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7. วงจรไฟฟ้ า (Wiring Diagram)

ข้อคํานึ งเพื่อความปลอดภัย
กรุณาอ่าน “ ข้อคํานึงเพือ่ ความปลอดภัย” นี้อย่างละเอียดก่อนทําการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ และ
เพือ่ ให้แน่ใจว่าการติดตัง้ ได้เสร็จสมบูรณ์ดแี ล้ว หลังจากทําการติดตัง้ ให้ทดสอบ โดยการเปิ ดเครือ่ งเพือ่ หา
ข้อผิดพลาด จากนัน้ อธิบายให้ลกู ค้าทราบถึงวิธกี ารใช้งาน และการดูแลรักษาเครือ่ งปรับอากาศ โดยใช้คมู่ อื
การใช้งานของเครือ่ ง และแนะนําให้ลกู ค้าเก็บคูม่ อื การติดตัง้ และคูม่ อื การใช้งานไว้ดว้ ย
๏ ก่อนการติดตัง้ โปรดอ่านข้อคํานึงเพือ่ ความปลอดภัยอย่างระมัดระวัง
๏ ควรทําตามข้อควรระวังทีเ่ ขียนไว้ ณ ทีน่ ้เี พือ่ หลีกเลีย่ งอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ต่อไปนี้เป็ นสัญลักษณ์ และ
ความหมาย
คําเตือน : การใช้งานทีผ่ ดิ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชวี ติ
ข้อควรระวัง : การใช้งานทีผ่ ดิ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ
: การบาดเจ็บส่วนบุคล หมายถึง อุบตั เิ หตุเล็กน้อย การลุกไหม้ หรือไฟดูด ซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้องเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล
: ความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ หมายถึง ความเสียหายทีร่ นุ แรงกว่าซึง่ ส่งผลต่อทรัพย์สนิ หรือ
ทรัพยากร
อันตราย
๏ การติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศควรเป็นหน้าทีข่ องช่างจากตัวแทนจําหน่าย ห้ามทําการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
ด้วยตัวเอง การติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้องอาจทําให้เกิดนํ้ารัว่ ไฟช๊อต หรือเพลิงไหม้ได้
๏ ควรปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การติดตัง้ นี้ เพราะการติดตัง้ ทีไ่ ม่เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุของนํ้ารั ่ว ไฟช๊อต หรือเพลิง
ไหม้ได้
๏ ปิดตัวจ่ายไฟหลักก่อนการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับไฟฟ้า ให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์ไฟทัง้ หมดแล้ว การละเลย
อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าช็อต
๏ ต่อสายไฟอย่างถูกต้อง ถ้าต่อสายไฟผิดพลาด อาจทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการเสียหายได้
๏ ตรวจดูสายดินอย่าให้ขาดหรือหลุดก่อนการติดตัง้
๏ อย่าติดตัง้ ใกล้กบั แหล่งก๊าซไวไฟหรือไอก๊าซ การละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําอาจเป็ นผลให้เกิดเพลิงไหม้
หรือระเบิด
๏ เพือ่ เป็ นการป้องกันตัวเครือ่ งภายในไม่ให้รอ้ นเกิน และไม่ทาํ ให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ วางเครือ่ งให้หา่ ง
จากแหล่ง ความร้อน เช่น เครือ่ งทําความร้อน เตาไฟ เป็ นต้น
๏ ในการเคลื่อนย้ายเครือ่ งปรับอากาศไปติดตัง้ ทีอ่ ่นื ๆ ควรระมัดระวังในการอัดนํ้ายา (R22) ถ้าอากาศหรือก๊าซ
ใดๆ ผสมเข้าไปในนํ้ายา แรงดันก๊าซภายในวงจรนํ้ายาอาจสูงขึน้ แบบผิดปกติ และอาจเป็ นสาเหตุของการ
ระเบิดของท่อ และเกิดอันตรายได้
่
อในระหว่างทําการติดตัง้ ให้รบี เปิ ดรับอากาศเข้ามาในห้อง ถ้า
๏ ในกรณีทก่ี ๊าซนํ้ายาทําความเย็นรัวออกจากท่
ก๊าซนํ้ายาทําความเย็น ถูกทําให้รอ้ นด้วยไฟ หรืออื่นๆ จะทําให้เกิดก๊าซพิษ
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คําเตือน

6. การเดิ นสายไฟ และการต่อสาย
1. การต่อระบบไฟฟ้าเข้าตัวเครือ่ งต้องมันใจว่
่ าเป็ นระบบเดียวกัน และแรงดันเท่ากับเครือ่ งทีจ่ ะทําการ
ติดตัง้
2. ชนิดของขนาดสายไฟต้องมีขนาดโตพอทีจ่ ะทนต่อพิกดั และกระแสของเครือ่ งรุน่ นัน้ ๆ ตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้ากําหนด
3. ต่อสายดินทัง้ ในส่วนของแฟนคอล์ยและคอนเดนซิง่ ยูนิต
4. ตรวจสอบตําแหน่งของขัว้ สายไฟตามหมายเลขทีก่ าํ หนดให้ม ั ่นใจก่อนตามวงจรทีต่ ดิ มากับตัวเครือ่ ง
5. ต่อสายไฟจากเมนสวิทซ์เข้าจุดต่อของแฟนคอล์ย และคอนเดนซิง่ ยูนิต ตามรูปที่ 7

๏ ห้ามแก้ไขดัดแปลงเครือ่ งโดยการถอดตัวป้องกันหรือลัดวงจรสวิตช์ภายในเพือ่ ความปลอดภัย
๏ ไม่ควรติดตัง้ ในสถานที่ ทีไ่ ม่สามารถรองรับนํ้าหนักของตัวเครือ่ งได้ เพราะถ้าเครือ่ งหล่นลงมาจะทําให้เกิด
อันตราย และสิง่ ของเสียหายได้
๏ ก่อนทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า ควรติดปลั ๊กทีไ่ ด้มาตรฐานเข้ากับสายจ่ายไฟ และต่อสายดินให้กบั อุปกรณ์
๏ เครือ่ งต้องได้รบั การติดตัง้ ตามข้อกําหนดของสายไฟ ถ้าตรวจพบความเสียหายอย่าติดตัง้ เครือ่ ง ให้ตดิ ต่อ
ตัวแทนจําหน่าย Carrier ทันที
๏ ห้ามใช้สารทําความเย็นใดๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ให้สาํ หรับการเติม หรือการเปลีย่ น มิฉะนัน้ อาจมี
แรงดันสูงผิดปกติแพร่กระจายเข้าสูว่ งจรการทําความเย็น ซึง่ ทําให้ผลิตภัณฑ์น้ที าํ งานผิดปกติ หรือเกิดการ
ระเบิด หรืออาจทําให้ทา่ นได้รบั บาดเจ็บได้
ข้อควรระวัง
๏ ทําการติดตัง้ ท่อนํ้าทิง้ และหุม้ ฉนวนท่อนํ้ายาอย่างเหมาะสมเพือ่ ป้องกันการเกิดการควบแน่น และกลั ่นตัว
ของนํ้า การติดตัง้ ท่อนํ้าทิง้ ทีไ่ ม่สมบูรณ์อาจทําให้เกิดนํ้ารั ่ว และทรัพย์สนิ เสียหายได้
๏ ห้ามติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศในสถานทีต่ ่อไปนี้
1. บริเวณทีม่ ลี ะอองนํ้ามัน ไอนํ้ามัน หรือไอนํ้า เพราะอาจทําให้สว่ นของเครือ่ งได้รบั ความเสียหายได้
2. บริเวณทีม่ แี ก๊สทีม่ คี ุณสมบัตกิ ดั กร่อนเพราะจะทําให้ทอ่ ทองแดง หรือจุดเชือ่ มต่อได้รบั ความเสียหายทํา
ให้เกิดการรั ่วของสารทําความเย็นได้
3. ใกล้กบั เครือ่ งจักรทีส่ ามารถส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้ เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไปรบกวนการ
ทํางานของระบบควบคุม อาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้
4. ในบริเวณทีต่ ดิ ไฟอาจรัวได้
่ หรือบริเวณทีม่ ฝี นุ่ ผงในอากาศทีต่ ดิ ไฟได้หรือบริเวณทีม่ กี ารระเหยของสาร
ไวไฟในอากาศ เช่น บริเวณทีม่ ที นิ เนอร์ นํ้ามันเบนซิน การเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศในสภาพดังกล่าว อาจ
ก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
๏ กรุณาอ่านคูม่ อื การติดตัง้ นี้อย่างละเอียดก่อนการติดตัง้ เครือ่ ง ในคูม่ อื ประกอบด้วยคําแนะนําสําคัญเพือ่ การ
ติดตัง้ อย่างถูกต้อง
๏ ผูผ้ ลิตจะไม่รบั ประกันความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเลยต่อคําแนะนําในคูม่ อื เล่มนี้

รูปที่ 7
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ควรทําการตรวจสอบอย่างละเอียดในขณะทําการติ ดตัง้ และหลังจากการติ ดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามหัวข้อด้านล่างนี้

ข้อกําหนดในการตรวจสอบ
มีการเช็คการรัวของนํ
่
้ ายาหรือไม่

ปัญหาที่อาจจะเกิ ดขึน้

ท่อนํ้ายามีการหุม้ ฉนวนสมบูรณ์หรือไม่

ถ้ามีการรัวของนํ
่
้ ายาจะทําให้ความเย็นไม่
เพียงพอ และประสิทธิภาพการทําความเย็น
ลดลง
อาจมีน้ําจากการควบแน่นหยดลงมา

ท่อนํ้าทิง้ ระบายได้ดหี รือไม่

อาจมีน้ําจากการควบแน่นหยดลงมา

ขนาดของแรงดันไฟฟ้าตรงกับป้ายทีต่ ดิ ใน
เครือ่ งหรือไม่

เครือ่ งอาจทํางานไม่ปกติหรืออุปกรณ์เกิด
การไหม้

การต่อสายไฟหรือท่อนํ้ายาถูกต้องหรือไม่

เครือ่ งอาจทํางานไม่ปกติหรืออุปกรณ์เกิด
การไหม้

ตัวเครือ่ งมีการติดตัง้ สายดินทีถ่ กู ต้อง
ปลอดภัยหรือไม่

อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้ารัว่

ขนาดของสายไฟถูกต้องตามทีก่ าํ หนดไว้
หรือไม่

เครือ่ งอาจทํางานไม่ปกติหรืออุปกรณ์เกิด
การไหม้

ผลตรวจสอบ

5. การต่อท่อนํ้าทิ้ ง
ระบบท่อนํ้าทิง้ ต้องติดตัง้ ตามคําแนะนําข้างล่าง เพือ่ ป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการรัว่ และการ
ควบแน่น
กําหนดให้ใช้ท่อ PVC อย่างหนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ ว
สําหรับข้อต่ออ่อนระหว่างตัวเครื่องและท่อ PVC ให้ใช้ที่รดั ท่อ รัดให้แน่ น
๏ ท่อนํ้าทิง้ สามารถระบายออกได้ทงั ้ ด้านซ้าย และขวาขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า และสามารถต่อท่อ
นํ้าทิง้ ได้ทงั ้ ด้านข้าง และด้านหลัง
๏ การต่อท่อนํ้าทิง้ ควรให้มคี วามยาวของท่อสัน้ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ และมีความลาดเอียงเพือ่ ให้ไหลได้สะดวก
๏ หุม้ ฉนวนทีท่ อ่ นํ้าทิง้ ให้เรียบร้อย
๏ ต้องทํา TRAP เพือ่ ป้องกันกลิน่ จากภายนอกเข้ามาในห้องปรับอากาศ และระบายความดันอากาศทีต่ ดิ ลบ
เมือ่ เทียบกับความดันบรรยากาศ ในระหว่างทีเ่ ครือ่ งทํางาน
๏ เดินท่อนํ้าทิง้ ให้ตรงเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้เพือ่ สะดวกในการทําความสะอาด และป้องกันการสะสมของสิง่ สกปรก
และแมลงต่างๆ
๏ เทนํ้าลงในถาดนํ้าเพือ่ ทดสอบการไหลของนํ้าว่าดีหรือไม่

ทางลมออกและทางลมเข้าของเครือ่ งภายใน อาจทําให้ความเย็นไม่เพียงพอ และ
และเครือ่ งภายนอกมีสงิ่ กีดขวางหรือไม่
ประสิทธิภาพการทําความเย็นลดลง
มีการบันทึกความยาวท่อนํ้ายาและปริมาณ
นํ้ายาทีเ่ ติมเพิม่ หรือไม่

ไม่ทราบปริมาณนํ้ายาทัง้ หมดทีเ่ ติมให้กบั
ระบบ
รูปที่ 6
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1. ข้อมูลทัวไป
่
แฟนคอยล์ 40QD080X-150X ได้ถกู ออกแบบให้มรี ปู ร่างสวยงาม สามารถใช้กบั เครือ่ งคอนเดนซิง่ แคเรียร์ได้
หลายรุน่ ก่อนทําการติดตัง้ ควรตรวจสอบว่าส่วนประกอบต่างๆ อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย หากตรวจสอบพบว่ามี
การชํารุดเสียหายจากการขนส่งให้แจ้งไปยังบริษทั ผูจ้ ดั จําหน่าย

รูปที่ 5

4. การเดิ นท่อสารทําความเย็น
1. เลือกขนาดท่อทองแดง ของท่อดูด และท่อส่ง ตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดในตารางหน้า 3
2. กําหนดความยาวตามเส้นการเดินท่อนํ้ายา เผือ่ ความยาวสําหรับการตัดโค้ง และการตัดท่อไว้ให้
เพียงพอ
3. ทําการดัดท่อเข้าตําแหน่งตามเส้นทางทีก่ าํ หนดไว้
่ จเรียบร้อยแล้วให้เอาฉนวนหุม้ ท่อด้วย
4. สําหรับตัว CAPILLARY TUBE หลังจากติดตัง้ และตรวจรัวเสร็
์
5. ทําการยึดท่อติดกับผนังให้มนคงด้
ั ่ วยแคลมป
6. ตัดปลายท่อทองแดงด้วยเครือ่ งมือตัดท่อทองแดง กําจัดเศษขีท้ องแดงให้สะอาดทําการต่อเข้าท่อของ
เครือ่ ง
7. จัดระเบียบท่อ และฉนวนให้เรียบร้อย และทําการยึดท่อส่วนทีเ่ หลือให้มนคง
ั่
8. หลังจากเชือ่ มท่อนํ้ายาเสร็จแล้ว ให้หมุ้ ท่อด้วย ท่อฉนวนกันความร้อนเพือ่ ป้องกันท่อทีต่ ่อเข้าไปใน
ตัวเครือ่ งภายใน เลื่อนตําแหน่งของท่อฉนวนกันความร้อนให้ชดิ กับตัวเครือ่ งภายในให้มากทีส่ ดุ เพือ่
ไม่ให้เกิดหยดนํ้าจากการควบแน่น
หมายเหตุ
ให้ทาํ การตรวจสอบหารอยรัวของจุ
่
ดต่อด้วยก๊าซไนโตรเจน และฟองสบูท่ ค่ี วามดันประมาณ 300ปอนด์ /
ตารางนิ้ว
คําเตือน
๏ ห้ามเติมนํ้ายาชนิดอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในวงจรนํ้ายา
๏ ระหว่างการติดตัง้ หากมีการรั ่วของนํ้ายาเกิดขึน้ ควรมีการระบายอากาศทีด่ ี
-8-
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2. การเลือกสถานที่ติดตัง้
1. ควรพิจารณาตําแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ให้สามารถปรับลมเย็นให้กระจายครอบคลุมทัวถึ
่ งทุกพืน้ ทีภ่ ายในห้อง ดัง
แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1
2. หลีกเลีย่ งการติดตัง้ ในตําแหน่งใกล้ประตูพดั ลมระบายอากาศเพราะจะทําให้เครือ่ งทํางานหนัก และอาจ
เกิดปญั หาการควบแน่นของหยดนํ้าจับทีต่ วั เครือ่ งเนื่องจากความชืน้ ของภายนอก ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2
3. ไม่ควรติดตัง้ เครือ่ งในบริเวณทีม่ สี งิ่ กีดขวางทางลมและลมกลับเข้าเครือ่ ง ซึง่ อาจจะทําให้การกระจายลม
เย็นกระจายไม่ท ั ่วถึง
4. ควรติดตัง้ ในตําแหน่งทีส่ ามารถเดินท่อสารทําความเย็นและสายไฟจากแหล่งจ่ายหรือจากเครือ่ งคอนเดน
ซิง่ ยูนิตได้สะดวก
5. ติดตัง้ ในห้องเครือ่ งทีไ่ ม่เปียกชืน้ เนื่องจากตัวเครือ่ งนี้ออกแบบมาสําหรับติดตัง้ ภายใน
6. นํ้าทิง้ สามารถระบายได้ดี
7. มีพน้ื ทีม่ ากพอในการซ่อมบํารุง
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รูปที่ 3

3. การติ ดตัง้
1. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ภายในบ้านเมือ่ รวมกับกระแสของเครือ่ งปรับอากาศทีต่ ดิ ตัง้ จะต้องน้อยกว่า
กระแสสูงสุดของมาตราวัดกระแสไฟฟ้าทนได้
2. เลือกตําแหน่งการวางเครือ่ งแฟนคอล์ย คอนเดนซิง่ ยูนิต กําหนดแนวเดินท่อนํ้ายา สายไฟ และท่อนํ้าทิง้
3. กําหนดตําแหน่งรูยดึ เครือ่ ง และรูน้ําทิง้ ตามระยะ เจาะรูผนังให้มขี นาดเหมาะสมกับท่อนํ้ายาทัง้ หมดที่
ต่อไปยังเครือ่ งแฟนคอล์ย
4. จัดวางเครือ่ งคอนเดนซิง่ ยูนิต และเครือ่ งแฟนคอล์ยเข้าสูต่ าํ แหน่งทีก่ าํ หนดไว้ ถอดแผ่นปิ ดรูทส่ี าํ หรับเดิน
ท่อนํ้ายา และสายไฟออก ดังแสดงในรูปที่ 4
5. ถอด RETURN GRILLE ออกโดยดึงออกมาแล้วต่อสายไฟเข้ากับชุด CONTROL ซึง่ อยูใ่ นตัว FAN
COIL UNIT ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 4
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