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คู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แคเรียร์
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1. ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย 
ผูผลิตไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไมปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือเลมนี้ 

คำเตือนทั่วไป 

• อานคูมือการติดตั้งอยางละเอียดกอนทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งเครื่อง

ปรับอากาศ 

• เฉพาะผูติดตั้งที่มีความชำนาญ หรือชางบริการที่มีความชำนาญ เทานั้นที่ไดรับอนุญาตในปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ติดตั้ง ถามีการติดตั้งโดยบุคคลที่ขาดความชำนาญ อาจทำใหเกิดการลุกไหม ไฟฟาช็อต บาดเจ็บ นํ้ารั่ว เสียง

รบกวน และ/หรือการสั่นสะเทือนได 

• อยาใชสารทำความเย็นที่แตกตางจากที่ระบุไวเพื่อเติมหรือเปลี่ยนถาย มิฉะน้ัน อาจเกิดแรงดันสูงผิดปกติในวงจร

สารทำความเย็น ซึ่งอาจทำใหเกิดความบกพรองหรือการระเบิดของผลิตภัณฑหรือเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย 

• ขณะขนยายเครื่องปรับอากาศ ควรใชรถโฟรคลิฟท  

• กอนเปดชองดูดอากาศเขาของตัวเครื่องภายในหรือฝาครอบวาลวของตัวเครื่องภายนอก ตองโยกสวิตชของเคร่ือง

ตัดกระแสไฟฟาไปที่ตำแหนง OFF มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟาลัดวงจรกับชิ้นสวนภายในผานหนาสัมผัสได ผูติดตั้งที่มี

ความชำนาญ หรือชางบริการที่มีความชำนาญ เทาน้ันที่จะเปดชองดูดอากาศเขาของตัวเครื่องภายในหรือฝาครอบ

วาลวของตัวเครื่องภายนอกและปฏิบัติงานที่ตองการได 
• กอนทำการติดตั้ง บำรุงรักษา ซอมแซม หรือถอด ใหแนใจวาไดปดเครื่องตัดกระแสไฟฟาแลว มิฉะนั้น อาจทำให
เกิดไฟฟาช็อตได 

• ใหวางปายสัญลักษณ “กำลังปฏิบัติงาน” ไวใกลกับเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาในขณะทำการติดต้ัง บำรุงรักษา 
ซอมแซม หรือถอดอันตรายจากไฟฟาช็อตอาจเกิดขึ้นถาเปดเครื่องตัดกระแสไฟฟาโดยไมไดตั้งใจ 

• ควรใหผูติดตั้งที่มีความชำนาญ หรือชางบริการท่ีมีความชำนาญ เทาน้ันเปนผูดำเนินงานบนความสูงตั้งแต 50 ซม.
ขึ้นไป 

• สวมถุงมือปองกันและชุดนิรภัยในระหวางทำการติดตั้ง ซอมแซม และถอด 
• อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวเครื่องภายนอก มิฉะนั้น ทานอาจไดรับบาดเจ็บ หากจำเปนตองสัมผัสครีบดวย
เหตุผลบางประการ อันดับแรกใหสวมถุงมือปองกันและชุดนิรภัยกอน แลวจึงลงมือปฏิบัติงาน 

• หามปนขึ้นหรือวางสิ่งของที่ดานบนตัวเคร่ืองภายนอก ทานอาจตกลงมาหรือสิ่งของอาจตกหลนจากตัวเครื่อง และ

ทำใหไดรับบาดเจ็บได 

• เมื่อปฏิบัติงานบนที่สูง ใหใชบันไดและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชบันได รวมทั้งสวมหมวกนิรภัยสำหรับใชในงาน
อุตสาหกรรมเปนเครื่องปองกันแรงกระแทกเสมอเมื่อปฏิบัติงาน 

• เม่ือทำความสะอาดแผนกรองอากาศหรือชิ้นสวนอื่นๆ ของเครื่องภายนอก ควรปดเครื่องตัดกระแสไฟฟา และวาง
ปายสัญลักษณ“กำลังปฏิบัติงาน” ใกลเคร่ืองตัดกระแสไฟฟากอนลงปฏิบัติงาน 

• เมื่อปฏิบัติงานบนที่สูง ใหนำปายสัญญาณมาวางไวกอนท่ีจะปฏิบัติงาน เพื่อปองกันไมใหผูใดเขาใกลบริเวณที่ปฏิบัติ

งาน ชิ้นสวนหรือสิ่งของอื่นๆ อาจหลนลงมา ซึ่งผูที่อยูดานลางไดรับบาดเจ็บ 
• สารทำความเย็นที่ใชในเครื่องปรับอากาศ คือ R410A 
• หามดัดแปลงแกไขผลิตภัณฑ พรอมทั้งหามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงแกไขชิ้นสวน เพราะอาจกอใหเกิด

เพลิงไหมไฟดูด หรือไดรับบาดเจ็บได 
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การเลือกสถานที่เพื่อทำการติดต้ัง 
• หากติดต้ังเครื่องปรับอากาศในหองขนาดเล็ก ปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือใหแนใจวาความเขมขนของสาร

ทำความเย็นที่รั่วไหลภายในหองจะไมเกินระดับที่เปนอันตราย สอบถามผูแทนจำหนายที่ทานซื้อเครื่องปรับอากาศ

เมื่อทานดำเนินการตามมาตรการ การสะสมของสารทำความเย็นเขมขนอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากออกซิเจน

ไมเพียงพอได 

• หามติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่อาจเส่ียงตอการสัมผัสกับกาซไวไฟ หากกาซรั่วซึมออกมาเปนจำนวนมาก

บริเวณตัวเครื่อง อาจกอใหเกิดเพลิงไหมได 

• ขณะเคลื่อนยายเครื่องปรับอากาศ ควรสวมรองเทาที่เสริมการปองกันบริเวณนิ้วเทา 

• ในการเคลื่อนยายเครื่อง หามจับถือที่สายรัดกลองผลิตภัณฑ ทานอาจบาดเจ็บไดหากสายขาด 

• อยาวางอุปกรณที่มีการเผาไหมใดๆ ไวในทิศทางที่สัมผัสกับลมจากเคร่ืองปรับอากาศโดยตรง มิฉะนั้นอาจเกิดการ

เผาไหมที่ไมสมบูรณ 

การตอทอสงสารทำความเย็น 
• ติดต้ังทอสารทำความเย็นระหวางทำการติดตั้งใหเรียบรอยกอนที่จะเปดเคร่ืองปรับอากาศ หากคอมเพรสเซอร

ทำงานขณะที่วาลวยังเปดอยูและไมมีทอสารทำความเย็น คอมเพรสเซอรจะดูดอากาศเขาไปและทำใหวงจรการ

ทำความเย็นมีแรงดันเกินซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดการบาดเจ็บตอผูใชได 
• ขันแฟลรนัตใหแนนดวยประแจวัดแรงบิดตามวิธีที่กำหนดไว หากขันแฟลรนัตแนนเกินไปอาจทำใหเกิดรอยราวที่
แฟลรนัตหลังการใชงานเปนระยะเวลานาน ซึ่งอาจกอใหเกิดการร่ัวซึมของสารทำความเย็น 

• เมื่อทำการติดตั้งหรือเคลื่อนยายเครื่องปรับอากาศ ใหปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการติดตั้งและไลอากาศท้ังหมด 
เพื่อจะไดไมมีกาซอื่นผสมอยูในวงจรการทำความเย็นนอกเหนือจากสารทำความเย็น เครื่องปรับอากาศอาจทำงาน
ผิดปกติหากไมมีการไลอากาศทั้งหมดเสียกอน 

• ควรตองใชกาซไนโตรเจนเพ่ือทดสอบการผนึกแนนไมใหอากาศเขา 
• ควรเชื่อมตอทอเติมนํ้ายาตามวิธีการดังกลาวเพื่อไมใหทอหลุดออกจากกัน 

การเดินสายไฟ 
• การดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟากับเครื่องปรับอากาศตองกระทำโดยผูติดตั้งที่ชำนาญ หรือชางบริการท่ีชำนาญเทานั้น

ผูที่ไมมีความชำนาญไมสามารถดำเนินการเองได เพราะการดำเนินการที่ไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดไฟฟาดูดและ/
หรือไฟฟารั่วได 

• เครื่องปรับอากาศน้ีตองไดรับการติดตั้งตรงตามขอบังคับเก่ียวกับการเดินสายไฟในประเทศ หากกำลังไฟฟาที่ไม

เพยีงพอ หรือการติดตั้งที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหมได 

• ใชงานสายที่ไดมาตรฐาตามขอกำหนดใบบทบัญญัติและกฎหมายทองท่ี การใชงานไมไดคุณภาพตามขอมูลจำเพาะ

อาจทำใหเกิดไฟฟาช็อต การรั่วไหลของไฟฟา มีควันหรือเพลิงไหมไดโดยงาย 
• โปรดแนใจวาไดมีการตอสายดิน (งานสายกราวนด)การตอสายดินที่ไมสมบูรณอาจกอใหเกิดไฟฟาช็อต 
• หามตอสายดินกับทอกาซ ทอนํ้า และสายลอฟา หรือสายดินของโทรศัพท 
• หลังซอมแซมหรือยายที่ติดตั้ง ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายดินอยางถูกตองแลว 

• ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟาที่มีคุณสมบัติตรงตามขอบังคับในทองถิ่น และขอกำหนดทางกฎหมาย 

• ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟาในที่ที่ผูตรวจสอบสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 
• เมื่อติดต้ังเครื่องตัดกระแสไฟฟาที่ตัวเคร่ืองภายนอก ใหติดตั้งเครื่องที่ออกแบบมาสำหรับการใชงานภายนอก 

• หามเชื่อมตอสายไฟไมวาในสถานการณใดก็ตาม ปญหาการเชื่อมตอที่บริเวณเชื่อมตอสายไฟอาจทำใหเกิดควันไฟ
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และ/หรือไฟไหมไดโดยงาย 

การทดสอบการทำงาน 
• กอนเปดใชงานเครื่องปรับอากาศภายหลังการติดต้ัง ควรตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบกลองควบคุมไฟของตัว

เครื่องภายในและฝาครอบวาลวของตัวเครื่องภายนอกปดสนิท และเปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาแลว คุณอาจโดน

ไฟฟาช็อตไดหากเปดเครื่องปรับอากาศโดยไมไดตรวจสอบสิ่งเหลาน้ีเสียกอน 

• หากเกิดปญหาใดๆ กับเครื่องปรับอากาศ (เชน ขอความผิดพลาดปรากฏบนหนาจอ กลิ่นไหม เสียงผิดปกติ เครื่อง

ปรับอากาศไมสามารถทำความเย็นหรือทำใหอากาศอุนขึ้น หรือมีนํ้ารั่วซึมออกมา) อยาแตะตองเครื่องปรับอากาศ 

แตใหปดเครื่องตัดกระแสไฟฟา แลวติดตอชางผูชำนาญการ ตรวจสอบใหแนใจวาจะไมมีใครเปดเครื่องปรับอากาศ

จนกระท่ังชางมาถึง (โดยการติดปาย “ชำรุด” ใกลๆ กับเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา เปนตน) หากยังใชเครื่อง

ปรับอากาศในขณะที่มีความผิดปกติ อาจทำใหกลไกการทำงานเกิดปญหาและเพ่ิมความเสี่ยงหรือสงผลใหเกิด

ไฟฟาช็อตหรือปญหาอื่นๆ ได 

• เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณแลว ควรตรวจหาการรั่วไหลของสารทำความเย็นและตรวจสอบความตานและการระบาย

นํ้า จากนั้นทำการทดสอบการทำงาน เพื่อตรวจสอบวาเครื่องปรับอากาศทำงานไดอยางถูกตอง 

• หลังทำการติดตั้ง ควรตรวจสอบใหแนใจวากาซสารทำความเย็นไมมีการร่ัวซึม หากกาซสารทำความเย็นรั่วซึมออก

มาในหองและสัมผัสถูกตนเพลิง เชน เตาทำอาหาร อาจกอใหเกิดกาซท่ีเปนพิษได 

คำอธิบายสำหรับผูใช 
• เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณแลว ใหแจงผูใชวาเครื่องตัดกระแสไฟฟาติดตั้งอยูที่ใด หากผูใชไมทราบวาเคร่ืองตัดกระแส
ไฟฟาอยูที่ใดผูใชจะไมสามารถปดเครื่องตัดกระแสไฟฟาไดเมื่อมีปญหาใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศ 

• หากชองพัดลมเสียหาย อยาเขาใกลตัวเครื่องภายนอก ใหโยกสวิตชของเครื่องตัดไฟฟาไปที่ตำแหนง OFF แลว
ติดตอใหชางบริการที่มีความชำนาญ มาซอม อยาโยกสวิตชของเครื่องตัดไฟฟาไปที่ตำแหนง ON จนกวาจะซอม
เรียบรอยแลว 

การยายท่ีติดตั้ง 
• ควรใหชางผูชำนาญการ หรือชางบริการที่ชำนาญ เปนผูดำเนินการยายที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทานั้น หากใหผูที่
ไมมีความชำนาญเปนผูดำเนินการอาจเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อต ไดรับบาดเจ็บ เกิดการรั่วไหลของน้ํา เสียงรบกวน 
และ/หรือการสั่นสะเทือนได 

• เม่ือกระทำการปมดาวน ใหปดคอมเพรสเซอรกอนที่จะถอดทอสารทำความเย็น การถอดทอสารทำความเย็นขณะ

ที่เปดวาลว ทิ้งไวและคอมเพรสเซอรยังทำงานอยูจะทำใหอากาศและกาซอื่นถูกดูดเขาไป เปนการเพิ่มแรงดัน
ภายในวงจรการทำความเย็นใหสูงขึ้น และอาจกอใหเกิดการระเบิดของคอมเพรสเซอร ทำใหไดรับบาดเจ็บ และ
เกิดปญหาอื่นๆ ตามมาได 

• ภายหลังการติดตั้ง ควรอธิบายใหลูกคาทราบถึงวิธีการใชงานรวมทั้งการบำรุงรักษาเคร่ืองตามคูมือผูใชงาน 

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศพรอมสารทำความเย็นใหม 
• เครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ใชสารทำความเย็นแบบ HFC (R410A) ซึ่งไมทำลายชั้นโอโซนสารทำความเย็นชนิด      

R410A มักจะไดรับผลกระทบจากส่ิงสกปรกไดงาย เชน นํ้า จับตัวกับเมมเบรน และนํ้ามัน เน่ืองจากแรงดันของ   

R410A จะสูงกวาสารทำความเย็นชนิด R22 ประมาณ 1.6 เทา สารทำความเย็นชนิดใหมนี้ยังมาพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงของนํ้ามันหลอลื่นระบบทำความเย็น ดังน้ันจึงไมควรใหนํ้า ฝุนผง สารทำความเย็นชนิดเกา หรือน้ํา

มันหลอลื่นระบบทำความเย็นเขาไปในวงจรการทำความเย็นของน้ํายา R410A ชนิดใหมในระหวางการติดตั้งเพื่อ

ปองกันไมใหเติมสารทำความเย็นหรือนํ้ามันหลอลื่นระบบทำความเย็นผิดชนิด ขนาดของสวนเชื่อมตอของชองเติม
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สารทำความเย็นของตัวเครื่องกับอุปกรณการติดตั้งจึงเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยใชกับสารทำความเย็นชนิดเกาดวย 

ดังนั้น จึงมีเครื่องมือพิเศษที่ใชกับสารทำความเย็นชนิดใหม (R410A) โดยเฉพาะ สำหรับทอเชื่อม ใหใชทอใหมที่

สะอาดและรองรับแรงดันสูงที่ออกแบบมาสำหรับ R410A โดยเฉพาะซึ่งจะทำใหนํ้าหรือฝุนผงเขาไปได 

เครื่องมือ/อุปกรณที่จำเปนและขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณดังที่อธิบายในตารางดานลางกอนการติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณที่เตรียมข้ึนใหม

ดังรายการตอไปน้ีจะกำหนดมาใหเฉพาะ 

คำอธิบายสัญลักษณ 
∆  เครื่องมือที่จัดเตรียมใหม (ตองใชเฉพาะกับ R410A หามใชกับนํ้ายา R22 หรือ R407C เปนตน) 
O  เครื่องมือ/ อุปกรณแบบเดิมที่ใชได 

2. ชิ้นสวนอุปกรณเสริม 

3. ขอมูลทั่วไป 
             คอนเด็นซิ่งยูนิต แคเรียรรุน 38ASU – ออกแบบใหระบายความรอนดวยอากาศ คอยลที่มี
ขนาดใหญจึงมีประสิทธิภาพในการระบายความรอนไดสูง โดยมีความสามารถในการทำความเย็นตั้งแต 
150,000 – 300,000 บีทียู/ชั่วโมง หากตรวจสอบพบวามีการชำรุดเสียหายจากการขนสงกรุณาแจงไป
ยังผูจัดจำหนายโดยทันที 
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Air-Cooled Condensing Units

ITEM NO. 492X0022

- ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย 1 

- ตารางแสดงขอมูลทั่วไป 5 

- การเลือกสถานที่ติดตั้ง 5 

- การติดตั้งตัวเคร่ือวภายนอก 6 

- การเดินทอสารทำความเย็น / การไลอากาศออก 7 

- การเติมสารทำความเย็น 11 

- การเดินสายไฟและการตอสายไฟ 12 

- การบำรุงรักษา 14 

- การแกไขปญหา / การตรวจสอบขอขัดของ 14 

 

สารบัญ                                    หนา 





¤Ù‹Á×Í¡ÒÃμÔ´μÑé§à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ á¤àÃÕÂÃ�638ASU Series

6. การติดตั้งตัวเครื่องภายนอก 
การติดตั้งเครื่องคอนเด็นซิ่งยูนิต ทำไดโดยการแขวนหรือวางบนพื้นที่มีความแข็งแรงเพียงพอ และระยะหาง

ระหวางตัวเครื่องกับผนังหรือชายคาอยางนอยไมต่ำกวาระยะที่กำหนด กอนการติดตั้ง ใหตรวจสอบความแข็งแรง

และระนาบของฐานเพื่อไมใหเกิดเสียงผิดปกติยึดฐานใหแนนกับสลักเกลียวสมอตามแผนผังฐานดานลาง 

 

 
 
 

 

 

Model: 38ASU150S301 / 38ASU200S301 
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7. การเดินทอสารทำความเย็น/การไลอากาศออก 
ทอสงสารทำความเย็น 

ขอควรระวัง 

ขณะตอทอโปรดคำนึงถึง 4 ประเด็นสำคัญดานลางนี้ 

1. อยาใหฝุนและความชื้นเขาในทอเช่ือมตอ 

2. ตอสวนเชื่อมตอระหวางทอกับตัวเคร่ืองใหแนน 

3. ไลอากาศในทอเช่ือมตอโดยใชปมสุญญากาศ 

4. ตรวจหากาซร่ัวที่บริเวณสวนเช่ือมตอ 

การตอทอ 
แรงดันของ R410A จะสูงกวาแรงดันของ R22 (ประมาณ1.6 เทา)ความหนาของทอสารทำความเย็นควรใชดั้งนี้ 

(หนวย : มม.) 
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การบานทอ 
1 ตัดทอดวยมีดตัดทอตองลบเส้ียนทุกครั้งเพื่อไมใหกาซรั่วออกมา 

 

2 ใสแฟลรนัตเขาไปในทอ แลวจึงบานทอใชแฟลรนัตที่ใหมาพรอมกับเครื่องปรับอากาศหรือที่ใชกับ 
R410Aใสแฟลรนัตท่ีทอ แลวบานทอ ขนาดของการบานทอของ R410A จะแตกตางจากน้ํายา R
22 ดังนั้นจึงควรใชเครื่องมือบานทอท่ีทำขึ้นเพื่อใหใชกับ R410A โดยเฉพาะอยางไรก็ตาม ยัง
สามารถใชเครื่องมือเดิมไดโดยการปรับระยะของทอทองแดงท่ียื่นออกมา 

ระยะของทอทองแดงที่ยื่นออกมาขอบเขตของการบานทอ: A (หนวย: มม.) 
 

* ในกรณีการบานทอสำหรับ R410A ดวยเคร่ืองมือแบบเดิม 

ใหดึงเครื่องมือออกมามากกวา R22 ประมาณ 0.5 มม. 

เพื่อปรับใหมีขนาดตามที่ระบุ ควรใชเกจวัดทอทองแดง 

ในการปรับขอบเขต 

 

การขันแนนสวนเช่ือมตอ 
1 จัดกึ่งกลางของทอเช่ือมตอใหตรงกัน แลวขันแฟลรนัตใหแนนดวยมือ จากน้ันใชประแจยึดน็อตไวตามภาพ แลว

ขันดวยประแจวัดแรงบิด 
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2 ตองใชประแจสองอันในการคลายหรือขันแฟลรนัตที่วาลวดานกาซ ดังรูป หากใชประแจเลื่อนแคอันเดียว จะไม

สามารถขันแฟลรนัตใหตรงตามคาแรงบิดในการขันแตสามารถใชประแจเล่ือนเพียงอันเดียวในการคลายหรือขัน

แฟลรนัตที่วาลวดานของเหลวได 

ขอควรระวัง 

• อยาวางประแจเล่ือนที่ฝาปดหรือฝาครอบ เพราะวาลวอาจแตกได 

• หากใชแรงบิดมากเกินไป น็อตอาจแตกขึ้นอยูกับการติดตั้ง 

• หลังจากติดตั้งเสร็จแลว ตองตรวจหากาซรั่วที่สวนเชื่อมตอทอดวยไนโตรเจน 

• แรงดันของ R410A จะสูงกวาแรงดันของ R22 (ประมาณ1.6 เทา)ดังนั้น ใชประแจวัดแรงบิด ขันแนนการตอ

ทอแบบปลายบานที่เชื่อมตอตัวเคร่ืองภายในกับตัวเครื่องภายนอก การเชื่อมตอที่ไมถูกตอง นอกจากจะกอให

เกิดการร่ัวไหลของกาซแลวยังกอใหเกิดขอผิดพลาดของวงจรการทำความเย็น หามทาน้ํามันสารทำความเย็น

กับบริเวณที่บานทอ 

การเชื่อมทอสารทำความเย็น 
ขอควรระวัง 

โปรดแนใจวาไดทำการเปาไนโตรเจนในขณะทำการเชื่อม 

หากไมมีการแทนที่อากาศดวยไนโตรเจนระหวางการเช่ือม จะเกิดฟลมที่เกิดปฎิกิริยาออกซิเดชันขึ้นภายในทอ ซึ่ง

สงผลเสียตอวาลวและคอมเพรสเซอร ซึ่งอาจทำใหการเดินระบบมีปญหา  

วิธีแทนที่อากาศดวยไนโตรเจน 

ระหวางทำการเช่ือม ใหเปาไนโตรเจนเขาสูในทอโดยการปรับวาลวลดความดัน ใหความดันเทากับ 2-5 psi. 
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หลังจากทำการเดินทอเรียบรอยแลวควรทำการทดสอบความแนนของรอยตอ โดยการบรรจุกาชไนโตรเจนเขาไป

ภายในมีความดันที่ 500 ปอนดตอตารางน้ิว (ที่หัวถังตองมีวาลวควบคุมแรงดัน Regulator ดวย) จนมั่นใจวาแรง

ดันไมลดลง ใชฟองสบูหรือผงซักฟอกทาบริเวณรอยตอสังเกตดูวามีการร่ัวหรือไม โดยสังเกตจากฟองอากาศจะเกิด

ขึ้นถามีการรั่ว เมื่อพบวาหัวตอแนนสนิทไมมีรอยรั่วใหระบายกาชไนโตรเจนออก และทำการดูดสุญญากาศจนได

คา -30 นิ้วปรอท โดยใชเวลาอยางนอย 30 นาที 

การติดตั้ง OIL TRAP เมื่อติดต้ังเครื่องปรับอากาศตางระดับกันมากกวาปกติ 
การที่ตองติดต้ัง OIL TRAP ที่ทอทางดูดเน่ืองจากเมื่อสารทำความเย็นระเหยกลายเปนกาซ น้ำมันจะถูกแยกตัว

ออกมา และถูกสารทำความเย็นที่เปนกาซนี้พาน้ำมันขึ้นไป แตถาทอมีขนาดใหญและการไหลของสารทำความเย็น

นอยลง ทำใหน้ำมันไมสามารถขึ้นไปไดหมด ตกลงมาสะสมอยูที่ปลายทอดานลาง วิธีที่จะทำใหน้ำมันท่ีสะสมอยู

ดานลางนี้ สามารถใหลขึ้นไปไดคือการติดตั้ง OIL TRAP ดังรูป เพื่อบังคับใหน้ำยาทำความเย็นที่เปนกาซไหลผาน

น้ำมันที่ถูกกักใน OIL TRAP พาน้ำมันขึ้นไปดวย 

 

การไลอากาศ 
เพื่อเปนการรักษาสิ่งแวดลอม ใหใช “ปมสุญญากาศ” ในการไลอากาศ (ไลอากาศในทอเชื่อมตอ) ขณะติดตั้งเครื่อง 

• อยาปลอยกาซสารทำความเย็นเขาสูชั้นบรรยากาศเพื่อรักษาส่ิงแวดลอม 

• ใชปมสุญญากาศในการไลอากาศ (ไนโตรเจน เปนตน) ที่ยังคงอยูในเครื่อง หากยังมีอากาศอยูในเครื่อง อาจทำให

สมรรถนะลดลงสำหรับปมสุญญากาศ ตองใชแบบที่ปองกันการไหลยอนกลับเพื่อไมใหนํ้ามันในปมไหลกลับเขาสูทอ

ของเครื่องปรับอากาศ 

เมื่อปมหยุดทำงานหากนํ้ามันในปมสุญญากาศเขาไปในเครื่องปรับอากาศที่ใชนํ้ายา R410A อาจกอใหเกิดขอ

ผิดพลาดของวงจรการทำความเย็น 

1. ตอทอเติมน้ำยาจากวาลวทอรวมไปยังวาลวบริการของวาลวรวมดานกาซ 

2. ตอทอเติมน้ำยาเขากับพอรทของปมสุญญากาศ 

3. เปดดามจับวาลวเกจทอรวมดานแรงต่ำใหสุด 

4. เปดปมเพื่อเริ่มการถายอากาศ จนไดคา -30 นิ้วปรอท โดยใชเวลาอยางนอย 30 นาที 

5. ปดดามจับวาลวเกจทอรวมดานแรงดันต่ำ 

6. เปดกานวาลวของวาลวรวมท้ังดานกาซและของเหลว 

7. ดึงทอเติมน้ำยาออกจากวาลวบริการ 

8. ขันจุกปดบนวาลวรวมใหแนน 
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วิธีเปดวาลว 
เปดหรือปดวาลว 

ดานของเหลว, ดานกาซเปดวาลวดวยประแจหกเหลี่ยม 

ขอควรระวังในการดำเนินการกับวาลว 
• เปดกานวาลวจนกวาจะถึงจุดสุด ตองใชแรงเพิ่มตอ 

• ขันฝาปดใหแนนดวยประแจวัดแรงบิด 

 

การเติมสารทำความเย็น 
สำหรับรุน 38ASU – Series บรรจุสารทำความเย็น R410A ใวเพียงบางสวนเทานั้น ผูติดตั้งจำเปนตองเติมสาร

ทำความเย็นเพิ่มเติมในภายหลัง เม่ือดูดสุญญากาศแลวใหเติมสารทำความเย็นใหไดตามกำหนด 

1. หลังจากที่ไลอากาศดวยสุญญากาศในทอสงสารทำความเย็นแลว ใหปดวาลว จากน้ันเติมสารทำความเย็นขณะ

ที่ปดเครื่องปรับอากาศ 

2. เมื่อไมสามารถเตมิสารทำความเย็นไดตามที่กำหนด ใหเติมสารทำความเย็นในปริมาณที่กำหนดจากชองเติมของ

วาลวที่ดานกาซขณะทำความเย็น 

3. เพื่อใหสารทำความเย็นในระบบเพียงพอกับการใชงานและไมมากเกินไปจนกอใหเกิดความเสียหายแกคอมเพรส

เซอรได สำหรับเครื่องปรับอากาศ 38ASU–Series ใหตรวจวัดคา Supperheat ใหมีคาประมาณ 5 องศา

ฟาเรนไฮตจากคาที่กำหนด หรือตรวจวัดคา Sub-cooled ใหมีคาประมาณ ±3 องศาฟาเรนไฮตจากคาที่กำหนด 

ระวังอยาเติมสารทำความเย็นเกินกวาปริมาณที่กำหนด 

ขอกำหนดในการเติมสารทำความเย็น 
หามใชสารทำความเย็นในการไลอากาศและเติมสารทำความเย็นที่เปนของเหลวหากเติมดวยสารทำความเย็นแบบ

กาซ องคประกอบของสารทำความเย็นจะเปลี่ยนไป ทำใหไมสามารถทำงานตามปกติได 

*เติมสารทำความเย็นในสถานะ LIQUID เทานั้น 
 



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃμÔ´μÑé§à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ á¤àÃÕÂÃ�1238ASU Series

8. การเดินสายไฟและการตอสายไฟ 
ขอควรระวัง 

• สายไฟของแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศนี้ตองใชฟวสในการติดตั้ง 

• การเดินสายไฟที่ไมถูกตอง/ไมสมบูรณอาจกอใหเกิดเพลิงไหมหรือควันได 

• จัดเตรียมแหลงจายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ 

• โปรดแนใจวาวาไดใชแถบรัดสายไฟที่ใหมากับผลิตภัณฑ 

• อยาทำใหแกนนำไฟฟาหรือฉนวนภายในของแหลงจายไฟรวมถึงสายไฟท่ีเชื่อมระบบเกิดความเสียหายขณะท่ีปอก

สายไฟ 

• ใชสายไฟและสายไฟที่เชื่อมระบบที่มีความหนาและประเภทตามที่กำหนด และตองใชอุปกรณปองกันดวย 

 

การเดินสายไฟ 

1. ตอสายไฟของแหลงจายไฟและสายไฟเชื่อมระบบเขากับบล็อกขั้วตอของกลองควบคุมไฟฟา 

2. ขันสกรูของบล็อกขั้วตอใหแนน ตอสายไฟที่ตรงกับหมายเลขขั้วตอ (อยาใหสายไฟตึงในสวนท่ีตอกับบล็อกข้ัวตอ) 

3. ประกอบฝาครอบขั้วตอ 

4.ขณะตอสายไฟเชื่อมระบบเขากับขั้วตอตัวเคร่ืองภายนอก ระวังอยาใหนํ้าเขามาในตัวเครื่องภายนอก 

5.พันฉนวนที่สายไฟเปลือย (แกนนำไฟฟา) ดวยเทปฉนวนไฟฟา โดยไมใหสัมผัสกับชิ้นสวนท่ีเปนไฟฟาหรือโลหะ 

6.สำหรับสายไฟเชื่อมระบบ หามใชสายไฟรวมกับอุปกรณอื่นใชสายไฟที่มีความยาวเพียงพอ 

การตอสายดิน 

คำเตือน 

โปรดแนใจวาไดมีการตอสายดิน (Ground) การตอสายดินที่ไมสมบูรณอาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตตอสายดินอยาง

เหมาะสมตามมาตรฐานทางเทคนิคที่บังคับใชการตอสายดินน้ันจำเปนมากเพ่ือชวยปองกันไมใหเกิดไฟช็อต และลด

เสียงรบกวนและไฟดูดที่บริเวณพื้นผิวของเครื่องภายนอกอันเน่ืองมาจากความถ่ีสูงในหมอแปลงความถี ่               

(อินเวอรเตอร) ของเครื่องหากคุณสัมผัสกับตัวเครื่องภายนอกที่มีไฟฟาสถิตโดยท่ีไมไดตอสายดินไว คุณอาจถูกไฟ

ช็อตได 
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10. การบำรุงรักษา 

•  เพื่อปองกันความสูญเสียจากสภาพแวดลอม ขอแนะนำใหทานทำความสะอาด และบำรุงรักษาตัวเครื่องภายในและ

ตัวเครื่องภายนอกของเครื่องปรับอากาศเปนประจำ เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน ขอแนะนำให

ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องตามชวงเวลา (ปละคร้ัง) นอกจากนี้ควรตรวจสอบรอยขีดขวน หรือสนิมที่ตัวเครื่อง

ภายนอกอยูเสมอ และกำจัดสนิมออก หรือใชนํ้ายาปองกันสนิม หากจำเปนตามขอควรปฏิบัติทั่วไป เมื่อใชงานตัว

เครื่องภายในเปนเวลาต้ังแต 8 ชั่วโมงข้ึนไปตอวัน ตองทำความสะอาดตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอกอยาง

นอยทุกๆ 3 เดือน โดยใหผูเช่ียวชาญเปนผูดำเนินการใหการบำรุงรักษาอยูเสมอดังที่กลาวมาจะชวยยืดอายุการใช

งานของผลิตภัณฑ และยังเปนการลดคาใชจายของผูใชงานเครื่องดวยการไมบำรุงรักษาตัวเครื่องภายนอกและตัว

เครื่องภายในอยูเสมออาจทำใหประสิทธิภาพของตัวเครื่องลดลง มีนํ้ารั่วซึม หรือแมแตอาจทำใหคอมเพรสเซอร

บกพรองได 

11. การแกไขปญหา / การตรวจสอบขอขัดของ 
 

 

1. เครื่องปรับอากาศไมทำงาน   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1.ฟวสขาดหรือไมมีฟวส                            1. เปลี่ยนหรือใสฟวสใหม 

2.สายไฟขาดหรือหลวม                                         2.ตรวจหาตำแหนงที่ไฟฟาเกิดลัดวงจร 

3.แรงเคลื่อนไฟฟาต่ำ หรือแรงเคลื่อนฟาตก                 3.ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่สายไฟกอนเขาตัวสวิทช     

  ถาวัดแลวมีแรงเคลื่อนถูกตองแตแรงเคลื่อนท่ีผานออก 

  จากสวิทชมีคานอยกวา หรือไมถูกตองใหเปลี่ยน 

  สวิทชใหม                     

2. พัดลมเครื่องเปาลมเย็นทำงาน แตคอมเพรสเซอรไมทำงาน   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. สวิทซควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ไมทำงาน 1.ถาปรับสวิทซควบคุมอุณหภูมิใหอยูในตำแหนงที่   

  เย็นกวาอุณหภูมิหอง 

2.สายไฟขาดหรือหลวม                                          2. ตรวจสอบสายไฟและขั้วตอสายไฟตางๆ เชน ที่ 

  สวิทซและที่ขั้วสายไฟของคอมเพรสเซอร 

3. แคปสตารท (Starting Capacitor) ชำรุด 3. ตรวจเช็คแคปสตารทถาชำรุดใหเปลี่ยนใหม 

4. แคปรัน (Running Capacitor) ชำรุด 4. ตรวจเช็คแคปรัน ถาชำรุดใหเปลี่ยนใหม 

5. รีเลย (ถามี) ผิดปกติ 5. ตรวจซอมแกไข หรือเปลี่ยนรีเลยใหม 

6. โอเวอรโหลดตัดการทำงานหรือชำรุด 6. ตรวจดูวาความรอนท่ีคอมเพรสเซอรสูงเกินไป หรือ 

  โอเวอรโหลดผิดปกติหรือไม 

7. แรงเคลื่อนไฟฟาต่ำหรือแรงเคลื่อนไฟฟาตก 7. ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟาและทำการแกไข 

3. พัดลมทำงานมีเสียงดัง   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. พัดลมมีสิ่งแปลกปลอมหรือกระทบกับสิ่งอื่น 1. ตรวจสอบตำแหนง และชองวางของพัดลมและหา 
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  สิ่งแปลกปลอม 

2. พัดลมหรือมอเตอรพัดลมหลวมหรือชำรุด 2. ตรวจและขันพัดลมใหแนนกับเพลา 

3. ใบพัดบิดเบี้ยวไมสมดุลย 3. ตรวจสอบการบิดเบี้ยวของใบพัด ถาชำรุดให 

  เปลี่ยนใหม 

4. หองปรับอากาศมีอุณหภูมิสูง   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. ตั้งอุณหภูมิที่เทอรโมสตัทไวสูง 1. ปรับตั้งเทอรโมสตัทใหอุณหภูมิต่ำลง 

2. การกระจายลมเย็นไมเพียงพอ 2. ปรับปรุงการจายลมเย็น 

5. น้ำหยดจากเครื่องเปาลมเย็น   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. ติดต้ังเครื่องเปาลมเย็นไมไดระดับ 1. ติดตั้งเครื่องใหไดระดับและทำใหถาดน้ำลาดลงไป 

  ตามทิศทางการไหล 

2. ปลายทอที่ตอกับถาดน้ำทิ้ง มีสิ่งสกปรกอุดตัน 2. ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและทอน้ำทิ้ง 

3. ถาดน้ำทิ้งมีรอยรั่ว หรือมีน้ำรั่วจากแหลงอื่นที่ไมไดมา 3. ใชวัสดุอุดรอยร่ัว 

จากเครื่องปรับอากาศ 

6. ตัวเคร่ืองสั่นและมีเสียงลมดังผิดปกติ   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. ทอน้ำยาดานดูดและดานสงสัมผัสกัน 1. ดัดทอใหเกิดชองวางระหวางทอทางดานดูด และทอ 

  ทางดานสง 

2. นัต หรือสกรูยึดคอมเพรสเซอร ฝาครอบเครื่องหรือแค 2. ขันนัตหรือสกรูใหแนน 

จุดยึดอ่ืนๆ หลวม  

3. ใบพัดลมบิดงอ หรือหลวม 3. เปลี่ยนพัดลม 

4. พัดลมมอเตอร เคล่ือนออกจากตำแหนงที่ตั้ง เนื่องจาก 4. ตรวจตำแหนงใหถูกตอง  และขันนัตที่ล็อคใหแนน 

จุดที่จับยึดหลวม 

7. คอมเพรสเซอรสตารทไมออก (ถาปลอยไวนานคอมเพรสเซอรจะไหม) 

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. ตอวงจรไฟฟาไมถูกตอง 1. ตรวจเช็คและตอวงจรไฟฟาใหม 

2. ไฟที่จายไปยังเครื่องมีแรงเคลื่อนต่ำ (หรือ แรงเคลื่อน 2. คนหาสาเหตุและแนวทางปองกันแกไขใหถูกตอง 

ไฟฟาตก)   

3. แคปรัน (Run Capacitor) เสียหายขัดของ 3. คนหาสาเหตุและแกไขแลวเปลี่ยนแคปรันใหม 

4. มอเตอรคอมเพรสเซอรไหม 4. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร 

5. กลไกภายในคอมเพรสเซอรขัดของ 5. เปลี่ยนคอมเพรสเซอรใหม 

8. คอมเพรสเซอรไมทำงาน (คอมเพรสเซอรไมมีเสียงฮัม)   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. สวิทซของเครื่องปรับอากาศยังไมไดเปดหรือเปดไม 1.ปดสวิทซที่จายไฟใหเครื่องปรับอากาศใหครบทุกตัว

สับสวิทซใหอยูครบถวน (บางตัวอยูในตำแหนง OFF)  (ในตำแหนง ON) 
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2. ไมมีฟวส หรือฟวสขาด 2. ใสหรือเปลี่ยนฟวส 

3. โอเวอรโหลดตัดวงจร (Trips) 3. ตรวจเช็คระบบไฟฟาเพื่อหาสาเหตุของการตัดวงจร 

  แลวแกไขใหเรียบรอย 

4. ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง เชน รีโมทคอนโทรล 4. เปลี่ยนหรือซอมแกไขระบบควบคุมการทำงานของ 

มีปญหาขัดของ เครื่อง 

5. ปรับตั้งเทอรโมสตัทที่อุณหภูมิสูงเกินไป ทำใหเทอร 5. ปรับตั้งเทอรโมสตัทใหอุณหภูมิทำความเย็นต่ำลง 

 โมสตัทตัด  

6. ติดตั้งเทอรโมสตัทหรือชุดควบคุมอุณหภูมิในตำแหนงที่ 6. เปลี่ยนตำแหนงติดตั้งเทอรโมสตัทหรือชุดควบคุมอยู 

โดนลมเย็นจากเครื่องเปาลมเย็นโดยตรง ในตำแหนงที่ไมโดนลมเย็น 

7. วงจรไฟฟาไมถูกตองหรือเกิดการลัดวงจร 7. ตรวจเช็คและตอวงจรไฟฟาใหม 

9. คอมเพรสเซอรไมทำงานและโอเวอรโหลดตัดวงจร   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. ตอวงจรไฟฟาไมถูกตอง 1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟาใหมและแกไขใหถูกตอง  

2. ไฟที่จายไปยังเครื่องมีแรงเคลื่อนไฟฟาต่ำ  2. คนหาสาเหตุและหาแนวทางปองกันแกไข 

(หรือมีแรงเคลื่อนไฟฟาตก) ใหถูกตอง 

3. มอเตอรคอมเพรสเซอรไหม 3. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร 

10. โอเวอรโหลดตัดวงจรและคอมเพรสเซอรหยุดทำงานหลังจากท่ีเริ่มสตารทใหมในชวงระยะเวลาสั้น ๆ 

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. มีกระแสไฟฟาไหลผานโอเวอรโหลดมากเกินไป 1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟา มอเตอรพัดลม การตอสายไฟ  

  และขนาดของโอเวอรโหลดใหถูกตอง 

2. มีแรงเคลื่อนไฟฟาตก 2. คนหาสาเหตุและทำการแกไข 

3. โอเวอรโหลดขัดของ 3. ตรวจเช็คกระแสไฟฟาและเปลี่ยนโอเวอรโหลด 

4. แคปรัน (Run Capacitor) เสียหาย ขัดของ 4. คนหาสาเหตุและเปลี่ยนแคปรันใหม 

5. คอมเพรสเซอรรอนจัด 5. ตรวจวัดสารทำความเย็น (มีการร่ัวหรือไม) ถาจำเปน 

  ใหเพิ่มเติมแลวตรวจสอบซุปเปอรฮีท 

6. คอมเพรสเซอรไหม 6. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร 

11. แคปรัน (Run Capacitor) ขาด ลัดวงจร   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. ใชขนาดความจุไมถูกตอง 1. เปลี่ยนแคปรันใหมีขนาดความจุที่ถูกตอง 

2. แรงเคลื่อนไฟฟาสูงผิดปกติ (มากกวา 110% ของ 2. หาสาเหตุและแกไขใหถูกตอง 

แรงเคลื่อนไฟฟาสูงสุด) 

12. ทอน้ำยาดานดูดมีน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็งเกาะ   

สาเหตุที่อาจเปนไปได วิธีการแกไข 

1. พัดลมของแฟนคอยลยูนิตไมทำงาน 1. หาสาเหตุและซอมแกไข 

2. มีสารทำความเย็นระบบมากเกินไป 2. ปลอยสารทำความเย็นออกจากระบบแลวตรวจสอบ 

  ซุปเปอรฮีท 

  




