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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
อานขอควรระวังในคูมือนี้
โดยละเอียดกอนใชงานเครื่อง

เครื่องนี้ตองเติมดวย R32

• กอนการติดตั้ง โปรดอานขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยอยางระมัดระวัง
• ควรทําตามขอควรระวังที่เขียนไว ณ ที่นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตอไปนี้เปน
สัญลักษณและความหมาย
คําเตือน : สัญลักษณนี้แสดงวาการใชงานที่ผิดอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงแกชีวิต
ขอควรระวัง : สัญลักษณนี้แสดงวาการใชงานที่ผิดอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคล
(*1) หรือความเสียหายแกทรัพยสิน (*2)
*1 : การบาดเจ็บสวนบุคคลหมายถึง อุบัติเหตุเล็กนอย การลุกไหมหรือ
ไฟดูด ซึ่งไมจําเปนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
*2 : ความเสียหายแกทรัพยสินหมายถึง ความเสียหายที่รุนแรงกวาซึ่ง
สงผลตอทรัพยสินหรือทรัพยากร
สําหรับการใชงานทั่วไป
สายจายไฟและสายเชื่อมตอของตัวเครื่องภายนอกอยางนอยจะตองเปนสายชนิดออนหุม
ดวยโพลีคลอโรพรีน (แบบ H07RN-F) หรือสายไฟที่ตรงตามขอกําหนด 60245 IEC66
(ควรติดตั้งตามขอกําหนดการเดินสายไฟ)
การปลดสายเครื่องจากตัวจายไฟหลัก
ขอควรระวัง
เครื่องนี้ตองไดรับการตอเขากับตัวจายไฟหลักดวยเบรคเกอรวงจรไฟฟา หรือสวิตชที่มี
การแยกขั้วสัมผัสอยางนอย 3 มม. ในทุกขั้ว
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อันตราย
• ใชโดยผูชํานาญงานเทานั้น
• ปดตัวจายไฟหลักกอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา ใหแนใจวาไดปดสวิตชไฟ
ทั้งหมดแลว การละเลยอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
• ตอสายไฟอยางถูกตอง ถาตอสายผิดพลาด อาจทําใหอุปกรณไฟฟาเกิดการเสียหายได
• ตรวจดูสายดินอยาใหขาดหรือหลุดกอนการติดตั้ง
• อยาติดตั้งใกลกับแหลงกาซไวไฟหรือไอกาซ
การละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจเปนผลใหเกิดเพลิงไหมหรือระเบิด
• เพื่อเปนการปองกันตัวเครื่องภายในไมใหรอนเกินและไมทําใหเกิดอันตรายจาก
เพลิงไหม วางเครื่องใหหาง (มากกวา 2 ม.) จากแหลงความรอน เชนเครื่องกระจาย
ความรอน, เครื่องทําความรอน เตาหลอม เตาไฟ เปนตน
• ในการเคลื่อนยายเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งในที่อื่นๆ ควรระมัดระวังในการอัดนํ้ายา
(R32) ถาอากาศหรือกาซใดๆ ผสมเขาไปในนํ้ายา แรงดันกาซภายในวงจรนํ้ายาอาจ
สูงขึ้นแบบผิดปกติ และอาจเปนสาเหตุของการระเบิดของทอ และเกิดอันตรายได
• ในกรณีที่กาซนํ้ายาทําความเย็นรั่วออกจากทอในระหวางทําการติดตั้ง ใหรีบเปดรับ
อากาศเขามาในหอง ถากาซนํ้ายาทําความเย็นถูกทําใหรอนดวยไฟ หรืออื่นๆ จะทําให
เกิดกาซพิษ
คําเตือน
• อยาแกไขดัดแปลงเครื่องโดยการถอดตัวปองกัน หรือลัดวงจรสวิตชภายในเพื่อความ
ปลอดภัย
• ไมควรติดตั้งในสถานที่ที่ไมสามารถรองรับนํ้าหนักของตัวเครื่องได
เพราะถาเครื่องหลนลงมา จะทําใหเกิดอันตรายและสิ่งของเสียหายได
• กอนทํางานเกี่ยวกับไฟฟา ควรติดปลั๊กที่ไดมาตรฐานเขากับสายจายไฟ และตอสายดิน
ใหกับอุปกรณ
• เครื่องตองไดรับการติดตั้งตามขอกําหนดการเดินสายไฟ
ถาตรวจพบความเสียหาย อยาติดตั้งเครื่อง ใหติดตอตัวแทนจําหนายทันที
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• หามใชสารทําความเย็นใดๆ ทีแ่ ตกตางไปจากทีร่ ะบุไวใหสาํ หรับการเติม หรือการเปลีย่ น
มิฉะนั้น อาจมีแรงดันสูงผิดปกติแพรกระจายเขาสูวงจรการทําความเย็น ซึ่งทําให
ผลิตภัณฑนี้ทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได
• อยาใชวิธีการเรงกระบวนการละลายนํ้าแข็งหรือทําความสะอาด นอกเหนือจากวิธีการที่
ผูผลิตไดแนะนํา
• ควรวางเครื่องไวในหองที่ปราศจากแหลงจุดติดไฟที่ทํางานตลอดเวลา (เชน เปลวไฟ
ที่ไมมีสิ่งปดกั้น เครื่องใชไฟฟาที่ใชกาซที่กําลังทํางานอยูหรือเครื่องทําความรอนที่ใช
ไฟฟาที่กําลังทํางานอยู)
• ควรใชความระมัดระวังเนื่องจากสารทําความเย็นอาจไมมีกลิ่น
• อยาเจาะหรือเผาเนื่องจากเครื่องถูกอัดความดันไว อยาใหเครื่องโดนความรอน
เปลวไฟ ประกายไฟ หรือแหลงกําเนิดหรือแหลงติดไฟอื่นๆ มิฉะนั้นแลว เครื่องอาจ
ระเบิดจนทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
• สําหรับรุน R32 ใหใชทอ แฟลรนัต และเครื่องมือที่กําหนดไวใหใชกับ R32 การใชระบบ
ทอ (R22) แฟลรนัต และเครื่องมือที่มีอยูแลว อาจทําใหเกิดความดันสูงผิดปกติในวงจร
สารทําความเย็น (ระบบทอ) และอาจทําใหเกิดการระเบิดและบาดเจ็บได
• ความหนาของทอทองแดงที่ใช R32 จะตองมากกวา 0.8 มม. หามใชทอทองแดงที่หนา
นอยกวา 0.8 มม. โดยเด็ดขาด
• อยาทําการตอทอแบบปลายบานภายในอาคาร ทีพ่ กั อาศัย หรือหองพัก เมือ่ ตอเครือ่ ง
แลกเปลีย่ นความรอนของเครือ่ งภายในเขากับทอเชือ่ มตอ การเชือ่ มตอสารทําความเย็น
ภายในอาคาร ทีพ่ กั อาศัย หรือหองพัก จะตองกระทําโดยการบัดกรีแข็งหรือการเชือ่ ม
โลหะ การเชือ่ มขอตอของเครือ่ งภายในดวยวิธกี ารบานทอ สามารถกระทําไดเฉพาะ
กลางแจง หรือดานนอกของอาคาร ทีพ่ กั อาศัย หรือหองพักเทานัน้ การตอทอแบบ
ปลายบานอาจเปนสาเหตุใหกา ซรัว่ และทําใหบรรยากาศโดยรอบอยูใ นสภาพไวไฟได
• หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งหรือการบํารุงรักษาแลว ควรตรวจยืนยันวาไมมีการรั่วของ
กาซสารทําความเย็นเกิดขึ้น หากสารทําความเย็นติดไฟ อาจทําใหเกิดกาซพิษได
• ควรติดตั้ง ใชงาน และจัดเก็บเครื่องและงานระบบทอในหองที่มีพื้นที่หองกวางกวา
Amin m2

วิธีการหาคา A m : A = (M / (2.5 x 0.22759 x h ))
M คือปริมาณของการเติมสารทําความเย็นภายในเครื่อง มีหนวยเปน กิโลกรัม (kg)
h คือความสูงของการติดตั้งเครื่อง มีหนวยเปนเมตร (m): 0.6 เมตร สําหรับเครื่องแบบ
ตั้งพื้น /1.8 เมตร สําหรับเครื่องแบบติดผนัง /1.0 เมตร สําหรับเครื่องแบบติดบนวงกบ
หนาตาง /2.2 เมตร สําหรับเครื่องแบบติดเพดาน (สําหรับเครื่องประเภทนี้ ความสูงที่
เหมาะสมควรอยูที่ 2.5 เมตร)
• สอดคลองกับระเบียบแหงชาติวาดวยกาซ
min

2

min

0

2

0
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ขอควรระวัง
• ถาเครื่องถูกนํ้าหรือความชื้นกอนการติดตั้ง อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
อยาเก็บเครื่องไวในหองใตดินที่ชื้นหรือใหเครื่องถูกฝนหรือนํ้า
• หลังนําเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ ตรวจดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางละเอียด
• อยาติดตั้งเครื่องในสถานที่ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของกาซไวไฟเกิดขึ้น ในกรณีที่กาซรั่ว
และสะสมอยูโดยรอบตัวเครื่อง อาจทําใหเกิดไฟไหมได
• อยาติดตั้งในสถานที่ซึ่งจะเพิ่มความสั่นใหกับเครื่อง อยาติดตั้งในสถานที่ซึ่งสามารถ
ขยายระดับเสียงของเครื่อง ที่ซึ่งเสียงและลมที่เปาออกมาอาจรบกวนเพื่อนบาน
• เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บ ระวังเมื่อจับถือสวนที่มีขอบคม
• กรุณาอานคูม อื การติดตัง้ นีอ้ ยางละเอียดกอนติดตัง้ เครือ่ ง ในคูม อื ประกอบดวยคําแนะนํา
สําคัญเพือ่ การติดตัง้ อยางถูกตอง
• ผูผลิตจะไมรับประกันความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเลยตอคําแนะนําในคูมือ
เลมนี้
ขอกําหนดในการแจงการไฟฟาสวนทองถิ่น
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดแจงการไฟฟาสวนทองถิ่นใหทราบถึงการติดตั้งเครื่องนี้กอน
ดําเนินการแลว หากประสบปญหาใดๆ หรือหากการไฟฟาไมอนุญาตใหทําการติดตั้ง
หนวยงานผูใหบริการควรหามาตรการรับมือที่เหมาะสม
■

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับสารทําความเย็นที่ใชแลว
เครื่องปรับอากาศนี้บรรจุกาซเรือนกระจกกลุมฟลูโอริเนต
อยาระบายกาซเขาสูบรรยากาศ
ประเภทของสารทําความเย็น: R32
คา GWP : 675 * (ตัวอยาง R32 ref. AR4)
GWP = คาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน
ปริมาณสารทําความเย็นจะระบุไวที่ปายขอมูลของเครื่อง
* คานี้จะอางอิงตามระเบียบวาดวยกาซกลุมฟลูโอริเนต (F gas regulation) 517/2014
(1)

(1)
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��วเ�ร�องภายใน
หมายเลข

ช�อชิ้นสวน

หมายเลข
2

1

รีโมทคอนโทรลไรสาย × 1

แผนติดตั้ง × 1
3

ช�อชิ้นสวน

4

แบตเตอรี่ × 2

5

สกรูยึด × 6

6

คูมือการติดตั้ง × 1

คูมือการใชงาน × 1

แผนกรองอากาศ

ทําความสะอาดแผนกรองทุกๆ 2 สัปดาห
1. เปดหนากากดานหนา (ชองลมเขา)
2. ถอดแผนกรองอากาศออก
3. ดูดฝุนหรือลางแผนกรองดวยนํ้า แลวปลอยทิ้งไวใหแหง
4. ประกอบแผนกรองเขาที่และปดหนากากดานหนา

5

1115551026.indd 7

23/12/2560 11:09:10

120 ม

ม. หร

47 มม. หรือมากกวา

ผังการติดตั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก

ือมาก

กวา

การต่อท่อด้านหลังซ้ายและด้านซ้าย
¼¹Ñ§

ขอเกี่ยว

120

¢Õ‡°

’Ë¬«

แผน

กรอง

(ติดที่แ

1

แผนติดตั้ง

ÊÍ´µÑÇ¡Ñ¹¡ÃÐá·¡ÃÐËÇ‹Ò§µÑÇà¤Ã×èÍ§ÀÒÂã¹
áÅÐ¼¹Ñ§ áÅÐÂ¡µÑÇà¤Ã×èÍ§ÀÒÂã¹¢Öé¹à¾×èÍ
·Ó§Ò¹ä´Œ§‹ÒÂ

มม. ห

รือมา

อากา

ศ

กกวา

¡ÒÃµ‹Í·‹ÍàÊÃÔÁÊÒÁÒÃ¶µ‹ÍÍÍ¡´ŒÒ¹«ŒÒÂ,
´ŒÒ¹ËÅÑ§«ŒÒÂ, ´ŒÒ¹ËÅÑ§¢ÇÒ, ´ŒÒ¹¢ÇÒ, ´ŒÒ¹
Å‹Ò§¢ÇÒ áÅÐ´ŒÒ¹Å‹Ò§«ŒÒÂ

ฉนวนหุมทอ

´ŒÒ¹¢ÇÒ
´ŒÒ¹ËÅÑ§¢ÇÒ
´ŒÒ¹«ŒÒÂ
´ŒÒ¹Å‹Ò§¢ÇÒ ´ŒÒ¹ËÅÑ§
«ŒÒÂ
´ŒÒ¹Å‹Ò§«ŒÒÂ

ผงดาน

หนา)
ทอสารทำความเย็นจะตอง
ได ร ั บ การป อ งกั น ความ
เสียหายทางกายภาพ โดย
การติดตั้งพลาสติกหุมทอ
หรือเทียบเทา

3แบตเตอรี่

äÁ‹¤ÇÃãËŒ·‹Í¹éÓ·Ôé§à¡Ô´¡ÒÃËÂ‹Í¹
µÑ´ÃÙ·‹ÍÊ‹§
ãËŒàÍÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂ

เทปไวนิล
ใชหลังทําการทดสอบ
การระบายน้ํา

µÃÇ¨´ÙãËŒá¹‹ã¨Ç‹Ò·‹Í¹éÓ·Ôé§ÍÂÙ‹ã¹µÓáË¹‹§
ÅÒ´àÍÕÂ§Å§

2 รีโมทคอนโทรลไรสาย

45

จุดเชื่อมต่อท่อควรอยู่ภายนอกอาคาร
ที่พักอาศัย หรือห้อง

เข็มขัดรัดทอ

ทอตอน้ําทิ้ง
จัดเตรียมโดยชางติดตั้ง

หุ้มฉนวนท่อน้ำายาทำาความเย็นแยกกัน
ไม่ควรหุ้มฉนวนรวม

400

โฟมโพลีเอธีลีนฉนวนความร้อน
หนา 6 มม.

ชิ้นสวนในการติดตั้ง

A

ทอสงน้ํายาทําความเย็น
ดานของเหลว : Ø6.35 มม.
ดานกาซ
: Ø9.52 มม.

B

วัสดุที่ใชเปนฉนวนทอ
(โฟมโพลีเอธีลีนหนา 6 มม.)

C

ปูนอุดและเทปไวนิล

จํานวน

• ยึดตัวเครื่องภายนอกใหแนนดวยสลักเกลียวสมอและแปนเกลียว ถาเครื่องถูกลม
กระโชก
• ใชสลักเกลียวสมอและแปนเกลียวขนาด ø8 มม. หรือ ø10 มม.
415 ¡¡.

™àÕß√—∫Õ“°“»

อยางละชิ้น

69 ¡¡.

1
อยางละชิ้น

50 ¡¡.

ชื่อชิ้นสวน

240 ¡¡.

รหัส
ชิ้นสวน

การจัดวางสลักเกลียวยึดของตัวเครื่องภายนอก

™àÕß√–∫“¬Õ“°“»

™àÕß√–∫“¬πÈ”
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ตัวเครื่องภายใน
เมื่อติดแผนติดตั้งกับผนังโดยตรง

สถานที่ติดตั้ง
•
•
•
•
•

1. ติดแผนติดตั้งเขากับผนังโดยใชสกรูยึดที่สวนบนและสวนลางเพื่อเกี่ยวเขากับ
ตัวเครื่องภายใน
2. การติดแผนติดตั้งบนผนังคอนกรีตดวยสลักเกลียวสมอ ใหใชรูสําหรับ
สลักเกลียวสมอตามภาพแสดงดานลาง
3. ติดตั้งแผนติดตั้งบนผนังตามแนวนอน

สถานที่ซึ่งมีพื้นที่โดยรอบเครื่องตามที่แสดงไวในผังการติดตั้ง
สถานที่ซึ่งไมมีสิ่งกีดขวางใกลชองรับและระบายอากาศ
สถานที่ซึ่งติดตั้งทอสงไปยังตัวเครื่องภายนอกไดงาย
สถานที่ซึ่งสามารถเปดหนากากเครื่องออกได
การติดตั้งตัวเครื่องภายในตองใหสวนบนสุดมีความสูงอยางนอย 2 เมตร และ
ตองหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของใดๆ ไวบนตัวเครื่องภายในดวย

ขอควรระวัง

เมื่อติดตั้งแผนติดตั้งดวยสกรูยึด อยาใชรูสําหรับสลักเกลียวสมอ ไมเชนนั้น
เครื่องอาจตกลงมา และทําใหไดรับบาดเจ็บและความเสียหายตอทรัพยสิน

ขอควรระวัง

• อยาใหตวั รับสัญญาณไรสายของตัวเครือ่ งภายในถูกแสงแดดโดยตรง
• สวนไมโครโปรเซสเซอรในตัวเครื่องภายในไมควรอยูใกลกับแหลงที่มีคลื่น
วิทยุ (RF) รบกวน
(รายละเอียดดูในคูม อื การใชงาน)

แผนติดตั้ง
(รักษาแนวระดับ)
สลักเกลียวสมอ

รีโมทคอนโทรล

• ไมควรมีสิ่งกีดขวางการสงสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เชน ผามาน ซึ่งจะกั้น
สัญญาณจากตัวเครื่องภายในได
• อยาติดตั้งรีโมทคอนโทรลในสถานที่ถูกแสงแดดโดยตรง หรือใกลกับแหลง
ทําความรอน เชน เตาไฟ
• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากเครื่องรับโทรทัศนหรือเครื่องเสียงที่ใกลที่สุด
อยางนอย 1 เมตร (เพื่อปองกันการรบกวนของสัญญาณ)
• ตําแหนงของรีโมทคอนโทรลถูกกําหนดตามที่แสดงไวดานลาง

4 สกรูยึด

4 x 25R

Ø

พุกยึด
(ชิ้นสวนที่กําหนด)

ขอควรระวัง

การติดตั้งเครื่องไมมั่นคงอาจทําใหไดรับบาดเจ็บและความเสียหายตอ
ทรัพยสิน ถาเครื่องตกลงมา

ตัวเครื่องภายใน

(มุมมองดานขาง) (มุมมองดานบน)
ตัวเครื่องภายใน
45°

°

• ในกรณีที่ผนังเปนแบบบล็อค อิฐ คอนกรีต หรือชนิดคลายกันนี้ ใหเจาะรูขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5 มม. ที่ผนัง
• ใสพุกยึดสําหรับสกรูยึด 4

45°

รีโมทคอนโทรล

ขอสังเกต

ณ

ญา

รีโมทคอนโทรล

สัญ

แนวรับ
สัญญาณ

วรับ

แน

75

สวนยื่น 15 มม.
หรือนอยกวา

รูเสนผาศูนยกลาง 5 มม.

• ยึดมุมสีด่ า นและสวนลางของแผนติดตัง้ ดวยสกรูยดึ 4 ถึง 6 ตัว เพือ่ ติดตัง้

การเจาะรูและการติดแผนติดตั้ง

การทํางานเกี่ยวกับไฟฟา

การเจาะรู

1. แรงดันไฟที่ใชตองเปนขนาดเดียวกับแรงดันไฟที่กําหนดไวสําหรับเครื่องปรับ
อากาศ
2. เตรียมแหลงจายไฟฟาเพื่อใชกับเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ

เมือ่ ติดตัง้ ทอน้าํ ยาทําความเย็นจากดานหลัง
90 ¡¡.
66 ¡¡.

ขอสังเกต

ขอควรระวัง

¡.

5¡

√Ÿ∑àÕ

Ø6

42 ¡¡.

• ประเภทสายไฟ : มากกวา H07RN-F หรือ 60245 IEC66 (1.5 มม.2 หรือใหญ
กวา)
• เครื่องนี้สามารถตอเขากับตัวจายไฟหลักดวยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีการ
ตอไปนี้
(1) การตอแบบเดินสายตายตัว:
สวิตชหรือเบรคเกอรวงจรไฟฟาซึ่งมีระยะหางหนาสัมผัสอยางนอย
3 มม. ตองใชรวมในการเดินสายแบบตายตัว ใชสวิตชหรือเบรคเกอร
วงจรไฟฟาที่ไดมาตรฐาน
(2) การตอดวยปลั๊กตัวผู:
ตอปลั๊กตัวผูเขากับสายไฟแลวเสียบเขาปลั๊กตัวเมียที่ผนัง จะตองใช
สายไฟและปลั๊กที่ไดมาตรฐาน

‡Àπ◊Õ≈Ÿ°»√§◊Õ°÷Ëß°≈“ß¢Õß√Ÿ∑àÕ

1. หลังกําหนดตําแหนงรูทอบนแผนยึด (¨) เจาะรูทอ (ø65 มม.) ใหเอียง
ลงไปทางตัวเครื่องภายนอกเพียงเล็กนอย

ขอสังเกต

• เมื่อเจาะผนังที่มีโครงโลหะ โครงลวด หรือแผนโลหะ ใหใชฝาปดสําหรับรูทอซึ่ง
ขายตางหาก

การติดแผนติดตั้ง

ขอสังเกต

รูยึดสลัก

120

55.5

65
1

√Ÿ∑àÕ
¢Õ‡°’Ë¬«
¢Õ‡°’Ë¬«
√Ÿ∑àÕ
4 สกรูยึด
‡™◊Õ°
µ—«‡§√◊ËÕß¿“¬„π
µÿâ¡πÈ”Àπ—°
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• ควรใชสายไฟตามขนาดพิกัดไฟฟา

สูงจากพื้น 2 ม. หรือมากกวา

¢Õ‡°’Ë¬«

35
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วิธีการติดตั้งหนากากดานหนาและแผงควบคุมดานหนา


ที่ตัวเครื่องภายใน

(1) เปดหนากากดานหนาขึ้น
(2) ถอดสกรูสองตัวที่ยึดแผงดานหนาออก
(3) ถอดดานลางของแผงดานหนาออกเล็กนอยแลวดึงสวนบนของแผงดานหนา
เขาหาตัวเพื่อดึงออกจากแผนยึดดานหลัง
(4) หลังจากถอดแผงดานหนาออกแลว ใหถอดฝาครอบขั้วตอและตัวยึดสายไฟ
(5) สอดสายเชื่อมตอใหยื่นออกมาประมาณ 15 ซม. จากตัวเครื่องดานหลัง
(6) ยึดสายดินใหแนนกอนเปนอันดับแรก (โปรดใชขั้วสายแบบกลม) และจากนั้น
ยึดสายเชื่อมตอ เขากับขั้วสาย 1 , 2 และ 3
(7) ขันพอแนน แตไมเกิน 1.2 นิวตันเมตร (0.12 กก.ม.)
(8) ยึดสายไฟและสายเชื่อมตอใหแนนดวยตัวยึดสายไฟ
(9) ติดฝาครอบขั้วตอ แผงดานหนา ตัวรองแผนดานหลัง และหนากากดานหนา
ที่ตัวเครื่องภายใน
(10) ตองมั่นใจวาการเชื่อมตอตรงกันกับหมายเลขของบล็อคขั้วตอระหวาง
ตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอก

ขอควรระวัง


มดานหนาให

 ประกอบ
• สําหรับการประกอบหนากากดานหนาและแผงควบคุ
ในลําดับยอนกลับกับการถอด

การติดตั้งทอน้ําทิ้งและทอสง
การวางทอน้ําทิ้งและทอสง
* เนื่องจากหยดน้ําอาจทําใหเครื่องเกิดปญหาได จึงตองหุมฉนวนทอตอทั้งสอง
ทอ (ใชโฟมโพลีเอธีลีนเปนฉนวน)
ดานหลังขวา
ดานหลังซาย

• ดูผังระบบการเดินสายไฟที่ติดอยูดานในแผงดานหนา
• ตรวจดูคณ
ุ สมบัตขิ องสายไฟ และคําแนะนําหรือขอจํากัดในการเดินสายไฟเฉพาะ

ดานซาย
หนากากดานหนา
(ชองลมเขา)

ดานลางขวา
แผงดานหนา
1

2

ดานขวา

1. การตัดรอยตัดที่แผงดานหนา
ใหตัดพลาสติกทางดานซายหรือขวาของหนากากเครื่องปรับอากาศสําหรับ
การนําทอน้ํายาออกทางดานซายหรือขวา และตัดพลาสติกทางดานลางซาย
หรือขวาเพื่อนําทอออกทางดานลางโดยใชคีมในการตัดพลาสติก
2. การเปลี่ยนทอน้ําทิ้ง
สําหรับการตอทอทางดานซาย การตอดานลางซาย และการตอดานหลังซาย
จะตองเปลี่ยนทอนํ้าทิ้งและจุกปดทอนํ้าทิ้ง

3

ความยาวที่ปอกออกของสายเชื่อมตอ
สายดิน
120 มม.

วิธีการถอดทอน้ําทิ้ง

สายเชื่อมตอ

• สามารถถอดทอน้ําทิ้งออกไดโดยถอดสกรูที่ยึดทอ
น้ําทิ้ง จากนั้นดึงทอออก
• เมื่อถอดทอน้ําทิ้ง ควรระมัดระวังไมใหโดนสวนที่
แหลมคมของแผนเหล็ก เพราะอาจทําใหบาดเจ็บได
• ในการประกอบทอน้ําทิ้ง ใหเสียบทอน้ําทิ้งใหแนน
จนกระทั่งสวนเชื่อมตอสัมผัสกับฉนวนกันความรอน
แลวยึดดวยสกรูตัวเดิม

3
2
1

ประมาณ 15 ซม.

10 มม.
50 มม.

บล็อคขั้วตอ
1

2

3

ตัวยึดสายไฟ
ฝาครอบขั้วตอ

การตัดรอยตัด
ที่แผงดานหนา

ดานลางซาย

การเตรียมวางทอ

ตัวเครื่องภายใน

การเปลี่ยนทอน้ําทิ้ง

°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ “¬‰ø

ฉนวนกันความรอน

ทอน้ําทิ้ง

วิธีการถอดจุกปดทอน้ําทิ้ง

ใชคีมหัวแหลมหนีบจุกปดทอน้ําทิ้ง
แลวดึงออก

สกรู

วิธีปดจุกปดทอน้ําทิ้ง

1) สอดประแจหกเหลี่ยม (4 มม.)
เขาไปกลางจุกปดทอน้ําทิ้ง
2) ดันจุกปดทอน้ําทิ้งเขาไปใหแนน

สายเชื่อมตอ
สายดิน
สกรู

4 มม.

เวลาใสจุกปดทอน้ําทิ้ง หามใสน้ํามันหลอลื่น
(น้ํามันหลอลื่นเครื่องเย็น) เพราะจะทําให
อายุการใชงานสั้นลงและทําใหเกิดการรั่วที่
จุกปดทอน้ําทิ้งได

ขอสังเกต

• ใชสายไฟแบบเกลียวเทานั้น
• ประเภทสายไฟ : มากกวา H07RN-F หรือ 60245 IEC66 (1.5 มม.2 หรือใหญ
กวา)

ไมมีชองวาง

สอดประแจ
หกเหลี่ยม (4 มม.)

ขอควรระวัง

ใสทอน้ําทิ้งและจุกปดทอน้ําทิ้งใหแนนหนา มิฉะนั้นน้ําอาจรั่วได
8
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การตอทอดานขวาหรือซาย

การติดตัวเครื่องภายใน

• หลังขีดรอยตัดที่แผงดานหนาดวยมีดหรือ
ลิ่ม ใหตัดออกดวยคีมหรือเครื่องมืออื่นที่
คลายกัน

1. สอดทอผานชองในผนัง และเกี่ยวตัวเครื่องภายในบนแผนติดตั้งเขาที่
ขอเกี่ยวบน
2. เลื่อนตัวเครื่องภายในไปมาซายขวาเพื่อทดสอบวาเครื่องเกี่ยวอยูบนแผนติด
ตั้งแนนดีแลว
3. ขณะดันตัวเครื่องภายในเขาไปยังผนัง เกี่ยวเครื่องที่สวนลางบนแผนติดตั้ง
ดึงตัวเครื่องภายในเขาหาตัวเพื่อทดสอบวาเครื่องเกี่ยวอยูบนแผนติดตั้งแนน
ดีแลว

รอยตัด

การตอทอดานขวาลางหรือดานซายลาง

• หลังขีดรอยตัดที่แผงดานหนาดวยมีดหรือ
ลิ่ม ใหตัดออกดวยคีมหรือเครื่องมืออื่นที่
คลายกัน

เกี่ยวที่นี่

1

รอยตัด

การตอทอออกดานซาย

1 แผนติดตั้ง

2

• ดัดทอตอใหหางจากผนัง 43 มม. ถาดัดทอตอมากกวา 43 มม. อาจทําให
ตัวเครื่องภายในติดบนผนังไมมั่นคง
ดังนั้นควรดัดทอโดยใชเครื่องดัดแบบสปริงเพื่อไมใหทอบุบ

ขอเกี่ยว

กด
(ปลดขอเกี่ยว)

• สําหรับการถอดตัวเครื่องภายในออกจาก
แผนติดตั้ง ใหดึงตัวเครื่องภายในเขาหาตัว
ขณะดันขางใตตรงสวนที่ระบุไว

ดัดทอตอใชรศั มีประมาณ 30 มม.

การตอทอสงหลังการติดตั้งเครื่อง (ดูรูป)

กด

(ไปยังสวนหนาสุดของขอตอ)
270 มม.
170 มม.

ดานกาซ

การระบายน้ํา

ดานของเหลว

1. ปลอยทอน้ําทิ้งใหลาดลง

รูปทรงดานนอกของตัวเครื่องภายใน
43 มม.

R 30 มม. (ใชแกนโพลีเอธีลีนหรือ
ที่คลายกันในการดัดทอ)
80

ขอสังเกต

• ควรเจาะรูดานนอกใหลาดเอียงลงเล็กนอย

ใชดามจับของไขควง เปนตน

อยาดัดทอน้ําทิ้ง
เปนรูปคลื่น

อยายก
ทอน้ําทิ้ง

ขอสังเกต

ถาดัดทอไมถูกตอง อาจทําใหตัวเครื่องภายในติดบนผนังไมมั่นคง หลังสอดทอ
ตอเชื่อมผานรูทอ ตอทอตอเชื่อมเขากับทอจากตัวเครื่องและพันรอบทอดวยเทป
พันทอ

50 มม.
หรือมากกวา

อยาจุมปลาย
ทอน้ําทิ้งลงในน้ํา

ขอควรระวัง

• พันทอตอ (2 ทอ) และสายเชื่อมตอเขาดวยกันใหแนนดวยเทปพันทอ
ในกรณีที่เปนทอออกทางซายและทางดานหลังซาย พันเฉพาะทอตอ
(2 ทอ) เขาดวยกันดวยเทปพันทอ

อยาวางปลายทอน้ําทิ้ง
ในรางระบายน้ํา

2. ทดลองใสน้ําในถาดรับน้ําทิ้ง เพื่อทดสอบการระบายของน้ําออกสูภายนอก
3. เมื่อตอทอตอน้ําทิ้ง หุมสวนเชื่อมตอทอตอน้ําทิ้งดวยฉนวนหุมทอ
ฉนวนหุมทอ

ตัวเครื่องภายใน
ทอตอ

กด

สายเชื่อมตอ
ทอน้ําทิ้ง

แผนติดตั้ง

• จัดวางทออยางระมัดระวัง อยาใหทอใดๆ ยื่นออกจากแผนหลังของ
ตัวเครื่องภายใน
• ตอทอจากตัวเครื่องและทอตอเชื่อมเขาดวยกันอยางระมัดระวัง แกะเทปที่
หุมบนทอตอเชื่อมออก เพื่อหลีกเลี่ยงการพันเทปสองชั้นที่ขอตอ หุมขอตอ
ดวยเทปไวนิล หรืออื่นๆ
• เนื่องจากหยดน้ําจะทําใหเครื่องมีปญหา จึงตองหุมฉนวนทอตอเชื่อมทั้ง
สองทอ (ใชโฟมโพลีเอธีลีนเปนฉนวน)
• เมื่อดัดทอ ดัดอยางระมัดระวังอยาใหทอ บุบ

ภายในหอง

ทอตอน้ําทิ้ง

ขอควรระวัง

จัดวางทอน้ําทิ้งใหระบายน้ําจากเครื่องไดสะดวก
การระบายน้ําที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดการหยดของน้ําได
เครื่องปรับอากาศนี้ถูกออกแบบใหระบายน้ํา
ที่เกิดจากหยดน้ําซึ่งเกาะอยูดานหลังของตัว
เครื่องภายในใหไหลลงถาดรับน้ําทิ้ง
ดังนั้น ไมควรติดตั้งสายไฟหรืออุปกรณอื่นๆ
เหนือแนวระบายน้ํา

ผนัง
แนว
ระบายน้ํา
ชองสําหรับพักทอ
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ตัวเครื่องภายนอก
สถานที่ติดตั้ง
•
•
•
•
•
•
•
•

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

• ขณะที่ตกแตง่ ขอบทอ่ ตอ้ งไมท่ ำใหพ้ ื้นผิวดา้ นในเกิดรอยขีดขว่ น
• รอยขีดข่วนบนพื้นผิวด้านใน ที่เกิดจากการบานท่ออาจเป็นสาเหตุทำให้
น้ำยาทำความเย็นรั่วได้

สถานที่ซึ่งมีพื้นที่โดยรอบตัวเครื่องภายนอกตามที่แสดงไวในผังการติดตั้ง
สถานทีซ่ ง่ึ รองรับน้าํ หนักตัวเครือ่ งภายนอกไดและไมเพิม่ ระดับเสียงและการสัน่
สถานที่ซึ่งเสียงจากการทํางานและลมที่เปาออกมาไมรบกวนเพื่อนบาน
สถานที่ซึ่งไมถูกลมกระโชก
สถานที่ซึ่งไมมีการรั่วของกาซไวไฟ
สถานที่ซึ่งไมกีดขวางทางเดิน
เมื่อจะติดตั้งตัวเครื่องภายนอกในตําแหนงที่ถูกยกขึ้น ยึดขาตัวเครื่องใหแนน

กา�ขันแน�นขอตอ
จัดใหทอ ท่เี ช่อื มอยกู ง่ึ กลาง และขันแฟลรนตั ใหแนนดวยน้วิ จากน้นั ขันแปนเกลียว
ใหแนนดวยประแจปากตาย และประแจทอรกตามภาพแสดง

ความยาวของท่อที�สามารถเชื�อมต่อได้
รุ่น

38TEVGB010-703

น้อยกว่า �� เมตร
�� เมตร
-

ไมตองเพิม่ สารทำความเย็น

ความยาวสูงสุด
การชาร์จสารความเย็น เพิ�มเติม

ขอตอ
ดานเกลียวนอก

38TEVGB010-703

ความสูงสูงสุด

ดานเกลียวใน

ใชประแจขันใหแนน

• ความสูงของสถานที�ติดตั�งเครื�องภายนอกที�ใช้ได้
รุ่น

แฟลรนัต

ใชประแจทอรกขันใหแนน

ขอควรระวัง

�� เมตร

อยาใชแรงบิดมากเกินไป ไมเชนนั้น แปนเกลียวอาจแตกได ขึ้นอยูกับการ
ติดตั้งดวย

• สถานที่ซึ่งน้ําที่ระบายออกมาไมกอใหเกิดปญหา

ขอควรระวัง

1. ติดตั้งตัวเครื่องภายนอกโดยอยาใหมีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ
2. เมือ่ ติดตั้งตัวเครื่องภายนอกในสถานที่มีลมกระโชกเสมอ เชน ชายทะเล
หรือชั้นสูงๆ ของอาคาร ควรปองกันการทํางานของพัดลมโดยใชทอลม
หรือแผนกันลม
3. ควรติดตั้งตัวเครื่องภายนอกใหพนจากทิศทางลม โดยเฉพาะในบริเวณที่
มีลมแรง
4. การติดตั้งในสถานที่ตอไปนี้อาจทําใหเกิดปญหา
อยาติดตั้งเครื่องในสถานที่ดังนี้
• ที่ซึ่งเต็มไปดวยน้ํามันเครื่อง
• ที่ซึ่งมีความเค็ม เชน ชายทะเล
ลมแรง
• ที่ซึ่งเต็มไปดวยกาซซัลไฟด
• ที่ซึ่งอาจกอใหเกิดคลื่นความถี่สูง
เชน จากเครื่องเสียง เครื่องเชื่อมโลหะ และอุปกรณทางการแพทย

(หนวย : นิวตันเมตร)
��������������ง����อ�ของ��อ�อง��ง
Ø6.35 มม.
Ø9.52 มม.

�รง�������รขั�����
16 ถึง 18 (1.6 ถึง 1.8 กก.ม.)
30 ถึง 42 (3.0 ถึง 4.2 กก.ม.)

• �รง�������รขั�������ร��อ��อ����������
แรงดันของน้ํายารุน R32 สูงกวารุน R22
(ประมาณ 1.6 เทา) ดังนั้นใหขันแนนทอแบบ
ปลายบานซึ่งเชื่อมตอตัวเครื่องภายนอกกับ
ตัวเครื่องภายในดวยแรงบิดที่กําหนดไว โดยใช
ประแจวัดแรงบิด ถาตอทอแบบปลายบาน
ไมถูกตอง นอกจากจะเปนสาเหตุใหกาซรั่วแลว
ยังอาจทําใหวงจรน้ํายาทําความเย็นเกิดปญหา

การตอทอสงน้ํายาทําความเย็น

บานทอที่
ดานตัวเครื่อง
ภายใน

บานทอที่
ดานตัวเครื่อง
ภายนอก

การไลอากาศออก

การบานทอ

หลังตอทอสงเขาตัวเครื่องภายใน คุณสามารถไลอากาศพรอมกันได

1. ตัดทอดวยเครื่องตัดทอ
เอียง

90

ขรุขระ

การไลอากาศ

ไลอากาศในทอตอเชื่อมและในตัวเครื่องภายในดวยปมสุญญากาศ อยาใช
น้ํายาทําความเย็นในตัวเครื่องภายนอก สําหรับรายละเอียดดูที่คูมือของปม
สุญญากาศ

บิดงอ

2. สวมแฟลรนัตเขาไปในทอ และบานทอ

• ขอบการขยายในการบานทอ : A (หน�วย : มม.)

RIDGID (แบบคลัทช)

เสนผาศูนยกลางภายนอก
ของทอทองแดง
Ø6.35
Ø9.52
A

ตัวจับทอ

ทอ

��ร�องมือมาตรฐาน R32
0 ถึง 0.5
0 ถึง 0.5

เค��องม�ออ�นที่มี
คุณสมบัติที่ทดแทนกันได
1.0 ถึง 1.5
1.0 ถึง 1.5

IMPERIAL (แบบใชนอตหางปลา)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อทองแดง
Ø6.35
Ø9.52

R32
1.5 ถึง 2.0
1.5 ถึง 2.0
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การใชปมสุญญากาศ

การเชื่อมตอสายไฟ

ใชปมสุญญากาศที่มีระบบปองกันการไหลยอนกลับ เพื่อกันไมใหน้ํามันภายในปม
ไหลกลับเขาไปในทอของเครื่องปรับอากาศเมื่อปมหยุดทํางาน
(หากมีนํ้ามันที่อยูภายในเครื่องปมสุญญากาศเขาไปในเครื่องปรับอากาศที่ใช
สารทําความเย็นชนิด R32 อาจทําใหวงจรระบบทําความเย็นของเครื่องปรับ
อากาศทํางานไดไมดี)
1. ตอทอเติมน้ํายาจากวาลวทอรวมไปยังวาลวบริการของวาลวรวมที่ดานกาซ
2. ตตอท
อทอเติมน้ํายาเขากับพอรทของปมสุญญากาศ
3. เปดดามจับวาลวเกจทอรวมดานแรงดันต่ําใหสุด
4. เปดปมเพื่อเริ่มการถายอากาศ การถายอากาศใชเวลาประมาณ 15 นาที ถา
ทอสงมีความยาว 20 เมตร (15 นาที สําหรับ 20 เมตร) (สมมุติความจุของปม
คือ 27 ลิตรตอนาที) และคาที่ควรอานไดจากเกจแรงดันประกอบคือ
-101 กิโลปาสคาล (-76 ซม. ปรอท)
5. ปดดามจับวาลวเกจทอรวมดานแรงดันต่ํา
6. เปดกานวาลวของวาลวรวม (ทั้งดานกาซและของเหลว)
7. ถอดทอเติมน้ํายาออกจากวาลวบริการ
8. ขันจุกปดบนวาลวรวมใหแนน
เกจแรงดันประกอบ
–101 กิโลปาสคาล
(–76 ซม. ปรอท)

1. ถอดฝาครอบวาลว, ฝาครอบสวนที่เปนไฟฟาและตัวยึดสายไฟออกจาก
ตัวเครื่องภายนอก
2. ตอสายเชื่อมตอเขากับขั้วตอตามที่ระบุไวโดยใหหมายเลขตรงกับบล็อคขั้วตอ
ของตัวเครื่องภายในและภายนอก
3. เสียบสายไฟและสายเชื่อมตอเขาไปในบล็อคขั้วตอใหสุดอยางระมัดระวัง แลว
ยึดไวดวยสกรู
4. ใชเทปไวนิลหรืออื่นๆ พันรอบๆ สายไฟที่ไมไดใชเพื่อกันไฟฟา
5. ยึดสายไฟและสายเชื่อมตอเขากับตัวยึดสายไฟ
6. ประกอบฝาครอบสวนที่เปนไฟฟาและฝาครอบวาลวลงบนตัวเครื่องดานนอก

ความยาวที่ปอกออกของสายเชื่อมตอ
บล็อคขั้วตอ

เกจแรงดัน
วาลวทอรวม

สายเชื่อมตอ

ดามจับ Hi
(ปดใหสนิท)
ทอเติมน้ํายา

ดามจับ Lo
ทอเติมน้ํายา
ทอตอเชื่อม

ตัวแปลงปมสุญญากาศ
สําหรับปองกันการไหลยอนกลับ

สายดิน
สายเชื่อมตอ

ปมสุญญากาศ

รุน

วาลวรวมที่ดานกาซ
วาลวบริการ (แกนวาลว (เข็มปรับ))
วาลวรวมที่ดานของเหลว

ขอควรระวัง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ขจัดฝุนและความชื้น (ภายในทอตอเชื่อม)
ขันแนนขอตอ (ระหวางทอและตัวเครื่อง)
ถายอากาศในทอตอเชื่อมออกดวยปมสุญญากาศ
ตรวจการรั่วของสารทําความเย็น (จุดเชื่อมตอ)
โปรดแนใจวาวาลวรวมเปดจนสุดแลวกอนใชงาน
หามใชอุปกรณเชื่อมตอแบบใชซ้ำได และขอตอแบบบานภายใน
อาคาร หากใชอุ้ ปกรณเชือ่ มตอแบบใชซำ้ ไดภายในอาคารตองทำการ
้
้
เปลี่ยนสวนซีลกันรั่วใหม หากใชขอตอแบบบานภายในอาคาร
้ ่
ตองทำการบานท
อ่ ใหม่
้

สายดิน
สายไฟ
42TEVGB010-703

แหลงจายไฟฟา
กระแสไฟฟาสูงสุด
เตาเสียบปลั๊กและขนาดฟวส
สายไฟ
สายเชื่อมตอ

• 6 จุดสําคัญในการเดินทอ

สายไฟ

50Hz, 220 V 1 เฟส
5.5A
7.0A
1.5 มม.2 หรือใหญกวา
1.5 มม.2 หรือใหญกวา

ขอควรระวัง

• การเชื่อมตอสายที่ไมถูกตองอาจทําใหสวนที่เปนไฟฟาไหม
• การเดินสายไฟจากตัวเครื่องภายในไปยังตัวเครื่องภายนอกตองเปนไปตาม
ขอกําหนด (เชน ขนาดของสายไฟ และวิธีการเดินสาย เปนตน)
• สายทุกเสนตองเชื่อมตอกันอยางแนนหนา

ขอสังเกต

: สายเชื่อมตอ

• ประเภทสายไฟ : มากกวา H07RN-F หรือ 60245 IEC66 (1.5 มม.2 หรือใหญ
กวา)

ขอควรระวังในการควบคุุมวาลวรวม

• เปดกานวาลวออกตลอดทาง แตอยาเปดเกินตัวสตอปเปอร
ขนาดทอของวาลวรวม
ขนาดของประแจหกเหลี่ยม
12.70 มม. และเล็กกวา
A = 4 มม.
15.88 มม.
A = 5 มม.
• ขันฝาครอบลิ้นวาลวใหแนนดวยแรงบิดตามตารางตอไปนี้
จุก

ขนาดของจุก
(H)

จุกปด
กานวาลว
จุกปด
วาลวบริการ

H17 - H19
H22 - H30
H14
H17

แรงบิด
ตองใชประแจ
14~18 นิวตันเมตร
หกเหลี่ยม
(1.4 ถึง 1.8 กก.ม.)
33~42 นิวตันเมตร
(3.3 ถึง 4.2 กก.ม.)
H
8~12 นิวตันเมตร
(0.8 ถึง 1.2 กก.ม.)
จุกปดวาลวบริการ
14~18 นิวตันเมตร
(1.4 ถึง 1.8 กก.ม.)
จุกปดกานวาลว

A
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ระบบอื่น ๆ
การทดสอบการรั่วของสารทําความเย็น
1

2
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การทดสอบ
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เพื่อสลับไปยังโหมด TEST RUN (COOL)
กดปุม [RESET] คางไวนาน 10 วินาที
(จะเกิดเสียงปบสั้น ๆ)

• ตรวจดูการตอแฟลรนัต เพื่อ
หาการรั่วของสารทําความเย็น
ดวยเครื่องตรวจการรั่วของ
สารทําความเย็นหรือน้ําสบู

®ÿ¥µ√«® Õ∫
µ—«‡§√◊ËÕß¿“¬πÕ°

การตั้งการเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติ

การเลือกรีโมทคอนโทรล A-B

ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบมาใหสามารถเริ่มทํางานใหมหลังไฟฟาขัดของ เครื่อง
จะเริ่มงานอีกครั้งในสภาวะเดิมไดโดยอัตโนมัติ

• การติดตั้งเครื่องปรับอากาศสองตัวในหองเดียวกันหรือหองที่เชื่อมติดกัน
หากสั่งการใชงานดวยรีโมทคอนโทรล เครื่องปรับอากาศทั้งสองตัวจะไดรับ
สัญญาณและทํางานเหมือนกัน ในกรณีนี้สามารถตั้งใหเครื่องปรับอากาศและ
รีโมทคอนโทรลคูใดคูหนึ่งเปนแบบ B ได (เครื่องปรับอากาศจะถูกตั้งเปนแบบ
A มาจากโรงงาน)
• หากตั้งคาระหวางรีโมทคอนโทรลและตัวเครื่องภายในไมเหมือนกัน จะไม
สามารถสงสัญญาณถึงกันได
• การตอทอและสายไฟ ไมเกี่ยวของกับการตั้งคาแบบ A หรือการตั้งคาแบบ B
การแยกใชรีโมทคอนโทรลควบคุมการทํางานเครื่องภายในแตละตัว ในกรณีที่
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสองเครื่องใกลกัน

รายละเอียด

ระบบการเริ่มทํางานใหม่โดยอัตโนมัติจะถูกปิ ดเป็นค่าเริ่มต้นจากบริษัทผู้ผลิต
และสามารถทําการเปิดใชร้ ะบบนี้ไดเ้ มื่อตอ้ งการ

การตั้งการเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติ

การตั้งรีโมทคอนโทรล B

1. กดปุม [RESET] ที่เครื่องภายในเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ
2. ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เครื่องภายใน
3. ใชปลายดินสอกดปุม [CHECK] ที่รีโมทคอนโทรลคางไว โดยขอความ “00” จะ
แสดงขึ้นมาบนหนาจอ (รูป 1)
4. กดปุม [MODE] ในขณะที่กดปุม [CHECK] คางไวอยู สัญลักษณ “B” จะแสดง
ขึ้นมาบนหนาจอ และขอความ “00” จะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะปด
การทํางาน รีโมทคอนโทรล B ถูกบันทึกไวแลว (รูป 2)
หมายเหตุ: 1. ทําซ้ําขั้นตอนดานบนเพื่อรีเซ็ตรีโมทคอนโทรลไปเปน
รีโมทคอนโทรล A
2. รีโมทคอนโทรล A จะไมแสดงสัญลักษณ “A”
3. คาที่ตั้งมาจากโรงงานคือ A

1. กดปุม [RESET] ทีเ่ ครือ่ งภายในคางไว 3 วินาที เพือ่ ตัง้ การทํางาน (มีเสียง
บิป๊ 3 ครัง้ และไฟแสดงการทํางานกะพริบ 5 ครัง้ ตอวินาทีเปนเวลา 5 วินาที)
2. กดปุม [RESET] ที่เครื่องภายในคางไว 3 วินาที เพื่อยกเลิกการทํางาน
(มีเสียงบิ๊ป 3 ครั้ง แตไฟแสดงการทํางานไมกะพริบ)
• ในกรณีที่มีการตั้งเวลาเปดหรือการตั้งเวลาปด ระบบนี้จะไมทํางาน
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0.8

Ø6.4

0.8

0.8

Ø12.7

3. เมื่อระบบทอภายนอกมีทอไมไดเชื่อมตอ หรือมีกาซรั่วจาก
ทอ และทอยังไมไดรับการซอมและเปลี่ยนใหม
• อาจเปนเพราะฝน หรืออากาศ รวมถึงความชื้นที่เขาไป
ในทอ
4. เมื่อทอเย็นไมสามารถกลับมาทํางานไดแมวาจะใชอุปกรณ
ซอมทอสารทําความเย็น
• เปนไปไดวามีนํ้ามันปนเปอนหรือความชื้นอยางมากในทอ

เสนผาศูนยกลางนอกของทอ
R32, R410A
ความหนา
R22

ในกรณีตอไปนี้ ทอที่มีอยูจะไมสามารถกลับมาใชใหมได ให
ทําความสะอาดทอที่มีอยู หรือเปลี่ยนทอใหม
1. เมื่อมีรอยรั่วหรือรอยบุบที่ชัดเจน ใหใชทอใหมสําหรับทอ
สารทําความเย็น
2. เมื่อความหนาของทอที่มีอยูนั้นบางกวาความหนาที่กําหนด
“เสนผาศูนยกลางของทอ และความหนา” ใหใชทอใหม
สําหรับทอสารทําความเย็น
• แรงดันที่ใชงาน R32 สูง (1.6 เทาของ R22) หากมีรอย
รั่วหรือรอยบุบของทอ หรือใชทอบางกวาที่กําหนด อาจ
ทําใหทอไมสามารถทนแรงดันได ซึ่งสงผลทําใหทอแตก
* ขนาดเสนผาศูนยกลางและความหนาของทอ (มิลลิเมตร)

ขอหามสําหรับการใชทอที่มีอยู

กรุณาตรวจสอบและสังเกตสภาพสามขอนี้ในทอ
1. แหง (ไมมีความชื้นในทอ)
2. สะอาด (ไมมีฝุนทอ)
3. แนนหนา (ไมมีรอยรั่วในทอ)

สภาพพื้นฐานที่จําเปนตอการใชทอที่มีอยูในระบบ

ใหตรวจสอบวาทอที่ใชอยูเดิมมีรอยขีดขวนหรือบุบพรอมทั้ง
สภาพที่เหมาะสม และทนทานตอการใชงานได ถาสภาพ
ของทอสามารถถูกตรวจสอบ และมั่นใจในการใชงานไดก็จะ
สามารถใชทอที่มีอยูเดิมสําหรับ R22 และ R410A สําหรับ
R32 ได

คําเตือน

ทอ R22 และ R410A ที่มีอยูสามารถนํามาใชกับการติดตั้ง
ผลิตภัณฑอินเวอรเตอร R32

คําชี้แจงการใชงาน

ภายใน

ภายนอก

จุดเปลี่ยนอุปกรณ

ระยะเวลา
1 เดือนหรือนานกวานั้น
นอยกวา 1 เดือน
ทุกครั้ง

ทําใหแนนหรือ
พันเทปกาว

วิธีการเก็บ
ทําใหแนน

เมือ่ ทําการถอดเครือ่ งปรับอากาศภายในและภายนอกเปนระยะ
เวลานานๆ ใหทาํ การเก็บรักษาทอตามคําแนะนําดังตอไปนี้
• หากไมกระทําตามคําแนะนํา สนิมอาจเพิ่มขึ้นหรือความชื้น
หรือสารอื่นเนื่องจากการควบแนนในทอ
• สนิมไมสามารถนําออกไดดวยการทําความสะอาด และ
จําเปนตองเปลี่ยนทอใหม

การรักษาทอ

คําอธิบายเบื้องตนเปนผลที่ไดการรับรองโดยบริษัทของเรา
และอธิบายถึงมุมมองของเรา สําหรับผลิตภัณฑเครื่องปรับ
อากาศของบริษัท แตไมไดรับรองวาการใชทอที่มีอยูนั้นจะ
ใชไดกับ R32

หมายเหตุ

5. หากมีอุปกรณดูดความชื้นติดตั้งอยูในทอสารทําความเย็น
• อาจทําใหมีสนิมของทองแดงเกิดขึ้นในทอ
6. เมื่อเครื่องปรับอากาศเดิมถูกถอดออกหรือจากการนําสาร
ทําความเย็นออกจากทอแลว ใหตรวจสอบคราบนํ้ามัน หาก
แตกตางจากปกติ ไมสามารถนํากลับมาใชได
• หากเกิดสนิมของทองแดง นํ้ามันของสารทําความเย็น
จะเปนสีเขียว มีความเปนไปไดวาความชื้นไปผสมกับ
นํ้ามันภายในทอ
• นํ้ามันเปลี่ยนสี หรือสิ่งตกคางจํานวนมาก หรือมีกลิ่นไม
พึงประสงค
• มีผงโลหะหรือสิ่งผุกรอนจํานวนมาก ที่สามารถมองเห็น
ไดในนํ้ามันของสารทําความเย็น
7. เมื่อเครื่องปรับอากาศเคยมีประวัติคอมเพรสเซอรเสียและ
เคยถูกเปลี่ยนมาแลว
• เมื่อพบนํ้ามันเปลี่ยนสี ผงโลหะ, สิ่งผุกรอน หรือสิ่งแปลก
ปลอมเจือปนอาจทําใหเกิดปญหา
8. เมื่อมีการติดตั้งและถอดออกของเครื่องปรับอากาศซํ้าไป
ซํ้ามา เชน สัญญาเชาซื้อ
9. หากประเภทของสารทําความเย็น ของเครื่องปรับอากาศ
ที่มีอยูไมใชนํ้ามันตอไปนี้ (นํ้ามันแร), Freol-S MS (นํ้ามัน
สังเคราะห) อัลคินเบนซิน (HAB, Barrel Freeze)
ชุดเอสเตอร PVE จะถือวาเปนกลุมของอีเธอร
• ฉนวนกันความรอนของเครื่องคอมเพรสเซอรเสื่อม
สภาพลง

ภาคผนวก
ไม

ใช

(หากมีสิ่งตกคางออกมา ใหถือวามีการรั่วของสารตกคาง
ในระดับมาก)

ความดันกาซไนโตรเจน 0.5 MPa

ทอที่ใชงานอยู: ไมสามารถใชได
• ใหใชทอใหม

ทดสอบเดินเครื่อง

• (ทดสอบความแนนของอากาศ) ดูดความชื้น เติมน้ำยา
ทำความเย็น และตรวจสอบรอยรั่วของกาซ

ไมทานํ้ายาทําความเย็นบนผิวของแฟลร

A

เสนผาศูนยกลางภายนอก Ø6.4 Ø9.5
ของทอทองแดง
สําหรับ R32, R410A
9.1
13.2
สําหรับ R22
9.0
13.0
จะมีขนาดใหญกวาเล็กนอยสําหรับ R32

2) ขนาดเครื่องบานแฟลร: A

H

16.6
16.2

Ø12.7

(มม.)

(มม.)
เสนผาศูนยกลางภายนอก Ø6.4 Ø9.5 Ø12.7
ของทอทองแดง
สําหรับ R32, R410A
17
22
26
สําหรับ R22
เหมือนกับดานบน 24

1) ความกวางของแฟลรนัต: H

เครื่องบานแฟลรเนื่องจากแรงดันในทอ

มีการรั่วของนํ้ามันหรือสิ่งตกคางออกมาหรือไม
ใช
ใหทําความสะอาดทอใหม
(เมื่อนํ้ามันเสื่อมลง สีของนํ้ามันจะเปลี่ยนเปนสีโคลน
หรือสีดํา)
ไม
ใหเชื่อมตอเครื่องภายในและภายนอกกับทอที่ใชอยู
• ใหใชแฟลรนัตที่ติดอยูกับเครื่องหลักสําหรับเครื่องภายในและ
ภายนอก (หามใชแฟลรนัตของทอที่มีอยูแลว)
ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแฟลรนัตในระบบทอ และขนาด
• ทําการแฟลรนัตทอใหมใหมีขนาดเดียวกับ R32

• ใหถอดเครื่องปรับอากาศที่มีอยูในระบบทอและใหสวนทอ
(ความดันกาซไนโตรเจน 0.5 MPa) เพื่อนําสิ่งตกคางใน
ทอออก
หมายเหตุ: ในกรณีทอคู ใหตรวจสอบวาไดสวนทอยอยแลว

ใช
• หลังจากเครื่องปรับอากาศที่มีอยูไดเปดใชงานในโหมด
ทําความเย็นประมาณ 30 นาที หรือนานกวานั้น *ทําการกัก
เก็บสารทําความเย็น
• เพื่อทําความสะอาดทอและเก็บนํ้ามันออกจากทอ
• การเก็บสารทําความเย็น ใหใชวิธีปม

ทอแอรที่มีอยูสามารถใชงานไดหรือไม

ไม

มีรอยรั่วรอยบุบในทอที่ใชในปจจุบันหรือไม
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