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คู่มือการติดตัง้เครื่องปรบัอากาศ 

ข้อคาํนึงเพื่อความปลอดภยั 

         กรณุาอ่าน “ ขอ้คาํนึงเพือ่ความปลอดภยั” นี้อยา่งละเอยีดก่อนทาํการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ และ

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การตดิตัง้ไดเ้สรจ็สมบรูณ์ดแีลว้ หลงัจากทาํการตดิตัง้ใหท้ดสอบ โดยการเปิดเครือ่งเพือ่หา

ขอ้ผดิพลาด จากนัน้อธบิายใหล้กูคา้ทราบถงึวธิกีารใชง้าน และการดแูลรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ โดยใชคู้ม่อื

การใชง้านของเครือ่ง และแนะนําใหล้กูคา้เกบ็คูม่อืการตดิตัง้ และคูม่อืการใชง้านไวด้ว้ย 

๏ ก่อนการตดิตัง้โปรดอ่านขอ้คาํนึงเพือ่ความปลอดภยัอยา่งระมดัระวงั 

๏ ควรทาํตามขอ้ควรระวงัทีเ่ขยีนไว ้ณ ทีน่ี้เพือ่หลกีเลีย่งอนัตรายทีเ่กดิขึน้ ต่อไปนี้เป็นสญัลกัษณ์ และ 

   ความหมาย 

คาํเตือน : การใชง้านทีผ่ดิอาจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็สาหสั หรอืถงึแก่ชวีติ 

ข้อควรระวงั : การใชง้านทีผ่ดิอาจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็สว่นบุคคล หรอืความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิ 

                  : การบาดเจบ็สว่นบุคล หมายถงึ อุบตัเิหตุเลก็น้อย การลุกไหม ้หรอืไฟดดู ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้  

                    รกัษาตวัในโรงพยาบาล 

                  : ความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิ หมายถงึ ความเสยีหายทีร่นุแรงกวา่ซึง่สง่ผลต่อทรพัยส์นิ หรอื 

                    ทรพัยากร 
 

อนัตราย 

 

๏ การตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศควรเป็นหน้าทีข่องชา่งจากตวัแทนจาํหน่าย หา้มทาํการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ 

   ดว้ยตวัเอง การตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งอาจทาํใหเ้กดินํ้ารัว่ ไฟช๊อต หรอืเพลงิไหมไ้ด ้

๏ ควรปฏบิตัติามคูม่อืการตดิตัง้นี้ เพราะการตดิตัง้ทีไ่มเ่หมาะสมอาจเป็นสาเหตุของนํ้ารัว่ ไฟช๊อต หรอืเพลงิ 

   ไหมไ้ด ้

๏ ปิดตวัจา่ยไฟหลกัก่อนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟฟ้า ใหแ้น่ใจวา่ไดป้ิดสวติชไ์ฟทัง้หมดแลว้ การละเลย 

   อาจทาํให ้เกดิไฟฟ้าชอ็ต 

๏ ต่อสายไฟอยา่งถกูตอ้ง ถา้ต่อสายไฟผดิพลาด อาจทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเกดิการเสยีหายได ้

๏ ตรวจดสูายดนิอยา่ใหข้าดหรอืหลุดก่อนการตดิตัง้ 

๏ อยา่ตดิตัง้ใกลก้บัแหล่งก๊าซไวไฟหรอืไอก๊าซ การละเลยไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําอาจเป็นผลใหเ้กดิเพลงิไหม ้ 

   หรอืระเบดิ 

๏ เพือ่เป็นการป้องกนัตวัเครือ่งภายในไมใ่หร้อ้นเกนิ และไมท่าํใหเ้กดิอนัตรายจากเพลงิไหม ้วางเครือ่งใหห้า่ง 

   จากแหล่ง ความรอ้น เชน่ เครือ่งทาํความรอ้น เตาไฟ เป็นตน้ 

๏ ในการเคลื่อนยา้ยเครือ่งปรบัอากาศไปตดิตัง้ทีอ่ื่นๆ ควรระมดัระวงัในการอดันํ้ายา (R22) ถา้อากาศหรอืก๊าซ 

   ใดๆ ผสมเขา้ไปในนํ้ายา แรงดนัก๊าซภายในวงจรนํ้ายาอาจสงูขึน้แบบผดิปกต ิและอาจเป็นสาเหตุของการ 

   ระเบดิของทอ่ และเกดิอนัตรายได ้

๏ ในกรณทีีก่๊าซนํ้ายาทาํความเยน็รัว่ออกจากทอ่ในระหวา่งทาํการตดิตัง้ ใหร้บีเปิดรบัอากาศเขา้มาในหอ้ง ถา้ 

   ก๊าซนํ้ายาทาํความเยน็ ถกูทาํใหร้อ้นดว้ยไฟ หรอือื่นๆ จะทาํใหเ้กดิก๊าซพษิ 
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7. วงจรไฟฟ้า (Wiring Diagram) 
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6. การเดินสายไฟ และการต่อสาย 

 

     1. การต่อระบบไฟฟ้าเขา้ตวัเครือ่งตอ้งมัน่ใจวา่เป็นระบบเดยีวกนั และแรงดนัเทา่กบัเครือ่งทีจ่ะทาํการ 

        ตดิตัง้ 

     2. ชนิดของขนาดสายไฟตอ้งมขีนาดโตพอทีจ่ะทนต่อพกิดัและกระแสของเครือ่งรุน่นัน้ๆ ตามมาตรฐานการ 

        ไฟฟ้ากาํหนด  

     3. ต่อสายดนิทัง้ในสว่นของแฟนคอลย์และคอนเดนซิง่ยนูิต 

     4. ตรวจสอบตําแหน่งของขัว้สายไฟตามหมายเลขทีก่าํหนดใหม้ัน่ใจก่อนตามวงจรทีต่ดิมากบัตวัเครือ่ง 

     5. ต่อสายไฟจากเมนสวทิซเ์ขา้จุดต่อของแฟนคอลย์  และคอนเดนซิง่ยนูิต  ตามรปูที ่7 

 

 
รปูที ่7 
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คาํเตือน 

 

๏ หา้มแกไ้ขดดัแปลงเครือ่งโดยการถอดตวัป้องกนัหรอืลดัวงจรสวติชภ์ายในเพือ่ความปลอดภยั 

๏ ไมค่วรตดิตัง้ในสถานที ่ทีไ่มส่ามารถรองรบันํ้าหนกัของตวัเครือ่งได ้เพราะถา้เครือ่งหล่นลงมาจะทาํใหเ้กดิ 

   อนัตราย และสิง่ของเสยีหายได ้

๏ ก่อนทาํงานเกีย่วกบัไฟฟ้า ควรตดิปลัก๊ทีไ่ดม้าตรฐานเขา้กบัสายจา่ยไฟ และต่อสายดนิใหก้บัอุปกรณ์ 

๏ เครือ่งตอ้งไดร้บัการตดิตัง้ตามขอ้กําหนดของสายไฟ ถา้ตรวจพบความเสยีหายอยา่ตดิตัง้เครือ่ง ใหต้ดิต่อ 

   ตวัแทนจาํหน่าย Carrier ทนัท ี

๏ หา้มใชส้ารทาํความเยน็ใดๆ ทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุไวใ้หส้าํหรบัการเตมิ หรอืการเปลีย่น มฉิะนัน้อาจม ี

   แรงดนัสงูผดิปกตแิพรก่ระจายเขา้สูว่งจรการทาํความเยน็ ซึง่ทาํใหผ้ลติภณัฑน์ี้ทาํงานผดิปกต ิหรอืเกดิการ 

   ระเบดิ หรอือาจทาํใหท้า่นไดร้บับาดเจบ็ได ้

 

ข้อควรระวงั 

๏ ทาํการตดิตัง้ทอ่นํ้าทิง้และหุม้ฉนวนทอ่นํ้ายาอยา่งเหมาะสมเพือ่ป้องกนัการเกดิการควบแน่น และกลัน่ตวั 

   ของนํ้า การตดิตัง้ทอ่นํ้าทิง้ทีไ่มส่มบรูณ์อาจทาํใหเ้กดินํ้ารัว่ และทรพัยส์นิเสยีหายได ้

๏ หา้มตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศในสถานทีต่่อไปนี้ 

     1. บรเิวณทีม่ลีะอองนํ้ามนั ไอนํ้ามนั หรอืไอนํ้า เพราะอาจทาํใหส้ว่นของเครือ่งไดร้บัความเสยีหายได ้

     2. บรเิวณทีม่แีก๊สทีม่คีุณสมบตักิดักรอ่นเพราะจะทาํใหท้อ่ทองแดง หรอืจดุเชือ่มต่อไดร้บัความเสยีหายทาํ 

         ใหเ้กดิการรัว่ของสารทาํความเยน็ได ้

     3. ใกลก้บัเครือ่งจกัรทีส่ามารถสง่คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าออกมาได ้เพราะคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าจะไปรบกวนการ 

         ทาํงานของระบบควบคุม อาจทาํใหเ้กดิความผดิพลาดได ้

     4. ในบรเิวณทีต่ดิไฟอาจรัว่ไดห้รอืบรเิวณทีม่ฝีุน่ผงในอากาศทีต่ดิไฟไดห้รอืบรเิวณทีม่กีารระเหยของสาร 

         ไวไฟในอากาศ เชน่ บรเิวณทีม่ทีนิเนอร ์นํ้ามนัเบนซนิ การเปิดเครือ่งปรบัอากาศในสภาพดงักล่าว อาจ 

         ก่อใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้  

๏ กรณุาอ่านคูม่อืการตดิตัง้นี้อยา่งละเอยีดก่อนการตดิตัง้เครือ่ง ในคูม่อืประกอบดว้ยคาํแนะนําสาํคญัเพือ่การ 

   ตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง 

๏ ผูผ้ลติจะไมร่บัประกนัความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากการละเลยต่อคาํแนะนําในคูม่อืเล่มนี้ 
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ควรทาํการตรวจสอบอย่างละเอียดในขณะทาํการติดตัง้ และหลงัจากการติดตัง้เสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ตามหวัข้อด้านล่างนี้ 

 

 

ข้อกาํหนดในการตรวจสอบ 

 

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ 

 

ผลตรวจสอบ 

มกีารเชค็การรัว่ของนํ้ายาหรอืไม ่ ถา้มกีารรัว่ของนํ้ายาจะทาํใหค้วามเยน็ไม่

เพยีงพอ และประสทิธภิาพการทาํความเยน็

ลดลง 

 

ทอ่นํ้ายามกีารหุม้ฉนวนสมบรูณ์หรอืไม ่ อาจมนีํ้าจากการควบแน่นหยดลงมา  

ทอ่นํ้าทิง้ระบายไดด้หีรอืไม ่ อาจมนีํ้าจากการควบแน่นหยดลงมา  

ขนาดของแรงดนัไฟฟ้าตรงกบัป้ายทีต่ดิใน

เครือ่งหรอืไม ่

เครือ่งอาจทาํงานไมป่กตหิรอือุปกรณ์เกดิ

การไหม ้

 

การต่อสายไฟหรอืทอ่นํ้ายาถกูตอ้งหรอืไม ่ เครือ่งอาจทาํงานไมป่กตหิรอือุปกรณ์เกดิ

การไหม ้

 

ตวัเครือ่งมกีารตดิตัง้สายดนิทีถ่กูตอ้ง

ปลอดภยัหรอืไม ่

อาจเกดิอนัตรายจากไฟฟ้ารัว่  

ขนาดของสายไฟถูกตอ้งตามทีก่าํหนดไว้

หรอืไม ่

เครือ่งอาจทาํงานไมป่กตหิรอือุปกรณ์เกดิ

การไหม ้

 

ทางลมออกและทางลมเขา้ของเครือ่งภายใน

และเครือ่งภายนอกมสีิง่กดีขวางหรอืไม ่

อาจทาํใหค้วามเยน็ไมเ่พยีงพอ และ

ประสทิธภิาพการทาํความเยน็ลดลง 

 

มกีารบนัทกึความยาวทอ่นํ้ายาและปรมิาณ

นํ้ายาทีเ่ตมิเพิม่หรอืไม ่

ไมท่ราบปรมิาณนํ้ายาทัง้หมดทีเ่ตมิใหก้บั

ระบบ 

 

 
- 4 - 

5. การต่อท่อนํ้าทิ้ง 

 

ระบบทอ่นํ้าทิง้ตอ้งตดิตัง้ตามคาํแนะนําขา้งล่าง เพือ่ป้องกนัความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการรัว่ และการ

ควบแน่น           

กาํหนดให้ใช้ท่อ PVC อย่างหนา ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลางภายนอก 3/4 นิ้ว 

สาํหรบัข้อต่ออ่อนระหว่างตวัเครื่องและท่อ PVC ให้ใช้ที่รดัท่อ รดัให้แน่น 

 

๏ ทอ่นํ้าทิง้สามารถระบายออกไดท้ัง้ดา้นซา้ย และขวาขึน้อยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ และสามารถต่อทอ่ 

   นํ้าทิง้ไดท้ัง้ดา้นขา้ง และดา้นหลงั 

๏ การต่อทอ่นํ้าทิง้ควรใหม้คีวามยาวของทอ่สัน้ทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้และมคีวามลาดเอยีงเพือ่ใหไ้หลไดส้ะดวก 

๏ หุม้ฉนวนทีท่อ่นํ้าทิง้ใหเ้รยีบรอ้ย 

๏ ตอ้งทาํ TRAP เพือ่ป้องกนักลิน่จากภายนอกเขา้มาในหอ้งปรบัอากาศ และระบายความดนัอากาศทีต่ดิลบ 

   เมือ่เทยีบกบัความดนับรรยากาศ ในระหวา่งทีเ่ครือ่งทาํงาน 

๏ เดนิทอ่นํ้าทิง้ใหต้รงเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดเ้พือ่สะดวกในการทาํความสะอาด และป้องกนัการสะสมของสิง่สกปรก  

   และแมลงต่างๆ 

๏ เทนํ้าลงในถาดนํ้าเพือ่ทดสอบการไหลของนํ้าวา่ดหีรอืไม ่

 
รปูที ่6 
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รปูที ่5 

4. การเดินท่อสารทาํความเยน็ 

 

     1. เลอืกขนาดทอ่ทองแดง  ของทอ่ดดู และทอ่สง่  ตามมาตรฐานทีก่าํหนดในตารางหน้า 3 

     2. กาํหนดความยาวตามเสน้การเดนิทอ่นํ้ายา  เผือ่ความยาวสาํหรบัการตดัโคง้ และการตดัทอ่ไวใ้ห ้

         เพยีงพอ 

     3. ทาํการดดัท่อเขา้ตาํแหน่งตามเสน้ทางทีก่าํหนดไว ้

     4. สาํหรบัตวั CAPILLARY TUBE หลงัจากตดิตัง้ และตรวจรัว่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้อาฉนวนหุม้ทอ่ดว้ย 

     5. ทาํการยดึท่อตดิกบัผนงัใหม้ัน่คงดว้ยแคลมป์ 

     6. ตดัปลายทอ่ทองแดงดว้ยเครือ่งมอืตดัทอ่ทองแดง  กาํจดัเศษขีท้องแดงใหส้ะอาดทาํการต่อเขา้ทอ่ของ 

         เครือ่ง 

     7. จดัระเบยีบทอ่ และฉนวนใหเ้รยีบรอ้ย และทาํการยดึทอ่สว่นทีเ่หลอืใหม้ัน่คง 

     8. หลงัจากเชือ่มทอ่นํ้ายาเสรจ็แลว้ ใหหุ้ม้ทอ่ดว้ย ทอ่ฉนวนกนัความรอ้นเพือ่ป้องกนัทอ่ทีต่่อเขา้ไปใน 

         ตวัเครือ่งภายใน เลื่อนตาํแหน่งของทอ่ฉนวนกนัความรอ้นใหช้ดิกบัตวัเครือ่งภายในใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ 

         ไมใ่หเ้กดิหยดนํ้าจากการควบแน่น 

หมายเหต ุ

ใหท้าํการตรวจสอบหารอยรัว่ของจดุต่อดว้ยก๊าซไนโตรเจน และฟองสบูท่ีค่วามดนัประมาณ 300ปอนด ์/ 

ตารางนิ้ว 

        

คาํเตือน 

๏ หา้มเตมินํ้ายาชนิดอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นวงจรนํ้ายา 

๏ ระหวา่งการตดิตัง้หากมกีารรัว่ของนํ้ายาเกดิขึน้ควรมกีารระบายอากาศทีด่ ี
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1. ข้อมลูทัว่ไป 

 

แฟนคอยล ์40QD080X-150X ไดถ้กูออกแบบใหม้รีปูรา่งสวยงาม สามารถใชก้บัเครือ่งคอนเดนซิง่แคเรยีรไ์ด้

หลายรุน่ ก่อนทาํการตดิตัง้ควรตรวจสอบวา่สว่นประกอบต่างๆ อยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย หากตรวจสอบพบวา่มี

การชาํรดุเสยีหายจากการขนสง่ใหแ้จง้ไปยงับรษิทัผูจ้ดัจาํหน่าย 
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2. การเลือกสถานที่ติดตัง้ 

 

     1. ควรพจิารณาตาํแหน่งทีต่ดิตัง้ใหส้ามารถปรบัลมเยน็ใหก้ระจายครอบคลุมทัว่ถงึทุกพืน้ทีภ่ายในหอ้ง ดงั 

         แสดงในรปูที ่1 

 
รปูที ่1 

 

     2. หลกีเลีย่งการตดิตัง้ในตาํแหน่งใกลป้ระตพูดัลมระบายอากาศเพราะจะทาํใหเ้ครือ่งทาํงานหนกั และอาจ 

         เกดิปญัหาการควบแน่นของหยดนํ้าจบัทีต่วัเครือ่งเนื่องจากความชืน้ของภายนอก ดงัแสดงในรปูที ่2 

 
รปูที ่2 

 

     3. ไมค่วรตดิตัง้เครือ่งในบรเิวณทีม่สี ิง่กดีขวางทางลมและลมกลบัเขา้เครือ่ง ซึง่อาจจะทาํใหก้ารกระจายลม 

         เยน็กระจายไมท่ัว่ถงึ 

     4. ควรตดิตัง้ในตาํแหน่งทีส่ามารถเดนิทอ่สารทาํความเยน็และสายไฟจากแหล่งจา่ยหรอืจากเครือ่งคอนเดน 

         ซิง่ยนูิตไดส้ะดวก 

     5. ตดิตัง้ในหอ้งเครือ่งทีไ่มเ่ปียกชืน้ เนื่องจากตวัเครือ่งนี้ออกแบบมาสาํหรบัตดิตัง้ภายใน 

     6. นํ้าทิง้สามารถระบายไดด้ ี

     7. มพีืน้ทีม่ากพอในการซ่อมบาํรุง 
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รปูที ่3 

3. การติดตัง้ 

 

     1. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าทีใ่ชภ้ายในบา้นเมือ่รวมกบักระแสของเครือ่งปรบัอากาศทีต่ดิตัง้จะตอ้งน้อยกวา่ 

       กระแสสงูสดุของมาตราวดักระแสไฟฟ้าทนได ้

     2. เลอืกตาํแหน่งการวางเครือ่งแฟนคอลย์ คอนเดนซิง่ยนูิต กาํหนดแนวเดนิทอ่นํ้ายา สายไฟ และทอ่นํ้าทิง้ 

     3. กาํหนดตาํแหน่งรยูดึเครือ่ง และรนูํ้าทิง้ตามระยะ เจาะรผูนงัใหม้ขีนาดเหมาะสมกบัทอ่นํ้ายาทัง้หมดที ่

        ต่อไปยงัเครือ่งแฟนคอลย์ 

     4. จดัวางเครือ่งคอนเดนซิง่ยนูิต และเครือ่งแฟนคอลย์เขา้สูต่าํแหน่งทีก่าํหนดไว ้ถอดแผน่ปิดรทูีส่าํหรบัเดนิ 

        ทอ่นํ้ายา และสายไฟออก ดงัแสดงในรปูที ่4 

     5. ถอด RETURN GRILLE ออกโดยดงึออกมาแลว้ต่อสายไฟเขา้กบัชุด CONTROL ซึง่อยูใ่นตวั FAN  

         COIL UNIT ดงัแสดงในรปูที ่ 5 

 
รปูที ่4 
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