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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.)
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.
• 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.

2
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• 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.
• 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.
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 AND INSTALLATION PARTS
Indoor Unit
No.

Part name

No.

Part name

2

1
Installation plate × 1

EN

Wireless remote control × 1

ES

4

3
Battery × 2

Remote control holder × 1

FR
5

6
Ultra pure filter × 2

IT

Mounting screw × 10

DE
8

7
Flat head wood screw × 2

Screw × 2

9

PT
PL

!
Owner’s Manual × 1

Installation Manual × 1

CZ
RU

"
Decorative fabric (dark gray) × 1

CR
HU

Air filter
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
GR

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

SV
FI
NO
DK

Attach filter to predetermined
position of air filter

Decorative fabric

" Decorative fabric

Maintenance & Shelf-life
• Clean when dust stuck or covers the decorative fabric.
• Take extra care when cleaning the decorative fabric.
• Vacuum the decorative fabric with soft brush nozzle that use for cleaning on furniture or curtain.

BG

• In case of getting heavy dirty on decorative fabric, please use dry cleaning service or wash by hand with warm
water separated from other clothes (to avoid color staining), then line dry in the shade.
Note:
• Switch ‘OFF’ and unplug the air conditioner before removing the grille and decorative fabric.
• Ensure decorative fabric are completely dry before refitting to the grille.
• Do not put the decorative fabric in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, microwave or near an open flame.

RO

EE
Vacuum cleaner

LV
SK
SI
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INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS
73 mm or more

For the rear left and bottom left piping

Hook
Mounting
screw

6

Wall

Hook

1
300 m

Installation
plate

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.

m or m

ore

350 m

m or m

ore

Hook

The auxiliary piping can be connected
to rear left, rear right, bottom right or
bottom left.
Shield pipe

Air filte

r

Rear right
Bottom
right

(Attach

to the

5

front p

Bottom left

Do not allow the drain hose to get slack.

Vinyl tape
Apply after carrying
out a drainage test.

anel.)

Rear
left

Cut the piping
hole sloped
slightly.

Filter

Flat head

Make sure to run the drain hose sloped
downward.

7 wood screw

600 mm or more

3 Batteries

control
4 Remote
holder

2

Wireless
remote control

100 m

The flare connection should be installed
outdoors.

e

0
10

mm

or

r
mo

Saddle

m or m

ore

600 m
mm

or

Insulate the refrigerant pipes separately
with insulation, not together.

m or m

e

0
60

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

Extension drain hose
(Not available,
provided by installer)

r
mo

ore

6 mm thick heat resisting
polyethylene foam

Optional Installation Parts
Q’ty

A

Refrigerant piping
Liquid side : Ø6.35 mm
Gas side
: Ø9.52 mm
(42TVCA010, 013)
: Ø12.70 mm
(42TVCA018)

One
each

B

Pipe insulating material
(polyethylene foam, 6 mm thick)

1

• 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.
108 mm

125 mm

Air inlet

86 mm

102 mm

Ø3
8m

m

28 mm

320 mm

Parts name

340 mm

Part
code

Fixing bolt arrangement of outdoor unit

Air outlet

90 mm

600 mm

C

Putty, PVC tapes

One
each

Drain outlet

6
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INDOOR UNIT
• Space allows for moving range of the air inlet grille and horizontal louver
in operation above curtain rails, window cornice or other objects.

Installation Place

(Unit : mm)

• 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.

55

460

EN
300

Air inlet grille

ES

CAUTION
40

• 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.)

Horizontal louver

Remote control
• 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.

Indoor unit

(Side view)

When the installation plate is directly mounted
on the wall

45°

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.

io

pt

ce

Re

°
60

n

Remote
control

130

CAUTION

(Top view)

45°

Curtain rails,
window cornice
or other objects

• If have curtain rails, window cornice or other objects, allow space from
the indoor unit should be 45 mm or more.
• If allow space is less than 45 mm, this can affect the opening and
closing of the air inlet grille and the horizontal louver.
• However, there should be no objects in the air outlet position.
It will block the air flow direction and drop performance.

Indoor unit

Remote
control

e

ng

ra

Reception
range

45*

Distance between
bottom of indoor unit
to maximum horizontal
louver opening

Cutting a Hole and Mounting
Installation Plate

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.

When installing the refrigerant pipes from the rear

Projection
15 mm or less

5 mm dia. hole

6
To the center of the pipe hole

Recommended mounting
screw positions

• 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.
(Unit : mm)

55

Hook
300

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

350
200

200
55

TR

RO
BG
EE

NOTE

73

Indoor unit outline

CR

DK

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

Mounting the installation plate

RU

NO

CAUTION

NOTE

CZ

FI

Mounting screw
Ø4 mm x 25R

Clip anchor
(local parts)

• 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.

PL

SV

Ø65 mm

120 mm

PT

GR

Anchor bolt

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.

DE

NL

Installation plate
(Keep horizontal direction.)

Pipe hole

IT

HU

CAUTION

Cutting a hole

FR

LV

55

SK
Pipe hole
Drain hose position

Hook
Thread

Hook
Weight

SI

Pipe hole
Drain hose position

7
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• Cut off the pipe exist from inside of Front panel using a coping saw or an
equivalent tool.
• The plastic burrs from the cutting process should be removed with a half
round file or an equivalent tool.

Piping and Drain Hose Installation
Piping and drain hose forming
• Since dewing results in a machine trouble, make sure to insulate both
connecting pipes. (Use polyethylene foam as insulating material.)
• The connection of pipes can be installed in the following directions.

Changing
drain hose

Die-cutting
Front panel slit

Rear left
Bottom left
Bottom right

• Rear right

Piping preparation

Rear right

Half round file

Coping saw

CAUTION
When cutting the Front panel, be careful of cutting tools and any sharp
edges of plastic. It can cause injuries.

• Rear left

How to remove the drain hose
• Removed fixing screw of LED set then pull out it from the main body.
• Removed 2 screws to fix drain pan then secure remove the drain pan from
the main body.

Drain hose

Drain hose

• Bottom right

• Bottom left
Drain hose

Drain hose

Cut out
Front panel slit

Drain pan

Cut out
Front panel slit

LED set

Screw 2 pcs.

Screw

• The drain hose can be removed by removing the screw securing the drain
hose then secure rotate steel plate of drain hose to out of the Drain pan and
pulling out the drain hose.

1. Die-cutting Front panel slit
• Cut out the slit on the bottom left or bottom right side of the Front panel
for the bottom left or bottom right connection with a coping saw or an
equivalent tool.

Screwdriver

2. Changing drain hose
• The factory default of the drain hose is installed on the right side.
• For bottom-leftward connection and rear leftward connection’s piping,
it is necessary to change the drain hose and drain cap.

Screw
Drain hose

How to cutting the Front panel
• To connect piping to the bottom side, the Front panel must be cut off.
• The front panel can be removed by removing 2 screws securing then
secure remove the front panel from the main body.
w Be careful of air inlet grill fall down that may cause of injure or part
damage.

Steel plate of drain hose

How to fix the drain hose
• To install the drain hose, insert the drain hose firmly until the connection part
contacts with heat insulator (foam), secure push steel plate of drain hose to
predetermined position of Drain pan then fix it by original screw.

Main body

Drain pan

Front panel
Air inlet grille
Screw 2 pcs.
Drain hose

• The marking for cutting are indicated on the inside of the Front panel in the
following positions.

Heat insulator (foam)

CAUTION
350 mm

When removing or install the drain hose, be careful of any sharp edges
of steel plate. The edges can cause injuries.

350 mm

8
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How to remove the drain cap

CAUTION

• Clip the drain cap by needle-nose pliers and pull out.

• Bind the auxiliary pipes (two), power supply and connecting cable with
facing tape tightly.
Connecting cable

1 Installation plate

Indoor unit

Cap drain

Auxiliary pipes

• 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.

Needle-nose pliers

How to fix the drain cap
• Insert hexagonal wrench (dia. 4 mm) in a center head.

• Firmly insert the drain cap.

1

Hang indoor unit's
hook here

Insert a hexagon wrench
(4 mm).

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

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

Left-hand connection with piping

Push

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

TR

Push

Press
(unhook)

SV
FI

(To the forefront of flare)

NO

Gas side
Liquid side

DK

Indoor unit outline
43 mm

HU

GR

Bend the connecting pipe within a radius of 30 mm.

RO

R 30 mm (Use polisin (polyethylene)
core or the like for bending pipe.)

°
80

CZ

NL

• 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.

290 mm

PL

CR

2
Press indoor unit
to lower hook

CAUTION

PT

RU

1 Installation plate

330 mm

FR

DE

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.

Hexagonal wrench

No gap

ES

IT
Indoor Unit Fixing

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

EN

BG

Use the handle of screwdriver, etc.

EE

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.

LV
SK
SI
9
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Drainage

CAUTION
MOUNTING INDOOR UNIT TO THE INSTALLATION PLATE
• The lower part of indoor unit may float, due to the condition of piping
and installer cannot fix it to the installation plate. In that case, use the
screws provided to fix the indoor unit with the installation plate.
• Especially when the pipes are pulled out to the left side, the indoor
unit must be screwed to the installation plate.
Installation plate

1. Run the drain hose sloped downwards.

NOTE
• The hole should be made at a slight downward slant on the outdoor side.
Do not form the
drain hose into
a wavy shape.

Do not rise the
drain hose.

1
Wall

Indoor unit
50 mm
or more

8 Screw

8 Screw

Screw

Do not put the
drain hose end
into water.

8

2. Put water in the drain pan and make sure that the water is drained out of
doors.

DIRECTLY MOUNTING INDOOR UNIT TO THE WALL
• In case left side or right of indoor unit may float, the provided screws
should be used to fix the indoor unit directly to the wall at the
predetermined position.
• In the case of block, brick, concrete or similar type wall, determining the
mount screw position on the wall can be used symbol (►) on the main
body of indoor unit for drill hole to insert clip anchors for appropriate
mounting screw.

3. When connecting extension drain hose, insulate the connecting part of
extension drain hose with shield pipe.
Shield pipe

Drain hose

Inside the room

Extension drain hose

CAUTION

Mounting screw
position

Front panel

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

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

Reference
symbol

6 Mounting
screw

Wall
Drain
guide

Air inlet grille
Space for pipes

10
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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

38TVCA010

38TVCA013

38TVCA018

up to 15 m

up to 15 m

up to 15 m

20 m

20 m

20 m

Additional refrigerant
charging

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

Maximum refrigerant
charging

0.68 kg

0.90 kg

1.15 kg

Chargeless
Maximum length

Flaring
1. Cut the pipe with a pipe cutter.

Maximum height

38TVCA010
12 m

38TVCA013
12 m

Roughness

Warp

• Projection margin in flaring : A (Unit : mm)

FR

RIDGID (clutch type)
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
A

0.8 mm or more

Outer dia. of copper pipe

R32

12 m

Ø6.35

1.5 to 2.0

Pipe

Ø9.52

1.5 to 2.0

Ø12.70

2.0 to 2.5

Pipes thickness

0.8 mm or more

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

Precautions for adding refrigerant

IT
DE
PT

IMPERIAL (wing nut type)

38TVCA018
Die

EN
ES

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

• The allowable height of outdoor unit installation site.
Model

Obliquity

90

PL
CZ
RU

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.

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

Tightening connection

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.

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

Half union

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
• A place full of sulfide gas
Strong
• A place where high-frequency
wind
waves are likely to be generated
as from audio equipment, welders,
and medical equipment

HU
TR
NL

Flare nut

Externally
threaded side
Use a wrench to secure.

CR

GR

Internally
threaded side

SV

Use a torque wrench to tighten.

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

Flare at
indoor unit side

FI
NO
DK
RO
BG
EE
LV

Flare at
outdoor unit side

SK
SI

11

01_1129850104-EN.indd 11

17/12/2563 BE 10:38

Packed valve handling precautions

Evacuating

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

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

Pipe size of Packed Valve

Size of Hexagon wrench

12.70 mm and smallers

A = 4 mm

15.88 mm

A = 5 mm

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

Using a vacuum pump

Cap

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.
Compound pressure gauge
–101 kPa
(–76 cmHg)

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

Service Port Cap

Hexagon wrench
is required.
A

Pressure gauge

H
Service Port Cap

Manifold valve
Handle Hi
(Keep full closed)

Handle Lo
Charge hose

Valve Rod Cap

Charge hose

Connecting pipe
Vacuum pump adapter for
counter-flow prevention
Vacuum
pump

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

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.

12
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ELECTRICAL WORKS
Model

42TVCA010

42TVCA013

Power source
Maximum running current
Circuit breaker rating
Power supply cable

42TVCA018

50Hz, 220V Single phase
5.30A

6.30A

15A

15A

H07RN-F or 60245 IEC66 (1.25 mm or more)
2

9.80A
15A
H07RN-F or 60245 IEC66
(1.5 mm2 or more)

EN

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

Connecting cable

Indoor unit

ES

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.

IT
DE
PT
PL
CZ

Terminals block

Front panel

Cord clamp

FR

RU

Screw

Valve cover

CR
HU
TR

Screws
Terminal cover

NL

Air inlet grille

GR

How to install the air inlet grille on the indoor
unit

SV

• When attaching the air inlet grille, the contrary of the removed operation is
performed.

FI
NO
DK
RO
BG
EE
LV
SK
SI
13
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Power Supply and Connecting Cable Connection
Power Supply Input at Outdoor Unit Terminal Block
Indoor Unit
Connecting cable

Outdoor Unit

Terminal block

Connecting cable connect to 1 2 3
Terminal block (1 2 3)

Connecting cable

Earth line

40

30

Earth line
Connecting cable

10

10

10

10

Power cord

40

30

Earth line
Power cord

Connecting cable

Stripping length of the connecting cable
Earth line
50 mm
10 mm

3
2
1
10 mm
70 mm

Power supply Input Wiring Diagram
Power input at Outdoor Terminal Block
Indoor
Terminal
Block

Chassis

Chassis
Outdoor
Terminal
Block

Power input

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.

14
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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.

EN
ES
FR
IT
OPERATION /
RESET Button

Check places for
the outdoor unit.

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

DE

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

Remote Control A-B Selection
• 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.

CZ

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

RU

• 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).

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 back side of Remote Control.
“00” will be shown on the display (Picture 1).

PL

Information

How to turn OFF the Auto Restart Function

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2
air conditioner are installed near.

PT

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.

CR
HU
TR
NL
GR
SV
FI
NO

1

DK

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).

RO
BG
EE

2

LV

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.

SK
SI
15
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Decorative Fabric Installation
The decorative fabric for cover on the air inlet grille of indoor unit was put in
the accessories. User can use it as required.
The method of installation is as follows.
1. Remove the air inlet grille.
Open the air inlet grille upward and pull it toward you.
As shown on figure as below.
Air inlet grille

2. Prepare the fabric that you choose for install.
3. Insert the fabric into the left and right side of the air inlet grille and adjust
corner position of decorative fabric is smooth.
Attach the hook and loop of velcro tape fully together.
As shown on figure as below.
Velcro loop
Velcro hook

" Decorative

Fabric

fabric

4. Insert the fabric into the top and bottom side of the air inlet grille.
Attach the hook and loop of velcro tape fully together.
As shown on figure as below.
Velcro loop

Velcro hook
Fabric

5. Reassembly the air inlet grille by reverse process of 1.

NOTE
• The tightness of the fabric depends on attaching the hook and loop of
velcro around the air inlet grille, take appropriate action.

CAUTION
• If clean decorative fabric by washing, it may affect to appearance and
fitting of the decorative fabric.
• Recommend to use vacuum cleaner to removing the dusts from
decorative fabric.

16
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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

อุปกรณนี้ตองเติมดวย
สารทําความเย็น R32

กอนการติดตั้ง โปรดอานขอควรระวังเพอความปลอดภัยอยางระมัดระวัง
• ควรทําตามขอควรระวังที่เขียนไว ณ ที่นี้เพอหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ตอไปนี้เปนสัญลักษณและความหมาย
คําเตือน : สัญลักษณนี้แสดงวาการใชงานที่ผิดอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงแกชีวิต
ขอควรระวัง : สัญลักษณนี้แสดงวาการใชงานที่ผิดอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคล (*1)
หรือความเสียหายแกทรัพยสิน (*2)
*1 : การบาดเจ็บสวนบุคคล หมายถึง อุบัติเหตุเล็กนอย การลุกไหม
หรือไฟดูด ซึ่งไมจําเปนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
*2 : ความเสียหายแกทรัพยสิน หมายถึง ความเสียหายที่รุนแรงกวา
ซึ่งสงผลตอทรัพยสินหรือทรัพยากร
•

สําหรับการใชงานทั่วไป
สายจายไฟและสายเชอมตอของตัวเครองภายนอกอยางนอยจะตองเปนสายชนิดออนหุม
ดวยโพลีคลอโรพรีน (แบบ H07RN-F) หรือสายไฟที่ตรงตามขอกําหนด 60245 IEC66
(ควรติดตั้งตามขอกําหนดการเดินสายไฟ)
การปลดสายเครองจากตัวจายไฟหลัก
ขอควรระวัง
เครองนี้ตองไดรับการตอเขากับตัวจายไฟหลักดวยเบรคเกอรวงจรไฟฟา หรือสวิตชที่มี
การแยกขั้วสัมผัสอยางนอย 3 มม. ในทุกขั้ว

1
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อันตราย
• ใชโดยผูชํานาญงานเทานั้น
• ปดตัวจายไฟหลักกอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา ใหแนใจวาไดปดสวิตชไฟ
ทั้งหมดแลว การละเลยอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
• ตอสายไฟอยางถูกตอง ถาตอสายผิดพลาด อาจทําใหอุปกรณไฟฟาเกิดการเสียหายได
• ตรวจดูสายดินอยาใหขาดหรือหลุดกอนการติดตั้ง
• อยาติดตั้งใกลกับแหลงกาซไวไฟหรือไอกาซ
การละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจเปนผลใหเกิดเพลิงไหมหรือระเบิด
• เพอเปนการปองกันตัวเครองภายในไมใหรอนเกินและไมทําใหเกิดอันตรายจาก
เพลิงไหม วางเครองใหหาง (มากกวา 2 ม.) จากแหลงความรอน เชน
เครองกระจายความรอน เครองทําความรอน เตาหลอม เตาไฟ เปนตน
• ในการเคลอนยายเครองปรับอากาศไปติดตั้งในที่อนๆ ควรระมัดระวังในการอัดสาร
ทําความเย็น (R32) ถาอากาศหรือกาซใดๆ ผสมเขาไปในสารทําความเย็น แรงดันกาซ
ภายในวงจรสารทําความเย็นอาจสูงขึ้นแบบผิดปกติ และอาจเปนสาเหตุของการระเบิด
ของทอ และเกิดอันตรายได
• ในกรณีที่สารทําความเย็นรั่วออกจากทอในระหวางทําการติดตั้ง ใหรีบเปดรับอากาศเขามา
ในหอง ถาสารทําความเย็นถูกทําใหรอนดวยไฟ หรืออนๆ จะทําใหเกิดกาซพิษ
คําเตือน
• อยาแกไขดัดแปลงเครองโดยการถอดตัวปองกัน หรือลัดวงจรสวิตชภายในเพอความ
ปลอดภัย
• ไมควรติดตั้งในสถานที่ที่ไมสามารถรองรับนํ้าหนักของตัวเครองได
เพราะถาเครองหลนลงมา จะทําใหเกิดอันตรายและสิ่งของเสียหายได
• กอนทํางานเกี่ยวกับไฟฟา ควรติดปลั๊กที่ไดมาตรฐานเขากับสายจายไฟ และตอสายดิน
ใหกับอุปกรณ
• เครองตองไดรับการติดตั้งตามขอกําหนดการเดินสายไฟ
ถาตรวจพบความเสียหาย อยาติดตั้งเครอง ใหติดตอตัวแทนจําหนายทันที
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หามใชสารทําความเย็นใดๆ ที่แตกตางไปจากที่ระบุไว ใหสําหรับการเติม หรือการเปลี่ยน
มิฉะนั้น อาจมีแรงดันสูงผิดปกติแพรกระจายเขาสูวงจรการทําความเย็น ซึ่งทําให
ผลิตภัณฑนี้ทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได
• อยาใชวิธีการเรงกระบวนการละลายนํ้าแข็งหรือทําความสะอาด นอกเหนือจากวิธีการที่
ผูผลิตไดแนะนํา
• ควรวางเครองไวในหองที่ปราศจากแหลงจุดติดไฟที่ทํางานตลอดเวลา
(เชน เปลวไฟที่ไมมีสิ่งปดกั้น เครองใชไฟฟาที่ใชกาซที่กําลังทํางานอยูหรือเครองทํา
ความรอนที่ใชไฟฟาที่กําลังทํางานอยู)
• ควรใชความระมัดระวังเนองจากสารทําความเย็นอาจไมมีกลิ่น
• อยาเจาะหรือเผาเนองจากเครองถูกอัดความดันไว อยาใหเครองโดนความรอน
เปลวไฟ ประกายไฟ หรือแหลงกําเนิดหรือแหลงติดไฟอนๆ มิฉะนั้นแลว เครองอาจระเบิด
จนทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
• สําหรับรุน R32 ใหใชทอแฟรนัท และเครองมือที่กําหนดไวใหใชกับ R32 การใชระบบ
ทอ (R22) แฟรนัท และเครองมือที่มีอยูแลว อาจทําใหเกิดความดันสูงผิดปกติในวงจร
สารทําความเย็น (ระบบทอ) อาจทําใหเกิดการระเบิดและบาดเจ็บได
• ความหนาของทอทองแดงที่ใช R32 จะตองมากกวา 0.8 มม. หามใชทอทองแดงที่หนา
นอยกวา 0.8 มม. โดยเด็ดขาด
• อยาทําการตอทอแบบปลายบานภายในอาคาร ที่พักอาศัย หรือหองพัก เมอตอเครอง
แลกเปลี่ยนความรอนของเครองภายในเขากับทอเชอมตอ การเชอมตอสารทําความเย็น
ภายในอาคาร ที่พักอาศัย หรือหองพัก จะตองกระทําโดยการบัดกรีแข็งหรือการเชอม
โลหะ การเชอมขอตอของเครองภายในดวยวิธีการบานทอ สามารถกระทําไดเฉพาะ
กลางแจง หรือดานนอกของอาคาร ที่พักอาศัย หรือหองพักเทานั้น การตอทอแบบ
ปลายบานอาจเปนสาเหตุใหกาซรั่วและทําใหบรรยากาศโดยรอบอยูในสภาพไวไฟได
• หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งหรือการบํารุงรักษาแลว ควรตรวจยืนยันวาไมมีการรั่วของ
สารทําความเย็นเกิดขึ้น หากสารทําความเย็นติดไฟ อาจทําใหเกิดกาซพิษได
• ควรติดตั้ง ใชงาน และจัดเก็บเครองและงานระบบทอในหองที่มีพื้นที่หองกวางกวา
•

Amin m2

วิธีการหาคา A m : A = (M / (2.5 x 0.22759 x h ))
M คือปริมาณของการเติมสารทําความเย็นภายในเครอง มีหนวยเปน กิโลกรัม (kg)
h คือความสูงของการติดตั้งเครอง มีหนวยเปนเมตร (m): 0.6 เมตร สําหรับเครองแบบ
ตั้งพื้น /1.8 เมตร สําหรับเครองแบบติดผนัง /1.0 เมตร สําหรับเครองแบบติดบนวงกบ
หนาตาง /2.2 เมตร สําหรับเครองแบบติดเพดาน (สําหรับเครองประเภทนี้ ความสูงที่
เหมาะสมควรอยูที่ 2.5 เมตร)
• สอดคลองกับระเบียบแหงชาติวาดวยกาซ
2

min

2

min

0

0
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ขอควรระวัง
• ถาเครองถูกนํ้าหรือความชื้นกอนการติดตั้ง อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
อยาเก็บเครองไวในหองใตดินที่ชื้นหรือใหเครองถูกฝนหรือนํ้า
• หลังนําเครองออกจากบรรจุภัณฑ ตรวจดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางละเอียด
• อยาติดตั้งเครองในสถานที่ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของกาซไวไฟเกิดขึ้น ในกรณีที่กาซรั่วและ
สะสมอยูโดยรอบตัวเครอง อาจทําใหเกิดไฟไหมได
• อยาติดตั้งในสถานที่ซึ่งจะเพิ่มความสั่นใหกับเครอง อยาติดตั้งในสถานที่ซึ่งสามารถ
ขยายระดับเสียงของเครอง ที่ซึ่งเสียงและลมที่เปาออกมาอาจรบกวนเพอนบาน
• เพอหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บ ระวังเมอจับถือสวนที่มีขอบคม
• กรุณาอานคูมือการติดตั้งนี้อยางละเอียดกอนติดตั้งเครอง ในคูมือประกอบดวยคําแนะนํา
สําคัญเพอการติดตั้งอยางถูกตอง
• ผูผลิตจะไมรับประกันความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเลยตอคําแนะนําในคูมือเลมนี้

EN
TH
FR
IT
DE
PT
PL
CZ

ขอกําหนดในการแจงการไฟฟาสวนทองถิ่น
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดแจงการไฟฟาสวนทองถิ่นใหทราบถึงการติดตั้งเครองนี้กอน
ดําเนินการแลว หากประสบปญหาใดๆ หรือหากการไฟฟาไมอนุญาตใหทําการติดตั้ง
หนวยงานผูใหบริการควรหามาตรการรับมือที่เหมาะสม
■

RU
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HU

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

ชอชิ้นสวน

หมายเลข
2

1

แผนติดตั้ง × 1
3

รีโมทคอนโทรลไรสาย × 1
4

แบตเตอรี่ × 2

โครงเสียบรีโมทคอนโทรล × 1

6

5

แผนกรอง Ultra pure × 2
7

ชอชิ้นสวน

สกรูยึด × 10
8

สกรูหัวแบน × 2

สกรู × 2

!

9

คูมือการใชงาน × 1

คูมือการติดตั้ง × 1

"

ผาตกแตง (สีเทาเขม) × 1

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

แผนกรอง
การบํารุงรักษาและอายุการใชงาน
ทําความสะอาดแผนกรองทุกๆ 3-6 เดือน หรือเมอฝุนเกาะที่แผนกรอง
1. แนะนําใหใชเครองดูดฝุนดูดทําความสะอาดฝุนที่ติดฝงอยูในแผนกรอง หรือใชเครองเปาลมเปาฝุน
ใหหลุดออกจากแผนกรอง
2. หากตองใชนํ้าทําความสะอาด ใหลางแผนกรองดวยนํ้าเปลา ตากแดดใหแหงเปนเวลา 3-4 ชั่วโมง
หรือจนกวาจะแหงสนิท หรือใชเครองเปาผมเปาใหแหง
ติดตั้งแผนกรองเพอที่จะกําหนด
อยางไรก็ตาม การลางดวยนํ้าอาจลดประสิทธิภาพการทํางานของแผนกรองได
ตําแหนงของแผนกรองอากาศ
ลวงหนา
3. เปลี่ยนใหมทุก 2 ปหรือเร็วกวานั้น (ติดตอตัวแทนจําหนายสําหรับแผนกรองใหม) (P/N : RB-A622DA)
หมายเหตุ: อายุการใชงานของแผนกรองขึ้นอยูกับระดับของฝุนที่อยูในสภาวะแวดลอมนั้น หากระดับของฝุนมีมาก อาจจะตองทําความสะอาดและเปลี่ยนแผนกรองบอย
เราขอแนะนําใหคุณติดตั้งแผนกรองอากาศเพอเพิ่มประสิทธิภาพของเครองปรับอากาศในการกรองอากาศบริสุทธิ์และดับกลิ่นมากยิ่งขึ้น

ผาตกแตง

" ผาตกแตง

การบํารุงรักษาและอายุการใชงาน
• ทําความสะอาดเมอฝุนกอตัวหรือปกคลุมบนผาตกแตง
• โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมอทําความสะอาดผาตกแตง
• ทําการดูดฝุนผาตกแตงดวยหัวดูดฝุนแบบหัวแปรงออนที่ใชสําหรับทําความสะอาดเฟอรนิเจอรหรือผามานโดยเฉพาะ
• ในกรณีที่มีความสกปรกมากบนผาตกแตง โปรดซักแหงหรือซักดวยมือดวยนํ้าอุนโดยแยกซักกับผาอนๆ (เพอหลีกเลี่ยงสีตก)
จากนั้นตากไวในที่รม
หมายเหตุ:
• ปด “OFF” สวิตชและทําการถอดปลั๊กเครองปรับอากาศกอนทําการถอดหนากากดานหนาและผาตกแตง
• โปรดแนใจวาผาตกแตงนั้นแหงสนิทแลวกอนทําการติดตั้งกับหนากากดานหนา
• หามนําผาตกแตงไปใสในเครองลางจาน เครองซักผา เครองอบผา เตาอบ เตาไมโครเวฟ หรือใกลกับเครองกําเนิดเปลวไฟแบบเปดอนๆ

เครองดูดฝุน
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ผังการติดตั้งตัวเครองภายในและภายนอก
การตอทอดานหลังซายและดานลางซาย
73 มม. หรือมากกวา

ผนัง
ขอเกี่ยว
สกรูยึด 6

ขอเกี่ยว
1 แผนติดตั้ง

300 มม. ห

รือมากกวา

350 มม. ห

รือมากกวา

ขอเกี่ยว

ตัดชิ้นสวนของ SPACER จากกลองบรรจุภัณฑ
ตัวเครองที่ใชติดตั้งภายในอาคาร, มวนและ
สอดเขาไประหวางตัวเครองที่ใชติดตั้งภายใน
อาคารกับผนังดังรูปตัวอยาง เพอใหตัวเครองที่
ใชติดตั้งภายในอาคารอยูในลักษณะที่เอียงและ
งายตอการทํางาน

EN

การตอทอเสริมสามารถตอออกดานหลังซาย,
ดานหลังขวา, ดานลางขวา และดานลางซาย

IT

PT

ดานหลังขวา

แผนกรองอ

ากาศ

เทปไวนิล
ใชหลังทําการทดสอบ
การระบายน้ํา

านหนา)

ดานลางขวา ดานหลัง
ซาย
ดานลางซาย

PL

ไมควรใหทอน้ําทิ้งเกิดการหยอน

CZ

ตัดรูทอสง
ใหเอียงเล็กนอย

5 แผนกรอง

7 สกรูหัวแบน

600 มม. หรือมากกวา

3 แบตเตอรี่

4 โครงเสียบรีโมทคอนโทรล

100

รือมากกวา

60

การตอทอแบบปลายบานควรติดตั้งภายนอก
อาคาร

เข็มขัดรัดทอ

ทอสารทําความเย็นจะตองไดรับการปองกัน
ความเสียหายทางกายภาพ โดยการติดตั้ง
พลาสติกหุมทอหรือเทียบเทา

ทอตอน้ําทิ้ง
(จัดเตรียมโดยชางติดตั้ง)

100 มม. ห

ม
0ม

า
กกว

า
รือม

ห
มม.

รือมากกวา

ือมา
. หร

B
C

ยึดตัวเครองภายนอกใหแนนดวยสลักเกลียวสมอและแปนเกลียว ถาเครองถูกลมกรรโชก
ใชสลักเกลียวสมอและแปนเกลียวขนาด ø8 มม. หรือ ø10 มม.

ชองระบายอากาศ

1

600 มม.

อยางละชิ้น

ชองรับอากาศ
102 มม.

อยางละชิ้น

125 มม.

108 มม.

86 มม.

28 มม.

ม.

•

Ø3
8ม

•

340 มม.

ทอสงสารทําความเย็น
ดานของเหลว : Ø6.35 มม.
ดานกาซ
: Ø9.52 มม.
(42TVCA010, 013)
: Ø12.70 มม.
(42TVCA018)
วัสดุที่ใชเปนฉนวนทอ
(โฟมโพลีเอธีลีนหนา 6 มม.)
ปูนอุดและเทปไวนิล

จํานวน

90 มม.

ชองระบายน้ํา

NL
GR

NO
DK
RO

การจัดวางสลักเกลียวยึดของตัวเครองภายนอก

320 มม.

A

ชอชิ้นสวน

TR

FI

โฟมโพลีเอธีลีนฉนวนความรอน
หนา 6 มม.

ชิ้นสวนในการติดตั้ง

HU

SV

หุมฉนวนทอสารทําความเย็นแยกกัน
ไมควรหุมฉนวนรวม

600 มม. ห

า
กกว

รหัส
ชิ้นสวน

RU
CR

ตรวจดูใหแนใจวาทอน้ําทิ้งอยูในตําแหนง
ลาดเอียงลง

2 รีโมทคอนโทรลไรสาย

FR

DE

ฉนวนหุมทอ

(ติดที่แผงด

TH

BG
EE
LV
SK
SI
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ตัวเครองภายใน
สถานที่ติดตั้ง
•
•
•

สถานที่ซึ่งมีพื้นที่โดยรอบเครองตามที่แสดงไว ในผังการติดตั้ง
สถานที่ซึ่งไมมีสิ่งกีดขวางใกลชองรับและระบายอากาศ
สถานที่ซึ่งติดตั้งทอสงไปยังตัวเครองภายนอกไดงาย
สถานที่ซึ่งสามารถเปดหนากากเครองออกได
ควรติดตั้งเครองภายในโดยใหมีความสูงอยางนอย 2.5 เมตร
และตองหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของใดๆ ไวบนตัวเครองภายในดวย

(หนวย : มม.)

460

55

•

เวนที่เพอใหมีระยะในการเคลอนที่ของหนากากดานหนา และระยะเคลอนที่ของ
ใบปรับทิศทางลมแนวตั้งเหนือราวผามาน บัวหนาตาง หรือ วัตถุอนๆ

หนากากดานหนา
300

•

•

ขอควรระวัง

อยาใหตัวรับสัญญาณไรสายของตัวเครองภายในถูกแสงแดดโดยตรง
สวนไมโครโปรเซสเซอร ในตัวเครองภายในไมควรอยูใกลกับแหลงที่มี
คลนวิทยุ (RF) รบกวน
(รายละเอียดดูในคูมือการใชงาน)

ระยะระหวางใตตัวเครอง
ภายในไปยังใบปรับทิศทาง
ลมแนวตั้ง
ใบปรับทิศทางลมแนวตั้ง

รีโมทคอนโทรล
•
•
•

(มุมมองดานขาง)

•
•
•

(มุมมองดานบน)
ตัวเครองภายใน
45°

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

ญ
สัญ

วรับ
รีโมทคอนโทรล

าณ

แนวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล

หากมีราวผามาน บัวหนาตาง หรือ วัตถุอนๆ ใหทําการเวนที่จากตัวเครอง
ภายใน ประมาณ 45 มม. หรือมากกวา
หากเวนที่วางนอยกวา 45 มม. จะกระทบกับการเปดหรือการปดของหนากาก
ดานหนาและใบปรับทิศทางลม
อยางไรก็ตาม ไมควรมีวัตถุใดๆ อยูในตําแหนงของชองลมออก
ซึ่งจะกีดขวางทิศทางการไหลของอากาศและทําใหประสิทธิภาพในการ
ทําความเย็นลดลง

เมอติดแผนติดตั้งกับผนังโดยตรง

45°

แน

°
60

ราวผามาน บัวหนาตาง
หรือ วัตถุอนๆ

130

ขอควรระวัง

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

•

45*

•

40

•

การเจาะรูและการติดแผนติดตั้ง

ขอควรระวัง

การเจาะรู

เมอติดตั้งแผนติดตั้งดวยสกรูยึด อยาใชรูสําหรับสลักเกลียวสมอ
ไมเชนนั้น เครองอาจตกลงมา และทําใหไดรับบาดเจ็บและความเสียหายตอ
ทรัพยสิน

เมอติดตั้งทอสารทําความเย็นจากดานหลัง

แผนติดตั้ง
(รักษาแนวระดับ)
รูทอ

สลักเกลียวสมอ

Ø65 มม.

เหนือลูกศรคือกึ่งกลางของรูทอ

1. หลังกําหนดตําแหนงรูทอบนแผนยึด (¨) เจาะรูทอ (ø65 มม.) ใหเอียงลงไป
ทางตัวเครองภายนอกเพียงเล็กนอย

6 สกรูยึด

4 มม. x 25R

Ø

หมายเหตุ
•

พุกยึด
(ชิ้นสวนที่กําหนด)

เมอเจาะผนังที่มีโครงโลหะ โครงลวด หรือแผนโลหะ ให ใชฝาปดสําหรับรูทอ
ซึ่งขายตางหาก

ขอควรระวัง

การติดแผนติดตั้ง
ตําแหนงการยึดสกรูที่แนะนํา

(หนวย : มม.)

55

ขอเกี่ยว

การติดตั้งเครองไมมั่นคงอาจทําใหไดรับบาดเจ็บและความเสียหายตอทรัพยสิน
ถาเครองตกลงมา

•

73

ตัวเครองภายใน

300

350
200

•

200
55

•

รูทอ
ตําแหนงทอระบายนํ้า

ขอเกี่ยว
ตุมน้ําหนัก

ในกรณีที่ผนังเปนแบบบล็อค อิฐ คอนกรีต หรือชนิดคลายกันนี้ ใหเจาะรูขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5 มม. ที่ผนัง
ใสพุกยึดสําหรับสกรูยึด 6

หมายเหตุ

55

ขอเกี่ยว
เชือก

สวนยน 15 มม.
หรือนอยกวา

รูเสนผาศูนยกลาง 5 มม.

120 มม.

ยึดมุมสีด่ า นและสวนลางของแผนติดตัง้ ดวยสกรูยดึ 4 ถึง 6 ตัว เพอติดตัง้

รูทอ
ตําแหนงทอระบายนํ้า
7
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การติดตั้งทอน้ําทิ้งและทอสง

•

การวางทอน้ําทิ้งและทอสง
•
•

•

เนองจากหยดนํ้าอาจทําใหเครองเกิดปญหาได จึงตองหุมฉนวนทอตอทั้งสองทอ
(ใชโฟมโพลีเอธีลีนเปนฉนวน)
การเชอมตอทอตางๆ ควรทําการติดตั้งตามคําแนะนําตอไปนี้

ตัดทางออกของทอจากดานในของแผงดานหนาโดยใชเลอยฉลุหรือเครองมือที่
ใกลเคียง
เสี้ยนพลาสติกจากการตัดนั้น ควรไดรับการตะไบออกดวยตะไบครึ่งวงกลมหรือ
เครองมือที่ใกลเคียง

ดานหลังขวา

ดานลางซาย
ดานลางขวา
• ดานหลังขวา

EN

การเตรียมวางทอ

การตัดรอยตัด
ที่แผงดานหนา

การเปลี่ยน
ทอน้ําทิ้ง

ดานหลังซาย

ขอควรระวัง
เมอทําการตัดแผงดานหนา โปรดระมัดระวังในการใชเครองมือตัดและขอบที่
แหลมคมอนๆ ของพลาสติก ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการบาดเจ็บได

• ดานหลังซาย

วิธีการถอดทอนํ้าทิ้ง

ทอน้ําทิ้ง

•
•

ทอน้ําทิ้ง
• ดานลางขวา

ตะไบครึ่งวงกลม

เลื่อยฉลุ

คลายสกรูของชุด LED จากนั้นทําการดึงออกจากตัวเครองหลัก
ทําการคลายสกรู 2 ตัวจากถาดนํ้าทิ้ง จากนั้นทําการถอดถาดนํ้าทิ้งอยาง
ระมัดระวังออกจากตัวเครองหลัก

• ดานลางซาย

TH
FR
IT
DE
PT
PL

ทอน้ําทิ้ง

CZ
ทอน้ําทิ้ง

ตัดรองที่แผงดานหนาออก

ตัดรองที่แผงดานหนาออก
ถาดนํ้าทิ้ง

1. การตัดรอยตัดที่แผงดานหนา
• ทําการตัดรองที่ดานลางซายหรือดานลางขวาที่แผงดานหนาสําหรับเชอมตอทอ
ดานลางซายหรือดานลางขวาดวยเลอยฉลุหรือเครองมือที่ใกลเคียง
2. การเปลี่ยนทอนํ้าทิ้ง
• ทอนํ้าทิ้งถูกติดตั้งไวทางดานขวาจากโรงงาน
• สําหรับการเชอมตอดานลางซายและดานหลังซาย จําเปนที่จะตองยาย
ทอนํ้าทิ้งไปติดตั้งสลับกับจุกปดทอนํ้าทิ้ง

•

•

CR

ทอนํ้าทิ้งควรไดรับการถอดออกโดยการคลายสกรูที่ยึดทอนํ้าทิ้งออกอยาง
ระมัดระวัง จากนั้นหมุนแผนเหล็กของทอนํ้าทิ้งเพอนําออกจากถาดนํ้าทิ้ง
และทําการดึงทอนํ้าทิ้งออก
สกรู

NL

ทอน้ําทิ้ง

GR

ในการเชอมตอทอดานลาง แผงดานหนาตองทําการตัดออก
แผงดานหนาสามารถถอดออกโดยการคลายสกรู 2 ตัว ที่ยึดเขากับตัวเครอง
จากนั้นถอดแผงดานหนาออกจากตัวเครองหลักอยางระมัดระวัง
w ระวังหนากากดานหนาตกลงมา ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือชิ้นสวน
เสียหายได

แผนเหล็กของทอนํ้าทิ้ง

SV
FI
NO

วิธีการติดตั้งทอนํ้าทิ้ง
•

ตัวเครื่องหลัก
แผงดานหนา
หนากากดานหนา
สกรู 2 ตัว
•

ในการประกอบทอนํ้าทิ้ง ทําการเสียบทอนํ้าทิ้งใหเขาที่จนกระทั่งสวนเชอมตอ
นั้นสัมผัสกับฉนวนกันความรอน (โฟม) แลวดันแผนเหล็กของทอนํ้าทิ้งอยาง
ระมัดระวังไปยังตําแหนงที่กําหนดของถาดนํ้าทิ้ง จากนั้นทําการยึดใหแนนดวย
สกรูตัวเดิม
ถาดน้ําทิ้ง

ทอน้ําทิ้ง

มม.

350

DK
RO
BG

สัญลักษณสําหรับการตัด มีระบุไวที่ดานในของแผงดานหนาที่ตําแหนงตอไปนี้

350

HU
TR

ไขควง

วิธีการตัดแผงดานหนา
•

RU

ชุด LED
สกรู

สกรู 2 ตัว

EE

ฉนวนกันความรอน (โฟม)

LV

มม.

ขอควรระวัง
เมอทําการถอดหรือติดตั้งทอนํ้าทิ้ง ควรระมัดระวังขอบแหลมคมของแผนเหล็ก
ซึ่งขอบแหลมคมนี้สามารถทําใหเกิดอาการบาดเจ็บได

SK
SI

8

02_1129850104-TH.indd 8

4/1/2564 BE 12:02

วิธีการถอดจุกปดทอนํ้าทิ้ง
•

ขอควรระวัง

ใชคีมปากแหลมหนีบจุกปดทอนํ้าทิ้ง แลวดึงออก

•

พันทอตอ (สองทอ) และสายไฟเชอมตอเขาดวยกันใหแนนดวยเทปพันทอ
สายไฟเชอมตอ

1 แผนติดตั้ง

ตัวเครองภายใน
จุกปดทอนํ้าทิ้ง
•

คีมปากแหลม

•

•
•

วิธีปดจุกปดทอนํ้าทิ้ง
•

ทอตอ

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

สอดประแจหกเหลี่ยม (เสนผานศูนยกลาง 4 มม.) เขาไปกลางจุกปดทอนํ้าทิ้ง

การติดตัวเครองภายใน
1. สอดทอผานชองในผนัง และเกี่ยวตัวเครองภายในบนแผนติดตั้งเขาที่ขอเกี่ยวบน
2. เลอนตัวเครองภายในไปมาซายขวาเพอทดสอบวาเครองเกี่ยวอยูบนแผนติดตั้ง
แนนดีแลว
3. ขณะดันตัวเครองภายในเขาไปยังผนัง เกี่ยวเครองที่สวนลางบนแผนติดตั้ง
ดึงตัวเครองภายในเขาหาตัวเพอทดสอบวาเครองเกี่ยวอยูบนแผนติดตั้งแนน
ดีแลว

ประแจหกเหลี่ยม

•

1

ดันจุกปดทอนํ้าทิ้งเขาไปใหแนน
เวลาใสจุกปดทอน้ําทิ้ง หามใส
น้ํามันหลอลน (น้ํามันหลอลน
เครองเย็น) เพราะจะทําใหอายุ
การใชงานสั้นลงและทําใหเกิด
การรั่วที่จุกปดทอน้ําทิ้งได

2

สอดประแจ
หกเหลี่ยม (4 มม.)

ไมมีชองวาง

แขวนตัวเครองภายใน
ที่ตะขอเกี่ยวนี้
1 แผนติดตั้ง

กดตัวเครองภายใน
เขาที่ตะขอเกี่ยวดานลาง

ขอควรระวัง

•

ใสทอน้ําทิ้งและจุกปดทอน้ําทิ้งใหแนนหนา มิฉะนั้นน้ําอาจรั่วได

สําหรับการถอดตัวเครองภายในออกจากแผนติดตั้ง ใหดึงตัวเครองภายใน
เขาหาตัวขณะดันขางใตตรงสวนที่ระบุไว

การตอทอออกดานซาย
•

ดัดทอตอใหหางจากผนัง 43 มม. ถาดัดทอตอมากกวา 43 มม. อาจทําให
ตัวเครองภายในติดบนผนังไมมั่นคง
ดังนั้นควรดัดทอโดยใชเครองดัดแบบสปริงเพอไมใหทอบุบ

ดัดทอตอใชรศั มีประมาณ 30 มม.

กด

กด

กด
(ปลดขอเกี่ยว)

การตอทอสงหลังการติดตั้งเครอง (ดูรูป)

(ไปยังสวนหนาสุดของขอตอ)
330 มม.
290 มม.

ดานกาซ
ดานของเหลว

43 มม.

ตัวเครองภายใน
R 30 มม. (ใชแกนโพลีเอธีลีนหรือ
ที่คลายกันในการดัดทอ)
°
80

ใชดามจับของไขควง เปนตน

หมายเหตุ

ถาดัดทอไมถูกตอง อาจทําใหตัวเครองภายในติดบนผนังไมมั่นคง หลังสอดทอ
ตอเชอมผานรูทอ ตอทอตอเชอมเขากับทอจากตัวเครองและพันรอบทอดวยเทป
พันทอ
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การระบายน้ํา

ขอควรระวัง
การติดตั้งตัวเครองภายในไปยังแผนติดตั้ง
• สวนลางของเครองภายในอาจลอยขึ้นมา เนองจากสภาพของระบบทอและ
ไมอาจติดตั้งสวนดังกลาวเขากับแผนติดตั้งได ในกรณีดังกลาว ใหใชสกรู 8
ที่ใหมายึดตัวเครองภายในเขากับแผนติดตั้งนั้น
• โดยเฉพาะอยางยิ่งเมอทอนั้นไดรับการดึงออกจากทางดานซาย ตัวเครอง
ภายในตองไดรับการยึดไวกับแผนติดตั้ง
แผนติดตั้ง 1
ตัวเครองภายใน

1. ปลอยทอน้ําทิ้งใหลาดลง

หมายเหตุ
•

ควรเจาะรูดานนอกใหลาดเอียงลงเล็กนอย
อยายก
ทอน้ําทิ้ง

ผนัง

อยาดัดทอน้ําทิ้ง
เปนรูปคลน

EN

50 มม.
หรือมากกวา

TH
8 สกรู

8

สกรู

อยาจุมปลาย
ทอนํ้าทิ้งลงในนํ้า

สกรู 8

อยาวางปลายทอนํ้าทิ้ง
ในรางระบายนํ้า

2. ทดลองใสน้ําในถาดรับน้ําทิ้ง เพอทดสอบการระบายของน้ําออกสูภายนอก
3. เมอตอทอตอน้ําทิ้ง หุมสวนเชอมตอทอตอน้ําทิ้งดวยฉนวนหุมทอ

การติดตั้งตัวเครองภายในกับผนังโดยตรง
• ในกรณีที่ดานซายหรือดานขวาของตัวเครองภายในนั้นลอยขึ้น ควรใชสกรู
ทําการยึดตัวเครองภายในโดยตรงกับผนังตามตําแหนงที่ไดกําหนดไว
• ในกรณีของอิฐ คอนกรีต หรือประเภทของผนังที่คลายๆ กัน ใหทําการ
พิจารณาหาตําแหนงที่ทําการติดตั้งสกรูบนผนังโดยใชสัญลักษณที่กําหนดไว
(►) บนตัวเครองหลักของตัวเครองภายในเพอทําการเจาะรูเพอสอดพุกสกรู
สําหรับการติดตั้งสกรูยึดอยางเหมาะสม

ฉนวนหุมทอ

ทอน้าํ ทิง้

ภายในหอง

PT

ทอตอน้ําทิ้ง

PL

จัดวางทอน้ําทิ้งใหระบายน้ําจากเครองไดสะดวก
การระบายน้ําที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดการหยดของน้ําได

6

แผงดานหนา
สกรูยึด

เครองปรับอากาศนี้ถูกออกแบบใหระบายน้ํา
ที่เกิดจากหยดน้ําซึ่งเกาะอยูดานหลังของ
ตัวเครองภายในใหไหลลงถาดรับน้ําทิ้ง
ดังนั้น ไมควรติดตั้งสายไฟหรืออุปกรณอนๆ
เหนือแนวระบายน้ํา

สัญลักษณ
อางอิง

CZ
ผนัง

ชองสําหรับพักทอ

หนากากดานหนา

IT
DE

ขอควรระวัง

ตําแหนงการยึดสกรู

FR

RU
แนวระบายน้ํา

CR
HU
TR
NL
GR
SV
FI
NO
DK
RO
BG
EE
LV
SK
SI
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ตัวเครองภายนอก
สถานที่ติดตั้ง
•
•
•
•
•
•
•
•

การตอทอสงสารทําความเย็น
การบานทอ

สถานที่ซึ่งมีพื้นที่โดยรอบตัวเครองภายนอกตามที่แสดงไว ในผังการติดตั้ง
สถานทีซ่ ง่ึ รองรับน้าํ หนักตัวเครองภายนอกไดและไมเพิม่ ระดับเสียงและการสัน่
สถานที่ซึ่งเสียงจากการทํางานและลมที่เปาออกมาไมรบกวนเพอนบาน
สถานที่ซึ่งไมถูกลมกรรโชก
สถานที่ซึ่งไมมีการรั่วของกาซไวไฟ
สถานที่ซึ่งไมกีดขวางทางเดิน
เมอจะติดตั้งตัวเครองภายนอกในตําแหนงที่ถูกยกขึ้น ยึดขาตัวเครองใหแนน
ความยาวของทอที่สามารถเชอมตอได

1. ตัดทอดวยเครองตัดทอ

• ขอบการขยายในการบานทอ : A (หนวย : มม.)

•

RIDGID (แบบคลัทช)

เสนผาศูนยกลางภายนอก
ของทอทองแดง
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.70
ความหนาของทอ

ความสูงของสถานที่ติดตั้งเครองภายนอกที่ใชได
รุน
ความสูงสูงสุด

A

38TVCA010

38TVCA013

38TVCA018

12 เมตร

12 เมตร

12 เมตร

บิดงอ

2. สวมแฟรนัทเขาไปในทอ และบานทอ

รุน
38TVCA010
38TVCA013
38TVCA018
ไมตองเพิ่มสารทํา
ไมเกิน 15 เมตร ไมเกิน 15 เมตร ไมเกิน 15 เมตร
ความเย็น
ความยาวสูงสุด
20 เมตร
20 เมตร
20 เมตร
การเพิ่มสารทําความเย็น
16-20 เมตร
16-20 เมตร
16-20 เมตร
เพิ่มเติม
(20 กรัม / 1 เมตร) (20 กรัม / 1 เมตร) (20 กรัม / 1 เมตร)
การเติมสารทําความเย็น
0.68 กิโลกรัม
0.90 กิโลกรัม
1.15 กิโลกรัม
สูงสุด
•

ขรุขระ

เอียง

90

ตัวจับทอ

ทอ

สถานที่ซึ่งน้ําที่ระบายออกมาไมกอใหเกิดปญหา

เครองมืออนที่มี
คุณสมบัติที่ทดแทนกันได
0 ถึง 0.5
1.0 ถึง 1.5
0 ถึง 0.5
1.0 ถึง 1.5
0 ถึง 0.5
1.0 ถึง 1.5
0.8 มิลลิเมตรหรือมากกวานั้น

เครองมือมาตรฐาน R32

IMPERIAL (แบบใชนอตหางปลา)
เสนผาศูนยกลางภายนอกของทอทองแดง
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.70

ขอควรระวังในการเติมสารทําความเย็น

ความหนาของทอ

ใชเครองชั่งที่คาความละเอียด 10 กรัม ตอหนึ่งเสนดัชนี เมอมีการเพิ่ม
สารทําความเย็น
อยาใชเครองชั่งนํ้าหนักบุคคลหรือเครองชั่งอนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

R32
1.5 ถึง 2.0
1.5 ถึง 2.0
2.0 ถึง 2.5
0.8 มิลลิเมตร
หรือมากกวานั้น

ขอควรระวัง
•
•

ขอควรระวัง

เมอติดตั้งตัวเครองภายนอกในบริเวณที่มีนํ้าในทอระบายนํ้าอาจทําใหเกิด
ปญหาได ให ใชกาวซิลิโคนหรือวัสดุกาวเพอปดรอยรั่ว

ขณะที่ตกแตงขอบทอ ตองไมทําใหพื้นผิวดานในเกิดรอยขีดขวน
รอยขีดขวนบนพื้นผิวดานใน ที่เกิดจากการบานทออาจเปนสาเหตุทําใหสาร
ทําความเย็นรั่วได

การขันแนนขอตอ
จัดใหทอที่เชอมอยูกึ่งกลาง และขันแฟรนัทใหแนนดวยมือ จากนั้นขันแปนเกลียวให
แนนดวยประแจปากตาย และประแจทอรกตามภาพแสดง

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

ขอตอ

แฟรนัท

ดานเกลียวนอก
ใชประแจขันใหแนน

ดานเกลียวใน
ใชประแจทอรกขันใหแนน

ขอควรระวัง

อยาใชแรงบิดมากเกินไป ไมเชนนั้น แปนเกลียวอาจแตกได ขึ้นอยูกับการ
ติดตั้งดวย
(หนวย : นิวตันเมตร)
เสนผาศูนยกลางภายนอกของทอทองแดง
Ø6.35 มม.
Ø9.52 มม.
Ø12.70 มม.
•

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

แรงดันของสารทําความเย็น R32 สูงกวารุน
R22 (ประมาณ 1.6 เทา) ดังนั้นใหขันแนนทอ
แบบปลายบานซึ่งเชอมตอตัวเครองภายนอกกับ
ตัวเครองภายในดวยแรงบิดที่กําหนดไว โดยใช
ประแจวัดแรงบิด ถาตอทอแบบปลายบาน
ไมถูกตอง นอกจากจะเปนสาเหตุใหกาซรั่วแลว
ยังอาจทําใหวงจรสารทําความเย็นเกิดปญหา

บานทอที่
ดานตัวเครอง
ภายใน

บานทอที่
ดานตัวเครอง
ภายนอก
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ขอควรระวังในการควบคุมวาลวรวม

การไลอากาศออก
•

หลังตอทอสงเขาตัวเครองภายใน คุณสามารถไลอากาศพรอมกันได

ขนาดทอของวาลวรวม
12.70 มม. และเล็กกวา
15.88 มม.

การไลอากาศ

ไลอากาศในทอตอเชอมและในตัวเครองภายในดวยปมสุญญากาศ อยาใชสาร
ทําความเย็นในตัวเครองภายนอก สําหรับรายละเอียดดูที่คูมือของปมสุญญากาศ
•

การใชปมสุญญากาศ

ดามจับ Low
ทอเติมสารทําความเย็น
ทอตอเชอม

ขนาดของจุก
(H)

EN

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

จุกปดกานวาลว
H22 - H30
H14

จุกปดวาลวบริการ
H17

TH
FR
IT
DE
PT

ตองใชประแจ
หกเหลี่ยม

PL
A

เกจแรงดัน

H

วาลวทอรวม

จุกปดวาลวบริการ

ดามจับ High
(ปดใหสนิท)
ทอเติมสารทําความเย็น

จุกปดกานวาลว

CZ
RU
CR
HU

ตัวแปลงปมสุญญากาศ
สําหรับปองกันการไหลยอนกลับ

TR

ปมสุญญากาศ

NL

วาลวรวมที่ดานกาซ
วาลวบริการ (แกนวาลว (เข็มปรับ))
วาลวรวมที่ดานของเหลว

•

ขนาดของประแจหกเหลี่ยม
A = 4 มม.
A = 5 มม.

ขันฝาครอบลิ้นวาลวใหแนนดวยแรงบิดตามตารางตอไปนี้
จุก

ใชปมสุญญากาศที่มีระบบปองกันการไหลยอนกลับ เพอกันไมใหน้ํามันภายในปม
ไหลกลับเขาไปในทอของเครองปรับอากาศเมอปมหยุดทํางาน
(หากมีน้ํามันที่อยูภายในเครองปมสุญญากาศเขาไปในเครองปรับอากาศที่ใช
สารทําความเย็นชนิด R32 อาจทําใหวงจรระบบทําความเย็นของเครองปรับอากาศ
ทํางานไดไมดี)
1. ตอทอเติมสารจากวาลวทอรวมไปยังวาลวบริการของวาลวรวมที่ดานกาซ
2. ตอทอเติมสารเขากับพอรทของปมสุญญากาศ
3. เปดดามจับวาลวเกจทอรวมดานแรงดันต่ําใหสุด
4. เปดปมเพอเริ่มการถายอากาศ การถายอากาศใชเวลาประมาณ 15 นาที
ถาทอสงมีความยาว 20 เมตร (15 นาที สําหรับ 20 เมตร) (สมมุติความจุของ
ปมคือ 27 ลิตรตอนาที) และคาที่ควรอานไดจากเกจแรงดันประกอบคือ
-101 กิโลปาสคาล (-76 ซม. ปรอท)
5. ปดดามจับวาลวเกจทอรวมดานแรงดันต่ํา
6. เปดกานวาลวของวาลวรวม (ทั้งดานกาซและของเหลว)
7. ถอดทอเติมสารออกจากวาลวบริการ
8. ขันจุกปดบนวาลวรวมใหแนน
เกจแรงดันประกอบ
–101 กิโลปาสคาล
(–76 ซม. ปรอท)

เปดกานวาลวออกตลอดทาง แตอยาเปดเกินตัวสตอปเปอร

GR

ขอควรระวัง

SV

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

FI

6 จุดสําคัญในการเดินทอ

ขจัดฝุนและความชื้น (ภายในทอตอเชอม)
ขันแนนขอตอ (ระหวางทอและตัวเครอง)
ถายอากาศในทอตอเชอมออกดวยปมสุญญากาศ
ตรวจการรั่วของสารทําความเย็น (จุดเชอมตอ)
โปรดแนใจวาวาลวรวมเปดจนสุดแลวกอนใชงาน
หามใชอุปกรณเชอมตอแบบใชซํ้าได และขอตอแบบบานภายในอาคาร
หากใชอุปกรณเชอมตอแบบใชซํ้าได ภายในอาคารตองทําการเปลี่ยนสวน
ซีลกันรั่วใหม หากใชขอตอแบบบานภายในอาคารตองทําการบานทอใหม

NO
DK
RO
BG
EE
LV
SK
SI
12
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การทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
รุน
แหลงจายไฟฟา
กระแสไฟฟาสูงสุด
ขนาดเบรคเกอรวงจรไฟฟา
สายไฟ
สายเชอมตอ

42TVCA010

42TVCA013
50Hz, 220V 1

42TVCA018

เฟส

5.30A

6.30A

9.80A

15A

15A

15A

H07RN-F หรือ 60245 IEC66
มากกวา H07RN-F หรือ 60245 IEC66 (1.25 มม.2 หรือใหญกวา) มากกวา(1.5
มม.2 หรือใหญกวา)
2
มากกวา H07RN-F หรือ 60245 IEC66 (0.75 มม. หรือใหญกวา)

ตัวเครองภายใน

ตัวเครองภายนอก

การเดินสายเชอมตอทําได โดยไมตองถอดแผงดานหนาออก

1. ถอดฝาครอบวาลว, ฝาครอบสวนที่เปนไฟฟาและตัวยึดสายไฟออกจาก
ตัวเครองภายนอก
2. ตอสายเชอมตอเขากับขั้วตอตามที่ระบุไว โดยใหหมายเลขตรงกับบล็อคขั้วตอของ
ตัวเครองภายในและภายนอก
3. เสียบสายไฟและสายเชอมตอเขาไปในบล็อคขั้วตอใหสุดอยางระมัดระวัง
แลวยึดไวดวยสกรู
4. ใชเทปไวนิลหรืออนๆ พันรอบๆ สายไฟที่ไมได ใชเพอกันไฟฟา
5. ยึดสายไฟและสายเชอมตอเขากับตัวยึดสายไฟ
6. ประกอบฝาครอบสวนที่เปนไฟฟาและฝาครอบวาลวลงบนตัวเครองดานนอก

1. ถอดหนากากดานหนา
เปดหนากากดานหนาขึ้นและดันแขนยึดที่อยูดานซายและขวาไปดานนอก
แลวดึงเขาหาตัว
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 และหนากากดานหนาที่ตัวเครองภายใน

บล็อคขั้วตอ

แผงดานหนา
ตัวยึดสายไฟ

สกรู
ฝาครอบลิ้นวาลว

สกรู
ฝาครอบขั้วตอ
หนากากดานหนา

วิธีการติดตั้งหนากากดานหนาที่ตัวเครองภายใน
•

สําหรับการประกอบหนากากดานหนา ใหประกอบในลําดับยอนกลับกับการถอด

13
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แหลงจายไฟและการเชอมตอสายเชอมตอ
กําลังกระแสไฟฟาของแหลงจายไฟที่บล็อคขั้วตอของตัวเครองภายนอก
ตัวเครองภายใน
สายเชอมตอ

ตัวเครองภายนอก
บล็อคขั้วตอ

การเชอมตอสายเคเบิลเชอมตอกับ 1 2 3
บล็อคขั้วตอ (1 2 3)

EN

สายดิน
สายเชอมตอ

สายเชอมตอ

FR

10
40

30

10

10
10

สายดิน

TH

สายไฟ

สายเชอมตอ

IT

40

30

DE

สายดิน
สายไฟ

PT

ความยาวที่ปอกออกของสายเชอมตอ
50 มม.

PL

สายดิน

CZ

10 มม.

3
2

RU

1
10 มม.
70 มม.

CR
HU

แผนภาพการเดินสายไฟ

TR

เทอรมินอลบล็อกของสายไฟที่ตัวเครองภายนอก
เทอรมินอลบล็อก
ของตัวเครองภายใน

โครงของเครอง

NL
GR
SV
FI

โครงของเครอง
เทอรมินอลบล็อก
ของตัวเครองภายนอก

NO
DK
กําลังไฟเขา

RO

ขอควรระวัง

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

แหลงจายไฟตองเหมือนกับพิกัดของเครองปรับอากาศ
ควรมีแหลงจายไฟสําหรับการใชงานของเครองปรับอากาศโดยเฉพาะ
สายไฟของแหลงจายไฟสําหรับเครองปรับอากาศนี้ตองใชเบรคเกอรวงจรไฟฟา
ควรแนใจวาขนาดและวิธีการเดินสายไฟของแหลงจายไฟและสายเชอมตอเปนไปตามขอกําหนด
สายทุกเสนตองเชอมตอกันอยางแนนหนา
เดินสายไฟเพอใหเกิดวิสัยสามารถของการเดินสายไฟปกติทั่วไป
การเชอมตอสายที่ไมถูกตองอาจทําใหสวนที่เปนไฟฟาไหม
การเดินสายไฟที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ จะทําใหเกิดการติดไหมหรือควันไฟได
ผลิตภัณฑนี้สามารถเชอมตอกับแหลงจายไฟหลักได
การเชอมตอกับการเดินสายไฟแบบตายตัว: สวิตชที่ตัดการเชอมตอขั้วสายไฟทุกขั้วและมีระยะหางหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม. ในทุกขั้วสายไฟ ตองใชรวมในการ
เดินสายแบบตายตัว

BG
EE
LV
SK
SI
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ระบบอน ๆ
การทดสอบการรั่วของสารทําความเย็น

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

จุดตรวจสอบ
ตัวเครองภายใน

จุดตรวจสอบ
ตัวเครองภายนอก
•

ปุม OPERATION /
RESET

ตรวจดูการตอแฟรนัท เพอหาการรั่วของสารทําความเย็นดวยเครองตรวจการรั่ว
ของสารทําความเย็นหรือน้ําสบู

การตั้งคาระบบเริ่มทํางานใหมอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบมาใหสามารถเริ่มทํางานใหมหลังไฟฟาขัดของ เครองจะ
เริ่มงานอีกครั้งในสภาวะเดิมได โดยอัตโนมัติ

การเลือกรีโมทคอนโทรล A-B
การติดตั้งเครองปรับอากาศสองตัวในหองเดียวกันหรือหองที่เชอมติดกัน
หากสั่งการใชงานดวยรีโมทคอนโทรล เครองปรับอากาศทั้งสองตัวจะไดรับ
สัญญาณและทํางานเหมือนกัน ในกรณีนี้สามารถตั้งใหเครองปรับอากาศและ
รีโมทคอนโทรลคูใดคูหนึ่งเปนแบบ B ได (เครองปรับอากาศจะถูกตั้งเปนแบบ A
มาจากโรงงาน)
• หากตั้งคาระหวางรีโมทคอนโทรลและตัวเครองภายในไมเหมือนกัน จะไมสามารถ
สงสัญญาณถึงกันได
• การตอทอและสายไฟ ไมเกี่ยวของกับการตั้งคาแบบ A หรือการตั้งคาแบบ B
การแยกใชรีโมทคอนโทรลควบคุมการทํางานชุดภายในแตละตัว ในกรณีที่ติดตั้ง
เครองปรับอากาศสองเครองใกลกัน
•

รายละเอียด

ระบบเริม่ ทํางานใหมโดยอัตโนมัตขิ องผลิตภัณฑนอี้ ยูท ตี่ าํ แหนงเปดเปนคาเริม่ ตน
จากบริษัทผูผลิต และสามารถทําการปดใชระบบนี้ไดเมอไมตองการ

วิธีการปดระบบเริ่มทํางานใหมอัตโนมัติ
•

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

วิธีการเปดระบบเริ่มทํางานใหมอัตโนมัติ

การตั้งรีโมทคอนโทรล B

•

1. กดปุม [RESET] ที่ตัวเครองภายในเพอเปดเครองปรับอากาศ
2. ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครองภายใน
3. กดปุม [CHECK] ที่ดานหลังของรีโมทคางไว
ขอความ “00” จะแสดงขึ้นมาบนหนาจอ (รูป 1)

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

หมายเหตุ
•
•

ในกรณีที่มีการตั้งเวลาเปดหรือการตั้งเวลาปด ระบบนี้จะไมทํางาน
คาที่ตั้งจากโรงงานของระบบเริ่มทํางานใหมอัตโนมัติจะอยูในตําแหนงเปด
การทํางาน (ON)

1

4. กดปุม [MODE] ในขณะที่กดปุม [CHECK] คางไวอยู สัญลักษณ “B” จะแสดง
ขึ้นมาบนหนาจอ และขอความ “00” จะหายไป และเครองปรับอากาศจะปดการ
ทํางาน รีโมทคอนโทรล B ถูกบันทึกไวแลว (รูป 2)

2

หมายเหตุ: 1. ทําซ้าํ ขัน้ ตอนดานบนเพอรีเซ็ตรีโมทคอนโทรลไปเปนรีโมทคอนโทรล A
2. รีโมทคอนโทรล A จะไมแสดงสัญลักษณ “A”
3. คาที่ตั้งมาจากโรงงานคือ A
15
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การติดตั้งผาตกแตง
ผาตกแตงสําหรับคลุมที่หนากากดานหนาของตัวเครองภายใน ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
ผูใชสามารถใชไดตามตองการ
ทําตามวิธีการติดตั้งดังตอไปนี้
1. เปดหนากากดานหนา
ทําการเปดหนากากดานหนาขึ้นและดันแขนยึดที่อยูดานซายและขวาไปดานนอก
แลวดึงเขาหาตัว
ดังภาพประกอบดานลางนี้

EN

หนากากดานหนา

TH
FR
IT

2. เตรียมผาที่คุณไดเลือกไวสําหรับการติดตั้ง
3. สอดผาเขาไปที่ดานซายและดานขวาของหนากากดานหนา และปรับตําแหนง
ของมุมเพอทําใหผาตกแตงนั้นเขารูป
ติดหวงของแถบตีนตุกแกที่เย็บติดขอบผาตกแตง เขากับตะขอของแถบตีนตุกแก
ที่ยึดอยูกับหนากากดานหนา
ดังภาพประกอบดานลางนี้
หวงของแถบตีนตุกแก
ตะขอของแถบ
ตีนตุกแก
ผา

DE
PT
PL
CZ

" ผาตกแตง

RU
CR
HU

4. สอดผาเขาไปที่ดานบนและดานลางของหนากากดานหนา
ติดหวงของแถบตีนตุกแกที่เย็บติดขอบผาตกแตง เขากับตะขอของแถบตีนตุกแก
ที่ยึดอยูกับหนากากดานหนา
ดังภาพประกอบดานลางนี้
หวงของแถบตีนตุกแก

TR

ตะขอของแถบตีนตุกแก

NL

ผา

GR
SV
FI
NO
DK
RO
BG

5. ติดตั้งหนากากดานหนากลับเขาไปในลําดับยอนกลับกับการถอด

หมายเหตุ
•

EE

ความตึงของผานั้นจะขึ้นอยูกับการติดตะขอและหวงของแถบตีนตุกแกรอบๆ
หนากากดานหนา โปรดปรับความตึง-หยอนอยางเหมาะสม

LV

ขอควรระวัง
•
•

SK

หากทําความสะอาดผาตกแตงดวยการซัก อาจสงผลตอความสวยงามและ
การยืดหดของผาตกแตง
แนะนําใหใชเครองดูดฝุนเพอกําจัดฝุนออกจากผาตกแตง

SI
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Ø9.5

0.8

Ø6.4

0.8

0.8

Ø12.7

3. เมอระบบทอภายนอกมีทอไมไดเชอมตอ หรือมีกาซรั่วจากทอ
และทอยังไมไดรับการซอมและเปลี่ยนใหม
• อาจเปนเพราะฝน หรืออากาศ รวมถึงความชื้นที่เขาไป
ในทอ
4. เมอทอเย็นไมสามารถกลับมาทํางานไดแมวาจะใชอุปกรณ
ซอมทอสารทําความเย็น
• เปนไปไดวามีนํ้ามันปนเปอนหรือความชื้นอยางมากในทอ

เสนผาศูนยกลางภายนอกของทอ
R32, R410A
ความหนา
R22

ในกรณีตอไปนี้ ทอที่มีอยูจะไมสามารถกลับมาใชใหมได
ใหทําความสะอาดทอที่มีอยู หรือเปลี่ยนทอใหม
1. เมอมีรอยรั่วหรือรอยบุบที่ชัดเจน ใหใชทอใหมสําหรับทอ
สารทําความเย็น
2. เมอความหนาของทอที่มีอยูนั้นบางกวาความหนาที่กําหนด
“เสนผาศูนยกลางของทอ และความหนา” ใหใชทอใหม
สําหรับทอสารทําความเย็น
• แรงดันที่ใชงาน R32 สูง (1.6 เทาของ R22) หากมีรอยรั่ว
หรือรอยบุบของทอ หรือใชทอบางกวาที่กําหนด อาจทําให
ทอไมสามารถทนแรงดันได 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

ทําใหแนนหรือ
พันเทปกาว

วิธีการเก็บ
ทําใหแนน

เมอทําการถอดเครองปรับอากาศภายในและภายนอกเปนระยะ
เวลานานๆ ใหทาํ การเก็บรักษาทอตามคําแนะนําดังตอไปนี้
• หากไมกระทําตามคําแนะนํา สนิมอาจเพิ่มขึ้นหรือความชื้น
หรือสารอนเนองจากการควบแนนในทอ
• สนิมไมสามารถนําออกไดดวยการทําความสะอาด และจําเปน
ตองเปลี่ยนทอใหม

การรักษาทอ

คําอธิบายเบื้องตนเปนผลที่ไดการรับรองโดยบริษัทของเรา และ
อธิบายถึงมุมมองของเรา สําหรับผลิตภัณฑเครองปรับอากาศ
ของบริษัท แตไมไดรับรองวาการใชทอที่มีอยูนั้นจะใชไดกับ R32

หมายเหตุ

5. หากมีอุปกรณดูดความชื้นติดตั้งอยูในทอสารทําความเย็น
• อาจทําใหมีสนิมของทองแดงเกิดขึ้นในทอ
6. เมอเครองปรับอากาศเดิมถูกถอดออกหรือจากการนําสาร
ทําความเย็นออกจากทอแลว ใหตรวจสอบคราบนํ้ามัน
หากแตกตางจากปกติ ไมสามารถนํากลับมาใชได
• หากเกิดสนิมของทองแดง นํ้ามันของสารทําความเย็น
จะเปนสีเขียว มีความเปนไปไดวาความชื้นไปผสมกับนํ้ามัน
ภายในทอ
• นํ้ามันเปลี่ยนสี หรือสิ่งตกคางจํานวนมาก หรือมีกลิ่น
ไมพึงประสงค
• มีผงโลหะหรือสิ่งผุกรอนจํานวนมาก ที่สามารถมองเห็นได
ในนํ้ามันของสารทําความเย็น
7. เมอเครองปรับอากาศเคยมีประวัติคอมเพรสเซอรเสียและ
เคยถูกเปลี่ยนมาแลว
• เมื่อพบนํ้ามันเปลี่ยนสี ผงโลหะ, สิ่งผุกรอน หรือสิ่ง
แปลกปลอมเจือปนอาจทําใหเกิดปญหา
8. เมอมีการติดตั้งและถอดออกของเครองปรับอากาศซํ้าไป
ซํ้ามา เชน สัญญาเชาซื้อ
9. หากประเภทของสารทําความเย็น ของเครองปรับอากาศ
ที่มีอยูไมใชนํ้ามันตอไปนี้ (นํ้ามันแร), Freol-S MS
(นํ้ามันสังเคราะห) อัลคินเบนซิน (HAB, Barrel Freeze)
ชุดเอสเตอร PVE จะถือวาเปนกลุมของอีเธอร
• ฉนวนกันความรอนของเครื่องคอมเพรสเซอรเสื่อมสภาพลง

ภาคผนวก

ทดสอบเดินเครอง

• (ทดสอบความแนนของอากาศ) ดูดความชื้น เติมสารทํา
ความเย็น และตรวจสอบรอยรั่วของกาซ

มีการรั่วของนํ้ามันหรือสิ่งตกคางออกมาหรือไม
(เมอนํ้ามันเสอมลง สีของนํ้ามันจะเปลี่ยนเปนสีโคลน
หรือสีดํา)
ไม
ใหเชอมตอเครองภายในและภายนอกกับทอที่ใชอยู
• ใหใชแฟรนัทที่ติดอยูกับเครื่องหลักสําหรับเครื่องภายในและ
ภายนอก (หามใชแฟรนัทของทอที่มีอยูแลว)
• ทําการแฟลรทอใหมใหมีขนาดเดียวกับ R32

• ใหถอดเครื่องปรับอากาศที่มีอยูในระบบทอและใหสวนทอ
(ความดันกาซไนโตรเจน 0.5 MPa) เพอนําสิ่งตกคาง
ในทอออก
หมายเหตุ: ในกรณีทอคู ใหตรวจสอบวาไดสวนทอยอยแลว

ใช
• หลังจากเครื่องปรับอากาศที่มีอยูไดเปดใชงานในโหมด
ทําความเย็นประมาณ 30 นาที หรือนานกวานั้น
*ทําการกักเก็บสารทําความเย็น
• เพื่อทําความสะอาดทอและเก็บนํ้ามันออกจากทอ
• การเก็บสารทําความเย็น ใหใชวิธีปม

ทอแอรที่มีอยูสามารถใชงานไดหรือไม

ไม

มีรอยรั่วรอยบุบในทอที่ใชในปจจุบันหรือไม

ใช

ไม

ใช

ไมทาสารทําความเย็นบนผิวของแฟลร

A

Ø9.5
17
22
เหมือนกับดานบน

Ø6.4

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

2) ขนาดเครองบานแฟลร: A

H

เสนผาศูนยกลางภายนอก
ของทอทองแดง
สําหรับ R32, R410A
สําหรับ R22

1) ความกวางของแฟรนัท: H

16.6
16.2

Ø12.7

(มม.)

26
24

Ø12.7

(มม.)

ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแฟรนัทในระบบทอ และขนาดเครอง
บานแฟลรเนองจากแรงดันในทอ

ใหทําความสะอาดทอใหม

(หากมีสิ่งตกคางออกมา ใหถือวามีการรั่วของสารตกคาง
ในระดับมาก)

ความดันกาซไนโตรเจน 0.5 MPa

ทอที่ใชงานอยู: ไมสามารถใชได
• ใหใชทอใหม
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