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ข้ อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
คาเตือนเพื่อความปลอดภัย
• อย่าลืมอ่าน “คาเตือนเพื่อความปลอดภัย” ก่อนที่จะทาการติดตั้งเครื่ อง
• ให้ความสนใจ “คาเตือน” ต่างๆ เพราะหมายถึงความปลอดภัยในตัวท่าน
ผูผ้ ลิตไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือเล่มนี้
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คาเตือน
• อ่ า นคู่ มื อ การติ ด ตั้ง อย่ า งละเอี ย ดก่ อ นท าการติ ด ตั้ง เครื่ อ งปรั บ อากาศ และปฏิ บ ัติ ต ามค าแนะน าในการติ ด ตั้ง
เครื่ องปรับอากาศ
• การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ ควรติดตั้งโดยผูต้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความชานาญ เท่านั้น
• การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการรั่วซึมของน้ ายา ไฟฟ้าช็อตหรื อเพลิงไหม้
• ห้ามใช้สารทาความเย็นใดๆ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในการเติมหรื อเปลี่ยน มิฉะนั้น อาจมีแรงดันสู งผิดปกติเกิด ขึ้น
ในวงจรการท าความเย็น ซึ่ งอาจท าให้ผ ลิ ตภัณ ฑ์น้ ี ท างานผิ ดปกติ ห รื อเกิ ดการระเบิ ด หรื ออาจท าให้ ท่านได้รับ
บาดเจ็บได้
• ก่ อ นท าการติ ด ตั้ง บ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ มแซม หรื อ ถอดชิ้ น ส่ ว น ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่าได้โ ยกสวิ ต ช์ ข องเครื่ อ งตัด
กระแสไฟฟ้าไปที่ตาแหน่ง OFF แล้ว มิฉะนั้นอาจถูกไฟฟ้าช็อตได้
• แขวนป้ าย “กาลังทางาน” ใกล้เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าขณะทาการติดตั้ง บารุ งรักษา ซ่ อมแซม หรื อถอดชิ้นส่ วน เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าช็อต หากสวิตช์ถูกโยกไปที่ตาแหน่ง ON ด้วยความเข้าใจผิดว่าสวิตช์ปิดอยู่
• สวมถุงมือป้องกันและเสื้ อผ้าที่ปลอดภัยสาหรับการทางานขณะทาการติดตั้ง ซ่ อมแซม หรื อถอดชิ้นส่ วน ห้ามสัมผัส
ครี บอะลูมิเนียมโดยตรง อาจได้รับอันตรายได้ หากจาเป็ นจะต้องสัมผัสครี บอะลูมิเนียม ควรสวมถุงมือป้องกันและ
เสื้ อผ้าที่ปลอดภัยสาหรับการทางานก่อนแล้วจึงลงมือปฏิบตั ิงาน
• ก่ อนเปิ ดช่ องดู ดอากาศเข้า ต้อ งโยกสวิตช์ของเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าไปที่ตาแหน่ ง OFF ก่ อนมิ ฉ ะนั้นอาจได้รับ
บาดเจ็บจากการสัมผัสกับชิ้นส่ วนที่หมุน ผูต้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความชานาญ เท่านั้น ที่จะเปิ ด
ช่องดูดอากาศเข้าและปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งการได้
• ก่ อนการท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรื อชิ้ นส่ วนอื่ นๆ ของตัวเครื่ องภายนอก ต้องโยกสวิตช์ของเครื่ องตัด
กระแสไฟฟ้าไปที่ตาแหน่ง OFF และแขวนป้าย “กาลังทางาน” ใกล้เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน
• ก่อนการปฏิ บตั ิ งานบนที่ สูง ควรตั้งป้ ายเตือนเพื่อไม่ให้มีผูใ้ ดเดินเข้ามาใกล้บริ เวณนั้น อุปกรณ์ หรื อวัตถุอื่นๆ อาจ
หล่นใส่ทาให้คนที่เดินอยูด่ า้ นล่างได้รับบาดเจ็บ ในขณะปฏิบตั ิงาน ควรสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันวัตถุหล่นใส่
• สารทาความเย็นที่ใช้ในเครื่ องปรับอากาศ คือ R410A
• เครื่ องปรับอากาศต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เสี ยหาย โปรดติดต่อผูแ้ ทนจาหน่าย
• เมื่อต้องเคลื่อนย้ายเครื่ องปรับอากาศด้วยมือ ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคนหรื อมากกว่า
• อย่าเคลื่อนย้ายหรื อซ่ อมเครื่ องด้วยตนเอง เนื่ องจากมีไฟฟ้ าแรงสู งภายในเครื่ อง ท่ านอาจถูกไฟฟ้ าดูด ขณะถอดฝา
ครอบจากตัวเครื่ องหลักได้
• หากต้องการเคลื่อนย้ายเครื่ องปรับอากาศ ควรสวมรองเท้า (Safety) ที่เสริ มการป้องกันบริ เวณนิ้วเท้า
• ในการเคลื่อนย้ายเครื่ อง ห้ามจับถือที่สายรัดกล่องผลิตภัณฑ์ ท่านอาจบาดเจ็บได้หากสายขาด
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การติดตั้ง
• ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศให้แน่ นหนาบนพื้นที่ ที่สามารถรับน้ าหนักได้ หากพื้นที่ดงั กล่าวไม่สามารถรับน้ าหนักได้
เพียงพอตัวเครื่ องอาจร่ วงหล่นลงมาทาให้ผใู ้ ช้ได้รับบาดเจ็บได้
• ปฏิ บ ัติตามคาแนะน าในคู่มื อการติ ดตั้งเครื่ องปรั บ อากาศ หากไม่ ป ฏิ บ ัติตามค าแนะนาอาจส่ งผลดังต่อไปนี้ เช่ น
ตัวเครื่ องอาจร่ วงหล่นลงมา เกิดเสี ยงรบกวน เกิดการสั่นสะเทือน น้ ารั่วซึม หรื อปัญหาอื่นๆ ได้
• ดาเนิ นการติดตั้งตามที่ระบุไว้เพื่อป้ องกันสภาวะลมแรงและแผ่นดินไหว หากเครื่ องปรับอากาศไม่ได้รับการติดตั้ง
อย่างถูกต้องตัวเครื่ องอาจพลิกคว่าหรื อร่ วงหล่นลงมาและก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
• หากก๊าซสารทาความเย็นรั่วซึ มออกมาขณะทาการติ ดตั้ง ให้ระบายอากาศในห้องทันที หากก๊าซสารทาความเย็น
รั่วซึมออกมาสัมผัสกับไฟ อาจก่อให้เกิดก๊าซที่เป็ นพิษได้

การต่ อท่ อส่ งสารทาความเย็น
• ติดตั้งท่อสารทาความเย็นระหว่างทาการติดตั้งให้เรี ยบร้อยก่อนที่จะเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ หากคอมเพรสเซอร์
ทางานขณะที่วาล์วยังเปิ ดอยูแ่ ละไม่มีท่อสารทาความเย็น คอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศเข้าไปและทาให้วงจรการ
ทาความเย็นมีแรงดันเกินซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ได้
• ขันแฟลร์นตั ให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิดตามวิธีที่กาหนดไว้ หากขันแฟลร์นตั แน่นเกินไปอาจทาให้เกิดรอยร้าวที่
แฟลร์นตั หลังการใช้งานเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรั่วซึมของสารทาความเย็น
• หลังทาการติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊าซสารทาความเย็นไม่มีการรั่วซึม หากก๊าซสารทาความเย็นรั่วซึม
ออกมาในห้องและสัมผัสถูกต้นเพลิง เช่น เตาทาอาหาร อาจก่อให้เกิดก๊าซที่เป็ นพิษได้
• เมื่อทาการติดตั้งหรื อเคลื่อนย้ายเครื่ องปรับอากาศ ให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือการติดตั้งและไล่อากาศ (vacuum)
เพื่อจะได้ไม่มีก๊าซอื่นผสมอยู่ในวงจรการทาความเย็นนอกเหนื อจากสารทาความเย็น เครื่ องปรับอากาศอาจทางาน
ผิดปกติหากไม่มีการไล่อากาศทั้งหมดเสี ยก่อน
• ต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อทดสอบการรั่วซึมของระบบท่อ
• ควรเชื่อมต่อท่อสารทาความเย็นตามวิธีการเพื่อไม่ให้ท่อหลุดออกจากกัน

การเดินสายไฟ
• การเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ากับเครื่ องปรับอากาศต้องกระทาโดยผูต้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความชานาญ
เท่านั้น ผูท้ ี่ไม่มีความชานาญไม่สามารถดาเนิ นการเองได้ เพราะการดาเนินการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดูด
และ/หรื อไฟฟ้ารั่วได้
• การเชื่อมต่อสายไฟ ซ่ อมแซมชิ้นส่ วนทางไฟฟ้า หรื อดาเนินงานด้านอื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า ช่ างควรสวมถุงมือ รองเท้า
และเสื้ อผ้าที่เป็ นฉนวน เพื่อป้องกันไฟฟ้าซ็อต การไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
• ใช้สายไฟที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของท้องถิ่น และข้อกาหนดทางกฎหมาย การใช้สายไฟ
ที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติอาจเพิ่มความเสี่ ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้ารั่ว ควันไฟ และ/หรื อ เพลิงไหม้
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• ต่อสายดิน (ต่อลงกราวนด์) การต่อสายดินที่ไม่ถกู ต้องหรื อไม่ตรงตามมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
• ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อก๊าซ, ท่อน้ า, สายล่อฟ้า หรื อสายดินของโทรศัพท์
• หลังซ่อมแซมหรื อย้ายที่ติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายดินอย่างถูกต้องแล้ว
• ติดตั้งเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการติดตั้งข้อบังคับของท้องถิ่นและข้อกาหนด
ทางกฎหมาย
• ติดตั้งเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
• เมื่อติดตั้งเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้านอกอาคาร ควรเลือกใช้ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานนอกอาคาร
• ไม่ควรต่อพ่วงสายไฟมากเกินไป เพราะจะทาให้เกิดความร้อนบริ เวณนั้น อาจทาให้เกิดไฟฟ้าช็อต และเกิดเพลิงไหม้
• ควรเดินสายไฟตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ ของท้องถิ่นรวมถึงคู่มือการติดตั้ง การไม่กระทาตามอาจ
ส่งผลให้เสี ยชีวิตจากการถูกไฟดูดหรื อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
• ใช้สายไฟที่มีคุณสมบัติสาหรับการเชื่อมต่อการทางานระหว่างเครื่ องด้านในอาคารกับเครื่ องด้านนอกอาคาร และ
จาเป็ นต้องพันฉนวนให้แน่นหนาที่จุดเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
• ไม่ควรต่อสายไฟจากแหล่งที่ใช้งานไฟฟ้าอื่นอยู่ หรื อเสี ยบปลัก๊ ร่ วมกับเครื่ องใช้ไฟฟ้าอื่น เพราะถ้าใช้ไฟฟ้าเกินกาลัง
จะเป็ นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟไหม้ได้

การทดสอบการทางาน
• ก่อนเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศภายหลังการติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบกล่องควบคุมไฟของตัวเครื่ อง
ปิ ดสนิ ท แล้ว จากนั้ น โยกสวิ ต ช์เครื่ อ งตัด กระแสไฟฟ้ าไปที่ ต าแหน่ ง ON คุ ณ อาจโดนไฟฟ้ าช็ อ ตได้ห ากเปิ ด
เครื่ องปรับอากาศโดยไม่ได้ตรวจสอบสิ่ งเหล่านี้ เสี ยก่อน
• หากเกิ ดปั ญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่ องปรั บอากาศ (เช่ น ข้อความผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอ กลิ่ นไหม้ เสี ยงผิดปกติ
เครื่ องปรั บ อากาศไม่ ส ามารถท าความเย็ น หรื อท าให้ อ ากาศอุ่ น ขึ้ น หรื อมี น้ ารั่ ว ซึ มออกมา) อย่ า สั ม ผั ส
เครื่ องปรับอากาศ ให้โยกสวิตช์ของเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตาแหน่ง OFF แล้วติดต่อช่างบริ การที่มีความชานาญ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ (โดยการติดป้ าย “ชารุ ด” ใกล้ๆ กับเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ า
เป็ นต้น) จนกระทัง่ ช่างบริ การที่มีความชานาญมาถึง หากยังใช้เครื่ องปรับอากาศในขณะที่ มีความผิดปกติอยู่ อาจทา
ให้กลไกการทางานเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นหรื อส่ งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรื อปัญหาอื่นๆ ได้
• การทดสอบการทางาน เพื่อตรวจสอบว่าเครื่ องปรับอากาศทางานได้อย่างถูกต้อง
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คาอธิบายสาหรับผู้ใช้ งาน
• เมื่ อ ติ ด ตั้ง เสร็ จสมบู รณ์ แ ล้ว ให้ แจ้ง ผู ใ้ ช้ว่ าเครื่ อ งตัด กระแสไฟฟ้ า ติ ด ตั้ง อยู่ที่ ใ ด หากผู ใ้ ช้ไ ม่ ท ราบว่าเครื่ อ งตัด
กระแสไฟฟ้าอยูท่ ี่ใดผูใ้ ช้จะไม่สามารถปิ ดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าได้เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นกับเครื่ องปรับอากาศ
• หากพัดลมเสี ยหาย อย่าเข้าใกล้ตวั เครื่ องภายนอก ให้ปิดสวิตช์ของเครื่ องตัดไฟฟ้าไปที่ตาแหน่ง OFF แล้วติดต่อให้
ช่างที่มีความชานาญมาซ่อม อย่าโยกสวิตช์ของเครื่ องตัดไฟฟ้าไปที่ตาแหน่ง ON จนกว่าการซ่อมแล้วเสร็จ
• ภายหลังการติดตั้ง ควรอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการใช้งานรวมทั้งการบารุ งรักษาเครื่ องตามคู่มือผูใ้ ช้งาน

ข้ อควรระวัง การติดตั้งสารทาความเย็นรุ่นใหม่ ในเครื่ องปรับอากาศ
• เครื่ องปรับอากาศเครื่ องนี้ใช้สารทาความเย็นแบบ HFC (R410A) ซึ่งไม่ทาลายชั้นโอโซน
• คุณลักษณะของสารทาความเย็นชนิด R410A คือ จะดูดซึมน้ าได้ง่าย จับตัวกับน้ ามันได้ง่าย และแรงดันจะสูง
กว่าสารทาความเย็นชนิด R22 ถึง 1.6 เท่า สารทาความเย็นชนิดใหม่น้ ียงั มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของน้ ามัน
หล่อลื่นระบบทาความเย็น ดังนั้นจึงไม่ควรให้น้ า ฝุ่ นผง สารทาความเย็นชนิดเก่า หรื อน้ ามันหล่อลื่นระบบ
ทาความเย็นเข้าไปในวงจร

การทาความเย็นในระหว่างการติดตั้ง
• เพื่อป้องกันไม่ให้เติมสารทาความเย็นและน้ ามันหล่อลื่นระบบทาความเย็นผิดชนิด ขนาดของส่วนเชื่อมต่อของ
ช่องเติมสารทาความเย็นของตัวเครื่ องกับอุปกรณ์การติดตั้งจึงเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยใช้กบั สารทาความเย็นชนิด
เก่าด้วย
• เครื่ องมือที่ใช้สาหรับสารทาความเย็นชนิดใหม่ (R410A) ทามาให้ใช้โดยเฉพาะ
• สาหรับท่อสารทาความเย็น ให้ใช้ท่อใหม่ที่สะอาดซึ่งออกแบบมาสาหรับ R410A และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าไม่มีน้ าหรื อฝุ่ นผงเข้าไปได้

ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ เสริม
คู่มือการติดตั้งและบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ จานวน 1 เล่ม

ข้ อมูลทั่วไป
แฟนคอยล์ยนู ิต แคเรี ยร์รุ่น 40LAU-X ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับการติดตั้งแนวนอน เดินท่อลม ระบบคอยล์น้ ายา
ใช้งานร่ วมกับเครื่ องระบายความร้อน (คอนเดนซิ่ งยูนิต)
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ตัวเครื่ องปรับอากาศ
• เมื่อได้รับเครื่ องโปรดตรจสอบความเรี ยบร้อยทัว่ ไป โดยเฉพาะความเสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการขนส่ ง ซึ่ ง
สามารถมองเห็นได้จากภายนอก โปรดบันทึกความเสี ยหายซึ่งอาจมีไว้เป็ นหลักฐานในใบรับสิ นค้า พร้อมทั้ง แจ้งต่อ
ปริ ษทั ฯ หรื อ บริ ษทั ฯ ตัวแทนจาหน่ายทราบ
• ผูต้ ิดตั้งต้องรับผิดชอบจัดหา ในกรณี ที่การออกแบบ กาหนดอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น สปริ งรองเครื่ อง หรื อแผ่นยาง ลด
แรงสั่นสะเทือน เป็ นต้น • ควรตรวจสอบการรั่วของคอยล์ที่ความดันน้ า ก่ อนการติ ดตั้ง • ควรตรวจสอบว่าใบพัด
สามารถหมุนได้โดยไม่ติดขัด
• ในกรณี ที่มีการติดตั้งในบริ เวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ควรตรวจสอบและหาทางป้องกัน ปัญหาเรื่ องการควบแน่น ที่
ผนังของเครื่ อง

ข้ อควรพิจารณา
ตัวเครื่ องจะถูกติดตั้งและจาหน่ ายลมเย็นตามแนวนอนเท่านั้น การติดตั้งทาได้โดยการแขวนตัวเครื่ องกับฝ้า เพดานที่
แข็งแรงตรงจุดที่กาหนดไว้และมีบริ เวณพื้นที่โดยรอบ สาหรับการเข้าตรวจสอบบารุ งรักษา เพื่อลดการ สั่นสะเทือน
ของตัวเครื่ อง ควรปรับสกรู ที่ปลายเหล็กแขวนให้ตวั เครื่ องไปทัว่ ทุกจุดของปี กยึด การติดตั้งท่อส่ งลม และการหุ้ม
ฉนวนควรท าตามมารตฐานการออกแบบของแคเรี ยร์ จุ ด เชื่ อ มท่ อ กั บ ตั ว เครื่ องให้ ใ ช้ ข้ อ ต่ อ อ่ อ น เพื่ อ ลด
แรงสั่นสะเทือนและเสี ยง
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ตารางแสดงข้ อมูลทั่วไป
Specification

Remark:

RLA: Rated Load Amps
MPT: Male Pipe Tread
* Nominal Capacity based on: Entering Air Temp. 80oF Db / 67oF Wb, At maximum air flow rate

Nomenclature
40LAU Series Nomenclature
Digit:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Model:

4

0

L

A

U

0

0

6

X

-

3

0

Air Handling Unit,
40LAU Series

Revision 0, 1, 2….
Power Supply
1 = 220/1/50,
3 = 380/3/50

E = R-22 #5, T = R-22 / TISI
G = R-410A #5, U = R-410A / TISI
J = R-32 #5, Y = R-32 / TISI

W = Chilled Water Coil,
X = Direct Expansion Coil

Unit size = 004, 006, 008, 010, 012, 015, 020
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มิติของเครื่อง
40LAU004X

รู ปที่ 1
40LAU006X

รู ปที่ 2
9

40LAU008X

รู ปที่ 3

40LAU010X

รู ปที่ 4
10

40LAU012X

รู ปที่ 5

40LAU015X

รู ปที่ 6

11

40LAU020X

รู ปที่ 7

การเลือกสถานที่ติดตั้ง
เลือกตาแหน่งติดตั้งเครื่ องภายนอก ที่มีอากาศถ่ายเทหมุนเวียนอย่างสม่าเสมอ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งในสถานที่ที่มี
ลักษณะดังกล่าวนี้
• บริ เวณที่มีปริ มาณเกลือในมวลอากาศสู ง (พื้นที่ชายทะเล)
• บริ เวณที่บรรยากาศมีสภาพเป็ นกรดหรื อด่าง (เช่น บริ เวณน้ าพุร้อน โรงงานที่มีการผลิตสารเคมีหรื อยา และสถานที่ที่
ไอเสี ยจากอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้อาจถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่ องได้) การติดตั้งในสถานที่ดงั กล่าวอาจทาให้ตวั
แลกเปลี่ยนความร้อน (ครี บอะลูมิเนียมและท่อทองแดง) และชิ้นส่ วนอื่นๆ สึ กกร่ อนได้
• บริ เวณที่มีเหล็กหรื อผงโลหะต่างๆ หากมีเหล็กหรื อผงโลหะติดอยูห่ รื อสะสมภายในเครื่ องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิด
การระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ข้ ึนเองได้
• บริ เวณที่บรรยากาศมีละอองน้ ามันหรื อน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องจักรประเภทอื่นๆการติดตั้งในสถานที่ดงั กล่าวอาจทาให้
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนสึ กกร่ อน ละอองอาจปิ ดกั้นการแลกเปลี่ยนความร้อน ชิ้นส่ วนที่ เป็ นพลาสติกจะเสี ยหาย
ฉนวนกันความร้อนหลุดออก และเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
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• บริ เวณที่มีไอระเหยจากน้ ามันสาหรับใช้กบั อาหาร (เช่น ห้องครัวที่มีการใช้น้ ามันสาหรับใช้ปรุ งอาหาร)แผ่นกรอง
อากาศที่อุดตันอาจทาให้ประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องปรับอากาศลดลง เกิดการควบแน่น ชิ้นส่วนที่เป็ น
พลาสติกเสี ยหาย และเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
• บริ เวณที่ใกล้สิ่งกีดขวาง เช่น ช่องระบายอากาศ หรื อ โคมไฟที่อาจกีดขวางการไหลของกระแสลม (การกีดขวางการ
ไหลของกระแสลมอาจทาให้ประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องปรับอากาศลดลง หรื อทาให้ตวั เครื่ องหยุดทางาน)
• บริ เวณที่มีการใช้เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจากภายในเพื่อจ่ายไฟความถี่จากสายไฟและแรงเคลื่อนไฟฟ้าอาจผันผวน ผลที่
ตามมาคือทาให้เครื่ องปรับอากาศทางานไม่ถูกต้อง
• อย่าใช้เครื่ องปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อเก็บรักษาอาหาร พืช เครื่ องมือวัดละเอียด หรื อผลงาน
ศิลปะ(คุณภาพของสิ่ งของที่เก็บรักษาอาจลดลง)
• บริ เวณที่มีความถี่สูง จากอุปกรณ์อินเวอร์ เตอร์ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจากภายใน อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื ออุปกรณ์
สื่ อสาร(การทางานบกพร่ อง หรื อปั ญหาด้านการควบคุมที่เกิดขึ้นในเครื่ องปรับอากาศ หรื อสัญญาณเสี ยงรบกวนอาจ
ส่งผลในทางลบต่อการทางานของอุปกรณ์)
• บริ เวณที่มีสิ่งของอยูใ่ ต้ตวั เครื่ องที่ติดตั้งซึ่งอาจได้รับความเสี ยหายจากความเปี ยกชื้น(หากช่องระบายอุดตันหรื อ
ระดับความชื้นสู งกว่า 80 % จะเกิดการควบแน่นกลายเป็ นหยดน้ าจากตัวเครื่ องภายในจนอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อสิ่ งที่อยูใ่ ต้ตวั เครื่ องได้)
• ในกรณีของระบบแบบไร้สาย ห้องที่มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอร์เตอร์ หรื อบริ เวณที่ถูกแสงแดดส่อง
โดยตรง(อาจไม่ได้รับสัญญาณจากรี โมทคอนโทรลไร้สาย)
• บริ เวณที่มีการใช้สารละลายอินทรี ยไ์ ม่สามารถใช้เครื่ องปรับอากาศนี้ เพื่อทาความเย็นกรดคาร์บอนิกเหลวหรื อใช้ใน
โรงงานเคมี
• บริ เวณใกล้ประตูหรื อหน้าต่างซึ่งเครื่ องปรับอากาศอาจสัมผัสความร้อน อากาศภายนอกที่มีความชื้นสู ง (อาจทาให้มี
หยดน้ า)

พื้นที่ติดตั้ง
• สถานที่ติดตั้งต้องมัน่ คงแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักได้
• ผูต้ ิดตั้งต้องออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันการสั่นสะเทือน
• ผูต้ ิดตั้งจะต้องต้องติดตั้งในบริ เวณที่มีพ้ืนที่บริ การ (Service Area) เพียงพอดังที่แสดงดังรู ปที่ 8
• ผูต้ ิดตั้งควรเลือกสถานที่ติดตั้งที่ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงรบกวน ผูต้ ิดตั้งต้องออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสี ยง
• พื้นที่ที่ตอ้ งการและช่องว่างโดยรอบ เพื่อการตรวจสอบบริ การและซ่อมแซม
• จุดที่ทาการยึดบนฝ้า มีความแข็งแรงเพียงพอ
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• พื้นที่ทาการเดินท่อลมเข้าเครื่ อง
• พื้นที่สาหรับการเดินท่อน้ า
• พื้นที่และจุดกาหนดในการเดินท่อน้ าทิง้
• พื้นที่และจุดกาหนดในการเดินสายไฟ
• ควรติดตั้งในตาแหน่งที่สามารถเดินท่อสารทาความเย็นและสายไฟจากแหล่งจ่ายหรื อจากคอนเดนซิ่งยูนิตได้สะดวก
• สาหรับเครื่ องแขวนไม่ควรแขวนเหนืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ , เครื่ องเล่นวีดีโอ, หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอ-นิคส์ประเภทอื่นๆ

ระยะห่าง (มม.)
เปิ ด Service ด้านบน
เปิ ด Service ด้านล่าน

A B C D E
600 500 300 300 200
200 500 300 300 600

รู ปที่ 8

การติดตั้ง
ข้อควรระวัง
• โปรดปฏิบตั ิตามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่ งครัดเพื่อป้องกันความเสี ยหายที่จะเกิดกับตัวเครื่ องภายใน และเพื่อป้องกัน
ผูใ้ ช้จากการได้รับบาดเจ็บ
• อย่าวางสิ่ งของที่มีน้ าหนักมากไว้บนตัวเครื่ องภายในหรื อขึ้นไปบนตัวเครื่ องภายใน (แม้ตวั เครื่ องจะยังอยู่ในกล่องก็
ตาม)หากเป็ นไปได้ ให้ยกตัวเครื่ องภายในทั้งที่ยงั บรรจุอยู่ในกล่อง หากต้องยกตัวเครื่ องภายในที่ไม่ได้บรรจุในกล่อง
ให้ห่อหุม้ ด้วยผ้ากันกระแทกหรื อวัสดุอื่นๆ เพื่อไม่ให้ตวั เครื่ องเสี ยหาย
• ใช้คน 2 คนหรื อมากกว่าเพือ่ ยกกล่อง และห้ามใช้สายรัดพลาสติกรัดตาแหน่งอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
• หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนเข้ากับสตัดสาหรับแขวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวจะไม่
เพิ่มการสั่นสะเทือนให้กบั ตัวเครื่ อง
ระยะสาหรับการติดตั้งแสดงขนาดเครื่ องปรับอากาศ, ตาแหน่ งจุดต่อท่อสารทาความเย็น , จุดออกท่อน้ าทิ้งตามมิติของ
เครื่ องที่แสดงในข้อมูลทัว่ ไปและมิติของเครื่ อง
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ระยะและตาแหน่ งแขวนเครื่ อง

รู ปที่ 9
1.การติดตั้งเครื่ องโดยการแขวน
- รุ่ น 40LAU 004, 006, 008, 010, 012, 015, 020X จะต้องติดตั้งคานรับ ตัวเครื่ องให้อยูใ่ นตาแหน่งของคาน A และ B
ดังแสดงในรู ป และจะต้องไม่กีดขวางการเปิ ดฝา C และ D (ฝั่งตรงข้าม) เนื่องจากการบริ การ หรื อซ่อมแซมพัดลม
มอเตอร์ หรื อ คอยล์ จะทาได้โดยเปิ ดฝา C และ D แล้วแต่กรณี น้ นั ๆ

SUPPLY

RETURN

C และ D (ฝั่งตรงข้าม)

รู ปที่ 10
รู ปที่10

2. ควรเอียงตัวเครื่ องในอัตราส่วนไม่นอ้ ยกว่า 1:100 เพื่อให้น้ าทิ้งในถาดสามารถไหลได้สะดวก
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งานติดตั้งท่ อระบายนา้
การต่อท่อระบายน้ าให้ปฏิบตั ิตามคู่มือการติดตั้งเพื่อทาให้น้ าไหลออกได้อย่างเหมาะสม และใช้ฉนวนกันความร้อนหุม้
ท่อน้ าทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดหยดน้ า การวางแนวท่อที่ไม่เหมาะสมถ้าหากระบบท่อน้ าทิ้งมีปัญหา อาจมีผลทาให้น้ ารั่วหรื อ
หยดภายในห้องและก่อความเสี ยหายกับเฟอร์นิเจอร์ได้
• ต้องมีฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมสาหรับท่อระบายน้ าของตัวเครื่ องภายใน
• ต้องมีพ้นื ที่สาหรับฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมกับท่อที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่ องภายใน ฉนวนกันความร้อนที่ไม่
เหมาะสมอาจทาให้มีน้ าหยดได้
• จัดท่อระบายน้ าในแนวเอียงลง (1/100 หรื อมากกว่า) และอย่าเดินท่อขึ้นแล้วลง (แบบโค้ง) หรื อดักน้ าในท่อ
อาจทาให้เกิดเสี ยงผิดปกติได้
• สาหรับความยาวของท่อที่พาดขวาง ควรจากัดอยูท่ ี่ 20 ม. หรื อน้อยกว่า ในกรณี ที่ใช้ท่อยาว ให้ยดึ ท่อที่ระยะห่าง
1.5 ถึง 2 ม. เพื่อป้องกันการตกค้างของน้ าทิ้งภายในท่อ
• ติดตั้งชุดท่อระบายน้ าตามที่แสดงในรู ปภาพด้านล่าง
• อย่าทาให้เกิดแรงกดที่ส่วนข้อต่อของท่อระบายน้ า
• การเดินท่อน้ าทิ้งควรมีขอ้ งอน้ าทิ้งตามรู ป ด้านซ้ายหรื อด้านขวาตามสะดวก รู ท่อน้ าทิ้งที่ไม่ได้ต่อกับท่อให้อุด
ปลัก๊ ไว้ ในสถานที่ติดตั้งบางแห่งอาจมีสาเหตุเป็ นผลให้น้ าทิ้งตกค้างภายในถาดมาก อาจเกิดการอุดตันที่รู
ทางออกของถาด การป้องกันปั ญหาดังกล่าวทาได้โดยต่อท่อน้ าทิ้งเพิ่มเติมขึ้นอีกด้านหนึ่ง ใช้ท่อขนาดไม่ต่ากว่า
1 นิ้ว ต่อเข้าเหนือข้องอควรทา Trap น้ ากันกลิ่น ตามรู ป โดยค่า P = Maximum negative pressure กรณีไม่ทราบ
ค่าให้ใช้ค่า 80 มม.

รู ปที่ 11
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การเดินท่ อสารทาความเย็น / การไล่อากาศออก
• หากท่อส่งสารทาความเย็นยาว ให้ใช้สกรู ยดึ ที่ระยะทุกๆ 2.5 ม. ถึง 3 ม. เพื่อยึดให้ท่อส่ งสารทาความเย็นแน่นขึ้น
มิฉะนั้นอาจทาให้เกิดเสี ยงผิดปกติได้
• ใช้แฟลร์นตั ที่ให้มากับตัวเครื่ องภายในหรื อแฟลร์นตั ที่ใช้กบั สารทาความเย็น R410A

การต่อท่อสารทาความเย็น
แรงดันของ R410A จะสูงกว่าแรงดันของ 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.

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.

สาหรับเครื่ องรุ่ น 40LAU (004,006) X
1. ตัดท่อด้วยมีดตัดท่อกาจัดครี บออกให้หมด (หากมีส่วนครี บติดอยูอ่ าจทาให้ก๊าซรั่วได้)
2. สอดแฟลร์นตั เข้าไปในท่อแล้วขยายท่อ ควรใช้เครื่ องมือขยายท่อที่ผลิตขึ้นมาใหม่สาหรับ R410A เพราะขนาด
ขยายท่อของ R410A แตกต่างจากสารทาความเย็น R22 อย่างไรก็ตามเครื่ องมือเดิมก็สามารถนามาใช้ได้โดยปรับ
ตามขอบของท่อทองแดง
เส้นผ่านศูนย์กลาง
A
A
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.
24.0 มม.
Ø 7/8 นิ้ว
Ø 22.23 มม.
26.2 มม.
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• ในกรณีการขยายท่อสาหรับ R410A ด้วยเครื่ องมือแบบเดิมให้ดึงท่อออกมามากกว่า R22 ประมาณ 0.5 มม. เพื่อ
ปรับให้มีขนาดตามที่ระบุ ควรใช้เกจวัดท่อทองแดงในการปรับขอบเขต
• ใช้ประแจ 2 ตัวในการต่อท่อตัวเครื่ องภายใน

ใช้ประแจ 2 ตัว ในการขัน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวาล์ว
(mm.)
Ø 6.4
Ø 9.5
Ø 12.7
Ø 15.7
Ø 19.0

แรงขันฝาปิ ดก้านวาล์ว
( N.m)
15.7 (1.6 kgf-m)
15.7 (1.6 kgf-m)
29.4 (3.0 kgf-m)
29.4 (3.0 kgf-m)
44.1 (4.5 kgf-m)

สาหรับเครื่ องรุ่ น 40LAU (008,010,012,015,020) X
การเดินท่อสารความเย็นได้ออกแบบไว้สาหรับงานขนาดใหญ่ และใช้ท่อสารความเย็นขนาดใหญ่ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางข้อมูล
การเชื่อมท่อสารความเย็นทุกครั้งควรผ่านก๊าซไนโตรเจน ผ่านเข้าภายในท่อเพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์ และจะต้อง
มี ผา้ เปี ยกห่ อหุ้ม ท่ อทั้งสองด้านของแนวเชื่ อม เพื่ อป้ องกัน ความร้ อนจากการเชื่ อมไปท าลายฉนวนความร้ อน และ
อุปกรณ์ของเอ็กซ์แปนชันวาล์วและลูกยางต่างๆ หรื อให้ถอดส่ วนนั้นๆ ออกชัว่ คราว
หลังเชื่อมต่อท่อน้ ายาเสร็ จสิ้ น น้ า BULB ของ Thermostatic Expansion Valve ที่ ติดตั้งในตัวเครื่ อง มาติดตั้งกับท่ อ
ด้านดูด (Suction) ตามรู ป

รู ปที่ 12
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ข้อควรระวัง
•
•
•
•
•
•

ขจัดฝุ่ นผงและความชื้นภายในท่อต่อเชื่อม
เชื่อมส่วนต่อ(ระหว่างท่อและตัวเครื่ อง)ให้แน่นหนา
ดูดอากาศภายในระบบท่อด้วยปั้มสุ ญญากาศ
ตรวจการรั่วของท่อทุกจุดเชื่อมด้วยก๊าซไนโตรเจน
ท่อน้ ายาที่เดินระหว่างคอนเดนซิ่งยูนิตและแฟนคอยล์ยนู ิต ต้องมีฉนวนห่อหุม้ ท่อทางดูดของสารความเย็น (Suction)
ในกรณี ที่การติดตั้งที่มีระยะการเดินท่อมากกว่า 15 เมตร โปรดติดต่อ บริ ษทั ฯ

การเดินสายไฟและการต่ อสายไฟ
• ใช้สายไฟที่กาหนดในการเชื่อมต่อขั้วต่างๆ ยึดให้แน่นเพื่อป้องกันแรงที่กระทาต่อสายไฟจากภายนอก
• การเดินสายไฟที่ไม่สมบูรณ์หรื อการดัดแปลง อาจทาให้เกิดเพลิงไหม้หรื อปัญหาอื่นๆ ได้
• ต่อสายดิน(งานสายกราวนด์)การต่อสายดินที่ไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามต่อสายดินกับท่อก๊าซ ท่อน้ า
สายล่อฟ้า หรื อสายดินสาหรับโทรศัพท์
เครื่ อง 40LAU004,006 สามารถทางานด้วยความเร็วรอบ 3 ระดับ มีมอเตอร์ 1 ตัวตามวงจร Wiring diagram
เครื่ อง 40LAU008,010,012,015,020 สามารถทางานด้วยความเร็ วรอบ 3 ระดับ มีมอเตอร์ 2 ตัว ต่อขนานกันไว้ตาม
วงจร Wiring diagram เมื่ อ ต่ อ สายไฟฟ้ า ตามวงจรเรี ย บร้ อ ยแล้ว ทดสอบการท างานของมอเตอร์ ท้ ัง สองว่ า ท างานที่
ความเร็ วรอบเดียวกันในแต่ระดับความเร็ วในวงจรได้กาหนดหมายเลขและสี ของสายไฟไว้เพื่อให้ต่อสายไฟ้ได้ถูกต้อง จุด
ต่อสายไฟทุกจุดที่ทาการเชื่อมไว้ตอ้ งขันสกรู หรื อวายนัตให้แน่น
เครื่ องรุ่ น 40LAU ใช้ม อเตอร์ ที่ ป รับ ความเร็ ว ได้ 3 ระดับ แต่ค วรใช้ Fan Selector Switch แบบ On-Off เพื่ อใช้ เพี ย ง
ระดับที่เหมาะสมกับความต้านทานของท่อลม ไม่แนะนาให้ใช้ปรับความเร็ว 3 ระดับ
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วงจรไฟฟ้า
40LAU004,006

40LAU008,010,012,015

40LAU020
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การบารุงรักษา
ดาเนินการทดสอบการทางานโดยลองเดินพัดลมเครื่ องปรับอากาศ
• สังเกตท่อลมและท่อน้ ายาว่ามีการสั่นสะเทือนผิดปกติหรื อไม่
• ตรวจสอบปริ มาณลมให้ ปรับแต่งท่อลม เลือกใช้ความเร็ วรอบมอเตอร์ที่เหมาะสมกับท่อลมเพื่อให้ได้ปริ มาณลม
ใกล้เคียงกับที่ออกแบบไว้

การบารุงรักษา
ภายหลังการใช้งานเครื่ องแฟนคอยล์แล้ว ควรมีการตรวจเช็คและการบารุ งรักษาตัวเครื่ องเป็ นระยะๆ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะใช้งาน และเพื่อการใช้งานที่ยาวนานซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
• ทาความสะอาดฟิ ลเตอร์กรองอากาศอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
• ตรวจสอบสภาพของคอยล์เย็นและทาความสะอาดอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง
• ตรวจสอบสภาพของพัดลมและทาความสะอาดอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง
• ตรวจสอบระบบสารทาความเย็นทุกๆ เดือน ในช่วงปี แรกๆ และเลื่อนเป็ นทุก 6 เดือนในปี ต่อไป
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สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้ น
ปัญหา
1. ลมแฟนคอยล์ออกน้อยเกินไป

สาเหตุ
• รอบของพัดลมน้อยเกินไป
• พัดลมหมุนกลับทาง
• ใบพัดหลวม
• แผ่นกรองอากาศตัน

วิธีการแก้ไข
• เพิ่มรอบพัดลมและอาจจะต้องเพิ่ม
ขนาดของมอเตอร์ (ดูราย
ละเอียดวิธีเพิ่มรอบของพัดลมใน
หมวดของการเดินเครื่ อง)
• ต่อมอเตอร์ให้พดั ลมหมุนถูก
ทิศทาง

2. ลมเแรงเกินไป
มอเตอร์กินกระแสสูงผิดปกติ
เบรคเกอร์ทิป

• รอบของพัดลมมากเกินไป
• ความเสี ยดทาน (Total Pressure)
ของระบบน้อยเกินไปเช่น ยังไม่ได้
ใส่ฟิลเตอร์กรองอากาศ ยังไม่ได้
ต่อท่อลมยังไม่ได้ปรับแต่ง
แคมเปอร์ของท่อลม
• ลมแรงเกินไป
• แบริ่ งหรื อเพลาเสี ยหาย

• ลดรอบการหมุนของพัดลม
(ดูรายละเอียดวิธีเพิ่มรอบของ
พัดลมในหมวดของการเดินเครื่ อง)
• ตรวจเช็คและเพิม่ ความเสี ยดทาน
ของระบบ

• การยึดเครื่ องหรื ออุปกรณ์
Support ไม่ดี
• ความเอียงเครื่ องไม่ได้ระดับ
• ความเอียงท่อน้ าทิง้ ไม่ได้ระดับ
• ความชื้นสัมพัทธ์ในบริ เวณที่
ติดตั้งสู งเกินไป
• ท่อน้ าทิ้งอุดตัน,ไหลไม่สะดวก
• ไม่ได้ต่อท่อดักน้ ากลัน่ ตัว (Drain
Trap)
• ลมแรงเกินไปจนน้ ากระเซ็นออก
จากคอยล์เย็น

• ตรวจเช็คและแก้ไข

3. เสี ยงดัง

4. สั่น
5. น้ าหยดออกจากตัวเครื่ อง
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• แก้ไขดังข้อ 2
• ตรวจเช็คและซ่อมแซม

• ปรับระดับความเอียงใหม่
• ปรับระดับความเอียงของท่อน้ าทิง้
ใหม่
• ตรวจเช็คค่า k และแก้ไข
• ตรวจเช็คและแก้ไข
• ต่อท่อดักน้ ากลัน่ ตัวให้ถูกต้อง
• แก้ไขดังข้อ 2

การซ่ อมและการถอดประกอบชิ้นส่ วน
ก่อนทาการซ่อมหรื อบริ การทุกครั้งต้องมัน่ ใจว่าได้ตดั กระแสไฟเข้าเครื่ องแล้ว และควรแขวนป้ายแสดงให้ทราบว่า
กาลังทาการซ่อม เพื่อความปลอดภัย
1. การถอดมอเตอร์ และถอดพัดลม
1.1 ถอดแผ่นฐานเครื่ องตามวิธีการที่อธิบายไว้แล้ว
1.2 ปลดสายไฟมอเตอร์จากขั้วต่อสายในกล่อง ต่อสายทางด้านข้างตัวเครื่ อง
1.3 ถอดคาปาซิเตอร์ออกพร้อมสายรัด
1.4 ถอดแหวนยึดล้อพัดลมกับแกนมอเตอร์
1.5 คลายสกรู ยดึ ฐานมอเตอร์ท้ งั 3 ตัวออกจากขายึดมอเตอร์ และเลื่อนตัวมอเตอร์โดยการเลื่อนขายึดออกตามแนว
นอน จนกระทัง่ แกนมอเตอร์หลุดจากแกนล้อพัดลม ระวังความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับสายไฟและฉนวนที่แผ่น
หน้า
1.6 เลื่อนขามอเตอร์ออกจากตัวมอเตอร์ การติดตั้งทาได้โดยการกลับขั้นตอนการถอดมอเตอร์ตอ้ งมัน่ ใจว่าสกรู ขนั แน่นแล้ว
ล้อพัดลมจะต้องอยู่ในตาแหน่งที่ได้ศูนย์ สามารถทดสอบได้ โดยใช้มือหมุนแกนมอเตอร์ สังเกตดูลอ้ พัดลมหมุน
2. แบริ่งของมอเตอร์
แบริ่ งเป็ นชนิดอัดสารหล่อลื่นถาวรไม่จาเป็ นต้องให้สารหล่อลื่นเป็ นประจา และไม่ตอ้ งดูเลรักษาบ่อยนัก
3. การตรวจสอบท่อน้าทิง้
3.1 หากพบว่ามีน้ าหยดจากตัวเครื่ องอาจสันนิ ฐานว่าเกิดการอุดตันในท่อน้ าทิง้ หรื อบริ เวณท่อน้ าฝั่งตรงข้าม ซึ่งอุด
ปลัก๊ ไว้อาจหลวมหรื อเสี ยหาย
3.2 ตรวจสอบระดับน้ าในถาดน้ าทิง้ โดยถอดฐานเครื่ องเอาเศษอุดตันั ขวางทางน้ าออก หรื ออาจถอดถาดน้ าทิง้ ออก
จากตัวเครื่ อง โดยคลายสกรู ทางด้านข้างออก ด้านละ 2ตัวและเคลื่อนถาดน้ าลงในแนวดิ่งอย่างระมัดระวัง
4. การตรวจสอบแผ่ นกรองอากาศ
ตรวจสอบดูแผ่นกรองอากาศตามระยะเวลาที่กาหนด และล้างทาความสะอาด เพื่อนากลับไปใช้ใหม่ หากพบว่า รอยฉีก
ขาดหรื อไม่สามารถทางานได้ตามปกติ ให้เปลี่ยนใหม่
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5. การถอดชุดพัดลม
5.1 ปลดท่อลมจากปากพัดลม
5.2 ถอดชุดพัดลมจากด้านล่างของตัวเครื่ อง ( ตามรู ป )
5.2.1 ถอดฝาล่างพร้อมถาดน้ า โดยคลายสกรู ดา้ นข้างถอดลงในแนวดิ่ง
5.2.2 คลายสกรู ยดึ ชุดพัดลมที่ฝาหน้าและฝาบน ปลดสายไฟมอเตอร์จากขั้วต่อสายด้านข้าง
5.2.3 ยกชุดพัดลมลงมา

5.3 ถอดชุดพัดลมจากด้านบนของเครื่ อง ( ตามรู ป )
5.3.1 ถอดฝาบนตัวเครื่ อง โดยคลายสกรู ยดึ พัดลมด้านหน้าและคลายสกรู ยดึ ฝาบน
5.3.2 ปลดสายไฟมอเตอร์จากขั้วต่อสายด้านข้างตัวเครื่ อง และยกชุดพัลมออกมา
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6. แผ่นกรองอากาศ
แผ่นกรองอากาศกาหนดให้ใช้เป็ นขนาดมาตรฐานออกแบบเป็ นกรอบสี่ เหลี่ยม ซึ่งสามารถสอดหรื อเลื่อนเข้าทาง
ด้านหลังตัวเครื่ องอย่างง่ายดาย หลังจากสอดแผ่นกรองเข้าที่ แล้วปิ ดทับด้วยเหล็กประกบทางด้านข้าง ตามรู ป

7. การถอดประกอบชิ้นส่ วน
ชิ้นส่ วนภายในของตัวเครื่ องทั้งหมดจะอยูใ่ นตาเหน่งที่สามารถมองเห็นได้ โดยการเปิ ดฝาบนและฝาล่าง ในกรณี ที่
จาเป็ นต้องถอดฝาล่างพร้อมถาดน้ าสามารถดูได้จากรู ป และดาเนินตามขั้นตอนที่กาหนดให้
7.1 คลายสกรู ที่ฝาข้างทั้งสองข้าง
7.2 เลื่อนฝาล่างพร้อมถาดน้ าลงมาตามแนวดิ่ง ซึ่งสามารถถอดฝาล่างและถาด
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