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1. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ผูผ้ ลิตไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายทีม่ สี าเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ อื เล่มนี้

คําเตือน
อ่านคู่มอื การติดตัง้ อย่างละเอียดก่อนทําการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ และปฏิบตั ติ ามคําแนะนําใน
การติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
การติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ ควรติดตัง้ โดยผูต้ ดิ ตัง้ ทีม่ คี วามชํานาญ หรือช่างบริการทีม่ คี วาม
ชํานาญเท่านัน้
การติดตัง้ ทีไ่ ม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการรัวซึ
่ มของนํ้า ไฟฟ้ าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามใช้สารทําความเย็นใดๆ ทีแ่ ตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ ในการเติมหรือเปลีย่ นมิฉะนัน้ อาจมีแรงดันสูง
ผิดปกติเกิดขึน้ ในวงจรการทําความเย็น ซึง่ อาจทําให้ผลิตภัณฑ์น้ีทาํ งานผิดปกติหรือเกิดการระเบิดหรืออาจ
ทําให้ทา่ นได้รบั บาดเจ็บได้
ก่อนทําการติดตัง้ บํารุงรักษา ซ่อมแซม หรือถอดชิน้ ส่วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้โยกสวิตช์ของ
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF แล้ว มิฉะนัน้ อาจถูกไฟฟ้ าช็อตได้
แขวนป้ าย “กําลังทํางาน” ใกล้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าขณะทําการติดตัง้ บํารุงรักษา ซ่อมแซม หรือ
ถอดชิน้ ส่วน เพือ่ ป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ าช็อต หากเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าถูกโยกสวิตช์ไปทีต่ าํ แหน่ง ON
โดยการเข้าใจผิด
สวมถุงมือป้ องกัน และเสือ้ ผ้าทีป่ ลอดภัยสําหรับการทํางานขณะทําการติดตัง้ ซ่อมแซม หรือถอด
ชิน้ ส่วน ห้ามสัมผัสครีบอะลูมเิ นียม อาจได้รบั อันตรายหากสัมผัสชิน้ ส่วนดังกล่าว หากจําเป็ นจะต้องสัมผัส
ครีบอะลูมเิ นียม ควรสวมถุงมือป้ องกันและเสือ้ ผ้าทีป่ ลอดภัยสําหรับการทํางานก่อนแล้วจึงลงมือปฏิบตั งิ าน
ก่อนเปิ ดช่องดูดอากาศเข้า ต้องโยกสวิตช์ของเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF มิฉะนัน้
อาจได้รบั บาดเจ็บจากการสัมผัสกับชิน้ ส่วนทีห่ มุน ผูต้ ดิ ตัง้ ทีม่ คี วามชํานาญหรือช่างบริการทีม่ คี วามชํานาญ
เท่านัน้ ทีจ่ ะเปิ ดช่องดูดอากาศเข้า และปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งการได้
ก่อนการทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรือชิน้ ส่วนอืน่ ๆ ของตัวเครือ่ งภายนอก ต้องโยกสวิตช์
ของเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF และแขวนป้ าย “กําลังทํางาน” ใกล้เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าก่อน
ลงมือปฏิบตั งิ าน
ก่อนการปฏิบตั งิ านบนทีส่ งู ควรตัง้ ป้ ายเตือนเพื่อไม่ให้มผี ใู้ ดเดินเข้ามาใกล้บริเวณนัน้ อุปกรณ์หรือ
วัตถุอ่นื ๆ อาจหล่นใส่ทาํ ให้คนทีเ่ ดินอยู่ดา้ นล่างได้รบั บาดเจ็บ ในขณะปฏิบตั งิ าน ควรสวมหมวกนิรภัยเพือ่
ป้ องกันวัตถุหล่นใส่
สารทําความเย็นทีใ่ ช้ในเครือ่ งปรับอากาศ คือ R410A
เครื่องปรับอากาศต้องเคลื่อนย้ายในสภาพสมบูรณ์ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เสียหาย
โปรดติดต่อผูแ้ ทนจําหน่าย
เมือ่ ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศด้วยมือ ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคนหรือมากกว่า
อย่าเคลื่อนย้ายหรือซ่อมเครือ่ งด้วยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟ้ าแรงสูงภายในเครือ่ งท่านอาจถูกไฟฟ้ า
ดูดขณะถอดฝาครอบและตัวเครือ่ งหลัก
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หากต้องการเคลื่อนย้ายเครือ่ งปรับอากาศ ควรสวมรองเท้าทีเ่ สริมการป้ องกันบริเวณนิ้วเท้า
ในการเคลื่อนย้ายเครื่อง ห้ามจับถือทีส่ ายรัดกล่องผลิตภัณฑ์ ท่านอาจบาดเจ็บได้หากสายขาด

การติ ดตัง้
ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศให้แน่นหนาบนพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถรับนํ้าหนักได้ หากพืน้ ทีด่ งั กล่าวไม่สามารถ
รับนํ้าหนักได้เพียงพอตัวเครื่องอาจร่วงหล่นลงมาทําให้ผใู้ ช้บาดเจ็บได้
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ อื การติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ หากไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเหล่านี้ ตัว
เครื่องอาจจะร่วงหล่นลงมาพลิกควํ่า หรือเกิดเสียงรบกวน เกิดการสันสะเทื
่
อน นํ้ารัวซึ
่ ม หรือปั ญหาอืน่ ๆ ได้
ดําเนินการติดตัง้ ตามทีร่ ะบุไว้เพื่อป้ องกันสภาวะลมแรงและแผ่นดินไหว หากเครื่องปรับอากาศไม่
ได้รบั การติดตัง้ อย่างถูกต้องตัวเครือ่ งอาจพลิกควํ่าหรือร่วงหล่นลงมาและก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
หากก๊าซสารทําความเย็นรัวซึ
่ มออกมาขณะทําการติดตัง้ ให้ระบายอากาศในห้องทันที หากก๊าซ
สารทําความเย็นรัวซึ
่ มออกมาสัมผัสกับไฟ อาจก่อให้เกิดก๊าซทีเ่ ป็ นพิษได้

การต่อท่อส่งสารทําความเย็น
ติดตัง้ ท่อสารทําความเย็นระหว่างทําการติดตัง้ ให้เรียบร้อยก่อนทีจ่ ะเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ หาก
คอมเพรสเซอร์ทาํ งานขณะที่ วาล์วยังเปิ ดอยูแ่ ละไม่มที ่อสารทําความเย็น คอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศเข้าไป
และทําให้วงจรการทําความเย็นมีแรงดันเกิน ซึง่ อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ได้
ขันแฟลร์นตั ให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิดตามวิธที ก่ี าํ หนดไว้หากขันแฟลร์นตั แน่นเกินไปอาจทําให้
เกิดรอยร้าวทีแ่ ฟลร์นตั หลังการใช้งานเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ อาจก่อให้เกิดการรัวซึ
่ มของสารทําความเย็น
หลังทําการติดตัง้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ก๊าซสารทําความเย็น ไม่มกี ารรัวซึ
่ ม หากก๊าซสารทํา
ความเย็นรัวซึ
่ มออกมาในห้อง และสัมผัสถูกต้นเพลิง เช่น เตาทําอาหาร อาจก่อให้เกิดก๊าซทีเ่ ป็ นพิษได้
เมือ่ ทําการติดตัง้ หรือเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ ให้ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ อื การติดตัง้ และ
ไล่อากาศทัง้ หมด เพือ่ จะได้ ไม่มกี ๊าซอื่นผสมอยู่ในวงจรการทําความเย็นนอกเหนือจาก สารทําความเย็น
เครื่องปรับอากาศอาจทํางานผิดปกติหากไม่ม ี การไล่อากาศทัง้ หมดเสียก่อน
ต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อทดสอบการผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
ควรเชื่อมต่อท่อเติมนํ้ายาตามวิธกี ารเพื่อไม่ให้ท่อหลุดออกจากกัน

การเดิ นสายไฟ
การดําเนินการเกีย่ วกับไฟฟ้ ากับเครือ่ งปรับอากาศต้องกระทําโดยผูต้ ดิ ตัง้ ทีม่ คี วามชํานาญ หรือ
ช่างบริการทีม่ ี ความชํานาญเท่านัน้ ผูท้ ไ่ี ม่มคี วามชํานาญไม่สามารถดําเนินการเองได้ เพราะการดําเนินการ
ทีไ่ ม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าดูดและ/หรือไฟฟ้ ารัวได้
่
เมือ่ เชื่อมต่อสายไฟ ซ่อมแซมชิน้ ส่วนทางไฟฟ้ า หรือดําเนินงานด้านอื่นๆ เกีย่ วกับไฟฟ้ า ช่างไฟ
ควรสวมถุงมือเพือ่ ป้ องกัน รองเท้า และเสือ้ ผ้าทีเ่ ป็ นฉนวน เพือ่ ป้ องกันไฟฟ้ าซ็อต การไม่สวมใส่อุปกรณ์
ป้ องกัน อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตได้
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ใช้สายไฟทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับในท้องถิน่ และข้อกําหนดทางกฎหมาย
การใช้สายไฟทีไ่ ม่ตรงตามคุณสมบัตอิ าจเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟฟ้ ารัว่ ควันไฟ และ/หรือ
เพลิงไหม้
ต่อสายดิน (งานสายกราวนด์) การต่อสายดินทีไ่ ม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อต
ห้ามต่อสายดินกับท่อก๊าซ ท่อนํ้า และสายล่อฟ้ า หรือสายดินของโทรศัพท์
หลังซ่อมแซมหรือย้ายทีต่ ดิ ตัง้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชือ่ มต่อสายดินอย่างถูกต้องแล้ว
ติดตัง้ เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามทีก่ าํ หนดไว้ในคู่มอื การติดตัง้ ข้อบังคับในท้องถิน่
และข้อกําหนดทาง กฎหมาย
ติดตัง้ เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าในทีท่ ผ่ี ตู้ รวจสอบสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
เมือ่ ติดตัง้ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ านอกอาคาร ควรเลือกใช้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าทีอ่ อกแบบมาเพือ่
การใช้งานนอกอาคาร
ไม่ควรพ่วงต่อสายไฟให้ยาวขึน้ ปั ญหาด้านการเชื่อมต่อในทีท่ ม่ี กี ารพ่วงต่อสายไฟอาจเพิม่ ความ
เสีย่ งในการเกิดควันไฟหรือ เพลิงไหม้
ควรเดินสายไฟตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับในชุมชนรวมถึงคูม่ อื การติดตัง้ การไม่
กระทําตามอาจส่งผลให้เสียชีวติ จากการถูกไฟดูดหรือเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร

การทดสอบการทํางาน
ก่อนเปิ ดใช้งานเครื่องปรับอากาศภายหลังการติดตัง้ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาครอบกล่องควบคุม
ไฟของตัวเครื่องภายใน และแผงบริการของตัวเครื่องภายนอกปิ ดสนิท และโยกสวิตช์เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ า
ไปทีต่ าํ แหน่ง ON แล้ว คุณอาจโดนไฟฟ้ า ช็อตได้หากเปิ ดเครื่องปรับอากาศ โดยไม่ได้ตรวจสอบสิง่ เหล่านี้
เสียก่อน
หากเกิดปั ญหาใดๆ กับเครือ่ งปรับอากาศ (เช่น ข้อความผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอ กลิน่ ไหม้
เสียงผิดปกติ เครือ่ งปรับ อากาศไม่สามารถทําความเย็นหรือทําให้อากาศอุ่นขึน้ หรือมีน้ํารัวซึ
่ มออกมา)
อย่าสัมผัสเครื่องปรับอากาศ ให้โยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF แล้วติดต่อช่าง
บริการทีม่ คี วามชํานาญ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าจะไม่มใี ครเปิ ด เครือ่ งปรับอากาศ (โดยการติดป้ าย “ชํารุด”
ใกล้ๆ กับเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น) จนกระทังช่
่ างบริการทีม่ คี วามชํานาญมาถึง หากยังใช้เครือ่ งปรับ
อากาศในขณะทีม่ คี วามผิดปกติ อาจทําให้กลไกการทํางานเกิดปั ญหาเพิม่ ขึน้ หรือส่งผลให้เกิด ไฟฟ้ าช็อต
หรือปั ญหาอื่นๆ ได้
เมือ่ ติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรตรวจหาการรัวไหลของสารทํ
่
าความเย็นและการระบายนํ้าจากนัน้
ทําการทดสอบการทํางาน เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศทํางานได้อย่างถูกต้อง

คําอธิ บายสําหรับผูใ้ ช้
เมือ่ ติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แจ้งผูใ้ ช้วา่ เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าติดตัง้ อยูท่ ใ่ี ด หากผูใ้ ช้ไม่ทราบว่า
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าอยูท่ ใ่ี ด ผูใ้ ช้จะไม่สามารถปิ ดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าได้เมือ่ มีปัญหาใดๆ เกิดขึน้ กับ
เครื่องปรับอากาศ
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หากช่องพัดลมเสียหาย อย่าเข้าใกล้ตวั เครือ่ งภายนอก ให้โยกสวิตช์ของเครื่องตัดไฟฟ้ าไปที่
ตําแหน่ง OFF แล้วติดต่อให้ชา่ ง บริการทีม่ คี วามชํานาญมาซ่อม อย่าโยกสวิตช์ของเครือ่ งตัดไฟฟ้ าไปที่
ตําแหน่ ง ON จนกว่าจะซ่อมเรียบร้อยแล้ว
ภายหลังการติดตัง้ ควรอธิบายให้ลกู ค้าทราบถึงวิธกี ารใช้งานรวมทัง้ การบํารุงรักษาเครื่องตาม
คู่มอื ผูใ้ ช้งาน

ข้อควรระวัง การติ ดตัง้ สารทําความเย็นรุ่นใหม่ในเครือ่ งปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ใช้สารทําความเย็นแบบ HFC (R410A) ซึง่ ไม่ทาํ ลายชัน้ โอโซน
คุณลักษณะของสารทําความเย็นชนิด R410A คือ จะดูดซึมนํ้าได้งา่ ย จับตัวกับนํ้ามันได้งา่ ย และ
แรงดันจะสูงกว่าสารทําความเย็นชนิด R22 ถึง 1.6 เท่า สารทําความเย็นชนิดใหม่น้ียงั มาพร้อมกับการ
เปลีย่ นแปลงของนํ้ามันหล่อลื่นระบบทําความเย็น ดังนัน้ จึงไม่ควรให้น้ํา ฝุ่ นผง สารทําความเย็นชนิดเก่า
หรือนํ้ามันหล่อลื่นระบบทําความเย็นเข้าไปในวงจร การทําความเย็นในระหว่างการติดตัง้
เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เติมสารทําความเย็นและนํ้ามันหล่อลื่นระบบทําความเย็นผิดชนิด ขนาดของส่วน
เชือ่ มต่อของช่องเติมสารทําความเย็นของตัวเครือ่ งกับอุปกรณ์การติดตัง้ จึงเปลีย่ นไปจากเดิมทีเ่ คยใช้กบั สาร
ทําความเย็นชนิดเก่าด้วย
เครื่องมือทีใ่ ช้สาํ หรับสารทําความเย็นชนิดใหม่ (R410A) ควรทํามาให้ใช้โดยเฉพาะ
สําหรับท่อเชื่อม ให้ใช้ท่อใหม่ทส่ี ะอาดซึง่ ออกแบบมาสําหรับ R410A และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าไม่มนี ้ําหรือฝุ่ นผงเข้าไปได้

2. ชิ้ นส่วนอุปกรณ์เสริม
ชื่อชิน้ ส่วน
คู่มอื การติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
(ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รบั คูม่ อื นี้)

จํานวน
1 เล่ม

รูปร่าง
 

 ⌫
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คู่มอื การใช้รโี มทคอนโทรล และบํารุงรักษา
(ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รบั คูม่ อื นี้)

1 เล่ม
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ชื่อชิน้ ส่วน

จํานวน

รีโมทคอนโทรลไร้สาย + แบตเตอรี่ ขนาด AAA
(OPTION)

1 ชุด

รูปร่าง

3. ข้อมูลทัวไป
่
แฟนคอยล์ยนู ิต แคเรียร์รุ่น 40QBG และ 40QBU ออกแบบมาเป็ นพิเศษเพือ่ ให้เหมาะกับการติดตัง้
ในแบบตัง้ พืน้ เป่ าลมตรงเข้าพืน้ ที่ ระบบนํ้ายาใช้งานร่วมกับชุดเครือ่ งระบายความร้อน (คอนเด็นซิง่ ยูนิต) ก่อน
ทําการติดตัง้ กรุณาตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศทีท่ ่านได้รบั การส่งมอบเป็ นรุ่นทีต่ รงกับความต้องการของ
ท่านและตรงกับใบรับมอบสินค้า โดยท่านสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง nameplate และใบส่ง
มอบสินค้าเป็ นหลักสําคัญ หากตรวจสอบพบว่ามีการชํารุดเสียหายจากการขนส่งกรุณาแจ้งไปยังผูจ้ ดั จําหน่าย
ทันที

4. ตารางแสดงข้อมูลทัวไป
่
หมายเลขรุน่
ปริมาณลม (ลูกบาศก์ฟุต/นาที)
ระบบไฟฟ้ า (โวลท์/เฟส/เฮิสท์)
สารทําความเย็น
ชนิด
พัดลม
จํานวน (ตัว)
ชนิด
จํานวน (ตัว)
กําลัง (แรงม้า)
มอเตอร์พดั ลม
พิกดั กระแสไฟ
(แอมแปร์)
ระดับพัดลม
ท่อส่ง (นิ้ว)
ขนาดท่อนํ้ายา
ท่อกลับ (นิ้ว)
ขนาดท่อนํ้าทิง้ OD. (นิ้ว)
กว้าง (มม.)
สูง (มม.)
ขนาดตัวเครือ่ ง
หนา (มม.)
นํ้าหนัก (กก.)

40QBG
40QBG
036X
040X
1200
1400
220/1/50
R410A
DIRECT DRIVEN FORWARD CURVED CENTRIFUGAL FAN
4
PERMANENT SPLIT CAPACITOR TYPE
2
1/11
40QBG
030X
1000

1.04
4 SPEED
3/8
3/4
3/4
690
1800
330
69.5

68
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70

หมายเลขรุน่
ปริมาณลม (ลูกบาศก์ฟุต/นาที)
ระบบไฟฟ้ า (โวลท์/เฟส/เฮิสท์)
สารทําความเย็น
ชนิด
พัดลม
จํานวน (ตัว)
ชนิด
จํานวน (ตัว)
กําลัง (แรงม้า)
มอเตอร์พดั ลม
พิกดั กระแสไฟ
(แอมแปร์)
ระดับพัดลม
ท่อส่ง (นิ้ว)
ขนาดท่อนํ้ายา
ท่อกลับ (นิ้ว)
ขนาดท่อนํ้าทิง้ OD. (นิ้ว)
กว้าง (มม.)
สูง (มม.)
ขนาดตัวเครือ่ ง
หนา (มม.)
นํ้าหนัก (กก.)

40QBU 40QBU 40QBU 40QBU
036X
040X
048X
060X
1200
1400
1600
2000
220/1/50
R410A
DIRECT DRIVEN FORWARD CURVED CENTRIFUGAL FAN
4
2
PERMANENT SPLIT CAPACITOR TYPE
2
1
1/11
1/8
1/8
1/12

40QBU
018X
600

40QBU
024X
800

0.80

1.11

40QBU
030X
1000

1.48
4 SPEED
3/8
3/4
3/4
690
1800

5/8
570
48

1.68

48.5

330
65

7/8
780
390

66.5

66.5

86.5

90

5. การเลือกสถานที่ติดตัง้
เลือกตําแหน่ งสําหรับตัวเครื่องภายในที่มีอากาศเย็นถ่ายเทหมุนเวียน
อย่างสมํา่ เสมอ
หลีกเลี่ยงการติ ดตัง้ ในสถานที่ที่มีลกั ษณะดังนี้
บริเวณทีม่ ปี ริมาณเกลือในมวลอากาศสูง (พืน้ ทีช่ ายทะเล)
บริเวณทีบ่ รรยากาศมีสภาพเป็ นกรดหรือด่าง (เช่น บริเวณนํ้าพุรอ้ น โรงงานทีม่ กี ารผลิตสารเคมี
หรือยา และสถานทีท่ ไ่ี อเสียจากอุปกรณ์ทม่ี กี ารเผาไหม้อาจถูกดูดเข้าไปในตัวเครือ่ งได้) การติดตัง้ ในสถาน
ทีด่ งั กล่าวอาจทําให้ตวั แลกเปลีย่ นความร้อน (ครีบอะลูมเิ นียมและท่อทองแดง) และชิน้ ส่วนอื่นๆ สึกกร่อนได้
บริเวณทีม่ เี หล็กหรือผงโลหะต่างๆ หากมีเหล็กหรือผงโลหะติดอยู่ หรือสะสมภายในเครือ่ งปรับ
อากาศ อาจก่อให้เกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ขน้ึ เองได้
บริเวณทีบ่ รรยากาศมีละอองนํ้ามันหรือนํ้ามันหล่อลื่นเครื่องจักรประเภทอื่นๆการติดตัง้ ในสถานที่
ดังกล่าวอาจทําให้ตวั แลกเปลีย่ นความร้อนสึกกร่อน ละอองอาจปิ ดกัน้ การแลกเปลีย่ นความร้อน ชิน้ ส่วนที่
เป็ นพลาสติกจะเสียหาย ฉนวนกันความร้อนหลุดออก และเกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมา
บริเวณทีม่ ไี อระเหยจากนํ้ามันสําหรับใช้กบั อาหาร (เช่น ห้องครัวทีม่ กี ารใช้น้ํามันสําหรับใช้ปรุง
อาหาร) แผ่นกรองอากาศทีอ่ ุดตันอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศลดลง เกิดการ
ควบแน่น ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นพลาสติกเสียหาย และเกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมา
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บริเวณทีใ่ กล้สงิ่ กีดขวาง เช่น ช่องระบายอากาศ หรือ โคมไฟทีอ่ าจกีดขวางการไหลของกระแสลม
(การกีดขวางการไหลของกระแสลมอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศลดลงหรือทําให้
ให้ตวั เครื่องหยุดทํางาน)
บริเวณทีม่ กี ารใช้เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ าจากภายในเพื่อจ่ายไฟ ความถีจ่ ากสายไฟและแรงเคลือ่ นไฟฟ้ า
อาจผันผวน ผลทีต่ ามมาคือทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานไม่ถกู ต้อง
อย่าใช้เครือ่ งปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (เช่น เพือ่ เก็บรักษาอาหาร พืช เครื่องมือ
วัดละเอียด หรือผลงานศิลปะ) (คุณภาพของสิง่ ของทีเ่ ก็บรักษาอาจลดลง)
บริเวณทีม่ คี วามถีส่ งู (จากอุปกรณ์อนิ เวอร์เตอร์ เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ าจากภายใน อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ หรืออุปกรณ์สอ่ื สาร)(การทํางานบกพร่อง หรือปั ญหาด้านการควบคุมทีเ่ กิดขึน้ ในเครือ่ งปรับอากาศ
หรือสัญญาณเสียงรบกวนอาจส่งผลในทางลบต่อการทํางานของอุปกรณ์)
บริเวณทีม่ สี งิ่ ของอยูใ่ ต้ตวั เครื่องทีต่ ดิ ตัง้ ซึง่ อาจได้รบั ความเสียหายจากความเปี ยกชืน้ (หากช่อง
ระบายอุดตันหรือระดับความชืน้ สูงกว่า 80 % จะเกิดการควบแน่นกลายเป็ นหยดนํ้าจากตัวเครื่องภายในจน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ ทีอ่ ยูใ่ ต้ตวั เครือ่ งได้)
ในกรณีของระบบแบบไร้สาย ห้องทีม่ หี ลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอร์เตอร์ หรือบริเวณทีถ่ กู
แสงแดดส่องโดยตรง (อาจไม่ได้รบั สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลไร้สาย)
บริเวณทีม่ กี ารใช้สารละลายอินทรีย์ ไม่สามารถใช้เครือ่ งปรับอากาศนี้เพือ่ ทําความเย็น กรด
คาร์บอนิกเหลว หรือใช้ในโรงงานเคมี
บริเวณใกล้ประตูหรือหน้าต่างซึง่ เครือ่ งปรับอากาศอาจสัมผัสความร้อน อากาศภายนอกทีม่ คี วาม
ชืน้ สูง (อาจทําให้มหี ยดนํ้า)

พืน้ ที่ติดตัง้

ควรพิจารณาตําแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ให้สามารถปรับลมเย็นให้กระจายครอบคลุมทัวถึ
่ งทุกพืน้ ทีภ่ ายใน
ห้องดังแสดงในรูป

3

2

หลีกเลีย่ งการติดตัง้ ในตํ่าแหน่ งใกล้ประตู พัดลมระบายอากาศ เพราะจะทําให้เครือ่ งปรับอากาศ
ทํางานหนักและอาจจะเกิดปั ญหาการควบแน่นของหยดนํ้า ทีจ่ บั ตัวเครือ่ งเนื่องจากความชืน้ ของภายนอก
ดังแสดงในรูป
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2

3

ไม่ควรติดตัง้ เครือ่ งในบริเวณทีม่ สี งิ่ กีดขวางทางลมส่งและลมกลับเข้าเครือ่ ง ซึง่ อาจจะทําให้การ
กระจายลมเย็นกระจายไม่ทวถึ
ั่ ง
ควรติดตัง้ ในตําแหน่งทีส่ ามารถเดินท่อสารทําความเย็น และเดินสายไฟจากแหล่งจ่าย หรือจาก
เครื่องคอนเด็นซิง่ ยูนิตได้สะดวก
ติดตัง้ เครือ่ งในห้องทีไ่ ม่เปี ยกชืน้ เนื่องจากตัวเครื่องนี้ออกแบบมาสําหรับติดตัง้ ภายใน
ติดตัง้ เครือ่ งในบริเวณทีน่ ้ําทิง้ สามารถระบายได้ดี
ติดตัง้ เครือ่ งในบริเวณทีม่ พี น้ื ทีม่ ากพอในการซ่อมบํารุง
ควรติดตัง้ ในตําแหน่งทีส่ ามารถเดินท่อสารทําความเย็น และสายไฟจากแหล่งจ่าย หรือจาก
คอนเดนซิง่ ยูนิตได้สะดวก
ควรมีชอ่ งว่างทางด้านข้างของตัวเครื่องไว้สาํ หรับการซ่อมแซม และการบํารุงรักษา
พื้นที่จาํ เป็ นในการติ ดตัง้ และซ่อมบํารุง

อย่างน้อย
300 มม.

ทิศทาง
ลมออก

ทิศทาง
ลมเข้า

อย่างน้อย
250 มม.
ทิศทาง
ลมเข้า
อย่างน้อย
900 มม.
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อย่างน้อย
500 มม.

ขนาด และมิ ติของแฟนคอยล์ยนู ิ ต

MODEL
40QBU018X
40QBU024X
40QBU030X
40QBU036X
40QBU040X
40QBU048X
40QBU060X

A B C D E
MODEL
40QBG030X 690 330 507 194 220
40QBG036X 690 330 507 194 220
40QBG040X 690 330 507 194 220

6. การติ ดตัง้

A
570
570
690
690
690
780
780

B
330
330
330
330
330
390
390

C
387
387
507
507
507
597
597

D E
194 220
194 220
194 220
194 220
194 220
267 280
267 280
Unit in mm.

ข้อควรระวัง
โปรดปฏิบตั ติ ามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพือ่ ป้ องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับตัวเครือ่ งภายใน
และเพื่อป้ องกันผูใ้ ช้จากการได้รบั บาดเจ็บ
อย่าวางสิง่ ของทีม่ นี ้ําหนักมากไว้บนตัวเครื่องภายในหรือขึน้ ไปบนตัวเครือ่ งภายใน (แม้ตวั เครือ่ ง
จะยังอยู่ในกล่องก็ตาม) หากเป็ นไปได้ ให้ยกตัวเครื่องภายในทัง้ ทีย่ งั บรรจุอยู่ในกล่อง หากต้องยกตัวเครือ่ ง
ภายในทีไ่ ม่ได้บรรจุในกล่อง ให้หอ่ หุม้ ด้วยผ้ากันกระแทกหรือวัสดุอ่นื ๆ เพือ่ ไม่ให้ตวั เครือ่ งเสียหาย
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ใช้คน 2 คนหรือมากกว่าเพื่อยกกล่อง และห้ามใช้สายรัดพลาสติกรัดตําแหน่งอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุไว้
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าทีใ่ ช้ภายในบ้านเมือ่ รวมกับกระแสของเครือ่ งปรับอากาศทีต่ ดิ ตัง้ จะต้อง
น้อยกว่ากระแสสูงสุดทีม่ าตรวัดกระแสไฟฟ้ าทนได้
เลือกตําแหน่งการวางเครื่องแฟนคอยล์ยนู ิต กําหนดแนวเดินท่อนํ้ายา ท่อนํ้าทิง้ และสายไฟ
กําหนดตําแหน่งวางเครือ่ ง และช่องทางออกท่อ เปิ ดช่องทีผ่ นังให้มขี นาดทีเ่ หมาะสมกับท่อทัง้
หมดทีจ่ ะต่อไปยังเครื่องแฟนคอยล์
จัดวางเครื่องแฟนคอยล์ยนู ิตเข้าสู่ตาํ แหน่งทีก่ าํ หนดไว้ เปิ ดช่องสําหรับเดินท่อนํ้ายา ท่อนํ้าทิง้
และสายไฟออก
ถอดชุดฝาหน้าออกโดยถอดสกรูบริเวณด้านบน และด้านล่างดังรูป เพือ่ ต่อท่อนํ้ายา ท่อนํ้าทิง้
และสายไฟ
ถอดสกรู

จุดต่อท่อนํ้าทิง้

จุดต่อท่อนํ้ายา
ถอดสกรู

จุดต่อสายไฟภายในกล่อง
ภาพแสดงจุดต่อต่างๆ

ภาพแสดงการถอดชุดฝาหน้ า

7. งานติ ดตัง้ ท่อระบายนํ้า
การต่อท่อระบายนํ้าให้ปฏิ บตั ิ ตามคู่มือการติ ดตัง้ เพื่อทําให้นํ้าไหลออกได้
อย่างเหมาะสม และใช้ฉนวนกันความร้อนหุ้มท่อนํ้าทิ้ งเพื่อไม่ให้เกิ ดหยดนํ้าการ
วางแนวท่อที่ไม่เหมาะสม หากระบบท่อนํ้าทิ้ งมีปัญหาอาจมีผลทําให้นํ้ารัวหรื
่ อ
หยดภายในห้องและก่อความเสียหายกับเฟอร์นิเจอร์ได้
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ต้องมีฉนวนกันความร้อนทีเ่ หมาะสมสําหรับท่อระบายนํ้าของตัวเครือ่ งภายใน
ต้องมีพน้ื ทีส่ าํ หรับฉนวนกันความร้อนทีเ่ หมาะสมกับท่อทีเ่ ชื่อมต่อกับตัวเครื่องภายใน ฉนวนกัน
ความร้อนทีไ่ ม่เหมาะสมอาจทําให้มนี ้ําหยดได้
จัดท่อระบายนํ้าในแนวเอียงลง (1/100 หรือมากกว่า) และอย่าเดินท่อขึน้ แล้วลง (แบบโค้ง) หรือ
ดักนํ้าในท่อ อาจทําให้เกิดเสียงผิดปกติได้
ท่อนํ้าทิง้ สามารถระบายออกได้ทงั ้ ด้านซ้าย และด้านขวาขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า และ
ต่อท่อนํ้าทิง้ ได้ทงั ้ ด้านข้าง และด้านหลัง
อย่าให้มชี อ่ งอากาศ มิฉะนัน้ นํ้าทีร่ ะบายจะพุง่ ทําให้น้ํารัวไหลได้
่
อย่าใช้แรงกดทีส่ ว่ นข้อต่อของท่อระบายนํ้า
การต่อท่อนํ้าทิง้ ควรให้มคี วามยาวของท่อสัน้ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้
ต้องทํา TRAP เพื่อป้ องกันกลิน่ จากภายนอกเข้ามาในห้องปรับอากาศ และระบายความดันอากาศ
ทีต่ ดิ ลบ เมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศ ในระหว่างทีเ่ ครือ่ งทํางาน
เทนํ้าลงในถาดนํ้าเพื่อทดสอบการไหลของนํ้าว่าดีหรือไม่

หุม้ ด้วยฉนวน
ท่อนํ้าทิง้
TRAP

8. การเดิ นท่อสารทําความเย็น

ท่อระบายนํ้า

ข้อควรระวัง
หากท่อส่งสารทําความเย็นยาว ให้ใช้สกรูยดึ ทีร่ ะยะทุกๆ 2.5 ม. ถึง 3 ม. เพื่อยึดให้ทอ่ ส่งสารทํา
ความเย็นแน่นขึน้ มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดเสียงผิดปกติได้
ใช้แฟลร์นตั ทีใ่ ห้มากับตัวเครือ่ งภายในหรือแฟลร์นตั R410A
ช่องทางออกของท่อสารทําความเย็น

ช่องเปิ ดสําหรับเดินท่อนํ้ายา, ท่อนํ้าทิง้ , สายไฟ
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การต่อท่อสารทําความเย็น
แรงดันของ R410A จะสูงกว่าแรงดันของ R22 (ประมาณ1.6 เท่า) ความหนาของท่อสารทําความ
เย็นแนะนําไม่ต่าํ กว่าตารางนี้
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.

ความหนา
0.76 มม.
0.81 มม.
0.81 มม.
0.89 มม.
0.89 มม.
1.14 มม.

การขยายท่อ
ตัดท่อด้วยมีดตัดท่อกําจัดขุยออกให้หมด (หากมีสว่ นขุยติดอยู่อาจทําให้ก๊าซรัวได้
่ )
สอดแฟลร์นตั เข้าไปในท่อแล้วขยายท่อ ควรใช้เครื่องมือขยายท่อทีผ่ ลิตขึน้ มาใหม่สาํ หรับ R410A
สอดแฟลร์นตั เข้าไปในท่อแล้วขยายท่อ ควรใช้เครื่องมือขยายท่อทีผ่ ลิตขึน้ มาใหม่สาํ หรับ R410A เพราะ
ขนาดขยายท่อของ R410A แตกต่างจากสารทําความเย็น R22 อย่างไรก็ตามเครือ่ งมือเดิมก็สามารถนํามา
ใช้ได้โดยปรับตามขอบของท่อทองแดง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการขยายท่อ : A
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ด้านนอกของท่อทองแดง
Ø 6.35 มม.
Ø 1/4 นิ้ว
Ø 9.53 มม.
Ø 3/8 นิ้ว
Ø 12.70 มม.
Ø 1/2 นิ้ว
Ø 15.88 มม.
Ø 5/8 นิ้ว
Ø 19.05 มม.
Ø 3/4 นิ้ว
Ø 22.23 มม.
Ø 7/8 นิ้ว

A
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A +0
-0.4
9.1 มม.
13.2 มม.
16.6 มม.
19.7 มม.
22.9 มม.
26.2 มม.

ในกรณีการขยายท่อสําหรับ R410A ด้วยเครือ่ งมือแบบเดิมให้ดงึ ท่อออกมามากกว่า R22
ประมาณ 0.5 มม. เพื่อปรับให้มขี นาดตามทีร่ ะบุ ควรใช้เกจวัดท่อทองแดงในการปรับขอบเขต
ใช้ประแจ 2 ตัวในการต่อท่อตัวเครือ่ งภายใน

ทํางานโดยใช้ประแจร่วมกัน
การเชื่อมต่อทีไ่ ม่ถูกต้อง นอกจากจะก่อให้เกิดการรัวไหลของก๊
่
าซแล้วยังก่อให้เกิด ข้อผิดพลาด
ของวงจรการทําความเย็น
การขันน็อตโดยใช้แรงมากเกินอาจทําให้น็อตแตกขึน้ อยู่กบั ลักษณะการติดตัง้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวาล์ว

แรงขันฝาปิ ดก้านวาล์ว

Ø 6.35 มม.
Ø 9.53 มม.
Ø 12.70 มม.
Ø 15.88 มม.
Ø 19.05 มม.
Ø 22.23 มม.

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

Ø 1/4 นิ้ว
Ø 3/8 นิ้ว
Ø 1/2 นิ้ว
Ø 5/8 นิ้ว
Ø 3/4 นิ้ว
Ø 7/8 นิ้ว

9. การเดิ นสายไฟและการต่อสายไฟ
ใช้สายไฟทีก่ าํ หนดในการเชื่อมต่อขัว้ ต่างๆ ยึดให้แน่น เพื่อป้ องกันแรงทีก่ ระทําต่อสายไฟจาก
ภายนอก
การเดินสายไฟทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือการดัดแปลง อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือปั ญหาอืน่ ๆ ได้
ต่อสายดิน (งานสายกราวนด์)การต่อสายดินทีไ่ ม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ห้ามต่อสายดิน
กับท่อก๊าซ ท่อนํ้า สายล่อฟ้ า หรือสายดินสําหรับโทรศัพท์
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การเดิ นสายไฟระหว่างตัวเครื่องภายในกับตัวเครื่องภายนอก
รูปภาพในหน้าถัดไปแสดงการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างตัวเครือ่ งภายในกับตัวเครือ่ งภายนอก และ
ระหว่างตัวเครื่องภายในและโปรดดูแผนผังการเดินสายไฟสําหรับตัวเครื่องภายในและภายนอกการติดตัง้ ที่
ไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายไฟเข้ากับหมายเลขขัว้ ต่อทีถ่ ูกต้องแล้ว หากต่อผิด อาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้
แผนผังการเดิ นสาย
CONDENSING UNIT 220V / 1Ph / 50Hz
FAN COIL UNIT
TERMINAL
L
N
C
G

POWER SUPPLY
220V/1Ph/50Hz

CONDENSING UNIT
TERMINAL
L
N
L
N
C
G

CONDENSING UNIT 380V / 3Ph / 50Hz
CONDENSING UNIT
R
S
T
N
FAN COIL UNIT
TERMINAL
L
N
C
G

TERMINAL
NE
L
N
C
G
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แหล่งจ่ายไฟ
เซอร์กติ เบรกเกอร์

คุณสมบัติของสายไฟที่เชื่อมระบบเข้าด้วยกัน (พลังงานและการสื่อสาร)
การจ่ายไฟฟ้ าทีก่ าํ ลัง 220-240VAC, 50Hz
ขนาดสายไฟ: 4 x 1.5 ตร.มม.* หรือมากกว่า (H07 RN-F หรือ 60245 IEC 66)
สูงสุด 70 เมตร
*จํานวนสายไฟ x ขนาดของสายไฟ

10. วงจรไฟฟ้ า
FREEZE SENSOR
ROOM SENSOR

BLK
WHT
YEL

P22 P21

MAIN P.C.B.

DISPLAY
P31

BLK
YEL
BLU
RED
FAN
MOTOR
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FAN
MOTOR

SWP

P16 COMP_NO
P17 COMP_IN
P18 COMP_NC

P9 SWP
P10 SWP

LOW

MED

HIGH

TURBO

LINE-C

NEU

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

CONTROL
SIGNAL

POWER SUPPLY
220-240V/1Ph/50Hz

}

LINE

TB. L N C

11. การเริ่ มเดิ นเครื่องและทดสอบการทํางาน
กรุณาทดสอบการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศ เพือ่ ป้ องกันความผิดพลาดและความเสียหายจากการติดตัง้
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
การทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
เปิ ดเครื่องปรับอากาศด้วยปุ่ม เปิ ด/ปิ ด
ตัง้ เครื่องปรับอากาศเป็ นเครื่องทําความเย็น (COOL MODE) ปรับอุณหภูมใิ ห้ลดลงตํ่าสุด
เครื่องภายนอกจะทํางาน (อาจมีการหน่วงเวลา 3 นาที หลังจากนัน้ จึงทํางาน)
ทดลองปรับความเร็วพัดลม ในระดับต่างๆ ว่าทํางานเป็ นปกติหรือไม่
ทดลองปรับการปรับเปลีย่ นทิศทางลม ว่าทํางานได้ถูกต้องหรือไม่
ทดลองและตรวจสอบการทํางานในฟั งชันอื
่ ่นตามคูม่ อื การใช้รโี มทคอนโทรล

12. การบํารุงรักษา
เพือ่ ป้ องกันความสูญเสียจากสภาพแวดล้อม ขอแนะนําให้ท่านทําความสะอาด และบํารุงรักษา
ตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอกของเครื่องปรับอากาศเป็ นประจํา เมือ่ ใช้งานเครือ่ งปรับอากาศเป็ น
เวลานาน ขอแนะนําให้ดาํ เนินการบํารุงรักษาเครื่องตามช่วงเวลา (ปี ละครัง้ ) นอกจากนี้ควรตรวจสอบรอย
ขีดข่วน หรือสนิมทีต่ วั เครื่องภายนอกอยู่เสมอ และกําจัดสนิมออก หรือใช้น้ํายาป้ องกันสนิม หากจําเป็ น
ตามข้อควรปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ เมื่อใช้งานตัวเครือ่ งภายในเป็ นเวลาตัง้ แต่ 8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไปต่อวันต้องทําความสะอาด
แผ่นกรองอากาศทุกเดือน, ล้างทําความสะอาดแผงคอยล์ตวั เครือ่ งภายในและตัวเครือ่ งภายนอกอย่างน้อย
ทุกๆ 3 เดือน โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญเป็ นผูด้ าํ เนินการให้การบํารุงรักษาอยู่เสมอดังทีก่ ล่าวมาจะช่วยยืดอายุการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์และยังเป็ นการลดค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้งานเครือ่ งด้วยการไม่บาํ รุงรักษาตัวเครือ่ งภายนอก
และตัวเครื่องภายในอยูเ่ สมอ อาจทําให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องลดลง มีน้ํารัวซึ
่ ม หรือแม้แต่อาจทําให้
คอมเพรสเซอร์บกพร่องได้
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13. การแก้ไขปัญหา/การตรวจสอบข้อขัดข้อง

E1

E6

E8
CE

เมือ่ มีขอ้ ผิดพลาดในการทํางานของเครื่องปรับอากาศ สัญญาณแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏดังนี้
เมือ่ ปรากฏ E 1 ขึน้ แสดงว่าอุณหภูมทิ แ่ี ผงคอยล์เย็นตํ่าเกินไปจนเกิดนํ้าแข็ง (Freeze)
ในระบบ COOL หรือ DRY เมื่อเกิดเกิดนํ้าแข็ง (Freeze) ขึน้ ทีแ่ ผงคอยล์เย็น ชุดควบคุมจะหยุด
การทํางานของคอมเพรสเซอร์ และพัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วรอบตํ่า หน้าจอ Display ทีเ่ ครือ่ ง
จะขึน้ E 1 เมือ่ อุณหภูมทิ แ่ี ผงคอยล์เย็นกลับมาเป็ นปกติ E 1 ทีห่ น้าจอ Display จะหายไป
การตรวจสอบปั ญหา
1.ตรวจสอบระบบนํ้ายา เช่น แรงดัน อุณหภูมทิ ุกจุด
2.กระเปาะเซ็นเซอร์ทค่ี อยล์อาจหลุด หรือไม่แนบสนิทกับคอยล์
3.ปลักสายที
๊
เ่ สียบเข้ากับแผงบอร์ดอาจหลวมไม่แน่น
เมื่อปรากฏ E6 ขึน้ แสดงว่าระบบการทําความเย็นผิดปกติ
ในระบบ COOL หรือ DRY ถ้าคอมเพรสเซอร์ทาํ งานเกินกว่า 10 นาทีแต่อุณหภูมทิ แ่ี ผงคอยล์เย็น
ยังคงสูงกว่า 25°C หน้าจอ Display ทีเ่ ครื่องจะขึน้ E6 เมื่ออุณหภูมทิ แ่ี ผงคอยล์เย็นกลับมาตํ่ากว่า
25°C หน้าจอ E6 ทีห่ น้าจอ Display จะหายไป ควรแจ้งให้ชา่ งเข้าทําการตรวจสอบปั ญหา
การตรวจสอบปั ญหา
1.ตรวจสอบระบบนํ้ายา เช่น แรงดัน อุณหภูมทิ ุกจุด
2.กระเปาะ Sensor ทีค่ อยล์อาจหลุด หรือไม่แนบสนิทกับคอยล์
3.ปลักสายที
๊
เ่ สียบเข้ากับแผงบอร์ดอาจหลวมไม่แน่น
เมื่อปรากฏ E8 ขึน้ แสดงว่าสายวัดอุณหภูม ิ (Room Sensor) ขาดหรือรัดวงจร
เมือ่ สายวัดอุณหภูม ิ (Room Sensor) ขาดหรือรัดวงจร ชุดควบคุมจะสังให้
่ คอมเพรสเซอร์เปิ ด-ปิ ด
การทํางานสลับกันทุก 5 นาที ควรแจ้งให้ชา่ งเข้าทําการตรวจสอบปั ญหา
1.ตรวจสอบว่าสายเซ็นเซอร์อุณหภูมขิ าดหรือไม่
2.ปลักสายที
๊
เ่ สียบเข้ากับแผงบอร์ดอาจหลวมไม่แน่น
เมื่อปรากฏ CE ขึน้ แสดงว่าการสื่อสารบกพร่อง ระหว่าง Display กับ Main PCB เนื่องจาก
แรงดันไฟฟ้ าตํ่ากว่าปกติ 20%
การตรวจสอบปั ญหา และการแก้ไข
1.ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ า
2.หาก Display เสีย เปลีย่ น Display
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