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Khái niệm
Hệ thống điều hoà kiểu khô là hệ thống điều hoà mà thiết bị xử lý nhiệt ẩm là thiết bị
trao đổi nhiệt kiểu bề mặt. Trong thiết bị điều hoà kiểu khô, không khí chuyển động
ngang qua bên ngoài thiết bị trao đổi nhiệt và thực hiện quá trình trao đổi nhiệt ẩm. Bề
mặt bên ngoài có thể có cánh hoặc không có. Bề mặt có cánh thường hay được sử dụng
để nâng cao hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm. Bên trong bề mặt là môi chất chuyển động, môi
chất có thể là môi chất lạnh, nước lạnh hoặc glycol.
Quá trình trao đổi nhiệt ẩm được thực hiện nhờ truyền nhiệt qua vách ngăn cách. Nhờ
quá trình trao đổi nhiệt với môi chất lạnh mà nhiệt độ không khí giảm xuống, đến nhiệt
độ yêu cầu, trước khi được thổi vào phòng.
Đồng thời với quá trình trao đổi nhiệt, cũng xảy ra quá trình trao đổi chất khi không khí
đi qua thiết bị, quá trình này chính là quá trình làm thay đổi dung ẩm không khí. Khi
nhiệt độ bề mặt trao đổi nhiệt thấp hơn nhiệt độ đọng sương của không khí đi qua, một
lượng hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ lại trên bề mặt của thiết bị. Do đó qua quá
trình xử lý, dung ẩm của không khi giảm. Khi nhiệt độ bề mặt cao hơn nhiệt độ đọng
sương, dung ẩm của không khí không đổi.
Như vậy quá trình trao đổi nhiệt ẩm không khí ở thiết bị điều hoà kiểu khô chỉ có thể
làm giảm dung ẩm hoặc không đổi. Muốn làm tăng ẩm phải có thiết bị phun ẩm bổ sung.
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Quá trình xử lý nhiệt ẩm của máy điều hoà kiểu khô

Phân loại các hệ thống điều hoà kiểu khô
Có nhiều cách phân loại phân loại hệ thống điều hoà kiểu khô dựa trên các tiêu chí khác
nhau, cụ thể như sau:
Theo đặc điểm của thiết bị xử lý nhiệt ẩm:
- Hệ thống điều hoà cục bộ.
- Hệ thống điều hoà kiểu phân tán.
- Hệ thống điều hoà trung tâm.
Theo đặc điểm môi chất giải nhiệt dàn ngưng
- Hệ thống điều hoà giải nhiệt bằng nước (water cooled)
- Hệ thống điều hoà giải nhiệt bằng không khí (air cooled)
Theo khả năng xử lý không khí
- Máy điều hoà 1 chiều lạnh: Là dạng máy chỉ có khả năng làm lạnh.
- Máy điều hoà 2 chiều nóng lạnh: Máy vừa có khả năng làm lạnh vừa có khả năng gia
nhiệt không khí khi cần. Về mùa hè máy chạy chế độ làm lạnh, về mùa đông, máy chạy
chế độ sưởi ấm không khí. Để chuyển sang chế độ sưởi ấm mùa đông, thông qua hệ
thống van đảo chiều, dàn lạnh chuyển thành dàn nóng và dàn nóng chuyển thành dàn
lạnh, máy hoạt động theo chế độ bơm nhiệt và sưởi ấm không khí. Đối với nước ta
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HỆ THỐNG KIỂU CỤC BỘ.
Hệ thống điều hòa không khí kiểu cục bộ là hệ thống chỉ điều hòa không khí trong một
phạm vi hẹp, thường chỉ là một phòng riêng độc lập hoặc một vài phòng nhỏ.
Trên thực tế loại máy điều hòa kiểu này gồm 4 loại phổ biến sau:
•
•
•
•

Máy điều hòa dạng cửa sổ (Window type);
Máy điều hòa kiểu rời (split type);
Máy điều hòa kiểu ghép (multi-split type);
Máy điều hoà rời dạng tủ thổi trực tiếp.

Đặc điểm chung của tất cả các máy điều hoà cục bộ là công suất nhỏ và luôn có dàn
nóng được giải nhiệt bằng gió (air cooled), rất thích hợp cho các đối tượng có công suất
nhiệt yêu cầu nhỏ.
Máy điều hòa không khí dạng của sổ
Máy điều hòa dạng cửa sổ thường được lắp đặt trên các tường trông giống như các cửa
sổ nên được gọi là máy điều hòa không khí dạng cửa sổ.
Máy điều hoà dạng cửa sổ là máy điều hoà có công suất nhỏ nằm trong khoảng 7.000
? 24.000 Btu/h với các model chủ yếu sau 7.000, 9.000, 12.000, 18.000 và 24.000 Btu/
h. Tuỳ theo hãng máy mà số model có thể nhiều hay ít. Tất cả các công suất nêu trên là
công suất danh định, công suất thật của máy sẽ sai khác chút ít tuỳ theo chế độ làm việc
và từng hãng máy khác nhau.
Về cấu tạo
Về cấu tạo máy điều hoà dạng cửa sổ là một tổ máy lạnh được lắp đặt hoàn chỉnh thành
một khối chữ nhật tại nhà máy sản xuất, trên đó có đầy đủ dàn nóng, dàn lạnh, máy nén
lạnh, hệ thống đường ống ga, hệ thống điện và ga đã được nạp sẵn. Người lắp đặt chỉ
việc đấu nối điện là máy có thể hoạt động và sinh lạnh.
Trên hình 6.2 là cấu tạo bên trong của một máy điều hoà dạng cửa sổ. Bình thường, dàn
lạnh đặt phía bên trong phòng, dàn nóng nằm phía ngoài. Quạt dàn nóng và dàn lạnh
đồng trục và chung mô tơ. Quạt dàn lạnh thường là quạt dạng ly tâm kiểu lồng sóc cho
phép tạo lưu lượng và áp lực gió lớn để có thể thổi gió đi xa. Riêng quạt dàn nóng là
kiểu hướng trục vì chỉ cần lưu lượng lớn để giải nhiệt cho nó.
Ở giữa cụm máy có vách ngăn nhằm ngăn cách khoang lạnh và khoang nóng.
Gió trong phòng được lấy vào cửa hút nằm mặt trước cụm máy và được đưa vào dàn
lạnh thực hiện quá trình trao đổi nhiệt ẩm, sau đó được thổi ra cửa thổi gió nằm ở phía
3/22

Hệ thống điều hoà không khí kiểu khô (part1)

trên hoặc bên cạnh. Cửa thổi gió có các cánh hướng gió có thể chuyển động qua lại
nhằm hướng gió tới các vị trí bất kỳ trong phòng.
Không khí giải nhiệt dàn nóng được lấy ở 2 bên hông của vỏ máy. Khi quạt hoạt động
gió tuần hoàn vào bên trong và được thổi qua dàn nóng đi ra ngoài. Khi lắp đặt máy điều
hoà cửa sổ cần lưu ý tránh che lấp cửa lấy gió này.

Cấu tạo máy điều hòa cửa sổ

1- Dàn nóng ; 2- Máy nén; 3- Môtơ quạt; 4- Quạt dàn lạnh; 5- Dàn lạnh;
6- Lưới lọc; 7- Cửa hút gió lạnh; 8 - Cửa thổi gió; 9- Tường nhà
Phía trước mặt máy có bố trí bộ điều khiển. Bộ điều khiển cho phép điều khiển và chọn
các chế độ làm việc của máy cụ thể như sau:
- Bật tắt máy điều hoà ON-OFF;
- Chọn chế độ làm lạnh và không làm lạnh (thông gió);
- Chọn tốc độ của quạt: Nhanh, vừa và chậm;
- Đặt nhiệt độ phòng;
- Ngoài ra trong một số máy còn có thêm các chức năng hẹn giờ, chế độ làm khô, chế
độ ngủ vv. . .
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Về chủng loại, máy điều hoà cửa sổ có 2 dạng: chỉ làm lạnh (máy 1 chiều) và vừa làm
lạnh vừa sưởi ấm (máy 2 chiều). Ở máy 2 chiều nóng lạnh có cụm van đảo chiều cho
phép hoán đổi vị trí dàn nóng và dàn lạnh vào các mùa khác nhau trong năm.
Mùa hè dàn lạnh trong phòng, dàn nóng bên ngoài, chức năng máy lúc này là làm lạnh.
Mùa đông ngược lại dàn nóng ở trong phòng, dàn lạnh bên ngoài phòng, lúc này máy
chạy ở chế độ bơm nhiệt, chức năng của máy là sưởi ấm.
Máy nén lạnh của máy điều hoà cửa sổ là máy lạnh kiểu kín.
Giữa khoang nóng và khoang lạnh có cửa điều chỉnh cấp gió tươi, cho phép điều chỉnh
lượng khí tươi cung cấp vào phòng.
Khoang đáy của vỏ máy dùng chứa nước ngưng rơi từ dàn lạnh và hướng dốc ra cửa
thoát nước ngưng.
Hệ thống điện và ống gas được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà máy. Đối với máy điều hoà
dạng cửa số thiết bị tiết lưu là chùm các ống mao bằng đồng.
Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ
Ưu điểm:
- Dễ dàng lắp đặt và sử dụng;
- Giá thành tính trung bình cho một đơn vị công suất lạnh thấp;
- Đối với công sở có nhiều phòng riêng biệt, sử dụng máy điều hoà cửa sổ rất kinh tế,
chi phí đầu tư và vận hành đều thấp.
Nhược điểm:
- Công suất bé, tối đa là 24.000 Btu/h;
- Đối với các toà nhà lớn, khi lắp đặt máy điều hòa dạng cửa sổ thì sẽ phá vỡ kiến trúc
và làm giảm vẻ mỹ quan của công trình do số lượng các cụm máy quá nhiều;
- Dàn nóng xả khí nóng ra bên ngoài nên chỉ có thể lắp đặt trên tường bao. Đối với các
phòng nằm sâu trong công trình thì không thể sử dụng máy điều hoà cửa sổ, nếu sử dụng
cần có ống thoát gió nóng ra ngoài rất phức tạp. Tuyệt đối không nên xả gió nóng ra
hành lang vì như vậy sẽ tạo ra độ chênh nhiệt độ rất lớn giữa không khí trong phòng và
ngoài hành lang rất nguy hiểm cho người sử dụng đi vào và ra phòng;
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- Kiểu loại không nhiều nên người sử dụng khó khăn lựa chọn. Hầu hết các máy có bề
mặt bên trong khá giống nhau nên về mặt mỹ quan người sử dụng không có một sự lựa
chọn rộng rãi.
Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng:
- Không để các vật che chắn làm ảnh hưởng tới tuần hoàn gió ở dàn lạnh và dàn nóng.
- Khi vừa dừng máy không nên cho chạy lại ngay , mà chờ khoảng 3 phút cho áp lực ga
trong hệ thống trở lại cân bằng, rồi mới chạy lại.
- Định kỳ vệ sinh phin lọc hút.
- Không nên đặt nhiệt độ phòng quá thấp vừa không kinh tế lại không đảm yêu cầu vệ
sinh.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật máy điều hoà dạng cửa sổ của hãng LG (Hàn Quốc)
sản xuất.
- Bảng 6.1 trình bày các thông số kỹ thuật máy điều hoà dạng cửa sổ 1 chiều lạnh của
LG
- Bảng 6.2 trình bày các thông số kỹ thuật máy điều hoà dạng cửa sổ 2 chiều nóng lạnh
của LG.
Bảng 6.1. Thông số kỹ thuật máy điều hoà cửa sổ , kiểu 1 chiều lạnh, hãng LG
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Bảng 6.2. Thông số kỹ thuật máy điều hoà cửa sổ 2 chiều, hãng LG

Máy điều hòa không khí kiểu rời (2 mãnh)
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Để khắc phục nhược điểm của máy điều hoà cửa sổ là không thể lắp đặt cho các phòng
nằm sâu trong công trình và sự hạn chế về kiểu mẩu, chủng loại người ta phát minh ra
máy điều hoà kiểu rời, ở đó dàn nóng và dàn lạnh được tách thành 2 khối. Vì vậy máy
điều hoà dạng này còn có tên là máy điều hoà kiểu rời (split) hay máy điều hoà 2 mãnh.
Máy điều hòa rời gồm 2 cụm dàn nóng (gọi là Outdoor Unit) và dàn lạnh (Indoor Unit)
được bố trí tách rời nhau. Nối liên kết giữa 02 cụm là các ống đồng dẫn môi chất và dây
điện điều khiển (hình 6.4). Máy nén thường đặt ở bên trong cụm dàn nóng. Quá trình
điều khiển sự làm việc của máy được thực hiện từ dàn lạnh thông qua bộ điều khiển có
dây hoặc điều khiển từ xa.
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Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa rời

Máy điều hoà kiểu rời có công suất nhỏ từ 9.000 Btu/h ? 60.000 Btu/h, bao gồm chủ
yếu các model sau: 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 36.000, 48.000 và 60.000 Btu/h. Tuỳ
theo từng hãng chế tạo máy mà số model có khác nhau.
Phân loại
- Theo chế độ làm việc người ta phân ra thành hai loại máy 1 chiều và máy 2 chiều.
- Theo đặc điểm của dàn lạnh có thể chia ra: Máy điều hoà gắn tường, đặt nền, áp trần,
dấu trần, cassette, máy điều hoà kiểu vệ tinh.
Các loại dàn lạnh và lắp đặt
Dàn lạnh (indoor Unit) được đặt bên trong phòng, là dàn trao đổi nhiệt kiểu bề mặt và
phổn biến nhất là kiểu ống đồng cánh nhôm. Dàn lạnh có trang bị quạt kiểu ly tâm (lồng
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sóc). Dàn lạnh có nhiều dạng khác nhau cho phép người sử dụng có thể lựa chọn kiểu
phù hợp với kết cấu tòa nhà và không gian lắp đặt , cụ thể như sau:
Dàn lạnh đặt sàn (Floor Standing)

Loại đặt sàn có cửa thổi gió đặt phía trên, cửa hút đặt bên hông, phía trước. Loại này
thích hợp cho không gian hẹp, nhưng trần cao. Do có cấu tạo mỏng, dẹt nên dàn lạnh đặt
sàn có thể đặt ở sát tường ngay trong phòng (xem hình 6.5) rất thuận lợi. Tuy nhiên dàn
lạnh đặt sàn cũng có nhược điểm là do đặt trên sàn nhà nên chiếm một phần diện tích
phòng làm việc, mặt trước dàn lạnh cách một khoảng nhất định không được bố trí thiết
bị bất kỳ gây cản trở lưu thông gió. Mặt khác sinh hoạt của con người cũng ảnh hưởng
ít nhiều đến lạnh, đặc biệt chổ đông người, như hành lang, sảnh khách sạn không nên sử
dụng loại này, vì người qua lại thường hay vứt các loại giấy vụn, rác vào bên trong qua
miệng thổi của dàn lạnh.
Dàn lạnh đặt sàn và cách lắp đặt
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Dàn lạnh treo tường (Wall mounted)

Đây là dạng dàn lạnh phổ biến nhất, nó được lắp đặt trên tường, có cấu tạo rất đẹp, gió
phân bố đều trong phòng. Máy điều hoà dạng treo tường thích hợp cho phòng cân đối,
không khí được thổi ra ở cửa nhỏ phía dưới và hút về ở phía cửa hút nằm ở phía trên.
Cửa thổi có cánh hướng dòng, có thể cho đứng yên hoặc chuyển động chao qua lại, tuỳ
theo sở thích của người sử dụng (hình 6.6).
Dàn lạnh treo tường và cách lắp đặt

Loại áp trần (Under Ceiling, Ceiling suspended)

Loại áp trần được lắp đặt áp sát laphông. Dàn lạnh áp trần thích hợp cho các công trình
có trần thấp và rộng. Gió được thổi ra đi sát trần, gió hồi về phía dưới dàn lạnh. Về hình
thức dàn lạnh áp trần rất giống dàn lạnh đặt sàn vì thế khi lắp đặt rất dễ nhầm lẫn. Tuy
bên ngoài giống nhau nhưng máng hứng nước ngưng bên trong đặt ở những vị trí rất
khác nhau (hình 6.7).
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Dàn lạnh áp trần và cách lắp đặt

Loại cassette

Dàn lạnh cassette được lắp gắp lên trần, với toàn bộ dàn lạnh nằm khuất trong laphông,
phần nhô xuống dưới là phần mặt nạ. Mặt nạ của dàn lạnh cassette có 01 cửa hút nằm ở
giữa và các miệng thổi bố trí ở 4 phía. Tuỳ theo từng loại mà mặt nạ có 2, 3 hoặc 4 cửa
thổi.
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Dàn lạnh cassette và cách lắp đặt

Loại cassette rất thích hợp cho khu vực có trần cao, không gian rộng như các phòng họp,
đại sảnh, hội trường. Dàn lạnh kiểu cassette có kiểu dáng rất đẹp, là thiết bị có thể dùng
trang trí làm tăng thẩm mỹ bề mặt trần nhà. Tuy nhiên máy điều hoà có dàn lạnh kiểu
casette có giá thành cao. Do dàn lạnh rất sát trần, nước ngưng muốn chảy tự do phải
bố trí phía dưới laphông vì vậy máy có trang bị bơm nước ngưng, để bơm lên độ cao
cần thiết phía trong laphông. Công suất máy cassette thường lớn và nằm trong khoảng
18.000?36.000 Btu/h.
Loại dấu trần (concealed type)

Dàn lạnh kiểu dấu trần được lắp đặt hoàn toàn bên trong la phông. Để dẫn gió xuống
phòng và hồi gió trở lại bắt buộc phải có ống cấp, hồi gió và các miệng thổi, miệng hút.
Kiểu dấu trần thích hợp cho các văn phòng, công sở, các khu vực có trần giả. Công suất
dàn lạnh dấu trần thường lớn và nằm trong khoảng 36.000?60.000 Btu/h. Máy điều hoà
có dàn lạnh kiểu dấu trần có thể lắp đặt cho các phòng tương đối lớn.
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Dàn lạnh âm trần và cách lắp đặt

Loại vệ tinh (Ceiling mounted built-in)

Ngoài các dạng dàn lạnh phổ biến như trên, một số hãng còn chế tạo loại dàn lạnh kiểu
vệ tinh. Dàn lạnh kiểu vệ tinh gồm một dàn chính có bố trí miệng hút, dàn chính được
nối với các vệ tinh, đó là các hộp có các cửa thổi gió. Các vệ tinh được nối với dàn chính
qua ống nối mềm. Mỗi dàn có từ 2 đến 4 vệ tinh đặt ở các vị trí tuỳ ý.

Dàn lạnh kiểu vệ tinh

Dàn lạnh nói chung đều có ống thoát nước ngưng, khi lắp cần có độ dốc nhất định để
nước ngưng chảy kiệt và không đọng lại trên đường ống gây đọng sương. Ống nước
ngưng thường sử dụng là ống PVC và có bọc mút cách nhiệt nhằm tránh đọng sương
bên ngoài vỏ ống.
Dàn nóng
Dàn nóng là dàn trao đổi nhiệt kiểu ống đồng cánh nhôm, có quạt kiểu hướng trục. Cấu
tạo cho phép lắp đặt ngoài trời mà không cần che chắn mưa. Tuy nhiên cần tránh nơi có
nắng gắt và bức xạ trực tiếp của mặt trời, hoặc nơi có nền bê tông quá nóng. Vì như vậy
hiệu quả giải nhiệt giảm rất nhiều.
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Dàn nóng và yêu cầu lắp đặt

Ống dẫn ga
Liên kết dàn nóng và lạnh là một cặp ống dịch lỏng và gas. Kích cỡ ống dẫn được ghi rõ
trong các tài liệu kỹ thuật của máy hoặc có thể căn cứ vào các đầu nối của nó. Ống dịch
nhỏ hơn ống gas. Các ống dẫn khi lắp đặt nên kẹp vào nhau để tăng hiệu quả làm việc
của máy. Ngoài cùng bọc ống mút cách nhiệt.

Kích cõ ống dẫn môi chất các máy điều hoà dạng rời

Dây điện điều khiển và động lực
Dây điện điều khiển nối giữa dàn nóng và dàn lạnh dùng để điều khiển và phối hợp hoạt
động giữa dàn lạnh và dàn nóng, đồng thời cấp điện nguồn cho quạt dàn lạnh. Tuỳ theo
hãng máy mà số lượng dây có khác nhau từ 3?6 sợi. Kích cỡ dây nằm trong khoảng từ
0,75 ? 2,5mm2. Thông thường máy nén bố trí ở dàn nóng, nếu cấp điện nguồn vào từ
dàn nóng thì kích cỡ dây điện không cần lớn. Tuy nhiên nếu nguồn điện cấp vào từ dàn
lạnh thì dây điện điều khiển sẽ có kích cỡ lớn hơn.
Dây điện động lực (dây điện nguồn) thường được nối vào dàn nóng. Tuỳ theo công suất
máy mà điện nguồn là 1 pha hay 3pha. Thường công suất từ 36.000 Btu/h trở lên sử
dụng điện 3 pha. Số dây điện động lực tuỳ thuộc vào máy 1 pha, 3 pha và hãng máy.
Một số lưu ý khi lắp đặt và sử dụng
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- Vị trí dàn nóng và lạnh: Khi lắp dàn nóng và lạnh phải chú ý vấn đề hồi dầu. Khi hệ
thống làm việc dầu theo ga chảy đến dàn lạnh, hạn chế việc trao đổi nhiệt và làm máy
thiếu dầu. Vì thế khi vị trí dàn lạnh thấp hơn dàn nóng cần phải có các bẩy dầu ở đầu ra
dàn lạnh, để thực hiện việc hồi dầu. Người thiết kế và lắp đặt cần lưu ý chênh lệch độ
cao cho phép giữa dàn nóng và dàn lạnh và độ dài cho phép của đường ống đã nêu trong
các tài liệu kỹ thuật. Khi độ cao lớn có thể sử dụng một vài bẩy dầu, nhưng cần lưu ý khi
sử dụng quá nhiều bẩy dầu trở lực đường ống lớn sẽ làm giảm năng suất lạnh của máy.
- Vị trí lắp đặt dàn nóng phải thoáng, mát và tránh thổi gió nóng vào người, vào các dàn
nóng khác.
- Khi lắp đặt đường ống cần vệ sinh sạch sẽ, hút chân không hoặc đuổi khí không ngưng
khỏi đường ống, hạn chế độ dài đường ống càng ngắn càng tốt, tránh đi đường ống khúc
khuỷu, nhiều mối nối.
Dụng cụ cắt và loe ống

- Sau khi vừa tắt máy không nên chạy lại ngay mà phải đợi ít nhất 3 phút cho đầu đẩy
và hút máy cân bằng rồi chạy lại. Ở một số máy có rơ le thời gian hay mạch trễ cho
phép máy chỉ có thể khởi động sau một khoảng thời gian nào đó kể từ khi bật máy chạy
(thường là 3 phút ).
- Khi sử dụng nên đặt nhiệt độ trong nhà vừa phải tránh đặt quá thấp vừa không tốt về
mặt vệ sinh vừa tốn điện năng.
- Không nên sử dụng dàn nóng máy điều hòa để hong khô, sấy khô các vật khác.
Đặc điểm của máy điều hoà rời
Ưu điểm
- So với máy điều hòa cửa sổ, máy điều hòa rời cho phép lắp đặt ở nhiều không gian
khác nhau.

15/22

Hệ thống điều hoà không khí kiểu khô (part1)

- Có nhiều kiểu loại dàn lạnh cho phép người sử dụng có thể chọn loại thích hợp nhất
cho công trình cũng như ý thích cá nhân.
- Do chỉ có 2 cụm nên việc lắp đặt tương đối dễ dàng.
- Giá thành rẻ.
- Rất tiện lợi cho các không gian nhỏ hẹp và các hộ gia đình.
- Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa.
Nhược điểm
- Công suất hạn chế , tối đa là 60.000 Btu/h.
- Độ dài đường ống và chênh lệch độ cao giữa các dàn bị hạn chế.
- Giải nhiệt bằng gió nên hiệu quả không cao, đặc biệt những ngày trời nóng
- Đối với công trình lớn, sử dụng máy điều hoà rời rất dễ phá vỡ kiến trúc công trình,
làm giảm mỹ quan của nó, do các dàn nóng bố trí bên ngoài gây ra. Trong một số trường
hợp rất khó bố trí dàn nóng.
Các bảng (6.4) và (6.5) dưới đây trình bày đặc tính kỹ thuật của máy điều hoà 2 mãnh,
hãng Trane với dàn lạnh kiểu treo tường và dấu trần là 2 dạng sử dụng phổ biến nhất.
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Máy điều hòa kiểu ghép (Multi - SPLIT)
Máy điều hòa kiểu ghép về thực chất là máy điều hoà gồm 1 dàn nóng và 2 - 4 dàn lạnh.
Mỗi cụm dàn lạnh được gọi là một hệ thống. Thường các hệ thống hoạt động độc lập.
Mỗi dàn lạnh hoạt động không phụ thuộc vào các dàn lạnh khác. Các máy điều hoà ghép
có thể có các dàn lạnh chủng loại khác nhau.
Máy điều hòa dạng ghép có những đặc điểm và cấu tạo tương tự máy điều hòa kiểu rời.
Tuy nhiên do dàn nóng chung nên tiết kiệm diện tích lắp đặt.
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Máy điều hoà dạng ghép

Trên hình 6.13 là sơ đồ của một máy điều hoà ghép. Sơ đồ này không khác sơ đồ nguyên
lý máy điều hoà rời nhưng có nhiều dàn lạnh hơn.
Bố trí bên trong dàn nóng gồm 2 máy nén và sắp xếp như sau:
- Trường hợp có 2 dàn lạnh: 2 máy nén hoạt động độc lập cho 2 dàn lạnh.
- Trường hợp có 3 dàn lạnh: 1 máy nén cho 1 dàn lạnh, 1 máy nén cho 2 dàn lạnh.
Như vậy về cơ bản máy điều hoà ghép có các đặc điểm của máy điều hoà 2 mãnh. Ngoài
ra máy điều hoà ghép còn có các ưu điểm khác:
- Tiết kiện không gian lắp đặt dàn nóng
- Chung điện nguồn, giảm chi phí lắp đặt.
Bảng 6.6 dưới đây giới thiệu đặc tính kỹ thuật của một số máy điều hoà dạng ghép của
hãng Trane.
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Đặc tính kỹ thuật máy điều hoà ghép, hãng Trane

Máy điều hoà kiểu rời dạng tủ
Máy điều hoà rời dạng tủ là máy điều hoà có công suất trung bình. Đây là chủng máy
rất hay được lắp đặt ở các nhà hàng và sảnh của các cơ quan.
Công suất của máy từ 36.000 ? 120.000 Btu/h
Về nguyên lý lắp đặt cũng giống như máy điều hoà rời gồm dàn nóng, dàn lạnh và hệ
thống ống đồng, dây điện nối giữa chúng.
Ưu điểm của máy là gió lạnh được tuần hoàn và thổi trực tiếp vào không gian điều hoà
nên tổn thất nhiệt bé, chi phí lắp đặt nhỏ. Mặt khác độ ồn của máy nhỏ nên mặc dù có
công suất trung bình nhưng vẫn có thể lắp đặt ngay trong phòng mà không sợ bị ảnh
hưởng.
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Máy điều hoà rời dạng tủ

Dàn nóng
Là dàn trao đổi nhiệt ống đồng cánh nhôm, quạt hướng trục có thể thổi ngang hoặc thổi
đứng, máy nén lạnh dạng kín được đặt bên trong dàn nóng.
Dàn lạnh
Có dạng khối hộp (dạng tủ), cửa thổi gió bố trí phía trên cao, thổi ngang, cửa hút ở phía
dưới. Trên miệng thổi có các cánh hướng dòng có thể đứng yên hoặc chuyển động qua
lại để hướng gió đến các vị trí cần thiết. Phía trước cửa hút có phin lọc bụi, định kỳ
người sử dụng cần vệ sinh phin lọc cẩn thận.
Bộ điều khiển dàn lạnh đặt phía mặt trước của dàn lạnh, ở đó có đầy đủ các chức năng
điều khiển cho phép điều khiển các thông số: đặt nhiệt độ phòng, tốc độ chuyển động
của quạt, chọn chế độ làm việc, .. .
Dưới đây là bảng đặc tính kỹ thuật máy điều hoà rời, thổi tự do của hãng Trane
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Đặc tính kỹ thuật máy điều hoà kiểu rời, thổi tự do, hãng Trane
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