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อ่านขอ้ควรระวงัในคูม่อืน้ี อุปกรณ์น้ีถูกเตมิดว้ยน้ํายา R-32

สารทาํความเยน็ทีใ่ชใ้นเครือ่งปรบัอากาศนี้คอื R-32 มคีุณสมบตัติดิไฟและไมม่กีลิน่อยา่งไรกต็าม
คาํเตือนสารทาํความเยน็ R-32

มนัอาจเกดิการระเบดิไดใ้นบางสภาวะ แต่การตดิไฟของสารทาํความเยน็ชนิดน้ีจะตํ่า และสามารถตดิไฟได้
ดว้ยเปลวไฟอยา่งเดยีว

สารทาํความเยน็ R-32 มขีอ้ดไีมเ่ป็นอนัตราย ไมเ่ป็นมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม มผีลกระทบตอ่ภาวะ
เรอืนกระจก ตํ่า มคีุณสมบตัดิา้นการถ่ายเทความรอ้นทีม่ปีระสทิธภิาพสงู

การตดิตัง้เคลื่อนยา้ย หรอืการเกบ็เครือ่งปรบัอากาศจะตอ้งกระทาํในหอ้งทีไ่มม่เีครื่องมอืเครือ่งใช้
ทีม่กีระบวนการทาํงานดว้ยวธิกีารจุดไฟ หรอืทาํใหเ้กดิประกายไฟต่อเน่ืองตลอดเวลา ( ตวัอยา่ง เชน่ การ
จุดไฟเครือ่งทีต่อ้งการใชไ้ฟ เตาหุงตม้ เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่ป็นฮตีเตอร ์)

1. ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั
ผูผ้ลติไมข่อรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีม่สีาเหตุมาจากการละเลยไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําในคูม่อืเลม่น้ี

อนัตราย

ปิดตวัจ่ายไฟหลกัก่อนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟฟ้า ใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดสวติชไ์ฟทัง้หมดแลว้ 
การละเลยอาจทาํใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต

ต่อสายไฟอยา่งถูกตอ้ง ถา้ต่อสายผดิพลาด อาจทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเกดิการเสยีหายได้
ตรวจดสูายดนิอยา่ใหข้าดหรอืหลุดก่อนการตดิตัง้
อยา่ตดิตัง้ใกลก้บัแหล่งก๊าซไวไฟหรอืไอก๊าซ การละเลยไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําอาจเป็นผลใหเ้กดิ

เพลงิไหมห้รอืระเบดิ
เพือ่เป็นการป้องกนัตวัเครื่องภายในไมใ่หร้อ้นเกนิและไมท่าํใหเ้กดิอนัตรายจากเพลงิไหม ้ตอ้งวาง

เครื่องใหห้่าง (มากกว่า 2 ม.) จากแหล่งความรอ้น เช่น เครือ่งกระจายความรอ้น, เครือ่งทาําความรอ้น
เตาหลอม เตาไฟ เป็นตน้

ในการเคลื่อนยา้ยเครื่องปรบัอากาศไปตดิตัง้ในทีอ่ื่นๆ ควรระมดัระวงัในการอดัน้ํายา (R-32)
ถา้อากาศหรอืก๊าซใดๆ ผสมเขา้ไปในน้ํายา แรงดนัก๊าซภายใน วงจรน้ํายาอาจสงูขึน้แบบผดิปกตแิละอาจ
เป็นสาเหตุของการระเบดิของท่อ และเกดิอนัตรายได้

การตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ ควรตดิตัง้โดยผูต้ดิตัง้ทีม่คีวามชาํนาญ หรอืชา่งบรกิารทีม่คีวาม
ชาํนาญเท่านัน้
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เครื่องปรบัอากาศ และท่อทาํความเยน็ ควรจะไดร้บัการตดิตัง้ และเกบ็ไวใ้นหอ้งทีม่พี ืน้ทีข่นาด
ใหญ่กว่า A      m              min                              2

วธิกีารคาํนวณ A      m   : A      = (M / (2.5 x 0.22759 x h ))                                                                                                                      0
                                                                                                                         2                                                        2
                                  min                                                 min

M หมายถงึ ปรมิาณสารทาํความเยน็ หน่วยเป็นกโิลกรมั h  หมายถงึ ความสงูในการตดิตัง้เครื่อง
ปรบัอากาศ หน่วยเป็นเมตร 0.6 เมตร สาํหรบัการตดิตัง้กบัพืน้หรอื 1.8 เมตร สาํหรบัการตดิตัง้

                                                                                                                 0

กบัผนังกาํแพง หรอื 1.0 เมตร สาํหรบัการตดิตัง้กบัหน้าตา่ง หรอื 2.2 เมตร สาํหรบัการตดิตัง้กบั
เพดาน (สาํหรบัอาคารหรอืหน่วยงานควรตดิตัง้สงูกวา่ 2.5 เมตร)

อยา่งละเอยีดก่อนการใชง้าน



ในกรณทีีก๊่าซน้ํายาทาํความเยน็รัว่ออกจากท่อในระหวา่งทาํการตดิตัง้ใหร้บีเปิดรบัอากาศเขา้มา
ในหอ้ง ถา้ก๊าซน้ํายาทาํความเยน็ถูกทาํใหร้อ้นดว้ยไฟ หรอือื่นๆจะทาํใหเ้กดิก๊าซพษิ

คาํเตือน
อ่านคู่มอืการตดิตัง้อยา่งละเอยีดก่อนทาํการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ และปฏบิตัติามคาํแนะนําใน

การตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
การตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ ควรตดิตัง้โดยผูต้ดิตัง้ทีม่คีวามชาํนาญ หรอืชา่งบรกิารทีม่คีวาม

ชาํนาญเท่านัน้
การตดิตัง้ทีไ่มถู่กตอ้งอาจก่อใหเ้กดิการรัว่ซมึของน้ํา ไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้
หา้มใชส้ารทาํความเยน็ใดๆ ทีแ่ตกต่างจากทีร่ะบุไว ้ในการเตมิหรอืเปลีย่นมฉิะนัน้อาจมแีรงดนัสงู

ผดิปกตเิกดิขึน้ในวงจรการทาํความเยน็ ซึง่อาจทาํใหผ้ลติภณัฑน้ี์ทาํงานผดิปกตหิรอืเกดิการระเบดิหรอือาจ
ทาํใหท้า่นไดร้บับาดเจบ็ได้

ก่อนทาํการตดิตัง้ บาํรุงรกัษา ซ่อมแซม หรอืถอดชิน้สว่น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดโ้ยกสวติชข์อง
เครื่องตดักระแสไฟฟ้าไปทีต่าํแหน่ง OFF แลว้ มฉิะนัน้อาจถูกไฟฟ้าชอ็ตได้

แขวนป้าย “กาํลงัทาํงาน” ใกลเ้ครื่องตดักระแสไฟฟ้าขณะทาํการตดิตัง้ บาํรงุรกัษา ซ่อมแซม หรอื
ถอดชิน้สว่น เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต หากเครือ่งตดักระแสไฟฟ้าถูกโยกสวติชไ์ปทีต่าํแหน่ง ON
โดยการเขา้ใจผดิ

สวมถุงมอืป้องกนั และเสือ้ผา้ทีป่ลอดภยัสาํหรบัการทาํงานขณะทาํการตดิตัง้ ซ่อมแซม หรอืถอด

หากตอ้งการเคลื่อนยา้ยเครือ่งปรบัอากาศ ควรสวมรองเทา้ทีเ่สรมิการป้องกนับรเิวณนิ้วเทา้
ในการเคลื่อนยา้ยเครื่อง หา้มจบัถอืทีส่ายรดักล่องผลติภณัฑ ์ท่านอาจบาดเจบ็ไดห้ากสายขาด

ชิน้สว่น หา้มสมัผสัครบีอะลมูเินียม อาจไดร้บัอนัตรายหากสมัผสัชิน้สว่นดงักล่าว หากจาํเป็นจะตอ้งสมัผสั
ครบีอะลมูเินียม ควรสวมถุงมอืป้องกนัและเสือ้ผา้ทีป่ลอดภยัสาํหรบัการทาํงานก่อนแลว้จงึลงมอืปฏบิตังิาน

ก่อนเปิดชอ่งดดูอากาศเขา้ ตอ้งโยกสวติชข์องเครือ่งตดักระแสไฟฟ้าไปทีต่าํแหน่ง OFF มฉิะนัน้
อาจไดร้บับาดเจบ็จากการสมัผสักบัชิน้สว่นทีห่มุน ผูต้ดิตัง้ทีม่คีวามชาํนาญหรอืชา่งบรกิารทีม่คีวามชาํนาญ
เท่านัน้ ทีจ่ะเปิดชอ่งดดูอากาศเขา้ และปฏบิตังิานทีต่อ้งการได้

ก่อนการทาํความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรอืชิน้ส่วนอืน่ๆ ของตวัเครือ่งภายนอก ตอ้งโยกสวติช์
ของเครือ่งตดักระแสไฟฟ้าไปทีต่าํแหน่ง OFF และแขวนป้าย “กาํลงัทาํงาน” ใกลเ้ครือ่งตดักระแสไฟฟ้ากอ่น
ลงมอืปฏบิตังิาน

ก่อนการปฏบิตังิานบนทีส่งูควรตัง้ป้ายเตอืนเพื่อไมใ่หม้ผีูใ้ดเดนิเขา้มาใกลบ้รเิวณนัน้ อุปกรณ์หรอื
วตัถุอื่นๆ อาจหล่นใสท่าํใหค้นทีเ่ดนิอยู่ดา้นล่างไดร้บับาดเจบ็ ในขณะปฏบิตังิาน ควรสวมหมวกนิรภยัเพือ่
ป้องกนัวตัถุหลน่ใส่

สารทาํความเยน็ทีใ่ชใ้นเครือ่งปรบัอากาศ คอื R-32
เครื่องปรบัอากาศตอ้งเคลื่อนยา้ยในสภาพสมบรูณ์ หากสว่นใดสว่นหน่ึงของผลติภณัฑเ์สยีหาย

โปรดตดิต่อผูแ้ทนจาํหน่าย
เมือ่ตอ้งเคลื่อนยา้ยเครื่องปรบัอากาศดว้ยมอื ตอ้งใชค้นอยา่งน้อยสองคนหรอืมากกวา่
อยา่เคลื่อนยา้ยหรอืซ่อมเครือ่งดว้ยตนเอง เน่ืองจากมไีฟฟ้าแรงสงูภายในเครือ่งทา่นอาจถกูไฟฟ้า

ดูดขณะถอดฝาครอบและตวัเครือ่งหลกั
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การติดตัง้
การตดิตัง้ตวัเครื่องภายในแบบแขวน ควรใชโ้บลต ์(M10 หรอื W3/8) และน็อต (M10 หรอื W3/8)

ในการตดิตัง้เทา่นัน้
ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศใหแ้น่นหนาบนพืน้ทีท่ีส่ามารถรบัน้ําหนกัได ้หากพืน้ทีด่งักลา่วไมส่ามารถ

รบัน้ําหนกัไดเ้พยีงพอตวัเครื่องอาจรว่งหล่นลงมาทาํใหผู้ใ้ชบ้าดเจบ็ได้
ปฏบิตัติามคาํแนะนําในคูม่อืการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ หากไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําเหล่าน้ี ตวั

เครื่องอาจจะรว่งหล่นลงมาพลกิควํ่า หรอืเกดิเสยีงรบกวน เกดิการสัน่สะเทอืน น้ํารัว่ซมึ หรอืปัญหาอืน่ๆ ได้
ดาํเนินการตดิตัง้ตามทีร่ะบุไวเ้พื่อป้องกนัสภาวะลมแรงและแผน่ดนิไหว หากเครื่องปรบัอากาศไม่

ไดร้บัการตดิตัง้อยา่งถูกตอ้งตวัเครือ่งอาจพลกิควํ่าหรอืรว่งหล่นลงมาและก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได้
หากก๊าซสารทาํความเยน็รัว่ซมึออกมาขณะทาํการตดิตัง้ ใหร้ะบายอากาศในหอ้งทนัท ีหากก๊าซ

สารทาํความเยน็รัว่ซมึออกมาสมัผสักบัไฟ อาจก่อใหเ้กดิก๊าซทีเ่ป็นพษิได้

การต่อท่อส่งสารทาํความเยน็
ตดิตัง้ท่อสารทาํความเยน็ระหวา่งทาํการตดิตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนทีจ่ะเปิดเครือ่งปรบัอากาศ หาก

คอมเพรสเซอรท์าํงานขณะที ่วาลว์ยงัเปิดอยูแ่ละไมม่ที่อสารทาํความเยน็ คอมเพรสเซอรจ์ะดดูอากาศเขา้ไป
และทาํใหว้งจรการทาํความเยน็มแีรงดนัเกนิ ซึง่อาจจะสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายต่อผูใ้ชไ้ด ้

ขนัแฟลรน์ตัใหแ้น่นดว้ยประแจวดัแรงบดิตามวธิทีีก่าํหนดไวห้ากขนัแฟลรน์ตัแน่นเกนิไปอาจทาํให้
เกดิรอยรา้วทีแ่ฟลรน์ตั หลงัการใชง้านเป็นระยะเวลานาน ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการรัว่ซมึของสารทาํความเยน็ 

หลงัทาํการตดิตัง้ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ก๊าซสารทาํความเยน็ ไมม่กีารรัว่ซมึ หากก๊าซสารทาํ
ความเยน็รัว่ซมึออกมาในหอ้ง และสมัผสัถูกตน้เพลงิ เชน่ เตาทาํอาหาร อาจก่อใหเ้กดิก๊าซทีเ่ป็นพษิได ้

เมือ่ทาํการตดิตัง้หรอืเคลื่อนยา้ยเครื่องปรบัอากาศ ใหป้ฏบิตัติามคาํแนะนําในคูม่อืการตดิตัง้และ
ไล่อากาศทัง้หมด เพือ่จะได ้ไมม่ก๊ีาซอื่นผสมอยู่ในวงจรการทาํความเยน็นอกเหนือจาก สารทาํความเยน็ 
เครื่องปรบัอากาศอาจทาํงานผดิปกตหิากไมม่ ีการไล่อากาศทัง้หมดเสยีกอ่น 

ตอ้งใชก๊้าซไนโตรเจนเพื่อทดสอบการผนึกแน่นไมใ่หอ้ากาศเขา้
ควรเชื่อมต่อท่อเตมิน้ํายาตามวธิกีารเพื่อไมใ่หท้่อหลุดออกจากกนั

การเดินสายไฟ
การดาํเนินการเกีย่วกบัไฟฟ้ากบัเครือ่งปรบัอากาศตอ้งกระทาํโดยผูต้ดิตัง้ทีม่คีวามชาํนาญ หรอื

ชา่งบรกิารทีม่ ีความชาํนาญเท่านัน้ ผูท้ีไ่มม่คีวามชาํนาญไมส่ามารถดาํเนินการเองได ้เพราะการดาํเนินการ
ทีไ่มเ่หมาะสม อาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าดดูและ/หรอืไฟฟ้ารัว่ได ้

เมือ่เชื่อมต่อสายไฟ ซ่อมแซมชิน้สว่นทางไฟฟ้า หรอืดาํเนินงานดา้นอื่นๆ เกีย่วกบัไฟฟ้า ชา่งไฟ
ควรสวมถุงมอืเพือ่ป้องกนั รองเทา้ และเสือ้ผา้ทีเ่ป็นฉนวน เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าซอ็ต การไมส่วมใสอุ่ปกรณ์
ป้องกนั อาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตได ้

ใชส้ายไฟทีม่คีุณสมบตัติรงตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ และขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 
การใชส้ายไฟทีไ่มต่รงตามคุณสมบตัอิาจเพิม่ความเสีย่งในการเกดิไฟฟ้าชอ็ต ไฟฟ้ารัว่ ควนัไฟ และ/หรอื
เพลงิไหม้

ต่อสายดนิ (งานสายกราวนด)์ การต่อสายดนิทีไ่มส่มบรูณ์อาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต
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หา้มต่อสายดนิกบัท่อก๊าซ ท่อน้ํา และสายล่อฟ้า หรอืสายดนิของโทรศพัท์
หลงัซ่อมแซมหรอืยา้ยทีต่ดิตัง้ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชือ่มต่อสายดนิอยา่งถูกตอ้งแลว้
ตดิตัง้เครือ่งตดักระแสไฟฟ้าทีม่คีุณสมบตัติรงตามทีก่าํหนดไวใ้นคู่มอืการตดิตัง้ขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่

และขอ้กาํหนดทาง กฎหมาย 
ตดิตัง้เครือ่งตดักระแสไฟฟ้าในทีท่ีผู่ต้รวจสอบสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก
เมือ่ตดิตัง้เครื่องตดักระแสไฟฟ้านอกอาคาร ควรเลอืกใชเ้ครื่องตดักระแสไฟฟ้าทีอ่อกแบบมาเพือ่

การใชง้านนอกอาคาร
ไมค่วรพว่งต่อสายไฟใหย้าวขึน้ ปัญหาดา้นการเชื่อมต่อในทีท่ีม่กีารพว่งต่อสายไฟอาจเพิม่ความ

เสีย่งในการเกดิควนัไฟหรอื เพลงิไหม ้
ควรเดนิสายไฟตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัในชุมชนรวมถงึคูม่อืการตดิตัง้ การไม่

กระทาํตามอาจสง่ผลใหเ้สยีชวีติจากการถูกไฟดดูหรอืเกดิไฟฟ้าลดัวงจร

ก่อนเปิดใชง้านเครื่องปรบัอากาศภายหลงัการตดิตัง้ ควรตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ฝาครอบกลอ่งควบคมุ
ไฟของตวัเครื่องภายใน และแผงบรกิารของตวัเครื่องภายนอกปิดสนิท และโยกสวติชเ์ครือ่งตดักระแสไฟฟ้า
ไปทีต่าํแหน่ง ON แลว้ คุณอาจโดนไฟฟ้า ชอ็ตไดห้ากเปิดเครื่องปรบัอากาศ โดยไมไ่ดต้รวจสอบสิง่เหลา่น้ี
เสยีก่อน 

หากเกดิปัญหาใดๆ กบัเครือ่งปรบัอากาศ (เชน่ กลิน่ไหม ้เสยีงผดิปกต ิไมส่ามารถทาํความเยน็
หรอืทาํใหอ้ากาศอุ่นขึน้ หรอืมน้ํีารัว่ซมึออกมา) อยา่สมัผสัเครือ่งปรบัอากาศ ใหโ้ยกสวติชเ์ครื่องตดักระแส
ไฟฟ้าไปทีต่าํแหน่ง OFF แลว้ตดิต่อชา่งบรกิารทีม่คีวามชาํนาญ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จะไมม่ใีครเปิดเครือ่ง
ปรบัอากาศ (โดยการตดิป้าย “ชาํรุด” ใกล้ๆ  กบัเครื่องตดักระแสไฟฟ้า เป็นตน้) จนกระทัง่ชา่งบรกิารทีม่ ี
ความชาํนาญมาถงึ หากยงัใชเ้ครื่องปรบัอากาศในขณะทีม่คีวามผดิปกต ิอาจทาํใหก้ลไกการทาํงานเกดิ
ปัญหาเพิม่ขึน้หรอืสง่ผลใหเ้กดิ ไฟฟ้าชอ็ต หรอืปัญหาอืน่ๆ ได ้

เมือ่ตดิตัง้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ ควรตรวจหาการรัว่ไหลของสารทาํความเยน็และการระบายน้ําจากนัน้
ทาํการทดสอบการทาํงาน เพื่อตรวจสอบวา่เครื่องปรบัอากาศทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

การทดสอบการทาํงาน

คาํอธิบายสาํหรบัผูใ้ช้
เมือ่ตดิตัง้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ ใหแ้จง้ผูใ้ชว้า่เครือ่งตดักระแสไฟฟ้าตดิตัง้อยูท่ีใ่ด หากผูใ้ชไ้มท่ราบวา่

เครื่องตดักระแสไฟฟ้าอยูท่ีใ่ด ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถปิดเครื่องตดักระแสไฟฟ้าไดเ้มือ่มปัีญหาใดๆ เกดิขึน้กบั
เครื่องปรบัอากาศ 

หากชอ่งพดัลมเสยีหาย อยา่เขา้ใกลต้วัเครือ่งภายนอก ใหโ้ยกสวติชข์องเครื่องตดัไฟฟ้าไปที่
ตาํแหน่ง OFF แลว้ตดิต่อใหช้า่ง บรกิารทีม่คีวามชาํนาญมาซ่อม อยา่โยกสวติชข์องเครือ่งตดัไฟฟ้าไปที่
ตาํแหน่ง ON จนกว่าจะซ่อมเรยีบรอ้ยแลว้ 

ภายหลงัการตดิตัง้ ควรอธบิายใหล้กูคา้ทราบถงึวธิกีารใชง้านรวมทัง้การบาํรุงรกัษาเครื่องตาม
คู่มอืผูใ้ชง้าน
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3. ข้อมลูทัว่ไป

แฟนคอยลย์นิูต แคเรยีรร์ุ่น 42VLJ, 42VLY ออกแบบมาเป็นพเิศษเพื่อใหเ้หมาะกบัการตดิตัง้ ใตฝ้้า
เพดาน หรอืตัง้พืน้ ก่อนทาํการตดิตัง้ ผูท้าํการตดิตัง้ควรตรวจสอบวา่สว่นประกอบต่างๆ อยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย
หากตรวจสอบพบวา่มกีารชาํรุดเสยีหายจากการขนสง่ กรุณาแจง้ไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายทนัที

ชื่อชิน้สว่น จาํนวน รปูรา่ง

คู่มอืการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ

คู่มอืการใชร้โีมทคอนโทรล และบาํรงุรกัษา

รโีมทคอนโทรลไรส้าย + แบตเตอรี ่ขนาด AAA

ท่ออ่อนตอ่ทอ่น้ําทิง้

เคเบิล้ไทรส์าํหรบัรดัท่ออ่อนตอ่น้ําทิง้

2. ช้ินส่วนอปุกรณ์เสริม

1 เลม่

1 เลม่

(เฉพาะเครื่องรุน่รโีมทคอนโทรลไรส้าย)

รโีมทคอนโทรลมสีาย + สายสญัญาณ
(เฉพาะเครื่องรุน่รโีมทคอนโทรลมสีาย)

(ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ไดร้บัคูม่อืน้ี)

(ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ไดร้บัคูม่อืน้ี)

1 ชุด

1 ชุด

1 ชิน้

2 เสน้
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4. ตารางแสดงข้อมลูทัว่ไป

42VLY
004X
400 600 800 1000 1200 1400

220/1/50
R-32

DIRECT DRIVEN FORWARD CURVED CENTRIFUGAL FAN
3

1/18
0.37 0.83 1.45

4 SPEED

5/8
3/4

270
630

006X 008X 010X 012X 014X

2

1/12
0.56 1.22 1.57

3/8
1/2

1/4
3/8

PERMANENT SPLIT CAPACITOR TYPE

21

1

42VLY 42VLY 42VLY 42VLY 42VLY
016X 020X
42VLY 42VLY

1600 2000

4

2
1/7 1/5 1/4 1/4 1/3 1/9

1.84 1.80

3/4

25 30 35.5 43 43.5 52 56

720 910 1115 1310 1510 1620 1810

หมายเลขรุน่ 42VLJ
004X

ปรมิาณลม (ลกูบาศกฟุ์ต/นาท)ี 400 600 800 1000 1200 1400
ระบบไฟฟ้า (โวลท/์เฟส/เฮสิท)์ 220/1/50
สารทาํความเยน็ R-32

พดัลม ชนดิ
จาํนวน (ตวั)
ชนดิ
จาํนวน (ตวั)
กาํลงั (แรงมา้)
พกิดักระแสไฟ
(แอมแปร)์
ระดบัพดัลม

ขนาดท่อน้ํายา ท่อส่ง (นิ้ว)
ท่อกลบั (นิ้ว)

ขนาดท่อน้ําทิง้ OD. (นิ้ว)
กวา้ง (มม.)
สงู (มม.)
หนา (มม.)ขนาดตวัเครือ่ง

มอเตอรพ์ดัลม

DIRECT DRIVEN FORWARD CURVED CENTRIFUGAL FAN

1/15
0.41 0.78 1.03

4 SPEED

5/8
3/4

720

245

1115
630
1310

006X 008X 010X 012X 014X

2

1/10
0.60

1/7
0.87

1/3
1.03

42VLJ 42VLJ 42VLJ 42VLJ 42VLJ

3/8
1/2

1/4
3/8

VSD TYPE

1620

PERMANENT SPLIT CAPACITOR TYPE

น้ําหนกั (กก.) 22 30 36 38 47 47

1

4

หมายเลขรุน่
ปรมิาณลม (ลกูบาศกฟุ์ต/นาท)ี
ระบบไฟฟ้า (โวลท/์เฟส/เฮสิท)์
สารทาํความเยน็

พดัลม ชนดิ
จาํนวน (ตวั)
ชนดิ
จาํนวน (ตวั)
กาํลงั (แรงมา้)
พกิดักระแสไฟ
(แอมแปร)์
ระดบัพดัลม

ขนาดท่อน้ํายา ท่อส่ง (นิ้ว)
ท่อกลบั (นิ้ว)

ขนาดท่อน้ําทิง้ OD. (นิ้ว)
กวา้ง (มม.)
สงู (มม.)
หนา (มม.)ขนาดตวัเครือ่ง

มอเตอรพ์ดัลม

น้ําหนกั (กก.)
245
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5. การเลือกสถานท่ีติดตัง้

เลือกตาํแหน่งสาํหรบัตวัเคร่ืองภายในท่ีมีอากาศเยน็ถ่ายเทหมนุเวียน

หลีกเล่ียงการติดตัง้ในสถานท่ีท่ีมีลกัษณะดงัน้ี

อย่างสมํา่เสมอ

บรเิวณทีม่ปีรมิาณเกลอืในมวลอากาศสงู (พืน้ทีช่ายทะเล)
บรเิวณทีบ่รรยากาศมสีภาพเป็นกรดหรอืด่าง (เชน่ บรเิวณน้ําพุรอ้น โรงงานทีม่กีารผลติสารเคมี

หรอืยา และสถานทีท่ีไ่อเสยีจากอุปกรณ์ทีม่กีารเผาไหมอ้าจถูกดดูเขา้ไปในตวัเครือ่งได)้ การตดิตัง้ในสถาน
ทีด่งักล่าวอาจทาํใหต้วัแลกเปลีย่นความรอ้น (ครบีอะลมูเินียมและท่อทองแดง) และชิน้สว่นอื่นๆ สกึกรอ่นได้

บรเิวณทีม่เีหลก็หรอืผงโลหะต่างๆ หากมเีหลก็หรอืผงโลหะตดิอยู่ หรอืสะสมภายในเครือ่งปรบั
อากาศ อาจก่อใหเ้กดิการระเบดิและเกดิเพลงิไหมข้ึน้เองได้

บรเิวณทีบ่รรยากาศมลีะอองน้ํามนัหรอืน้ํามนัหล่อลื่นเครื่องจกัรประเภทอื่นๆการตดิตัง้ในสถานที่
ดงักล่าวอาจทาํใหต้วัแลกเปลีย่นความรอ้นสกึกรอ่น ละอองอาจปิดกัน้การแลกเปลีย่นความรอ้น ชิน้สว่นที ่
เป็นพลาสตกิจะเสยีหาย ฉนวนกนัความรอ้นหลุดออก และเกดิปัญหาอื่นๆ ตามมา

บรเิวณทีม่ไีอระเหยจากน้ํามนัสาํหรบัใชก้บัอาหาร (เชน่ หอ้งครวัทีม่กีารใชน้ํ้ามนัสาํหรบัใชป้รงุ
อาหาร) แผ่นกรองอากาศทีอุ่ดตนัอาจทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศลดลง เกดิการ
ควบแน่น ชิน้สว่นทีเ่ป็นพลาสตกิเสยีหาย และเกดิปัญหาอื่นๆ ตามมา

บรเิวณทีใ่กลส้ิง่กดีขวาง เชน่ ชอ่งระบายอากาศ หรอื โคมไฟทีอ่าจกดีขวางการไหลของกระแสลม
(การกดีขวางการไหลของกระแสลมอาจทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศลดลงหรอืทาํให้
ใหต้วัเครื่องหยุดทาํงาน)

บรเิวณทีม่กีารใชเ้ครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าจากภายในเพื่อจ่ายไฟ ความถีจ่ากสายไฟและแรงเคลือ่นไฟฟ้า
อาจผนัผวน ผลทีต่ามมาคอืทาํใหเ้ครื่องปรบัอากาศทาํงานไมถ่กูตอ้ง

อยา่ใชเ้ครือ่งปรบัอากาศเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น (เชน่ เพือ่เกบ็รกัษาอาหาร พชื เครื่องมอื
วดัละเอยีด หรอืผลงานศลิปะ) (คุณภาพของสิง่ของทีเ่กบ็รกัษาอาจลดลง)

บรเิวณทีม่คีวามถีส่งู (จากอุปกรณ์อนิเวอรเ์ตอร ์เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าจากภายใน อุปกรณ์ทางการ
แพทย ์หรอือุปกรณ์สือ่สาร)(การทาํงานบกพรอ่ง หรอืปัญหาดา้นการควบคุมทีเ่กดิขึน้ในเครือ่งปรบัอากาศ 
หรอืสญัญาณเสยีงรบกวนอาจส่งผลในทางลบตอ่การทาํงานของอุปกรณ์)

บรเิวณทีม่สี ิง่ของอยูใ่ตต้วัเครื่องทีต่ดิตัง้ซึง่อาจไดร้บัความเสยีหายจากความเปียกชืน้ (หากชอ่ง
ระบายอุดตนัหรอืระดบัความชืน้สงูกวา่ 80 % จะเกดิการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําจากตวัเครื่องภายในจน
อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่ทีอ่ยูใ่ตต้วัเครือ่งได)้

ในกรณขีองระบบแบบไรส้าย หอ้งทีม่หีลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบอนิเวอรเ์ตอร ์หรอืบรเิวณทีถ่กู
แสงแดดสอ่งโดยตรง (อาจไมไ่ดร้บัสญัญาณจากรโีมทคอนโทรลไรส้าย)

บรเิวณทีม่กีารใชส้ารละลายอนิทรยี ์ ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งปรบัอากาศนี้เพือ่ทาํความเยน็ กรด
คารบ์อนิกเหลว หรอืใชใ้นโรงงานเคมี

บรเิวณใกลป้ระตหูรอืหน้าต่างซึง่เครือ่งปรบัอากาศอาจสมัผสัความรอ้น อากาศภายนอกทีม่คีวาม
ชืน้สงู (อาจทาํใหม้หียดน้ํา)
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พืน้ท่ีติดตัง้

ควรพจิารณาตาํแหน่งทีต่ดิตัง้ใหส้ามารถปรบัลมเยน็ใหก้ระจายครอบคลุมทัว่ถงึทุกพืน้ทีภ่ายใน
หอ้งดงัแสดงในรปู

หลกีเลีย่งการตดิตัง้ในตาํแหน่งใกลป้ระตู พดัลมระบายอากาศ เพราะจะทาํใหเ้ครือ่งปรบัอากาศ
ทาํงานหนกัและอาจจะเกดิปัญหาการควบแน่นของหยดน้ํา ทีจ่บัตวัเครือ่งเน่ืองจากความชืน้ของภายนอก
ดงัแสดงในรปู

ไมค่วรตดิตัง้เครือ่งในบรเิวณทีม่สี ิง่กดีขวางทางลมสง่และลมกลบัเขา้เครือ่ง ซึง่อาจจะทาํใหก้าร
กระจายลมเยน็กระจายไมท่ัว่ถงึ
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ควรตดิตัง้ในตาํแหน่งทีส่ามารถเดนิท่อสารทาํความเยน็ และสายไฟจากแหล่งจ่าย หรอืจาก
คอนเดนซิง่ยนิูตไดส้ะดวก

ควรมชีอ่งวา่งทางดา้นขา้งของตวัเครื่องใวส้าํหรบัการซ่อมแซม และการบาํรุงรกัษาอยา่งน้อย
ขา้งละ 300 mm.

สาํหรบัเครื่องแขวนไมค่วรแขวนเหนืออุปกรณ์ไฟฟ้า เชน่ โทรทศัน์ , เครือ่งเล่นวดีโีอ , หรอื
อุปกรณ์ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิคสป์ระเภทอืน่ๆ

6. การติดตัง้

ข้อควรระวงั
โปรดปฏบิตัติามกฎต่อไปน้ีอยา่งเครง่ครดัเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัตวัเครือ่งภายใน 

และเพื่อป้องกนัผูใ้ชจ้ากการไดร้บับาดเจบ็
อยา่วางสิง่ของทีม่น้ํีาหนกัมากไวบ้นตวัเครื่องภายในหรอืขึน้ไปบนตวัเครือ่งภายใน (แมต้วัเครือ่ง

จะยงัอยู่ในกล่องกต็าม) หากเป็นไปได ้ใหย้กตวัเครื่องภายในทัง้ทีย่งับรรจุอยู่ในกล่อง หากตอ้งยกตวัเครือ่ง
ภายในทีไ่มไ่ดบ้รรจุในกล่อง ใหห้อ่หุม้ดว้ยผา้กนักระแทกหรอืวสัดุอื่นๆ เพือ่ไมใ่หต้วัเครือ่งเสยีหาย

ใชค้น 2 คนหรอืมากกวา่เพื่อยกกล่อง และหา้มใชส้ายรดัพลาสตกิรดัตาํแหน่งอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุไว้

หากตอ้งการตดิตัง้อุปกรณ์ลดการสัน่สะเทอืนเขา้กบัสตดัสาํหรบัแขวน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
อุปกรณ์ดงักล่าวจะไมเ่พิม่การสัน่สะเทอืนใหก้บัตวัเครื่องหลงัการตดิตัง้

300 mm
หรอืมากกวา่

300 mm
หรอืมากกวา่

50
0 m

m
หร

อืม
าก
กว

า่

ตอ้งมพีืน้ทีส่าํรองไวเ้พยีงพอสาํหรบัการตดิตัง้หรอืบรกิาร

45

40
20
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34
0
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C

135D
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85
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0x

20
 (4
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มเีทมเพลทสาํหรบัใชก้าํหนดตาํแหน่งการ
เจาะยดึตวัเครื่องและตาํแหน่งของท่อออกอยูภ่ายใน

หมายเหตุ

กล่องบรรจุเครื่องแฟนคอยลย์นิูต

1435
1545

42VLY012
42VLY014

120
120

42VLY004
42VLY006

90
90
90

645
835

1235
104042VLY008

42VLY010 120

173542VLY016 120
173542VLY020 120

MODEL C (mm) D (mm)

C

A

63
0

34
0

14
5

B

Unit in mm.

B (mm)A (mm)
245

1510
1620

720
915

1310
1115

245
245
270
270
270
270
270

1812
1812

13
5

D

40
20

1545
42VLJ012
42VLJ014

42VLJ004
42VLJ006

90
90
90

645
1040

1235
42VLJ008
42VLJ010

MODEL C (mm) D (mm)B (mm)A (mm)
245

1620
1620

720
1115

1310
1310

245
245
245
245
245

90
90
90

1235

1545
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7. งานติดตัง้ท่อระบายน้ํา

การต่อท่อระบายน้ําให้ปฏิบติัตามคู่มือการติดตัง้ เพ่ือทาํให้น้ําไหลออกได้อย่างเหมาะสม
และใช้ฉนวนกนัความร้อนหุ้มท่อน้ําท้ิงเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดหยดน้ํา การวางท่อท่ีไมเ่หมาะสมนัน้
หากระบบท่อน้ําท้ิงมีปัญหาอาจมีผลทาํให้น้ําร ัว่ หรือหยดภายในห้อง และก่อความเสียหายให้กบั

ตอ้งมฉีนวนกนัความรอ้นทีเ่หมาะสมสาํหรบัท่อระบายน้ําของตวัเครือ่งภายใน

ดกัน้ําในท่อ อาจทาํใหเ้กดิเสยีงผดิปกตไิด้

ตอ้งมพีืน้ทีส่าํหรบัฉนวนกนัความรอ้นทีเ่หมาะสมกบัท่อทีเ่ชื่อมต่อกบัตวัเครื่องภายใน ฉนวนกนั
ความรอ้นทีไ่มเ่หมาะสมอาจทาํใหม้น้ํีาหยดได้

จดัท่อระบายน้ําในแนวเอยีงลง (1/100 หรอืมากกวา่) และอยา่เดนิท่อขึน้แลว้ลง (แบบโคง้) หรอื

ตดิโครงยดึทีร่ะยะหา่ง 1.5 ถงึ 2 ม. เพื่อป้องกนัการตกคา้งของน้ําทิง้ภายในทอ่
สาํหรบัความยาวของท่อทีพ่าดขวาง ควรจาํกดัอยูท่ี ่20 ม. หรอืน้อยกวา่ ในกรณทีีใ่ชท้่อยาว ให้

ตดิตัง้ชุดท่อระบายน้ําตามทีแ่สดงในรปูภาพดา้นลา่ง
อยา่ใหม้ชีอ่งอากาศ มฉิะนัน้น้ําทีร่ะบายจะพุง่ทาํใหน้ํ้ารัว่ไหลได้
อยา่ใชแ้รงกดทีส่ว่นขอ้ต่อของท่อระบายน้ํา
ไมส่ามารถต่อท่อไวนิลคลอไรดแ์บบแขง็เขา้กบัชอ่งการเชือ่มต่อท่อระบายน้ําของตวัเครือ่งภายใน

ในการเชือ่มตอ่
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ํา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชท้่ออ่อนทีใ่หม้า
หา้มใชก้าวกบัช่องการเชื่อมต่อท่อระบายน้ํา (ขัว้ตอ่ดา้นแขง็) ของตวัเครือ่งภายใน ตรวจสอบให้

แน่ใจวา่ยดึท่อดว้ยสายรดัท่อทีใ่หม้าดว้ย หากใชก้าวตดิขัว้ต่ออาจเกดิความเสยีหายและอาจมน้ํีารัว่ซมึได้

ระดบัลาดลง

น้ํารัว่

อยา่งอขึน้

ท่อน้ําทิง้
หุม้ดว้ยฉนวน

เฟอรนิ์เจอรไ์ด้



อยา่ปล่อยใหป้ลายท่อน้ําทิง้
อุดตนั หรอืจมอยู่ในน้ํา

กลิน่เหมน็

รอ่งน้ํา

กลิน่เหมน็

รอ่งน้ํา

TRAP ดกักลิน่
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รอ่งน้ํา
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8. การเดินท่อสารทาํความเยน็

ข้อควรระวงั
หากท่อสง่สารทาํความเยน็ยาว ใหใ้ชส้กรยูดึทีร่ะยะทุกๆ 2.5 ม. ถงึ 3 ม. เพื่อยดึใหท้อ่สง่สารทาํ

ความเยน็แน่นขึน้มฉิะนัน้อาจทาํใหเ้กดิเสยีงผดิปกตไิด้
ใชแ้ฟลรน์ตัทีใ่หม้ากบัตวัเครือ่งภายในหรอืแฟลรน์ตั R-32

ทิศทางการออกของท่อสารทาํความเยน็

ด้านบน

ด้านหลงั

การต่อท่อสารทาํความเยน็

แรงดนัของ R-32 จะสงูกวา่แรงดนัของ R-22 ความหนาของท่อสารทาํความเยน็แนะนําไมต่ํ่ากวา่
ตารางน้ี

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง ความหนาดา้นนอกของท่อทองแดง
Ø 6.35 มม. 0.76 มม.
Ø 9.53 มม. 0.81 มม.
Ø 12.70 มม. 0.81 มม.
Ø 15.88 มม. 0.89 มม.
Ø 19.05 มม. 0.89 มม.

Ø 1/4 น้ิว
Ø 3/8 น้ิว
Ø 1/2 น้ิว
Ø 5/8 น้ิว
Ø 3/4 น้ิว



- 16 -

การขยายท่อ

ตดัท่อดว้ยมดีตดัท่อกาํจดัขยุออกใหห้มด (หากมสีว่นขยุตดิอยู่อาจทาํใหก๊้าซรัว่ได)้
สอดแฟลรน์ตัเขา้ไปในท่อแลว้ขยายท่อ ควรใชเ้ครื่องมอืขยายท่อทีผ่ลติขึน้มาใหมส่าํหรบั R-32

สอดแฟลรน์ตัเขา้ไปในท่อแลว้ขยายท่อ ควรใชเ้ครื่องมอืขยายท่อทีผ่ลติขึน้มาใหมส่าํหรบั R-32 เพราะ
ขนาดขยายท่อของ R-32 แตกต่างจากสารทาํความเยน็ R-22 อยา่งไรกต็ามเครือ่งมอืเดมิกส็ามารถนํามา
ใชไ้ดโ้ดยปรบัตามขอบของท่อทองแดง 

ขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลางของการขยายท่อ : A

A

9.1 มม.
13.2 มม.
16.6 มม.
19.7 มม.
22.9 มม.

+0-0.4

A

ในกรณกีารขยายท่อสาํหรบั R-32 ดว้ยเครื่องมอืแบบเดมิใหด้งึท่อออกมามากกวา่ R-22
ประมาณ 0.5 มม. เพื่อปรบัใหม้ขีนาดตามทีร่ะบุ ควรใชเ้กจวดัทอ่ทองแดงในการปรบัขอบเขต

ใชป้ระแจ 2 ตวัในการต่อท่อตวัเครือ่งภายใน

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ดา้นนอกของท่อทองแดง

Ø 6.35 มม.
Ø 9.53 มม.
Ø 12.70 มม.
Ø 15.88 มม.
Ø 19.05 มม.

Ø 1/4 น้ิว
Ø 3/8 น้ิว
Ø 1/2 น้ิว
Ø 5/8 น้ิว
Ø 3/4 น้ิว

ทาํงานโดยใชป้ระแจรว่มกนั

การเชื่อมต่อทีไ่มถู่กตอ้ง นอกจากจะก่อใหเ้กดิการ

ทาํความเยน็
การขนัน็อตโดยใชแ้รงมากเกนิอาจทาํใหน็้อตแตก

รัว่ไหลของก๊าซแลว้ยงัก่อใหเ้กดิ ขอ้ผดิพลาดของวงจรการ

ขึน้อยูก่บัลกัษณะการตดิตัง้
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ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางวาลว์ แรงขนัฝาปิดกา้นวาลว์
15.7 N-m (1.6 kgf-m)
15.7 N-m (1.6 kgf-m)
29.4 N-m (3.0 kgf-m)

44.1 N-m (4.5 kgf-m)
29.4 N-m (3.0 kgf-m)

9. การเดินสายไฟและการต่อสายไฟ

ใชส้ายไฟทีก่าํหนดในการเชื่อมต่อขัว้ต่างๆ ยดึใหแ้น่น เพื่อป้องกนัแรงทีก่ระทาํตอ่สายไฟจาก
ภายนอก

การเดนิสายไฟทีไ่มส่มบรูณ์หรอืการดดัแปลง อาจทาํใหเ้กดิเพลงิไหมห้รอืปัญหาอืน่ๆ ได้
ต่อสายดนิ (งานสายกราวนด)์การต่อสายดนิทีไ่มส่มบรูณ์อาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต หา้มตอ่สายดนิ

กบัท่อก๊าซ ท่อน้ํา สายล่อฟ้า หรอืสายดนิสาํหรบัโทรศพัท์

การเดินสายไฟระหว่างตวัเครื่องภายในกบัตวัเครื่องภายนอก

รปูภาพถดัไปแสดงการเชือ่มต่อสายไฟระหวา่งตวัเครื่องภายในกบัตวัเครื่องภายนอก และโปรดดู
แผนผงัการเดนิสายไฟสาํหรบัตวัเครือ่งภายในและภายนอกการตดิตัง้ทีไ่มส่มบรูณ์อาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต
หรอืเพลงิไหมไ้ด้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้่อสายไฟเขา้กบัหมายเลขขัว้ต่อทีถู่กตอ้งแลว้ หากต่อผดิ อาจเกดิ
ขอ้ผดิพลาดได้

แผนผงัการเดินสาย 

Ø 6.35 มม.
Ø 9.53 มม.
Ø 12.70 มม.
Ø 15.88 มม.
Ø 19.05 มม.

Ø 1/4 น้ิว
Ø 3/8 น้ิว
Ø 1/2 น้ิว
Ø 5/8 น้ิว
Ø 3/4 น้ิว

POWER SUPPLY
220V/1Ph/50Hz

N
L
N
L

G
C

FAN COIL UNIT

L
N
C

TERMINAL

G

TERMINAL
CONDENSING UNIT

CONDENSING UNIT 220V / 1Ph / 50Hz



10. วงจรไฟฟ้า

L
N
C

POWER SUPPLY
CONTROL SIGNAL

220V/1Ph/50Hz

TERMINAL BLOCK

P17
P16
P8
P7
P9
P6
P5
P4
P3

COMP IN
COMP NO
TURBO

HIGH
MED
LOW

LINE-C
P2NEU

LINE P1

P2
8

P3
1

+
-

2-
W

IR
E

DI
SP

LA
Y

P1
0

P2
1

P2
2

ST1
ST2

MAIN PCB.

FREEZE

ROOM

FAN
MOTOR

N
L

NE

G
C

FAN COIL UNIT

L
N
C

TERMINAL

G

R
S
T
N

TERMINAL

CONDENSING UNIT
CONDENSING UNIT 380V / 3Ph / 50Hz
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คณุสมบติัของสายไฟท่ีเช่ือมระบบเข้าด้วยกนั (พลงังานและการส่ือสาร)

การจ่ายไฟฟ้าทีก่าํลงั 220-240VAC, 50Hz
ขนาดสายไฟ: 4 x 1.5 ตร.มม.* หรอืมากกว่า (H07 RN-F หรอื 60245 IEC 66)
สงูสุด 70 เมตร

*จาํนวนสายไฟ x ขนาดของสายไฟ
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11. การเร่ิมเดินเครื่องและทดสอบการทาํงาน

12. การบาํรงุรกัษา
เพือ่ป้องกนัความสญูเสยีจากสภาพแวดลอ้ม ขอแนะนําใหท้่านทาํความสะอาด และบาํรุงรกัษา

ตวัเครื่องภายในและตวัเครื่องภายนอกของเครื่องปรบัอากาศเป็นประจาํ เมือ่ใชง้านเครือ่งปรบัอากาศเป็น
เวลานาน ขอแนะนําใหด้าํเนินการบาํรุงรกัษาเครื่องตามชว่งเวลา (ปีละครัง้) นอกจากนี้ควรตรวจสอบรอย
ขดีขว่น หรอืสนิมทีต่วัเครื่องภายนอกอยู่เสมอ และกาํจดัสนิมออก หรอืใชน้ํ้ายาป้องกนัสนิม หากจาํเป็น
ตามขอ้ควรปฏบิตัทิ ัว่ไป เมื่อใชง้านตวัเครือ่งภายในเป็นเวลาตัง้แต่ 8 ชัว่โมงขึน้ไปต่อวนัตอ้งทาํความสะอาด
แผ่นกรองอากาศทุกเดอืน ลา้งทาํความสะอาดแผงคอยล ์ตวัเครือ่งภายในและตวัเครือ่งภายนอกอยา่งน้อย
ทุกๆ 3 เดอืน โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญเป็นผูด้าํเนินการใหก้ารบาํรุงรกัษาอยู่เสมอดงัทีก่ล่าวมาจะชว่ยยดือายกุาร
ใชง้านของผลติภณัฑ ์และยงัเป็นการลดคา่ใชจ้่ายของผูใ้ชง้านเครื่องดว้ยการไมบ่าํรุงรกัษาตวัเครือ่งภาย
นอกและตวัเครือ่งภายในอยู่เสมออาจทาํใหป้ระสทิธภิาพของตวัเครื่องลดลง มน้ํีารัว่ซมึ หรอืแมแ้ต่อาจทาํให้

13. การแก้ไขปัญหา/การตรวจสอบข้อขดัข้อง
เมือ่มขีอ้ผดิพลาดในการทาํงานของเครื่องปรบัอากาศ สญัญาณแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏดงัน้ี

หลงัจากทาํการตดิตัง้ระบบท่อสารทาํความเยน็ ท่อระบายน้ําทิง้ และเดนิสายไฟต่างๆ เสรจ็สิน้แลว้
กรุณาทดสอบการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดและความเสยีหายจากการตดิตัง้
ทีอ่าจเกดิขึน้ได้
การทดสอบการทาํงานของเครื่องปรบัอากาศ

เปิดเครื่องปรบัอากาศดว้ยปุ่ ม เปิด/ปิด
ตัง้เครื่องปรบัอากาศเป็นเครื่องทาํความเยน็ (COOL MODE) ดว้ยรโีมทคอนโทรล ปรบัอุณหภมูิ

ใหล้ดลงตํ่าสุด เครื่องภายนอกจะทาํงาน (อาจมกีารหน่วงเวลา 3 นาท ีหลงัจากนัน้จงึทาํงาน)
ทดลองปรบัความเรว็พดัลม ในระดบัต่างๆ วา่ทาํงานเป็นปกตหิรอืไม่

ทดลองและตรวจสอบการทาํงานในฟังชัน่อื่นตามคูม่อืการใชร้โีมทคอนโทรล
ทดลองปรบัการปรบัเปลีย่นทศิทางลม (เฉพาะรุ่น AUTO SWING) วา่ทาํงานไดถู้กตอ้งหรอืไม่

คอมเพรสเซอรบ์กพรอ่งได้

แบบมสีาย แบบไรส้าย
ทีต่วัรโีมท ทีร่ซีฟีเวอร์

TIMER LED

COMP LED

TURBO LED

ECONO LED

สญัญาณ

กระพรบิ
หน้าเครือ่ง ทีแ่สดง

TIMER LED ขอ้ผดิพลาดทีต่วัวดัอุณหภมูหิอ้ง (ROOM SENSOR) ขาดหรอื

คาํอธบิายขอ้ผดิพลาด

ลดัวงจรคอมเพรสเซอรจ์ะทาํงาน 5 นาทแีละหยุด 5 นาทสีลบั
กนัไป

TURBO LED กระพรบิ เกดิน้ําแขง็เกาะ (FREEZE) ทีแ่ผงคอยลเ์ครื่องภายใน พดัลม
จะทาํงานทีค่วามเรว็ตํ่า และคอมเพรสเซอรจ์ะหยุดทาํงาน

กระพรบิ ขอ้ผดิพลาดทีต่วัวดัการเกดิน้ําแขง็เกาะทีแ่ผงคอยลเ์ครือ่ง
ภายใน(FREEZE SENSOR) ขาดหรอืลดัวงจร

ลกัษณะรโีมท รโีมท



บริษทั แคเรียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั
1858/63-74 ชัน้ 14-15 

ถนนเทพรตัน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260

Carrier Call Center
ศนูยบ์ริการลกูค้าแคเรียร์
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