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PRECAUTIONS FOR SAFETY
Read the precautions in
this manual carefully before
operating the unit.

This appliance is filled with R32.

• Before installation, please read these precautions for safety carefully.
• Be sure to follow the precautions provided here to avoid safety risks.
The symbols and their meanings are shown below.
WARNING : It indicates that incorrect use of this unit may cause severe injury or
death.
CAUTION : It indicates that incorrect use of this unit may cause personal injury
(*1), or property damage (*2).
*1: Personal injury means a slight accident, burn, or electrical shock
which does not require admission or repeated hospital treatment.
*2: Property damage means greater damage which affects assets or
resources.
For general public use
Power supply cord and connecting cable of appliance use shall be at least
polychloroprene sheathed flexible cord (design H07RN-F) or cord designation
60245 IEC66. (Shall be installed in accordance with national wiring regulations.)
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To disconnect the appliance from the main power supply
CAUTION
This appliance must be connected to the main power supply by means of a circuit
breaker or a switch with a contact separation of at least 3 mm in all poles.
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DANGER
• FOR USE BY QUALIFIED PERSONS ONLY.
• TURN OFF MAIN POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING ANY ELECTRICAL
WORK. MAKE SURE ALL POWER SWITCHES ARE OFF.
FAILURE TO DO SO MAY CAUSE ELECTRIC SHOCK.
• CONNECT THE CONNECTING CABLE CORRECTLY. IF THE CONNECTING
CABLE IS CONNECTED WRONGLY, ELECTRIC PARTS MAY BE DAMAGED.
• CHECK THE EARTH WIRE THAT IT IS NOT BROKEN OR DISCONNECTED
BEFORE INSTALLATION.
• DO NOT INSTALL NEAR CONCENTRATIONS OF COMBUSTIBLE GAS OR
GAS VAPORS.
FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION CAN RESULT IN FIRE OR
EXPLOSION.
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• TO PREVENT OVERHEATING THE INDOOR UNIT AND CAUSING A FIRE
HAZARD, PLACE THE UNIT WELL AWAY (MORE THAN 2 M) FROM HEAT
SOURCES SUCH AS RADIATORS, HEATERS, FURNACE, STOVES, ETC.
• WHEN MOVING THE AIR CONDITIONER FOR INSTALLING IT IN ANOTHER
PLACE AGAIN, BE VERY CAREFUL NOT TO GET THE SPECIFIED
REFRIGERANT (R32) WITH ANY OTHER GASEOUS BODY INTO THE
REFRIGERATION CYCLE. IF AIR OR ANY OTHER GAS IS MIXED IN THE
REFRIGERANT, THE GAS PRESSURE IN THE REFRIGERATION CYCLE
BECOMES ABNORMALLY HIGH AND IT RESULTINGLY CAUSES BURST OF
THE PIPE AND INJURIES ON PERSONS.
• IN THE EVENT THAT THE REFRIGERANT GAS LEAKS OUT OF THE PIPE
DURING THE INSTALLATION WORK, IMMEDIATELY LET FRESH AIR
INTO THE ROOM. IF THE REFRIGERANT GAS IS HEATED BY FIRE OR
SOMETHING ELSE, IT CAUSES GENERATION OF POISONOUS GAS.
WARNING
• Never modify this unit by removing any of the safety guards or bypassing any of
the safety interlock switches.
• Do not install in a place which cannot bear the weight of the unit.
Personal injury and property damage can result if the unit falls.
• Before doing the electrical work, attach an approved plug to the power supply
cord.
Also, make sure the equipment is properly earthed.
• Appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
If you detect any damage, do not install the unit. Contact your dealer
immediately.
• Do not use any refrigerant different from the one specified 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.
• Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than
those recommended by the manufacturer.
• The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition
sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating
electric heater).
• Be aware that refrigerants may not contain an odour.
• Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the
appliance to heat, flame, sparks, or other sources or ignition. Else, it may
explode and cause injury or death.
• For R32 model, use pipes, flare nut and tools which is specified for R32
refrigerant. Using of existing (R22) piping, flare nut and tools may cause
abnormally high pressure in the refrigerant cycle (piping), and possibly result in
explosion and injury.
2
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• Thickness of copper pipes used R32 must be more than 0.8 mm. Never use
copper pipes thinner than 0.8 mm.
• Do not perform flare connection inside a building or dwelling or room, when
joining the heat exchanger of indoor unit with interconnection piping. Refrigerant
connection inside a building or dwelling or room must be made by brazing or
welding. Joint connection of indoor unit by flaring method can only be made
at outdoor or at outside of building or dwelling or room. Flare connection may
cause gas leak and flammable atmosphere.
• After completion of installation or service, confirm there is no leakage of
refrigerant gas. It may generate toxic gas when the refrigerant contacts with fire.
• Appliance and pipe-work shall be installed, operated and stored in a room with a
floor area larger than Amin m2.
How to get Amin m2 : Amin = (M / (2.5 x 0.22759 x 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 floor standing/1.8 m for wall mounted/1.0 m for
window mounted/2.2 m for ceiling mounted. (For these units recommend
installation height 2.5 m.)
• Comply with national gas regulations.
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CAUTION
• Exposure of unit to water or other moisture before installation could result in
electric shock.
Do not store it in a wet basement or expose to rain or water.
• After unpacking the unit, examine it carefully for possible damage.
• Do not install the unit at place where leakage of flammable gas may occur. In
case gas leaks and accumulates at surrounding of the unit, it may cause of fire.
• Do not install in a place that can increase the vibration of the unit. Do not
install in a place that can amplify the noise level of the unit or where noise and
discharged air might disturb neighbors.
• To avoid personal injury, be careful when handling parts with sharp edges.
• Please read this installation manual carefully before installing the unit. It contains
further important instructions for proper installation.
• The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not
observing the description of this manual.
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REQUIREMENT OF REPORT TO THE LOCAL POWER SUPPLIER
Please make absolutely sure that the installation of this appliance is reported to
the local power supplier before installation. If you experience any problems or if the
installation is not accepted by the supplier, the service agency will take adequate
countermeasures.
■ Important information regarding the refrigerant used
This product contains fluorinated greenhouse gases.
Do not vent gases into the atmosphere.
Refrigerant type: R32
GWP(1) value: 675 * (ex. R32 ref. AR4)
(1)
GWP = global warming potential
The refrigerant quantity is indicated on the unit name plate.
* This value is based on F gas regulation 517/2014

4
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ACCESSORY PARTS
Indoor Unit
No.

Part name

No.

Part name

2

1
Installation plate × 1

EN

Wireless remote control × 1

3

ES

4
Battery × 2

Remote control holder × 1

5

FR
IT

6
Ultra pure filter × 2

Mounting screw × 6

DE
PT

8

7
Flat head wood screw × 2

Owner’s Manual × 1

PL
!

9
Installation Manual × 1

CZ

Flat head wood screw × 1

RU
"

CR

Battery cover × 1

HU

Air filters
Clean every 2 weeks.
1. Open the air inlet grille.
2. Remove the air filters.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

TR
NL

Filter
Maintenance & Shelf-life
Clean every 3-6 months when dust tuck or covers the filter.

GR

1. Recommend to use vacuum to clean by sucking the dusts which stick or dip inside the filter or use the blower to blow the dust go out through the filter.
2. If necessary to use water to clean, simply use the plain water to wash the filter, dry with the sunlight for 3-4 hours or until it completely dry.
Nevertheless, use hair drier to dry it. However, washing with water, it may reduce the performance of the filter.
3. Replace every 2 years or sooner. (contact your dealer to purchase new filter) (P/N : RB-A622DA)
Note:

Filter life depends on the level of impurities in your operating environment. Higher levels of impurities may require more frequent cleaning and
replacement. In all cases, we recommend an additional set of filters to improve the purifying and deodorizing performance of your air conditioner.
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Flat head
wood screw

300

7

65 mm or more

INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS

mm

For the rear left, bottom left and left piping
Wall

Hook

or m

ore

1 Installation plate

Battery
cover

300

"

Hoo

mm

Cut out a piece of SPACER from indoor
unit packaging box, roll it and insert
between the indoor unit and wall to tilt
the indoor unit for better operation.

or m

ore

k

The auxiliary piping can be connected to
the left, rear left, rear right, right, bottom
right or bottom left.
Air fi

lter

!

Shield pipe

Flat head
wood screw

Right
Rear
right

(Atta

ch to

the

fron

Bottom
right

Refrigerant piping
must be protected from
physical damage.
Install a plastic cover or
equivalent.

t pa

nel)

5

Rear
left

Do not allow the drain hose to get slack.
Cut the piping
hole sloped
slightly.

Filter

3 Batteries

Vinyl tape
Apply after carrying
out a drainage test.

Make sure to run the drain hose sloped
downward.

4 Remote control holder

600

400

600

E

45

100

F

100

100

Extension drain hose
(Not available, provided
by installer)

ore

m

Dm

or m

Cm

mo

The provided Remote Controller is a wireless type,
which also can be used as a wire.
Please see “How to Connect The Remote Controller
for Wired Operation”, in case of wired control is
required.

Optional Installation Parts

B
C

Q’ty

108 mm

Refrigerant piping
Liquid side : Ø6.35 mm
Gas side
: Ø9.52 mm
(42TVBA010, 013)
: Ø12.70 mm
(42TVBA016)

One
each

Pipe insulating material
(polyethylene foam, 6 mm thick)

1

Putty, PVC tapes

6 mm thick heat resisting
polyethylene foam

Fixing bolt arrangement of outdoor unit

28 mm
500 mm
97 mm

53 mm

Ø25

300 mm

A

Parts name

ore

• Secure the outdoor unit with fixing bolts and nuts if the unit is likely to be
exposed to a strong wind.
• Use Ø8 mm or Ø10 mm anchor bolts and nuts.

280 mm

Part
code

rm

125 mm

Air inlet

mm

Air outlet
Air outlet

One
each

Air inlet
102 mm

600

D

Insulate the refrigerant pipes separately
with insulation, not together.

ore

m

C

rm

5m

38TVBA013, 016

Ø2

38TVBA010

Saddle

86 mm

mo

or m

340 mm

Fm

The flare connection should be installed
outdoors.

ore

m
Em

320 mm

2 Wireless remote control

C mm or more

7
Flat head
wood screw

Left
Bottom left

90 mm

600 mm

Drain outlet

38TVBA010

Drain outlet

38TVBA013, 016

6
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INDOOR UNIT
When the installation plate is directly mounted
on the wall

Installation Place

1. Securely fit the installation plate onto the wall by screwing it in the upper
and lower parts to hook up the indoor unit.
2. To mount the installation plate on a concrete wall with anchor bolts, use
the anchor bolt holes as illustrated in the below figure.
3. Install the installation plate horizontally in the wall.

• A place which provides the spaces around the indoor unit as shown in the
diagram
• A place where there are no obstacles near the air inlet and outlet
• A place which allows easy installation of the piping to the outdoor unit
• A place which allows the front panel to be opened
• The indoor unit shall be installed at least 2.5 m height. Also, it must be
avoided to put anything on the top of the indoor unit.

CAUTION
When installing the installation plate with a mounting screw, do not use
the anchor bolt holes. Otherwise, the unit may fall down and result in
personal injury and property damage.

CAUTION
• Direct sunlight to the indoor unit’s wireless receiver should be avoided.
• The microprocessor in the indoor unit should not be too close to RF
noise sources.
(For details, see the owner’s manual.)

Remote control

6

DE
PT

Mounting screw
Ø4 mm x 25R

PL

Clip anchor
(local parts)

(Top view)

CZ

CAUTION
45°

Failure to firmly install the unit may result in personal injury and property
damage if the unit falls.

45°

Re
pt

ce

°
60

Projection
15 mm or less

5 mm dia. hole

Indoor unit

Indoor unit

IT

Anchor bolt

(Side view)

• In case of block, brick, concrete or similar type walls, make 5 mm dia.
holes in the wall.
• Insert clip anchors for appropriate mounting screws 6.

n

io

Remote
control

Remote
control

e

ng

ra

Reception
range

NOTE

Cutting a Hole and Mounting
Installation Plate

• Secure four corners and lower parts of the installation plate with 4 to 6
mounting screws to install it.

Cutting a hole

How to Connect Remote Controller
for Wire Operation

When installing the refrigerant pipes from the rear

ES
FR

Installation plate
(Keep horizontal direction.)

• A place where there are no obstacles such as a curtain that may block the
signal from the indoor unit
• Do not install the remote control in a place exposed to direct sunlight or
close to a heating source such as a stove.
• Keep the remote control at least 1 m apart from the nearest TV set or
stereo equipment. (This is necessary to prevent image disturbances or
noise interference.)
• The location of the remote control should be determined as shown below.

EN
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Indoor unit
Pipe hole
Control wire

Ø65 mm
The center of the pipe hole
is above the arrow.

FI

120 mm
Remote controller

1. After determining the pipe hole position on the mounting plate (¨), drill
the pipe hole (Ø65 mm) at a slight downward slant to the outdoor side.

NO
DK

NOTE
• When drilling a wall that contains a metal lath, wire lath or metal plate, be
sure to use a pipe hole brim ring sold separately.

Mounting the installation plate
65

Hook

103

300

300
144
50

50

RO

For indoor unit
1 Open two screw caps and securely remove two screws at the front panel.
2. Slightly open the lower part of the front panel then pull the upper part of
the front panel toward you to remove it as shown on figure 1.
3. Arrange the control wire as detail and specification as shown on figure
2.
4. Securely connect the control wire to terminal of Display unit as shown on
figure 3 (tighten firmly but not over 0.12 N·m (0.01 kgf·m)).
5. Set the control wire out from indoor unit same portion as power supply
and connecting cable as shown on figure 3. (Notch for wire out)
6. Reassembly the indoor unit by reverse process of 1 to 2.

BG
EE
LV
SK

1
Pipe hole
Indoor unit

Hook

Installation
plate

Hook
Thread

Weight

SI

Pipe hole

6 Mounting screw

7
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Front panel

Control wire

1

Control wire

Screw (Ø3.1×16L)
for hang remote
controller

Hole for hang
remote controller
Remote controller

Wall

Screw

Screw

Remote controller

Screw cap

Screw (Ø3.1×25L)
for fix battery cover

2

* Wire size 28-22AWG
or 0.08-0.32 mm2
Outer diameter not over 4.7 mm,
control wire length 30 m. or less.

8

70 mm

9

Type A

3

Control wire

Type B

5 mm

Notch for wire out

Control wire
Terminal
Battery cover

Display unit

!

Screw
Tighten firmly but not over
0.15 N·m (0.02 kgf·m)

*Remark : 1. Recommend to use double insulation lead wire for connect
remote control and air conditioner.
2. For wire operation, 1 remote control can control only 1 indoor
unit.
3. In wire operation, remote controller will return to initial
condition (PRESET, TIMER and CLOCK will return to
initial condition) when user shutdown power supply of air
conditioner.

For remote controller
1. Remove cover of remote controller by sliding down and take it out.
2. If batteries are exist, please take them out. The combination of using
wire controller and batteries may cause of batteries explosion.
3. Make hole for insert control wire by use screwdriver break the plastic for
cover hole as shown on fi gure 4.
4. Insert control wire from rear side of remote controller as shown on
figure 5.
5. Fix control wire which arrange as shown on figure 6 and 7 to terminal
by provided screws (tighten firmly but not over 0.25 N·m (0.03 kgf·m)).
6. Set control wire through gutter way at rear side of remote controller as
shown on figure 8.
7. Fix provided screw (Ø3.1×16L) on the wall to hang remote controller as
shown on figure 9.
8. Mark and arrange hole for fix below screw (Ø3.1×25L) as shown on
figure 9.
9. Assembly battery cover which provided with accessory bag then use
provide screw (Ø3.1×25L) to fix battery cover together with wall as
shown on figure ! (tighten firmly but not over 0.15 N·m (0.02 kgf·m)).
10. Reassembly cover of remote controller.

* Since dewing results in a machine trouble, make sure to insulate both
connecting pipes. (Use polyethylene foam as insulating material.)

Rear left
Bottom left

6

Left
30 mm

Bottom right

Piping preparation

Rear right

Changing
drain hose

5

Piping and drain hose forming

Die-cutting
back body slit

4

Piping and Drain Hose Installation

Right

1. Die-cutting Front Panel slit
Cut out the slit on the left or right side of the Front panel for the left or
right connection and the slit on the bottom left or right side of the back
body for the bottom left or right connection with a pair of nippers.

10 mm

Polyester sheet close hole
for insert control wire

7

Control wire

Type A

* Wire size 28-22AWG
or 0.08-0.32 mm2
Outer diameter not over 4.7 mm,
control wire length 30 m. or less.

2. Changing drain hose
For leftward connection, bottom-leftward connection and rear-leftward
connection’s piping, it is necessary to change the drain hose and drain
cap.

Type B

Terminal

Control wire

* Terminals for wiring can be either on right (type A) or left (type B), depending on
the controller packed in carton.

8
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How to remove the drain hose
• The drain hose can be removed by removing the
screw securing the drain hose and then pulling out
the drain hose.
• When removing the drain hose, be careful of any
sharp edges of steel plate. The edges can injuries.
• To install the drain hose, insert the drain hose
firmly until the connection part contacts with heat
insulator, and then secure it with original screw.

NOTE
If the pipe is bent incorrectly, the indoor unit may unstably be set on the wall.
After passing the connecting pipe through the pipe hole, connect the
connecting pipes to the auxiliary pipes and wrap the facing tape around
them.

CAUTION
Drain hose

• Bind the auxiliary pipes (two) and connecting cable with facing tape
tightly. In case of leftward piping and rear-leftward piping, bind the
auxiliary pipes (two) only with facing tape.

How to remove the drain cap
Clip the drain cap by needle-nose
pliers and pull out.

EN

Indoor unit

How to fix the drain cap

Auxiliary pipes

1) Insert hexagon wrench (4 mm)
in a center head.

Installation plate

• Carefully arrange pipes so that any pipe does not stick out of the rear
plate of the indoor unit.
• Carefully connect the auxiliary pipes and connecting pipes to one
another and cut off the insulating tape wound on the connecting pipe
to avoid double-taping at the joint; moreover, seal the joint with the
vinyl tape, etc.
• Since dewing results in a machine trouble, make sure to insulate both
connecting pipes. (Use polyethylene foam as insulating material.)
• When bending a pipe, carefully do it, not to crush it.

2) Firmly insert the drain cap.
Do not apply lubricating oil
(refrigerant machine oil)
when inserting the drain
cap. Application causes
deterioration and drain
leakage of the plug.

ES

Connecting cable

Insert hexagon wrench
(4 mm)

No gap

CAUTION
Firmly insert the drain hose and drain cap; otherwise, water may leak.

1. Pass the pipe through the hole in the wall and hook the indoor unit on
the installation plate at the upper hook.
2. Swing the indoor unit to right and left to confirm that it is firmly hooked
up on the installation plate.
3. While pressing the indoor unit onto the wall, hook it at the lower part on
the installation plate. Pull the indoor unit toward you to confirm that it is
firmly hooked up on the installation plate.

• After scribing slits of the front-panel
with a knife or a making-off pin, cut
them with a pair of nippers or an
equivalent tool.

Slit

1

Installation plate

2
Hook

NO
Drainage

DK

1. Run the drain hose sloped downwards.

Bend the connecting pipe within a radius of 30 mm.

RO

NOTE

To connect the pipe after installation of the unit (figure)

• The hole should be made at a slight downward slant on the outdoor side.

(To the forefront of flare)

Do not form the
drain hose into
a wavy shape.

Do not rise the
drain hose.

Gas side

LV

Outward form of indoor unit
R 30 mm (Use polisin (polyethylene)
core or the like for bending pipe.)

BG
EE

Liquid side
50 mm
or more

43 mm

FI

Push

• Bend the connecting pipe so that it is laid within 43 mm above the wall
surface. If the connecting pipe is laid exceeding 43 mm above the wall
surface, the indoor unit may unstably be set on the wall.
When bending the connecting pipe, make sure to use a spring bender so
as not to crush the pipe.

80

CR

SV
Push

210 mm

RU

GR

Left-hand connection with piping

260 mm

CZ

NL

Press
(unhook)

• For detaching the indoor unit
from the installation plate,
pull the indoor unit toward
you while pushing its bottom
up at the specified parts.

Slit

PT

TR

In case of bottom right or bottom left piping
• After scribing slits of the front-panel
with a knife or a making-off pin, cut
them with a pair of nippers or an
equivalent tool.

DE

HU

Hook here.

1

IT

PL

Indoor Unit Fixing

In case of right or left piping

FR

Do not put the
drain hose end
into water.

Do not put the
drain hose end
in the drainage ditch.

SK
SI

Use the handle of screwdriver, etc.

9
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2. Put water in the drain pan and make sure that the water is drained out of
doors.
3. When connecting extension drain hose, insulate the connecting part of
extension drain hose with shield pipe.

CAUTION
Arrange the drain pipe for proper drainage from the unit.
Improper drainage can result in dew-dropping.

Shield pipe

Drain hose

Inside the room

This air conditioner has the structure designed
to drain water collected from dew, which forms
on the back of the indoor unit, to the drain pan.
Therefore, do not store the power cord and other
parts at a height above the drain guide.

Extension drain hose

Wall
Drain
guide

Space for pipes

OUTDOOR UNIT
Installation Place

Refrigerant Piping Connection

• A place which provides the spaces around the outdoor unit as shown in
the diagram
• A place which can bear the weight of the outdoor unit and does not allow
an increase in noise level and vibration
• A place where the operation noise and discharged air do not disturb your
neighbors
• A place which is not exposed to a strong wind
• A place free of a leakage of combustible gases
• A place which does not block a passage
• When the outdoor unit is to be installed in an elevated position, be sure to
secure its feet.
• The allowable length of the connecting pipe.
Model
Chargeless
Maximum length
Additional refrigerant
charging
Maximum refrigerant
charging

38TVBA010

38TVBA013

38TVBA016

Up to 15 m

Up to 15 m

Up to 15 m

15 m

20 m

20 m

-

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

0.460 kg

0.680 kg

Flaring
1. Cut the pipe with a pipe cutter.

Maximum height

38TVBA013

38TVBA016

12 m

12 m

12 m

Warp

• Projection margin in flaring : A (Unit : mm)
RIDGID (clutch type)

0.710 kg

38TVBA010

Roughness

2. Insert a flare nut into the pipe and flare the pipe.

Outer dia.
of copper pipe

R32 tool used

Conventional tool
used

Ø6.35

0 to 0.5

1.0 to 1.5

Ø9.52

0 to 0.5

1.0 to 1.5

Ø12.70

0 to 0.5

1.0 to 1.5

Pipes thickness

• The allowable height of outdoor unit installation site.
Model

Obliquity

90

0.8 mm or more
IMPERIAL (wing nut type)

A

• A place where the drain water does not raise any problems

Die

Outer dia. of copper pipe

R32

Ø6.35

1.5 to 2.0

Pipe

Precautions for adding refrigerant
Use a scale having a precision with at least 10 g per index line when adding
the refrigerant.
Do not use a bathroom scale or similar instrument.

Ø9.52

1.5 to 2.0

Ø12.70

2.0 to 2.5

Pipes thickness

0.8 mm or more

CAUTION
• Do not scratch the inner surface of the flared part when removing burrs.
• Flare processing under the condition of scratches on the inner surface
of flare processing part will cause refrigerant gas leak.

CAUTION
When the outdoor unit is installed in a place where the drain water might
cause any problems, Seal the water leakage point tightly using a silicone
adhesive or caulking compound.

Tightening connection
Align the centers 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.

CAUTION
1. Install the outdoor unit without anything blocking the air discharging.
2. When the outdoor unit is installed in a place always exposed to strong
wind like a coast or on a high storey of a building, secure the normal fan
operation using a duct or a windshield.
3. In particularly windy areas, install the unit such as to avoid admission of
wind.
4. Installation in the following places may result in trouble.
Do not install the unit in such places.
• A place full of machine oil
• A saline-place such as the coast
Strong
• A place full of sulfide gas
wind
• A place where high-frequency
waves are likely to be generated
as from audio equipment, welders,
and medical equipment

Half union

Externally
threaded side
Use a wrench to secure.

Flare nut

Internally
threaded side
Use a torque wrench to tighten.

CAUTION
Do not apply excess torque. Otherwise, the nut may crack depending on
the conditions.

10
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(Unit : N·m)
Outer dia. of copper pipe

Tightening torque

Ø6.35 mm

16 to 18 (1.6 to 1.8 kgf·m)

Ø9.52 mm

30 to 42 (3.0 to 4.2 kgf·m)

Ø12.70 mm

50 to 62 (5.0 to 6.2 kgf·m)

• Tightening torque of flare pipe connections
The operating pressure of R32 is
higher than that of R22 (approx.
1.6 times). It is therefore necessary
to firmly tighten the flare pipe
connecting sections (which connect
the indoor and outdoor units) up to the
specified tightening torque. Incorrect
connections may cause not only a
gas leakage, but also damage to the
refrigeration cycle.

CAUTION
• KEEP IMPORTANT 6 POINTS FOR PIPING WORK.
(1) Take away dust and moisture (inside of the connecting pipes).
(2) Tighten the connections (between pipes and unit).
(3) Evacuate the air in the connecting pipes using a VACUUM PUMP.
(4) Check gas leak (connected points).
(5) Be sure to fully open the packed valves before operation.
(6) 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.

Flare at
indoor unit side

• Open the valve stem all the way out, but do not try to open it beyond the
stopper.

Evacuating
After the piping has been connected to the indoor unit, you can perform the
air purge together at once.

Pipe size of Packed Valve

Size of Hexagon wrench

12.70 mm and smallers

A = 4 mm

15.88 mm

A = 5 mm

Cap

Cap Size (H)

Torque

H17 - H19

14~18 N·m
(1.4 to 1.8 kgf·m)

H22 - H30

33~42 N·m
(3.3 to 4.2 kgf·m)

H14

8~12 N·m
(0.8 to 1.2 kgf·m)

H17

14~18 N·m
(1.4 to 1.8 kgf·m)

Valve Rod Cap

Using a vacuum pump
Be sure to use a vacuum pump with counter-flow prevention function so that
inside oil of the pump does not flow backward into pipes of the air
conditioner when the pump stops.
(If oil inside of the vacuum pump enters the air conditioner, which use R32,
refrigeration cycle trouble may result.)
1. Connect the charge hose from the manifold valve to the service port of
the packed valve at gas side.
2. Connect the charge hose to the port of the vacuum pump.
3. Open fully the low pressure side handle of the gauge manifold valve.
4. Operate the vacuum pump to start evacuating. Perform evacuating for
about 15 minutes if the piping length is 20 meters. (15 minutes for
20 meters) (assuming a pump capacity of 27 liters per minute) Then
confirm that the compound pressure gauge reading is –101 kPa
(–76 cmHg).
5. Close the low pressure side valve handle of the gauge manifold valve.
6. Open fully the valve stem of the packed valves (both gas and liquid
sides).
7. Remove the charging hose from the service port.
8. Securely tighten the caps on the packed valves.

–101 kPa
(–76 cmHg)

Service Port Cap

PT
PL
CZ
RU

HU
Hexagon wrench
is required.

TR
A

H
Service Port Cap

Pressure gauge

Valve Rod Cap

NL
GR
SV
FI

Handle Hi
(Keep full closed)

Charge hose

IT

CR

Manifold valve

Handle Lo

FR

DE

• Securely tighten the valve cap with torque in the following table:

AIR PURGE
Evacuate the air in the connecting pipes and in the indoor unit using
a vacuum pump. Do not use the refrigerant in the outdoor unit. For
details, see the manual of the vacuum pump.

Compound pressure gauge

ES

Packed valve handling precautions

Flare at
outdoor unit side

EN

NO

Charge hose

Connecting pipe

DK

Vacuum pump adapter for
counter-flow prevention

RO

Vacuum
pump

BG

Packed valve at gas side
Service port (Valve core (Setting pin))

EE

Packed valve at liquid side

LV
SK
SI
11
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ELECTRICAL WORKS
Model

42TVBA010

42TVBA013

Power source

42TVBA016

50Hz, 220 V Single phase

Maximum running current
Circuit breaker rating

5.30A

6.30A

8.70A

15A

15A

15A

Power supply cable

H07RN-F or 60245 IEC66 (1.25 mm2 or more)

Connecting cable

H07RN-F or 60245 IEC66 (0.75 mm2 or more)

Wiring Connection
Indoor unit

Outdoor unit

Wiring of the connecting cable can be carried out without removing the
front panel.
1. Remove the air inlet grille.
Open the air inlet grille upward and pull it toward you.
2. Remove the terminal cover and cord clamp.
3. Insert the connecting cable (according to the local cords) into the pipe
hole on the wall.
4. Take out the connecting cable through the cable slot on the rear panel so
that it protrudes about 20 cm from the front.
5. Insert the connecting cable fully into the terminal block and secure it
tightly with screws.
6. Tightening torque : 1.2 N·m (0.12 kgf·m)
7. Secure the connecting cable with the cord clamp.
8. Fix the terminal cover, rear plate bushing and air inlet grille on the indoor
unit.

1. Remove the valve cover, the electric parts cover and the cord clamp from
the outdoor unit.
2. Connect the connecting cable to the terminal as identified by the
matching numbers on the terminal block of indoor and outdoor unit.
3. Insert the power cord and the connecting cable carefully into the terminal
block and secure it tightly with screws.
4. Use vinyl tape, etc. to insulate the cords which are not going to be used.
Locate them so that they do not touch any electrical or metal parts.
5. Secure the power cord and the connecting cable with the cord clamp.
6. Attach the electric parts cover and the valve cover on the outdoor unit.

Terminals block
Front panel

Valve cover

Air inlet grille
Screw

Cord clamp
Screws
Terminal cover

How to install the air inlet grille on the indoor
unit
• When attaching the air inlet grille, the contrary of the removed operation is
performed.

12
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Power Supply and Connecting Cable Connection
Power Supply Input at Outdoor Unit Terminal Block
Indoor Unit
Connecting cable

Outdoor Unit

Connecting cable connect to 1 2 3

Terminal block

EN

Terminal block (1 2 3)

Connecting cable

ES

Power cord

FR
IT

Earth line
Earth line
Connecting cable

Earth line

DE

Power cord

PT

Connecting cable

PL
Stripping length of the connecting cable

CZ

Earth line
50 mm
10 mm

RU

3

CR

10 mm
70 mm

HU
CAUTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The power supply must be same as the rated of air conditioner.
Prepare the power source for exclusive use with air conditioner.
Circuit breaker must be used for the power supply line of this air conditioner.
Be sure to comply power supply and connecting cable for size and wiring method.
Every wire must be connected firmly.
Perform wiring works so as to allow a general wiring capacity.
Wrong wiring connection may cause some electrical part burn out.
Incorrect or incomplete wiring is carried out, it will cause an ignition or smoke.
This product can be connected to main power supply.
Connection to fixed wiring : A switch which disconnects all poles and has a contact separation at least 3 mm must be incorporated in the fixed wiring.

TR
NL
GR
SV
FI
NO
DK
RO
BG
EE
LV
SK
SI
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OTHERS
Gas Leak Test

Test Operation
To switch the TEST RUN (COOL) mode, press [RESET] button for
10 seconds. (The beeper will make a short beep.)

Check places for
the indoor unit.

OPERATION /
RESET Button

Check places for
the outdoor unit.

Auto Restart Function Setting
• Check the flare nut connections for the gas leak with a gas leak detector
or soap water.

This product is designed so that, after a power failure, it can restart automatically
in the same operating mode as before the power failure.

Information

Remote Control A-B Selection

The product is shipped with Auto Restart function in the ON position.
Turn it OFF if this function is not required.

• When two indoor units are installed in the same room or adjacent two
rooms, if operating a unit, two units may receive the remote control signal
simultaneously and operate. In this case, the operation can be preserved
by setting either one remote control to B setting. (Both are set to A setting
in factory shipment.)
• The remote control signal is not received when the settings of indoor unit
and remote control are different.
• There is no relation between A setting/B setting and A room/B room when
connecting the piping and cables.

How to turn OFF the Auto Restart Function
• Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds
(3 beep sounds but OPERATION lamp does not blink).

How to turn ON the Auto Restart Function
• Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds
(3 beep sounds and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds).

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air
conditioner are installed near.
Remote Control B Setup.
1. Press [RESET] button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3. Push and hold [CHECK] button on the Remote Control by the tip of the
pencil. “00” will be shown on the display (Picture 1).
4. Press [MODE] during pushing [CHECK]. “B” will show on the display
and “00” will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote
Control B is memorized (Picture 2).
Note : 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
2. Remote Control A have not “A” display.
3. Default setting of Remote Control from factory is A.

1

NOTE
• In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION
does not activate.
• Default setting of AUTO RESTART OPERATION is ON.

2
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R22

R32, R410A

Ø12.7

0.8

Ø9.5

0.8

Ø6.4

0.8

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

Thickness

Pipe outer diameter

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.
y The operating pressure of R32 is high (1.6 times
that of R22). 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)

Restrictions for use of 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.)

Basic conditions needed to reuse existing
pipes

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.

WARNING

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

Work instructions

Indoors

Outdoors

Placement
location

Every time

Less than 1 month

1 month or more

Term

Pinching or taping

Pinching

Curing manner

When removing and opening the indoor or outdoor unit for
a long time, cure the pipes as follows:
y Otherwise rust may be generated when moisture or
foreign matter due to condensation enters the pipes.
y The rust cannot be removed by cleaning, and new
pipes are necessary.

Curing of pipes

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.

NOTE

5. When a commercially available dryer is attached to the
existing pipes.
y 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.
y 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.
y There is discolored oil, a large quantity of residue,
or a bad smell.
y 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.
y 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.
y The winding-insulation of the compressor may
deteriorate.

APPENDIX

Test run

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

Connect the indoor / outdoor units to the existing pipe.
y Use a flare nut attached to the main unit for the indoor
/ outdoor units. (Do not use the flare nut of the existing
pipe.)
y Re-machine the flare machining size to size for R32.

NO

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.)

y 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.

y Refrigerant recovery: Pump down method

y After the existing air conditioner is operated in cooling
mode for approx. 30 minutes or longer,* recover the
refrigerant.
y For cleaning the pipes and recovering oil

YES

Is it possible to operate the existing air conditioner?

NO

Are there scratches or dents on the existing pipes?

Clean the pipes or use new pipes.

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

Nitrogen gas pressure 0.5 MPa

Existing pipes: Cannot be used.
y Use new pipes.

13.2
13.0

9.1
9.0
Becomes a little larger for R32

For R22

For R32, R410A

Ø9.5

Ø6.4

Copper pipe outer
diameter

Do not apply refrigerator oil to the flare surface.

A

22

Ø9.5

Same as above

17
For R22

For R32, R410A

2) Flare machining size: A

H

Ø6.4

Copper pipe outer
diameter

1) Flare nut width: H

16.2

16.6

Ø12.7

(mm)

24

26

Ø12.7

(mm)

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

YES

NO

YES

EN
ES

FR
IT

DE
PT
PL

CZ

RU
CR

HU
TR

NL

GR
SV
FI

NO

DK

RO

BG

EE

LV

SK

SI
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ขอควรระวังเพอความปลอดภัย
อานขอควรระวังในคูมือนี้
โดยละเอียดกอนใชงาน

อุปกรณนี้ตองเติมดวยสารทํา
ความเย็น R32

กอนการติดตั้ง โปรดอานขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยอยางระมัดระวัง
• ควรทําตามขอควรระวังที่เขียนไว ณ ที่นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตอไปนี้เปน
สัญลักษณและความหมาย
คําเตือน : สัญลักษณนี้แสดงวาการใชงานที่ผิดอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือ
ถึงแกชีวิต
ขอควรระวัง : สัญลักษณนี้แสดงวาการใชงานที่ผิดอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคล (*1)
หรือความเสียหายแกทรัพยสิน (*2)
*1 : การบาดเจ็บสวนบุคคล หมายถึง อุบัติเหตุเล็กนอย การลุกไหมหรือ
ไฟดูด ซึ่งไมจําเปนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
*2 : ความเสียหายแกทรัพยสิน หมายถึง ความเสียหายที่รุนแรงกวาซึ่ง
สงผลตอทรัพยสินหรือทรัพยากร
•

สําหรับการใชงานทั่วไป
สายจายไฟและสายเชอมตอของตัวเครองภายนอกอยางนอยจะตองเปนสายชนิดออนหุมดวย
โพลีคลอโรพรีน (แบบ H07RN-F) หรือสายไฟที่ตรงตามขอกําหนด 60245 IEC66
(ควรติดตั้งตามขอกําหนดการเดินสายไฟ)
การปลดสายเครื่องจากตัวจายไฟหลัก
ขอควรระวัง
เครื่องนี้ตองไดรับการตอเขากับตัวจายไฟหลักดวยเบรคเกอรวงจรไฟฟา หรือสวิตชที่มีการ
แยกขั้วสัมผัสอยางนอย 3 มม. ในทุกขั้ว
อันตราย
• ใชโดยผูชํานาญงานเทานั้น
• ปดตัวจายไฟหลักกอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา ใหแนใจวาไดปดสวิตชไฟทั้งหมด
แลว การละเลยอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
• ตอสายไฟอยางถูกตอง ถาตอสายผิดพลาด อาจทําใหอุปกรณไฟฟาเกิดการเสียหายได
• ตรวจดูสายดินอยาใหขาดหรือหลุดกอนการติดตั้ง
• อยาติดตั้งใกลกับแหลงกาซไวไฟหรือไอกาซ
การละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจเปนผลใหเกิดเพลิงไหมหรือระเบิด
1
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เพอเปนการปองกันตัวเครองภายในไมใหรอนเกิน และไมทําใหเกิดอันตรายจาก
เพลิงไหมวางเครองใหหาง (มากกวา 2 ม.) จากแหลงความรอน เชน เครองกระจาย
ความรอน เครองทําความรอน เตาหลอม เตาไฟ เปนตน
• ในการเคลอนยายเครองปรับอากาศไปติดตั้งในที่อนๆ ควรระมัดระวังในการอัด
สารทําความเย็น (R32) ถาอากาศหรือกาซใดๆ ผสมเขาไปในสารทําความเย็น
แรงดันกาซภายในวงจรสารทําความเย็นอาจสูงขึ้นแบบผิดปกติ และอาจเปนสาเหตุ
ของการระเบิดของทอ และเกิดอันตรายได
• ในกรณีที่กาซสารทําความเย็นรั่วออกจากทอในระหวางทําการติดตั้ง ใหรีบเปดรับอากาศเขา
มาในหอง ถากาซสารทําความเย็นถูกทําใหรอนดวยไฟ หรืออนๆ จะทําใหเกิดกาซพิษ
•

คําเตือน
• อยาแกไขดัดแปลงเครื่องโดยการถอดตัวปองกัน หรือลัดวงจรสวิตชภายในเพื่อความ
ปลอดภัย
• ไมควรติดตั้งในสถานที่ที่ไมสามารถรองรับนํ้าหนักของตัวเครื่องได
เพราะถาเครื่องหลนลงมา จะทําใหเกิดอันตรายและสิ่งของเสียหายได
• กอนทํางานเกี่ยวกับไฟฟา ควรติดปลั๊กที่ไดมาตรฐานเขากับสายจายไฟ และตอสายดินให
กับอุปกรณ
• เครื่องตองไดรับการติดตั้งตามขอกําหนดการเดินสายไฟ
ถาตรวจพบความเสียหาย อยาติดตั้งเครื่อง ใหติดตอตัวแทนจําหนายทันที
• หามใชสารทําความเย็นใดๆ ที่แตกตางไปจากที่ระบุไว ใหสําหรับการเติม หรือการเปลี่ยน
มิฉะนั้น อาจมีแรงดันสูงผิดปกติแพรกระจายเขาสูวงจรการทําความเย็น ซึ่งทําให
ผลิตภัณฑนี้ทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได
• อยาใชวิธีการเรงกระบวนการละลายนํ้าแข็งหรือทําความสะอาด นอกเหนือจากวิธีการที่ผู
ผลิตไดแนะนํา
• ควรวางเครื่องไวในหองที่ปราศจากแหลงจุดติดไฟที่ทํางานตลอดเวลา (เชน เปลวไฟ
ที่ไมมีสิ่งปดกั้น เครื่องใชไฟฟาที่ใชกาซที่กําลังทํางานอยู หรือเครื่องทําความรอนที่ใช
ไฟฟาที่กําลังทํางานอยู)
• ควรใชความระมัดระวังเนื่องจากสารทําความเย็นอาจไมมีกลิ่น
• อยาเจาะหรือเผาเนื่องจากเครื่องถูกอัดความดันไว อยาใหเครื่องโดนความรอน
เปลวไฟ ประกายไฟ หรือแหลงกําเนิดหรือแหลงติดไฟอื่นๆ มิฉะนั้นแลว เครื่องอาจระเบิด
จนทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
• สําหรับรุน R32 ใหใชทอแฟรนัท และเครองมือที่กําหนดไวใหใชกับ R32 การใชระบบ
ทอ (R22) แฟรนัท และเครองมือที่มีอยูแลว อาจทําใหเกิดความดันสูงผิดปกติในวงจร
สารทําความเย็น (ระบบทอ) และอาจทําใหเกิดการระเบิดและบาดเจ็บได
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ความหนาของทอทองแดงที่ใช R32 จะตองมากกวา 0.8 มม. หามใชทอทองแดงที่หนา
นอยกวา 0.8 มม. โดยเด็ดขาด
• อยาทําการทอตอแบบปลายบานภายในอาคาร ที่พักอาศัย หรือหองพัก เมอตอเครองแลก
เปลี่ยนความรอนของเครองภายในเขากับทอเชอมตอ การเชอมตอสารทําความเย็นภายใน
อาคาร ที่พักอาศัย หรือหองพัก จะตองกระทําโดยการบัดกรีแข็งหรือการเชอมโลหะ
การเชอมขอตอของเครองภายในดวยวิธีการบานทอ สามารถกระทําไดเฉพาะกลางแจง
หรือดานนอกของอาคาร ที่พักอาศัย หรือหองพักเทานั้น การตอทอแบบปลายบานอาจเปน
สาเหตุใหกาซรั่วและทําใหบรรยากาศโดยรอบอยูในสภาพไวไฟได
• หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งหรือการบํารุงรักษาแลว ควรตรวจยืนยันวาไมมีการรั่วของกาซ
สารทําความเย็นเกิดขึ้น 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)
• สอดคลองกับระเบียบแหงชาติวาดวยเรองกาซ
2

min

2

min

0

0

ขอควรระวัง
• ถาเครื่องถูกนํ้า หรือความชื้นกอนการติดตั้ง อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
อยาเก็บเครื่องไวในหองใตดินที่ชื้น หรือใหเครื่องถูกฝนหรือนํ้า
• หลังนําเครื่องออกจากบรรจุภัณฑตรวจดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางละเอียด
• อยาติดตั้งเครองในสถานที่ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของกาซไวไฟเกิดขึ้น ในกรณีที่กาซรั่ว
และสะสมอยูโดยรอบตัวเครองอาจทําใหเกิดไฟไหมได
• อยาติดตั้งในสถานที่ซึ่งจะเพิ่มความสั่นใหกับเครื่อง อยาติดตั้งในสถานที่ซึ่งสามารถขยาย
ระดับเสียงของเครื่อง ที่ซึ่งเสียงและลมที่เปาออกมาอาจรบกวนเพื่อนบาน
• เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บ ระวังเมื่อจับถือสวนที่มีขอบคม
• กรุณาอานคูมือการติดตั้งนี้อยางละเอียดกอนติดตั้งเครื่อง ในคูมือประกอบดวยคําแนะนํา
สําคัญเพื่อการติดตั้งอยางถูกตอง
• ผูผลิตจะไมรับประกันความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเลยตอคําแนะนําในคูมือเลมนี้
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ขอกําหนดในการแจงการไฟฟาสวนทองถิ่น
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดแจงการไฟฟาสวนทองถิ่นใหทราบถึงการติดตั้งเครื่องนี้กอน
ดําเนินการแลว หากประสบปญหาใดๆ หรือหากการไฟฟาไมอนุญาตใหทําการติดตั้ง
หนวยงานผูใหบริการควรหามาตรการรับมือที่เหมาะสม
EN
■

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

(1)
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ชิ้นสวนอุปกรณเสริม
ตัวเครองภายใน
หมายเลข

ชอชิ้นสวน

หมายเลข

ชอชิ้นสวน

2

1

แผนติดตั้ง × 1

รีโมทคอนโทรลไรสาย × 1

4

3

แบตเตอรี่ × 2

โครงเสียบรีโมทคอนโทรล × 1

5

6

แผนกรอง Ultra pure × 2

สกรูยึด × 6

8

7

สกรูหัวแบน × 2

คูมือการใชงาน × 1

!

9

คูมือการติดตั้ง × 1

สกรูหัวแบน × 1

"

ฝาครอบแบตเตอรี่ × 1

แผนกรองอากาศ

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

แผนกรอง

การบํารุงรักษาและอายุการใชงาน
ทําความสะอาดทุก 3-6 เดือนหรือเมื่อฝุนเกาะที่แผนกรอง
1. แนะนําใหใชเครื่องดูดฝุนดูดทําความสะอาดฝุนที่ติดฝงอยูในแผนกรอง หรือใชเครื่องเปาลมเปาฝุนใหหลุดออกจากแผนกรอง
2. หากตองใชนํ้าทําความสะอาด ใหลางแผนกรองดวยนํ้าเปลา ตากแดดใหแหงเปนเวลา 3-4 ชั่วโมงหรือจนกวาจะแหงสนิท หรือใชเครื่องเปาผมเปาใหแหง อยางไร
ก็ตามการลางดวยนํ้าอาจลดประสิทธิภาพการทํางานของแผนกรองได
3. เปลี่ยนใหมทุก 2 ป หรือเร็วกวานั้น (ติดตอตัวแทนจําหนายเพอซื้อแผนกรองใหม) (P/N : RB-A622DA)
หมายเหตุ: อายุการใชงานของแผนกรองขึ้นอยูกับระดับของฝุนที่อยูในสภาวะแวดลอมนั้น หากระดับของฝุนมีมาก อาจจะตองทําความสะอาดและเปลี่ยนแผนกรองบอย
เราขอแนะนําใหคุณติดตั้งแผนกรองอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศในการกรองอากาศบริสุทธิ์และดับกลิ่นมากยิ่งขึ้น

แผนกรอง
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ผังการติดตั้งตัวเครองภายในและภายนอก
65 มม. หรือมากกวา

300 ม

ม. หรือ

สกรูหัวแบน
7

การตอทอดานหลังซาย ดานลางซาย และดานซาย
ผนัง
ขอเกี่ยว

มากกว
า

"

300 ม

ม. หร
ือมาก

ขอเกี่ยว

กวา

แผนกร

อง

!

การตอทอเสริมสามารถตอออกดานซาย,
ดานหลังซาย, ดานหลังขวา, ดานขวา,
ดานลางขวา หรือดานลางซาย
ดานขวา

ฉนวนหุมทอ

สกรูหัวแบน

ผงดาน

หนา)

ดานซาย
ดานลาง ดานหลัง
ขวา
ซาย ดานลางซาย

ไมควรใหทอน้ําทิ้งเกิดการหยอน

แผนกรอง

4 โครงเสียบรีโมทคอนโทรล

PL

100

100

C มม

รีโมทที่ใหมาเปนแบบไรสายซึ่งสามารถใชไดแบบมีสายเชนกัน
โปรดอาน “วิธีการเชอมตอรีโมทคอนโทรลสําหรับการใชงานผานสาย”
ในกรณีที่ตองใชการควบคุมแบบมีสาย

FI

DK

การจัดวางสลักเกลียวยึดของตัวเครองภายนอก
•

จํานวน

•

ยึดตัวเครองภายนอกใหแนนดวยสลักเกลียวสมอและแปนเกลียว
ถาเครองถูกลมกรรโชก
ใชสลักเกลียวสมอและแปนเกลียวขนาด ø8 มม. หรือ ø10 มม.
28

มม.
ชองระบาย
มม. อากาศ

มม.

108

มม.

500

อยางละชิ้น

97

มม.
280 มม.
53 มม.

Ø28

มม.

RO
BG

125 มม.
ชองระบาย
อากาศ

EE
LV

300

ทอสงสารทําความเย็น
ดานของเหลว : Ø6.35 มม.
ดานกาซ
: Ø9.52 มม.
(42TVBA010, 013)
: Ø12.70 มม.
(42TVBA016)
วัสดุที่ใชเปนฉนวนทอ
(โฟมโพลีเอธีลีนหนา 6 มม.)

วา

TR

SV

โฟมโพลีเอธีลีนฉนวนความ
รอนหนา 6 มม.

มากก

HU

NO

ชิ้นสวนในการติดตั้ง
ชอชิ้นสวน

. หรือ

มม.

F

กวา

ก
รือมา

.ห
D มม

มม.

100

8

600

45

CR

GR

ทอตอน้ําทิ้ง
(จัดเตรียมโดยชางติดตั้ง)

Ø2

400

E

ปูนอุดและเทปไวนิล

PT

NL

หุมฉนวนทอสารทําความเย็นแยกกัน
ไมควรหุมฉนวนรวม

วา

มม.

D

เข็มขัดรัดทอ

86

600

E

มม.
มม.

38TVBA013, 016

600

มากก

340

38TVBA010
C

. หรือ

ากกวา

รือม
มม. ห

320

F มม

2 รีโมทคอนโทรลไรสาย

การตอทอแบบปลายบานควรติดตั้งภายนอก
อาคาร

C มม. หรือมากกวา

7

C

ตรวจดูใหแนใจวาทอน้ําทิ้งอยูในตําแหนง
ลาดเอียงลง

เทปไวนิล
ใชหลังทําการทดสอบ
การระบายน้ํา
สกรูหัวแบน

B

IT

RU

3 แบตเตอรี่

A

FR

CZ

ตัดรูทอสง
ใหเอียงเล็กนอย

5

รหัส
ชิ้นสวน

TH

DE

ดานหลัง
ขวา

ตองปกปองระบบทอสารทํา
ความเย็น ไมใหเกิดสภาพ
การชํารุดเสียหายทางกายภาพได
โดยใชปลอกหุมพลาสติก
หรือวัสดุอนที่ใกลเคียงกัน

EN

102

(ติดที่แ

ตัดชิ้นสวน SPACER จากกลองบรรจุภัณฑของตัว
เครองภายใน มวนแลวใสไวระหวางตัวเครองภายใน
และผนังเพอหนุนตัวเครองภายในใหทํางานไดดียิ่งขึ้น

1 แผนติดตั้ง

ฝาครอบ
แบตเตอรี่

ชองระบายอากาศ

1

ชองระบายอากาศ

อยางละชิ้น

90

มม.

600 mm

ชองระบายน้ํา

38TVBA010

ชองระบายน้ํา
38TVBA013, 016

SK
SI
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ตัวเครองภายใน
เมอติดแผนติดตั้งกับผนังโดยตรง

สถานที่ติดตั้ง
•
•
•
•
•

1. ติดแผนติดตั้งเขากับผนังโดยใชสกรูยึดที่สวนบนและสวนลางเพอเกี่ยวเขากับ
ตัวเครองภายใน
2. การติดแผนติดตั้งบนผนังคอนกรีตดวยสลักเกลียวสมอ ให ใชรูสําหรับ
สลักเกลียวสมอตามภาพแสดงดานลาง
3. ติดตั้งแผนติดตั้งบนผนังตามแนวนอน

สถานที่ซึ่งมีพื้นที่โดยรอบเครองตามที่แสดงไว ในผังการติดตั้ง
สถานที่ซึ่งไมมีสิ่งกีดขวางใกลชองรับและระบายอากาศ
สถานที่ซึ่งติดตั้งทอสงไปยังตัวเครองภายนอกไดงาย
สถานที่ซึ่งสามารถเปดหนากากเครองออกได
ควรติดตั้งเครองภายในโดยใหมีความสูงอยางนอย 2.5 เมตร และตองหลีกเลี่ยง
การวางสิ่งของใดๆ ไวบนตัวเครองภายในดวย

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
•
•

เมอติดตั้งแผนติดตั้งดวยสกรูยึด อยาใชรูสําหรับสลักเกลียวสมอ
ไมเชนนั้น เครองอาจตกลงมา และทําใหไดรับบาดเจ็บและความเสียหาย
ตอทรัพยสิน

อยาใหตวั รับสัญญาณไรสายของตัวเครองภายในถูกแสงแดดโดยตรง
สวนไมโครโปรเซสเซอร ในตัวเครองภายในไมควรอยูใกลกับแหลงที่มีคลน
วิทยุ (RF) รบกวน
(รายละเอียดดูในคูม อื การใชงาน)

แผนติดตั้ง
(รักษาแนวระดับ)
สลักเกลียวสมอ

รีโมทคอนโทรล
•
•
•

45°

6 สกรูยึด
Ø4

ขอควรระวัง

การติดตั้งเครองไมมั่นคงอาจทําใหไดรับบาดเจ็บและความเสียหายตอ
ทรัพยสิน ถาเครองตกลงมา

45°

•

ในกรณีที่ผนังเปนแบบบล็อค อิฐ คอนกรีต หรือชนิดคลายกันนี้ ใหเจาะรูขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 5 มม. ที่ผนัง
ใสพุกยึดสําหรับสกรูยึด 6

•

ยึดมุมสีด่ า นและสวนลางของแผนติดตัง้ ดวยสกรูยดึ 4 ถึง 6 ตัว เพอติดตัง้

•

รีโมทคอนโทรล

าณ

ญ
สัญ

รีโมทคอนโทรล

วรับ

แนวรับ
สัญญาณ

มม. x 25R

พุกยึด
(ชิ้นสวนที่กําหนด)

แน

°
60

สวนยน 15 มม.
หรือนอยกวา

รูเสนผาศูนยกลาง 5 มม.

(มุมมองดานขาง) (มุมมองดานบน)
ตัวเครองภายใน

ตัวเครองภายใน

•

ไมควรมีสิ่งกีดขวางการสงสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เชน ผามาน ซึ่งจะกั้น
สัญญาณจากตัวเครองภายในได
อยาติดตั้งรีโมทคอนโทรลในสถานที่ถูกแสงแดดโดยตรง หรือใกลกับแหลง
ทําความรอนเชน เตาไฟ
เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากเครองรับโทรทัศนหรือเครองเสียงที่ใกลที่สุด
อยางนอย 1 เมตร (เพอปองกันการรบกวนของสัญญาณ)
ตําแหนงของรีโมทคอนโทรลถูกกําหนดตามที่แสดงไวดานลาง

การเจาะรูและการติดแผนติดตั้ง

หมายเหตุ

การเจาะรู
เมอติดตัง้ ทอสารทําความเย็นจากดานหลัง

วิธีการเชอมตอรีโมทคอนโทรล
สําหรับการใชงานผานสาย
รูทอ

ตัวเครองภายใน
Ø65

เหนือลูกศรคือกึ่งกลางของรูทอ

120

มม.

สายควบคุม

มม.

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

รีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ

•

เมอเจาะผนังที่มีโครงโลหะ โครงลวด หรือแผนโลหะ ให ใชฝาปดสําหรับรูทอซึ่ง
ขายตางหาก

การเตรียมตัวเครองภายใน

การติดแผนติดตั้ง
65

ขอเกี่ยว

1. เปดชองลมเขาแลวใหดันขึ้นจนกวาตัวชองลมจะหลุดออกมา
2. คอยๆ เปดดานลางของฝาครอบดานหนาออก แลวดึงดานบนของฝาครอบ
ดาน หนาเขาหาตัวเพอถอดออก ดังแสดงในรูปตัวอยางทีี่ 1
3. เตรียมสายควบคุมโดยใหขนาดและชนิดเปนไปตามขอแนะนําในรูป
ตัวอยางทีี่ 2
4. ตอสายควบคุมเขากับขั้วตอของชุดหลอดไฟแสดงการทํางานใหแนนหนา
ดังแสดงในรูปตัวอยางทีี่ 3 (ขันพอแนน แตไมเกิน 0.12 นิวตันเมตร
(0.01 กก.ม.))
5. จัดใหสายควบคุมออกทางชองที่เตรียมไวเหมือนกับชุดสายไฟและสายเชอมตอ
ตามรูปตัวอยางที่ 3 (ชองสําหรับสอดสายสัญญาณออก)
6. ประกอบแผงดานหนากลับโดยการยอนขั้นตอนตามหัวขอ 1 ถึง 2

103

300

300
144
50

50

1

รูทอ

ขอเกี่ยว
เชือก
ตัวเครองภายใน
ตุมน้ําหนัก

ขอเกี่ยว
6 สกรูยึด

แผนติดตั้ง
รูทอ

7
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แผงดานหนา

สายควบคุม

1

สกรู (Ø3.1×16L)
สําหรับแขวน
รีโมทคอลโทรล

สายควบคุม
รูสําหรับแขวน
รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรล

ผนัง

สกรู

สกรู

EN

รีโมทคอนโทรล
ฝาปดสกรู

2

* ขนาดสายสัญญาณ 28-22AWG
หรือ 0.08-0.32 มม.2
เสนผาศูนยกลางภายนอกไมเกิน 4.7 มม.,
ความยาวของสายควบคุมไมเกิน 30 ม.

70 มม.

8

9

แบบ A

5 มม.

สายควบคุม ชองสําหรับสอดสายสัญญาณออก

3

สกรู (Ø3.1×25L)
สําหรับยึดฝาครอบ
แบตเตอรี่

FR

แบบ B

IT
DE

สายควบคุม
ขั้วตอ
ชุดหลอดไฟ
แสดงการทํางาน

PT

ฝาครอบ
แบตเตอรี่
สกรู

!

ขันพอแนน แตไมเกิน
0.15 นิวตันเมตร (0.02 กก.ม.)

การเตรียมรีโมทคอนโทรล

* เนองจากหยดน้ําอาจทําใหเครองเกิดปญหาได จึงตองหุมฉนวนทอตอทั้งสองทอ
(ใช โฟมโพลีเอธีลีนเปนฉนวน)

ดานซาย

30 มม.

ดานลางขวา

สายควบคุม

แผนโพลีเอสเตอรปดรู
สําหรับสอดสายควบคุม
7 แบบ A

แบบ B

1. การตัดรอยตัดที่แผงดานหนา
ใหตัดพลาสติกทางดานซายหรือขวาของหนากากเครื่องปรับอากาศสําหรับการนํา
ทอนํ้ายาออกทางดานซายหรือขวา และตัดพลาสติกทางดานลางซายหรือขวา
เพื่อนําทอออกทางดานลางโดยใชคีมในการตัดพลาสติก
2. การเปลี่ยนทอนํ้าทิ้ง
สําหรับการตอทอทางดานซาย การตอดานลางซาย และการตอดานหลังซาย
จะตองเปลี่ยนทอนํ้าทิ้งและจุกปดทอนํ้าทิ้ง

ขั้วตอ
สายควบคุม
* ขั้วตอสําหรับการเดินสายไฟจะอยูทางขวา (แบบ A) หรือทางซาย (แบบ B) ขึ้นอยูกับ
คอนโทรลที่บรรจุอยูในกลอง
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HU
TR

GR
SV

NO
DK
RO

ดานขวา

10 มม.
* ขนาดสายสัญญาณ 28-22AWG
หรือ 0.08-0.32 มม.2
เสนผาศูนยกลางภายนอกไมเกิน
4.7 มม., ความยาวของสาย
ควบคุมไมเกิน 30 ม.

CR

FI
การเตรียมวางทอ

ดานลางซาย

การเปลี่ยนทอน้ําทิ้ง

ดานหลังขวา

6

RU

NL

การวางทอน้ําทิ้งและทอสง

การตัดรอยตัด
ที่แผงดานหนา

5

การติดตั้งทอน้ําทิ้งและทอสง

ดานหลังซาย

PL
CZ

*หมายเหตุ : 1. แนะนําให ใชสายสัญญาณที่มีฉนวนหุมสองชั้นในการเชอมตอ
รีโมทคอนโทรลและเครองปรับอากาศ
2. สําหรับการใชงานผานสาย รีโมทคอนโทรล 1 ตัว สามารถควบคุม
เครองปรับอากาศได 1 เครอง เทานั้น
3. ในการใชงานผานสายนั้นรีโมทคอนโทรลจะกลับสูคาเริ่มตน
(การตั้งคาความจํา, ตั้งเครองลวงหนาและการตั้งเวลาเปดและปด
นั้นนาฬกาจะกลับสูคาเริ่มตน) เมอผู ใชงานตัดแหลงจายไฟของ
เครองปรับอากาศ

1. ถอดฝาครอบดานหนาจอรีโมทคอนโทรลออกโดยการเลอนลงดานลางแลวดึงออก
2. หากมีแบตเตอรี่ถี ูกใชงานอยูใหทําการถอดออกกอน กรณีที่ใชรีโมทคอนโทรลแบบสาย
นั้นหากมีการใชงานรวมกับแบตเตอรี่อาจเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิด ของแบตเตอรี่ได
3. ทําชองทางเขาสําหรับสายควบคุมของรีโมทคอนโทรล โดยการใชไขควงเจาะที่
แผนพลาสติกชองรูปดไวตามรูปตัวอยางที่ 4
4. ใหสอดสายควบคุมของรีโมทคอนโทรลเขาทางดานหลังผานชองที่เตรียมไวตาม
รูปตัวอยางที่ 5
5. ทําการตอสายเขากับขั้วตอยึดดวยสกรู โดยให ใชสายควบคุมและเตรียมปลาย
สายใหเปนไปตามรายละเอียดของรูปตัวอยางที่ 6 และ 7 (ขันพอแนน แตไม
เกิน 0.25 นิวตันเมตร (0.03 กก.ม.))
6. จัดสายควบคุมทางดานหลังของรีโมทคอนโทรลโดยใหแนบไปตามรองที่เตรียม
ไว ใหตามรูปตัวอยางที่ 8
7. ทําการเจาะรูผนังสําหรับแขวนรีโมทคอนโทรลโดยการเตรียมรูใหเหมาะสมกับ
ขนาดสกรูที่มีใหแลวขนาด (Ø3.1×16L) ตามรูปตัวอยางที่ 9
8. ใหทําการทําเครองหมายและเจาะรูอีกหนึ่งรูดานลางสําหรับยึดตัวรีโมทเขากับผนังโดย
ใหเตรียมรูที่เหมาะสมกับสกรูที่มีใหแลวขนาด (Ø3.1×25L) ตามรูปตัวอยางที่ 9
9. ประกอบฝาครอบแบตเตอรี่เขากับตัวรีโมทคอนโทรล จากนั้นใชสกรูขนาด
(Ø3.1×25L) ที่มีไปใหแลวยึดผานตัวรีโมทคอนโทรลเขารูของผนังที่เตรียมไว
ตามรูปตัวอยางที่ ! (ขันพอแนน แตไมเกิน 0.15 นิวตันเมตร (0.02 กก.ม.))
10. ประกอบฝาครอบรีโมทคอนโทรลกลับโดยเลอนเขาจากดานลาง
4
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หมายเหตุ

วิธีการถอดทอน้ําทิ้ง
•
•
•

สามารถถอดทอน้ําทิ้งออกได โดยถอดสกรูที่ยึดทอน้ําทิ้ง
จากนั้นดึงทอออก
เมอถอดทอน้ําทิ้ง ควรระมัดระวังไมให โดนสวนที่
แหลมคมของแผนเหล็ก เพราะอาจทําใหบาดเจ็บได
ในการประกอบทอน้ําทิ้ง ใหเสียบทอน้ําทิ้งใหแนนจน
กระทั่งสวนเชอมตอสัมผัสกับฉนวนกันความรอน แลว
ยึดดวยสกรูตัวเดิม

วิธีการถอดจุกปดทอน้ําทิ้ง

ถาดัดทอไมถูกตอง อาจทําใหตัวเครองภายในติดบนผนังไมมั่นคง หลังสอดทอตอ
เชอมผานรูทอ ตอทอตอเชอมเขากับทอจากตัวเครองและพันรอบทอดวยเทปพันทอ

ขอควรระวัง
•

ทอน้ําทิ้ง

ใชคีมหัวแหลมหนีบจุกปดทอน้ําทิ้ง
แลวดึงออก

พันทอตอ (2 ทอ) และสายเชอมตอเขาดวยกันใหแนนดวยเทปพันทอ
ในกรณีที่เปนทอออกทางซายและทางดานหลังซาย พันเฉพาะทอตอ
(2 ทอ) เขาดวยกันดวยเทปพันทอ
ตัวเครองภายใน
ทอตอ

วิธีปดจุกปดทอน้ําทิ้ง

1) สอดประแจหกเหลี่ยม (4 มม.)
เขาไปกลางจุกปดทอน้ําทิ้ง

แผนติดตั้ง
•

2) ดันจุกปดทอน้ําทิ้งเขาไปใหแนน

•

เวลาใสจุกปดทอน้ําทิ้ง หามใสน้ํามันหลอลน
(น้ํามันหลอลนเครองเย็น) เพราะจะทําใหอายุ
การใชงานสั้นลงและทําใหเกิดการรั่วที่จุกปด
ทอน้ําทิ้งได
ไมมีชองวาง

•

สอดประแจ
หกเหลี่ยม (4 มม.)

•

ขอควรระวัง

จัดวางทออยางระมัดระวัง อยาใหทอใดๆ ยนออกจากแผนหลังของตัวเครอง
ภายใน
ตอทอจากตัวเครองและทอตอเชอมเขาดวยกันอยางระมัดระวัง แกะเทปที่หุม
บนทอตอเชอมออก เพอหลีกเลี่ยงการพันเทปสองชั้นที่ขอตอ หุมขอตอ
ดวยเทปไวนิล หรืออนๆ
เนองจากหยดน้ําจะทําใหเครองมีปญหา จึงตองหุมฉนวนทอตอเชอมทั้งสอง
ทอ (ใช โฟมโพลีเอธีลีนเปนฉนวน)
เมอดัดทอ ดัดอยางระมัดระวังอยาใหทอบุบ

ใสทอน้ําทิ้งและจุกปดทอน้ําทิ้งใหแนนหนา มิฉะนั้นน้ําอาจรั่วได

การติดตัวเครองภายใน
1. สอดทอผานชองในผนัง และเกี่ยวตัวเครองภายในบนแผนติดตั้งเขาที่
ขอเกี่ยวบน
2. เลอนตัวเครองภายในไปมาซายขวาเพอทดสอบวาเครองเกี่ยวอยูบนแผน
ติดตั้งแนนดีแลว
3. ขณะดันตัวเครองภายในเขาไปยังผนัง เกี่ยวเครองที่สวนลางบนแผนติดตั้ง
ดึงตัวเครองภายในเขาหาตัวเพอทดสอบวาเครองเกี่ยวอยูบนแผนติดตั้งแนน
ดีแลว

การตอทอดานขวาหรือซาย
•

หลังขีดรอยตัดที่แผงดานหนาดวย
มีดหรือลิ่ม ใหตัดออกดวยคีมหรือ
เครองมืออนที่คลายกัน
รอยตัด

1

การตอทอดานขวาลางหรือดานซายลาง
•

หลังขีดรอยตัดที่แผงดานหนาดวยมีด
หรือลิ่ม ใหตัดออกดวยคีมหรือเครอง
มืออนที่คลายกัน
•

ดัดทอตอใหหางจากผนัง 43 มม. ถาดัดทอตอมากกวา 43 มม. อาจทําใหตัว
เครองภายในติดบนผนังไมมั่นคง
ดังนั้นควรดัดทอโดยใชเครองดัดแบบสปริงเพอไมใหทอบุบ

กด
(ปลดขอเกี่ยว)

สําหรับการถอดตัวเครอง
ภายในออกจากแผนติดตั้ง
ใหดึงตัวเครองภายในเขาหา
ตัวขณะดันขางใตตรงสวน
ที่ระบุไว

กด

กด

การระบายน้ํา

ดัดทอตอใชรศั มีประมาณ 30 มม.

1. ปลอยทอน้ําทิ้งใหลาดลง

การตอทอสงหลังการติดตั้งเครอง (ดูรูป)

หมายเหตุ

(ไปยังสวนหนาสุดของขอตอ)

•

ดานกาซ

ควรเจาะรูดานนอกใหลาดเอียงลงเล็กนอย
อยาดัดทอน้ําทิ้ง
เปนรูปคลน

อยายก
ทอน้ําทิ้ง

ดานของเหลว
50 มม.
หรือมากกวา

รูปทรงดานนอกของตัวเครองภายใน
43 มม.

1 แผนติดตั้ง

2

การตอทอออกดานซาย

260 มม.
210 มม.

เกี่ยวที่นี่

ขอเกี่ยว

รอยตัด

•

สายเชอมตอ

R 30 มม. (ใชแกนโพลีเอธีลีนหรือ
ที่คลายกันในการดัดทอ)
80

อยาจุมปลาย
ทอน้ําทิ้งลงในน้ํา

ใชดามจับของไขควง เปนตน

อยาวางปลายทอน้ําทิ้ง
ในรางระบายน้ํา
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2. ทดลองใสน้ําในถาดรับน้ําทิ้ง เพอทดสอบการระบายของน้ําออกสูภายนอก
3. เมอตอทอตอน้ําทิ้ง หุมสวนเชอมตอทอตอน้ําทิ้งดวยฉนวนหุมทอ

ขอควรระวัง

จัดวางทอน้ําทิ้งใหระบายน้ําจากเครองไดสะดวก
การระบายน้ําที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดการหยดของน้ําได

ฉนวนหุมทอ

ทอน้ําทิ้ง

ภายในหอง

เครองปรับอากาศนี้ถูกออกแบบใหระบายน้ํา
ที่เกิดจากหยดน้ําซึ่งเกาะอยูดานหลังของตัว
เครองภายในใหไหลลงถาดรับน้ําทิ้ง
ดังนั้น ไมควรติดตั้งสายไฟหรืออุปกรณอนๆ
เหนือแนวระบายน้ํา

ทอตอน้ําทิ้ง

ผนัง

แนวระบายน้ํา

EN

ชองสําหรับพักทอ

TH

ตัวเครองภายนอก
สถานที่ติดตั้ง

การตอทอสงสารทําความเย็น

สถานที่ซึ่งมีพื้นที่โดยรอบตัวเครื่องภายนอกตามที่แสดงไวในผังการติดตั้ง
สถานทีซ่ งึ่ รองรับนํา้ หนักตัวเครือ่ งภายนอกไดและไมเพิม่ ระดับเสียงและการสัน่
• สถานที่ซึ่งเสียงจากการทํางานและลมที่เปาออกมาไมรบกวนเพื่อนบาน
• สถานที่ซึ่งไมถูกลมกรรโชก
• สถานที่ซึ่งไมมีการรั่วของกาซไวไฟ
• สถานที่ซึ่งไมกีดขวางทางเดิน
• เมื่อจะติดตั้งตัวเครื่องภายนอกในตําแหนงที่ถูกยกขึ้น ยึดขาตัวเครื่องใหแนน
• ความยาวของทอตอที่ใชได
รุน
38TVBA010
38TVBA013
38TVBA016
ไมตองเพิ่มสาร
ไมเกิน 15 ม.
ไมเกิน 15 ม.
ไมเกิน 15 ม.
ทําความเย็น
ความยาวสูงสุด
15 ม.
20 ม.
20 ม.
16
20
ม.
16
- 20 ม.
การเติมสารทํา
ความเย็นเพิ่มเติม
(20 ก. / 1 ม.) (20 ก. / 1 ม.)
•

•

IT

การบานทอ

•

การเติมสารทํา
0.460 กก.
0.680 กก.
ความเย็นสูงสุด
• ความสูงที่ใชไดของพื้นที่ติดตั้งเครองภายนอก
รุน
38TVBA010
38TVBA013
ความสูงไมเกิน
12 ม.
12 ม.

FR

DE

1. ตัดทอดวยเครองตัดทอ
เอียง

90

ขรุขระ

บิดงอ

PL

2. สวมแฟรนัทเขาไปในทอ และบานทอ
•

ขอบการขยายในการบานทอ : A (หนวย : มม.)

CZ

RIDGID (แบบคลัทช)
เสนผาศูนยกลางภายนอก
ของทอทองแดง
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.70
ความหนาของทอ

0.710 กก.

A

เครองมือมาตรฐาน R32
0 ถึง 0.5
0 ถึง 0.5
0 ถึง 0.5

12 ม.

ตัวจับทอ

IMPERIAL (แบบใชนอตหางปลา)
เสนผาศูนยกลางภายนอก
ของทอทองแดง
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.70
ความหนาของทอ

ทอ

สถานที่ซึ่งน้ําที่ระบายออกมาไมกอใหเกิดปญหา

ขอควรระวังในการเติมสารทําความเย็น

ใชเครองวัดทีม่ คี วามเทีย่ งตรงโดยใชอยางนอย 10 กรัม ตอระดับเข็มวัดเมอทําการ
เติมสารทําความเย็นหามใชเครองชัง่ นํา้ หนักทัว่ ไปหรือเครองมือลักษณะเดียวกันนี้

เครองมืออนที่มี
คุณสมบัติที่ทดแทนกันได
1.0 ถึง 1.5
1.0 ถึง 1.5
1.0 ถึง 1.5

0.8 มม. หรือใหญกวา

38TVBA016

•
•

อาจเกิดปญหาขึ้นไดถาติดตั้งตัวเครองภายนอกตรงตําแหนงที่ระบายนํ้าออก
ใหปดจุดที่นํ้ารั่วดวยกาวซิลิโคนหรือสารที่ใชอุดรอยรั่ว

1.5 ถึง 2.0
1.5 ถึง 2.0
2.0 ถึง 2.5

0.8 มม. หรือใหญกวา

หามขีดขวนพื้นผิวดานในของชิ้นสวนที่ผานการแฟลรแลวขณะกําจัดสวนขุยออก
หากทําการขยายทอโดยพื้นผิวดานในของชิ้นสวนมีรอยขีดขวน จะทําใหกาซ
สารทําความเย็นรั่วไหล

จัดใหทอ ทีเ่ ชอมอยูก ง่ึ กลาง และขันแฟรนทั ใหแนนดวยนิว้ จากนัน้ ขันแปนเกลียว
ใหแนนดวยประแจปากตาย และประแจทอรกตามภาพแสดง

1. ติดตั้งตัวเครองภายนอกโดยอยาใหมีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ
2. เมอติดตั้งตัวเครองภายนอกในสถานที่มีลมกรรโชกเสมอ เชน ชายทะเล
หรือชั้นสูงๆ ของอาคาร ควรปองกันการทํางานของพัดลมโดยใชทอลมหรือ
แผนกันลม
3. ควรติดตั้งตัวเครองภายนอกใหพนจากทิศทางลม โดยเฉพาะในบริเวณที่มี
ลมแรง
4. การติดตั้งในสถานที่ตอไปนี้อาจทําใหเกิดปญหา
อยาติดตั้งเครองในสถานที่ดังนี้
• ที่ซึ่งเต็มไปดวยน้ํามันเครอง
ลมแรง
• ที่ซึ่งมีความเค็ม เชน ชายทะเล
• ที่ซึ่งเต็มไปดวยกาซซัลไฟด
• ที่ซึ่งอาจกอใหเกิดคลนความถี่สูง
เชน จากเครองเสียง เครองเชอมโลหะ และอุปกรณทางการแพทย

ขอตอ
ดานเกลียวนอก
ใชประแจขันใหแนน

ขอควรระวัง

CR
HU

NL
GR
SV
FI
NO
DK

การขันแนนขอตอ

ขอควรระวัง

RU

TR
R32

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

PT

แฟรนัท

RO
BG

ดานเกลียวใน

EE

ใชประแจทอรกขันใหแนน

LV

อยาใชแรงบิดมากเกินไป ไมเชนนั้น แปนเกลียวอาจแตกได ขึ้นอยูกับการ
ติดตั้งดวย

SK
SI
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(หนวย : นิวตันเมตร)
เสนผาศูนยกลางภายนอกของทอทองแดง
Ø6.35 มม.
Ø9.52 มม.
Ø12.70 มม.
•

ขอควรระวัง

แรงบิดในการขันแนน
16 ถึง 18 (1.6 ถึง 1.8 กก.ม.)
30 ถึง 42 (3.0 ถึง 4.2 กก.ม.)
50 ถึง 62 (5.0 ถึง 6.2 กก.ม.)

แรงบิดในการขันแนนการตอทอแบบปลายบาน

แรงดันของสารทําความเย็นรุน R32 สูงกวา
รุน R22 (ประมาณ 1.6 เทา) ดังนั้นใหขันแนน
ทอแบบปลายบานซึ่งเชอมตอตัวเครองภายนอก
กับตัวเครองภายในดวยแรงบิดที่กําหนดไว
โดยใชประแจวัดแรงบิด ถาตอทอแบบปลายบาน
ไมถูกตอง นอกจากจะเปนสาเหตุใหกาซรั่วแลว
ยังอาจทําใหวงจรสารทําความเย็นเกิดปญหา

•

บานทอที่
ดานตัวเครอง
ภายใน

บานทอที่
ดานตัวเครอง
ภายนอก

การไลอากาศออก
การไลอากาศ

ไลอากาศในทอตอเชอมและในตัวเครองภายในดวยปมสุญญากาศ อยาใชสาร
ทําความเย็นในตัวเครองภายนอก สําหรับรายละเอียดดูที่คูมือของปมสุญญากาศ

•

เปดกานวาลวออกตลอดทาง แตอยาเปดเกินตัวสตอปเปอร
ขนาดของประแจหกเหลี่ยม
A = 4 มม.
A = 5 มม.

ขันฝาครอบลิ้นวาลวใหแนนดวยแรงบิดตามตารางตอไปนี้
จุก

การใชปมสุญญากาศ

ขนาดของจุก
(H)

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

H17 - H19

ใชปมสุญญากาศที่มีระบบปองกันการไหลยอนกลับ เพอกันไมใหน้ํามันภายในปมไหล
กลับเขาไปในทอของเครองปรับอากาศเมอปมหยุดทํางาน
(หากมีน้ํามันที่อยูภายในเครองปมสุญญากาศเขาไปในเครองปรับอากาศที่ใช
สารทําความเย็นชนิด R32 อาจทําใหวงจรระบบทําความเย็นของเครองปรับ
อากาศทํางานไดไมดี)
1. ตอทอเติมสารทําความเย็นจากวาลวทอรวมไปยังวาลวบริการของวาลว
รวมที่ดานกาซ
2. ตอทอเติมสารทําความเย็นเขากับพอรทของปมสุญญากาศ
3. เปดดามจับวาลวเกจทอรวมดานแรงดันต่ําใหสุด
4. เปดปมเพอเริ่มการถายอากาศ การถายอากาศใชเวลาประมาณ 15 นาที
ถาทอสงมีความยาว 20 เมตร (15 นาที สําหรับ 20 เมตร) (สมมุติความจุ
ของปมคือ 27 ลิตรตอนาที) และคาที่ควรอานไดจากเกจแรงดันประกอบ
คือ -101 กิโลปาสคาล (-76 ซม. ปรอท)
5. ปดดามจับวาลวเกจทอรวมดานแรงดันต่ํา
6. เปดกานวาลวของวาลวรวม (ทั้งดานกาซและของเหลว)
7. ถอดทอเติมสารทําความเย็นออกจากวาลวบริการ
8. ขันจุกปดบนวาลวรวมใหแนน

ทอเติมสารทําความเย็น
ทอตอเชอม

ขจัดฝุนและความชื้น (ภายในทอตอเชอม)
ขันแนนขอตอ (ระหวางทอและตัวเครอง)
ถายอากาศในทอตอเชอมออกดวยปมสุญญากาศ
ตรวจการรั่วของสารทําความเย็น (จุดเชอมตอ)
โปรดแนใจวาวาลวรวมเปดจนสุดแลวกอนใชงาน
หามนําคอนเน็คเตอรเชิงกลที่ใชงานซํ้าและขอตอที่ผานการแฟลรมาใช
กับตัวเครื่องภายใน เมื่อนําคอนเน็คเตอรเชิงกลมาใชงานซํ้ากับตัว
เครื่องภายใน จะตองทําความสะอาดชิ้นสวนกันรั่วใหดี
เมื่อนําขอตอที่ผานการแฟลรมาใชกับตัวเครื่องภายใน จะตองประกอบ
ชิ้นสวนการแฟลรใหม

ขนาดทอของวาลวรวม
12.70 มม. และเล็กกวา
15.88 มม.

หลังตอทอสงเขาตัวเครองภายใน คุณสามารถไลอากาศพรอมกันได

ดามจับ Low

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ขอควรระวังในการควบคุมวาลวรวม
•

เกจแรงดันประกอบ
–101 กิโลปาสคาล
(–76 ซม. ปรอท)

6 จุดสําคัญในการเดินทอ

จุกปดกานวาลว
H22 - H30
H14

จุกปดวาลวบริการ
H17

ตองใชประแจ
หกเหลี่ยม
A

H

จุกปดวาลวบริการ

เกจแรงดัน
วาลวทอรวม

จุกปดกานวาลว

ดามจับ High
(ปดใหสนิท)
ทอเติมสารทําความเย็น
ตัวแปลงปมสุญญากาศ สําหรับ
ปองกันการไหลยอนกลับ
ปมสุญญากาศ

วาลวรวมที่ดานกาซ
วาลวบริการ (แกนวาลว (เข็มปรับ))
วาลวรวมที่ดานของเหลว
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การทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
รุน
แหลงจายไฟฟา
กระแสไฟฟาสูงสุด
ขนาดเบรคเกอรวงจรไฟฟา
สายของแหลงจายไฟ

42TVBA010

42TVBA013

42TVBA016

50Hz, 220 V 1 เฟส
5.30A

6.30A

15A

15A

8.70A
15A

H07RN-F หรือ 60245 IEC66 (1.5 มม. หรือใหญกวา)
2

สายเชอมตอ

EN

H07RN-F หรือ 60245 IEC66 (0.75 มม.2 หรือใหญกวา)

TH

การเชอมตอสายไฟ

FR

ตัวเครองภายใน

ตัวเครองภายนอก

การเดินสายเชอมตอทําได โดยไมตองถอดแผงดานหนาออก

1. ถอดฝาครอบวาลว, ฝาครอบสวนที่เปนไฟฟาและตัวยึดสายไฟออกจาก
ตัวเครองภายนอก
2. ตอสายเชอมตอเขากับขั้วตอตามที่ระบุไว โดยใหหมายเลขตรงกับบล็อคขั้วตอของ
ตัวเครองภายในและภายนอก
3. เสียบสายไฟและสายเชอมตอเขาไปในบล็อคขั้วตอใหสุดอยางระมัดระวัง แลว
ยึดไวดวยสกรู
4. ใชเทปไวนิลหรืออน ๆ พันรอบ ๆ สายไฟที่ไมได ใชเพอกันไฟฟา
5. ยึดสายไฟและสายเชอมตอเขากับตัวยึดสายไฟ
6. ประกอบฝาครอบสวนที่เปนไฟฟาและฝาครอบวาลวลงบนตัวเครองดานนอก

1. ถอดหนากากดานหนา
เปดหนากากดานหนาขึ้นและดึงเขาหาตัว
2. ถอดฝาครอบขั้วตอและตัวยึดสายไฟ
3. สอดสายเชอมตอ (ตามที่กําหนดไว) เขาไปในรูทอที่ผนัง
4. ดึงสายเชอมตอผานชองสายไฟที่แผงดานหลัง ใหสายโผลออกมาดานหนา
ประมาณ 20 ซม.
5. สอดสายเชอมตอเขาไปในบล็อคขั้วตอใหสุด และยึดใหแนนดวยสกรู
6. แรงบิดในการขันแนน : 1.2 นิวตันเมตร (0.12 กก.ม.)
7. ยึดสายเชอมตอใหแนนดวยตัวยึดสายไฟ
8. ติดฝาครอบขั้วตอ ตัวรองแผนดานหลัง และหนากากดานหนาที่ตัวเครอง
ภายใน

IT
DE
PT
PL
CZ
RU

บล็อคขั้วตอ

แผงดานหนา

CR
HU

ฝาครอบลิ้นวาลว
หนากากดานหนา

NL

สกรู

สกรู

GR

ตัวยึดสายไฟ

SV

ฝาครอบขั้วตอ

วิธีการติดตั้งหนากากดานหนาที่ตัวเครองภายใน
•

TR

FI

สําหรับการประกอบหนากากดานหนา ใหประกอบในลําดับยอนกลับกับการถอด
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BG
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แหลงจายไฟและการเชอมตอสายเชอมตอ
กําลังกระแสไฟฟาของแหลงจายไฟที่บล็อคขั้วตอของตัวเครองภายนอก
ตัวเครื่องภายใน
สายเชอมตอ

ตัวเครื่องภายนอก

การเชอมตอสายเคเบิลเชอมตอกับ 1 2 3

บล็อคขั้วตอ

บล็อคขั้วตอ (1 2 3)
สายเชอมตอ

สายไฟ

สายดิน
สายดิน
สายเชอมตอ

สายดิน
สายไฟ

สายเชอมตอ

ความยาวที่ปอกออกของสายเชอมตอ
50 มม.

สายดิน

10 มม.

3

10 มม.
70 มม.

ขอควรระวัง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แหลงจายไฟตองเหมือนกับพิกัดของเครื่องปรับอากาศ
ควรมีแหลงจายไฟสําหรับการใชงานของเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ
สายไฟของแหลงจายไฟสําหรับเครื่องปรับอากาศนี้ตองใชเบรคเกอรวงจรไฟฟา
ควรแนใจวาขนาดและวิธีการเดินสายไฟของแหลงจายไฟและสายเชื่อมตอเปนไปตามขอกําหนด
สายทุกเสนตองเชื่อมตอกันอยางแนนหนา
เดินสายไฟเพื่อใหเกิดวิสัยสามารถของการเดินสายไฟปกติทั่วไป
การเชื่อมตอสายที่ไมถูกตองอาจทําใหสวนที่เปนไฟฟาไหม
การเดินสายไฟที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ จะทําใหเกิดการติดไหมหรือควันไฟได
ผลิตภัณฑนี้สามารถเชื่อมตอกับแหลงจายไฟหลักได
การเชื่อมตอกับการเดินสายไฟแบบตายตัว: สวิตชที่ตัดการเชื่อมตอขั้วสายไฟทุกขั้วและมีระยะหางหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม. ในทุกขั้วสายไฟ ตองใชรวมในการเดิน
สายแบบตายตัว
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ระบบอน ๆ
การทดสอบการรั่วของสารทําความเย็น

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

จุดตรวจสอบ
ตัวเครองภายใน

EN
TH
FR
IT
ปุม OPERATION /

จุดตรวจสอบ
ตัวเครองภายนอก
•

RESET

การตั้งคาระบบเริ่มทํางานใหมอัตโนมัติ

ตรวจดูการตอแฟรนัท เพอหาการรั่วของสารทําความเย็นดวยเครองตรวจการรั่ว
ของสารทําความเย็นหรือน้ําสบู

ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบมาใหสามารถเริ่มทํางานใหมหลังไฟฟาขัดของ เครอง
จะเริ่มงานอีกครั้งในสภาวะเดิมได โดยอัตโนมัติ

การเลือกรีโมทคอนโทรล A-B
•

•
•

รายละเอียด

ระบบเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติของผลิตภัณฑนี้จะถูกเปดเปนคาเริ่มตนจาก
บริษัทผูผลิต และสามารถทําการปดใชระบบนี้ไดเมอตองการ

การติดตั้งเครองปรับอากาศสองตัวในหองเดียวกันหรือหองที่เชอมติดกัน หากสั่ง
การใชงานดวยรีโมทคอนโทรล เครองปรับอากาศทั้งสองตัวจะไดรับสัญญาณและ
ทํางานเหมือนกัน ในกรณีนี้สามารถตั้งใหเครองปรับอากาศและรีโมทคอนโทรลคู
ใดคูหนึ่งเปนแบบ B ได (เครองปรับอากาศจะถูกตั้งเปนแบบ A มาจากโรงงาน)
หากตั้งคาระหวางรีโมทคอนโทรลและตัวเครองภายในไมเหมือนกัน จะไมสามารถ
สงสัญญาณถึงกันได
การตอทอและสายไฟ ไมเกี่ยวของกับการตั้งคาแบบ A หรือการตั้งคาแบบ B

การปดระบบเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติ
•

•

การตั้งรีโมทคอนโทรล B

1. กดปุม [RESET] ที่ชุดภายในเพอเปดเครองปรับอากาศ
2. ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ชุดภายใน
3. ใชปลายดินสอกดปุม [CHECK] ที่รีโมทคอนโทรลคางไว โดย ขอความ “00” จะ
แสดงขึ้นมาบนหนาจอ (รูป 1)
4. กดปุม [MODE] ในขณะที่กดปุม [CHECK] คางไวอยู สัญลักษณ “B” จะแสดง
ขึ้นมาบนหนาจอ และขอความ “00” จะหายไป และเครองปรับอากาศจะปดการ
ทํางาน รีโมทคอนโทรล B ถูกบันทึกไวแลว (รูป 2)
หมายเหตุ: 1. ทําซ้าํ ขัน้ ตอนดานบนเพอรีเซ็ตรีโมทคอนโทรลไปเปนรีโมทคอนโทรล A
2. รีโมทคอนโทรล A จะไมแสดงสัญลักษณ “A”
3. คาที่ตั้งมาจากโรงงานคือ A

1

•
•

PL
CZ
RU

HU

กดปุม [OPERATION] ที่เครองภายในคางไว 3 วินาที เพอตั้งการทํางาน
(มีเสียงบิ๊ป 3 ครั้ง และไฟแสดงการทํางานกะพริบ 5 ครั้งตอวินาทีเปนเวลา 5 วินาที)

หมายเหตุ

PT

CR

กดปุม [OPERATION] ที่เครองภายในคางไว 3 วินาที
(มีเสียงบิ๊ป 3 ครั้ง แตไฟแสดงการทํางานไมกะพริบ)

การเปดระบบเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติ

การแยกใชรีโมทคอนโทรลควบคุมการทํางานชุดภายในแตละตัว ในกรณีที่ติดตั้ง
เครองปรับอากาศสองเครองใกลกัน

DE

TR
NL

ในกรณีทม่ี กี ารตัง้ เวลาเปดหรือการตัง้ เวลาปด ระบบนีจ้ ะไมทาํ งาน
คาทีต่ ง้ั จากโรงงานของฟงกชนั การเริม่ การทํางานใหมอตั โนมัตจิ ะอยูใ นตําแหนง
เปดการทํางาน (ON)

GR
SV
FI
NO
DK

2
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Ø9.5

0.8

Ø6.4

0.8

0.8

Ø12.7

3. เมอระบบทอภายนอกมีทอไมไดเชอมตอ หรือมีกาซรั่วจากทอ
และทอยังไมไดรับการซอมและเปลี่ยนใหม
• อาจเปนเพราะฝน หรืออากาศ รวมถึงความชื้นที่เขาไปในทอ
4. เมอทอเย็นไมสามารถกลับมาทํางานไดแมวาจะใชอุปกรณซอม
ทอสารทําความเย็น
• เปนไปไดวามีนํ้ามันปนเปอนหรือความชื้นอยางมากในทอ

เสนผาศูนยกลางนอกของทอ
R32, R410A
ความหนา
R22

ในกรณีตอไปนี้ ทอที่มีอยูจะไมสามารถกลับมาใชใหมได ให
ทําความสะอาดทอที่มีอยู หรือเปลี่ยนทอใหม
1. เมอมีรอยรั่วหรือรอยบุบที่ชัดเจน ใหใชทอใหมสําหรับทอสาร
ทําความเย็น
2. เมอความหนาของทอที่มีอยูนั้นบางกวาความหนาที่กําหนด
“เสนผาศูนยกลางของทอ และความหนา”
ใหใชทอใหมสําหรับทอสารทําความเย็น
• ตรวจแรงดันที่ใชงาน R32 สูง (1.6 เทาของ R22) หากมี
รอยรั่วหรือรอยบุบของทอ หรือใชทอบางกวาที่กําหนด อาจ
ทําใหทอไมสามารถทนแรงดันได ซึ่งสงผลทําใหทอแตก
* ขนาดเสนผาศูนยกลางและความหนาของทอ (มิลลิเมตร)

ขอหามสําหรับการใชทอที่มีอยู

กรุณาตรวจสอบและสังเกตสภาพสามขอนี้ในทอ
1. แหง (ไมมีความชื้นในทอ)
2. สะอาด (ไมมีฝุนในทอ)
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

ทําใหแนนหรือพัน
เทปกาว

วิธีการเก็บ
ทําใหแนน

เมอทําการถอดตัวเครองภายในและภายนอกเปนระยะเวลา
นาน ๆ ใหทําการเก็บรักษาทอตามคําแนะนําดังตอไปนี้
• หากไมกระทําตามคําแนะนํา สนิมอาจเพิ่มขึ้นหรือความชื้นหรือ
สารอนเนองจากการควบแนนในทอ
• สนิมไมสามารถนําออกไดดวยการทําความสะอาด และจําเปน
ตองเปลี่ยนทอใหม

การรักษาทอ

คําอธิบายเบื้องตนเปนผลที่ไดการรับรองโดยบริษัทของเรา และ
อธิบายถึงมุมมองของเรา สําหรับผลิตภัณฑเครองปรับอากาศ
ของบริษัท แตไมไดรับรองวาการใชทอที่มีอยูนั้นจะใชไดกับ R32

หมายเหตุ

5. หากมีอุปกรณดูดความชื้นติดตั้งอยูในทอสารทําความเย็น
• อาจทําใหมีสนิมของทองแดงเกิดขึ้นในทอ
6. เมอเครองปรับอากาศเดิมถูกถอดออกหรือจากการนําสาร
ทําความเย็นออกจากทอแลว ใหตรวจสอบคราบนํ้ามัน หาก
แตกตางจากปกติ ไมสามารถนํากลับมาใชได
• หากเกิดสนิมของทองแดง นํ้ามันของสารทําความเย็นจะ
เปนสีเขียว มีความเปนไปไดวาความชื้นไปผสมกับนํ้ามัน
ภายในทอ
• นํ้ามันเปลี่ยนสี หรือสิ่งตกคางจํานวนมาก หรือมีกลิ่นไมพึง
ประสงค
• มีผงโลหะหรือสิ่งผุกรอนจํานวนมาก ที่สามารถมองเห็นได
ในนํ้ามันของสารทําความเย็น
7. เมอเครองปรับอากาศเคยมีประวัติคอมเพลสเซอรเสียและ
เคยถูกเปลี่ยนมาแลว
• เมอพบนํ้ามันเปลี่ยนสี ผงโลหะ, สิ่งผุกรอน หรือสิ่งแปลก
ปลอมเจือปนอาจทําใหเกิดปญหา
8. เมอมีการติดตั้งและถอดออกของเครองปรับอากาศ
ซํ้าไปซํ้ามา เชน สัญญาเชาซื้อ
9. หากประเภทของสารทําความเย็น ของเครองปรับอากาศที่มี
อยูไมใชนํ้ามันตอไปนี้ (นํ้ามันแร Suniso), Freol-S MS
(นํ้ามันสังเคราะห) อัลคินเบ็นซิน (HAB, Barrel Freeze)
ชุดเอสเตอร PVE จะถือวาเปนกลุมของอีเธอร
• ฉนวนกันความรอนของเครองคอมเพรสเซอรเสอมสภาพ
ลง

ภาคผนวก

ใช
หลังจากเครองปรับอากาศที่มีอยูไดเปดใชงานในโหมด
ทําความเย็นประมาณ 30 นาที หรือนานกวานั้น ทําการกัก
เก็บสารทําความเย็น *เพอทําความสะอาดและเก็บนํ้ามัน
เพอทําความสะอาดทอและเก็บนํ้ามันออกจากทอ
• การเก็บสารทําความเย็น ใหใชวิธีปม

•

ทดสอบเดินเครอง

(ทดสอบความแนนของอากาศ) ดูดความชื้น
เติมสารทําความเย็น และตรวจสอบรอยรั่วของกาซ

มีการรั่วของนํ้ามันหรือสิ่งตกคางออกมาหรือไม
(เมอนํ้ามันเสอมลง สีของนํ้ามันจะเปลี่ยนเปนสีโคลน
หรือสีดํา)
ไม
ใหเชอมตอตัวเครองภายในและภายนอกกับทอที่ใชอยู
• ใหใชแฟรนัทที่ติดอยูกับหนวยหลักสําหรับตัวเครองภายใน
และภายนอก (หามใชแฟรนัทของทอที่มีอยูแลว)
• ทําการแฟลรทอใหมใหมีขนาดเดียวกับ R32

ใหถอดเครองปรับอากาศที่มีอยูในระบบทอและใหสวนทอ
(ความดันกาซไนโตรเจน 0.5 MPa) เพอนําสิ่งตกคางในทอ
ออก
หมายเหตุ: ในกรณีทอคู ใหตรวจสอบวาไดสวนทอยอยแลว
•

•

•

ทอแอรที่มีอยูสามารถใชงานไดหรือไม

ไม

มีรอยรั่วรอยบุบในทอที่ใชในปจจุบันหรือไม

ใช

ไม

ใช

ไมทาสารทําความเย็นบนผิวของแฟลร

A

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

2) แฟลรสําหรับเครองจักร ขนาด A

H

เสนผาศูนยกลางภายนอก Ø6.4 Ø9.5
ขอบทอทองแดง
สําหรับ R32, R410A
17
22
สําหรับ R22
เหมือนกับดานบน

1) ความกวางของแฟรนัท: H

16.6
16.2

Ø12.7

(มม.)

26
24

Ø12.7

(มม.)

ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแฟรนัทในระบบทอ และแฟลรสําหรับ
เครองจักรเนองจากแรงดันในทอ

ใหทําความสะอาด หรือใชทอใหม

(หากมีสิ่งตกคางออกมา ใหถือวามีการรั่วของสารตกคาง
ในระดับมาก)

ความดันกาซไนโตรเจน 0.5 MPa

ทอที่ใชงานอยู : ไมสามารถใชได
• ใหใชทอใหม
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