
Các sản phẩm của Daikin được sản xuất để xuất khẩu sang rất nhiều nước trên toàn thế giới. Trước khi mua hàng, hãy 
xác nhận với nhà nhập khẩu, nhà phân phối và/hoặc nhà bán lẻ được ủy quyền tại địa phương để biết sản phẩm có 
tuân theo các tiêu chuẩn có thể áp dụng, và phù hợp sử dụng ở vùng mà sản phẩm sẽ được sử dụng. Với quan điểm 
này, Chúng tôi không có ý ngăn chặn, hạn chế hay thay đổi việc áp dụng bất kỳ quy định pháp luật nào tại địa phương.

Hãy yêu cầu một nhà thầu hay người lắp đặt có chuyên môn lắp đặt thiết bị này. Không cố tự lắp đặt thiết bị vì lắp đặt 
không đúng cách có thể dẫn đến rò rỉ nước, chất làm lạnh, gây chập điện hay cháy nổ.

Chỉ sử dụng linh kiện hay phụ tùng thay thế do Daikin chỉ dẫn hoặc cung cấp. Hãy yêu cầu một nhà thầu hoặc người 
lắp đặt có chuyên môn lắp đặt các linh kiện, phụ tùng thay thế. Sử dụng các linh kiện hay phụ tùng thay thế không 
được phép hay lắp đặt không đúng cách có thể dẫn đến rò rỉ nước, chất làm lạnh, gây chập điện hay cháy nổ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sách hướng dẫn sử dụng có cung cấp các hướng dẫn an toàn và cảnh báo 
quan trọng. Phải tuyệt đối tuân thủ theo những chỉ dẫn này.

Cảnh báo

Liên hệ với nhà nhập khẩu, nhà phân phối và/hoặc nhà bán lẻ tại địa phương khi có yêu cầu.

1. Không nên lắp đặt máy điều hòa không khí tại những nơi sinh ra khí ăn mòn như khí axit hoặc kiềm.
2. Nếu dàn nóng được lắp gần bờ biển, nên tránh vị trí đón gió biển trực tiếp. Nếu bạn muốn lắp dàn nóng gần bờ 
biển, hãy liên hệ với nhà phân phối tại địa phương.

Lưu ý về sự ăn mòn sản phẩmCảnh báo

 

Lưu ý về sóng hài
       Đây là thiết bị biến tần nên có thể sinh ra sóng hài.
       Nếu pháp luật sở tại yêu cầu cần triệt tiêu sóng hài tại công trình, vui lòng phối hợp với đơn vị thiết
       kế điện để thực hiện các biện pháp triệt tiêu sóng hài.
       Liên hệ với nhà cung cấp địa phương để có thêm chi tiết

VN-PLXPMT1725A

Máy Điều Hoà Không Khí Packaged
Quạt Tĩnh 
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Hoạt động Dừng Khởi động lại

Tính Năng Của Máy Nối Ống Gió
Dàn Rời - Gas R410A

Tính Năng Của Dàn Nóng
Gas R410A

Vỏ Máy Bền Bỉ
Vỏ được làm bằng thép mạ 
kẽm, phủ polyester epoxy 
để bảo vệ, chống sự ăn mòn.

Chuyển Đổi Hướng
Gió Thổi
Đa năng, như là hướng thổi 
gió (dọc hoặc ngang) có thể 
được thay đổi tại công trình 
theo yêu cầu.
(Chỉ dành cho công suất 12.5hp trở lên)

Có Thể Thay Đổi Bộ Phận
Truyền Động
Động cơ dàn lạnh điều khiển 
bằng dây đai cho phép thay đổi 
Puly để đáp ứng các yêu cầu về 
áp suất tĩnh và lưu lượng gió 
khác nhau.
(Chỉ dành cho công suất 12,5hp trở lên). 

Vật Liệu Cách Nhiệt 
Polyetylen (PE)
Có độ dày 10 mm, cách nhiệt 
chống cháy với bề mặt bền, 
chống lại bụi bẩn cứng và có độ 
chống đâm thủng cao hơn so 
với sợi thủy tinh. 

Dàn Tản Nhiệt
Dàn ống đồng có rãnh bên trong 
để truyền nhiệt tối ưu.

Chất Lượng Không Khí
Trong Nhà
Một đường ray dày 2 inch được 
cung cấp ở phần gió hồi dùng để 
lắp đặt phin lọc khi cấp gió.

Vận Hành Bán Tải
Cấu hình theo tổ hợp (Mô-đun) 
cho phép hoạt động theo điều 
kiện bán tải để đáp ứng công 
suất làm lạnh cần thiết.

Động Cơ Quạt Dàn Nóng 
Với Bảo Vệ Chống Xâm Nhập IP55
Động cơ được thiết kế với khả 
năng chống bụi để đảm bảo độ ổn 
định và vận hành mượt mà. 

Thiết Kế Cổng Kỹ Thuật
Thân Thiện
Dễ dàng thao tác máy nén và 
bảng điều khiển. Dễ dàng tháo 
lắp động cơ quạt để bảo trì. Dàn 
ngưng tụ dễ dàng làm sạch hơn 
vì nó có sức cản gió thấp hơn, do 
đó, ít bụi hơn. 

Chuyển Đổi Hướng Gió Thổi
Linh hoạt, như là hướng xả khí 
(dọc hoặc ngang) có thể được thay 
đổi tại công trường theo yêu cầu.
(Đối với công suất 100, 125 và 150).

Các van được cung cấp để lắp 
đặt đồng hồ đo áp suất tại công 
trường. Các van này có thể dễ 
dàng thao tác mà không cần 
phải mở bảng điều khiển. 

Van Dịch Vụ

Đường Ống Dài
Chiều dài đường ống và độ cao tối 
đa tương ứng là 75m và 30m, mang 
đến sự linh hoạt trong thiết kế cho 
các tòa nhà có kích thước lớn.

Máy Nén Xoắn Ốc Hiệu 
Quả Cao
Hiệu quả cao, tiếng ồn thấp và 
máy nén cuộn kín cho hiệu suất 
tối ưu. Hệ thống cũng đi kèm với 
một bảo vệ quá tải nội bộ và sưởi 
trục khuỷu.

Mất điện Có điện trở lại
Tự Khởi Động Lại Khi Mất Điện Với
Cài Đặt Được Thiết Lập Trước Đó
Trong trường hợp mất điện đột ngột khi đang vận hành, 
thiết bị sẽ tự động khởi động lại theo 64 kiểu thời gian 
phục hồi khác nhau (trong vòng 180 giây đến 244 giây) 
và thiết bị sẽ hoạt động dựa trên cài đặt trước đó (chế độ 
hoạt động, nhiệt độ và tốc độ quạt). Điều này đảm bảo 
rằng các máy điều hòa không khí trong cùng tòa nhà sẽ 
tiếp tục ngẫu nhiên thay vì tất cả các thiết bị hoạt động 
trở lại cùng một lúc, ngăn chặn sự đột biến điện sau khi 
mất điện. 

Các cài đặt được lưu trữ trước khi mất điện.

Tính năng sản phẩm
Cân bằng tải giúp tăng sự ổn định của máy 
nén bằng cách cân bằng thời gian chạy máy 
nén của mỗi dàn.
Bảo vệ áp suất cao và áp suất thấp.
Bảo vệ máy nén và động cơ quá tải.
Báo lỗi cảm biến.
Thời gian chạy máy nén tối thiểu để đảm bảo 
hồi dầu.

Công suất yêu cầu:
10.0 HP

Công suất tối đa:
20.0 HP

Hoạt động (10.0 HP)

Chờ (10.0 HP)

Tổng thời gian chạy: 5 tiếng

Tổng thời gian chạy:
6 tiếng

Chờ (10.0 HP)

Hoạt động (10.0 HP)

Tổng thời gian chạy: 5 tiếng

Tổng thời gian chạy:
4 tiếng

Công suất yêu cầu:
10.0 HP

Công suất tối đa:
20.0 HP

VN-PLXPMT1725A_ Pg1 & Pg2 FA.pdf   1   7/31/2020   11:12:01 AM



Các tính năng:

Dàn Tản Nhiệt Vi Ống
(Microchannel)Sơ lược về dàn Microchannel

Bộ trao đổi nhiệt dàn ngưng tụ được tạo thành từ 
dàn microchannel hoàn toàn bằng nhôm. So sánh 
với dàn ống đồng cánh nhôm thông thường, 
microchannel chống ăn mòn cao và có cấu trúc 
cứng cáp hơn. Với cùng diện tích mặt, dàn 
microchannel cần lượng môi chất lạnh ít hơn 
trong khi cung cấp trao đổi nhiệt tốt hơn và nhẹ 
hơn so với dàn ống đồng cánh nhôm thông 

Hiệu suất
trao đổi nhiệt

tối ưu
Ống dẫn vi ống làm tăng 
diện tích bề mặt truyền 

nhiệt giữa môi chất lạnh và 
không khí. Đường kính nhỏ 
của các ống dẫn và sự tiếp 
xúc liên tục giữa các ống 
với cánh đảm bảo truyền 

nhiệt hiệu quả.

Cứng cáp
Các ống thép giả được đặt ở 

trên và dưới để gia cố ống dẫn 
vi ống đầu tiên và cuối cùng. 

Ngoài ra, cách nhiệt được 
thêm vào để bảo vệ dàn tản 
nhiệt khỏi sự rung trong quá 

trình vận chuyển. Cấu trúc dàn 
tản nhiệt và cánh tản nhiệt rất 
chắc chắn ít bị thiệt hại hơn so 
với dàn ống đồng cánh nhôm 

thông thường. Do đó, phun rửa 
áp lực cao có thể được sử dụng 

để làm sạch dàn tản nhiệt.

Liên kết luyện kim
Các dàn tản nhiệt microchannel 
có các khớp nối được hàn ít hơn 
so với cuộn dây ống đồng cánh 
nhôm thông thường. Tất cả các 
khớp nối nhôm-đồng được bảo 
vệ với ống co nhiệt để chống ăn 

mòn.

Điều khiển từ xa có dây

Điều chỉnh nhiệt độ từ 16oC đến 30oC
Hoạt động nhiệt độ theo oC hoặc oF
Điều chỉnh tốc độ quạt (C/TB/T/Tự động)*
Làm lạnh/Quạt/Khử ẩm
Chế độ tiết kiệm điện
Tự hiển thị chuẩn đoán mã lỗi
Tính năng khoá phím và khoá quạt
Đồng hồ thời gian thực với bộ hẹn giờ 7 ngày
Tính năng ngủ
Tính năng đảo gió
Tín hiệu lỗi
Pin dự phòng và duy trì cài đặt khi mất điện
Bộ nhớ cài đặt cuối (cài đặt sao lưu bộ nhớ từ bo mạch chính)
Hẹn giờ trễ (1 hoặc 2 giờ)
Tương tác với điều khiển từ xa không dây (BRC52A62/64)
 

*Chỉ áp dụng model FDN80/100H 

Các tính năng:
Điều chỉnh nhiệt độ từ 16oC đến 30oC
Chế độ tiết kiệm điện
Tự hiển thị chuẩn đoán mã lỗi
Tính năng khoá phím
Hiển thị hoạ động máy nén
Đồng hồ thời gian thực với bộ hẹn giờ 7 ngày
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Nối ống gió dàn rời - Dòng H (50Hz) Một Chiều Lạnh R410A

Thông số kỹ thuật cho máy nối ống gió dàn rời dòng H - Một chiều lạnh (R410A)
Model dàn lạnh
Model dàn nóng
Công suất làm lạnh
danh định

EER Danh định

Điện nguồn
Lưu lượng gió (C/TB/T)
hoặc (Cao)
Áp suất tĩnh ngoài
(C/TB/T) hoặc (Cao)

Kích thước (CxRxD)
Trọng lượng máy
Điện nguồn

Độ ồn
(C/TB/T) hoặc (Cao)

Độ ồn

Kích thước (CxRxD)
Trọng lượng máy

Ống kết nối - Lỏng
Ống kết nối - Hơi
Chiều dài đường ống tối đa

Độ chênh lệch đường ống tối đa

Dà
n 

lạ
nh

Dà
n 

nó
ng

Model dàn lạnh
Model dàn nóng

Công suất làm lạnh
danh định

EER Danh định

Điện nguồn

Lưu lượng gió (Cao)
Áp suất tĩnh ngoài (Cao)

Độ ồn

Kích thước (CxRxD)
Trọng lượng máy

Điện nguồn

Độ ồn

Kích thước (CxRxD)

Trọng lượng máy

Ống kết nối - Lỏng
Ống kết nối - Hơi
Chiều dài đường ống tối đa

Độ chênh lệch đường ống tối đa

CHÚ Ý

1. Công suất làm lạnh định mức dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ phòng. 27°CBD, CWB 19°CBD; nhiệt độ ngoài trời. 35°CBD.
2. Dàn nóng được vận chuyển chỉ được nạp khí Nitơ. Bổ sung môi chất lạnh tại công trường.
3. Tất cả các dàn đang được thử nghiệm và tuân thủ ISO5151 (Dàn không có ống dẫn) hoặc ISO13253 (Dàn có ống dẫn)

Dà
n 

lạ
nh

Dà
n 

nó
ng
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