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Dành cho khu thương mại và
tòa nhà quy mô nhỏ

Dành cho các
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• Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước • Nội dung của catalogue này có hiệu lực từ tháng 4 năm 2017
• Do kỹ thuật in ấn, màu sắc thực tế có thể thay đổi chút ít so với hình minh họa • Tất cả những hình ảnh được cung cấp chỉ nhằm mục đích minh họa

Không nạp thêm hoặc thay thế môi chất lạnh khác với loại chỉ định
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng hoặc thiệt hại 
nào do việc sử dụng dung môi chất lạnh khác.

Global website : aircon.panasonic.com

Đại lý ủy quyền



Đã đến lúc phải thay đổi.

Ngày nay trong một môi trường kinh doanh luôn luôn biến đổi, lựa chọn đúng 
hệ thống điều hòa không khí và đối tác tin cậy sẽ quyết định sự thành công của 
dự án. Một nhà cung cấp không chỉ mang lại giải pháp tối ưu mà còn đem tới sự 
đam mê góp phần mang lại thành công cho doanh nghiệp của bạn.
 
Luôn tiên phong trong đổi mới để đối đầu mọi thử thách và đem lại chiến thắng. 

Panasonic sẽ luôn là đối tác tin cậy. Chúng tôi không ngừng cải tiến phát triển 
những giải pháp nền tảng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

Luôn đi đầu trong cải tiến, tối đa hóa tiềm năng con người, sự tin cậy và tinh thần 
không lùi bước là những gì Panasonic luôn tâm niệm để đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng; chúng tôi không chỉ tập trung đạt được những mục tiêu kinh doanh 
mà còn phát triển con người và sự nghiệp với niềm đam mê của mình.

Trong tất cả những định hướng mà chúng tôi thực hiện, mục tiêu cuối cùng là 
mang đến trải nghiệm thật sự thoải mái cho gia đình và doanh nghiệp, nhằm 
mang lại thành công cho các đối tác với tinh thần
Khơi nguồn Đam mê, Kiến tạo Giải pháp.

Hệ thống điều hòa không khí VRF Panasonic 
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(*Model 8HP)

TIÊN PHONG 
 ĐỔI MỚI

Hệ số tiết kiệm năng lượng 
vượt trội

MỤC LỤC
02 Cam kết đối với khách hàng

04 Giới thiệu hệ thống FSV-EX

06 Giới thiệu hệ thống Mini-FSV

08 Tính năng vượt trội của hệ thống FSV-EX

10 Tính năng mới 1: Mở rộng phạm vi hoạt động

12 Tính năng mới 2: Tiết kiệm năng lượng hiệu quả

14 Tính năng mới 3: Hệ thống hồi dầu thông minh

16 Công nghệ ECONAVI

18 Tính năng mới/ Điều khiển nối dây cao cấp

22 Tính năng mới/ Bộ kết nối AHU

26 Tính năng mới / Phần mềm hỗ trợ thiết kế 

28 Hệ thống FSV

30 Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2

46 Dòng sản phẩm Mini FSV series LE

54 Dàn lạnh

56 Dàn lạnh FSV

58 Loại F2/ Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất trung bình

62 Loại M1/ Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất thấp

64 Loại Z1/ Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất thấp

66 Loại E2/ Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất cao

68 Loại E2/ Dàn lạnh âm trần nối ống gió 

cấp gió tươi tiết kiệm năng lượng

70 Loại E1/ Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất cao

72 Loại H1/ Dàn lạnh âm trần nối ống gió cấp gió tươi áp suất cao

74 Loại K2/ Dàn lạnh treo tường

80 Loại U2/ Dàn lạnh âm trần Cassette 4 hướng thổi

82 Loại Y2/ Dàn lạnh âm trần Mini Cassette 4 hướng thổi

84 Loại L1/ Dàn lạnh âm trần Cassette 2 hướng thổi

86 Loại D1/ Dàn lạnh âm trần Cassette 1 hướng thổi

88 Loại T2/ Dàn lạnh áp trần

90 Loại P1/ Đặt sàn

92 Loại R1/ Đặt sàn âm tường

94 Ghi chú 

96 Hệ thống điều khiển

98 Hệ thống điều khiển cục bộ

107 Bộ hẹn giờ

108 Hệ thống Điều khiển Trung tâm

109 Hệ thống kết nối giao diện điều khiển Web

112 P-AIMS Hệ thống điều khiển thông minh

114 Tiếp điểm T10 cho điều khiển ngoài

115 Giao thức điều khiển ngoại vi

116 Giao thức kết nối điều khiển thiết bị ngoại vi

117 Giao thức kết nối qua mạng LonWorks

118 Thông số điều khiển

120 Các ứng dụng cải tạo hệ thống VRF cũ. 

124 Lịch sử hệ thống VRF Panasonic 

126 Tính ổn định và bền bỉ

128 Mạng lưới điều hòa không khí Panasonic 

130 Các dự án tham khảo 
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Chiều dài đường ống lớnThiết kế nhỏ gọn

*1: 40m nếu dàn nóng nằm dưới dàn lạnh.

chiều dài 
thực tế: 150m
(chiều dài tương
 đương: 175m)

996

1

chênh lệch
độ cao
50m*1

chênh lệch 
độ cao
các dàn lạnh 15m

LE1 Độ dài đường ống tối đa: 300m 
Độ dài đường ống tối đa: 180m LE2 

Cột áp quạt lớn 35Pa

[ LE 2 ][ LE 2 ]

[ LE 1 ][ LE 1 ]

Mini VRF LE Series
  Loại hai chiều (Làm lạnh/Sưởi)  8 /10 HP [LE1]   4/5/6 HP [LE2]

Mini FSV với chỉ số tiết kiệm năng lượng vượt trội và cột áp quạt lớn (35Pa)

TIÊN 
PHONG
ĐỔI MỚI

6

mm

980 mm 370 mm

1,330mm

4.20
EER

LE1 Series
*

*Trong trường hợp 8HP

5.08
EER

LE2 Series
*

*Trong trường hợp 4HP



Nhiệt độ không khí bên ngoài ˚C 

FSV (ME1)

FSV-EX (ME2)

-10 403020100 5046 52˚C

Dàn trao đổi nhiệt 3 lớp liền khối

Các máy nén được điều khiển hoạt động độc lập nhằm nâng cao tính ổn định 
của hệ thống.

100% máy nén biến tần (Inverter)

Cấu trúc 3 mặt mới giúp 
tăng diện tích trao đổi nhiệt. 

Cải tiến công nghệ máy nén và thiết kế quạt gió để giảm độ ồn 
dàn nóng.

Độ ồn thấp

FSV-EX (ME2)
FSV (ME1)63.0

62.0
61.0
60.0
59.0
58.0
57.0
56.0
55.0
54.0
53.0

Hệ thống FSV-EX hoạt động 100% công suất khi nhiệt độ ngoài trời 43°C  
và vẫn hoạt động ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 52°C.

Hệ thống FSV-EX đánh dấu một bước ngoặt trong hiệu suất hoạt động. 
Chỉ số EER vẫn đạt hiệu quả cao trong điều kiện vận hành tải từng phần.

Hệ số tiết kiệm năng lượng vượt trội

Mở rộng phạm vi vận hành lên tới 52°C

Tính năng vượt trội của  
hệ thống FSV-EX

Làm lạnh
6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

5.30

8 HP

5.03

10 HP

4.73

12 HP

4.56

14 HP

4.13

16 HP

Dòng FSV-EX ME2 series Dòng FSV ME1 series

4.04

3.60 3.61 3.60
3.36

4.10

18 HP

3.50

3.76

20 HP

3.33
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Mở rộng phạm vi vận hành  
lên tới 52°C

Tính năng mới 1: Mở rộng phạm vi hoạt động

Vận hành mạnh mẽ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Thiết kế đặc biệt giúp hệ thống hoạt động bền bỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt lên đến 52°C.

Nhiệt độ ngoài trời 43°C hệ thống hoạt động 100% công suất.

Nhiệt độ ngoài trời oC (DB)

<Điều kiện kiểm tra> model 12HP, tỉ lệ kết nổi giữa dàn lạnh/dàn nóng: 100%, điều kiện trong phòng: 27o C [DB]/19o C [WB]  
Thông số của đối thủ A từ bảng thông số kỹ thuật công bố.

FSV (ME1)

FSV-EX (ME2)

52˚C-10 403020100 5046

FSV (ME1)-25˚C

FSV-EX (ME2)-25˚C

15˚C

18˚C

18˚C0 5 10 15-5-10-15-20-25

Phạm vi vận hành

Làm lạnh

Sưởi ấm

Nhiệt độ ngoài trời oC (WB)

30 35 40 45 50 55

20

40

60

80

100

FSV-EX (ME2)
Hãng khác

100% công suất tại nhiệt độ ngoài trời 430 C

85% công suất tại nhiệt độ ngoài trời 460 C

43 52˚C
Nhiệt độ ngoài trời oC (DB)

Tỷ lệ công suất (Làm lạnh)

Tỷ
 lệ

 c
ôn

g 
su

ất
 là

m
 lạ

nh
 (%

)

Mở rộng phạm vi vận hành  
lên tới 52°C
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Vận hành trong điều kiện thực tế
Panasonic xây dựng hệ thống VRF không chỉ với hệ số EER cao trong điều kiện chạy toàn tải  
mà còn thích hợp với các điều kiện sử dụng thực tế, thể hiện qua hệ số hiệu quả năng lượng theo mùa 
(Seasonal - EER).

Nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt 
 >> Giảm thiểu thời gian chạy đầy tải.

Nhiệt độ cài đặt được duy trì 
ở mức tải thấp nhất.

Hệ thống hồi dầu thông minh giúp 
giảm thiểu tổn thất chi phí & năng lượng.

Khi nhiệt độ ngoài trời giảm sâu,  
máy sẽ ngừng hoạt động ngay.

Khi nhiệt độ ngoài trời tăng, mức tải lạnh  
tăng theo để duy trì nhiệt độ cài đặt.

Dữ liệu vận hành thực tế của hệ thống 
Panasonic FSV được lắp đặt tại Châu Á
Điều kiện giả lập 
Vị trí: Tòa nhà Panasonic tại Malaysia: Hệ thống một dàn nóng 16Hp, 4 dàn lạnh loại âm trần cassette

Tính năng mới 2: Tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Hiệu suất tiết kiệm năng lượng 
vượt trội
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Những cảm biến dầu được lắp đặt trong mỗi máy nén sẽ giám sát mức dầu một cách chính 
xác, hạn chế việc thu hồi dầu không cần thiết.

Nhờ việc sử dụng bình tách dầu hiệu suất cao lên tới 90%, giảm tối đa lượng dầu 
thất thoát khỏi máy nén.

Cảm biến dầu được lắp đặt trong mỗi máy nén

 Bình tách dầu hiệu suất cao

1

2

Khi mức dầu tại 1 máy nén 
bị giảm xuống, dầu sẽ được 
hồi về từ 1 máy nén khác  
trong cùng một module.

BƯỚC - 1

Hệ thống hồi dầu thông minh 3 bước

Khác với hệ thống VRF thông thường, hệ thống hồi dầu VRF Panasonic quản lý việc hồi dầu hiệu quả thông qua  
3 bước, giảm tối đa tần suất hồi dầu cưỡng bức từ dàn lạnh giúp hệ thống hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Tính năng hồi dầu 3 bước

Khi mức dầu trong tất cả 
các máy nén cùng một 
module đều thấp, dầu sẽ 
được hồi về từ module 
khác trong cùng một tổ 
hợp dàn nóng.

BƯỚC - 2

Cảm biến: Nhận biết mức dầu

Lượng dầu ít nhất
(Bề mặt dầu của máy nén)

Tính năng mới 3: Hệ thống hồi dầu thông minh

BƯỚC - 3
Khi hệ thống nhận thấy 
mức dầu trong tất cả các 
máy nén đều thấp, dầu sẽ 
được hồi cưỡng bức về từ 
các dàn lạnh.

Ống cân bằng dầu
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Cảm biến có thể lắp đặt rời để tăng diện tích giám sát.

Cột, tường, tủ và các vật dụng trang trí có thể gây cản trở 
cảm biến, làm giảm diện tích giám sát và giảm hiệu năng 
tiết kiệm điện. Để tránh các điểm mù, cảm biến Econavi có thể 
lắp đặt linh hoạt ở mọi vị trí trong bất cứ không gian nào.

Xấp xỉ 1m
Diện tích giám sát

Vùng chết 7m

2.
5m

-60°

1m 3m 5m 7m

60°

-40°

-20° 20°

40°

0° Góc rộng 120 độ 

Tập trung làm lạnh ở khu vực 
có mức hoạt động cao

Giảm làm lạnh ở khu vực 
có cường độ hoạt động thấp

Nhận biết mức độ hoạt động 
để giảm lãng phí năng lượng 
không cần thiết.

Công nghệ ECONAVI giúp tối ưu hóa
 năng lượng vận hành

Công nghệ ECONAVI được tích hợp 
cho nhiều chủng loại dàn lạnh

Vùng giám sát rộng

Thử nghiệm công nghệ ECONAVI 
trong điều kiện thực tế

7F

3
2
1 MEETING ROOM 4

SALES DIRECTOR

GENERAL MANAGER 2

MANAGER 6

DOCUMENT 
RM.1

DOCUMENT 
RM.2

DOCUMENT 
RM.3

DOCUMENT 
RM.4      Thời gian chạy thử: 11 tháng 4 - 16 tháng 5 năm 2014

    Vị trí: Tòa nhà Panasonic Malaysia
     Tầng văn phòng: công suất lạnh 112 kW
      Điều kiện thử nghiệm:
   ・Nhiệt độ cài đặt bằng điều khiển từ xa 23 độ C
   ・Thời gian cài đặt Sáng 7:00 ~ Chiều 21:00

Các thiết bị điều hòa

Dàn lạnh  (12)
Cảm biến (12)

Tòa nhà Panasonic Malaysia

Nội thất của văn phòng

Dàn nóng trên mái

Cảm biến Econavi

Hệ thống Dàn nóng Dàn lạnh

CU-L7-6 U-20ME1E8
1 S-106MU1E5
2 S-106MU1E5
3 S-106MU1E5
4 S-106MU1E5

CU-L7-7 U-20ME1E8

5 S-56MU1E5
6 S-106MU1E5
7 S-106MU1E5
8 S-56MU1E5
9 S-106MU1E5

CU-L7-7 U-14ME1E8
10 S-106MU1E5
11 S-56MU1E5
12 S-106MU1E5

1

2

3

Cảm biến ECONAVI
 model CZ-CENSC1

Lắp đặt linh hoạt dễ thay thế, di chuyển khi có sự 
thay đổi mặt bằng hay dàn lạnh.

Kết quả được kiểm tra & xác nhận 
dựa trên điều kiện thử nghiệm thực tế.

Không có ECONAVI

Có ECONAVI

Điện năng tiêu thụ
Khả năng tiết kiệm 

tăng lên 15%

Vào buổi sáng
Tăng cường làm lạnh 
khi có cường độ hoạt 
động cao.

Vào buổi trưa
Giảm độ lạnh do có ít 
người hơn trong phòng.

Vào buổi tối 
Tự động tắt tùy vào 
những điều kiện hoạt 
động vào cuối ngày.*

Áp trần

Âm trần nối ống gió 
áp suất trung bình

Âm trần cassette 
4 hướng thổi

Âm trần Mini Cassette
 4 hướng thổi

Treo tường

Âm trần nối ống gió 
áp suất thấp

Nhận biết sự hiện diện hay vắng mặt của con 
người, và mức độ hoạt động theo thời gian thực. 
Nhiệt độ cài đặt sẽ được tự động điều chỉnh để 
tối đa hóa tiết kiệm năng lượng.

Nhận biết sự hiện diện và mức độ hoạt động

Nhận biết mức độ hoạt động

HOẠT ĐỘNG CAO HƠN Sau 20 phút vắng mặt

Nhiệt độ cài đặt làm lạnh. +/-0 độ C Nhiệt độ cài đặt làm lạnh. 
+ 2 độ CNhiệt độ cài đặt làm lạnh. +1 độ C Chế độ làm lạnh Tắt*

Nhiệt độ cài đặt sưởi ấm. -1 độ C Nhiệt độ cài đặt sưởi ấm.  
- 2 độ CNhiệt độ cài đặt sưởi ấm. +/-0 độ C Chế độ sưởi ấm Tắt*

Mỗi 2 phútMỗi 2 phút Sau 3 giờ có thể chuyển sang chế độ tắt 
hoặc chạy nhiệt độ nền ấn định

HOẠT ĐỘNG THẤP HƠN Sau 3 giờ vắng mặt

Nhận biết sự hiện diện của con người

* Tùy thuộc vào một số điều kiện, chế độ cài đặt có thể chuyển sang tắt sau 3 giờ, hay nhiệt độ cài đặt ấn định.

Công nghệ ECONAVICông nghệ ECONAVI
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Tự động trả về nhiệt độ cài đặt ban đầu

Điều khiển cánh gió độc lập 
(Dàn lạnh âm trần cassette 4 hướng thổi series U2)

Phạm vi cài đặt nhiệt độ

Hẹn giờ hàng tuần

Tự động ngắt

Địa chỉ liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng

Ngay cả khi bạn thay đổi nhiệt độ cài đặt, sau khoảng thời gian định trước, 
bộ điều khiển sẽ tự trả về nhiệt độ cài đặt ban đầu. Bạn có thể thiết lập 
thời gian tự động trả về trong 10 phút trong khoảng thời gian 4 giờ.

Mỗi cánh gió có thể được chọn và điều khiển độc lập để phân phối  
không khí đến khu vực được lựa chọn.

Bạn có thể cài đặt giới hạn nhiệt độ trên và dưới. Việc làm này giúp giảm 
điện năng tiêu thụ do quá lạnh hoặc quá nóng. Việc thiết lập có thể dùng 
trong chế độ làm lạnh, sưởi ấm hoặc hút ẩm.

Cho phép bạn hẹn giờ 8 lần Mở/ Tắt và cài đặt trước nhiệt độ mỗi ngày 
trong tuần.

Máy điều hòa không khí tự động dừng sau một khoảng thời gian cài đặt, 
vì vậy bạn không phải lo về việc quên tắt máy. Thậm chí nếu bạn khởi 
động máy trở lại bằng tay thì nó sẽ tự động tắt lần nữa sau khoảng thời 
gian được cài đặt trước đó.

Khi bạn đăng ký thông tin liên lạc chi tiết của bộ phận chăm sóc  
khách hàng, điều khiển sẽ tự động hiển thị chúng khi hệ thống báo lỗi.

Màn hình LCD rộng 3,5’’  
đa điểm ảnh với đèn nền LED

Thiết kế hợp thời trang,  
bàn phím dễ sử dụng

Thiết kế thanh lịch, các phím 
ấn rộng, bố cục đơn giản, 
biểu tượng thân thiện.

Thuận lợi hơn với nhiều chức năng điều khiển

Tính năng mới

CZ-RTC5A Kích thước thật

MỚI 

Điều khiển nối dây cao cấp

Ký tự và biểu tượng hiển 
thị rõ ràng, dễ nhìn với 
màn hình rộng giúp cho 
quá trình cài đặt các 
thông số thuận tiện hơn.
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Chức năng

Tiết kiệm 
năng lượng

Chức năng 
bảo trì

Hạng mục
Khả năng điều chỉnh

Model mới "A" Model không "A"

Những hướng dẫn cơ bản
Cánh gió 
Điều khiển cánh gió độc lập
(Âm trần cassette 4 hướng thổi - series U2)
Hẹn giờ BẬT / TẮT
Hẹn giờ hàng tuần
Thông tin phin lọc
Chức năng Outing
Chế độ hoạt động yên tĩnh
Tiết kiệm năng lượng
Các cài đặt ban đầu
Thông gió
Tự động trả về nhiệt độ cài đặt ban đầu
Phạm vi nhiệt độ cài đặt
Tự động tắt
Đặt lịch peak cut
Hẹn giờ
Bật / Tắt ECONAVI
Dữ liệu lỗi dàn nóng
Địa chỉ liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng
Chế độ cài đặt RC
Chế độ chạy thử
Thông tin cảm biến
Kiểm tra thông tin bảo trì
Cài đặt đơn giản/ chi tiết
Cài đặt địa chỉ tự động

Danh mục chức năngThuận lợi hơn với nhiều chức năng điều khiển

Khóa an toàn

Thông tin phin lọc

Thông tin cài đặt

Chức năng bảo trì

Chế độ hoạt động yên tĩnh

Để ngăn cản việc điều khiển 
không mong muốn bởi  
người khác.

Hiển thị dữ liệu báo lỗi hệ thống, 
thông tin chi tiết CSKH, thời gian 
phin lọc còn hiệu quả và các  
dữ liệu khác cho phép kiểm tra 
thông tin bảo trì một cách  
nhanh chóng.

Có thể thay đổi chế độ vận hành 
thông thường sang chế độ yên 
tĩnh. Chế độ này có thể được 
hẹn giờ BẬT/ TẮT  theo người 
sử dụng.

Phin lọc sẽ được cảnh báo làm 
sạch sau một thời gian được  
cài đặt trước. Thời gian cài đặt 
có thể thay đổi tùy vào người 
sử dụng.

Hiển thị đầy đủ các thông tin 
cài dặt trên màn hình hiển thị 
để dễ dàng kiểm tra.

Hẹn giờ TẮT
Có thể dừng hoạt động sau một 
khoảng thời gian cài đặt.
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Bo mạch, biến áp 
cấp nguồn,  
cầu đấu nối điện.

Bộ kết nối AHU (thiết bị xử lý không khí)

Điều khiển từ xa 
(tùy chọn)
CZ-RTC4

Điều khiển từ xa  
dễ dàng lắp đặt trên 
hộp bộ kết nối AHU. 
(tùy chọn)

Van tiết lưu (E1, E3) Cảm biến nhiệt x 2  
(x1 trong PACi, không 
khí: Tf, Tb)

Cung cấp giải pháp 
đáp ứng yêu cầu  
về không khí sạch.

16 HP 16 HP 18 HP

28 kW
H/E

56 kW
H/E

56 kW
H/E

CZ-280MAH1

CZ-560MAH1

CZ-560MAH1

Ống lỏng

MOV

Nhiệt độ hơi ga

Tín hiệu điều khiển quạt

Mạch điều khiển 
động cơ quạt

Nhiệt độ không khí vào

Nhiệt độ không khí ra
O_U / I_U Cổng giao tiếp

Ống hơi

Nhiệt độ lỏng

Điều khiển có dây CZ-RTC4
• Điều khiển BẬT/TẮT
• Chọn chế độ
• Cài đặt nhiệt độ
   * Tín hiệu điều khiển quạt có thể được lấy từ bo mạch.

Tiếp điểm T10 
• Tín hiệu đầu vào: Điều khiển BẬT / TẮT
• Ngăn chặn điều khiển từ xa
• Tín hiệu đầu ra: Trạng thái BẬT
• Tín hiệu cảnh báo đầu ra (12V DC)

PAW-OCT, đầu ra 12V DC, tiếp điểm tùy chọn
• Tín hiệu đầu ra = Làm lạnh/ sưởi ấm/ chế độ quạt thổi
• Xả băng
• Themostat - MỞ

CZ-CAPBC2 cổng giao tiếp mở rộng cho dàn lạnh 
• Cài đặt nhiệt độ bằng tín hiệu đầu vào 0-10V hoặc 0-140Ω
• Tín hiệu nhiệt độ phòng (gió cấp) đầu ra 4-20mA
• Lựa chọn chế độ hoặc/ và TẮT/ BẬT
• Kiểm soát hoạt động quạt
• Điều khiển trạng thái đầu ra/ cảnh báo đầu ra

Giới hạn kỹ thuật
• Chiều dài tối đa đường ống: 100m (thực tế); 120m (tương đương)
• Chênh lệch giữa độ dài đường ống dài nhất và ngắn nhất  

từ bộ chia đầu tiên: 10m
• Chiều dài tối đa của ống nhánh: 12m
   * Các điều kiện khác vui lòng tham khảo quy định về tiêu chuẩn 

thiết kế đường ống.
• Phạm vi  nhiệt độ cho phép ở chế độ sưởi ấm: -20°C (WB)~15°C (WB)
• Phạm vi nhiệt độ cho phép của gió vào tại bộ kết nối AHU:  

Làm lạnh: 18~32°C / Sưởi ấm: 16~30°C

CZ-280MAH1 // CZ-560MAH1
• Hệ thống được điều khiển bằng nhiệt độ gió hút vào (hoặc gió hồi
   từ trong phòng) tương tự như dàn lạnh tiêu chuẩn.  

(Chế độ có thể chọn: Tự động/ Làm lạnh/ Sưởi ấm/ Quạt/ Sấy gió
   (giống như làm lạnh)
• Nhiệt độ gió cấp cũng được kiểm soát để ngăn chặn việc nhiệt độ
   khí ra quá thấp khi làm lạnh hoặc quá nóng khi sưởi ấm. 

(trong trường hợp hệ thống ĐHKK trung tâm VRF)
• Kiểm soát cưỡng bức cảm biến nhiệt.
• Điều chỉnh xả băng, với công tắt nhiệt BẬT/ TẮT
• Cài đặt nhiệt độ ngoài giới hạn thông qua tín hiệu dàn lạnh/  

dàn nóng với CZ-CAPBC2. (Ex. 0 – 10 V)

Bộ kết nối AHU kết nối với hệ thống thông gió.

Các phụ kiện khác:

Ứng dụng: Khách sạn, văn phòng, phòng server

Tính năng mới

Bộ kết nối AHU dùng để kết nối dàn nóng  
hệ thống điều hòa FSV-EX với AHU
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Bộ Kết Nối AHU,28Kw  
Và 56Kw Cho Dòng FSV

Công suất
làm lạnh 

Công suất
sưởi ấm HP

Lưu lượng gió

Hệ số bypass

Kích thước
của hộp Chiều dài ống

Chênh lệch
độ cao 
(in/out)

Đường kính ống Nhiệt độ điều khiển Nhiệt độ ngoài trời

Trung bình Trung bình Tối đa / Tối thiểu H x W x D Tối thiểu / Tối đa Tối đa Ống lỏng Ống hơi Tối thiểu / Tối đa Tối thiểu / Tối đa

kW kW HP m³/min mm m m Inch (mm) Inch (mm) °C °C

CZ-280MAH1 28.0 31.5 10 5,000 / 3,500 0.9 (tham khảo) 404 x 425 x 78 10 / 100 50 3/8 (9.52) 7/8 (22.22)

Làm lạnh:18 - 32 DB 
(13 - 23 WB) / 
Sưởi ấm:16 - 30 DB

Làm lạnh: -10 - 52 DB 
Sưởi ấm: -25 - 18 WB

CZ-560MAH1 56.0 63.0 20 10,000 / 7,000 0.9 (tham khảo) 404 x 425 x 78 10 / 100 50 5/8 (15.88) 1 1/8 (28.58)

CZ-280MAH1 + CZ-560MAH1 84.0 95.0 30 15,000 / 10,500 0.9 (tham khảo) 404 x 425 x 78 10 / 100 50 3/4 (19.05) 1 1/4 (31.75)

CZ-560MAH1 x2 112.0 127.0 40 20,000 / 14,000 0.9 (tham khảo) 404 x 425 x 78 10 / 100 50 3/4 (19.05) 1 1/2 (38.15)

CZ-560MAH1 x2 + CZ-280MAH1 140.0 155.0 50 25,000 / 17,500 0.9 (tham khảo) 404 x 425 x 78 10 / 100 50 3/4 (19.05) 1 1/2 (38.15)

CZ-560MAH1x3 + CZ-280MAH1 196.0 219.0 70 35,000 / 24,500 0.9 (tham khảo) 404 x 425 x 78 10 / 100 50 7/8 (22.22) 1 5/8 (41.28)

CZ-560MAH1 x4 224.0 252.0 80 40,000 / 28,000 0.9 (tham khảo) 404 x 425 x 78 10 / 100 50 7/8 (22.22) 1 3/4 (44.45)

Bộ kết nối AHU / Hệ thống kết hợp

Công suất (HP) Kết hợp dàn nóng Kết hợp bộ kết nối AHU 

Dòng máy FSV-EX

28 kW (10 HP) U-10ME2H7 CZ-280MAH1

56 kW (20 HP) U-20ME2H7 CZ-560MAH1

84 kW (30 HP) U-16ME2H7 U-14ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-280MAH1

112 kW (40 HP) U-20ME2H7 U-20ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1

140 kW (50 HP) U-18ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-280MAH1

168 kW (60 HP) U-20ME2H7 U-20ME2H7 U-20ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1

196 kW (70 HP) U-10ME2H7 U-20ME2H7x3 CZ-560MAH1x3 CZ-280MAH1

224 kW (80 HP) U-20ME2H7x4 CZ-560MAH1x4

Tổng quan hệ thống Các dự án tham khảo

A: Bộ kết nối AHU
B: AHU 
C: Điều khiển từ xa
D: Dàn nóng 
E : Đường ống hơi 
F : Đường ống lỏng
G: Van tiết lưu điện tử
H: Cảm biến ống hơi (E3)
 I : Cảm biến ống lỏng (E1)
J : Cảm biến gió hồi (TA)
K : Cảm biến gió cấp (BL)
L : Dây tín hiệu
M: Rơ le điện từ điều khiển quạt gió
 

Hồng Kông Văn phòng đại diện hội chữ thập đỏ
Văn phòng

Malaysia Utropolis, Glenmarie
Các tòa nhà + Trung tâm thương mại 

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ME1:
Dàn nóng: 2 tổ hợp
AHU: 2 bộ 
Bộ kết nối AHU: 6 bộ
Công suất lạnh:
280 kW / 80 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm VRF
ME1:
Dàn nóng: 29 tổ hợp
AHU: 168 bộ 
Bộ kết nối AHU: 9 bộ
Công suất lạnh:
3.077 kW / 875 tấn lạnh
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Chức năng hỗ trợ thiết kế trên bản vẽ kiến trúc và lựa chọn thiết bị,  
chào giá giúp cho công việc được hoàn thành nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Các tính năng thiết kế

Panasonic đã xác định tầm quan trọng của việc đáp ứng các nhu cầu nhanh và chính xác của  
khách hàng ngày càng tăng trong ngành công nghiệp điều hòa không khí. Việc sử dụng năng lượng 
hiệu quả càng ngày càng được chú trọng trên thị trường. Khả năng tính toán công suất làm lạnh/  
sưởi ấm và các dữ liệu xuất về điều kiện thiết kế thực tế là một lợi thế lớn cho bất kỳ kiến trúc sư,  
nhà tư vấn, nhà thầu hoặc khách hàng.
Panasonic hiểu rằng, chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp, phải chạy đua với thời gian và
chúng tôi rất tự hào khi ra mắt thế hệ phần mềm thiết kế tiếp theo của Panasonic. Phần mềm 
Panasonic VRF Designer đã được cải tiến giúp cho quy trình lựa chọn và thiết kế nhanh chóng  
dễ dàng nhất có thể. 
Phần mềm thiết kế sử dụng các hệ thống có chương trình con và nhập các công cụ để cho phép  
tạo ra các thiết kế từ đơn giản tới phức tạp. Hơn nữa, phần mềm còn cho phép kéo - thả các dàn 
lạnh và dàn nóng trên một màn hình tương tác. Điều này cho phép người thiết kế tạo ra mọi thứ từ  
bản vẽ mặt bằng thực với chi tiết bố trí đường ống và sơ đồ đấu dây để gửi kèm với báo giá,  
đến bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Phần mềm Panasonic VRF Designer có thể dùng để thiết kế  
tất cả các dòng sản phẩm FSV như ME2 & LE

Tính năng mới

Phần mềm hỗ trợ thiết kế

• Thiết kế trên bản vẽ mặt bằng kiến trúc của tòa nhà.
• Hỗ trợ nhiều loại định dạng bản vẽ (dfx, jpg, png … etc).
• Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
• Dễ dàng sử dụng hệ thống các chương trình con.
• Tự động kết nối ống ga và dây điện.
• Kiểm tra giới hạn đường ống.
• Tự động đưa ra định dạng tùy chọn (CAD [dxf], Excel & PDF).
• Đưa ra sơ đồ nguyên lý ống đồng, sơ đồ đấu dây điện và sơ đồ đường ống.
• Tự động đưa ra bảng báo giá.
• Xuất ra thông tin kỹ thuật hỗ trợ đấu thầu.
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LE2 Series

Khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Hai chiều (Lạnh/Sưởi)
Làm lạnh hoặc 

sưởi ấm 

Làm lạnh hoặc 
sưởi ấm 

Chỉ số 
EER/COP 
dẫn đầu

• Dải công suất rộng từ 8HP đến 80HP
• Dẫn đầu với hệ số EER 5.3 (cho model 8HP) 
• Dẫn đầu với độ ồn thấp 53 DB (model 8HP)
• Khả năng làm lạnh với nhiệt độ ngoài trời lên đến 52oC (DB) 
• Độ dài đường ống tối đa lên đến 1,000m
• Có khả năng kết nối 64 dàn lạnh
• Cột áp tĩnh quạt giải nhiệt dàn nóng lên đến 80Pa
• Mở rộng khả năng hoạt động với chế độ sưởi ấm khi nhiệt độ  
ngoài trời xuống tới âm 25oC (WB)

• Phù hợp cho việc thay thế cho các hệ thống cũ 
sử dụng gas lạnh R22

Áp suất tĩnh cao 35Pa
• Phạm vi vận hành:
  Chiều lạnh -10°C ~ 46°C 
  Chiều sưởi -20°C ~ 18°C
•  Kết nối tối đa ~ 13 dàn lạnh 
• Tỉ lệ kết nối 50% ~ 130%
• Máy nén biến tần Inverter kết nối với môi chất R410A tạo ra hiệu suất vượt trội
• Chiều dài ống đồng thực tế: 150m (Tổng chiều dài ống đồng: 300m)   
• Chênh lệch độ cao giữa dàn nóng với dàn lạnh: 50m/ 40m
• Chênh lệch độ cao giữa các dàn lạnh: 15m
• Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu (peak cut)
• Dòng khởi động thấp chỉ 1A
• Kết nối nhiều kiểu dàn lạnh và điều khiển
• Tự động khởi động lại dàn nóng
• Có loại dàn nóng chống ăn mòn cho vùng ven biển
• Phù hợp cho việc thay thế cho các hệ thống cũ sử dụng gas lạnh R22

• Dãy công suất rộng từ 8HP đến 64HP 
• Dẫn đầu về chỉ số EER 5.3 (cho model 8HP)
• Chỉ số EER cao hơn so với những model kết nối ưu tiên 
tiết kiệm không gian ví dụ sự kết hợp 2 module 10HP 

  cho ra 1 cụm dàn nóng 20HP sẽ giảm tải cho máy nén.

Hệ thống FSV-EX
Tiết kiệm năng lượng, lắp đặt dễ dàng, hiệu suất cao chính là mục tiêu hàng đầu của hệ thống điều 
hòa không khi trung tâm FSV. Panasonic không ngừng cải tiến công nghệ để đáp ứng các yêu cầu 
đa dạng và đóng góp vào việc tạo ra các không gian sống thoải mái.

Dòng máy tiêu chuẩn

Dòng máy hiệu suất cao

Dòng máy mới  
có độ bền cao

4-5-6 HP

Điện nguồn 3 pha 8-10 HP

Dòng máy mới  
có độ bền cao

Hệ thống FSV-EX

• Cột áp quạt lớn: 35Pa
• Phạm vi hoạt động rộng: -10°C ~ 46°C (chiều lạnh), -20°C ~ 18°C (chiều sưởi)
• Số dàn lạnh kết nối tối đa: 9
• Tỷ lệ kết nối 50-130%
• Công nghệ biến tần DC, môi chất R410A hiệu quả cao
• Chế độ tiết kiệm điện (cắt đỉnh).
• Dòng khởi động 1A
• Đầy đủ dải công suất dàn lạnh và các giải pháp điều khiển
• Tự động khởi động lại dàn nóng
• Có chủng loại chống ăn mòn riêng
• Cho phép tái sử dụng hệ đường ống cũ (ga R22)
*Cho model 6HP; 7 dàn với model 4HP; 8 dàn với model 5HP
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Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2
Hệ thống VRF công suất lớn và hiệu suất cao

Những cải tiến nổi bật Tiết kiệm năng lượng vượt trội

Cấu trúc 3 mặt mới giúp tăng diện tích trao đổi nhiệt so 
với thế hệ cũ giúp hiệu suất trao đổi nhiệt tăng thêm 5%.

Hai máy nén biến tần công suất lớn (từ 14HP trở lên) 
được điều khiển độc lập mang lại hiệu suất cao. 

Thiết kế dạng cong thuôn đều từ trên xuống dưới  
làm hướng dòng khí mượt mà hơn giúp tăng lưu lượng 
gió giải nhiệt mà không làm tăng độ ồn, ít tiêu tốn 
điện năng hơn.

Thay cho thiết kế hình khung cao trước đây, lưới bảo vệ 
được mở rộng và làm phẳng để giảm sức cản gió giải nhiệt. 
Ngoài ra thiết kế này còn tăng mỹ quan cho vẻ ngoài của  
dàn nóng.

Dàn trao đổi nhiệt 3 lớp liền khối

100% máy nén biến tần (Inverter)

Lồng quạt được thiết kế  hình chuông

Bề mặt xả gió được mở rộng  
và làm phẳng

Thiết kế tối ưu cho vấn đề giải nhiệt

 Dòng máy mới 
[ME2]

 Dòng máy mới 
[ME2]

 Dòng máy mới 
[ME2]

1

1

2

2

4

4

3

3

Dòng máy hiện tại 
[ME1] 

Dòng máy hiện tại 
[ME1] 

Dòng máy hiện tại 
[ME1] 

2 máy nén biến tần 
công suất lớn  
(với những model từ 
14HP trở lên)

Dàn trao đổi nhiệt  
ba mặt 

Làm phẳng bề mặt 
xả gió

Thiết kế lồng quạt  
hình chuông

* Đối với dàn 8 & 10HP, dàn trao đổi nhiệt được thiết kế 2 dòng.
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Tới 64 dàn lạnh có thể được kết nối* Có thể kết nối tối đa 64 dàn lạnh với  
các chủng loại khác nhau.

Thích hợp với nhiều kết cấu và quy mô tòa nhà
Chiều dài ống đồng thực tế: 200m
Tổng chiều dài ống đồng: 1.000m

Làm lạnh

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

5.30
5.03

4.73
4.56

4.13

Sưởi ấm

FSV ME1 seriesFSV-EX ME2 series FSV ME1 seriesFSV-EX ME2 series

4.04

5.84

4.56

5.56

4.10

5.38

4.10

5.29

4.21

5.13

3.85

5.05

3.86

4.60

3.82
3.60 3.61 3.60

3.36

4.10

3.50

3.76

3.33

8 HP 10 HP12 HP14 HP16 HP18 HP20 HP 8 HP 10 HP12 HP14 HP16 HP18 HP20 HP

-15 -10-25 18-20 -5 100 5 15

Nhiệt độ không khí ngoài trời (˚C nhiệt độ bầu ướt)

FSV-EX ME2

520 5-10 -5 10 2515 20 30 35 40

Nhiệt độ không khí ngoài trời (˚C nhiệt độ bầu khô)

FSV-EX ME2

*  Số lượng dàn lạnh tối đa tùy thuộc vào công suất dàn nóng.

         *1: 40m nếu dàn nóng 
 lắp thấp hơn dàn lạnh.

Tổng chiều dài tối đa: 1.000m

Lên tới 50m chiều dài chênh lệch giữa đoạn ống dài nhất và đoạn ống ngắn nhất từ bộ chia đầu tiên

MNcIU: Số lượng dàn lạnh tối đa

Lưu ý: Khi hơn 100% dàn lạnh hoạt động đầy tải thì các dàn lạnh không thể đạt mức công suất danh định.  
  Để biết thêm chi tiết vui lòng tham vấn trực tiếp với đại lý ủy quyền của Panasonic 

SYSTEM / HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

MNcIU : 130% 13 16 19 23 26 29 33 36 40 43 46 50 53 56 59 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

* Tùy thuộc từng loại điều khiển

(Đơn vị: mm)Kích thước lắp đặt yêu cầu

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm FSV cho phép kết nối các dàn lạnh có tổng công suất đến 130%* 
so với công suất dàn nóng, tùy hiệu vào mã hiệu dàn nóng và dàn lạnh được chọn. 

Linh hoạt và dễ dàng hơn trong việc thiết kế và 
chọn vị trí đặt dàn nóng.

• Kết nối tối đa 64 dàn lạnh
• Chênh lệch giữa chiều dài ống xa nhất và  
  ngắn nhất từ bộ chia ga đầu tiên lên tới 50m
• Chiều dài đường ống xa nhất: 200m

Chế độ sưởi ấm:
Từ -25oC ~ 18oC 
Nhiệt độ cài đặt trên điều khiển:  
16˚C đến 30˚C*.

Tăng lưu lượng gió
Thiết kế mới giúp giảm  
áp lực lên cánh quạt bằng 
cách phân tán luồng gió 
nhanh hơn, giảm áp lực và 
sức cản lên cánh quạt,  
tiết kiệm điện năng.

Giảm độ ồn
Sự nhiễu loạn không khí  
(màu xanh) có thể được 
khống chế và tiếng ồn được 
cải thiện.Thậm chí khi hoạt 
động ở chế độ tốc độ cao,  
độ ồn vẫn ở mức thấp.

Chế độ làm lạnh:
Từ -10˚C DB đến +52˚C DB

Hiệu suất hoạt động được cải tiến bằng việc 
sử dụng môi chất R410A thân thiện, bảo vệ 
môi trường, máy nén biến tần động cơ DC và 
dàn trao đổi nhiệt thiết kế mới.

Khối lượng

375kg

D 1,800

18-20 HP

H 
1,8

42

W 770
D 1,000

W 1,640

8 -10 HP

1,0
00

1,540

Series ME2 mới được thiết kế 
tiết kiệm diện tích hơn, 
dễ dàng vận chuyển, tập kết 
tại công trình.

200 m (ME2)
MAX.

MAX.180 m (ME1)MAX.180 m (ME1)

L1L2

L1 =  Ống dài nhất
L2 =  Ống ngắn nhất
L1 – L2 = Tối đa 50m

Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2
Hệ thống VRF công suất lớn và hiệu suất cao

200200

Chênh lệch 
độ cao hệ thống

Chiều dài
 thực tế

Chênh lệch 
giữa các dàn lạnh

Kết nối nhiều chủng loại dàn lạnh

Chiều dài đường ống thiết kế linh hoạt

Tỷ lệ kết nối công suất giữa dàn lạnh với dàn nóng lên đến 130%*

Tiết kiệm năng lượng vượt trội

Chênh lệch giữa chiều dài ống xa nhất và  
ngắn nhất từ bộ chia ga đầu tiên lên tới 50m

Mở rộng phạm vi vận hành

Thiết kế nhỏ gọn

Thiết kế quạt mới

Up to 64 Indoor Units Connectable!* Up to 64 indoor units can be connected in a single 
system for ultimate design flexibility.

Adaptable to various building types and sizes
Actual piping length : 200m
Max piping length : 1,000m

COOLING

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

5.30
5.03

4.73
4.56

4.13

HEATING

FSV ME1 seriesFSV-EX ME2 series FSV ME1 seriesFSV-EX ME2 series

4.04

5.84

4.56

5.56

4.10

5.38

4.10

5.29

4.21

5.13

3.85

5.05

3.86

4.60

3.82
3.60 3.61 3.60

3.36

4.10

3.50

3.76

3.33

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP

-15 -10-25 18-20 -5 100 5 15

Outside air temperature (˚C WB)

FSV-EX ME2

520 5-10 -5 10 2515 20 30 35 40

Outside air temperature (˚C DB)

FSV-EX ME2

*Maximum number of indoor units depends on outdoor unit capacity.

*1: 40 m if the outdoor unit is 
below the indoor unit.

Max. total length:1,000m

A large number of indoor units can be connected 

Increased piping length for greater design flexibility

Connectable indoor/outdoor unit capacity ratio up to 130% *

Up to 50m length difference between the longest and the shortest piping from the first branch

Compact design

Extended operating range

Newly designed fan

Excellent energy savings

MNcIU : Maximum Number of Connectable Indoor Unit
Note: If more than 100% indoor units are operated with a high load, the units may not perform at the rated capacity. 
         For the details, please consult with an authorised Panasonic dealer

SYSTEM / HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

MNcIU : 130% 13 16 19 23 26 29 33 36 40 43 46 50 53 56 59 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

* Depending on the type of remote controller.

(Unit: mm)
Required installation space

2-WAY FSV-EX ME2
High-efficiency & Space-saving VRF system

200200

FSV systems attain maximum indoor unit connection capacity of up to 130 %* of the unit’s connection range, 
depending on the outdoor and indoor models selected. So for a reasonable investment, FSV systems provide 
an ideal air conditioning solution for locations where full cooling/heating are not always required.

Flexible piping layout makes it easier to design 
systems for locations such as train stations, 
airports, schools and hospitals.

• Up to 64 units can be connected to one system.
• Difference between maximum and minimum pipe 
   runs after first branch can be a maximum of 50m.
• Larger pipe runs can be up to 200m.

Heating operation range:
Extended heating operation range enables 
heating even when the outdoor temperature is 
as low as -25˚C. Using a wired remote control,
indoor heating temperature range can be set 
from 16˚C to 30˚C*.

Newly designed fan and 
bell-mouth reduces stress 
on the fan by dispersing air 
quickly. Thus, lower air 
resistance results in lower 
energy consumption.

Noise reduction
Turbulence (blue) can be 
suppressed and the 
unwanted noise can be
reduced. Even though a 
high speed fan is utilised, 
the noise level is still very 
low.

Cooling operation range:
-10˚C DB to +52˚C DB

The operation efficiency has been improved
using highly efficient R410A refrigerant, new
DC inverter compressor, and new heat 
exchanger design.

Weight

375kg

D 1,800

18-20 HP

H 
1,8

42

W 770
D 1,000

W 1,640

8 -10 HP

1,0
00

1,540

The new ME2 series has 
reduced the installation space 
required with up to 20 HP 
available in a single chassis. 
8 - 10 HP are able to fit 
inside a lift for easy handling 
on site.

200 m (ME2)
MAX.

MAX.180 m (ME1)MAX.180 m (ME1)

L1L2

L1 = Longest pipe run
L2 = Shortest pipe run
L1 – L2 = Maximum 50m

*  Nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây, tỷ lệ kết nối có thể đạt từ 130% đến 200%.
   i  ) Tuân thủ giới hạn số lượng dàn lạnh có thể kết nối trong một hệ thống.
   ii ) Nhiệt độ tối thiểu trong phạm vi hoạt động của dàn nóng là -10°CWB (tiêu chuẩn -25°CWB). 
   iii ) Các dàn lạnh hoạt động đồng thời giới hạn dưới 130% tổng công suất hệ thống.
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*Khả năng tự động dự phòng cho phép 
hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động (làm lạnh 
hoặc sưởi ấm) trong khi chờ đợi dược 
sửa chửa. 
Khách hàng nên liên hệ với trung tâm bảo 
hành ủy quyền ngay khi gặp sự cố.

Công suất

Cấp độ 1 100% (cài đặt trước)
Có thể thay đổi được 40-100%

Cấp độ 2 70% (cài đặt trước)

Cấp độ 3 0% (Luôn trong điều kiện dùng)

Điểm cài đặt

Thời gian

Hoạt động bình thường
Công suất
 tiêu thụ

Dàn nóng 

CDRM1 DRM2 DRM3

Cụm công tắc

DRED 
(Bộ điều 
khiển)

Tính hiệu đáp ứng nhu cầu Công suất tiêu thụ

DRM 1 0%

DRM 2 50%

DRM 3 100%

Ốc vít

Bảng điều khiển

Hộp điện

Vỏ bao che

Bình tách lỏng
Bình chứa cao áp
Bình tách dầu

Cánh tản nhiệt
màu xanh

* Phụ thuộc vào tổng thời gian hoạt động của từng máy nén.
* Máy nén ưu tiên hoạt động có thể thay đổi được.

A,B,C,D: Máy nén biến tần

Ví dụ hệ thống minh họa 
(Trường hợp 1)

A B C D A B C D A B C D A B C D

Tăng tải Tăng tải Tăng tải

 (ví dụ) Trường hợp 1: A đến C đến B đến D, Trường hợp 2: C đến A đến D đến B
            Trường hợp 3: A đến C đến D đến B, Trường hợp 4: C đến A đến B đến D

Cánh quạt Khung lồng quạt

Áp suất 
tĩnh cao

Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2

Cột áp lên đến 80 Pa nhờ những cải tiến trong thiết kế cánh quạt, lồng bảo vệ quạt, động cơ quạt,  
khung đỡ quạt. Do đó có thể dễ dàng kết nối với ống định hướng gió khi cần thiết.

Tổng số giờ hoạt động của các máy nén được kiểm 
soát bằng bộ vi xử lý tích hợp trong bo mạch, điều 
này đảm bảo số giờ hoạt động của các máy nén 
trong một hệ thống được cân bằng với nhau.

Máy nén có số giờ chạy ngắn hơn sẽ được ưu tiên 
hoạt động trước để cân bằng với các máy nén khác 
nhằm kéo dài tuổi thọ của toàn hệ thống.

Ngoại trừ dòng máy 8, 10 & 
12HP lắp độc lập.

Hệ thống FSV EX được trang bị tính năng DRM. 
Với tính năng này, công suất tiêu thụ điện lúc  
tải cao có thể được cài đặt trong 3 bước để đạt 
hiệu suất tối ưu, giảm điện năng tiêu thụ.

Toàn bộ dàn nóng được bao phủ lớp chống ăn mòn 
để ngăn chặn sự gỉ sét khi làm việc trong môi trường 
ven biển hoặc độ ô nhiễm cao.

Phụ kiện: CZ-CAPDC4
Định mức công suất được lắp đặt để khống chế 
công suất hoạt động theo từng mức 0-50-75-100%

Linh hoạt đáp ứng nhu cầu với phụ kiện  
CZ-CAPDC2 *1

Có thể cài đặt ở 0% hoặc từ 40% đến 100% (mỗi 
bước 5%). Khi xuất xưởng, dàn nóng được cài 
đặt mặc định theo 3 bước là 0%; 70% và 100%.

* Phụ kiện CZ-CAPDC4 là thiết bị đặt hàng riêng

*1 Yêu cầu phải có bộ kết nối tín hiệu lắp tại dàn nóng (CZ-CAPDC2) .

Lưu ý: Sản phẩm này không hoàn toàn loại trừ khả năng gỉ sét. 
  Để biết thêm chi tiết cách lắp đặt và bảo trì sản phẩm, 
  hãy liên hệ tham vấn với đại lý ủy quyền.

80 Pa

Nếu 1 máy nén trong dàn 
nóng bị hỏng

Nếu cả dàn nóng bị hỏng

Một máy nén còn lại trong dàn nóng
 vẫn tiếp tục hoạt động

Một dàn nóng còn lại vẫn 
tiếp tục hoạt động

Tự động dự phòng hoạt động

Cột áp quạt dàn nóng cao

Kéo dài tuổi thọ máy nén nhờ tính năng cân bằng số giờ hoạt động giữa các máy nén

Tự động dự phòng hoạt động trong trường hợp một máy nén hỏng hoặc một mô đun hỏng

Hoạt động theo yêu cầu

Dàn nóng chống ăn mòn

Hệ thống VRF công suất lớn và hiệu suất cao
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LOẠI HIỆU SUẤT CAO

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.
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Hệ thống FSV-EX series ME2

Hình ảnh

HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
U-18ME2H7HE U-20ME2H7HE U-22ME2H7 U-24ME2H7 U-26ME2H7 U-28ME2H7 U-30ME2H7 U-32ME2H7 U-34ME2H7HE U-36ME2H7HE U-38ME2H7HE U-40ME2H7HE U-42ME2H7 U-44ME2H7 U-46ME2H7 U-48ME2H7 U-50ME2H7HE U-52ME2H7HE U-54ME2H7HE

Model U-8ME2H7 U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-14ME2H7 U-16ME2H7 U-8ME2H7
U-10ME2H7

U-10ME2H7
U-10ME2H7

U-10ME2H7
U-12ME2H7

U-12ME2H7
U-12ME2H7

U-10ME2H7
U-16ME2H7

U-12ME2H7
U-16ME2H7

U-14ME2H7
U-16ME2H7

U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-10ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7

U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7

U-10ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

U-10ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-10ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

U-10ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

Nguồn điện                                                                             380/400/415V/3-phase/50Hz                                                                                                                                                                                                     380/400/415V/3-phase/50Hz 
                                                                            380/400V/3-phase/60Hz                                                                                                                                                                                                           380/400V/3-phase/60Hz

Công suất
Làm lạnh

kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 56.0 61.5 68.0 73.0 78.5 85.0 90.0 96.0 101.0 107.0 113.0 118.0 124.0 130.0 135.0 140.0 145.0 151.0
BTU/h 76,500 95,600 114,300 136,500 153,600 170,600 191,100 209,900 232,100 249,100 267,900 290,100 307,200 327,600 344,700 365,200 385,700 402,700 423,200 443,700 460,800 477,800 494,900 515,400

Sưởi ấm
kW 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0 69.0 76.5 81.5 87.5 95.0 100.0 108.0 113.0 119.0 127.0 132.0 138.0 145.0 150.0 155.0 160.0 169.0
BTU/h 85,300 107,500 128,000 153,600 170,600 191,100 215,000 235,500 261,100 278,200 298,600 324,200 341,300 368,600 385,700 406,100 433,400 450,500 471,000 494,900 511,900 529,000 546,100 576,800

EER / COP
Làm lạnh W/W 5.30 5.03 4.73 4.56 4.13 5.15 5.05 4.84 4.69 4.42 4.36 4.31 4.13 4.80 4.72 4.51 4.45 4.31 4.26 4.25 4.13 4.58 4.53 4.40
Sưởi ấm W/W 5.84 5.56 5.38 5.29 5.13 5.71 5.58 5.48 5.31 5.29 5.24 5.19 5.13 5.40 5.38 5.31 5.23 5.22 5.19 5.18 5.12 5.36 5.33 5.26

Kích thước C x R x S mm 1,842 x 770 x 
1,000

1,842 x 770 x 
1,000

1,842 x 1,180 x 
1,000

1,842 x 1,180 x 
1,000

1,842 x 1,180 x 
1,000

1,842 x 1,600 x 
1,000

1,842 x 1,600 x 
1,000

1,842 x 2,010 x 
1,000

1,842 x 2,420 x 
1,000

1,842 x 2,010 x 
1,000

1,842 x 2,420 x 
1,000

1,842 x 2,420 x 
1,000

1,842 x 2,420 x 
1,000

1,842 x 3,250 x 
1,000

1,842 x 3,660 x 
1,000

1,842 x 3,250 x 
1,000

1,842 x 3,660 x 
1,000

1,842 x 3,250 x 
1,000

1,842 x 3,660 x 
1,000

1,842 x 3,660 x 
1,000

1,842 x 3,660 x 
1,000

1,842 x 4,490 x 
1,000

1,842 x 4,900 x 
1,000

1,842 x 4,490 x 
1,000

Khối lượng       kg 210 210 270 315 315 420 420 480 540 525 585 630 630 750 810 795 855 840 900 945 945 1,065 1,125 1,110

Công suất điện 
tiêu thụ

Làm 
lạnh

Dòng điện A 7.1 / 6.8 / 6.5 9.6 / 9.1 / 8.8 11.8 / 11.2 / 10.8 15.3 / 14.5 / 14.0 18.4 / 17.5 / 16.8 16.6 / 15.7 / 15.2 19.2 / 18.2 / 17.5 21.4 / 20.4 / 19.6 24.2 / 23.0 / 22.2 28.2 / 26.8 / 25.8 30.4 / 28.9 / 27.8 33.6 / 31.9 / 30.8 36.8 / 35.0 / 33.7 33.8 / 32.1 / 30.9 35.7 / 33.9 / 32.7 40.0 / 38.0 / 36.6 42.4 / 40.3 / 38.8 46.3 / 43.9 / 42.4 49.1 / 46.7 / 45.0 52.2 / 49.6 / 47.8 55.2 / 52.4 / 50.5 51.7 / 49.1 / 47.3 53.4 / 50.8 / 48.9 57.9 / 55.0 / 53.0
Công suất kW 4.23 5.57 7.08 8.77 10.9 9.70 11.1 12.7 14.5 16.5 18.0 19.7 21.8 20.0 21.4 23.7 25.4 27.4 29.1 30.6 32.7 30.6 32.0 34.3

Sưởi 
ấm

Dòng điện A 7.1 / 6.8 / 6.5 9.6 / 9.2 / 8.8 11.6 / 11.1 / 10.7 14.9 / 14.1 / 13.6 16.6 / 15.8 / 15.2 16.5 / 15.7 / 15.1 19.3 / 18.3 / 17.7 21.3 / 20.2 / 19.5 24.0 / 22.8 / 22.0 26.3 / 25.0 / 24.1 28.2 / 26.8 / 25.8 31.6 / 30.0 / 28.9 33.3 / 31.6 / 30.5 33.8 / 32.1 / 30.9 35.1 / 33.3 / 32.1 37.8 / 35.9 / 34.6 41.0 / 39.0 / 37.6 43.2 / 41.0 / 39.5 44.9 / 42.7 / 41.1 48.3 / 45.9 / 44.3 50.0 / 47.5 / 45.8 48.8 / 46.3 / 44.7 50.6 / 48.1 / 46.4 54.8 / 52.1 / 50.2
Công suất kW 4.28 5.67 6.97 8.51 9.75 9.80 11.3 12.6 14.4 15.4 16.7 18.3 19.5 20.0 21.0 22.4 24.3 25.3 26.6 28.0 29.3 28.9 30.0 32.1

Dòng khởi động A 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 6 6 5 5 6

Lưu luợng gió
m³/h 13,440 13,440 13,920 13,920 13,920 26,880 26,880 27,360 27,840 27,360 27,840 27,840 27,840 41,280 41,760 41,280 41,760 41,280 41,760 41,760 41,760 55,200 55,680 55,200
L/s 3,733              3,733 3,866 3,866 3,866 7,466 7,466 7,600 7,733 7,600 7,733 7,733 7,733 11,466 11,600 11,466 11,600 11,416 11,600 11,600 11,600 15,333 15,460 15,333

Lượng ga nạp sẵn kg 5.6 5.6 8.3 8.3 8.3 11.2 11.2 13.9 16.6 13.9 16.6 16.6 16.6 22.2 24.9 22.2 24.9 22.2 24.9 24.9 24.9 30.5 33.2 30.5
Cột áp quạt Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Ống kết nối
Ống hơi mm (inches) Ø19.05 (Ø3/4) Ø22.22 (Ø7/8) Ø25.40 (Ø1) Ø25.40 (Ø1) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2)
Ống lỏng mm (inches) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø12.70 (Ø1/2) Ø12.70 (Ø1/2) Ø12.70 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4)
Ống cân bằng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4)

Phạm vi vận hành                                                         Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB)                                                                                                                                                                                                            Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB)

Độ ồn
Chế độ thường dB (A) 53.0 56.0 57.0 58.0 61.0 58.0 59.0 59.5 60.0 62.5 62.5 63.0 64.0 61.5 62.0 63.5 63.5 65.0 65.0 65.0 66.0 64.5 64.5 65.5
Chế độ yên tĩnh (2) dB (A) 48.0 51.0 52.0 53.0 56.0 53.0 54.0 54.5 55.0 57.5 57.5 58.0 59.0 56.5 57.0 58.5 58.5 60.0 60.0 60.0 61.0 59.5 59.5 60.5

Hình ảnh

HP 56 58 60 62 64
U-56ME2H7HE U-58ME2H7HE U-60ME2H7HE U-62ME2H7 U-64ME2H7

Model
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-10ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

Nguồn điện                                  380/400/415V/3-phase/50Hz 
                                 380/400/3-phase/60Hz

Công suất
Làm lạnh

kW 156.0 162.0 168.0 174.0 180.0
BTU/h 532,400 552,900 573,400 593,300 614,300

Sưởi ấm
kW 175.0 182.0 189.0 195.0 201.0
BTU/h 597,300 621,200 645,100 665,300 685,800

EER / COP
Làm lạnh W/W 4.38 4.27 4.24 4.23 4.13
Sưởi ấm W/W 5.24 5.19 5.15 5.16 5.11

Kích thước C x R x S mm 1,842 x 4,900 x 
1,000

1,842 x 4,490 x 
1,000

1,842 x 4,900 x 
1,000

1,842 x 4,900 x 
1,000

1,842 x 4,900 x 
1,000

Khối lượng       kg 1,170 1,155 1,215 1,260 1,260

Công suất điện 
tiêu thụ

Làm 
lạnh

Dòng điện A 60.1 / 57.1 / 55.0 64.0 / 60.8 / 58.6 66.9 / 63.5 / 61.2 70.2 / 66.7 / 64.2 73.6 / 69.9 / 67.4
Công suất kW 35.6 37.9 39.6 41.1 43.6

Sưởi 
ấm

Dòng điện A 56.4 / 53.6 / 51.6 59.9 / 56.9 / 54.9 62.7 / 59.5 / 57.4 64.5 / 61.3 / 59.1 67.1 / 63.7 / 61.4
Công suất kW 33.4 35.1 36.7 37.8 39.3

Dòng khởi động A 6 7 7 8 8

Lưu luợng gió
m³/h 55,680 55,200 55,680 55,680 55,680
L/s 15,466 15,333 15,466 15,466 15,466

Lượng ga nạp sẵn kg 33.2 30.5 33.2 33.2 33.2
Cột áp quạt Pa 80 80 80 80 80

Ống kết nối
Ống hơi  mm (inches) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø41.28 (Ø1-5/8) Ø41.28 (Ø1-5/8)
Ống lỏng mm (inches) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4)
Ống cân bằng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4)

Phạm vi vận hành Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) 

Độ ồn
Chế độ thường dB (A) 65.5 66.5 66.5 66.5 67.0
Chế độ yên tĩnh dB (A) 60.5 61.5 61.5 61.5 62.0

Chú Ý 

U-8ME2H7
U-10ME2H7

U-12ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7

8 / 10 HP

Tùy thuộc vị trí lắp đặt, nhân viên kỹ thuật có thể chọn vị trí,  
độ sâu bu-lông cố định từ vị trí A,B hoặc C.

A: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía trước máy 
B: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía dưới máy 
C: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông)

Tùy thuộc vị trí lắp đặt, nhân viên kỹ thuật có thể chọn vị trí,  
độ sâu bu-lông cố định từ vị trí A,B hoặc C.

A: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía trước máy
B: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía dưới máy 
C: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông)

12 / 14 / 16 HP
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Lỗ lắp đặt bu-lông cố định máy

Lỗ chôn bu-lông kích thước 8-15×21
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Lỗ lắp đặt bu-lông cố định máy

Lỗ chôn bu-lông kích thước 8-15×21
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Nhìn từ phía trước Nhìn từ phía trướcNhìn từ trên Nhìn từ trên

Đơn vị: mmĐơn vị: mm

Điều kiện tiêu chuẩn: Làm lạnh Sưởi ấm
Nhiệt độ không khí trong phòng 27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB
Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB 7˚C DB / 6˚C WB

Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2



Hình ảnh

HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
U-22ME2H7 U-24ME2H7 U-26ME2H7 U-28ME2H7 U-30ME2H7 U-32ME2H7 U-34ME2H7SP U-36ME2H7SP U-38ME2H7SP U-40ME2H7SP U-42ME2H7 U-44ME2H7 U-46ME2H7 U-48ME2H7

Model U-8ME2H7 U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-14ME2H7 U-16ME2H7 U-18ME2H7 U-20ME2H7 U-10ME2H7
U-12ME2H7

U-12ME2H7
U-12ME2H7

U-10ME2H7
U-16ME2H7

U-12ME2H7
U-16ME2H7

U-14ME2H7
U-16ME2H7

U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-14ME2H7
U-20ME2H7

U-16ME2H7
U-20ME2H7

U-18ME2H7
U-20ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-10ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

Nguồn điện                                                                             380/400/415V/3-pha/50Hz                                                                                                                                                                                                     380/400/415V/3-pha/50Hz 
                                                                            380/400V/3-pha/60Hz                                                                                                                                                                                                           380/400V/3-pha/60Hz

Công suất
Làm lạnh

kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 56.0 61.5 68.0 73.0 78.5 85.0 90.0 96.0 101.0 107.0 113.0 118.0 124.0 130.0 135.0
BTU/h 76,500 95,600 114,300 136,500 153,600 170,600 191,100 209,900 232,100 249,100 267,900 290,100 307,200 327,600 344,700 365,200 385,700 402,700 423,200 443,700 460,800

Sưởi ấm
kW 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0 69.0 76.5 81.5 87.5 95.0 100.0 108.0 113.0 119.0 127.0 132.0 138.0 145.0 150.0
BTU/h 85,300 107,500 128,000 153,600 170,600 191,100 215,000 235,500 261,100 278,200 298,600 324,200 341,300 368,600 385,700 406,100 433,400 450,500 471,000 494,900 511,900

EER / COP
Làm lạnh W/W 5.30 5.03 4.73 4.56 4.13 4.10 3.76 4.84 4.69 4.42 4.36 4.31 4.13 4.05 3.91 3.89 3.74 4.31 4.26 4.25 4.13
Sưởi ấm W/W 5.84 5.56 5.38 5.29 5.13 5.05 4.60 5.48 5.31 5.29 5.24 5.19 5.13 4.86 4.81 4.80 4.58 5.22 5.19 5.18 5.12

Kích thước C x R x S mm 1,842 x 770 x 
1,000

1,842 x 770 x 
1,000

1,842 x 1,180 x 
1,000

1,842 x 1,180 x 
1,000

1,842 x 1,180 x 
1,000

1,842 x 1,540 x 
1,000

1,842 x 1,540 x 
1,000

1,842 x 2,010 x 
1,000

1,842 x 2,420 x 
1,000

1,842 x 2,010 x 
1,000

1,842 x 2,420 x 
1,000

1,842 x 2,420 x 
1,000

1,842 x 2,420 x 
1,000

1,842 x 2,780 x 
1,000

1,842 x 2,780 x 
1,000

1,842 x 3,140 x 
1,000

1,842 x 3,140 x 
1,000

1,842 x 3,250 x 
1,000

1,842 x 3,660 x 
1,000

1,842 x 3,660 x 
1,000

1,842 x 3,660 x 
1,000

Khối lượng  kg 210 210 270 315 315 375 375 480 540 525 585 630 630 690 690 750 750 840 900 945 945

Công suất điện 
tiêu thụ

Làm 
lạnh

Dòng điện A 7.1 / 6.8 / 6.5 9.6 / 9.1 / 8.8 11.8 / 11.2 / 10.8 15.3 / 14.5 / 14.0 18.4 / 17.5 / 16.8 20.6 / 19.6 / 18.9 24.6 / 23.4 / 22.5 21.4 / 20.4 / 19.6 24.2 / 23.0 / 22.2 28.2 / 26.8 / 25.8 30.4 / 28.9 / 27.8 33.6 / 31.9 / 30.8 36.8 / 35.0 / 33.7 40.0 / 38.0 / 36.6 43.1 / 40.9 / 39.4 45.9 / 43.6 / 42.0 49.9 / 47.4 / 45.7 46.3 / 43.9 / 42.4 49.1 / 46.7 / 45.0 52.2 / 49.6 / 47.8 55.2 / 52.4 / 50.5
Công suất kW 4.23 5.57 7.08 8.77 10.9 12.2 14.9 12.7 14.5 16.5 18.0 19.7 21.8 23.7 25.8 27.5 30.2 27.4 29.1 30.6 32.7

Sưởi 
ấm

Dòng điện A 7.1 / 6.8 / 6.5 9.6 / 9.2 / 8.8 11.6 / 11.1 / 10.7 14.9 / 14.1 / 13.6 16.6 / 15.8 / 15.2 18.9 / 18.0 / 17.4 22.9 / 21.7 / 20.9 21.3 / 20.2 / 19.5 24.0 / 22.8 / 22.0 26.3 / 25.0 / 24.1 28.2 / 26.8 / 25.8 31.6 / 30.0 / 28.9 33.3 / 31.6 / 30.5 37.9 / 36.0 / 34.7 39.7 / 37.7 / 36.3 41.9 / 39.8 / 38.3 46.2 / 43.9 / 42.3 43.2 / 41.0 / 39.5 44.9 / 42.7 / 41.1 48.3 / 45.9 / 44.3 50.0 / 47.5 / 45.8
Công suất kW 4.28 5.67 6.97 8.51 9.75 11.1 13.7 12.6 14.4 15.4 16.7 18.3 19.5 22.2 23.5 24.8 27.7 25.3 26.6 28.0 29.3

Dòng khởi động A 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6

Lưu luợng gió
m³/h 13,440 13,440 13,920 13,920 13,920 24,300 24,300 27,360 27,840 27,360 27,840 27,840 27,840 38,220 38,220 48,600 48,600 41,280 41,760 41,760 41,760
L/s 3,733 3,733 3,866 3,866 3,866 6,758 6,758 7,600 7,733 7,600 7,733 7,733 7,733 10,616 10,616 13,500 13,500 11,466 11,600 11,600 11,600

Lượng ga nạp sẵn kg 5.6 5.6 8.3 8.3 8.3 9.5 9.5 13.9 16.6 13.9 16.6 16.6 16.6 17.8 17.8 19.0 19.0 22.2 24.9 24.9 24.9
Cột áp quạt Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Ống kết nối
Ống hơi mm (inches) Ø19.05 (Ø3/4) Ø22.22 (Ø7/8) Ø25.40 (Ø1) Ø25.40 (Ø1) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø28.58 (Ø1-1/8) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø31.75 (Ø1-1/4) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2)
Ống lỏng mm (inches) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø12.70 (Ø1/2) Ø12.70 (Ø1/2) Ø12.70 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4)
Ống cân bằng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4)

Phạm vi vận hành                                                         Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB)                                                                                                                                                                                                            Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB)

Độ ồn
Chế độ thường dB (A) 53.0 56.0 57.0 58.0 61.0 59.0 59.0 59.5 60.0 62.5 62.5 63.0 64.0 61.5 63.5 62.0 62.0 65.0 65.0 65.0 66.0
Chế độ yên tĩnh (2) dB (A) 48.0 51.0 52.0 53.0 56.0 54.0 54.0 54.5 55.0 57.5 57.5 58.0 59.0 56.5 58.5 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0 61.0

    

Hình ảnh

HP 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
U-50ME2H7SP U-52ME2H7SP U-54ME2H7SP U-56ME2H7SP U-58ME2H7SP U-60ME2H7SP U-62ME2H7 U-64ME2H7 U-66ME2H7SP U-68ME2H7SP U-70ME2H7SP U-72ME2H7SP U-74ME2H7SP U-76ME2H7SP U-78ME2H7SP U-80ME2H7SP

Model
U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7

U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7

U-14ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-18ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-10ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-10ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-16ME2H7
U-18ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-18ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

Nguồn điện                                                                 380/400/415V/3-pha/50Hz                                                                                                                                                                                              380/400/415V/3-pha/50Hz 
                                                                380/400/3-pha/60Hz                                                                                                                                                                                                       380/400/3-pha/60Hz

Công suất
Làm lạnh

kW 140.0 145.0 151.0 156.0 162.0 168.0 174.0 180.0 185.0 190.0 196.0 202.0 208.0 213.0 219.0 224.0
BTU/h 477,800 494,900 515,400 532,400 552,900 573,400 593,900 614,300 631,400 648,500 668,900 689,400 709,900 727,000 747,400 764,500

Sưởi ấm
kW 155.0 160.0 169.0 175.0 182.0 189.0 195.0 201.0 207.0 213.0 219.0 226.0 233.0 239.0 245.0 252.0
BTU/h 529,000 546,100 576,800 597,300 621,200 645,100 665,500 686,000 706,500 727,000 747,400 771,300 795,200 815,700 836,200 860,100

EER / COP
Làm lạnh W/W 4.09 3.99 3.95 3.87 3.86 3.76 4.23 4.13 4.00 3.99 3.90 3.91 3.90 3.83 3.82 3.76
Sưởi ấm W/W 5.00 4.95 4.79 4.76 4.73 4.60 5.16 5.11 4.85 4.84 4.73 4.82 4.79 4.70 4.69 4.60

Kích thước C x R x S mm 1,842 x 4,020 x 
1,000

1,842 x 4,020 x 
1,000

1,842 x 4,380 x 
1,000

1,842 x 4,380 x 
1,000

1,842 x 4,740 x 
1,000

1,842 x 4,740 x 
1,000

1,842 x 4,900 x 
1,000

1,842 x 4,900 x 
1,000

1,842 x 5,210 x 
1,000

1,842 x 5,620 x 
1,000

1,842 x 5,570 x 
1,000

1,842 x 5,620 x 
1,000

1,842 x 5,980 x 
1,000

1,842 x 5,980 x 
1,000

1,842 x 6,340 x 
1,000

1,842 x 6,340 x 
1,000

Trọng lượng  kg 1,005 1,005 1,065 1,065 1,125 1,125 1,260 1,260 1,275 1,335 1,335 1,380 1,440 1,440 1,500 1,500

Công suất điện 
tiêu thụ

Làm 
lạnh

Dòng điện A 57.7 / 54.8 / 52.9 60.6 / 57.6 / 55.5 63.8 / 60.6 / 58.4 67.3 / 63.9 / 61.6 70.1 / 66.6 / 64.2 73.8 / 70.1 / 67.6 70.2 / 66.7 / 64.2 73.6 / 69.9 / 67.4 77.3 / 73.4 / 70.8 79.5 / 75.5 / 72.8 84.0 / 79.8 / 76.9 86.2 / 81.8 / 78.9 89.0 / 84.5 / 81.5 91.8 / 87.2 / 84.1 94.6 / 89.9 / 86.6 98.4 / 93.5 / 90.1
Công suất kW 34.2 36.3 38.2 40.3 42.0 44.7 41.1 43.6 46.3 47.6 50.3 51.6 53.3 55.6 57.3 59.6

Sưởi 
ấm

Dòng điện A 52.9 / 50.3 / 48.5 54.5 / 51.8 / 49.9 59.6 / 56.6 / 54.6 62.1 / 59.0 / 56.9 65.0 / 61.7 / 59.5 68.6 / 65.2 / 62.8 64.5 / 61.3 / 59.1 67.1 / 63.7 / 61.4 72.1 / 68.5 / 66.0 73.5 / 69.8 / 67.3 77.3 / 73.4 / 70.8 79.2 / 75.2 / 72.5 82.0 / 77.9 / 75.1 85.0 / 80.7 / 77.8 87.2 / 82.8 / 79.8 91.5 / 86.9 / 83.8
Công suất kW 31.0 32.3 35.3 36.8 38.5 41.1 37.8 39.3 42.7 44.0 46.3 46.9 48.6 50.9 52.2 54.8

Dòng khởi động A 6 6 6 6 6 6 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8

Lưu luợng gió
m³/h 52,140 52,140 62,520 62,520 72,900 72,900 55,680 55,680 75,960 76,440 86,340 76,440 86,820 86,820 97,200 97,200
L/s 14,483 14,483 17,366 17,366 20,250 20,250 15,466 15,466 21,100 21,233 23,983 21,233 24,116 24,116 27,000 27,000

Lượng ga nạp sẵn kg 26.1 26.1 27.3 27.3 28.5 28.5 33.2 33.2 32.9 35.6 34.1 35.6 36.8 36.8 38.0 38.0
Cột áp quạt Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Ống kết nối
Ống hơi mm (inches) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø38.10 (Ø1-1/2) Ø41.28 (Ø1-5/8) Ø41.28 (Ø1-5/8) Ø41.28 (Ø1-5/8) Ø41.28 (Ø1-5/8) Ø41.28 (Ø1-5/8) Ø44.45 (Ø1-3/4) Ø44.45 (Ø1-3/4) Ø44.45 (Ø1-3/4) Ø44.45 (Ø1-3/4) Ø44.45 (Ø1-3/4)
Ống lỏng mm (inches) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø19.05 (Ø3/4) Ø22.22 (Ø7/8) Ø22.22 (Ø7/8) Ø22.22 (Ø7/8) Ø22.22 (Ø7/8) Ø22.22 (Ø7/8) Ø22.22 (Ø7/8) Ø22.22 (Ø7/8)
Ống cân bằng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4)

Phạm vi vận hành                                   Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB)                                                                                                                                              Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) 

Độ ồn
Chế độ thường dB (A) 64.5 65.5 63.5 64.5 64.0 64.0 66.5 67.0 65.5 65.5 64.5 66.5 66.0 66.0 65.0 65.0
Chế độ yên tĩnh dB (A) 59.5 60.5 58.5 59.5 59.0 59.0 61.5 62.0 60.5 60.5 59.5 61.5 61.0 61.0 60.0 60.0

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.

Lưu Ý

Hệ thống FSV-EX series ME2 U-8ME2H7
U-10ME2H7

U-18ME2H7
U-20ME2H7

U-12ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7LOẠI TIÊU CHUẨN

Điều kiện tiêu chuẩn: Làm lạnh Sưởi ấm
Nhiệt độ không khí trong phòng 27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB
Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB 7˚C DB / 6˚C WB

Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2
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U-8ME2H7
U-10ME2H7

U-18ME2H7
U-20ME2H7

U-12ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7

8 / 10 HP
Tùy thuộc vị trí lắp đặt, nhân viên kỹ thuật có thể chọn vị trí, 
độ sâu bulong cố định từ vị trí A,B hoặc C.

A: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía trước máy
B: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía dưới máy
C: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông)

Tùy thuộc vị trí lắp đặt, nhân viên kỹ thuật có thể chọn vị trí,  
độ sâu bu-lông cố định từ vị trí A,B hoặc C..

A: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía trước máy
B: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía dưới máy
C: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông)

Tùy thuộc vị trí lắp đặt, nhân viên kỹ thuật có thể chọn vị trí,  
độ sâu bulong cố định từ vị trí A,B hoặc C.

A: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía trước máy 
B: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông) ống kết nối phía dưới máy 
C: (Khoảng cách lắp đặt lỗ bu-lông)

12 / 14 / 16 HP 18 / 20 HP
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Lỗ lắp đặt bu-lông cố định máy

Lỗ chôn bu-lông kích thước 8-15×21
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Lỗ lắp đặt bu-lông cố định máy

Lỗ chôn bu-lông kích thước 8-15×21
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Lỗ lắp đặt bu-lông cố định máy
Lỗ chôn bu-lông kích thước 8-15×21

Nhìn từ phía trước Nhìn từ phía trước Nhìn từ phía trước

Nhìn từ  trên Nhìn từ phía trước Nhìn từ  trên

Đơn vị: mm Đơn vị: mm Đơn vị: mm

Hệ thống FSV-EX series ME2 LOẠI TIÊU CHUẨN

Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2
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Giới hạn chiều dài và chênh lệch độ cao đường ống ga 

Lượng môi chất lạnh cần nạp thêm cho mỗi dàn nóng

Giới hạn của hệ thống

Lượng môi chất lạnh cần nạp thêm 

Độ dày tiêu chuẩn đường ống ga

Chọn vị trí lắp đặt để chiều dài và kích thước ống ga nằm trong giới hạn 
cho phép như minh họa dưới đây:

Ghi chú

Bộ chia ga 

Van bi (bên thứ ba cung cấp)

Kết nối T (bên thứ ba cung cấp)

Mối hàn

CZ-P680PJ2 (cho dàn nóng)
CZ-P1350PJ2 (cho dàn nóng) 
CZ-P160BK2 (cho dàn lạnh) 
CZ-P680BK2 (cho dàn lạnh) 
CZ-P1350BK2 (cho dàn lạnh)

Bộ chia ga R410A

Chú ý: Đảm bảo sử dụng bộ chia ga chính hãng.

1.
2. Kích thước ống ga LC - LH được xác định theo công suất sau bộ chia ga

4.

3.

Chiều dài ống chính (kích thước tối đa): LM = LA + LB

 Kích thước ống ga LO được xác định theo tổng công suất của các dàn nóng kết nối với nó

Kích thước ống ga l1 - l64 được xác định theo công suất dàn lạnh

LO

LA

LF

LM

LB

LC

L2

L4

LG

3L

LD

LH

H2

H3

H1

L1

2
3

1

54

AB

C

62 63 64

Ống cân bằng dầu
(ø 6.35mm)

Tối đa. 40cm

Tối đa. 40cm

 
Để mở rộng

Để mở rộng

Bộ chia đầu tiên cho dàn nóng

Bộ chia đầu tiên

Hạng mục Ký hiệu Nội dung Length (m)

Chiều dài ống ga 
cho phép

L1 Chiều dài tối đa
Chiều dài thực tế ≤200*2

Chiều dài tương đương ≤210*2

∆ L (L2-L4) Chênh lệch giữa ống ga dài nhất và ngắn nhất tính từ bộ chia ga đầu tiên ≤50*5

LM Chiều dài tối đa cho phép (tại kích thước lớn nhất) -*3

l1,   l2~ l64 Chiều dài tối đa của mỗi ống nhánh ≤50*7

L1+ l1+ l2~ l63+
lA+ lB+LF+LG+LH  Tổng chiều dài đường ống (chỉ tính đường ống lỏng) ≤1000

lA, lB+LO, lC+LO Chiều dài tối đa từ bộ chia ga dàn nóng đầu tiên tới mỗi dàn nóng ≤10

Chênh lệch độ cao  
cho phép

H1
Khi dàn nóng lắp cao hơn dàn lạnh ≤50

Khi dàn nóng lắp thấp hơn dàn lạnh ≤40

H2 Chênh lệch cao độ tối đa giữa các dàn lạnh ≤15*6

H3 Chênh lệch cao độ tối đa giữa các dàn nóng ≤4

Chiều dài ống 
phân phối cho phép L3 Nối ống chữ T (bên thứ 3 cung cấp); Chiều dài ống tối đa giữa nối T đầu tiên và  

điểm hàn ống cuối cùng. ≤2

L = Chiều dài, H = Chiều cao
Ghi chú: 
1: Ống chính kết nối với dàn nóng (LO) được xác định bằng tổng công suất các dàn nóng đấu nối với nó.
2: Nếu đường ống dài nhất (L1) vượt 90m (chiều dài tương đương), tăng cỡ ống chính (LM) lên 1 cấp cho cả ống hơi lẫn ống lỏng. Sử dụng 1 bộ giảm cấp của bên 
thứ 3. Chọn cỡ ống chính theo bảng kích thước (bảng 3) và kích thước ống dẫn môi chất lạnh (bảng 8) ở trang tiếp theo.
3: Nếu ống chính dài nhất (LM) vượt quá 50m, tăng kích thước ống chính tại đường ống trước 50m lên 1 cấp cho đường ống hơi. Sử dụng 1 bộ giảm cấp của bên thứ 3. 
Phải đảm bảo chiều dài của đường ống không vượt quá chiều dài giới hạn của hệ thống. Cho phần ống vượt 50m, chọn kích thước ống chính (LA) dựa vào bảng 3. 
4: Nếu kích thước của ống hiện có lớn quy định trong bảng thì không cần tăng thêm cỡ ống.
*Nếu sử dụng ống hiện có, chú ý lượng môi chất lạnh nạp thêm vào hệ thống. Nếu lượng môi chất lạnh nạp thêm vượt quá giới hạn cho phép của dàn nóng thì cần 
phải thay bằng ống nhỏ hơn để lượng môi chất lạnh trong hệ thống giảm xuống ở mức giới hạn.
    Tổng trọng lượng môi chất lạnh cho hệ thống với 1 dàn nóng : 50 kg
    Tổng trọng lượng môi chất lạnh cho hệ thống với 2 dàn nóng : 80 kg 
    Tổng trọng lượng môi chất lạnh cho hệ thống với 3 đến 4 dàn nóng : 105 kg
5: Khi chiều dài vượt quá 40m, tăng kích cỡ ống lỏng hoặc ống ga lên 1 cấp. Tham khảo thêm tài liệu kỹ thuật để biết thêm chi tiết.
6: Nếu tổng chiều dài đường ống vượt quá 500m, chênh lệch độ cao lớn nhất cho phép (H2) giữa hai dàn lạnh phải được tính toán theo công thức. Phải đảm bảo 
chênh lệch độ cao thực tế của dàn lạnh phải nằm trong khoảng tính toán như sau: 
    Đơn vị tính (mét): 15 x (2 - tổng chiều dài ống(m) ÷ 500)
7: Nếu bất kỳ ống nào dài hơn 30m, tăng kích thước ống lỏng và hơi lên 1 bậc.

*1: Với tổ hợp 38HP hoặc nhỏ hơn, số lượng dàn lạnh tối đa được giới hạn bởi tổng công suất các dàn lạnh kết nối với dàn nóng.
*2: Một tổ hợp có thể kết nối tối đa 4 module dàn nóng.
*3: Nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây, tỷ lệ kết nối có thể đạt từ 130% đến 200%.
      i ) Tuân thủ giới hạn số lượng dàn lạnh có thể kết nối trong một hệ thống.  
     ii ) Nhiệt độ tối thiểu trong phạm vi hoạt động của dàn nóng là -10°CWB (tiêu chuẩn -25°CWB).
     iii ) Các dàn lạnh hoạt động đồng thời giới hạn dưới 130% tổng công suất hệ thống. 
 

U-8ME2H7(E) U-10ME2H7(E) U-12ME2H7(E) U-14ME2H7(E) U-16ME2H7(E) U-18ME2H7(E) U-20ME2H7(E)
5.5kg 5.5kg 7.0 kg 7.0 kg 7.0 kg 7.0 kg 7.0 kg

Số lượng module cho phép kết nối tối đa 4 *2

Công suất tối đa của dàn nóng 224kW (80HP)

Số lượng dàn lạnh tối đa cho phép kết nối 64 *1

Tỷ lệ kết nối tối đa (dàn lạnh/ dàn nóng) 50-130 % *3       

Kích thước ống lỏng mm (inches) Lượng ga nạp thêm/ m (g/m)

ø6.35 (ø1/4) 26

ø9.52 (ø3/8) 56

ø12.7 (ø1/2) 128

ø15.88 (ø5/8) 185

ø19.05 (ø3/4) 259

ø22.22 (ø7/8) 366

ø25.4 (ø1) 490

Bảng kích thước ống ga (mm)

Vật liệu - O Vật liệu  - 1/2 H, H

ø6.35 t 0.8 ø22.22 t 1.0

ø9.52 t 0.8 ø25.4 t 1.0

ø12.7 t 0.8 ø28.58 t 1.0

ø15.88 t 1.0 ø31.75 t 1.1

ø19.05 t 1.2 ø38.1 over t 1.35

ø41.28 over t 1.45

ø44.45 over t1.55

Thiết kế ống ga

*Khi uốn ống, sử dụng dụng cụ có bán kính uốn ít nhất bằng 
4 lần đường kính ngoài của ống. Khi uốn, tránh làm vỡ hoặc 
hỏng ống.

Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2
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Bộ chia ga

Xem chi tiết tài liệu hướng dẫn lắp đặt đi kèm với 
bộ chia để lựa chọn và lắp đặt chính xác.
*Trong trường hợp tổng công suất dàn lạnh kết nối sau bộ chia vượt quá 
tổng công suất dàn nóng , lựa chọn kích thước ống và bộ chia theo  
công suất dàn nóng.
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HI

H
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G

G

GB

B

175

135

110

97

C

C

D

D

114

72

E

F

Ký hiệu bộ chia Công suất (sau bộ chia) Lưu ý

1. CZ-P680PJ2 Nhỏ hơn 68 kW Cho dàn nóng

2. CZ-P1350PJ2 Lớn hơn 68 kW Cho dàn nóng

3. CZ-P160BK2 Nhỏ hơn 22.4 kW* Cho dàn lạnh

4. CZ-P680BK2 Nhỏ hơn 68 kW* Cho dàn lạnh

5. CZ-P1350BK2 Lớn hơn 68 kW* Cho dàn lạnh

A

C

C
D
E

EDCB

B

B

175

135

114 D E

E

G
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H

GH

G
H

F

F

F

110

97

72

1. CZ-P680PJ2
Dùng cho dàn nóng (có công suất sau bộ chia ga từ 68.0kW trở xuống)

Kích thước bộ chia ga

A
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EDCB

B

B

175

135

114 D E

E

G

E

H

GH

G
H

F

F

F

110

97

72

Kết nối ống nhánh

Kết nối ống nhánh

Côn thu
Côn thu

Đơn vị: mmCách nhiệt

Cách nhiệt

Kích thước chi tiết (đường kính trong)

Cỡ ống Phần A Phần B Phần C Phần D Phần E Phần F Phần G Phần H

Kích 
thước 

(mm) ø31.75 ø28.58 ø25.40 ø22.22 ø19.05 ø15.88 ø12.70 ø9.52

(inches) Ø1-1/4 Ø1-1/8 Ø1 Ø7/8 Ø3/4 Ø5/8 Ø1/2 Ø3/8

Ống hơi Ống lỏng

* Nếu đường kính ống lớn hơn ø38.1, sử dụng bộ giảm kích cỡ ống.
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Kết nối ống nhánh

Kết nối ống nhánh

Côn thu Côn thu

Cách nhiệt

Cách nhiệt

Kích thước chi tiết (đường kính trong)

Cỡ ống Phần A Phần B Phần C Phần D Phần E Phần F Phần G Phần H Phần I

Kích 
thước 

(mm) ø38.10 ø31.75 ø28.58 ø25.40 ø22.22 ø19.05 ø15.88 ø12.70 ø9.52

(inches) Ø1-1/2 Ø1-1/4 Ø1-1/8 Ø1 Ø7/8 Ø3/4 Ø5/8 Ø1/2 Ø3/8

 Dùng cho dàn nóng (có công suất sau bộ chia ống đồng từ 68kW trở lên)

2. CZ-P1350PJ2
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Kích thước chi tiết (đường kính trong)

Cỡ ống Phần A Phần B Phần C Phần D Phần E

Kích thước
(mm) Ø19.05 Ø15.88 Ø12.70 Ø9.52 Ø6.35

(inches) Ø3/4 Ø5/8 Ø1/2 Ø3/8 Ø1/4

175
135

110
97

E

E

FG

F
G
H

B
C
D

E
F

EB C D F G HD C B
E F 114

72A

A

A

Kết nối 
ống nhánh

Kết nối 
ống nhánh

Kết nối 
ống nhánh

Kết nối 
ống nhánh

Kết nối 
ống nhánh

Kết nối 
ống nhánh

Côn thu

Côn thu

Côn thu

Côn thu

Đơn vị: mm

Cách nhiệt

Cách nhiệt

Cách nhiệt

Cách nhiệt

Cách nhiệt

Cách nhiệt

Ống lỏng

Kích thước chi tiết (đường kính trong)

Cỡ ống Phần A Phần B Phần C Phần D Phần E Phần F Phần G Phần H

Kích thước
(mm) Ø28.58 Ø25.40 Ø22.22 Ø19.05 Ø15.88 Ø12.70 Ø9.52 Ø6.35

(inches) Ø1-1/8 Ø1 Ø7/8 Ø3/4 Ø5/8 Ø1/2 Ø3/8 Ø1/4

Kích thước chi tiết (đường kính trong)

Cỡ ống Phần A Phần B Phần C Phần D Phần E Phần F Phần G Phần H Phần I Phần J

Kích thước
(mm) Ø38.10 Ø31.75 Ø28.58 Ø25.40 Ø22.22 Ø19.05 Ø15.88 Ø12.70 Ø9.52 Ø6.35

(inches) Ø1-1/2 Ø1-1/4 Ø1-1/8 Ø1 Ø7/8 Ø3/4 Ø5/8 Ø1/2 Ø3/8 Ø1/4

 Dùng cho dàn lạnh (có công suất sau bộ chia ống đồng từ 22.4kW trở xuống)
3. CZ-P160BK2

 Dùng cho dàn lạnh (có công suất sau bộ chia ống đồng từ 22.4kW đến 68.0kW)
4. CZ-P680BK2

 Dùng cho dàn nóng (có công suất sau bộ chia ống đồng hơn 68.0kW )
5. CZ-P1350BK2

* Nếu đường kính ống lớn hơn ø38.1, sử dụng côn thu do bên thứ ba cung cấp.
* Trong trường hợp tổng công suất dàn lạnh kết nối sau bộ chia vượt quá tổng công suất dàn nóng , 
 lựa chọn kích thước ống và bộ chia theo công suất dàn nóng. 

Ống hơi

Ống hơi

Ống hơi Ống lỏng

Ống lỏng

Đơn vị: mm

Đơn vị: mm

Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2Dòng sản phẩm FSV-EX series ME2

Đơn vị: mm
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Dòng sản phẩm Mini FSV series LE

Cột áp quạt giải nhiệt lớn 35Pa

 Dòng sản phẩm Mini-FSV Series LE

Khi dàn nóng được lắp đặt và hoạt động trên khu vực diện tích hẹp, dưới trời nắng, nhiệt độ không khí 
xung quanh dàn nóng sẽ bị tích lũy gây ra hiện tượng quá nhiệt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ 
của hệ thống. Với cột áp quạt giải nhiệt được nâng cao tới 35Pa, gió giải nhiệt sẽ được thổi ra xa hơn, 
giảm hiện tượng quẩn nhiệt khu vực dàn nóng.

CỘT ÁP
QUẠT LỚN

35Pa

* Mô phỏng cho model LE1

Hệ Thống Cũ - Cột Áp Thấp

Quạt kiểu cũ

Do cột áp quạt nhỏ, gió giải nhiệt gây ra hiện tượng quá nhiệt 
trên dàn nóng, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.

Quẩn nhiệt
Đẩy gió nóng ra xa

35Pa

35Pa

Quạt kiểu mới

Cột Áp Cao
Với cột áp quạt được nâng cao tới 35Pa, gió giải nhiệt 
được thổi xa hơn, tránh hiện tượng quẩn nhiệt.

LE1 LE2

Mini-FSV LE Series

Áp suất tĩnh điện cao làm gián 
đoạn luồng gió của quạt, gây 
ra mất áp suất xả gió giải nhiệt.

Loại quạt mới có khung sườn rộng hơn 
gần đầu cánh quạt. Trong quá trình dàn 
nóng hoạt động, áp suất tĩnh điện cao, 
hình dạng cánh kiểu này giúp ngăn chặn 
sự gián đoạn trong luồng gió giải nhiệt và 
cột áp quạt 35Pa giúp đẩy luồng gió 
nóng ra xa hơn.

Ga nạp sẵn cho 50m ống đồng

Thiết kế nhỏ gọn

Kết nối tối đa 13 dàn lạnh

Chiều dài đường ống lớn

Với công trình có đường ống đồng không vượt 
quá 50m thì không cần nạp bổ sung ga. Điều này 
giúp thuận tiện và tiết kiệm chi phí trong thiết kế 
và thi công.

So với điều hòa cục bộ, hệ thống 
Mini FSV là giải pháp tối ưu cho 
bài toán tiết kiệm không gian đặt 
dàn nóng.

Các dàn nóng hệ thống Mini FSV có thể kết nối với tất cả các chủng loại dàn lạnh và điều khiển của hệ thống FSV EX.

Dàn nóng được thiết kế nhỏ gọn 
tối đa để phù hợp lắp đặt cho 
những không gian nhỏ hẹp.

Phù hợp với nhiều kích cỡ tòa nhà

Chênh lệch độ cao
các dàn lạnh

Chênh lệch độ cao
các dàn lạnh

 15m

Chênh lệch
 độ cao

Chênh lệch
 độ cao

50m*1

*1: 40m nếu dàn nóng lắp thấp hơn dàn lạnh.

Tổng chiều dài đường ống: 300m  15m

50m*1
 

Tổng chiều dài đường ống: 180m 

LE 1 LE 2

Sơ đồ mô phỏng

Chiều dài ống nạp ga sẵn: 50m

Chiều dài ống cần nạp ga tối đa: 180m
(Chiều dài thực tế: 150m)

Loại cục bộ Mini-FSV

Lắp đặt trong không gian hẹp

Chiều 
cao 

996mm
 
 

370mm980mm

996mm
1330mm

[ LE 2 ][ LE 2 ]

[ LE 1 ][ LE 1 ]

Dây tín hiệuỐng ga

LE1

LE2

Chiều cao chỉ 996mm

LE1 LE2

LE2

LE1 LE2

LE1 LE2

LE2

Mini-FSV LE Series

Chiều dài thực tế: 150m
(Chiều dài tương đương: 175m)

Chiều dài thực tế: 150m
(Chiều dài tương đương: 175m)

Kết nối tối đa 13 (LE2) / 9 * (LE2) dàn lạnh

* Sử dụng bất kỳ model nào trong 22 kiểu dàn lạnh của hệ thống FSV. Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn lắp đặt để biết thêm chi tiết.
* Tỷ lệ kết nối 50-130%.
* 6 HP kết nối tối đa 9 dàn lạnh; 4 HP kết nối tối đa 7 dàn lạnh, 5 HP kết nối tối đa 8 dàn lạnh.
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Dòng sản phẩm Mini FSV series LE

Dòng sản phẩm Mini FSV series LE Dòng sản phẩm Mini FSV series LE

Dải nhiệt độ vận hành rộng

Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn

Dàn nóng chống ăn mòn

Chế độ vận hành yên tĩnh

• Dải nhiệt độ hoạt động chiều lạnh: -10°C ~ 46°C
• Dải nhiệt độ vận hành chiều sưởi: -20°C ~ 18°C

Nhiệt độ cài đặt trên điều khiển: 
Chiều lạnh: 18~30oC
Chiều sưởi: 16~30oC (*1)
*1: tùy thuộc vào từng loại điều khiển

Dàn nóng hệ thống Mini FSV trang bị cánh trao đổi nhiệt
được sơn phủ lớp bảo vệ màu xanh (Blue fin) giúp
nâng cao khả năng chống ăn mòn.

Dàn nóng được sơn phủ lớp chống ăn mòn 
để chống lại quá trình rỉ sét và không khí mặn, 
để đảm bảo hiệu quả làm việc lâu dài.

Lưu ý: Hệ thống này chỉ tăng cường độ bền, không loại 
bỏ hoàn toàn sự rỉ sét và ăn mòn trên dàn nóng. Để biết 
chi tiết vui lòng tham khảo ý kiến của một đại lý ủy quyền.
* Điều hòa chống ăn mòn có chữ "E" ở cuối tên Model

• Chế độ hoạt động yên tĩnh giảm độ ồn hoạt động của dàn nóng xuống 7dB so với 
độ ồn định mức.
• Có 3 mức cài đặt chế độ hoạt động yên tĩnh.
• Có khả năng tiếp nhận tín hiệu ngoại vi.
*Chế độ hoạt động yên tĩnh được tích hợp sẵn trong các bộ điều khiển từ xa tiên tiến.

LE1 LE2

LE1 LE2

LE1 LE2

LE1 LE2

Dàn trao đổi nhiệt
(Cánh tản nhiệt xanh) [ Mặt cạnh máy ]

Vít giữ Bo mạch

Vỏ ngoài

Thân kim loại

* Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật 
Chiều lạnh: -10°C DB ~ 46°C DB Chiều sưởi: -20°C WB ~ 18°C WB

Mini-FSV LE Series
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Hiệu suất cao

Linh hoạt với phụ kiện cầu đấu điện

Nâng cao hiệu suất vận hành thông qua việc sử dụng môi chất lạnh 
R410a, máy nén biến tần DC và thiết kế dàn trao đổi nhiệt tối ưu.

Với công nghệ điều khiển biến tần, hệ thống Panasonic Mini FSV 
đều trang bị chức năng quản lý hoạt động như ý (DRM).
Với chức năng này, điện năng tiêu thụ lúc cao điểm có thể được 
kiểm soát theo ba bước giúp duy trì hoạt động tối thiểu của hệ 
thống và giảm tiêu thụ điện năng.

* Các phụ kiện cầu đấu điện được cung cấp riêng. Vui lòng liên hệ với các đại lý 
ủy quyền để biết chi tiết.

Có thể cài đặt ở mức 0% hoặc trong dải từ 40~100% 
(mỗi bước 5%). Tại thời điểm ban đầu, hệ thống được 
thiết lập sẵn cho ba bước 0%, 70% và 100%.

* Cần 01 phụ kiện CZ-CAPDC2 để nhận tín hiệu vào theo yêu cầu.
*Các bước cài đặt chế độ này được tích hợp trong các bộ điều khiển từ xa tiên tiến.

LE1 LE2

LE1 LE2

LE1 LE2
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Trang bị 1 máy nén biến tần công suất lớn và hiệu quả cao khi hoạt động 
trong chế độ tải từng phần.

Thiết kế bo mạch 2 phần giúp quá trình bảo dưỡng, sửa chữa đơn giản hơn.

Bình tách lỏng giúp duy trì độ ổn định, tin cậy của máy nén khi lượng ga tăng lên 
và giúp mở rộng tối đa chiều dài đường ống đồng.

Thông qua việc kiểm tra tải, nhiệt độ bên ngoài, động cơ DC điều chỉnh 
lưu lượng gió giải nhiệt phù hợp.

Cánh quạt được thiết kế mới để hạn chế sự nhiễu động của không khí và 
nâng cao hiệu quả hoạt động. Đường kính quạt được mở rộng giúp tăng 
lưu lượng gió giải nhiệt mà không làm tăng độ ồn hoạt động.

Dàn trao đổi nhiệt được thiết kế mới cả về kích thước dàn, kích cỡ ống giúp nâng 
cao hiệu quả trao đổi nhiệt.

Sử dụng bình tách dầu kiểu ly tâm giúp cải thiện hiệu quả tách dầu và giảm tổn thất 
áp suất ga.

15

3

7

2

4

6
Máy nén biến tần

Bo mạch

Bình tách lỏng

Động cơ quạt DC

Quạt giải nhiệt mới

Dàn trao đổi nhiệt

Bình tách dầu

1

2

3

4

5

6

7

Hoạt động như ý Phụ kiện quản lý hoạt động như ý CZ-CAPDC2 *1

Công suất tiêu thụ

100% (Đặt trước)
70% (Đặt trước)
0% (Luôn trong trạng thái dừng)

Có thể thay đổi từ 40~100%

Mức 3
Mức 2
Mức 1

Điểm cài đặtCông suất
điện

Thời gian

Vận hành 
thông thường

Dàn nóng

CDRM1 DRM2 DRM3
Cầu đấu điện

Dòng điện
DC 24 V 10 mA

DRED 
(Điều khiển như ý)

Mini-FSV LE Series

Thiết kế tiết kiệm điện năng
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Dòng sản phẩm Mini FSV series LE

Dòng máy Mini-FSV Series LE1

Dimensions : U-8LE1H7 / U-10LE1H7

Đơn vị: mm

Hướng nhìn A
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4×ø 32 Lỗ thoát nước ngưng
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Gió xả

Gió hút

 Khi lắp ống thoát nước ngưng, nối ống nước với cổng thoát. 
Bịt kín các cổng thoát còn lại bằng nắp cao su

1
2
3
4
5
6
7
8

Lỗ giữ cố định (4-R6.5), bu lông giữ: M10
 Ống môi chất (ống lỏng) vát đầu (ø9.52) cho 8-10 HP
Ống đồng (ống hơi ø19.05)
Cửa đi ống đồng
Cửa đi dây điện (ø13)
Cửa đi dây điện (ø22)
Cửa đi dây điện (ø27)
Cửa đi dây điện (ø35)

Hướng nhìn Z

370

60

6089

35

8248
39

12
1

5
6
7
8

4

Gió xả Gió hút

Dành cho U-10LE1H7
Ống ga chính có đường kính ø22.22 nhưng van kết nối 
dàn nóng có đường kính ø19.05, sử dụng bộ nối để nối 
chặt đoạn ống B với đoạn ống A. 

Kích thước
U-8LE1H7 / U-10LE1H7

HP 8 10
Model U-8LE1H7 U-10LE1H7
Nguồn điện 380/400/415V/3-pha/50Hz  380/400V/3-pha/60Hz 380/400/415V/3-pha/50Hz  380/400V/3-pha/60Hz

Điện áp 380V 400V 415V 380V 400V 415V

Công suất
Làm lạnh

kW 22.4 28.0
BTU/h 76,500 95,600

Sưởi ấm
kW 25.0 28.0
BTU/h 85,300 95,600

EER/COP
Làm lạnh W/W 4.20 3.59
Sưởi ấm W/W 4.52 4.55

Kích thước  (C/R/S) mm 1,500 x 980 x 370 1,500 x 980 x 370
Khối lượng kg 132 133

Công suất
điện tiêu thụ

Làm lạnh
Dòng điện A 8.70 8.25 7.95 12.7 12.1 11.7
Công suất kW 5.33 5.33 5.33 7.8 7.80 7.80

Sưởi ấm
Dòng điện A 9.05 8.60 8.25 10.0 9.55 9.20
Công suất kW 5.53 5.53 5.53 6.15 6.15 6.15

Dòng khởi động A 1 1

Lưu lượng gió
m3 / phút 150 160
L/s 2,500 2,666

Lượng ga nạp sẵn kg R410A 6.30 R410A 6.60

Ống kết nối
Ống hơi mm (inches) Ø19.05 (Ø3/4) Ø22.22 (Ø7/8)
Ống lỏng mm (inches) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Phạm vi vận hành Chiều lạnh:-10˚CDB~+46˚CDB,
Chiều sưởi:-20˚CWB~+18˚CWB 

Chiều lạnh:-10˚CDB~+46˚CDB, 
Chiều sưởi:-20˚CWB~+18˚CWB

Độ ồn
(Chiều lạnh)

Chế độ bình thường dB(A) 59.0 62.0
Chế độ im lặng dB(A) 52.0 55.0

Mini-FSV LE Series

51

* Kích thước chân đế.

Chú Ý
Điều kiện tiêu chuẩn Làm lạnh Sưởi ấm
Nhiệt độ không khí trong phòng 27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB
Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB 7˚C DB / 6˚C WB

** Hệ thống chống ăn mòn có thông số kỹ thuật tương tự (model có đuôi "E").

Dòng sản phẩm Mini FSV series LE Dòng sản phẩm Mini FSV series LE

Mini-FSV LE Series

Dòng máy Mini-FSV Series LE2

Kích thước

HP 4 5 6
Model U-4LE2H4 U-5LE2H4 U-6LE2H4
Nguồn điện 220/230/240V/1-pha/50Hz 220/230V/1-phase/60Hz 220/230/240V/1-pha/50Hz 220/230V/1-phase/60Hz 220/230/240V/1-pha/50Hz 220/230V/1-pha/60Hz

Điện áp 220V 230V 240V 220V 230V 240V 220V 230V 240V

Công suất
Làm lạnh

kW 12.1 14.0 15.5
BTU/h 41,300 47,800 52,900

Sưởi ấm
kW 12.5 16.0 16.5
BTU/h 42,700 54,600 56,300

EER/COP
Làm lạnh W/W 5.08 4.61 4.27
Sưởi ấm W/W 5.95 5.25 5.08

Kích thước  (C/R/S) mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Khối lượng kg 106 106 106

Công suất
điện tiêu thụ

Làm lạnh
Dòng điện A 11.90 11.40 10.90 15.20 14.50 13.90 18.10 17.30 16.60
Công suất kW 2.38 2.38 2.38 3.04 3.04 3.04 3.63 3.63 3.63

Sưởi ấm
Dòng điện A 10.60 10.10 9.70 15.20 14.60 14.0 16.20 15.50 14.90
Công suất kW 2.10 2.10 2.10 3.05 3.05 3.05 3.25 3.25 3.25

Dòng khởi động A 1 1 1

Lưu lượng gió
m3 / phút 69 72 74
L/s 1,150 1,200 1,233

Lượng ga nạp sẵn kg R410A 6.70 R410A 6.70 R410A 6.70

Ống kết nối
Ống hơi mm (inches) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8)
Ống lỏng mm (inches) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Phạm vi vận hành Chiều lạnh:-10˚CDB~+46˚CDB,
Chiều sưởi:-20˚CWB~+18˚CWB 

Chiều lạnh:-10˚CDB~+46˚CDB, 
Chiều sưởi:-20˚CWB~+18˚CWB

Chiều lạnh:-10˚CDB~+46˚CDB, 
Chiều sưởi:-20˚CWB~+18˚CWB

Độ ồn
(Chiều lạnh)

Chế độ bình thường dB(A) 52.0 53.0 54.0
Chế độ im lặng dB(A) 45.0 46.0 47.0

Mới

Đơn vị: mm
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Lỗ giữ cố định (4-R6.5), bu lông giữ: M10
Ống đồng (ống lỏng ø9.52)

Ống đồng (ống hơi ø15.88)
Cửa đi ống đồng
Cửa đi dây điện (ø13)
Cửa đi dây điện (ø22)
Cửa đi dây điện (ø27)
Cửa đi dây điện (ø35)
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Gió xả
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Gió hút

Khi lắp ống thoát nước ngưng, nối ống nước với cổng thoát. 
Bịt kín các cổng thoát còn lại bằng nắp cao su.

 4×Ø32 Lỗ thoát nước ngưng
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Hướng nhìn A

Hướng nhìn Z

U-4LE2H4 / U-5LE2H4 / U-6LE2H4
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* Kích thước chân đế.

Chú Ý
Điều kiện tiêu chuẩn Làm lạnh Sưởi ấm
Nhiệt độ không khí trong phòng 27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB
Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB 7˚C DB / 6˚C WB

** Hệ thống chống ăn mòn có thông số kỹ thuật tương tự (model có đuôi "E").

Gió xả Gió hút
Gió hút
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L2

LDLCLB

L3

n

1 2 3   n-1

Ống chính

Bộ chia đầu tiên

Ống nhánh tới dàn lạnh

Nhỏ hơn
400 mm

Để 
mở rộng

Bộ chia (CZ-P160BK2)
Van bi (đặt hàng riêng)

A L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

Nối đất

Nguồn cấp
380 – 415V, 3 pha, ~50Hz
380 – 400V, 3 pha, ~60Hz

U1
U2

Trong trường hợp nguồn cấp 3 pha
Dàn nóng : model 3 pha

U1 U2 R1 R2

Cầu đấu 7P

Loại T1, F1, E1, D1, L1 

Nguồn
 cấp

Dây nối 
với remote

Dây
 điều khiển

Dây
 điều khiển

Hình. 2-1

L N

L N U1 U2
L N U1 U2 R1 R2

Cầu đấu 6P

Nguồn
 cấp Nguồn

 cấp

Dây nối 
với remote

Loại U1, Y1, M1, P1, R1 

Cầu đấu 5P

Loại K1 

220 – 240V, 1 pha, ~ 50Hz
220 – 230V, 1 pha, ~ 60Hz

U2
U1

R2
R1

L
N

R2
R1

R2
R1

R2
R1

2
1

2
1

U2
U1

L
N

U2
U1

L
N

U2
U1

L
N

2
1

2
1

2
1

D

E

C

B

L
N

L
N

L
N

L
N

2
1

B

B

B

C

D

D

C

C

220 – 240V ~50Hz
220 – 230V ~60Hz

WHT 
BLK

WHT 
BLK

WHT 
BLK

220 – 240V ~50Hz
220 – 230V ~60Hz

220 – 240V ~50Hz
220 – 230V ~60Hz

220 – 240V ~50Hz
220 – 230V ~60Hz

(No. 1)

(No. 2)

(No. n)

(No. 3)

U1
U2

Nguồn cấp

Nguồn cấp

Nguồn cấp

Nối đất

Nối đất

Nối đất

Điều khiển nhóm

Điều khiển
 từ xa

Điều khiển
 từ xa

Điều khiển
 từ xa

Nguồn cấp

Nối đất

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Nối đất

Nối đất

Nối đất

Nối đất

Nối đất

Nối đất

Dàn nóng : model 1 pha Nguồn cấp

Nối đất

Nối đất

Dàn nóng : model 1 pha

Dàn lạnh

L N

Cầu đấu 2P

Nguồn cấp
U1 U2

Dây điều khiển

U1 U2

Dàn nóng : model 3 pha

L2L1 L3 N

Cầu đấu 4P

Nguồn cấp
U1 U2

Dây điều khiển

U1 U2

Sơ đồ nối dây

Cỡ ống

Kích thước điểm kết nối trên mỗi phần (thể hiện đường kính trong ống đồng)

Cỡ Phần A Phần B Phần C Phần D Phần E

Kích thước
(mm) Ø19.05 Ø15.88 Ø12.70 Ø9.52 Ø6.35

(inches) Ø3/4 Ø5/8 Ø1/2 Ø3/8 Ø1/4

12.1 kW 14.0 kW 15.5 kW

Kilowatts (hệ thống) 12.1 14.0 15.5

Ống hơi mm (inches) ø15.88 (ø5/8) ø19.05 (ø3/4)

Ống lỏng mm (inches) ø9.52 (ø3/8)

Hạng mục Ký hiệu Nội dung Chiều dài (m)

Chiều dài cho phép

L1 Chiều dài đường ống tối đa 
Chiều dài thực tế 120

Chiều dài tương đương 140

∆L (L2 – L3) Chênh lệch giữa chiều dài tối đa và chiều dài tối thiểu từ bộ chia  
đầu tiên 40

   1,    2...   n Chiều dài tối đa từ bộ chia đến dàn lạnh 30

   1,    2...   n-1+L1 Tổng chiều dài tối đa bao gồm chiều dài ống nhánh đến tất cả dàn lạnh 
(chỉ ống lỏng) 150

Chênh lệch độ cao 
cho phép

H1
Khi dàn nóng được lắp đặt cao hơn dàn lạnh 50

Khi dàn nóng được lắp đặt thấp hơn dàn lạnh 40

H2 Chênh lệch chiều cao tối đa giữa các dàn lạnh 15

Dàn nóng 12.1 kW 14.0 kW 15.5 kW

Số dàn lạnh kết nối tối đa 6 8 9

Tỷ lệ kết nối dàn lạnh/
dàn nóng tối đa cho phép 50 – 130%

Tổng công 
suất sau  
bộ chia

Dưới kW 7.1 12.1 14.0 15.5

Trên kW – 7.1

Cỡ ống

Ống hơi
(mm) ø12.7 ø15.88 ø19.05

(inches) ø1/2 ø5/8 ø3/4

Ống lỏng
(mm) ø9.52

(inches) ø3/8

Loại đơn vị dàn lạnh 22 28 36 45 56 73 90 106 140 160

Ống hơi mm (inches) ø12.7 (ø1/2) ø15.88 (ø5/8)

Ống lỏng mm (inches) ø6.35 (ø1/4) ø9.52 (ø3/8)
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C

Kết nối ống 
phân phối

Kết nối ống 
phân phối

Đơn vị: mm

Cách nhiệt
Cách nhiệt

ỐNG HƠI ỐNG LỎNG

CZ-P160BK2
Sử dụng: Cho dàn lạnh (Công suất sau bộ chia nhỏ hơn hoặc bằng 22.4kW)

Cỡ ống chính (LA)

Những giới hạn của hệ thống

Cỡ ống chính sau bộ chia (LB, LC...)

Ghi chú : Nếu hệ thống chỉ gồm 1 dàn lạnh với 1 dàn nóng 6HP,
đường ống hơi chính (LA) là ø19.05. Sử dụng bộ côn thu từ ø19.05 
xuống ø15.88 (bên thứ 3 cấp) để kết nối vào dàn lạnh. kW = kilowatts

L = Chiều dài, H = Chiều cao

kW = kilowatts

Ghi chú: Trong trường hợp tổng công suất dàn lạnh kết nối vượt quá tổng 
công suất của dàn nóng, lực chọn cỡ ống chính theo tổng công suất của 
dàn nóng.

Chọn vị trí lắp đặt sao cho chiều dài và
kích thước ống ga nằm trong giới hạn
cho phép được thể hiện ở hình bên.

Cỡ ống kết nối vào dàn lạnh ( 1, 2... n–1)

Thiết kế đường ốngBộ chia ga

Chiều dài và chênh lệch độ cao giới hạn

Dòng sản phẩm Mini FSV series LE Dòng sản phẩm Mini FSV series LE
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Thiết kế gọn gàng, bề mặt phẳng 
phù hợp với nhiều kiểu nội thất

Kiểm soát nhiệt độ gió cấp

Giảm độ ồn nhờ vào van tiết lưu 
gắn ngoài

Dàn Lạnh
Đa dạng chủng loại và dải công suất.

Để giảm độ ồn của van tiết lưu.
(Phụ kiện tùy chọn)

Cảm biến
gió hồi

Cảm biến gió cấp

Cảm biến E3

Cảm biến E1

Dàn lạnh được trang bị nhiều cảm biến thông minh 
kiểm soát nhiệt độ gió cấp nhằm đạt nhiệt độ cài đặt 
chính xác.

CZ-P56SVK2 (cho các loại từ 22 - 56)
CZ-P160SVK2 (cho các loại từ 73 - 106)

Dàn lạnh chính 
đều được trang bị động cơ DC

Màn hình LCD 3.5” với đèn nền LED màu trắng

Thiết kế dễ sử dụng và sang trọng

Màn hình điều khiển rộng, cung cấp nhiều thông tin 
điều khiển trực quan, dễ dàng điều chỉnh các 
thông số vận hành.

Nút bấm được thiết kế lớn hơn, phẳng và
tao nhã giúp cho việc sử dụng được dễ dàng  
và trực quan hơn.

Cảm biến ECONAVI Tất cả những dòng dàn lạnh ống gió/ loại F2,M1,Z1,E2,E1,H1

Nhận biết mức độ hoạt động để giảm 
lãng phí năng lượng không cần thiết.

Công nghệ ECONAVI giúp tối ưu hóa 
năng lượng vận hành.
Cột, tường, vách ngăn hay những vật dụng gây cản trở, che chắn những bộ 
cảm biến, làm giảm khả năng xác định của cảm biến và làm giảm hiệu quả tiết 
kiệm năng luợng. Trên cơ sở xem xét tránh những điểm mù, Panasonic có thể 
tối ưu hóa việc bố trí những cảm biến trong bất cứ khu vực văn phòng nào.

Những hoạt động và sự vắng mặt của con người tại vị trí của họ và mức độ hoạt 
động trong khu vực văn phòng được xác định theo thời gian thực. Làm lạnh hay 
sưởi ấm được tự động điều chỉnh để tối ưu hóa sự vận hành của hệ thống giúp 
làm giảm điện năng tiêu thụ.

DC
motor

Cảm biến ECONAVI
CZ-CENSC1

CZ-RTC5A CZ-CSRC3

Điều khiển từ xa có dây cao cấpMỚI

Cảm biến nhiệt độ từ xa

Dàn lạnh

ECONAVI mang đến khả năng tiết kiệm 
điện vượt trội. Cảm biến ECONAVI có thể 
cảm nhận sự có mặt của con người và 
mức độ hoạt động trong mỗi khu vực.  
Từ đó đưa ra điều kiện hoạt động phù 
hợp, giảm lãng phí điện năng.

Dàn lạnh treo tường/ loại K2,K1

•  Được sử dụng với dàn lạnh để xác định nhiệt độ phòng  
khi không có cảm biến trên thân dàn lạnh hoặc cảm biến  
trên điều khiển từ xa. 
 • Nếu sử dụng đồng thời với điều khiển từ xa, thì điều khiển từ xa 
là bộ điều khiển chính.
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Lớp 22 28 36 45 56 60 73 90 106 140 160 180 224 280 Điều khiển từ xa không dây

Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm Làm lạnh/Sưởi ấm
Cảm biến
được lắp đặt

Cảm biến
được lắp đặt
tắch rời Tính năng

Công suất
kW

BTU/h
2.2/2.5
7,500/8,500

2.8/3.2
9,600/11,000

3.6/4.2
12,000/14,000

4.5/5.0
15,000/17,000

5.6/6.3
19,000/21,000

6.0/7.1
20,400/24,200

7.3/8.0
25,000/27,000

9.0/10.0
30,000/34,000

10.6/11.4
36,000/39,000

14.0/16.0
47,800/54,600

16.0/18.0
54,600/61,500

18.0/20.0
61,400/68,200

22.4/25.0
76,400/85,300

28.0/31.5
95,500/107,500

Loại F2 
Âm trần nối ống gió
(áp suất trung bình) S-22MF2E5A8 S-28MF2E5A8 S-36MF2E5A8 S-45MF2E5A8 S-56MF2E5A8 S-60MF2E5A8 S-73MF2E5A8 S-90MF2E5A8 S-106MF2E5A8 S-140MF2E5A8 S-160MF2E5A8

•
Loại M1 
Âm trần nối ống gió
(áp suất thấp)

Âm trần nối ống gió
(áp suất cao)

Âm trần nối ống gió
(áp suất thấp)

S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A
•

Loại Z1 

S-22MZ1H4A S-28MZ1H4A S-36MZ1H4A S-45MZ1H4A S-56MZ1H4A S-60MZ1H4A S-73MZ1H4A
•

Loại E2 

S-180ME2E5 * S-224ME2E5 S-280ME2E5

Loại E1 

S-73ME1E5 S-106ME1E5 S-140ME1E5 S-224ME1E5 S-280ME1E5
•

Loại H1 
Âm trần nối ống gió/ 
Cấp gió tươi

S-140MH1H5 S-224MH1H5 S-280MH1H5

           (Model 45 - 106)

Loại K2 
Treo tường

S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK2E5A S-56MK2E5A S-73MK2E5A S-106MK2E5A
• •

Loại U2 
Âm trần cassette
4 hướng thổi
Mặt nạ No. CZ-KPU3A

 
S-22MU2E5A  S-28MU2E5A S-36MU2E5A S-45MU2E5A S-56MU2E5A S-60MU2E5A S-73MU2E5A S-90MU2E5A S-106MU2E5A S-140MU2E5A S-160MU2E5A

• •
Loại Y2 
Âm trần mini cassette 
4 hướng thổi
Mặt nạ No. CZ-KPY3A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A

• •
Loại L1 
Âm trần cassette 
2 hướng thổi
Mặt nạl No. CZ-02KPL2
Mặt nạ No. CZ-03KPL2
(Chỉ dành cho S-73ML1E5)

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5
• •

Loại D1 
Âm trần cassette 
1 hướng thổi
Mặt nạ No. CZ-KPD2

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5
• •

Loại T2 
Áp trần

S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

• •

Loại P1 
Đặt sàn

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

•
Loại R1 
Đặt sàn âm tường

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

•

High Fresh Air

Mới

Nhiều model để lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu chủng loại dàn lạnh

Loại

High Fresh Air High Fresh AirHigh Fresh Air

High Fresh Air

* Chỉ dành cho ống gió áp suất tĩnh cao.

Indoor UnitIndoor Unit

Dàn lạnh FSV

170621_FSV_ASIA_2017-18.indd   56-57 2017/06/21   19:21

Tự chẩn đoán

Tự động khởi 
động lại

Chế độ quạt tự động Hút ẩm

DC
motor

Động cơ điện  
1 chiều

Bơm nước ngưng 
tích hợp

Tự chẩn đoán

Tự động khởi 
động lại

Chế độ quạt tự động Hút ẩm

DC
motor

Động cơ điện  
1 chiều

Bơm nước ngưng 
tích hợp

động lại

Tự chẩn đoán

Tự động khởi 

Chế độ quạt tự động Hút ẩm

DC
motor

Động cơ điện  
1 chiều

động lại

Tự chẩn đoán

Tự động khởi 

Chế độ quạt tự động Hút ẩm

DC
motor

Động cơ điện  
1 chiều

Tự chẩn đoán

Tự động khởi 
động lại

Chế độ quạt tự động

Hút ẩm

Tự chẩn đoán

Tự động khởi 
động lại

Chế độ quạt tự động

Hút ẩm

Tự chẩn đoán

Tự động khởi 
động lại

Chế độ quạt tự động

Hút ẩm

Tự chẩn đoán

Tự động khởi 
động lại

Chế độ quạt tự động

Đảo gió

Tự động điều 
 khiển cánh đảo

Tự chẩn đoán

Tự động  
khởi động lại

Chế độ quạt 
 tự động

Hút ẩm

DC
motor

Động cơ  
điện 1 chiều

 

Đảo gió

Tự động điều 
 khiển cánh đảo

Tự chẩn đoán

Tự động  
khởi động lại

Chế độ quạt 
 tự động

Hút ẩm

  

Đảo gió

Tự động điều 
 khiển cánh đảo

Tự chẩn đoán

Tự động  
khởi động lại

Chế độ quạt 
 tự động

Hút ẩm

DC
motor

Động cơ  
điện 1 chiều

Bơm nước  
ngưng tích hợp

Đảo gió

Tự động điều 
 khiển cánh đảo

Tự chẩn đoán

Tự động  
khởi động lại

Chế độ quạt 
 tự động

Hút ẩm

DC
motor

Động cơ  
điện 1 chiều

Bơm nước  
ngưng tích hợp

Đảo gió

Tự động điều 
 khiển cánh đảo

Tự chẩn đoán

Tự động  
khởi động lại

Chế độ quạt 
 tự động

Hút ẩm

 

DC
moto

Động cơ 
điện 1 chiều

 

Đảo gió

Tự động điều 
 khiển cánh đảo

Tự chẩn đoán

Tự động  
khởi động lại

Chế độ quạt 
 tự động

Hút ẩm

DC
motor

Động cơ  
điện 1 chiều

Bơm nước  
ngưng tích hợp

Bơm nước 
ngưng tích hợp

r

Tự chẩn đoán Tự động khởi động lạiChế độ quạt 
tự động

Đảo gióHút ẩm Bơm nước ngưng 
tích hợp

Động cơ điện 
1 chiều

Tự động điều khiển 
cánh đảo thông minh

DC
motor

Âm trần nối ống gió
(áp suất cao)/ 
Cấp gió tươi

Mới

Dàn lạnhDàn lạnh
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Hệ thống minh họa

Lên đến 300mm

Lên đến 500mm

202mm

Âm Trần Nối Ống Gió 
Áp Suất Trung Bình

Kiểu F2 được thiết kế để cấp lạnh qua đường ống gió linh hoạt và dễ dàng hơn. 
Dàn lạnh được tích hợp lưới lọc bụi tiêu chuẩn.

S-106MF2E5A8 / S-140MF2E5A8 / S-160MF2E5A8

S-22MF2E5A8 / S-28MF2E5A8 / 
S-36MF2E5A8 / S-45MF2E5A8 / 
S-56MF2E5A8

Sử dụng bơm nước ngưng với lực đẩy lớn, ống thoát 
nước ngưng có thể được nâng lên đến 702mm  
so với thân dàn lạnh.

Việc tối ưu hóa lưu lượng gió có thể phụ thuộc vào việc thiết kế ống gió và những điều kiện khác.

Bắt buộc phải có một cửa thăm (tối thiểu 450 x 450mm) 
tại vị trí phía dưới dàn lạnh.

Ống gió cấp Ống gió hồi

Miệng gió hồiCửa thăm
(tối thiểu 450 x 450mm)

Tích hợp bơm nước ngưng 
động cơ DC

• Lưới lọc tích hợp
• Cánh lưới lọc có thể 

được tháo rời

Cảm biến
gió hồi

Cảm biến gió cấp

Cảm biến E3

Cảm biến E1

Chiều cao tiêu chuẩn cho 
tất cả các model là 290mm

Chiều cao được chuẩn hóa giúp 
việc lắp đặt được đồng nhất và  
dễ dàng cho tất cả các model 
với dãy công suất khác nhau.

Kiểm soát nhiệt độ gió cấp 

Dàn trao đổi nhiệt chữ V

• Có thể kiểm soát nhiệt độ gió cấp.
• Ngăn luồng gió lạnh khi chạy chế độ sưởi ấm. 

Dàn trao đổi nhiệt được thiết kế hình chữ V làm tăng 80% diện tích bề mặt 
trao đổi nhiệt. Kết hợp với thiết kế quạt hiệu suất lớn giúp nâng cao hiệu suất  
trao đổi nhiệt.

Trước khi thiết kế, vui lòng tư vấn với đại lý ủy quyền của Panasonic

Hộp điện dàn lạnh bên ngoài 
giúp dễ bảo trì

Bơm nước ngưng cao hơn

Kiểm soát cột áp quạt

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận hành 
tự động

Hút ẩm Tính năng tự 
khởi động lại

Tích hợp bơm 
nước ngưng

F2LOẠI

Cho những 
đường ống 
gió ngắn như 
trong các 
khách sạn

Cho những đường 
ống gió dài với bộ 
lọc hiệu suất cao

Tối ưu việc kiểm soát bằng động cơ DC

10Pa 150Pa

* Vui lòng tham khảo chi tiết trong tài liệu kỹ thuật.

S-60MF2E5A8 / S-73MF2E5A8 / S-90MF2E5A8

CZ-CENSC1

Cảm biến ECONAVI 

CZ-RTC5A

DC
motor

Cho tất cả dàn lạnh
CZ-RWSK2 + 
CZ-RWSC3

Tăng diện tích bề mặt  
khoảng 30 đến 80%

Dàn lạnh / Loại F2Dàn lạnh / Loại F2

Đặc tính kỹ thuật chính
• Kiểm soát cột áp quạt.
• Độ ồn thấp từ 25 dB(A).
• Tích hợp bơm nước ngưng độ cao lên tới 702mm.
• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

• Tính năng ngăn gió lạnh trong chế độ sưởi ấm.
• Điều chỉnh tốc độ gió.
• Tích hợp lưới lọc bụi có thể vệ sinh dễ dàng
.
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Lỗ thăm
450 x 450

1192(Mặt bích O.D.)

Lưới lọc

20-ø3 lỗ

1467(Khoảng cách giữa 2 bu lông)
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Lỗ thăm
450 x 450

Lưới lọc

16-ø3 lỗ

1067(Khoảng cách giữa 2 bu lông)

792(Mặt bích O.D.)
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Đơn vị: mm

Đơn vị: mmĐơn vị: mm

Model 22~56 MF2E5A8

Kích thước chi tiết

Model 60~90 MF2E5A8

Model 106~160 MF2E5A8

Âm trần nối ống gió áp suất trung bìnhF2LOẠI

Những thông số kỹ thuật này có thể được thay đổi
mà không cần thông báo.Điều kiện tiêu chuẩn:

Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý
Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

Dàn lạnh / Loại F2Dàn lạnh / Loại F2
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Inspection
access
450 x 450
(Field supply)

1192(Flange O.D.)

Filter

20-ø3holes

1467(Suspension bolt pitch)

150 x 7 = 1050
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Inspection
access
450 x 450
(Field supply)

Filter

16-ø3holes

1067(Suspension bolt pitch)

792(Flange O.D.)

150 x 5 = 750
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Filter

Inspection
access
450 x 450
(Field supply)
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867(Suspension bolt pitch) (150)
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unit: mm

unit: mmDimensions: mm

Indoor Unit / F2 Type

Model S-22MF2E5A8 S-28MF2E5A8 S-36MF2E5A8 S-45MF2E5A8 S-56MF2E5A8 S-60MF2E5A8 S-73MF2E5A8 S-90MF2E5A8 S-106MF2E5A8 S-140MF2E5A8 S-160MF2E5A8
Nguồn điện 220/230/240V, 1 pha - 50/60Hz 220/230/240V, 1 pha - 50/60Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 6.0 7.3 9.0 10.6 14.0 16.0
BTU/h 7,500 9,600 12,000 15,000 19,000 20,400 25,000 30,000 36,000 47,800 54,600

Công suất sưởi ấm
kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3 7.1 8.0 10.0 11.4 16.0 18.0
BTU/h 8,500 11,000 14,000 17,000 21,000 24,200 27,000 34,000 39,000 54,600 61,500

Công suất điện
Làm lạnh kW 0.070/0.070/0.070 0.070/0.070/0.070 0.070/0.070/0.070 0.070/0.070/0.070 0.100/0.100/0.100 0.120/0.120/0.120 0.120/0.120/0.120 0.135/0.135/0.135 0.195/0.195/0.195 0.215/0.215/0.215 0.225/0.225/0.225
Sưởi ấm kW 0.070/0.070/0.070 0.070/0.070/0.070 0.070/0.070/0.070 0.070/0.070/0.070 0.100/0.100/0.100 0.120/0.120/0.120 0.120/0.120/0.120 0.135/0.135/0.135 0.200/0.200/0.200 0.210/0.210/0.210 0.225/0.225/0.225

Dòng điện Làm lạnh A 0.60/0.57/0.56 0.60/0.57/0.56 0.60/0.57/0.56 0.60/0.57/0.56 0.77/0.74/0.71 0.91/0.89/0.87 0.91/0.89/0.87 0.99/0.97/0.95 1.35/1.30/1.27 1.48/1.44/1.39 1.55/1.50/1.47
Sưởi ấm A 0.60/0.57/0.56 0.60/0.57/0.56 0.60/0.57/0.56 0.60/0.57/0.56 0.77/0.74/0.71 0.91/0.89/0.87 0.91/0.89/0.87 0.99/0.97/0.95 1.37/1.34/1.29 1.46/1.42/1.38 1.55/1.50/1.46

Động cơ quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng 
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 840/780/600 840/780/600 840/780/600 840/780/600 960/900/720 1,260/1,140/900 1,260/1,140/900 1,500/1,380/1,140 1,920/1,620/1,320 2,040/1,740/1,380 2,160/1,860/1,500
L/s 233/217/167 233/217/167 233/217/167 267/250/220 267/250/220 350/317/250 350/317/250 417/383/317 533/450/367 567/483/383 600/517/417

Công suất kW 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.124 0.124 0.124 0.235 0.235 0.235
Cột áp Pa 70(10-150) 70(10-150) 70(10-150) 70(10-150) 70(10-150) 70(10-150) 70(10-150) 70(10-150) 100(10-150) 100(10-150) 100(10-150)

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 33/29/25 33/29/25 33/29/25 34/32/28 34/32/28 35/32/26 35/32/26 37/34/28 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Kích thước C x R x S mm 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x1,000x700 290x1,000x700 290x1,000x700 290x1,400x700 290x1,400x700 290x1,400x700

Ống kết nối
Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)
Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8)
Ống nước ngưng VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Khối lượng kg 29 29 29 29 29 34 34 34 46 46 46

SIZE 22-56 MF2E5A8

F2 TYPE MID STATIC DUCTED Dimensions

SIZE 60-90 MF2E5A8

SIZE 106-160 MF2E5A8

Mid Static DuctedF2 TYPE

Specifications are subject to change without notice.
GLOBAL 
REMARKS

Rated conditions: Cooling Heating
Indoor air temperature 27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB
Outdoor air temperature 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

1 Refrigerant piping joint (liquid tube) Ø9.52 Flare
2 Refrigerant piping joint (gas tube) Ø15.88 Flare
3 Upper drain port VP25 (O.D. Ø32 mm)  

 200 flexible hose supplied
4 Bottom drain port VP25 (O.D. Ø32 mm)
5 Suspension lug (4-12 × 30 mm)
6 Power supply outlet
7 Fresh air intake port (Ø150 mm)
8 Flange for flexible air outlet duct
9 Electrical component box

1 Refrigerant piping joint (liquid tube) Ø9.52 Flare
2 Refrigerant piping joint (gas tube) Ø15.88 Flare
3 Upper drain port VP25 (O.D. Ø32 mm)  

 200 flexible hose supplied
4 Bottom drain port VP25 (O.D. Ø32 mm)
5 Suspension lug (4-12 × 30 mm)
6 Power supply outlet
7 Fresh air intake port (Ø150 mm)
8 Flange for flexible air outlet duct
9 Electrical component box

1 Refrigerant piping joint (liquid tube) Ø6.35 Flare
2 Refrigerant piping joint (gas tube) Ø12.7 Flare
3 Upper drain port VP25 (O.D. Ø32 mm)  

 200 flexible hose supplied
4 Bottom drain port VP25 (O.D. Ø32 mm)
5 Suspension lug (4-12 × 30 mm)
6 Power supply outlet
7 Fresh air intake port (Ø150 mm)
8 Flange for flexible air outlet duct
9 Electrical component box

Indoor Unit / F2 Type
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1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng) Ø6.35
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi ) Ø12.7 
3 Cửa thoát nước ngưng VP25  

 (Đường kính ngoài Ø32 mm)
   Được cung cấp sẵn ống nối mềm dài 200 mm
4 Cửa thoát nước ngưng phía dưới VP25
   (Đường kính ngoài Ø32 mm)
5 Tai treo (4-12 × 30 mm)
6 Cửa cấp nguồn
7 Cửa lấy gió tươi (Ø150 mm)
8 Bích nối ống gió
9 Hộp điện

1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng) Ø9.52
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi ) Ø15.88 
3 Cửa thoát nước ngưng VP25  

 (Đường kính ngoài Ø32 mm)
   Được cung cấp sẵn ống nối mềm dài 200 mm
4 Cửa thoát nước ngưng phía dưới VP25
   (Đường kính ngoài Ø32 mm)
5 Tai treo (4-12 × 30 mm)
6 Cửa cấp nguồn
7 Cửa lấy gió tươi (Ø150 mm)
8 Bích nối ống gió
9 Hộp điện

1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng) Ø9.52
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi ) Ø15.88 
3 Cửa thoát nước ngưng VP25  

 (Đường kính ngoài Ø32 mm)
   Được cung cấp sẵn ống nối mềm dài 200 mm
4 Cửa thoát nước ngưng phía dưới VP25
   (Đường kính ngoài Ø32 mm)
5 Tai treo (4-12 × 30 mm)
6 Cửa cấp nguồn
7 Cửa lấy gió tươi (Ø150 mm)
8 Bích nối ống gió
9 Hộp điện
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Hình dáng nhỏ gọn

Bơm nước ngưng mạnh hơn
Sử dụng bơm nước ngưng với lực đẩy lớn, ống thoát 
nước ngưng có thể được nâng lên đến 653 mm so với 
thân dàn lạnh.

Với chiều cao chỉ 200mm cho tất cả các model 
cho phép lắp đặt tại những nơi trần rất thấp.

Lên đến 300mm

Lên đến 500mm

153mm

200
mm

Dàn lạnh kiểu M1 siêu mỏng với chiều cao thân máy chỉ 200mm, linh hoạt và tiện lợi hơn trong việc thiết kế và lắp đặt.
Mặt khác, kiểu M1 có hiệu suất hoạt động cao và độ ồn cực thấp nên rất phù hợp cho khách sạn và văn phòng cỡ nhỏ.
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(Khoảng cach giữa 2 bu lông)

(Không gian gió hồi)
Góc nhìn A
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ồi
)

Lỗ

Lỗ

Lỗ thăm

Bề mặt thao tác kỹ thuật
Trần

Lỗ thăm 
(450 x 450)

Đơn vị: mm

Kích thước chi tiết

* Với cáp hỗ trợ.Những thông số kỹ thuật này có thể được thay đổi
mà không cần thông báo.

CZ-CENSC1

Cảm biến ECONAVI 

CZ-RTC5A
S-22MM1E5A / S-28MM1E5A / S-36MM1E5A
S-45MM1E5A / S-56MM1E5A

Cho tất cả dàn lạnh
CZ-RWSK2 + 
CZ-RWSC3

Điều kiện tiêu chuẩn:
Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý

Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

M1LOẠI
DC
motorÂm trần nối ống gió áp suất thấp

Dàn lạnh / Loại M1Dàn lạnh / Loại M1

Đặc tính kỹ thuật chính

• Kích thước siêu mỏng: 200mm cho tất cả các model.
• Động cơ quạt DC giảm đáng kể điện năng tiêu thụ.
• Giải pháp cho các khách sạn với độ cao trần hạn chế.
• Được trang bị lưới lọc chống nấm mốc có thể vệ sinh dễ dàng.
• Dễ dàng bảo trì và sửa chữa với hộp điện bên cạnh thân máy.
• Cột áp tới 40Pa.
• Tích hợp sẵn bơm nước ngưng.

Indoor Unit / M1 Type

Ultra-slim profile for all models

Drain pump with increased power!

Using the built-in high-lift drain pump, the drain 
piping rise height can be increased to 653 mm from 
the lower surface of the body.

200mm height for all models allows installation in 
very narrow ceilings.

• Ultra-slim profile: 200 mm for all models
• DC fan motor greatly reduces power consumption
• Ideal for hotel application with very narrow false ceilings
• Anti-mould washable filters included
• Easy maintenance and service by external electrical box
• 40 Pa static pressure enables ductwork to be fitted.
• Includes drain pump

Up to 300 mm

Up to 500 mm

153 mm

200
mm

Slim Low Static Ducted
Concealed duct
The ultra slim M1 type is one of the leading products of its type in the industry. 
With a height of only 200 mm, it provides greater flexibility and adaptability for various applications. 
In addition, high efficiency and extreme low noise level make it highly suitable for hotels and small offices.

Technical focus

Self-diagnosing 
Function

Automatic 
Fan 

Operation

Mild dry Automatic
Restart 

Function

Built-in Drain 
Pump

M1TYPE

 1 Refrigerant piping joint (narrow tube)
 2 Refrigerant piping joint (wide tube)
 3 Upper and bottom drain port (O.D. 26 mm)
 4 Suspension lug
 5 Power supply outlet (2- Ø30)
 6 Flange for air intake duct
 7 Pl cover
 8 Electrical component box
 9 Frame filter
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(suspension bolt pitch)

(air discharge space)
View A. Frame Filter Uninstalled
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Hole

Hole

Hole

Inspection access

Inspection access panel
Ceiling

Inspection access
(450 x 450)
Field supply

unit: mm

M1 TYPE SLIM LOW 
STATIC DUCTED 
Dimensions

Indoor Unit / M1 Type

Model S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

BTU/h 7,500 9,600 12,000 15,000 19,000

Công suất sưởi ấm
kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3

BTU/h 8,500 11,000 14,000 17,000 21,000

Công suất điện
Làm lạnh kW 0.036/0.036/0.036 0.040/0.040/0.040 0.042/0.042/0.042 0.049/0.049/0.049 0.064/0.064/0.064

Sưởi ấm kW 0.026/0.026/0.026 0.030/0.030/0.030 0.032/0.032/0.032 0.039/0.039/0.039 0.054/0.054/0.054

Dòng điện
Làm lạnh A 0.26/0.26/0.26 0.30/0.30/0.30 0.31/0.31/0.31 0.37/0.37/0.37 0.48/0.48/0.48

Sưởi ấm A 0.23/0.23/0.23 0.27/0.27/0.27 0.28/0.28/0.28 0.34/0.34/0.34 0.45/0.45/0.45

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng 
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 480/420/360 510/450/390 540/480/420 630/570/480 750/690/600

L/s 133/117/100 142/125/108 150/133/117 175/158/133 208/192/167

Công suất kW 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Cột áp Pa 10 (30)* 15 (30)* 15 (40)* 15 (40)* 15 (40)*

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 28/27/25 (30/29/27)* 30/29/27 (32/31/29)* 32/30/28 (34/32/30)* 34/32/30 (36/34/32)* 35/33/31 (37/35/32)*

Kích thước C x R x S mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640

Ống kết nối
Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2)

Ống nước ngưng VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Khối lượng kg 19 19 19 19 19

* With booster cable.Specifications are subject to change without notice.
GLOBAL 
REMARKS

Rated conditions: Cooling Heating
Indoor air temperature 27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB
Outdoor air temperature 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

DC
motor

CZ-CENSC1

ECONAVI ready

CZ-RTC5A
S-22MM1E5A / S-28MM1E5A / S-36MM1E5A
S-45MM1E5A / S-56MM1E5A

For all indoor units
CZ-RWSK2 + 
CZ-RWSC3
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1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng)
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi)
3 Cửa thoát nước ngưng phía trên
(Đường kính ngoài Ø26 mm)
4 Tai treo
5 Cửa cấp nguồn (2- Ø30)
6 Bích nối ống gió
7 Cách nhiệt PI
8 Hộp điện
9 Lưới lọc

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tính năng tự 
khởi động lại

Tích hợp bơm 
nước ngưng
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Hình dáng nhỏ gọn

Bơm nước ngưng (tùy chọn)
Sử dụng bơm nước ngưng với lực đẩy lớn, ống thoát 
nước ngưng có thể được nâng lên đến 700mm từ 
đường ống nước ngưng.

Với chiều cao chỉ 200mm cho tất cả các model 
cho phép lắp đặt tại những nơi có trần rất hẹp.

200
mm

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tính năng tự 
khởi động lại

CZ-73DMZ1

Kích thước chi tiết

S-73MZ1H4A
S-22MZ1H4A/ S-28MZ1H4A/ S-36MZ1H4A/ 
S-45MZ1H4A/ S-56MZ1H4A/ S-60MZ1H4A

Model 22~60 MZ1H4A Model 73MZ1H4A

Những thông số kỹ thuật này có thể được thay đổi
mà không cần thông báo.

CZ-CENSC1

Cảm biến ECONAVI 

CZ-RTC5A
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Đơn vị: mm

Cho tất cả dàn lạnh
CZ-RWSK2 + 
CZ-RWSC3

Điều kiện tiêu chuẩn:
Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý

Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

Z1LOẠI

Dàn lạnh / Loại Z1Dàn lạnh / Loại Z1

Đặc tính kỹ thuật chính

DC
motorÂm trần nối ống gió áp suất thấp

Dàn lạnh kiểu Z1 siêu mỏng với chiều cao thân máy chỉ 200mm, linh hoạt và tiện lợi hơn trong việc thiết kế và lắp đặt.
Với hiệu suất hoạt động cao và độ ồn cực thấp nên rất phù hợp cho khách sạn và văn phòng cỡ nhỏ.

• Kích thước siêu mỏng: 200mm cho tất cả các model.
• Động cơ quạt DC tiết kiệm điện năng.
• Giải pháp cho những khu vực có độ cao trần nhỏ.
• Dễ dàng bảo trì và sửa chữa với hộp điện bên cạnh thân máy.
• Cột áp 29Pa.
• Bơm nước ngưng (tùy chọn).

Model S-22MZ1H4A S-28MZ1H4A S-36MZ1H4A S-45MZ1H4A S-56MZ1H4A S-60MZ1H4A S-73MZ1H4A

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 6.0 7.3

BTU/h 7,500 9,500 12,200 15,300 19,100 20,500 24,900

Công suất sưởi ấm
kW 2.5 3.2 4.2 5.1 6.4 7.1 8.0

BTU/h 8,500 10,900 14,300 17,400 21,800 24,200 27,300

Công suất điện
Làm lạnh kW 0.075/0.075/0.075 0.080/0.080/0.080 0.085/0.085/0.085 0.095/0.095/0.095 0.100/0.100/0.100 0.100/0.100/0.100 0.125/0.125/0.125

Sưởi ấm kW 0.075/0.075/0.075 0.080/0.080/0.080 0.085/0.085/0.085 0.095/0.095/0.095 0.100/0.100/0.100 0.100/0.100/0.100 0.125/0.125/0.125

Dòng điện
Làm lạnh A 0.50/0.47/0.45 0.55/0.52/0.50 0.60/0.57/0.55 0.70/0.68/0.65 0.75/0.72/0.70 0.75/0.72/0.70 0.80/0.78/0.75

Sưởi ấm A 0.50/0.47/0.45 0.55/0.52/0.50 0.60/0.57/0.55 0.70/0.68/0.65 0.75/0.72/0.70 0.75/0.72/0.70 0.80/0.78/0.75

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng 
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 480/420/360 600/540/420 600/540/420 690/630/510 720/660/540 870/750/630 1,080/840/660

L/s 133/117/100 167/150/117 167/150/117 192/175/142 200/183/150 242/208/175 300/233/183

Công suất W 60 60 60 60 60 60 60

Cột áp Pa 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 28/27/25 30/29/27 32/30/28 34/32/30 35/33/31 38/35/33 40/38/36

Kích thước C x R x S mm 200×830×500 200×830×500 200×830×500 200×830×500 200×830×500 200×830×500 200x1,050×550

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8)

Ống nước ngưng O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

Khối lượng kg 17 17 18 18 18 18 24

a) Đầu kết nối ống ga (Ống lỏng)
b) Đầu kết nối ống ga (Ống hơi)
c) Cửa thoát nước ngưng phía trên  

đường kính ngoài Ø20.5mm /đường kính trong Ø15.5mm
d) Tai treo (4 – 12 × 30mm)
e) Cửa cấp nguồn
f) Bích nối ống gió
g) Hộp điện
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3 cấp cài đặt cột áp
Có thể lựa chọn 3 cấp cài đặt cột áp quạt là 270Pa / 140Pa / 
60(72)Pa giúp việc lắp đặt và sử dụng linh hoạt hơn. Cài đặt  

nhà máy

* 28 kW model

Kiểm soát nhiệt độ gió cấp
• Được trang bị 4 cảm biến (Hồi/ Cấp). 
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp để điều khiển chính xác 

nhiệt độ phòng.
• Tránh thổi gió lạnh khi hoạt động chế độ sưởi ấm.

Cảm biến gió hồi

Cảm biến gió thổi

Cảm biến E3

Cảm biến E1

Cài đặt cột áp tối đa 270Pa

Nâng cao hiệu suất trao đổi nhiệt

Không cần lắp đặt RAP van

Cột áp có thể cài đặt lên mức tối đa 270Pa khi lắp đặt cho không gian cao và rộng như văn phòng, nhà hàng.

Nhờ những cải tiến thiết kế nhằm nâng cao hiệu suất,  
trong dàn lạnh E2 không cần lắp đặt thêm RAP van (CZ-160RVK2).

Dàn trao đổi nhiệt sử dụng ống φ7 mm tăng bề mặt trao đổi nhiệt, làm cải thiện hiệu quả trao đổi nhiệt 5-10%.
 

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tính năng tự 
khởi động lại

270Pa140Pa60(72*)
Pa

CZ-RTC5A
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S-180ME2E5 / S-224ME2E5 / S-280ME2E5

Đơn vị: mm

Kích thước chi tiết

Cho tất cả dàn lạnh
CZ-RWSK2 +   
CZ-RWSC3

Điều kiện tiêu chuẩn:
Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý

Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

E2LOẠI

Dàn lạnh / Loại E2Dàn lạnh / Loại E2

Đặc tính kỹ thuật chính

DC
motorÂm trần nối ống gió áp suất cao

Lưu lượng gió và cột áp lớn, phù hợp với những công trình có độ cao và diện tích rộng.

• Thiết kế linh hoạt nhờ vào lưu lượng gió và cột áp lớn.
• Động cơ quạt DC hiệu suất cao.
• Công suất điện nhỏ hơn 45% (so với dòng E1).

• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp để giảm việc  
đóng băng dàn lạnh trong quá trình sưởi ấm.

• Kiểm soát nhiệt độ theo cấu hình cài đặt.
• Có chế độ xử lý gió tươi (Xem trang 80-81).

Model S-180ME2E5 S-224ME2E5 S-280ME2E5

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50/60Hz

Công suất làm lạnh
kW 18.0 22.4 28.0

BTU/h 61,400 76,400 95,500

Công suất sưởi ấm
kW 20.0 25.0 31.5

BTU/h 68,200 85,300 107,500

Công suất điện
Làm lạnh kW 0.400 0.440 0.715

Sưởi ấm kW 0.400 0.440 0.715

Dòng điện Làm lạnh A 2.40 / 2.30 / 2.20 2.55 / 2.45 / 2.35 3.95 / 3.85 / 3.70

Sưởi ấm A 2.40 / 2.30 / 2.20 2.55 / 2.45 / 2.35 3.95 / 3.85 / 3.70

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng 
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 2,940 / 2,640 / 2,340 3,360 / 3,060 / 2,640 4,320 / 3,780 / 3,180

L/s 816 / 733 / 650 933 / 850 / 733 1,200 / 1,050 / 883

Cột áp Pa 140 (60/270) 140 (60/270) 140 (72/270)

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 44 / 42 / 40 45 / 43 / 41 49 / 47 / 43

Kích thước C x R x S mm 479 x 1,453 x 1,205 479 x 1,453 x 1,205 479 x 1,453 x 1,205

Ống kết nối

Ống lỏng inches (mm) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8)

Ống hơi inches (mm) Ø19.05 (3/4) Ø19.05 (3/4) Ø22.22 (7/8)

Ống nước ngưng VP-25 VP-25 VP-25

Khối lượng kg 102 102 106

1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng) Ø9.52
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi) model 180 & 224: Ø19.05,  
   model 280: Ø22.22
3 Cửa cấp nguồn (Ø25)
4 Cửa cấp nguồn (dự phòng) (Ø30)
5 Cửa đi ống phụ
6 Đầu thoát nước ngưng 25A
7 Cửa gió hồi
8 Cửa gió cấp

Những thông số kỹ thuật này có thể được thay đổi
mà không cần thông báo.
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Lưu lượng gió và cột áp lớn, phù hợp với những công trình có độ cao và diện tích rộng.

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự độ

Tính năng tự 
khởi động lại

Thiết bị xử lý gió tươi tiết kiệm năng lượng

S-224ME2E5 /S-280ME2E5

Những thông số kỹ thuật này có thể được thay đổi
mà không cần thông báo.

Hệ thống xử lý gió tươi

Kết hợp với các loại dàn lạnh khác

Hệ thống có thể xử lý gió tươi cấp vào đến nhiệt độ  
và độ ẩm gần bằng với không khí trong phòng, 
giảm tiêu hao điện năng.

* Trong phòng vẫn cần phải có hệ thống điều hòa  
do thiết bị này chỉ có thể xử lý gió tươi cấp vào.

Có thể kết hợp thiết bị xử lý gió tươi này với các dàn lạnh tiêu chuẩn khác trong cùng một hệ thống.
 
Lưu ý giữ tỉ lệ công suất kết nối như sau: Loại E2/ dàn nóng <30%, và tổng công suất dàn lạnh 
(đã bao gồm E2)/ dàn nóng <100%.

CZ-RTC5A

Kiểm soát nhiệt độ gió cấp
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Ký hiệu Vận hành RAP van 
CZ-P160RVK2

Bo mạch điều khiển 
CZ-CAPE2

Van 3 ngả 
CZ-P160HR3

Bộ chia ga 
<2 ống>
CZ-P160BK2
cho loại 22.4kW 
hoặc nhỏ hơn 
CZ-P680BK2
cho loại lớn hơn 
22.4kW 

Bộ chia ga 
<3 ống>
CZ-P224BH2
cho loại 22.4kW
CZ-P680BH2
cho loại 28.0kW

Loại E2
Âm trần nối ống gió 
áp suất cao/  
Xử lý gió tươi

Chỉ làm lạnh - - - - -

Lạnh/Sưởi 2pcs 2pcs - 2pcs -

Thu hồi nhiệt - 2pcs 2pcs 1pc 1pc

Phụ kiện

Kích thước chi tiết

Đơn vị: mm

Cho tất cả dàn lạnh
CZ-RWSK2 + 
CZ-RWSC3

Cảm biến gió hồi

Cảm biến gió thổi

Cảm biến E3

Cảm biến E1

Chú Ý Điều kiện tiêu chuẩn: Làm lạnh Sưởi ấm
Nhiệt độ không khí ngoài trời 33˚C DB / 28˚C WB 0˚C DB / -2.9˚C WB

E2LOẠI

Dàn lạnh / Loại E2Dàn lạnh / Loại E2

Đặc tính kỹ thuật chính

DC
motorÂm trần nối ống gió áp suất cao

• Cấp gió tươi 100%. 
• Thiết kế linh hoạt với cột áp và lưu lượng lớn.
• Động cơ quạt DC hiệu suất cao.

• Công suất tiêu thụ nhỏ giảm 45% (so với dòng H1).
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp để hạn chế hiện tượng đóng đá  

trên dàn lạnh trong chế độ sưởi ấm.
• Kiểm soát nhiệt độ theo cấu hình cài đặt.

• Được trang bị 4 cảm biến (Hồi/Cấp)
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp giúp điều khiển nhiệt độ cài đặt chính xác
• Tránh thổi gió lạnh khi hoạt động chế độ sưởi ấm.

Model S-224ME2E5 S-280ME2E5

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50/60Hz

Công suất làm lạnh
kW 22.4 28.0

BTU/h 76,400 95,500

Công suất sưởi ấm
kW 21.2 26.5

BTU/h 72,200 90,400

Công suất điện
Làm lạnh kW 0.290 0.350

Sưởi ấm kW 0.290 0.350

Dòng điện Làm lạnh A 1.80 2.10

Sưởi ấm A 1.80 2.10

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng 
m³/h 1,700 2,100

L/s 472 583

Công suất W 560 560

Cột áp Pa 200 200

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 43 44

Kích thước C x R x S mm 479 x 1,453 x 1,205 479 x 1,453 x 1,205

Ống kết nối

Ống lỏng inches (mm) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi inches (mm) Ø19.05 (Ø3/4) Ø22.22 (Ø7/8)

Ống nước ngưng VP-25 VP-25

Khối lượng kg 102 106

1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng) Ø9.52
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi), model 180 & 224: 19.05, model 280: 22.22
3 Cửa cấp nguồn (Ø25)
4 Cửa cấp nguồn (dự phòng) (Ø30)
5 Cửa đi ống phụ
6 Đầu thoát nước ngưng 25A
7 Cửa gió hồi
8 Cửa gió cấp

Dàn nóng FSV

Dàn lạnh Dàn lạnh

Đến phòng khác

Gió thải

Gió tươi
bên ngoài

Hà
nh

 la
ng

Nhà ăn /
W.C.

Miệng cấp Miệng cấp

Gió tươi 
bên ngoài

Bắt buộc thải

Phòng điều hòa

Bộ xử lý
gió tươi

Ống 
dẩn khí

Khu vực
 đầu tiên
Văn phòng,
phòng họp

Khu vực 2

Hành lang, 
nhà kho

Khu vực
cuối cùng

Nhà ăn, W.C.
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Hệ thống minh họa

Bắt buộc phải có một cửa thăm 
(tối thiểu 450 x 450mm) tại vị trí phía dưới dàn lạnh.

Cửa thăm (450 x 450mm hoặc lớn hơn)

Kiểm soát nhiệt độ không khí

• Trang bị 4 cảm biến (Hút/ Đẩy).
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp cho nhiệt độ cài đặt 

phòng chính xác.
• Tránh thổi gió lạnh khi hoạt động chế độ sưởi ấm. 

Cảm biến gió hồi

Cảm biến gió thổi

Cảm biến E3

Cảm biến E1

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tính năng tự 
khởi động lại

Kích thước chi tiết
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48
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16 - ø3.2 

Hộp điện
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(Chia đều cho chu vi ống gió)
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140

A
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68
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Đơn vị: mm

7 × 100 = 700

4 × 100 = 400

Những thông số kỹ thuật này có thể được thay đổi
mà không cần thông báo.

* Thông qua việc đấu nối các chân cắm.

S-224ME1E5/ S-280ME1E5

Model 73~140 Model 224~280

S-73ME1E5/ S106ME1E5/ S-140MH1H5 CZ-RTC5A

(Chia đều cho chu vi 
ống gió)

(Chia đều cho chu vi 
ống gió)

(Lỗ bu lông treo DL)

Không gian bảo trì vượt 
quá 800
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Nhìn trực tiếp theo dấu mũi tên X

Cổng thao tác kỹ thuật

pitch

Ký hiệu Vận hành RAP van
CZ-P160RVK2

Bo mạch điều khiển 
CZ-CAPE2

Van 3 ngã 
CZ-P160HR3

Bộ chia ga
<2 ống>
CZ-P160BK2
cho loại 22.4kW  
hoặc nhỏ hơn 
CZ-P680BK2
cho loại lớn hơn 
22.4kW 

Bộ chia ga  
<3 ống>
CZ-P224BH2
cho loại 22.4kW
CZ-P680BH2
cho loại 28.0kW

Loại E1 
(Chỉ cho S-224,S-280)

Chỉ làm lạnh - - - - -

Lạnh/Sưởi 2pcs - - 2pcs -

Thu hồi nhiệt - - 2pcs 1pc 1pc
　　　　　　　　　　　

Phụ kiện

Đơn vị: mm

Cho tất cả dàn lạnh
CZ-RWSK2 + 
CZ-RWSC3

Điều kiện tiêu chuẩn:
Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý

Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

E1LOẠI

Dàn lạnh / Loại E1Dàn lạnh / Loại E1

Đặc tính kỹ thuật chính

Âm trần nối ống gió áp suất cao
Lưu lượng gió và cột áp lớn, phù hợp với những công trình có độ cao và diện tích rộng.

• Thiết kế nối ống gió linh hoạt.
• Có thể lắp đặt bên ngoài không gian làm lạnh.

• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp để tránh hiện tượng 
thổi gió lạnh trong quá trình sưởi.

• Kiểm soát nhiệt độ theo cấu hình cài đặt.

Model S-73ME1E5 S-106ME1E5 S-140ME1E5 S-224ME1E5 S-280ME1E5

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz 220/230/240 V, 1 
pha - 50 Hz

Công suất làm lạnh
kW 7.3 10.6 14.0 22.4 28.0

BTU/h 25,000 36,000 47,800 76,400 95,500

Công suất sưởi ấm
kW 8.0 11.4 16.0 25.0 31.5

BTU/h 27,000 39,000 54,600 85,300 107,500

Công suất điện
Làm lạnh kW 0.480/0.505/0.530 0.520/0.545/0.570 0.600/0.660/0.710 0.870/0.900/0.930 1.270/1.330/1.390

Sưởi ấm kW 0.480/0.505/0.530 0.520/0.545/0.570 0.600/0.660/0.710 0.870/0.900/0.930 1.270/1.330/1.390

Dòng điện
Làm lạnh A 2.29/2.30/2.31 2.46/2.46/2.47 2.80/2.90/3.00 4.05/4.06/4.07 6.04/6.06/6.07

Sưởi ấm A 2.29/2.30/2.31 2.46/2.46/2.47 2.80/2.90/3.00 4.05/4.06/4.07 6.04/6.06/6.07

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng 
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 1,380/1,320/1,260 1,800/1,680/1,500 2,160/2,100/1,980 3,360/3,190/2,980 4,320/4,200/3,960

L/s 383/367/350 500/467/417 600/583/550 933/886/828 1,200/1,167/1,100

Công suất kW 0.2 0.2 0.35 0.2 0.4

Cột áp Pa 186 176 167 176 216 (235)*

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 44/43/42 45/44/42 47/46/44 48/47/46 51/50/49 (52/51/50)*

Kích thước C x R x S mm 420 x 1,065 x 620 420 x 1,065 x 620 450 x 1,065 x 620 479 x 1,428 x 1,230 479 x 1,428 x 1,230

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø19.05 (Ø3/4) Ø22.22 (Ø7/8)

Ống nước ngưng VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Khối lượng kg 47 50 54 110 120

1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng ø9.52)
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi ø15.88)
3 Cửa cấp nguồn
4 Đầu thoát nước ngưng (20A / VP25)
5 Cửa gió hồi
6 Cửa gió cấp

1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng Ø9.52)
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi), kiểu 224: Ø19.05, kiểu 
280: Ø22.22
3 Cửa cấp nguồn (Ø25)
4 Cửa cấp nguồn (dự phòng, Ø30)
5 Cửa thoát nước ngưng 25A
6 Cửa gió hồi
7 Cửa gió cấp
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Ký hiệu Vận hành RAP van 
CZ-P160RVK2

Bo mạch điều khiển 
CZ-CAPE2

Van 3 ngã
CZ-P160HR3

Bộ chia ga
<2 ống>
CZ-P160BK2
cho loại 22.4kW  
hoặc hơn

CZ-P680BK2
cho loại hơn 22.4kW  

Bộ chia ga  
<3 ống>
CZ-P224BH2
cho loại 22.4kW
CZ-P680BH2
cho loại 28.0kW

Loại H1 

Chỉ làm lạnh - - - - -

Lạnh/Sưởi 2pcs - - 2pcs -

Thu hồi nhiệt - - 2pcs 1pc 1pc
  

Model S-140MH1H5 S-224MH1H5 S-280MH1H5

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50Hz

Công suất làm lạnh
kW 14.0 22.4 28.0

BTU/h 47,800 76,400 95,500

Công suất sưởi ấm
kW 13.2 21.2 26.5

BTU/h 45,000 72,300 90,400

Công suất điện
Làm lạnh kW 0.430/0.430/0.430 0.670/0.670/0.670 0.730/0.730/0.730

Sưởi ấm kW 0.430/0.430/0.430 0.670/0.670/0.670 0.730/0.730/0.730

Dòng điện
Làm lạnh A 2.0/1.9/1.9 3.2/3.1/3.0 3.6/3.4/3.3

Sưởi ấm A 2.0/1.9/1.9 3.2/3.1/3.0 3.6/3.4/3.3

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng 
m³/h 1,560 1,800 2,100

L/s 433 500 583

Công suất kW 0.2 0.4 0.4

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 43/44/44 46/47/47 47/48/48

Kích thước C x R x S mm 420 x 1,065 x 620 479 x 1,428 x 1,230 479 x 1,428 x 1,230

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø9.52 (Ø3/8) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2)

Ống hơi mm (inches) Ø15.88 (Ø5/8) Ø25.4 (Ø1) Ø25.4 (Ø1)

Ống nước ngưng VP-25 VP-25 VP-25

Khối lượng kg 50 110 110

Thiết bị xử lý gió tươi
Lưu lượng gió và cột áp lớn, phù hợp với những công trình có độ cao và diện tích rộng.

H1LOẠI

Kích thước chi tiết

Những thông số kỹ thuật này có thể được thay đổi
mà không cần thông báo.

S-140MH1H5 S-224MH1H5 / S-280MH1H5

S-224MH1H5/S-280MH1H5

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Tính năng tự 
khởi động lại

Hệ thống xử lý gió tươi

Kết hợp với các dàn lạnh khác

Hệ thống có thể xử lý gió tươi cấp vào 
đến nhiệt độ và độ ẩm gần bằng với 
không khí trong phòng, giảm tiêu hao 
điện năng.
 
*  Trong phòng vẫn cần phải có hệ 
thống điều hòa do thiết bị này chỉ có 
thể xử lý gió tươi cấp vào.

Có thể kết hợp thiết bị xử lý gió tươi này với các dàn lạnh tiêu chuẩn khác trong cùng một hệ thống.
Lưu ý giữ tỉ lệ công suất kết nối như sau: Loại H1/ dàn nóng < 30%, và tổng công suất dàn lạnh  
(đã bao gồm H1)/ dàn nóng <100%.

S-140MH1H5
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Khoảng cách giữa 2 bu lông

Nước 
ngưng

4 cửa thoát 
nước ngưng 

2 Ống hơi
Khay thoát nước ngưng

1 Đường lỏng

1 Ống 
   lỏng lạnh

5 Cửa gió hồi

5 Kết nối ống gió 
   đầu hút

6 Cửa gió cấp
6 Kết nối ống gió 
   đầu đẩy

Hộp điện 2 Ống 
   ga lạnh

CZ-RTC5A

Phụ kiện

Đơn vị: mm

Cho tất cả dàn lạnh
CZ-RWSK2 + 
CZ-RWSC3

Chú Ý Điều kiện tiêu chuẩn: Làm lạnh Sưởi ấm
Nhiệt độ không khí ngoài trời 33˚C DB / 28˚C WB 0˚C DB / -2.9˚C WB

Dàn nóng FSV

Dàn lạnh Dàn lạnh

Đến phòng khác

Gió thải

Gió tươi
bên ngoài

Hà
nh

 la
ng

Nhà ăn /
W.C.

Miệng cấp Miệng cấp

Gió tươi 
bên ngoài

Bắt buộc thải

Phòng điều hòa

Bộ xử lý
gió tươi

Ống 
dẩn khí

Khu vực
 đầu tiên
Văn phòng,
phòng họp

Khu vực 2

Hành lang, 
nhà kho

Khu vực
cuối cùng

Nhà ăn, W.C.

Dàn lạnh / Loại H1Dàn lạnh / Loại H1

Đặc tính kỹ thuật chính

Âm trần nối ống gió áp suất cao

• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp để tránh hiện tượng 
thổi gió lạnh trong quá trình sưởi.

• Kiểm soát nhiệt độ theo cấu hình cài đặt.

• Thông gió 100%.
• Thiết kế linh hoạt với cột áp và lưu lượng gió cao.

1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng)
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi)
3 Cửa cấp nguồn
4 Đầu thoát nước ngưng
5 Cửa gió hồi
6 Cửa gió cấp
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Indoor Unit /K2Type

Vận hành êm ái

Thiết kế chắc chắn và mượt mà

Ống đồng kết nối 6 hướng

Mặt trước dễ dàng vệ sinh

Tự động điều chỉnh cánh đảo

Tự động điều chỉnh cánh đảo

Đóng cửa cấp gió

Thân máy gọn dễ dàng lắp đặt

Với độ ồn hoạt động thấp, dàn lạnh kiểu K2 là giải pháp phù hợp cho khách sạn, bệnh viện.

Hình dáng bên ngoài mượt mà phù hợp với hầu hết những kiểu nội thất hiện đại.
Kích thước gọn gàng hài hòa với những không gian nhỏ.

Ống đồng có thể đi theo 6 hướng: phải, cạnh phải, dưới phải, trái, cạnh trái, 
dưới trái giúp việc lắp đặt được dễ dàng.

Mặt trước của dàn lạnh hoàn toàn có thể tháo rời và chùi rửa dễ dàng bảo trì.

Góc cánh đảo gió được điều chỉnh hoàn toàn tự động
trong quá trình làm lạnh hoặc sưởi ấm.

Có thể trang bị phụ kiện van tiết lưu gắn ngoài 
để giảm độ ồn hoạt động.

Khi tắt máy, cánh đảo gió sẽ đóng lại hoàn toàn để tránh bụi bay vào dàn.

F2

F3
F4 F5

90¡

F1

F2

F3
F4 F5

F1

Sưởi ấm: F1 đến F5
Làm lạnh: F1 đến F3

CZ-P56SVK2 (sử dụng cho loại 22 - 56 )
CZ-P160SVK2 (sử dụng cho loại 73 - 106 )

 TREO TƯỜNG
Dàn lạnh treo tường loại K2 có thiết kế sang trọng với mặt trước có thể vệ sinh dễ dàng.
Với kích thước nhỏ, nhẹ và độ ồn thấp, K2 là giải pháp hoàn hảo cho những khu vực có diện tích nhỏ.

870mm

290mm 302mm

1120mm

Đặc tính kỹ thuật chính

S-45MK2E5A / S-56MK2E5A / 
S-73MK2E5A / S-106MK2E5A

S-22MK2E5A / S-28MK2E5A / 
S-36MK2E5A

Loại K2 (22-36) Loại K2 (45-106) 

Indoor Unit /K2Type

DC
motor

CZ-CENSC1

CẢM BIẾN ECONAVI 

CZ-RTC5A CZ-RWSK2

MỚIK2LOẠI

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tính năng tự 
khởi động lại

Tự động đảo gió

• Miệng thổi đóng khi không vận hành.
• Nhẹ và nhỏ hơn giúp dễ dàng lắp đặt.
• Vận hành êm ái.
• Thiết kế chắc chắn và mượt mà.
• Ống đồng kết nối 6 hướng.

• Mặt trước dễ dàng vệ sinh.
• Đảo gió hoàn toàn tự động và thay đổi theo chế độ vận hành.
• Được trang bị bộ lọc chống nấm mốc.

Dàn lạnh / Loại K2Dàn lạnh / Loại K2
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183 190Gas tube
Liquid tube Drain Hose
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Tubing and 
wiring holes

6
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5

5

unit: mm

1 Refrigerant tubing (liquid tube) ø6.35(flared)
2 Refrigerant tubing (gas tube) ø12.7(flared)
3 Drain hose (outer dia. ø16)
4 Rear panel (PL BACK)
5 Rear panel fixing holes (ø5 holes or 5X13 oval holes)
6 Tubing and wiring holes (ø70)

S-45MK2E5A / S-56MK2E5A / S-73MK2E5A / S-106MK2E5AS-22MK2E5A / S-28MK2E5A / S-36MK2E5A

K2 (33-36) TYPE WALL MOUNTED Dimensions

Treo Tường

Kích thước chi tiết

K2TYPE

Indoor Unit /K2TypeIndoor Unit /K2Type

Model S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK2E5A S-56MK2E5A S-73MK2E5A S-106MK2E5A

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz 220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.20 2.80 3.60 4.5 5.6 7.3 10.6

BTU/h 7,500 9,600 12,000 15,400 19,100 24,900 36,200

Công suất sưởi ấm
kW 2.50 3.20 4.20 5.0 6.3 8.0 11.4

BTU/h 8,500 11,000 14,000 17,100 21,500 27,300 38,900

Công suất điện  
Làm lạnh kW 0.025/0.025/0.025 0.025/0.025/0.025 0.030/0.030/0.030 0.030/0.030/0.030 0.035/0.035/0.035 0.055/0.055/0.055 0.080/0.080/0.080

Sưởi ấm kW 0.025/0.025/0.025 0.025/0.025/0.025 0.030/0.030/0.030 0.030/0.030/0.030 0.035/0.035/0.035 0.055/0.055/0.055 0.080/0.080/0.080

Dòng điện Làm lạnh A 0.21 0.23 0.25 0.33/0.32/0.31 0.36/0.35/0.34 0.52/0.51/0.50 0.72/0.70/0.68

Sưởi ấm A 0.21 0.23 0.25 0.33/0.32/0.31 0.36/0.35/0.34 0.52/0.51/0.50 0.72/0.70/0.68

Quạt

Loại Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang

Lưu lượng  
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 540/450/390 570/500/390 655/540/390 870/750/600 960/840/720 1,170/1,020/840 1,290/1,110/900

L/s 150/125/108 158/139/108 182/150/108 242/209/167 267/234/200 236/284/234 359/309/251

Công suất kW 0.03 0.03 0.03 0.054 0.054 0.054 0.054

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 36/33/29 37/34/29 40/36/29 38/35/33 40/37/35 47/44/40 49/46/42

Kích thước C x R x S mm 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 302 x 1,120 x 236 302 x 1,120 x 236 302 x 1,120 x 236 302 x 1,120 x 236

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8)

Ống nước ngưng          mm Ø18 Ø18 Ø18 Ø18 Ø18 Ø18 Ø18

Khối lượng kg 9 9 9 13 13 14 14
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1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng), model 45-56: Ø6.35,
   model 73-106: Ø 9.52 
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi), model 45-56: Ø12.7, 
   model 73-106: Ø 9.52
3 Lỗ thoát nước ngưng
4 Tấm treo máy
5 Lỗ treo cố định (lỗ Ø5.3)
6 Lỗ đi dây và ống đồng (Ø80)
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183 190Ống hơi
Ống lỏng Lỗ thoát nước ngưng
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Đơn vị: mmĐơn vị: mm

S-22MK2E5A / S-28MK2E5A / S-36MK2E5A

Kích thước chi tiết

Treo TườngK2LOẠI

Những thông số kỹ thuật này có thể được thay đổi
mà không cần thông báo.Điều kiện tiêu chuẩn:

Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý
Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB
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unit: mm

1 Refrigerant tubing (liquid tube) ø6.35(flared)
2 Refrigerant tubing (gas tube) ø12.7(flared)
3 Drain hose (outer dia. ø16)
4 Rear panel (PL BACK)
5 Rear panel fixing holes (ø5 holes or 5X13 oval holes)
6 Tubing and wiring holes (ø70)

S-45MK2E5A / S-56MK2E5A / S-73MK2E5A / S-106MK2E5AS-22MK2E5A / S-28MK2E5A / S-36MK2E5A

K2 (33-36) TYPE WALL MOUNTED Dimensions

Treo Tường

Kích thước chi tiết

K2TYPE

Indoor Unit /K2TypeIndoor Unit /K2Type

Model S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK2E5A S-56MK2E5A S-73MK2E5A S-106MK2E5A

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz 220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.20 2.80 3.60 4.5 5.6 7.3 10.6

BTU/h 7,500 9,600 12,000 15,400 19,100 24,900 36,200

Công suất sưởi ấm
kW 2.50 3.20 4.20 5.0 6.3 8.0 11.4

BTU/h 8,500 11,000 14,000 17,100 21,500 27,300 38,900

Công suất điện  
Làm lạnh kW 0.025/0.025/0.025 0.025/0.025/0.025 0.030/0.030/0.030 0.030/0.030/0.030 0.035/0.035/0.035 0.055/0.055/0.055 0.080/0.080/0.080

Sưởi ấm kW 0.025/0.025/0.025 0.025/0.025/0.025 0.030/0.030/0.030 0.030/0.030/0.030 0.035/0.035/0.035 0.055/0.055/0.055 0.080/0.080/0.080

Dòng điện Làm lạnh A 0.21 0.23 0.25 0.33/0.32/0.31 0.36/0.35/0.34 0.52/0.51/0.50 0.72/0.70/0.68

Sưởi ấm A 0.21 0.23 0.25 0.33/0.32/0.31 0.36/0.35/0.34 0.52/0.51/0.50 0.72/0.70/0.68

Quạt

Loại Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang Quạt thổi ngang

Lưu lượng  
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 540/450/390 570/500/390 655/540/390 870/750/600 960/840/720 1,170/1,020/840 1,290/1,110/900

L/s 150/125/108 158/139/108 182/150/108 242/209/167 267/234/200 236/284/234 359/309/251

Công suất kW 0.03 0.03 0.03 0.054 0.054 0.054 0.054

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 36/33/29 37/34/29 40/36/29 38/35/33 40/37/35 47/44/40 49/46/42

Kích thước C x R x S mm 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 302 x 1,120 x 236 302 x 1,120 x 236 302 x 1,120 x 236 302 x 1,120 x 236

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8)

Ống nước ngưng          mm Ø18 Ø18 Ø18 Ø18 Ø18 Ø18 Ø18

Khối lượng kg 9 9 9 13 13 14 14
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1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng), model 45-56: Ø6.35,
   model 73-106: Ø 9.52 
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi), model 45-56: Ø12.7, 
   model 73-106: Ø 9.52
3 Lỗ thoát nước ngưng
4 Tấm treo máy
5 Lỗ treo cố định (lỗ Ø5.3)
6 Lỗ đi dây và ống đồng (Ø80)

Dàn lạnh / Loại K2Dàn lạnh / Loại K2

1 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng ø6.35)
2 Đầu kết nối ống ga (ống hơi ø12.7)
3 Lỗ thoát nước ngưng (O.D ø16)
4 Tấm treo máy
5 Lỗ treo cố định (lỗ ø5 hay 5X13)
6 Lỗ đi dây và ống đồng (ø70)
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Loại Âm Trần Cassette 4 Hướng Thổi

* Khi dùng cửa lấy gió (CZ-ATU2), yêu cầu phải có khoan gió chính (CZ-FDU2).

DC
motor

Cảm Biến ECONAVI 

CZ-RTC5A

Lên đến 300mm

Lên đến 850mm

Bơm nước ngưng lên đến 850mm từ bề mặt trần

Tốc độ gió thổi cao nhất: 36m3/phút
Phân phối gió rộng và thoải mái 360 độ
Luồng gió thổi rộng đến 360 độ cực kỳ thoải mái. Điều khiển 
luồng gió linh hoạt bằng cách điều chỉnh từng cánh đảo độc lập:
- 4 cánh đảo có thể được điều khiển độc lập  (bằng điều khiển  
có dây tiêu chuẩn*).
- Tùy chỉnh điều khiển luồng gió thổi.

Thiết kế mỏng của mặt nạ âm trần cassette 4 hướng thổi, 
tinh tế với độ dày chỉ 33.5mm.

Tháo lắp lưới lọc dễ dàng xoay 90 độ. 

Nhẹ hơn, mỏng hơn, dễ lắp đặt hơn

Dễ dàng vệ sinh lưới lọc

Mặt nạ mỏng
33.5mm

Phụ kiện Panel

Mặt nạ thường: CZ-KPU3
Mặt nạ Econavi: CZ-KPU3A

Điểm tiếp nhận không dây (tùy chọn) Mặt nạ Econavi

Phân bố nhiệt độ qua biểu đồ nhiệt
(chế độ làm lạnh)

Điều kiện mô phỏng: 
Dòng âm trần cassette 4 hướng 140M 
hoạt động ở chế độ làm lạnh
/ Diện tích sàn 225m2

/ Độ cao trần 3m

Rộng 360° 

1m

Độ cao trần lắp đặt (từ 5m trở lên cho dòng 
công suất 10.6kW trở lên)
Dàn lạnh có thể được lắp đặt tại nhiều độ cao trần khác nhau, 
với nhiều mức độ sưởi khác nhau vào mùa đông.
(Xem hướng dẫn độ cao trần bên cạnh)

*1 Khi sử dụng những dàn lạnh khác với 
cài đặt sẵn của nhà máy thì cần phải 
được cài đặt tại công trường để tăng 
lưu lượng. 

*2 Sử dụng phụ kiện đóng miệng gió
    (CZ-CFU2) để khóa hoàn toàn 2
    miệng gió thổi cho trường hợp 

thổi 2 hướng.

Những hướng dẫn về độ cao trần
*1 cài đặt

Dàn lạnh

Thổi 4 hướng Thổi 3 hướng 
(Tùy chọn vật liệu khóa 
miệng gió)

Thổi 2 hướng 
 (Tùy chọn vật liệu khóa 
miệng gió) *2

Nhà máy cài 
đặt 1

Cài đặt cao độ 
trần 1

Cài đặt cao độ 
trần 2

2.2-5.6kW 2.7 3.2 3.5 3.8 4.2

6.0-9.0kW 3.0 3.3 3.6 3.8 4.2

10.6-16.0kW 3.6 4.3 5.0 4.7 5.0

2.2-5.6kW 6.0-9.0kW 10.6-16.0kW

(Cài đặt của nhà máy)Độ cao trần

Model 
mới

Công suất

Thổi 4 hướng 
trần cao cài đặt 2

Thổi 3 hướng 
với tùy chọn thiết bị khóa 

miệng gió

Thổi 2 hướng 
với tùy chọn thiết bị 

khóa miệng gió

10.6-
16.0kW

Công suất

5m

3.6m

4.7m

3.0m

4.5m

2.7m

Industry’s 
top-class

nanoeTM X với mật độ gấp 10 lần

Kiềm hãm các chất gây ô nhiễm không nhìn thấy được trong không khí.

nanoeTM X chứa số lượng lớn 
phần tử OH có tác dụng 
ức chế vi khuẩn, vi rút,  
khử mùi, giữ cho phòng luôn 
mát lạnh và sạch sẽ.

Mặt nạ Econavi được gắn thêm (tuỳ chọn)

Tiết kiệm điện

*Cần cài đặt tính năng này trong chức năng chạy thử của hệ thống.

Chỉ dành cho máy âm trần 
CZ-RWSU3

Phấn hoa 
(chất gây dị ứng)

Mùi Nấm mốc

Vi khuẩn Vi rút

* Khi dùng cửa lấy gió 
(CZ-ATU2), yêu cầu phải có 
khoang gió chính (CZ-FDU3)

[1] Cửa cấp gió tươi (Ø100)
(nhà thầu cấp)

1

Cửa cấp gió tươi CZ-ATU2 *2

1

2

3
3

CZ-FDU3

Hệ thống gió vào CZ-FDU3

KHOAN GIÓ THỔI

MỚI

[Tùy chọn]

[Tùy chọn]

[Tùy chọn]

* Tính năng nanoeTM X chỉ có trên thiết bị CZ-CNEXU1. 

U2LOẠI

 Các tính năng chính của phụ kiện Econavi:

   • Trang bị cảm biến độ ẩm mới tại cửa hồi giúp vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng.

Dàn lạnh / Loại U2Dàn lạnh / Loại U2

Đặc tính kỹ thuật chính

• Động cơ quạt và dàn trao đổi nhiệt mới 
tăng hiệu suất làm lạnh.

• Giảm độ ồn động cơ quạt. 
• Trọng lượng nhẹ, dễ kết nối ống đồng.
• Mặt nạ dễ dàng lắp đặt.

• Econavi: tích hợp cảm biến nhiệt độ sàn và độ ẩm,  
khả năng cảm biến tần suất hoạt động.

• nanoeTM X: Số lượng gấp 10 lần phân tử nanoe 
(thích hợp cho không gian thương mại rộng). Bên trong

   máy được làm sạch bởi nanoeTM X và kiểm soát độ ẩm.

Bơm nước ngưng tích hợp cho phép việc thiết kế và lắp đặt linh hoạt  
với lực đầy lên đến 850mm.
Cho phép ống nước ngưng kết nối dài hơn. 

• Tiết kiệm điện năng dựa vào cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.
• Tính năng phân bổ mới tăng cường sự thoải mái.
• Cảm biến chuyển động tăng sự thoải mái.

CZ-CNEXU1
Bảng điều khiển thường: CZ-KPU3
Bảng điều khiển ECONAVI: CZ-KPU3A

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tự động khởi 
động lại

Tự động đảo gióCánh đảo tự động 
thông minh

Tích hợp bơm 
nước ngưng
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Nhỏ hơn

Nhỏ hơn
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Hướng nhìn X

Hướng nhìn XX

Hướng nhìn Z

Hướng nhìn Y

Loại Loại

Cần chọn độ dài của bu lông giảm sốc để có khoảng cách tối thiểu 30mm dưới mặt dưới  
của trần (18mm hoặc hơn ở phía dưới mặt trong của dàn lạnh), như hình minh họa. 
Nếu bu lông giảm sốc quá dài, bu lông sẽ chạm vào mặt nạ trần và không thể treo máy 
lên được.

Đơn vị: mm

Âm Trần Cassette 4 Hướng ThổiU2LOẠI

*1: Cần bộ kít lấy gió tươi (nhà thầu cung cấp).  
     Cỡ bộ lọc: 520 x 520 x 15

Kích thước chi tiếtThông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.

No. Chất thử nghiệm Hiệu quả Phòng thí nghiệm Báo cáo thí nghiệm số Phương pháp Kết quả

1 Mùi Giảm xuống 0,7 
cấp độ

Trung tâm nghiên 
cứu Gunmar

Báo cáo thí 
nghiệm số 27055

nanoeTMX được vận hành trong không 
gian thử nghiệm (55m2) và hiệu quả 
khử mùi trên một chiếc khăn tẩm mùi 
thuốc lá được đánh giá bằng phương 
pháp chỉ định mùi 6 cấp độ

Mùi giảm xuống cấp độ 
0.7 sau 2 giờ máy 
hoạt động.

2 Nấm mốc
Kiềm hãm sự 
phát triển của 
nấm mốc

Viện sinh học 
môi trường

Báo cáo thí 
nghiệm số 
150901, 150904

Cảm biến mùi được gắn vào trong 
cục lạnh. Trong không gian thí nghiệm 
(95m2) tại nhiệt độ 250C và độ ẩm 
75%, chế độ làm lạnh với nanoeTMX 
được kích hoạt vận hành liên tục 2 
tiếng/ngày trong 9 ngày.

Không thấy sự phát triển 
của nấm mốc sau 9 ngày.

Báo cáo thí nghiệm về khả năng khử mùi và nấm mốc

Điều kiện tiêu chuẩn:
Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý

Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

Dàn lạnh / Loại U2Dàn lạnh / Loại U2

Model S-22MU2E5A S-28MU2E5A S-36MU2E5A S-45MU2E5A S-56MU2E5A S-60MU2E5A S-73MU2E5A S-90MU2E5A S-106MU2E5A S-140MU2E5A S-160MU2E5A

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50Hz/60Hz 220/230/240 V, 1 pha - 50Hz/60Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 6.0 7.3 9.0 10.6 14.0 16.0

BTU/h 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100 20,500 24,900 30,700 36,200 47,800 54,600

Công suất sưởi ấm
kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3 7.1 8.0 10.0 11.4 16.0 18.0

BTU/h 8,500 10,900 14,300 17,100 21,500 24,200 27,300 34,100 38,900 54,600 61,400

Công suất điện
Làm lạnh kW 0.020/0.020/0.020 0.020/0.020/0.020 0.020/0.020/0.020 0.020/0.020/0.020 0.025/0.025/0.025 0.035/0.035/0.035 0.040/0.040/0.040 0.040/0.040/0.040 0.090/0.090/0.090 0.095/0.095/0.095 0.105/0.105/0.105

Sưởi ấm kW 0.020/0.020/0.020 0.020/0.020/0.020 0.020/0.020/0.020 0.020/0.020/0.020 0.025/0.025/0.025 0.035/0.035/0.035 0.040/0.040/0.040 0.040/0.040/0.040 0.085/0.085/0.085 0.090/0.090/0.090 0.100/0.100/0.100

Dòng điện
Làm lạnh A 0.21/0.21/0.20 0.21/0.21/0.20 0.21/0.21/0.20 0.21/0.21/0.20 0.24/0.23/0.22 0.34/0.33/0.32 0.37/0.36/0.35 0.39/0.38/0.37 0.74/0.71/0.68 0.77/0.74/0.71 0.85/0.82/0.79

Sưởi ấm A 0.20/0.20/0.19 0.20/0.20/0.19 0.20/0.20/0.19 0.20/0.20/0.19 0.23/0.22/0.21 0.33/0.32/0.31 0.36/0.35/0.34 0.38/0.37/0.36 0.72/0.69/0.66 0.75/0.72/0.69 0.83/0.80/0.77

Quạt

Loại Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo

Lưu lượng 
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 870/780/690 870/780/690 870/780/690 930/780/690 990/810/690 1,260/960/780 1,350/960/780 1,380/1,110/840 2,040/1,500/1,140 2,160/1,560/1,200 2,220/1,680/1,440

L/s 233/200/183 233/200/183 233/200/183 250/217/200 267/250/200 350/283/233 367/283/233 383/317/250 550/450/350 583/467/367 600/483/383

Công suất kW 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 30/29/28 30/29/28 30/29/28 31/29/28 32/30/28 36/32/29 37/32/29 38/35/32 44/38/34 45/39/35 46/40/38

Kích thước C x R x S mm 256+(33.5) x 840 (950) x 840 (950) 319+(33.5) x 840 (950) x 840 (950)

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8)

Ống nước ngưng VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Khối lượng kg 19 (+5) 19 (+5) 19 (+5) 19 (+5) 19 (+5) 20 (+5) 20 (+5) 20 (+5) 25 (+5) 25 (+5) 25 (+5)

1 Lưới lọc
2 Cửa gió cấp
3 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng), model 22-56: ø6.35, model 60-90: ø9.52
4 Đầu kết nối ống ga (ống hơi), model 22-56: ø12.7, model 60-90: ø15.88
5 Cửa thoát nước ngưng VP25 (O.D. ø32)
6 Cửa cấp nguồn
7 Cửa nối ống gió cấp (ø150)
8 Tai treo (4-20 x 30 chốt)
9 Cửa kết nối ống gió tươi (ø100) *
10 Cảm biến ECONAVI (CZ-KPU3A)
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Âm trần Mini Cassette 4 hướng thổi

Kích thước chi tiết

Dàn lạnh 288mm

750
mm

Dàn lạnh

700mm

700mm

Mặt nạ kích thước gọn gàng (70×70cm), có thể lắp đặt 
trong những phòng nhỏ có không gian hạn chế.

Với khu vực hạn chế không gian trần thì dàn lạnh âm trần Mini 
Cassette rất phù hợp (chỉ cần khoảng không gian 288mm 
để lắp đặt thân máy).

Tích hợp bơm nước ngưng mạnh mẽ cho phép 
đặt ống thoát nước ngưng lên đến 750mm.

Bộ lọc không khí chống nấm mốc và vi khuẩn có thể 
vệ sinh đảm bảo không khí luôn sạch và an toàn.

Thiết kế gọn gàng

Nhẹ hơn, mỏng hơn, dễ lắp đặt hơn

Bơm nước ngưng mạnh mẽ

Bộ lọc không khí chống nấm mốc tuổi thọ cao

51 x 700 x 700mm
(C x R x S)
CZ-KPY3A

PANEL

2

2

1

Điều chỉnh chiều dài ty treo sao cho khoảng cách chênh lệch giữa bề mặt 
thấp của trần là 45mm hay hơn như hình vẽ. Nếu ty treo quá dài nó sẽ 
đụng vào mặt nạ và không thể lắp.
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Hướng nhìn A
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(583)
575
200

700
336

33
6
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0

Kích thước của cửa kết nối ống cấp gió tươi

71

71

ø80

4-ø3Barring hole

45

4 3 6

5

7 Tâm mặt nạ

8

Đơn vị: mm

DC
motor

CZ-CENSC1

Cảm biến ECONAVI 

CZ-RTC5A CZ-RWSK2 

Y2LOẠI

Điều kiện tiêu chuẩn:
Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý

Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

* Giá trị trong ( ) cho những kích thước ngoài và trọng luợng tịnh của mặt nạ tùy chọn. 
  Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.

Dàn lạnh / Loại Y2Dàn lạnh / Loại Y2

Đặt tính kỹ thuật chính
• Kích thước thân máy bằng ô trần vuông 60 x 60cm
• Trang bị lưới lọc chống nấm mốc và vi khuẩn
• Bơm nước ngưng mạnh mẽ với lực đẩy lên đến 750mm
• Động cơ quạt DC với nhiều cấp tốc độ, dàn trao đổi nhiệt mới đảm bảo hiệu quả  

năng lượng cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ
• Có cửa cấp khí tươi
• Cấp lạnh nhiều hướng

1 Lưới lọc
2 Cửa gió cấp
3 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng ø6.35 
4 Đầu kết nối ống ga (ống hơi ø12.7)
5 Cửa nối ống thoát nước ngưng VP25 (O.D ø32)
6 Ngõ cấp nguồn
7 Lỗ ty treo (4-11 x 26 lỗ)
8 Cửa kết nối ống cấp gió tươi (ø80)

Model S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A
Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50, 60 Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
BTU/h 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100

Công suất sưởi ấm
kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3
BTU/h 8,500 10,900 14,300 17,100 21,500

Công suất điện  
Làm lạnh kW 0.035 0.035 0.040 0.040 0.045
Sưởi ấm kW 0.030 0.030 0.035 0.035 0.040

Dòng điện Làm lạnh A 0.30 0.30 0.30 0.32 0.35
Sưởi ấm A 0.25 0.30 0.30 0.30 0.35

Quạt

Loại Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo Quạt Turbo 
Lưu lượng  
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 547/493/335 558/504/335 583/522/360 601/558/493 622/587/511
L/s 152/137/93 155/140/93 162/145/100 167/155/137 173/163/142

Công suất kW 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Độ ồn
(Cao/TB/Thấp)

Làm lạnh dB(A) 35/33/31 35/33/31 36/34/32 38/36/33 40/37/34
Sưởi ấm dB(A) 35/33/29 35/33/29 36/34/30 38/36/32 40/37/34

Kích thước* C x R x S mm 288 (+31) x 575 (700) x 575 (700) 288 (+31) x 575 (700) x 575 (700) 288 (+31) x 575 (700) x 575 (700) 288 (+31) x 575 (700) x 575 (700) 288 (+31) x 575 (700) x 575 (700)

Ống kết nối
Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4)
Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2)
Ống nước ngưng VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Khối lượng* kg 18 (+2.4) 18 (+2.4) 18 (+2.4) 18 (+2.4) 18 (+2.4)

Được thiết kế hoàn hảo với kích thước ô trần vuông 60 x 60cm.
Dàn lạnh âm trần mini kiểu Y2 là giải pháp cho những khu có diện tích sử dụng nhỏ.

Đảo gió  
 tự động

Tích hợp bơm 
nước ngưng

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tính năng tự 
khởi động lại

Cánh đảo tự động 
thông minh
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Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi 

A

E
D

B C

450

30
0

Lỗ thăm A 840
440
480

1,020
1,060

1,140
590
630

1,320
1,360

1,020x640

ø6.35 ø9.52

ø12.7 ø15.88

1,320x640

B
C
D
E

Loại 73 Loại 22   56 

Kích thước lỗ hút

Ống môi chất 
(ống lỏng)

Ống môi chất 
(ống hơi)

Miệng gió cấp
(chỉ lắp ở bên phải) x 1 pc. x 2 pc.

Tâm của mặt nạ 
và lỗ mở trần

40

53
0

60
0

64
0

68
0

20

70
20

80

(230)
110
30 70

680 75
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05
)

19
5

22
0

31
0 35

0
8102

70

23

16
5

(55)

29
0

60

Kích thước chi tiết

Đơn vị: mm

CZ-02KPL2
Mặt nạ kích thước lớn  
(dùng cho S-73ML1E5) CZ-03KPL2

PANEL

* Giá trị trong ( ) cho những kích thước ngoài và trọng luợng tịnh của mặt nạ tùy chọn. 
  Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.

CZ-RTC5A

Tự động điều khiển cánh đảo
Tự động điều chỉnh lưu lượng gió theo những  
chế độ vận hành (làm lạnh hay sưởi ấm) 
khác nhau.

Bơm nước ngưng mạnh mẽ

Bảo trì đơn giản

Bơm nước ngưng có thể được bảo trì từ 2 phía: 
từ bên trái (bên đi ống đồng) và từ bên trong của 
dàn lạnh.

Máng nước ngưng có thể tháo rời, dễ dàng trong việc vệ sinh, bảo dưỡng. Lồng quạt được thiết kế  
nguyên cụm, cùng với động cơ quạt có thể tháo rời một cách đơn giản.

2.7
 m

40¡

20

Phần tự động đảo

Lạnh/Khô/Quạt Sưởi/(H/M/L)

300 mm hay nhỏ hơn

500 mm hay nhỏ hơn

310 mm

CZ-RWSL2N

Điều kiện tiêu chuẩn:
Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý

Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

L1LOẠI

Dàn lạnh / Loại L1Dàn lạnh / Loại L1

Đặc tính kỹ thuật chính

• Tự động điều chỉnh lưu lượng gió theo những chế độ vận hành khác nhau
• Ống thoát nước ngưng có thể nâng cao đến 500 mm nhờ vào bơm nước ngưng mạnh mẽ
• Dễ bảo trì bảo dưỡng

1 Cửa gió hồi
2 Cửa gió cấp
3 Kích thước mở trần
4 Tai treo
5 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng)
6 Đầu kết nối ống ga (ống hơi)
7 Đầu thoát nước ngưng VP25 (O.D ø 32)
8 Cửa cấp nguồn
9 Máng nước ngưng, nắp kiểm tra bơm nước ngưng
10 Nắp kiểm tra bơm nước ngưng
11 Phần lắp mặt bích tròn (tự cấp) (lỗ cấp gió tươi ø 125)
12 Phần lắp mặt bích tròn (tự cấp) (chỉ có thể lắp đặt bên phải)
13 Đầu chờ lắp bộ nhận tín hiệu của điều khiển từ xa không dây  
     (tùy chọn)

Model S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5

Nguồn điện 220/230/240V, 1 pha - 50 / 60Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.3

BTU/h 7,500 9,600 12,000 15,000 19,000 25,000

Công suất sưởi ấm
kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3 8.0

BTU/h 8,500 11,000 14,000 17,000 21,000 27,000

Công suất điện  
Làm lạnh kW 0.086/0.090/0.095 0.086/0.092/0.097 0.088/0.093/0.099 0.091/0.097/0.103 0.091/0.097/0.103 0.135/0.145/0.154

Sưởi ấm kW 0.055/0.058/0.062 0.055/0.060/0.064 0.057/0.061/0.066 0.060/0.065/0.070 0.060/0.065/0.070 0.100/0.109/0.117

Dòng điện
Làm lạnh A 0.45/0.45/0.45 0.44/0.45/0.45 0.44/0.45/0.45 0.45/0.45/0.45 0.45/0.45/0.45 0.64/0.65/0.66

Sưởi ấm A 0.29/0.29/0.30 0.28/0.29/0.30 0.28/0.29/0.30 0.29/0.29/0.30 0.29/0.29/0.30 0.46/0.48/0.49

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng  
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 480/420/360 540/480/420 580/520/460 660/540/480 660/540/480 1,140/960/840

L/s 133/117/100 150/133/117 161/144/128 183/150/133 183/150/133 317/267/233

Công suất kW 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 30/27/24 33/29/26 34/31/28 35/33/29 35/33/29 38/35/33

Kích thước * C x R x S mm 350+(8)x840 (1,060) x600 (680) 350+(8)x840 (1,060) x600 (680) 350+(8)x840 (1,060) x600 (680) 350+(8)x840 (1,060) x600 (680) 350+(8)x840 (1,060) x600 (680) 350+(8)x 1,140 (1,360) x600 (680)

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8)

Ống nước ngưng VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Khối lượng * kg 23 (+5.5) 23 (+5.5) 23 (+5.5) 23 (+5.5) 23 (+5.5) 30 (+9)

Dàn lạnh loại L1 rất mỏng, gọn và nhẹ, dễ dàng lắp đặt. 
Quạt được thiết kế nhỏ và nhẹ hơn giúp giảm độ ồn hoạt động.

Đảo gió  
 tự động

Tích hợp bơm 
nước ngưng

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tính năng tự 
khởi động lại

Cánh đảo tự động 
thông minh
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(1) Hệ thống thổi xuống một hướng
Luồng gió mạnh mẽ có thể được thổi xuống trực tiếp đến sàn ngay 
cả khi được lắp đặt trên trần cao (đến 4.2m).

Bơm nước ngưng được tích hợp cung cấp lực đẩy 
đến 590mm từ trần cho việc lắp đặt linh hoạt hơn.

(2) Hệ thống đi ống gió 2 hướng thổi
Hệ thống thổi xuống và thổi ngang được kết hợp trong một dàn lạnh. 

(3) Hệ thống âm trần 1 hướng thổi
Hệ thống thổi ngang mạnh mẽ điều hòa một vùng không khí hiệu quả 
ở phía trước dàn lạnh. 
(Cần thêm phụ kiện)

Bơm nước ngưng mạnh mẽ

3 kiểu cấp gió riêng biệt

300mm hay nhỏ hơn

590mm hay nhỏ hơn

(Kích thước lỗ nút)
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Kích thước chi tiết

CZ-KPD2

PANEL

CZ-RTC5A

DC
motor

Đơn vị: mm

CZ-RWSD2

D1LOẠI Âm Trần Cassette 1 Hướng Thổi 

* Giá trị trong ( ) cho những kích thước ngoài và trọng luợng tịnh của mặt nạ tùy chọn. 
  Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.

Điều kiện tiêu chuẩn:
Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý

Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

Dàn lạnh / Loại D1Dàn lạnh / Loại D1

Đặc tính kỹ thuật chính

Dàn lạnh âm trần Cassette 1 hướng thổi được thiết kế để lắp đặt trong những khoảng trần hẹp. 
Ngoài ra, do được trang bị quạt mạnh mẽ nhưng vận hành êm ái có thể thổi gió đến sàn  
cách trần đến 4.2m.

• Hình dáng siêu mỏng
• Phù hợp cho khu vực trần tiêu chuẩn hoặc cao
• Tích hợp bơm nước ngưng mạnh mẽ (cao 590mm từ mép trần)
• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
• Độ cao treo máy có thể điều chỉnh dễ dàng
• Động cơ quạt DC tăng hiệu quả hoạt động, tiết kiệm năng lượng

1 Lưới lọc
2 Cửa gió cấp
3 Đầu kết nối ống ga (ống lỏng)
   model 28~56: Ø6.35
   model 73: Ø9.52
4 Đầu kết nối ống ga (ống hơi)
   model 28~56: Ø12.7
   model 73: Ø15.88
5 Kết nối ống thoát nước ngưng VP25 (O.D Ø32)
6 Cửa cấp nguồn
7 Cửa nối ống gió cấp (cho trần giật cấp)
8 Bộ nhận tín hiệu điều khiển từ xa (tùy chọn)
9 Tai treo
10 Cửa cấp gió tươi (Ø100)

Model S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.3

BTU/h 9,600 12,000 15,000 19,000 25,000

Công suất sưởi ấm
kW 3.2 4.2 5.0 6.3 8.0

BTU/h 11,000 14,000 17,000 21,000 27,000

Công suất điện  
Làm lạnh kW 0.050/0.051/0.052 0.050/0.051/0.052 0.050/0.051/0.052 0.058/0.060/0.061 0.086/0.087/0.089

Sưởi ấm kW 0.039/0.040/0.042 0.039/0.040/0.042 0.039/0.040/0.042 0.046/0.048/0.049 0.075/0.076/0.077

Dòng điện Làm lạnh A 0.40/0.39/0.39 0.40/0.39/0.39 0.40/0.39/0.39 0.46/0.46/0.46 0.71/0.70/0.69

Sưởi ấm A 0.36/0.35/0.35 0.36/0.35/0.35 0.36/0.35/0.35 0.42/0.41/0.41 0.66/0.65/0.63

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng  
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 720/600/540 720/600/540 720/660/600 780/690/600 1,080/900/780

L/s 200/167/150 200/167/150 200/183/167 217/192/167 300/250/217

Công suất kW 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 36/34/33 36/34/33 36/35/34 38/36/34 45/40/36

Kích thước * C x R x S mm 200+(20) x 1,000 (1,230) x 710 (800) 200+(20) x 1,000 (1,230) x 710 (800) 200+(20) x 1,000 (1,230) x 710 (800) 200+(20) x 1,000 (1,230) x 710 (800) 200+(20) x 1,000 (1,230) x 710 (800)

Ống kết nối
Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8)

Ống nước ngưng VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Khối lượng * kg 21 (+5.5) 21 (+5.5) 21 (+5.5) 21 (+5.5) 22 (+5.5)

Đảo gió  
 tự động

Tích hợp bơm 
nước ngưng

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tính năng tự 
khởi động lại

Cánh đảo tự động 
thông minh
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Dàn Lạnh Áp Trần

Kích thước chi tiết

S-106MT2E5A
S-140MT2E5A

Đường kính quạt  
147.5mm

Tiết kiệm năng lượng hàng đầu
Đường kính 
quạt gió lớn

Có thể lắp ống nước ngưng theo 4 hướng khác nhau, ống ga
theo 3 hướng khác nhau nên rất dễ dàng lắp đặt dàn lạnh. Gọn gàng
và phù hợp với trần và tường đảm bảo sự linh hoạt trong lắp đặt.

Cài đặt chiều cao trần 
*Cài đặt từ bộ điều khiển 

Khoảng cách gió thổi

112 140 160

4.3m 12m 13m 13m 13m

4.3m

Khoảng cách gió thổi

Độ cao trần
*

*
*Kết quả đo được trong điều kiện thử nghiệm đặc biệt

S-36MT2E5A
S-451MT2E5A
S-56MT2E5A

S-73MT2E5A

Động cơ điện  
1 chiều

DC
motor

DC
motor

Phía trên

Bên phải

Bên trái

Phía sau bên phải

Ống nước ngưngỐng ga

Phía sau bên trái

50
cm

E (khoảng cách giữa 2 bu lông) 

90
70
86

90

9

250 250A

D
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19
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26
5
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11

4

123 61

1 8

B19
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80

216
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15 4

43

2 21
6

6

17
6

96
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N
hỏ
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hấ
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ho
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g 

2°
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S-73MT2E5A // S-106MT2E5A // S-140MT2E5A

A B C D E
Loại 106-140 1.590 235 690 1.584 1.541
Loại  73 1.275 235 690 1.269 1.226

CZ-CENSC1

Cảm biến ECONAVI 

CZ-RTC5A

Phân phối gió rộng và xa

Tiết kiệm điện năng

Kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch, thiết kế vát cạnh

Lắp đặt linh hoạt

Hình dạng của miệng thổi được tối ưu hóa cho khả năng  
thổi luồng không khí xa, cấp lạnh cho không gian rộng.

Tối ưu hóa hình dạng bên ngoài và quạt gió để đảm bảo lưu 
lượng gió lớn hơn và hiệu suất cao hơn.

Thiết kế vát cạnh, mỏng và gọn gàng hơn. Khi không hoạt động,  
các cánh hướng gió đóng lại giữ cho dàn lạnh sạch sẽ và đảm bảo mỹ quan.

Đơn vị: mm Đơn vị: mm

CZ-RWST3N

T2LOẠI

Cánh đảo tự động 
thông minh

Tính năng tự 
khởi động lại

Đảo gió  
 tự động

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm

 
 Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.Điều kiện tiêu chuẩn:

Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý
Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

Dàn lạnh / Loại T2Dàn lạnh / Loại T2

Đặc tính kỹ thuật chính

Có khả năng tiết kiệm điện năng và tiện nghi vượt trội với khả năng thổi gió xa, thích hợp cho cửa hàng và trường học.

• Độ ồn thấp
• Phân phối gió xa và rộng
• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
• Cấp khí tươi

1 Đầu ống thoát nước ngưng VP20. Đường kính trong ø26mm
2 Vị trí thoát nước ngưng bên trái
3 Đầu kết nối ống ga lỏng Ø6.35mm cho model 36~56,  

Ø9.52mm cho model 73~140
4 Đầu kết nối ống ga hơi Ø12.77mm cho model 36~56,  

Ø15.88mm cho model 73~140
5 Đầu ra ống thoát nước ngưng bên trái 
6 Lỗ xuyên tường Ø100mm
7 Điểm kết nối phía trên
8 Đầu thoát nước ngưng bên phải
9 Vị trí lắp bộ phận điều khiển từ xa

Model S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

Nguồn điện 220 / 230 / 240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz

Công suất làm lạnh
kW 3.6 4.5 5.6 7.3 10.6 14.0

BTU/h 12,300 15,400 19,100 24,900 36,200 47,800

Công suất sưởi ấm
kW 4.2 5.0 6.3 8.0 11.4 16.0

BTU/h 14,300 17,100 21,500 27,300 38,900 54,600

Công suất điện  
Làm lạnh kW 0.035/0.035/0.035 0.040/0.040/0.040 0.040/0.040/0.040 0.055/0.055/0.055 0.080/0.080/0.080 0.100/0.100/0.100

Sưởi ấm kW 0.035/0.035/0.035 0.040/0.040/0.040 0.040/0.040/0.040 0.055/0.055/0.055 0.080/0.080/0.080 0.100/0.100/0.100

Dòng điện Làm lạnh A 0.37/0.36/0.35 0.39/0.38/0.37 0.39/0.38/0.37 0.45/0.44/0.43 0.69/0.67/0.65 0.82/0.79/0.77

Sưởi ấm A 0.37/0.36/0.35 0.39/0.38/0.37 0.39/0.38/0.37 0.45/0.44/0.43 0.69/0.67/0.65 0.82/0.79/0.77

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng  
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 840/720/630 900/750/630 900/750/630 1,260/1,080/930 1,800/1,500/1,380 1,920/1,680/1,440

L/s 233/200/175 250/208/175 250/208/175 350/300/258 500/417/383 533/467/400

Công suất kW 0.043 0.043 0.043 0.074 0.111 0.111

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 36/32/30 37/33/30 37/33/30 39/35/33 42/37/36 44/40/37

Kích thước C x R x S mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1,275 x 690 235 x 1,590 x 690 235 x 1,590 x 690

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8)

Ống nước ngưng VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Khối lượng kg 27 27 27 33 40 407
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Điều hòa không khí khu vực hiệu quả

Dàn Lạnh Đặt Sàn

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Tính năng 
tự khởi động lại

Kích thước chi tiết

Đơn vị: mm

Lỗ mở

Dàn lạnh A B C Ống lỏng Ống hơi
Loại 22 đến 36 1,065 665 632

Ø6.35 Ø12.7Loại  45
1,380 980 947Loại  56

Loại  71 Ø9.52 Ø15.88

CZ-RTC5A

Bộ điều khiển có dây tiêu chuẩn  
có thể được lắp đặt bên trong dàn lạnh

CZ-RWSK2 + 
CZ-RWSC3

P1LOẠI

 
 Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.Điều kiện tiêu chuẩn:

Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý
Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

Dàn lạnh / Loại P1Dàn lạnh / Loại P1

Đặc tính kỹ thuật chính

Dàn lạnh đặt sàn loại P1 là giải pháp lý tưởng cho việc điều hòa theo khu vực.
Bộ điều khiển có dây tiêu chuẩn có thể được tích hợp bên trong dàn lạnh.

• Ống ga có thể kết nối tới 2 phía của dàn lạnh từ phía dưới và bên cạnh
• Dễ dàng lắp đặt
• Mặt nạ phía trước có thể mở ra để bảo trì dễ dàng hơn
• Miệng gió thổi có thể di chuyển giúp phân phối khí linh hoạt

Model S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

Nguồn điện 220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

BTU/h 7,500 9,600 12,000 15,000 19,000 24,000

Công suất sưởi ấm
kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3 8.0

BTU/h 8,500 11,000 14,000 17,000 21,000 27,000

Công suất điện  
Làm lạnh kW 0.051/0.056/0.061 0.051/0.056/0.061 0.079/0.085/0.091 0.116/0.126/0.136 0.116/0.126/0.136 0.150/0.160/0.170

Sưởi ấm kW 0.036/0.040/0.045 0.036/0.040/0.045 0.064/0.070/0.076 0.079/0.091/0.101 0.079/0.091/0.101 0.110/0.120/0.130

Dòng điện Làm lạnh A 0.24/0.25/0.26 0.24/0.25/0.26 0.37/0.38/0.39 0.54/0.56/0.58 0.54/0.56/0.58 0.70/0.72/0.73

Sưởi ấm A 0.17/0.18/0.19 0.17/0.18/0.19 0.30/0.31/0.32 0.37/0.41/0.43 0.37/0.41/0.43 0.52/0.54/0.56

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng  
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 420/360/300 420/360/300 540/420/360 720/540/480 900/780/660 1,020/840/720

L/s 117/100/83 117/100/83 150/117/100 200/150/133 250/217/183 283/233/200

Công suất kW 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.06

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 33/30/28 33/30/28 39/35/29 38/35/31 39/36/31 41/38/35

Kích thước C x R x S mm 615 x 1,065 x 230 615 x 1,065 x 230 615 x 1,065 x 230 615 x 1,380 x 230 615 x 1,380 x 230 615 x 1,380 x 230

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8)

Ống nước ngưng VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Khối lượng kg 29 29 29 39 39 39

 1 Lỗ cố định máy (để cố định xuống sàn)
 2 Cửa cấp nguồn
 3 Bộ lọc khí 
 4 Đầu kết nối ống ga lỏng
 5 Đầu kết nối ống ga hơi
 6 Vít điều chỉnh cao độ
 7 Đầu thoát nước ngưng VP20
 8 Đầu kết nối ống ga (bên dưới hoặc bên cạnh)
 9 Điều khiển (RCS-SH80AG)
10 Hộp điện
11 Phụ kiện kết nối ống đồng
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Giải pháp điều hoà không khí cho khu vực nội thất cao cấp

Dàn Lạnh Giấu Sàn

Tính năng tự 
chẩn đoán

Quạt vận 
hành tự động

Hút ẩm Tính năng 
tự khởi động lại

Kích thước chi tiết

Đơn vị: mm

(kích thước bên trong)
(kích thước bên trong)

(lỗ bu lông=100)

Dàn lạnh A B C D E F Ống lỏng Ống hơi
Loại 22 đến 36 904 692 672 665 500 86

Ø6.35 Ø12.7Loại  45
1,219 1,007 1,002 980 900 51Loại  56

Loại  71 Ø9.52 Ø15.88

CZ-RTC5A
CZ-RWSK2+
CZ-RWSC3

R1LOẠI

 
 Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.Điều kiện tiêu chuẩn:

Nhiệt độ không khí trong phòngChú Ý
Làm lạnh Sưởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

Nhiệt độ không khí ngoài trời 35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

Dàn lạnh / Loại R1Dàn lạnh / Loại R1

Đặc tính kỹ thuật chính

Chiều dày chỉ 229mm, dàn lạnh R1 có thể dễ dàng được giấu trong các khu vực tường bao 
để cung cấp khả năng điều hòa mạnh mẽ và hiệu quả.

• Kích thước dàn lạnh nhỏ gọn
• Bộ lọc khí có thể tháo rời để vệ sinh
• Các ống ga có thể được kết nối tới 2 phía của dàn lạnh từ phía dưới và bên cạnh
• Dễ dàng lắp đặt

Model S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

Nguồn điện 220/230/240 V. 1 pha - 50. 60 Hz

Công suất làm lạnh
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

BTU/h 7,500 9,600 12,000 15,000 19,000 24,000

Công suất sưởi ấm
kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3 8.0

BTU/h 8,500 11,000 14,000 17,000 21,000 27,000

Công suất điện  
Làm lạnh kW 0.051/0.056/0.061 0.051/0.056/0.061 0.079/0.085/0.091 0.116/0.126/0.136 0.116/0.126/0.136 0.150/0.160/0.170

Sưởi ấm kW 0.036/0.040/0.045 0.036/0.040/0.045 0.064/0.070/0.076 0.079/0.091/0.101 0.079/0.091/0.101 0.110/0.120/0.130

Dòng điện Làm lạnh A 0.24/0.25/0.26 0.24/0.25/0.26 0.37/0.38/0.39 0.54/0.56/0.58 0.54/0.56/0.58 0.70/0.72/0.73

Sưởi ấm A 0.17/0.18/0.19 0.17/0.18/0.19 0.30/0.31/0.32 0.37/0.41/0.43 0.37/0.41/0.43 0.52/0.54/0.56

Quạt

Loại Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

Lưu lượng  
(Cao/TB/Thấp)

m³/h 420/360/300 420/360/300 540/420/360 720/540/480 900/780/660 1,020/840/720

L/s 117/100/183 117/100/183 150/117/100 200/150/133 250/217/183 283/233/200

Công suất kW 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.06

Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 33/30/28 33/30/28 39/35/29 38/35/31 39/36/31 41/38/35

Kích thước C x R x S mm 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 1,219 x 229 616 x 1,219 x 229 616 x 1,219 x 229

Ống kết nối

Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8)

Ống hơi mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8)

Ống nước ngưng VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Khối lượng kg 21 21 21 28 28 28

 1 Lỗ cố định (cố định xuống sàn)
 2 Hộp điện
 3 Cửa cấp nguồn 
 4 Bộ lọc khí
 5 Bích nối ống gió cấp
 6 Ống ga lỏng
 7 Ống ga hơi
 8 Lọc nước ngưng
 9 Khay nước ngưng
10 Vít điều chỉnh cao độ
11 Ống thoát nước ngưng VP20
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Loại dàn lạnh Chế độ  
hoạt động

Bộ van kết nối 
CZ-P160RVK2

Bo mạch  
điều khiển 
CZ-CAPE2

Bộ van kết nối 
CZ-P160HR3

Bộ kết nối dòng 3 
hướng thổi có 4 bo 
mạch điều khiển
CZ-P4160HR3
(loại 160)

Bộ chia ga
<2 ống>
CZ-P160BK2
cho loại 22.4 kW hay 
nhỏ hơn
CZ-P680BK2
cho loại lớn hơn 
22.4 kW

Bộ chia ga
<3 ống>
CZ-P224BH2
cho loại 22.4 kW 
CZ-P680BH2
cho loại 28.0kW

Loại E2 
Âm trần nối ống gió
áp suất cao

Chỉ làm lạnh - - - - - -

Làm lạnh và 
Sưởi ấm - - - - - -

Thu hồi nhiệt - 2 cái 2 cái 2 cái 1 cái 1 cái

Loại E2
Âm trần nối 
ống gió
cấp gió tươi tiết 
kiệm năng lượng

Chỉ làm lạnh - - - - - -

Làm lạnh và 
Sưởi ấm 2 cái 2 cái - - 2 cái -

Thu hồi nhiệt - 2 cái 2 cái 2 cái 1 cái 1 cái

Loại E1 
Âm trần nối ống gió
áp suất cao 
(chỉ dùng cho 
S-224,S-280)

Chỉ làm lạnh - - - - - -

Làm lạnh và 
Sưởi ấm 2 cái - - - 2 cái -

Thu hồi nhiệt - - 2 cái 2 cái 1 cái 1 cái

Loại H1
Âm trần nối ống 
gió cấp gió tươi

Chỉ làm lạnh - - - - - -

Làm lạnh và 
Sưởi ấm 2 cái - - - 2 cái -

Thu hồi nhiệt - - 2 cái 2 cái 1 cái 1 cái

Loại H1
Dàn lạnh âm trần nối ống gió
cấp gió tươi

Loại E2 
Dàn lạnh âm trần nối ống gió
áp suất cao

Loại E2
Dàn lạnh âm trần nối ống gió
cấp gió tươi tiết kiệm năng lượng 

Loại E1
Dàn lạnh âm trần nối ống gió
áp suất cao

Các lưu ý khi chọn dàn lạnh âm trần 
nối ống gió áp suất cao

X 4pcs

Dàn lạnhDàn lạnh
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Giải pháp kết nối hệ thống VRF

Đặc điểm chính

Bộ điều khiển từ xa là thiết bi kiểm soát và tự động điều chỉnh 
khả năng hoạt động của dàn lạnh.
Hoạt động đơn giản với bộ điều khiển giao diện ngoại vi góp phần 
nâng cao hiệu suất hoạt động và giảm tiêu hao công suất cũng như 
giảm lãng phí điện năng.

Kết nối đơn giản với hệ thống BEMS. So sánh với các hệ thống 
của hãng khác, hệ thống điều khiển của Panasonic kết nối dễ 
dàng hơn, giảm kinh phí và rút ngắn thời gian thi công lắp đặt 
cho nhà thầu.

Hệ thống điều khiển thông minh của Panasonic mang lại giải pháp điều khiển mới, 
tiết kiệm năng lượng, thuận tiện trong cài đặt, vận hành và thoải mái khi sử dụng.

Hệ Thống Điều Khiển Thông Minh
Kết Nối Tương Lai.

Thiết kế đơn giản, giảm lãng phí 
điện năng 

Giảm chi phí hoạt động (OpEx)

Thân thiện, dễ sử dụng

VRF Smart Connectivity

· Kết nối đơn giản hệ thống VRF với hệ thống 
kiểm soát năng lượng tòa nhà (BEMS)

· Điều khiển độc lập hoặc kết nối BEMS
· Kết nối điều khiển dàn lạnh VRF có dây hoặc không dây
· Điều khiển và dàn lạnh được cung cấp thêm

chức năng cảm biến ZigBee

Tùy chỉnh như ý
· Có thể điều chỉnh màu sắc màn hình hiển thị
· Tuỳ chỉnh biểu tượng hiển thị
· Đặt dải nhiệt độ hoạt động
· Lập trình logic (hoạt động độc lập)

· Tích hợp 2 cảm biến: nhiệt độ và độ ẩm
· Cảm biến không dây ZigBee: CO2, cửa sổ/

cửa chính, sự hiện diện của con người

· Màn hình màu cảm ứng
· Đơn giản và dễ sử dụng
· 20 ngôn ngữ
· Hiển thị lỗi dễ hiểu

Cho chủ tòa nhà
THOẢI MÁI (IAQ)

Cho đối tác kinh doanh
Giảm lãng phí hoạt động

Cho đối tác kinh doanh
DỄ DÀNG LẮP ĐẶT VÀ KẾT NỐI

Cho chủ tòa nhà
Giảm tiêu hao công suất

Kết nối thông minh

Công nghệ cảm biến

Giải pháp kết nối hệ thống VRF

Có thể dùng phương pháp kết nối có dây hoặc không dây giữa bộ điều khiển với các dàn lạnh VRF.

Giải pháp điều khiển kết hợp giữa điều hòa VRF Panasonic và 
điều khiển Schneider cho phép dễ dàng và linh hoạt trong
lắp đặt. Các cảm biến nhận biết sự hiện diện của con người và 
tần suất mở/đóng cửa/cửa sổ để đạt hiệu quả tối ưu trong 
kiểm soát năng lượng của hệ thống điều hòa không khí. 
Dễ dàng và linh hoạt trong lắp đặt để phù hợp với các vị trí khác 
nhau như tường, trần nhà và gần với cửa ra vào/cửa sổ.

VRF Smart Connectivity

Giải pháp kết nối có dây. Giải pháp kết nối không dây.

PAC / VRF

Thiết bị đầu cuối R1/R2

Thiết bị treo trần

Thiết bị cảm biến
nhiệt độ gắn tường

Thiết bị cảm biến gắn
cửa sổ/ cửa ra vào

 Cảm biến
khí CO2

Thiết bị treo trần

Thiết bị cảm biến
nhiệt độ gắn tường

Thiết bị cảm biến gắn
cửa sổ/ cửa ra vào

 Cảm biến
khí CO2

Sensors PAC / VRF

Thiết bị kết nối không dây 
VRF Panasonic 

Nguồn cung cấp DC24V

Sensors
Cảm biến ZigBee Cảm biến ZigBee

Ứng dụng thông minh VRF và HMI.
Truyền tải qua liên kết nối tiếp.
BACnet, Modbus, ZigBee.
Một điều khiển cho toàn hệ thống VRF FCU.

Dây kết nối tín hiệu trung tâm 
nguồn chủ DC cho điều khiển 
thông minh hệ thống VRF

Bảng hiển thị tín hiệu liên kết của 
hệ thống PBC VRF Panasonic

Ứng dụng thông minh VRF và HMI.
Truyền tải qua liên kết nối tiếp.
BACnet, Modbus, ZigBee.
Một điều khiển cho toàn hệ thống VRF FCU.

Pin kéo dài đến năm năm và dễ cài đặt và thay thế.

Cảm biến 
gắn cửa sổ 
(tùy chọn)

Thiết bị 
cảm biến áp trần 

(tùy chọn)

Thiết bị 
cảm biến cửa ra vào 

(tùy chọn)
Cảm biến 

khí ngộp CO2 
(tùy chọn)

Thiết bị gắn tường
 cảm biến nhiệt độ 

(tùy chọn)

Thiết bị 
quản lý trong phòng

Cảm ứng dựa trên PIR, 
độ ẩm và khí CO2

 

 
 

SED-WDS-P-5045
Cảm biến gắn cửa/ cửa sổ

SED-CMS-P-5045
Thiết bị cảm biến áp trần

SED-WMS-P-5045
Thiết bị cảm biến nhiệt độ gắn tường

SED-CO2-G-5045
Cảm biến khí CO2

1. Khi dùng giải pháp kết nối có dây, VCM8000V5094P cần phải kết nối với cảm biến Zigbee
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Hệ Thống Điều Khiển Thông Minh

Kết nối thông minh với hệ thống BEMS
Cung cấp các giải pháp thông minh hơn để đơn giản hóa quản lý năng lượng, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và tiết kiệm chi phí vận hành.
Với thiết bị điều khiển mới, việc kết nối với hệ thống BEMS rất dễ dàng. Hơn thế nữa, chỉ cần 1 thiết bị điều khiển từ xa là đủ kiểm soát 
hoạt động của hệ thống. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí kết nối và vận hành.

VRF Smart Connectivity

Loại thông thường Hệ thống điều khiển thông minh Ưu điểm
Phần cứng

Tích hợp

AHU
(VRF Operated)

BEMS Widget
(Exclusive)

Giao diện thẻ không dây
(IWC)
(tại VRF FCU)

Bộ quản lý 
Kết nối đa diện 
(MPM)

Giao diện thẻ không dây (IWC)
(tại VRF FCU)

Thiết bị treo trần

Thiết bị cảm biến nhiệt độ gắn tường

Thiết bị cảm biến gắn cửa sổ/ 
cửa ra vào

 Thiết bị cảm biến khí CO2

Hệ thống kết nối có dây

* Cũng áp dụng cho Mudbus RTU.

GUI dành riêng
cho FSV

A

B

*

A

C

B

Bộ điều khiển
phòng SE8000

Bộ vi 
điều khiển
không dây

VRF 
FCU

Khối ngoài trời 
VRF

 

BACnet IFU
(lên tới 64 dàn)

 

Ethernet (LAN)

BACnet IFU
*(lên tới 64 dàn) 

VRF 
RC

Bộ kết nối trung tâm BACnet

Khối ngoài trời VRF

ZigBee® kết nối với BEMS

Ready for BEMS

Đọc bởi

Hệ thống BEMS thông thường so sánh với Hệ thống kết nối thông minh VRF

Panasonic VRF & PAC:
· PAC
· VRF

Bộ điều khiển thông minh SE8000 kết nối với Hệ thống 
trung tâm Cảm biến ZigBee® Pro.
Công suất lớn và kiểm soát IAQ. Ví dụ: Bộ phận quản lý đặt 
phòng khách sạn kiểm tra bằng cảm biến PIR, cảm biến 
IAQ với cảm biến CO2, thiết bị kết nối tại cửa sổ/ cửa ra vào. 

Kết nối trực tiếp BACnet (Mở giao thức BEMS).
Có thể gán một địa chỉ BACnet theo quy mô phòng.

Đối với kết nối Hệ thống điện Schneider của BEMS, 
Panasonic VRF mang lại nhiều tiện ích cho phép kết nối dễ dàng 
giữa hệ thống dàn lạnh với hệ thống công tắc hoạt động.
Hiểu biết tốt hơn về VRF như là một hệ thống làm lạnh.

Đọc bởi

Đọc bởi BEMS
Kết nối với hệ thống BEMS rất dễ dàng. Tích hợp hệ thống máy tính để 
bàn đơn giản bằng như một kỹ sư hướng dẫn, giảm đáng kể gánh nặng 
cho các nhà thầu.

Cần 2 bộ điều khiển CZ-CFUNC2 + BMS I/F
Cài đặt bằng tay từng dàn lạnh 
Cần hướng dẫn cài đặt BACnet

Cần hướng dẫn cài đặt BACnet (có dây/không dây)
Phương pháp kết nối tiên tiến
Phương pháp kết nối tiên tiến

Tiết kiệm chi phí kết nối
Giảm thời gian thi công
Tích hợp đầy đủ các tín hiệu điều khiển hệ thống VRF

C

1. VCM8000V5094G cần trong trường hợp đi dây cho kết nối MPM

Cảm biến độ ẩm

Cảm biến PIR

Cảm biến nồng độ CO2

Kết nối không dây

Giảm thời gian thu hồi vốn

Thiết kế nhiều màu sắc

Dễ dàng cài đặt

Hiển thị chi tiết lỗi

Cùng với cảm biến độ ẩm, cảm biến CO2 cho phép kiểm soát tốt 
hơn chất lượng không khí. Điều này giúp mang lại không gian 
thoải mái, môi trường làm việc trong lành trong văn phòng.

Với công nghệ kết nối không dây của thiết bị điều khiển mới sẽ tránh 
được các rắc rối trong thiết kế và thi công đường dây điều khiển,
dễ dàng bố trí và lắp đặt dàn lạnh.

Tự động điều khiển hoạt động của hệ thống điều hòa 
với các bước cài đặt chính xác làm giảm lãng phí 
điện năng và chi phí vận hành. Giúp rút ngắn thời 
gian thu hồi vốn của chủ đầu tư.

Thiết bị điều khiển mới được thiết kế nhiều màu sắc 
khác nhau, chủ đầu tư có thể tùy chọn loại phù hợp với 
thiết kế màu sắc nội thất của công trình nhằm đảm bảo 
độ mỹ quan.

Nhờ công nghệ điều khiển không dây của Panasonic, công việc 
cài đặt hệ thống điều khiển có thể tiến hành mà không cần phải 
dừng làm việc cả hệ thống. Điều này mang lại lợi ích cho công việc 
và sinh hoạt của khách hàng.

Khi xảy ra lỗi, các thông tin chi tiết 
về lỗi sẽ được hiển thị chi tiết trên 
màn hình điều khiển, giúp cho việc 
sửa chữa được tiến hành dễ dàng 
và nhanh chóng.

Các ưu điểm vượt trội

VRF Smart Connectivity
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Hệ Thống Điều Khiển Thông Minh

Điều khiển từ xa Mô tả
SER8150R0B1194 Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2 (Có dây)
SER8150R5B1194 Panasonic Net Con, RH, PIR, R1/R2 (Có dây)
SER8150A0B1194P * Panasonic Net Con, RH, No PIR, ZB (Không dây)
SER8150A5B1194P * Panasonic Net Con, RH, PIR, ZB (Không dây)
Giao diện Mô tả
VCM8000V5094P Thẻ Pro Com. Zigbee không dây Panasonic
VCM8000R94BOX * Panasonic R1/R2 (có dây) đến hộp adaptor Zigbee No Brand
VCM8000V5094G * Zigbee Pro không dây / Thẻ Green Com. 

Cảm biến Mô tả
SED-WMS-P-5045 SED SEN OCC WALL ZP
SED-WDS-P-5045 SED SW DOR/WIN ZP
SED-CMS-P-5045 SED SEN OCC CEIL ZP
SED-CO2-G-5045 * Cảm biến CO2 màu xanh Zigbee không dây
Fascia Mô tả
FAS-00 Bạc
FAS-01 Trắng
FAS-03 Trắng trong suốt
FAS-05 Gỗ nhạt sáng màu
FAS-06 Gỗ nâu đậm
FAS-07 Gỗ đen đậm
FAS-10 Thép sọc

Giải pháp quản lý phòng cho khách sạn.
Tối ưu hóa năng lượng và hoạt động hiệu quả đồng thời đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Tùy chỉnh 20 ngôn ngữ

Phụ kiện kết nối

Màn hình có khả năng điều chỉnh ngôn ngữ bản xứ của 
khách hàng nhanh chóng, giúp giao tiếp thuận lợi.

2 loại thiết bị điều khiển kết nối với dàn lạnh: loại không dây và có dây.
Kết nối không dây yêu cầu giao diện ZigBee cho dàn lạnh.

1. VCM8000V5094P : Cần trong trường hợp kết nối có dây với cảm biến Zigbee.
2. VCM8000V5094G : Cần trong trường hợp đi dây cho kết nối MPM.
3. Các sản phẩm có dấu*, sẽ thông báo thời gian bán chính thức sau.

Trải nghiệm thoải mái cho khách hàng

Những cảm biến trong phòng và trong bộ điều khiển nhận 
diện sự có mặt hoặc đi ra ngoài của khách hàng,
khi đóng và mở cửa số, cửa ra vào. Không chỉ duy trì môi 
trường điều hòa không khí cho khách hàng hài lòng,
hệ thống còn tự động kiểm soát nhằm đảm bảo hoạt 
động hiệu quả khi khách hàng đi ra ngoài hay cửa sổ mở. 
Điều này góp phần làm giảm đáng kể chi phí vận hành.

Màn hình hiển thị có thể 
cài đặt các hình ảnh, 
thông điệp chào mừng 
tinh tế, dễ hiểu.

VRF Smart Connectivity

Schneider Electric 
brand - SE8000

Tính năng

Cảm biến kiểm soát tự động
đem đến hiệu quả vượt trội

SED-WDS-P-5045
Cảm biến cửa sổ/ cửa ra vào

SED-WMS-P-5045
Cảm biến nhiệt độ âm tường

SED-CMS-P-5045
Cảm biến chuyển động âm trần

SED-CO2-G-5045
 Cảm biến CO2

· Tích hợp pin tuổi thọ lên đến 5 năm 
· Thông báo tình trạng pin trên điều khiển
· Những điểm cảm ứng trong SBO khi SE8000 tích hợp BACnet MS/TP
· Tình trạng cảm biến và pin được thông báo trên SBE khi SE8000 tích hợp với ZigBee Pro
· Chỉ tích hợp với SBE khi mỗi MPM kết nối Ethernet và được đặt trong các nút Zigbee

VRF Smart Connectivity

Kích thước chi tiết

86mm (3.37”) 
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Kích thước
Màu sắc
Cân nặng
Sự kết nối
Khoảng kết nối
Khoảng tách sóng
Điện áp pin
Phần tử pin
Tuổi thọ pin
Nhiệt độ môi trường

Kích thước
Màu sắc
Cân nặng
Sự kết nối
Khoảng kết nối
Khoảng tách sóng
Điện áp pin
Phần tử pin
Tuổi thọ pin
Nhiệt độ môi trường

75mm diameter x 20mm thick (2.94in diameter x 0.75in thick)
Trắng
50g tính cả pin
ZigBee®, tương thích HA1.2
Lên đến 40ft (12m), độ mở 300ft (100m)
Tối đa 90 độ hình nón. 16.5ft (5m). Khuyến nghị: 45 độ, 12ft (3.6m)
1.5VDC Alkaline
2 x AAA (khuyến nghị pin Panasonic LR03XWA)
Lên đến 5 năm
Từ -10oC đến 50oC (14oF đến 122oF)

 

Tiếp điểm cửa ra vào/ cửa số SED-WDS-P-5045

Cảm biến di chuyển gắn trần SED-CMS-P-5045

Cảm ứng di chuyển gắn tường SED-WMS-P-5045
Đặc điểm kỹ thuật

 

Tiêu chuẩn an toàn cho các dòng

Tiêu chuẩn EMC cho các dòng

LVD Directive 2006/95/EC
EN 60950-1:2006/A2:2013UL 873
CSA C22.2 No. 24-93

R&TTE Directive 1999/5/EC
  ETSI EN 300 328 V1.8.1
  ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
  ETSI EN 301 328 V1.8.1
FCC 15 Subpart C
RSS 210

Occ, chế độ chờ và Unocc, dãi điểm làm lạnh
Range
12.0 - 37.5 °C ( 54 - 100 °F )
Occ, chế độ chờ và Unocc, dãi điểm làm ấm
Range
4.5 °C - 32 °C ( 40 °F - 90 °F )
Màn hình thể hiện nhiệt độ không khí trong phòng và bên ngoài
Range
-40 °C - 50 °C ( -40 °F - 122 °F )

Kiểm soát nhiệt độ phòng theo dải tỉ lệ
Làm lạnh & sưởi ấm: mặc định: 1.8°C ( 3.2°F )
Đầu vào nhị phân
Tiếp xúc khô trên thiết bị đầu cuối Bl1, Bl2 và Ul13
đến Scom
Áp kế dây
Năng lượng cung cấp: 18 áp kế hoặc lớn hơn
Khi giao nhau: 24 áp kế hoặc lớn hơn
  Hiệu điện thế định mức tiếp điểm của dòng quạt
Nâu, Xanh dương và đỏ dây 1/2 HP
hay tối đa 13A
Trọng lượng vận chuyển xấp xỉ
0.34 kg  (0.75 lb)
Dải điện áp chính
Dây màu cam, tối đa 10A
Dải điện áp làm lạnh
Dây màu vàng, tối đa 5A
Dải đầu ra

Tiêu chuẩn bước sóng (dòng không dây)    

Quạt: dây nâu, xanh dương và đỏ 1/2 HP
hoặc tối đa 13A tại 277Vac

Kích thước
Cao: 12cm/4.72in 
Rộng: 8.6cm/3.39in
Sâu: 2.7cm/1.06in
Yêu cầu năng lượng SE8000

    24V, 50-60Hz, Class 2, 4VA
Điều kiện hoạt động
0 °C - 50 °C ( 32 °F - 122 °F )
0% - 75% R.H.  không ngưng tụ

16 Vdc từ Panasonic R-R IDU
connectors

Điều kiện lưu trữ -
30 °C - 50 °C ( -22 °F - 122 °F )
0% - 75% R.H. không ngưng tụ
Cảm biến nhiệt độ
Điện trở nhiệt 10K NTC loại 2
Độ phân giải cảm biến nhiệt độ
± 0.1 °C ( ± 0.2 °F )
Kiểm soát nhiệt độ chính xác
± 0.5 ° C ( ± 0.9 °F ) @ 21 °C ( 70 °F ) 
hiệu chuẩn điển hình
Cảm biến độ ẩm và hiệu chuẩn
Cảm ứng một điểm hiệu chuẩn bulk polymer
Cảm biến chính xác độ ẩm
Dãi đọc được từ 10-90% R.H
Không ngưng tụ từ 10 - 20% độ chính xác: 10%
20% đến 80% độ chính xác 5%
80% đến 90% độ chính xác 10%
Cảm biến độ ẩm ổn định
Thấp hơn 1% mỗi năm (độ lệch điển hình)
Dải điểm hút ẩm
30% - 95% R.H.

Kich thước

Kich thước

Kich thước

Điều khiển SE8000
Kich thước

Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước cảm biến
Kích thước nam châm
Màu sắc 
Cân nặng
Sự kết nối
Khoảng kết nối
Điện áp pin
Phần tử pin
Tuổi thọ pin
Nhiệt độ môi trường

32mm W x 30mm H x 11mm D (1.26in W x 1.16in H x 0.43in D)
15mm W x 32mm H x 6mm D (0.59” W x 1.26” H x 0.24” DSS)
Trắng
11g tính cả pin
ZigBee®, tương thích HA1.2
Lên đến 40ft (12m), độ mở 300ft (100m)
3.0VDC Lithium
CR2032 (khuyến nghị Panasonic CR2032)
Lên đến 5 năm
Từ -10oC đến 50oC (14oF đến 122oF)

Chứng nhận
Kiểm tra với chính quyền địa phương 
để được hướng dẫn bố trí những sản phẩm này.

Kiểm tra với chính quyền địa phương
để được hướng dẫn bố trí những sản phẩm này.

Chứng nhận
Kiểm tra với chính quyền địa phương 
để được hướng dẫn bố trí những sản phẩm này.

Chứng nhận
Kiểm tra với chính quyền địa phương
để được hướng dẫn bố trí những sản phẩm này.

Đặc điểm kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật

65mm W x 29mm H x 25mm D (2.56in W x 1.14in H x 0.99in DS)
Trắng
30g (1.06oz) tính cả pin
ZigBee®, tương thích HA1.2
Lên đến 40ft (12m), độ mở 300ft (100m)
Tối đa 90 độ hình nón, 16.5ft (5m)   Khuyến nghị: 47 deg, 16ft (5m)
3.0VDC Lithium
CR2 (khuyến nghị pin Panasonic CR15H270)
Lên đến 5 năm
Từ -10oC đến 50oC (14oF đến 122oF)

THIẾT BỊ NÀY PHÙ HỢP VỚI PHẦN 15 CỦA QUY TẮC FCC, HOẠT ĐỘNG 
PHẢI TUÂN THEO 2 ĐIỀU KIỆN SAU: (1) THIẾT BỊ CÓ THỂ GÂY NHIỄU 
(2) THIẾT BỊ PHẢI CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ NHIỄU NÀO BAO GỒM 
NHIỄU GÂY RA KHỰNG HOẠT ĐỘNG

SẢN PHẨM CHỈ DÙNG CHO THƯƠNG MẠI

EMC Standards All Models
EMC Directive 2004/108/EC
IEC 61326-1:2005
FCC 15 Subpart B
ICES-003
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CZ-CENSC1

Thiết bị điều khiển dòng máy lạnh FSV

Thiết Bị Điều Khiển Hệ Thống FSV
Panasonic cung cấp nhiều giải pháp điều khiển để có thể đáp ứng các yêu cầu trong các ứng dụng khác nhau.

Sử dụng cảm biến ECONAVI và 
các điều khiển để phát hiện
và tránh thất thoát năng lượng 
tại các vị trí trong văn phòng.

• Phát hiện hoạt đông
• Phát hiện sự vắng mặt

HỆ THỐNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐƠN BỘ HẸN GIỜ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Các yêu cầu Điều khiển cao cấp Điều khiển thông thường Điều khiển không dây Điều khiển nhanh và đơn giản Lập trình hàng ngày và 
hàng tuần

Bộ điều khiển trung tâm với nhiều 
chức năng khác nhau Bộ điều khiển trung tâm chỉ Mở/Tắt

Bộ quản lý tải tiêu thụ đơn giản Hệ thống BMS trên máy tính Kết nối thiết bị ngoại vi

10.4 in. touch screen panel color LCD

Hình dạng  
bên ngoài

Loại, ký hiệu

Bộ điều khiển có dây  
cao cấp

Bộ điều khiển hẹn giờ 
(có dây) Bộ điều khiển không dây Bộ điều khiển giản đơn Bộ cài đặt thời gian Bộ điều khiển hệ thống Bộ điều khiển Mở/Tắt Bộ điều khiển thông minh

CZ-RTC5A CZ-RTC4
CZ-RWSU3
CZ-RWSL2N
CZ-RWSC3

CZ-RWSD2
CZ-RWST3N
CZ-RWSK2

CZ-RE2C2 CZ-ESWC2 CZ-64ESMC3 CZ-ANC3 CZ-256ESMC3
(CZ-CFUNC2)

Tích hợp rơ le nhiệt ● ● ● ● — — — —
Điều khiển Mở/Tắt 
ECONAVI ● ● — — — ● — ●

Số dàn lạnh có thể 
điều khiển 1 nhóm, 8 dàn lạnh 1 nhóm, 8 dàn lạnh 1 nhóm, 8 dàn lạnh 1 nhóm, 8 dàn lạnh 64 nhóm, tối đa 64 

dàn lạnh
64 nhóm, tối đa 64 
dàn lạnh

16 nhóm, tối đa 64 
dàn lạnh

64 dàn lạnh x 16 liên kết, tối đa 256 
dàn lạnh

Giới hạn

·  2 bộ điều khiển có thể 
kết nối trong 1 nhóm

  (khi sử dụng cảm biến 
ECONAVI, chỉ có thể kết 
nối 1 bộ điều khiển với 
dàn lạnh)

·  2 bộ điều khiển có thể 
kết nối trong 1 nhóm.

· 2 bộ điều khiển có thể  
kết nối trong 1 nhóm.

· 2 bộ điều khiển có thể  
kết nối trong 1 nhóm.

·  Yêu cầu cấp nguồn tự bộ 
điều khiển hệ thống.

·  Khi không có bộ điều 
khiển hệ thống, có thể kết 
nối mới tiếp điểm T10 của 
dàn lạnh.

·  Có thể đấu 10 bộ điều khiển 
thành 1 hệ thống.

·  Hoặc 1 điều khiển chính/ 1điều 
khiển phụ.

·  Có thể không dùng bộ điều khiển 
riêng lẻ.

·  Có thể đấu 8 bộ điều khiển (4 
điều khiển chính/4 điều khiển phụ) 
thành 1 hệ thống. 

·  Bắt buộc phải có bộ điều khiển 
riêng lẻ.

·  Yêu cầu lắp đặt bộ chuyển đổi 
tính hiệu (CZ-CFUNC2) khi có từ 3 
liên kết trở lên.

Chức năng Mở/Tắt ● ● ● ● — ● ● ●
Cài đặt chế độ ● ● ● ● — ● — ●
Cài đặt tốc độ quạt ● ● ● ● — ● — ●
Cài đặt nhiệt độ ● ● ● ● — ● — ●
Chỉnh hướng thổi gió ● ● ● ● — ● — ●
Công tắc cho phép/
hạn chế — — — — — ● ● ●

Lịch hoạt động hàng tuần ● ● — — ● ● — ●

Bộ chuyển đổi giao tiếp

Bộ chuyển đổi 
 tính hiệu

Các hệ thống giao 
diện Web

Phần mềm mở rộng
CZ-CSWKC2

CZ-CWEBC2
*Yêu cầu có máy tính  
(nhà thầu cung cấp)

*Yêu cầu có máy tính  
(nhà thầu cung cấp)

CZ-CSWAC2 
để quản lý tải tiêu thụ 

CZ-CSWWC2 
cho ứng dụng qua Web

CZ-CSWGC2 
để hiển thị mặt bằng thiết bị 

CZ-CSWBC2 
để kết nối giao tiếp với 

BACnet

CZ-CAPDC2

Giao tiếp LonWorks 

CZ-CAPC3

CZ-CAPBC2

CZ-CFUNC2

CZ-CLNC2

Kết nối tính hiệu vào/ra  
song song-nối tiếp  

cho dàn nóng 

Phần mềm P-AIMS  
Điều khiển tới 1024 

dàn lạnh

Kết nối tính hiệu vào/ra  
song song-nối tiếp  
cho mỗi dàn lạnh 

MỚI MỚI

MỚI

MỚI

Cảm biến ECONAVI

Tất cả các thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước.

Thiết bị điều khiển hệ thống FSV
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Hình ảnh minh họa

Điều khiển tiêu chuẩn (2) Bộ điều khiển chính/ phụ (1) Điều khiển nhóm

Bộ điều khiển cao cấp có dây (CZ-RTC5A)

Hoạt động cơ bản
• Điều khiển cánh gió độc lập (khóa cánh gió độc lập 
   chỉ tác dụng với dòng Cassette 4 hướng thổi U2)
• Cài đặt giờ Mở/ Tắt
• Cài đặt làm việc hàng tuần
• Thông tin lưới lọc *
• Chức năng kiểm soát sự vắng mặt
• Chế độ hoạt động yên lặng *
• Tiết kiệm năng lượng
• Các cài đặt ban đầu
• Chế độ thông gió

Chức năng bảo trì
• Dữ liệu lỗi dàn nóng
• Địa chỉ liên lạc dịch vụ
• Chế độ cài đặt RC
• Chế độ chạy thử
• Thông tin cảm biến
• Kiểm tra dịch vụ
• Cài đặt đơn giản/ chi tiết
• Địa chỉ tự động

Tiết kiệm năng lượng
• Mở/ Tắt ECONAVI*
• Tự động trả về nhiệt độ
•  Phạm vi cài đặt nhiệt độ
• Tự động ngắt
• Cài đặt cắt tải tối đa
• Lặp lại thời gian tắt

Kích thước
H 120 x W 120 x 
D 16 mm

* Tùy vào loại máy, một số danh sách có thể không dùng.

Điều khiển từ xa Chính ChínhPhụ Phụ

MỚI

Điều khiển Mở/ Tắt cơ bản
• Tự động chuyển đổi chế độ
   (làm lạnh, sưởi ấm, tách ẩm, tự động, quạt gió)
• Cài đặt nhiệt độ (làm lạnh/ tách ẩm: 18-30 độ,
   sưởi ấm: 16-30 độ
• Cài đặt tốc độ quạt H/M/L và tự động
• Điều chỉnh hướng gió thổi
• Mở/ Tắt ECONAVI* 

Chức năng đồng hồ 24 giờ theo thời gian thực tế
• Hiển thị các ngày trong tuần

Chức năng chương trình hàng tuần
• Tối đa 6 cài đặt/ ngày và 42 cài đặt / tuần
   có thể được lập trình.

Chức năng kiểm soát sự vắng mặt 
• Tránh cho nhiệt độ phòng tăng cao quá 
   hoặc xuống thấp quá khi không có người 
   trong phòng trong thời gian dài.

Chức năng yên tĩnh
• Điều khiển nhiệt độ và các thông số hoạt động 
phù hợp với thời gian ban đêm để giảm độ ồn, 
tạo sự thoải mái cho giấc ngủ.

Tối đa 8 dàn lạnh có thể được điều khiển
từ 1 bộ điều khiển
Có thể điều khiển từ bộ điều khiển chính
và bộ điều khiển phụ

Tối đa 2 bộ điều khiển (chính/ phụ) 
có thể được lắp vào 1 dàn lạnh.
* Tùy vào loại máy, một số danh sách có thể không dùng

Bộ điều khiển hẹn giờ (CZ-RTC4)

Kích thước
H 120 x W 120 x 
D 20 mm

Nội dung điều khiển Tên, ký hiệu bộ điều khiển Số lượng

Điều khiển tiêu chuẩn
•  Điều khiển hoạt động của dàn lạnh bằng bộ điều khiển từ xa 

có dây hoặc không dây.
•   Chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm của dàn nóng được quyết 

định bởi quyền ưu tiên của bộ điều khiển từ xa.
•   Có thể chuyển đổi giữa cảm biến trên bộ điều khiển từ xa

và cảm biến lắp trên dàn lạnh.

Bộ điều khiển hẹn giờ 
CZ-RTC4 / CZ-RTC5A
Bộ điều khiển giản đơn 
CZ-RE2C2
Bộ điều khiển không dây 
CZ-RWSU3 / CZ-RWSL2N / CZ-RWSC3 / CZ-RWSK2 / 
CZ-RWST3N / CZ-RWSD2

Mỗi dàn lạnh

(1) Điều khiển nhóm
•  Đầu nối các điều khiển từ xa với tất cả các dàn lạnh.
•  Điều khiển tất cả các dàn lạnh trong cùng chế độ.
•   Có thể kết nối đến 8 dàn lạnh.
•  Cảm biến lắp trên thân dàn lạnh, cài đặt Mở/Tắt rờ le nhiệt 

liên quan đến nhiệt độ được cài đặt bởi điều khiển từ xa và 
có thể thực hiện riêng từng dàn lạnh.

Bộ điều khiển hẹn giờ 
CZ-RTC4 / CZ-RTC5A
Bộ điều khiển giản đơn 
CZ-RE2C2
Bộ điều khiển không dây 
CZ-RWSU3 / CZ-RWSL2N / CZ-RWSC3 / CZ-RWSK2 / 
CZ-RWST3N / CZ-RWSD2

Một dàn lạnh

(2) Điều khiển chính/phụ
• Tối đa 2 bộ điều khiển cho một dàn lạnh. 
•   Tín hiệu điều khiển thực hiện cuối cùng sẽ được ưu tiên.
•  Cài đặt hẹn giờ có thể thực hiện với bộ điều khiển phụ. (Khi 

sử dụng cảm biến ECONAVI, chỉ có thể kết nối một bộ điều 
khiển với dàn lạnh).

Chính hoặc phụ 
Bộ điều khiển hẹn giờ 
CZ-RTC4 / CZ-RTC5A
Bộ điều khiển giản đơn 
CZ-RE2C2
Bộ điều khiển không dây 
CZ-RWSU3 / CZ-RWSL2N / CZ-RWSC3 / CZ-RWSK2 / 
CZ-RWST3N / CZ-RWSD2

Như yêu cầu

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐƠN

Thiết bị điều khiển dòng máy lạnh FSV Thiết bị điều khiển dòng máy lạnh FSVThiết bị điều khiển hệ thống FSV Thiết bị điều khiển hệ thống FSV
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Điều chỉnh hẹn giờ
Điều khiển hẹn giờ (CZ-ESWC2)

• Cài đặt lịch hoạt động cho 1 tuần, trong đó 
có 6 chương trình hoạt động trong 1 ngày 
(bật/tắt/cho phép điều khiển nội bộ/hạn chế 
nội bộ).

Điều khiển tối đa 64 nhóm (tối đa 64 dàn 
lạnh) có thể được điều khiển chia thành 8 
nhóm hẹn giờ.

• Chức năng tạm dừng lịch hoạt động khi bổ sung 
ngày nghỉ lễ và dừng hoạt động trong thời gian dài.

 ·  Bằng cách cài đặt kỳ nghỉ hoặc ngưng vận hành trong vòng một tuần,
hẹn giờ có thể tạm dừng trong tuần đó.

 ·  Các cài đặt hẹn giờ có thể được tắt bằng nút "TẮT/BẬT". 
(Chỉnh lại chế độ hẹn giờ bằng cách bấm nút lần nữa).

Nguồn điện cung cấp cho thiết bị hẹn giờ lấy từ các nguồn sau:

1.  Bảng mạch điện (T10) của dàn lạnh gần 
(tối đa 200m từ dàn lạnh)

2.   Điều khiển hệ thống
(chiều dài dây của nguồn điện: trong vòng 100m tính từ dàn lạnh)

Khi nguồn được lấy từ bảng mạch điện của dàn lạnh, dàn lạnh không thể dùng với thiết bị 
điều khiển khác dùng điểm nối T10.
Chức năng điều chỉnh chế độ và nhiệt độ không thể thực hiện với thiết bị hẹn giờ,
mà phải dùng chung với điều khiển từ xa, điều khiển hệ thống, điều khiển thông minh...
Ngoài ra, điều khiển hẹn giờ không có chức năng cài đặt địa chỉ.

Kích thước
H 120 x W 120 x D 16 mm

Điều khiển từ xa không dây

Điều khiển từ xa kiểu đơn giản (CZ-RE2C2)

Điều khiển từ xa bằng một điều khiển 
chính và một điều khiển phụ
• Có thể dùng tối đa 2 điều khiển từ xa 
(một điều khiển chính và một điều khiển phụ) 
cho dàn lạnh.

Điều khiển không dây CZ-RWSC3
dùng cho tất cả các dàn lạnh
• Lắp đặt mắt nhận tín hiệu để điều khiển từ xa 
cho các loại dàn lạnh.

 

• Vận hành tự động bằng nút nhấn khẩn cấp 
phòng khi bị mất điều khiển từ xa hoặc khi điều 
khiển hết pin.

Các tính năng khác: điều chỉnh nhiệt 
độ, tốc độ quạt, chế độ...

Điều khiển thông gió độc lập
• Có thể sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa để 
điều khiển các thiết bị thông gió (vận hành cùng 
dàn lạnh hoặc thông gió độc lập TẮT/ BẬT).

Kích thước
H 120 x W 70 x D 17 mm

Loại K1, K2, Y2 
CZ-RWSK2

Loại L1 
CZ-RWSL2N

Loại T2 
CZ-RWST3N
Loại D1 
CZ-RWSD2

Cho tất cả 
các dòng máy lạnh
CZ-RWSK2 + 
CZ-RWSC3

Loại U2 
CZ-RWSU3
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Ví dụ kết nối 1  (CẤP NGUỒN TỪ DÀN LẠNH)

Ví dụ kết nối 2 (CẤP NGUỒN TỪ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM)

Bộ điều khiển Bộ hẹn giờ

Bộ hẹn giờ

Hẹn giờ nhóm 1: 
Địa chỉ từ  
1 đến 8

Hẹn giờ nhóm 3: 
Địa chỉ từ  
17 đến 24

Hẹn giờ nhóm 5: 
Địa chỉ từ  
33 đến 40

Hẹn giờ nhóm 7: 
Địa chỉ từ  
49 đến 56

Hẹn giờ nhóm 2: 
Địa chỉ từ  
9 đến 16

Hẹn giờ nhóm 4: 
Địa chỉ từ  
25 đến 32

Hẹn giờ nhóm 6: 
Địa chỉ từ  
41 đến 48

Hẹn giờ nhóm 8: 
Địa chỉ từ  
57 đến 64

Bộ điều khiển 
trung tâm

Dây điều khiển 
Khu vực 1
Địa chỉ điều 
khiển từ 1 
đến 16

Khu vực 2
Địa chỉ điều 
khiển từ 17 
đến 32

Khu vực 3
Địa chỉ điều 
khiển từ 33 
đến 48

Khu vực 4
Địa chỉ điều 
khiển từ 49 
đến 64

Các chức năng cơ bản
• Phù hợp cho khách sạn khi không cần các 
tính năng quá chi tiết.
• BẬT/TẮT, chuyển chế độ hoạt động, chỉnh 
nhiệt độ vận tốc gió, hướng gió...
• Điều khiển tối đa 8 dàn lạnh
• Điều khiển bằng một điều khiển chính và 
một điều khiển phụ.
• Tích hợp cảm biến nhiệt độ
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Trong trường hợp sử dụng chung với bộ điều khiển từ xa không dây, có
những ngăn chặn cho chế độ điều khiển. Vui lòng chỉ sử dụng với cài đặt
"Cho phép" và "Ngăn chặn 1 (Ngăn chặn cho TẮT/ BẬT)".
* Nội dung của Ngăn chặn 1 ~ 4 có thể được sửa đổi.
 : Có thể thực hiện thao tác từ bộ điều khiển từ xa.
 : Ngăn chặn hoạt động từ bộ điều khiển từ xa.

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

• Một chế độ điều khiển tương ứng với 
các điều kiện sử dụng có thể được lựa chọn

   từ 10 kiểu mẫu

Bộ điều khiển hệ thống (CZ-64ESMC3)

—
● 

  

Cài đặt ngăn chặn hoạt động cho bộ điều khiển từ xa
Chế độ cài đặt MỞ/ TẮT Chế độ Nhiệt độ Tốc độ quạt Cánh đảo gió

● ● ● ● ●

— ● ● ● ●

— — — ● ●

● — — ● ●

● — ● ● ●
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Giao diện Web 
(CZ-CWEBC2)

Dây điều khiển
dàn lạnh/dàn nóng
(không phân cực)

Liên kết 
hệ thống

    Kết nối tối đa: 
30 dàn nóng
64 dàn lạnh

Liên kết hệ thống(dây điều khiển 
dàn lạnh/dàn nóng) : 1 

Máy tính (nhà thầu cung cấp)

LAN (10/100BASE-T)

Internet

Dễ dàng cài đặt cho mỗi phòng nhờ 
biểu tượng dễ nhận biết và màn hình 
điều khiển thân thiện

Dễ dàng quản lý và giám sát 
từng người sử dụng *

Cài đặt lập trình hẹn giờ

Khi chọn bất kỳ dàn lạnh nào, màn hình 
điều khiển sẽ hiển thị chi tiết tất cả các 
cài đặt được thay đổi.

Mỗi dàn lạnh hoặc người sử dụng hoặc 
tất cả dàn lạnh có thể được hiển thị và 
điều khiển. Tất cả trạng thái của dàn lạnh 
có thể được hiển thị trên một màn hình.

Cài đặt hẹn giờ trong 50 ngày, mỗi ngày 50 sự kiện, 
cài đặt hẹn giờ trong 50 tuần, ngày nghỉ lễ, 
5 ngày đặc biệt, cho mỗi người thuê.

Bộ điều khiển Bật/Tắt (CZ-ANC3)

Cấp nguồn:  AC 220 đến 240 V
 

 

 

Kích thước
H 121 x W 122 x D 14 + 52
(mm)

Hệ thống giao diện Web
Giao diện Web (CZ-CWEBC2)

Các chức năng
• Truy cập và điều khiển từ trình duyệt 

Web
• Hiển thị biểu tượng
• Ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Ý,  

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha
• Có thể điều khiển riêng lẻ Bật/Tắt

chế độ hoạt động (tối đa 64 dàn
lạnh) cài đặt nhiệt độ, tốc độ quạt,
cánh đảo, hẹn giờ bật/tắt, hiển thị
mã lỗi, hạn chế điều khiển từ xa

• Điều khiển tất cả dàn lạnh
• Nhật ký báo lỗi
• Nhật ký gửi mail
• Cài đặt lập trình hẹn giờ trong 50 ngày 

mỗi ngày 50 sự kiện, cài đặt hẹn giờ 
trong 50 tuần, 1 ngày nghĩ lễ, 5 ngày đặt 
biệt, cho mỗi người thuê

• Ngăn chặn cài đặt điều khiển từ xa
• Địa chỉ IP có thể thông qua mạng 

Internet
Chú ý: Khuyến cáo nên lắp đặt 1 bộ điều khiển từ xa hoặc
1 bộ điều khiển hệ thống để đảm bảo có thể điều khiển
 tại chỗ nếu mạng có sự cố.

(Kích thước: H 248 x W 185 x D  80mm)
AC 100 đến 240 V (50/60Hz), 17 W

Ví dụ

 Chế độ hoạt động

Điều khiển trung tâm Điều khiển từ xa

Chế độ 
điều khiển 
theo khu vực

Chế độ  
tất cả 

Tất cả điều khiển trung tâm Tất cả điều khiển từ xa

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Điều khiển trung tâm
Khu vực 1

Điều khiển trung tâm
Khu vực 2

Điều khiển trung tâm
Khu vực 3

Điều khiển trung tâm
Khu vực 4

Điều khiển từ xa
Khu vực 1

Điều khiển từ xa
Khu vực 2

Điều khiển từ xa
Khu vực 3

Điều khiển từ xa
Khu vực 4

 

 

Ví dụ chế độ điều khiển 2: Điều khiển trung tâm cho khu vực 1

Điều khiển 
hệ thống

Điểu khiển từ xa

Điểu khiển từ xa

Điều khiển nhóm không có 
điều khiển từ xa

Điều khiển nhóm
Điều khiển hệ thống

Điều khiển hệ thống

Điều khiển hệ thống

Điều khiển hệ thống 
Ví dụ chế độ điều khiển 1: Điều khiển trung tâm cho tất cả

Hệ thống không có 
điều khiển từ xa

Ví dụ chế độ điều khiển 3: Điều khiển trung tâm cho khu vực 2

Ví dụ chế độ điều khiển 4: Điều khiển trung tâm cho khu vực 3

Ví dụ chế độ điều khiển 5: Điều khiển trung tâm cho khu vực 4

Kích thước
C 120 x R 120 x S 16 + 52
(đợn vị tính mm)

Cấp nguồn: AC 220 đến 240V
Tín hiệu vào/ra:
Tín hiệu vào (điện áp hiệu
dụng 24V DC): Mở/Tắt tất cả
Tín hiệu ra (tiếp điểm khô):
Mở/Tắt tất cả (điện áp cấp từ
ngoài giới hạn trong 30V DC,
tối đa 0.5A)
Tổng chiều dài dây dẫn: 1 km

Cho phép

Ngăn chặn 1

Ngăn chặn 2

Ngăn chặn 3

Ngăn chặn 4

• Có thể kết hợp bộ điều khiển từ xa với
   bộ điều khiển thông minh, hoặc khác.

• Chức năng đặt lịch tuần

• 5 loại chức năng tiết kiệm năng lượng

• Có thể điều khiển các hệ thống không có
   bộ điều khiển từ xa và hệ thống điều khiển
   chính/phụ (có thể đến 2 bộ điều khiển)

(Số lượng tối đa bộ điều khiển hệ thống có thể kết nối vào cùng
một mạch điều khiển là 10 bộ, kể cả bộ điều khiển trung tâm khác).
(Trong trường hợp kết hợp với một bộ điều khiển không dây, sẽ
có một số hạn chế trong việc điều khiển chế độ. Vui lòng chỉ
dùng với “Cho phép” và “Ngăn chặn 1” (giới hạn cho TẮT/ BẬT).

Đặt nhiệt độ tự động trả về / Đặt giới hạn phạm vi nhiệt độ /
Nhắc nhở tắt / Tắt hẹn giờ / Bộ hẹn giờ điều khiển.

A: Chế độ hoạt động: có thể chọn lựa chế độ điều khiển trung tâm hoặc   
điều khiển từ xa.
Chế độ điều khiển trung tâm: hệ thống điều khiển được dùng như
một thiết bị điều khiển trung tâm (cài đặt từ điều khiển từ xa có
thể bị ngăn chặn từ bộ điều khiển hệ thống).
Chế độ điều khiển từ xa: hệ thống điều khiển được dùng như
một bộ điều khiển từ xa (cài đặt từ bộ điều khiển hệ thống có thể
bị ngăn chặn từ bộ điều khiển trung tâm khác).

B: Chế độ điều khiển theo tên khu vực: có thể chọn một trong các
lựa chọn sau: Tất cả chế độ hoặc khu vực 1, 2, 3, 4.
Tất cả chế độ: có thể chọn lựa tất cả dàn lạnh, khu vực,
hoặc nhóm.
Chế độ khu vực 1, 2, 3, 4: chỉ có thể cài đặt cho các dàn lạnh
của khu vực 1, 2, 3, 4.

Có thể điều khiển tối đa 64 nhóm, 64 dàn lạnh
• Điều khiển 64 dàn lạnh, chia thành 4 khu 

vực (mỗi khu vực có thể có 16 nhóm, mỗi 
nhóm có thể có 8 dàn lạnh).

• Điều khiển Bật/Tắt, lựa chọn chế độ, tốc độ 
quạt, hướng gió thổi, giám sát hoạt động, 
giám sát cảnh báo, thông gió,
ngăn chặn điều khiển từ xa, v.v.

• 8 chương trình mỗi ngày (với BẬT / TẮT / Chế độ / Nhiệt độ /
Các mục cài đặt điều khiển Trung tâm) trong 1 tuần (7 ngày) có
thể được cài đặt.
• Cài đặt kỳ nghỉ đặc biệt có thể bỏ qua các cài đặt hẹn giờ
tạm thời bằng cách giữ nguyên cài đặt hẹn giờ gốc. (Cài đặt kỳ
nghỉ đặc biệt có thể được gỡ bỏ trên cùng màn hình cài đặt).

Tín hiệu vào/ra: Tín hiệu vào (hiệu điện thế 1 chiều: 24 V): Bật/Tắt cho tất cả
Tính hiệu ra (Hiệu điện thế 1 chiều cho phép: giới hạn trong 30 V): Bật tất cả, 
Cảnh báo tất cả

• Có thể điều khiển 16 nhóm dàn lạnh.
• Có thể điều khiển tập trung và điều khiển theo

nhóm riêng lẻ.
• Có thể kết nối 8 bộ điều khiển Bật/Tắt (4 chính, 

4 phụ) vào cùng một hệ thống.
• Có thể xác định các trạng thái hoạt động ngay

lập tức.

Chú ý: Khi không thể cài đặt chế độ và nhiệt độ từ bộ điều khiển Bật/Tắt thì phải 
dùng kết hợp với một bộ điều khiển từ xa hoặc một bộ điều khiển hệ thống.

MỚI
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Bộ điều khiển thông minh (CZ-256ESMC3)

Tính năng sản phẩm

Các mức ngăn chặn
(Người dùng có thể thiết lập)

Điều khiển
từ xa

 

Ngăn chặn 1  

Ngăn chặn 2  

Ngăn chặn 3  

Ngăn chặn 4  

 

Màn hình cảm ứng

Bộ chuyển đổi tín hiệu
(CZ-CFUNC2)

Bộ điều khiển thông minh

Bộ chuyển đổi
 tín hiệu

Dây điều khiển (không phân cực)

Dây điều khiển (không phân cực)

Đồng hồ đếm xung

Đồng hồ đếm xung

Dây điều khiển
(không phân cực)

 
 

Bộ chuyển đổi tín hiệu
(RS-485 - Phân cực)

Tín hiệu đầu vào x 3
Tín hiệu đầu ra x 2

Tín hiệu đầu vào x 3
Tín hiệu đầu ra x 2

• Điều khiển từ xa

MỚI

• BẬT/TẮT chế độ hoạt động yên tĩnh của dàn nóng
• Chức năng tiết kiệm năng lượng
• Kiểm soát theo vùng (chẳng hạn như liên kết thiết bị)
• Ngăn chặn hoạt  động

Không giới hạn quyền điều khiển của bộ điều khiển từ xa.
Tuy nhiên, chức năng có thể thay đổi theo tín hiệu từ bộ
điều khiển cuối cùng (Ưu tiên tín hiệu cuối).

Bộ điều khiển từ xa không thể BẬT/ TẮT dàn lạnh, thay đổi 
nhiệt độ cài đặt hoặc thay đổi lựa chọn chế độ hoạt động 
(nhưng có thể điều khiển các chức năng khác).

Bộ điều khiển từ xa không thể thay đổi nhiệt độ cài đặt hoặc 
thay đổi lựa chọn chế độ hoạt động (nhưng có thể điều khiển 
các chức năng khác).

Bộ điều khiển từ xa không thể thay đổi lựa chọn chế độ 
hoạt động (nhưng có thể điều khiển các chức năng khác).

Bộ điều khiển từ xa không thể BẬT/ TẮT dàn lạnh
(nhưng có thể điều khiển các chức năng khác).

Cổng LAN trên bộ điều khiển cho phép
kết nối với mạng giúp bạn vận hành và kiểm tra 
tình trạng sử dụng trên máy tính để quản lý từ xa.

Hình ảnh minh hoạ

Kích thước
C 240 x R 280 x S 85mm
Công suất điện vào AC 100 đến 240V (50/60 Hz)
LCD: 10.4 in. TFT, XGA (1024 x 768), đèn LED backlight

Bộ chuyển đổi tín hiệu 
(RS-485 - Phân cực)

Dàn lạnh   : 256 dàn (64 dàn x 16 hệ thống)
Dàn nóng  : 120 dàn (30 dàn x 16 hệ thống)
Bộ chuyển đổi tín hiệu : 7 bộ

• Màn hình màu LCD rộng 10.4 inch 
dễ sử dụng

 • Thao tác dễ dàng lướt và trượt trên màn hình 
cảm ứng

• Nâng cao các chức năng điều khiển
   • Tập hợp các chức năng điều khiển theo yêu 

cầu người dùng
 • Cài đặt chế độ tự động trả về nhiệt độ, 

tự động tắt, cài đặt giới hạn nhiệt độ cài đặt
• Hiển thị năng lượng tiêu thụ
 • Hiển thị điện và lượng gas sử dụng
 • Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng với chức năng 

hiển thị năng lượng dạng đồ thị

Các tính năng mới
• Điều khiển tối đa 256 dàn lạnh (16 hệ 

thống x 64 dàn lạnh). Trường hợp có từ 
3 hệ thống trở lên (hơn 128 dàn lạnh), 
yêu cầu lắp thêm bộ chuyển đổi tín hiệu 
CZ-CFUNC2

• Có thể điều khiển theo cụm, theo vùng, 
theo từng người thuê và theo nhóm 
dàn lạnh

• BẬT/ TẮT, lựa chọn chế độ hoạt động, 
cài đặt nhiệt độ, cài đặt tốc độ quạt, 
hướng gió thổi (khi không dùng bộ điều 
khiển từ xa), và ngăn chặn điều khiển từ 
xa (ngăn chặn 1, 2, 3, 4)

• Hiển thị đồ thị (nhu cầu, so sánh)
  Chức năng BẬT/ TẮT ECONAVI

Cấu trúc hệ thống
Nhóm khu vực
Nhóm phân phối

Hệ thống #1 

Hệ thống #2

Hệ thống #3

Hệ thống #4

* Yêu cầu khi hơn 128 dàn lạnh được kết nối.

Dây điều
khiển (không 
phân cực)
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Phần mềm quản lý tập trung Panasonic

Bản nâng cấp phần mềm P-AIMS 
CZ-CSWAC2 cho Quản lý tải tiêu thụ

Tính toán tải tiêu thụ cho từng người thuê

Cả hệ thống có thể được điều khiển một cách trực quan

Kết nối với hệ thống BMS

Truy cập và điều khiển từ máy trạm

Bản nâng cấp phần mềm P-AIMS
CZ-CSWGC2 cho Hiển thị mặt bằng thiết bị

Bản nâng cấp phần mềm P-AIMS
CZ-CSWWC2 cho Ứng dụng Web
 

Bản nâng cấp phần mềm P-AIMS
CZ-CSWBC2 cho phần mềm giao tiếp BACnet

• Tỷ lệ tiêu thụ điện năng của điều hòa không khí 
   được tính toán và phân chia cho từng dàn lạnh 
   qua chỉ số tiêu thụ năng lượng (m3; kWh).
• Dữ liệu tính toán được lưu dưới dạng CSV.
• Lưu dữ liệu 365 ngày gần nhất.

• Giám sát trạng thái hoạt động trên màn hình điều khiển.
• Mặt bằng hiển thị và vị trí dàn lạnh có thể được kiểm tra đồng thời.
• Mỗi dàn lạnh có thể được điều khiển trực quan trên màn hình hiển thị.
• Hiển thị tối đa 4 mặt bằng trên màn hình cùng lúc.

• Truy cập phần mềm P-AIMS từ máy trạm.
• Giám sát/ điều khiển hệ thống FSV 
   thông qua trình duyệt Web (Internet Explorer). 

• Có thể giao tiếp với các thiết bị khác qua giao thức BACnet.
• Hệ thống FSV có thể được điều khiển bởi cả BMS và P-AIMS.
• Có thể kết nối tối đa 255 dàn lạnh với 1 máy tính
   (đã cài phần mềm BACnet và P-AIMS cơ bản).

P-AIMS

Phần mềm P-AIMS cơ bản/ CZ-CSWKC2
Có thể điều khiển tới 1.024 dàn lạnh bằng 1 máy tính

Chức năng của phần mềm cơ bản

• Điều khiển tất cả các dàn lạnh bằng điều khiển từ xa.
• Nhiều chương trình hẹn giờ có thể được cài đặt theo lịch.
• Hiển thị thông tin chi tiết về cảnh báo.
• Xuất dữ liệu cảnh báo, trạng thái hoạt động dưới dạng CSV.
• Tự động sao lưu giữ liệu vào ổ cứng.

Có 4 gói nâng cấp từ phần mềm 
cơ bản để phù hợp với nhiều 
yêu cầu khác nhau.

CZ-CFUNC2

Thiết bị điều khiển dòng máy lạnh FSV

Máy tính Dây truyền tín hiệu
qua usb

    Bộ chuyển đổi cho mỗi kết nối (Tối đa 8 bộ)
(Nhà thầu cấp)

RS485 (phân cực)

Tòa nhà A

Tòa nhà B

Tòa nhà D

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Phần mềm P-AIMS là giải pháp lý tưởng cho các khu vực/ tòa nhà lớn như trung tâm thương mại,
trường đại học và các tòa nhà văn phòng.
Có thể kết nối tối đa 8 bộ chuyển đổi tín hiệu (C/A) với P-AIMS để có thể điều khiển lên đến
1.024 dàn lạnh chỉ với 1 máy tính đã cài phần mềm P-AIMS.

Thiết bị điều khiển dòng máy lạnh FSV

Cấu hình máy tính:
HĐH: Windows 7 on 32bit /64bit hoặc 
Windows 8.1 on 32bit / 64bit.
CPU: Intel CoreTM i3-2100 hoặc hơn
Ram: 2 GB hoặc hơn
Bộ vi xử lý: Core2 Duo E7500 2.93 GHz
hoặc cao hơn
(Tuy nhiên, đề nghị 1 PC với kết nối BACnet)
Màn hình: 1280 x 1024 SXGA kết hợp loa
Ổ cứng: 100 GB hoặc hơn
(Nên có thêm nguồn cấp ngoài vì ổ cứng trong
chỉ sử dụng lưu trữ sao chép dữ liệu.)
UPS : Chọn 1 UPS với sóng đầu ra đường sin

Thiết bị điều khiển hệ thống FSV Thiết bị điều khiển hệ thống FSV
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Tiếp điểm T10 để điều khiển ngoại vi
(kết nối tín hiệu số)

Kết nối một dàn lạnh FSV với một 
thiết bị ngoại vi một cách dễ dàng.
Tiếp điểm T10 có thể kết hợp với 
mạch điều khiển của tất cả dàn lạnh 
có khả năng kết nối tín hiệu số với 
thiết bị ngoại vi.

Bộ kết nối tín hiệu vào/ra cho dàn nóng (CZ-CAPDC2)

Kích thước:  H80 x W290 x D260 mm
Cấp nguồn:  110-120/220-240 V, 1 pha, 50/60 Hz, 18W
Tín hiệu vào:  Điều khiển cụm/Tắt cụm (tiếp điểm khô/24 VDC, tín hiệu 

xung). Làm lạnh/Sưởi ấm (tiếp điểm khô/tín hiệu tĩnh). 
Nhu cầu ½ (tiếp điểm khô/tín hiệu tĩnh) (tắt tại chỗ 
bằng công tắc)

Tín hiệu ra:  Tín hiệu hoạt động (tiếp điểm khô). Tín hiệu cảnh báo 
(tiếp điểm khô)

Chiều dài dây dẫn:  Dây kết nối dàn nóng/dàn lạnh: tối đa 1 km.
 Dây tín hiệu số: nhỏ hơn 100m

• Có thể điều khiển 4 dàn nóng
• Có thể thay đổi chế độ, điều khiển cụm/tắt cụm từ  

thiết bị điều khiển trung tâm.
• Khi có nhu cầu điều khiển.

Tín hiếu vào/ra

Th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n 
tru

ng
 tâ

m

Ví dụ

Giao tiếp với điều khiển ngoại vi 
(Kết nối tín hiệu số)

Bộ chuyển đổi giao tiếp (CZ-CAPC3)

CZ-CAPC3

Bộ điều khiển 
MỞ/TẮT Ví dụ: FCU, HRV, Quạt.v.v.

• Điều khiển và giám sát trạng thái của từng dàn lạnh 
(hoặc bất kỳ thiết bị điện ngoại vi nào dùng điện áp

  dưới 250 VAC, 10A)

Bộ kết nối tín hiệu vào/ra  
cho mỗi dàn lạnh (CZ-CAPBC2) Ví dụ

Ví dụ

Trạm điều khiển

Bộ điều khiển  trung  tâm

CZ-CAPBC2

CHÚ Ý: Chiều dài dây dẫn từ dàn lạnh đến Rơ le tối đa là 2m. 
             Có thể ổn định tín hiệu xung nhiễu với bộ JP (tham khảo JP001).

CHÚ Ý: Chiều dài dây dẫn từ dàn lạnh đến Rơ le tối đa là 2m.

Điều khiển trung tâm

• Minh họa đấu dây

• Minh họa đấu dây

4-5 (tín hiệu tĩnh ra): dàn lạnh Mở: tín hiệu ra 12V/ dàn lạnh tắt: không có 
tín hiệu.

1. 1-2 (tín hiệu xung vào): Dàn lạnh Bật/Tắt theo tín hiệu vào (1 tín hiệu xung: 
trạng thái ngắn phải không dưới 300 mili giây)

2. 2-3  (tín hiệu tĩnh vào): Bật/ Cho phép hoạt động bằng bộ điều khiển 
(Điều kiện bình thường). Tắt/Ngăn chặn hoạt động bằng bộ điều khiển.

3. 4-5 (tín hiệu tĩnh ra): Dàn lạnh bật: tín hiệu ra 12V/ Dàn lạnh tắt: không có tín hiệu.
4. 5-6 (tín hiệu tĩnh ra): Khi có lỗi: tín hiệu ra 12V/ hoạt động bình thường: 

không có tín hiệu.

1-2 (tín hiệu tĩnh vào): Đóng / cho phép điều khiển bằng bộ điều khiển
(điều khiện thông thường) Mở / tắt cưỡng bức dàn lạnh và hạn chế  
điều khiển từ bộ điều khiển.

• Khả năng điều khiển:
1. Nhận tín hiệu Bật/Tắt (như thẻ chìa khóa  

khách sạn, nút nhấn)
2. Nhận tín hiệu hạn chế bộ điều khiển từ xa
3. Xuất tín hiệu trạng thái hoạt động (quạt gió tươi)
4. Xuất tín hiệu báo lỗi

• Minh họa đấu dây

• Điều kiện

Đấu nối

• Điều kiện

Mạch điều khiển
dàn lạnh

1

2

3

4

5

6

COM

COM
T10

(màu vàng)

+12V

300 mili giây
hoặc hơn

+12

BẬT BẬTTẮT Trạng thái thiết bị

4-5 (tín hiệu ra)

1-2
(xung tín hiệu vào)

1

2

3

4

5

6

COM

COM
T10

(màu vàng)

+12V

300 mili giây
hoặc hơn

+12

BẬT BẬTTẮT Trạng thái thiết bị

4-5 (tín hiệu ra)

1-2
(xung tín hiệu vào)

Rơ le (nhà thầu cấp)

NGUỒN
Tiếp điểm bên ngoài
(hộp công tắc.v.v. nhà thầu cấp)

Mạch điều khiển
dàn lạnh

T10
(YEL) Tiếp điểm trong hình 

là trạng thái mà thẻ 
đã được rút ra

2 m

T10
(Màu vàng)

1. Thông số kỹ thuật của tiếp điểm T10 (T10: NC061 trong bo mạch của dàn lạnh)

CHÚ Ý:  Chiều dài dây dẫn từ dàn lạnh đến Rơ le tối đa là 2m
 Có thể ổn định tín hiệu xung nhiễu với bộ JP (tham khảo JP001)

2. Minh hoạt thực tế
Tắt cưỡng bức Xuất tín hiệu Bật/Tắt

Rơ le (nhà thầu cấp)

Thiết bị điều khiển hệ thống FSV Thiết bị điều khiển hệ thống FSVThiết bị điều khiển hệ thống FSV Thiết bị điều khiển hệ thống FSV

• Điều khiển và giám sát trạng thái của từng dàn lạnh (1 nhóm).
• Thêm hoạt động và dừng, có tín số cho tốc độ gió và lựa chọn chế độ.
• Cài đặt và đo nhiệt độ nhiệt độ không khí vào dàn lạnh có thể được thực hiện từ điều khiển trung tâm.
• Tín hiệu analog cho cài đặt nhiệt độ là từ 0 đến 10V, hoặc 0 đến 140 Ohm.
• Cấp nguồn từ tiếp điểm T10 của dàn lạnh.
• Có thể cấp nguồn độc lập (trong trường hợp đo nhiệt độ khí vào).
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(nhà thầu cung cấp)

LON LON

Giao tiếp LonWorks 

Dây tín hiệu 
LonWorks

Dây điều khiển
dàn lạnh/dàn nóng

• Bộ điều khiển hệ thống

Bộ giao tiếp LonWorks (CZ-CLNC2)

Chức năng

• Bộ giao tiếp này là một bộ chuyển đổi tín hiệu để kết nối 
   LonWorks với hệ thống điều khiển của FSV.

• Từ kết nối máy chủ đển LonWorks, có thể kết nối
   để cài đặt cơ bản và giám sát trạng thái của 16 nhóm dàn lạnh.

Cài đặt thiết bị điều hòa 
từ bộ LonWorks

Cài đặt cho mỗi nhóm dàn lạnh

Khởi động/Dừng 

Cài đặt nhiệt độ

Lựa chọn chế độ hoạt động

Lựa chọn cài đặt 1

Lựa chọn cài đặt 2

Cài đặt cho tất cả dàn lạnh Dừng khẩn cấp

Trạng thái của thiết bị điều hòa báo đến bộ LonWorks

Khởi động/Dừng 

Cài đặt nhiệt độ

Lựa chọn chế độ hoạt động

Lựa chọn cài đặt 1

Lựa chọn cài đặt 2

Trạng thái cảnh báo

Các dàn lạnh có tín hiệu cảnh báo

Nhiệt độ phòng

Trạng thái thiết bị điều hòa

Thông tin cấu hình
Cài đặt khoản thời gian truyền tín hiệu

Thời gian tối thiểu để đảm bảo truyền tín hiệu

Ví dụ

Kết nối giao tiếp với bộ điều khiển
của hãng khác

Giao tiếp kết nối với mạng LonWorks

Ví dụ như bộ điều khiển BMS của hãng khác kết nối với CZ-CFUNC2
(chi tiết xin vui lòng liện hệ với các đại lý ủy quyền)

Chức năng thông qua bộ CZ-CFUNC2

Cài đặt dàn lạnh

Mở/Tắt

Thay đổi chế độ

Cài đặt nhiệt độ

Cài đặt tốc độ quạt

Cài đặt cánh gió

Cài đặt điều khiển trung tâm

Tín hiệu tấm phin lọc

Tắt cảnh báo

Trạng thái dàn lạnh

Đặt lại cảnh báo

Lựa chọn chế độ hoạt động

Cài đặt nhiệt độ

Tốc độ quạt

Trạng thái cánh gió

Cài đặt điều khiển trung tâm

Trạng thái tấm phin lọc

Trạng thái lỗi/không lỗi

Mã cảnh báo

RS485/
RS232C

Bộ chuyển

(nhà thầu cấp)

Bộ chuyển đổi
của nhà sản xuất
BMS 
(nhà thầu cấp)

Bộ chuyển đổi
tín hiệu

Dàn nóng
Điều khiển nhóm Điểu khiển riêng lẻ

Tối đa 64 DL

Tối đa 64 DL

Điểu khiển riêng lẻ

Điểu khiển riêng lẻ

Điểu khiển riêng lẻTối đa 16 hệ thống 
Kết nối tối đa 512 DL

Điều khiển nhóm

Điều khiển nhóm

Dàn nóng

Dàn nóng

Dàn nóng

(RS-485)
(RS-232C)

Bộ chuyển đổi tín hiệu
(CZ-CFUNC2)

Có thể kết nối 128 dàn lạnh 
với 1 bộ chuyển đổi tín hiệu

Thiết bị điều khiển dòng máy lạnh FSV Thiết bị điều khiển dòng máy lạnh FSV

Thiết bị điều khiển trung tâm

Thiết bị điều khiển hệ thống FSV Thiết bị điều khiển hệ thống FSV
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Kích thước bộ điều khiển FSV

BỘ ĐIỀU KHIỂN NỐI DÂY
(CZ-RTC4)

BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY

17 70

12
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66.8
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6.

8

10

4.4

83
.5

33.4

6.61

13

33
.5

16
.7

9.4

4.45.4

9.4

8

BỘ ĐIỀU KHIỂN GIẢN ĐƠN
(CZ-RE2C2)
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CẢM BIẾN ĐIỀU KHIỂN
(CZ-CSRC3)

(mm)
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R 5

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU
(CZ-CFUNC2)

116

160
1486 (6)

122

16
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12
1

11
5

5214

BỘ ĐIỀU KHIỂN BẬT/TẮT
(CZ-ANC3)

BỘ KẾT NỐI TÍN HIỆU VÀO/RA CHO MỖI DÀN LẠNH
(CZ-CAPBC2)

BỘ GIAO TIẾP LONWORKS
(CZ-CLNC2)

BỘ KẾT NỐI TÍN HIỆU VÀO/RA CHO DÀN NÓNG
(CZ-CAPDC2)

4 - Ø 5 hole

Phóng to

Chi tiết lỗ bắt vít

3 - Ø 30 holeLỗ bắt vít (4 lỗ)

BỘ ĐIỀU KHIỂN CÓ DÂY CAO CẤP
(CZ-RTC5)

120

120

16

BỘ NHẬN TÍN HIỆU 
CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN 
KHÔNG DÂY
(CZ-RWSC3) 70

20
12

0

Unit: mm

CẢM BIẾN ECONAVI 
(CZ-CENSC1) 70

2012.3

11.3 12
0

32
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24.7520

120
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120

20 
 85  280 

 2
40

 
 2

2 

BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
(CZ-256ESMC3)

16 51.9 15 90 15120

12
0

24
.7

70
.6

24
.7

70
.6

462.0 - R2.5

83
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Nhận thấy sự lo lắng của người tiêu dùng và những khó khăn về tài chính để đáp ứng với những quy định mới
về sử dụng ga R22, Panasonic đã phát triển một giải pháp mới hiệu quả và đơn giản
để chuyển sang dùng ga lạnh R410A.

Panasonic VRF Renewal là gì ?
Công nghệ VRF Renewal cho phép tái sử dụng đường ống sử dụng ga R22
đang có chuyển sang dùng ga R410A hiệu suất cao. 

Có gì đặc biệt trong giải pháp của Panasonic?
Bằng cách tái sử dụng đường ống R22 hiện có, người tiêu dùng có thể tiết kiệm đáng kể
từ việc giảm chi phí lắp đặt nhưng vẫn không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào về bảo hành hoặc hiệu suất.

R22 là chất thuộc nhóm HCFC và được xếp loại làm suy giảm ôzôn, đã bị cấm
theo Nghị định thư Motreal.
Nhiều hệ thống VRF sử dụng ga R22 hiện nay cần phải được thay thế trong những năm tới
bởi những hệ thống VRF dùng ga R410A hiện đại và hiệu quả hơn.

Các ứng dụng hệ thống
VRF Renewal 
Một giải pháp quan trọng để giảm thiểu khả năng
làm ảnh hưởng đến tầng ôzôn

Panasonic đưa ra hành động tiên phong 
trong việc chuyển sang dùng môi chất lạnh R410A

VRF thay mới

Khả năng làm suy giảm tầng Ôzôn

R22 HCFCs 0.055

R410A HFC 0

R407C HFC 0

Trước khi tái sử dụng đường ống, để chắc chắn 
hãy liên hệ với một đại lý ủy quyền của Panasonic 
để được tư vấn.

R22 – Giảm hợp chất Clo là một việc làm rất quan trong cho một tương lai 
sạch hơn.

Panasonic VRF Renewal cho phép một hệ thống VRF hoàn toàn mới gồm các dàn lạnh và dàn nóng, được lắp đặt 
với hệ thống đường ống hiện có. Công nghệ tiên tiến của Panasonic cho phép hệ thống để làm việc với các 
đường ống đã lắp đặt trước đó bằng cách quản lý áp suất làm việc trong hệ thống xuống mức tương đương hệ 
thống R22 (3.3 bar).
Điều này đảm bảo hệ thống hoạt động một cách an toàn và hiệu quả mà không giảm công suất.
Các thiết bị mới có khả năng tăng hệ số COP / EER bằng cách sử dụng công nghệ máy nén biến tần và
bộ trao đổi nhiệt.
Sau khi liên lạc với nhà cung cấp Panasonic của bạn về hạn chế của đường ống và đã đạt được sự
chấp thuận cho sử dụng Panasonic VRF Renewal, có ba bài kiểm tra chính phải được thực hiện để
đảm bảo rằng hệ thống có thể được sử dụng một cách hiệu quả.
Trước hết phải thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng đường ống hiện có và bất kỳ hư hại nào cũng phải được sửa chữa.
Thứ hai là phải thực hiện kiểm tra dầu để đảm bảo rằng hệ thống đã không có bất kỳ sự cố cháy máy nén nào xảy 
ra trong quá trình hoạt động.
Cuối cùng một bộ phụ tùng VRF renewal (CZ-SLK2) phải được lắp đặt vào đường ống để đảm bảo
hệ thống được làm sạch bất kỳ dư lượng dầu nào còn sót lại.

VRF Renewal

Hình bên sẽ cho thấy một cái nhìn
tổng quan của bộ phụ kiện VRF Renewal 
(CZ-SLK2), được yêu cầu khi hệ thống 
đường ống hiện có được sử dụng lại.
Nếu chiều dài và kích thước ống hiện có là 
không chắc chắn, hãy lắp kèm một mắt 
xem ga như hình bên dưới. Nó sẽ được 
sử dụng để kiểm tra lượng môi chất lạnh 
được nạp bổ sung (tính toán khối lượng 
ga theo kiểm tra 4, trang 122).

Bộ phụ kiện VRF Renewal (CZ-SLK2) và mắt xem ga

AB

445 (12, 14, 16 HP)

535 (4,5,6,8, 10 HP)

A B

Bộ phụ kiện VRF Renewal : CZ-SLK2

Dàn nóng Tới dàn lạnh

Phin lọc Cổng sạc ga

Đơn vị: mm

Mắt xem ga (nhà thầu cấp).
Nếu không chắc chắn về chiều dài và kích thước 
của ống hiện có, hãy lắp kèm một mắt xem ga 
vào ống lỏng và dùng nó để kiểm tra lượng
môi chất lạnh được nạp bổ sung vào hệ thống.

Lắp đặt

Kích thước ống nối (Inch mm)
A: Ø1/2 (12.7) (12, 14, 16 HP)
B: Ø3/8 (9.52) (8, 10 HP)

Chú ý: Nếu kích thước ống không đúng với ống hiện có, phải dùng 
nối giảm (nhà thầu cấp) để điều chỉnh đường kính ống.

Ống lỏng

Ống hơi
Ống 
cân bằng

Bộ phụ kiện VRF (CZ-SLK2)

Mắt xem ga

• Để hạn điều chỉnh mức áp suất tới hạn là 3,3 MPa, một số thiết lập đặc biệt cần được thực hiện tại công trường.
• Một bộ phin lọc phải được lắp vào ống lỏng của từng dàn nóng.
• Không cần phải loại bỏ bộ VRF Renewal sau khi hoàn thành quá trình chạy thử vì nó có thể được giữ lại để hoạt động bình thường.
• Khi lắp bộ VRF Renewal, chú ý đến vị trí lắp đặt, hướng của phin lọc và van bi. Bất kỳ sai lầm nào sẽ làm công việc bảo trì thêm phức tạp.
• Vật liệu cách nhiệt (nhà thầu cấp: khả năng chịu nhiệt đến 80OC hoặc cao hơn và độ dày 10 mm hoặc lớn hơn) sẽ được dùng để bọc các 

bộ VRF Renewal.
• Các bộ VRF Renewal và phin lọc có thể cần được thay thế tùy thuộc vào tình trạng của các dàn nóng hiện có. Khuyến cáo nên sử dụng

bộ lọc ẩm Danfoss DMB 164 để thay thể (nhà thầu cấp).

VRF thay mới
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Kiểm tra 1 Có đoạn ống nào có thể tái 
sử dụng?

Kiểm tra 2

Tổng chiều dài và chênh lệch 
độ cao của hệ thống đường ống 
hiện hữu có nằm trong dãy cho 
phép của hệ thống mới không?

Kiểm tra 3
Kích thước đường ống hiện tại có
nằm trong dãy cho phép
hay không?

Kiểm tra 4 Lượng môi chấp nạp thêm 
dưới hay trên mức giới hạn?

Quy trình cho việc VRF renewal

Thay mới đường ống.

Có những đoạn ống nào có thể 
được tái sử dụng?

Cần được lắp đặt hệ 
thống đường ống mới.

Hệ thống hiện tại có còn hoạt động 
ở chế độ làm lạnh hay không?

Kiểm tra xem có bụi bẩn bên trong 
đường ống hiện tại không?

Có lịch sử hỏng máy nén trong hệ 
thống cũ không? Kiểm tra chế độ sưởi ấm.

(1) Vận hành kiểm tra chế độ sưởi ấm trong 30 phút.
(2) Thay thế những lọc ẩm (bên trong “Renewal Kit”) 

của tất cả dàn nóng.

*Thông thường thay thế phin lọc một cách độc lập.Hệ thống cũ có còn hoạt động được 
ở chế độ làm lạnh không?

Cho vận hành ở chế độ làm lạnh 
ít nhất là 15 phút, sau đó chạy 

chế độ “pump down” để thu hồi 
môi chất trong hệ thống.

Lắp đặt dàn lạnh và dàn nóng mới, kết nối thiết bị “ VRF Renewal Kit” (CZ-SLK2) vào.
Nếu không biết chính xác chiều dài đường ống, gắn mắt xem ga trên đường ống khi nạp môi chất.

Nếu kích thước ống chính to hơn 3 lần thì bổ sung thêm dầu (mục xem xét 3).

Kiểm tra cẩn thận quá trình đi ống và nạp môi chất
Nếu không biết rõ chiều dài và kích cỡ đoạn ống, nạp với lượng môi chất tối thiểu cần nạp thêm dựa trên 

bảng tính ở mục xem xét 4. Tiếp theo, xác định lượng môi chất đã được nạp đã đầy đủ và đúng tỷ lệ so với 
tổng lượng môi chất của cả hệ thống hay chưa qua mắt xem ga và áp lực của hệ thống trong quá trình chạy thử.

Chạy thử hoạt động ở chế độ làm lạnh.
Nếu như chỉ nạp thêm lượng môi chất tối thiểu khi không xác định được chiều dài đường ống,

hãy kiểm tra trạng thái của dòng môi chất thông qua mắt ga ở đường lỏng 
Tuy nhiên, lượng môi chất nạp thêm không nên vượt quá mức cho phép.

Cần sử dụng thiết bị 
thu hồi môi chất.

Có

CóKhi những xem xét từ 
1~4 đều thỏa 

Không

Không

Có

Có

Không

Không

Kiểm tra lại

Kiểm tra lại

Không nên sử dụng 
hệ thống hiện tại.

Có

Tháo rời tất cả dàn lạnh và 
dàn nóng.

Không

VRF thay mớiVRF thay mới
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Với lịch sử 56 năm, bộ phận kinh doanh máy điều hòa không khí Panasonic đã trở thành một công ty đa quốc gia
được công nhận trên toàn thế giới. Panasonic với nỗ lực không ngừng nghỉ đổi mới sản phẩm, từ nhà sản xuất  
máy nén đến cung cấp các giải pháp toàn diện về điều hòa không khí.
Panasonic đã trở thành một thương hiệu tin tưởng của người tiêu dùng về hoạt động cung cấp các sản phẩm 
có chất lượng và ổn định cao.

• Sản xuất máy nén trên toàn cầu đạt hơn 
200 triệu máy

• Bắt đầu hợp tác với Sanyo mảng  
kinh doanh điều hòa  
• Thông qua mua bán cổ phiếu,
SANYO và Panasonic sở hữu toàn 
bộ các công ty thành viên. 

• Thành lập công ty kinh doanh ở Châu Âu 
(PHAAE) chuyên kinh doanh máy điều hòa  
• Panasonic Châu Âu HA (PHAAE) tăng 
cường kinh doanh máy điều hòa không 
khí thương mại 

• Bắt đầu kinh doanh dòng máy 2 chiều 
kết hợp thiết bị làm nóng nước ở Châu Âu.
• Máy làm nóng nước sinh thái thân thiện 
với môi trường thay thế cho hệ thống sưởi 
ấm bằng nhiên liệu thông thường

• Ra mắt hệ thống điều hòa VRF FSV 
series công suất lớn 

• Khánh thành tập đoàn Panasonic mới

• Mở rộng mảng VRF ở Malaysia

• Tại lễ trao giải thưởng bảo 
tồn năng lượng, máy điều hòa 
Panasonic đã giành giải thưởng 
“Chairman’s Award” trong khi 
công nghệ EcoCute đã giành 
giải thưởng “Director general”  
( Giải thưởng của trung tâm bảo 
tồn năng lượng Nhật Bản)

• Ra mắt đầu tiên trên thế giới
máy điều hòa không khí sử dụng máy nén 
xoắn ốc nhỏ gọn 

• Sản phẩm điều hòa Panasonic trở nên 
cực kỳ thành công tại thị trường Nhật Bản 
• Những cải tiến về tự động hướng gió, 
cảm biến chuyển động đã giúp phát 
triển thị phần của Panasonic 

• Ra mắt dòng sản phẩm điều hòa trung 
tâm VRF công suất lớn trên toàn thế 
giới với chức năng làm lạnh và sưởi ấm 
đồng thời

• Thành lập nhà máy sản xuất điều hòa 
Matsushita-Wanbao (Quãng Châu) 
(MWAC)
• Thành lập nhà máy sản xuất máy nén 
Matsushita-Wanbao (Quãng Châu)
(MWCC)
• Thành lập học viện kỹ thuật điều hòa 
không khí Matsushita (Matsushita ACE) 

1958 1972 1985 2003 2006 2010
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2008
2011
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19931961

1965

1968

1983
• Ra mắt máy điều hòa không khí loại biến tần
• Bắt đầu kinh doanh máy điều hòa biến 
tần đầu tiên của Panasonic
• Công nghệ biến tần 
phát triển trở thành 
công nghệ cốt lõi 
trong ngành điều hòa 
không khí 
• Bắt đầu kinh doanh 
máy điều hòa không khí 
tại thị trường Châu Mỹ

• Bắt đầu xuất khẩu máy điều hòa 
không khí sang thị trường Việt Nam

• Ra mắt máy điều   
hòa không khí thế 
hệ mới

Bắt đầu sản xuất  
chiller hấp thụ .

Giới thiệu hệ thống điều hòa 
VRF 2 chiều sử dụng gas 
(GHP) đầu tiên.

Giới thiệu hệ thống VRF 3 đường ống 
sử dụng đồng thời cả làm lạnh và 
sưởi ấm đầu tiên trên thế giới.

Ra mắt hệ thống điều hòa 
trung tâm VRF công suất lớn 
đầu tiên trên thế giới.

Ra mắt hệ thống điều hòa trung tâm
VRF công suất lớn sử dụng đồng thời 
cả làm lạnh và sưởi ấm đầu tiên trên 
thế giới.

• Panasonic (thương
hiệu National) giới
thiệu dòng máy điều 
hòa không khí cho gia 
đình đầu
tiên, máy điều hòa 
không khí cửa sổ
• Tập đoàn kinh doanh điện gia dụng
(Kadoma) bắt đầu sản xuất máy  
điều hòa không khí
• Bắt đầu kinh doanh máy điều hòa 
không khí

• Bắt đầu phát triển máy nén rotary
• Các máy nén chất lượng và hiệu suất cao
đã thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất 
điều hòa không khí trong và ngoài nước
• Bắt đầu hoạt động kinh doanh ở nước ngoài

• Thành lập cơ sở sản xuất đầu
tiên ở nước ngoài tại Malaysia với tên gọi 
là MAICO
• Bắt đầu xuất khẩu từ MAICO sang
Nhật Bản, Indonesia, Úc và các thị
trường khác
• Bắt đầu hoạt động song song 2 hệ
thống nhà máy tại Nhật và Malaysia

• Bắt đầu sản xuất máy nén xoắn ốc
• Máy nén xoắn ốc đem lại hiệu suất
cao, độ ồn thấp và rung động thấp 

• Ra mắt hệ thống EcoCute yên tĩnh,
nhẹ, nhỏ gọn với công nghệ tiết kiệm năng
lượng được cải tiến
• Với công nghệ EcoCute đã mang lại hiệu
suất cao, bình tách lỏng ít CO2 hơn so với 
máy nén xoắn ốc
• Bắt đầu sản xuất dòng máy điều hòa
không khí tiết kiệm năng lượng mini-VRF
sử dụng cho khu dân cư
• Máy làm nóng nước CO2 hai chiều
(EcoCute) sử dụng chất làm lạnh tự nhiên
không độc hại, không gây cháy (CO2) thay 
cho Freon để giảm tác động môi trường
• Ra mắt chức năng tự động làm sạch phin
lọc cho máy điều hòa không khí (AC robot)

Lịch sử hệ thống VRF Panasonic
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Tại Panasonic, chúng tôi tin rằng một hệ thống điều hòa tốt nhất là phải hoạt 
động êm ái và hiệu quả trong khi vẫn giảm tối đa sự tác động  tới môi trường. Khi  
sử dụng sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể tin tưởng vào sự hoạt động bền bỉ  
lâu dài mà không cần sự bảo trì thường xuyên. Như một phần của quá trình 
nghiên cứu phát triển và thiết kế nghiêm ngặt, điều hòa Panasonic phải trải qua 
những bài kiểm tra khắt khe để đảm bảo tính hiệu quả và ổn định lâu dài.
Những quá trình kiểm tra về độ bền, khả năng chống nước, chống va đập, và  
độ ồn luôn được tiến hành cho từng bộ phận riêng biệt và cả sản phẩm sau khi 
đã lắp ráp hoàn thiện. Với những nổ lực không ngừng nghỉ, điều hòa Panasonic  
đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn, quy phạm công nghiệp tại mỗi nước  
mà chúng tôi cung cấp sản phẩm của mình.

Ứng dụng những công nghệ tiên tiến để làm cuộc sống tốt
đẹp hơn, chúng tôi tồn tại là nhờ vào sự cam kết về 
chất lượng sản phẩm.
Quan niệm phát triễn sản phẩm của chúng tôi được kế thừa
các truyền thống từ các ngành nghề thủ công Nhật Bản.
Panasonic đang xây dựng dựa trên giá trị truyền thống Nhật
Bản là sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trên toàn 
thế giời để phát triễn và sản xuất ra những sản phẩm tốt   
và mang chúng đến với tất cả mọi người.

Phòng thí nghiệm Gunma của Panasonic tại Nhật (PAPARS)

Độ bền bỉ Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế
Tại Panasonic chúng tôi biết tầm quan trọng của việc kéo dài tuổi thọ với tần suất bảo trì tối thiểu. Đó là lý do 
tại sao máy điều hòa không khí của chúng tôi đều vượt qua bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt.

Nhằm nâng cao thương hiệu Panasonic trên toàn thế giới, chúng tôi nỗ lực không ngừng nghỉ để cung cấp  
sản phẩm chất lượng cao nhất với tác động tới môi trường thấp nhất có thể.

Thử nghiệm độ bền
Nhằm đảm bảo độ bền và vận hành ổn định 
trong nhiều năm, chúng tôi tiến hành kiểm 
tra hoạt động dưới những điều kiện khắc 
nghiệt gấp nhiều lần so với điều kiện vận 
hành thực tế.

Các bộ phận ổn định đáp ứng 
hoặc vượt qua các tiêu chuẩn 
công nghiệp 
Ở mỗi quốc gia nơi được bán máy điều 
hòa, Panasonic luôn tuân thủ các tiêu 
chuẩn và quy định công nghiệp cần thiết. 
Ngoài ra, Panasonic tiến hành kiểm tra 
nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ tin cậy 
cho các vật liệu và thiết bị. 

Thử nghiệm độ bền máy nén
Sau khi kiểm tra hoạt động liên tục, chúng 
tôi tách rời máy nén từ dàn nóng , thảo gỡ 
các chi tiết và kiểm tra các kết cấu bên trong 
nhằm tìm ra các nguy cơ hư hỏng tiềm tàng, 
điều này giúp đem lại hoạt động hiệu quả 
lâu dài, ổn định cho máy nén trong những  
điều kiện khắc nhiệt. 

Tiêu chuẩn RoHS / REACH
Tất cả các thành phần và vật liệu sản xuất 
đều tuân thủ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt 
của Châu Âu RoSH/REACH về quy định bảo 
vệ môi trường. Trong quá trình phát triển và 
sản xuất các bộ phận đều được tiến hành 
kiểm tra chặt chẽ tới hơn 100 loại vật liệu 
nhằm đảm bảo không có các thành phần 
độc hại môi trường.

Thử nghiệm chống nước
Với các dàn nóng ngoài trời bị tác động bởi 
mưa và gió, chúng tôi trang bị tiêu chuẩn 
chống nước IPX4. Các điểm tiếp xúc trên 
các bảng mạch điện tử đều được phủ nhựa 
thông nhằm chống lại tiếp xúc của nước 
hoặc các chất tương tự.

Quy trình sản xuất tinh vi
Dây chuyền sản xuất điều hòa không khí của 
Panasonic sử dụng công nghệ tự động hóa 
cao cấp để đảm bảo sản phẩm được sản 
xuất hiệu quả và đồng bộ ở mức cao nhất về 
chất lượng và ổn định.

Phủ nhựa thông lên  
bản mạch điều khiển Độ dẻo dai của 

vật liệu nhựa dùng 
trong sản xuất cánh 
quạt được xác nhận 
bằng phương pháp 
kéo dãn

Tính ổn định và bền bỉ
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Trong bất cứ môi trường nào, máy điều hòa không khí không chỉ thân thiện, tiết kiệm năng lượng 
mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, sự thoải mái và năng suất lao động.
Dù đó là văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại hay các loại kiến trúc khác. 
Là một trong những trụ cột của lĩnh vực kinh doanh dự án Panasonic, ngành điều hòa không 
khí cung cấp giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với những công nghệ  
tiên tiến và đội ngũ chuyên môn của mình, Panasonic đã phục vụ nhiều khách hàng với nhiều  
yêu cầu đa dạng trên toàn thế giới.
Giải pháp điều hòa không khí Panasonic được thiết kế dựa trên nền tản đáp ứng các nhu cầu  
cụ thể theo đặc điểm mỗi vùng, đồng thời mang đến sự hiệu quả và tin cậy tuyệt vời.  
Tại mỗi dự án, Panasonic theo đuổi sự tối ưu hóa trong việc tiêu thụ năng lượng và tài nguyên 
góp phần bảo vệ môi trường.

Trung tâm đào tạo PACT
Panasonic có 24 trung tâm đào tạo trên toàn thế giới để hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp sử dụng hệ thống điều hòa không khí Panasonic.  
Đại diện PACT cam kết hỗ trợ vững chắc cho các đối tác mua bán,  
nhà phân phối và đội dịch vụ kỹ thuật ở Châu Âu, Châu Á, Châu Đại Dương 
và Châu Mỹ.

Chứng nhận chất lượng Nhật Bản trên toàn thế giới 
Với một mạng lưới nhà máy sản xuất và cơ sở R & D rộng khắp, Panasonic  
cung cấp các sản phẩm sáng tạo kết hợp các công nghệ tiên tiến xác lập nên  
một tiêu chuẩn cho máy điều hòa không khí trên toàn thế giới. Mở rộng mạng 
lưới kinh doanh trên toàn cầu, chúng tôi cố gắng để vượt qua mọi giới hạn nhằm 
đem đến sản phẩm cao cấp chất lượng nhất.

Hệ thống trung tâm PACT

PAPARS
Công ty điều hòa dân dụng 
Panasonic và môi chất lạnh 
Gunma , Nhật Bản.
Thành lập tháng 7 1959
• Máy điều hòa
• Tủ đông/ga lạnh

PAPAMY 
Nhà máy sản xuất điều 
hòa dân dụng Panasonic 
Malaysia

Thành lập tháng 4 1972
• Máy điều hòa
• Máy 2 chiều có thiết bị  
làm nóng nước

PTW 
Công ty TNHH  Panasonic  
Đài Loan.

Thành lập tháng 10 1962
• Máy điều hòa 
• Máy điều hòa tự động 
•  Sản phẩm gia dụng

PMI 
Nhà máy sản xuất 
Panasonic Indonesia

Thành lập tháng 9 1965
• Máy điều hòa
•  Sản phẩm gia dụng

PMPC
Tập đoàn sản xuất 
Panasonic Philippin 

Thành lập tháng 9 1967
• Máy điều hòa 
• Sản phẩm gia dụng

APIN
Công ty máy móc gia dụng 
Ấn Độ

Thành lập tháng 12 2012
• Máy điều hòa

PAPAGZ  
Nhà máy sản xuất điều 
hòa dân dụng Panasonic 
(Quảng Châu)

Thành lập tháng 6 1993
• Máy điều hòa

PAPARADMY 
Nhà máy sản xuất điều 
hòa dân dụng Panasonic 
Malaysia

Thành lập tháng 6 1991
• Nghiên cứu và phát triển 
máy điều hòa 
• Máy 2 chiều có thiết bị 
làm nóng nước

PWAPCGZ
Nhà máy sản xuất máy nén 
Panasonic Wanbao   
(Quảng Châu)

Thành lập tháng 6 1993
• Máy nén rotary cho  
máy điều hòa 
• Máy nén cho máy điều hòa 
tự động

Nhà máy máy nén Papamy 

Thành lập tháng 1 1987
•Máy nén rotary cho 
 máy điều hòa 

PRDCS 
Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển Panasonic 
Suzhou 

Thành lập tháng 4 2002
• Máy điều hòa
• Nghiên cứu và phát triển 
cho sản phẩm gia dụng

Trung tâm nghiên cứu phát 
triển máy nén Papamy

Thành lập tháng 9 1997
• Trung tâm nghiên cứu 
 máy nén rotary

PAPARDL
Nhà máy sản xuất máy điều 
hòa và ga lạnh Dalian

Thành lập tháng 12 1995 
• Máy điều hòa

Nhật Bản

Malaysia

Đài Loan Indonesia Philippines Ấn Độ

Trung Quốc

Nhà máy sản xuất và nghiên cứu phát triển
Trụ sở chính PACT
Trạm PACT

Nhật Bản

Đài Loan
Trung Quốc

Đại Liên

Philippines

Wiesbaden, Đức

Prague, Cộng hòa Séc

Zhonghe, Đài Loan 

Panama, Mỹ La-tinh

Atlanta, Mỹ

Sydney, Úc
Auckland, New Zealand

Milan,Ý

Hồng Kong

Madrid, Tây Ban Nha
Barcelona, Tây Ban Nha

Moscow, Nga
Budapest, Hungary 

Shah Alam, Malaysia

Lyon, Pháp

Hanoi,
 Vietnam

Bangkok,Thái Lan

 Mumbai, Ấn Độ
New Delhi, Ấn Độ

Paris, Pháp

Bắc Âu, Nordic

Bracknell, Anh

 Jakarta, Indonesia
Indonesia

Malaysia

Chennai,
Ấn Độ

Hà Nội Việt Nam New dehil Ấn Độ

Milan Ý
Prague Séc

Bangkok Thái Lan Trung Quốc
Zhonghe Đài Loan Hồng Kong
Jakarta Indonesia Mumbai Ấn Độ

Sydney Úc Auckland New Zealand

Châu Mỹ Latin Panama Atlanta Mỹ

Wiesbaden Đức

Châu Âu

Châu Á

Châu Úc

Châu Mỹ

Lyon Pháp
Bracknell Anh

Shah Alam Malaysia

Stockholm Thụy Điển Budapest Hungary

Moscow Nga Barcelona Tây Ban Nha

Madrid Tây Ban Nha Paris Pháp

Mạng lưới điều hòa không khí  
Panasonic

Bộ phận điều hòa không khí
Công ty thiêt bị gia dụng (Shiga, Nhật Bản)
Thành lập tháng 4 1972
• Trụ  sở chính công ty thiết bị gia dụng
• Nhóm kinh doanh thiết bị gia dụng gia đình
• Bộ phận kỹ thuật
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Australia  Khách sạn Travelodge Hobart

KHÁCH SẠN
Indonesia  Khách sạn Patra Jasa 

  
Spain  Khách sạn Claris 5 GL Siberia  Khách sạn River Park

 

Ý Trung tâm thương mại Le Centurie

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Ấn Độ Sai Aarav Motors, Mehsana Thái Lan  Siêu thị Jiffy Plus 

Malaysia  Dự án Gapurna

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG
Malaysia  Nhà A - Tòa nhà VP Plaza 33

 

Thái Lan  Areeya Hồng Kông  King Yip Road

 

New Zealand  151 Cambridge Terrace  New Zealand  IAG Christchurch Tây Ban Nha  PTA Malaga  Nga   Văn phòng chính phủ Nga

 

BỆNH VIỆN SCHOOL
Indonesia Bệnh viện Persada  

CĂN HỘ
Trung Quốc Chung cư Star River Group Luxury Tây Ban Nha Xativa GHP Hồng Kông Dự án Gloucester Road Hồng Kông Dự án The Green

Panama Mosaic Building PANAMA PACIFICO Úc Trung tâm Macquarie 

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF MF2:
Dàn nóng: 8 tổ hợp
Dàn  lạnh: 116 dàn lạnh
Công suất lạnh:
302 kW / 86 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ME1:
Dàn nóng: 14 tổ hợp
Dàn  lạnh: 132 dàn lạnh
Công suất lạnh:
595 kW / 169 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ECOi ME1&LE1:
Dàn nóng: 11 tổ hợp
VRF MF1:
Dàn nóng: 14 tổ hợp
Dàn  lạnh: 233 dàn lạnh
Công suất lạnh:
769 kW / 218 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ECOi ME1:
Dàn nóng: 47 tổ hợp
Dàn  lạnh: 96 dàn lạnh
Công suất lạnh:
788 kW / 224 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ME1:
Dàn nóng: 109 tổ hợp
Dàn  lạnh: 537 dàn lạnh
Công suất lạnh:
5,370 kW / 1,526 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ME1:
Dàn nóng: 99 tổ hợp
Dàn  lạnh: 153 dàn lạnh
Công suất lạnh:
3,667 kW / 1,042 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ME1:
Dàn nóng: 19 tổ hợp
Dàn  lạnh: 85 dàn lạnh
Công suất lạnh:
1,519 kW / 432 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF LA1:
Dàn nóng: 136 tổ hợp
Dàn  lạnh: 294 dàn lạnh
Công suất lạnh:
2,108 kW / 599 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF MF1:
Dàn nóng: 20 tổ hợp
Dàn  lạnh: 75 dàn lạnh
Công suất lạnh:
850 kW / 242 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF MF2:
Dàn nóng: 25 tổ hợp
Dàn  lạnh: 131 dàn lạnh
Công suất lạnh:
976 kW / 278 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF Ecoi ME1:
Dàn nóng: 20 tổ hợp
Dàn  lạnh: 74 dàn lạnh
Công suất lạnh:
908 kW / 258 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF Ecoi ME1:
Dàn nóng: 42 tổ hợp
Dàn  lạnh: 277 dàn lạnh
Công suất lạnh:
2,045 kW / 581 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ECOi MF1:
Dàn nóng: 18 tổ hợp
Dàn  lạnh: 57 dàn lạnh
Công suất lạnh:
656 kW / 186 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ECOi ME1:
Dàn nóng: 3 tổ hợp
Dàn  lạnh: 19 dàn lạnh
Công suất lạnh:
156 kW / 44 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ME1:
Dàn nóng: 49 tổ hợp
Dàn  lạnh: 191 dàn lạnh
Công suất lạnh:
3,590 kW / 1,020 tấn lạnh

Indonesia Bệnh viện Bekasi

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ME1:
Dàn nóng: 42 tổ hợp
Dàn  lạnh: 283 dàn lạnh
Công suất lạnh:
1,792 kW / 509 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ME1:
Dàn nóng: 21 tổ hợp
Dàn  lạnh: 116 dàn lạnh
Công suất lạnh:
989 kW / 281 tấn lạnh

Mỹ  Đại học Shippensburg Thái Lan Trường cao đẳng nghệ thuật Kalasin 

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF MF1:
Dàn nóng: 55 tổ hợp
Dàn  lạnh: 530 dàn lạnh
Công suất lạnh:
1,498 kW / 426 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF ME1:
Dàn nóng: 5 tổ hợp
Dàn  lạnh: 53 dàn lạnh
Công suất lạnh:
646 kW / 184 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF LE1:
Dàn nóng: 966 tổ hợp
Dàn  lạnh: 3,948 dàn lạnh
Công suất lạnh:
16,737 kW / 4,755 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF Eco G:
Dàn nóng: 8 tổ hợp
Dàn  lạnh: 8 dàn lạnh
Công suất lạnh:
624 kW / 177 tấn lạnh 

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF LA1:
Dàn nóng: 67 tổ hợp
Dàn  lạnh: 255 dàn lạnh
Công suất lạnh:
1,391 kW / 395 tấn lạnh 

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF LA1:
Dàn nóng: 239 tổ hợp
Dàn  lạnh: 999 dàn lạnh
Công suất lạnh:
6,425 kW / 1,825 tấn lạnh 

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF LE1:
Dàn nóng: 156 tổ hợp
Dàn  lạnh: 357 dàn lạnh
Công suất lạnh:
2,338 kW / 664 tấn lạnh

Hệ thống ĐHKK Trung tâm
VRF MF2:
Dàn nóng: 13 tổ hợp
Dàn  lạnh: 144 dàn lạnh
Công suất lạnh:
768 kW / 218 tấn lạnh

Hệ thống điều hòa không khí Panasonic cung cấp giải pháp toàn diện cho các dự án trên toàn thế giới.
Với công nghệ tiên tiến đã được kiểm nghiệm thực tế một cách rộng rãi thông qua việc phục vụ cho nhiều 
đối tượng khách hàng trong những điều kiện môi trường rất khác nhau trên toàn thế giới.

Các dự án tham khảo
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