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1.ข้ อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
คาเตือนเพื่อความปลอดภัย
„ อย่าลืมอ่าน “คาเตือนเพื่อความปลอดภัย” ก่อนที่จะทาการติดตั้งเครื่ อง
„ ให้ความสนใจ “คาเตือน” ต่างๆ เพราะหมายถึงความปลอดภัยในตัวท่าน
ผูผ้ ลิตไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือเล่มนี้
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คาเตือนทัว่ ไป
 อ่านคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียดก่อนทาการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศและปฏิบตั ิตามคาแนะนาในการติดตั้ งเครื่ องปรับอากาศ
 เฉพาะผูต้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความชานาญเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการติดตั้ง
ถ้ามีการติดตั้งโดยบุคคลที่ขาดความชานาญ อาจทาให้เกิดการลุกไหม้ ไฟฟ้ าช็อตบาดเจ็บ น้ ารั่วเสี ยงรบกวนและ/หรื อ
การสั่นสะเทือนได้
 อย่าใช้สารทาความเย็นที่แตกต่างจากที่ระบุไว้เพื่อเติมหรื อเปลี่ยนถ่าย มิฉะนั้น อาจเกิดแรงดันสู งผิดปกติในวงจรสาร
ทาความเย็น ซึ่ งอาจทาให้เกิดความบกพร่ องหรื อการระเบิดของผลิตภัณฑ์หรื อเกิดการบาดเจ็บต่อร่ างกาย
 ขณะขนย้ายเครื่ องปรับอากาศ ควรใช้รถโฟร์คลิฟท์
 ก่อนเปิ ดช่องดูดอากาศเข้า ของตัวเครื่ องภายในหรื อฝาครอบวาล์วของตัวเครื่ องภายนอก ต้องโยกสวิตช์ของเครื่ องตัด
กระแสไฟฟ้ าไปที่ตาแหน่ง OFF มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้ าลัดวงจรกับชิ้นส่ วนภายในผ่านหน้าสัมผัสได้ ผูต้ ิดตั้งที่มีความ
ชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความชานาญ เท่านั้นที่จะเปิ ดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครื่ องภายในหรื อฝาครอบวาล์วของ
ตัวเครื่ องภายนอกและปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งการได้
 ก่อนทาการติดตั้ง บารุ งรักษาซ่อมแซมหรื อถอด ให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าแล้ว มิฉะนั้นอาจทาให้เกิด
ไฟฟ้ าช็อตได้
 ให้วางป้ ายสัญลักษณ์ “กาลังปฏิบตั ิงาน” ไว้ใกล้กบั เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าในขณะทาการติดตั้ง บารุ งรักษาซ่อมแซม
หรื อถอด อันตรายจากไฟฟ้ าช็อตอาจเกิดขึ้นถ้าเปิ ดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
 ควรให้ผตู ้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความชานาญ เท่านั้นเป็ นผูด้ าเนินงานบนความสู งตั้งแต่ 50 ซม.ขึ้น
ไป
 สวมถุงมือป้ องกันและชุดนิรภัยในระหว่างทาการติดตั้ง ซ่อมแซมหรื อถอด
 อย่าสัมผัสครี บอะลูมิเนียมของตัวเครื่ องภายนอกโดยตรง มิฉะนั้นท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากจาเป็ นต้องสัมผัสครี บ
ด้วยเหตุผลบางประการ อันดับแรกให้สวมถุงมือป้ องกันและชุดนิรภัยก่อน แล้วจึงลงมือปฏิบตั ิงาน
 ห้ามปี นขึ้นหรื อวางสิ่ งของที่ดา้ นบนตัวเครื่ องภายนอก ท่านอาจตกลงมาหรื อสิ่ งของอาจตกหล่นจากตัวเครื่ อง และทา
ให้ได้รับบาดเจ็บได้
 เมื่อปฏิบตั ิงานบนที่สูง ให้ใช้บนั ไดและปฏิบตั ิตามคาแนะนาในการใช้บนั ได รวมทั้งสวมหมวกนิรภัยสาหรับใช้ใน
งานอุตสาหกรรมเป็ นเครื่ องป้ องกันแรงกระแทกเสมอเมื่อปฏิบตั ิงาน
 เมื่อทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรื อชิ้นส่ วนอื่นๆ ของเครื่ องภายนอก ควรปิ ดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าและวางป้ าย
สัญลักษณ์“กาลังปฏิบตั ิงาน” ใกล้เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าก่อนลงปฏิบตั ิงาน
 เมื่อปฏิบตั ิงานบนที่สูง ให้นาป้ ายสัญญาณมาวางไว้ก่อนที่จะปฏิบตั ิงาน เพื่อป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ดเข้าใกล้บริ เวณปฏิบตั ิงาน ชิ้นส่ วนหรื อสิ่ งของอื่นๆอาจหล่นลงมา ซึ่ งผูท้ ี่อยูด่ า้ นล่างได้รับบาดเจ็บ
 สารทาความเย็นที่ใช้ในเครื่ องปรับอากาศ คือ R410A
 ห้ามดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งห้ามถอดแยกส่ วนประกอบหรื อดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่ วน เพราะอาจก่อให้เกิด
เพลิงไหม้ไฟดูด หรื อได้รับบาดเจ็บได้
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การเลือกสถานทีเ่ พือ่ ทาการติดตั้ง
 หากติดตั้งเครื่ องปรับอากาศในห้องขนาดเล็ก ปฏิบตั ิตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้มข้นของสาร ทำ
ความเย็นที่รั่วไหลภายในห้องจะไม่เกินระดับที่เป็ นอันตราย สอบถามผูแ้ ทนจาหน่ายที่ท่านซื้ อเครื่ องปรับอากาศเมื่อ
ท่านดาเนินการตามมาตรการ การสะสมของสารทาความเย็นเข้มข้นอาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุเนื่องจากออกซิ เจนไม่
เพียงพอได้
 ห้ามติดตั้งเครื่ องปรับอากาศในสถานที่ที่อาจเสี่ ยงต่อการสัมผัสกับก๊าซไวไฟ หากก๊าซรั่วซึ มออกมาเป็ นจานวนมาก
บริ เวณตัวเครื่ อง อาจก่อให้เกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ได้
 ขณะเคลื่อนย้ายเครื่ องปรับอากาศ ควรสวมรองเท้า (Safety) ที่เสริ มการป้ องกันบริ เวณนิ้วเท้า
 ในการเคลื่อนย้ายเครื่ อง ห้ามจับถือที่สายรัดกล่องผลิตภัณฑ์ ท่านอาจบาดเจ็บได้หากสายขาด
 อย่าวางอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ใดๆ ไว้ในทิศทางที่สัมผัสกับลมจากเครื่ องปรับอากาศโดยตรง มิฉะนั้นอาจเกิดการ
เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

การต่ อท่ อส่ งสารทาความเย็น
 ติดตั้งท่อสารทาความเย็นระหว่างทาการติดตั้งให้เรี ยบร้อยก่อนที่จะเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ หากคอมเพรสเซอร์ทางาน
ขณะที่วาล์วยังเปิ ดอยูแ่ ละไม่มีท่อสารทาความเย็น คอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศเข้าไปและทาให้วงจรการทาความเย็น
มีแรงดันเกินซึ่ งอาจจะส่ งผลให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ได้
 ขันแฟลร์ นตั ให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิดตามวิธีที่กาหนดไว้ หากขันแฟลร์ นตั แน่นเกินไปอาจทาให้เกิดรอยร้าวที่
แฟลร์นตั หลังการใช้งานเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการรั่วซึ มของสารทาความเย็น
 เมื่อทาการติดตั้งหรื อเคลื่อนย้ายเครื่ องปรับอากาศ ให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือการติดตั้งและไล่อากาศทั้งหมด
เพื่อจะได้ไม่มีก๊าซอื่นผสมอยูใ่ นวงจรการทาความเย็นนอกเหนือจากสารทาความเย็น เครื่ องปรับอากาศอาจทางาน
ผิดปกติหากไม่มีการไล่อากาศทั้งหมดเสี ยก่อน
 ต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อทดสอบการรั่วซึ มของระบบท่อ
 ควรเชื่อมต่อท่อเติมน้ ายาตามวิธีการเพื่อไม่ให้ท่อหลุดออกจากกัน

การเดินสายไฟ
 การดาเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้ ากับเครื่ องปรับอากาศต้องกระทาโดยผูต้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความ
ชานาญเท่านั้น ผูท้ ี่ไม่มีความชานาญไม่สามารถดาเนินการเองได้ เพราะการดาเนินการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิด
ไฟฟ้ าดูดและ/หรื อไฟฟ้ ารั่วได้
 เครื่ องปรับอากาศนี้ตอ้ งได้รับการติดตั้งตรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินสายไฟในประเทศ หากกาลังไฟฟ้ าที่ไม่
เพียงพอ หรื อการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรื อเพลิงไหม้ได้
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 ใช้งานสายที่ได้มาตรฐานตามข้อกาหนดในบทบัญญัติและกฎหมายท้องที่ การใช้งานไม่ได้คุณภาพตามข้อมูลจาเพาะ
อาจทาให้เกิดไฟฟ้ าช็อต การรั่วไหลของไฟฟ้ า มีควันหรื อเพลิงไหม้ได้โดยง่าย
 โปรดแน่ใจว่าได้มีการต่อสายดิน(งานสายกราวนด์)การต่อสายดินที่ไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อต
 ห้ามต่อสายดินกับท่อก๊าซ ท่อน้ า และสายล่อฟ้ า หรื อสายดินของโทรศัพท์
 หลังซ่อมแซมหรื อย้ายที่ติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายดินอย่างถูกต้องแล้ว
 ติดตั้งเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับในท้องถิ่น และข้อกาหนดทางกฎหมาย
 ติดตั้งเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าในที่ที่ผตู้ รวจสอบสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
 เมื่อติดตั้งเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าที่ตวั เครื่ องภายนอก ให้ติดตั้งเครื่ องที่ออกแบบมาสาหรับการใช้งานภายนอก
 ห้ามเชื่อมต่อสายไฟไม่วา่ ในสถานการณ์ใดก็ตาม ปั ญหาการเชื่อมต่อที่บริ เวณเชื่อมต่อสายไฟอาจทาให้เกิดควันไฟ
และ/หรื อไฟไหม้ได้โดยง่าย

การทดสอบการทางาน
 ก่อนเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศภายหลังการติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบกล่องควบคุมไฟของตัวเครื่ อ ง
ปิ ดสนิทแล้ว และเปิ ดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าแล้ว คุณอาจโดนไฟฟ้ าช็อตได้หากเปิ ดเครื่ องปรับอากาศโดยไม่ไ ด้
ตรวจสอบสิ่ งเหล่านี้เสี ยก่อน
 หากเกิดปั ญหาใดๆเกี่ยวกับเครื่ องปรับอากาศ (เช่นข้อความผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอกลิ่นไหม้เสี ยงผิดปกติ เครื่ องปรับอากาศไม่สามารถทาความเย็นหรื อทาให้อากาศอุ่นขึ้นหรื อมีน้ ารั่วซึ มออกมา) อย่าสัมผัสเครื่ องปรับอากาศ ให้
โยกสวิตช์ของเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าไปที่ตาแหน่ง OFF แล้วติดต่อช่างบริ การที่มีความชานาญ ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าจะไม่มีใครเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ (โดยการติดป้ าย “ชารุ ด” ใกล้ๆ กับเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น) จนกระทัง่
ช่างบริ การที่มีความชานาญมาถึง หากยังใช้เครื่ องปรับอากาศในขณะที่มีความผิดปกติอาจทาให้กลไกการทางานเกิด
ปั ญหาเพิม่ ขึ้นหรื อส่ งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรื อปั ญหาอื่นๆ ได้
 เมื่อติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ควรตรวจหาการรั่วไหลของสารทาความเย็นและตรวจสอบการระบาย น้ าจากนั้น ทดสอบ
การทางานเพื่อตรวจสอบว่าเครื่ องปรับอากาศทางานได้อย่างถูกต้อง
 หลังทาการติดตั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊าซสารทาความเย็นไม่มีการรั่วซึ ม หากก๊าซสารทาความเย็นรั่วซึ มออกมา
ในห้องและสัมผัสถูกต้นเพลิง เช่น เตาทาอาหารอาจก่อให้เกิดก๊าซที่เป็ นพิษได้

คาอธิบายสาหรับผู้ใช้ งาน
 เมื่อติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์แล้วให้แจ้งผูใ้ ช้วา่ เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าติดตั้งอยูท่ ี่ใด หากผูใ้ ช้ไม่ทราบว่าเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าอยูท่ ี่ใด ผูใ้ ช้จะไม่สามารถปิ ดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าได้เมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่ องปรับอากาศ
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 หากช่องพัดลมเสี ยหายอย่าเข้าใกล้ตวั เครื่ องภายนอก ให้ปิดสวิตช์ของเครื่ องตัดไฟฟ้ าไปที่ตาแหน่ง OFF แล้วติดต่อ
ให้ช่างที่มีความชานาญมาซ่อม อย่าโยกสวิตช์ของเครื่ องตัดไฟฟ้ าไปที่ตาแหน่ง ON จนกว่าการซ่อมแล้วเสร็ จ

การย้ ายทีต่ ิดตั้ง
 ควรให้ช่างผูช้ านาญการ หรื อช่างบริ การที่ชานาญ เป็ นผูด้ าเนินการย้ายที่ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศเท่านั้น หากให้ผทู ้ ี่ไม่
มีความชานาญเป็ นผูด้ าเนินการอาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้ าช็อต ได้รับบาดเจ็บ เกิดการรั่วไหลของน้ า เสี ยงรบกวนและ/
หรื อการสั่นสะเทือนได้
 เมื่อกระทาการปั๊ มดาวน์ ให้ปิดคอมเพรสเซอร์ ก่อนที่จะถอดท่อสารทาความเย็น การถอดท่อสารทาความเย็นขณะที่
เปิ ดวาล์วทิ้งไว้และคอมเพรสเซอร์ ยงั ทางานอยูจ่ ะทาให้อากาศและก๊าซอื่นถูกดูดเข้าไป เป็ นการเพิ่มแรงดันภายใน
วงจรการทาความเย็นให้สูงขึ้น และอาจก่อให้เกิดการระเบิดของคอมเพรสเซอร์ ทาให้ได้รับบาดเจ็บและเกิดปั ญหา
อื่นๆ ตามมาได้
 ภายหลังการติดตั้ง ควรอธิ บายให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการใช้งานรวมทั้งการบารุ งรักษาเครื่ องตามคู่มือผูใ้ ช้งาน

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้ อมสารทาความเย็นใหม่
 เครื่ องปรับอากาศเครื่ องนี้ใช้สารทาความเย็นแบบ HFC (R410A)ซึ่ งไม่ทาลายชั้นโอโซนสารทาความเย็นชนิดR410A
มักจะได้รับผลกระทบจากสิ่ งสกปรกได้ง่าย เช่น น้ าจับตัวกับเมมเบรนและน้ ามัน เนื่องจากแรงดันของR410A จะสู ง
กว่าสารทาความเย็นชนิด R22 ประมาณ 1.6 เท่า สารทาความเย็นชนิดใหม่น้ ียงั มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของน้ า
มันหล่อลื่นระบบทาความเย็น ดังนั้นจึงไม่ควรให้น้ า ฝุ่ นผง สารทาความเย็นชนิดเก่า หรื อน้ ามันหล่อลื่นระบบทา
ความเย็นเข้าไปในวงจรการทาความเย็นของน้ ายา R410A ชนิดใหม่ในระหว่างการติดตั้งเพื่อป้ องกันไม่ให้เติมสารทา
ความเย็นหรื อน้ ามันหล่อลื่นระบบทาความเย็นผิดชนิด ขนาดของส่ วนเชื่อมต่อของช่องเติมสารทาความเย็นของตัว เครื่ องกับอุปกรณ์การติดตั้งจึงเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยใช้กบั สารทาความเย็นชนิดเก่าด้วยดังนั้น จึงมีเครื่ องมือพิเศษที่
ใช้กบั สารทาความเย็นชนิดใหม่ (R410A) โดยเฉพาะ สาหรับท่อเชื่อมให้ใช้ท่อใหม่ที่สะอาดและรับแรงดันสู งที่ ออกแบบมาสาหรับ R410A โดยเฉพาะซึ่ งจะทาให้น้ าหรื อฝุ่ นผงเข้าไปได้

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทจี่ าเป็ นและข้ อควรระวังในการปฏิบัติงาน
จัดเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ดงั ที่อธิ บายในตารางด้านล่างก่อนการติดตั้ง เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เตรี ยมขึ้นใหม่ดงั
รายการต่อไปนี้จะกาหนดมาให้เฉพาะ
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คาอธิบายสั ญลักษณ์
Δ เครื่ องมือที่จดั เตรี ยมใหม่ (ต้องใช้เฉพาะกับ R410A ห้ามใช้กบั น้ ายา R22 หรื อ R407C เป็ นต้น)
O เครื่ องมือ/ อุปกรณ์แบบเดิมที่ใช้ได้
เครื่ องมือ / อุปกรณ์
-เกจวัดน้ ายาแบบคู่
-ท่อเติมสารทาความเย็น
กระบอกเติมสารทาความเย็น
เครื่ องตรวจจับก๊าซรั่ว
ปั๊ มสุ ญญากาศ
ปั๊ มสุ ญญากาศที่มีการไหลย้อนกลับ
เครื่ องมือบานท่อ
เครื่ องมือดัดท่อ
อุปกรณ์ฟ้ื นฟูสารทาความเย็น
ประแจทอร์ก
เครื่ องมือดัดท่อ
เครื่ องมือเชื่อม/ถังบรรจุก๊าซ
ไนโตรเจน

การใช้งาน
วิธีการใช้เครื่ องมือ / อุปกรณ์
การเติมน้ ายาไล่ความชื้นด้วยสุ ญญากาศ
∆ ใช้เฉพาะกับ R410A
และตรวจสอบการทางาน
ไม่สามารถใช้ได้
ไม่สามารถใช้ได้(ให้วดั การ
เติมสารทาความเย็นแทน)
การตรวจเช็คก๊าซรั่ว
∆ จัดเตรี ยมใหม่
การเติมน้ ายาไล่ความชื้นด้วยสุ ญญากาศ ไม่สามารถใช้ได้
การเติมน้ ายาไล่ความชื้นด้วยสุ ญญากาศ ◎ R22
การบานท่อน้ ายา
◎ ใช้ได้โดยการปรับขนาด
การดัดท่อ
◎ R22
การฟื้ นฟูสารทาความเย็น
∆ ใช้ได้เฉพาะกับ R410A
∆ ใช้ได้เฉพาะกับนัตขนาด
การขันแฟลร์นตั
Ø12.7 มมและ Ø15.มม.
การดัดท่อเชื่อม
◎ R22
การเชื่อมท่อ

◎ R22

ตารางที่ 1

2. ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ เสริม
ชื่อชิ้นส่ วน

จานวน

คู่มือการติดตั้ง

1

รู ปร่ าง

การใช้งาน

(ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับคู่มือนี้)

ตารางที่ 2
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3. ข้ อมูลทัว่ ไป
คอนเด็นซิ่ งยูนิตแคเรี ยร์ รุ่น 38ASU ออกแบบให้ระบายความร้อนด้วยอากาศ คอยล์ที่มีขนาดใหญ่จึงมีประสิ ทธิ ภาพใน
การระบายความร้อนได้สูง โดยมีความสามารถในการทาความเย็นตั้งแต่ 400,000 - 600,000 บีทีย/ู ชัว่ โมง หากตรวจสอบ
พบว่ามีการชารุ ดเสี ยหายจากการขนส่ งกรุ ณาแจ้งไปยังผูจ้ ดั จาหน่ายโดยทันที

4. ตารางแสดงข้ อมูลทัว่ ไป (Specification)
Description
Product Model
Power Supply
Nominal Cooling
Capacity
Power Consumption
Operating Current
Compressor

Fan Motor

Safety Device
Refrigerant
Ping Connections
( 2 Circuits)
Dimension
Weight

38ASU
W.
BTU/Hr
W.
Amp.
V/Ph/Hz

Power Supply
Compressor Type
LRA
Amp.
QTY
Power Supply
Power Input
LRA
Amp.
Fan Type
QTY
Fan Diameter
Inch
Drive Type
Hi-Pressure Switch
Psig
Low Pressure Switch
Psig
Type
Pre - charging From Factory Kg.
Liquid
QTY….Inch
Suction
Height
Width
Depth

QTY….Inch
mm.
mm.
mm.
Kg.

Air Cooled Condensing Unit
400S301
500S301
600S301
380 Volt / 3Phase / 50Hz (4wires)
117,200
146,500
175,800
400,000
500,000
600,000
33,270
42,520
56,320
59.80
79.10
100.50
380/3/50
Scroll
219.0
287.5
310.0
2
2
2
380/3/50
366
630
630
1.00
2.21
2.21
Propeller
4
4
4
24
28
28
Direct
600±25/420±15 (Cut out/Cut in)-Auto Restart type
65±5/115±5 (Cut out/Cut in)-Auto Restart type
R-410A
2.00 x 2
2.00 x2
2.00 x 2
2...7/8 ( Flare )
2...7/8 ( Flare )
2...7/8 ( Flare )
2…1-5/8
2…1-5/8
2...2-1/8
(Brazing)
(Brazing)
(Brazing)
1,300
1,420
1,420
2,050
2,250
2,250
2,795
3,020
3,020
950
1,100
1,200

ตารางที่ 3
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5. การเลือกสถานที่ติดตั้ง
ติดตั้งเครื่ องภายนอกในสถานะที่ตรงตามข้อกาหนดต่อไปนี้ หลังจากที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 สถานที่ที่ระบายอากาศได้ดีที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอยูใ่ กล้กบั ช่องลมออก
 สถานที่ที่ไม่โดนฝนหรื อแสงแดดโดยตรง
 สถานที่ที่ไม่ทาให้เกิดเสี ยงดังหรื อทาให้เครื่ องภายนอกสั่นสะเทือน
 สถานที่ที่ไม่ทาให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการระบายน้ าทิง้ จากน้ าที่ไหลออกมา
ห้ ามติดตั้งเครื่องภายนอกในสถานทีต่ ่ อไปนี้
 บริ เวณที่มีปริ มาณเกลือในมวลอากาศสู ง(พื้นที่ชายทะเล)หรื อบริ เวณที่มีสารประกอบกามะถัน(บริ เวณน้ าพุร้อน)
หากต้องติดตั้งในสถานที่เหล่านี้ ต้องมีการบารุ งรักษาเป็ นพิเศษ
 บริ เวณที่มีน้ ามัน ไอน้ ามัน ควันน้ ามัน หรื อก๊าซกัดกร่ อน
 บริ เวณที่มีการใช้สารละลายอินทรี ย ์
 บริ เวณที่มีเหล็กหรื อผงโลหะต่างๆหากมีเหล็กหรื อผงโลหะติดอยูห่ รื อสะสมภายในเครื่ องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ข้ ึนเองได้
 บริ เวณที่อากาศถูกปล่อยออกมาจากเครื่ องภายนอก ไปโดนหน้าต่างของเพื่อนบ้าน
 บริ เวณที่ส่งผ่านเสี ยงการทางานของเครื่ องภายนอก
 เมื่อติดตั้งเครื่ องภายนอกบนที่สูง ต้องยึดขาตั้งเครื่ องให้แน่น
 บริ เวณที่น้ าทิ้งระบายออกมาส่ งผลให้เกิดปั ญหา

6. การติดตั้งตัวเครื่องภายนอก
การติดตั้งเครื่ องคอนเด็นซิ่ งยูนิต ทาได้โดยการวางบนพื้นที่มีความแข็งแรงเพียงพอ และระยะห่างรอบๆตัวเครื่ องกับ
ผนังหรื อชายคาอย่างน้อย 1 เมตร (พื้นที่ซ่อมบารุ งรักษา) รอบตัวเครื่ อง ก่อนการติดตั้งให้ตรวจสอบความแข็งแรงและ
ระนาบของฐานเพื่อไม่ให้เกิดเสี ยงผิดปกติ ยึดฐานให้แน่นกับสลักเกลียวสมอ รายละเอียดตามรู ปที่ 1

รู ปที่ 1
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มิตขิ องเครื่ อง
MODEL : 38ASU400S301

รู ปที่ 2

MODEL : 38ASU500S301 / 38ASU600S301

รู ปที่ 3
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7. การเดินท่ อสารทาความเย็น/การไล่อากาศออก
ท่อส่ งสารทาความเย็น
ข้ อควรระวัง
ขณะต่อท่อโปรดคานึงถึง 4 ประเด็นสาคัญด้านล่างนี้
1. อย่าให้ฝนและความชื
ุ่
้ นเข้าในท่อเชื่อมต่อ
2. ต่อส่ วนเชื่อมต่อระหว่างท่อกับตัวเครื่ องให้แน่น
3. ไล่อากาศในท่อเชื่อมต่อโดยใช้ปั๊มสุ ญญากาศ
4. ตรวจหาก๊าซรั่วที่บริ เวณส่ วนเชื่อมต่อ

การต่อท่อสารทาความเย็น
แรงดันของ R410A จะสู งกว่าแรงดันของ R22 (ประมาณ1.6 เท่า) ความหนาของท่อสารทาความเย็นแนะนาไม่ต่ากว่านี้
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ด้านนอกของท่อทองแดง
Ø 1/4 นิ้ว
Ø 6.35 มม.
Ø 3/8 นิ้ว
Ø 9.53 มม.
Ø 1/2 นิ้ว
Ø 12.70 มม.
Ø 5/8 นิ้ว
Ø 15.88 มม.
Ø 3/4 นิ้ว
Ø 19.05 มม.
Ø 7/8 นิ้ว
Ø 22.23 มม.
Ø 1-1/8 นิ้ว
Ø 28.58 มม.
Ø 1-3/8 นิ้ว
Ø 34.93 มม.
Ø 1-5/8 นิ้ว
Ø 41.3 มม.
Ø 2-1/8 นิ้ว
Ø 54.0 มม.
ตารางที่ 4

การบานท่ อ
1. ตัดท่อด้วยมีดตัดท่อต้องลบเสี้ ยนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ก๊าซรั่วออกมา

รู ปที่ 4
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ความหนา
0.76 มม.
0.81 มม.
0.81 มม.
0.89 มม.
0.89 มม.
1.14 มม.
1.27 มม.
1.40 มม.
1.52 มม.
1.78 มม.

2. ใส่ แฟลร์ นตั เข้าไปในท่อ แล้วจึงบานท่อใช้แฟลร์ นตั ที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่ องปรับอากาศ หรื อที่ใช้กบั R410Aใส่
แฟลร์ นตั ที่ท่อแล้วบานท่อ ขนาดของการบานท่อของ R410A จะแตกต่างจากน้ ายา R22 ดังนั้นจึงควรใช้เครื่ องมือ
บานท่อที่ทาขึ้นเพื่อให้ใช้กบั R410A โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามยังสามารถใช้เครื่ องมือเดิมได้โดยการปรับระยะ
ของท่อทองแดงที่ยนื่ ออกมา
ระยะของท่อทองแดงทีย่ นื่ ออกมาขอบเขตของการบานท่อ : A (หน่ วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
+0
A
A = 0.4
ด้านนอกของท่อทองแดง
Ø 1/4 นิ้ว
Ø 6.35 มม.
9.1 มม.
Ø 3/8 นิ้ว
Ø 9.53 มม.
13.2 มม.
Ø 1/2 นิ้ว
Ø 12.70 มม.
16.6 มม.
Ø 5/8 นิ้ว
Ø 15.88 มม.
19.7 มม.
Ø 3/4 นิ้ว
Ø 19.05 มม.
22.9 มม.
Ø 7/8 นิ้ว
Ø 22.23 มม.
26.2 มม.
ตารางที่ 5
ถ5 ด้วยเครื่ องมือแบบเดิมให้ดึงท่อออกมามากกว่า R22 ประมาณ 0.5 มม. เพื่อปรับ
 ในกรณี การขยายท่อสาหรับ R410A
ให้มีขนาดตามที่ระบุ ควรใช้เกจวัดท่อทองแดงในการปรับขอบเขต

การขันแน่ นส่ วนเชื่อมต่ อ
1. จัดกึ่งกลางของท่อเชื่อมต่อให้ตรงกันแล้วขันแฟลร์ นตั ให้แน่นด้วยมือ จากนั้นใช้ประแจยึดน็อตไว้ตามภาพ แล้วขัน
ด้วยประแจวัดแรงบิด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวาล์ว
แรงขันฝาปิ ดก้านวาล์ว
(mm.)
( N.m)
Ø 6.4
15.7 (1.6 kgf-m)
Ø 9.5
15.7 (1.6 kgf-m)
Ø 12.7
29.4 (3.0 kgf-m)
Ø 15.7
29.4 (3.0 kgf-m)
Ø 19.0
44.1 (4.5 kgf-m)
ใช้ประแจ 2 ตัว ในการขัน
ตารางที่ 6

12

2. ต้องใช้ประแจสองอันในการคลายหรื อขันแฟลร์ นตั ที่วาล์วด้านก๊าซ ดังรู ป หากใช้ประแจเลื่อนแค่อนั เดียวจะไม่
สามารถขันแฟลร์ นตั ให้ตรงตามค่าแรงบิดในการขันแต่สามารถใช้ประแจเลื่อนเพียงอันเดียวในการคลายหรื อขัน
แฟลร์นตั ที่วาล์วด้านของเหลวได้

รู ปที่ 5
ข้ อควรระวัง
 อย่าวางประแจเลื่อนที่ตาแหน่งฝาปิ ดหรื อฝาครอบ เพราะวาล์วอาจแตกได้
 หากใช้แรงบิดมากเกินไป น็อตอาจแตก ขึ้นอยูก่ บั การติดตั้ง

รู ปที่ 6
 หลังจากติดตั้งเสร็ จแล้ว ให้ตรวจหาก๊าซรั่วที่ส่วนเชื่อมต่อท่อด้วยก๊าซไนโตรเจน
 แรงดันของ R410A จะสู งกว่าแรงดันของ R22 (ประมาณ1.6 เท่า) ดังนั้น ใช้ประแจวัดแรงบิดขันแน่นการต่อท่อ
แบบปลายบานที่เชื่อมต่อตัวเครื่ องภายในกับตัวเครื่ องภายนอก การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะก่อให้เกิดการ
รั่วไหลของก๊าซแล้วยังก่อให้เกิดข้อผิดพลาดของวงจรการทาความเย็น ห้ามทาน้ ามันสารทาความเย็นกับบริ เวณที่
บานท่อ
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การเชื่อมท่ อสารทาความเย็น
ข้ อควรระวัง
โปรดแน่ใจว่าได้ทาการเป่ าไนโตรเจนขณะทาการเชื่อม หากไม่มีการแทนที่อากาศด้วยไนโตรเจนระหว่างการเชื่อม จะ
เกิดฟิ ล์มที่เกิดจากปฎิกิริยาออกซิ เดชัน่ ขึ้นภายในท่อ ซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อวาล์วและคอมเพรสเซอร์ ซึ่งอาจทาให้การเดิน
ระบบมีปัญหา

วิธีแทนทีอ่ ากาศด้ วยไนโตรเจน
ระหว่างทาการเชื่อม ให้เป่ าไนโตรเจนเข้าสู่ ท่อโดยการปรับวาล์วลดความดัน ที่ความดันใช้งานที่ 2-5 psi.

รู ปที่ 7

หลังจากทาการเชื่อมท่อเรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาการทดสอบรั่วซึ มของรอยต่อ โดยการบรรจุก๊าชไนโตรเจนเข้าไปภายในที่
ความดันที่ 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ที่หวั ถังต้องมีวาล์วควบคุมแรงดัน Regulator ด้วย) จนมัน่ ใจว่าแรงดันไม่ลดลง ใช้
ฟองสบู่หรื อผงซักฟอกทาบริ เวณรอยต่อสังเกตดูวา่ มีการรั่วหรื อไม่ โดยสังเกตจากฟองอากาศจะเกิดขึ้นถ้ามีการรั่ว เมื่อ
พบว่าหัวต่อแน่นสนิทไม่มีรอยรั่วให้ระบายก๊าชไนโตรเจนออกและทาการดูดสุ ญญากาศ จนได้ค่า-30 นิ้วปรอท โดยใช้
เวลาอย่างน้อย 30 นาที

การติดตั้ง OIL TRAP เมือ่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศต่ างระดับกันมากกว่ าปกติ
การที่ตอ้ งติดตั้ง OIL TRAP ที่ท่อทางดูดเนื่องจากเมื่อสารทาความเย็นระเหยกลายเป็ นก๊าซ น้ ามันจะถูกแยกตัวออกมา
และถูกสารทาความเย็นที่เป็ นก๊าซนี้พาน้ ามันขึ้นไปแต่ถา้ ท่อมีขนาดใหญ่และการไหลของสารทาความเย็นน้อยลงทาให้
น้ ามันไม่สามารถขึ้นไปได้หมด ตกลงมาสะสมอยูท่ ี่ปลายท่อด้านล่าง วิธีที่จะทาให้น้ ามันที่สะสมอยูด่ า้ นล่างนี้ สามารถ
ไหลขึ้นไปได้คือการติดตั้ง OIL TRAP ดังรู ป เพื่อบังคับให้น้ ายาทาความเย็นที่เป็ นก๊าซไหลผ่านน้ ามันที่ถูกกักใน OIL TRAP พาน้ ามันขึ้นไปด้วย

รู ปที่ 8

14

การไล่อากาศและการเปิ ดวาล์ว
เพื่อเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อมให้ใช้ “ปั๊ มสุ ญญากาศ” ในการไล่อากาศ (ไล่อากาศในท่อเชื่อมต่อ) ขณะติดตั้งเครื่ อง
 อย่าปล่อยก๊าซสารทาความเย็นเข้าสู่ ช้ นั บรรยากาศเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม
 ใช้ปั๊มสุ ญญากาศในการไล่อากาศ (ไนโตรเจน เป็ นต้น)ที่ยงั คงอยูใ่ นเครื่ อง หากยังมีอากาศอยูใ่ นเครื่ อง อาจทาให้
สมรรถนะลดลงสาหรับปั๊ มสุ ญญากาศ ต้องใช้แบบที่ป้องกันการไหลย้อนกลับเพื่อไม่ให้น้ ามันในปั๊ มไหลกลับเข้าสู่
ท่อของเครื่ องปรับอากาศเมื่อปั๊ มหยุดทางานหากน้ ามันในปั๊ มสุ ญญากาศเข้าไปในเครื่ องปรับอากาศที่ใช้น้ ายา R410A
อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดของวงจรการทาความเย็น
1. ต่อสายชาร์ จน้ ายาจากวาล์วท่อร่ วม (Pressure gauge)ไปยังวาล์วบริ การของเครื่ องด้านท่อก๊าซ
2. ต่อสายชาร์ จน้ ายาเข้ากับพอร์ ทของปั้ มสุ ญญากาศ
3. เปิ ดวาล์วเกจ (Pressure gauge)ด้านแรงต่าให้สุด
4. เปิ ดปั๊ มเพื่อเริ่ มการดูดอากาศ (Vacuum) จนได้ค่า -30 นิ้วปรอท โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที
5. ปิ ดวาล์วเกจ (Pressure gauge) ด้านแรงดันต่าให้สุด และปิ ดเครื่ องดูดอากาศ (Vacuum)
6. เปิ ดวาล์วบริ การที่เครื่ องปรับอากาศ ทั้งด้านก๊าซและของเหลวด้วยประแจหกเหลี่ยม
7. ถอดสายเติมน้ ายาออกจากวาล์วบริ การและเครื่ องดูดอากาศ (Vacuum)
8. ขันจุกปิ ดบนวาล์วร่ วมให้แน่น

รู ปที่ 9
ข้ อควรระวังในการดาเนินการกับวาล์ว
 ค่อยๆเปิ ดหรื อปิ ดวาล์วจนกว่าจะสุ ด
 ขันฝาปิ ดให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิด
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การเติมสารทาความเย็น
สาหรับรุ่ น 38ASU Series บรรจุสารทาความเย็น R410A ใว้เพียงบางส่ วนเท่านั้น ผูต้ ิดตั้งจาเป็ นต้องเติมสารทาความ
เย็นเพิ่มเติมในภายหลัง เมื่อดูดสุ ญญากาศแล้วให้เติมสารทาความเย็นให้ได้ตามกาหนด
1. หลังจากที่ใช้เครื่ องดูดไล่อากาศให้เป็ นสุ ญญากาศภายในท่อส่ งสารทาความเย็นแล้ว (ตัวเครื่ องภายในเท่านั้น) ให้
ปิ ดวาล์ว จากนั้นเติมสารทาความเย็นขณะที่ปิดเครื่ องปรับอากาศ
2. เมื่อไม่สามารถเติมสารทาความเย็นได้ตามที่กาหนด ให้เติมสารทาความเย็นในปริ มาณที่กาหนดจากวาล์วที่เป็ น
ของเหลวเข้าไปขณะเดินเครื่ องทาความเย็น
3. เพื่อให้สารทาความเย็นในระบบเพียงพอกับการใช้งานและไม่มากเกินไปจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่คอมเพรสเซอร์ได้ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ 38ASU series ให้ตรวจวัดค่า Superheatให้มีค่าประมาณ 5 องศา(°C) จากค่าที่
กาหนด หรื อตรวจวัดค่า Sup-cooled ให้มีค่าประมาณ ±3 องศา (°C) จากค่าที่กาหนด ระวังอย่าเติมสารทาความ
เย็นเกินกว่าปริ มาณที่กาหนด

ข้ อกาหนดในการเติมสารทาความเย็น
ห้ามใช้สารทาความเย็นในการไล่อากาศและเติมสารทาความเย็นที่เป็ นของเหลวเท่านั้น หากเติมสารทาความเย็นแบบ
ก๊าซเข้าไป องค์ประกอบของสารทาความเย็นจะไม่ครบและเปลี่ยนไป ทาให้ไม่สามารถทางานเต็มประสิ ทธิภาพ
*เติมสารทาความเย็นในสถานะ LIQUID เท่านั้น

รู ปที่ 10

8. การเดินสายไฟและการต่ อสายไฟ
ข้ อควรระวัง






สายไฟของแหล่งจ่ายไฟของเครื่ องปรับอากาศนี้ตอ้ งใช้ฟิวส์ในการติดตั้ง
การเดินสายไฟที่ไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรื อควันได้
จัดเตรี ยมแหล่งจ่ายไฟสาหรับเครื่ องปรับอากาศโดยเฉพาะ
โปรดแน่ใจว่าได้ใช้แถบรัดสายไฟที่ให้มากับผลิตภัณฑ์
อย่าทาให้แกนนาไฟฟ้ าหรื อฉนวนภายในของแหล่งจ่ายไฟรวมถึงสายไฟที่เชื่อมระบบเกิดความเสี ยหายขณะที่ปอก
สายไฟ
 ใช้สายไฟและสายไฟที่เชื่อมระบบที่มีความหนาและประเภทตามที่กาหนด และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันด้วย
16

Electrical Data
Unit Model

Power Supply

Voltage
Range

Compressor

Fan Motor

Recommended

Power wire Ground wire Field CB
( mm.2)
(mm2)
( AT )
1.00
35
10
100
2.21
50
16
125
2.21
95
16
150

Min. Max. QTY RLA LRA QTY RLA
38ASU400S301 380V/3Ph/50Hz
38ASU500S301 380V/3Ph/50Hz
38ASU600S301 380V/3Ph/50Hz

342
342
342

415
415
415

2
2
2

29.2 219.0
36.8 287.5
48.1 310.0

4
4
4

ตารางที่ 7
Remark :

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

การเดินสายไฟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟและสายไฟเชื่อมระบบเข้ากับบล็อกขั้วต่อของกล่องควบคุมไฟฟ้ า
ขันสกรู ของบล็อกขั้วต่อให้แน่น ต่อสายไฟที่ตรงกับหมายเลขขั้วต่อ (อย่าให้สายไฟตึงส่ วนที่ต่อกับบล็อกขั้วต่อ)
ประกอบฝาครอบขั้วต่อ
ขณะต่อสายไฟเชื่อมระบบเข้ากับขั้วต่อตัวเครื่ องภายนอก ระวังอย่าให้น้ าเข้ามาในตัวเครื่ องภายนอก
พันฉนวนที่สายไฟเปลือย (แกนนาไฟฟ้ า)ด้วยเทปฉนวนไฟฟ้ า โดยไม่ให้สัมผัสกับชิ้นส่ วนที่เป็ นไฟฟ้ าหรื อโลหะ
สาหรับสายไฟเชื่อมระบบ ห้ามใช้สายไฟร่ วมกับอุปกรณ์อื่นใช้สายไฟที่มีความยาวเพียงพอ

การต่ อสายดิน
คาเตือน
โปรดแน่ใจว่าได้มีการต่อสายดิน (Ground) การต่อสายดินที่ไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตต่อสายดินอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานทางเทคนิคที่บงั คับใช้การต่อสายดินนั้นจาเป็ นมากเพื่อช่วยป้ องกันไม่ให้เกิดไฟช็อต และลดเสี ยงรบกวนและไฟดูดที่บริ เวณพื้นผิวของเครื่ องภายนอกอันเนื่องมาจากความถี่สูงในหม้อแปลงความถี่ (อินเวอร์เตอร์ )
ของเครื่ องหากคุณสัมผัสกับตัวเครื่ องภายนอกที่มีไฟฟ้ าสถิตโดยที่ไม่ได้ต่อสายดินไว้ คุณอาจถูกไฟช็อตได้

17

18

9. วงจรไฟฟ้า รุ่น 38ASU400S301 / 38ASU500S301

รู ปที่ 11
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9.1 วงจรไฟฟ้า รุ่น 38ASU600S301

รู ปที่ 12

10. การใช้ งาน Core Sense สาหรับรุ่น 38ASU400S301 , 38ASU500S301 เท่ านั้น
คุณสมบัติของ Core Sense คือ
1. การป้ องกันอุณหภูมิของมอเตอร์
6. การตรวจจับและแจ้งเตือนวงจรการทางานผิดพลาด
2. การป้ องกันอุณหภูมิสูงของชุดสโครล
7. การสื่ อสารกับตัวควบคุมผ่านระบบ RS485 / Modbus
3. การป้ องกันไฟฟ้ าไม่ครบเฟส
8. การป้ องกันชุดวงจรควบคุมจากแรงดันไฟฟ้ าต่า
4. การป้ องกันคอมเพรสเซอร์ หมุนกลับทาง
9. จัดเก็บประวัติการทางาน
5. แสดงสถานะคาเตือนและข้อมูลการแจ้งเตือนผ่านทางสัญญาณไฟ LED

รู ปที่ 13

วิธีการอ่านและความหมายของสัญญาณไฟกระพริ บ
สถานะ

รู ปแบบข้อผิดพลาด

หลอดไฟสี เขียว

ทางานปกติ

หลอดไฟสี แดง

โมดูลเกิดความผิดปกติ

โค้ด 1 ไฟสี เขียวกระพริ บ

การเชื่อมต่อผิดพลาด

โค้ด 2 ไฟสี เขียวกระพริ บ
โค้ด 3 ไฟสี เขียวกระพริ บ

การใช้งานในอนาคต
ตัดต่อบ่อย

โค้ด 4 ไฟสี เขียวกระพริ บ

เทอร์มิสเตอร์ขาดหรื อ
ช้อตถึงกัน

โค้ด 5 ไฟสี เขียวกระพริ บ

การใช้งานในอนาคต

รายละเอียดของ
ข้อผิดพลาด
โมดูลทางานงานปกติ

แก้ไขข้อผิดพลาด

วิธีการแก้ไขปัญหา

N/A

N/A

โมดูลที่มีความผิดปกติจาก
ภายใน

N/A

1.ตั้งค่าโมดูลใหม่โดยการถอด
สาย T2-T1 แล้วเสี ยบใหม่
2.เปลี่ยนโมดูล

ไฟเตือน LED กระพริ บ
ตัวควบคุมหลักและโมดูล
สู ญเสี ยการติดต่อนานเกิน
5 นาที
N/A
ระยะเวลาเดินเครื่ อง น้อย
กว่า 3 นาที ; จานวนตัดต่อ
เกินกว่า 48 ครั้งใน 24
ชัว่ โมง
Ω > 370K or Ω < 1K
N/A

ตารางที่ 8
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เมื่อการเชื่อมต่อ
1.ตรวจสอบสายไฟควบคุม
ได้รับการยืนยันแล้ว 2.ตรวจสอบสวิตซ์ 8 ว่าเปิ ดอยู่
หรื อไม่
N/A
N/A
จานวนรอบตัดต่อ
1.ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ
น้อยกว่า 48 ครั้ง ใน และค่าความดัน
24 ชัว่ โมง
2.ปรับจุดควบคุมอุณหภูมิ
3.ติดตั้งชุดควบคุมการทางาน
1.ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่
โมดูลและขั้วต่อเทอร์มิสเตอร์
5.1K < Ω < 370K
2.ตรวจสอบสายของเทอร์
มิสเตอร์
N/A
N/A

วิธีการอ่านและความหมายของสัญญาณไฟกระพริ บ (ต่อ)
โค้ด 1 ไฟสี แดงกระพริ บ

อุณหภูมิมอเตอร์สูง

โค้ด 2 ไฟสี แดงกระพริ บ

เทอร์มิสเตอร์ขาดหรื อ
ช้อตถึงกัน

โค้ด 3 ไฟสี แดงกระพริ บ

ตัดต่อบ่อย

โค้ด 4 ไฟสี แดงกระพริ บ

อุณหภูมิชุดสโครลสู ง

โค้ด 5 ไฟสี แดงกระพริ บ
โค้ด 6 ไฟสี แดงกระพริ บ

การใช้งานในอนาคต
ไฟฟ้ ามาไม่ครบเฟส

โค้ด 7 ไฟสี แดงกระพริ บ

เสี ยบไฟสลับเฟส

โค้ด 8 ไฟสี แดงกระพริ บ
โค้ด 9 ไฟสี แดงกระพริ บ

การใช้งานในอนาคต
แรงดันไฟฟ้ าต่า

ไฟเตือน/ไฟล็อก LED กระพริ บ
Ω > 4.5K ± 25% ; ล็อก
Ω < 2.75K ; เป็ น
หลังจากการแจ้งเตือน 5
ระยะเวลา 30 นาทีข้ ึน
ครั้ง
ไป

1.ตรวจสอบแรงดันไฟ
2.ตรวจสอบการชาร์จน้ ายา
ของระบบและ ซุปเปอร์ฮีท
3.ตรวจสอบคอนแทค
Ω > 220K or Ω < 40 ;
40 < Ω < 2.75K : ที่ 1.ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่
โมดูลและ ขั้วต่อเทอร์
ล็อกหลังจาก 6 ชัว่ โมง
เวลา 30 นาที
มิสเตอร์
2.ตรวจสอบสายของเทอร์
มิสเตอร์
ระยะเวลาเดินเครื่ องน้อย
ไฟ T2-T1 ถูกรบกวน 1.ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ
กว่า 3 นาที ; ล็อกเมื่อ
หรื อมีการ รี เซ็ต
ควบคุมความดัน และการ
จานวนการแจ้งเตือนเกิน
Modbus
ชาร์จน้ ายา
จานวนที่กาหนดภายใน
2.ปรับจุดควบคุมอุณหภูมิ
24 ชัว่ โมง
3.ติดตั้งชุดควบคุมป้ องกัน
การตัดต่อบ่อย
ไฟ T2-T1 ถูกรบกวน 1.ตรวจสอบการชาร์จน้ ายา
Ω < 2.4K ; ล็อกเมื่อ
หรื อมีการรี เซ็ต
ของระบบและ ซุปเปอร์ฮีท
จานวนการแจ้งเตือนเกิน
2.ตรวจสอบสภาพการ
จานวนที่กาหนดโดยผูใ้ ช้ Modbus
ทางานของระบบ
ภายใน 24 ชัว่ โมง
3.ตรวจสอบความดันดูดต่า
ผิดปกติ
N/A
N/A
N/A
เฟสหาย ; ล็อกหลังจากการ หลังจาก 5 นาที และ
1.ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
แจ้งเตือน 10 ครั้งติดต่อกัน สภาพเฟสหายไม่
2.ตรวจสอบฟิ วส์/เบรคเกอร์
ปรากฏอีก
3.ตรวจสอบคอนแทค
ไฟสลับเฟส ; ล็อกหลังจาก ไฟ T2-T1 ถูกรบกวน 1.ตรวจสอบลาดับเฟสที่เข้า
การแจ้งเตือน 1 ครั้ง
หรื อมีการรี เซ็ต
2.ตรวจสอบคอนแทค
Modbus
3.ตรวจสอบสายการวางสาย
โมดูล A-B-C
N/A
N/A
N/A
แรงดันไฟฟ้ าต่าบนขั้ว
หลังจากผ่านไป 5 นาที 1.ตรวจสอบรุ่ นโมดูลที่
1
T2-T1
และแรงดันไฟฟ้ า
ถูกต้อง
กลับมาอยูใ่ นช่วงปกติ 2.ตรวจสอบ VA ของหม้อ
แปลงไฟฟ้ า
3.ตรวจสอบฟิ วส์ในหม้อ
แปลงไฟฟ้ า

1

การแจ้งเตือนนี้ไม่ส่งผลให้เกิดการล็อก

ตารางที่ 9
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11. การบารุงรักษา
 เพื่อป้ องกันความสู ญเสี ยจากสภาพแวดล้อม ขอแนะนาให้ท่านทาความสะอาดและบารุ งรักษาตัวเครื่ องภายในและ
ตัวเครื่ องภายนอกของเครื่ องปรับอากาศเป็ นประจา เมื่อใช้งานเครื่ องปรับอากาศเป็ นเวลานาน ขอแนะนาให้ดาเนิน
การบารุ งรักษาเครื่ องตามช่วงเวลา (ปี ละครั้ง) นอกจากนี้ควรตรวจสอบรอยขีดข่วน หรื อสนิมที่ตวั เครื่ องภายนอกอยู่
เสมอ และกาจัดสนิมออก หรื อใช้น้ ายาป้ องกันสนิม หากจาเป็ นตามข้อควรปฏิบตั ิทวั่ ไป เมื่อใช้งานตัวเครื่ องภายใน
เป็ นเวลาตั้งแต่ 8 ชัว่ โมงขึ้นไปต่อวัน ต้องทาความสะอาดตัวเครื่ องภายในและตัวเครื่ องภายนอกอย่างน้อยทุกๆ
3 เดือนโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูด้ าเนินการให้การบารุ งรักษาอยูเ่ สมอดังที่กล่าวมาจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ และยังเป็ นการลดค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้งานเครื่ องด้วยการไม่บารุ งรักษาตัวเครื่ องภายนอกและตัวเครื่ อภายในอยูเ่ สมออาจทาให้ประสิ ทธิ ภาพของตัวเครื่ องลดลง มีน้ ารั่วซึ ม หรื อแม้แต่อาจทาให้คอมเพรสเซอร์ บกพร่ องได้

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้ น
1. เครื่ องปรับอากาศไม่ทางาน
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
1.ฟิ วส์ขาดหรื อไม่มีฟิวส์
2.สายไฟขาดหรื อหลวม
3.แรงเคลื่อนไฟฟ้ าต่า หรื อแรงเคลื่อนไฟฟ้ าตก

วิธีการแก้ไข
1. เปลี่ยนหรื อใส่ ฟิวส์ใหม่
2. ตรวจหาตาแหน่งที่ไฟฟ้ าเกิดลัดวงจร
3. ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่สายไฟก่อนเข้าตัวสวิทช์ถา้ วัดแล้ว
มีแรงเคลื่อนถูกต้องแต่แรงเคลื่อนที่ผา่ นออกจากสวิทช์มีค่าน้อย
กว่า หรื อไม่ถกู ต้องให้เปลี่ยนสวิทช์ใหม่
2. พัดลมเครื่ องเป่ าลมเย็นทางาน แต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทางาน
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
วิธีการแก้ไข
1. สวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ไม่ทางาน
1.ปรับสวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เย็นกว่ า
อุณหภูมิหอ้ ง
2.สายไฟขาดหรื อหลวม
2. ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อสายไฟต่างๆ เช่น ที่สวิทซ์และที่
ขั้วสายไฟของคอมเพรสเซอร์
3. รี เลย์ (ถ้ามี) ผิดปกติ
3. ตรวจซ่อมแก้ไข หรื อเปลี่ยนรี เลย์ใหม่
4. โอเวอร์โหลดตัดการทางานหรื อชารุ ด
4. ตรวจดูวา่ ความร้อนที่คอมเพรสเซอร์สูงเกินไป หรื อโอเวอร์ โหลดผิดปกติหรื อไม่
5. แรงเคลื่อนไฟฟ้ าต่าหรื อแรงเคลื่อนไฟฟ้ าตก
5. ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ าและทาการแก้ไข
3. พัดลมทางานมีเสี ยงดัง
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
วิธีการแก้ไข
1. พัดลมมีสิ่งแปลกปลอมหรื อกระทบกับสิ่ งอื่น
1. ตรวจสอบตาแหน่ง และช่องว่างของพัดลมและหาสิ่ งแปลกปลอม
2. พัดลมหรื อมอเตอร์พดั ลมหลวมหรื อชารุ ด
2. ตรวจและขันพัดลมให้แน่นกับเพลา
3. ใบพัดบิดเบี้ยวไม่สมดุลย์
3. ตรวจสอบการบิดเบี้ยวของใบพัด ถ้าชารุ ดให้เปลี่ยนใหม่
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4. ห้องปรับอากาศมีอุณหภูมิสูง
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
1. ตั้งอุณหภูมิที่เทอร์โมสตัทไว้สูง
2. การกระจายลมเย็นไม่เพียงพอ
5. น้ าหยดจากเครื่ องเป่ าลมเย็น
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
1. ติดตั้งเครื่ องเป่ าลมเย็นไม่ได้ระดับ
2. ปลายท่อที่ต่อกับถาดน้ าทิ้ง มีสิ่งสกปรกอุดตัน
3. ถาดน้ าทิ้งมีรอยรั่ว หรื อมีน้ ารั่วจากแหล่งอื่นที่ไม่
ได้มาจากเครื่ องปรับอากาศ
6. ตัวเครื่ องสัน่ และมีเสี ยงลมดังผิดปกติ
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
1. ท่อน้ ายาด้านดูดและด้านส่ งสัมผัสกัน

วิธีการแก้ไข
1. ปรับตั้งเทอร์โมสตัทให้อุณหภูมิต่าลง
2. ปรับปรุ งการจ่ายลมเย็น
วิธีการแก้ไข
1. ติดตั้งเครื่ องให้ได้ระดับและทาให้ถาดน้ าลาดลงไปตาม
ทิศทางการไหล
2. ทาความสะอาดถาดน้ าทิ้งและท่อน้ าทิ้ง
3. ใช้วสั ดุอุดรอยรั่ว หรื อเปลี่ยนถาดน้ า

วิธีการแก้ไข
1. ดัดท่อให้เกิดช่องว่างระหว่างท่อทางด้านดูด และท่อทางด้าน
ส่ ง
2. ขันนัตหรื อสกรู ให้แน่น

2. นัตหรื อสกรู ยึดคอมเพรสเซอร์ ฝาครอบเครื่ อง หรื อ
จุดยึดอื่นๆ หลวม
3. ใบพัดลมบิดงอ หรื อหลวม
3. เปลี่ยนใบพัดลม
4. มอเตอร์พดั ลมเคลื่อนออกจากตาแหน่งที่ต้ ังเนื่องจาก 4. ตรวจตาแหน่งให้ถกู ต้อง และขันนัตที่ลอ็ กให้แน่น
จุดที่จบั ยึดหลวม
7. คอมเพรสเซอร์ไม่ทางานและโอเวอร์โหลดตัดวงจร
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
วิธีการแก้ไข
1. ต่อวงจรไฟฟ้ าไม่ถกู ต้อง
1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้ าใหม่และแก้ไขให้ถกู ต้อง
2. ไฟที่จ่ายไปยังเครื่ องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้ าต่า (หรื อมี
2. ค้นหาสาเหตุและหาแนวทางป้ องกันแก้ไขให้ถกู ต้อง
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าตก)
3. คอมเพรสเซอร์ไหม้
3. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
8. คอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออก (ถ้าปล่อยไว้นานคอมเพรสเซอร์จะไหม้)
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
วิธีการแก้ไข
1. ต่อวงจรไฟฟ้ าไม่ถกู ต้อง
1. ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้ าใหม่
2. ไฟที่จ่ายไปยังเครื่ องมีแรงเคลื่อนต่า (หรื อมี
2. ค้นหาสาเหตุและแนวทางป้ องกันแก้ไขให้ถกู ต้อง
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าตก)
3. คอมเพรสเซอร์ไหม้
3. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
4. กลไกภายในคอมเพรสเซอร์ขดั ข้อง
4. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
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9. คอมเพรสเซอร์ไม่ทางาน (คอมเพรสเซอร์ไม่มีเสี ยงฮัม)
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
วิธีการแก้ไข
1. สวิทซ์ของเครื่ องปรับอากาศยังไม่ได้เปิ ดหรื อเปิ ดไม่ 1.เปิ ดสวิทซ์ที่จ่ายไฟให้เครื่ องปรับอากาศให้ครบทุกตัว
ครบถ้วน (บางตัวอยูใ่ นตาแหน่ง OFF)
(ในตาแหน่ง ON)
2. ไม่มีฟิวส์หรื อฟิ วส์ขาด
2. ใส่ หรื อเปลี่ยนฟิ วส์
3. โอเวอร์โหลดตัดวงจร (Trips)
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ าเพื่อหาสาเหตุของการตัดวงจรแล้วแก้ไข
ให้เรี ยบร้อย
4. ระบบควบคุมการทางานของเครื่ อง เช่น รี โมทคอน- 4. เปลี่ยนหรื อซ่อมแก้ไขระบบควบคุมการทางานของเครื่ อง
โทรลมีปัญหาขัดข้อง
5. ปรับตั้งเทอร์โมสตัทที่อุณหภูมิสูงเกินไป ทาให้เทอร์ 5. ปรับตั้งเทอร์โมสตัทให้อุณหภูมิทาความเย็นต่าลง
โมสตัทตัดระบบ
6. ติดตั้งเทอร์โมสตัทหรื อชุดควบคุมอุณหภูมิใน
6. เปลี่ยนตาแหน่งติดตั้งเทอร์โมสตัทหรื อชุดควบคุมอยูใ่ น
ตาแหน่งที่โดนลมเย็นจากเครื่ องเป่ าลมเย็นโดยตรง
ตาแหน่งที่ไม่โดนลมเย็น
7. วงจรไฟฟ้ าไม่ถกู ต้องหรื อเกิดการลัดวงจร
7. ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้ าใหม่
10. โอเวอร์โหลดตัดวงจรและคอมเพรสเซอร์หยุดทางานหลังจากที่เริ่ มสตาร์ทใหม่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
วิธีการแก้ไข
1. มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านโอเวอร์โหลดมากเกินไป
1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้ า มอเตอร์พดั ลม การต่อสายไฟและขนาด
ของโอเวอร์โหลดให้ถกู ต้อง
2. มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ าตก
2. ค้นหาสาเหตุและทาการแก้ไข
3. โอเวอร์โหลดขัดข้อง
3. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้ าและเปลี่ยนโอเวอร์โหลด
4. คอมเพรสเซอร์ร้อนจัด
4. ตรวจวัดสารทาความเย็น (มีการรั่วหรื อไม่) ถ้าจาเป็ นให้เพิ่มเติมแล้วตรวจสอบซุปเปอร์ฮีท
5. คอมเพรสเซอร์ไหม้
5. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
11. ท่อน้ ายาด้านดูดมีน้ าหรื อเกล็ดน้ าแข็งเกาะ
สาเหตุที่อาจเป็ นไปได้
วิธีการแก้ไข
1. พัดลมของแฟนคอยล์ยนู ิตไม่ทางาน
1. หาสาเหตุและซ่อมแก้ไข
2. มีสารทาความเย็นระบบมากเกินไป
2. ปล่อยสารทาความเย็นออกจากระบบแล้วตรวจสอบซุปเปอร์
ฮีท

ตารางที่ 10
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