 

Dùng măng xông để nối ống 

R23 Lỗi lắp đặt : Dùng ống nối để hàn nối 2 ống 
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Cắt ở chính giữa điểm kết nối 
Chọn kích cỡ kết nối không phù hợp 

Cắt ở chính giữa đoạn giảm cấp cùng kích 
thước với ống trục 

R24 Lỗi lắp đặt : Kết nối sai bộ chia ga và ống trục 

Điểm nối 

Bộ chia 

Dao cắt ống 

Bộ chia ga 
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Refrigerant pipe is 
running on the ceiling 
foundation 

R25 

Tạo khoảng cách giữa ống ga với trần 
bằng giá đỡ 

Đường ống ga nằm trên mặt trần giả 
Vít bắn trần có thể làm thủng đường ống ga. 
Trần bị sệ do khối lượng của ống ga. 

Đường ống ga nằm trên mặt trần 

Trần Trần 

Đường ống ga 

Vít bắn 
trần Đường ống ga 

Mặt trần 
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4. Đường ống nước 
ngưng 
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Lắp đặt đường ống nước ngưng nhưng giá đỡ quá xa nhau 

giá đỡ giá đỡ 
giá đỡ 

giá đỡ 

Dr1 
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Nước ngưng thoát chậm. Cặn bẩn đọng lại ở đoạn ống bị võng. Nước ngưng thoát chậm. Cặn bẩn đọng lại ở đoạn ống bị võng. 

Khoảng cách quá lớn Khoảng cách quá lớn 

＜Kết quả 1＞ 

Khoảng cách giá đỡ cho đường ống nước ngưng 

Bước 1 
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Cặn bẩn bám gần kín ống. Nước ngưng không thoát được. 

Trong vòng 1 tới 2 năm 

Nước ngưng 

Cặn bẩn 

Bước 3 

Nước ngưng Cặn bẩn 

Khoảng cách giá đỡ quá xa 

Bước 2 

Ống ngày càng võng do sức nặng của cặn bẩn và nước ngưng đọng lại 

Sau một khoảng thời gian hoạt động 
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Lưu ý khi lắp đặt 
 Đảm bảo độ dốc ít nhất 1/100 (1cm/1m) 
 Đi ống theo đường ngắn nhất có thể để tránh bọt khí trong ống. 

Đường kính trong (mm) ≤44 ≥56 
Khoảng cách giá đỡ(m)  ≤1.2 ≤1.5 

Đường kính trong (mm) ≤44 ≥56 
Khoảng cách giá đỡ(m)  ≤1.5 Ít nhất có 1 điểm trên mặt sàn 

Khoảng cách giá đỡ ống nước ngưng (trong trường hợp sử dụng ống polyvinyl-chloride “PVC”) 

<Ống thẳng đứng> 

<Ống nằm ngang> 

Ống nước ngưng (Độ dốc 1/100) 

1/100 

＜ Biện pháp khắc phục 1＞ 

1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m 

0.3~0.5m 

0.
3~

0.
5 

m
 

1.
5 

m
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＜ Biện pháp khắc phục 2＞ 

Giá đỡ điểm(ống nước ngưng) 

■ Giá đỡ đoạn cong  

≤300 

≤300 

Điểm đặt giá đỡ 

■ Giá đỡ gần lỗ xuyên tường 

Điểm đặt giá đỡ 

300~500 
300~500 

Độ dốc ít nhất 1/100 (1cm/1m) 

Dàn lạnh 

Khoảng cách giá đỡ ống nước ngưng (trong trường hợp sử dụng ống polyvinyl-chloride “PVC”) 

Lưu ý khi lắp đặt 
 Đảm bảo độ dốc ít nhất 1/100 (1cm/1m) 
 Đi ống theo đường ngắn nhất có thể để tránh bọt khí trong ống. Page 168 
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Không cần lắp bẫy nước khi lắp đặt dàn lạnh model: FXMQ40~140P, 200,250MA. Không cần lắp bẫy nước khi lắp đặt dàn lạnh model: FXMQ40~140P, 200,250MA. 

2. Bẫy nước ngưng 

<Giải thích> 

Ống nước ngưng 

Bẫy nước ngưng 

Lắp đặt bẫy nước ngưng 

Dr2 
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Nước ngưng thoát chậm và bụi đọng lại tại bẫy nước, cần làm sạch thường xuyên. 
Khó đảm bảo độ dốc. 
Nước ngưng thoát chậm và bụi đọng lại tại bẫy nước, cần làm sạch thường xuyên. 
Khó đảm bảo độ dốc. 

Không cần lắp bẫy nước khi sử dụng các model dàn lạnh FXDQ20-32PB/40-63NB, 
FXMQ20-140P/200, and 250MA. 

Đặc điểm: Dàn trao đổi nhiệt đặt ở đầu gió 
cấp nơi áp suất tĩnh thấp 

Đặc điểm: Dàn trao đổi nhiệt đặt ở đầu gió 
cấp 

2. Bẫy nước ngưng 

<Kết quả> 

Gió hồi Gió cấp 

H
ea

t e
xc

ha
ng

er
 

Motor quạt 

Ống nước ngưng 

Áp suất 
dương 

Áp suất âm 

Ống nước ngưng (áp suất 
dương) 

Không cần lắp đặt bẫy nước 

Dàn lạnh 

Bụi bẩn ứ đọng. Nước 
ngưng không thoát được 
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Dàn lạnh 

Không khí bên ngoài 

Nước lấp đầy bẫy nước ngăn 
không khí bên ngoài tràn vào dàn  

Bẫy nước ngưng chỉ cần thiết cho các model dàn lạnh cũ. Bẫy nước ngưng chỉ cần thiết cho các model dàn lạnh cũ. 

Cần lắp đặt bẫy nước ngưng trong trường hợp sử dụng dàn lạnh FXMQ40-125M(A). 

Đặc điểm: Quạt đặt ở đầu gió cấp. 

2. Bẫy nước ngưng 

<Kết quả> 

Gió hồi 

Gió cấp 

H
ea

t e
xc

ha
ng

er
 

Motor quạt 

Áp suất âm 

Ống nước ngưng 

Đáy dàn lạnh 

50
 m

m
 o

r 
m

or
e 

50
 m

m
 o

r 
m

or
e 

FXMQ40-125M(A)VE 
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Bẫy nước 
ngưng Dòng máy Model Hình ảnh đại diện 

Không cần lắp 

・ Ceiling mounted cassette type 
    Round flow with sensing FXFQ25~125S 

     Round flow FXFQ25~125LU 

     Compact multi flow FXZQ20~50M 

     Double flow  FXCQ20~125M 

     Corner FXKQ25~63MA 

･ Ceiling suspended type FXHQ32~100MA 

     4-way flow ceiling suspended FXUQ71, 100A 

2. Bẫy nước ngưng 

Bẫy nước chỉ cần thiết cho các model dàn lạnh sau: 

<Biện pháp khắc phục> 
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2. Bẫy nước ngưng 

Bẫy nước chỉ cần thiết cho các model dàn lạnh sau: 
<Biện pháp khắc phục> 

Bẫy nước 
ngưng Dòng máy Model Hình ảnh đại diện 

Không cần lắp 
đặt 

･ Ceiling mounted duct type FXMQ200, 250MA 
FXMQ20~140P 

     Slim ceiling mounted duct FXDQ20, 25, 32PB 
FXDQ40, 50, 63NB 

･ Wall mounted type FXAQ20~63P 

･ Floor standing type FXLQ20~63MA 

     Concealed floor standing FXNQ20~63MA 

･ Outdoor-air processing type FXMQ125,200,250MF 

Cần lắp đặt 
･ Floor standing duct type FXVQ125~500M 

･ Ceiling mounted duct type FXMQ40~125MA 
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Điểm nào không đúng trong bức ảnh dưới đây? 
Sử dụng điểm xả đáy để lắp ống thoát nươc ngưng 

Không thể sử dụng bơm nước ngưng. Không giữ được độ dốc ống 
thoát nước ngưng và khi bảo trì, sửa chữa không xả nước từ 
khay nước ngưng từ đầu xả đáy. 

Không sử dụng đầu xả đáy! 

Dr3 

Đầu xả đáy 

Đầu chờ ống nước ngưng 
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Điểm nào không đúng trong bức ảnh dưới đây? 

Nước ngưng thoát từ ống nhánh va chạm với nước ngưng thoát từ ống chính. 

Ống nhánh nối với ống chính ở cùng độ cao 

Dr4 
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Hạ độ cao ít 
nhất 100 ㎜ 

OK 

OK 

Ống nhánh 

Ống chính 

Nước ngưng chảy 
ngược lại từ đường 
ống chính 

Nước ngưng 

× 

Nối ống nhánh với ống chính từ trên 
xuống 

Kết nối ống thẳng đứng dùng T 

Kết nối ống thẳng đứng dùng Y 
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Không làm cong “Selang pengurasan” (ống mềm) 

Đoạn ống mềm từ máy bị cong Dr5 
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≦75mm 

Lỗi lắp đặt：Đoạn ống mềm từ máy ra bị cong 

Đoạn ống này làm từ vật liệu mềm và có thể bị gẫy. 
Không làm cong đoạn ống mềm 

Tấm bảo ôn (phần đai) 

Tấm bảo ôn (phần ống) 

Đai siết 

Ống mềm theo máy 

Dàn lạnh 

Máng nước 
ngưng 
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Khoảng cách từ máy đến đoạn ống đi lên >300mm Dr6 

Vượt quá 300 mm 
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Khoảng cách từ máy đến đoạn ống đi lên dưới 300 mm 

Khoảng cách từ máy đến đoạn ống đi lên dưới300 mm 

Đai siết (phụ kiện) 

Cùng cao độ hoặc hơi dốc về phía máy 

Đường kính ống nên cùng kích cỡ với đoạn ống mềm 

Đường kính ống lớn hơn đoạn ống đi lên  
hoặc ít nhất cùng kích cỡ 

Khoảng cách nhỏ hơn 300 ㎜ 
 

Page 180 



 

SISCOM.,JSC  

Lỗi lắp đặt：Không có điểm thông tắc cuối đường ống chính Dr7 
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Lỗi lắp đặt：Không có điểm thông tắc cuối đường ống chính 

Có thể thông tắc trong trường hợp ống khi ống bị tắc do máy hoạt động lâu 
ngày. 
Lắp đặt điểm thông tắc ở cuối đường ống chính. 
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Lỗi lắp đặt: Không sử dụng ống mềm đi kèm theo máy Dr8 

Khi kết nối có thể không được kín. 
Khi kết nối ống có thể bị vỡ do đai siết dẫn đến rò nước ngưng. 
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Biện pháp khắc phục : Sử dụng ống mềm đi kèm theo máy 

Ống mềm 
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Khớp nối chữ T 

Dr9 
Điều gì không đúng ở bức ảnh dưới đây? 

Chiều thoát nước ngưng Chiều thoát nước ngưng 
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Điểm giao nhau 

Chiều thoát nước ngưng 

Kết quả : Nước ngưng từ bên trái và bên phải va chạm với nhau tại 
điểm nối và nước ngưng thoát chậm . 

Lỗi lắp đặt : Đường nước ngưng kết nối kiểu chữ T 

Chiều thoát nước ngưng 
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Nước 
ngưng 

Biện pháp khắc phục : Chiều thoát nước ngưng bên phải và bên trái không 
va chạm với nhau nữa. Nước ngưng thoát dễ dàng hơn 

Nước 
ngưng 
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Lỗi lắp đặt : Dùng ống nhựa Ø32  làm đường ống chính Dr10 
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Mối liên hệ giữa đường kính trong của đường ống chính và lưu lượng nước ngưng cho phép khi 
sử dụng ống gom (trong trường hợp có ống thông hơi) 

Chú ý: Tính toán trên cho giả định mức nước trong ống 10%. 
Lưu lượng nước cho phép được làm tròn tới con số gần nhất 
Ống sau khi gom nên có đường kính nhỏ nhất 34mm 

Đầu thông tắc 

Ống nhánh 

Ống thông hơi 

Ống dọc 

Ống chính 

Đường kính trong 
Đơn vị: mm 

Lưu lượng (L/hr) 
Độ dốc 1/50 Độ dốc 1/100 

Không thích hợp làm đường 
ống chính do lưu lượng nước 
cho phép quá nhỏ 

Thích hợp làm đường ống 
chính 

Chú thích 
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Đường ống nước ngưng chắn ngang không gian bảo trì dàn lạnh Dr11 
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Lỗi lắp đặt : Không thể đảm bảo độ dốc đường nước ngưng Dr12 

Lỗi lắp đặt: Đường ống từ đầu ống đến điểm thoát cuối quá dài. 
Chiều dài ống xa nhất 40m nhưng độ dốc chỉ 21cm.  
Không đảm bảo độ dốc khiến nước ngưng thoát kém, ống bị bám cặn 
và tắc. 
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Biện pháp khắc phục : Thay đổi đường đi ống để đảm bảo độ dốc 

Page 192 



 

SISCOM.,JSC  

Dr13 Lỗi lắp đặt : Sau đoạn ống đi lên, lắp ống đi xuống và đoạn 
ống thoát không có độ dốc 
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Sau đoạn ống đi lên, lắp ống thoát với độ dốc hợp lý 
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Dr14 
Lỗi lắp đặt: Nước ngưng từ dàn lạnh chảy xuống khay 
hứng nước ngưng. Nước ngưng thoát kém, ứ đọng trong 
khay có thể gây ô xy hóa và rò rỉ xuống thiết bị khác. 

Lắp đặt đúng: Ống thoát của khay hứng nước ngưng nối 
vào đường ống chính từ trên cao. Nước ngưng từ dàn 
lạnh không chảy vào khay hứng nước ngưng  

Ống chính 

Ống chính 

Khay hứng 
nước ngưng 

Khay hứng 
nước ngưng 

Dàn lạnh 

Dàn lạnh 
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5. Bảo ôn 
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Vật liệu cố định ống 

<Giải thích> 

Dùng dây thít để cố định đường ống ga và đường ống lỏng Dùng dây thít để cố định đường ống ga và đường ống lỏng 

Có những vấn đề gì không đúng trong những bức ảnh dưới đây? 

i1 
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Dây thít cắt vào bảo ôn 

Nước ngưng hình thành 

Vật liệu cố định ống 

<Kết quả> 

Dây thít cắt vào bảo ôn làm hỏng bảo ôn khiến nước ngưng hình thành ở điểm hở Dây thít cắt vào bảo ôn làm hỏng bảo ôn khiến nước ngưng hình thành ở điểm hở 

Ống ga 

Ống ga 

Bảo ôn 
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Nước ngưng hình thành tại điểm hở Trần giả 

Dây thít ống ga 

Trần bị nước ngưng làm hỏng 

Vật liệu cố định ống 

<Kết quả> 
Nước ngưng rơi xuống trần và đọng lại đó có thể làm hỏng trần và các thiết bị của 
khách hàng. 
Nước ngưng rơi xuống trần và đọng lại đó có thể làm hỏng trần và các thiết bị của 
khách hàng. 

Ống ga 
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Cố định đường ống ga và đường ống lỏng bằng cách dùng băng dán bản rộng Cố định đường ống ga và đường ống lỏng bằng cách dùng băng dán bản rộng 

Ống ga và ống lỏng được cố định bằng băng dán bản rộng 

Vật liệu cố định ống 

<Biện pháp khắc phục> 
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Điều gì chưa đúng trong các bức ảnh dưới? i2 
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Điểm nối bảo ôn ở điểm cong, cút 
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 Càng ít đường cắt trên bảo ôn càng tốt. 
Chú ý điểm nối nên ở trên đoạn ống thẳng. 

Dán cố định 

Keo chuyên dụng 
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Bảo ôn bị rách do sử dụng “U band”.  
Ống đồng bị tụt xuống và cút bị cong gập i3 
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Tải trọng dồn xuống làm 
cong gập cút. 

Giãn nở/co ngót nhiệt có 
thể làm lỏng các điểm cố 
định khiến ống tụt xuống 
dưới 

Cút bị cong gập 

H
ộ

p 
kỹ

 th
uậ

t 

Cút phía dưới 

Trọng lượng của 90m ống đồng dồn xuống cút phía dưới 
Kết quả là cút phía dưới bị cong gập lại  
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Sử dụng miếng kẹp như hình dưới để tránh ống đồng bị 
tụt xuống 

Giá đỡ đặc biệt cho ống lắp thẳng đứng 

Điểm hàn 
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i4 Lỗi lắp đặt: Miếng dán bảo ôn, dây thít sử dụng sai cách 
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Bảo ôn đầu rắc co dàn lạnh  

Làm theo hướng dẫn dưới đây để bảo ôn đầu rắc co dàn lạnh 
 

Hướng dẫn bảo ôn rắc co 

Ống ga 

Ống lỏng 
Quấn miếng phụ kiện bảo ôn đi kèm máy quanh cả đầu ống ga và ống lỏng 

Luôn hướng mối ghép bảo ôn lên trên 

Đảm bảo cố định hai đầu bảo ôn bằng dây thít (trong túi phụ kiện đi kèm) 
Chỉ cần quấn miếng dán bảo ôn lên mối lối của đường ống ga 

 
Quấn từ dưới đáy 
máy lên phía trên 

Thít chặt phần bảo 
ôn chồng lên ống 

 
Miếng dán bảo ôn 

Bảo ôn của ống 
đồng phần ống 

Bảo ôn của ống 
đồng phần máy Phụ kiện bảo ôn rắc co đi kèm 

Mối nối hướng 
lên trên 

Rắc co Gắn vào thân máy 

Dây thít (phụ kiện) 
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i5 Lỗi lắp đặt: Ti treo tì vào bảo ôn làm hỏng bảo ôn 
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Không dán cố định điểm nối 2 bảo ôn i6 

Khe hở lớn lên do bảo ôn bị co ngót và nước ngưng đọng bên 
ngoài 
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Không dán cố định điểm nối 2 bảo ôn 

Dán cố định điểm nối 2 bảo ôn 

Dán cố định 
bằng bảo ôn dán 
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Lỗi lắp đặt: Bảo ôn bị biến dạng 

Quang treo 
nhỏ làm hỏng 

bảo ôn 

Quang treo 
nhỏ làm hỏng 

bảo ôn 

i7 
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Trần 

Quang treo 

Đọng nước ngưng làm hỏng trần 

＜Kết quả＞ 

Nước ngưng bị đọng và rơi xuống máy tính khách hàng Nước ngưng bị đọng và rơi xuống máy tính khách hàng 

Ống đồng 

Độ dày bảo ôn t=10mm 

Độ dày bảo ôn t=20mm 
Bị đọng nước ngưng 
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＜Biện pháp khắc phục＞ 

Độ dày bảo ôn t=20mm 

Khi sử dụng ống PVC để lót, bảo ôn không bị hỏng, không bị đọng nước ngưng Khi sử dụng ống PVC để lót, bảo ôn không bị hỏng, không bị đọng nước ngưng 

Quang treo Ống nhựa 

Ống đồng 

Không bị đọng nước ngưng 
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Nhiệt độ 

Đ
ộ 

ẩm
 t

ư
ơ

ng
 đ

ối
 

Độ dày bảo ôn: 
30mm 

Độ dày bảo ôn: 20mm 

Độ dày bảo ôn: 10mm 

Ở môi trường 
35℃ 75% 

Độ dày bảo ôn yêu cầu 20mm 

Kích thước ống đồng 
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Nhiệt độ 

Đ
ộ 

ẩm
 t

ư
ơ

ng
 đ

ối
 

Độ dày bảo ôn: 
30mm 

Độ dày bảo ôn : 
20mm 

Độ dày bảo ôn : 
10mm 

Ở môi trường 35℃ 
75% 

Độ dày bảo ôn bị nhỏ lại 
còn 10mm do giá đỡ quá 
nhỏ. Xảy ra hiện tượng 
đọng sương. 

Kích thước ống đồng 
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Biện pháp khắc phục  

Ống nhựa Quang treo 

Ống đồng 

Lót ống nhựa kích thước phù hợp giữa quang treo và bảo ôn để tránh 
hỏng bảo ôn 
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Không sử dụng bảo ôn bộ chia đi kèm của Daikin i8 

  Bị đọng nước ngưng. 
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Sử dụng bảo ôn bộ chia đi kèm 
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Lỗi lắp đặt: Bảo ôn bị giảm kích cỡ i9 
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Đường ống ga và ống lỏng đi chung 1 bảo ôn 

Kết quả : Nhiệt từ ống lỏng sẽ truyền sang ống ga khi chạy chiều làm lạnh 

Bảo ôn riêng từng ống. 

i10 
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Bảo ôn bị cào rách do đi ống ga qua lỗ hẹp 

Kết quả : Bị đọng nước ngưng. 

Biện pháp khắc phục : Dùng ống nhựa lót qua các lỗ chờ để tránh hỏng 
bảo ôn. 

i11 
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Điểm nối 2 bảo ôn bị hở do xé bảo ôn bằng tay 

Kết quả : Bị đọng nước ngưng. 

Biện pháp khắc phục : Cắt bảo ôn phẳng và dán kín điểm nối. 

i12 

Page 223 



 

SISCOM.,JSC  

Độ dày bảo ôn 13mm quá mỏng ở điều kiện môi trường  
28oC và độ ẩm 80%. 

Kết quả : Bị đọng nước ngưng. 
Biện pháp khắc phục : Tăng độ dày bảo ôn lên 
                            19 mm hoặc lớn hơn 

i13 
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6. Dây điện  
(Dây điện điều khiển, dây nguồn, bộ 

điều khiển)  
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c1 Tiết diện dây điều khiển quá lớn 
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Tiết điện dây điều khiển: 0.75 - 1.25 mm2 (dây lõi đồng) 

<Khi sử dụng dây sai kích thước, tiết diện> 

◆ Dây quá nhỏ: 
   Khi dây quá dài sẽ có hiện tượng tín hiệu không ổn định do sụt điện áp. 
     Mặt khác nó còn khiến tín hiệu dễ bị nhiễu. 
 
◆ Dây quá lớn: 
 Khi kết nối nhiều dàn, Không thể bắt 2 dây vào 1 cầu đấu vì quá dày. 

Không thể bắt 2 dây vào 1 
cầu đấu vì quá dày. 

Tiết diện dây điều khiển quá lớn 
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Kết nối dây điều khiển không theo chuỗi nối tiếp (xương cá) c2 
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Kết nối dây điều khiển không theo chuỗi nối tiếp (xương cá) 
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Dây điều khiển không phân cực 

1 cầu đấu điện tối đa 2 dây điều khiển 

Dàn nóng chủ 
Dàn nóng phụ 

Q1 Q2 Q1 Q2 

Dàn 
lạnh 

Dàn 
lạnh 

Dàn 
lạnh 

F1 F2 

F1 F2 

F1 F2 F1 F2 

Hệ thống đơn 

Đấu nối lại theo chuỗi nối tiếp 
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Dàn nóng chủ 

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 

Nhiều hệ thống ghép kết nối với điều khiển trung tâm 

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh 

Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh Dàn lạnh 

Đấu nối lại theo chuỗi nối tiếp 
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Dây nguồn và dây điều khiển lắp đặt chung 1 lỗ vào hộp điện c3 
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100A 

30A 

10A 

30A 

20A 

Quạt thông 
gió 

Bơm 
nước 

Điều 
hòa 

tầng 3 

Tủ điện nguồn 

Dàn nóng 

Dây điều khiển 

Khoảng cách từ dây cáp nguồn 

Dây nguồn của 
thiết bị khác 

Lớn hơn 500 mm 

Công suất cáp nguồn 
Khoảng cách giữa dây nguồn 
với dây điều khiển của điều 

hòa Daikin 

Khoảng cách giữa dây nguồn của 
thiết bị khác với dây điều khiển của 

điều hòa Daikin 

220V or 
more 

Nhỏ hơn10A 

Lớn hơn 50 mm 

Lớn hơn 300 mm 

50A Lớn hơn 500 mm 

100A Lớn hơn 1,000 mm 

Lớn  hơn 
100A Lớn hơn 1,500 mm 

Dàn lạnh 

Lớn hơn 50 mm 

Dây nguồn 
của Daikin 

Lớn hơn 300 mm 
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c4 Không cố định dây điện 
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Kết quả : Khi dây bị kéo, dây có thể bị tuột ra khỏi cầu đấu hoặc bị lỏng 
dẫn đến tiếp xúc kém 

Dây bị kéo Dây bị kéo 

Bị lỏng Bị lỏng 

Dây link và dây tới bộ điều 
khiển 

Dây nguồn 

Page 235 



 

SISCOM.,JSC  

Biện pháp khắc phục: Cố định dây bằng dây thít 

Cố định dây bằng dây 
thít 
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c5 Không làm kín các lỗ để đi dây điện vào hộp điện 
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Kết quả : Chuột, thằn lằn, thạch sùng có thể chui vào hộp điện cắn dây 
điện, dây điều khiển 
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Biện pháp khắc phục : Bịt kín lỗ bằng miếng đệm nhỏ 

Lỗ đi dây 

Dây tiếp địa 
Dây link Miếng lót làm kín 

Lỗ đi dây 

Sillicon hoặc vật 
liệu cách nhiệt 

Nhà thầu cung cấp 

Dây link, dây tiếp 
địa, dây tới bộ điều 
khiển 
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Nhiều cáp đi chung 1 ống gen c6 
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<Nếu sử dụng cáp nhiều lõi (nhiều hơn 2 lõi) 

Tín hiệu bị nhiễu và gây lỗi đường truyền tín hiệu 

[Ví dụ khi sử dụng cáp nhiều lõi: đối với hệ thống VRV] 

Dàn 
lạnh 

Dàn 
lạnh 

Trạng thái bình thường 
(khi gửi tín hiệu) 

Trạng thái bị nhiễu(khi 
gửi tín hiệu) 

Dàn nóng 

Dàn nóng 
Cáp 4 lõi  

 

Sử dụng cáp nhiều lõi sẽ gây hiện tượng tương tự sử dụng nhiều cáp 2 lõi trong 1 
ống gen. 

3) Không được sử dụng cáp nhiều hơn 2 lõi. 

Tín hiệu truyền dạng sóng Tín hiệu bị nhiễu 

Đi nhiều dây chung 1 ống gen 
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Lỗi lắp đặt： Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc chống nhiễu c7 
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Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc chống nhiễu 

Chỉ nối đất 1 đầu 

Phía dàn 
lạnh 

Phía dàn 
nóng 

★Khi sử dụng dây dẫn có vỏ bọc chống nhiễu, đảm 
bảo chỉ nối đất 1 đầu.  

◆Nếu không nối đất chỉ 1 đầu có thể làm nhiễu tín hiệu truyền 
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Sử dụng dây mạng làm dây tín hiệu c8 
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Sử dụng dây mạng để làm dây tín hiệu 

Giải pháp: Sử dụng dây điện có vỏ bọc 

Vỏ cách điện Dây đồng 

Vỏ cáp điện 
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× 
c9 Không sử dụng cốt điện với dây cấp nguồn 
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○ 
Biện pháp khắc phục : Sử dụng cốt điện 

Đối với điện 1 pha 
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Sử dụng cáp nguồn 3 lõi c10 
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Cáp nguồn 3 lõi 

Dây nguồn cấp 

Dây tiếp địa 

Cầu tiếp địa 

Dây thít 

L1 L2 L3 N 

G 

Cần dây điện 4 lõi + 1 tiếp địa 

Dây tiếp địa 
Dây thít 

Cầu đấu 
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Tiết diện dây nguồn quá nhỏ so với công suất máy c11 

Tham khảo kích thước dây theo bảng tra ở trang kế 
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Model MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

Dây nhiều 
lõi (mm2) 

*1 chiều dài 
tối đa(m) Model MCA 

(A) 
MFA 
(A) 

Dây nhiều 
lõi (mm2) 

*1 chiều dài 
tối đa(m) 

RX(Y)Q6 16.1 20 4 53 RX(Y)Q24 46.0 50 16 74 

RX(Y)Q8 16.1 20 6 53 RX(Y)Q26 52.0 60 25 103 

RX(Y)Q10 22.0 25 10 97 RX(Y)Q28 55.0 60 25 97 

RX(Y)Q12 24.0 25 10 89 RX(Y)Q30 55.0 60 25 97 

RX(Y)Q14 28.0 35 16 122 RX(Y)Q32 62.0 70 25 86 

RX(Y)Q16 31.0 35 16 110 RX(Y)Q34 62.0 70 25 86 

RX(Y)Q18 31.0 35 16 110 RX(Y)Q36 71.0 80 25 75 

RX(Y)Q20 40.0 50 16 85 RX(Y)Q38 77.0 90 35 97 

RX(Y)Q22 46.0 50 16 74 RX(Y)Q40 77.0 90 35 97 

MCA : Dòng điện nhỏ nhất 
MFA : Dòng cầu chì 
Chú ý 
*1 Chiều dài tối đa được tính với độ sụt điện áp 3.8v. 
･Chêch lệch điện áp giữa các pha <2 %.   
･Chọn kích thước dây dựa trên giá trị MCA   
･MFA được sử dụng để chọn áp tô mát và máy cắt dòng rò (áp tô mát chống dòng rò) 

Điện áp: 
380~415V 
Tần số: 50Hz Bảng tra kích thước dây tại Indonesia cho dàn VRV IV tiêu chuẩn RX(Y)Q6~60t(N)Y1A 

3 pha 4 dây 
Chiều dài tối đa(m) = (độ sụt điện áp(v) X 1000 X tiết diện dây(mm2))/(17.8 X MCA(A)) 
3 pha 3 dây 
Chiều dài tối đa(m) = (độ sụt điện áp(v) X 1000 X tiết diện dây(mm2))/(30.8 X MCA(A)) 
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5. Chêch lệch điện áp giữa các pha <2 %.   
6. Chọn kích thước dây dựa trên giá trị MCA   
7. MFA đ ược sử dụng để chọn áp tô mát và máy 
cắt dòng rò (áp tô mát chống dòng rò) 
 

Chú ý: 
1. RLA dựa theo các điều kiện dưới đây: 
Nhiệt độ trong phòng: 27 ℃  DB/19.0 ℃ WB 
Nhiệt độ ngoài phòng: 35 ℃ DB 
2. TOCA là giá trị tổng quá dòng của từng linh kiện  
3. MSC là dòng tối đa trong khi khởi động máy nén  
4. Dải điện áp  
Thiết bị phù h ợp cho sử dụng trong hệ thống điện 
khi nguồn cấp tới cầu đấu không thấp hơn hoặc cao 
hơn khoảng giới hạn được liệt kê phía trên. 

Ký hiệu: 
MCA: Dòng điện nhỏ nhất (A) 
TOCA: Tổng quá dòng (A) 
MFA: Dòng cầu chì (A) 
MSC: Dòng khởi động tối đa 
RLA: Dòng định mức (A) 
OFM: Dòng quạt 
FLA: Dòng đầy tải (A) 
kW: Công suất định mức Moto (kW) Page 252 
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c12 Dây điện nguồn nối ở giữa do dây quá ngắn 
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Chập mạch 

Cách điện kém 

Nước mưa 

Biện pháp khắc phục : Điểm nối phải được quấn bảo vệ cẩn thận hoặc 
sử dụng hộp nối chống nước. 

Kết quả : Chập điện do nước, mưa.  
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Bộ điều khiển lắp đặt quá cao c13 

Kết quả : Người sử dụng không với tới điều khiển và điều khiển cảm biến sai 
nhiệt độ xung quanh người sử dụng. Page 255 



 

Biện pháp khắc phục : Di chuyển bộ điều khiển tới độ cao 1300 ~ 1500mm 
so với sàn và cùng độ cao công tắc điện... 

Độ cao bộ điều khiển khoảng 1300~1500mm từ sàn và gần nơi làm việc 

DK 

13
00

 ~
 1

50
0m

m
 

FL 

Trần 

Điều khiển 
có cảm biến 
nhiệt độ 
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7. Dàn nóng 
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o1 Lỗi vận chuyển dàn nóng 
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①Công nhân đứng trên nóc dàn nóng. →  Bảo vệ quạt 
có thể bị hỏng. 
②Dây đai quá ngắn. 
③ Không dùng tấm bảo vệ ở các điểm tì. 
④Không móc các đầu dây đai vào móc của cẩu. 
                                      ↓ 
           Dây đai siết chặt vào dàn nóng làm móp dàn.   

① 

③ 

② 

④ Vận chuyển dàn nóng sai cách 
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4. Tấm lót 

2. Đai treo (2 đai dài ít nhất 8m) 

1. Vỏ 

5. Móc cẩu 3. Đầu 
dây đai 

2. Khi nâng dàn, sử dụng 2 dây đai bản rộng dài ít nhất 8m. 

1. Không tháo bỏ vỏ đóng gói ban đầu của dàn để tránh làm 
hỏng dàn khi vận chuyển và lắp đặt cho tới khi lắp xong. 

3. Móc tất cả các đầu dây đai vào móc của cẩu. 

4. Gắn các tấm bảo vệ ở các điểm tì để tránh làm hỏng dàn.  
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Vỏ dàn nóng bị oxy hóa o2 
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Biện pháp khắc phục : Làm sạch điểm han rỉ sau đó sơn chống rỉ 
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Dàn nóng lắp đặt trên 4 trụ nhỏ o3 
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Dàn nóng lắp đặt trên 4 trụ nhỏ 

Kết quả: Dàn nóng bị rung hoặc biến dạng 
do hoạt động và khối lượng của dàn nóng 
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Lỗi lắp đặt dàn nóng trên 4 trụ nhỏ ở 4 góc dàn nóng 

Lắp đặt dàn nóng trên 6 trụ hoặc các thanh dài để tránh rung lắc 
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Lắp đặt không hợp lý: Không có không gian sửa chữa o4 

Không thể bảo trì sửa chữa 
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Hiện tượng quẩn gió o5 
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Dàn 
nóng 

Khí nóng bị dàn nóng hút 
ngược lại 

FL 

Trần tầng trên 

Dàn nóng bị quẩn gió, hệ thống ngừng hoạt động và báo lỗi 

Khí nóng từ dàn nóng tích tụ phía trên 

Áp suất làm việc tăng, hệ 
thống dừng hoạt động và báo 
lỗi 
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Biện pháp khắc phục 

Di chuyển dàn nóng tới cạnh tường và lắp thêm cút hướng gió 
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Lỗi lắp đặt :Có khoảng hở giữa cút hướng gió và cửa thông gió  o6 
Cút hướng 
gió 

Cửa thông 
gió 

Khe hở 

Khe hở 
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Có khe hở lớn giữa cút hướng gió và cửa thông gió 

Dàn nóng 

Cút hướng 
gió 

Hiện tượng quẩn gió 

Cửa thông gió 

Khe hở 

Biện pháp khắc phục:  
Kéo dài cút hướng gió 

Bảo vệ áp suất cao tác 
động và hệ thống bị 
dừng 
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Dàn nóng 

Cút hướng 
dòng 

Không bị quẩn gió 

Cửa thông gió 

Khe hở nhỏ 

Kéo dài cút hướng dòng tới cửa thông gió 
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Dàn nóng của nhà 
thầu khác lắp đặt 

Dàn nóng của nhà thầu chính đã lắp đặt 

Quẩn gió do thiết bị của nhà thầu khác 

Dàn nóng của nhà thầu khác 
lắp đặt 

o7 

Biện pháp khắc phục : Di chuyển vị trí dàn nóng 

Di chuyển dàn nóng ra vị trí 
khác giải nhiệt tốt hơn 

Di chuyển vị trí dàn 
nóng 

Page 273 



 

SISCOM.,JSC  

Dàn nóng Sky Air thổi vào phía gió 
hồi của dàn nóng VRV 

Lắp đặt cánh hướng dòng cho các dàn 
nóng Sky Air thổi lên trên cao 

o8 Quẩn gió do dàn nóng Sky Air khác 
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Dàn nóng bị quẩn gió Cần lắp thêm cút hướng dòng gió 

o9 Dàn nóng bị quẩn gió do tường và trần 
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Cánh tản nhiệt dàn nóng bị móp méo 

Cánh tản nhiệt dàn nóng bị móp méo o10 
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Lắp đặt dàn nóng không thăng bằng 

Gây tiếng ồn, rung khi máy chạy. 

o11 
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Hệ thống 1 

DN phụ 1 DN phụ 2 DN chủ 

Nhỏ Lớn Vừa 

Hệ thống 2 

DN chủ DN phụ 1 DN phụ 2 

Lớn Vừa Nhỏ 

Lắp đặt dàn nóng không theo thứ tự công suất o12 
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 Trong hệ thống kết nối nhiều dàn nóng, phải kết nối theo công suất máy 

 A ≥ B ≥ C 

A B C ≥ ≥ 

DN phụ 1 DN phụ 2 Máy chủ 

18 HP 12 HP 8 HP 

Biện pháp khắc phục 
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Không có đai ốc cố định dàn nóng 

Biện pháp khắc phục: Dùng đai ốc, nở để cố định dàn nóng 

o13 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT SISCOM
Địa chỉ: Số 105 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung,
quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0242.3480.777     Email: contact@siscom.vn
Website: https://siscom.vn/
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