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1. ขอ้ควรระวงัเพื�อความปลอดภยั 

ผูผ้ลติไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายที�มสีาเหตมุาจากการละเลยไมป่ฏบิตัติามคําแนะนําในคูม่อืเลม่นี� 

คาํเตอืนท ั�วไป 

• อา่นคูม่อืการตดิตั �งอยา่งละเอยีดกอ่นทําการตดิตั �งเครื�องปรับอากาศ และปฏบิตัติามคําแนะนําในการตดิตั �ง
เครื�องปรับอากาศ 

• เฉพาะผูต้ดิตั �งที�มคีวามชํานาญ หรอืชา่งบรกิารที�มคีวามชาํนาญเทา่นั�นที�ไดรั้บอนุญาตในปฏบิตังิาน
เกี�ยวกบัการตดิตั �ง ถา้มกีารตดิตั �งโดยบคุคลที�ขาดความชํานาญ อาจทําใหเ้กดิการลกุไหม ้ ไฟฟ้าชอ็ต 
บาดเจ็บ นํ�ารั�ว เสยีงรบกวน และ/หรอืการสั�นสะเทอืนได ้

• อยา่ใชส้ารทําความเย็นที�แตกตา่งจากที�ระบไุวเ้พื�อเตมิหรอืเปลี�ยนถา่ย มฉิะนั�น อาจเกดิแรงดันสงูผดิปกติ
ในวงจรสารทําความเย็น ซึ�งอาจทําใหเ้กดิความบกพรอ่งหรอืการระเบดิของผลติภณัฑห์รอืเกดิการบาดเจ็บ
ตอ่รา่งกาย 

• ขณะขนยา้ยเครื�องปรับอากาศ ควรใชร้ถโฟรค์ลฟิท ์ 

• กอ่นเปิดชอ่งดดูอากาศเขา้ของตวัเครื�องภายในหรอืฝาครอบวาลว์ของตวัเครื�องภายนอก ตอ้งโยกสวติช์
ของเครื�องตัดกระแสไฟฟ้าไปที�ตําแหน่ง OFF มฉิะนั�นอาจเกดิไฟฟ้าลัดวงจรกบัช ิ�นสว่นภายในผา่น
หนา้สมัผัสได ้ ผูต้ดิตั �งที�มคีวามชาํนาญ หรอืชา่งบรกิารที�มคีวามชาํนาญเทา่นั�นที�จะเปิดชอ่งดดูอากาศเขา้
ของตัวเครื�องภายในหรอืฝาครอบวาลว์ของตัวเครื�องภายนอกและปฏบิตังิานที�ตอ้งการได ้

• กอ่นทําการตดิตั �ง บํารงุรักษา ซอ่มแซม หรอืถอด ใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดเครื�องตัดกระแสไฟฟ้าแลว้ มฉิะนั�น 
อาจทําใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตได ้

• ใหว้างป้ายสญัลักษณ์ “กําลังปฏบิตังิาน” ไวใ้กลก้บัเครื�องตดักระแสไฟฟ้าในขณะทําการตดิตั �ง บํารงุรักษา 
ซอ่มแซม หรอืถอดอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ตอาจเกดิขึ�นถา้เปิดเครื�องตัดกระแสไฟฟ้าโดยไมไ่ดต้ั �งใจ 

• ควรใหผู้ต้ดิตั �งที�มคีวามชาํนาญ หรอืชา่งบรกิารที�มคีวามชํานาญ เทา่นั�นเป็นผูดํ้าเนนิงานบนความสงูตั �งแต ่
50 ซม.ขึ�นไป 

• สวมถงุมอืป้องกนัและชดุนริภยัในระหวา่งทําการตดิตั �ง ซอ่มแซม และถอด 

• อยา่สมัผัสครบีอะลมูเินยีมของตัวเครื�องภายนอก มฉิะนั�นทา่นอาจไดรั้บบาดเจ็บ หากจําเป็นตอ้งสมัผัสครบี
ดว้ยเหตผุลบางประการ อนัดับแรกใหส้วมถงุมอืป้องกนัและชดุนริภยักอ่น แลว้จงึลงมอืปฏบิตังิาน 

•หา้มปีนขึ�นหรอืวางสิ�งของที�ดา้นบนตวัเครื�องภายนอก ทา่นอาจตกลงมาหรอืสิ�งของอาจตกหลน่จาก
ตัวเครื�อง และทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บได ้

• เมื�อปฏบิตังิานบนที�สงู ใหใ้ชบ้นัไดและปฏบิตัติามคําแนะนําในการใชบ้นัได รวมทั �งสวมหมวกนริภยัสําหรับ
ใชใ้นงานอตุสาหกรรมเป็นเครื�องป้องกนัแรงกระแทกเสมอเมื�อปฏบิตังิาน 

• เมื�อทําความสะอาดแผน่กรองอากาศหรอืช ิ�นสว่นอื�นๆ ของเครื�องภายนอก ควรปิดเครื�องตัดกระแสไฟฟ้า 
และวางป้ายสญัลกัษณ์“กําลงัปฏบิตังิาน” ใกลเ้ครื�องตดักระแสไฟฟ้ากอ่นลงปฏบิตังิาน 

• เมื�อปฏบิตังิานบนที�สงู ใหนํ้าป้ายสญัญาณมาวางไวก้อ่นที�จะปฏบิตังิาน เพื�อป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ดเขา้ใกล ้
บรเิวณที�ปฏบิตังิาน ช ิ�นสว่นหรอืสิ�งของอื�นๆ อาจหลน่ลงมา ซึ�งผูท้ี�อยูด่า้นลา่งไดรั้บบาดเจ็บ 
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• สารทําความเย็นที�ใชใ้นเครื�องปรับอากาศ คอื R410A 

• หา้มดดัแปลงแกไ้ขผลติภณัฑ ์พรอ้มทั �งหา้มถอดแยกสว่นประกอบหรอืดดัแปลงแกไ้ขชิ�นสว่น เพราะอาจ
กอ่ใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ฟดดู หรอืไดรั้บบาดเจ็บได ้

การเลอืกสถานที�เพื�อทําการตดิต ั�ง 

• หากตดิตั �งเครื�องปรับอากาศในหอ้งขนาดเล็ก ปฏบิตัติามมาตรการที�เหมาะสมเพื�อใหแ้น่ใจวา่ความเขม้ขน้
ของสารทําความเย็นที�รั�วไหลภายในหอ้งจะไมเ่กนิระดับที�เป็นอนัตราย สอบถามผูแ้ทนจําหน่ายที�ทา่นซื�อ
เครื�องปรับอากาศเมื�อทา่นดําเนนิการตามมาตรการ การสะสมของสารทําความเย็นเขม้ขน้อาจทําใหเ้กดิ
อบุตัเิหตเุนื�องจากออกซเิจนไมเ่พยีงพอได ้

• หา้มตดิตั �งเครื�องปรับอากาศในสถานที�ที�อาจเสี�ยงตอ่การสมัผัสกบักา๊ซไวไฟ หากกา๊ซรั�วซมึออกมาเป็น
จํานวนมากบรเิวณตวัเครื�อง อาจกอ่ใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด ้

• ขณะเคลื�อนยา้ยเครื�องปรับอากาศ ควรสวมรองเทา้ที�เสรมิการป้องกนับรเิวณนิ�วเทา้ 

• ในการเคลื�อนยา้ยเครื�อง หา้มจับถอืที�สายรัดกลอ่งผลติภณัฑ ์ทา่นอาจบาดเจ็บไดห้ากสายขาด 

• อยา่วางอปุกรณ์ที�มกีารเผาไหมใ้ดๆ ไวใ้นทศิทางที�สมัผัสกบัลมจากเครื�องปรับอากาศโดยตรง มฉิะนั�นอาจ
เกดิการเผาไหมท้ี�ไมส่มบรูณ์ 

การตอ่ทอ่สง่สารทําความเย็น 

• ตดิตั �งทอ่สารทําความเย็นระหวา่งทําการตดิตั �งใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นที�จะเปิดเครื�องปรับอากาศ หาก
คอมเพรสเซอรทํ์างานขณะที�วาลว์ยงัเปิดอยูแ่ละไมม่ทีอ่สารทําความเย็น คอมเพรสเซอรจ์ะดดูอากาศเขา้ไป
และทําใหว้งจรการทําความเย็นมแีรงดันเกนิซึ�งอาจจะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่ผูใ้ชไ้ด ้

• ขนัแฟลรนั์ตใหแ้น่นดว้ยประแจวัดแรงบดิตามวธิทีี�กําหนดไว ้หากขนัแฟลรนั์ตแน่นเกนิไปอาจทําใหเ้กดิรอย
รา้วที�แฟลรนั์ตหลังการใชง้านเป็นระยะเวลานาน ซึ�งอาจกอ่ใหเ้กดิการรั�วซมึของสารทําความเย็น 

• เมื�อทําการตดิตั �งหรอืเคลื�อนยา้ยเครื�องปรับอากาศ ใหป้ฏบิตัติามคําแนะนําในคูม่อืการตดิตั �งและไลอ่ากาศ
ทั �งหมด เพื�อจะไดไ้มม่กีา๊ซอื�นผสมอยูใ่นวงจรการทําความเย็นนอกเหนอืจากสารทําความเย็น 
เครื�องปรับอากาศอาจทํางานผดิปกตหิากไมม่กีารไลอ่ากาศทั �งหมดเสยีกอ่น 

• ควรตอ้งใชก้า๊ซไนโตรเจนเพื�อทดสอบการผนกึแน่นไมใ่หอ้ากาศเขา้ 

• ควรเชื�อมตอ่ทอ่เตมินํ�ายาตามวธิกีารดังกลา่วเพื�อไมใ่หท้อ่หลดุออกจากกนั 

การเดนิสายไฟ 

• การดําเนนิการเกี�ยวกบัไฟฟ้ากบัเครื�องปรับอากาศตอ้งกระทําโดยผูต้ดิตั �งที�ชาํนาญ หรอืชา่งบรกิารที�
ชํานาญเทา่นั�นผูท้ี�ไมม่คีวามชํานาญไมส่ามารถดําเนนิการเองได ้เพราะการดําเนนิการที�ไมเ่หมาะสมอาจ
กอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าดดูและ/หรอืไฟฟ้ารั�วได ้

• เครื�องปรับอากาศนี�ตอ้งไดรั้บการตดิตั �งตรงตามขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการเดนิสายไฟในประเทศ หาก
กําลังไฟฟ้าที�ไมเ่พยีงพอ หรอืการตดิตั �งที�ไมถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหมไ้ด ้

• ใชง้านสายที�ไดม้าตรฐาตามขอ้กําหนดใบบทบญัญตัแิละกฎหมายทอ้งที� การใชง้านไมไ่ดค้ณุภาพตาม 
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ขอ้มลูจําเพาะอาจทําใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต การรั�วไหลของไฟฟ้า มคีวันหรอืเพลงิไหมไ้ดโ้ดยงา่ย 

• โปรดแน่ใจวา่ไดม้กีารตอ่สายดนิ (งานสายกราวนด)์การตอ่สายดนิที�ไมส่มบรูณ์อาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต 

• หา้มตอ่สายดนิกบัทอ่กา๊ซ ทอ่นํ�า และสายลอ่ฟ้า หรอืสายดนิของโทรศัพท ์

• หลังซอ่มแซมหรอืยา้ยที�ตดิตั �ง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชื�อมตอ่สายดนิอยา่งถกูตอ้งแลว้ 

• ตดิตั �งเครื�องตดักระแสไฟฟ้าที�มคีณุสมบตัติรงตามขอ้บงัคับในทอ้งถิ�น และขอ้กําหนดทางกฎหมาย 

• ตดิตั �งเครื�องตดักระแสไฟฟ้าในที�ที�ผูต้รวจสอบสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก 

• เมื�อตดิตั �งเครื�องตดักระแสไฟฟ้าที�ตัวเครื�องภายนอก ใหต้ดิตั �งเครื�องที�ออกแบบมาสําหรับการใชง้าน
ภายนอก 

• หา้มเชื�อมตอ่สายไฟไมว่า่ในสถานการณ์ใดกต็าม ปัญหาการเชื�อมตอ่ที�บรเิวณเชื�อมตอ่สายไฟอาจทําให ้
เกดิควันไฟและ/หรอืไฟไหมไ้ดโ้ดยงา่ย 

การทดสอบการทํางาน 

• กอ่นเปิดใชง้านเครื�องปรับอากาศภายหลังการตดิตั �ง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบกลอ่งควบคมุไฟ
ของตัวเครื�องภายในและฝาครอบวาลว์ของตัวเครื�องภายนอกปิดสนทิ และเปิดเครื�องตดักระแสไฟฟ้าแลว้ 
คณุอาจโดนไฟฟ้าชอ็ตไดห้ากเปิดเครื�องปรับอากาศโดยไมไ่ดต้รวจสอบสิ�งเหลา่นี�เสยีกอ่น 

• หากเกดิปัญหาใดๆ กบัเครื�องปรับอากาศ (เชน่ ขอ้ความผดิพลาดปรากฏบนหนา้จอ กลิ�นไหม ้ เสยีง
ผดิปกต ิ เครื�องปรับอากาศไมส่ามารถทําความเย็นหรอืทําใหอ้ากาศอุน่ขึ�น หรอืมนํี�ารั�วซมึออกมา) อยา่แตะ
ตอ้งเครื�องปรับอากาศ แตใ่หปิ้ดเครื�องตดักระแสไฟฟ้า แลว้ตดิตอ่ชา่งผูช้ํานาญการ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จะ
ไมม่ใีครเปิดเครื�องปรับอากาศจนกระทั�งชา่งมาถงึ (โดยการตดิป้าย “ชํารดุ” ใกล ้ๆ  กบัเครื�องตดักระแสไฟฟ้า 
เป็นตน้) หากยงัใชเ้ครื�องปรับอากาศในขณะที�มคีวามผดิปกต ิ อาจทําใหก้ลไกการทํางานเกดิปัญหาและเพิ�ม
ความเสี�ยงหรอืสง่ผลใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืปัญหาอื�นๆ ได ้

• เมื�อตดิตั �งเสร็จสมบรูณ์แลว้ ควรตรวจหาการรั�วไหลของสารทําความเย็นและตรวจสอบความตา้นและการ
ระบายนํ�า จากนั�นทําการทดสอบการทํางาน เพื�อตรวจสอบวา่เครื�องปรับอากาศทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• หลังทําการตดิตั �ง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กา๊ซสารทําความเย็นไมม่กีารรั�วซมึ หากกา๊ซสารทําความเย็น
รั�วซมึออกมาในหอ้งและสมัผัสถกูตน้เพลงิ เชน่ เตาทําอาหาร อาจกอ่ใหเ้กดิกา๊ซที�เป็นพษิได ้

คาํอธบิายสําหรบัผูใ้ช ้

• เมื�อตดิตั �งเสร็จสมบรูณ์แลว้ ใหแ้จง้ผูใ้ชว้า่เครื�องตดักระแสไฟฟ้าตดิตั �งอยูท่ี�ใด หากผูใ้ชไ้มท่ราบวา่เครื�อง
ตัดกระแสไฟฟ้าอยูท่ี�ใดผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถปิดเครื�องตดักระแสไฟฟ้าไดเ้มื�อมปัีญหาใดๆ เกดิขึ�นกบั
เครื�องปรับอากาศ 

• หากชอ่งพัดลมเสยีหาย อยา่เขา้ใกลต้ัวเครื�องภายนอก ใหโ้ยกสวติชข์องเครื�องตดัไฟฟ้าไปที�ตําแหน่ง 
OFF แลว้ตดิตอ่ใหช้า่งบรกิารที�มคีวามชาํนาญ มาซอ่ม อยา่โยกสวติชข์องเครื�องตดัไฟฟ้าไปที�ตําแหน่ง ON 
จนกวา่จะซอ่มเรยีบรอ้ยแลว้ 

• ภายหลังการตดิตั �ง ควรอธบิายใหล้กูคา้ทราบถงึวธิกีารใชง้านรวมทั �งการบํารงุรักษาเครื�องตามคูม่อืผูใ้ชง้าน 
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การยา้ยที�ตดิต ั�ง 

• ควรใหช้า่งผูช้ํานาญการ หรอืชา่งบรกิารที�ชาํนาญ เป็นผูดํ้าเนนิการยา้ยที�ตดิตั �งเครื�องปรับอากาศเทา่นั�น 
หากใหผู้ท้ี�ไมม่คีวามชํานาญเป็นผูดํ้าเนนิการอาจเกดิเพลงิไหม ้ ไฟฟ้าชอ็ต ไดรั้บบาดเจ็บ เกดิการรั�วไหล
ของนํ�า เสยีงรบกวน และ/หรอืการสั�นสะเทอืนได ้

• เมื�อกระทําการปั� มดาวน ์ ใหปิ้ดคอมเพรสเซอรก์อ่นที�จะถอดทอ่สารทําความเย็น การถอดทอ่สารทําความ
เย็นขณะที�เปิดวาลว์ ทิ�งไวแ้ละคอมเพรสเซอรย์งัทํางานอยูจ่ะทําใหอ้ากาศและกา๊ซอื�นถกูดดูเขา้ไป เป็นการ
เพิ�มแรงดันภายในวงจรการทําความเย็นใหส้งูขึ�น และอาจกอ่ใหเ้กดิการแตกออก ทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ และ
เกดิปัญหาอื�นๆ ตามมาได ้

การตดิต ั�งเครื�องปรบัอากาศพรอ้มสารทําความเย็นใหม ่

• เครื�องปรับอากาศเครื�องนี�ใชส้ารทําความเย็นแบบ HFC (R410A) ซึ�งไมทํ่าลายชั �นโอโซนสารทําความเย็น
ชนดิ R410A มกัจะไดรั้บผลกระทบจากสิ�งสกปรกไดง้า่ย เชน่ นํ�า จับตวักบัเมมเบรน และนํ�ามนั เนื�องจาก
แรงดันของ R410A จะสงูกวา่สารทําความเย็นชนดิ R22 ประมาณ 1.6 เทา่ สารทําความเย็นชนดิใหมน่ี�ยงัมา
พรอ้มกบัการเปลี�ยนแปลงของนํ�ามนัหลอ่ลื�นระบบทําความเย็น ดังนั�นจงึไมค่วรใหนํ้�า ฝุ่ นผง สารทําความเย็น
ชนดิเกา่ หรอืนํ�ามนัหลอ่ลื�นระบบทําความเย็นเขา้ไปในวงจรการทําความเย็นของนํ�ายา R410A ชนดิใหมใ่น
ระหวา่งการตดิตั �งเพื�อป้องกนัไมใ่หเ้ตมิสารทําความเย็นหรอืนํ�ามนัหลอ่ลื�นระบบทําความเย็นผดิชนดิ ขนาด
ของสว่นเชื�อมตอ่ของชอ่งเตมิสารทําความเย็นของตวัเครื�องกบัอปุกรณ์การตดิตั �งจงึเปลี�ยนไปจากเดมิที�เคย
ใชก้บัสารทําความเย็นชนดิเกา่ดว้ย ดังนั�น จงึมเีครื�องมอืพเิศษที�ใชก้บัสารทําความเย็นชนดิใหม ่ (R410A) 
โดยเฉพาะ สําหรับทอ่เชื�อม ใหใ้ชท้อ่ใหมท่ี�สะอาดและรองรับแรงดันสงูที�ออกแบบมาสําหรับ R410A 
โดยเฉพาะซึ�งจะทําใหนํ้�าหรอืฝุ่ นผงเขา้ไปได ้

เครื�องมอื/อปุกรณ์ที�จําเป็นและขอ้ควรระวงัในการปฏบิตังิาน 

จัดเตรยีมเครื�องมอืและอปุกรณ์ดังที�อธบิายในตารางดา้นลา่งกอ่นการตดิตั �ง เครื�องมอืและอปุกรณ์ที�เตรยีมขึ�น
ใหมด่ังรายการตอ่ไปนี�จะกําหนดมาใหเ้ฉพาะ 

คาํอธบิายสญัลกัษณ์ 

เครื�องมอืที�จัดเตรยีมใหม ่ (ตอ้งใชเ้ฉพาะกบั R410A หา้มใชก้บันํ�ายา R22 หรอื R407C เป็นตน้)เครื�องมอื/
อปุกรณ์แบบเดมิที�
ใชไ้ด ้
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2. ชิ�นสว่นอปุกรณ์เสรมิ 

ชื�อชิ�นสว่น จํานวน รปูรา่ง การใชง้าน 
คูม่อืการตดิตั �ง 1 

 

(ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ไดรั้บ
คูม่อืนี�) 

3. ขอ้มลูท ั�วไป 

             คอนเด็นซิ�งยนูติแคเรยีรร์ุน่ 38LHU ออกแบบใหร้ะบายความรอ้นดว้ยอากาศ สามารถใชก้ลับเครื�อง
แฟนคอยลไ์ดห้ลายรุน่ กอ่นทําการตดิตั �งควรตรวจสอบวา่สว่นประกอบตา่งๆ อยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย หาก
ตรวจสอบพบวา่มกีารชาํรดุเสยีหายจากการขนสง่กรณุาแจง้ไปยงัผูจ้ัดจําหน่ายโดยทันท ี

4. ตารางแสดงขอ้มลูท ั�วไป 

 

Description Air Cooled Condensing Unit 
Product Model  38LHU 036S101 036S301 040S101 040S301 048S301 060S301 078S301 100S301 120S301 150S301 200S301 

Power Supply V/Ph/Hz 220/1/50 380/3/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50  

Nominal Cooling  W 10,600 10,600 11,800 11,800 14,000 17,500 22,800 29,300 35,100 43,900 58,600 

Capacity Btu/hr 36,167 36,167 40,262 40,262 48,000 60,000 78,000 100,000 120,000 150,000 200,000  

Power Consumption W 3520 3410 3670 3580 4,580 5,590 6,680 8,810 11,130 13,380  17210 

Operating Current Amp. 17.09 6.79 17.09 7.29 9.3 10.80 12.80 16.70 21.20 27.50 31.0 

Compressor 

Power Supply 220/1/50 380/3/50 220/1/50 380/3/50 

Compressor Type Scroll 

RLA Amp. 16.7 5.7 16.8 6.1 8.1 9.8 12.4 16.6 19.8 26.3  29.2 

LRA Amp. 128 43 119 52 74 75 101 118 153 174  219 

QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Fan Motor 

Power Supply V/Ph/Hz 220/1/50 380/3/50 

RLA Amp. 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 0.90 0.90 2.21 2.21  3.06 

Fan Type Propeller 

QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Drive Type Direct 

Safety Device 
Hi-Pressure Switch psig 600 ±25 / 420 ± 15 ( Cut out / Cut in ) – Auto Restart type  

Low-Pressure Switch psig 65 ±5 / 115 ± 5 ( Cut out / Cut in ) – Auto Restart type  

Refrigerant 
Type  R – 410A 

Charging from Factory kg 2.6 2.6 2.6 2.6 3.5 4.20 0.60 0.60 1.30 1.30  1.3 

Piping Connections 
Liquid inch 3/8 ( Flare ) ½ ( Flare ) 5/8(Flare) 

7/8 
(Flare)  

Suction inch 3/4 ( Flare ) 7/8 (  Flare ) 1-1/8 ( Brazing ) 1-3/8  
(Brazing) 

Dimension 

Height mm. 690 845  1050 1150 

Width mm. 800 900  1040 1050 

Depth mm. 725 915  1080 1190 

Weight Kg. 99 97 102 100 103 120 195 225 260 295 295 
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5. การเลอืกสถานที�ตดิต ั�ง 

ตดิต ั�งเครื�องภายนอกในสถานะที�ที�ตรงตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี� หลงัจากที�ไดร้บัความยนิยอมจาก
ลกูคา้ 

• สถานที�ที�ระบายอากาศไดด้ทีี�ไมม่สี ิ�งกดีขวางอยูใ่กลก้บัชอ่งลมเขา้และชอ่งลมออก 

• สถานที�ที�ไมโ่ดนฝนหรอืแสงแดดโดยตรง 

• สถานที�ที�ไมทํ่าใหเ้กดิเสยีงดังหรอืทําใหเ้ครื�องภายนอกสั�นสะเทอืน 

• สถานที�ที�ไมทํ่าใหเ้กดิปญหาเกี�ยวกบัการระบายนํ�าจากนํ�าที�ไหลออกมา 

หา้มตดิต ั�งเครื�องภายนอกในสถานที�ตอ่ไปนี� 

• บรเิวณที�มปีรมิาณเกลอืในมวลอากาศสงู (พื�นที�ชายทะเล)หรอืบรเิวณที�มสีารประกอบกํามะถัน (บรเิวณนํ�า
พรุอ้น) (หากตอ้งตดิตั �งในสถานที�เหลา่นี� ตอ้งมกีารบํารงุรักษาเป็นพเิศษ) 

• บรเิวณที�มนํี�ามนั ไอนํ�ามนั ควันนํ�ามนั หรอืกา๊ซกดักรอ่น 

• บรเิวณที�มกีารใชส้ารละลายอนิทรยี ์

• บรเิวณที�มเีหล็กหรอืผงโลหะตา่งๆ หากมเีหล็กหรอืผงโลหะตดิอยูห่รอืสะสมภายในเครื�องปรับอากาศ อาจ
กอ่ใหเ้กดิการระเบดิและเกดิเพลงิไหมข้ึ�นเองได ้

• บรเิวณที�อากาศที�ปลอ่ยออกมาจากเครื�องภายนอกไปโดนหนา้ตา่งของเพื�อนบา้น 

• บรเิวณที�สง่ผา่นเสยีงการทํางานของเครื�องภายนอก 

• เมื�อตดิตั �งเครื�องภายนอกบนที�สงู ตอ้งยดึขาตั �งเครื�องใหแ้น่น 

• บรเิวณที�นํ�าที�ระบายออกมาสง่ผลใหเ้กดิปัญหา 

■ระยะหา่งที�เหมาะสมในการตดิต ั�ง (หนว่ย : มม.) 

รูป  ก. รูป  ข.
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38LHU 
Condensing Unit 

38LHU 036S101 036S301 040S101 040S301 048S301 060S301 078S301 100S301 120S301 150S301 200S301 

มิติ ( มิลลเิมตร ) 

A 725 915 1080 1190 

B 690 845 1050 1150 

C 800 900 1040 1050 

D 70 90 130 150 

E 115 160 125 95 

F 80 100 220 195 

G  - 795 797 

H  - 1132 1234 

I   - 1192 1294 
นํ �าหนกั  ( กก ) 99 97 102 100 103 120 195 225 260 295 295 

 

7. การเดนิทอ่สารทําความเย็น/การไลอ่ากาศออก 
ทอ่สง่สารทําความเย็น 
ขอ้ควรระวงั 
ขณะตอ่ทอ่โปรดคํานงึถงึ 4 ประเด็นสําคญัดา้นลา่งนี� 
1. อยา่ใหฝุ้่ นและความชื�นเขา้ในทอ่เชื�อมตอ่ 
2. ตอ่สว่นเชื�อมตอ่ระหวา่งทอ่กบัตวัเครื�องใหแ้น่น 
3. ไลอ่ากาศในทอ่เชื�อมตอ่โดยใชปั้� มสญุญากาศ 
4. ตรวจหากา๊ซรั�วที�บรเิวณสว่นเชื�อมตอ่ 
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การตอ่ทอ่ 

แรงดันของ R410A จะสงูกวา่แรงดันของ R22 (ประมาณ1.6 เทา่)ความหนาของทอ่สารทําความเย็น
ควรใชด้ั �งนี� 

 
 
การบานทอ่ 
1 ตดัทอ่ดว้ยมดีตัดทอ่ตอ้งลบเสี�ยนทกุครั �งเพื�อไมใ่หก้า๊ซรั�วออกมา 

เอียง ขรุขระ บิดงอ

 
 

2 ใสแ่ฟลรนั์ตเขา้ไปในทอ่ แลว้จงึบานทอ่ใชแ้ฟลรนั์ตที�ใหม้าพรอ้มกบัเครื�องปรับอากาศหรอืที�ใชก้บั 
R410Aใสแ่ฟลรนั์ตที�ทอ่ แลว้บานทอ่ ขนาดของการบานทอ่ของ R410A จะแตกตา่งจากนํ�ายา R22 
ดังนั�นจงึควรใชเ้ครื�องมอืบานทอ่ที�ทําขึ�นเพื�อใหใ้ชก้บั R410A โดยเฉพาะอยา่งไรกต็าม ยงัสามารถ
ใชเ้ครื�องมอืเดมิไดโ้ดยการปรับระยะของทอ่ทองแดงที�ยื�นออกมา 
ระยะของทอ่ทองแดงที�ยื�นออกมาขอบเขตของการบานทอ่: A (หนว่ย: มม.) 
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* ในกรณีการบานทอ่สําหรับ R410A ดว้ยเครื�องมอืแบบเดมิ 
ใหด้งึเครื�องมอืออกมามากกวา่ R22 ประมาณ 0.5 มม. 
เพื�อปรับใหม้ขีนาดตามที�ระบ ุควรใชเ้กจวดัทอ่ทองแดง 
ในการปรับขอบเขต 
 
การขนัแนน่สว่นเชื�อมตอ่ 
1 จัดกึ�งกลางของทอ่เชื�อมตอ่ใหต้รงกนั แลว้ขนัแฟลรนั์ตใหแ้น่นดว้ยมอื จากนั�นใชป้ระแจยดึน็อตไว ้
ตามภาพ แลว้ขนัดว้ยประแจวัดแรงบดิ 

ใชป้ระแจขนัให้แน่น

ดา้นเกลียวใน

แฟลร์นตัขอ้ต่อ

ดา้นเกลียวนอก

ใชป้ระแจทอร์คขนัให้แน่น
 

 
2 ตอ้งใชป้ระแจสองอนัในการคลายหรอืขนัแฟลรนั์ตที�วาลว์ดา้นกา๊ซ ดังรปู หากใชป้ระแจเลื�อนแค่
อนัเดยีว จะไมส่ามารถขนัแฟลรนั์ตใหต้รงตามคา่แรงบดิในการขนัแตส่ามารถใชป้ระแจเลื�อนเพยีงอนั
เดยีวในการคลายหรอืขนัแฟลรนั์ตที�วาลว์ดา้นของเหลวได ้

ประแจงานทั �วไป

ขนัแน่น

คลาย
ฝาปิด

ประแจยดึ
 

ขอ้ควรระวัง 
• อยา่วางประแจเลื�อนที�ฝาปิดหรอืฝาครอบ เพราะวาลว์อาจแตกได ้
• หากใชแ้รงบดิมากเกนิไป น็อตอาจแตกขึ�นอยูก่บัการตดิตั �ง 

 
 

• หลังจากตดิตั �งเสร็จแลว้ ตอ้งตรวจหากา๊ซรั�วที�สว่นเชื�อมตอ่ทอ่ดว้ยไนโตรเจน 
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• แรงดันของ R410A จะสงูกวา่แรงดันของ R22 (ประมาณ1.6 เทา่)ดังนั�น ใชป้ระแจวัดแรงบดิ ขนั
แน่นการตอ่ทอ่แบบปลายบานที�เชื�อมตอ่ตัวเครื�องภายในกบัตวัเครื�องภายนอก การเชื�อมตอ่ที�ไม่
ถกูตอ้ง นอกจากจะกอ่ใหเ้กดิการรั�วไหลของกา๊ซแลว้ยงักอ่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดของวงจรการทําความ
เย็น หา้มทานํ�ามนัสารทําความเย็นกบับรเิวณที�บานทอ่ 
 
การเชื�อมทอ่สารทาํความเย็น 
ขอ้ควรระวงั 
โปรดแน่ใจวา่ไดทํ้าการเป่าไนโตรเจนในขณะทําการเชื�อม 
หากไมม่กีารแทนที�อากาศดว้ยไนโตรเจนระหวา่งการเชื�อม จะเกดิฟิลม์ที�เกดิปฎกิริยิาออกซเิดชนัขึ�น
ภายในทอ่ ซึ�งสง่ผลเสยีตอ่วาลว์และคอมเพรสเซอร ์ซึ�งอาจทําใหก้ารเดนิระบบมปัีญหา  
วธิแีทนที�อากาศดว้ยไนโตรเจน 
ระหวา่งทําการเชื�อม ใหเ้ป่าไนโตรเจนเขา้สูใ่นทอ่โดยการปรับวาลว์ลดความดัน ใหค้วามดันเทา่กบั 
2-5 psi. 

ท่อทาํความเย็น
ส่วนที�ทาํการเชื�อม

ไนโตรเจน

เทปพนั แฮนดว์าลว์
วาลว์ลดความดนั

ไนโตรเจน

 
หลังจากทําการเดนิทอ่เรยีบรอ้ยแลว้ควรทําการทดสอบความแน่นของรอยตอ่ โดยการบรรจกุา๊ช
ไนโตรเจนเขา้ไปภายในมคีวามดันที� 500 ปอนดต์อ่ตารางนิ�ว (ที�หวัถังตอ้งมวีาลว์ควบคมุแรงดัน 
Regulator ดว้ย) จนมั�นใจวา่แรงดันไมล่ดลง ใชฟ้องสบูห่รอืผงซกัฟอกทาบรเิวณรอยตอ่สงัเกตดวูา่
มกีารรั�วหรอืไม ่ โดยสงัเกตจากฟองอากาศจะเกดิขึ�นถา้มกีารรั�ว เมื�อพบวา่หัวตอ่แน่นสนทิไมม่รีอยรั�ว
ใหร้ะบายกา๊ชไนโตรเจนออก และทําการดดูสญุญากาศจนไดค้า่ -30 นิ�วปรอท โดยใชเ้วลาอยา่ง
นอ้ย 30 นาท ี
การตดิต ั�ง OIL TRAP เมื�อตดิต ั�งเครื�องปรบัอากาศตา่งระดบักนัมากกวา่ปกต ิ
การที�ตอ้งตดิตั �ง OIL TRAP ที�ทอ่ทางดดูเนื�องจากเมื�อสารทําความเย็นระเหยกลายเป็นกา๊ซ นํ�ามนั
จะถกูแยกตวัออกมา และถกูสารทําความเย็นที�เป็นกา๊ซนี�พานํ�ามนัขึ�นไป แตถ่า้ทอ่มขีนาดใหญแ่ละ
การไหลของสารทําความเยน็นอ้ยลง ทําใหนํ้�ามนัไมส่ามารถขึ�นไปไดห้มด ตกลงมาสะสมอยูท่ี�ปลาย
ทอ่ดา้นลา่ง วธิทีี�จะทําใหนํ้�ามนัที�สะสมอยูด่า้นลา่งนี� สามารถใหลขึ�นไปไดค้อืการตดิตั �ง OIL TRAP 
ดังรปู เพื�อบงัคับใหนํ้�ายาทําความเย็นที�เป็นกา๊ซไหลผา่นนํ�ามนัที�ถกูกกัใน OIL TRAP พานํ�ามนัขึ�น
ไปดว้ย 

ฐาน
เครื�องภายนอก

เครื�องภายในท่อของเหลว

ท่อแกส๊
แทรป

*10
 ม. *ติดตั้งแทรป

ทุกความสงู �� ม.

ระยะติดตั�งแทรป
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การไลอ่ากาศ 
เพื�อเป็นการรักษาสิ�งแวดลอ้ม ใหใ้ช ้ “ปั� มสญุญากาศ” ในการไลอ่ากาศ (ไลอ่ากาศในทอ่เชื�อมตอ่) 
ขณะตดิตั �งเครื�อง 
• อยา่ปลอ่ยกา๊ซสารทําความเย็นเขา้สูช่ั �นบรรยากาศเพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้ม 
• ใชปั้� มสญุญากาศในการไลอ่ากาศ (ไนโตรเจน เป็นตน้) ที�ยงัคงอยูใ่นเครื�อง หากยงัมอีากาศอยูใ่น
เครื�อง อาจทําใหส้มรรถนะลดลงสําหรับปั� มสญุญากาศ ตอ้งใชแ้บบที�ป้องกนัการไหลยอ้นกลบัเพื�อ
ไมใ่หนํ้�ามนัในปั� มไหลกลับเขา้สูท่อ่ของเครื�องปรับอากาศ 
เมื�อปั� มหยดุทํางานหากนํ�ามนัในปั� มสญุญากาศเขา้ไปในเครื�องปรับอากาศที�ใชนํ้�ายา R410A อาจ
กอ่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดของวงจรการทําความเย็น 
1. ตอ่ทอ่เตมินํ�ายาจากวาลว์ทอ่รว่มไปยงัวาลว์บรกิารของวาลว์รวมดา้นกา๊ซ 
2. ตอ่ทอ่เตมินํ�ายาเขา้กบัพอรท์ของปั�มสญุญากาศ 
3. เปิดดา้มจับวาลว์เกจทอ่รว่มดา้นแรงตํ�าใหส้ดุ 
4. เปิดปั�มเพื�อเริ�มการถา่ยอากาศ จนไดค้า่ -30 นิ�วปรอท โดยใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 30 นาท ี
5. ปิดดา้มจับวาลว์เกจทอ่รว่มดา้นแรงดันตํ�า 
6. เปิดกา้นวาลว์ของวาลว์รวมทั�งดา้นกา๊ซและของเหลว 
7. ดงึทอ่เตมินํ�ายาออกจากวาลว์บรกิาร 
8. ขนัจกุปิดบนวาลว์รว่มใหแ้น่น 

สายเกจเติมนํ�ายา

ท่อนํ�ายา

ปุ่ มควบคุมนํ�ายา
ดา้นแรงดนัตํ�า

เกจนํ�ายาดา้นแรงดนัตํ�า เกจนํ�ายาดา้นแรงดนัสูง

สายเกจเติมนํ�ายา

ปุ่ มควบคุมนํ�ายา
ดา้นแรงดนัสูง

ปั�มสุญญากาศ

วาลว์แรงดนัสูง
วาลว์แรงดนัตํ�า

จุดต่อสายเกจ  

วธิเีปิดวาลว์ 

เปิดหรอืปิดวาลว์ 
ดา้นของเหลว, ดา้นกา๊ซเปิดวาลว์ดว้ยประแจหกเหลี�ยม 
ขอ้ควรระวงัในการดาํเนนิการกบัวาลว์ 
• เปิดกา้นวาลว์จนกวา่จะถงึจดุสดุ ตอ้งใชแ้รงเพิ�มตอ่ 
• ขนัฝาปิดใหแ้น่นดว้ยประแจวัดแรงบดิ 

 
การเตมิสารทาํความเย็น 
สําหรับรุน่ 36,000 – 60,000 Btu/hr บรรจสุารทําความเย็น R410A มาใหแ้ลว้จากโรงงาน (Fully 
Charged) สําหรับทอ่สารทําความเย็นที� 15 เมตร 
สําหรับรุน่ 78,000 – 200,000 Btu/hr บรรจสุารทําความเย็น R410A ใวเ้พยีงบางสว่นเทา่นั�น ผู ้
ตดิตั �งจําเป็นตอ้งเตมิสารทําความเย็นเพิ�มเตมิในภายหลงั เมื�อดดูสญูญากาศแลว้ใหเ้ตมิสารทําความ
เย็นใหไ้ดต้ามกําหนด 
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1. หลังจากที�ไลอ่ากาศดว้ยสญุญากาศในทอ่สง่สารทําความเย็นแลว้ ใหปิ้ดวาลว์ จากนั�นเตมิสารทํา
ความเย็นขณะที�ปิดเครื�องปรับอากาศ 
2. เมื�อไมส่ามารถเตมิสารทําความเย็นไดต้ามที�กําหนด ใหเ้ตมิสารทําความเย็นในปรมิาณที�กําหนด
จากชอ่งเตมิของวาลว์ที�ดา้นกา๊ซขณะทําความเย็น 
3.เพื�อใหส้ารทําความเย็นในระบบเพยีงพอกบัการใชง้านและไมม่ากเกนิไปจนกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายแกค่อมเพรสเซอรไ์ด ้สําหรับเครื�องปรับอากาศ 38LHU–series ใหต้รวจวดัคา่ Supperheat 
ใหม้คีา่ประมาณ 5 องศาฟาเรนไฮตจ์ากคา่ที�กําหนด หรอืตรวจวัดคา่ Sup-cooled ใหม้คีา่ประมาณ 
±3 องศาฟาเรนไฮตจ์ากคา่ที�กําหนด ระวังอยา่เตมิสารทําความเย็นเกนิกวา่ปรมิาณที�กําหนด 
ขอ้กําหนดในการเตมิสารทําความเย็น 
หา้มใชส้ารทําความเย็นในการไลอ่ากาศและเตมิสารทําความเย็นที�เป็นของเหลวหากเตมิดว้ยสารทํา
ความเย็นแบบกา๊ซ องคป์ระกอบของสารทําความเย็นจะเปลี�ยนไป ทําใหไ้มส่ามารถทํางานตามปกติ
ได ้
*เตมิสารทาํความเย็นในสถานะ LIQUID เทา่น ั�น 

 
 
8. การเดนิสายไฟและการตอ่สายไฟ 
ขอ้ควรระวงั 
• สายไฟของแหลง่จา่ยไฟของเครื�องปรับอากาศนี�ตอ้งใชฟิ้วสใ์นการตดิตั �ง 
• การเดนิสายไฟที�ไมถ่กูตอ้ง/ไมส่มบรูณ์อาจกอ่ใหเ้กดิเพลงิไหมห้รอืควันได ้
• จัดเตรยีมแหลง่จา่ยไฟสําหรับเครื�องปรับอากาศโดยเฉพาะ 
• โปรดแน่ใจวา่วา่ไดใ้ชแ้ถบรัดสายไฟที�ใหม้ากบัผลติภณัฑ ์
• อยา่ทําใหแ้กนนําไฟฟ้าหรอืฉนวนภายในของแหลง่จา่ยไฟรวมถงึสายไฟที�เชื�อมระบบเกดิความ
เสยีหายขณะที�ปอกสายไฟ 
• ใชส้ายไฟและสายไฟที�เชื�อมระบบที�มคีวามหนาและประเภทตามที�กําหนด และตอ้งใชอ้ปุกรณ์
ป้องกนัดว้ย 
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Electrical Data          

Unit Model Power Supply 

Voltage Range Compressor Fan Motor Recommended 

Min. Max. RLA LRA QTY RLA 
Power Ground Field CB 

Wire(mm2) Wire(mm2) ( AT ) 

38LHU036S101 220V/1Ph/50Hz 198 242 16.7 128 1 1.49 6 4 25 

38LHU036S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 5.7 43 1 1.49 4 2.5 20 

38LHU040S101 220V/1Ph/50Hz 198 242 16.8 119 1 1.49 6 4 25 

38LHU040S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 6.1 52 1 1.49 4 2.5 20 

38LHU048S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 8.1 74.0 1 1.49 4 2.5 20 

38LHU060S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 9.8 75.0 1 1.49 4 2.5 20 

38LHU078S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 12.4 101.0 1 0.90 6 4 25 

38LHU100S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 16.6 118.0 1 0.90 6 4 25 

38LHU120S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 19.8 153.0 1 2.21 10 6 35 

38LHU150S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 26.3 174.0 1 2.21 16 6 40 

38LHU200S301 380V/3Ph/50 Hz 342 415 29.2 219 1 3.06 16 6 50 
Remark 

RLA   : Rated Load Amps.  
LRA   : Locked Rotor Amps. 
Cable Type  : THW 
Type of contactor is installed : Insulated single core cables up to 3 lines Or 

Insulated sheathed cable up to 3 axes in a pipe in the air in a pipe buried in the wall      
plaster or in a pipe in the ceiling 

 

การเดนิสายไฟ 

1. ตอ่สายไฟของแหลง่จา่ยไฟและสายไฟเชื�อมระบบเขา้กบับล็อกขั �วตอ่ของกลอ่งควบคมุไฟฟ้า 

2. ขนัสกรขูองบล็อกขั �วตอ่ใหแ้น่น ตอ่สายไฟที�ตรงกบัหมายเลขขั �วตอ่ (อยา่ใหส้ายไฟตงึในสว่นที�
ตอ่กบับล็อกขั �วตอ่) 

3. ประกอบฝาครอบขั �วตอ่ 

4.ขณะตอ่สายไฟเชื�อมระบบเขา้กบัขั �วตอ่ตัวเครื�องภายนอก ระวังอยา่ใหนํ้�าเขา้มาในตวัเครื�อง
ภายนอก 

5.พันฉนวนที�สายไฟเปลอืย (แกนนําไฟฟ้า) ดว้ยเทปฉนวนไฟฟ้า โดยไมใ่หส้มัผัสกบัช ิ�นสว่นที�เป็น
ไฟฟ้าหรอืโลหะ 

6.สําหรับสายไฟเชื�อมระบบ หา้มใชส้ายไฟรว่มกบัอปุกรณ์อื�นใชส้ายไฟที�มคีวามยาวเพยีงพอ 

การตอ่สายดนิ 

คาํเตอืน 

โปรดแน่ใจวา่ไดม้กีารตอ่สายดนิ (งานสายกราวนด)์การตอ่สายดนิที�ไมส่มบรูณ์อาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้า
ชอ็ต ตอ่สายดนิอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานทางเทคนคิที�บงัคับใชก้ารตอ่สายดนินั�นจําเป็นมากเพื�อ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้กดิไฟชอ็ต 
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9. วงจรไฟฟ้า 

 
38LHU036S101 / 38LHU040S101 

 
38LHU036S301 / 38LHU040S301 /38LHU048S301 / 38LHU060S301 

 
38LHU078S301 / 38LHU100S301 / 38LHU012S301 
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38LHU150S301 

 

38LHU200S301 
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 10. การบาํรงุรกัษา 

 เพื�อป้องกนัความสญูเสยีจากสภาพแวดลอ้ม ขอแนะนําใหท้า่นทําความสะอาด และ
บํารงุรักษาตวัเครื�องภายในและตัวเครื�องภายนอกของเครื�องปรับอากาศเป็นประจํา เมื�อใช ้
งานเครื�องปรับอากาศเป็นเวลานาน ขอแนะนําใหดํ้าเนนิการบํารงุรักษาเครื�องตามชว่งเวลา 
(ปีละครั �ง) นอกจากนี�ควรตรวจสอบรอยขดีขว่น หรอืสนมิที�ตวัเครื�องภายนอกอยูเ่สมอ และ
กําจัดสนมิออก หรอืใชนํ้�ายาป้องกนัสนมิ หากจําเป็นตามขอ้ควรปฏบิตัทิั�วไป เมื�อใชง้าน
ตัวเครื�องภายในเป็นเวลาตั �งแต ่ 8 ชั�วโมงขึ�นไปตอ่วัน ตอ้งทําความสะอาดตวัเครื�องภายใน
และตัวเครื�องภายนอกอยา่งนอ้ยทกุๆ 3 เดอืน โดยใหผู้เ้ชี�ยวชาญเป็นผูดํ้าเนนิการใหก้าร
บํารงุรักษาอยูเ่สมอดังที�กลา่วมาจะชว่ยยดือายกุารใชง้านของผลติภณัฑ ์ และยงัเป็นการลด
คา่ใชจ้า่ยของผูใ้ชง้านเครื�องดว้ยการไมบํ่ารงุรักษาตวัเครื�องภายนอกและตวัเครื�องภายใน
อยูเ่สมออาจทําใหป้ระสทิธภิาพของตวัเครื�องลดลง มนํี�ารั�วซมึ หรอืแมแ้ตอ่าจทําให ้
คอมเพรสเซอรบ์กพรอ่งได ้

 การทําความสะอาดคอยล ์ ใหถ้อดตะแกงขา้งคอยลอ์อกโดยการคลายสกรยูดึแลว้ยกขึ�น ขา
ของตะแกรงจะหลดุออกจากชอ่งยดึบนฐานดา้นลา่ง และดงึออกตามรปู ทําความสะอาด
คอยลด์ว้ยการฉีดนํ�าดว้ยหวัฉีดที�แรงดันสงูพอ 
 

คอยล์

ลาํดบัที� 1

ลาํดบัที� 2

คอยล์

ตะแกรง

ตะแกรง

รูปที� 2 การเอาตะแกรงออก
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11. การแกไ้ขปญัหา / การตรวจสอบขอ้ขดัขอ้ง 

1. เครื�องปรับอากาศไมทํ่างาน   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1.ฟิวสข์าดหรอืไมม่ฟิีวส ์                                                            1. เปลี�ยนหรอืใสฟิ่วสใ์หม่ 

2.สายไฟขาดหรอืหลวม                                                              2.ตรวจหาตําแหน่งที�ไฟฟ้าเกดิลัดวงจร 

3.แรงเคลื�อนไฟฟ้าตํ�า หรอืแรงเคลื�อนฟ้าตก                                     3.ตรวจวัดแรงเคลื�อนไฟฟ้าที�สายไฟกอ่นเขา้ตัวสวทิช ์ถา้วัดแลว้มแีรง 

 
เคลื�อนถกูตอ้งแตแ่รงเคลื�อนที�ผา่นออกจากสวทิชม์คีา่นอ้ยกวา่ หรอืไม ่
ถกูตอ้งใหเ้ปลี�ยนสวทิชใ์หม ่

                     
2. พัดลมเครื�องเป่าลมเย็นทํางาน แตค่อมเพรสเซอรไ์ม่
ทํางาน   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. สวทิซค์วบคมุอณุหภมู ิ(Thermostat) ไมทํ่างาน 1.ถา้ปรับสวทิซค์วบคมุอณุหภมูใิหอ้ยูใ่นตําแหน่งที�เย็นกวา่อณุหภมูหิอ้ง 

2.สายไฟขาดหรอืหลวม                                          2. ตรวจสอบสายไฟและขั �วตอ่สายไฟตา่งๆ เชน่ ที�สวทิซแ์ละที�ขั �วสายไฟ 

 ของคอมเพรสเซอร ์

3. แคปสตารท์ (Starting Capacitor) ชํารดุ 3. ตรวจเช็คแคปสตารท์ถา้ชํารดุใหเ้ปลี�ยนใหม่ 

4. แคปรัน (Running Capacitor) ชํารดุ 4. ตรวจเช็คแคปรัน ถา้ชํารดุใหเ้ปลี�ยนใหม่ 

5. รเีลย ์(ถา้ม)ี ผดิปกต ิ 5. ตรวจซอ่มแกไ้ข หรอืเปลี�ยนรเีลยใ์หม่ 

6. โอเวอรโ์หลดตัดการทํางานหรอืชํารดุ 6. ตรวจดวูา่ความรอ้นที�คอมเพรสเซอรส์งูเกนิไป หรอืโอเวอรโ์หลด 

 ผดิปกตหิรอืไม่ 

7. แรงเคลื�อนไฟฟ้าตํ�าหรอืแรงเคลื�อนไฟฟ้าตก 7. ตรวจวัดแรงเคลื�อนไฟฟ้าและทําการแกไ้ข 

  

3. พัดลมทํางานมเีสยีงดัง   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. พัดลมมสีิ�งแปลกปลอมหรอืกระทบกับสิ�งอื�น 1. ตรวจสอบตําแหน่ง และชอ่งวา่งของพัดลมและหาสิ�งแปลกปลอม 

2. พัดลมหรอืมอเตอรพั์ดลดหลวมหรอืชํารดุ 2. ตรวจและขันพัดลมใหแ้น่นกับเพลา 

3. ใบพัดบดิเบี�ยวไมส่มดลุย ์ 3. ตรวจสอบการบดิเบี�ยวของใบพัด ถา้ชํารุดใหเ้ปลี�ยนใหม่ 

  

4. หอ้งปรับอากาศมอีณุหภมูสิงู   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ตั �งอณุหภมูทิี�เทอรโ์มสตัทไวส้งู 1. ปรับตั �งเทอรโ์มสตัทใหอ้ณุหภมูตํิ�าลง 

2. การกระจายลมเย็นไมเ่พยีงพอ 2. ปรับปรงุการจ่ายลมเย็น 

  

5. นํ�าหยดจากเครื�องเป่าลมเย็น   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ตดิตั �งเครื�องเป่าลมเย็นไมไ่ดร้ะดับ 1. ตดิตั �งเครื�องใหไ้ดร้ะดับและทําใหถ้าดนํ�าลาดลงไปตามทศิทางการ 

 ไหล 

2. ปลายทอ่ที�ตอ่กับถาดนํ�าทิ�ง มสีิ�งสกปรกอดุตัน 2. ทําความสะอาดถาดนํ�าทิ�งและทอ่นํ�าทิ�ง 

3. ถาดนํ�าทิ�งมรีอยรั�ว หรอืมนํี�ารั�วจากแหลง่อื�นที�ไมไ่ดม้า 3. ใชวั้สดอุดุรอยรั�ว 
จากเครื�องปรับอากาศ 
  

6. ตัวเครื�องสั�นและมเีสยีงลมดังผดิปกต ิ   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ทอ่นํ�ายาดา้นดดูและดา้นสง่สัมผัสกัน 1. ดัดทอ่ใหเ้กดิชอ่งวา่งระหวา่งทอ่ทางดา้นดดู และทอ่ทางดา้นสง่ 

2. นัต หรอืสกรยูดึคอมเพรสเซอร ์ฝาครอบเครื�องหรอืแค 2. ขันนัตหรอืสกรใูหแ้น่น 
ปรับหลวม 
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3. ใบพัดลมบดิงอ หรอืหลวม 3. เปลี�ยนพัดลม 

4. พัดลมมอเตอร ์เคลื�อนออกจากตําแหน่งที�ตั �ง เนื�องจาก 4. ตรวจตําแหน่งใหถ้กูตอ้ง  และขันนัตที�ล็อคใหแ้น่น 
จุดที�จับยดึหลวม 
 
  

7. คอมเพรสเซอรส์ตารท์ไมอ่อก (ถา้ปลอ่ยไวน้านคอมเพรสเซอรจ์ะไหม)้ 

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ตอ่วงจรไฟฟ้าไมถ่กูตอ้ง 1. ตรวจเช็คและตอ่วงจรไฟฟ้าใหม ่

2. ไฟที�จ่ายไปยังเครื�องมแีรงเคลื�อนตํ�า (หรอื 2. คน้หาสาเหตแุละแนวทางป้องกันแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

แรงเคลื�อนไฟฟ้าตก)   

3. แคปรัน (Run Capacitor) เสยีหายขัดขอ้ง 3. คน้หาสาเหตแุละแกไ้ขแลว้เปลี�ยนแคปรันใหม่ 

4. มอเตอรค์อมเพรสเซอรไ์หม ้ 4. เปลี�ยนคอมเพรสเซอร ์

  

8. คอมเพรสเซอรไ์มทํ่างาน (คอมเพรสเซอรไ์มม่เีสยีงฮัม)   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. สวทิซข์องเครื�องปรับอากาศยังไมไ่ดเ้ปิดหรอืเปิดไม่ 1.ปิดสวทิซท์ี�จ่ายไฟใหเ้ครื�องปรับอากาศใหค้รบทกุตัว (สับสวทิซใ์หอ้ยู ่

ครบถว้น (บางตัวอยูใ่นตําแหน่ง OFF) ในตําแหน่ง ON) 

2. ไมม่ฟิีวส ์หรอืฟิวสข์าด 2. ใสห่รอืเปลี�ยนฟิวส ์

3. โอเวอรโ์หลดตัดวงจร (Trips) 3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพื�อหาสาเหตขุองการตัดวงจรแลว้แกไ้ขให ้

 เรยีบรอ้ย 

4. ระบบควบคมุการทํางานของเครื�อง เชน่ รโีมท 4. เปลี�ยนหรอืซอ่มแกไ้ขระบบควบคมุการทํางานของเครื�อง 

คอนโทรลมปัีญหาขัดขอ้ง   

5. ปรับตั �งเทอรโ์มสตัทที�อณุหภมูสิงูเกนิไป ทําใหเ้ทอร ์ 5. ปรับตั �งเทอรโ์มสตัทใหอ้ณุหภมูทํิาความเย็นตํ�าลง 

โมสตัทตัด  

6. ตดิตั �งเทอรโ์มสตัทหรอืชดุควบคมุอณุหภมูใิน 
ตําแหน่งที�โดนลมเย็นจากเครื�องเป่าลมเย็นโดยตรง 

6. เปลี�ยนตําแหน่งตดิตั �งเทอรโ์มสตัทหรอืชดุควบคมุอณุหภมูใิหมใ่หอ้ยู่
ในตําแหน่งที�ไมโ่ดนลมเย็น 

7. วงจรไฟฟ้าไมถ่กูตอ้งหรอืเกดิการลัดวงจร 7. ตรวจเช็คและตอ่วงจรไฟฟ้าใหม ่

  

9. คอมเพรสเซอรไ์มทํ่างานและโอเวอรโ์หลดตัดวงจร   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ตอ่วงจรไฟฟ้าไมถ่กูตอ้ง 1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าใหมแ่ละแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

  
2. ไฟที�จ่ายไปยังเครื�องมแีรงเคลื�อนไฟฟ้าตํ�า (หรอืมี
แรงเคลื�อนไฟฟ้าตก) 2. คน้หาสาเหตแุละหาแนวทางป้องกันแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

3. มอเตอรค์อมเพรสเซอรไ์หม ้ 3. เปลี�ยนคอมเพรสเซอร ์

  

10. โอเวอรโ์หลดตัดวงจรและคอมเพรสเซอรห์ยดุทํางานหลังจากที�เร ิ�มสตารท์ใหมใ่นชว่งระยะเวลาสั �น ๆ 

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. มกีระแสไฟฟ้าไหลผ่านโอเวอรโ์หลดมากเกนิไป 1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้า มอเตอรพั์ดลม การตอ่สายไฟและขนาดของโอ 

 เวอรโ์หลดใหถ้กูตอ้ง 

2. มแีรงเคลื�อนไฟฟ้าตก 2. คน้หาสาเหตแุละทําการแกไ้ข 

3. โอเวอรโ์หลดขัดขอ้ง 3. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าและเปลี�ยนโอเวอรโ์หลด 

4. แคปรัน (Run Capacitor) เสยีหาย ขัดขอ้ง 4. คน้หาสาเหตแุละเปลี�ยนแคปรันใหม ่

5. คอมเพรสเซอรร์อ้นจัด 5. ตรวจวัดสารทําความเย็น (มกีารรั�วหรอืไม)่ ถา้จําเป็นใหเ้พิ�มเตมิแลว้ 

 ตรวจสอบซปุเปอรฮ์ที 

6. คอมเพรสเซอรไ์หม ้ 6. เปลี�ยนคอมเพรสเซอร ์
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11. แคปรัน (Run Capacitor) ขาด ลัดวงจร   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ใชข้นาดความจุไมถ่กูตอ้ง 1. เปลี�ยนแคปรันใหม้ขีนาดความจุที�ถกูตอ้ง 

2. แรงเคลื�อนไฟฟ้าสงูผดิปกต ิ(มากกวา่ 110% ของ 2. หาสาเหตแุละแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
แรงเคลื�อนไฟฟ้าสงูสดุ) 
  

12. ทอ่นํ�ายาดา้นดดูมนํี�าหรอืเกล็ดนํ�าแข็งเกาะ   

สาเหตทุี�อาจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. พัดลมของแฟนคอยลย์นูติไมทํ่างาน 1. หาสาเหตแุละซอ่มแกไ้ข 

2. มสีารทําความเย็นระบบมากเกนิไป 2. ปลอ่ยสารทําความเย็นออกจากระบบแลว้ตรวจสอบซปุเปอรฮ์ที 
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