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Please read this Installation Manual carefully before installing the Air Conditioner.
• This Manual describes the installation method of the indoor unit.
• For installation of the outdoor unit, follow the Installation Manual attached to the outdoor unit.
• For precaution for safety, follow the Installation Manual attached to the outdoor unit.

ADOPTION OF R32 REFRIGERANT

This Air Conditioner has adopted a refrigerant HFC (R32) which does not destroy the ozone layer.
Be sure to check the refrigerant type for outdoor unit to be combined, and then install it.

Original instruction

According to IEC 60335-1
This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety. Children should be 
supervised to ensure that they do not play with the appliance.

According to EN 60335-1
This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision.

12 Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .24

Auto-restart

This air conditioner is equipped with an Automatic restarting facility which allows the air conditioner to resume 
the set operating conditions in the event of a supply power shutdown without the use of the remote controller.
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Qualified installer

The qualified installer is a person who installs, maintains, relocates and removes the air conditioners 
He or she has been trained to install, maintain, relocate and remove the air conditioners or,  
alternatively, he or she has been instructed in such operations by an individual or individuals who have  
been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to these operations. 
The qualified installer who is allowed to do the electrical work involved in installation, relocation and 
removal has the qualifications pertaining to this electrical work as stipulated by the local laws and 
regulations, and he or she is a person who has been trained in matters relating to electrical work on 
the air conditioners or, alternatively, he or she has been 
individuals who have been trained and is thus thoroughly 

The qualified installer who is allowed to do the refrigerant handling and piping work involved in 
installation, relocation and removal has the qualifications pertaining to this refrigerant handling and 
piping work as stipulated by the local laws and regulations, and he or she is a person who has been 
trained in matters relating to refrigerant handling and piping work on the air conditioners or,   
alternatively, he or she has been instructed in such matters by an individual or individuals who have 
been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to this work. 
The qualified installer who is allowed to work at heights has been trained in matters relating to working 
at heights with the air conditioners or, alternatively, he or she 
has been instructed in such matters by an individual or individuals who have been trained and is thus 
thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.

Qualified service 
person

The qualified service person is a person who installs, repairs, maintains, relocates and removes the 
air conditioners. He or she has been trained to install, repair, maintain, relocate and remove the air  
conditioners or, 
individuals who have 
these operations.
The qualified service person who is allowed to do the electrical work involved in installation, repair, 
relocation and removal has the qualifications pertaining to this electrical work as stipulated by the local 
laws and regulations, and he or she is a person who has been trained in matters relating to electrical 
work on the air conditioners or, alternatively, he or she has been 
individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly 
related to this work.
The qualified service person who is allowed to do the refrigerant handling and piping work involved in 
installation, repair, relocation and removal has the qualifications pertaining to this refrigerant handling 
and piping work as stipulated by the local laws and regulations, and he or she is a person who has 
been trained in matters relating to refrigerant handling and piping work on the air conditioners  
or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an 
individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge 
related to this work.
The qualified service person who is allowed to work at heights has been trained in matters relating to 
working at heights with the air conditioners or, alternatively, he 
matters by an individual or individuals who have been trained and in thus thoroughly acquainted with  
the knowledge related to this work.
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Thank you for purchasing this air conditioner.
Please read carefully through these instructions that contain important information which complies with the 
Machinery Directive (Directive 2006/42/EC), and ensure that you understand them.
After completing the installation work, hand over this Installation Manual as well as the Owner’s Manual provided 
to the user, and ask the user to keep them in a safe place for future reference.

Generic Denomination: Air Conditioner

Definition of Qualified Installer or Qualified Service Person
The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service 
person. When any of these jobs is to be done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you.
A qualified installer or qualified service person is an agent who has the qualifications and knowledge described in 
the following table.

Definition of Protective Gear 
When the air conditioner is to be transported, installed, maintained, repaired or removed, wear protective gloves 
and ‘safety’ work clothing.
In addition to such normal protective gear, wear the protective gear described below when undertaking the special 
work detailed in the following table.
Failure to wear the proper protective gear is dangerous because you will be more susceptible to injury, burns, 
electric shocks and other injuries.

nrow raeg evitcetorPnekatrednu kroW

All types of work
Protective gloves 
‘Safety’ working clothing

Electrical-related 
work

Gloves to provide protection for electricians 
Insulating shoes 
Clothing to provide protection from electric shock

Work done at heights
(50 cm or more) Helmets for use in industry

Transportation of 
heavy objects Shoes with additional protective toe cap

Repair of outdoor unit Gloves to provide protection for electricians 

These safety cautions describe important matters concerning safety to prevent injury to users or other people and
damages to property. Please read through this manual after understanding the contents below (meanings of
indications), and be sure to follow the description.

Indication Meaning of Indication

 WARNING Text set off in this manner indicates that failure to adhere to the directions in the warning could result 
in serious bodily harm (*1) or loss of life if the product is handled improperly.

 CAUTION Text set off in this manner indicates that failure to adhere to the directions in the caution could result 
in slight injury (*2) or damage (*3) to property if the product is handled improperly.

*1:  Serious bodily harm indicates loss of eyesight, injury, burns, electric shock, bone fracture, poisoning, and other 
injuries which leave aftereffect and require hospitalization or long-term treatment as an outpatient.

*2:  Slight injury indicates injury, burns, electric shock, and other injuries which do not require hospitalization or longterm 
treatment as an outpatient.

*3: Damage to property indicates damage extending to buildings, household effects, domestic livestock, and pets.

MEANINGS OF SYMBOLS DISPLAYED ON THE UNIT

WARNING
(Risk of �re)

Read the OWNER’S MANUAL carefully before operation.

Service personnel are required to carefully read the OWNER’S MANUAL and
INSTALLATION MANUAL before operation.

Further information is available in the OWNER’S MANUAL, INSTALLATION MANUAL,
and the like.

This mark is for R32 refrigerant only. Refrigerant type is written on 
nameplate of outdoor unit.
In case that refrigerant type is R32, this unit uses a �ammable 
refrigerant.
If refrigerant leaks and comes in contact with �re or heating part, it will 
create �re. harmful gas and there is risk of 

this work.
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Warning indications on the air conditioner unit
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WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote electric power supplies before servicing.

WARNING

Moving parts. 
Do not operate unit with grille removed. 
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts. 
You might get burned when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminium fins of the unit. 
Doing so may result in injury.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before the operation, otherwise there might be 
the burst.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

– 3 –
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1 Precautions for safety
The manufacturer shall not assume any liability for the damage 
caused by not observing the description of this manual.

WARNING

General
• Before starting to install the air conditioner, read through the

Installation Manual carefully, and follow its instructions to install
the air conditioner.

• Only a quali ed installer or service person is allowed to do
installation work. Inappropriate installation may result in water
leakage, electric shock or  re.

• Do not use any refrigerant different from the one speci ed
for complement or replacement. Otherwise, abnormally high
pressure may be generated in the refrigeration cycle, which
may result in a failure or explosion of the product or an injury to
your body.

• Before opening the intake grille of the indoor unit or service
panel of the outdoor unit, set the circuit breaker to the OFF
position. Failure to set the circuit breaker to the OFF position
may result in electric shocks through contact with the interior
parts. Only a quali ed installer (*1) or quali ed service
person (*1) is allowed to remove the intake grille of the indoor
unit or service panel of the outdoor unit and do the work
required.

• Before carrying out the installation, maintenance, repair or
removal work, set the circuit breaker to the OFF position.
Otherwise, electric shocks may result.

• Place a “Work in progress” sign near the circuit breaker while
the installation, maintenance, repair or removal work is being
carried out. There is a danger of electric shocks if the circuit
breaker is set to ON by mistake.

• Only a quali ed installer (*1) or quali ed service person (*1) is
allowed to undertake work at heights using a stand of 50 cm
or more or to remove the intake grille of the indoor unit to
undertake work.
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• Wear protective gloves and safety work clothing during
installation, servicing and removal.

• Do not touch the aluminium  n of the unit. You may injure
yourself if you do so. If the  n must be touched for some
reason,  rst put on protective gloves and safety work clothing,
and then proceed.

• Do not climb onto or place objects on top of the outdoor unit.
You may fall or the objects may fall off of the outdoor unit and
result in injury.

• When work is performed at heights, use a ladder which
complies with the ISO 14122 standard, and follow the
procedure in the ladder’s instructions. Also wear a helmet for
use in industry as protective gear to undertake the work.

• Before cleaning the  lter or other parts of the outdoor unit, set
the circuit breaker to OFF without fail, and place a “Work in
progress” sign near the circuit breaker before proceeding with
the work.

• Before working at heights, put a sign in place so that no-one will
approach the work location, before proceeding with the work.
Parts and other objects may fall from above, possibly injuring
a person below. While carrying out the work, wear a helmet for
protection from falling objects.

• Do not use the refrigerant other than R32.
For the refrigerant type, check the outdoor unit to be combined.

• The refrigerant used by this air conditioner, follow to the outdoor
unit.

• The air conditioner must be transported in stable condition. If
any part of the product is broken, contact the dealer.

• When the air conditioner must be transported by hand, carry it
by two or more people.

• Do not move or repair any unit by yourself. There is high
voltage inside the unit. You may get electric shock when
removing the cover and main unit.

• This appliance is intended to be used by expert or trained users
in shops, in light industry, or for commercial use by lay persons.

Selection of installation location
• When the air conditioner is installed in a small room, provide

appropriate measures to ensure that the concentration of
refrigerant leakage occur in the room does not exceed the
critical level.

• Do not install in a location where  ammable gas leaks are
possible. If the gas leak and accumulate around the unit, it may
ignite and cause a  re.

• To transport the air conditioner, wear shoes with additional
protective toe caps.

• To transport the air conditioner, do not take hold of the bands
around the packing carton. You may injure yourself if the bands
should break.

• Install the indoor unit at least 2.5 m above the  oor level since
otherwise the users may injure themselves or receive electric
shocks if they poke their  ngers or other objects into the indoor
unit while the air conditioner is running.

• Do not place any combustion appliance in a place where it is
directly exposed to the wind of air conditioner, otherwise it may
cause imperfect combustion.

• Appliance and pipe-work shall be installed, operated and stored
in a room with a  oor area larger than Amin m2.
How to get Amin m

2: Amin = (M / (2.5 × 0.22759 × h0))
2

M is the refrigerant charge amount in appliance in kg;
h0 is the installation height of the appliance in m:
0.6 m for  oor standing / 1.8 m for wall mounted / 1.0 m for
window mounted / 2.2 m for ceiling mounted. (For these units 

(R32 refrigerant models only. For detail, refer to Installation
Manualof the outdoor unit.)

Installation
• When the indoor unit is to be suspended, the designated hanging

bolts (M10 or W3/8) and nuts (M10 or W3/8) must be used.
• Install the air conditioner securely in a location where the base

can sustain the weight adequately. If the strength is not enough,
the unit may fall down resulting in injury.

recommend installation height 2.5 m.)
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• Follow the instructions in the Installation Manual to install the
air conditioner. Failure to follow these instructions may cause
the product to fall down or topple over or give rise to noise,
vibration, water leakage or other trouble.

• Carry out the speci ed installation work to guard against the
possibility of high winds and earthquake. If the air conditioner is
not installed appropriately, a unit may topple over or fall down,
causing an accident.

• If refrigerant gas has leaked during the installation work,
ventilate the room immediately. If the leaked refrigerant gas
comes in contact with  re, noxious gas may generate.

• Use forklift to carry in the air conditioner units and use winch or
hoist at installation of them.

Refrigerant piping
• Install the refrigerant pipe securely during the installation

work before operating the air conditioner. If the compressor
is operated with the valve open and without refrigerant pipe,
the compressor sucks air and the refrigeration cycles is over
pressurized, which may cause a injury.

• Tighten the  are nut with a torque wrench in the speci ed
manner. Excessive tighten of the  are nut may cause a crack in
the  are nut after a long period, which may result in refrigerant
leakage.

• After the installation work, con rm that refrigerant gas does
not leak. If refrigerant gas leaks into the room and  ows near
a  re source, such as a cooking range, noxious gas may be
generated.

• When the air conditioner has been installed or relocated,
follow the instructions in the Installation Manual and purge
the air completely so that no gases other than the refrigerant
will be mixed in the refrigerating cycle. Failure to purge the air
completely may cause the air conditioner to malfunction.

• Nitrogen gas must be used for the airtight test.
• The charge hose must be connected in such a way that it is not

slack.

Electrical wiring
• Only a quali ed installer (*1) or quali ed service person (*1) is

allowed to carry out the electrical work of the air conditioner.
Under no circumstances must this work be done by an
unquali ed individual since failure to carry out the work properly
may result in electric shocks and/or electrical leaks.

• To connect the electrical wires, repair the electrical parts
or undertake other electrical jobs, wear gloves to provide
protection for electricians and from heat, insulating shoes and
clothing to provide protection from electric shocks. Failure to
wear this protective gear may result in electric shocks.

• Use wiring that meets the speci cations in the Installation
Manual and the stipulations in the local regulations and laws.
Use of wiring which does not meet the speci cations may give
rise to electric shocks, electrical leakage, smoking and/or a  re.

• Connect earth wire. (Grounding work)
Incomplete grounding causes an electric shock.

• Do not connect earth wires to gas pipes, water pipes, and
lightning conductor or telephone earth wires.

• After completing the repair or relocation work, check that the
earth wires are connected properly.

• Install a circuit breaker that meets the speci cations in the
installation manual and the stipulations in the local regulations
and laws.

• Install the circuit breaker where it can be easily accessed by the
agent.

• To install the circuit breaker outdoors, install one which is
designed to be used outdoors.

• Under no circumstances the power wire must not be extended.
Connection trouble in the places where the wire is extended
may give rise to smoking and/or a  re.

• Electrical wiring work shall be conducted according to law and
regulation in the community and installation manual. 
Failure to do so may result in electrocution or short circuit.

1115350146-00_S01_ 297x210_56p_S_p70_200504.indd   6 20/05/04   9:34:44 AM



EN

EN

ID

– 6 –11-EN 12-EN

Test run
• Before operating the air conditioner after having completed the

work, check that the electrical control box cover of the indoor
unit and service panel of the outdoor unit are closed, and set
the circuit breaker to the ON position. You may receive an
electric shock if the power is turned on without  rst conducting
these checks.

• If there is any kind of trouble (such as an error display
has appeared, smell of burning, abnormal sounds, the air
conditioner fails to cool or heat or water is leaking) has occurred
in the air conditioner, do not touch the air conditioner yourself
but set the circuit breaker to the OFF position, and contact a
quali ed service person. Take steps to ensure that the power
will not be turned on (by marking “out of service” near the circuit
breaker, for instance) until quali ed service person arrives.
Continuing to use the air conditioner in the trouble status may
cause mechanical problems to escalate or result in electric
shocks or other trouble.

•

• Upon completion of the installation work, check for refrigerant
leaks and check the insulation resistance and water drainage.
Then conduct a test run to check that the air conditioner is
operating properly.

Explanations given to user
• Upon completion of the installation work, tell the user where the

circuit breaker is located. If the user does not know where the
circuit breaker is, he or she will not be able to turn it off in the
event that trouble has occurred in the air conditioner.

• If the fan grille is damaged, do not approach the outdoor unit but
set the circuit breaker to the OFF position, and contact a quali ed
service person (*1) to have the repairs done. Do not set the circuit
breaker to the ON position until the repairs are completed.

• After the installation work, follow the Owner’s Manual to explain
to the customer how to use and maintain the unit.

Relocation
• Only a quali ed installer (*1) or quali ed service person (*1) is

allowed to relocate the air conditioner. It is dangerous for the air
conditioner to be relocated by an unquali ed individual since a
 re, electric shocks, injury, water leakage, noise and/or vibration
may result.

• When carrying out the pump-down work shut down the
compressor before disconnecting the refrigerant pipe.
Disconnecting the refrigerant pipe with the service valve left
open and the compressor still operating will cause air or other
gas to be sucked in, raising the pressure inside the refrigeration
cycle to an abnormally high level, and possibly resulting in
rupture, injury or other trouble.

CAUTION
This Air Conditioner has adopted a refrigerant HFC (R32) 
which does not destroy the ozone layer.

• As the R32 refrigerant is easily affected by impurities such as 
moisture, oxidized 
not to allow the moisture, dirt, existing refrigerant, refrigerating
machine oil, etc., to get mixed up in the refrigeration cycle during
the installation work.

• A special tool for the R32 refrigerant is required for installation.
• Use a new and clean piping materials for the connecting pipe

so that moisture and dirt are not mixed together during the
installation work.

• When using existing pipes, follow the installation manual
enclosed with the outdoor unit.

(*1)  Refer to the “De nition of Quali ed Installer or Quali ed 
Service Person.”

film, oil, etc., due    to    the    high pressure, be careful

After the work has finished, use an insulation tester set 
(500V Megger) to check the resistance is 1 MΩ or more between
the charge section and the non-charge metal section (Earth
section). If the resistance value is low, a disaster such as a leak
or electric shock is caused at user’s side.
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Wireless remote controller 1
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1

3 Selection of installation place
WARNING

Install the air conditioner at enough strong place to withstand the weight of the unit.
If the strength is not enough, the unit may fall down resulting in injury.
Install the air conditioner at a height 2.5m or more from the floor.
If you insert your hands or others directly into the unit while the air conditioner operates, it is dangerous because you 
may contact with revolving fan or active electricity.

CAUTION
Do not install the air conditioner in a location subject to a risk of exposure to a combustible gas.
If a combustible gas leaks and stays around the unit, a fire may occur.

Upon approval of the customer, install the air conditioner in a place that satisfies the following conditions.
Place where the unit can be installed horizontally.
Place where a sufficient servicing space can be ensured for safety maintenance and check.
Place where drained water will not cause any problem.

Avoid installing in the following places.
Place exposed to air with high salt content (seaside area), or place exposed to large quantities of sulfide gas  

(Should the unit be used in these places, special protective measures are needed.)
A restaurant kitchen where a lot of oil is used or place near machines in a factory (Oil adhering to the heat 
exchanger and resin part (turbo fan) in the indoor unit may reduce the performance, generate mist or dew drop, 
or deform or damage resin parts.)
Places where iron or other metal dust is present. If iron or other metal dust adheres to or collects on the interior 
of the air conditioner, it may spontaneously combust and start a fire.
Place where organic solvent is used nearby.
Place close to a machine generating high frequency.
Place where the discharged air blows directly into the window of the neighbour house. (Outdoor unit)
Place where noise of the outdoor unit is easily transmitted.
(When install the outdoor unit on the boundary with the neighbour, pay due attention to the level of noise.)
Place with poor ventilation. (Before air ducting work, check whether value of air volume, static pressure and duct 
resistance are correct.)
Do not use the air conditioner for special purposes such as preserving food, precision instruments, or art objects, 
or where breeding animals or growing plants are kept. (This may degrade the quality of preserved materials.)
Place where any of high-frequency appliances (including inverter devices, private power generators, medical 
equipment, and communication equipment) and inverter-type fluorescent light is installed. 
(A malfunction of the air conditioner, abnormal control, or problems due to noise to such appliances / equipment 
may occur.)
When the wireless remote controller is used in a room equipped with an inverter-type fluorescent light or at a 
place exposed to direct sunlight, signals from the remote controller may not be received correctly.
Place where organic solvent is used.
Place near a door or window exposed to humid outside air (Dew dropping may form.).
Place where special spray is used frequently.

13-EN 14-EN
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Separate sold parts
The Ceiling panel and other remote controller are sold separately. For the installation of these products, follow the 
installation manuals supplied with them.

Remote controller holder

Flat head wood screw Ø3.1 × 16 2

(hot spring). 
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Installation space (Unit:mm)

Secure the specified space in the figure for installation and servicing.

Selection of installation place
In case of continued operation of the indoor unit under high-humidity conditions as described below, dew may 
condense and water may drop.
Especially, high-humidity atmosphere (dew point temperature: 23 °C or more) may generate dew inside the ceiling.
1. Unit is installed inside the ceiling with slated roof.
2. Unit is installed at a location using inside of the ceiling as fresh air take-in path.
3. Kitchen

Advice
Set a service check opening panel at right side of the unit (size: 450 × 450 mm or more) for piping, maintenance, 
and servicing.
If installing a unit at such place, put insulating material (glass wool, etc.) additionally on all the positions of the 
indoor unit which come to contact with high-humidity atmosphere.

REQUIREMENT
When the humidity inside the ceiling seems to be higher than 80%, attach a heat insulator to the side (top) 
surface of the indoor unit. (Use a heat insulator that is 10 mm or more thick.)

(450 450)

1000 or more

Obstacle

15
 o

r m
or

e

10
00

 o
r m

or
e

unit: mm

When incorporating 
flesh-air intake box

When incorporating fresh air intake box 
(sold separately)
Provide an inspection opening at the 
outside-air intake box side.

Check port

Check port

Ceiling height
Possible installed ceiling height

UP to 3.8 m

EN

– 8 –15-EN 16-EN

UP to 4.6 m

Model

difficult to reach the floor.
Therefore, it is necessary to change the setup value of the high ceiling switch or discharge direction. 
The high-ceiling setting is also necessary when installing separately sold filters.

REQUIREMENT
• When using the air conditioner with 2-way / 3-way discharge system, a strong wind blows directly if the ceiling height 

is lower than the standard.
Therefore, change the setting switch according to height of the ceiling.

• When using the high ceiling (1) or (3) with 4-way discharge system, the draft is apt to be felt due to drop of the 
discharge temperature.

▼ Height list of ceiling possible to be installed
(Unit: m)

The lighting time of the filter sign (notification of filter cleaning) on the remote controller can be changed according 
to installation conditions.
When it is difficult to obtain satisfactory heating due to location place of the indoor unit or the structure of the room, 
the detection temperature of heating can be raised.

Model Setup of high 
ceiling

Discharge direction 4-way 3-way 2-way 4-way 3-way 2-way 4-way 3-way 2-way SET DATA

Standard (At shipment) 2.8 3.2 3.5 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 0000

High ceiling (1) 3.2 3.5 3.8 3.3 3.5 3.8 4.2 4.4 4.6 0001

High ceiling (3) 3.5 3.8 — 3.6 3.8 — 4.5 4.6 — 0003

0131UP, 0181UP 0241UP, 0301UP

Model A mm
271 or more

334 or more When the height of the ceiling exceeds the distance of the item Standard / 4-way in Table as below, the hot air is 

 x 

0361UP, 0401UP, 0481UP, 0601UP
0131UP, 0181UP, 0241UP, 0301UP

0361UP, 0401UP, 0481UP, 0601UP
0131UP, 0181UP, 0241UP, 0301UP

0361UP, 0401UP, 
0481UP, 0601UP
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Discharge direction
As shown in the figure below, air discharge directions 
can be selected according to the shape of the room and 
the location of the indoor unit installation.

Use a shielding plate kit (sold separately) to change 
discharge directions.
Discharge directions are limited. Follow the 
installation manual supplied with the shielding plate 
kit.

3 directions

2 directions

Shielding plate
(sold separately)

4 Installation
REQUIREMENT
Strictly comply with the following rules to prevent damage of the indoor units and human injury.

Do not put a heavy article on the indoor unit. (Even units are packaged)
Carry in the indoor unit as it is packaged if possible. If carrying in the indoor unit unpacked by necessity, be sure to use buffering cloth, etc. to not damage the unit.
To move the indoor unit, hold the hooking metals (4 positions) only.
Do not apply force to the other parts (refrigerant pipe, drain pan, foamed parts, or resin parts, etc.).
Carry the package by two or more persons, and do not bundle it with plastic band at positions other than specified.

External view (Unit:mm)

860 to 910 Ceiling open dimension

86
0 

to
 9

10
 C

ei
lin

g 
op

en
 d

im
en

si
on

Ceiling bottom 
surface Knockout square hole 

for divide duct 
For Ø150

Knockout square 
hole for divide duct 
For Ø150

840 Unit external dimension

Ceiling bottom surface

Electrical 
control box

Refrigerant pipe 
connecting port 
(Liquid) 

Refrigerant pipe 
connecting port 
(Gas) 

Take-in port 
of wires

Ceiling 
bottom 
surface

Drain pipe 
connecting 
port

Knockout square hole 
for divide duct 
For Ø150

Hanging bolt M10 or Ø3/8 
(Locally procured)

Knockout square hole for divide duct 
For Ø150

690 ± 20 Hanging bolt pitch
860 to 910 Ceiling opening dimension

950 Panel external dimension

Knockout square hole for humidifier

Ceiling panel (sold separately)

Ceiling bottom surface

Z view

Knockout for 
simple OA 
For Ø100

Ceiling bottom 
surface
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0 

to
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lin
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g 
di

m
en
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on

78
0 
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an

gi
ng
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95
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si

on
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B

Model A

B

256

B
120

319 183 

REQUIREMENT
When using the air conditioner with 2-way / 3-way 
discharge system, a strong wind blows directly if the 
ceiling height is lower than the standard.
Therefore, change the setting switch according to height 
of the ceiling by wired remote controller (sold separately).

0131UP, 0181UP, 0241UP, 0301UP
0361UP, 0401UP, 0481UP, 0601UP
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Opening a ceiling and 
installation of hanging bolts

Consider the piping / wiring after the unit is hung 
when determining the location of the indoor unit 
installation and orientation.
After the location of the indoor unit installation has 
been determined, open the ceiling and install 
hanging bolts.
The dimensions of the ceiling opening and hanging 
bolt pitches are given in the outline drawing and the 
attached installation pattern.
When a ceiling already exists, lay the drain pipe, 
refrigerant pipe, indoor unit / outdoor unit connection 
wires, and remote controller wires to their connection 
locations before hanging the indoor unit.

Procure hanging bolts and nuts for installing the indoor 
unit (these are not supplied).

How to use the installation pattern 
(accessory)
The installation pattern is provided inside the 
packaging cap.

<For existing ceiling>
Use the installation pattern positioning a ceiling 
opening and hanging bolts.

<For new ceiling>
Use the installation pattern to position the ceiling 
opening when hanging a ceiling.

After the hanging bolts have been installed, install 
the indoor unit.
Hook the four holes in the installation pattern to the 
panel fixing screws of the indoor unit.

When hanging a ceiling, open the ceiling along the 
outside dimensions of the installation pattern.

Treatment of ceiling
The ceiling differs according to structure of building. 
For details, consult your constructor or interior finish 
contractor.
In the process after the ceiling board has been 
removed, it is important to reinforce ceiling foundation 
(frame) and to keep horizontal level of installed ceiling 
correctly in order to prevent vibration of ceiling board.
1. Cut and remove the ceiling foundation.
2. Reinforce the cut surface of ceiling foundation, and 

add ceiling foundation for fixing the end of ceiling 
board.

Installation of hanging bolt
Use M10 hanging bolts (4 pcs, locally procured). 
Matching to the existing structure, set pitch according 
to size in the unit external view as shown below.

Hanging bolt M10 or W3/8 4 pieces

Nut M10 or W3/8 12 pieces

New concrete slab
Install the bolts with insert brackets or anchor bolts.

Steel flame structure
Use existing angles or install new support angles.

Indoor unit

Panel fixing 
screw

Installation pattern (Accessory)
hole

Rubber

Anchor bolt(Blade type 
bracket)

(Slide type 
bracket) (Pipe hanging 

anchor bolt)

Hanging bolt

Hanging bolt Support angle

Installation of ceiling opening and 
hanging bolt

Attach a nut (M10 or W3/8: not supplied) and the 
Ø34 washer (supplied) to each hanging bolt.
Insert a washer on both sides of the T groove of the 
hanging bracket of the indoor unit, and hang the 
indoor unit.
Check that the four sides of the indoor unit are level 
using a level gauge (levelness: 5 mm or less).
Detach the installation gauge (accessory) from the 
installation pattern.
Using the installation gauge, check and adjust the 
positional relation between the indoor unit and the 
ceiling opening (1) (10 to 35 mm: 4 sides) and the 
hanging-up height (2) (12 mm to 17 mm: 4 corners).
(How to use the installation gauge is printed on the 
gauge.)

Existing concrete slab
Use a hole-in anchors, hole-in plugs, or a hole-in bolts.

Hanging bolt

Level

Hanging bracket

Washer (Accessory)
To prevent the bolt from 
falling off (for safety), be 
sure to set it just under 
the hanging bracket as 
shown in the figure.

Eccentric washer 
(Accessory)

Nut (M10 or W3/8)

Hanging bolt 
(M10 or W3/8)

Nut (M10 or W3/8)

* Procure hanging bolts 
and nuts locally.

* Install with the marking 
“UP” facing up.

Indoor unit

Level gauge (levelness: 5 mm or less)
Hanging bolt

Hanging 
bracket

Installation gauge

(1) 10 to 35 mm
Ceiling 
board

(2
) 1

2 
to

 1
7 

m
m

Indoor unit

Installation 
gauge (1) 10 to 

35 mm

(2) 12 to 
17 mmCeiling board

20-EN– 10 –19-EN
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REQUIREMENT
Before installation of the indoor unit, be sure to remove 
the cushion for transportation between the fan and the 
bell mouth. Running the unit without removing the 
cushion may damage the fan motor.

Installation of ceiling panel 
(Sold separately)

Install the ceiling panel according to installation manual 
after piping / wiring work has completed.
Check that installation of indoor unit and ceiling 
opening part is correct, and then install it.

REQUIREMENT
Joint the connecting sections of ceiling panel, ceiling 
surface, ceiling panel and indoor unit closely.
Any gap between them will cause air leakage and the 
generate condensation or water leakage.
Remove the adjust corner caps at the four corners of 
the ceiling panel, and then install the ceiling panel 
onto the indoor unit.
Make sure that the claws of the four adjust corner caps 
are securely fit.
* Improper fitting of the claws may cause water leakage.

Wireless remote controller
The standard distance for signal reception is 
approximately 8 m vertically against the signal 
receiving unit. Based upon it, determine a place where 
the remote controller is operated and the installation 
place.

Operate the remote controller, confirm that the 
indoor unit receives a signal surely, and then install 
it.
Keep 1 m or more from the devices such as 
television, stereo, fluorescent, etc.
(Disturbance of image or noise may generate.)
To prevent a malfunction, select a place where is not 
influenced by a fluorescent light or direct sunlight.
Two or more (Up to 6 units) indoor units with wireless 
type remote controller can be installed in the same 
room.

Be sure to remove the cushion for 
transportation between the fan and the bell 
mouth.

8 m

Signal receiving unit

5 Drain piping work
CAUTION

Following the Installation Manual, perform the drain 
piping work so that water is properly drained, and 
apply a heat insulation so as not to cause a dew 
dropping.
Inappropriate piping work may result in water 
leakage in the room and wet of furniture.

Piping / Heat insulating material
Require the following materials for piping and heat 
insulating at site.

Flexible hose
Use the attached flexible hose to adjust centre 
discrepancy of the hard vinyl chloride pipe or to adjust 
the angle.

Do not use the flexible hose as stretched, or do not 
deform it more extent than that in the following figure.
Be sure to fix the soft end of the flexible hose with the 
attached hose band.
Use the flexible hose on a horizontal level.

REQUIREMENT
Be sure to perform heat insulation of the drain pipes of 
the indoor unit.
Never forget to perform heat insulation of the 
connecting part with the indoor unit. 
An incomplete heat insulation causes dew dropping.
Set the drain pipe with downward slope (1/100 or 
more), and do not make swelling or trap on the piping. 
It may cause an abnormal sound.

For length of the traversing drain pipe, restrict to 20 m 
or less.
In case of a long pipe, provide support brackets with 
interval of 1.5 to 2 min order to prevent waving.

Set the collective piping as shown in the below 
figure.

Be sure not to apply force to the connecting part of 
the drain pipe.
The hard vinyl-chloride pipe cannot be directly 
connected to the drain pipe connecting port of the 
indoor unit.
For connection with the drain pipe connecting port, 
be sure to use / fix the attached flexible hose with 
the hose band, otherwise a damage or water leak is 
caused on the drain pipe connecting port.

Piping Hard vinyl chloride pipe VP25  

Heat insulator Foam polyethylene: 
Thickness 10 mm or more

max
45°

Riser (Trap)

90°  Bend

max
45°

OK NO GOOD

Support 
bracket

1/100 or more 
downwardHeat insulator

1.5 m to 2 m

Arched
shape

Trap

NO 
GOOD

VP25
As long as possible (10 cm)

Downward slope 
1/100 or more

VP30 or more

VP25 VP25

Adhesive inhibited:
Use the attached flexible hose and hose band for 
connecting the drain hose to the clear drain socket.
If applying the adhesive, socket will be damaged and 
cause water leakage.

Drain pipe 
connecting port 
(Hard socket)

VP25 vinyl chloride pipe 
(Locally procured)

Attached hose 
band

Attached flexible hose

Soft socket

Hard socket

Socket for VP25 
(Locally procured)

In
do

or
 u

ni
t

Drain pipe 
connecting port 
(Transparent)

Flexible hose 
(Accessory)

Socket for VP25 vinyl 
chloride pipe 
(Locally procured)

VP25 vinyl chloride 
pipe 
(Locally procured)

In
do

or
 u

ni
t

5 mm or less

10 mm

hose band tightening 
margin

Heat 
insulator

10 to 12 mm

– 11 –
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(Outer diameter : Ø32 mm)
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Connecting drain pipe
Connect a hard socket (Locally procured) to the hard 
socket of the attached supplied flexible hose.
Connect a drain pipe (Locally procured) to the 
connected hard socket.

REQUIREMENT
Connect hard vinyl chloride pipes securely using an 
adhesive for vinyl chloride to avoid water leakage.
It takes some time until the adhesive is dried and 
hardened (refer to the manual of the adhesive). Do not 
apply stress to the joint with the drain pipe during this 
time period.

Drain up
When a down-gradient cannot be secured for the 
drainpipe, drain-up piping is possible.

The height of the drain pipe must be 850 mm or less 
from the bottom of the ceiling. 
Take the drain pipe out of the drain pipe joint with the 
indoor unit in 300 mm or less, and bend up the pipe 
vertically. 
Immediately after the pipe is bent up vertically, lay 
the pipe making a down-gradient. 
Set downward grading immediately after raising up 
vertically. 

Check the draining
In the test run, check that water drain is properly 
performed and water does not leak from the connecting 
part of the pipes.
Be sure to check draining also when installed in 
heating period.
Using a pitcher or hose, pour water (1500 to 2000cc) 
into the discharge port before installation of the ceiling 
panel.
Pour water gradually so that water does not spread on 
the motor of the drain pump.

CAUTION
Pour water gently so that it does not spread around 
inside the indoor unit, which may cause a malfunction.

Ri
sin

g 
up

 6
61

 m
m

 
or

 le
ss

Underside of ceiling
Indoor unit

300 mm or less

R
is

in
g 

up
 8

50
 m

m
 o

r l
es

s

Heat 
exchanger

Drain pan

Float switch 
connector (3P) 
(CN34: red)

Power supply 
wiring

Insert the hose end between the heat 
exchanger and the drain pan, and then 
bend the hose downward.

Tool for 
pouring 
water

Bottle
Water (1500 cc to 2000 cc)

After the electric work has finished, pour water
during COOL mode operation.
If the electric work has not yet finished, pull out the 
float switch connector (CN34: Red) from the 
electrical control box, and check draining by plugging 
the single phase 220–240V power to the terminal 

If doing so, the drain pump motor operates.
Test water drain while checking the operation sound 
of the drain pump motor.
(If the operation sound changes from continuous 
sound to intermittent sound, water is normally 
drained.)
After the check, the drain pump motor runs, 
connecting the float switch connector.
(In case of check by pulling out the float switch 
connector, be sure to return the connector to the 
original position.)

Perform heat insulating
As shown in the figure, cover the flexible hose and 
hose band with the attached heat insulator up to the 
bottom of the indoor unit without gap.
Cover the drain pipe seamlessly with a heat insulator 
locally procured so that it overlaps with the attached 
heat insulator of the drain connecting section.

* Direct the slits and seams of the heat insulator 
upward to avoid water leakage.1 2

Pull out connector CN34 (Red) 
from P.C. board.

CN34 
(RED)

Black

Black

Red

White

Single phase 
220 – 240V

Power 
terminals

Wrap the attached heat insulator seamlessly from 
the surface of the indoor unit.

Heat insulator of the 
drain connecting 
section (Accessory)

In
do

or
 u

ni
t

Heat insulator 
(Locally procured)

blocks and .

23-EN 24-EN– 12 –
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6 Refrigerant piping

Permissible piping length and
height difference

They vary depending on the outdoor unit. For details, 
refer to the Installation Manual attached to the outdoor 
unit.

Pipe size

Connecting refrigerant piping
Flaring

Cut the pipe with a pipe cutter.
Remove burrs completely.
Remaining burrs may cause gas leakage.
Insert a flare nut into the pipe, and flare the pipe.
As the flaring sizes of R32 differ from those of  
refrigerant R22, the flare tools newly manufacetured 
for R32 are recommended.
However, the conventional tools can be used by 
adjusting projection margin of the copper pipe.

Projection margin in flaring: B (Unit: mm)

Pipe size
Gas side

Liquid side

Outer dia. of 
copper pipe

Conventional 
tool used

6.4, 9.5

12.7, 15.9, 19.1

Flaring diameter size: A (Unit: mm)

* In case of flaring with the conventional flare tool,
pull it out approx. 0.5 mm more than that for R22 to
adjust to the specified flare size. The copper pipe
gauge is useful for adjusting projection 

The sealed gas was sealed at the atmospheric 
pressure so when the flare nut is removed, there will 
no “whooshing” sound: This is normal and is not 
indicative of trouble.
Use two wrenches to connect the indoor unit pipe.

Outer dia. of copper pipe A +0
–0.4

1.94.6

2.315.9

6.617.21

7.919.51

Work using double spanner

margin size.

Tool used

0 to 0.5 1.0 to 1.5

CAUTIONCAUTION

IMPORTANT 4 POINTS FOR PIPING WORK
1. Reusable mechanical connectors and flared joints are 

not allowed indoors. When mechanical connectors 
are reused indoors, sealing parts shall be renewed. 
When flared joints are reused indoors, the flare part 
shall be refabricated.

2. Tight connection (between pipes and unit)
3. Evacuate the air in the connecting pipes by using

VACUUM PUMP.
4. Check the gas leakage. (Connected points) CAUTION

when removing burrs.

on the inner surface of flare processing part will 
cause refrigerant gas leak.
Check that the flared part is not scratched, deformed,
stepped, or flattened, and that there are no chips
adhered or other problems, after flare processing.

surface.

Use the tightening torque levels as listed in the 
following table.

Incorrect connections may cause not only a gas leak,
but also a trouble of the refrigeration cycle.
Align the centres of the connecting pipes and tighten
the flare nut as far as possible with your fingers. Then
tighten the nut with a spanner and torque wrench as
shown in the figure.

Tightening torque of flare pipe connections

CAUTION
Tightening with an excessive torque may crack the nut 
depending on installation conditions.

Evacuation
Perform vacuuming from the charge port of valve of the 
outdoor unit by using a vacuum pump.
For details, follow to the Installation Manual attached to 
the outdoor unit.

Do not use the refrigerant sealed in the outdoor unit 
for evacuation.

REQUIREMENT
For the tools such as charge hose, use those 
manufactured exclusively for R32.

Refrigerant amount to be added
For addition of the refrigerant, add refrigerant “R32  

Use a scale to charge the refrigerant of specified 
amount.

REQUIREMENT
Charging an excessive or too little amount of 
refrigerant causes a trouble of the compressor.
Charge the refrigerant of specified amount.
A personnel who charged the refrigerant should write 
down the pipe length and the added refrigerant 
amount in the F-GAS label of the outdoor unit. It is 
necessary to fix the compressor and refrigeration 
cycle malfunction.

Open the valve fully
Open the valve of the outdoor unit fully. A 4 mm-
hexagonal wrench is required for opening the valve.
For details, refer to the Installation Manual attached to 
the outdoor unit.

Gas leak check
Check with a leak detector or soap water whether gas 
leaks or not, from the pipe connecting section or cap of 
the valve.

REQUIREMENT
Use a leak detector manufactured exclusively for HFC 
refrigerant (R32, R134a, R410A, etc).

Heat insulation process
Apply heat insulation for the pipes separately at liquid 
side and gas side.

For the heat insulation to the pipes at gas side, use 
the material with heat-resisting temperature 120 °C 
or higher.
To use the attached heat insulation pipe, apply the 
heat insulation to the pipe connecting section of the 
indoor unit securely without gap.

REQUIREMENT
Apply the heat insulation to the pipe connecting 
section of the indoor unit securely up to the root 
without exposure of the pipe. (The pipe exposed to the 
outside causes water leak.)
Wrap heat insulator with its slits facing up  

Outer dia. of connecting 
pipe (mm) Tightening torque (N m)

6.4 14 to 18 (1.4 to 1.8 kgf m)

9.5 34 to 42 (3.4 to 4.2 kgf m)

12.7 49 to 61 (4.9 to 6.1 

15.9 63 to 77 (6.3 to 7.7 

Indoor unit

UnionHeat insulation 
pipe 
(Accessory)

Flare nut

Heat insulator 
of the pipe

Wrap the pipe with the attached heat insulator 
without any gap between the indoor unit.

The seam must be faced upward 
(ceiling side).

Banding band 
(locally 
procured)

outdoor unit.

”
 referring to the attached Installation Manual of

 

Ø12.7 mm

Ø6.4 mm

Ø15.9 mm

Ø9.5 mm

Ø19.1 mm

Ø9.5 mm

Model

19.1 24.0

19.1  to 115 (9.5 to 11.5 95

(ceiling side).

CAUTIONCAUTION
Use flare nuts that are included with the unit. Using 
different flare nuts may cause refrigerant gas leakage.

Refrigerant piping
Use the following item for the refrigerant piping.
Material: Seamless phosphorous deoxidized 
copper pipe.
Ø6.35, Ø9.52, Ø12.7 Wall thickness 0.8 mm or more
Ø15.88, thickness 1.0 mm or more

REQUIREMENT
When the refrigerant pipe is long, provide support 
brackets at intervals of 2.5 - 3 m to clamp the refrigerant 
pipe. Otherwise, abnormal sound may be generated.

 Wall  Ø19.1

0131UP,
0181UP

0401UP0241UP,
0301UP,
0361UP,

0481UP
0601UP
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7 Electrical connection
WARNING

Use the specified wires for wiring connect the terminals. Securely fix them to prevent external forces applied 
to the terminals from affecting the terminals.
Incomplete connection or fixation may cause a fire or other trouble.
Connect earth wire. (grounding work)
Incomplete grounding cause an electric shock.
Do not connect earth wires to gas pipes, water pipes, lightning conductor or telephone earth wires.
Appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
Capacity shortage of power circuit or incomplete installation may cause an electric shock or a fire.

CAUTION
For power supply specifications, follow the Installation Manual of outdoor unit.

Otherwise, the system will fail.
Do not damage or scratch the conductive core and inner insulator of power and inter-connecting wires during peeling 
them.
Perform the electric wiring so that it does not come to contact with the high-temperature part of the pipe.
The coating may melt resulting in an accident.
Do not turn on the power of the indoor unit until vacuuming of the refrigerant pipes completes.
The wired remote controller wire and system interconnection wires cannot be parallel to contact each other and 
cannot be stored in the same conduits. If doing so, an error may be caused on the control system due to noise or 
other factor.

Wiring diagram
Figure below shows the wiring connections between the indoor and outdoor units and between the indoor units 
and wired remote controller. The wires indicated by the broken lines are provided at the locally.
Refer to the both indoor and outdoor unit wiring diagrams.
The power of the indoor unit is supplied from the outdoor unit.

Single system

1

1

2

2

3

3

A B

Outdoor side

Power supply

Wired remote controller 

Wired remote controller 
wiring

Indoor side

System interconnection 
wires

Do not connect 220 – 240V power to the terminal blocks ( ,  ) for control wiring.A B

System interconnection wires specifications
For power supply specifications, follow the Installation Manual of outdoor unit. The power of the indoor unit 
is supplied from the outdoor unit.

*Number of wire x wire size

System 
interconnection 
wires*

4 x 1.5 mm2 or more
(H07RN-F or 60245 IEC 66)

Up to 
70 m

27-EN 28-EN– 14 –

Wire connection
REQUIREMENT

Be sure to connect the wires matching the terminal numbers. Incorrect connection causes an error.
Be sure to pass the wires through the bushing of wiring connection port of the indoor unit.
Keep a margin (Approx. 100 mm) on a wire to hang down the electrical control box at servicing, etc.
The low-voltage circuit is provided for the wired remote controller. (Do not connect the high-voltage circuit)

1 Remove the cover of the electrical control box by taking off the mounting screws (2 positions) 
and pushing the hooking section. (The cover of the electrical control box remains hanged to the 
hinge.)

2 Connect the system interconnection wires to the terminal block of the electrical control box.

3 Tighten the screws of the terminal block, and fix the wires with cord clamp attached to the electrical 
control box.
(Do not apply tension to the connecting section of the terminal block.)

4 Using the attached heat insulation material, seal the pipe connecting port. Otherwise, dewing may 
be caused.

5 Mount the cover of the electrical control box without pinching wires.
(Mount the cover after wiring on the ceiling panel.)

Hinge

Screws a 2 positions

Louver connector 
(CN510:White)

Adhered surface

Notched section

Heat insulation to wiring 
connecting port
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Wiring on the ceiling panel

1 2 3

A
B

Side D (Space: 8.5 mm)

Side C (Space: 4 mm)

Select side C or D for the system interconnection 
wire clamping position referring to the following table 
according to the wire type and diameter.
* Cable clamp can be attached on either right or left 

side.

Wire type Specification Cord clamp 
position

Wire type 4-core wire 
2.5 mm² Side D

Wire type 4-core wire 
1.5 mm² Side C

System interconnection 
terminal block

Wired remote 
controller 
terminal block

Cord clamp

10

50

10

70

Connecting 
wire

Earth line

– 15 –
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Wired remote Controller Wiring (When a wired remote controller 
is installed)

For details of wiring / installation of the remote controller, refer to the installation manual enclosed to in the remote 
controller.

Wiring diagram

Group control

Remote controller wiring, remote controller inter-unit 
wiring Wire size: 2 × 0.5 to 2.0 mm2

Total wire length of remote controller wiring and remote 
controller inter-unit wiring = L + L1 + L2 + … Ln

In case of wired type only Up to 500 m

In case of wireless type 
included Up to 400 m

Total wire length of remote controller inter-unit wiring = L1 + L2 + … Ln Up to 200 m

A
B

A
B

Terminal block

Remote 
controller unit

Terminal block for 
remote controller 
wiring of indoor unit

Remote controller wire 
(Locally procured)

L1
L

nL2L

Indoor unit

Wired remote controller 
inter-unit wiring

Indoor unit Indoor unit Indoor unit

Wired 
remote
controller

(Max. 8 units)

Wired 
remote 
controller 
wiring

L
1 3

N
2

According to the installation manual of the ceiling panel, connect signal receiving unit wires to CN214 and connect 
the connector (20p : white) to CN510 on P.C. board in the electrical control box.
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8 Applicable controls
A wired remote controller is required for applicable controls.
Purchase a wired remote controller (sold separately).

REQUIREMENT
When you use this air conditioner for the first time, it 
takes approx. 5 minutes until the remote controller 
becomes available after power-on. This is normal.
<When power is turned on for the first time after 
installation> 
It takes approx. 5 minutes until the remote controller 
becomes available.

<When power is turned on for the second (or later) 
time> 
It takes approx. 1 minute until the remote controller 
becomes available.

Normal settings were made when the indoor unit was 
shipped from factory. 
Change the indoor unit settings as required.
Use the wired remote controller to change the 
settings.
* The settings cannot be changed using the wireless 

remote controller, sub remote controller, or remote-
controllerless system (for central remote controller 
only). Therefore, install the wired remote controller to 
change the settings.

Changing of settings of for 
applicable controls

Basic procedure for changing settings
Change the settings while the air conditioner is not 
working.
(Be sure to stop the air conditioner before making 
settings.)

Procedure 1
Push  button and temp. setup  button 
simultaneously for 4 seconds or more.
After a while, the display flashes as shown in the figure.
Confirm that the CODE No. is [01].

If the CODE No. is not [01], push  button to erase 
the display content, and repeat the procedure from 
the beginning. 
(No operation of the remote controller is accepted for 
a while after  button is pushed.)

Power 
on

“SETTING” 
flashes

“SETTING” 
goes out

Remote 
controller 
is available

Approx. 5 minutes

Power 
on

“SETTING” 
flashes

“SETTING” 
goes out

Remote 
controller 
is available

Approx. 1 minutes

1

6

1
3

25

4

 

(* Display content varies with 
the indoor unit model.)
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Procedure 2
Each time you push  button, indoor unit 
numbers in the control group change cyclically. Select 
the indoor unit you want to change settings for.
The fan of the selected unit runs and the louvers start 
swinging. You can confirm the indoor unit for which you 
want to change settings.

Procedure 3
Using temp. setup  /  buttons, specify CODE 
No. [  ].

Procedure 4
Using timer time  /  buttons, select SET DATA 
[  ].

Procedure 5
Push  button. When the display changes from 
flashing to lit, the setup is completed.

To change settings of another indoor unit, repeat 
from Procedure 2.
To change other settings of the selected indoor unit, 
repeat from Procedure 3.
Use  button to clear the settings. 
To make settings after  button was pushed, repeat 
from Procedure 2.

Procedure 6
When settings have been completed, push  button 
to determine the settings. 
When  button is pushed, “SETTING” flashes and 
then the display content disappears and the air 
conditioner enters the normal stop mode.
 (While “SETTING” is flashing, no operation of the 
remote controller is accepted.)

Installing indoor unit on high 
ceiling

When an indoor unit is installed on a ceiling higher than 
the standard height, make the high-ceiling setting for 
fan speed adjustment.
Follow to the basic operation procedure 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).

For the CODE No. in Procedure 3, specify [5d].
Select the SET DATA for Procedure 4 from the 
“Height list of ceiling possible to be installed” table in 
this manual.

Remote controller-less setting
Change the high-ceiling setting with the DIP switch on 
the receiver section P.C. board.
The settings can also be changed with the switch on 
the indoor microcomputer P.C. board.
* Once the setting is changed, setting to 0001 or 0003 

is possible, however setting to 0000 requires a 
setting data change to 0000 using the wired remote 
controller (separately sold) with the normal switch 
setting (factory default).

To restore the factory defaults
To return the DIP switch settings to the factory defaults, 
set SW501-1 and SW501-2 to OFF, connect a 
separately sold wired remote controller, and then set 
the data of CODE No. [5d] to “0000”.

SET DATA SW501-1 SW501-2
0000

(Factory default) OFF OFF

0001 ON OFF

0003 OFF ON

SW501-2

MCU(IC501)

SW501-1
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Filter sign setting
According to the installation condition, the lighting time 
of the filter sign (Notification of filter cleaning) can be 
changed.
Follow to the basic operation procedure
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).

For the CODE No. in Procedure 3, specify [01].
For the [SET DATA] in Procedure 4, select the SET 
DATA of filter sign lighting time from the following 
table.

Horizontal wind direction
1 Push  and TEMP.  buttons for 4 

seconds or more when the air conditioner is 
not working.

 flashes.
Indicates CODE No. “01.”

2 Select an indoor unit to be set by pushing 
 button (left side of the button).

Indoor unit number changes each time you 
push the button.

The fan of the selected unit runs and the louvers 
start swinging.

3 Change the CODE No. to “45” with 
TEMP.  buttons.

4 Select wind direction setting with 
TIME   buttons.

5 Push  button to check the setting.
The display state changes from flashing to 
lighting, and the setting is fixed.

6 Push  button to end the setting.
* When the cold draft position is selected, ceiling 

contamination is less reduced.

Swing type
1 Push  for 4 seconds or more when the 

air conditioner is not working.
 flashes.

Indicates CODE No. “F0.”

2 Select an indoor unit to be set by pushing 
 (left side of the button).

Each time you push the button, unit 
numbers change as follows:

The fan of the selected unit runs and the louvers 
start swinging.

3 Select a swing type by pushing TIME   
buttons.

  

CAUTION
Do not set the swing SET DATA to “0000”.
(This setting may cause a failure of the louvers.)

SET DATA Filter sign lighting time
0000 None

0001 150 H

0002 2500 H (Factory default)

0003 5000 H

0004 10000 H

Wind direction 
setting code Wind direction setting

0000
Smudge reducing position
(Air direction to reduce ceiling 
contamination)

0002
Cold draft position
(Air direction to control cold air fall) 
[Factory default]

Not 
display

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4

Swing SET DATA Swing of louvers

0001 Standard swing
(Factory default)

0002 Dual swing

0003 Cycle swing

Not 
display

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4

Swing SET DATA

– 17 –
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About “Dual swing”
“Dual” means that louvers 01 and 03 are directed 
and swing in one direction and louvers 02 and 04 are 
directed and swing in the opposite direction.
(When louvers 01 and 03 are directed downward, 
louvers 02 and 04 are directed upward.)

About “Cycle swing”
The four louvers swing independently at respective 
timings.

4 Push  button.

5 Push  button to complete the setting.

Louver lock (No swing)
1 Push  (right side of the button) for 4 

seconds or more when the air conditioner is 
not working.

 flashes.
Indicates CODE No. “F1.”

2 Select an indoor unit to be set by pushing 
 (left side of the button).

Each time you push the button, unit 
numbers change as follows:
The fan of the selected unit runs and the 
louvers start swinging.

3 Select a louver you want to lock by pushing 
TEMP.   buttons.

4 Select the wind direction of the louver you 
do not want to swing by pushing 
TIME   buttons.

* When (4) or (5) is selected, dew drop may occur 
during cooling mode.

5 Determine the setting by pushing  button.
When the setting has been determined,  
lights up.

6 Push  button to complete the setting.

03

01

0204

Refrigerant 
pipe

Drain pipe

Electrical control box

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4

(1)
0001

(2)
0002

(3)
0003

(5)
0005

(4)
0004

Setting data

0001-0005 
(Louver lock position code)
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Cancelling louver lock
Set the wind direction to “0000” of the louver lock setup 
procedure above.

When the setting is cancelled,  goes out.
Other operations are the same as those in 
“Louver lock (No swing)”.

Power saving mode
1 Push  button for 4 seconds or more 

when the air conditioner is not working.
 flashes.

Indicates CODE No. “C2.”

2 Select an indoor unit to be set by pushing 
 (left side of the button).

Each time you push the button, unit 
numbers change as follows:

The fan of the selected unit runs and the louvers 
start swinging.

3 Adjust the power save setting by pushing 
TIME   buttons.
Each push of the button changes the power 
level by 1% within the range from 100% to 
50%.
* The factory default is 75%.

4 Determine the setting by pushing  button.

5 Push  button to complete the setting.

Wired remote controller 
switch monitoring function

This function is available to call the service monitor 
mode from the wired remote controller during a test run 
to acquire temperatures of sensors of the wired remote 
controller, indoor unit, and outdoor unit.

1 Push  and  buttons simultaneously for 
4 seconds or more to call the service 
monitor mode.
The service monitor indicator lights up and 
the header indoor unit number is displayed 
first. CODE No.  is also displayed.

2 Pushing TEMP.   buttons, select the 
number of sensor, etc. (CODE No.) to be 
monitored. (See the following table.)

3 Pushing  (left side of the button), 
select an indoor unit to be monitored. The 
sensor temperatures of indoor units and 
their outdoor unit in the control group are 
displayed.

4 Push  button to return to the normal 
display.

0000Setting data

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4

Setting of power level in 
power saving mode

Indoor unit data
CODE No. Data name

01 Room temperature (remote controller)

02 Indoor unit intake air temperature (TA)

04 Indoor unit heat exchanger (coil) 
temperature (TC)

F2 Indoor unit fan cumulative operating hours 
(x100 h)

F3 Filter sign cumulative hours (x1 h)

F8 Indoor unit discharge air temperature

1 3
4

2
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Group control
One wired remote controller can control maximum 8 
indoor units as a group.

Group control

Wiring between lines is performed in the following 
procedure.
Connect the terminal block (A / B) of the indoor unit 
connected with a wired remote controller to the 
terminal blocks (A / B) of the indoor units of other 
indoor units by wiring the inter-unit wire of the remote 
controller.
When the power supply has been turned on, the 
automatic address setup starts and which indicates 
that address is being set up flashes on the display 
part. During setup of automatic address, the wired 
remote controller operation is not accepted.

Required time up to the finish of automatic 
addressing is approx. 5 minutes.

To recognize the position of the 
corresponding indoor unit though the 
indoor unit No. is known
Check the position during operation stop.
(Be sure to stop operation of the set.)

Procedure 1
Push simultaneously  +  buttons for 4 seconds 
or more.
After a while, the display part flashes and the display 
appears as shown below.
In this time, the position can be checked because fan 
and louver of the indoor unit operate.

For the group control, the indoor unit No. is displayed 
as [ ] and fans and louvers of all the indoor units 
in the group control operate.

Check the displayed CODE No. is [01].
When the CODE No. is other than [01], push  
button to erase the display and repeat procedure 
from the first step.
(After pushing  button, operation of the remote 
controller is not accepted for approx. 1 minute.)

Procedure 2
In the group control, every pushing  button, the 
indoor unit No. in the group control is displayed in 
order.
In this time, the position of the indoor unit can be 
confirmed because only fan and louver of the selected 
indoor unit operate. 
(For a group control, No. of the firstly displayed indoor 
unit becomes the header unit.)

Outdoor unit Outdoor unit Outdoor unit Outdoor unit Outdoor unit

Indoor unitIndoor unitIndoor unitIndoor unitIndoor unit

Remote 
controller Finish of address setup by power-ON

(Max. 8 units)

21,3
1

(* Display changes according to 
the model No. of indoor unit.)
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Procedure 3
After confirmation, push  button to return the mode 
to the usual mode.
When pushing  button, the display disappears and 
the status becomes the usual stop status.
(When pushing  button the operation from the 
remote controller is not accepted for approx. 1 minute.)

Auto restart
Auto restart is on as factory default. It can be set to off 
by pressing the TEMPORARY button on the signal 
receiving unit.

1. Cancel
Press and hold down the TEMPORARY button  

restart is set to off. At this time, the unit will enter 
temporary operation mode. Then, you can start the 
unit with a remote controller to change it to standard 
operation mode.

2. Resetting
To set it back to on, repeat the same procedure. 
The unit will “Pi-pi”, while the operation  light 
(green) blinks for 5 seconds. Then, auto restart 
will be set to on.
When the TEMPORARY button is pressed and 
held down for more than 10 seconds, the unit will 
“Pi” while the  light (green), the  light (green) 
and the  light (orange)  blink quickly. Then, the 
unit will start a forced test run. Press the 
TEMPORARY button again to stop the unit. To 
change the setting, follow the procedure again.

1

2
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9 Test run

Before test run
Before turning on the power supply, carry out the 
following procedure.
1) Using 500V-megger, check that resistance of 

Ω or more exists between the terminal block  

If resistance of less than 1 MΩ is detected, do not 
run the unit.

2) Check the valve of the outdoor unit being opened 
fully.

Execute a test run
Using the remote controller, operate the unit as usual.
For the procedure of the operation, refer to the 
attached Owner’s Manual.
A forced test run can be executed in the following 
procedure even if the operation stops by thermo.-OFF.
In order to prevent a serial operation, the forced test 
run is released after 60 minutes have passed and 
returns to the usual operation.

CAUTION
Do not use the forced test run for cases other than the 
test run because it applies an excessive load to the 
devices.

wireless remote controller
Procedure 1
Turn on the power of the air conditioner.
When power is turned on for the first time after 
installation, it takes approx. 5 minutes until the remote 
controller becomes available. In the case of 
subsequent power-on, it takes approx. 1 minute until 
the remote controller becomes available. Execute a 
test run after the predetermined time has passed.

Procedure 2
Push “START/STOP” button on the remote controller, 
select [COOL] with “MODE” button, and then select 
[HIGH]  with “FAN” button.

Procedure 3

Procedure 4

Procedure 5

Procedure 6
Repeat procedures 4 → 5 → 4 → 5.
Indicators “Operation” (green), “Timer” (green), and 
“Ready” (orange) in the wireless receiver section flash 
in approx. 10 seconds, and the air conditioner starts 
operation. If any of these indicators does not flash, 
repeat procedures 3 to 5.

Procedure 7
Upon completion of the test run, push “START/STOP” 
button to stop operation.

Test run:
START → 18 °C → 19 °C → 18 °C → 19 °C → 18 °C 
→ 19 °C → 18 °C → Test run → STOP

Cooling test run
Set the temperature to 18 °C with the temp. setup buttons.

Cooling test run
After confirming a signal receiving sound “Pi” immediately 
set the temperature to 19 °C with the temp. setup buttons.

Cooling test run
After confirming a signal receiving sound “Pi” immediately 
set the temperature to 18 °C with the temp. setup buttons.

2
2
3,4,5,6

2,7

1
1 to 3 and the earth (grounding).
 M

for 3 to 10 seconds, and the unit will “Pi-pi” and auto 
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Signal receiving unit
1 When TEMPORARY button is pushed for 10 

seconds or more, “Pi!” sound is heard and 
the operation changes to a forced cooling 
operation. After approx. 3 minutes, a cooling 
operation starts forcedly.
Check cool air starts blowing. If the 
operation does not start, check wiring again.

2 To stop a test operation, push TEMPORARY 
button once again (Approx. 1 second).

Check wiring / piping of the indoor and outdoor 
units in forced cooling operation.

Wired remote controller

Procedure 1
Keep  button pushed for 4 seconds or more. [TEST] 
is displayed on the display part and the selection of 
mode in the test mode is permitted.

Procedure 2
Push  button.

Procedure 3
Using  button, select the operation mode, 
[COOL].

Do not run the air conditioner in a mode other than 
[COOL].
The temperature controlling function does not work 
during test run.
The detection of error is performed as usual.

Procedure 4
After the test run, push  button to stop a test 
run.
(Display part is same as procedure 1.)

Procedure 5
Push  check button to cancel (release from) the test 
run mode.
([TEST] disappears on the display and the status 
returns to a normal.)

TEMPORARY
button

Wirless signal 
receiving unit of 
ceiling panel

2, 4
3

1,5
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10Maintenance
The fan is running for self cleaning maintenance after 
running the cooling or dry mode. Terminate the self 
cleaning mode forcibly when maintaining the air 
conditioner.

Before maintenance, be sure to turn off the 
circuit breaker.

Cleaning air filter
If  is displayed on the wired remote controller, 
maintain the air filter.
Clogging of the air filter reduce cooling / heating 
performance.

Cleaning panel and air filter

Preparation:

1 Turn off the air conditioner by the remote 
controller.

2 Open the air intake grille.
Slide the button of the air intake grille inward, and 
open the air intake grille slowly while holding it.

Cleaning air filters
If the air filters are not cleaned, it not only reduce the 
cooling a performance of air conditioner but causes a 
failure in the air conditioner such as water falling in 
drops.

Preparation:

1 Stop the operation by remote controller.

2 Dismount the air filter.

Use a vacuum cleaner to remove dust from the 
filters or wash them with water.

After rinsing the air filters with water, dry them in the 
shade.
Set the air filter into the air conditioner.

Clean the panel and air filter with water:
Wipe down the panel and air filter with a sponge or 
towel moistened with a kitchen detergent. 
(Do not use any metallic brush for cleaning.)
Carefully rinse the panel and air filter to wash out 
the detergent.
After rinsing the panel and air filter with water, 
dry it in the shade.

air intake grille

Knob

Strap to
prevent falling

Air filter
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1 Close the air intake grille.
Close the air intake grille, slide the knob outward, 
and fix the air intake grille securely.

2 Push  button. (Wired remote controller)
“FILTER ” disappears.

CAUTION
Do not start the air conditioner while leaving the panel 
and air filter removed.

Cleaning discharge louver
The discharge louver can be removed to clean.

1 Remove the discharge louver.
Holding the both ends of the discharge louver, 
remove the louver sagging the centre downward.

2 Cleaning with water
If the dirt is terrible, clean the louver by tepid water 
with neutral detergent or water.

3 Mount the discharge louver.
First push in one side of the louver, and then insert 
the other side sagging the centre downward.

air intake grille

Knob

Be careful to the direction of the louver when 
mounting.
Mount the louver so that the side with the mark 
faces upward and the arrow direction of the 
mark directs.

Insert in the louver sagging 
down the center downward.Insert

– 21 –
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NOTE
Annual maintenance

For environmental conservation, it is strongly recommended that the indoor and outdoor units of the air conditioner 
in use be cleaned and maintained regularly to ensure efficient operation of the air conditioner.
When the air conditioner is operated for a long time, periodic maintenance (once a year) is recommended. 
Furthermore, regularly check the outdoor unit for rust and scratches, and remove them or apply rustproof treatment, 
if necessary.
As a general rule, when an indoor unit is operated for 8 hours or more daily, clean the indoor unit and outdoor unit at 
least once every 3 months. Ask a professional for this cleaning / maintenance work.
Such maintenance can extend the life of the product though it involves the owner’s expense.
Failure to clean the indoor and outdoor units regularly will result in poor performance, freezing, water leakage, and 
even compressor failure.
This product incorporates a drain pump. 
If it is used in a place full of dust or oil mist, the pump will be clogged and proper drainage is disabled. 
Clean the drain pump periodically. For how to clean the drain pump, contact the dealer.

Inspection before maintenance
Following inspection must be carried out by a qualified installer or qualified service person.

Maintenance List

dohtem noitcepsnIstraP

Heat exchanger Access from inspection opening and remove the access panel. Examine the heat exchanger if there 
is any clogging or damages.

Fan motor Access from inspection opening and check if any abnormal noise can be heard.

Fan Access from inspection opening and remove the access panel. Examine the fan if there are any 
waggles, damages or adhesive dust.

Filter Go to installed location and check if there are any stains or breaks on the filter.

Drain pan Access from inspection opening and remove the access panel. Check if there is any clogging or drain 
water is polluted.

Part Unit Check (visual / auditory) Maintenance

Heat exchanger Indoor / outdoor Dust / dirt clogging, scratches Wash the heat exchanger when it is 
clogged.

Fan motor Indoor / outdoor Sound Take appropriate measures when 
abnormal sound is generated.

Filter Indoor Dust / dirt, breakage
Wash the filter with water when it is 
contaminated.
Replace it when it is damaged.

Fan Indoor Vibration, balance
Dust / dirt, appearance

Replace the fan when vibration or 
balance is terrible.
Brush or wash the fan when it is 
contaminated.

Air intake / discharge 
grilles Indoor / outdoor Dust / dirt, scratches Fix or replace them when they are 

deformed or damaged.

Drain pan Indoor Dust / dirt clogging, drain 
contamination

Clean the drain pan and check the 
downward slope for smooth drainage.

Ornamental panel, 
louvers Indoor Dust / dirt, scratches Wash them when they are contaminated 

or apply repair coating.

Exterior Outdoor Rust, peeling of insulator
Peeling / lift of coat Apply repair coating.
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11Troubleshooting
Procure a wired remote controller (sold separately) and diagnose failure.
Temporally troubleshooting can be done with LED display on signal receiving unit. For 
detail troubleshooting determination, connect a wired remote controller and diagnose 
with it.

First checking
1. Check the power supply voltage

Make sure that the power supply is within the rated 
range. Should a voltage between 380V and 415V 
be applied to the system interconnection terminal 
block, the controller board of the outdoor unit would 
detect an overvoltage fault and shut off the power 
supply to the indoor unit. Any failure of the controller 
board in the outdoor unit may also cause a similar 
symptom.

2. Check for wrong wiring of the system 
interconnection wires
Make sure that the indoor and outdoor units are 
connected with the system interconnection wires of 
the matching terminal numbers. If there is any 
mismatch, they won’t run.
Any wrong wiring will never result in damage to the 
air conditioner. If you find any mismatches in wiring, 
turn off the power, rewire the system interconnection 
wires correctly and check to see if the air conditioner 
operates properly.

Confirmation and check
When an error occurred in the air conditioner, the 
check code and the indoor unit No. appear on the 
display part of the remote controller.
The check code is only displayed during the operation.
If the display disappears, operate the air conditioner 
according to the following “Confirmation of error log” for 
confirmation.

Confirmation of error log
When an error occurred on the air conditioner, the error 
log can be confirmed with the following procedure. 
(The error log is stored in memory up to 4 errors.)
The log can be confirmed from both operating state 
and stop state.

Procedure 1
When pushing  and  buttons at the same time for 
4 seconds or more, the following display appears.
If [Service check]  is displayed, the mode enters in 
the error log mode.

[01 : Order of error log] is displayed in CODE No. 
window.
[Check code] is displayed in CHECK window.
[Indoor unit address in which an error occurred] is 
displayed in Unit No.

Procedure 2
Every pushing of  button used to set 
temperature, the error log stored in memory is 
displayed in order.
The numbers in CODE No. indicate CODE No. [01] 
(latest) → [04] (oldest).

REQUIREMENT
Do not push  button because all the error log of the 
indoor unit will be deleted.

Procedure 3
After confirmation, push  button to return to the 
normal display.

Check code Indoor unit No. in which 
an error occurred

3

2

1
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Check codes and parts to be checked
Wired 

remote 
controller 

display

Wireless remote 
controller

Sensor block display of 
receiving unit

Main defective parts Judging 
device Parts to be checked / error description

Air 
conditioner 

status
Indication Flashing

E01

No header remote 
controller Remote 

controller

Incorrect remote controller setting --- The header remote 
controller has not been set (including two remote 
controllers). *

Remote controller 
communication error No signal can be received from the indoor unit.

E02 Remote controller 
transmission error

Remote 
controller

System interconnection wires, indoor P.C. board, remote 
controller 
--- No signal can be sent to the indoor unit.

*

E03
Indoor unit-remote 
controller regular 
communication error 

Indoor
Remote controller, network adapter, indoor P.C. board --
- No data is received from the remote controller or 
network adapter.

Auto-reset

E04

Indoor unit-outdoor 
unit serial 
communication error Indoor

System interconnection wires, indoor P.C. board, outdoor 
P.C. board --- Serial communication error between indoor 
unit and outdoor unit

Auto-reset
IPDU-CDB 
communication error

E08 Duplicated indoor 
addresses Indoor Indoor address setting error --- The same address as the 

self-address was detected. Auto-reset

E09 Duplicated header 
remote controllers

Remote 
controller

Remote controller address setting error --- Two remote 
controllers are set as header in the double-remote 
controller control. *
 (* The header indoor unit stops raising alarm and follower 
indoor units continue to operate.) 

E10 CPU-CPU 
communication error Indoor Indoor P.C. board --- Communication error between main 

MCU and motor microcomputer MCU Auto-reset

E18

Header indoor unit-
indoor follower unit 
regular communication 
error

Indoor Indoor P.C. board --- Regular communication is not 
possible between header and follower indoor units. Auto-reset

E31 IPDU communication 
error Outdoor Communication error between IPDU and CDB Entire stop

TLA10F
Indoor unit heat 
exchanger sensor 
(TCJ) error

Indoor
Heat exchanger sensor (TCJ), indoor P.C. board --- 
Open-circuit or short-circuit of the heat exchanger sensor 
(TCJ) was detected.

Auto-reset

TLA20F
Indoor unit heat 
exchanger sensor (TC) 
error

Indoor
Heat exchanger sensor (TC), indoor P.C. board --- Open-
circuit or short-circuit of the heat exchanger sensor (TC) 
was detected.

Auto-reset

TLA40F
Outdoor unit discharge 
temp. sensor (TD) 
error

Outdoor
Outdoor temp. sensor (TD), outdoor P.C. board --- Open-
circuit or short-circuit of the discharge temp. sensor was 
detected.

Entire stop

TLA60F Outdoor unit temp. 
sensor (TE / TS) error Outdoor

Outdoor temp. sensors (TE / TS), outdoor P.C. board --- 
Open-circuit or short-circuit of the heat exchanger temp. 
sensor was detected.

Entire stop

roodtuOrorre rosnes LTTLA70F TL sensor may be displaced, disconnected or short-
circuited. Entire stop

TLA80F Outdoor unit outside 
air temp. sensor error Outdoor

Outdoor temp. sensor (TO), outdoor P.C. board --- Open-
circuit or short-circuit of the outdoor air temp. sensor was 
detected.

Operation 
continued

TLA01F Indoor unit room temp. 
sensor (TA) error Indoor

Room temp. sensor (TA), indoor P.C. board --- Open-
circuit or short-circuit of the room temp. sensor (TA) was 
detected.

Auto-reset

roodtuOrorre rosnes STTLA21F TS sensor may be displaced, disconnected or short-
circuited. Entire stop

roodtuOrorre rosnes knis taeHTLA31F Abnormal temperature was detected by the temp. sensor 
of the IGBT heat sink. Entire stop

 Operation
GR

Timer
GR

Ready
OR
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TLA51F Temp. sensor 
connection error Outdoor Temp. sensor (TE / TS) may be connected incorrectly. Entire stop

MIS92F Indoor unit, other P.C. 
board error Indoor Indoor P.C. board --- EEPROM error Auto-reset

MIS13F Outdoor unit P.C. 
board Outdoor Outdoor P.C. board ---- In the case of EEPROM error. Entire stop

H01
Outdoor unit 
compressor 
breakdown

Outdoor

Current detect circuit, power voltage --- Minimum 
frequency was reached in the current releasing control or 
short-circuit current (Idc) after direct excitation was 
detected

Entire stop

H02 Outdoor unit 
compressor lock Outdoor Compressor circuit --- Compressor lock was detected. Entire stop

H03 Outdoor unit current 
detect circuit error Outdoor

Current detect circuit, outdoor unit P.C. board --- 
Abnormal current was detected in AC-CT or a phase loss 
was detected.

Entire stop

H04 Case thermostat 
operation pots eritnEtatsomreht esac eht fo noitcnuflaMroodtuO

H06 Outdoor unit low-
pressure system error Outdoor

Current, high-pressure switch circuit, outdoor P.C. board 
--- Ps pressure sensor error was detected or low-pressure 
protective operation was activated.

Entire stop

MIS30L Duplicated header 
indoor units Indoor Indoor address setting error --- There are two or more 

header units in the group. Entire stop

MIS70L Group line in individual 
indoor unit Indoor

Indoor address setting error --- There is at least one 
group-connected indoor unit among individual indoor 
units.

Entire stop

MIS80L Indoor group address 
not set Indoor Indoor address setting error --- Indoor address group has 

not been set. Entire stop

MIS90L Indoor power level not 
set Indoor Indoor power level has not been set. Entire stop

MIS01L Outdoor unit P.C. 
board Outdoor In the case of outdoor P.C. board jumper wire (for service) 

setting error Entire stop

MIS92L Other outdoor unit 
error Outdoor

pots eritnErorre tinu roodtuo rehtO

1) Communication error between IPDU MCU and CDB 
MCU

Entire stop
2) Abnormal temperature was detected by the heat sink 
temp. sensor in IGBT.

MIS03L
Abnormal external 
input into indoor unit 
(interlock)

Indoor External devices, outdoor unit P.C. board --- Abnormal 
stop due to incorrect external input into CN80 Entire stop

MIS13L Phase sequence error, 
etc. Outdoor

Power supply phase sequence, outdoor unit P.C. board -
-- Abnormal phase sequence of the 3-phase power 
supply

Operation 
continued 

(thermostat 
OFF) 

TLA30P Outdoor unit discharge 
temp. error Outdoor An error was detected in the discharge temp. releasing 

control. Entire stop

TLA40P Outdoor unit high-
pressure system error Outdoor

High-pressure switch --- The IOL was activated or an 
error was detected in the high-pressure releasing control 
using the TE.

Entire stop

roodtuOdetceted esahp nepOTLA50P The power cable may be connected incorrectly. Check 
open phase and voltages of the power supply. Entire stop

roodtuOtaehrevo knis taeHTLA70P Abnormal temperature was detected by the temp. sensor 
of the IGBT heat sink. Entire stop

TLA01P Indoor unit water 
overflow detected Indoor

Drain pipe, clogging of drainage, float switch circuit, 
indoor P.C. board --- Drainage is out of order or the float 
switch was activated.

Entire stop

TLA21P The fan error of the 
indoor unit Indoor

Abnormal operation of the indoor fan motor, indoor P.C. 
board, or indoor DC fan (over current or lock, etc.) is 
detected.

Entire stop

Wired 
remote 

controller 
display

Wireless remote 
controller

Sensor block display of 
receiving unit

Main defective parts Judging 
device Parts to be checked / error description

Air 
conditioner 

status
Indication Flashing

 Operation
GR

Timer
GR

Ready
OR
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45-EN 46-EN

 : Lighting  : Flashing  : OFF  : The air conditioner automatically enters the auto-address setting mode.
ALT: When two LEDs are flashing, they flash alternately.  SIM: When two LEDs are flashing, they flash in synchronization.
Receiving unit display OR: Orange   GR: Green

roodtuOdetceted egakael saGTLA51P There may be gas leakage from the pipe or connecting 
part. Check for gas leakage. Entire stop

rorre evlav yaw-4TLA91P Outdoor
(Indoor)

4-way valve, indoor temp. sensors (TC / TCJ) --- An error 
was detected due to temperature drop of the indoor unit 
heat exchanger sensor when heating.

Auto-reset
(Auto-reset)

TLA02P High-pressure 
protective operation pots eritnEnoitcetorp erusserp-hgiHroodtuO

roodtuOrorre naf tinu roodtuOTLA22P
Outdoor unit fan motor, outdoor unit P.C. board --- An 
error (overcurrent, locking, etc.) was detected in the 
outdoor unit fan drive circuit.

Entire stop

TLA62P Outdoor unit inverter 
Idc activated Outdoor

IGBT, outdoor unit P.C. board, inverter wiring, 
compressor --- Short-circuit protection for compressor 
drive circuit devices (G-Tr / IGBT) was activated.

Entire stop

TLA92P Outdoor unit position 
error Outdoor Outdoor unit P.C. board, high-pressure switch --- 

Compressor motor position error was detected. Entire stop

roodnIrorre tinu roodni rehtOTLA13P
Another indoor unit in the group is raising an alarm. Entire stop

E03 / L07 / L03 / L08 alarm check locations and error 
description Auto-reset

Wired 
remote 

controller 
display

Wireless remote 
controller

Sensor block display of 
receiving unit

Main defective parts Judging 
device Parts to be checked / error description

Air 
conditioner 

status
Indication Flashing

 Operation
GR

Timer
GR

Ready
OR
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EN

EN

ID

8-EN– 24 –47-EN 4

Are there scratches or dents on the existing pipes?

Is it possible to operate the existing air conditioner?

 After the existing air conditioner is operated in cooling 
mode for approx. 30 minutes or longer,* recover the 
refrigerant.

 For cleaning the pipes and recovering oil
 Refrigerant recovery: Pump down method

 Remove the existing air conditioner from the piping 
and carry out flushing (nitrogen pressure 0.5 MPa) to
remove any remains inside of the pipe.

Note: In case of twin pipes, also be sure to flush the
branching pipe.

Connect the indoor / outdoor units to the existing pipe.
 Use a flare nut attached to the main unit for the indoor
/ outdoor units. (Do not use the flare nut of the existing
pipe.)

 Re-machine the flare machining size to size for R32. 

 (Airtight test), Vacuum dry, Refrigerant charge, Gas 
leak check

Test run

Was largely discolored oil or a large quantity 
of remains discharged? (When the oil deteriorates, 

the color of the oil changes to a muddy 
or black color.)

Existing pipes: Cannot be used.
 Use new pipes.

Clean the pipes or use new pipes.

Piping necessary to change the flare nut / machining
size due to pipe compression

1) Flare nut width: H

H

(mm)
Copper pipe 
outer diameter Ø6.4 Ø9.5 Ø12.7 Ø15.9

For R32, R410A 17 22 26 29
For R22 Same as above 24 27

Copper pipe 
outer diameter Ø6.4 Ø9.5 Ø12.7 Ø15.9

For R32, R410A 9.1 13.2 16.6 19.7
For R22 9.0 13.0 16.2 19.4

2) Flare machining size: A

A

(mm)

Becomes a little larger for R32

Do not apply refrigerator oil to the flare surface.

(If there is discharge of remains, it is judged that a 
large quantity of remains are present.)

YES

YES

NO
NO

NO

YES

Nitrogen gas pressure 0.5 MPa

Work instructions
The existing R22 and R410A piping can be reused for 
inverter R32 product installations.

 WARNING
Confirming the existence of scratches or dents on
the existing pipes and confirming the reliability of
the pipe strength are conventionally referred to the
local site.
If the specified conditions can be cleared, it is
possible to update existing R22 and R410A pipes 
to those for R32 models.

Basic conditions needed to reuse existing
pipes
Check and observe the presence of three conditions in
the refrigerant piping works.
1. Dry (There is no moisture inside of the pipes.)
2. Clean (There is no dust inside of the pipes.)
3. Tight (There are no refrigerant leaks.)

Restrictions for use of existing pipes
In the following cases, the existing pipes should
not be reused as they are. Clean the existing pipes
or exchange them with new pipes.
1. When a scratch or dent is heavy, be sure to use new 

pipes for the refrigerant piping works.
2. When the existing pipe thickness is thinner than the 

specified “Pipe diameter and thickness,” be sure to 
use new pipes for the refrigerant piping works.

 The operating pressure of refrigerant is high.
If there is a scratch or dent on the pipe or a thinner
pipe is used, the pressure strength may be 
inadequate, which may cause the pipe to break in 
the worst case.

* Pipe diameter and thickness (mm)

3. When the outdoor unit was left with the pipes 
disconnected, or the gas leaked from the pipes and 
the pipes were not repaired and refilled.

 There is the possibility of rain water or air, including 
moisture, entering the pipe.

4. When refrigerant cannot be recovered using a 
refrigerant recovery unit.

 There is the possibility that a large quantity of dirty 
oil or moisture remains inside the pipes.

5. When a commercially available dryer is attached to the 
existing pipes.

 There is the possibility that copper green rust has 
been generated.

6. When the existing air conditioner is removed after 
refrigerant has been recovered.
Check if the oil is judged to be clearly different from 
normal oil.

 The refrigerator oil is copper rust green in color:
There is the possibility that moisture has mixed with 
the oil and rust has been generated inside the pipe.

 There is discolored oil, a large quantity of residue, 
or a bad smell.

 A large quantity of shiny metal dust or other wear 
residue can be seen in the refrigerant oil.

7. When the air conditioner has a history of the 
compressor failing and being replaced.

 When discolored oil, a large quantity of residue, 
shiny metal dust, or other wear residue or mixture of 
foreign matter is observed, trouble will occur.

8. When temporary installation and removal of the air 
conditioner are repeated such as when leased etc.

9. If the type of refrigerator oil of the existing air 
conditioner is other than the following oil (Mineral oil), 
Suniso, Freol-S, MS (Synthetic oil), alkyl benzene 
(HAB, Barrel-freeze), ester series, PVE only of ether 
series.

 The winding-insulation of the compressor may 
deteriorate.

NOTE

The above descriptions are results have been confirmed
by our company and represent our views on our air 
conditioners, but do not guarantee the use of the existing 
pipes of air conditioners that have adopted R32 in other 
companies

Curing of pipes
When removing and opening the indoor or outdoor unit for 
a long time, cure the pipes as follows:
 Otherwise rust may be generated when moisture or 
foreign matter due to condensation enters the pipes.

 The rust cannot be removed by cleaning, and new 
pipes are necessary.

Placement 
location Term Curing manner

Outdoors
1 month or more Pinching

Less than 1 month
Pinching or taping

Indoors Every time

Pipe outer diameter Ø6.4 Ø9.5 Ø12.7 Ø15.9

Thickness
R32, R410A

0.8 0.8 0.8 1.0
R22

12Appendix

Ø1 .9 1

1.0
Ø19.1

36
-

Ø1 .9 1

24
-
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ตามมาตรฐาน IEC 60335-1
บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกาย การรับรู หรือสภาพจิตใจไมปกติ 
หรือขาดความรูและประสบการณ ไมควรใชงานอุปกรณนี้ เวนแตไดรับการ 
ควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณจากผูที่รับผิดชอบ 
ตอความปลอดภัยของบุคคลนั้นได
ควรดูแลเด็กไมใหเลนเครื่องปรับอากาศ

ตามมาตรฐาน EN 60335-1

เด็กที่มีอายุตั้งแต 8 ปขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพรางกาย การรับรู หรือสภาพ
จิตใจไมปกติ หรือขาดความรูและประสบการณสามารถใชเครื่องปรับอากาศนี้
ได แตตองมีการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณ
ในวิธีที่ปลอดภัย และเขาใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไมควรปลอยใหเด็กเลน
เครื่องปรับอากาศ ไมควรใหเด็กเปนผูทําความสะอาดและบํารุงรักษาโดยที่ไมมี
การควบคุมดูแล

12 ..................................................................................................................................... 50

การเลือกใชสารทำความเย็นชนิด R32

คำแนะนำเบื้องตน

โปรดอานคูมือการติดตั้งนี้อยางละเอียดกอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
• คูมือนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งตัวเครื่องภายใน
• สำหรับการติดตั้งตัวเครื่องภายนอก โปรดปฏิบัติตามคูมือการติดตั้งที่แนบมากับตัวเครื่องภายนอก

สำหรับขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามคูมือการติดตั้งที่แนบมากบัตัวเคร่อื งภายนอก •

เครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ไดนำสารทำความเย็น HFC R32 มาใชงาน ซึ่งไมทำลายชั้นบรรยากาศ
ดำเนินการใหแนใจวาไดทำการตรวจสอบประเภทของสารทำความเย็นสำหรับสวนที่ติดตั้งภายนอกบานที่จะใชรวมกัน 
จากนั้นจึงดำเนินการติดตั้ง

ภาคผนวก

ระบบเริ่มทํางานใหมอัตโนมัติ

เครื่องปรับอากาศนี้ติดตั้งระบบเริ่มทํางานใหมอัตโนมัติไว ซึ่งทําใหเครื่องปรับอากาศนี้เรียกคาการทํางานที่ตั้งไวกลับคืนมาได
เมื่อปดแหลงจายไฟโดยไมใชรีโมทคอนโทรล

 ( ) 
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ตัวแทน ความชํานาญและความรูที่ตัวแทนจะตองมี

ผูติดตั้งที่มี
ความชํานาญ

• ผูติดตั้งที่มีความชํานาญ คือ บุคคลที่ทําการติดตั้ง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศ
 จะตองไดรับการฝกอบรมเพื่อติดตั้ง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ือง

   ผูติดตั้งนั้นไดรับคําแนะนําในการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลานี้

• ผูติดตั้งที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาที่เกี่ยวกับการติดตั้ง การยายตําแหนง และ
การถอดจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานดานไฟฟาตามที่กําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถิ่น และเปน
บุคคลที่ไดรับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ    
แนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรู
ปฏิบัติงานนี้

• ผูติดตั้งที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอที่เกี่ยวกับการติดตั้ง 
การยายตําแหนงและการถอดซ่ึงจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและการตอทอ
ตามขอกําหนดและกฎหมายทองถิ่น และเปนบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมทางดานการปฏิบัติงานกับสารทํา
ความเย็นและทอของเครื่องปรับอากาศ หรืออีกประการหนึ่ง ผูติดตั้งนั้น
จากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับ

• ผูติดตั้งที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานที่ความสูงและไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานที่ความสูง
กับเครื่องปรับอากาศ หรืออีกประการหนึ่ง ผูติดตั้งนั้นไดรับคําแนะนําใน
การอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้

ชางบริการที่มี
ความชํานาญ

• ชางบริการที่มีความชํานาญ คือ บุคคลที่ทําการติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ือง
ปรับอากาศ ชางบริการจะตองไดรับการฝกอบรมเพื่อติดตั้ง ซอมแซม 
อากาศ    หรืออีกประการหนึ่ง 
และมีความรูความเขาใจเปน

• ชางบริการที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาที่เกี่ยวกับการติดตั้ง การซอมแซม 
การยายตําแหนง และการถอดจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานดานไฟฟาตามที่กําหนดไว โดยขอกําหนดและ
กฎหมายทองถิ่น และเปนบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

 
 หนึ่ง ชางบริการนั้นไดรบคั ําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ได

เปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้
• ชางบริการที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอที่เกี่ยวกับการติดตั้ง 

การซอมแซม การยายตําแหนง และการถอดซ่ึงจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและ
ทอตามที่กําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถิ่น และเปนบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมทางดานการปฏิบัติงาน
กับสารทําความเย็นและทอของเครื่องปรับอากาศ หรืออีกประการหนึ่ง 
งานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปน

• ชางบริการที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานที่ความสูงและไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงาน
ที่ความสูงกับเครื่องปรับอากาศ หรืออีกประการหนึ่ง ชางบริการที่มี
งานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจ

 ผูติดตั้ง
ปรับอากาศ หรืออีกประการหนึ่ง

ปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดี

หรืออีกประการหนึ่ง ผูติดตั้งนั้นไดรับคํา
ความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการ

ไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาว
การปฏิบัติงานนี้

การปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับ

บํารุงรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับ
ชางบริการนั้นไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรม
อยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลานี้

 หรืออีกประการ
รับการอบรมและมีความรูความเขาใจ

ชางบริการนั้นไดรับคําแนะนําในการปฏิบัต
อยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้

ความชํานาญนั้นไดรับคําแนะนําในการปฏิบัต
เปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้

THTH

– 26 –3-TH 4-TH

โปรดอานคําแนะนําตางๆ ที่มีขอมูลสําคัญ ซึ่งตรงตาม Machinery Directive (Directive 2006/42/EC) อยางละเอียดถี่ถวน และโปรด
ปฏิบัติตามขอมูลดังกลาว 
หลังจากทําการติดตั้งแลว โปรดสงคูมือการติดตั้งนี้พรอมกับคูมือการใชงานเครื่องปรับอากาศใหกับผูใช และบอกใหผูใชเก็บรักษา
คูมือทั้งสองฉบับไวเพื่อใชอางอิงในภายหนา

ชื่อสามัญ : เครื่องปรับอากาศ

คําจํากัดความของผูติดตั้งที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญ
เครื่องปรับอากาศตองไดรับการติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม และถอดร้ือโดยผูติดตั้งที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญ 
เมื่อตองดําเนินการใดๆ เหลานี้โปรดรองขอใหผูติดตั้งที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญดําเนินการให
ผูติดตั้งที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชำนาญ

ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ คําอธิบายอุปกรณปองกัน

งานที่ทํา อุปกรณปองกันที่สวมใส

ทุกประเภทงาน ถุงมือปองกัน
ชุดที่ปลอดภัยสําหรับการทํางาน

งานที่เกี่ยวของกับไฟฟา  
รองเทาที่เปนฉนวน เสื้อผาที่ปองกันไฟฟาช็อต

งานที่ตองทําในที่สูง 
(50 เซนติเมตรหรือสูงกวา) หมวกนิรภัย

งานเคลื่อนยายของหนัก รองเทาที่เสริมการปองกันบริเวณนิ้วเทา
งานซอมแซมตัวเครื่องภายนอก

ขอควรระวังดานความปลอดภัยเหลานี้อธิบายถึงเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อปองกันการบาดเจ็บแกผูใชหรือบุคคลอื่น 
และความเสยีหายตอ ทรพัยส นิ โปรดอา นคมู อืฉบบันหี้ลงัจากเขา ใจเนอื้หาดา นลา งน ี้(ความหมายของสัญลัก ) และดำเนนิ
ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามคำอธิบาย

สวมถุงมือปองกันและชุดที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน เมื่อเคลื่อนยาย ติดตั้ง บำรุงรักษา ซอมแซม หรือถอดชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ
นอกเหนือจากอุปกรณปองกันพื้นฐานดังกลาว คุณควรสวมใสอุปกรณปองกันตามที่อธิบายไวดานลางเมื่อตองปฏิบัติงานพิเศษ ตามที่
กลาวไวในตารางตอไปนี้
การไมสวมใสอุปกรณปองกันท่ีเหมาะสมอาจกอใหเกิดอันตรายไดเน่ืองจากคุณอาจไดรับบาดเจ็บ แผลไหม ไฟฟาช็อต และอาการบาดเจ็บอ่ืนๆ

ความหมายของสัญลักษณสัญลักษณ

คำเตือน

ขอควรระวัง

ขอความในสัญลักษณนี้บงชี้ถึงการไมปฏิบัติตามคำสั่งในคำเตือนสามารถสงผลใหเกิดอันตรายตอรางกาย
อยางรุนแรง (*1) หรือการสูญเสียชีวิต หากผลิตภัณฑไดรับการจัดการอยางไมถูกตอง

ขอความในสัญลักษณนี้บงชี้ถึงการไมปฏิบัติตามคำสั่งในขอควรระวังสามารถสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ
เล็กนอย (*2) หรือความเสียหาย (*3) ตอทรัพยสิน หากผลิตภัณฑไดรับการจัดการอยางไมถูกตอง

*1: อันตรายตอรางกายอยางรุนแรงแสดงถึงการสูญเสียทางการมองเห็น การบาดเจ็บ แผลไฟไหม ไฟฟาช็อต กระดูก
 แตกหัก การไดรับสารพิษ และการบาดเจ็บอื่นๆ ซึ่งจะทำใหเกิดผลที่ตามมาและจำเปนตองเขารักษาในโรงพยาบาล
 หรือการรักษาระยะยาวในฐานะที่เปนผูปวยนอก
*2: การบาดเจ็บเล็กนอยจะแสดงถึงการบาดเจ็บจากแผลไฟไหม ไฟฟาช็อต และการบาดเจ็บอื่นๆ ซึ่งไมจำเปนตองเขา
 รักษาในโรงพยาบาลหรือการรักษาระยะยาวในฐานะที่เปนผูปวยนอก
*3: ความเสียหายตอทรัพยสินบงชี้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ผลกระทบในครัวเรือน ปศุสัตวในประเทศ และ
 สัตวเลี้ยง

ความหมายของสัญลักษณที่ปรากฎบนตัวเครื่อง

ขอมูลเพิ่มเติมมีอยูในคูมือผูใช คูมือการติดตั้ง และเอกสารอื่นๆ ที่คลายกัน

เจาหนาที่ฝายบริการควรอานคูมือผูใชและคูมือการติดตั้งอยางรอบคอบกอนดำเนินการ

อานคูมือการใชงานอยางรอบคอบกอนดำเนินการ

คำเตือน
(ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม)้

สัญลักษณน้ีใชไดกับสารทำความเย็น R32 เทาน้ัน ประเภทของสารทำความเย็น
อยูบนฉลากของชุดภายนอก
ในกรณทีสี่ารทำความเยน็ชนดินคี้อื R32 หนว ยนจี้ะใชส ารทำความเยน็ท่ีตดิไฟได
หากสารคำความเย็นน้ีร่ัวไหลและสัมผัสกับเปลวไฟหรือช้ินสวนท่ีมีความรอนอาจ
ทำใหเกิดกาซท่ีเปนอันตรายและมีความเส่ียงตอการเกิดไฟไหมได

ษณ การ

หมายถึง ผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณสมบติั และความรตู้ามท่ีอธิบายไวใ้นตารางต่อไปนี้ 

ถุงมือป้องกนัความรอ้นสา หรบัช่างไฟฟ้า 

ถุงมือป้องกนัความรอ้นสา หรบัช่างไฟฟ้า 
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 ■ สัญลักษณคําเตือนบนชุดเครื่องปรับอากาศ

สัญลักษณคําเตือน คําอธิบาย

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

คําเตือน

อันตรายจากไฟฟาช็อต
ปลดแหลงจายไฟฟาทั้งหมดกอนทําการซอม

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

คําเตือน

ชิ้นสวนกําลังเคลื่อนที่
อยาใชงานเครื่องปรับอากาศขณะที่ถอดตะแกรงออก 
ใหปดเครื่องปรับอากาศกอนทําการซอม

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

ขอควรระวัง

ชิ้นสวนมีอุณหภูมิสูง
ทานอาจโดนลวกเม่ือถอดแผงครอบน้ี

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

ขอควรระวัง

อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของเครื่องปรับอากาศ
มิฉะนั้น อาจไดรับบาดเจ็บ

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

ขอควรระวัง

อันตรายจากการระเบิด
ใหเปดวาลวบริการกอนเปดเครื่องปรับอากาศ มิฉะนั้น อาจเกิดระเบิดได

– 27 –

5-TH 6-TH

1 ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ผู้ผลิตไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไม่
ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในคู่มือเล่มนี้

คำ�เตือน

ทั่วไป
 • อ่านคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียดก่อนทาำ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 เเละปฏิบัติตามคำาแนะนำาในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำานาญการเท่านั้น 
 การตดิตงั้ทไี่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิการรวั่ซมึของนา้ ไฟฟา้ชอ็ต หรอืเพลงิไหม้ำ
 • หา้มใชส้ารทาำ ความเยน็ใดๆ ทแี่ตกตา่งจากทรี่ะบไุวใ้นการเตมิหรอืเปลยี่น  
 มิฉะนั้นอาจมีแรงดันสูงผิดปกติเกิดขึ้นในวงจรการทำาความเย็น ซึ่งอาจ 
 ทำาให้ผลิตภัณฑ์นี้ทำางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทำาให้ท่าน 
 ได้รับบาดเจ็บได้
 • ก่อนเปิดหน้ากากจ่ายลมของตัวเครื่องภายใน หรือแผงควบคุมไฟฟ้าของ 
 ตัวเครื่องภายนอก ต้องโยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตำาแหน่ง  
 OFF มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรกับชิ้นส่วนภายในผ่านหน้าสัมผัสได้  
 ผู้ติดตั้งที่มีความชำานาญ (*1) หรือช่าง บริการที่มีความชำานาญ (*1) 
 เท่านั้นที่จะเปิดหน้ากากจ่ายลมของตัวเครื่องภายในหรือแผงควบคุม 
 ไฟฟ้าของตัวเครื่องภายนอกและ ปฏิบัติงานที่ต้องการได้
 • ก่อนทำาการติดตั้ง บำารุงรักษา ซ่อมแซม หรือถอดชิ้นส่วน ให้ปิดเครื่องตัด 
 กระแสไฟฟ้าก่อน มิฉะนั้นอาจถูกไฟฟ้าช็อตได้
 • แขวนป้าย “กำาลังทำางาน” ใกล้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าขณะทำาการติดตั้ง  
 บาำ รงุรกัษา             ซอ่มแซม             หรอืถอดชน้ิสว่น             มอีนัตรายจาก  ไฟฟา้ชอ็ต 
 ตัดกระแสไฟฟ้าเปิดอยู่
 • ควรให้ผู้ติดตั้งที่มีความชำานาญ (*1) หรือช่างบริการที่มีความชำานาญ 
 (*1) เท่านั้นเป็นผู้ดำาเนินงานบนความสูงตั้งแต่ 50 ซม. ขึ้นไปโดยใช ้
 บันไดดำาเนินการถอดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครื่องภายใน

หากเครอืง 
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TH

7-TH 8-TH– 28 –

 • สวมถุงมือป้องกันและเสื้อผ้าที่ปลอดภัยสำาหรับการทำางานขณะทำาการ 
 ติดตั้ง ซ่อมแซม หรือถอดชิ้นส่วน
 • ห้ามแตะต้องครีบอะลูมิเนียม คุณอาจได้รับอันตรายหากแตะต้องชิ้นส่วน 
 ดังกล่าว หากจำาเป็นจะต้องสัมผัสครีบ ควรสวมถุงมือป้องกันและเสื้อผ้าท ี่
 ปลอดภัยสำาหรับการทำางานก่อนแล้วจึงลงมือปฏิบัติงาน
 • อยา่ปนีขนึ้ไปหรอืวางสงิ่ของไวด้า้นบนของตวัเครอื่งภายนอก 

ตวัทา่นหรอื  สิ่งของอาจตกลงมาจากตัวเครื่องทำาให้บาดเจ็บได้
 • เมื่อปฏิบัติงานบนที่สูง ให้ใช้บันไดที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14122  
 และปฏิบัติตามคำาแนะนำาในการใช้บันได รวมทั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อ 
 ปฏิบัติงาน
 • ก่อนการทำาความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ของตัวเครื่อง 
 ภายนอก ควรปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า และแขวนป้าย “กำาลังทำางาน”  
 ใกล้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนลงมือปฏิบัติงาน
 • ก่อนการปฏิบัติงานบนที่สูง ควรตั้งป้ายเตือนเพื่อไม่ให้มีผู้ใดเดินเข้ามา 
 ใกล้บริเวณนั้น อุปกรณ์หรือวัตถุอื่นๆ อาจหล่นใส่และทำาให้คนที่เดินอยู ่
 ด้านล่างได้รับบาดเจ็บ ในขณะปฏิบัติงาน ควรสวมหมวกนิรภัยเพ่ือป้องกัน 
 วัตถุหล่นใส่
 • ห้ามใช้สารทำาความเย็นอื่นๆ นอกจาก R32
 สำาาหรับประเภทของสารทำาความเย็น ให้ตรวจสอบตัวเครื่องภายนอก
 ก่อนจะใช้รวมกัน
 • สารทำาความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศนี้ ควรปฏิบัติตามหน่วยงาน
 ภายนอกอาคาร
 • เครื่องปรับอากาศต้องเคลื่อนย้ายในสภาพสมบูรณ์ หากส่วนใดส่วนหนึ่ง 
 ของผลิตภัณฑ์เสียหาย โปรดติดต่อผู้แทนจำาหน่าย
 • เม่ือต้องเคล่ือนย้ายเคร่ืองปรับอากาศด้วยมือ ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคน
 • อย่าเคลื่อนย้ายหรือซ่อมเครื่องใดๆ ด้วยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟ้าแรงสูง 
  ภายในเครื่อง ท่านอาจถูกไฟฟ้าชอ็ตขณะถอดฝาครอบและตัวเครื่องหลัก
 • อุปกรณ์นี้สำาหรับให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ผ่านการฝึกอบรมในร้านค้า
 ในอุตสาหกรรมเบา หรือสำาหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยบุคคลทั่วไป

ก�รเลือกสถ�นที่เพื่อทำ�ก�รติดตั้ง
 • หากติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องขนาดเล็ก ปฏิบัติตามมาตรการที ่
 เหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าความเข้มข้นของสารทำาความเย็นท่ีร่ัวไหลภายใน 
 ห้องจะไม่เกินระดับที่เป็นอันตราย
 • ห้ามติดตั้งในสถานที่ที่อาจเสี่ยงต่อการสัมผัสกับก๊าซไวไฟ หากก๊าซรั่วซึม 
 ออกมาเป็นจำานวนมากบริเวณตัวเครื่อง อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
 • หากต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ ควรสวมรองเท้าที่เสริมการ 
 ป้องกันบริเวณนิ้วเท้า
 • ในการเคลื่อนย้ายเครื่อง ห้ามจับถือที่สายรัดกล่องผลิตภัณฑ์ ท่านอาจ 
 บาดเจ็บได้หากสายขาด
 • ติดตั้งตัวเครื่องภายในให้สูงจากจากพื้นอย่างน้อย 2.5 ม. มิเช่นนั้นผู้ใช้ 
 อาจได้รับบาดเจ็บหรือถูกไฟฟ้าช็อตหากนำานิ้วหรือวัตถุอื่นเข้าไปในตัว 
 เครื่องภายในขณะที่เครื่องกำาลังทำางานอยู่
 • อย่าวางอุปกรณ์ท่ีมีการเผาไหม้ใดๆ ไว้ในทิศทางท่ีสัมผัสกับลมจากเคร่ือง 
 ปรับอากาศโดยตรง มิฉะนั้นอาจเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 
 • อุปกรณ์และงานท่อควรติดตั้ง ดำาเนินการ และจัดเก็บในห้องที่พื้นขนาด
 ใหญ่กว่า Amin m .
 การคำานวณค่า Amin m2: Amin = (M / (2.5 × 0.22759 × h0))2

 M คือปริมาณสารทำาความเย็นในอุปกรณ์ 
 h0 คือความสูงในการติดตั้งอุปกรณ์ หน่วยเป็น 
 0.6 ม. สำาหรับติดตั้งบนพื้น / 1.8 ม. สำาหรับติดผนัง / 1.0 ม. สำาหรับ
 ติดหน้าต่าง / 2.2 ม. สำาหรับติดเพดาน (สำาหรับหน่วยเหล่านี้ ความสูง

ในการติดตั้งที่แนะนำาคือ 2.5 ม.)
 (สารทำาความเย็นที่ใช้รุ่น R32 เท่านั้น สำาหรับรายละเอียดโปรดดูคูู่มือ  
 การติดตั้งของหน่วยภายนอกอาคาร)

ก�รติดตั้ง
 • หากต้องการติดต้ังตัวเคร่ืองภายในเป็นแบบแขวน ควรใช้สลักสำาหรับแขวน

 หรือ W3/8) และน็อต (M10 หรือ W3/8) ในการติดตั้ง
 • ติดต้งัเคร่อืงปรับอากาศให้แน่นหนาบนพ้นืท่ ี  ท่สีามารถรับนำ ้าหนักได้  

2

ม.
หน่วยเป็น กิโลกรัม;

(M10
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 หากพืน้ทีด่งักลา่วไมส่ามารถรบันำา้หนกัไดเ้พียงพอ ตวัเคร่ืองอาจรว่งหลน่ 
 ลงมาทำาให้ผู้ใช้บาดเจ็บได้
 • ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในคู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หากไม่ปฏิบัต ิ
 ตามคำาแนะนำาเหล่านี้ ตัวเครื่องอาจจะร่วงหล่นลงมาพลิกควำ่า หรือเกิด 
 เสียงรบกวน เกิดการสั่นสะเทือน นำ้ารั่วซึม หรือปัญหาอื่นๆ ได้
 • ดำาเนินการติดตั้งตามที่ระบุไว้เพื่อป้องกันสภาวะลมแรงและแผ่นดินไหว  
 หากเครื่องปรับอากาศไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องตัวเครื่องอาจพลิก 
 ควำ่า หรือร่วงหล่นลงมาและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • หากก๊าซสารทำาความเย็นร่ัวซึมออกมาขณะทำาการติดต้ัง ให้ระบายอากาศ 
 ในห้องทันที หากก๊าซสารทำาความเย็นรั่วซึมออกมาสัมผัสกับไฟ อาจก่อ 
 ให้เกิดก๊าซที่เป็นพิษได้
 • ใช้รถยกในการขนย้ายตัวเครื่องปรับอากาศและใช้เครื่องกว้านหรือรอก 
 ในการติดตั้ง
ก�รต่อท่อส่งส�รทำ�คว�มเย็น
 • ติดตั้งท่อสารทำาความเย็นระหว่างทำาการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิด 
 เครื่องปรับอากาศ หากคอมเพรสเซอร์ทำางานขณะที่วาล์วยังเปิดอยู่และ 
 ไม่มีท่อสารทำาความเย็น คอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศเข้าไปและทำาให ้
 วงจรการทำาความเย็นมีแรงดันเกิน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อ 
 ผู้ใช้ได้
 • ขันแฟร์นัทให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิดตามวิธีที่กำาหนดไว้ หากขัน 
 แฟร์นัทแน่นเกินไปอาจทำาให้เกิดรอยร้าวที่แฟร์นัท หลังการใช้งาน 
 เป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรั่วซึมของสารทำาความเย็น
 • หลังทำาการติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊าซสารทำาความเย็นไม่มี 
 การรั่วซึม หากก๊าซสารทำาความเย็นรั่วซึมออกมาในห้องและสัมผัสถูก 
 ต้นเพลิง เช่น เตาทำาอาหาร อาจก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นพิษได้
 • เมื่อทำาการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ ให้ปฏิบัติตามคำา 
 แนะนำาในคู่มือการติดต้ังและไล่อากาศท้ังหมด เพ่ือจะได้ไม่มีก๊าซอ่ืนผสม 
 อยู่ในวงจรการทำาความเย็นนอกเหนือจากสารทำาความเย็น เครื่องปรับ 
 อากาศอาจทำางานผิดปกติหากไม่มีการไล่อากาศทั้งหมดเสียก่อน

 • ควรต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อทดสอบการตรวจรอยร่วัไม่ให้อากาศเข้า
 • ควรเช่ือมต่อท่อเติมนำา้ยาตามวิธีการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ท่อหลุดออกจากกัน

ก�รเดินส�ยไฟ
 • การดำาเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้ากับเครื่องปรับอากาศต้องกระทำาโดยผู้ติด 
 ตั้งที่มีความชำานาญ (*1) หรือช่างบริการที่มี ความชำานาญ (*1) เท่านั้น 
 ผู้ที่ไม่มีความชำานาญไม่สามารถดำาเนินการเองได้ เพราะการดำาเนินการ 
 ที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดูดและ/หรือไฟฟ้ารั่วได้
 • เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เป็นไฟฟ้า หรือดำาเนินงานด้าน 
 อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า ช่างไฟควรสวมถุงมือเพื่อป้องกันความร้อน รองเท้า 
 และเสื้อผ้าที่เป็นฉนวน เพื่อป้องกันไฟฟ้าซ็อต การไม่มีสวมใส่อุปกรณ ์
 ป้องกันอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
 • ใช้สายไฟที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือการติดตั้ง ข้อบังคับ 
 ในท้องถิ่น และข้อกำาหนดทางกฎหมาย การใช้สายไฟที่ไม่ตรงตาม 
 คุณสมบัติอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้ารั่ว ควันไฟ 
 และ/หรือเพลิงไหม้
 • ต่อสายดิน (งานสายกราวด์)
 การต่อสายดินที่ไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต
 • ห้ามต่อสายดินกับท่อก๊าซ ท่อนำ้า และสายล่อฟ้า หรือสายดินของโทรศัพท์
 • หลังซ่อมแซมหรือย้ายท่ีติดต้ัง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เช่ือมต่อสายดิน 
 อย่างถูกต้องแล้ว
 • ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือ 
 การติดตั้ง ข้อบังคับในท้องถิ่น และข้อกำาหนดทางกฎหมาย
 • ติดต้ังเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าในท่ีท่ีผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
 • เมื่อติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้านอกอาคาร ควรเลือกใช้เครื่องตัดกระแส 
 ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานนอกอาคาร
 • ไม่ควรพ่วงต่อสายไฟให้ยาวขึ้นในทุกกรณี ปัญหาด้านการเชื่อมต่อในที่ที ่
 มีการพ่วงต่อสายไฟอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดควันไฟหรือเพลิงไหม้
 • ควรเดินสายไฟตามข้อกำาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับในชุมชนรวมถึง 
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 คู่มือการติดตั้งการไม่กระทำาตามอาจส่งผลให้เสียชีวิตจากการถูกไฟ
 หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ก�รทดสอบก�รทำ�ง�น
 • ก่อนเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศภายหลังการติดตั้ง ควรตรวจสอบให ้
 แน่ใจว่าฝาครอบกล่องควบคุมไฟของตัวเครื่องภายในและแผงบริการของ 
 ตัวเครื่องภายนอกปิดสนิท และเปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว คุณอาจ 
 โดนไฟฟ้าช็อตได้หากเปิดเครื่องปรับอากาศโดยไม่ได้ตรวจสอบสิ่งเหล่า 
 นี้เสียก่อน
 • หากเกิดปัญหาใดๆ กับเครื่องปรับอากาศ (เช่น ข้อความผิดพลาดปรากฏ 
 บนหน้าจอ กลิ่นไหม้ เสียงผิดปกติ เครื่องปรับอากาศไม่สามารถทำาความ 
 เย็นหรือทำาให้อากาศอุ่นขึ้น หรือมีนำ้ารั่วซึมออกมา) อย่าแตะต้องเครื่อง 
 ปรับอากาศ แต่ให้ปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า แล้วติดต่อช่างผู้ชำานาญการ  
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเปิดเครื่องปรับอากาศจนกระทั่งช่างมา 
 ถึง (โดยการติดป้าย “ชำารุด” ใกล้ๆ กับเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เป็นต้น)  
 หากยังใช้เครื่องปรับอากาศในขณะที่มีความผิดปกติ อาจทำาให้กลไกการ 
 ทำางานเกิดปัญหาและเพิ่มความเสี่ยงหรือส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ 
 ปัญหาอื่นๆ ได้

คำ�อธิบ�ยสำ�หรับผู้ใช้
 • เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แจ้งผู้ใช้ว่าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าติดตั้งอยู่ 
 ที่ใด หากผู้ใช้ไม่ทราบว่าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ใด ผู้ใช้จะไม่สามารถ 
 ปิดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าได้เม่ือมีปัญหาใดๆ เกิดข้ึนกับเคร่ืองปรับอากาศ
 • หากช่องพัดลมเสียหาย อย่าเข้าใกล้ตัวเครื่องภายนอก ให้โยกสวิตช์ของ 
 เครื่องตัดไฟฟ้าไปที่ตำาแหน่ง OFF แล้วติดต่อให้ช่างบริการที่มีความ 
 ชำานาญมา (*1) ซ่อม อย่าโยกสวิตช์ของเครื่องตัดไฟฟ้าไปที่ตำาแหน่ง
 ON จนกว่าจะซ่อมเรียบร้อยแล้ว
 • ภายหลังการติดตั้ง ควรอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการใช้งานรวมทั้งการ 
 บำารุงรักษาเครื่องตามคู่มือผู้ใช้งาน

ก�รย้�ยที่ติดตั้ง
 • ควรให้ผู้ติดตั้งที่มีความชำานาญ (*1) หรือช่างบริการที่มีความชำานาญ 
 (*1) เป็นผู้ดำาเนินการย้ายที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เท่านั้น หากให้ผู้ที ่
 ไม่มีความชำานาญเป็นผู้ดำาเนินการ อาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต ได้รับ 
 บาดเจ็บ เกิดการร่ัวไหลของนำา้ เสียงรบกวน และ/หรือการส่ันสะเทือนได้
 • เมื่อกระทำาการปั๊มดาวน์ ให้ปิดคอมเพรสเซอร์ก่อนที่จะถอดท่อสารทำา 
 
 
 
 

ช็อต 

ความเย็นการถอดท่อสารทำาความเย็นขณะที่เปิดวาล์วทิ้งไว้และ
คอมเพรสเซอร์ยังทำางานอยู่จะทำาให้อากาศและก๊าซอื่นถูกดูดเข้าไปเป็นการ
เพิ่มแรงดันภายในวงจรการทำาความเย็นให้สูงขึ้น และอาจก่อให้เกิดการแตก  
ออก ทำาให้ได้รับบาดเจ็บ และเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้

 • 

 
 

 • เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรตรวจหาการรั่วไหลของสารทำาความเย็น 
 และตรวจสอบความต้านทานของฉนวนและการระบายนำ้าจากนั้นทำาการ 
 ทดสอบการทำางาน เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศทำางานได้อย่าง 
 ถูกต้อง

หลังจากเสร็จงานแล้ว ทดสอบค่าความต้านทานโดยใช้ระดับแรงดันที่ 
500V ของเมกะโอห์มมิเตอร์ โดยทำาการทดสอบค่าความต้านทาน 
ระหว่างบล๊อคขั้วต่อสายไฟ 1 ถึง 3 กับสายดิน (กราวด์) โดยค่า 
ความต้านทานที่วัดได้จะต้องมีค่า 1 เมกะโอห์ม (MΩ) หรือมากกว่า 
อย่าทำาการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศหากพบว่าค่าความต้านทาน
ตำ่ากว่า 1 เมกะโอห์ม (MΩ) อาจทำาให้เกิดการรั่วไหลหรือเกิดไฟฟ้าช็อตได้
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13-TH 14-TH

– 31 –

เครื่องปรับอ�ก�ศเครื่องนี้ใช้ตัวทำ�คว�มเย็น HFC (R32) ซึ่งไม่ทำ�ล�ย
ชั้นโอโซน
 • เนื่องจากสารทำาความเย็น R32 มีแรงดันมาก จึงทำาปฏิกิริยากับสิ่ง 
 ปนเป้ือน เช่น ความช้ืน ช้ันฟิล์มท่ีเกิดการออกซิไดซ์ นำา้มัน และอ่ืนๆ ได้ง่าย 
 ดังนั้นระหว่างการติดตั้งกรุณาระมัดระวังไม่ให้ความชื้น สิ่งสกปรก สาร 
 ทำาความเย็นที่ยังใช้งานอยู่ นำ้ามันจากเครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ หลุด 
 ลอดเข้าไปในระบบทำาความเย็นเป็นอันขาด
 • ขณะติดตั้ง ควรใช้อุปกรณ์พิเศษสำาหรับสารทำาความเย็นแบบ R32 โดย 
 เฉพาะ
 • ควรใช้วัสดุต่อท่อที่ใหม่และสะอาดในการต่อท่อเพื่อไม่ให้ความชื้น 
 และสิ่ง สกปรกเข้าไปปนเปื้อนขณะติดตั้ง
 • หากใช้ท่อที่มีการใช้งานอยู่แล้ว กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่ใส่มา 
 กับชิ้นส่วนติดตั้งนอกอาคารด้วย

ข้อควรระวัง

(*1) ให้อ้างอิงจาก “ดำาเนินการโดยผู้ติดต้ังท่ีมีความชำานาญหรือ ช่างบริการ
ที่มีความชำานาญเท่านั้น”
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2 ชิ้นสวนอุปกรณเสริม
ชื่อชิ้นสวน จํานวน รูปราง การใชงาน

คูมือการติดตั้ง 1 คูมือเลมนี้ (ควรตรวจสอบแนใจวาลูกคาไดรับคูมือนี้)

คูมือการใชงาน 1 (ควรตรวจสอบแนใจวาลูกคาไดรับคูมือนี้)

ทอฉนวนกันความรอน 2 สําหรับการติดตั้งฉนวนกันความรอนของสวนทอตอเชื่อม

แผนชวยการติดตั้ง 1 - สําหรับการตรวจยืนยันตําแหนงของชองเพดานและตัวเครื่องภายใน

เกจการติดตั้ง -- สําหรับการกําหนดตําแหนงเพดาน

แหวนรอง 4 สําหรับการแขวนตัวเครื่อง

แหวนรองเยื้องศูนย 4 สําหรับการแขวนตัวเครื่อง

สายรัดทอ 1 สําหรับการตอทอระบายน้ํา

ทอออน 1 สําหรับการปรับตั้งตําแหนงกึ่งกลางของทอระบาย

ฉนวนกันความรอน 1 สําหรับการหุมฉนวนกันความรอนของสวนตอเชื่อมของทอระบายน้ํา

ฉนวนกันความรอน 1 สําหรับการปดชองการเชื่อมตอสายไฟ

รีโมทคอนโทรลไรสาย 1

แบตเตอรี่ 2

1

TH

3 การเลือกสถานที่ติดตั้ง
 คําเตือน

• ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ทนทานตอการรับนํ้าหนักของตัวเครื่อง 
ตัวเครื่องอาจรวงหลนลงมาทําใหไดรับบาดเจ็บ หากพื้นผิวไมมีความแข็งแรงพอ

• ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ความสูงมากกวา 2.5 เมตร จากพื้น 

การยื่นมือหรือสิ่งใดเขาไปในตัวเครื่องโดยตรงขณะที่เครื่องปรับอากาศกําลังทํางานอยูเปนอันตราย เพราะคุณอาจสัมผัสโดน
ใบพัดที่กําลังหมุนหรือกระแสไฟฟาที่กําลังทํางานอยู

 ขอควรระวัง
หามติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่เสี่ยงตอการสัมผัสกับกาซไวไฟ
หากมีกาซไวไฟรั่วไหลบริเวณที่ตั้งตัวเครื่องอาจกอใหเกิดเพลิงไหมได

ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่มีสภาพดังตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอนุมัติจากลูกคา
• บริเวณที่ตัวเครื่องสามารถติดตั้งในแนวนอนได
• บริเวณที่มีพื้นที่เอื้ออํานวยตอการซอมบํารุง เพื่อใหสามารถทําการบํารุงรักษาและตรวจสอบไดอยางปลอดภัย
• บริเวณที่จะไมเกิดปญหาจากนํ้าทิ้ง

หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณตอไปนี้
• บริเวณที่มีปริมาณเกลือในมวลอากาศสูง (พื้นที่ชายทะเล) หรือที่ที่มีกาซซัลไฟดอยูเปนจํานวนมาก (บอนํ้าพุรอน) 

(จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีมาตรการปองกันเปนพิเศษ หากติดตั้งตัวเครื่องในบริเวณดังกลาว)
• หองครัวในรานอาหารที่มีการใชนํ้ามันจํานวนมากหรือบริเวณใกลกับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม (นํ้ามันที่ติดอยูที่ตัว

แลกเปลี่ยนความรอนและช้ินสวนที่เปนยาง (พัดลมเทอรโบ) ในตัวเครื่องภายใน อาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง 
 หรือหยดนํ้า หรือทําใหชิ้นสวนที่เปนยางผิดรูปหรือเสียหาย)

• บริเวณที่มีเหล็กหรือผงโลหะตางๆ หากมีเหล็กหรือผงโลหะติดอยูหรือสะสมภายในเครื่องปรับอากาศ อาจกอใหเกิดเพลิงไหมขึ้น
เองได

• บริเวณที่ใกลเคียงสารละลายอินทรีย
• บริเวณใกลเคียงเครื่องจักรที่มีคลื่นความถี่สูง
• บริเวณที่ทิศทางลมที่เปาออกมาออกมาจะพัดตรงไปยังหนาตางของบานขางเคียง (ตัวเครื่องภายนอก)
• บริเวณที่ตัวเครื่องภายนอกสงเสียงดังรบกวนไดงาย 

(เมื่อติดตั้งตัวเครื่องภายนอกในสวนที่ติดกับบานขางเคียง ควรคํานึงถึงระดับความดังของเสียงดวย)
• บริเวณที่มีการระบายอากาศไมดี (กอนวางทออากาศ ใหตรวจวัดคาปริมาณอากาศ แรงดันคงที่ และแรงเสียดทานของทอกอน

วาเหมาะสมหรือไม)
• หามใชเครื่องปรับอากาศเพื่อจุดประสงคอื่นๆ เชน การถนอมอาหาร ใชเปนเครื่องมือวัดความแมนยํา หรือวัตถุทางศิลปะ หรือ 

ใชเปนที่เพาะพันธุพืชและสัตว (อาจทําใหชิ้นสวนภายในเสื่อมคุณภาพลงได)
• บริเวณที่ติดตั้งเครื่องใชไฟฟาคลื่นความถี่สูงและหลอดไฟเรืองแสงแบบอินเวอรเตอร (รวมถึงอุปกรณอินเวอรเตอร เครื่องกําเนิด

ไฟฟาเชิงพาณิชย เครื่องมือแพทย และอุปกรณการสื่อสาร) 
(เพราะอาจทําใหเครื่องปรับอากาศและระบบควบคุมทํางานผิดปกติ หรือเกิดปญหาจากเสียงรบกวนของอุปกรณ/เครื่องใชเหลานี้)

• เมื่อใชรีโมทคอนโทรลไรสายในหองที่ติดหลอดไฟเรืองแสงแบบอินเวอรเตอรหรือบริเวณที่รับแสงอาทิตยโดยตรง อาจทําใหการ
รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลคลาดเคล่ือนได

• บริเวณที่มีการใชสารละลายอินทรีย
• บริเวณใกลหนาตางหรือประตูที่ความชื้นจากภายนอกเขามาได (อาจทําใหมีนํ้าหยด)
• บริเวณที่ใชสเปรยแบบเฉพาะบอยๆ

– 32 –15-TH 16-TH

 

 ■ ชิ้นสวนที่แยกจําหนาย
แผงสําหรับติดเพดานและรีโมทคอนโทรลน้ันจะแยกจําหนาย ในการติดตั้งผลิตภัณฑเหลานี้ โปรดปฏิบัติตามคูมือการติดตั้งที่มา
พรอมกับอุปกรณ

โครงเสียบรีโมทคอนโทรล

สกรูหัวแบน Ø3.1 × 16 2

เกิดหมอกควัน
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 ■ พื้นที่ติดตั้ง
เตรียมพื้นที่สําหรับการติดตั้งและการซอมบํารุงตามที่กําหนดไวในภาพ

 ■ การเลือกสถานที่ติดตั้ง
ในกรณีที่ตัวเครื่องภายในทํางานอยางตอเนื่องภายใตสภาพวะที่มีความชื้นสูง อาจมีการกอตัวของนํ้าและหยดนํ้าดังที่อธิบายดานลาง
สภาวะที่มีความชื้นสูง (อุณหภูมิของจุดนํ้าคาง : 23 องศาหรือสูงกวา) อาจกอใหเกิดนํ้าคางบนเพดานได
1. ติดตั้งตัวเครื่องภายในเพดานที่มีหลังคาชนวน
2. ติดตั้งตัวเครื่องใหเขาที่โดยใชดานในของเพดานเปนทางนําเขาอากาศบริสุทธิ์
3. หองครัว

คําแนะนํา
• ติดตั้งแผงชองตรวจสอบการบริการที่ดานขวาของตัวเครื่องเพื่อการวางทอ การบํารุงรักษา และการซอมบํารุง 

(ขนาด : 450 × 450 ม
• หากจะติดตั้งเครื่องในบริเวณดังกลาว ใหวางวัตถุที่เปนฉนวน (ใยแกว และอื่นๆ) เพิ่มบนตัวเครื่องภายในทุกตําแหนงที่สัมผัสกับ

สภาวะที่มีความชื้นสูง

ขอกําหนด
เมื่อความชื้นภายในเพดานเริ่มสูงกวา 80% ใหติดตัวฉนวนกันความรอนที่พื้นผิวดานขาง (ดานบนสุด) ของตัวเครื่อง
ภายใน (ใชฉนวนกันความรอนหนา 10 มม. หรือหนากวา)

(หนวย : มม.)
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 ■ ความสูงของเพดาน

ความสูงของเพดานที่เหมาะกับการติดตั้ง
สูงสุด 3.8 ม.

สูงสุด 4.6 ม.

▼ ลําดับความสูงของเพดานสําหรับการติดตั้ง
(หนวย:ม.)

รุน 

การตั้งคา
เพดานสูง

ทิศทางการเปาลม 4 ทิศทาง 3 ทิศทาง 2 ทิศทาง
มาตรฐาน (คาที่ตั้งมาจากโรงงาน)

เพดานสูง (1)

เพดานสูง (3)

17-TH 18-TH

– 33 –

271 หรือมากกวา

334 หรือมากกวา

รุน A .

SET DATA

  2.8 3.2 3.5 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 0000

3.2 3.5 3.8 3.3 3.5 3.8 4.2 4.4 4.6 0001

3.5 3.8 — 3.6 3.8 — 4.5 4.6 — 0003

4 ทิศทาง 3 ทิศทาง 2 ทิศทาง 4 ทิศทาง 3 ทิศทาง 2 ทิศทาง

Pรุน

ขอกําหนด

เมื่อใชเครื่องปรับอากาศที่มีระบบเปาลม 2 ทิศทาง/3 ทิศทาง แรงลมจะเปาไปในทิศทางตรงหากความสูงเพดานตํ่ากวา
มาตรฐาน
ดังนั้นใหเปลี่ยนสวิตชตั้งคาตามความสูงของเพดาน

• 

เมื่อเพดานอยูสูงเกินกวาอุปกรณ์มาตรฐาน / 4 ทิศทางในตารางดังตอไปนี้ เป็นเรื่องยากที่อากาศร้อนจะตกลงมาถึงพื้น
ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนคาการติดตั้งสวิทช์เพดานสูงหรือทิศทางเป่าลม
การตั้งคาเพดานสูงนั้นยังเป็นสิ่งจำาเป็นเมื่อติดตั้งตัวกรองแยกตางหาก

• เมื่อใช้เพดานสูง (1) หรือ (3) กับระบบระบายอากาศ 4 ทิศทาง  กระแสลมจะถูกปรับให้ความเหมาะสมตามการลดลงของ
 อุณหภูมิที่ถูกระบายออกมา

สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสองสวางของตัวกรองที่ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ (การแจ้งการทำาความสะอาดตัวกรอง) บนรีโมทคอนโทรล
ได้ตามเงื่อนไขการติดตั้ง
เมื่อมันเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความร้อนที่นาพอใจเนื่องจากสถานที่ตั้งภายในของอาคารหรือโครงสร้างของห้องที่อุณหภูมิการ
ตรวจจับความร้อนสามารถเพิ่มขึ้นได้

ม. หรือมากกวา)

0131UP, 0181U 0241UP, 0301UP    
 

0131UP, 0181UP, 0241UP, 0301UP

0361UP, 0401UP, 0481UP, 0601UP

0131UP, 0181UP, 0241UP, 0301UP

0361UP, 0401UP, 0481UP, 0601UP

0361UP, 0401UP,
0481UP, 0601UP
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 ■ ทิศทางการเปาลม
คุณสามารถเลือกทิศทางการเปาลมตามรูปแบบของหองและที่
ตั้งของตัวเครื่องภายในไดตามรูปที่แสดงดานลาง

3 ทิศทาง

2 ทิศทาง

• ใชชุดแผนปองกัน (แยกจําหนาย) เพื่อเปลี่ยนทิศทางการ
เปาลม 
ทิศทางการเปาลมนั้นมีรูปแบบเฉพาะ โปรดปฏิบัติตามคูมือ
การติดตั้งที่แนบมาพรอมกับชุดแผนปองกัน

แผนปองกัน 
(แยกจําหนาย)

ขอกําหนด
เมื่อใชเครื่องปรับอากาศที่มีระบบเปาลม 2 ทิศทาง/3 ทิศทาง 
แรงลมจะเปาไปในทิศทางตรงหากความสูงเพดานตํ่ากวา
มาตรฐาน
ดังนั้นใหเปลี่ยนสวิตชตั้งคาตามความสูงของเพดานโดยใช
รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย (แยกจําหนาย)

4 การติดตั้ง
ขอกําหนด
โปรดปฏิบัติตามกฎตอไปนี้อยางเครงครัดเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเครื่องภายในและเพื่อปองกันผูใชจากการไดรับบาดเจ็บ
• หามวางของหนักบนตัวเครื่องภายใน (แมตัวเครื่องจะยังอยูในกลองก็ตาม)
• หากเปนไปได ใหยกตัวเครื่องภายในทั้งที่ยังบรรจุอยูในกลอง หากตองยกตัวเครื่องภายในที่ไมไดบรรจุในกลอง ใหหอหุมดวยผากันกระแทกเพื่อไมใหตัวเครื่องเสียหาย
• หากตองการเคลื่อนยายตัวเครื่องภายใน ใหจับที่ตะขอโลหะ (4 ตําแหนง) เทานั้น 

หามใชแรงกดบนชิ้นสวนตางๆ (ทอสารทําความเย็น ถาดรับนํ้าทิ้ง ชิ้นสวนที่เปนโฟม หรือชิ้นสวนที่เปนยาง เปนตน)
• ใชคน 2 คนหรือมากกวาเพื่อยกกลอง และหามใชหนังยางพลาสติกรัดตําแหนงอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว

 ■ มุมมองภายนอก (หนวย : มม.)

ขนาดของชองเพดาน 860 ถึง 910
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0131UP, 0181UP, 0241UP, 0301UP

0361UP, 0401UP, 0481UP, 0601UP
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 ■ การเปดชองเพดานและการติดตั้งสลัก
สําหรับแขวน

• ขณะที่ทําการกําหนดตําแหนงและทิศทางที่จะแขวนตัวเครื่อง
ภายใน ควรพิจารณาเรื่องการวางทอ/การเดินสายไฟหลัง
แขวนตัวเครื่องดวย

• หลังกําหนดตําแหนงที่จะทําการติดตั้งตัวเครื่องภายในได
แลว ใหเปดฝาเพดานและติดตั้งสลักสําหรับแขวน

• ขนาดของชองเพดานและตําแหนงของสลักสําหรับแขวนอยู
ในภาพเคาโครงที่ใหมาและวิธีการติดตั้งที่แนบมา

• หากใชฝาเพดานที่มีอยูเดิม ใหวางทอระบายน้ํา ทอนํ้ายา
ความเย็น สายเชื่อมตอตัวเครื่องภายใน/ตัวเครื่องภายนอก 
และสายไฟของรีโมทคอนโทรลไวใกลตําแหนงการเชื่อมตอ
กอนที่จะทําการแขวนตัวเครื่องภายใน

หาซื้อสลักสําหรับแขวนและน็อตสําหรับการติดตั้งตัวเครื่อง
ภายใน (ชิ้นสวนเหลานี้ไมไดใหมาดวย)

สลักสําหรับแขวน M10 หรือ W3/8 4 ชิ้น

น็อต M10 หรือ W3/8 12 ชิ้น

วิธีการใชแผนชวยการติดตั้ง (อุปกรณเสริม)

แผนชวยการติดตั้งมีใหมาอยูภายในกลอง

<สําหรับฝาเพดานที่มีอยูเดิม>

ใชแผนชวยการติดตั้งในการกําหนดตําแหนงชองเพดานและ
สลักสําหรับแขวน

<สําหรับฝาเพดานใหม>
ใชแผนชวยการติดตั้งในการกําหนดตําแหนงชองเพดานเมื่อ
แขวนบนฝาเพดาน
• หลังติดตั้งสลักสําหรับแขวนแลว ใหติดตั้งตัวเครื่องภายใน
• เกี่ยวรูทั้งสี่ในแผนชวยการติดตั้งเขากับสกรูที่ใชยึดแผง

หนากากของตัวเครื่องภายใน

• ขณะแขวนตัวเครื่องบนเพดาน ใหเปดฝาเพดานตามขนาด
รอบนอกของแผนชวยการติดตั้ง

สกรูที่ใชยึดแผงหนากาก

รู

ตัวเครื่องภายใน

แผนชวยการติดตั้ง (อุปกรณเสริม)

การดูแลรักษาฝาเพดาน
ฝาเพดานจะแตกตางกันไปตามโครงสรางตึก
ปรึกษาผูรับเหมาหรือผูรับเหมาตกแตงภายในสําหรับ
รายละเอียด
หลังจากนําฝาเพดานออกแลว ควรหนุนฐานเพดาน (กรอบ) 
และรักษาระดับแนวนอนของเพดานท่ีติดตั้งไวใหถูกตอง
เพื่อปองกันการสะเทือนของฝาเพดาน
1. ตัดแลวถอดฐานเพดานออก
2. เสริมพื้นผิวตัดของฐานเพดาน และเพิ่มฐานเพดานเพื่อยึด

สวนปลายของฝาเพดาน

การติดตั้งสลักสําหรับแขวน
ใชสลักสําหรับแขวน M10 (4 ชิ้น ใหมาเฉพาะสวน) จัดให
เขากับโครงสรางที่มี แลวจัดตําแหนงตามขนาดในมุมมอง
ภายนอกของตัวเครื่องดังที่แสดงดานลางนี้

แผนคอนกรีตใหม
ติดตั้งสลักดวยแปนยึดแบบสอดหรือสลักเกลียวสมอ

(แปนยึด
แบบยาว)

ยาง
สลักเกลียวสมอ

(สลักเกลียวสมอ
ที่ใชแขวนทอ)

(แปนยึดชนิด
เลื่อนได)

โครงสรางเหล็ก
ใชมุมที่มีอยูหรือติดตั้งมุมเสริมใหม

สลักสําหรับแขวน

สลักสําหรับแขวน มุมเสริม

แผนคอนกรีตที่มีอยูเดิม
ใชสลักแบบสมอที่มีรู ปลั๊กเสียบที่มีรู หรือสลักที่มีรู

การติดตั้งชองเพดานและสลักสําหรับแขวน

สลักสําหรับแขวน

แปนยึดสําหรับแขวน

ระดับ

• ขันน็อต (M10 หรือ W3/8 : ไมไดใหมาดวย) และแหวน
รอง Ø34 (ใหมาดวย) เขากับสลักสําหรับแขวนแตละตัว

• สอดแหวนรองเขากับรองตัว T ทั้งสองดานของแปนยึด
ที่แขวนไวของตัวเครื่องภายใน จากนั้นจึงแขวนตัวเครื่อง
ภายใน

• ตรวจสอบใหแนใจวาตัวเครื่องภายในทั้งสี่ดานนั้นอยูใน
ระดับเดียวกันโดยใชเกจวัดระดับเปนตัววัด

• ถอดเกจการติดตั้ง (อุปกรณเสริม) ออกจากแผนชวยการ
ติดตั้ง

• ใชเกจการติดตั้งตรวจสอบและปรับระดับตําแหนงระหวางตัว
เครื่องภายในกับชองเพดาน (1) (10 ถึง 35 มม. : 4 ดาน) 
และความสูงที่แขวน (2) (12 มม. ถึง 17 มม. : 4 มุม) 
(วิธีการใชเกจการติดตั้งพิมพอยูบนเกจ)

สลักสําหรับแขวน  
(M10 หรือ W3/8) 

แหวนรองเยื้องศูนย 
(อุปกรณเสริม)

* ติดตั้งโดยใหเครื่องหมาย 
“UP” หันขึ้น

* ซื้อสลักสําหรับแขวน
และน็อต

แหวนรอง (อุปกรณเสริม)

เพื่อปองกันไมใหสลักตกลง
มา (เพื่อความปลอดภัย) 
ควรตรวจสอบใหแนใจวาได
ติดตั้งสลักใตแปนยึดสําหรับ
แขวนไวตามที่แสดงในภาพ

น็อต (M10 หรือ W3/8)

น็อต 
(M10 หรือ W3/8)

แปนยึด
สําหรับแขวน

เกจวัดระดับ (ระดับ : 5 มม. หรือนอยกวา)
สลักสําหรับแขวน

ฝาเพดาน
เกจการติดตั้ง

(1) 10 ถึง 
35 มม.

(1) 10 ถึง 35 มม.

(2) 12 ถึง 
17 มม.

(2
) 

12
 ถ

ึง 1
7 

มม
.

ตัวเครื่องภายใน

ตัวเครื่องภายใน

ฝาเพดาน เกจการติดตั้ง

21-TH 22-TH

– 35 –

 (ระดับ : 5 มม. หรือนอยกวา)
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ขอกําหนด
กอนติดตั้งตัวเครื่องภายใน ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดถอด
แผนกันกระแทกสําหรับการขนสงซึ่งอยูระหวางพัดลมกับ
ปากกรวยออกแลว การใชงานตัวเครื่องโดยที่ไมถอดแผนกัน
กระแทกออกอาจทําใหมอเตอรพัดลมเสียหาย

ตรวจสอบใหแนใจวาถอดแผนกันกระแทก
สําหรับการขนสงซึ่งอยูระหวางพัดลมกับ
ปากกรวยออกแลว

 ■ การติดตั้งแผงหนากาก 

(แยกจําหนาย)

ติดตั้งแผงสําหรับติดเพดานตามคูมือติดตั้งหลังวางทอและเดิน
สายไฟเสร็จเรียบรอยแลว
ตรวจสอบวาตัวเครื่องภายในและสวนของชองเพดานติดตั้ง
อยางถูกตองแลว จากนั้นจึงทําการติดตั้ง

ขอกําหนด
• ตอสวนเชื่อมตอของฝาเพดาน พื้นผิวเพดาน แผงสําหรับติด

เพดาน และตัวเครื่องภายในใหแนบสนิท 
ชองวางที่เหลืออยูอาจทําใหเกิดการรั่วไหลของอากาศ และ
เกิดการควบแนน หรือการรั่วไหลของนํ้า

• ถอดฝาครอบมุมปรับทั้งสี่มุมของแผงสําหรับติดเพดานออก 
แลวติดตั้งแผงสําหรับติดเพดาน

• ตรวจสอบใหแนใจวาขายึดของฝาครอบมุมทั้งสี่ดานปรับยึด
ไวอยางพอดีแลว
* หากยึดไวไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดนํ้ารั่วได

 ■ รีโมทคอนโทรลไรสาย
ระยะหางมาตรฐานในการรับสัญญาณคือประมาณ 8 ม. 

 กําหนดสถานที่
สําหรับใหรีโมทคอนโทรลทํางานและสถานท่ีสําหรับการติดตั้ง
โดยพิจารณาจากขอมูลที่ไดกลาวมา
• ทดลองใชรีโมทคอนโทรลเพื่อใหแนใจวาตัวเครื่องภายในได

รับสัญญาณไดดีแลว จากนั้นจึงเริ่มดําเนินการติดตั้ง
• ควรใหอยูหาง 1 ม. หรือมากกวาจากอุปกรณตางๆ เชน 

โทรทัศน เครื่องเสียง หลอดไฟนีออน ฯลฯ 
(อาจมีการรบกวนทางภาพและเสียงเกิดขึ้น)

• เพื่อปองกันการทํางานผิดปกติ ควรเลือกบริเวณที่ไมไดรับ
แสงไฟนีออนหรือแสงอาทิตยโดยตรง

• สามารถติดตั้งตัวเครื่องภายในที่ใชรีโมทคอนโทรลไรสายได 
2 ตัวหรือมากกวานั้นภายในหองเดียวกัน (สูงสุดได 6 ตัว)

ตัวรับสัญญาณ

8 ม.

5 งานติดตั้งทอระบาย
 ขอควรระวัง

ตอทอระบายนํ้าโดยปฏิบัติตามคูมือการติดตั้งเพื่อทําให
นํ้าไหลออกไปไดอยางเหมาะสม และใชฉนวนกันความ
รอนเพื่อไมใหเกิดหยดนํ้า 
การวางทอที่ไมเหมาะสมอาจมีผลทําใหนํ้ารั่วภายในหอง
และเฟอรนิเจอรเปยกได

 ■ วัสดุที่ใชทําฉนวนกันความรอน/ทอ
ทอและฉนวนกันความรอนตองทําจากวัสดุตอไปนี้

ทอ ทอไวนิลคลอไรดแบบแข็ง VP25 
ศูนยกลางรอบนอก : Ø32 มม.)

ฉนวนกันความรอน โฟมโพลีเอธีลีน : 
หนา 10 มม. หรือมากกวา

 ■ ทอออน
ใชทอออนที่ใหมาเพื่อปรับศูนยกลางของทอไวนิลคลอไรดแบบ
แข็งหรือปรับองศา
• หามยืดทอออนใหตรง หรืออยาใหโคงมากเกินไปกวาที่

กําหนดไวในรูป
• ตองยึดปลายของทอออนกับสายรัดทอที่ติดอยู
• ใชทอออนในแนวนอน

มากสุด 
45°

มากสุด 
45°

ยกขึ้น (ทอพักนํ้า)

งอ 90°

ถูกตอง ไมถูกตอง

ขอกําหนด
• ตองมีฉนวนกันความรอนสําหรับทอระบายน้ําของตัวเครื่อง

ภายใน
• อยาลืมใชฉนวนกันความรอนของสวนที่เชื่อมตอกับตัวเครื่อง

ภายใน
ฉนวนกันความรอนที่ไมสมบูรณอาจทําใหมีนํ้าหยดได

• จัดทอระบายน้ําในแนวเฉียงลง (1/100 หรือมากกวา) 
และอยาเพิ่มขนาดหรือดักนํ้าในทอ อาจทําใหเกิดเสียงผิด
ปกติได

โครงยึด

1/100 หรือ
ลาดเอียงลงมากกวาฉนวนกันความรอน

1.5 

• สําหรับความยาวของทอที่พาดขวาง ควรจํากัดอยูที่ 20 ม. 
หรือนอยกวา 
ในกรณีที่ใชทอยาว ใหติดโครงยึดที่ระยะหาง 1.5 ถึง 2 ม
เพื่อปองกันการสาย

รูปทรง
แบบโคง

ทอพักนํ้า

ไมถูกตอง

• ติดตั้งชุดทอระบายน้ําตามที่แสดงในรูปภาพดานลาง
ยาวเทาที่ยาวได (10 ซม.)

VP30 หรือมากกวา ลาดเอียงลง 1/100 
หรือมากกวา

VP25 VP25 VP25

• อยาใชแรงกดที่สวนขอตอของทอระบายน้ํา
• ไมสามารถตอทอไวนิลคลอไรดแบบแข็งเขากับชองการ

เชื่อมตอทอระบายน้ําของตัวเครื่องภายใน 
ในการเชื่อมตอชองการเชื่อมตอทอระบายน้ํา ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดใช / ยึดทอออนที่ใหมาเขากับสายรัดทอ 
มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายหรือมีนํ้ารั่วซึมออกมาจาก
ชองการเชื่อมตอทอระบายน้ํา

ชองการเชื่อมตอ
ทอระบายน้ํา 
(ขั้วตอดานแข็ง)

สายรัดทอที่ใหมา
ทอออนที่ใหมา

ทอไวนิลคลอไรด VP25 
(หาไดทั่วไป)

ขั้วตอดานออน
ขั้วตอดานแข็ง

ขั้วตอสําหรับ VP25 
(หาไดทั่วไป)

หามใชกาว :
ใชทอออนและสายรัดทอที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอทอระบายเขากับขั้วตอระบาย
นํ้า หากใชกาวติดขั้วตออาจเกิดความเสียหายและอาจมีนํ้ารั่วซึมได

ตัว
เคร

ื่อง
ภา

ยใ
น

5 มม. หรือนอยกวา 10 ถึง 12 มม.

ระยะของการรัดทอ
โดยประมาณชองทอ

ระบายนํ้า 
(แบบใส)

ทอไวนิลคลอไรด VP25 
(หาไดทั่วไป)10 มม.

ฉนวนกัน
ความรอน

ทอออน 
(อุปกรณเสริม)

ขั้วตอสําหรับทอไวนิล
คลอไรด VP25 
(หาไดทั่วไป)

ตัว
เค

รื่อ
งภ

าย
ใน
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 ■ การตอทอระบายนํ้า
• เสียบขั้วตอสําหรับทอไวนิลคลอไรดเขากับขั้วตอดานแข็งที่

ติดมากับทอออน
• ตอทอออนเขากับชองทอระบายน้ําของตัวเครื่องภายใน

ขอกําหนด
• ตอทอไวนิลคลอไรดใหแนนแลวใชกาวสําหรับไวนิลคลอไรด

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดนํ้ารั่ว
• รอสักระยะใหกาวแหงและแข็งตัว (ดูคูมือการใชกาว) หาม

ใชแรงกดขอตอทอระบายในชวงนี้

 ■ การตอทอระบายขึ้น
หากไมสามารถตอทอระบายในแนวลาดลงได สามารถตอทอ
ระบายขึ้นได
• ทอระบายน้ําตองสูง 850 มม. หรือตํ่ากวาจากดานลางของ

เพดาน
• ดึงทอนํ้าระบายน้ําออกจากขอตอที่ติดกับตัวเครื่องภายใน

โดยใหมีความยาว 300 มม. หรือนอยกวา แลวงอทอใน
แนวตั้ง

• วางทอตามเครื่องหมายในแนวทางลาดลงทันทีหลังจากงอ
ทอในแนวต้ัง

• เมื่องอทอในแนวต้ังแลว ใหวางทอในแนวลาดลงทันที

300 มม.หรือ 
นอยกวา

ตัวเครื่องภายใน
ใตเพดาน

ตั้ง
ขึ้น

 6
61

 ม
ม.

หร
ือ น

อย
กว

า

ตั้ง
ขึ้น

 8
50

 ม
ม.
หร

ือ 
นอ

ยก
วา

 ■ การตรวจสอบการระบายนํ้า
ในการทดสอบใหดูวานํ้าไหลไดดีและไมมีรอยรั่วจากบริเวณที่
มีการเชื่อมตอของทอ
และตองตรวจสอบการระบายน้ําชวงที่อากาศรอน
ใชเหยือกนํ้าหรือทอ เทนํ้า (1500 ถึง 2000 ซีซี) ลงชองการ
ระบายกอนติดตั้งฝาเพดาน
คอยๆ เทนํ้าลง เพื่อไมใหนํ้ากระฉอกโดนมอเตอรของปม
ระบายนํ้า

 ขอควรระวัง
คอยๆ เทนํ้าเพื่อไมใหนํ้ากระเด็นเขาไปใหตัวเครื่องภายในซึ่ง
อาจจะทําใหเครื่องทํางานผิดปกติได

คอลยแลกเปลี่ยน
ความรอน

ขั้วตอสวิตชลอย (3P) 
(CN34: สีแดง)

ถาดรับนํ้าทิ้ง

สายไฟของแหลง
จายไฟ

เครื่องมือ
สําหรับสูบนํ้า

นํ้า (1500 ซีซี ถึง 2000 ซีซี)

เสียบปลายสายเขาระหวางคอลยแลกเปลี่ยน
ความรอนและถาดรับนํ้าทิ้ง จากนั้นงอสายลง

ขวด

• หลังจากทํางานที่เกี่ยวกับไฟฟาเสร็จแลว ใหเทนํ้าระหวางที่
เครื่องทํางานในโหมด COOL

• หากการทํางานเกี่ยวกับไฟฟายังไมเสร็จสิ้น ใหดึงขั้วตอ
สวิตชลอย (CN34: สีแดง) ออกจากกลองควบคุมไฟฟา
แลวตรวจสอบการระบาย โดยเสียบปลั๊กแบบเฟสเดียว 
220–240 โวลต เขากับบล็อคขั้วตอ 1 และ 2
เมื่อดําเนินการตามนี้แลว มอเตอรของปมระบายนํ้าจะ
ทํางาน

• ทดสอบการระบายน้ําโดยฟงเสียงการทํางานของมอเตอร
ปมระบายนํ้าไปดวย 
(หากเสียงการทํางานเปลี่ยนจากดังตอเนื่องเปนดังไม
สมํ่าเสมอ แสดงวานํ้าระบายเปนปกติ) 
หลังจากตรวจสอบแลวมอเตอรปมระบายทํางาน ใหเชื่อม
ตอขั้วตอสวิตชลอย (ในกรณีที่ตรวจสอบโดยการดึงขั้วตอ
สวิตชลอยออก ตองตรวจดูวาไดเสียบขั้วตอกลับเขาใน
ตําแหนงเดิมแลว)

ขั้วตอไฟฟา

เฟสเดียว 
220 – 240 โวลต

CN34 
(สีแดง) สีขาว

สีแดง
สีดํา

ดึงขั้วตอ CN34 (สีแดง) ออกจาก
บอรด P.C.

สีดํา

 ■ การใชฉนวนกันความรอน
• ควรคลุมทอออนและสายรัดทอดวยฉนวนกันความรอนตั้งแต

ดานบนจนถึงดานลางของตัวเครื่องภายในโดยไมใหมีชองวาง 
ดังที่แสดงในภาพ

• คลุมทอระบายใหสนิทดวยฉนวนกันความรอนที่ใหมา เพื่อ
ใหทับกันกับฉนวนกันความรอนที่ติดอยูบริเวณที่เชื่อมตอ

หอหุมฉนวนกันความรอนที่ติดอยูใหสนิทจากพื้นผิว
ของตัวเครื่องภายใน

ฉนวนกันความรอนของ
สวนที่เชื่อมตอการระบาย 
(อุปกรณเสริม)

ฉนวนกันความรอน 
(หาไดทั่วไป)

ตัว
เค

รื่อ
งภ

าย
ใน

* หันรอยโหวและรอยแยกขึ้นดานบนเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหนํ้ารั่ว

– 37 –
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TH

27-TH 28-TH– 38 –

6 ทอสงสารทําความเย็น

ความยาวของทอที่ไดรับอนุญาตและ
ความแตกตางของความสูง

ทั้งสองอยางผันแปรตามตัวเครื่องภายนอก โปรดอางอิงคูมือ
การติดตั้งที่ใหมาพรอมกับตัวเครื่องภายนอก

ขอควรระวัง

ขนาดทอ

ขนาดทอ 
ดานของกาซ
ดานของเหลว

การตอทอสารทําความเย็น
การขยายทอ
ตัดทอดวยมีดตัดทอ
กําจัดขุยออกใหหมด (หากมีสวนขุยติดอยูอาจทําใหกาซ
รั่วได)

• 

ขอบเขตการขยายทอ : B (หนวย : มม.)

เสนผานศูนยกลาง
ภายนอกของทอ

ทองแดง
ใชเครื่องมือ เครื่องมือเดิมที่ใช

6.4, 9.5
0 ถึง 0.5 1.0 ถึง 1.5

12.7, 15.9, 19.1

ขนาดเสนผานศูนยกลางของการขยายทอ : A 

(หนวย : มม.)

เสนผานศูนยกลางภายนอก
ของทอทองแดง A +0

-0.4

6.4 9.1

9.5 13.2

12.7 16.6

15.9 19.7

ขอควรระวัง

*  ในกรณีการขยายทอดวยเครื่องมือแบบเดิม 
มากกวา R22 ประมาณ 0.5 มม. เพื่อปรับ
ที่ระบุ ควรใชเกจวัดทอทองแดงในการปรับ ขอบเขต

• กาซซีลจะถูกซีลไวที่ความดันบรรยากาศ เพราะฉะน้ันเมื่อ
ถอดแฟรนัทออก จะไมมีเสียงดัง “ฟู” : ไมถือเปนความผิด
ปกติแตอยางใด

• ใชประแจ 2 ตัวในการตอทอตัวเครื่องภายใน

ใหดึงทอออกมา
ใหมีขนาดตาม

ทํางานโดยใชประแจรวมกัน
• ใชคาแรงขันตามที่กําหนดไวในตารางดานลาง

เสนผานศูนยกลาง
ภายนอกของทอ
ตอเชื่อม (มม.)

แรงบิดในการขันแนน (นิวตันเมตร)

6.4 14 ถึง 18 (1.4 ถึง 1.8 kgf•m)

9.5 34 ถึง 42 (3.4 ถึง 4.2 kgf•m)

12.7 49 ถึง 61 (4.9 ถึง 6.1 kgf•m)

15.9 63 ถึง 77 (6.3 ถึง 7.7 kgf•m)

แรงบิดในการขันแนนการตอทอแบบปลายบาน 
การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องนอกจากจะก่อให้เกิดการรั่วไหลของ

ก๊าซแล้วยังก่อให้เกิด ข้อผิดพลาดของวงจรการทำาความเย็น 

จัดให้ท่อที่เชื่อมอยู่กึ่งกลางและขันแฟร์นัทด้วยนิ้วมือ จาก

นั้นจึงขันน็อตด้วย ประแจปากตายและประแจวัดแรงบิดดัง

แสดงในภาพ

■ การไลอากาศออก
ใชปมสุญญากาศ ไลอากาศออกจากชองเติมนํ้ายาของวาลว
ตัวเครื่องภายนอก
สําหรับรายละเอียดใหทําตามคูมือการติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ
ตัวเครื่องภายนอก
• หามใชสารทําความเย็นของตัวเครื่องภายนอกในการไล

อากาศ

ขอกําหนด
สําหรับเครื่องมือ เชน ทอเติมนํ้ายา เปนตน ใหใชเครื่องมือที่
ผลิตมาสําหรับ R32 เทานั้น

ปริมาณสารทําความเย็นที่ตองเติม
สําหรับการเติมสารทําความเย็น ใหเติมสารทําความเย็น 
“R32” ตามคูมือการติดตั้งของตัวเครื่องภายนอกที่แนบมา
ใชสเกลเพื่อวัดวาไดเติมสารทําความเย็นตามปริมาณที่ระบุไว

ขอกําหนด
• การเติมสารทําความเย็นที่มากหรือนอยเกินไปทําใหเกิด

ความผิดปกติของคอมเพรสเซอร ใชสารทําความเย็น
ในปริมาณที่ระบุไว

• เจาหนาที่ที่มีหนาที่เติมยาทําความเย็น ควรจดความ
ยาวของทอและปริมาณยาทําความเย็นที่เติมในปาย
ประจําเครื่องที่แนบมากับแผงการใหบริการของตัว
เครื่องภายนอก เพราะเปนสิ่งจําเปนตอการแกปญหาที่
คอมเพรสเซอรและความผิดปกติของวงจรการทํา
ความเย็น

เปดวาลวใหสุด
ควรเปดวาลวตัวเครื่องภายนอกใหสุด โดยใชประแจหกเหลี่ยม
ขนาด 4 มม. ในการเปดวาลว
สําหรับรายละเอียด ใหอางอิงคูมือการติดตั้งที่แนบมากับตัว
เครื่องภายนอก

การตรวจสอบกาซรั่ว
ตรวจสอบดวยเครื่องตรวจรอยร่ัวหรือนํ้าสบูวามีรอยรั่วหรือไม
จากสวนทอตอเชื่อมหรือฝาวาลว

ขอกําหนด
ควรใชเครื่องตรวจรอยร่ัวที่ผลิตขึ้นเปนพิเศษสําหรับ
สารทําความเย็น HFC (R32, R134a, R410A เปนตน)

สิ่งสําคัญ 4 ประการที่ตองคํานึงถึงในการวางทอ
1. ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อเครื่องจักรกลและข้อต่อแบบปลาย
 บานภายในอาคาร เมื่อมีการนำเครื่องจักรมาเชื่อมต่อ
 ภายในอาคาร ชิ้นส่วนต้องได้รับการรับรอง เมื่อข้อต่อแบบ
 ปลายบานถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนที่ขยายออกจะต้องทำ
 การเปลี่ยนใหม่
2. ต่อท่อให้แน่น (ระหว่างท่อและตัวเครื่อง)
3. ไล่อากาศออกจากท่อต่อเชื่อมโดยใช้ปมสุญญากาศ
4. ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ (จุดเชื่อมต่อ)

สอดแฟรนัทเขาไปในทอ แลวขยายทอ • 

ขยายท่อที่ผลิตขึ้นใหม่สำาหรับ R32 เพราะขนาด

ขยายทอ่ของ R32 แตกตา่งจากสารทาำ ความเยน็ R22

อย่างไรก็ตามเครื่องมือเดิมก็สามารถนำามาใช้ได้โดยปรับตาม

ขอบของท่อทองแดง

 ห้ามขีดข่วนพื้นผิวภายในของส่วนที่บานออก เมื่อกำจัด
 ขุยออก
 กระบวนการบานท่อภายใต้สภาพที่มีรอยขีดข่วนบนพื้นผิว

 ด้านในของกระบวนการบานท่อ จะทำให้เกิดการรั่วไหลของ
 ก๊าซสารทำความเย็น
 ตรวจสอบว่าส่วนที่บานไม่มีรอยขูดขีด เสียรูป ไม่เรียบ 

 หรือแบน
การบานท่อ

 ไม่ทาน้ำมันสำหรับเครื่องทำความเย็นบนพื้นผิวที่บานท่อ

 และไม่มีเศษที่แตกออกติดอยู่ หรือปญหาอื่นหลัง

• 

• 

• 

• 

 ขอควรระวัง
การขันน็อตโดยใชแรงมากเกินอาจทําใหน็อตแตกขึ้นอยูกับ
ลักษณะการติดตั้ง

Ø12.7 mm

Ø6.4 mm

Ø15.9 mm

Ø9.5 mm

Ø19.1 mm

Ø9.5 mm

รุน

19.1 24.0

19.1 95 ถึง 115 (9.5 ถึง 11.5 kgf•m)



ขอควรระวัง

ขอกําหนด

ทอสงสารทำความเย็น

ใช้แฟร์นัทที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้ หากใช้แฟร์นัทชนิดอื่น
อาจทำาให้เกิดการรั่วไหลของสารทำาความเย็นได้

ใชอุปกรณ์ท่ีกําหนดน้ีในการเดินทอสําหรับสารทําความเย็น

วัสดุ: ทอทองแดงฟอสฟอรัสดีออซิไดซ์แบบไรรอยตอ
ขนาดทอ Ø6.35, Ø9.52, Ø12.7 ความหนา 0.8 มม. หรือ
มากกวา

ขนาดทอ Ø15.88, Ø19.1 ความหนา 1.0 มม. หรือมากกวา

หากท่อส่งสารทำาความเย็นยาว ให้ใช้สกรูยึดที่ระยะทุก 
2.5 ถึง 3 ม. เพื่อยึดให้ท่อส่งสารทำาความเย็นแน่นขึ้น 
มิฉะนั้นอาจทำาให้เกิดเสียงผิดปกติได้

 
31UP,
81UP 01UP

01
01 06

0241UP,
0301UP,
0361UP,

P0
P0401U

481U
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7 การตอสายไฟ
 คําเตือน

• ใชสายไฟที่กําหนดในการเชื่อมตอขั้วตางๆ ยึดใหแนนเพื่อปองกันแรงที่กระทําตอสายไฟจากภายนอก
การเดินสายไฟที่ไมสมบูรณหรือการดัดแปลง อาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือปญหาอื่นๆ ได

• ตอสายดิน (งานสายกราวด)
การตอสายดินที่ไมสมบูรณอาจกอใหเกิดไฟฟาช็อต
หามตอสายดินกับทอกาซ ทอนํ้า สายลอฟา หรือสายดินสําหรับโทรศัพท

• ควรติดตั้งเครื่องใชไฟฟาตามกฎหมายการเดินสายไฟของประเทศนั้นๆ
วงจรไฟฟาที่ไมมีกําลังเพียงพอหรือการติดตั้งที่ไมสมบูรณอาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหมได

 ขอควรระวัง
• สําหรับคุณสมบัติของแหลงจายไฟ โปรดปฏิบัติตามคูมือการติดตั้งของตัวเครื่องภายนอก
• หามตอไฟฟาที่มีกําลัง 220 – 240 โวลต เขากับบล็อกขั้วตอ (A, B) 

มิฉะนั้นระบบอาจเกิดความเสียหายได
• ขณะที่กําลังปอกสายไฟ อยาใหแกนนําไฟฟาและฉนวนภายในของแหลงจายไฟรวมถึงสายไฟที่เชื่อมระบบเกิดความเสียหายหรือ

รอยถลอก
• ทําการเดินสายไฟเพื่อไมใหสายไฟสัมผัสถูกสวนของทอที่มีอุณหภูมิสูง 

สวนที่เคลือบสายไฟอาจละลายและทําใหเกิดอุบัติเหตุได
• อยาเพิ่งเปดตัวเครื่องภายในจนกวาจะดูดฝุนทอสงสารทําความเย็นเสร็จเรียบรอยแลว
• ไมควรเดินสายไฟรีโมทคอนโทรลแบบใชสายและสายไฟที่เชื่อมตอระบบเขาดวยกันใหอยูชิดและสัมผัสถูกกันรวมทั้งไมควรเก็บ

สายไฟทั้งสองในทอรอยสายเดียวกัน หากทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางานของระบบควบคุมอันเนื่องมาจาก
เสียงรบกวนหรือปจจัยอื่น

 ■ คุณสมบัติของสายไฟที่เชื่อมระบบเขาดวยกัน
• สําหรับคุณสมบัติของแหลงจายไฟ โปรดปฏิบัติตามคูมือการติดตั้งของตัวเครื่องภายนอก กระแสไฟฟาของตัวเครื่อง

ภายในนั้นไดรับมาจากตัวเครื่องภายนอก
สายไฟที่เชื่อมตอ
ระบบเขาดวยกัน*

4 × 1.5 มม.2 หรือมากกวา
(H07RN-F หรือ 60245 IEC 66)

สูงสุด 
70 เมตร

*จํานวนสายไฟ × ขนาดของสายไฟ

 ■ แผนผังการเดินสายไฟ
• รูปภาพดานลางแสดงการเชื่อมตอสายไฟระหวางตัวเครื่องภายนอกกับตัวเครื่องภายใน และระหวางตัวเครื่องภายในและ

รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย สายไฟที่เปนเสนประนั้นใหมาเฉพาะสวน
• โปรดดูแผนผังการเดินสายไฟสําหรับตัวเครื่องภายในและภายนอก
• กระแสไฟฟาของตัวเครื่องภายในนั้นไดรับมาจากตัวเครื่องภายนอก
ระบบเดี่ยว

รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย
การเดินสายไฟรีโมทคอนโทรล
แบบใชสาย

ดานภายใน

สายไฟที่เชื่อมตอระบบเขา
ดวยกัน
ดานภายนอก

แหลงจายไฟ

– 39 –

29-TH 30-TH

หอหุมทอดวยฉนวนกันความรอนที่แนบมา
โดยไมใหมีชองวางระหวางตัวเครื่องภายใน

ตะเข็บตองหงายขึ้น 
(ดานเพดาน)

แฟรนัท

ตัวเครื่องภายใน

ฉนวนกันความ
รอนของทอศูนยกลาง สายรัด 

(หาไดทั่วไป)

ทอฉนวนกันความรอน
(อุปกรณเสริม)

ขั้นตอนการใชฉนวนกันความรอน
ใชทอฉนวนกันความรอนแยกกันระหวางดานของเหลวและ
ดานกาซ
• สําหรับการใชฉนวนกันความรอนใหกับทอดานกาซ 

ใหแนใจวาไดใชวัสดุที่สามารถทนความรอนไดถึง 120 °C 
หรือสูงกวา

• ควรใชทอฉนวนกันความรอนที่ใหมา โดยหุมฉนวนกันความ
รอนเขากับสวนทอตอเชื่อมของตัวเครื่องภายในใหแนนโดย
ไมใหมีชองวาง

ขอกําหนด
• หุมฉนวนกันความรอนเขากับสวนทอตอเชื่อมของตัว

เครื่องภายในใหแนนจนถึงปลายโดยหุมใหสนิท
 (ทอที่เปดออกจะทําใหนํ้ารั่วออกมา)

• ควรหอหุมฉนวนกันความรอนโดยใหรอยกรีดหงายขึ้น 
(ดานเพดาน)
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 ■ การตอสายไฟ
ขอกําหนด

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับหมายเลขขั้วตอที่ถูกตองแลว หากตอผิด อาจเกิดขอผิดพลาดได 
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดเดินสายไฟผานปลอกของชองการเชื่อมตอสายไฟของตัวเครื่องภายในแลว
• เวนระยะ (ประมาณ 100 มม.) บนสายไฟเพื่อหอยกลองควบคุมไฟฟาสําหรับการซอมบํารุง ฯลฯ
• วงจรไฟฟากําลังตํ่านั้นมีไวสําหรับรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย (อยาตอเขากับวงจรไฟฟากําลังสูง)

1 ถอดฝาครอบกลองควบคุมไฟฟาโดยการขันสกรูยึดออก (สองตําแหนง) และปลดสวนที่ยึดออก (ฝาครอบกลอง
ควบคุมไฟฟาจะหอยติดอยูกับบานพับ)

2 ตอสายไฟที่เชื่อมตอระบบเขาดวยกันกับบล็อกขั้วตอของกลองควบคุมไฟฟา
3 ขันสกรูของบล็อกขั้วตอใหแนน และยึดสายไฟเขากับกลองควบคุมไฟฟาดวยตัวยึดสายไฟ 

(อยาใหเกิดการตึงของสายไฟในสวนที่ตอกับบล็อกขั้วตอ)

4 ใชฉนวนกันความรอนที่แนบมาหุมชองการเชื่อมตอทอ มิฉะนั้นอาจเกิดหยดนํ้าได
5 ติดตั้งฝาครอบกลองควบคุมไฟฟาโดยไมใหทับสายไฟ 

(ติดตั้งฝาครอบหลังเดินสายไฟบนฝาเพดานแลว)

▼  ฉนวนกันความรอนของชอง
การเชื่อมตอสายไฟ

พื้นผิวที่ติด

สวนที่บาก

สกรู 2 ตําแหนง

บานพับ
ขั้วตอบานเกล็ด 
(CN510 : สีขาว)

บล็อคขั้วตอที่เชื่อมระบบ
เขาดวยกัน

บล็อคขั้วตอของ
รีโมทคอนโทรล
แบบใชสาย

ตัวยึดสายไฟ

ดาน D (เวนที่วาง 8.5 มม.)
ดาน C (เวนที่วาง 4 มม.)

เลือกดาน C หรือ D เพื่อวางตําแหนงการยึดสายไฟที่
เชื่อมตอระบบเขาดวยกันโดยอางอิงจากตารางตอไป
นี้ ตามประเภทของสายไฟและเสนผานศูนยกลาง
* ติดตัวยึดสายที่ดานขวาหรือซายก็ได

ประเภทของ
สายไฟ คุณสมบัติ ตําแหนงตัวยึด

สายไฟ
ประเภทของ
สายไฟ

สายไฟ 4 แกน
2.5 มม.2

ดาน D

ประเภทของ
สายไฟ

สายไฟ 4 แกน
1.5 มม.2

ดาน C

สายดิน

สายเชื่อมตอ

 ■ การเดินสายไฟของแผงหนากาก

TH

– 40 –31-TH 32-TH

ตามคูมือการติดตั้งของแผงหนากาก ใหเชื่อมตอสายไฟตัวรับสัญญาณเขากับ CN214 และ
 CN510 บนแผงวงจร P.C. ในกลองควบคุมไฟฟา

ให้เชื่อมต่อสายไฟ (20p : สีขาว) 
เข้ากบั 
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 ■ การเดินสายไฟรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย (เมือ่มกีารตดิตัง้รโีมทคอนโทรลแบบใชสาย)

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินสายไฟ/การติดตั้งรีโมทคอนโทรล โปรดดูคูมือการติดตั้งที่แนบมากับรีโมทคอนโทรล

การเดินสายไฟรีโมทคอนโทรล, การเดินสายไฟรีโมทคอนโทรลที่ควบคุม
อุปกรณหลายตัว ขนาดสายไฟ : 2 × 0.5 ถึง 2.0 มม.2

ความยาวสายไฟรวมของการเดินสายไฟรีโมทคอนโทรลและการเดินสาย
ไฟรีโมทคอนโทรลที่ควบคุมอุปกรณหลายตัว = L + L1 + L2 + … Ln

ในกรณีของประเภทที่มีสายเทานั้น สูงสุด 500 ม.

ในกรณีที่รวมประเภทที่ไมมีสาย สูงสุด 400 ม.

ความยาวสายไฟรวมของการเดินสายไฟรีโมทคอนโทรลที่ควบคุมอุปกรณหลายตัว = L1 + L2 + … Ln สูงสุด 200 ม.

แผนผังการเดินสายไฟ

บล็อคขั้วตอสําหรับ
รีโมทคอนโทรลของตัว
เครื่องภายใน

บล็อคขั้วตอ

สายไฟของรีโมทคอนโทรล 
(หาไดทั่วไป)

รีโมทคอนโทรล

การควบคุมเปนกลุม

การเดินสายไฟ
รีโมทคอนโทรล
แบบใชสาย

ตัวเครื่องภายใน ตัวเครื่องภายใน ตัวเครื่องภายใน ตัวเครื่องภายใน

รีโมท
คอนโทรล
แบบใชสาย

การเดินสายไฟรีโมทคอนโทรล
ที่ควบคุมอุปกรณหลายตัว

(สูงสุด 8 ตัว)

8 การควบคุมดวยรีโมทแบบใชสาย
ควรใชรีโมทคอนโทรลแบบใชสายเพื่อการควบคุมที่เหมาะสม
รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย (แยกจําหนาย)

ขอกําหนด
• เมื่อคุณใชงานเครื่องปรับอากาศเปนครั้งแรก จะใชเวลา

ประมาณ 5 นาทีหลังเปดเครื่องจึงจะสามารถใชงาน
รีโมทคอนโทรลได นี่เปนอาการปกติ 
<เมื่อเปดเครื่องเปนครั้งแรกหลังการติดตั้ง> 

จะใชเวลา ประมาณ 5 นาที จึงจะสามารถใชงาน
รีโมทคอนโทรลได

ประมาณ 5 นาที
เปด
เครื่อง

“SETTING” 
กะพริบ

“SETTING” 
ดับไป

รีโมท
คอนโทรล
สามารถใช
งานได

<เมื่อเปดเครื่องเปนครั้งที่สอง (หรือหลังจากนั้น)>

จะใชเวลา ประมาณ 1 นาที จึงจะสามารถใชงาน
รีโมทคอนโทรลได

ประมาณ 1 นาที
เปด
เครื่อง

“SETTING” 
กะพริบ

“SETTING” 
ดับไป

รีโมท
คอนโทรล
สามารถใช
งานได

• ตัวเครื่องภายในไดรับการตั้งคาทั่วไปมาจากโรงงาน 
คุณจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตัวเครื่องภายใน

• ใชรีโมทคอนโทรลแบบใชสายเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
*  ไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโดยใชรีโมทคอนโทรลไร
สาย รีโมทคอนโทรลตัวรอง หรือระบบที่ไมใชรีโมท
คอนโทรลได (สําหรับรีโมทคอนโทรลหลักเทานั้น) ดังนั้น 
ควรติดตั้งรีโมทคอนโทรลแบบใชสายไวเพื่อเปลี่ยนแปลง
การตั้งคา

 ■ การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพื่อการ
ควบคุมที่เหมาะสม

ขั้นตอนพื้นฐานสําหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาขณะที่เครื่องปรับอากาศไมไดทํางานอยู
(ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องปรับอากาศกอนทําการตั้งคา)

ขั้นตอนที่ 1
กดปุม  และปุมตั้งคาอุณหภูมิ  คางไวพรอมกัน 4 วินาที
ขึ้นไป
หลังจากนั้น หนาจอจะกะพริบตามที่แสดงในภาพ
ตรวจสอบวา CODE No. คือ [01]
• หาก CODE No. ไมใช [01] ใหกดปุม  เพื่อลบเนื้อหาบน

หนาจอและทําซํ้าขั้นตอนเดิมตั้งแตขั้นแรก 
(รีโมทคอนโทรลจะไมสามารถสั่งงานไดครูหนึ่งหลังกดปุม 

)

(* เนื้อหาบนหนาจออาจแตกตางกัน
ไปตามรุนของตัวเครื่องภายใน)
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ขั้นตอนที่ 2
ทุกครั้งที่ทานกดปุม  หมายเลขตัวเครื่องภายในที่อยู
ภายในการควบคุมเปนกลุมจะเปลี่ยนไปตามลําดับ เลือกตัว
เครื่องภายในที่ทานตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ดจะเริ่ม
สาย ทานสามารถยืนยันตัวเครื่องภายในที่ทานตองการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาได

ขั้นตอนที่ 3
ใชปุมตั้งคาอุณหภูมิ /  และระบุ CODE No. [ ]

ขั้นตอนที่ 4
ใชปุมตัวตั้งเวลา /  แลวเลือก SET DATA [ ]

ขั้นตอนที่ 5
กดปุม  เมื่อหนาจอเปลี่ยนจากกะพริบเปนติดสวาง 
หมายความวา การตั้งคาเสร็จสมบูรณแลว
• หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตัวเครื่องภายในอื่นๆ 

ใหทําซํ้าตั้งแตขั้นตอนที่ 2
• หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอื่นๆ ของตัวเครื่อง

ภายในที่เลือก ใหทําซํ้าตั้งแตขั้นตอนที่ 3
ใชปุม  เพื่อลางการตั้งคา
หากตองการตั้งคาหลังกดปุม  ใหทําซํ้าตั้งแตขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 6
เมื่อทําการตั้งคาเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพื่อตรวจ
สอบการตั้งคา
เมื่อกดปุม  “SETTING” จะกะพริบ จากนั้นเนื้อหาบน
หนาจอจะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะเขาสูโหมดหยุด
การทํางานตามปกติ
(ขณะที่ “SETTING” กะพริบอยู รีโมทคอนโทรลจะไมสามารถ
สั่งงานได)

 ■ การติดตั้งตัวเครื่องภายในบนเพดานสูง
หากติดตั้งตัวเครื่องภายในบนเพดานท่ีสูงกวาความสูง
มาตรฐาน ใหทําการตั้งคาเพดานสูงเพื่อปรับความเร็วของ
พัดลม
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานพื้นฐาน
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6)
• สําหรับ CODE No. ในขั้นตอนที่ 3 ใหระบุ [5d]
• เลือก SET DATA สําหรับขั้นตอนที่ 4 จากตาราง 

“ลําดับความสูงของเพดานสําหรับการติดตั้ง” ในคูมือนี้

การตั้งคาโดยไมใชรีโมทคอนโทรล
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพดานสูงดวยสวิตช DIP บนแผงวงจร 
P.C. ของตัวรับสัญญาณ 
การตั้งคาสามารถเปลี่ยนแปลงดวยสวิตชบนแผงวงจร P.C. 
ไมโครคอมพิวเตอรของตัวเครื่องภายใน
*  เมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาแลว การตั้งคาเปน 0001 
หรือ 0003 จะสามารถใชได แตการตั้งคาเปน 0000 
จะตองเปลี่ยนแปลงขอมูลการตั้งคาเปน 0000 โดยใช
รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย (แยกจําหนาย) ที่มี
การตั้งคาสวิตชแบบปกติ (คาตั้งจากโรงงาน)

SW501-2

MCU(IC501)

SW501-1

SET DATA SW501-1 SW501-2

0000
(คาตั้งจากโรงงาน)

ปด ปด

0001 เปด ปด
0003 ปด เปด

 ◆ หากตองการเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
หากตองการเรียกคืนการตั้งคาสวิตช DIP กลับสูคาตั้งจาก 

 SW501-1 และ SW501-2 เปน ปด เช่อื มตอ
 แลวตั้งขอมูลของ

 CODE No. [5d] เปน “0000”

 ■ การตั้งคาสญัญาณเตือนทําความสะอาด
ของแผนกรอง

ตามเงื่อนไขการติดตั้ง ทานสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการ
แสดงของสัญญาณเตือนทําความสะอาดของแผนกรองได
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานพื้นฐาน
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6)
• สําหรับ CODE No. ในขั้นตอนที่ 3 ใหระบุ [01]
• สําหรับ [SET DATA] ในขั้นตอนที่ 4 ใหเลือก SET DATA 

ระยะเวลาการแสดงของสัญญาณเตือนทําความสะอาดของ
แผนกรองจากตารางตอไปนี้

SET DATA
ระยะเวลาการแสดงของสัญญาณ
เตือนทําความสะอาดของแผนกรอง

0000 ไมมี
0001 150 ชั่วโมง
0002 2500 ชั่วโมง (คาตั้งจากโรงงาน)

0003 5000 ชั่วโมง
0004 10000 ชั่วโมง

 ■ ทิศทางลมในแนวนอน
1 กดปุม  และ  คางไว 4 วินาทีขึ้นไป

ขณะที่เครื่องปรับอากาศไมไดทํางานอยู
 จะกะพริบ

ระบุ CODE No. “01”

2 เลือกตัวเครื่องภายในที่ตองการตั้งคาโดยการ
กดปุม  (ดานซายของปุม) หมายเลข
ตัวเครื่องภายในจะเปลี่ยนในแตละครั้งที่กดปุม

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4ไมแสดง

พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ดจะ
เริ่มสาย

3 เปลี่ยน CODE No. เปน “45” ดวยปุม 

4 เลือกการตั้งคาทิศทางลมดวยปุม 

รหัสการตั้ง
คาทิศทางลม การตั้งคาทิศทางลม

0000
ตําแหนงลดสิ่งสกปรก (ทิศทางลมเพื่อลด
สิ่งสกปรกบนเพดาน)

0002
ตําแหนงกระแสลมเย็น (ทิศทางลมเพื่อควบคุม
การตกของลมเย็น) [คาตั้งจากโรงงาน]

5 กดปุม  เพื่อทําการตั้งคาใหเสร็จสมบูรณ สภาพ
หนาจอจะเปลี่ยนจากกะพริบเปนติดสวาง และการ
ตั้งคาจะถูกบันทึกไว

6 กดปุม  เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา
*  เมื่อเลือกตําแหนงกระแสลมเย็น ประสิทธิภาพใน
การลดสิ่งสกปรกที่ติดบนเพดานจะลดลง

 ■ ประเภทการสาย
1 กดปุม  คางไว 4 วินาทีขึ้นไปขณะที่เครื่อง

ปรับอากาศไมไดทํางานอยู 
 จะกะพริบ

ระบุ CODE No. “F0”

2 เลือกตัวเครื่องภายในที่ตองการตั้งคาโดยการกดปุม 

 (ดานซายของปุม)

แตละครั้งที่กดปุม หมายเลขตัวเครื่องจะเปลี่ยนไป
ตามลําดับดังนี้ :

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4ไมแสดง

พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ดจะ
เริ่มสาย

3 เลือกประเภทการสายโดยการกดปุม 

ตั้งคาการสาย

ตั้งคาการสาย การสายของบานเกล็ด

0001
การสายมาตรฐาน 
(คาตั้งจากโรงงาน)

0002 การสายสองทิศทาง
0003 การสายทุกทิศทาง

 ขอควรระวัง
อยาตั้ง SET DATA การสายไปที่ “0000” 
(การตั้งคานี้อาจทําใหบานเกล็ดขัดของ)

TH
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• เกี่ยวกับ “การสายสองทิศทาง” 
“สองทิศทาง” หมายความวาบานเกล็ด 01 และ 03 จะปด
ไปในทิศทางเดียว สวนบานเกล็ด 02 และ 04 จะปดไปใน
ทิศทางตรงกันขาม 
(เมื่อบานเกล็ด 01 และ 03 ปดลงลาง บานเกล็ด 02 และ 
04 จะปดขึ้นบน)

• เกี่ยวกับ “การสายทุกทิศทาง”
บานเกล็ดทั้งสี่จะสายอยางอิสระตามลําดับเวลา

กลองควบคุมไฟฟา

ทอสงสาร
ทําความเย็น

ทอระบาย

4 กดปุม 

5 กดปุม  เพื่อทําการตั้งคาใหเสร็จสมบูรณ

 ■ การล็อกบานเกล็ด (ไมสาย)

1 กด  (ดานขวาของปุม) คางไว 4 วินาทีขึ้นไป
ขณะที่เครื่องปรับอากาศไมไดทํางานอยู

 จะกะพริบ
ระบุ CODE No. “F1”

2 เลือกตัวเครื่องภายในที่ตองการตั้งคาโดยการกด 

 (ดานซายของปุม)

แตละครั้งที่กดปุม หมายเลขตัวเครื่องจะเปลี่ยนไป
ตามลําดับดังนี้ :
พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ด
จะเริ่มสาย

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4

3 เลือกบานเกล็ดที่ตองการล็อกโดยการกดปุม 

4 เลือกทิศทางลมของบานเกล็ดที่ทานไมตองการ
ใหสายโดยการกดปุม 

ขอมูลการตั้งคา

*  อาจเกิดหยดนํ้าคางในโหมดทําความเย็นเมื่อเลือก 
(4) หรือ (5)

5 กําหนดการตั้งคาโดยการกดปุม  เมื่อกําหนด
การตั้งคาแลว  จะติดสวาง

6 กดปุม  เพื่อทําการตั้งคาใหเสร็จสมบูรณ

0001-0005
(รหัสตําแหนงการล็อกบานเกล็ด)

 ■ การยกเลิกการล็อกบานเกล็ด
กําหนดทิศทางลมไปที่ “0000” ตามขั้นตอนการล็อก
บานเกล็ดขางตน

ขอมูลการตั้งคา

• เมื่อยกเลิกการตั้งคา  จะดับลง 
การดําเนินการอื่นๆ จะเหมือนกับในสวน “ล็อก
บานเกล็ด (ไมสาย)”

 ■ โหมดประหยัดพลังงาน
1 กดปุม  คางไว 4 วินาทีขึ้นไปขณะที่เครื่อง

ปรับอากาศไมไดทํางานอยู
 จะกะพริบ

ระบุ CODE No. “C2”

2 เลือกตัวเครื่องภายในที่ตองการตั้งคาโดยการกด
 (ดานซายของปุม)

แตละครั้งที่กดปุม หมายเลขตัวเครื่องจะเปลี่ยนไป
ตามลําดับดังนี้ :

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4

พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ดจะ
เริ่มสาย

3 ปรับการตั้งคาการประหยัดพลังงานโดยการกดปุม 

TIME   
ระดับพลังงานจะเปลี่ยนไปทีละ 1% ทุกครั้งที่
กดปุมโดยจะอยูในชวงตั้งแต 100% ถึง 50%
* คาตั้งจากโรงงานคือ 75%

การตั้งคาระดับพลังงาน
ในโหมดประหยัดพลังงาน

4 กําหนดการตั้งคาโดยการกดปุม 

5 กดปุม  เพื่อทําการตั้งคาใหเสร็จสมบูรณ

 ■ ฟงกชันการตรวจสอบสวิตช
รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

ฟงกชันนี้มีไวเพื่อเรียกใชโหมดตรวจสอบการบริการจาก
รีโมทคอนโทรลแบบใชสายระหวางการทดสอบการทํางาน
เพื่อดูอุณหภูมิเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย 
ตัวเครื่องภายใน และตัวเครื่องภายนอก

1 กดปุม  และ  คางไวพรอมกัน 4 วินาทีขึ้นไป
เพื่อเรียกใชโหมดตรวจสอบการบริการ
ไฟแสดงสถานะการตรวจสอบบริการจะติดสวาง
และหมายเลขของตัวเครื่องภายในซึ่งเปนตัวเครื่อง
หลักจะปรากฏขึ้นกอน CODE No.  จะปรากฏ
ดวยเชนกัน

2 กดปุม  แลวเลือกหมายเลข
เซ็นเซอร ฯลฯ (CODE No.) ที่ตองการตรวจสอบ 

(ดูตารางตอไปนี้)
3 กด  (ดานซายของปุม) แลวเลือกตัวเครื่อง

ภายในที่ตองการตรวจสอบอุณหภูมิเซ็นเซอรของ
ตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอกในกลุม
การควบคุมจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม  เพื่อกลับไปที่หนาจอปกติ

ขอมูลตัวเครื่องภายใน
CODE No. ชื่อขอมูล

01 อุณหภูมิหอง (รีโมทคอนโทรล)

02 อุณหภูมิอากาศเขาของตัวเครื่องภายใน (TA)

04
อุณหภูมิตัวแลกเปลี่ยนความรอน (คอยล) ของตัว
เครื่องภายใน (TC)

F2
ชั่วโมงการทํางานสะสมของพัดลมของตัวเครื่องภายใน 
(x 100 ชั่วโมง)

F3 ชั่วโมงสะสมอาการของแผนกรอง (x 1 ชั่วโมง)
F8 อุณหภูมิอากาศออกของตัวเครื่องภายใน
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 ■ การควบคุมเปนกลุม
รีโมทคอนโทรลแบบใชสายหนึ่งตัวสามารถควบคุมตัวเครื่อง
ภายในเปนกลุมไดสูงสุด 8 ตัว
▼ การควบคุมเปนกลุม

ตัวเครื่องภายนอก

ตัวเครื่องภายใน

รีโมทคอนโทรล เสร็จสิ้นการกําหนดที่อยูดวยการเปดเครื่อง

ตัวเครื่องภายใน ตัวเครื่องภายใน ตัวเครื่องภายใน ตัวเครื่องภายใน

(สูงสุด 8 ตัว)

ตัวเครื่องภายนอก ตัวเครื่องภายนอก ตัวเครื่องภายนอก ตัวเครื่องภายนอก

• ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เมื่อตองเดินสายไฟทีละมากๆ 
เชื่อมตอบล็อกขั้วตอ (A / B) ของตัวเครื่องภายในที่เชื่อม
ตอกับรีโมทคอนโทรลแบบใชสายเขากับบล็อกขั้วตอ 
(A / B) ของตัวเครื่องภายในของตัวเครื่องภายในอื่นๆ 
โดยการเดินสายไฟระหวางรีโมทคอนโทรลของตัวเครื่อง

• เมื่อเปดแหลงจายไฟ การกําหนดที่อยูโดยอัตโนมัติจะเริ่ม
ทํางาน และไฟแสดงสถานะบนหนาจอจะกะพริบเมื่อมีการ
กําหนดที่อยู ขณะกําหนดที่อยูโดยอัตโนมัติ รีโมทคอนโทรล
แบบใชสายจะไมสามารถสั่งงานได

การกําหนดที่อยูโดยอัตโนมัติจะเสร็จสิ้นภายในเวลา
ประมาณ 5 นาที

หากตองการจดจําตําแหนงของตัวเครื่องภายใน
ที่เกี่ยวของผานหมายเลขตัวเครื่องภายใน
ใหตรวจสอบตําแหนงระหวางหยุดการทํางาน
(ตรวจสอบใหแนใจวาไดหยุดการทํางานของชุดเครื่อง
ปรับอากาศแลว)

ขั้นตอนที่ 1
กดปุม  +  คางไวพรอมกัน 4 วินาทีขึ้นไป
หลังจากนั้น หนาจอจะกะพริบและจะเปนเหมือนภาพดานลาง
ในตอนน้ี ทานสามารถตรวจสอบตําแหนงไดเพราะพัดลมและ
บานเกล็ดของตัวเครื่องภายในจะทํางาน
• สําหรับการควบคุมเปนกลุม หมายเลขตัวเครื่องภายใน

จะปรากฏเปน [ ] และพัดลมรวมถึงบานเกล็ดของตัว
เครื่องภายในทั้งหมดในการควบคุมเปนกลุมจะทํางาน

ตรวจสอบวา CODE No. ที่ปรากฏคือ [01]

• หาก CODE No. ไมใช [01] ใหกดปุม  เพื่อลบหนาจอ
และทําซํ้าขั้นตอนเดิมตั้งแตขั้นแรก 
(หลังกดปุม  รีโมทคอนโทรลจะไมสามารถสั่งงานได
ประมาณ 1 นาที)

(* หนาจอจะเปลี่ยนตามหมายเลข
รุนของตัวเครื่องภายใน)

ขั้นตอนที่ 2
ในการควบคุมเปนกลุม ทุกครั้งที่กดปุม  หมายเลขตัว
เครื่องภายในที่อยูในการควบคุมเปนกลุมจะปรากฏตามลําดับ
ในตอนน้ี
ทานจะสามารถยืนยันตําแหนงของตัวเครื่องภายในไดเพราะ
พัดลมและบานเกล็ดของตัวเครื่องภายในที่เลือกจะทํางาน
เพียงตัวเดียว
(สําหรับการควบคุมเปนกลุม หมายเลขของตัวเครื่องภายในที่
แสดงแรกสุดจะเปนตัวเครื่องหลัก)

ขั้นตอนที่ 3
หลังยืนยันแลว ใหกดปุม  เพื่อเปลี่ยนโหมดกลับสูโหมดปกติ
เมื่อกดปุม  หนาจอจะหายไป และสถานะจะเปล่ียนเปน
สถานะหยุดตามปกติ
(เมื่อกดปุม  รีโมทคอนโทรลจะไมสามารถสั่งงานได
ประมาณ 1 นาที)

 ■ การเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติ
การเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติจะเปดอยูตามคาที่ตั้งมา
จากโรงงาน ทานสามารถตั้งคาเปนปดไดโดยการกดปุม 
TEMPORARY ที่ตัวรับสัญญาณ

1.  การยกเลิก
กดปุม TEMPORARY คางไว 3 ถึง 10 วินาที ตัวเครื่องจะสง
เสียง “บิ๊ป-บิ๊ป” และการเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติจะถูก
ตั้งคาเปนปด ในตอนน้ี ตัวเครื่องจะเขาสูโหมดการทํางาน
ชั่วคราว จากนั้นทานสามารถเปดเครื่องดวยรีโมทคอนโทรล
เพื่อเปลี่ยนกลับสูโหมดการทํางานมาตรฐานได

2. การรีเซ็ต
• หากตองการเปลี่ยนกลับเปนเปด ใหทําตามขั้นตอน

เดียวกัน ตัวเครื่องจะสงเสียง “บิ๊ป-บิ๊ป” และไฟแสดง
การทํางาน  (สีเขียว) จะกะพริบประมาณ 5 วินาที 
จากนั้นการเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติจะถูกตั้งคา
เปนเปด

• เมื่อกดปุม TEMPORARY คางไวนานกวา 10 วินาที ตัว
เครื่องจะสงเสียง “บิ๊ป” ไฟ  (สีเขียว), ไฟ  (สีเขียว) 
และไฟ  (สีสม) จะกะพริบอยางรวดเร็ว จากนั้น 
ตัวเครื่องจะทําการทดสอบการทํางานภาคบังคับ กดปุม 
TEMPORARY อีกครั้งเพื่อหยุดการทํางานของตัวเครื่อง 
หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอีกครั้ง
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9 การทดสอบการทํางาน
 ■ กอนทําการทดสอบการทํางาน

• ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้กอนเปดแหลงจายไฟ
1) ทดสอบคาความตานทานโดยใชระดับแรงดันที่ 500V 

ของเมกะโอหมมิเตอร โดยทําการทดสอบคาความ
ตานทานระหวางบลอคขั้วตอ
(กราวนด) โดยคาความตานทานที่วัดไดจะตองมีคา 
1 เมกะโอหม (MΩ) หรือมากกวา อยาทําการเปดใชงาน
เครื่องปรับอากาศหากพบวาคาความตานทานตํ่ากวา 
1 เมกะโอหม (MΩ)

2) ตรวจสอบวาไดเปดวาลวของตัวเครื่องภายนอกออกจนสุด
แลว

 ■ ดําเนินการทดสอบการทํางาน
ใชรีโมทคอนโทรลสั่งงานตัวเครื่องตามปกติ
สําหรับขั้นตอนการทํางาน โปรดดูคูมือผูใชที่แนบมา
คุณสามารถสั่งใหเครื่องทําการทดสอบการทํางานภาคบังคับได
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ แมวาการดําเนินการจะหยุดลง
เพราะเทอรโมสตัทปด
เพื่อปองกันการทํางานตอเนื่อง การทดสอบการทํางานภาค
บังคับจะเริ่มขึ้นหลังเวลาผานไป 60 นาที และจะกลับสูการ
ทํางานปกติ

 ขอควรระวัง
อยาใชการทดสอบการทํางานภาคบังคับเพื่อวัตถุประสงคอื่น
เพราะจะเปนการเพิ่มภาระใหกับเครื่องปรับอากาศมากเกินไป

 ◆ รีโมทคอนโทรลไรสาย
ขั้นตอนที่ 1
เปดสวิตชเครื่องปรับอากาศ
เมื่อเปดเครื่องเปนครั้งแรกหลังการติดตั้ง จะใชเวลาประมาณ 
5 นาที จึงจะสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลได ในกรณีที่เปด
เครื่องหลังจากนั้น จะใชเวลาประมาณ 1 นาที จึงจะสามารถ
ใชงานรีโมทคอนโทรลได ทําการทดสอบการทํางานหลังเวลา
ที่กําหนดไวลวงหนา

ขั้นตอนที่ 2
กดปุม “START/STOP” บนรีโมทคอนโทรล เลือก [COOL] ดวย
ปุม “MODE” แลวเลือก [HIGH]  ดวยปุม “FAN”

ขั้นตอนที่ 3
การทดสอบการทําความเย็น
ตั้งอุณหภูมิไปที่ 18°C ดวยปุมตั้งคาอุณหภูมิ

ขั้นตอนที่ 4
การทดสอบการทําความเย็น
หลังไดยินเสียงยืนยันการรับสัญญาณ “บิ๊ป” ใหตั้งอุณหภูมิไปที่ 
19°C ทันทีโดยการกดปุมตั้งคาอุณหภูมิ

ขั้นตอนที่ 5
การทดสอบการทําความเย็น
หลังไดยินเสียงยืนยันการรับสัญญาณ “บิ๊ป” ใหตั้งอุณหภูมิไปที่ 
18°C ทันทีโดยการกดปุมตั้งคาอุณหภูมิ

ขั้นตอนที่ 6
ทําซํ้าขั้นตอนที่ 4 → 5 → 4 → 5
ไฟแสดงสถานะ “การทํางาน” (สีเขียว), “ตัวตั้งเวลา” (สีเขียว)
และ “พรอม” (สีสม) ในสวนตัวรับสัญญาณไรสายจะกะพริบ
ประมาณ 10 วินาที และเครื่องปรับอากาศจะเริ่มการทํางาน 
หากไฟแสดงสถานะตัวใดตัวหนึ่งไมกะพริบ ใหทําขั้นตอนที่ 3 
ถึง 5 ซํ้า

ขั้นตอนที่ 7
เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบการทํางาน ใหกดปุม “START/STOP” 
เพื่อหยุดการดําเนินการ

▼ การทดสอบการทํางาน :

เริม่ → 18°C → 19°C → 18°C → 19°C → 18°C → 19°C 
→ 18°C → ทดสอบการทาํงาน → หยดุ

 ◆ ตัวรับสัญญาณ
1 เมื่อกดปุม TEMPORARY คางไว 10 วินาที ขึ้นไป 

คุณจะไดยินเสียง “บิ๊ป!” และการทํางานจะเปลี่ยน
เปนการทําความเย็นภาคบังคับ หลังเวลาผานไป
ประมาณ 3 นาที การทําความเย็นจะเริ่มตามที่
กําหนดไว
ตรวจสอบวามีลมเย็นออกมาหรือไม หากไมมี ให
ตรวจสอบการเดินสายไฟอีกครั้ง

2 หากตองการหยุดการทดสอบ ใหกดปุม TEMPORARY 

อีกครั้ง (ประมาณ 1 วินาที)
• ตรวจสอบการเดินสายไฟ/ทอของตัวเครื่องภายในและ

ภายนอกในการทําความเย็นในโหมดบังคับทําความเย็น

ปุม TEMPORARY

ตัวรับสัญญาณ
ไรสายที่แผงสําหรับ
ติดเพดาน

 ◆ รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

ขั้นตอนที่ 1
กดปุม  คางไว 4 วินาที ขึ้นไป [TEST] จะปรากฏบนหนาจอ 
และทานจะสามารถทําการเลือกโหมดในโหมดการทดสอบได

ขั้นตอนที่ 2
กดปุม 

ขั้นตอนที่ 3
กดปุม  แลวเลือกโหมดการทํางาน [COOL]
• อยาใชเครื่องปรับอากาศในโหมดอ่ืนนอกจาก [COOL]
• ฟงกชันการควบคุมอุณหภูมิจะไมทํางานระหวางการทดสอบ

การทํางาน
• การตรวจสอบขอผิดพลาดจะดําเนินไปตามปกติ

ขั้นตอนที่ 4
หลังการทดสอบการทํางาน ใหกดปุม  เพื่อหยุดการ
ทดสอบการทํางาน
(หนาจอจะเหมือนกับขั้นตอนที่ 1)

ขั้นตอนที่ 5
กดปุม  เพื่อยกเลิก (ออกจาก) โหมดการทดสอบการทํางาน
([TEST] จะหายไปจากหนาจอ และเครื่องจะกลับสูสถานะการ
ทํางานปกติ)

2
2
3,4,5,6

2,7
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10 การบํารุงรักษา
พัดลมจะหมุนเพื่อทําความสะอาดตัวเองหลังการทํางานใน
โหมดทําความเย็นหรือโหมดอากาศแหง ปดโหมดการทําความ
สะอาดตัวเองเมื่อทําการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

กอนทําการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดปด
เครื่องตัดกระแสไฟฟาแลว

การทําความสะอาดแผนกรองอากาศ
• หาก  ปรากฏบนรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย ใหทําการ

บํารุงรักษาแผนกรองอากาศ
• แผนกรองอากาศที่อุดตันจะลดประสิทธิภาพการทําความ

เย็น/ความรอนลง

ทําความสะอาดแผงและแผนกรองอากาศ

การเตรียมการ :

1 ปดเครื่องปรับอากาศดวยรีโมทคอนโทรล
2 เปดตะแกรงชองลมเขา

เลื่อนปุมของตะแกรงชองลมเขาเขาดานใน และเปด
ตะแกรงชองลมเขาอยางชาๆ ขณะจับตะแกรงไว

ตะแกรงชองลมเขา

ปุม

การทําความสะอาดแผนกรองอากาศ
การไมทําความสะอาดแผนกรองอากาศ นอกจากจะทําให
ประสิทธิภาพการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศลดลงแลว 
ยังมีผลทําใหเครื่องปรับอากาศขัดของ เชน มีนํ้าหยดดวย

การเตรียมการ :

1 หยุดการทํางานดวยรีโมทคอนโทรล
2 ปลดแผนกรองอากาศออก

สายยึดปองกันการหลน

แผนกรองอากาศ

ใชเครื่องดูดฝุนดูดสิ่งสกปรกออกจากแผนกรอง หรือ
ลางแผนกรองดวยนํ้า
• หลังทําความสะอาดแผนกรองอากาศดวยนํ้าแลว ใหตากแผน

กรองอากาศในที่รม
• ใสแผนกรองอากาศเขาไปในเครื่องปรับอากาศ

ทําความสะอาดแผงและแผนกรองอากาศดวยนํ้า :
• เช็ดแผงและแผนกรองอากาศดวยฟองนํ้าหรือผาขนหนูชุบ

นํ้ายาลางจาน (อยาใชแปรงโลหะในการทําความสะอาด)
• ลางนํ้ายาออกจากแผงและแผนกรองอากาศดวยความ

ระมัดระวัง
• หลังทําความสะอาดแผงและแผนกรองอากาศดวยนํ้า

แลว ใหตากแผนกรองอากาศในที่รม

1 ปดตะแกรงชองลมเขา
ปดตะแกรงชองลมเขา เลื่อนปุมออกดานนอก แลวยึด
ตะแกรงชองลมเขาใหแนน

ตะแกรงชองลมเขา

ปุม

2 กดปุม  (รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย)
“FILTER  ” จะหายไป

 ขอควรระวัง
อยาเปดเครื่องปรับอากาศขณะที่แผงและแผนกรองอากาศ
ถูกถอดออก

การทําความสะอาดบานเกล็ดชองลมออก
คุณสามารถถอดบานเกล็ดชองลมออกเพื่อนํามาทําความ
สะอาดได

1 ถอดบานเกล็ดชองลมออก
จับปลายทั้งสองของบานเกล็ดชองลมออกไว แลวถอด
บานเกล็ดชองลมโดยการงอสวนกลางลง

2 ทําความสะอาดดวยนํ้า
หากสกปรกมาก ใหทําความสะอาดบานเกล็ดชองลมดวย
นํ้าอุนผสมนํ้ายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธิ์เปนกลางหรือนํ้า

3 ยึดบานเกล็ดชองลมออก
เริ่มจากการกดดานหนึ่งของบานเกล็ดชองลมกอน แลวจึง
สอดอีกดานหนึ่ง โดยการงอสวนกลางลง

➀ สอด
➁  สอดบานเกล็ดชองลมให

เขาที่โดยการงอสวนกลางลง

ตรวจสอบทิศทางการติดตั้งของบานเกล็ดชองลมกอน
ยึดเขาที่
ยึดบานเกล็ดชองลมเพื่อใหดานที่มีเครื่องหมายแหงนหนา
ขึ้นและทิศทางลูกศรของเครื่องหมายชี้ตรง

TH

-TH -TH– 46 –43 44
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ขอสังเกต
การบํารุงรักษาประจําป
• เพื่อปองกันความสูญเสียจากสภาพแวดลอม ขอแนะนําใหทานทําความสะอาด และบํารุงรักษาตัวเครื่องภายในและตัวเครื่อง

ภายนอกของเครื่องปรับอากาศเปนประจํา เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน ขอแนะนําใหดําเนินการบํารุงรักษาเครื่อง
ตามชวงเวลา (ปละครั้ง) นอกจากนี้ควรตรวจสอบรอยขีดขวน หรือสนิมที่ตัวเครื่องภายนอกอยูเสมอ และกําจัดสนิมออก หรือ
ใชนํ้ายาปองกันสนิม หากจําเปน
ตามขอควรปฏิบัติทั่วไป เมื่อใชงานตัวเครื่องภายในเปนเวลาตั้งแต 8 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน ตองทําความสะอาดตัวเครื่องภายใน
และตัวเครื่องภายนอกอยางนอยทุกๆ 3 เดือน โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการให
การบํารุงรักษาอยูเสมอดังที่กลาวมาจะชวยยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ และยังเปนการลดคาใชจายของผูใชงานเครื่องดวย
การไมบํารุงรักษาตัวเครื่องภายนอกและตัวเครื่องภายในอยูเสมออาจทําใหประสิทธิภาพของตัวเครื่องลดลง มีนํ้ารั่วซึม หรือ
แมแตอาจทําใหคอมเพรสเซอรบกพรองได

• ผลิตภัณฑนี้มีปมระบาย
หากใชในสถานที่ที่เต็มไปดวยฝุนหรือละอองน้ํามัน ปมจะอุดตันและจะไมสามารถระบายน้ําออกไดอยางเหมาะสม
ทําความสะอาดปมระบายเปนระยะ สําหรับวิธีการทําความสะอาดปมระบาย โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย

การตรวจสอบกอนการบํารุงรักษา
ควรใหชางที่มีประสบการณเปนผูดําเนินการตรวจสอบตอไปนี้

ชิ้นสวน วิธีการตรวจสอบ
เครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน

เขาถึงจากชองการตรวจสอบและถอดแผงปดชองทางเขาออก ตรวจดูวามีการอุดตันหรือความเสียหายที่เครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนหรือไม

มอเตอรพัดลม เขาถึงจากชองการตรวจสอบและตรวจสอบวามีเสียงผิดปกติใดๆ หรือไม
พัดลม เขาถึงจากชองการตรวจสอบและถอดแผงปดชองทางเขาออก ตรวจดูวาพัดลมสาย เสียหาย หรือมีฝุนเกาะหรือไม
แผนกรอง ไปยังตําแหนงที่ติดตั้งไว แลวตรวจดูวามีคราบหรือรอยแตกบนแผนกรองหรือไม
ถาดรับนํ้าทิ้ง เขาถึงจากชองการตรวจสอบและถอดแผงปดชองทางเขาออก ตรวจสอบวามีการอุดตันหรือนํ้าเสียหรือไม

▼ รายการการบํารุงรักษา
ชิ้นสวน ตัวเครื่อง การตรวจเช็ค (ดู/ฟงเสียง) การบํารุงรักษา

เครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน

ตัวเครื่องภายใน/
ตัวเครื่องภายนอก ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, รอยขีดขวน ทําความสะอาดเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนเมื่อเกิดการ

อุดตัน

มอเตอรพัดลม ตัวเครื่องภายใน/
ตัวเครื่องภายนอก เสียง ตรวจสอบดวยวิธีการที่เหมาะสมเมื่อเกิดเสียงดังผิดปกติ

แผนกรอง ตัวเครื่องภายใน ฝุน/สิ่งสกปรก, การแตกหัก • ใชนํ้าทําความสะอาดแผนกรองเมื่อมีคราบสกปรกมาก
• เปลี่ยนใหมเมื่อชํารุด

พัดลม ตัวเครื่องภายใน • การสั่น, ความสมดุล
• ฝุน/สิ่งสกปรก, รูปราง

• เปลี่ยนพัดลมเมื่อเกิดการสั่นขณะทํางาน หรือไมสมดุล
• ขัดหรือทําความสะอาดพัดลมเมื่อสกปรก

ตะแกรงชองลม
เขา/ออก

ตัวเครื่องภายใน/
ตัวเครื่องภายนอก ฝุน/สิ่งสกปรก, รอยขีดขวน ซอมหรือเปลี่ยนใหมเมื่อชิ้นสวนผิดรูป หรือเสียหาย

ถาดรับนํ้าทิ้ง ตัวเครื่องภายใน ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, การปนเปอน
ของนํ้าทิ้ง

ทําความสะอาดถาดรับนํ้าทิ้งและตรวจสอบการวางทอ
ใหอยูในแนวราบเพ่ือใหระบายนํ้าทิ้งไดดี

แผงตกแตง, 
บานเกล็ด ตัวเครื่องภายใน ฝุน/สิ่งสกปรก, รอยขีดขวน ทําความสะอาดเม่ือสกปรกหรือทานํ้ายาเคลือบ

ภายนอก ตัวเครื่องภายนอก • สนิม, ฉนวนหลุดออก
• พื้นผิวตัวเครื่องหลุด/กะเทาะออก ทานํ้ายาเคลือบ

11 การแกไขปญหา
หาซื้อรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย (แยกจําหนาย) และวินิจฉัยเหตุขัดของ
คุณสามารถทําการแกไขปญหาชั่วคราวดวยหนาจอ LED บนตัวรับสัญญาณได สําหรับวิธีการแกไขปญหา
อยางละเอียด โปรดเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลแบบใชสายและทําการวินิจฉัย

 ■ การตรวจสอบขั้นแรก
1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ
 ตรวจสอบใหแนใจวาแหลงจายไฟจายไฟในอัตราที่ถูกตอง

หากแรงดันไฟฟาที่จายใหกับบล็อคขั้วตอที่เชื่อมตอระบบ
เขาดวยกันอยูระหวาง 380 ถึง 415 โวลต แผงวงจร
รีโมทคอนโทรลของตัวเครื่องภายนอกจะตรวจจับแรงดัน
ไฟฟาที่เกินมาและจะปดแหลงจายไฟที่จะจายไฟไปยังตัว
เครื่องภายใน เหตุขัดของที่แผงวงจรรีโมทคอนโทรลในตัว
เครื่องภายนอกอาจสงผลใหเกิดอาการที่คลายคลึงกัน

2. ตรวจสอบวาการเดินสายไฟของสายไฟที่เชื่อมตอระบบเขา
ดวยกันถูกตองหรือไม ตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื่อมตอ
ตัวเครื่องภายในและภายนอกดวยสายไฟที่เชื่อมตอระบบ
เขาดวยกันตามหมายเลขขั้วตอที่ถูกตองแลว หากตอผิด 
ตัวเครื่องจะไมทํางาน

 การเดินสายไฟผิดจะไมสงผลใหเกิดความเสียหายกับเครื่อง
ปรับอากาศ หากคุณพบวามีการตอผิด ใหปดสวิตช เดิน
สายไฟที่เชื่อมตอระบบเขาดวยกันใหมใหถูกตอง และดูวา
เครื่องปรับอากาศทํางานอยางถูกตองหรือไม

 ■ การยืนยันและตรวจสอบ
เมื่อมีขอผิดพลาดในการทํางานของเครื่องปรับอากาศ รหัส
การตรวจสอบและหมายเลขตัวเครื่องภายในจะปรากฏบน
หนาจอของรีโมทคอนโทรล
รหัสการตรวจสอบจะปรากฏข้ึนระหวางการทํางานเทานั้น
หากตัวแสดงผลหายไป ใหสั่งงานเครื่องปรับอากาศตาม 
“การยืนยันรายงานขอผิดพลาด” ตอไปนี้เพื่อทําการยืนยัน

รหัสการตรวจสอบ หมายเลขตัวเคร่ืองภายใน
ที่มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

 ■ การยืนยันรายงานขอผิดพลาด
เมื่อมีขอผิดพลาดในการทํางานของเครื่องปรับอากาศ คุณ
สามารถทําการยืนยันรายงานขอผิดพลาดไดโดยการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตอไปนี้ (บันทึกขอผิดพลาดจะถูกจัดเก็บไวใน
หนวยความจําไดสูงสุด 4 ขอ)
คุณสามารถทําการยืนยันบันทึกไดทั้งในขณะเครื่องทํางานและ
หยุดทํางาน

ขั้นตอนที่ 1
เมื่อกดปุม  และ  พรอมกัน 4 วินาทีขึ้นไป หนาจอตอไปนี้
จะปรากฏ หาก [Service check]  ปรากฏขึ้น โหมดการ
ทํางานจะเขาสูโหมดยืนยันรหัสขอผิดพลาด
• [01 : ลําดับของรายงานขอผิดพลาด] จะปรากฏในหนาตาง 

CODE No.
• [รหัสการตรวจสอบ] จะปรากฏขึ้นในหนาตาง CHECK
• [หมายเลขตัวเครื่องภายในที่เกิดขอผิดพลาด] จะปรากฏขึ้น

ใน Unit No.

ขั้นตอนที่ 2
ทุกครั้งที่กดปุม  เพื่อตั้งอุณหภูมิ รายงานขอผิดพลาด
ที่จัดเก็บไวในหนวยความจําจะปรากฏขึ้นตามลําดับ
หมายเลขใน CODE No. จะระบุ CODE No. [01] (ลาสุด) 
→ [04] (เกาสุด)

ขอกําหนด
อยากดปุม  เพราะรายงานขอผิดพลาดทั้งหมดของตัวเครื่อง
ภายในจะถูกลบออก

ขั้นตอนที่ 3
หลังยืนยัน ใหกดปุม  เพื่อกลับไปที่หนาจอปกติ
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 ■ รหัสการตรวจสอบและชิ้นสวนที่ตองตรวจสอบ
หนาจอ

ของรโีมท
คอนโทรล
แบบใชสาย

รโีมทคอนโทรลไรสาย 
หนาจอบลอ็คเซ็นเซอร
ของตวัรบัสญัญาณ

ชิน้สวนหลักทีช่าํรุด อปุกรณ
ท่ีมปีญหา ชิน้สวนทีต่องตรวจสอบ/คาํอธบิายขอผดิพลาด

สถานะ
ของเครือ่ง

ปรบั
อากาศหมายเลข

ระบุ

พรอม 
สม

การทาํงาน 
เขยีว

ตวัตัง้เวลา 
เขยีว การ

กะพรบิ

E01

ไมมีรีโมทคอนโทรลตัวหลัก
รโีมท
คอนโทรล

การตั้งคารีโมทคอนโทรลไมถูกตอง --- ไมไดกําหนด
รีโมทคอนโทรลตัวหลัก (รวมทั้งรีโมทคอนโทรลสองตัว)

*
ขอผิดพลาดดานการสื่อสาร
ของรีโมทคอนโทรล ไมสามารถรับสัญญาณจากตัวเครื่องภายในได

E02
ขอผิดพลาดดานการสง
สัญญาณของรีโมทคอนโทรล

รโีมท
คอนโทรล

สายไฟที่เชื่อมตอระบบเขาดวยกัน, แผงวงจร P.C. ของ
ตัวเครื่องภายใน, รีโมทคอนโทรล
--- ไมสามารถสงสัญญาณถึงตัวเครื่องภายในได

*

E03
ขอผิดพลาดดานการสื่อสาร
ทั่วไปที่รีโมทคอนโทรลของตัว
เครื่องภายใน

ภายใน
รีโมทคอนโทรล, อะแดปเตอรเครือขาย, แผงวงจร P.C. 
ของตัวเครื่องภายใน --- ไมไดรับขอมูลจากรีโมท
คอนโทรลหรืออะแดปเตอรเครือขาย

รีเซ็ต
อัตโนมัติ

E04

ขอผิดพลาดดานการสื่อสาร
ตอเนื่องของตัวเครื่องภายใน
และภายนอก ภายใน

สายไฟที่เชื่อมตอระบบเขาดวยกัน, แผงวงจร P.C. ของ
ตัวเครื่องภายใน, แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายนอก 
--- ขอผิดพลาดดานการสื่อสารตอเนื่องระหวางตัว
เครื่องภายในและภายนอก

รีเซ็ต
อัตโนมัติ

ขอผิดพลาดดานการสื่อสาร
ของ IPDU-CDB

E08
ที่อยูของตัวเครื่องภายใน
ซํ้ากัน 

ภายใน ขอผิดพลาดดานการกําหนดที่อยูของตัวเครื่องภายใน 
--- ตรวจพบที่อยูเดียวกันกับที่อยูของตัวเครื่องเอง

รีเซ็ต
อัตโนมัติ

E09 รีโมทคอนโทรลตัวหลักซํ้ากัน รโีมท
คอนโทรล

ขอผิดพลาดดานการกําหนดที่อยูของรีโมทคอนโทรล 
--- รีโมทคอนโทรลสองตัวถูกกําหนดใหเปนตัวหลัก
ในเวลาเดียวกัน *
(* ตัวเครื่องหลักภายในหยุดสงสัญญาณเตือนและ
ตัวเครื่องรองภายในยังคงทํางานตอ)

E10
ขอผิดพลาดดานการสื่อสาร
ของ CPU-CPU

ภายใน
แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายใน --- ขอผิดพลาด
ดานการสื่อสารระหวาง MCU หลักและ MCU ไมโคร
คอมพิวเตอรของมอเตอร

รีเซ็ต
อัตโนมัติ

E18
ขอผิดพลาดดานการสื่อสาร
ทั่วไปของตัวเครื่องหลัก
ภายในและตัวเครื่องรอง

ภายใน
แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายใน --- ไมสามารถ
ทําการสื่อสารทั่วไประหวางตัวเครื่องหลักและรอง
ภายในได

รีเซ็ต
อัตโนมัติ

E31
ขอผิดพลาดดานการสื่อสาร
ของ IPDU

ภายนอก ขอผิดพลาดดานการสื่อสารระหวาง IPDU และ CDB
หยุด

ทั้งหมด

F01 ALT
ขอผิดพลาดที่เซ็นเซอร
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ของตัวเครื่องภายใน (TCJ)

ภายใน
เซ็นเซอรเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (TCJ), แผงวงจร 
P.C. ของตัวเครื่องภายใน --- ตรวจพบวาวงจรขาดหรือ
มีการลัดวงจรของเซ็นเซอรตัวแลกเปลี่ยนความรอน (TCJ)

รีเซ็ต
อัตโนมัติ

F02 ALT
ขอผิดพลาดที่เซ็นเซอร
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ของตัวเครื่องภายใน (TC)

ภายใน
เซ็นเซอรเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (TC), แผงวงจร 
P.C. ของตัวเครื่องภายใน --- ตรวจพบวาวงจรขาดหรือ
มีการลัดวงจรของเซ็นเซอรตัวแลกเปลี่ยนความรอน (TC)

รีเซ็ต
อัตโนมัติ

F04 ALT
ขอผิดพลาดที่เซ็นเซอร
อุณหภูมิอากาศออกของตัว
เครื่องภายนอก (TD)

ภายนอก
เซ็นเซอรอุณหภูมิภายนอก (TD), แผงวงจร P.C. ของ
ตัวเครื่องภายนอก --- ตรวจพบวาวงจรขาดหรือมีการ
ลัดวงจรของเซ็นเซอรอุณหภูมิอากาศออก

หยุด
ทั้งหมด

F06 ALT
ขอผิดพลาดที่เซ็นเซอร
อุณหภูมิของตัวเครื่อง
ภายนอก (TE/TS)

ภายนอก
เซ็นเซอรอุณหภูมิภายนอก (TE/TS), แผงวงจร P.C. 
ตัวเครื่องภายนอก --- ตรวจพบวาวงจรขาดหรือมีการลัด
วงจรที่เซ็นเซอรอุณหภูมิของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

หยุด
ทั้งหมด

หนาจอ
ของรีโมท
คอนโทรล
แบบใชสาย

รโีมทคอนโทรลไรสาย 
หนาจอบลอ็คเซน็เซอร
ของตวัรบัสญัญาณ

ชิน้สวนหลกัทีช่าํรดุ อปุกรณ
ทีม่ปีญหา ชิน้สวนทีต่องตรวจสอบ/คาํอธบิายขอผดิพลาด

สถานะ
ของเครือ่ง

ปรบั
อากาศหมายเลข

ระบุ

พรอม 
สม

การทํางาน 
เขยีว

ตวัตัง้เวลา 
เขยีว การ

กะพรบิ

F07 ALT ขอผิดพลาดที่เซ็นเซอร TL ภายนอก เซ็นเซอร TL อาจเคลื่อน หลุด หรือลัดวงจร หยุด
ทั้งหมด

F08 ALT
ขอผิดพลาดที่เซ็นเซอร
อุณหภูมิอากาศภายนอก
ของตัวเครื่องภายนอก

ภายนอก
เซ็นเซอรอุณหภูมิภายนอก (TO), แผงวงจร P.C. ของ
ตัวเครื่องภายนอก  ---  ตรวจพบวาวงจรขาดหรือมีการ
ลัดวงจรของเซ็นเซอรอุณหภูมิอากาศออก

ยังคง
ทํางาน
ตอ

F10 ALT
ขอผิดพลาดที่เซ็นเซอร
อุณหภูมิหองของตัวเครื่อง
ภายใน (TA)

ภายใน
เซ็นเซอรอุณหภูมิหอง (TA), แผงวงจร P.C. ของตัว
เครื่องภายใน  ---  ตรวจพบวาวงจรขาดหรือมีการ
ลัดวงจรของเซ็นเซอรอุณหภูมิหอง (TA)

รีเซ็ต
อัตโนมัติ

F12 ALT ขอผิดพลาดที่เซ็นเซอร TS ภายนอก เซ็นเซอร TS อาจเคลื่อน หลุด หรือลัดวงจร หยุด
ทั้งหมด

F13 ALT
ขอผิดพลาดที่เซ็นเซอรของ
ฮีทซิงค ภายนอก เซ็นเซอรอุณหภูมิของฮีทซิงค IGBT ตรวจพบอุณหภูมิ

ผิดปกติ
หยุด

ทั้งหมด

F15 ALT
ขอผิดพลาดดานการเชื่อมตอ
ของเซ็นเซอรอุณหภูมิ ภายนอก เซ็นเซอรอุณหภูมิ (TE/TS) อาจเชื่อมตอไมถูกตอง หยุด

ทั้งหมด

F29 SIM
ขอผิดพลาดที่แผงวงจรของตัว
เครื่องภายในและ P.C. อื่นๆ ภายใน แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายใน --- ขอผิดพลาด

ของ EEPROM
รีเซ็ต

อัตโนมัติ

F31 SIM
แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่อง
ภายนอก ภายนอก แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายนอก --- ในกรณีที่มี

ขอผิดพลาดของ EEPROM
หยุด

ทั้งหมด

H01
ความเสยีหายทีค่อมเพรสเซอร
ของตวัเคร่ืองภายนอก ภายนอก

วงจรตรวจจับกระแสไฟฟา, แรงดันไฟฟา --- ระบบ
ควบคุมการปลอยกระแสไฟฟามีความถี่ตํ่า หรือกระแส
ไฟฟาลัดงจร (Idc) หลังตรวจพบการกระตุนดวยไฟฟา
กระแสตรง

หยุด
ทั้งหมด

H02
ล็อกคอมเพรสเซอรของ
ตัวเครื่องภายนอก ภายนอก วงจรคอมเพรสเซอร --- ตรวจพบล็อกคอมเพรสเซอร หยุด

ทั้งหมด

H03
ขอผิดพลาดที่วงจรตรวจจับ
กระแสไฟฟาของตัวเครื่อง
ภายนอก

ภายนอก
วงจรตรวจจับกระแสไฟฟา, แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่อง
ภายนอก --- ตรวจพบกระแสไฟฟาผิดปกติใน AC-CT 
หรือตรวจพบความเสียหายที่เฟส

หยุด
ทั้งหมด

H04
การทํางานของตัวเรือน
เทอรโมสตัท ภายนอก การทํางานผิดปกติของตัวเรือนเทอรโมสตัท หยุด

ทั้งหมด

H06
ขอผิดพลาดที่ระบบแรงดันตํ่า
ของตัวเครื่องภายนอก ภายนอก

กระแสไฟฟา, วงจรสวิตชแรงดันสูง, แผงวงจร P.C. ของ
ตัวเครื่องภายนอก --- ตรวจพบขอผิดพลาดที่เซ็นเซอร
แรงดัน Ps หรือมีการเปดใชการดําเนินการปองกัน
แรงดันตํ่า

หยุด
ทั้งหมด

L03 SIM ตัวเครื่องหลักภายในซํ้ากัน ภายใน ขอผิดพลาดดานการกําหนดที่อยูของตัวเครื่องภายใน  
--- มีตัวเครื่องหลักในกลุมสองตัวหรือมากกวา

หยุด
ทั้งหมด

L07 SIM
ตัวเครื่องที่เชื่อมตอกับกลุม
ในตัวเครื่องภายในที่ทํางาน
อยางอิสระ 

ภายใน
ขอผิดพลาดดานการกําหนดที่อยูของตัวเครื่องภายใน  
--- มีตัวเครื่องภายในที่อยูในกลุมตัวเครื่องที่ทํางาน
อยางอิสระอยางนอยหนึ่งตัวเชื่อมตออยูกับกลุม

หยุด
ทั้งหมด

L08 SIM
ไมไดกําหนดที่อยูของกลุม
ตัวเครื่องภายใน 

ภายใน ขอผิดพลาดดานการกําหนดที่อยูของตัวเครื่องภายใน  
--- ไมไดกําหนดที่อยูของกลุมตัวเครื่องภายใน

หยุด
ทั้งหมด

L09 SIM
ไมไดกําหนดระดับพลังงาน
ของตัวเครื่องภายใน ภายใน ไมไดกําหนดระดับพลังงานของตัวเครื่องภายใน หยุด

ทั้งหมด

L10 SIM
แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่อง
ภายนอก ภายนอก ขอผิดพลาดดานการติดตั้งสายไฟพวงที่แผงวงจร P.C. 

ของตัวเครื่องภายนอก (สําหรับบริการ)
หยุด

ทั้งหมด
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หนาจอ
ของรโีมท
คอนโทรล
แบบใชสาย

รโีมทคอนโทรลไรสาย 
หนาจอบลอ็คเซ็นเซอร
ของตวัรบัสญัญาณ

ชิน้สวนหลักทีช่าํรุด อปุกรณ
ท่ีมปีญหา ชิน้สวนทีต่องตรวจสอบ/คาํอธบิายขอผดิพลาด

สถานะ
ของเครือ่ง

ปรบั
อากาศหมายเลข

ระบุ

พรอม 
สม

การทาํงาน 
เขยีว

ตวัตัง้เวลา 
เขยีว การ

กะพรบิ

L29 SIM
ขอผิดพลาดอื่นๆ ของตัว
เครื่องภายนอก ภายนอก

ขอผิดพลาดอื่นๆ ของตัวเครื่องภายนอก หยุด
ทั้งหมด

1) ขอผิดพลาดดานการสื่อสารระหวาง IPDU MCU และ 
CDB MCU หยุด

ทั้งหมด2) เซ็นเซอรอุณหภูมิของฮีทซิงคใน IGBT ตรวจพบ
อุณหภูมิผิดปกติ

L30 SIM
กําลังไฟฟาภายนอกที่ไมถูก
ตองเขามาในตัวเครื่องภายใน 
(อุปกรณที่เชื่อมตอกัน)

ภายใน
อุปกรณภายนอก, แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายนอก  
--- การหยุดทํางานที่ผิดปกติเนื่องจากกําลังไฟฟา
ภายนอกที่ไมถูกตองเขามาใน CN80

หยุด
ทั้งหมด

L31 SIM
ขอผิดพลาดในการลําดับ
เฟส ฯลฯ ภายนอก

ลําดับเฟสของแหลงจายไฟ, แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่อง
ภายนอก --- ลําดับเฟสของแหลงจายไฟแบบ 3 เฟส
ไมถูกตอง

ยงัคง
ทาํงานตอ

(ปด
โมสตัท)

P03 ALT
ขอผิดพลาดที่อุณหภูมิอากาศ
ออกของตัวเครื่องภายนอก ภายนอก ตรวจพบขอผิดพลาดในระบบควบคุมการปลอยอุณหภูมิ

อากาศออก
หยุด

ทั้งหมด

P04 ALT
ขอผิดพลาดที่ระบบแรงดันสูง
ของตัวเครื่องภายนอก ภายนอก สวิตชแรงดันสูง --- มีการเปดใช IOL หรือ TE ตรวจพบ

ขอผิดพลาดในระบบควบคุมการปลอยแรงดันสูง
หยุด

ทั้งหมด

P05 ALT ตรวจพบเฟสที่เปด ภายนอก สายไฟอาจไมไดถูกเชื่อมตออยางถูกตอง ตรวจสอบเฟส
ที่เปดและแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ

หยุด
ทั้งหมด

P07 ALT ฮีทซิงคความรอนสูงเกินไป ภายนอก เซ็นเซอรอุณหภูมิของฮีทซิงค IGBT ตรวจพบอุณหภูมิ
ผิดปกติ

หยุด
ทั้งหมด

P10 ALT
ตรวจพบการไหลลนของนํ้า
ที่ตัวเครื่องภายใน ภายใน

ทอระบาย, ระบบการระบายน้ําอุดตัน, วงจรสวิตช
ลูกลอย, แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายใน --- ระบบ
การระบายน้ําเสียหรือมีการเปดใชสวิตชลูกลอย

หยุด
ทั้งหมด

P12 ALT
ขอผิดพลาดที่พัดลมของ
ตัวเครื่องภายใน ภายใน

ตรวจพบการทํางานที่ผิดปกติที่มอเตอรพัดลมของ
ตัวเครื่องภายใน, แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายใน 
หรือพัดลม DC ของตัวเครื่องภายใน (กระแสไฟเกินหรือ
ล็อก ฯลฯ)

หยุด
ทั้งหมด

P15 ALT ตรวจพบการร่ัวไหลของกาซ ภายนอก อาจมีการรั่วไหลของกาซจากทอหรือชิ้นสวนที่เชื่อมตอ 
ตรวจหาการรั่วไหลของกาซ

หยุด
ทั้งหมด

P19 ALT
ขอผิดพลาดของวาลว

 4 ทิศทาง
ภายนอก
(ภายใน)

วาลว 4 ทิศทาง, เซ็นเซอรอุณหภูมิของตัวเครื่องภายใน 
(TC/TCJ) --- ตรวจพบขอผิดพลาดเนื่องจากการลดลง
ของอุณหภูมิที่เซ็นเซอรตัวแลกเปลี่ยนความรอนของตัว
เครื่อง ภายในขณะทําความรอน

รีเซ็ต
อัตโนมัติ
(รีเซ็ต

อัตโนมัติ)

P20 ALT
การดําเนินการปองกัน
แรงดันสูง ภายนอก การปองกันแรงดันสูง หยุด

ทั้งหมด

P22 ALT
ขอผิดพลาดที่พัดลมของ
ตัวเครื่องภายนอก ภายนอก

มอเตอรพัดลมของตัวเครื่องภายนอก, แผงวงจร P.C. 
ของตัวเครื่องภายนอก --- ตรวจพบขอผิดพลาด 
(กระแสไฟเกิน, การล็อก ฯลฯ) ในวงจรขับเคลื่อนพัดลม
ของตัวเครื่องภายนอก

หยุด
ทั้งหมด

P26 ALT
เปดใชงาน Idc อินเวอรเตอร
ของตัวเครื่องภายนอก ภายนอก

IGBT, แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายนอก, การเดิน
สายไฟของอินเวอรเตอร, คอมเพรสเซอร --- มีการ
เปดใชอุปกรณปองกันการลัดวงจรของวงจรขับเคลื่อน
คอมเพรสเซอร (G-Tr/IGBT)

หยุด
ทั้งหมด

หนาจอ
ของรีโมท
คอนโทรล
แบบใชสาย

รโีมทคอนโทรลไรสาย 
หนาจอบลอ็คเซน็เซอร
ของตวัรบัสญัญาณ

ชิน้สวนหลกัทีช่าํรดุ อปุกรณ
ทีม่ปีญหา ชิน้สวนทีต่องตรวจสอบ/คาํอธบิายขอผดิพลาด

สถานะ
ของเครือ่ง

ปรบั
อากาศหมายเลข

ระบุ

พรอม 
สม

การทํางาน 
เขยีว

ตวัตัง้เวลา 
เขยีว การ

กะพรบิ

P29 ALT
ขอผิดพลาดดานตําแหนง
ของตัวเครื่องภายนอก ภายนอก

แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายนอก, สวิตชแรงดันสูง 
--- ตรวจพบขอผิดพลาดดานตําแหนงมอเตอรของ
คอมเพรสเซอร

หยุด
ทั้งหมด

P31 ALT
ขอผิดพลาดอื่นๆ ของตัว
เครื่องภายใน ภายใน

ตัวเครื่องภายในอื่นๆ ในกลุมกําลังสงสัญญาณเตือน หยุด
ทั้งหมด

E03/L07/L03/L08 ตําแหนงการตรวจสอบสัญญาณ
เตือนและคําอธิบายขอผิดพลาด

รีเซ็ต
อัตโนมัติ

 : ติดสวาง      : การกะพริบ      : ปด      : เครื่องปรับอากาศจะเขาสูโหมดการกําหนดที่อยูอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ
ALT : เมื่อ LED สองดวงกะพริบ ไฟจะกะพริบสลับกัน     SIM : เมื่อ LEDs สองดวงกะพริบ ไฟจะกะพริบพรอมกัน
หนาจอของตัวรับสัญญาณ OR : สีสม     GR : สีเขียว
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คำาชี้แจงการใช้งาน
ท่อ R22 และ R410A ที่มีอยู่สามารถนำามาใช้กับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 

อินเวอร์เตอร์ R32

 คำาเตือน
ให้ตรวจสอบว่าท่อที่ใช้อยู่เดิมมีรอยขีดข่วนหรือบุบพร้อมทั้งสภาพ

ที่เหมาะสม และทนทานต่อการใช้งานได้ ถ้าสภาพของท่อสามารถ

ถูกตรวจสอบ และมั่นใจในการใช้งานได้ก็จะสามารถใช้ท่อที่ีมีอยู่เดิม

สำาหรับ R22 และ R410A สำาหรับ R32 ได้

สภาพพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการใช้ท่อที่มีอยู่ในระบบ
กรุณาตรวจสอบและสังเกตสภาพสามข้อนี้ใน
1. แห้ง (ไม่มีความชื้นในท่อ) 
2. สะอาด (ไม่มีฝุ่นในท่อ)
3. แน่นหนา (ไม่มีรอยรั่วในท่อเย็น)

ข้อห้ามสำาหรับการใช้ท่อที่มีอยู่
ในกรณีต่อไปนี้ ท่อที่มีอยู่จะไม่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ทำาความ

สะอาดท่อที่มีอยู่ หรือเปลี่ยนท่อใหม่ 
1. เมื่อมีรอยรั่วหรือรอยบุบที่เห็นชัดเจน ให้ใช้ท่อใหม่สำาหรับท่อสารทำา

ความเย็น 
2. เมื่อความหนาของท่อที่มีอยู่นั้นบางกว่าความหนาที่กำาหนด “เส้น

ผ่าศูนย์กลางของท่อ และความหนา” ให้ใช้ท่อใหม่สำาหรับท่อสาร
ทำาความเย็น
● แรงดันที่ใช้งานในสารทำาความเย็นสูง
ท่อ หรือใช้ท่อที่บางกว่าที่กำาหนด แรง
ดันอาจจะไม่พอ ซึ่งอาจทำาให้ท่อแตกในกรณีที่แย่ที่สุด

* ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาของท่อ (มิลลิเมตร)

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของท่อ ⌀6.4 ⌀9.5 ⌀12.7
ความหนา 0.8 0.8 0.8

3. เมื่อระบบท่อภายนอกมีท่อที่ไม่ได้เชื่อมต่อ หรือมีก๊าซรั่วจากท่อ และ
ท่อยังไม่ได้รับการซ่อมและเปลี่ยนใหม่
● อาจเป็นเพราะฝน หรืออากาศ รวมถึงความชื้นที่เข้าไปในท่อ 

4. เมื่อท่อเย็นไม่สามารถกลับมาทำางานได้ถึงแม้ว่าจะใช้อุปกรณ์ซ่อมท่อ
สารทำาความเย็น 
● เป็นไปได้ว่ามีน้ำามันปนเปื้อนหรือความชื้นอย่างมากในท่อ 

5. หากมีอุปกรณ์ดูดความชื้นติดตั้งอยู่ในท่อสารทำาความเย็น
● อาจทำาให้มีสนิมของทองแดงเกิดขึ้นในท่อ

6. เมื่อเครื่องปรับอากาศเดิมถูกถอดออกหรือจากการนำาสารทำาความเย็น
ออกจากท่อแล้ว ให้ตรวจสอบคราบน้ำามัน หากแตกต่างจากปกติ ไม่
สามารถนำากลับมาใช้ได้ 
● หากเกิดสนิมของทองแดง น้ำามันของสารทำาความเย็นจะเป็นสีเขียว 

มีความเป็นไปได้ว่ามีความชื้นไปผสมกับน้ำามันภายในท่อ 
● น้ำามันเปลี่ยนสี หรือสิ่งตกค้างจำานวนมาก หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
● มีผงโลหะหรือสิ่งผุกร่อนเป็นจำานวนมาก ที่สามารถมองเห็นได้ใน

น้ำามันของสารทำาความเย็น
7. เมื่อเครื่องปรับอากาศเคยมีประวัติคอมเพลสเซอร์เสียและเคยถูก

เปลี่ยนมาแล้ว 
● เมื่อพบน้ำามันเปลี่ยนสี ผงโลหะ, สิ่งผุกร่อน หรือสิ่งแปลกปลอม

เจือปนอาจทำาให้เกิดปัญหา
8. เมื่อมีการติดตั้งและถอดออกของเครื่องปรับอากาศซ้ำาไปซ้ำามา เช่น 

สัญญาเช่าซื้อ 
9. หากประเภทของสารทำาความเย็น ของเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ไม่ใช่

น้ำามันต่อไปนี้ (น้ำามันแร่), Suniso, Freol-S, MS(น้ำามันสังเคราะห์), 
อัลคิลเบ็นซิน (HAB, Barrel Freeze) ชุดเอสเตอร์ PVE จะถือว่าเป็น
กลุ่มของอีเธอร์ 
● ฉนวนกันความร้อนของเครื่องคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพลง

หมายเหตุ

คำาอธิบายเบื้องต้นเป็นผลที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทของเรา และอธิบาย
ถึงมุมมองของเรา สำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของบริษัท แต่ไม่ได้
รับรองว่าการใช้ท่อท่ีมีอยู่ของเคร่ืองปรับอากาศน้ันจะใช้ได้กับ 

การรักษาท่อ
เมื่อทำาการถอดเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอกเป็นระยะเวลานานๆ 
ให้ทำาการเก็บรักษาท่อตามคำาแนะนำาดังต่อไปนี้
● หากไม่กระทำาตามคำาแนะนำา สนิมอาจเพิ่มขึ้นเมื่อมีความชื้นหรือสารอื่น
เนื่องจากมีการควบแน่นในท่อ 

● สนิมไม่สามารถนำาออกได้ด้วยการทำาความสะอาด และจำาเป็นต้องเปลี่ยน
ท่อใหม่

จุดเปลี่ยนอุปกรณ์ ระยะเวลา วิธีการเก็บ

ภายนอก 1 เดือนหรือนานกว่านั้น ทำาให้แน่น
น้อยกว่า 1 เดือน ทำาให้แน่นหรือพัน

เทปกาวภายใน ทุกครั้ง

มีรอยรั่วหรือรอยบุบในท่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่

ท่อแอร์ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้หรือไม่

● หลังจากเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ได้เปิดใช้งานในโหมดทำาความเย็น 
ประมาณ 30 นาที หรือนานกว่านั้น ทำาการกักเก็บสารทำาความเย็น

* เพื่อทำาความสะอาดและเก็บน้ำามัน
● เพื่อทำาความสะอาดท่อและเก็บน้ำามันออกจากท่อ
   ● การเก็บสารทำาความเย็น ให้ใช้วิธีปั๊ม

ทดสอบเดินเครื่อง

ความดันก๊าซไนเตรเจน 0,5 MPa

ในระดับมาก)

● ให้ถอดเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ออกจากระบบท่อและให้สวนท่อ 
(ความดันไนโตรเจน 0.5 MPa) เพื่อนำาสิ่งตกค้างในท่อออก

หมายเหตุ: ในกรณีท่อคู่ ให้ตรวจสอบว่าได้สวนท่อย่อยแล้ว

ความจำาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแฟร์นัทในระบบท่อ และแฟร์สำาหรับ

เครื่องจักรเนื่องจากแรงดันในท่อ
1) ความกว้างของแฟลร์นัท: H

  

  
            จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยสาำ หรับ R32

ไม่ทาน้ำายาทำาความเย็นบนผิวของแฟลร์

(มม.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง ⌀6.4 ⌀9.5 ⌀12.7
สำาหรับ R32, R410A 17 22 26

สำาหรับ R22 เหมือนกับด้านบน 24

(มม.)

หากมีรอยรั่วหรือรอยบุบของ
ดันอาจจะไม่พอ ซึ่งอาจทำาให้

⌀15.9
1.0

ภายนอกขอบทองแดง ⌀15.9
29

27

เส้นผ่าศูนย์กลาง ⌀6.4 ⌀9.5 ⌀12.7
สำาหรับ R32, R410A

สำาหรับ R22

ภายนอกขอบทองแดง ⌀15.9
9.1 13.2 16.6 19.7

19.416.213.09.0

12

ãª‹

ãª‹

ãª‹

äÁ‹
äÁ‹

äÁ‹

ŒดไŒชใถรามาส่มไู่ยอนางŒชใที่อ่ท
● ่มËใอ่ทŒชใŒËใ 

ใËŒเชื่อมต่อËน่วยภายในและภายนอกกัºท่อที่ใชŒอยู่
● ให้ใช้แฟร์นัทที่ติดอยู่กับหน่วยหลักสÓหรับหน่วยภายในและภายนอก 

(ห้ามใช้แฟร์นัทของท่อที่มีอยู่แล้ว)
● ทÓการแฟลร์ท่อใหม่ใหม้ ขี นาดเดียวกับ R32 

มีการรั่วของน้Óมันหรือสิ่งตกค้างออกมาหรือไม่ (เมื่อน้Óมัน
เสื่อมลง สีของนั้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีโคลนหรือสีดÓ)

● (ทดสอบความแน่นของอากาศ) ดูดความชื้น เติมน้ÓยาทÓความเย็น
และตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ

ให้ทÓความสะอาดหรือใช้ท่อใหม่

(หากมีสิ่งตกค้างออกมา ให้ถือว่ามีการรั่วของสารตกค้าง

R32

51-TH

TH

ภาคผนวก

R32, R410A
R22

⌀19.1
1.0

⌀19.1

-

⌀19.1

36

24

-

1) แฟลร์สำาหรับเครื่องจักร ขนาด A
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