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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
คาเตือนเพื่อความปลอดภัย
• อย่าลืมอ่าน “คาเตือนเพื่อความปลอดภัย” ก่อนที่จะทาการติดตั้งเครื่ อง
• ให้ความสนใจ “คาเตือน” ต่างๆ เพราะหมายถึงความปลอดภัยในตัวท่าน
ผูผ้ ลิตไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือเล่มนี้
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คาเตือนทัว่ ไป
• อ่านคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียดก่อนทาการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศและปฏิบตั ิตามคาแนะนาในการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
• เฉพาะผูต้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความชานาญเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการติดตั้ง
ถ้ามีการติดตั้งโดยบุคคลที่ขาดความชานาญ อาจทาให้เกิดการลุกไหม้ ไฟฟ้าช็อตบาดเจ็บ น้ ารั่วเสี ยงรบกวนและ/หรื อ
การสัน่ สะเทือนได้
• อย่าใช้สารทาความเย็นที่แตกต่างจากที่ระบุไว้เพื่อเติมหรื อเปลี่ยนถ่าย มิฉะนั้น อาจเกิดแรงดันสูงผิดปกติในวงจรสาร
ทาความเย็น ซึ่งอาจทาให้เกิดความบกพร่ องหรื อการระเบิดของผลิตภัณฑ์หรื อเกิดการบาดเจ็บต่อร่ างกาย
• ขณะขนย้ายเครื่ องปรับอากาศ ควรใช้รถโฟร์คลิฟท์
• ก่อนเปิ ดช่องดูดอากาศเข้า ของตัวเครื่ องหรื อฝาครอบวาล์ว ต้องโยกสวิตช์ของเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตาแหน่ง
OFF มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรกับชิ้นส่ วนภายในผ่านหน้าสัมผัสได้ ผูต้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มี
ความชานาญ เท่านั้น
• ก่อนทาการติดตั้ง บารุ งรักษา ซ่อมแซม หรื อถอด ให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว มิฉะนั้น อาจทาให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตได้
• ให้วางป้ายสัญลักษณ์ “กาลังปฏิบตั ิงาน” ไว้ใกล้กบั เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าในขณะทาการติดตั้ง บารุ งรักษาซ่อมแซม
หรื อถอด อันตรายจากไฟฟ้าช็อตอาจเกิดขึ้นถ้าเปิ ดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
• ควรให้ผตู ้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความชานาญ เท่านั้นเป็ นผูด้ าเนินงานบนความสู งตั้งแต่ 50 ซม.ขึ้น
ไป
• สวมถุงมือป้องกันและชุดนิ รภัยในระหว่างทาการติดตั้ง ซ่อมแซม หรื อถอด
• อย่าสัมผัสครี บอะลูมิเนียมของตัวเครื่ องภายนอกโดยตรง มิฉะนั้น ท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากจาเป็ นต้องสัมผัสครี บ
ด้วยเหตุผลบางประการ อันดับแรกให้สวมถุงมือป้องกันและชุดนิรภัยก่อน แล้วจึงลงมือปฏิบตั ิงาน
• ห้ามปี นขึ้นหรื อวางสิ่ งของที่ดา้ นบนตัวเครื่ องภายนอก ท่านอาจตกลงมาหรื อสิ่ งของอาจตกหล่นจากตัวเครื่ อง และทา
ให้ได้รับบาดเจ็บได้
• เมื่อปฏิบตั ิงานบนที่สูง ให้ใช้บนั ไดและปฏิบตั ิตามคาแนะนาในการใช้บนั ได รวมทั้งสวมหมวกนิรภัยสาหรับใช้ใน
งานอุตสาหกรรมเป็ นเครื่ องป้องกันแรงกระแทกเสมอเมื่อปฏิบตั ิงาน
• เมื่อทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรื อชิ้นส่ วนอื่นๆ ของเครื่ องภายนอก ควรปิ ดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าและวางป้าย
สัญลักษณ์“กาลังปฏิบตั ิงาน” ใกล้เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนลงปฏิบตั ิงาน
• เมื่อปฏิบตั ิงานบนที่สูง ให้นาป้ายสัญญาณมาวางไว้ก่อนที่จะปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผใู ้ ดเข้าใกล้บริ เวณปฏิบตั ิงาน ชิ้นส่ วนหรื อสิ่ งของอื่นๆอาจหล่นลงมา ซึ่งผูท้ ี่อยูด่ า้ นล่างได้รับบาดเจ็บ
• สารทาความเย็นที่ใช้ในเครื่ องปรับอากาศ คือ R407C
• ห้ามดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งห้ามถอดแยกส่วนประกอบหรื อดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วน เพราะอาจก่อให้เกิด
เพลิงไหม้ไฟดูด หรื อได้รับบาดเจ็บได้
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การเลือกสถานที่เพื่อทาการติดตั้ง
• หากติดตั้งเครื่ องปรับอากาศในห้องขนาดเล็ก ปฏิบตั ิตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้มข้นของสารทำ
ความเย็นที่รั่วไหลภายในห้องจะไม่เกินระดับที่เป็ นอันตราย สอบถามผูแ้ ทนจาหน่ายที่ท่านซื้อเครื่ องปรับอากาศเมื่อ
ท่านดาเนินการตามมาตรการ การสะสมของสารทาความเย็นเข้มข้นอาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุเนื่องจากออกซิเจนไม่
เพียงพอได้
• ห้ามติดตั้งเครื่ องปรับอากาศในสถานที่ที่อาจเสี่ ยงต่อการสัมผัสกับก๊าซไวไฟ หากก๊าซรั่วซึมออกมาเป็ นจานวนมาก
บริ เวณตัวเครื่ อง อาจก่อให้เกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ได้
• ขณะเคลื่อนย้ายเครื่ องปรับอากาศ ควรสวมรองเท้า (Safety) ที่เสริ มการป้ องกันบริ เวณนิ้วเท้า
• อย่าวางอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ใดๆ ไว้ในทิศทางที่สัมผัสกับลมจากเครื่ องปรับอากาศโดยตรง มิฉะนั้นอาจเกิดการ
เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

การเดินสายไฟ
• การดาเนิ นการเกี่ยวกับไฟฟ้ากับเครื่ องปรับอากาศต้องกระทาโดยผูต้ ิดตั้งที่มีความชานาญ หรื อช่างบริ การที่มีความ
ชานาญเท่านั้น ผูท้ ี่ไม่มีความชานาญไม่สามารถดาเนินการเองได้ เพราะการดาเนินการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิด
ไฟฟ้าดูดและ/หรื อไฟฟ้ารั่วได้
• เครื่ องปรับอากาศนี้ตอ้ งได้รับการติดตั้งตรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินสายไฟในประเทศ หากกาลังไฟฟ้าที่ไม่
เพียงพอ หรื อการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรื อเพลิงไหม้ได้
• ใช้งานสายที่ได้มาตรฐาตามข้อกาหนดใบบทบัญญัติและกฎหมายท้องที่ การใช้งานไม่ได้คุณภาพตามข้อมูลจาเพาะ
อาจทาให้เกิดไฟฟ้าช็อต การรั่วไหลของไฟฟ้า มีควันหรื อเพลิงไหม้ได้โดยง่าย
• โปรดแน่ใจว่าได้มีการต่อสายดิน(สายกราวนด์) การต่อสายดินที่ไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต
• ห้ามต่อสายดินกับท่อก๊าซ ท่อน้ า และสายล่อฟ้า หรื อสายดินของโทรศัพท์
• หลังซ่อมแซมหรื อย้ายที่ติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายดินอย่างถูกต้องแล้ว
• ติดตั้งเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับในท้องถิ่น และข้อกาหนดทางกฎหมาย
• ติดตั้งเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าในที่ที่ผตู ้ รวจสอบสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
• เมื่อติดตั้งเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าที่ตวั เครื่ องภายนอก ให้ติดตั้งเครื่ องที่ออกแบบมาสาหรับการใช้งานภายนอก
• ห้ามเชื่อมต่อสายไฟไม่วา่ ในสถานการณ์ใดก็ตาม ปัญหาการเชื่อมต่อที่บริ เวณเชื่อมต่อสายไฟอาจทาให้เกิดควันไฟ
และ/หรื อไฟไหม้ได้โดยง่าย
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การทดสอบการทางาน
• ก่อนเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศภายหลังการติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบกล่องควบคุมไฟของตัวเครื่ อง
และฝาครอบวาล์วของตัวเครื่ องปิ ดสนิท และเปิ ดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว คุณอาจโดนไฟฟ้าช็อตได้หากเปิ ด
เครื่ องปรับอากาศโดยไม่ได้ ตรวจสอบสิ่ งเหล่านี้ เสี ยก่อน
• หากเกิดปัญหาใดๆเกี่ยวกับเครื่ องปรับอากาศ (เช่นข้อความผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอกลิ่นไหม้เสี ยงผิดปกติเครื่ องปรับอากาศไม่สามารถทาความเย็นหรื อทาให้อากาศอุ่นขึ้นหรื อมีน้ ารั่วซึมออกมา) อย่าสัมผัสเครื่ องปรับอากาศ ให้
โยกสวิตช์ของเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ตาแหน่ง OFF แล้วติดต่อช่างบริ การที่มีความชานาญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
จะไม่มีใครเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ (โดยการติดป้าย “ชารุ ด” ใกล้ๆ กับเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้า เป็ นต้น) จนกระทัง่ ช่าง
บริ การที่มีความชานาญมาถึง หากยังใช้เครื่ องปรับอากาศในขณะที่มีความผิดปกติอาจทาให้กลไกการทางานเกิด
ปัญหาเพิ่มขึ้นหรื อส่ งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรื อปั ญหาอื่นๆ ได้
• เมื่อติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ควรตรวจหาการรั่วไหลของสารทาความเย็นและตรวจสอบการระบายน้ าจากนั้นทดสอบ
การทางานเพื่อตรวจสอบว่าเครื่ องปรับอากาศทางานได้อย่างถูกต้อง
• หลังทาการติดตั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊าซสารทาความเย็นไม่มีการรั่วซึม หากก๊าซสารทาความเย็นรั่วซึมออกมา
ในห้องและสัมผัสถูกต้นเพลิง เช่น เตาทาอาหารอาจก่อให้เกิดก๊าซที่เป็ นพิษได้

คาอธิบายสาหรับผูใ้ ช้งาน
• เมื่อติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์แล้วให้แจ้งผูใ้ ช้วา่ เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าติดตั้งอยูท่ ี่ใด หากผูใ้ ช้ไม่ทราบว่าเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าอยูท่ ี่ใด ผูใ้ ช้จะไม่สามารถปิ ดเครื่ องตัดกระแสไฟฟ้าได้เมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่ องปรับอากาศ
• หากพัดลมเสี ยหายอย่าเข้าใกล้ตวั เครื่ อง ให้ปิดสวิตช์ของเครื่ องตัดไฟฟ้าไปที่ตาแหน่ง OFF แล้วติดต่อให้ช่างที่มีความ
ชานาญมาซ่อม อย่าโยกสวิตช์ของเครื่ องตัดไฟฟ้าไปที่ตาแหน่ง ON จนกว่าการซ่อมแล้วเสร็จ

การย้ายที่ติดตั้ง
• ควรให้ช่างผูช้ านาญการ หรื อช่างบริ การที่ชานาญ เป็ นผูด้ าเนินการย้ายที่ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศเท่านั้น หากให้ผทู ้ ี่ไม่
มีความชานาญเป็ นผูด้ าเนินการอาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต ได้รับบาดเจ็บ เกิดการรั่วไหลของน้ า เสี ยงรบกวนและ/
หรื อการสั่นสะเทือนได้

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง
ทัว่ ไป : เครื่ องรุ่ น 50BF เป็ นเครื่ องที่ติดตั้งโดยวางตั้งพื้นที่ประกอบเสร็ จจากโรงงานแล้ว บริ ษทั ฯได้ติดตั้งมอเตอร์พูเล่ย ์ และสายพานมาในเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อได้รับเครื่ องโปรดตรวจสอบความเรี ยบร้อยทัว่ ๆไปโดยเฉพาะความ
เสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการขนส่ ง ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอกโปรดบันทึกความเสี ยหายซึ่งอาจมีไว้เป็ น
หลักฐานในใบรับสิ นค้า พร้อมทั้งแจ้งต่อบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนทราบเพื่อขอค่าชดใช้ความเสี ยหายหรื อการซ่อมแซม
5

สถานที่ติดตั้ง
• สถานที่ติดตั้งต้องมัน่ คงแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักได้
• พื้นที่ติดตั้งต้องมีความลาดเอียง และสู งต่างระดับไม่เกิน 10 มม.สาหรับการไหลของน้ าคอนเดนเซอร์ และน้ าที่เกิด
ตามผิวของคอมเพรสเซอร์
• เมื่อมีการสั่นสะเทือนลงไปที่โครงสร้างอาคาร ผูต้ ิดตั้งต้องออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันการสั่นสะเทือน
• เครื่ องได้รับการออกแบบให้ติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น อย่าติดตั้งในจุดที่สัมผัสกับสภาพอากาศด้านนอกโดยตรง
• ติดตั้งให้มีพ้ืนที่เพียงพอสาหรับการซ่อมบารุ ง และระบายอากาศรอบๆ ตัวเครื่ อง ตามรู ปด้านล่าง

รู ปที่ 2

รู ปที่ 1
รู ปที่

1

2

3

รู ปที่ 3
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UNIT
50BF008
50BF010
50BF015
50BF020
50BF025, SC
50BF030, SC
50BF040, SC
50BF050-1
50BF060-1
50BF050SC-1
50BF060SC-1
50BF080, 80-1

A

B

C

D

700

300

800 1600

700

300

800 1920

800

1800 600 1890

800

2300 600 1890

2600

800

600 1900

2600

800

600 1900

3100

800

600 1900

การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
• อย่าถอดชิ้นส่ วนของเครื่ องออกก่อนถึงพื้นที่ติดตั้ง
• การเคลื่อนย้ายโดยใช้เคเบิ้ล จะต้องระมัดระวังไม่ให้สายเคเบิ้ลกดผนังเครื่ อง ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความเสี ยหายขึ้นให้
ใช้ผา้ หนาหรื อแผ่นรองพื้นเพื่อป้องกันความเสี ยหาย เวลายกให้ยกจากกึ่งกลางให้สมดุลกันทั้ง 2 ด้าน
• การเคลื่อนย้ายโดยลูกกลิง้ ให้ใช้ลูกกลิง้ อย่างน้อย 3ตัวในการเคลื่อนย้ายและความยาวมากกว่าความกว้างของตัวเครื่ อง

การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ ( กรณี คอมเพรชเซอร์แบบชนิดลูกสู บ )
• หลังจากติดตั้งเครื่ องอย่างแน่นหนาแล้ว ก่อนเดินเครื่ องให้คลายโบลท์ที่ฐานคอมเพรสเซอร์ทุกตัวออก เพื่อให้
คอมเพรสเซอร์ ตั้งอยูบ่ นฐานอย่างอิสระ ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4

การติดตั้งท่อน้ าเข้าน้ าออกคอนเดนเซอร์
การต่อท่อน้ าเข้ากับคอนเดนเซอร์ควรตรวจสอบชนิดของเกลียวให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการรั่วเนื่ องจากเกลียวท่อ
ไม่แน่นสนิท รายละเอียดขนาดของท่อน้ าเข้า-ออกตามตารางที่ 4 ในการติดตั้งควรมีอุปกรณ์ตาม รู ปที่ 28 วาล์วปิ ด – เปิ ด
ที่ท่อน้ าเข้าและออกวาล์วควบคุมปริ มาณน้ า, Strainers

ข้อควรระวัง
•
•
•
•
•
•

อย่าต่อท่อน้ าเข้า-น้ าออก คอนเดนเซอร์ผิดตาแหน่ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งวาล์วระบายน้ าทิ้งที่ท่อเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ตรวจสอบการติดตั้งปั๊มน้ าว่าติดตั้งถูกตาแหน่ง
ระบบท่อน้ าที่ส่งมา ให้ติดตั้ง Strainer เพื่อดักสิ่ งสกปรกก่อนเข้าคอนเดนเซอร์
ระบบหมุนเวียนน้ าที่มีอุณหภูมิต่า กลับสู่คอนเดนเซอร์ตอ้ งติดตั้งวาล์วควบคุม
ติดตั้ง 3 ทางพร้อมปลัก๊ อุดที่ท่อน้ าออก เพื่อไว้สาหรับช่องทางทาความสะอาดคอนเดนเซอร์
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การติดตั้งท่อระบายน้ า
การต่อท่อระบายน้ าให้ปฏิบตั ิตามคู่มือการติดตั้งเพื่อทาให้น้ าไหลออกได้อย่างเหมาะสม และใช้ฉนวนกันความร้อน
หุม้ ท่อน้ าทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดหยดน้ า การวางแนวท่อที่ไม่เหมาะสมถ้าหากระบบท่อน้ าทิ้งมีปัญหา อาจมีผลทาให้น้ ารั่วหรื อ
หยดภายในห้องและก่อความเสี ยหายได้
• ต้องมีพ้นื ที่สาหรับฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมกับท่อระบายน้ าทิ้งของตัวเครื่ อง ฉนวนกันความร้อนที่ไม่เหมาะสม
อาจทาให้มีน้ าหยดได้
• จัดท่อระบายน้ าในแนวเอียงลง (1/100 หรื อมากกว่า) และอย่าเดินท่อขึ้นแล้วลง (แบบโค้ง) หรื อดักน้ าในท่ออาจทาให้
เกิดเสี ยงผิดปกติได้
• สาหรับความยาวของท่อที่พาดขวางควรจากัดอยูท่ ี่ 20 เมตรหรื อน้อยกว่า ในกรณีที่ใช้ท่อยาวให้ยดึ ท่อที่ระยะห่าง1.5
ถึง 2 เมตร เพื่อป้องกันการตกค้างของน้ าทิง้ ภายในท่อ
• ติดตั้งชุดท่อระบายน้ าตามที่แสดงในรู ปภาพด้านล่าง
• การเดินท่อน้ าทิ้งควรมีขอ้ งอน้ าทิ้งตามรู ป ด้านซ้ายหรื อด้านขวาตามสะดวก รู ท่อน้ าทิ้งที่ไม่ได้ต่อกับท่อให้อุดปลัก๊ ไว้
ในสถานที่ติดตั้งบางแห่งอาจมีสาเหตุเป็ นผลให้น้ าทิ้งตกค้างภายในถาดมาก อาจเกิดการอุดตันที่รูทางออกของถาด
การป้องกันปัญหาดังกล่าวทาได้โดยต่อท่อน้ าทิง้ เพิม่ เติมขึ้นอีกด้านหนึ่ง ใช้ท่อขนาดไม่ต่ากว่า 1 นิ้วต่อเข้าเหนื อข้องอ
ควรทา Trap น้ ากันกลิ่น ตามรู ป โดยค่า P = Maximum negative pressure กรณีไม่ทราบค่าให้ใช้ค่า 80 มม.
• หลังจากต่อท่อน้ าทิ้งเรี ยบร้อย ควรตรวจสอบการไหลของน้ าทิ้ง โดยทดลองเทน้ าลงในถาดน้ าทิ้งและตรวจสอบการ
ไหลของน้ าว่าไหลสะดวกหรื อไม่
• ตรวจสอบฉนวนความเย็นที่ติดในตัวเครื่ องอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย ตลอดจนฉนวนที่หุม้ ท่อน้ าทิ้งได้หุม้ ชิดสนิทเข้ากับ
ตัวเครื่ องดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดการควบแน่น (Condensation) ที่บริ เวณดังกล่าว

รู ปที่ 5
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การต่อท่อระบายอากาศ (Duct air)
ท่อส่งลม : ต่อหน้าแปลนที่ปากด้านจ่ายลมเข้ากับท่อส่งลมโดยให้สามารถให้ตวั ได้ (ใช้ผา้ ใบ) เพื่อป้องกันการ
สั่นสะเทือน ทาจุดยึดท่อส่งลมไม่ได้น้ าหนักตกมาที่เครื่ องปรับอากาศ
ผ้าใบ

รู ปที่ 6 การต่อใช้งานท่อระบายอากาศ

ท่อด้านลมกลับ : ติดตั้งหน้าแปลนเข้ากับบริ เวณด้านลมกลับของเครื่ องปรับอากาศ และต่อท่อลมโดยใช้ผา้ ใบ ใน
กรณี ที่นาอากาศจากภายนอกเข้ามาให้ติดตั้งอุปกรณ์ปรับปริ มาณลม และเวลาติดตั้งให้คานึงถึงพื้นที่ในการซ่อมบารุ งรักษาได้ดว้ ย

ตรวจสอบก่อนเดินเครื่ อง
ก่อนการเดินเครื่ องครั้งแรก : จ่ายไฟเข้าเครื่ องปรับอากาศ เพื่อให้ฮีทเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ ได้อุ่นน้ ามันของคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเริ่ มเดินเครื่ อง ให้ตรวจสอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบโบลท์ที่ยดึ ขาคอมเพรสเซอร์ ให้เรี ยบร้อย สามารถให้สปริ งหรื อลูกยางสามารถให้ตวั ได้
2. วาล์วบริ การ (Service valve) ด้านอัดของคอมเพรสเซอร์ ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่งที่เปิ ดสุด
3. เปิ ดวาล์วบริ การ (Service valve) ด้าน Liquid
4. ตรวจเช็คความสะอาดของน้ าและระบบท่อน้ าต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
5. ตรวจเช็คการเชื่อมต่อสายไฟถูกต้องและขั้วต่อแน่นไม่หลวม
6. น้ ามันคอมเพรสเซอร์ควรมองเห็นได้จากช่องดูระดับน้ ามัน ( กรณีมีช่องดูระดับน้ ามัน )
7. ตรวจสอบความชื้นในระบบท่อสารทาความเย็นโดยดูที่ Sight glass ที่ติดตั้งที่ท่อก่อนเข้า Expansion valveโดยจะมี
แถบสี แสดงระดับความชื้นของระบบ
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การเดินเครื่ อง
1. เปิ ดสวิตช์ไฟของตัวเครื่ อง และตรวจสอบว่ามีการเปิ ดฮีตเตอร์ทาความร้อน เพื่อนอุ่นน้ ามันคอมเพรสเซอร์แล้ว
(ฮีตเตอร์จะใช้เวลา 24 ช.ม ในการอุ่นน้ ามันคอมเพรสเซอร์ ชนิดลูกสูบก่อนที่จะเริ่ มสตาร์ท )
2. เปิ ดน้ าเข้าชุดคอนเดนเซอร์
3. กดปุ่ มเปิ ดสวิตช์พดั ลมที่อยูบ่ นแผงควบคุม และตรวจสอบทิศทางการหมุนของพัดลม
4. กดปุ่ มเปิ ดสวิตช์ COMP. บนแผงควบคุม หลังจาก 120 วินาที คอมเพรสเซอร์หมายเลข 1 จะเริ่ มทางาน
(กรณีที่มีคอมฯ 2 ลูก: จะทางานเมื่อคอมฯ 1 ทาอุณหภูมิไม่ถึงตามที่ต้ งั ค่าใว้ จะสตาร์ทคอมเพรสเซอร์หมายเลข 2)

การปิ ดเครื่ อง
1. กดปุ่ ม OFF , RESET บนแผงควบคุม เพื่อหยุดการทางานทั้งหมด

การตัดวงจรการทางาน
เมื่ออุปกรณ์ความปลอดภัย (สวิตช์แรงดันและตัวป้องกันภายในคอมเพรสเซอร์ ) เปิ ดการทางาน วงจรจะล็อกและปิ ด
วงจรการทางานของคอมเพรสเซอร์และไฟแจ้งเตือนจะสว่างขึ้น ให้ปิดสวิตช์เมนหลักก่อนการตรวจสอบ และแก้ไข
สาเหตุของปัญหา หลังจากการแก้ไขเสร็ จแล้วให้กดปุ่ ม COMP.บนแผงควบคุมคอมเพรสเซอร์ จะเริ่ มทางานอีกครั้งหลังจ
หลังจากตรวจสอบและแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ทาตามขั้นตอนการเริ่ มต้นใหม่ได้อีกครั้ง
ปลัก๊ กันระเบิด – ติดตั้งบนคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ า ปลัก๊ สามารถหลุดออกได้ที่อุณหภูมิ 72 องศา และ
ปล่อยสารทาความเย็นไปสู่บรรยากาศเพื่อลดความดันภายใน

การซ่อมบารุ งรักษาและบริ การ
1. ปิ ดแหล่งจ่ายไฟก่อนเริ่ มการซ่อมบารุ งรักษา
2. การทาความสะอาด : ทาความสะอาดตัวเครื่ องปรับอากาศทั้งภายในและภายนอก
3. ถาดน้ าทิง้ และท่อระบายน้ า : ต้องปราศจากสิ่ งสกปรกและขยะ ทาความสะอาดกรองและตรวจดูให้แน่ใจว่าท่อระบาย
น้ าเปิ ดอยู่
4. แผ่นกรองอากาศ :ไม่ใช้เครื่ องที่ไม่มีแผ่นกรองอากาศ ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศทุกๆสองสัปดาห์ ทาความสะอาด
หรื อเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ครั้ง/ ปี แผ่นกรองอากาศสามารถทาความสะอาดโดยการล้างในน้ าสบู่ธรรมดา แล้วเป่ าให้แห้ง
ก่อนใส่ กลับเข้าไปในเครื่ องอีกครั้ง
5. การหล่อลื่น : แบริ่ งมอเตอร์ พดั ลมมีการหล่อลื่นจากโรงงานแล้ว ไม่ตอ้ งมีการหล่อลื่นเพิ่มเติมในช่วงห้าปี แรก (ใน
กรณี ที่สถานที่ใช้งาน มีฝนุ่ ละอองหรื อเศษสิ่ งสกปรกควรเข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง) ตรวจสอบแบริ่ งเพิ่มสารหล่อ
ลื่นหรื อเปลี่ยนตามความต้องการ
6. การเปลี่ยนน้ ามัน : ระดับน้ ามันอยูร่ ะหว่าง 1/8 - 3/8 ช่องดูระดับน้ ามัน (sight glass) ของทุกเครื่ องทุกรุ่ น และเติม
น้ ามันให้อยูใ่ นระดับมาตรฐาน ในกรณีคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ
7. การทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ : การขจัดดตะกรัน สามารถทาได้ 2 วิธี วิธีที่ 1ใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริ กซึ่ง
จะให้ผลที่ดีกว่า วิธีที่ 2 ใช้แปลงเหล็กขัดถู
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- ข้อควรระวัง: อย่ำให้กรดไฮโดรคลอริ ก สัมผัสโดยตรงกับร่ างกาย, เกิดปฏิกิริยารุ นแรงหากกรดมีความเข้มข้นสูงมี
การสัมผัสกับน้ า, มีความเป็ นพิษสูง และมีฤทธิ์ กัดกร่ อนสูงมาก ควัน และไอจะระคายเคืองต่อดวงตา, เยือ่ บุอ่อน, และ
ทางเดินหายใจส่วนบน

การซ่อมบารุ งรักษาชุดสายพาน
•
•
•
•

ตรวจสอบขนาดของมอเตอร์ ที่ติดตั้งตรงตามข้อกาหนด
ตรวจสอบขนาดของพูเล่ยถ์ ูกต้องตรงตามข้อกาหนด
ตรวจสอบชนิดของสายพานถูกต้องตามร่ องของพูเล่ยท์ ี่ใช้
ผูต้ ิดตั้งต้องปรับแต่งพูเล่ยข์ องมอเตอร์ และพูเล่ยข์ องพัดลมให้อยูใ่ นระนาบเดียวกัน (Alignment) ดังที่แสดงดังรู ป
เพื่อป้องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับแบริ่ งและสายพานภายหลังเดินเครื่ อง

รู ปที่ 7 การปรับแต่งพูเล่ย ์ (Alignment)
• ตรวจสอบนัทและสกรู ที่ใช้ยดึ พัดลม ,มอเตอร์ ตลอดจนเช็คสกรู ใช้ขนั ล็อคแบริ่ งหรื อพูเล่ยว์ า่ อยูใ่ นสภาพขันล็อค
แน่นไม่หลุดหรื อคลายตัวออก
วิธีปรับความตึงของสายพาน วิธีที่ 1
• การตั้งสายพานแบบสองเส้น : ให้เอาจุด B ของเครื่ องวัด เกี่ยวกับสายพานเส้นที่ 2 และจุด A เกี่ยวกับสายพานเส้น
ที่ 1 แล้วดึงเครื่ องวัดให้ค่าของจุด C อยูท่ ี่ SPA จากนั้นให้อ่านค่าของสายพานเส้นที่ 1 ที่จุด D ของเครื่ องวัด การวัดค่า
สายพานเส้นที่ 2 ใช้หลักการเดียวกับการวัดสายพานเส้นที่ 1

รู ปที่ 8 การปรับความตึงของสายพานแบบสายพาน 1 เส้น
• การกาหนดค่าความตึง-หย่อนของสายพานในรู ปต่างๆ : ถ้าค่าการอ่านจุด D เกินจากที่กาหนดแสดงว่าสายพานหย่อน
ถ้าต่ากว่าที่กาหนดแสดงว่าสายพานตึง
หมายเหตุ : D ระยะห่างความตึงของสายพานสาหรับรุ่ น 50BF คือ 7-11 มม.
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วิธีปรับความตึงของสายพานวิธีที่ 2
• ใช้แรงตามที่กาหนดไว้ในตารางการวัดความตึงของสายพาน กดลงระหว่างกึ่งกลางของสายพาน สายพานจะมีการ
ยุบตัว (Deflection) ดังที่กาหนดไว้ในตาราง

รู ปที่ 9 การปรับความตึงของสายพาน วิธีที่ 2
• ถ้ามีการยุบตัว (Deflection) มากกว่าที่กาหนด (หย่อนเกินไป) ต้องปรับความตึงของสายพานให้มากขึ้น
• ถ้ามีการยุบตัว (Deflection) น้อยกว่าที่กาหนด (ตึงเกินไป) ต้องปรับความตึงของสายพานให้ลดลง
ค่าความตึงสายพาน
Belt Section

Standard B/17
SPB
SV/15N
XPB, 5VX

Load used to set belt
tension (Kg)

Small pulley
diameter d (mm)
90 < 125
>125 < 160
5.10
>160 < 200
>200
112 < 160
>160 < 224
7.65
>224 < 355
>355
ตารางที่ 1 ค่าความตึงของสายพาน
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Deflection per 100 mm of
span length E (mm)
3.15
2.85
2.75
2.65
3.00
2.55
2.22
2.10

รู ปที่10 วงจรการทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ โดยสารเคมี
การทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ดว้ ยสารเคมี
ภายคอนเดนเซอร์ มีตะกรันที่สะสมอยูบ่ นผนังท่อ ที่เกิดจากน้ าที่ใช้งานมีแร่ ธาตุปนอยูภ่ ายหลังการใช้งาน ซึ่งทาให้
การไหลของน้ าลดลง และประสิ ทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
รู ปที่ 10 แสดงวงจรการต่อท่อและอุปกรณ์โดยทัว่ ไปสาหรับการทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ดว้ ยสารเคมี
ข้อควรระวัง: ห้ามทาความสะอาดท่อทาความเย็นด้วยน้ าร้อนหรื อไอน้ า การใช้น้ าร้อนหรื อไอน้ าเป็ นสารทาความสะอาด
จะทาให้เกิดแรงดันสูงภายในท่อและเกิดความเสี ยหายได้
คาเตือน: สารประกอบบางชนิดมีความเป็ นพิษ ควรใช้สารเหล่านี้ ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต การไม่ทาตามคาแนะนาอาจ
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเสี ยชีวิตหรื อความเสี ยหายของอุปกรณ์ได้

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ปัญหา
1. ลมน้อยเกินไป

สาเหตุ
• รอบของพัดลมน้อยเกินไป
• ความดันรวม (Total Pressure) ของ
ระบบมากเกินไป เช่นหรี่ แคมเปอร์มาก
เกินไป มีสิ่งกีดขวางมาบังลมรี เทิร์น
• พัดลมหมุนกลับทาง
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วิธีการแก้ไข
• เพิ่มรอบพัดลมและอาจจะต้องเพิ่ม
ขนาดของมอเตอร์
• ตรวจเช็คและลดความเสี ยดทานของ
ระบบ
• ต่อมอเตอร์ให้พดั ลมหมุนถูกทิศทาง

2.ลมเแรงเกินไปมอเตอร์กินกระแสสู ง
ผิดปกติ เบรคเกอร์ทิป

3.สายพานขาดบ่อย

4.เสี ยงดัง

• รอบของพัดลมมากเกินไป
• ความดันรวม (Total Pressure) ของ
ระบบน้อยเกินไปเช่น ยังไม่ได้ไส่
ฟิ ลเตอร์กรองอากาศ ยังไม่ได้ต่อท่อลม
ยังไม่ได้ปรับแต่งแคมเปอร์ของท่อลม
• ใส่สายพานไม่เหมาะสมหรื อใช้
สายพานผิดประเภท (กรณี ที่มีการ
เปลี่ยน Pulley)
• ตั้งระยะห่างระหว่างพูเลย์มากเกินไป
ทาให้เกิดความเสี ยหายที่สายพาน
• ไม่ได้ปรับแต่ง พูเล่ยม์ อเตอร์และพูเล่ย ์
พัดลมให้อยูใ่ นระนาบเดียวกัน

• ลดรอบการหมุนของพัดลม
• ตรวจเช็คและเพิ่มความเสี ยดทานของ
ระบบ

• พูเล่ยห์ มุนไม่สมดุลย์

• เปลี่ยนเป็ นพูเล่ยท์ ี่ได้รับการถ่วง
ศูนย์มาแล้ว
• ปรับความตึงของสายพาน
• ทาการปรับแต่ง (Alignment)
• ทาการปรับแต่ง (Alignment) พูเล่ย์
ให้อยูใ่ นระนาบเดียวกัน
• ตรวจเช็คและซ่อมแซม

• สายพานหย่อนเกินไป
• ไม่ได้ปรับแต่ง (Alignment)
• พูเล่ยข์ องมอเตอร์และพูเล่ยข์ อง
ใบพัดไม่อยูร่ ะนาบเดียวกัน
• แบริ่ งหรื อเพลาเสี ยหาย
5. สัน่

6. น้ าหยดออกจากตัวเครื่ อง

7.เครื่ องปรับอากาศไม่ทางาน

• พูเล่ยไ์ ม่สมดุลย์ (Unbalanced)
• สายพานหย่อนเกินไป
• ไม่ได้ปรับแต่ง (Alignment) พูเล่ย์
มอเตอร์และพูเล่ยใ์ บพัดให้อยูร่ ะนาบ
เดียวกัน
• เพลาไม่สมดุลย์
• ยึดเครื่ องหรื ออุปกรณ์ Support ไม่ดี
• ความเอียงเครื่ องไม่ได้ระดับ
• ความเอียงของท่อน้ าทิง้ ไม่ได้ระดับ
• ความชื้นสัมพัทธ์ในบริ เวณที่ติดตั้งสู ง
เกินไป
• ท่อน้ าทิง้ อุดตันหรื อไหลไม่สะดวก
• ไม่ได้ต่อท่อดักน้ ากลัน่ ตัว
(Drain Trap)
• ลมแรงเกินไปจนน้ ากระเซ็นออกจาก
คอยล์เย็น
• ฟิ วส์ขาดหรื อไม่มีฟิวส์
• สายไฟขาดหรื อหลวม
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• ตรวจสอบรายละเอียดและเลือกใช้
สายพานให้ถูกต้องประเภท
• ลดระยะห่างระหว่างพูเล่ยก์ ่อนติดตั้ง
• ทาการปรับแต่ง (Alignment) พูเล่ยใ์ ห้
อยูใ่ นระนาบเดียวกัน

• เปลี่ยนเป็ นพูเล่ยท์ ี่ได้รับการถ่วงศูนย์
มาแล้ว
• ปรับความตึงของสายพาน
• ทาการปรับแต่ง (Alignment) พูเล่ยใ์ ห้
อยูใ่ นระนาบเดียวกัน
• เปลี่ยนเพลา
• ตรวจเช็คและแก้ไข
• ปรับระดับความเอียงใหม่
• ปรับระดับความเอียงท่อน้ าทิ้งใหม่
• ตรวจเช็คค่า k และแก้ไข
• ตรวจเช็คและแก้ไข
• ต่อท่อดักน้ ากลัน่ ตัวให้ถูกต้อง
• แก้ไขดังข้อ 2
• เปลี่ยนหรื อใส่ฟิวส์ใหม่
• ตรวจหาตาแหน่งที่ไฟฟ้าเกิดลัดวงจร

• แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่า หรื อแรงเคลื่อนฟ้า • ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สายไฟ
ตก
ก่อนเข้าตัวสวิทช์ถา้ วัดแล้วมีแรงเคลื่อน
ถูกต้องแต่แรงเคลื่อนที่ผา่ นออกจาก
สวิทช์มีค่าน้อยกว่า หรื อไม่ถูกต้องให้
เปลี่ยนสวิทช์ใหม่
8.พัดลมเครื่ องเป่ าลมเย็นทางาน แต่
• สวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) • ปรับสวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ น
คอมเพรสเซอร์ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ตาแหน่งที่เย็นกว่าอุณหภูมิห้อง
• สายไฟขาดหรื อหลวม
• ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อสายไฟ
เช่น สวิทซ์และขั้วสายไฟของ
คอมเพรสเซอร์
• รี เลย์ (ถ้ามี) ผิดปกติ
• ตรวจซ่อมแก้ไข หรื อเปลี่ยนรี เลย์ใหม่
• โอเวอร์โหลดตัดการทางานหรื อชารุ ด • ตรวจดูว่าความร้อนที่คอมเพรสเซอร์
สู งเกินไป หรื อโอเวอร์โหลดผิดปกติ
หรื อไม่
• แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่าหรื อแรงเคลื่อน- • ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและทาการ
ไฟฟ้าตก
แก้ไข
9.คอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออก (ถ้า
• ไฟที่จ่ายไปยังเครื่ องมีแรงเคลื่อนต่า
• ค้นหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน
ปล่อยไว้นานคอมเพรสเซอร์จะไหม้)
(หรื อ แรงเคลื่อนไฟฟ้าตก)
แก้ไขให้ถูกต้อง
• คอมเพรสเซอร์ไหม้
• เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
• กลไกภายในคอมเพรสเซอร์ขดั ข้อง
• เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
10.คอมเพรสเซอร์ไม่ทางานและโอเวอร์ • ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
• ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าใหม่และแก้ไขให้
โหลดตัดวงจร
ถูกต้อง
• ไฟที่จ่ายไปยังเครื่ องมีแรงเคลื่อน• ค้นหาสาเหตุและหาแนวทางป้องกัน
ไฟฟ้าต่า (หรื อมีแรงเคลื่อน-ไฟฟ้าตก) แก้ไขให้ถูกต้อง
• คอมเพรสเซอร์ไหม้
• เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
11.โอเวอร์โหลดตัดวงจรและ
• มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโอเวอร์โหลด • ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้า การต่อสายไฟ
คอมเพรสเซอร์หยุดทางานหลังจากที่
มากเกินไป
และขนาดของโอเวอร์โหลดให้ถกู ต้อง
เริ่ มสตาร์ทใหม่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ • แรงเคลื่อนไฟฟ้าตก
• ค้นหาสาเหตุและทาการแก้ไข
• โอเวอร์โหลดขัดข้อง
• ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าและเปลี่ยนโอ
เวอร์โหลด
• คอมเพรสเซอร์ร้อนจัด
• ตรวจวัดสารทาความเย็น (มีการรั่ว
หรื อไม่) ถ้าจาเป็ นให้เพิ่มเติมแล้ว
ตรวจสอบซุปเปอร์ฮีท
• คอมเพรสเซอร์ไหม้
• เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่

ตารางที่ 2
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ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่ องรุ่ น 50BF

ตารางที่ 3

Model

50BF008SC 50BF010SC 50BF015SC 50BF020SC

50BF020

50BF025SC

50BF025

ท่อน้ าเข้า (นิ้ว)

2 FPT

2 FPT

2 FPT

2-1/2 FPT

2-1/2 FPT

2-1/2 FPT

2-1/2 FPT

ท่อน้ าออก (นิ้ว)

2 FPT

2 FPT

2 FPT

2-1/2 FPT

2-1/2 FPT

2-1/2 FPT

2-1/2 FPT

ท่อน้ าทิ้ง (นิ้ว)

1 FPT

1 FPT

1 FPT

1 FPT

1 FPT

1-1/2 MPT

1-1/2 MPT

Model

50BF030SC

50BF030

50BF040SC

50BF040

50BF050-1

50BF050SC-1

50BF060-1

ท่อน้ าเข้า (นิ้ว)

2-1/2 FPT

2-1/2 FPT

3 FPT

3 FPT

2..2-1/2 FPT 2..2-1/2 FPT 2..2-1/2 FPT

ท่อน้ าออก (นิ้ว)

2-1/2 FPT

2-1/2 FPT

3 FPT

3 FPT

2..2-1/2 FPT 2..2-1/2 FPT 2..2-1/2 FPT

ท่อน้ าทิ้ง (นิ้ว)

1-1/2 MPT

1-1/2 MPT

1-1/2 MPT

1-1/2 MPT

Model

50BF060SC-1

50BF080-1

ท่อน้ าเข้า (นิ้ว)

2..2-1/2 FPT

3 FPT

ท่อน้ าออก (นิ้ว) 2..2-1/2 FPT

3 FPT

ท่อน้ าทิ้ง (นิ้ว)

1-1/2 FPT

1-1/2 FPT

1-1/2 FPT

1-1/2 FPT

ตารางที่ 4

1-1/2 FPT

ข้อมูลทางไฟฟ้า
Unit model
50BF008SC

Nominal Voltage

380 / 3Ph / 50Hz
50BF010SC 380 / 3Ph / 50Hz
50BF015SC 380 / 3Ph / 50Hz
50BF020SC 380 / 3Ph / 50Hz
50BF020
380 / 3Ph / 50Hz
50BF025SC 380 / 3Ph / 50Hz
50BF025
380 / 3Ph / 50Hz
50BF030SC 380 / 3Ph / 50Hz
50BF030
380 / 3Ph / 50Hz
50BF040SC 380 / 3Ph / 50Hz
50BF040
380 / 3Ph / 50Hz
50BF050-1 380 / 3Ph / 50Hz
50BF050SC-1 380 / 3Ph / 50Hz
50BF060-1 380 / 3Ph / 50Hz
50BF060SC-1 380 / 3Ph / 50Hz
50BF080-1 380 / 3Ph / 50Hz

Voltage range
Min
Max
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440
360
440

Remark:
RLA: Rated Load Amps.
LRA: Locked Rotor Amps.

Compressor
QTY RLA LRA
1
14
111
1
19
153
1
27
174
2
16
118
1
44
153
2
18
118
1
44
153
2
27
174
1
58
210
2
30
225
1
97
307
2
44
153
2
38
272
2
58
210
2
46
310
2
97
307

ตารางที่ 5
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Indoor fan motor
QTY kW RLA
1
0.75 1.8
1
1.50 3.3
1
2.20 4.7
1
3.70 8.0
1
3.70 8.0
1
3.70 8.0
1
3.70 8.0
1
5.50 11.5
1
5.50 11.5
1
7.50 14.0
1
7.50 14.0
1
7.50 14.0
1
7.50 14.0
1
11.0 21.6
1
11.0 21.6
1
15.0 28.3

Power wire
(sq.mm.)
6
10
16
25
35
25
35
35
50
50
95
95
95
150
150
240

Ground wire
(sq.mm.)
2.5
4
6
6
10
6
10
10
10
10
16
16
16
16
16
25

Recommended
field CB (AT)
25
35
50
60
80
60
80
80
100
100
150
150
150
200
200
300

มิติของเครื่ อง
MODEL: 50BF008SC

รู ปที่ 11

รู ปที่ 8

MODEL: 50BF010SC

รู ปที่ 12

รู ปที่ 9
18

มิติของเครื่ อง
MODEL: 50BF015SC

รู ปที่ 13

MODEL: 50BF020

รู ปที่ 14

19

มิติของเครื่ อง
MODEL: 50BF020SC

รู ปที่ 15

MODEL: 50BF025 / 50BF030, 50BF025SC / 50BF030SC

รู ปที่ 16

20

มิติของเครื่ อง
MODEL: 50BF040 / 50BF040SC

รู ปที่ 17

MODEL: 50BF050-1, 50BF060-1, 50BF050SC-1, 50BF060SC-1

รู ปที่ 18

21

มิติของเครื่ อง
MODEL: 50BF080-1

รู ปที่ 19

22

23

วงจรไฟฟ้ารุ่ น 50BF008SC , 50BF010SC

รู ปที่ 20

24

วงจรไฟฟ้ารุ่ น 50BF015SC

รู ปที่ 21

25

วงจรไฟฟ้ารุ่ น 50BF020

รู ปที่ 22

26

วงจรไฟฟ้ารุ่ น 50BF020SC (SCROLL COMPRESSOR)

รู ปที่ 23

27

วงจรไฟฟ้ารุ่ น 50BF025, 50BF030, 50BF040

รู ปที่ 24

28

วงจรไฟฟ้ารุ่ น 50BF025SC , 50BF030SC (SCROLL COMPRESSOR)

รู ปที่ 25

29

วงจรไฟฟ้ารุ่ น 50BF040SC (SCROLL COMPRESSOR)

รู ปที่ 26

30

วงจรไฟฟ้ารุ่ น 50BF050-1, 50BF060-1, 50BF080-1

รู ปที่ 27

31

วงจรไฟฟ้ารุ่ น 50BF050SC-1, 50BF060SC-1

รู ปที่ 28

32

รู ปที่ 29

วงจรการติดตั้งและการเชื่อมต่อท่อน้ า
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