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ITEM  NO.  492X0020 

40RBU 

คู่มือการติดตัง้เคร่ืองปรบัอากาศ  แคเรียร์ 
                  

                  เครื่องส่งลมเยน็ (Air Handling Unit) 

                                 40RBU-X Series        
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ค าเตือน 
 อ่านคู่มือการติดตั้งอยา่งละเอียดก่อนท าการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และปฏิบติัตามค าแนะน าในการติดตั้ง

เคร่ืองปรับอากาศ 

 การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ควรติดตั้งโดยผูติ้ดตั้งท่ีมีความช านาญ หรือช่างบริการท่ีมีความช านาญ เท่านั้น  

 การติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้งอาจก่อใหเ้กิดการร่ัวซึมของน ้ายา ไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม  ้

 หา้มใชส้ารท าความเยน็ใดๆ ท่ีแตกต่างจากท่ีระบุไวใ้นการเติมหรือเปล่ียน มิฉะนั้น อาจมีแรงดนัสูงผดิปกติเกิด  

ข้ึนในวงจรการท าความเยน็ ซ่ึงอาจท าใหผ้ลิตภณัฑน้ี์ท างานผดิปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจท าใหท้่านไดรั้บ

บาดเจบ็ได ้

 ก่อนท าการติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือถอดช้ินส่วน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดโ้ยกสวติช์ของเคร่ืองตดั

กระแสไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง OFF แลว้ มิฉะนั้นอาจถูกไฟฟ้าช็อตได ้

 แขวนป้าย “ก าลงัท างาน” ใกลเ้คร่ืองตดักระแสไฟฟ้าขณะท าการติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือถอดช้ินส่วน เพื่อ

ป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้าช็อต หากสวติช์ถูกโยกไปท่ีต าแหน่ง ON ดว้ยความเขา้ใจผดิวา่สวติช์ปิดอยู่ 

 สวมถุงมือป้องกนัและเส้ือผา้ท่ีปลอดภยัส าหรับการท างานขณะท าการติดตั้ง ซ่อมแซม หรือถอดช้ินส่วน  หา้มสัมผสั

ครีบอะลูมิเนียมโดยตรง อาจไดรั้บอนัตรายได ้หากจ าเป็นจะตอ้งสัมผสัครีบอะลูมิเนียม ควรสวมถุงมือป้องกนัและ

เส้ือผา้ท่ีปลอดภยัส าหรับการท างานก่อนแลว้จึงลงมือปฏิบติังาน 

 ก่อนเปิดช่องดูดอากาศเขา้ ตอ้งโยกสวติช์ของเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง OFF ก่อนมิฉะนั้นอาจไดรั้บ

บาดเจบ็จากการสัมผสักบัช้ินส่วนท่ีหมุน ผูติ้ดตั้งท่ีมีความช านาญ หรือช่างบริการท่ีมีความช านาญ เท่านั้น ท่ีจะเปิด

ช่องดูดอากาศเขา้และปฏิบติังานท่ีตอ้งการได้ 

 ก่อนการท าความสะอาดแผน่กรองอากาศหรือช้ินส่วนอ่ืนๆ ของตวัเคร่ืองภายนอก ตอ้งโยกสวติช์ของเคร่ืองตดั

กระแสไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง OFF และแขวนป้าย “ก าลงัท างาน” ใกลเ้คร่ืองตดักระแสไฟฟ้าก่อนลงมือปฏิบติังาน 

 ก่อนการปฏิบติังานบนท่ีสูง ควรตั้งป้ายเตือนเพื่อไม่ใหมี้ผูใ้ดเดินเขา้มาใกลบ้ริเวณนั้น อุปกรณ์หรือวตัถุอ่ืนๆ อาจ

หล่นใส่ท าใหค้นท่ีเดินอยูด่า้นล่างไดรั้บบาดเจบ็ ในขณะปฏิบติังาน ควรสวมหมวกนิรภยัเพื่อป้องกนัวตัถุหล่นใส่  

 สารท าความเยน็ท่ีใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศ คือ R410A 

 เคร่ืองปรับอากาศตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ หากส่วนใดส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑเ์สียหาย โปรดติดต่อผูแ้ทนจ าหน่าย  

 เม่ือตอ้งเคล่ือนยา้ยเคร่ืองปรับอากาศดว้ยมือ ตอ้งใชค้นอยา่งนอ้ยสองคนหรือมากกวา่  

 อยา่เคล่ือนยา้ยหรือซ่อมเคร่ืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากมีไฟฟ้าแรงสูงภายในเคร่ือง ท่านอาจถูกไฟฟ้าดูดขณะถอดฝา

ครอบจากตวัเคร่ืองหลกัได ้

 หากตอ้งการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ ควรสวมรองเทา้  (Safety) ท่ีเสริมการป้องกนับริเวณน้ิวเทา้ 

 ในการเคล่ือนยา้ยเคร่ือง หา้มจบัถือท่ีสายรัดกล่องผลิตภณัฑ ์ท่านอาจบาดเจบ็ไดห้ากสายขาด  
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การติดตั้ง 
 ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศใหแ้น่นหนาบนพื้นท่ี ท่ีสามารถรับน ้าหนกัได ้หากพื้นท่ีดงักล่าวไม่สามารถรับน ้าหนกัได้

เพียงพอตวัเคร่ืองอาจร่วงหล่นลงมาท าใหผู้ใ้ช้ไดรั้บบาดเจบ็ได้ 

 ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ หากไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าอาจส่งผลดงัต่อไปน้ี เช่น 

ตวัเคร่ืองอาจร่วงหล่นลงมา เกิดเสียงรบกวน เกิดการสั่นสะเทือน น ้าร่ัวซึม หรือปัญหาอ่ืนๆ ได้ 

 ด าเนินการติดตั้งตามท่ีระบุไวเ้พื่อป้องกนัสภาวะลมแรงและแผน่ดินไหว  หากเคร่ืองปรับอากาศไม่ไดรั้บการติดตั้ง

อยา่งถูกตอ้งตวัเคร่ืองอาจพลิกคว  ่าหรือร่วงหล่นลงมาและก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได้ 

 หากก๊าซสารท าความเยน็ร่ัวซึมออกมาขณะท าการติดตั้ง ใหร้ะบายอากาศในหอ้งทนัที หากก๊าซสารท าความเยน็

ร่ัวซึมออกมาสัมผสักบัไฟ อาจก่อใหเ้กิดก๊าซท่ีเป็นพิษได ้

การต่อท่อส่งสารท าความเยน็ 
 ติดตั้งท่อสารท าความเยน็ระหวา่งท าการติดตั้งใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ  หากคอมเพรสเซอร์ 

ท างานขณะท่ีวาลว์ยงัเปิดอยูแ่ละไม่มีท่อสารท าความเยน็ คอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศเขา้ไปและท าใหว้งจรการ 
ท าความเยน็มีแรงดนัเกินซ่ึงอาจจะส่งผลใหเ้กิดอนัตรายต่อผูใ้ชไ้ด้ 

 ขนัแฟลร์นตัใหแ้น่นดว้ยประแจวดัแรงบิดตามวธีิท่ีก าหนดไว้ หากขนัแฟลร์นตัแน่นเกินไปอาจท าใหเ้กิดรอยร้าวท่ี 
แฟลร์นตัหลงัการใชง้านเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการร่ัวซึมของสารท าความเยน็ 

 หลงัท าการติดตั้ง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ก๊าซสารท าความเยน็ไม่มีการร่ัวซึม หากก๊าซสารท าความเยน็ร่ัวซึม 
ออกมาในหอ้งและสัมผสัถูกตน้เพลิง เช่น เตาท าอาหาร อาจก่อใหเ้กิดก๊าซท่ีเป็นพิษได ้

 เม่ือท าการติดตั้งหรือเคล่ือนยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ  ใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการติดตั้งและไล่อากาศ (vacuum) 
เพื่อจะไดไ้ม่มีก๊าซอ่ืนผสมอยูใ่นวงจรการท าความเยน็นอกเหนือจากสารท าความเยน็  เคร่ืองปรับอากาศอาจท างาน
ผดิปกติหากไม่มีการไล่อากาศทั้งหมดเสียก่อน 

 ตอ้งใชก้๊าซไนโตรเจนเพื่อทดสอบการร่ัวซึมของระบบท่อ 
 ควรเช่ือมต่อท่อสารท าความเยน็ตามวธีิการเพื่อไม่ใหท้่อหลุดออกจากกนั 

    การเดินสายไฟ 
 การเช่ือมต่อไฟฟ้าเขา้กบัเคร่ืองปรับอากาศตอ้งกระท าโดยผูติ้ดตั้งท่ีมีความช านาญ หรือช่างบริการท่ีมีความช านาญ

เท่านั้น ผูท่ี้ไม่มีความช านาญไม่สามารถด าเนินการเองได ้เพราะการด าเนินการท่ีไม่เหมาะสมอาจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าดูด

และ/หรือไฟฟ้าร่ัวได ้

 การเช่ือมต่อสายไฟ ซ่อมแซมช้ินส่วนทางไฟฟ้า หรือด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ เก่ียวกบัไฟฟ้า ช่างควรสวมถุงมือ รองเทา้

และเส้ือผา้ท่ีเป็นฉนวน เพื่อป้องกนัไฟฟ้าซ็อต การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอาจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตได้ 

 ใชส้ายไฟท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย การใชส้ายไฟ 

ท่ีไม่ตรงตามคุณสมบติัอาจเพิ่มความเส่ียงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าร่ัว ควนัไฟ และ/หรือ เพลิงไหม้ 
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 ต่อสายดิน (ต่อลงกราวนด)์ การต่อสายดินท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ตรงตามมาตรฐาน อาจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้

 หา้มต่อสายดินเขา้กบัท่อก๊าซ, ท่อน ้า, สายล่อฟ้า หรือสายดินของโทรศพัท์ 

 หลงัซ่อมแซมหรือยา้ยท่ีติดตั้ง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ช่ือมต่อสายดินอยา่งถูกตอ้งแลว้  

 ติดตั้งเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการติดตั้งขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินและขอ้ก าหนด

ทางกฎหมาย 

 ติดตั้งเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

 เม่ือติดตั้งเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้านอกอาคาร ควรเลือกใชท่ี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการใชง้านนอกอาคาร 

 ไม่ควรพว่งต่อสายไฟใหย้าวข้ึน ปัญหาดา้นการเช่ือมต่อในท่ีท่ีมีการพว่งต่อสายไฟอาจเพิ่มความเส่ียงในการเกิดควนั  

ไฟหรือเพลิงไหม ้

 ควรเดินสายไฟตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินรวมถึงคู่มือการติดตั้ง การไม่กระท าตามอาจ

ส่งผลใหเ้สียชีวติจากการถูกไฟดูดหรือเกิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้

 ใชส้ายไฟท่ีมีคุณสมบติัส าหรับการเช่ือมต่อการท างานระหวา่งเคร่ืองดา้นในอาคารกบัเคร่ืองดา้นนอกอาคาร และ

จ าเป็นตอ้งพนัฉนวนใหแ้น่นหนาท่ีจุดเช่ือมต่อ เพื่อป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 

 ไม่ควรต่อสายไฟจากแหล่งท่ีใชง้านไฟฟ้าอ่ืนอยู ่หรือเสียบปลัก๊ร่วมกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน เพราะถา้ใชไ้ฟฟ้าเกินก าลงั

จะเป็นสาเหตุใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรและเกิดไฟไหมไ้ด ้

การทดสอบการท างาน 
 ก่อนเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศภายหลงัการติดตั้ง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบกล่องควบคุมไฟของตวัเคร่ือง

ปิดสนิทแลว้ จากนั้นโยกสวติช์เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง ON  คุณอาจโดนไฟฟ้าช็อตไดห้ากเปิด

เคร่ืองปรับอากาศโดยไม่ไดต้รวจสอบส่ิงเหล่าน้ีเสียก่อน 

 หากเกิดปัญหาใดๆ เก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศ (เช่น ขอ้ความผดิพลาดปรากฏบนหนา้จอ กล่ินไหม ้เสียงผดิปกติ 

เคร่ืองปรับอากาศไม่สามารถท าความเยน็หรือท าใหอ้ากาศอุ่นข้ึน หรือมีน ้าร่ัวซึมออกมา) อยา่สัมผสั

เคร่ืองปรับอากาศ ใหโ้ยกสวติช์ของเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง OFF แลว้ติดต่อช่างบริการท่ีมีความช านาญ  

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จะไม่มีใครเปิดเคร่ืองปรับอากาศ (โดยการติดป้าย “ช ารุด” ใกล้ๆ  กบัเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้า 

เป็นตน้) จนกระทัง่ช่างบริการท่ีมีความช านาญมาถึง หากยงัใชเ้คร่ืองปรับอากาศในขณะท่ีมีความผดิปกติอยู ่อาจท า

ใหก้ลไกการท างานเกิดปัญหาเพิ่มข้ึนหรือส่งผลใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตหรือปัญหาอ่ืนๆ ได้ 

 เม่ือติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ ควรตรวจหาการร่ัวไหลของสารท าความเยน็และการระบายน ้า จากนั้นท าการทดสอบ

การท างาน เพื่อตรวจสอบวา่เคร่ืองปรับอากาศท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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ค าอธิบายส าหรับผู้ใช้งาน 
 เม่ือติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ ใหแ้จง้ผูใ้ชว้า่เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าติดตั้งอยูท่ี่ใด หากผูใ้ชไ้ม่ทราบวา่เคร่ืองตดั

กระแสไฟฟ้าอยูท่ี่ใดผูใ้ชจ้ะไม่สามารถปิดเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าไดเ้ม่ือเกิดปัญหาใดๆ ข้ึนกบัเคร่ืองปรับอากาศ 

 หากพดัลมเสียหาย อยา่เขา้ใกลต้วัเคร่ืองภายนอก ให้ปิดสวติช์ของเคร่ืองตดัไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง OFF แลว้ติดต่อให้

ช่างท่ีมีความช านาญมาซ่อม อยา่โยกสวติช์ของเคร่ืองตดัไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง ON จนกวา่การซ่อมแลว้เสร็จ 

 ภายหลงัการติดตั้ง ควรอธิบายใหลู้กคา้ทราบถึงวธีิการใชง้านรวมทั้งการบ ารุงรักษาเคร่ืองตามคู่มือผูใ้ชง้าน  

ข้อควรระวงั การติดตั้งสารท าความเยน็รุ่นใหม่ในเคร่ืองปรับอากาศ 
 เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองน้ีใชส้ารท าความเยน็แบบ HFC (R410A) ซ่ึงไม่ท าลายชั้นโอโซน 
 คุณลกัษณะของสารท าความเยน็ชนิด R410A คือ จะดูดซึมน ้าไดง่้าย จบัตวักบัน ้ามนัไดง่้าย และแรงดนัจะสูง 

กวา่สารท าความเยน็ชนิด R22 ถึง 1.6 เท่า สารท าความเยน็ชนิดใหม่น้ียงัมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของน ้ามนั 
หล่อล่ืนระบบท าความเยน็ ดงันั้นจึงไม่ควรใหน้ ้า ฝุ่ นผง สารท าความเยน็ชนิดเก่า หรือน ้ามนัหล่อล่ืนระบบ 
ท าความเยน็เขา้ไปในวงจร 
 

การท าความเยน็ในระหว่างการติดตั้ง 
 เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ติมสารท าความเยน็และน ้ามนัหล่อล่ืนระบบท าความเยน็ผดิชนิด  ขนาดของส่วนเช่ือมต่อของ 

ช่องเติมสารท าความเยน็ของตวัเคร่ืองกบัอุปกรณ์การติดตั้งจึงเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเคยใชก้บัสารท าความเยน็ชนิด  
เก่าดว้ย 

 เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับสารท าความเยน็ชนิดใหม่ (R410A) ท ามาใหใ้ชโ้ดยเฉพาะ 
 ส าหรับท่อสารท าความเยน็ ใหใ้ชท้่อใหม่ท่ีสะอาดซ่ึงออกแบบมาส าหรับ R410A และโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจ 

วา่ไม่มีน ้าหรือฝุ่ นผงเขา้ไปได้ 
 

2.  ช้ินส่วนอปุกรณ์เสริม 
 คู่มือการติดตั้งและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เล่ม  
 

3. ข้อมูลทัว่ไป 
แฟนคอยลย์นิูต แคเรียร์รุ่น 40RBU ออกแบบเพื่อใหเ้หมาะกบัการติดตั้งแนวนอน เดินท่อลม ระบบคอยลน์ ้ายา 

             ใชง้านร่วมกบัเคร่ืองระบายความร้อน (คอนเดนซ่ิงยนิูต) 
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ตารางท่ี 1 

4. ตารางแสดงข้อมูลทัว่ไป (Specification)           
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มิตขิองเคร่ือง 

 
40RBU012 Vertical Type  
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รูปท่ี 2 

40RBU012 Horizontal Type 

รูปท่ี 1 

Remark: Liquid pipe connection is inside 

Remark: Liquid pipe connection is inside 
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รูปท่ี 3 
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รูปท่ี 4 

40RBU015 Horizontal Type 

40RBU015 Vertical Type  

Remark: Liquid pipe connection is inside 

Remark: Liquid pipe connection is inside 
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รูปท่ี 5 
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รูปท่ี 6 

40RBU020, 40RBU025 Horizontal Type 

40RBU020, 40RBU025 Vertical Type 

Remark: Liquid pipe connection is inside 

Remark: Liquid pipe connection is inside 
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รูปท่ี 7 
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รูปท่ี 8 

40RBU030, 40RBU040 Horizontal Type 

40RBU030, 40RBU040 Vertical Type 

Remark: Liquid pipe connection is inside 

Remark: Liquid pipe connection is inside 
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รูปท่ี 9 
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รูปท่ี 10 

40RBU050 Horizontal Type 

40RBU050 Vertical Type 

Remark: Liquid pipe connection is inside 

Remark: Liquid pipe connection is inside 



13 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                
     
                                                 Front view Back view 

Side view 

รูปท่ี 11 
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 รูปท่ี 12 

 

40RBU060 Horizontal Type 

40RBU060 Vertical Type 

Remark: Liquid pipe connection is inside 

Remark: Liquid pipe connection is inside 
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 รูปท่ี 13 

40RBU080 Vertical Type 

Remark: Liquid pipe connection is inside 

Back View 
 

Side View 
 

Front View 
 

Top View 
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Back view 
Front view Back view 

Side view 
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รูปท่ี 14 

40RBU080 Horizontal Type 

Remark: Liquid pipe connection is inside 

Back View 
 

Side View 
 

Front View 
 

Top View 
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5. การเลอืกสถานทีต่ิดตั้ง 
       เลือกต าแหน่งติดตั้งเคร่ืองภายนอก ท่ีมีอากาศถ่ายเทหมุนเวยีนอยา่งสม ่าเสมอ ควรหลีกเล่ียงการติดตั้งในสถานท่ีท่ีมี      
       ลกัษณะดงักล่าวน้ี 

 บริเวณท่ีมีปริมาณเกลือในมวลอากาศสูง (พื้นท่ีชายทะเล) 

 บริเวณท่ีบรรยากาศมีสภาพเป็นกรดหรือด่าง (เช่น บริเวณน ้าพุร้อน โรงงานท่ีมีการผลิตสารเคมีหรือยา และสถานท่ีท่ี

ไอเสียจากอุปกรณ์ท่ีมีการเผาไหมอ้าจถูกดูดเขา้ไปในตวัเคร่ืองได)้ การติดตั้งในสถานท่ีดงักล่าวอาจท าใหต้วั

แลกเปล่ียนความร้อน (ครีบอะลูมิเนียมและท่อทองแดง) และช้ินส่วนอ่ืนๆ สึกกร่อนได้ 

 บริเวณท่ีมีเหล็กหรือผงโลหะต่างๆ หากมีเหล็กหรือผงโลหะติดอยูห่รือสะสมภายในเคร่ืองปรับอากาศ อาจก่อใหเ้กิด

การระเบิดและเกิดเพลิงไหมข้ึ้นเองได้ 

 บริเวณท่ีบรรยากาศมีละอองน ้ามนัหรือน ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองจกัรประเภทอ่ืนๆการติดตั้งในสถานท่ีดงักล่าวอาจท าให้

ตวัแลกเปล่ียนความร้อนสึกกร่อน ละอองอาจปิดกั้นการแลกเปล่ียนความร้อน ช้ินส่วนท่ี เป็นพลาสติกจะเสียหาย 

ฉนวนกนัความร้อนหลุดออก และเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา 

 บริเวณท่ีมีไอระเหยจากน ้ามนัส าหรับใชก้บัอาหาร (เช่น หอ้งครัวท่ีมีการใชน้ ้ามนัส าหรับใชป้รุงอาหาร)แผน่กรอง

อากาศท่ีอุดตนัอาจท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองปรับอากาศลดลง เกิดการควบแน่น ช้ินส่วนท่ีเป็น

พลาสติกเสียหาย และเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา 

 บริเวณท่ีใกลส่ิ้งกีดขวาง เช่น ช่องระบายอากาศ หรือ โคมไฟท่ีอาจกีดขวางการไหลของกระแสลม (การกีดขวางการ

ไหลของกระแสลมอาจท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองปรับอากาศลดลง หรือท าใหต้วัเคร่ืองหยดุท างาน)  

 บริเวณท่ีมีการใชเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากภายในเพื่อจ่ายไฟความถ่ีจากสายไฟและแรงเคล่ือนไฟฟ้าอาจผนัผวน ผลท่ี

ตามมาคือท าใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานไม่ถูกตอ้ง 

 อยา่ใชเ้คร่ืองปรับอากาศเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น เช่น เพื่อเก็บรักษาอาหาร พืช เคร่ืองมือวดัละเอียด หรือผลงาน

ศิลปะ(คุณภาพของส่ิงของท่ีเก็บรักษาอาจลดลง) 

 บริเวณท่ีมีความถ่ีสูง จากอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากภายใน อุปกรณ์ทางการแพทย ์หรืออุปกรณ์

ส่ือสาร(การท างานบกพร่อง หรือปัญหาดา้นการควบคุมท่ีเกิดข้ึนในเคร่ืองปรับอากาศ หรือสัญญาณเสียงรบกวนอาจ

ส่งผลในทางลบต่อการท างานของอุปกรณ์) 

 บริเวณท่ีมีส่ิงของอยูใ่ตต้วัเคร่ืองท่ีติดตั้งซ่ึงอาจไดรั้บความเสียหายจากความเปียกช้ืน(หากช่องระบายอุดตนัหรือ

ระดบัความช้ืนสูงกวา่ 80 % จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน ้าจากตวัเคร่ืองภายในจนอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อส่ิงท่ีอยูใ่ตต้วัเคร่ืองได)้ 

 ในกรณีของระบบแบบไร้สาย หอ้งท่ีมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแ์บบอินเวอร์เตอร์ หรือบริเวณท่ีถูกแสงแดดส่อง

โดยตรง(อาจไม่ไดรั้บสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลไร้สาย)  
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 บริเวณท่ีมีการใชส้ารละลายอินทรียไ์ม่สามารถใชเ้คร่ืองปรับอากาศน้ีเพื่อท าความเยน็กรดคาร์บอนิกเหลวหรือใชใ้น

โรงงานเคมี 

 บริเวณใกลป้ระตูหรือหนา้ต่างซ่ึงเคร่ืองปรับอากาศอาจสัมผสัความร้อน อากาศภายนอกท่ีมีความช้ืนสูง  (อาจท าใหมี้

หยดน ้า) 

พืน้ทีต่ิดตั้ง 
 สถานท่ีติดตั้งตอ้งมัน่คงแขง็แรงพอท่ีจะรับน ้าหนกัได้ 

 ผูติ้ดตั้งตอ้งออกแบบและติดตั้งระบบป้องกนัการสั่นสะเทือน  

 ผูติ้ดตั้งจะตอ้งตอ้งติดตั้งในบริเวณท่ีมีพื้นท่ีบริการ (Service Area) เพียงพอดงัท่ีแสดงดงัรูปท่ี 15  

 ในกรณีท่ีติดตั้งเคร่ืองส่งลมเยน็ไวบ้นฝ้าโดยไม่ไดติ้ดตั้งท่อลมกลบั (Return Duct) และไม่ไดท้  าการกั้นหอ้งบนฝ้า 

(Chamber) การคิดโหลดความร้อนตอ้งคิดรวมโหลดความร้อนจากบริเวณในฝ้าดว้ย 

 ผูติ้ดตั้งควรเลือกสถานท่ีติดตั้งซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนแก่ผุใ้ช้ (End Users) แต่ถา้มีความจ าเป็นตอ้งติดตั้งใน 

สถานท่ีซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดเสียงรบกวน ผูติ้ดตั้งตอ้งออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียง 

 ควรติดตั้งในต าแหน่งท่ีสามารถเดินท่อสารท าความเยน็และสายไฟจากแหล่งจ่ายหรือจากคอนเดนซ่ิงยนิูตไดส้ะดวก  

 ส าหรับเคร่ืองแขวนไม่ควรแขวนเหนืออุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น โทรทศัน์ , เคร่ืองเล่นวดีีโอ, หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอ-นิคส์ประเภททอ่ืนๆ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recommend service space 

รูปท่ี 15 
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6. การติดตั้ง 
           6.1 ขอ้ควรระวงั 

 โปรดปฏิบติัตามกฎต่อไปน้ีอยา่งเคร่งครัดเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัตวัเคร่ืองภายใน และเพื่อป้องกนั  

ผูใ้ชจ้ากการไดรั้บบาดเจบ็ 

 อยา่วางส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากไวบ้นตวัเคร่ืองภายในหรือข้ึนไปบนตวัเคร่ืองภายใน (แมต้วัเคร่ืองจะยงัอยูใ่นกล่อง

ก็ตาม)หากเป็นไปได ้ใหย้กตวัเคร่ืองภายในทั้งท่ียงับรรจุอยูใ่นกล่อง หากตอ้งยกตวัเคร่ืองภายในท่ีไม่ไดบ้รรจุใน

กล่อง ใหห่้อหุม้ดว้ยผา้กนักระแทกหรือวสัดุอ่ืนๆ เพื่อไม่ใหต้วัเคร่ืองเสียหาย  

 ใชค้น 2 คนหรือมากกวา่เพื่อยกกล่อง และหา้มใชส้ายรัดพลาสติกรัดต าแหน่งอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ 

 หากตอ้งการติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนเขา้กบัสตดัส าหรับแขวน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ดงักล่าว  

จะไม่เพิ่มการสั่นสะเทือนใหก้บัตวัเคร่ืองระยะส าหรับการติดตั้งแสดงขนาดเคร่ืองปรับอากาศ, ต าแหน่งจุดต่อท่อ

สารท าความเยน็, จุดออกท่อน ้าทิ้งตามมิติของเคร่ืองท่ีแสดงในขอ้มูลทัว่ไปและมิติของเคร่ือง 

          6.2  การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง 
6.2.1 เม่ือไดรั้บเคร่ือง โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยทัว่ๆ  ไปโดยเฉพาะความเสียหายอนัอาจจะเกิดข้ึนไดจ้าก ซ่ึง 
         สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก โปรดบนัทึกความเสียหายซ่ึงอาจมีไวเ้ป็นหลกัฐานในใบรับสินคา้พร้อมทั้ง    
          แจง้ต่อบริษทัฯ หรือตวัแทนจ าหน่ายทราบ เพื่อขอค่าชดใชค้วามเสียหายหรือการซ่อมแซม 
6.2.2 บริษทัฯ ไดติ้ดตั้ง มอเตอร์ พเูลย ์และสายพานมาในเคร่ืองเรียบร้อยแลว้ โดยมีขนาดดงัท่ีระบุอยูใ่นตาราง 

                            กรณีท่ีตอ้งการขนาดไม่ตรงกบัท่ีบริษทัฯ ไดติ้ดตั้งไวผู้ติ้ดตั้งตอ้งเป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์ท่ีมีขนาดตาม   
                            ขอ้ก าหนดและน าอุปกรณ์ดงักล่าวไปเปล่ียนท่ีหนา้งาน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

       ตัวอย่างที่ 1: ข้อก าหนด 
เคร่ืองรุ่น 40RBU 030 

                   ตอ้งการปริมาณลม 10,000 CFM 
                   External Static จากการออกแบบ 1.0 IN.WG 

      1) ยกตวัอยา่งเช่น พบวา่จะตอ้งใชค้วามเร็วลมพดัลม 736 RPM และ ก าลงัมอเตอร์ 4.4 HP 
      2) มาตรฐานของ 40RBU 
        - ความเร็วรอบ 641 RPM (ใช ้Pulley Blower 280-2B-35 และใช ้Pulley Motor = 125-2B-38) 
        - มอเตอร์ 7.5 HP 
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 3) เน่ืองดว้ยตอ้งการความเร็วรอบท่ี  738 PRM 
         3.1) เปล่ียนโดยการเปล่ียน Pulley motor 

                            จาก   RPM blower   =    D motor 
                                      RPM motor          D blower 
                                            738           =    D motor 
                                           1,450                  218 
                                        D motor        =   110.95 มม.  
                         ** จะตอ้งเปล่ียน Pulley Motor เป็น 112-2B-38 

         3.2) เปล่ียนโดยการเปล่ียน Pulley Blower 
                             จาก   RPM blower   =    D motor 
                                      RPM motor           D blower 
                                           738             =        125 
                                        1,450                  D blower 
                                        D blower       =      245.6 mm 
                            ** จะตอ้งเปล่ียน Pulley blower เป็น 280-2B-35 

      4. เคร่ืองตอ้งการก าลงัท่ี 4.4 แต่เน่ืองจากมอเตอร์โดยปกติจะสูญเสียประสิทธิภาพ เน่ืองจากการสูญหายทางกล 
                 ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น ในกรณีน้ีตอ้งการมอเตอร์ 5.5 HP จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนมอเตอร์จาก 
                 มอเตอร์มาตรฐาน 
                 ตัวอย่างที่ 2 ข้อก าหนด 

          เคร่ืองรุ่น 40RBU 030 
        ตอ้งการปริมาณลม 10,700 CFM 

                 External Static จากการออกแบบ 1.4 In.WG 
                 1) ยกตวัอยา่งเช่น พบวา่จะตอ้งใชค้วามเร็วลมพดัลม 846 RPM และก าลงัมอเตอร์ 6.2 HP 
                 2) มาตรฐานของ 40RBU 030 
                     - ความเร็วรอบ 736 RPM (ใช ้Pulley Blower 280-2B-35 และใช ้Pulley Motor = 125-2B-38) 
                     - มอเตอร์ 7.5 HP 

          3) เน่ืองดว้ยตอ้งการความเร็วรอบท่ี  846 RPM 
          3.1) เปล่ียนโดยการเปล่ียน pulley Motor 
                 จาก      RPM blower   =    D motor 

                                        RPM motor           D blower 
                                            846              =    D motor 
                                           1,450                     280 
                                         D Motor         =     163.6 mm 
                             ** จะตอ้งเปล่ียน Pulley Motor เป็น 160-2B-38 
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 3.2) เปล่ียนโดยการเปล่ียน Pulley Blower 
           จาก     RPM blower   =    D motor 

           RPM motor           D blower 
                                              846            =        125 
                                            1,450                 D blower 
                                         D blower        =    214 mm 

** จะตอ้งเปล่ียน Pulley Blower เป็น 200-2B-35 
4. เคร่ืองตอ้งการก าลงัท่ี 6.2 แต่เน่ืองจากมอเตอร์โดยปกติจะสูญเสียประสิทธิภาพ เน่ืองจากการสูญหายทางกล 

                 ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น ในกรณีน้ีตอ้งการมอเตอร์ 7.75 HP จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนมอเตอร์จาก 
                 มอเตอร์มาตรฐาน10 HP (เน่ืองจากมอเตอร์ท่ีขายตามทอ้งตลาด จะมีขนาด 7.5HP แลว้ไปท่ี 10 HP จะไม่มี 8 HP 
                 หรือ 9 HP) 

6.2.3 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนพเูล่ยน์ั้น พเูล่ยท่ี์น ามาเปล่ียนตอ้งไดรั้บการถ่วงมาเรียบร้อยแลว้ เพื่อจะป้องกนัปัญหา
ตวัเคร่ืองสั่นและเสียงดงั เน่ืองจากพเูล่ยไ์ม่ไดส้มดุล 

6.2.4 ผูติ้ดตั้งเป็นผูจ้ดัหาและติดตั้งฟิลเตอร์กรองอากาศตามขนาดและจ านวนท่ีก าหนดอยูใ่นตารางท่ี 1 
6.2.5 ผูติ้ดตั้งจะตอ้งรับผดิชอบจดัหา ในกรณีท่ีการออกแบบ ก าหนดอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น สปริงรองเคร่ือง หรือ

แผน่ยางลดแรงสั่นสะเทือน เป็นตน้ 
6.2.6 ควรตรวจสอบการร่ัวของคอลยท่ี์ความดนั 150 PSIG ก่อนการติดตั้ง 
6.2.7 ควรตรวจสอบวา่ใบพดัสามารถหมุนไดโ้ดยไม่ติดขดั 
6.2.8 ในกรณีท่ีมีการติดตั้งในบริเวณท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง ควรตรวจสอบและหาทางป้องกนัปัญหาเร่ืองการ

ควบแน่นท่ีผนงัของเคร่ือง 
              หมายเหตุ : เคร่ืองรุ่น 40RBU ใชฉ้นวน Polyethylene Foam ซ่ึงมีค่า K = 0.036 หนา 10 mm 
              ตัวอย่าง : ใชเ้คร่ือง 40RBU โดยต่อท่อลมกลบัเขา้โดยตรงและหอ้งเคร่ืองมีอุณหภูมิ  35 °C, ความช้ืนสัมพทัธ์ 60% 
             1) จาก Psychometric Chart ท่ี 35 °C, ความช้ืนสัมพทัธ์ 60 % จะไดจุ้ดน ้าคา้ง (Dew Point Temp) ท่ี 25.55 °C 
             2) ความหนาของฉนวนท่ีตอ้งการหาไดจ้ากสูตร 
                  L = K (T.d ‟ T.op) 
                          f ( T.a-T.d) 
             Mean: 
                     L = Min.thckness of insulation (m.) 
                     T.d = Dew Point temperature (C) 
                     T.op = Operating Temperature of equipment (C) 
                     T.a = Surrounding ambient temperature (C) 
                      K = Thermal coefficient of the insulation (w/m.k) 
                      f = Surface coefficient of air film = 8 w/Sg.m.-k.3 
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3) ในกรณีท่ียงัไม่มีการติดตั้งเคร่ืองเราไม่สามารถวดัอุณหภูมิภายในตวัเคร่ืองเป่าลมเยน็  (Operation Temperature)  
    จึงควรจะติดจากอุณหภูมิภายในต ่าท่ีสุด ส าหรับระบบน ้ายาในสภาวะการออกแบบปกติประมาณ 12 °C 
4) ดงันั้นจะสามารถหาความหนาของฉนวนท่ีตอ้งการไดด้งัน้ี  

                      L = 0.036 (25.55 ‟ 12)   = 0.006 m. 
                               8 (35-25.55) 

แสดงวา่ตอ้งการฉนวนหนา 6 มม. ซ่ึงบางกวา่ฉนวนหนา 10 มม. ท่ีติดมากบัตวัเคร่ืองปรับอากาศ จึงสามารถ 
                  ใชเ้คร่ืองรุ่นน้ีได ้
 

6.2.9 เคร่ืองรุ่น 40RBU 012-015 เป็นแฟนคอยลท่ี์สามารถติดตั้งโดยวางบนพื้น หรือติดตั้งโดยการแขวนก็ได้ แต่
ในการจดัซ้ือสินคา้ตอ้งก าหนดใหก้บับริษทัฯ วา่จะน าไปติดตั้งแบบแขวนหรือแบบตั้ง เน่ืองจากเคร่ืองท่ีท า
การผลิตและจดัสั่งถึงมือลูกคา้แลว้ไม่สามารถท าการแกไ้ขได ้

6.2.10  เคร่ืองรุ่น 40RBU 020-025 เป็นแฟนคอยลท่ี์สามารถติดตั้งโดยวางบนพื้น หรือติดตั้งโดยการแขวนก็ได้ 
อน่ึงเคร่ืองท่ีประกอบส าเร็จจากโรงงานจดัเตรียมไวส้ าหรับตั้งพื้น  ถา้ตอ้งการน าเคร่ืองรุ่นดงักล่าวไปติดตั้ง
โดยการแขวนจะตอ้งปฏิบติัตงัต่อไปน้ี 

               - ถอดฝาดา้นบน (ท่ีส่วนของชุดพดัลม) ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั 
               - ถอดนทัและสกรู (4 จุด) ท่ีใชย้ดึระหวา่งชุดพดัลมและชุดคอยลเ์ยน็ออก 
               - ยกส่วนของชุดพดัลมออกจากตวัเคร่ืองเพื่อใชย้ดึกลบัเขา้กลบัตวัเคร่ืองในลกัษณะการแขวนต่อไป  
               - ถอดฝาดา้นล่าง-หนา้ท่ีส่วนของชุดคอยลเ์ยน็ออก 
               - ยกชุดพดัลมท่ีไดถ้อดไวต้ามขอ้ 3 ยดึติดเขา้กบัชุดคอยลเ์ยน็ดว้ยนทัและสกรูในลกัษณะของการติดตั้งบน 
                แขวน (Horizontal Discharge) 

               - น าฝาท่ีถอดจากดา้นล่าง-หนา้ของชุดคอยลต์ามขอ้ 4 มาประกอบกลบัเขา้ดา้นบนของชุดคอยลเ์ยน็ พร้อมทั้ง 
              น าฝาของชุดพดัลมประกอบเขา้กลบัดงัเดิม 

               - ตรวจสอบแนวรอยต่อหากมีช่องวา่งใหย้าดว้ยซิลิโคลนเพื่อป้องกนัการร่ัวของลม  
6.2.11  เคร่ืองรุ่น 40RBU030 แฟนคอยลส์ าหรับติดตั้งระบบน ้ายา โดยจะตอ้งติดตั้งแบบตั้งพื้นเท่านั้น 

 
รูปท่ี 16. การจดัเตรียมเคร่ืองรุ่น 40RBU020 ‟ 025 จากตั้งพื้นเป็นแบบแขวน 
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 การติดตั้ง 
       การยกเคร่ืองข้ึนท่ีสูง จะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหส้ายเคเบิ้ลกดผนงัเคร่ือง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความเสียหาย 
       ข้ึน ควรใชอุ้ปกรณ์รับแรง (Spreader Bars) ในการยกเคร่ืองข้ึนท่ีสูง ดงัแสดงในรูปท่ี 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 การติดตั้งเคร่ืองโดยการแขวน 
           - รุ่น 40RBU 012 - 015 จะตอ้งติดตั้งคานรับ ตวัเคร่ืองใหอ้ยูใ่นต าแหน่งของคาน A และ D ดงัแสดงในรูป และจะตอ้ง    
             ไม่กีดขวางการเปิดฝา B และ C เน่ืองจากการบริการ หรือซ่อมแซมพดัลมมอเตอร์ หรือ คอยล์ จะท าไดโ้ดยเปิดฝา B   
              และ C แลว้แต่กรณีนั้นๆ 

 
 
 
 

           - รุ่น 40RBU 020 - 025 จะตอ้งระมดัระวงัในการติดตั้งคานรับน ้าหนกัในส่วนของพดัลม (Blower Section) ซ่ึงจะตอ้ง  
              ใหอ้ยูใ่นบริเวณของฝา A เน่ืองจากฝา B จะตอ้งใชใ้นการบริการ และซ่อมแซม ดงัท่ีแสดงในรูป 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 17. การยกเคร่ืองข้ึนท่ีสูง 

รูปท่ี 18. การติดตั้งเคร่ืองรุ่น 40RBU 012 ‟ 015 โดยการแขวน 

รูปท่ี 19. การติดตั้งเคร่ืองรุ่น 40RBU 020 ‟ 025 โดยการแขวน 

 ฐานไมจ้ากโรงงาน 

 SPREADER BAR 
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6.3.3 ในกรณีท่ีติดตั้งแบบตั้งพื้น ผูติ้ดตั้งควรจดัเตรียมโครงเหล็กรอง  หรือฐานคอนกรีตส าหรับวางเคร่ือง  เพื่อท่ีจะ 
      ท าใหถ้าดน ้าทิ้งอยูสู่งจากพื้นไม่ต ่ากวา่ 15 เซนติเมตร เพื่อใหมี้พื้นท่ีเพียงพอส าหรับต่อท่อน ้ากลัน่ตวัและการ 
    ติดตั้งท่อดกัน ้ากลัน่ตวั (Drain Trap) นอกจากน้ีจะตอ้งเผือ่พื้นท่ีของตวัเคร่ืองไวส้ าหรับการบริการไดอ้ยา่ง  
    สะดวก 

6.3.4 ควรเอียงตวัเคร่ืองในอตัราส่วนไม่นอ้ยกวา่  1:100 เพื่อใหน้ ้าทิ้งในถาดสามารถไหลไดส้ะดวก 
6.3.5 ต่อท่อน ้ายาเขา้กบัระบบ โดยเลือกขนาดท่อน ้ายาใหเ้หมาะสม กบัขนาดการท าความเยน็และระยะทางท่ีเดิน 

      ท่อน ้ายา ทั้งท่อน ้ายาดา้นดูด (Suction) และท่อน ้ายาดา้นน ้ายาเหลว (Liquid) มีจุดต่ออยูภ่ายในตวัเคร่ือง 
      Expansion Valve ติดตั้งไวแ้ลว้ มาจากโรงงานหลงัจากเช่ือมท่อเสร็จใหน้ า Bulb ของ Expansion Valve มา 
      ติดตั้งแนบไวท่ี้ท่อน ้ายาดา้นดูด (Suction) ตามรูป 
 
 
 
 
 
 

       
 

7. การติดตั้งท่อระบายน า้ 
    การต่อท่อระบายน ้าใหป้ฏิบติัตามคู่มือการติดตั้งเพื่อท าใหน้ ้าไหลออกไดอ้ยา่งเหมาะสม  และใชฉ้นวนกนัความร้อน  
    หุม้ท่อน ้าทิ้งเพื่อไม่ใหเ้กิดหยดน ้า การวางแนวท่อท่ีไม่เหมาะสมถา้หากระบบท่อน ้าทิ้งมีปัญหา อาจมีผลท าใหน้ ้าร่ัว  
    หรือหยดภายในหอ้งและก่อความเสียหายกบัเฟอร์นิเจอร์ได้ 
  ตอ้งมีฉนวนกนัความร้อนท่ีเหมาะสมส าหรับท่อระบายน ้าของตวัเคร่ืองภายใน  
  ตอ้งมีพื้นท่ีส าหรับฉนวนกนัความร้อนท่ีเหมาะสมกบัท่อท่ีเช่ือมต่อกบัตวัเคร่ืองภายใน  ฉนวนกนัความร้อนท่ีไม่ 

 เหมาะสมอาจท าใหมี้น ้าหยดได ้
  จดัท่อระบายน ้าในแนวเอียงลง (1/100 หรือมากกวา่) และอยา่เดินท่อข้ึนแลว้ลง (แบบโคง้) หรือดกัน ้าในท่อ 

               อาจท าใหเ้กิดเสียงผดิปกติได้ 
  ส าหรับความยาวของท่อท่ีพาดขวาง ควรจ ากดัอยูท่ี่ 20 ม. หรือนอ้ยกวา่ ในกรณีท่ีใชท้่อยาว ใหย้ดึท่อท่ีระยะห่าง 

 1.5 ถึง 2 ม. เพื่อป้องกนัการตกคา้งของน ้าทิ้งภายในท่อ 
  ติดตั้งชุดท่อระบายน ้าตามท่ีแสดงในรูปภาพดา้นล่าง 
  อยา่ท าใหเ้กิดแรงกดท่ีส่วนขอ้ต่อของท่อระบายน ้า 
  การเดินท่อน ้าทิ้งควรมีขอ้งอน ้าทิ้งตามรูป ดา้นซา้ยหรือดา้นขวาตามสะดวก รูท่อน ้าทิ้งท่ีไม่ไดต่้อกบัท่อใหอุ้ด 

              ปลัก๊ไว ้ในสถานท่ีติดตั้งบางแห่งอาจมีสาเหตุเป็นผลใหน้ ้าทิ้งตกคา้งภายในถาดมาก อาจเกิดการอุดตนัท่ีรู 
              ทางออกของถาด การป้องกนัปัญหาดงักล่าวท าไดโ้ดยต่อท่อน ้าทิ้งเพิ่มเติมข้ึนอีกดา้นหน่ึง  ใชท้่อขนาดไม่ต ่า 

รูปท่ี 20 
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              กวา่ 1 น้ิว ต่อเขา้เหนือขอ้งอควรท า Trap น ้ากนักล่ิน ตามรูป โดยค่า P = Maximum negative pressure กรณีไม่ทราบ 
             ค่าใหใ้ชค้่า 80 มม. 

 

 

รูปท่ี 21. แบบดูดลมผา่นคอยล ์(Draw-Through) 
 

โดย P คือ MAXIMUM NEGATIVE PRESSURE ของเคร่ืองส่งลมเยน็ (หน่วยเป็นน้ิว) หรือกรณีไม่ทราบค่าส าหรับรุ่น 
        40RBU ใชร้ะยะ 80 มม. 

8. การเดินท่อสารท าความเยน็ / การไล่อากาศออก 
 หากท่อส่งสารท าความเยน็ยาว ใหใ้ชส้กรูยดึท่ีระยะทุกๆ 2.5 ม. ถึง 3 ม. เพื่อยดึใหท้่อส่งสารท าความเยน็แน่นข้ึน

มิฉะนั้นอาจท าใหเ้กิดเสียงผดิปกติได้ 
 ใชแ้ฟลร์นตัท่ีใหม้ากบัตวัเคร่ืองภายในหรือแฟลร์นตัท่ีใชก้บัสารท าความเยน็ R410A 

 

การต่อท่อสารท าความเยน็ 
       แรงดนัของ R410A จะสูงกวา่แรงดนัของ R22 (ประมาณ1.6 เท่า) ความหนาของท่อสารท าความเยน็แนะน าไม่ต ่ากวา่น้ี 

 

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 
ดา้นนอกของท่อทองแดง 

ความหนา 

Ø 1/4 น้ิว Ø 6.35 มม. 0.76 มม. 
Ø 3/8 น้ิว Ø 9.53 มม. 0.81 มม. 
Ø 1/2 น้ิว Ø 12.70 มม. 0.81 มม. 
Ø 5/8 น้ิว Ø 15.88 มม. 0.89 มม. 
Ø 3/4 น้ิว Ø 19.05 มม. 0.89 มม. 
Ø 7/8 น้ิว Ø 22.23 มม. 1.14 มม. 
Ø 1-1/8 น้ิว Ø 28.58 มม. 1.27 มม. 

Ø 1-3/8 น้ิว Ø 34.93 มม. 1.40 มม. 
 

การเดินท่อสารท าความเยน็/การไล่อากาศออก 
ข้อควรระวัง 
 

ตารางท่ี 2 
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ส าหรับเคร่ืองรุ่น 40RBU 
การเดินท่อสารความเยน็ไดอ้อกแบบไวส้ าหรับงานขนาดใหญ่  และใชท้่อสารความเยน็ขนาดใหญ่ตามท่ีระบุไวใ้น
ตารางขอ้มูล 
การเช่ือมท่อสารความเยน็ทุกคร้ังควรใชก้๊าซไนโตรเจน ผา่นเขา้ภายในท่อเพื่อป้องกนัการเกิดออกไซด์ และจะตอ้งมี
ผา้เปียกห่อหุม้ท่อทั้งสองดา้นของแนวเช่ือม เพื่อป้องกนัความร้อนจากการเช่ือมไปท าลายฉนวนความร้อน และ 
อุปกรณ์ของเอก็ซ์แปนชนัวาล์วและลูกยางต่างๆ หรือใหถ้อดส่วนนั้นๆ ออกชัว่คราว หลงัเช่ือมต่อท่อน ้ายาเสร็จส้ิน 
น า BULB ของ Thermostatic Expansion Valve ท่ีติดตั้งในตวัเคร่ือง มาติดตั้งกบัท่อดา้นดูด (Suction) ตามรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรระวงั 
 ขจดัฝุ่ นผงและความช้ืนภายในท่อต่อเช่ือม 
 เช่ือมส่วนต่อ(ระหวา่งท่อและตวัเคร่ือง)ใหแ้น่นหนา  
 ดูดอากาศภายในระบบท่อดว้ยป้ัมสุญญากาศ 
 ตรวจการร่ัวของท่อทุกจุดเช่ือมดว้ยก๊าซไนโตรเจน 
 ท่อน ้ายาท่ีเดินระหวา่งคอนเดนซ่ิงยนิูตและแฟนคอยลย์นิูต ตอ้งมีฉนวนห่อหุม้ท่อทางดูดของสารความเยน็ (Suction) 
 ในกรณีท่ีการติดตั้งท่ีมีระยะการเดินท่อมากกวา่ 15 เมตร โปรดติดต่อ บริษทัฯ 

 

              หลงัจากท าการเดินท่อเรียบร้อยแลว้ควรท าการทดสอบความแน่นของรอยต่อ  โดยการบรรจุก๊าซไนโตรเจนเขา้ไป 
        ภายในมีความดนั 200 ปอนดต่์อตารางน้ิว (ท่ีหวัถงัตอ้งมีวาลว์ควบคุมแรงดนั Regulator ดว้ย) ใชฟ้องสบู่หรือผงซกัฟอก        
        ทาบริเวณรอบสังเกตดูวา่มีการร่ัวหรือไม่โดยสังเกตจากฟองอากาศจะเกิดข้ึนถา้มีการร่ัว  เม่ือพบวา่หวัต่อแน่นสนิทไม่มี 
        รอยร่ัวใหร้ะบายก๊าซไนโตรเจนออก  และท าการสูญญากาศจนใหค้่า ‟30น้ิวปรอท (IN.Hg) โดยใชเ้วลาอยา่งนอ้ย  
         30 นาที 
 

9. การเดินสายไฟและการต่อสายไฟ 
- ใชส้ายไฟท่ีก าหนดในการเช่ือมต่อขั้วต่างๆ ยดึใหแ้น่นเพื่อป้องกนัแรงท่ีกระท าต่อสายไฟจากภายนอก 
- การเดินสายไฟท่ีไม่สมบูรณ์หรือการดดัแปลง อาจท าใหเ้กิดเพลิงไหมห้รือปัญหาอ่ืนๆ ได ้
- ต่อสายดิน (สายกราวนด)์ การต่อสายดินท่ีไม่สมบูรณ์อาจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าช็อต หา้มต่อสายดินกบัท่อก๊าซ ท่อน ้า 

          สายล่อฟ้า หรือสายดินส าหรับโทรศพัท์ 

รูปท่ี 22 
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10. วงจรไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ (โดยผู้ติดตั้ง) 

 
 

รูปท่ี 23 
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11. การเร่ิมเดินเคร่ืองและทดสอบการท างาน 
ด าเนินการทดสอบการท างานโดยลองเดินพดัลมเคร่ืองปรับอากาศ 
 สังเกตท่อลมและท่อน ้ายาวา่มีการสั่นสะเทือนผดิปกติหรือไม่ 
 ตรวจสอบปริมาณลมให้ ปรับแต่งท่อลม เลือกใชค้วามเร็วรอบมอเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัท่อลมเพื่อใหไ้ดป้ริมาณลม

ใกลเ้คียงกบัท่ีออกแบบไว ้
 

12. การบ ารุงรักษา 
ภายหลงัการใชง้านเคร่ืองแฟนคอยลแ์ลว้ ควรมีการตรวจเช็คและการบ ารุงรักษาตวัเคร่ืองเป็นระยะๆ  ทั้งน้ีเพื่อ 
ป้องกนัปัญหาท่ี อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นขณะใชง้าน และเพื่อการใชง้านท่ียาวนานซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ท าความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
 ตรวจสอบสภาพของคอยลเ์ยน็และท าความสะอาดอยา่งนอ้ย 6 เดือน/คร้ัง 
 ตรวจสอบสภาพของพดัลมและท าความสะอาดอยา่งนอ้ย 6 เดือน/คร้ัง 
 ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพาน สกรูขนัล็อคพเูลยท์ั้งของพดัลมและมอเตอร์วา่อยูใ่นสภาพขนัแน่นดี 

อยา่งนอ้ย 1 เดือน / คร้ัง 
 แบร่ิงท่ีเพลาของชุดพดัลมและมอเตอร์มีสารหล่อล่ืนอดัไวใ้ชไ้ดน้าน  (ไม่จ  าเป็นตอ้งท าการซ่อมบ ารุงโดยการเติม 

สารหล่อล่ืน) หากแหง้หรือมีการร่ัวออกมาจะตอ้งตรวจสอบ  หากลูกปืนของแบร่ิงเสียหายจะตอ้งเปล่ียนแบร่ิงใหม่ 
 ตรวจสอบระบบสารท าความเยน็ทุกๆ เดือน ในช่วงปีแรกๆ และเล่ือนเป็นทุก 6 เดือนในปีต่อไป 
 

13. การตรวจสอบภายหลงัการติดตั้งและก่อนเดินเคร่ือง 
 ตรวจสอบทางดา้นความมัน่คงแขง็แรงของการติดตั้งตวัเคร่ือง  
 ขนาดของมอเตอร์ท่ีติดตั้งตรงตามขอ้ก าหนด  
 ขนาดของพเูล่ยถู์กตอ้งตรงตามขอ้ก าหนด 
 ชนิดของสายพานถูกตอ้งตามร่องของพเูล่ยท่ี์ใช้ 
 ผูติ้ดตั้งตอ้งปรับแต่งพเูล่ยข์องมอเตอร์  และพเูล่ยข์องพดัลมใหอ้ยูใ่นระนาบเดียวกนั (Alignment) ดงัท่ีแสดงดงัรูป 

เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัแบร่ิงและสายพานภายหลงัเดินเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การปรับแต่งพเูล่ย ์(Alignment) 

 รูปท่ี 24 



28 

 

 ตรวจสอบนทัและสกรูท่ีใชย้ดึพดัลม มอเตอร์ ตลอดจนเช็คสกรูใชข้นัล็อคแบร่ิงหรือพเูล่ยว์า่อยูใ่นสภาพขนัล็อคแน่น
ไม่หลุดหรือคลายออก 

 หลงัจากต่อท่อน ้าทิ้งเรียบร้อย ควรตรวจสอบการไหลของน ้าทิ้ง โดยทดลองเทน ้าลงในถาดน ้าทิ้งและตรวจสอบการ
ไหลของน ้าวา่ไหลสะดวกหรือไม่ 

 ตรวจสอบฉนวนความเยน็ท่ีติดในตวัเคร่ืองอยูใ่นสภาพเรียบร้อย ตลอดจนฉนวนท่ีหุม้ท่อน ้าทิ้งไดหุ้ม้ชิดสนิทเขา้กบั
ตวัเคร่ืองดี ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการเกิดการควบแน่น (Condensation) ท่ีบริเวณดงักล่าว 

 

1) วธีิปรับความตึงของสายพาน วธีิท่ี 1 
1.1 การตั้งสายพานแบบสองเส้น : ใหเ้อาจุด B ของเคร่ืองวดั เก่ียวกบัสายพานเส้นท่ี 2 และจุด A เก่ียวกบัสายพาน

เส้น   ท่ี 1 แลว้ดึงเคร่ืองวดัใหค้่าของจุด C อยูท่ี่ SPA จากนั้นใหอ่้านค่าของสายพานเส้นท่ี 1 ท่ีจุด D ของเคร่ืองวดั 
การวดัค่าสายพานเส้นท่ี 2 ใชห้ลกัการเดียวกบัการวดัสายพานเส้นท่ี 

 
 
 
 
 

1.2 การตั้งสายพานแบบหน่ึงเส้น : ใหจุ้ด B ของเคร่ืองวดัเก่ียวกบัแผน่เหล็ก โดยใหแ้ผน่เหล็กอยูใ่นระนาบเดียวกนั
กบั สายพาน จากนั้นใหป้ฏิบติัตามการตั้งสายพานแบบ 2 เส้น 

 

 
 
 

1.3 การก าหนดค่าความตึง-หยอ่นของสายพานในรูปต่างๆ : ถา้ค่าการอ่านจุด D เกินจากท่ีก าหนดแสดงวา่สายพาน
หยอ่นถา้ต ่ากวา่ท่ีก าหนดแสดงวา่สายพานตึง 

หมายเหตุ : D ระยะห่างความตึงของสายพานส าหรับรุ่น 40RBU คือ 7-11 มม. 
 

การปรับความตึงของสายพาน แบบท่ีมีสายพาน 

 แผน่เหล็กหนา 3 มม. 

การปรับความตึงของสายพาน แบบท่ีมีสายพาน 2 เส้น 

สายพานเส้นท่ี 1 
สายพานเส้นท่ี 2 
 

รายละเอียดจุด C 

รูปท่ี 26 

รูปท่ี 25 
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2)  วธีิปรับความตึงของสายพานวธีิท่ี 2 
2.1 ใชแ้รงตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางการวดัความตึงของสายพาน กดลงระหวา่งก่ึงกลางของสายพาน สายพานจะมี

การยบุตวั (Deflection) ดงัท่ีก าหนดไวใ้นตาราง 
 

 
 

 

2.2 ถา้มีการยบุตวั (Deflection) มากกวา่ท่ีก าหนด (หยอ่นเกินไป) ตอ้งปรับความตึงของสายพานใหม้ากข้ึน  
2.3 ถา้มีการยบุตวั (Deflection) นอ้ยกวา่ท่ีก าหนด (ตึงเกินไป) ตอ้งปรับความตึงของสายพานใหล้ดลง 

 
 

Belt Section 
Load used to set belt 

tension (Kg) 
Small pulley 

diameter d (mm) 
Deflection per 100 mm of 

span length E (mm) 

Standard B/17 5.10 

    90 < 125 
>125 < 160 
>160 < 200 

        >200 

3.15 
2.85 
2.75 
2.65 

SPB 
SV/15N 

XPB, 5VX 
7.65 

  112 < 160 
>160 < 224 
>224 < 355 

        >355 

3.00 
2.55 
2.22 
2.10 

ตารางท่ี 3. ค่าความตึงของสายพาน 
  หลงัจากต่อท่อน ้าทิ้งเรียบร้อย ควรตรวจสอบการไหลของน ้าทิ้ง โดยทดลองเทน ้าลงในถาดน ้าทิ้งและตรวจสอบการ 

ไหลของวา่ไหลสะดวกหรือไม่ 
 ตรวจสอบฉนวนความเยน็ท่ีบุในตวัเคร่ืองอยูใ่นสภาพเรียบร้อย  ตลอดจนฉนวนท่ีหุม้น ้าทิ้งไดหุ้ม้ชิดสนิทเขา้กบัตวั 
       เคร่ืองดี ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการเกิดการควบแน่น (Condensation) ท่ีบริเวณดงักล่าว 

 

 ผูติ้ดตั้งตอ้งติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ตดัตอน  อุปกรณ์ชุดสตาร์ทเตอร์ โอเวอร์โหลด เฟสโปรเทคชัน่ รวมถึง
อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภยัอ่ืน ท่ีมีพิกดัท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะป้องกนัมอเตอร์ตามเกณฑข์องทางไฟฟ้า 

        หมายเหตุ : ก่อนการเดินเคร่ืองจะตอ้งติดตั้งและปรับแต่งโอเวอร์โหลดใหเ้หมาะสมกบัพิกดัของมอเตอร์   
                           เพื่อป้องกนัมอเตอร์เสียหายขณะเดินเคร่ือง  เน่ืองจากบริเวณลมจริงอาจจะมากกวา่ท่ีออกแบบไว  ้

รูปท่ี 27 

การปรับความตึงของสายพาน วธีิท่ี 2 

 ระยะความตึงของสายพาน (มิลลิเมตร) 
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 ขนาดและประเภทของสายไฟฟ้าตอ้งมีความเหมาะสมกบัขนาดของมอเตอร์ท่ีใชติ้ดตั้งตามมาตรฐานท่ีทางราชการ
ก าหนดตลอดการยดึเกาะสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า อยูใ่นสภาพเรียบร้อย และไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

 ควรตรวจสอบการเขา้สายไฟฟ้ากบัขั้วมอเตอร์ใหแ้น่ใจวา่การเขา้สายไฟฟ้าเรียบร้อยดี  เพื่อป้องกนัมอเตอร์เสียหาย
จากการเกิดประกายไฟ (Spark) ท่ีขั้วมอเตอร์ 

 ผูติ้ดตั้งตอ้งติดตั้งฟิลเตอร์กรองอากาศใหเ้รียบร้อยก่อนการเดินเคร่ือง  

สาเหตุและวธีิการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

ปัญหา สาเหต ุ วธีิการแกไ้ข 
1. ลมแฟนคอยล์ออกน้อยเกินไป „ รอบของพดัลมนอ้ยเกินไป 

 
 
„ ความเสียดทาน (Total Pressure) ของระบบ
มากเกินไป เช่นหร่ีแคมเปอร์มากเกินไป มีส่ิง
กีดขวางมาบงัลมรีเทิร์น เป็นตน้ 
„ พดัลมหมุนกลบัทาง 

„ เพ่ิมรอบพดัลมและอาจจะตอ้งเพ่ิมขนาด
ของมอเตอร์ (ดูรายละเอียดวธีิเพ่ิมรอบของ
พดัลมในหมวดของการเดินเคร่ือง) 
„ ตรวจเช็คและลดความเสียดทานของ
ระบบ 
 
„ ต่อมอเตอร์ใหพ้ดัลมหมุนถูกทิศทาง 

2. ลมเแรงเกินไปมอเตอร์กินกระแส
สูงผิดปกติเบรคเกอร์ทิป 
 
 
 

„ รอบของพดัลมมากเกินไป 
 
 
„ ความเสียดทาน (Total Pressure) ของระบบ
นอ้ยเกินไปเช่น ยงัไม่ไดใ้ส่ฟิลเตอร์กรอง
อากาศ ยงัไม่ไดต้่อท่อลมยงัไม่ไดป้รับแต่ง 
แคมเปอร์ของท่อลม 

• ลดรอบการหมุนของพดัลม (ดูรายละเอียด
วธีิเพ่ิมรอบของพดัลมในหมวดของการ
เดินเคร่ือง) 
„ ตรวจเช็คและเพ่ิมความเสียดทานของ
ระบบ 

3. สายพานขาดบ่อย 
 
 
 

„ ใส่จ านวนสายพานไม่เหมาะสมหรือใช้
สายพานผิดประเภท (กรณีท่ีมีการเปล่ียน 
Pulley) 
„ ตั้งระยะห่างระหวา่งพเูลยม์ากเกินไป ท าให้
เกิดความเสียหายท่ีสายพานขณะท่ีติดตั้ง
สายพานบนตวัพเูล่ย ์
„ ไม่ไดป้รับแต่ง (Alignment) พเูล่ยข์อง
มอเตอร์และพเูล่ยข์องพดัลมใหอ้ยูใ่นระนาบ
เดียวกนั 
 

• ตรวจสอบรายละเอียดและเลือกใช้
สายพานใหถู้กตอ้งประเภท 
 
„ ลดระยะห่างระหวา่งพเูล่ยก่์อนติดตั้ง 
 
 
„ ท าการปรับแต่ง (Alignment) พเูล่ยใ์หอ้ยู่
ในระนาบเดียวกนั 

4. เสียงดงั „ พเูล่ยไ์ม่ไดส้มดุลย ์
„ สายพานหยอ่นเกินไป 
„ ไม่ไดป้รับแต่ง (Alignment) 
„ พเูล่ยข์องของมอเตอร์และพเูล่ยข์องใบพดั
ไม่อยูร่ะนาบเดียวกนั 
 

„ เปล่ียนเป็นพเูล่ยท่ี์ไดรั้บการถ่วงศูนย์
มาแลว้ 
„ ปรับความตึงของสายพาน 
„ ท าการปรับแต่ง (Alignment) 
„ ท าการปรับแต่ง (Alignment) พเูล่ยใ์หอ้ยู่
ในระนาบเดียวกนั 



31 

 

ตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ลมแรงเกินไป 
„ แบร่ิงหรือเพลาเสียหาย 

„ แกไ้ขดงัขอ้ 2 
„ ตรวจเช็คและซ่อมแซม 

5. สัน่ „ พเูล่ยไ์ม่ไดส้มดุลย ์(Unbalanced) 
„ สายพานหยอ่นเกินไป 
„ ไม่ไดป้รับแต่ง (Alignment) พเูล่ยม์อเตอร์  
และพเูล่ยใ์บพดัใหอ้ยูร่ะนาบเดียวกนั 
„ ระยะห่างระหวา่งศูนยก์ลางระหวา่งพเูล่ยย์าว
เกินไป 
„ เพลาไม่สมดุลย ์
„ การยดึเคร่ืองหรืออุปกรณ์ Support ไม่ดี 

„ เปล่ียนพเูล่ยท่ี์ไดรั้บการถ่วงศูนยม์าแลว้ 
„ ปรับความตึงของสายพาน 
„ ท าการปรับแต่ง (Alignment) พเูล่ยใ์หอ้ยู่
ในระนาบเดียวกนั 
„ ลดระยะห่างระหวา่งศูนยก์ลางลง 
 
„ เปล่ียนเพลาใหม่ 
„ ตรวจเช็คและแกไ้ข 

6. น ้าหยดออกจากตวัเคร่ือง „ ความเอียงเคร่ืองไม่ไดร้ะดบั 
„ ความเอียงท่อน ้ าท้ิงไม่ไดร้ะดบั 
„ ความช้ืนสมัพทัธ์ในบริเวณท่ีติดตั้งสูงเกินไป 
„ ท่อน ้ าท้ิงอุดตนัหรือไหลไม่สะดวก 
„ ไม่ไดต้่อท่อดกัน ้ ากลัน่ตวั (Drain Trap) 
„ ลมแรงเกินไปจนน ้ ากระเซ็นออกจากคอยล์
เยน็ 

„ ปรับระดบัความเอียงใหม่ 
„ ปรับระดบัความเอียงของท่อน ้ าท้ิงใหม่ 
„ ตรวจเช็คค่า k และแกไ้ข 
„ ตรวจเช็คและแกไ้ข 
„ ต่อท่อดกัน ้ ากลัน่ตวัใหถู้กตอ้ง 
„ แกไ้ขดงัขอ้ 2 
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