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T̀M HỈU V̀ Ḥ TH́NG ĐÌU H̀A MULTI V III C̉A
LG ELECTRONICS

I. T̉NG QUAN:
1. Ḥ TH́NG ĐÌU H̀A MULTI:
Về hình thức, điều hòa Multi chỉ là một thuật ngữ mới dựa trên nền tảng khái niệm
Multi. Nó chính là b ớc cải tiến của nhóm điều hòa thông th ờng gồm một dàn nóng có
khả năng kết nối với một dàn lạnh nhằm tiết kiệm diện tích lắp đặt và tận dụng khả năng
tập trung làm mát phòng u tiên nhờ sử dụng hệ số làm lạnh không đồng thời. B ớc cải
tiến này đem lại rất nhiều giá trị tiện ích cho ng ời sử dụng.

H̀nh 1: Ḥ th́ng đìu h̀a không kh́ Multi c̉a LG Electronics.
Khái niệm Multi là khái niệm khá cơ bản và đ ợc sử dụng trong rất nhiều lĩnh
vực. Công nghệ “Multi - air conditioner” đ ợc công ty LG Electronics đăng ký bản
quyền sáng chế đầu tiên vào cuối năm 2004 và tới năm 2008 mới công bố (theo
http://www.freepatentsonline.com).
2. Ḥ TH́NG ĐÌU H̀A MULTI V III C̉A LG ELECTRONICS:
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Multi V III của LG Electronics là dạng hệ
thống điều hòa trung tâm một dàn nóng và nhiều dàn lạnh đ ợc thiết kế dành riêng cho
các tòa nhà nh : Văn phòng, Khách sạn, …
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Điều hòa th ơng mại LG Multi V III là một dòng sản phẩm điện lạnh chất l ợng
cao đ ợc thiết kế với giải pháp năng l ợng và công nghiệp HVAC sáng tạo và tiên tiến
trên thế giới.
Hệ thống điều hòa này có khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 30% so với các hệ
thống thông th ờng do đ ợc tích hợp bởi công nghệ kiểm soát biến tần với biên độ rộng,
chỉ số hiệu quả năng l ợng (COP) cao. Công suất lớn nhất với một modul đạt 20 Hp. Vì
vậy hệ thống có thể đạt tới công suất 80 Hp khi kết hợp 4 modul. Hệ thống làm lạnh
nhanh, có thể đạt đ ợc nhiệt độ mong muốn trong 10 phút trong khi các hệ thống thông
th ờng phải mất tối thiểu 20 phút.
Với thiết kế thông minh, cải tiến của ống dẫn môi chất, cho phép chiều dài từ dàn
nóng tới dàn lạnh xa nhất có thể lên tới 225m và cao độ tối đa lên tới 110m, nên tổng độ
dài tối đa của ống dẫn này lên đến 1.000m. Bên cạnh đó, sự linh hoạt của nó có thể lắp
đặt theo cả 4 h ớng: trái, phải, tr ớc, sau, khiến cho điều hòa LG Multi V III có thể dễ
dàng lắp đặt dễ dàng và áp dụng cho mọi tòa nhà cao tầng.
Hệ thống này tiết kiệm đ ợc 30% diện tích lắp đặt ống dẫn môi chất và 50% diện
tích lắp đặt dàn nóng ngoài trời so với hệ thống khác có cùng công suất, do cách thiết kế
lắp đặt các máy có kích th ớc nhỏ gọn. Sau khi lắp đặt, hệ thống chỉ cần một khoảng
rộng 500 mm ở phía tr ớc để thao tác lắp đặt và vận hành bảo d ỡng, giảm 50% so với
công nghệ cũ vốn cần tới 900 mm không gian. Do vậy, các kỹ s có thể lắp đặt, vận
hành, bảo d ỡng dễ dàng.
Ngoài ra, quạt dàn nóng đ ợc thiết kế với cột áp cao 8 mmAq giúp cho luồng gió
giải nhiệt dàn nóng đ ợc v ơn ra xa, tránh hiện t ợng quẩn gió.
Dòng sản phẩm mới LG Multi V III với hơn 10 chủng loại dàn lạnh, tùy theo từng
chủng loại mà dải công suất có thể thay đổi từ 5.000 Btu/h tới 96.000 Btu/h. Với nhiều
kiểu dáng khác nhau sẽ thích hợp với nhiều loại phòng, tòa nhà.
3. Ḥ TH́NG ĐÌU H̀A MULTI V III ṬI KHOA CÔNG NGḤ NHỊT
ḶNH TRỪNG Đ̣I ḤC CÔNG NGHỊP TP.HCM:
Ngày 03-11-2013 Tr ờng Đại Học Công Nghiệp TP.HCM và Công ty LG
Electronics đư kí hết hợp tác chiến l ợc và Công ty LG Electronics đư tài trợ cho Khoa
Công Nghệ Nhiệt Lạnh- Tr ờng Đại Học Công Nghiệp TP.HCM một hệ thống điều hòa
không khí Multi V III.
Theo sự khảo xác của em, hệ thống điều hòa không khí trung tâm Multi V III đây
có tổng thể gồm 6 dàn lanh:
KỸ SƯ: NGUYỄ N BÙ I ĐẠ T
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Dàn lạnh 1: Âm trần nối ống gió (́p suất tĩnh); Công suất 19.100 Btu/h.
Dàn lạnh 2: Âm trần nối ống gió (Built-in); Công suất 12.300 Btu/h.
Dàn lạnh 3: Cassette âm trần 4 h ớng thổi; Công suất 36.200 Btu/h.
Dàn lạnh 4: Cassette âm trần 2 h ớng thổi; Công suất 19.100 Btu/h.
Dàn lạnh 5: Cassette âm trần 1 h ớng thổi; Công suất 12.300 Btu/h.
Dàn lạnh 6: ́p trần; Công suất 19.100 Btu/h.

H̀nh 2: Ćc lọi d̀n ḷnh (AC-Air Coil) c̉a ḥ th́ng đìu h̀a Multi V III.
Hệ thống bao gổm một dàn nóng có công suất 39.200 (W), hay 33.700 Kcal/h;
133.800 Btu/h; đ ợc gh́p từ hai dàn nóng nhỏ có công suất 20 (Hp). Dàn nóng có công
suất điện là 10,9 (kW); với dòng là 19,8 (A). Toàn bộ hệ thống d̀ng Gas 410A khoảng
6,4 (kg).
II. PHÂN T́CH ĆU ṬO V̀ NGUYÊN Ĺ HỌT Đ̣NG:
1. ĆU ṬO C̉A Ḥ TH́NG:
Hệ thống bao gồm một dàn nóng kết nối với sáu dàn lạnh khác nhau. Sau đây em
xin đi phân tích cụ thể từng loại nh sau:
1.1 ĆU ṬO C̉A D̀N ḶNH:
1.1.1 ÂM TR̀N ŃI ́NG GÍ:
Cấu tạo loại Âm trần nối ống gió (́p suất tĩnh) này nh h̀nh vẽ bên d ới. Dàn
lạnh kiểu dấu trần đ ợc 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 gióvà 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
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dấu trần th ờng lớn và nằm trong khoảng 36.000÷60.000 Btu/h. Máy điều hoà có dàn
lạnh kiểu dấu trần có thểlắp đặt cho các phòng t ơng đối lớn.

H̀nh 3: Lọi d̀n ḷnh Âm tr̀n ńi ́ng gí (Concealed Type) (́p sút t̃nh).

H̀nh 4: Lọi d̀n ḷnh Âm tr̀n ńi ́ng gí (Concealed Type) (Built-in).
KỸ SƯ: NGUYỄ N BÙ I ĐẠ T
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1.1.2 CASSETTE ÂM TR̀N 4,2,1 HỨNG TH̉I.
Dàn lạnh cassette đ ợc lắp gắp lên trần, với toàn bộ dàn lạnh nằm khuất trong la
phông, phần nhô xuống d ới 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.

H̀nh 5: Lọi d̀n ḷnh Cassette 4 v̀ 2 hứng th̉i (Cassette 4,2 Way).

H̀nh 6: Lọi d̀n ḷnh Cassette 1 hứng th̉i (Cassette 1 Way).
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1.1.3 ́P TR̀N (UNDER CEILING, CEILING SUSPENDED).
Loại áp trần đ ợc lắp đặt áp sát la phông. Dàn lạnh áp trần thích hợp cho các công
trình có trần thấp và rộng.Gió đ ợc thổi ra đi sát trần, gió hồi về phía d ới 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 nh ng máng hứng n ớc ng ng bên trong đặt ở những vị trí rất
khác nhau (h̀nh bên d ới).

H̀nh 7: Lọi d̀n ḷnh ́p tr̀n (Under Ceiling, Ceiling Suspended).
1.2 ĆU ṬO C̉A D̀N ŃNG:
Dàn nóng là dàn trao đổi nhiệt kiểu ống đồng cánh nhôm, có quạt kiểu h ớng trục.
Cấu tạo cho phép lắp đặt ngoài trời mà không cần che chắn m a. Tuy nhiên cần tránh nơi
có nắng gắt và bức xạ trực tiếp của mặt trời, hoặc nơi có nền bê tông quá nóng. V̀ nh
vậy hiệu quả giải nhiệt giảm rất nhiều.

H̀nh 8: Lọi d̀n ńng c̉a ḥ th́ng đìu h̀a không kh́ Multi V III c̉a LGE.
KỸ SƯ: NGUYỄ N BÙ I ĐẠ T
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̉ dàn nóng của Multi V III của LG Electronics này có công suất tối đa là 80 (HP)
khi ta gh́p bốn dàn nóng nhỏ có công suất 20 (HP).

H̀nh 9: Ću ṭo d̀n ńng c̉a ḥ th́ng đìu h̀a Multi V III c̉a LG Electronics:
Trong đó:
1-V-Scroll (LG BLDC inverter compressor): Máy ńn biến tần Kiểu xoắn ốc Động cơ
BLDC.
2-Sine wave inverter control: Điều khiển biến tần.
3-Cyclone sub-cooling circuit: Bộ chia Gas.
4-Newly designed propeller fan: Quạt giải nhiệt đ ợc thiết kế cánh h ớng mới.
5-LG BLDC inverter fan motor: Quạt giải nhiệt có biến tần.
6-Uniform distributor for the heat exchanger: Bộ quá lạnh kiểu ống xoắn.
7-Wide louver fins for the heat exchanger: Dàn trao đổi nhiệt.
8-HiPORTM (High Pressure Oil Return): Bộ hồi dầu áp suất cao.
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1.3 ĆU ṬO C̉A Ḥ TH́NG:

H̀nh 10: Ḥ th́ng đìu h̀a không kh́ Multi V III ṭi X6.15 IUH
Hệ thống điều hòa không khí Multi V III dạng một dàn nóng với nhiều dàn lạnh
khác nhau, ta có thể lắp đặt dàn nóng đặt cao hơn dàn lạnh, thấp hơn hoặc bằng dàn lạnh.
Các dàn lạnh có các dưi công suất khác nhau, và nhiều dạng khác nhau nh : Âm trần nối
ống gió; ́p trần; Cassette đa h ớng thổi, hai h ớng thổi, bốn h ớng thổi,....
Hệ thống điều hòa không khí Multi V III ở đây gồm một dàn nóng có công suất:
và sáu dàn lạnh khác nhau nh phần tổng quan ta đư phân tích. Hệ thống dàn nóng và dàn
lạnh đ ợc kết nối với nhau thông qua hệ thống ống đồng, các dàn lạnh đ ợc bắn ty treo
lên trần.
Hệ thống dàn nóng và dàn lạnh đ ợc điều kiển bằng hệ thống điều khiển trung
tâm với thiết bị AC Smart và ACP:

H̀nh 11: Ḥ th́ng thít ḅ đìu khỉn trung tâm ḥ th́ng đìu h̀a Multi V III X6.15 IUH
KỸ SƯ: NGUYỄ N BÙ I ĐẠ T
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2. NGUYÊN Ĺ HỌT Đ̣NG C̉A Ḥ TH́NG:

H̀nh 12: Nguyên ĺ họt đ̣ng ḥ th́ng đìu h̀a Multi

H̀nh 13: Ćch chia ́ng Gas c̉a ḥ th́ng đìu h̀a không kh́ Multi V III
KỸ SƯ: NGUYỄ N BÙ I ĐẠ T
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Nguyên lý hoạt động của hệ thống là: Hệ thống đ ợc bố trí dàn nóng (Outdoor
Unit) thấp hơn dàn lạnh (Indoor Unit), đ ợc mô phỏng nh h̀nh sau:
Môi chất lạnh đ ợc máy ńn trong dàn nóng ńn lên thành hơi quá nhiệt, sau đó
môi chất vào thiết bị ng ng tụ trong dàn nóng đ ợc giải nhiệt bằng gió, quạt d̀ng giải
nhiệt là quạt h ớng trục, môi chất n ợc ng ng tụ về lỏng sôi và tiếp tục qua ống mao (tiết
l u) và đi vào hệ thống các dàn lạnh, ở hệ thống này có sáu dàn lạnh, môi chất vào dàn
lạnh đi vào dàn lạnh trao đổi nhiệt với môi tr ờng cấn làm lạnh và quay trở về máy ńn
và tiếp tục thực hiện chu tr̀nh tuần hoàn. Hệ thống đ ợc điều khiển bằng hệ thống
Control Multi V III của LG Electronics với thiết bị “AC Smart” và “ACP”:
T́nh năng
AC Smart
ACP
Số dàn lạnh kết nối tối đa
64(128)
256
Thay đổi chế độ vận hành


Điều khiển nhiệt độ/tốc độ quạt


o
o
o
Giới hạn dải nhiệt độ
18 C-30 C
18 C-30oC
Giới hạn khoảng thời gian


Điều khiển từng phòng


Khóa toàn bộ


Đặt lịch
Hàng tuần/năm Hàng tuần/năm
Điều khiển thông gió


Theo d̃i điện năng tiêu thụ
Yêu cầu bộ PDI Yêu cầu bộ PDI
Lịch sử


Kiểm tra l̃i
Tự chuẩn đoán Tự chuẩn đoán
Kiểm soát công suất trần

–
Truy cập từ xa


Vận hành độc lập


Kết hợp các loại điều khiển khác


B̉ng 1: B̉ng t́nh năng c̉a thít ḅ đìu khỉn trung tâm.
Dàn nóng có công suất: 39.2 (kW). Quạt dàn nóng đ ợc d̀ng biến tần để thay đổi
số vòng quay để điều chỉnh nhiệt tải ph̀ hợp với nhiệt tải của phòng.
Dàn lạnh phân bố nhiều dưi công suất khác nhau. Quạt dàn lạnh là quạt lồng sóc,
quạt ly tâm,… phụ thuộc vào loại dàn lạnh. Tất cả các dàn lạnh đ ợc điều khiển bởi thiết
bị điều khiển trung tâm.
Dàn lạnh và dàn nóng có nhiều cách đặt vị trí nh : Dàn nóng cao hơn Dàn lạnh;
Dàn nóng thấp hơn Dàn lạnh; Dàn nóng bằng Dàn lạnh. Tuy nhiên về thực tế th̀ Dàn
nóng đặt cao hơn có lợi thế hơn v̀ ta lợi đ ợc cột áp tĩnh chính bằng gia tốc trọng tr ờng
khoảng 10 m.
KỸ SƯ: NGUYỄ N BÙ I ĐẠ T
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H̀nh 14: Bỉu đ̀ đừng ́ng c̉a qú tr̀nh l̀m ḷnh.
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H̀nh 15: Bỉu đ̀ đừng ́ng c̉a qú tr̀nh sửi.
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H̀nh 16: Đ̣ cao cho ph́p trong ḥ th́ng ḷnh Multi V III.

H̀nh 17: Ch́c năng c̉a ćc bỉu tựng.
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H̀nh 18: Ćc thít ḅ đìu khỉn trung tâm v̀ r̀i.

H̀nh 19: Thít ḅ đìu khỉn trung tâm ACP trong ḥ th́ng.
KỸ SƯ: NGUYỄ N BÙ I ĐẠ T
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H̀nh 20: Ḅ chia Gas Y-Branch v̀ ́ng ǵp Header Branch.
III. Đ̣C ĐỈM C̉A Ḥ TH́NG ĐÌU H̀A KHÔNG KH́ MULTI V III:
1. ƯU ĐỈM:
 Máy ńn, Quạt giải nhiệt dàn nóng,… đ ợc lắp đặt với bộ biến tần làm thay đổi
tốc độ quay điều chỉnh đ ợc nhiệt tải ph̀ hợp với nhiệt tải của phòng thay v̀ d̀ng
thiết bị điều chỉnh đóng ngắt có rất nhiều nh ợt điểm.
 So với máy điều hòa cửa sổ, máy điều hòa Multi V III cho phép lắp đặt ở nhiều
không gian khác nhau.
 Có nhiều kiểu loại dàn lạnh cho ph́p ng ời sử dụng có thể lựa chọn loại thích hợp
nhất cho công trình cũng nh sở thích cá nhân.
 Lắp đặt t ơng đối dễ dàng bởi chỉ có một dàn nóng cho tất cả các dàn lạnh.
 Rất tiện lợi cho các không gian các tòa nhà cao tầng nh Văn phòng, Khách sạn,...
 Dễ dàng sử dụng, bảo d ỡng, sửa chữa.
 Chung dây điện nguồn nên dễ lắp đặt và sữa chữa.
 Tiết kiêm đ ợc không gian lắp đặt.
2. NHỰT ĐỈM:
 Công suất hạn chế, tối đa là 80.000 Btu/h.
 Độ dài đ ờng ống và chênh lệch độ cao giữa các dàn bị hạn chế.
KỸ SƯ: NGUYỄ N BÙ I ĐẠ T
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 Giải nhiệt bằng gió nên hiệu quả không cao, đặc biệt những ngày trời nóng.
 Ph̀ hợp với các công tr̀nh có tải lạnh nhỏ, chi phí đâu t ban đầu không cao.

IV. NḤN X́T V̀ ḰT LỤN:
1. NḤN X́T:
Qua t̀m hiểu về hệ thống điều hòa không khí Multi V III của LG Elictronics em
thấy rằng với công nghệ điều khiển bằng các thiết bị điều khiển trung tâm gíp kỹ s lắp
đặt-vận hành tiết kiệm đ ợc thời gian điều khiển các Indoor Unit, đây thự sự là một công
nghệ dành cho các công tr̀nh nhà cao tầng nh : Văn phòng, Khách sạn,…
D̀ng một dàn nóng tiết kiệm đ ợc không gian lắp đặt và tiết kiệm đ ợc công suất
bằng bộ biến tần gắn trực tiếp trên máy ńn điều khiển tải lạnh ph̀ hợp và đặt trên các
động cơ của quạt gải nhiệt và quạt dàn lạnh gíp điều khiển nhiệt tải nhiều cấp khác nhau
theo sự thay đổi nhiệt tải của phòng.
Tuy nhiên bện cạnh các u điểm nó cũng tồn tại nhiều khuyết điểm nh chiều dài
đoạn ống gas bị hạn chế nh : Tổng chiều dài t ơng đ ơng ống gas là 1000 m,
2. ḰT LỤN:
Qua quá tr̀nh t̀m hiểu về hệ thống “Multi V III” em thấy rằng đây thực sự là một
giải pháp rất thuận lợi cho việc điều hòa cho các công tr̀nh nhà cao tầng nh : Nhà hàng,
Khách sạn, Văn phòng,…
Với hệ thống điều hòa không khí “Multi V III” ch́ng ta tiết kiệm đ ợc chi phí và
không gian lắp đặt, có thế điều khiển bằng hệ thống điều khiển trung tâm phát hiện l̃i ở
máy một cách nhanh chóng và chính xác để nhanh chóng cách ly và sử lý một cách kiệp
thời. C̀ng một gian gian điều hòa nếu h một Air Coil ta có thể cách ly không cho gas
vào làm lạnh và sửa chữa, các dàn lạnh khác có thể tiếp tục chạy.
Nói tóm lại đây là một giải pháp thực sự ph̀ hợp đối với bài toán điều hòa cho
nhà cao tầng.
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