CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PENTE

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HOÀ LUÂN PHIÊN

Version 2.0

Hotline: (84) 2320 5959 - Email: sales@pente.vn
Website: www.pente.vn

| www.spente.vn

MỤC LỤC

1.

Chỉ dẫn an toàn ..................................................................................................................................... 4
1.1.

Ký hiệu........................................................................................................................................... 4

1.2.

An toàn chung ............................................................................................................................... 4

2.

Tính năng hệ thống ............................................................................................................................... 5

3.

Hướng dẫn sử dụng nhanh ................................................................................................................... 6

4.

Kiến trúc hệ thống................................................................................................................................. 7

5.

Vận hành ............................................................................................................................................... 7
5.1.

Trường hợp sự cố.......................................................................................................................... 7

5.2.

Chế độ điều khiển bằng tay .......................................................................................................... 8

5.3.

Chế độ tự động ............................................................................................................................. 8

5.4.

Thiết lập thông số vận hành hệ thống .......................................................................................... 9

5.4.1.

Đăng nhập hệ thống.............................................................................................................. 9

5.4.2.

Menu chính của hệ thống ................................................................................................... 10

5.4.3.

Chia nhóm điều hoà ............................................................................................................ 10

5.4.4.

Đặt thời gian bật/tắt cho riêng từng điều hoà.................................................................... 11

5.4.5.

Cho phép hoặc vô hiệu hoá điều hoà ................................................................................. 12

5.4.6.

Thiết lập cấu hình mạng ...................................................................................................... 13

5.4.7.

Đặt thời gian chạy trong chế độ luân phiên........................................................................ 14

5.4.8.

Đặt thời gian gối trong chế độ luân phiên .......................................................................... 14

5.4.9.

Đặt giới hạn nhiệt độ bật điều hoà tăng cường và cảnh báo ............................................. 15

5.4.10.

Đặt kích thước nhóm động ................................................................................................. 16

5.5.

Thiết lập chế độ vận hành hệ thống ........................................................................................... 16

5.5.1.

Chế độ luân phiên theo thời gian (nhóm cố định) .............................................................. 16

5.5.2.

Chế độ luân phiên theo thời gian (nhóm động).................................................................. 17

5.5.3.

Chế độ tự động theo thời gian riêng mỗi điều hoà ............................................................ 18

5.5.4.

Chế độ vận hành bằng tay (Manual) ................................................................................... 19

5.5.5.

Chế độ vận hành tự động theo nhiệt độ............................................................................. 19

5.6.

Các tính năng khác ...................................................................................................................... 20

5.6.1.

Thiết lập đồng hồ hệ thống ................................................................................................. 20

5.6.2.

Bật tắt chế độ cảnh báo bằng tin nhắn SMS ....................................................................... 20
P a g e 2 | 25

5.6.3.

Bật tắt chế độ cảnh báo bằng gọi điện ............................................................................... 20

5.6.4.

Kiểm tra trạng thái tài khoản SIM ....................................................................................... 21

5.6.5.

Nạp tiền cho tài khoản SIM ................................................................................................. 21

5.6.6.

Nhập số điện thoại cảnh báo .............................................................................................. 22

5.7.

Phần mềm ghi log dữ liệu ra máy tính ........................................................................................ 22

5.7.1.

Giới thiệu............................................................................................................................. 22

5.7.2.

Cài đặt và sử dụng phần mềm ............................................................................................ 23

P a g e 3 | 25

1. Chỉ dẫn an toàn
1.1.

Ký hiệu
Nguy hiểm
Đây là ký hiệu cho các trường hợp nguy hiểm, nếu không tránh có thể gây ra
các tác hại lớn làm hỏng thiết bị, gây chấn thương cho người dùng thậm chí có
thể nguy hiểm tới tính mạng.

Cảnh báo
Đây là ký hiệu cảnh báo cho các trường hợp có nguy cơ xảy ra sai hỏng, gây ra
vận hành sai cho hệ thống.
Chú ý
Đây là ký hiệu chỉ dẫn cho các trường hợp có thể gây ra các tác động không
mong muốn cần lưu ý khi vận hành.
Mẹo
Đây là ký hiệu đưa ra chỉ dẫn (mẹo mực) thực hiện một công việc nào đó hiệu
quả; trong một số trường hợp có ý nghĩa như kinh nghiệm có thể áp dụng tốt về
sau.

1.2.

An toàn chung

Hệ thống cần được lắp đặt và vận hành theo đúng hướng dẫn lắp đặt và sử dụng để tránh nguy
cơ gây hỏng thiết bị, các sự cố về điện hoặc mất an toàn điện.
Không tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu, đấu nối thiết bị mà không theo hướng dẫn của nhà sản
xuất. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị phải do cá nhân, tổ chức được uỷ quyền thực hiện để đảm bảo hệ
thống vận hành an toàn và duy trì chế độ bảo hành theo quy định.
Không trực tiếp thao tác, tiếp xúc phía trong tủ điện điều khiển, thực hiện đấu nối khi chưa ngắt
điện để đảm bảo an toàn điện, tránh nguy cơ bị điện giật.
Không đấu nối điều hoà có công suất vượt công suất thiết kế của tủ điều khiển.

P a g e 4 | 25

2. Tính năng hệ thống
-

-

-

-

-

Tủ điều khiển điều hoà luân phiên có chức năng điều khiển nhiều điều hoà tự động chạy luân
phiên theo nhiều chế độ khác nhau một cách linh hoạt, giúp các điều hoà hoạt động đảm bảo
tính liên tục, có dự phòng để duy trì nhiệt độ phòng theo mong muốn. Cảnh báo sự cố và kết
xuất dữ liệu cho biết trạng thái vận hành của hệ thống ra máy tính thông qua kết nối mạng
Ethernet.
Số lượng điều hoà cho phép điều khiển lên đến 6 chiếc với công suất có dải rộng, tuỳ thuộc lựa
chọn lắp đặt của người dùng.
Các chế độ tự động điều khiển bao gồm:
o Chạy theo lịch bật/tắt đặt riêng cho từng điều hoà
o Chạy luân phiên theo nhóm độc lập với khoảng thời gian vận hành đặt trước
o Chạy luôn phiên theo hai nhóm, nhóm thứ nhất bao gồm các điều hoà được chạy, nhóm
thứ hai là các điều hoà tạm nghỉ. Ở chế độ này, mỗi khi hết một khoảng thời gian vận
hành đặt trước, thiết bị tự động lựa chọn một điều hoà từ nhóm dự phòng bổ sung vào
nhóm đang chạy và loại một điều hoà ra khỏi nhóm đang chạy để đưa trở lại nhóm dự
phòng. Số lượng điều hoà mỗi nhóm có thể thay đổi theo thiết lập của người dùng. Việc
lựa chọn điều hoà chuyển nhóm thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo các điều hoà đều
có thời gian vận hành và thời gian nghỉ tương tự nhau.
o Chạy theo nhiệt độ môi trường. Ở chế độ này, người dùng có thể thiết lập các điều hoà
vận hành theo nhiệt độ môi trường thu được từ cảm biến nhiệt độ kèm theo hệ thống.
Khi nhiệt độ tăng đến ngưỡng đã đặt, điều hoà sẽ tự động được bật lên để điều tiết
nhiệt độ phòng giảm xuống dưới ngưỡng đã đặt giúp duy trì nhiệt độ phòng không vượt
quá ngưỡng đặt trước.
Việc ngắt và bật điều hoà (chuyển tiếp) được thực hiện có thời gian gối nhau để không xảy ra
khoảng thời gian mà các điều hoà đều tắt hoặc chưa khởi động xong, chưa làm mát được, dẫn
tới làm tăng nhiệt động phòng. Thời gian gối người dùng này có thể điều chỉnh được.
Trong khi vận hành ở chế độ tự động, nếu nhiệt độ vẫn tăng cao quá ngưỡng đã đặt trước, hệ
thống tự động bật bổ sung điều hoà trong nhóm dự phòng để giảm nhiết độ phòng đồng thời
gửi thông tin cảnh báo (tin nhắn SMS) cho người quản lý/vận hành theo các số điện thoại đã cài
đặt trước. Ngoài ra, cuộc gọi cảnh báo cũng sẽ được kích hoạt để giúp người dùng có thể tiếp
nhận được thông tin nhanh chóng.
Ngoài chế độ tự động, người dùng có thể trực tiếp điều khiển, tắt toàn bộ hệ thống (khi có sự
cố), bật/tắt từng điều hoà bằng nút nhấn trên tủ điều khiển (chế độ bằng tay/MAN).
Các chuyển mạch, nút điều khiển được bố trí trên mặt trước tủ điều khiện thuận tiện cho thao
tác, có đèn báo trạng thái, sự cố và mành hình LCD để thiết lập cấu hình của tủ điều khiển.
Hệ thống cảnh bảo sự cố được xử lý thông qua tính năng gửi tín nhắn SMS và gọi điện thoại
(không tiếng). Người dùng có thể thay đổi SIM, kiểm tra tình trạng tài khoản, nạp tiền cho tài
khoản trực tiếp qua giao diện mặt tủ, các nút nhấn và màn hình LCD (tương tự như nạp tiền cho
điện thoại qua thẻ).
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3. Hướng dẫn sử dụng nhanh

1. TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP:
Xoay khóa chuyển mạch MODE về vị trí OFF để cắt điện
toàn hệ thống
2. LƯU Ý:
Luôn để các nút nhấn ở vị trí nhả trong chế độ vận hành tự
động.
3. VẬN HÀNH BẰNG TAY:
Bước 1: Xoay khóa chuyển mạch MODE về vị trí MAN
Bước 2: Bật tắt điện từng điều hoà bằng cách ấn các nút ấn
tương ứng
4. VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG:
Xoay khóa chuyển mạch MODE về vị trí AUTO

1. IN EMERGENCY CASE:
Put switch MODE to OFF to switch off all system

2. IMPORTANT NOTE:
Always release all buttons in automatic mode.

3. MANUAL CONTROL:
Step 1: Puts switch MODE to MAN position.
Step 2: Push the button to turn on/off the corresponding
Air-Conditioner.
4. AUTOMATIC CONTROL.
Put switch MODE to AUTO position.
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4. Kiến trúc hệ thống

LƯỚI ĐIỆN
ĐIỀU
KHIỂN
BẰNG TAY

BÁO
CHÁY,
MẤT ĐIỆN

ĐIỀU HOÀ - 1

TỦ ĐIỀU
KHIỂN
ĐIỀU HOÀ
LUÂN
PHIÊN

ĐIỀU HOÀ - 2

MÁY TÍNH

CẢM BIẾN
NHIỆT ĐỘ

…

ĐIỀU HOÀ - N

5. Vận hành
5.1.

Trường hợp sự cố

Nếu hệ thống có sự cố hãy thực hiện theo các bước sau:
-

Chuyển khóa MODE về chế độ OFF.
Tắt các Aptomat điều hoà có sự cố (nếu được lắp đặt).
Dùng bút thử điện kiểm tra lại để xác định đã ngắt toàn bộ điện của tủ điều khiển.
Kểm tra và khắc phục sự cố, sau khi hoàn thành cần đo đạc kiểm tra lại.
Nhả hết các nút nhấn trên mặt tủ.
Bật lại các Aptomat.
Chuyển khóa MODE về chế độ MAN.
Thử kiểm tra bằng cách bật nút ấn trên mặt tủ để kiểm tra chế độ MAN.
Chuyển sang chế độ AUTO và thoi dõi vận hạnh của chế độ tự động xem đã trở lại bình
thường hay chưa.
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5.2.

Chế độ điều khiển bằng tay

Khóa chuyển mạch MODE trên mặt tủ điều khiển ở vị trí MAN

Khi ở chế độ này, người dùng có thể trực tiếp bật tắt các điều hoà bằng cách nhấn nút điều
khiển trên mặt tủ.
Các nút điều khiển trên tủ được bố trí như hình sau:

Giải thích công dụng các nút điều khiển:
Các nút nhấn đã tích hợp đèn báo để điều khiển bật/tắt và phản hồi trạng thái của từng điều.
Mỗi nút có chức năng điều khiển (bật/tắt điện) cho từng điều hoà (được ghi rõ tên ở phía dưới nút
nhấn).
Để bật điện cho điều hoà, nhấn nút khiến cho nút bị nhấn sâu vào trong và giữ nguyên trạng thái
đó. Khi điều hoà được cấp điện thì đèn báo trên nút sẽ phát sáng.
Để tắt điện điều hoà, nhấn vào nút đang có đèn sáng (vị trí bị thụt sâu) khi đó nút sẽ được nhả
ra (nhô cao hơn). Đèn báo tích hợp trong nút sẽ tắt cho biết nguồn điện cấp cho điều hoà đã bị ngắt.

5.3.

Chế độ tự động

Khóa chuyển mạch MODE trên mặt tủ điều khiển ở vị trí AUTO

Trong chế độ tự động, tủ điều khiển sẽ tự động bật/tắt các điều hoà theo chế độ và các thông số
người dùng đã thiết lập.
Trạng thái vận hành của các điều hoà được thể hiện qua đèn báo trên nút nhấn và màn hình LCD
tích hợp trên mặt tủ điều khiển. Điều hoà nào đang chạy, đèn báo ở nút nhấn tương ứng sẽ sáng. Màn
LCD cho biết trạng thái của điều hoà đang chạy sẽ là ON hoặc ON2 (khi điều hoà chạy bổ sung khắc phục
sự cố nhiệt tăng cao). Màn hình LCD cũng cho biết thời gian đã vận hành (theo phút) trong phiên làm
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việc hiện tại của điều hoà được bật. Thông tin trạng thái ON/OFF và thời gian vận hành của điều hoà
được chuyển đổi hiển thị tự động sau 5 giây.
Trong chế độ tự động, các nút nhấn để bật/tắt các điều hoà cần chuyển về chế độ OFF
nghĩa là các nút phải được nhả (vị trí mặt nút nhấn được nhô lên cao) để tránh trường
các điều hoà bị bật lên ngoài ý muốn khi chuyển nút MODE sang MAN dẫn tới gây sụt
áp, tăng tải đột ngột do nhiều điều hoà cùng bật trong một thời điểm.

5.4.

Thiết lập thông số vận hành hệ thống

5.4.1. Đăng nhập hệ thống
Khi có tác động trên nút điều khiển, đèn nền LCD sẽ tự động bật sáng. Người dùng phải nhập
mật khẩu để có thể vào thiết lập các thông số cho hệ thống.
Mật khẩu mặc định là 6 số 0 (000000).

Sử dụng các nút Up/Down để thay đổi giá trị cho số hiện hành, nút OK để xác nhận giá trị hiện
hành và chuyển sang nhập cho giá trị kế tiếp. Sau khi nhập xong 6 số của mật khẩu thì nhấn nút OK lần
nữa xác nhận mật khẩu (khi đó tại vị trí con trỏ rỗng, không hiển thị số nào cả).

Nếu mật khẩu nhập đúng, menu hệ thống sẽ xuất hiện và cho phép người dùng thay đổi các
thiết lập thông qua hệ thống các mục chọn trên menu này.
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5.4.2. Menu chính của hệ thống
Các mục chọn có trên menu chính:
Tên mục chọn
1.Running Mode
2.Program
3.Device Settings

4.Phone Number
5.System Settings

6.Exit

Chức năng
Thiết lập chế độ vận hành, trực tiếp bật/tắt điều hoà
Thiết lập thời gian vận hành, thời gian gối, thông số nhiệt độ
giới hạn, kích thước nhóm
Xem trạng thái, bật tắt từng điều hoà; thiết lập mức độ ưu tiên,
só hiệu nhóm (sắp nhóm); thiết lập thời gian bật/tắt cho riêng
từng điều hoà
Nhập 3 số điện thoại có thể nhận cảnh báo
Thiết lập thời gian cho đồng hồ thời gian thực của tủ điều
khiển; thay đổi chế độ cảnh báo qua SMS hay cuộc gọi; kiểm tra
và nạp tiền tài khoản SIM; thiết lập mạng, số lượng điều hoà,
thay đổi mật khẩu
Thoát khỏi menu chính trở về màn hình làm việc

Điều khiển menu
Các tính năng trên menu có tổ chức giống nhau về quy trình thực hiện. Để chọn mục nào
đó, hãy nhấn nút Up hoặc Down để thay đổi vị trí mục chọn và nhấn nút OK để
chọn/thực thi lệnh. Ký hiệu > xuất hiện ở cạnh trái màn hình LCD cho biết mục nào trên
danh sách đang được chọn.

Cần thoát khỏi menu sau khi hoàn tất cấu hình
Sau khi thực hiện xong các thiết lập, người dùng cần chọn mục “Exit” hoặc nhấn nút
“Cancel” cho đến khi thoát khỏi menu chính, hiển thị màn hình giám sát (tại đó cho biết
điều hoà nào đang chạy, điều hoà nào dưng… Nếu vẫn còn ở trong hệ thống menu, chức
năng điều khiển tự động sẽ không thể vận hành.

5.4.3. Chia nhóm điều hoà
Hệ thống cho phép người dùng có thể chia các điều hoà thành nhóm. Mỗi nhóm có thể bao gồm
một hoặc nhiều điều hoà. Mặc định mỗi điều hoà đang là một nhóm độc lập.
Hệ thống điều khiển luân phiên theo nhóm các điều hoà. Nghĩa là việc bật hay tắt là thực hiện
cho cả nhóm.
Để chia nhóm, người dùng cần gán cho mỗi điều hoà một số hiệu nhóm. Số hiệu nhóm là một số
nguyên có giá trị bắt đầu từ 1. Những điều hoà có cùng số thứ tự nhóm sẽ là cùng nhóm và cùng được
điều khiển.
Thao tác chia nhóm:
-

Mở menu chính, chọn “Device Settings”
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-

Chọn điều hoà cần điều chỉnh, tiếp đến chọn mục “5.Set Group”

-

Sau đó thay đổi giá trị chỉ số nhóm cho điều hoà bằng phím Up, Down rồi nhấn OK để xác
nhận giá trị chỉ số nhóm mới. Nếu không muốn lưu lại các thay đổi, có thể nhấn phím Cancel
để thoát ra và không cập nhật.

5.4.4. Đặt thời gian bật/tắt cho riêng từng điều hoà
Các điều hoà có thể được điều khiển bật tắt theo thời gian đã đặt trước cho từng điều hoà nếu
chạy ở chế độ Auto Self-Time. Thời gian làm căn cứ điều khiển là thời gian đã thiết lập trong đồng hồ
thời gian thực của hệ thống.
Thao tác thiết lập thời gian vận hành từng điều hoà:
-

Mở menu chính, chọn “Device Settings”

-

Chọn điều hoà cần điều chỉnh, tiếp đến chọn mục “6.Set ON time” để đặt thời gian bật và
mục “7.Set OFF time” để đặt thời gian tắt. Thời gian tắt cần xảy ra sau thời gian bật để hệ
thống vận hành đúng.
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-

Sau đó thay đổi giá trị giờ, phút bằng phím Up, Down rồi nhấn OK để xác nhận giá trị giờ
mới. Nếu không muốn lưu lại các thay đổi, có thể nhận phím Cancel để thoát ra và không
cập nhật.

5.4.5. Cho phép hoặc vô hiệu hoá điều hoà
Với mỗi điều hoà trong danh sách (tối đa đến 6 chiếc) đều có thể bị vô hiệu hoá hoặc cho phép
kích hoạt trở lại. Điều hoà khi đã bị vô hiệu hoá thì sẽ không chịu ảnh hưởng bởi các chế độ chạy tự
động (không bật hay tắt).
Để vô hiệu hoá hoặc cho phép hoạt động trở lại của điều hoà nào đó:
-

Mở menu chính, chọn “3.Device Settings”

-

Chọn điều hoà cần điều chỉnh, tiếp đến chọn mục “8.Enable/Disable”.

-

Sau đó thay đổi trạng thái điều hoà (Enable/Disable) bằng phím Up, Down rồi nhấn OK để
xác nhận giá trị trạng thái mới. Nếu không muốn lưu lại các thay đổi, có thể nhấn phím
Cancel để thoát ra và không cập nhật.
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5.4.6. Thiết lập cấu hình mạng
Tủ điều hoà có tính năng kết nối với máy tính qua mạng nội bộ theo đường truyền Ethernet.
Thông qua kết nối này, hệ thống tự động gửi dữ liệu tới phần mềm quản lý để ghi lại (logs) trạng thái vận
hành của hệ thống theo thời gian giúp quan sát và phân tích lại khi cần.
Để thiết lập cấu hình mạng cần thực hiện các bước sau:
-

Mở menu chính, chọn “5.System Settings”

-

Chọn mục “7.Network Setting”.

-

Tại menu xuất hiện tiếp theo chọn các mục tương ứng để thiết lập:
o Chọn “4.Device IP Mode” đặt chế độ địa chỉ động (Dynamic) hoặc tĩnh (Static). Mặc
định đang ở chế độ địa chỉ tĩnh
o Chọn “5.Device Static IP”: đặt địa chỉ IP tĩnh cho bản thân tủ điều khiển điều hoà
o Chọn “6.Subnet Mask”: đặt Subnet Mask cho mạng mà tủ kết nối vào
o Chọn “7.Default Gateway”: đặt địa chỉ Default Gateway. Nếu không có, hãy đặt địa
chỉ trùng với Server IP.
o Chọn “8.Device UDP Port”: để thiết lập số hiệu cổng UDP của tủ để ghép nối với
phần mềm ghi logs ở máy chủ. Mặc định là 19577.
o Chọn “9.Server IP”: đặt địa chỉ IP cho máy chủ, nơi chạy phần mềm ghi logs cho tủ
điều hoà. Đại chỉ IP của máy chủ phải cùng lớp với địa chỉ IP của tủ.
o Chọn “A.Server UDP Port”: để thiết lập số hiệu cổng của máy chủ mà thông qua đó
phần mềm giao tiếp với tủ điều khiển. Mặc định là 19577

Để hệ thống gửi logs được cho máy chủ cần lưu ý:
Địa chỉ IP máy chủ và địa chỉ tủ điều khiển phải cùng lớp và thiết lập chính xác.
Địa chỉ IP Default Gateway nhất thiết phải có. Nếu không có Default Gateway thì cần
nhập vào chính địa chỉ IP của máy chủ.
Địa chỉ cổng UDP phải nhập chính xác. Nếu không bắt buộc phải thay đổi hãy giữ
nguyên địa chỉ mặc định.
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5.4.7. Đặt thời gian chạy trong chế độ luân phiên
Đây là thời gian vận hành (Running Time) của điều hoà trong chế độ chạy luân phiên theo nhóm
cố định (Auto Time-Block) hoặc theo nhóm động (Flexible Group).
Để đặt thời gian này, người dùng kích hoạt menu chính, chọn mục “2.Program”:

-

Tiếp theo chọn mục “1.Running Time”:

-

Dùng các phím Up/Down để thay đổi thời gian vận hành (đơn vị là phút), nhấn OK để kết
thúc và ghi lại các thay đổi.

5.4.8. Đặt thời gian gối trong chế độ luân phiên
Đây là thời gian cần bật trước điều hoà kế tiếp trước khi tắt điều hoà đã hết thời gian vận hành.
Đây là khoảng thời gian mà các điều hoà gối lên nhau cùng chạy.
Để đặt thời gian này, người dùng kích hoạt menu chính, chọn mục “2.Program”:

-

Tiếp theo chọn mục “2.Overlap Time”:
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-

Dùng các phím Up/Down để thay đổi thời gian gối (đơn vị là phút), nhấn OK để kết thúc và
ghi lại các thay đổi.

5.4.9. Đặt giới hạn nhiệt độ bật điều hoà tăng cường và cảnh báo
Khi nhiệt độ từ cảm biến nhiệt độ của hệ thống báo về bằng hoặc cao hơn mức giới hạn đã được
thiết lập này, hệ thống tự động bật một trong số các điều hoà đang nghỉ còn lại để tăng cường làm lạnh
cho phòng đồng thời gửi thông tin cảnh báo tới các số điện thoại đã thiết lập nếu chế độ này bật.
Để đặt giới hạn nhiệt độ, người dùng kích hoạt menu chính, chọn mục “2.Program”:

-

Tiếp theo chọn mục “3.Set Temperature”:

-

Dùng các phím Up/Down để thay đổi nhiệt độ giới hạn (đơn vị oC), nhấn OK để kết thúc và
ghi lại các thay đổi.
Điều hoà được bật tăng cường sẽ có báo trạng thái là “ON2”.
Nhiệt độ hạ thấp dưới ngưỡng đã thiết lập thì điều hoà tăng cường sẽ tự động được
tắt. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định cho hệ thống, sau khi đạt nhiệt độ an toàn 5
phút, hệ thống mới ngắt điều hoà tăng cường.
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5.4.10. Đặt kích thước nhóm động
Kích thước nhóm động (Flex Group Size) được sử dụng trong chế độ bật/tắt điều hoà tự động
luân phiên theo nhóm động. Đây là một số nguyên xác định số lượng điều hoà cần được bật cùng lúc khi
chạy ở chế độ này. Kích thước nhóm động thông thường được chọn bằng 2/3 tổng số điều hoà. Như vậy
sẽ để dành 1/3 số điều hoà cho dự phòng, bật tăng cường hoặc thay thế khi cần thiết.
Để đặt kích thước nhóm động, người dùng kích hoạt menu chính, chọn mục “2.Program”:

-

Tiếp theo chọn mục “4.Flex Group Size”:

-

Dùng các phím Up/Down để thay đổi kích thước nhóm (số điều hoà cùng chạy), nhấn OK để
kết thúc và ghi lại các thay đổi.

5.5.

Thiết lập chế độ vận hành hệ thống

5.5.1. Chế độ luân phiên theo thời gian (nhóm cố định)
Ở chế độ này, các điều hoà (nhóm điều hoà) tự động được bật chạy trong thời gian đã đặt
(Running Time) sau đó tắt và chuyển sang điều hoà (nhóm điều hoà) kế tiếp. Hai nhóm kế tiếp có khoảng
thời gian chạy gối nhau (Overlap Time). Trong một thời điểm chỉ có một chiếc (nhóm) điều hoà chạy, số
còn lại là tắt. Việc chia nhóm điều hoà (nếu có) được thực hiện ở chức năng thiết lập chỉ số nhóm cho
từng điều hoà (xem lại mục 5.4.3).
Các thông số cần đặt trước:
-

Chia nhóm điều hoà, xem lại mục 5.4.3
Đặt thời gian chạy (Running Time), xem lại mục 5.4.7
Đặt thời gian gối (Overlap Time), xem lại mục 5.4.8
Cho phép hoặc vô hiệu hoá điều hoà, xem lại mục 5.4.5
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Kích hoạt chế độ chạy tự động luân phiên theo nhóm cố định, người dùng kích hoạt menu chính,
chọn mục “1.Running Mode”:

-

Tiếp theo chọn mục “2.Auto Time-Block”:

Có thể xem lại chế độ vận hành đã thiết lập là gì bằng cách chọn mục “View Current Mode”.

5.5.2. Chế độ luân phiên theo thời gian (nhóm động)
Ở chế độ này, các điều hoà (hoặc các nhóm cố định sau đây gọi chung là điều hoà) tự động được
bật chạy trong thời gian đã đặt (Running Time) sau đó tắt và chọn điều hoà đang tắt để thay thế. Trong
chế độ này, các điều hoà được chia làm 2 nhóm lớn trong đó một nhóm bao gồm các điều hoà được
chạy cùng lúc và nhóm còn lại là các điều hoà được nghỉ. Một điều hoà nào đó có thể có lúc ở nhóm
đang chạy, có lúc lại ở nhóm nghỉ nên việc chia 2 nhóm này là động theo thời gian. Vì thế chế độ này
được gọi là chế độ chạy luân phiên theo nhóm động. Việc tắt và bật điều hoà thay thế cũng áp dụng thời
gian chạy gối nhau như ở chế độ chạy luân phiên theo nhóm cố định.
Các thông số cần đặt trước:
-

Chia nhóm điều hoà, xem lại mục 5.4.3
Đặt thời gian chạy (Running Time), xem lại mục 5.4.7
Đặt thời gian gối (Overlap Time), xem lại mục 5.4.8
Cho phép hoặc vô hiệu hoá điều hoà, xem lại mục 5.4.5
Thiết lập kích thước nhóm động (Flex Group Size), xem lại mục 5.4.10

Để thiết lập chế độ chạy tự động luân phiên theo nhóm động, người dùng kích hoạt menu chính,
chọn mục “1.Running Mode”:
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-

Tiếp theo chọn mục “7.Flexible Group”:

Có thể xem lại chế độ vận hành đã thiết lập là gì bằng cách chọn mục “View Current Mode”.

5.5.3. Chế độ tự động theo thời gian riêng mỗi điều hoà
Ở chế độ này, các điều hoà được bật/tắt tự động theo thời gian đã được đặt trước của mỗi điều
hoà.
Để thiết lập chế độ chạy tự động theo thời gian đặt trước của mỗi điều hoà, người dùng kích
hoạt menu chính, chọn mục “1.Running Mode”:

-

Tiếp theo chọn mục “3.Auto Self-Time”:
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5.5.4. Chế độ vận hành bằng tay (Manual)
Ở chế độ này, các điều hoà được bật/tắt trực tiếp thông qua giao diện LCD và nút điều khiển
LCD. Các chế độ chạy tự động sẽ không hoạt động. Khi đó điều hoà chỉ chịu tác động bật/tắt trực tiếp
của người dùng. Ngoài ra, nếu nhiệt độ giới hạn được thiết lập và cảm biến nhiệt của hệ thống báo về
vượt người thì tủ điều khiển tự động kích hoạt bổ sung điều hoà. Chế độ này có thể được dùng như chế
độ chạy tự động theo nhiệt độ.
Để thiết lập chế độ chạy bằng tay, người dùng kích hoạt menu chính, chọn mục “1.Running
Mode”:

-

Tiếp theo chọn mục “4.Manual”:

Bật cùng lúc toàn bộ điều hoà:
Chọn “Running Mode”, tiếp theo chọn mục “Turn ON All”.
Tắt cùng lúc toàn bộ các điều hoà:
Chọn “Running Mode”, tiếp theo chọn mục “Turn OFF All”.
Bật/Tắt riêng từng điều hoà:
Chọn “Device Settings”, tiếp theo chọn “Turn ON” để bật hoặc “Turn OFF” để tắt.

5.5.5. Chế độ vận hành tự động theo nhiệt độ
Chế độ này có được từ sự kết hợp chế độ bằng tay (Manual) và tính năng tự động bật tăng
cường điều hoà khi nhiệt độ môi trường (từ cảm biến của hệ thống báo về) quá giới hạn đã đặt trước.
Để thiết lập chế độ cần:
-

Thiết lập giới hạn nhiệt độ, xem mục 5.4.9
Cho phép hoặc vô hiệu hoá điều hoà, xem lại mục 5.4.5
Kích hoạt chế độ bằng tay (Manual), xem mục 5.5.4
Các điều hoà ban đầu ở trạng thái tắt
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5.6.

Các tính năng khác

5.6.1. Thiết lập đồng hồ hệ thống
Thời gian của đồng hồ hệ thống có vai trò quan trọng và được dùng để điều khiển trong chế độ
chạy tự động theo thời gian đặt trước của mỗi điều hoà.
Để thiết lập ngày, giờ cho đồng hồ hệ thống, người dùng cần thực hiện các bước sau:
-

Kích hoạt menu chính, chọn mục “5.System Settings”
Tiếp theo chọn mục “1.Set Timer”
Nhập ngày giờ theo hướng dẫn trên giao diện:

-

Nhấn phúm Up/Down để thay đổi giá trị ở mục hiện tại (nhấp nháy).
Giờ theo định dạng hh:mm:ss (giờ:phút:dây), ngày tháng theo định dạng dd/mm/yy
(ngày/tháng/năm (2 chữ số cuối)).

5.6.2. Bật tắt chế độ cảnh báo bằng tin nhắn SMS
Khi có hiện tượng nhiệt độ từ cản biến báo về vượt ngưỡng đặt trước hoặc mất kết nối tới cảm
biến nhiệt độ, hệ thống sẽ gửi tin nhắn cảnh báo cho người dùng biết nếu chế độ này bật.
Để thiết bật/tắt chế độ cảnh báo qua tin nhắn, người dùng cần thực hiện các bước sau:
-

Kích hoạt menu chính, chọn mục “5.System Settings”
Tiếp theo chọn mục “2.SMS Alarm”
Tiếp theo chuyển qua lại giữa hai chế độ “Disabled” – vô hiệu, “Enabled” – Cho phép cảnh
báo qua tin nhắn SMS.

5.6.3. Bật tắt chế độ cảnh báo bằng gọi điện
Ngoài gửi tin nhắn khi có sự cố, hệ thống còn có thể thực hiện cuộc gọi để gây chú ý, kiến người
có trách nhiệm lưu tâm và tiếp nhân được thông tin sự cố sớm.
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Để thiết bật/tắt chế độ gọi điện báo sự cố, người dùng cần thực hiện các bước sau:
-

Kích hoạt menu chính, chọn mục “5.System Settings”
Tiếp theo chọn mục “3.Call Alarm”
Tiếp theo chuyển qua lại giữa hai chế độ “Disabled” – vô hiệu, “Enabled” – Cho phép cảnh
báo bằng gọi điện.

5.6.4. Kiểm tra trạng thái tài khoản SIM
Để tủ điều khiển có thể gửi cảnh báo qua tin nhắn SMS và gọi điện thì cần phải có thẻ SIM còn
hiệu lực, có tiền trong tài khoản và còn thời gian hoạt động. Mỗi khi gửi thông báo cảnh báo, hệ thống
có gửi kèm thông tin tra cứu trạng thái tài khoản. Người dùng muốn chủ động biết được thông tin này
thì có thể thao tác ngay trên tủ.
Các bước để tra cứu tài khoản SIM như sau:
-

Kích hoạt menu chính, chọn mục “5.System Settings”
Tiếp theo chọn mục “4.Check Money”

Thông tin tài khoản sẽ được hiện trên màn hình LCD (tương tự như thao tác nhấn *101# rồi
phím gọi trên điện thoại).

5.6.5. Nạp tiền cho tài khoản SIM
Việc nạp tiền cho tài khoản SIM có thể được thực hiện trực tiếp trên tủ.
Các bước để nạp tiền cho tài khoản SIM như sau:
-

Kích hoạt menu chính, chọn mục “5.System Settings”
Tiếp theo chọn mục “5.Charge Money”
Nhập mã số bí mật của thẻ nạp trên giao diện rồi nhấn phím “OK” để xác nhận.
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Tính năng này chỉ hoạt động khi nhà mạng sử dụng cú pháp nạp tiền vào tài khoản SIM trên điện
thoại bằng *100*Mã bí mật# và kết thúc bằng phím gọi.

5.6.6. Nhập số điện thoại cảnh báo
Người dùng có thể nhập tối đa 3 số điện thoại khác nhau để hệ thống nhắn tin hoặc gọi điện đến
số điện thoại khi có sự cố. Quá trình nhắn tín, gọi điện khi có sự cố thực hiện liên tục và luân phiên qua
các số điện thoại đã đặt cho đến khi có thao tác nhấc máy (nhận cuộc gọi cảnh báo) hoặc khi người dùng
nhấn nút “Cancel” trên mặt tủ điều khiển.
Để nhập số điện thoại cảnh báo, người dùng cần thực hiện các bước sau:
-

Kích hoạt menu chính, chọn mục “4.Phone Number”

-

Tiếp theo chọn số điện thoại cần nhập:

-

Tiếp đến nhập số điện thoại rồi nhấn phím OK để ghi lại:

5.7.

Phần mềm ghi log dữ liệu ra máy tính

5.7.1. Giới thiệu
Hệ thống điều khiển điều hoà luân phiên hỗ trợ tính năng ghi log dữ liệu trạng thái vận hành hệ
thống ra máy tính.
Dữ liệu được ghi vào file trên thư mục chỉ định sẵn. Các file có thể được tổ chức theo ngày hoặc
theo tháng tuỳ lựa chọn của người dùng. Nếu người dùng chọn theo ngày, mỗi ngày phần mềm ghi log
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sẽ tạo ra một file với tên đặt theo định dạng yyyymmdd.log (trong đó yyyy là năm, mm là tháng và dd là
ngày). Nếu lựa chọn ghi theo tháng thì mỗi tháng sẽ có một file tương ứng. Tên file có dạng
yyyymm.log.
Dữ liệu trong file tổ chức theo dòng (văn bản). Mỗi dòng là một bản ghi cho biết thời điểm ghi
logs, địa chỉ IP và cổng giao tiếp của tủ điều khiển điều hoà, mã thiết bị, chế độ vận hành, trạng thái,
nhiệt độ. Ví dụ một dòng log:
04-02-2018 00:22:29:

-

-

-

192.168.5.15:19577

HLT-022-00000001#M=0#S=110000#T=20

Chế độ (M):
o 0: Luân phiên theo nhóm cố định (Time-Block)
o 1: Theo thời gian bật/tắt riêng của mỗi điều hoà (Self-Time)
o 2: Luân phiên theo nhóm động (Flexible Group)
o 3: Bằng tay (Manual)
Trạng thái (S): là chuỗi 6 số nguyên tương ứng trạng thái của 6 điều hoà. Từ trái qua phải lần
lượt là điều hoà số 1, số 2,…, số 6. Giá trị có ý nghĩa như sau
o 0: Tắt
o 1: Bật bình thường
o 2: Bật tăng cường
o 3: Bị vô hiệu
o 4: Lỗi (trong khi vận hành)
Nhiệt độ từ cảm biến của hệ thống (T), đơn vị oC

5.7.2. Cài đặt và sử dụng phần mềm
Phần mềm ghi log được lập trình chạy trên hệ điều hành Windows 10 hoặc các phiên bản hệ
điều hành Windows khác tương thích với Windows 10.
Chạy file “setup.exe” hoặc “ACLogsSetup.msi” trong bộ cài đặt được cung cấp để cài đặt. Sau khi
xuất hiện giao diện cài đặt, làm theo hướng dẫn của chương trình cài đặt cho đến khi hoàn tất.
Giao diện của phần mềm :
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Thiết lập các thông số cấu hình cho phần mềm:
-

-

-

Địa chỉ cổng giao tiếp (Port): mặc định là 19577. Giá trị này phải đặt phù hợp với thiết lập
trên tủ điều khiển
Địa chỉ của tủ điều khiển (Client IP): đặt theo IP đã thiết lập cho tủ
Nơi lưu trữ dữ liệu (Log to): nhấn vào nút “…” và chọn thư mục chứa dữ liệu. Mặc định phần
mềm sẽ ghi dữ liệu vào ngay trong thư mục cài đặt. Lưu ý thiết lập chế độ bảo mật Windows
phù hợp để cho phép phần mềm có thể ghi vào thư mục trên ổ đĩa.
Các tổ chức file lưu dữ liệu:
o Theo ngày: chọn “Split log file by DAY”
o Theo tháng: chọn “Split log file by MONTH”
Nhấn nút “Save Config” để ghi lại các thông tin cấu hình đã thiết lập

Vận hành:
-

Nhấn nút “Start Log” để phần mềm bắt đầu ghi log. Để dừng lại, nhấn nút “Stop Log”
Nhất nút “Close Application” để thoát khỏi phần mềm và dừng ghi log.
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Để đảm bảo ghi log đầy đủ quá trình vận hành của tủ điều khiển điều hoà, người dùng
cần lưu ý đảm bảo phần mềm được bật chạy liên tục và đã khởi động chế độ ghi log
(nhấn nút “Start Log”).
-

Để xem phân tích một dòng log, hãy click một mục trên danh sách các mục log đang hiển thị
trên giao diện phần mềm. Thông tin log sẽ được diễn giải cụ thể ở ô văn bản ngay phía dưới
danh sách.
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