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Lời nói đầu 

TCVN 7830:2012 thay thế cho TCVN 7830:2007; 

TCVN 7830:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện 
biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công 
bố. 
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1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy điều hòa không khí không ống gió sử dụng máy nén-động cơ 
kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí (sau đây gọi tắt là thiết bị) có năng suất lạnh 
danh định đến 14000 W (48 000 BTU/h). 

Tiêu chuẩn này quy định giá trị hiệu suất năng lượng tối thiểu và các cấp hiệu suất năng lượng 
của thiết bị. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy điều hòa không khí làm mát bằng nước, loại có ống 
gió, loại xách tay hoặc các máy điều hòa không khí nhiều hơn hai cụm. 

2. Tài liệu viện dẫn 

Tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi 
năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng 
bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. 

TCVN 7831:2012, Máy điều hòa không khí không ống gió - Phương pháp xác định hiệu suất 
năng lượng 

TCVN 6576 (ISO 5151), Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió - Thử và đánh giá 
tính năng. 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 6576 (ISO 5151), TCVN 
7831:2012 và định nghĩa dưới đây. 

3.1. Hiệu suất năng lượng theo EER (Energy Efficiency by EER) 

Tỷ số giữa năng suất lạnh tổng và công suất điện hiệu dụng trong các điều kiện xác định. 

3.2. Hiệu suất năng lượng theo CSPF (Energy Efficiency by CSPF) 

Tỷ số giữa tổng lượng nhiệt hàng năm mà thiết bị có thể lấy khỏi không khí trong phòng khi vận 
hành ở chế độ hoạt động làm mát và tổng lượng điện hàng năm mà thiết bị tiêu thụ trong cũng 
giai đoạn đó. 

4. Hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) 

4.1. Hiệu suất năng lượng theo EER 

Hiệu suất năng lượng của thiết bị được xác định theo TCVN 6576 (ISO 5151). Các giá trị hiệu 
suất năng lượng tối thiểu phải phù hợp với Bảng 1. 



Bảng 1 - Hiệu suất năng lượng tối thiểu 

Kiểu thiết bị Năng suất lạnh danh định () 

W (BTU/h) 

Hiệu suất năng lượng tối thiểu (EERmin) 

W/W 

Một cụm - 2,30 

Hai cụm 

 < 4500 

( < 15 000) 
2,60 

4500 ≤  < 7000 

(15 000 ≤  < 24 000) 
2,50 

7000 ≤  < 14000 

(24 000 ≤  < 48 000) 
2,40 

4.2. Hiệu suất năng lượng theo CSPF 

Hiệu suất năng lượng của thiết bị được xác định theo TCVN 7831:2012. Các giá trị hiệu suất 
năng lượng tối thiểu phải phù hợp với Bảng 2. 

Bảng 2 - Hiệu suất năng lượng tối thiểu 

Kiểu thiết bị Năng suất lạnh danh định () 

W (BTU/h) 

Giá trị hiệu suất năng lượng tối thiểu 
(CSPFmin) 

Wh/Wh 

Một cụm - 2,60 

Hai cụm 

 < 4500 

( < 15 000) 
3,00 

4500 ≤  < 7000 

(15 000 ≤  < 24 000) 
2,80 

7000 ≤  < 14000 

(24 000 ≤  < 48 000) 
2,60 

5. Cấp hiệu suất năng lượng 

Hiệu suất năng lượng của máy điều hòa không khí được chia thành 5 cấp. Ứng với các cấp hiệu 
suất năng lượng từ 1 đến 5, hiệu suất năng lượng theo EER và hiệu suất năng lượng theo CSPF 
của thiết bị không được nhỏ hơn giá trị quy định trong Bảng 3 và Bảng 4 tương ứng. Cấp 1 là 
cấp có hiệu suất năng lượng thấp nhất, cấp 5 là cấp có hiệu suất năng lượng cao nhất. 

Bảng 3 - Cấp hiệu suất năng lượng theo EER 

Kiểu thiết bị Năng suất lạnh danh định () 

W (BTU/h) 

Cấp 

1 2 3 4 5 

Một cụm - 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 

Hai cụm 

 < 4500 

 < 15 000 
2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 

4500 ≤  < 7000 

(15 000 ≤  < 24 000) 
2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 



7000 ≤  < 14000 

(24 000 ≤  < 48 000) 
2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 

Bảng 4 - Cấp hiệu suất năng lượng theo CSPF 

Kiểu thiết bị Năng suất lạnh danh định () 

W (BTU/h) 

Cấp 

1 2 3 4 5 

Một cụm - 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 

Hai cụm 

 < 4500 

 < 15 000 
3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 

4500 ≤  < 7000 

(15 000 ≤  < 24 000) 
2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 

7000 ≤  < 14000 

(24 000 ≤  < 48 000) 
2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng             XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam  KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 
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