HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
HÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ vrv - III
*****
I - Giíi thiÖu nguyªn lý ho¹t ®éng hÖ thèng ®iÒu hoµ DAIKIN VRV-III
- C¸c thiÕt bÞ ®iÒu hßa kh«ng khÝ ë ®©y ®Òu lµ lo¹i lµm l¹nh trùc tiÕp vµ gi¶i nhiÖt b»ng kh«ng
khÝ. Mçi tæ outdoor unit ( dàn nãng) kÕt nèi víi nhiÒu indoor unit ( Dµn l¹nh).
- HÖ thèng ®iÒu hoµ VRV cña h·ng DAIKIN cã thÓ ®iÒu chØnh n¨ng xuÊt l¹nh theo kiÓu ®iÒu
chØnh l−u l−îng m«i chÊt l¹nh qua m¸y nÐn víi tªn viÕt t¾t lµ VRV ( Variable Refrigerant
Volume).
- Khi m¸y ®iÒu hßa ë chÕ ®é lµm l¹nh, m«i chÊt l¹nh ë thÓ h¬i ®−îc m¸y nÐn hót vÒ vµ nÐn
lªn cao ¸p , chuyÓn tíi dµn ng−ng tô ë outdoor unit. T¹i ®©y m«i chÊt l¹nh ®−îc ng−ng tô
thµnh thÓ láng. Sau ®ã m«i chÊt l¹nh tiÕp tôc ®uîc ®Èy tíi c¸c van tiÕt l−u ®iÖn tõ cña c¸c
indoor unit, t¹i ®ã ®−îc ho¸ láng vµ ®i vµo dµn trao ®æi nhiÖt cña indoor unit. T¹i ®©y m«i chÊt
l¹nh trao ®æi nhiÖt víi kh«ng khÝ trong phßng ®iÒu hßa vµ bay h¬i, sau ®ã ®i vÒ b×nh t¸ch láng
vµ m¸y nÐn. Chu tr×nh míi l¹i tiÕp tôc.
- Khi m¸y ®iÒu hßa ë chÕ ®é s−ëi, m«i chÊt l¹nh ë thÓ h¬i ®−îc m¸y nÐn nÐn lªn vµ ®i vµo
c¸c dµn trao ®æi nhiÖt ë c¸c indoor unit ( do t¸c ®éng cña van ®¶o chiÒu). T¹i ®©y m«i chÊt
l¹nh trao ®æi nhiÖt víi kh«ng khÝ trong phßng ®iÒu hßa vµ ng−ng tô thµnh thÓ láng, tiÕp tôc
®uîc ®Èy tíi c¸c van tiÕt l−u ®iÖn tõ cña c¸c outdoor unit, khi m«i chÊt l¹nh ®i qua van tiÕt l−u
nã trë thµnh thÓ láng – h¬i, nã tiÕp tôc ®i vµo dµn trao ®æi nhiÖt cña outdoor unit. T¹i ®©y m«i
chÊt l¹nh trao ®æi nhiÖt víi kh«ng khÝ ngoµi trêi vµ bay h¬i, ®i vÒ b×nh t¸ch láng vµ vÒ m¸y
nÐn. Chu tr×nh míi l¹i tiÕp tôc.
- Kh«ng khÝ trong c¸c khu vùc cÇn ®iÒu hßa ®−îc lµm l¹nh(chÕ ®é l¹nh), lµm nãng (khi s−ëi)
qua trao ®æi nhiÖt víi m«i chÊt l¹nh indoor unit th«ng qua dµn trao ®æi nhiÖt.
- Tuú thuéc vµo nhu cÇu t¶i nhiÖt trong c¸c phßng vµ chÕ ®é ®Æt trªn m¸y ®iÒu hoµ c¸c bé vi
xö lý trong c¸c indoor unit ®iÒu khiÓn ®é më cña van tiÕt l−u.

- HÖ thèng th«ng giã thu håi nhiÖt gåm cã hÖ ®−êng èng giã nèi víi thiÕt bÞ th«ng giã t¸i thu
håi nhiÖt (VAM). ThiÕt bÞ nµy cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ cÊp kh«ng khÝ t−¬i vµo trong phßng
®iÒu hoµ vµ th¶i kh«ng khÝ trong phßng ra ngoµi. Qu¸ tr×nh nµy, kh«ng khÝ t−¬i hót vµo vµ
kh«ng khÝ trong phßng th¶i ra ®−îc trao ®æi nhiÖt víi nhau taÞ VAM ®Ó nh»m gi¶m bít tæn
thÊt nhiÖt.
ii - Tr×nh tù vËn hμnh
1. Tr×nh tù khëi ®éng :
Cã thÓ tiÕn hµnh vËn hµnh m¸y §HKK theo tr×nh tù sau :

- §Æt c¸c chÕ ®é nhiÖt ®é, tèc ®é giã.... Trªn b¶ng ®iÒu khiÓn
- Ên nót ON/OFF trªn bé ®iÒu khiÓn khi thÊy ®Ìn ®á s¸ng lµ Indoor unit ®· ®−îc khëi ®éng.
Sau kho¶ng vài phót sau c¸c bé vi xö lý sÏ lÖnh cho Outdoor unit khëi ®éng.
2.

Tr×nh tù ngõng m¸y :
- Ên nót ON/OFF trªn bé ®iÒu khiÓn khi thÊy cã ®Ìn ®á t¾t lµ Indoor unit ®· ®−îc t¾t.
- Khi t¾t hÕt indoor unit trong mét tæ hîp th× outdoor unit cña hÖ thèng ®ã tù ®éng t¾t
* Chó ý:
- Kh«ng t¾t trùc tiÕp c¸c indoor unit b»ng aptomat ®Æt trong tñ ®iÖn mµ ph¶i t¾t c¸c
indoor b»ng ®iÒu khiÓn.
- Kh«ng nªn t¾t aptomat cña c¸c outdoor unit vµ aptomat tæng trong suèt c¶ mïa ch¹y
nÕu kh«ng ngõng sö dông l©u ®Ó sÊy dÇu b«i tr¬n trong m¸y nÐn (c¸c aptomat nµy ®Æt
t¹i tñ ®iÖn tæng cña tñ ®iÖn ®iÒu hoµ).
- §äc kü catalogue h−íng dÉn cña b¶n h·ng göi kÌm theo thiÕt bÞ.

iii - C¸c ®iÒu cÇn chó ý kh¸c
- CÇn cã c¸n bé kü thuËt l¹nh - ®iÒu hßa kh«ng khÝ chuyªn tr¸ch cã chøng chØ chuyªn
m«n vËn hµnh hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ VRV .
- CÇn cã nhËt ký vËn hµnh m¸y, ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè vËn hµnh cña hÖ thèng trong
tõng buæi vËn hµnh nh− : thêi gian ho¹t ®éng, ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, nhiÖt ®é... vµ cã x¸c nhËn
cña c¸n bé vËn hµnh.
- §¶m b¶o quy tr×nh vËn hµnh theo ®iÒu II.
- §¶m b¶o quy tr×nh b¶o tr× hÖ thèng ®Þnh kú vµ cã l−u l¹i b»ng v¨n b¶n vµ x¸c nhËn cña c¸c
c¸n bé cã thÈm quyÒn
-Th−êng xuyªn kiÓm tra ®iÖn ¸p nguån, ®é lÖch pha, nÕu ngoµi giíi h¹n cho phÐp, kh«ng
®−îc vËn hµnh m¸y §HKK.
- Th−êng xuyªn lµm vÖ sinh c«ng nghiÖp hÖ thèng §HKK
- C¾t toµn bé ®iÖn khi b¶o d−âng, söa ch÷a ..., ®¶m b¶o an toµn ®iÖn.
- NÕu thiÕt bÞ tù ®éng dõng hoÆc cã sù cè, t×m nguyªn nh©n ®Ó tù xö lý. NÕu kh«ng ®−îc th×
yªu cÇu c¸n bé kü thuËt ®Õn xem xÐt vµ t×m biÖn ph¸p xö lý
- §äc kü catalogue h−íng dÉn cña b¶n h·ng göi kÌm theo thiÕt bÞ.
- Thùc hiÖn ®Çy dñ c¸c chÕ ®é vËn hµnh, b¶o d−ìng, söa ch÷a, vÖ sinh c«ng nghiÖp toµn bé hÖ
thèng.

iV - h−íng dÉn sö dông ®iÒu khiÓn:
1. Giíi thiÖu chung:

- C¸c bé ®iÒu khiÓn BRC1C62 dïng ®Ó kÕt nèi víi indoor unit vµ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ
thèng, bé ®iÒu khiÓn BRC301B61 dïng ®Ó kÕt nèi víi thiÕt bÞ th«ng giã thu håi nhiÖt .C¸c
indoor unit vµ thiÕt bÞ th«ng giã thu håi nhiÖt ph¶i ®−îc kÕt nèi víi bé ®iÒu khiÓn, nÕu kh«ng
th× kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®−îc.
- Th«ng qua bé ®iÒu khiÓn ta cã thÓ ®Æt c¸c chÕ ®é cho phßng vµ cho indoor unit nh−: NhiÖt
®é, chÕ ®é qu¹t thÊp/cao, chÕ ®é s−ëi/l¹nh/qu¹t/ t¸ch Èm, bËt/t¾t c¸c indoor unit.... B»ng c¸c
phÝm chøc n¨ng trªn bé ®iÒu khiÓn
2. C¸c phÝm chøc n¨ng vµ biÓu t−îng trªn bé ®iÒu khiÓn.
a. Bé ®iÒu khiÓn BRC1C62

§Æt chÕ ®é L¹nh/ S−ëi/ Qu¹t/ T¸ch Èm b»ng nót sè (21). VÒ mïa nãng ®Æt chÕ ®é L¹nh trªn
mµn h×nh ë vÞ trÝ sè (7) xuÊt hiÖn biÓu t−îng b«ng tuyÕt * vÒ mïa rÐt ®Æt chÕ ®é S−ëi trªn mµn h×nh
ë vÞ trÝ sè (7) xuÊt hiÖn biÓu t−îng mÆt trêi ☼ .
1. Nót Ên ON/OFF: Ên nót m¸y ch¹y(®Ìn 2 s¸ng), Ên tiÕp m¸y ngõng(®Ìn 2 t¾t).
2. §Ìn b¸o m¸y ho¹t ®éng (®Ðn s¸ng: m¸y ho¹t ®éng; ®Ìn t¾t: m¸y dõng)

3. BiÓu t−îng ®iÒu chØnh chÕ ®é : Kh«ng chuyÓn chÕ ®é l¹nh/s−ëi ®−îc khi biÓu t−îng nµy xuÊt
hiÖn. ChØ cã thÓ chuyÓn chÕ ®é l¹nh/s−íi cña 1 tæ t¹i ®iÒu khiÓn chñ cña tæ nµy( ®iÒu khiÓn kh«ng
hiÖn biÓu t−îng trªn)
4, 22. BiÓu t−îng vµ nót chØnh c¸nh h−íng giã
6, 18. BiÓu t−îng vµ nót cµi ®Æt t¨ng gi¶m nhiÖt ®é (160C – 320C).
7, 21. BiÓu t−îng vµ nót cµi ®Æt chÕ ®é ho¹t ®éng. Theo thø tù biÓu t−îng lµ:
ChÕ ®é ch¹y qu¹t
ChÕ ®é ch¹y t¸ch Èm
ChÕ ®é ch¹y l¹nh
ChÕ ®é ch¹y nãng
ChÕ ®é ch¹y nãng
Chó ý: Khi cÇn thay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng th× Ên nót 21 vµ nh×n biÓu t−îng 7.
8. BiÓu t−îng hiÓn thÞ hÑn giê bËt t¾t.
14. Nót bËt t¾t hÑn giê
15. Nót x¸c nhËn thêi gian cµi ®Æt hÑn giê.
17. Nót t¨ng gi¶m thêi gian hÑn giê.
11, 20. BiÓu t−îng vµ nót ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t. Khi Ên nót 20 th× sÏ hiÓn thÞ biÓu t−îng 11 theo
hai cÊp ®é:
ChÕ ®é ch¹y qu¹t tèc ®é cao (HIGH) .
ChÕ ®é ch¹y qu¹t tèc ®é thÊp (LOW).
12, 19. BiÓu t−îng vµ nót Ên b¸o cÇn ph¶i vÖ sinh l−íi läc bôi. Khi ®iÒu khiÓn hiÖn biÓu t−îng th×
cÇn

ph¶i vÖ sinh l−íi läc bôi cña dµn l¹nh. Sau khi vÖ sinh xong th× Ên nót

19 ®Ó xãa biÓu t−îng.

b. Bé ®iÒu khiÓn BRC301B61

1,7 . Nót kiÓm tra, ch¹y thö.
2 . Nót chän, hiÓn thÞ chÕ ®é ch¹y, Nót chän, hiÓn thÞ tèc ®é qu¹t (cao-HIGH; thÊp-LOW).
3 . Nót ®Æt, t¾t, hiÓn thÞ chÕ ®é hÑn giê.Nót ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m thêi gian.
4,5 . Nót t¨ng, gi¶m, hiÓn thÞ thêi gian.
6 . Nót x¸c nhËn cµi ®Æt chÕ ®é hen giê.

b, Bé ®iÒu khiÓn BRC7E61W

1. HiÓn thÞ m¸y ho¹t ®éng (®Ðn s¸ng: m¸y ho¹t ®éng; ®Ìn t¾t: m¸y dõng)
2. BiÓu tîng chÕ ®é lµm viÖc(ch¹y qu¹t giã; ch¹y t¸ch Èm; chÕ ®é tù ®éng 250C,low; chÕ ®é
l¹nh; chÕ ®é sëi)
3. HiÓn thÞ nhiÖt ®é cµi ®Æt.
4. HiÓn thÞ ch¬ng tr×nh hÑn giê.
5. BiÓu tîng c¸nh híng giã.
6. HiÓn thÞ tèc ®é qu¹t (cao-H; thÊp -L)
7. HiÓn thÞ “KiÓm tra, ch¹y thö”. Khi Ên nót “KiÓm tra, ch¹y thö” t¹i ®©y hiÓn thÞ chÕ ®é cña
hÖ thèng.
8. Nót Ên ON/OFF: Ên nót m¸y ch¹y, Ên tiÕp m¸y ngõng.
9 . Nót chän tèc ®é qu¹t (cao-HIGH; thÊp-LOW).
10. Nót ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m nhiÖt ®é (160C -320C)
11. Nót ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m thêi gian.
12. Nót ®Æt, t¾t chÕ ®é hÑn giê.
13. Nót ®Æt, xo¸ thêi gian hÑn giê.
14. Nót chØnh híng giã.
15. Nót chän chÕ ®é lµm viÖc.
16. Nót ®Æt hÑn giß vÖ sinh líi läc
17. Nót kiÓm tra, ch¹y thö.

BẢNG MÃ LỖI HỆ THỐNG VRV

DÀN LẠNH

Mã lỗi

Hiển thị
kiểm tra

Máy số

Nội dung sự cố

A0

Lỗi thiết bị bảo vệ bên ngoài

A1

Lỗi PCB hoặc bộ nhớ trong

A3

Sự cố bơm nước xả(33H)

A6

Kẹt hoặc quá tải mô tơ quạt ( MF)

A7

Sự cố motor cánh đảo gió (MA)

A9

Sự cố van tiết lưu điện tử (20E)

AF

Mực nước xả trên giới hạn

AH

Phin lọc gió

AJ

Lỗi chưa lắp điện cho bộ nhớ PC

C4

Lồi sensor (R2T)

C5

Lỗi sensor dàn trao đổi nhiệt (R3T)

C9

Lỗi sensor gió vào (R1T)

CJ

Lỗi sensor ở remote

E1

PC board defect

E3

Áp suất đi không bình thuờng ( HPS tác động )

E4

Áp suất về không bình thường ( LPS tác động )

E5

Máy nén hỏng phần cơ ( INV)

E6

Máy nén hỏng phần cơ ( STD1 or STD 2)

E7

Quá tải quạt dàn nóng ( Motor DC)

E9

Sự cố van tiết lưu điện tử ( EV1~3) (Y1E~3E)

F3

Nhiệt độ đường đi không bình thường
Nhiệt độ trao đổi nhiệt không bình thường, nạp
gas quá nhiều
Sự cố công tắc cao áp

F6
H3

DÀN NÓNG

Đèn hoạt
động

H4

H9

Công tắc hạ áp tác động
Tính hiệu motor quat dàn nóng không bình
thường
Lỗi sensor nhiệt độ ben ngoài (R1T)

J2

Lỗi sensor ( CT1~CT2)

J3

Sensor nhiệt độ đường đi (R31~33T)
(Tdi,Tds1,Tds2)

J5

Sensor nhiệt độ đường về (R2T)

J6

Sensor dàn trao đổi nhiệt (R4T)

H7

J7

Sensor bầu đi

J8

Sensor ống quân bình dầu (R7T)

J9

Sensor độ quá lạnh dàn trao đổi nhiệt (R5T)

JA

Sensor áp suất đường đi

JC

Sensor áp suất đường về

L0

Inverter system error

L4

Nhiệt độ tản nhiệt inverter cao

L5

Biến điện nguồn inverter (AC~DC)

L6

Motor máy nén chạm vỏ

L8

Dòng biến tần không bình thường

L9

Lồi khởi động biến tần

Mã lỗi

Đèn hoạt
động

HỆ THỐNG
THIẾT
BỊ
THÔNG
GIÓ
THU
HỒI
NHIỆT

Máy số

Nội dung sự cố

LA

Sự cố PBC nguồn

LC

Lỗi tính hiệu giữa PCB inverter và PCB khiển

P1

Mất Pha điện áp không cần bằng

P4

Lỗi sensor tản nhệt Inverter

U0

Nap thiếu gas

U1

Ngươc pha ( điện)

U2

Điện áp không bình thường

U3

Không thực hiện chạy test
Lỗi dây tính hiệu giửa dàn nóng và dàn lạnh
Kiểm tra nguồn câp cho dàn nóng và dàn lạnh

U4

Remote
trung
tâm và
lập trình
thời
gian

Hiển thị
kiểm tra

U5

Lỗi tính hiệu giửa dàn lạnh và remote

U5

Hỏng PCB remote hoặc cài đặt remote

U7

UA

Lỗi tính hiệu giửa các dàn nóng . cài đặt địa chỉ
Sự cố đường tính hiệu giữa remote chính và
phụ
Lỗi tính hiệu dàn lạnh dàn nóng trong cùng hệ
thồng
Số dàn lạnh kết nối vượt quá giới hạn

UC

Trùng địa chỉ của điều khiển trung tâm

UE

Sự cố đường tính hiệu giữa remote trung tâm
và dàn lạnh

UF

Đường ống gas / dây tính hiệu không tương
thích với nhau

UH

Lỗi chức năng hệ thống (Lỗi địa chỉ tự động )

U8
U9

M1

O or ●

PCB hỏng

M8

O or ●

MA

O or ●

Sự cố tính hiệu giữa các bộ điều khiển trung
tâm
Kết hợp không tương thích giữa các bộ điều
khiển trung tâm

MC

O or ●

Trùng địa chỉ, cài đặt không đúng

64

Lỗi cảm biến nhiệt gió dàn lạnh

65

Lỗi cảm biến nhiệt gió bên ngoài

68
6A

Cửa gió

6A

Của gió và cảm biến nhiệt

6F

Sự cố remote

6H

Sự cố công tắc cửa và zăc nối

94

Lỗi tính hiệu bên trong

Ghi chú:
Hệ thống vẫn hoạt động khi báo lỗi

Ghi chú: Khi máy báo sự cố (đèn đỏ nhấp nháy) ở góc dưới màn hình bên trái sẽ hiển thị mã lỗi
( ví dụ U1,A3,...).
Xin vui lòng thông báo mã lỗi tới Công Ty Việt Kim :
Điện thọai : 08-62811248 , Fax: 08-62811249, Gặp bộ phận sửa chữa để được hướng dẫn.

