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T̀M HỈU V̀ CH NG TR̀NH THÍT Ḱ Ḥ TH́NG 
ĐHKK LATS-MULTI V C̉A LG ELECTRONICS 

I. H ́NG D̃N DOWNLOAD V̀ C̀I Đ̣T CH NG TR̀NH LATS-MULTI V: 

1. LATS-MULTI V L̀ G̀? 

 LATS-Multi V c̉a LG Electronics l̀ ph̀n m̀m ́ng ḍng đ̉ gíp ćc k̃ sư 
HVAC thụn ḷi trong vịc thít ḱ ḥ th́ng đìu h̀a không kh́ ḍng Multi trên cơ s̉ t̉i 
ḷnh đực t́nh t̀ ph̀n m̀m LATS-Load. 

2. ĆCH DOWNLOAD CH NG TR̀NH: 

 Chương tr̀nh LATS-Multi V ta ć th̉ download trên trang ch̉ c̉a công ty LG 
Electronics t̀ trang Web: http://asia.lgeaircon.com. 

 V̀o trang ch̉ c̉a công ty LG Electronics sau đ́ v̀o ṃc “Customer Support” 
như h̀nh bên dứi: 

 

H̀nh 1: Ṃc “Customer Support” đ̉ download chương tr̀nh LATS-Multi V. 

 Sau đ́ v̀o ṃc “Download” như h̀nh bên dứi: 

http://asia.lgeaircon.com/
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H̀nh 2: Ṃc “Download” đ̉ download chương tr̀nh LATS-Multi V. 

 Sau đ́ v̀o típ ṃc Software trong ṃc Download đ̉ cḥn chương tr̀nh: 

 

H̀nh 3: Ṃc Software nơi ch́a ćc chương tr̀nh ́ng ḍng c̉a LG Electronics. 
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 Cḥn ṃc LATS (LG Air Conditioner Technical Solutions) trong ṃc Software 
như h̀nh bên dứi: 

 

H̀nh 4: Ṃc LATS cḥn chương tr̀nh thít ḱ c̉a LG Electronics. 

 Cḥn “Download” đ̉ download chương tr̀nh c̀i đ̣t v̀ ḿy t́nh c̉a ḅn: 

 

H̀nh 5: Download chương tr̀nh v̀ ḿy t́nh. 



HÊ ̣  THỐNG ĐIỀU HỒA KHÔ NG KHÍ                                                                                                        SAVA M&E 

 

KỸ SƯ: NGUYỄN BÙI ĐẠT Page 4 

 

3. H ́NG D̃N C̀I Đ̣T CH NG TR̀NH: 

 Sau khi Download chương tr̀nh c̀i đ̣t v̀ ḿy t́nh ta tín h̀nh c̀i đ̣t chương 
tr̀nh thít ḱ ḥ th́ng đìu h̀a không kh́ LATS-Multi V c̉a LG Electronics. Đ̉ b́t đ̀u 
c̀i đ̣t chương tr̀nh ta ḱch cḥn cḥy file c̀i đ̣t ć bỉu tựng như sau: 

 

H̀nh 5: ̉nh File c̀i đ̣t khi t̉i v̀ ḿy như sau: 

 Sau khi ḱch xong th̀ chương tr̀nh s̃ hịn lên giao dịn như sau: 

 

H̀nh 7: Giao dịn sau khi ḱch cḥy file c̀i đ̣t chương tr̀nh LATS-Multi V. 

 Sau đ́ ta cḥn “Next” đ̉ típ ṭc c̀i đ̣t chương tr̀nh.  

Típ theo chương tr̀nh s̃ hịn ṃt b̉ng thông b́o yêu c̀u ch́ng ta đ̀ng ́ đ̉ ḱt 
ńi v́i file c̀i đ̣t đ̉ típ ṭc c̀i đ̣t chương tr̀nh, ta cḥn “Yes” đ̉ típ ṭc c̀i đ̣t 
chương tr̀nh LATS-Multi V. 

B̉ng thông b́o ć giao dịn như bên dứi: 
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H̀nh 8: Thông b́o ch́p nḥn. 

 Sau đ́ ta típ ṭc nḥp thông tin kh́ch h̀ng v̀o trong b̉ng bên dứi, v̀ cḥn 
“Next” đ̉ chương tr̀nh típ ṭc đực c̀i đ̣t: 

 

H̀nh 9: Nḥp thông tin ć nhân như yêu c̀u. 
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 Chương tr̀nh s̃ ṭo ṃt thư ṃc trong ̉ đ̃a c̀i đ̣t như bên dứi, cḥn “Next” đ̉ 
chương tr̀nh típ ṭc c̀i đ̣t: 

 

H̀nh 10: C̀i đ̣t s̃ c̀i LATS-Multi V v̀o thư ṃc như bên dứi. 

 Đ̉ ḱt th́c qú tr̀nh c̀i đ̣t ta cḥn “Finish” như bên dứi: 

 

H̀nh 11: Ḱt th́c qú tr̀nh c̀i đ̣t. 
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II. H ́NG D̃N S̉ ḌNG PH̀N M̀M LATS-MULTI V: 

Sau khi c̀i đ̣t xong đ̉ s̉ ḍng ph̀n m̀m ta ḱch chụt v̀o bỉu tựng  trên 
m̀n h̀nh destop. Sau đ́ chương tr̀nh s̃ ć giao dịn như sau: 

 

H̀nh 12: Giao dịn ch́nh c̉a chương tr̀nh LATS Multi V. 

 S̉ ḍng chương tr̀nh ǵm ba bức cơ b̉n đ́ l̀: 

  - Pṛject Information: Thông tin đ́i tựng. 

  - Model Selection: Ḷa cḥn m̃u m̃ ḿy. 

  - Generate Report: Xút b́o ćo. 

Sau đây ch́ng ta s̃ đi phân t́ch c̣ th̉ t̀ng bức trong ba bức cơ b̉n bên trên 
như sau. Đ̀u tiên ch́ng ta s̃ đi t̀m hỉu bức Ṭo thông tin đ́i tựng. 

1. PROJECT INFORMATION (THÔNG TIN Đ́I T ̣NG): 
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 Đ̉ ṭo đ́i tựng ta ḱch v̀o bỉu tựng “Create Pṛject”, sau đ́ chương tr̀nh s̃ 
hịn lên ṃt b̉ng đ̉ ta nḥp thông tin như sau: 

 

H̀nh 13: Ćc bức đ̉ ṭo ṃt đ́i tựng ḿi. 

 Sau khi c̉a s̉ Ṭo đ́i tựng hịn lên ta b́t đ̀u “Nḥp tên đ́i tựng” trong ṃc 
“Project”; “Cḥn đơn ṿ c̉a ḥ th́ng” (SI hay IP) trong ṃc “Unit System”; “Cḥn ch́ 
đ̣ l̀m ḷnh hay sửi” trong ṃc “Simulation Mode”; “Cḥn lọi Plus I, II, III,…”  trong 
ṃc “Plus Type”; “Cḥn lọi d̀n ńng” trong ṃc “Outdoor Unit Types” v̀ sau đ́ ta 
cḥn “Next” đ̉ típ ṭc c̀i đ̣t chương tr̀nh như h̀nh bên trên. 

 Sau đ́ chương tr̀nh s̃ ṭ đ̣ng chuỷn sang b̉ng ḷa cḥn thông ś vi kh́ ḥu ̉ 
khu ṿc đìu h̀a, ̉ đây ch́ng ta s̃ cḥn Country-Qúc gia, City-Th̀nh ph́ th̀ ḥ th́ng 
s̃ ṭ đ̣ng c̣p nḥt thông ś vi kh́ ḥu ̉ th̀nh ph́ đ́ cho ta b̉i ćc thông ś ǹy l̀ ṃc 
đ̣nh theo chương tr̀nh. Ch́ng ta típ ṭc cḥn Next đ̉ chương tr̀nh cḥy típ. 

 Giao dịn ṃc cḥn thông ś vi kh́ ḥu như h̀nh bên dứi: 
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H̀nh 13: Cḥn thông ś vi kh́ ḥu cho khu ṿ đìu h̀a. 

 Sau khi cḥn th̀ ṃt c̉a s̉ ḿi s̃ hịn tḥ ra. Trong c̉a s̉ ǹy ta ć th̉ tḥc 
hịn ćc thao t́c như: 

 - Open Load: S̉ ḍng đ́i tựng m̀ ch́ng ta đ̃ t́nh t̉i hòn th̀nh bên chương 
tr̀nh t́nh t̉i LATS-Load c̉a LG Electronics. 

 - Add Floor: Thêm ṃt t̀ng v̀o trong danh śch ćc t̀ng đ̃ ć s̃n trong ḥp 
thọi như bên dứi. 

 - Add Space: Thêm ṃt không gian v̀o danh śch ćc không gian đ̃ ć s̃n trong 
ḥp thọi như bên dứi. 

 - Remove Row: Công c̣ ǹy gíp ta lọi b̉ ṃt h̀ng hay ṃt ph̀ng ǹo đ́ ńu 
ta ć yêu c̀u trong khi thít ḱ. 

 - Remove All: Công c̣ ǹy gíp ta lọi b̉ t́t c̉ ćc h̀ng trong b̉ng. 

Giao dịn như bên dứi, sau đây ch́ng ta đi phân t́ch c̣ th̉ t̀ng ṃc như sau: 
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H̀nh 14: Ćc bức típ theo trong ph̀n ṭo thông tin đ́i tựng. 

 Sau khi ta nḥp đực t̉i ḷnh v̀o ph̀n mêm ta cḥn Next đ́n bức típ theo. ̉ 
bức típ theo ǹy ta nḥp thông tin “Customer-Kh́ch h̀ng” v̀ “Contractor-Nh̀ th̀u” 
ćc thông tin như h̀nh bên dứi, sau khi nḥp xong ta cḥn “Finish” đ̉ ḱt th́c: 

 

H̀nh 15: Nḥp thông tin Kh́ch h̀ng v̀ Nh̀ th̀u. 
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2. MODEL SELECTION (ḶA CḤN M̃U M̃ ḾY): 

 Ph̀n ǹy ch́ng ta tín h̀nh ḷa cḥn m̃u m̃ ḿy sau khi ta nḥp thông tin đ́i 
tựng đực hòn t́t. Giao dịn ch́nh ph̀n ǹy như h̀nh bên dứi. 

 ̉ ph̀n ǹy ta s̃ cḥn ḿy cho thít ḅ ngòi tr̀i (D̀n ńng) v̀ thít ḅ bên trong 
nh̀ (D̀n lanh). Đ̉ cḥn “D̀n ńng” ta ḱch đ́p v̀o d̀n ńng trên giao dịn bên dứi. 

 Đ̉ cḥn d̀n ḷnh ta ḱch đ́p v̀o bỉu tựng “Stand-by” đ̉ cḥn d̀n ḷnh học ta 
ć th̉ cḥn b̀ng ćch ta ḱo d̀n ḷnh như yêu c̀u t̀ “Thanh công c̣ D̀n ḷnh” đ̉ ḱo 
b̉ v̀o ṿ tŕ D̀n ḷnh đ́ trên ḥ th́ng. Ḥ th́ng đìu khỉn đực đ̣t ǵc bên ph̉i m̀n 
h̀nh.  

Sau khi cḥn d̀n ńng v̀ d̀n ḷnh xong ta cḥn ḅ chia Gas b̀ng ćch ḱch đ́p 
v̀o bỉu tựng “Y-Branch” trên h̀nh.  

Ta ḱch đ́p v̀o ́ng Gas đ̉ ta nḥp thông ś chìu d̀i tương đương đừng ́ng 
Gas v̀ ta nḥp ś co trên đừng ́ng: 

 

H̀nh 16: Giao dịn ch́nh c̉a ph̀n cḥn m̃u m̃ ḿy cho ḥ th́ng. 
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Sau đây ch́ng ta s̃ t̀m hỉu c̣ th̉ v̀ ph̀n cḥn m̃u m̃ cho ḿy. Đ̀u tiên ta đi 
t̀m hỉu thanh công c̣ LATS-Multi V: 

2.1 THANH CÔNG C̣ LATS-MULTI V: 

 

H̀nh 17: Thanh công c̣ LATS-Multi V. 

Trong đ́: 

 System Navigator: Ḥ th́ng đìu hứng. 

 View Navigator: Xem đìu hứng. 

 Toggle Description: Chuỷn đ̉i mô t̉. 

 Reports: B́o ćo. 

 Load Summary: T́m t́t thông ś t̉i 
 Auto Piping: Đừng ́ng ṭ đ̣ng 

 System Check: Kỉm tra ḥ th́ng 

 Delete System: X́a ḥ th́ng 

 Copy System: Sao ch́p ḥ th́ng 

 New System: Ṭo ḥ th́ng ḿi 
 System Setting: C̀i đ̣t ḥ th́ng 

2.2 CḤN D̀N ŃNG CHO Ḥ TH́NG: 

 Đ̉ cḥn d̀n ńng ta ḱch đ́p v̀o bỉu tựng  trên h̀nh bên dứi: 
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H̀nh 18: Cḥn thông ś d̀n ńng cho ḥ th́ng. 

 Sau khi ḱch v̀o bỉu tựng th̀ b̉ng cḥn d̀n ńng hịn lên như h̀nh ṽ bên trên. 
Theo đ́ ta ḷa cḥn d̀n ńng ć công sút như ta đ̃ t́nh tón như sau: 

 - Search Type: T̀m lọi. Ph̀n ǹy ta ć th̉ ḷa cḥn l̀ Search Mode-T̀m m̃ 
ḿy; Full Modes-T́t c̉ ćc lọi ḿy ć trong ph̀n m̀m; Auto Selection-Chương tr̀nh 
s̃ ṭ đ̣ng cḥn ḿy ć công sút ph̀ ḥp. 

 - Ńu ta ṭ cḥn ḿy th̀ ta cḥn theo m̃ ḿy trên ṃc ḅn c̣nh. 

 - Defrosting Factor-Trong trừng ḥp ta ĺy Gas ńng đ̉ x̉ tuýt th̀ ta cḥn v̀o 
ṃc ǹy. Tuy nhiên đ́i v́i ḥ th́ng đìu h̀a không kh́ ta không c̀n. 

 - Model Capacity: Công sút c̉a ḿy đ̃ cḥn s̃ ṭ đ̣ng hỉn thi trên b̉ng v́i: 

  + ODU: Outdoor Unit-D̀n ńng. 

  + Input Power: Công sút địn v̀o. 

  + Power Supply: D̀ng địn v̀o. 

 - Sau khi cḥn xong ta cḥn “OK” đ̉ sang bức típ theo. 
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Sau khi cḥn d̀n ńng xong trên giao dịn m̀n h̀nh s̃ hỉn tḥ công sút v̀ 
Model ḿy như h̀nh bên dứi. Ta ḱch đ́p v̀o đừng ́ng đ̉ nḥp chìu d̀i tương 
đương c̉a ́ng t̀ d̀n ńng đ́n ḅ chia đ̀u tiên. C̀n ḥ ś đừng ḱnh ́ng v̀ lựng Gas 
chương tr̀nh s̃ ṭ đ̣ng cḥy: 

 

H̀nh 19: Nḥp thông ś chìu d̀i đừng ́ng cho đừng ́ng Gas. 

2.3 CḤN Ḅ CHIA GAS V̀ NḤP THÔNG Ś Đ ̀NG ́NG: 

 

H̀nh 20: Nḥp thông ś chìu d̀i đọn ́ng. 
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 Sau khi thay đ̉i đ̣ d̀i đọn ́ng như thít ḱ th̀ thông ś chìu d̀i s̃ thay đ̉i 
như trên h̀nh bên dứi. Đ̉ thay đ̉i ḅ chia Gas ta ḱch v̀o bỉu tựng “Y-Branch”. 

 

H̀nh 21: Ḱch v̀o bỉu tựng Y-Branch đ̉ thay đ̉i ḅ chia Gas. 

 

H̀nh 22: B̉ng ḷa cḥn Ḅ chia Gas cho ph̀ ḥp. 
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 Sau khi ḱch v̀o bỉu tựng Y-Branch th̀ b̉ng cḥn ḅ chia gas s̃ hịn ra trên 
m̀n h̀nh ć giao dịn như h̀nh bên trên. Trong ṃc Model-Lọi: Gíp ta cḥn M̃u m̃ 
ḅ chia ph̀ ḥp v́i ṿ tŕ ta đang tḥc hịn. Ḱch thức ḅ chia đực hỉn thi trên ph̀n 
Gas Side-Ḱch thức đ́i v́i môi ch́t l̀ kh́ v̀ Liquid Side-Ḱch thức đ́i v́i môi ch́t 
l̀ l̉ng như h̀nh bên trên. 

2.4 CḤN D̀N ḶNH CHO Ḥ TH́NG: 

Típ theo ta s̃ thít ḱ v̀ cḥn D̀n ḷnh b̀ng ćch ḱch đ́p v̀o ḥp ḍ ph̀ng 
“Stand-by” sau đ́ c̉a s̉ cḥn lọi thít ḅ hịn ra; ta ḱch cḥn Indoor Unit-D̀n ḷnh: 

 

H̀nh 23: Cḥn D̀n ḷnh cho ḥ th́ng. 

 Ta ḱch cḥn “OK” th̀ b̉ng bỉu cḥn D̀n ḷnh cho ḥ th́ng s̃ hịn ra như h̀nh 
bên dứi. Trong đ́: 

 - IDU Type: Loai d̀n ḷnh. 

 - IDU Model: M̃u m̃ d̀n ḷnh. 

 - Height difference form ODU: Cḥn ṿ tŕ tương đ́i gĩa d̀n ḷnh v̀ d̀n ńng, 
d̀n ḷnh cao hơn d̀n ńng học th́p hơn v̀ nḥp đ̣ cao gĩa hai d̀n ńng v̀ ḷnh. 
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 - Sau khi cḥn xong ta s̃ ć thông ś d̀n ḷnh đực bỉu tḥ bên dứi: 

 - Đ̉ cḥn thít ḅ pḥ cho ḥ th́ng ta ḱch v̀o bỉu tựng “Accaessary” nhưng 
bức ǹy ńu không c̀n thít ta ć th̉ b̉ qua. 

 - Sau khi cḥn xong đực d̀n ḷnh ta ḱch v̀o “OK” đ̉ ḱt th́c. 

 

H̀nh 24: Ḷa cḥn m̃u m̃ d̀n ḷnh cho ḥ th́ng. 

 Ngòi ra ta ć th̉ cḥn ṃt ś thít ḅ kh́c như: Ḅ chia gas, ́ng ǵp,… đ̉ cḥn 
ćc thít ḅ ǹy ta cḥn Y-Branch học Header trên b̉ng cḥn thít ḅ như h̀nh bên dứi: 

 

H̀nh 24: Cḥn ćc thít ḅ kh́c như: Ḅ chia Gas, ́ng ǵp,… 
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2.5 HÒN TH̀NH Ḥ TH́NG V̀ CH̉NH S̉A Ḥ TH́NG: 

V́ ḍ như ḥ th́ng bên dứi, ṃt d̀n ńng ć công sút 10 Hp v̀ ḥ th́ng g̀m 
nhìu ́ng gas v̀ ḅ chia kh́c nhau: 

 

H̀nh 25: Sơ đ̀ ću tŕc ḥ th́ng g̀m D̀n ńng 10 Hp v̀ Ḅ chia. 

 Sau khi ć thêm d̀n ḷnh th̀ ć không gian hỉn tḥ không gian đ́; đực bỉu dỉn 
như trên h̀nh bên dứi 

 

H̀nh 26: Sơ đ̀ ḥ th́ng thít ḅ khi ć thêm D̀n ḷnh. 
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 Sau khi ta ḷa cḥn tòn ḅ ćc d̀n ḷnh cho ḥ th́ng, ta ć th̉ tḥc hịn như: 

- Space-không gian đực l̀m ḷnh hỉn tḥ trên m̀n h̀nh. Ṭi ćc không gian ǹy 
ta ć th̉ cḥn t̉i ḷnh cho ch́ng ta b̀ng ćch nḥp thông ś ńu ta t́nh tón b̀ng tay 
học nḥp b̀ng ph̀n m̀m. 

 - Thanh công c̣ “Tree” bỉu tḥ sơ đ̀ nh́nh c̉a ḥ th́ng. 

 - Thanh công c̣ “Schematic Diagram” d̀ng đ̉ hỉn tḥ tòn ḅ ćc bỉu đ̀ ć 
lien quan đ́n thông ś t́nh tón t̉i ḷnh. 

 - Thanh công c̣ “System Check” d̀ng đ̉ kỉm tran cân b̀ng ḥ th́ng gĩa t̉i 
ḷnh m̀ ta t́nh tón đực so v́i t̉i ḷnh ta cḥn. Theo nguyên ĺ t̉i ḷnh ta cḥn ph̉i 
b̀ng học ĺn hơn t̉i ḷnh c̉a t̉ng ćc thít ḅ. D̀n ńng ć ḅ bín t̀n tḥc ch́t ć th̉ 
s̉ ḍng đực hơn 100-130% t̉i ḷnh c̉a ń; nhưng  ch̉ trong pḥm vi ǹy. 

 

H̀nh 27: Ḥ th́ng ́ng gas v̀ tòn ḅ thít ḅ hòn ch̉nh. 
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 Ta ḱch đ́p v̀o bỉu tựng “Space” đ̉ nḥp học thay đ̉i thông ś: 

 

H̀nh 28: Cḥn t̉i ḷnh cho t̀ng dịn t́ch kh́c nhau. 

 Sau khi nḥp thông ś cho ń th̀ trên bỉu tựng “Space” s̃ hỉn tḥ thông tin t̉i: 

 

H̀nh 29: Bỉu tḥ t̉i ḷnh trên ḥ th́ng. 
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H̀nh 30: D̀n ḷnh ć t̉ng công sút b̀ng học ĺn hơn t̉i ḷnh. 

 Sau khi nḥp xong t̉i ta cho ḥ th́ng ṭ đ̣ng t́nh tón đừng ́ng b̀ng thanh 
công c̣ “Auto Piping” trên m̀n h̀nh: 

 

H̀nh 31: Ṭ đ̣ng cḥy ḱch thức đừng ́ng. 
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Sau đ́ ta kỉm tra ḥ th́ng b̀ng công c̣ “System Check” đ̉ kỉm tra cân b̀ng 
cho ḥ th́ng. Ńu ć l̃i ḥ th́ng s̃ b́o v̀ ta ph̉i đìu ch̉nh ḷi t̉i ḷnh v̀ tr̉ ḷi 
“System Check”. 

 

H̀nh 32: Kỉm tra cân b̀ng ḥ th́ng gĩa vịc cḥn thít ḅ v̀ t̉i t́nh tón. 

 

H̀nh 33: D̀n ńng ć công sút đ̣t trong khỏng 100-130 %. 
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H̀nh 34: Kỉm tra cân b̀ng ḥ th́ng sau khi nâng ḥ ś công sút c̉a thít ḅ. 

 

H̀nh 35: Kỉm tra cân b̀ng ḷi ḥ th́ng. 



HÊ ̣  THỐNG ĐIỀU HỒA KHÔ NG KHÍ                                                                                                        SAVA M&E 
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 Ḥ th́ng đực hòn th̀nh khi t̉i đực cân b̀ng trong pḥm vi không cao hơn 
130%  nhưng c̃ng không đực nh̉ hơn 100%. 

 

H̀nh 36: Ḱt qủ hòn th̀nh khi công sút đực th̉a m̃n. 

 Sau khi ḥ th́ng hòn th̀nh ta s̃ ć ṃt ḥ th́ng hòn ch̉nh như bên dứi: 

 

H̀nh 37: Sơ đ̀ t̉ng th̉ c̉a ḥ th́ng bao g̀m t́t c̉ ćc ýu t́ t́nh tón thít ḱ. 
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3. GENERATE REPORTS (XÚT B́O ĆO): 

 Ta ḱch v̀o bỉu tựng “Generate Reports (Xút b́o ćo)” trên thanh công c̣ 
khi ć b̉ng ḷa cḥn danh śch ćc b̀i b́o ćo s̃ hỉn tḥ. Ń gíp ngừi thít ḱ ch̉ 
xút ra ćc b̉n b́o ćo như yêu c̀u. Ta ḷa cḥn b̀ng ćch Click v̀o ô vuông bên c̣nh. 
Sau khi cḥn xong ta Click v̀o “OK” đ̉ chương tr̀nh ṭ đ̣ng xút b́o ćo: 

 

H̀nh 38: Ḷa cḥn ṃc xút b́o ćo. 

 

H̀nh 39: Ćc danh ṃc b̀i b́o ćo. 
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H̀nh 40: Ćc danh ṃc c̉a b̀i b́o ćo. 

Đ̉ ḱt th́c công vịc ta l u ch ng tr̀nh lƠm vƠo th  ṃc c̉a công tr̀nh. 


