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คู่มือการติดตัง้เคร่ืองปรบัอากาศ  แคเรียร์ 
                          (Air-Cooled Condensing Unit) 

                                   38ASU Series        

ITEM NO.  492X0032 
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ค าเตือนทัว่ไป 
 อ่านคู่มือการติดตั้งอยา่งละเอียดก่อนท าการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศและปฏิบติัตามค าแนะน าในการติดตั้ งเคร่ืองปรับ-

อากาศ 
 เฉพาะผูติ้ดตั้งท่ีมีความช านาญ หรือช่างบริการท่ีมีความช านาญเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตในปฏิบติังานเก่ียวกบัการติดตั้ง  

ถา้มีการติดตั้งโดยบุคคลท่ีขาดความช านาญ อาจท าใหเ้กิดการลุกไหม ้ไฟฟ้าช็อตบาดเจบ็ น ้าร่ัวเสียงรบกวนและ/หรือ
การสั่นสะเทือนได ้

 อยา่ใชส้ารท าความเยน็ท่ีแตกต่างจากท่ีระบุไวเ้พื่อเติมหรือเปล่ียนถ่าย  มิฉะนั้น อาจเกิดแรงดนัสูงผดิปกติในวงจรสาร
ท าความเยน็ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความบกพร่องหรือการระเบิดของผลิตภณัฑห์รือเกิดการบาดเจบ็ต่อร่างกาย  

 ขณะขนยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ ควรใชร้ถโฟร์คลิฟท์ 
 ก่อนเปิดช่องดูดอากาศเขา้ ของตวัเคร่ืองภายในหรือฝาครอบวาลว์ของตวัเคร่ืองภายนอก  ตอ้งโยกสวติช์ของเคร่ืองตดั

กระแสไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง OFF มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าลดัวงจรกบัช้ินส่วนภายในผา่นหนา้สัมผสัได้ ผูติ้ดตั้งท่ีมีความ
ช านาญ หรือช่างบริการท่ีมีความช านาญ เท่านั้นท่ีจะเปิดช่องดูดอากาศเขา้ของตวัเคร่ืองภายในหรือฝาครอบวาลว์ของ
ตวัเคร่ืองภายนอกและปฏิบติังานท่ีตอ้งการได้ 

 ก่อนท าการติดตั้ง บ ารุงรักษาซ่อมแซมหรือถอด ใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าแลว้ มิฉะนั้นอาจท าใหเ้กิด
ไฟฟ้าช็อตได ้

 ใหว้างป้ายสัญลกัษณ์ “ก าลงัปฏิบติังาน” ไวใ้กลก้บัเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าในขณะท าการติดตั้ง บ ารุงรักษาซ่อมแซม 
หรือถอด อนัตรายจากไฟฟ้าช็อตอาจเกิดข้ึนถา้เปิดเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าโดยไม่ไดต้ั้งใจ  

 ควรใหผู้ติ้ดตั้งท่ีมีความช านาญ หรือช่างบริการท่ีมีความช านาญ เท่านั้นเป็นผูด้  าเนินงานบนความสูงตั้งแต่ 50 ซม.ข้ึน
ไป 

 สวมถุงมือป้องกนัและชุดนิรภยัในระหวา่งท าการติดตั้ง ซ่อมแซมหรือถอด 
 อยา่สัมผสัครีบอะลูมิเนียมของตวัเคร่ืองภายนอกโดยตรง มิฉะนั้นท่านอาจไดรั้บบาดเจบ็ หากจ าเป็นตอ้งสัมผสัครีบ

ดว้ยเหตุผลบางประการ อนัดบัแรกใหส้วมถุงมือป้องกนัและชุดนิรภยัก่อน แลว้จึงลงมือปฏิบติังาน 
 หา้มปีนข้ึนหรือวางส่ิงของท่ีดา้นบนตวัเคร่ืองภายนอก  ท่านอาจตกลงมาหรือส่ิงของอาจตกหล่นจากตวัเคร่ือง และท า

ใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ได ้
 เม่ือปฏิบติังานบนท่ีสูง ใหใ้ชบ้นัไดและปฏิบติัตามค าแนะน าในการใชบ้นัได รวมทั้งสวมหมวกนิรภยัส าหรับใชใ้น

งานอุตสาหกรรมเป็นเคร่ืองป้องกนัแรงกระแทกเสมอเม่ือปฏิบติังาน  
 เม่ือท าความสะอาดแผน่กรองอากาศหรือช้ินส่วนอ่ืนๆ  ของเคร่ืองภายนอก ควรปิดเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าและวางป้าย

สัญลกัษณ์“ก าลงัปฏิบติังาน” ใกลเ้คร่ืองตดักระแสไฟฟ้าก่อนลงปฏิบติังาน 
 เม่ือปฏิบติังานบนท่ีสูง ใหน้ าป้ายสัญญาณมาวางไวก่้อนท่ีจะปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ดเขา้ใกลบ้ริเวณปฏิบติั-

งาน ช้ินส่วนหรือส่ิงของอ่ืนๆอาจหล่นลงมา ซ่ึงผูท่ี้อยูด่า้นล่างไดรั้บบาดเจบ็ 
 สารท าความเยน็ท่ีใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศ คือ R410A 

 หา้มดดัแปลงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ พร้อมทั้งหา้มถอดแยกส่วนประกอบหรือดดัแปลงแกไ้ขช้ินส่วน เพราะอาจก่อใหเ้กิด
เพลิงไหมไ้ฟดูด หรือไดรั้บบาดเจบ็ได้ 
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การเลอืกสถานทีเ่พือ่ท าการติดตั้ง 
 หากติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในหอ้งขนาดเล็ก ปฏิบติัตามมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจวา่ความเขม้ขน้ของสารท ำ

ความเยน็ท่ีร่ัวไหลภายในหอ้งจะไม่เกินระดบัท่ีเป็นอนัตราย  สอบถามผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีท่านซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเม่ือ

ท่านด าเนินการตามมาตรการ การสะสมของสารท าความเยน็เขม้ขน้อาจท าใหเ้กิดอุบติัเหตุเน่ืองจากออกซิเจนไม่ 

เพียงพอได ้

 หา้มติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีท่ีอาจเส่ียงต่อการสัมผสักบัก๊าซไวไฟ หากก๊าซร่ัวซึมออกมาเป็นจ านวนมาก

บริเวณตวัเคร่ือง อาจก่อใหเ้กิดการระเบิดและเพลิงไหมไ้ด ้

 ขณะเคล่ือนยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ ควรสวมรองเทา้ (Safety) ท่ีเสริมการป้องกนับริเวณน้ิวเทา้ 

 ในการเคล่ือนยา้ยเคร่ือง หา้มจบัถือท่ีสายรัดกล่องผลิตภณัฑ ์ท่านอาจบาดเจบ็ไดห้ากสายขาด 

 อยา่วางอุปกรณ์ท่ีมีการเผาไหมใ้ดๆ ไวใ้นทิศทางท่ีสัมผสักบัลมจากเคร่ืองปรับอากาศโดยตรง มิฉะนั้นอาจเกิดการ 

เผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ 

การต่อท่อส่งสารท าความเยน็ 
 ติดตั้งท่อสารท าความเยน็ระหวา่งท าการติดตั้งใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ  หากคอมเพรสเซอร์ท างาน

ขณะท่ีวาลว์ยงัเปิดอยูแ่ละไม่มีท่อสารท าความเยน็ คอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศเขา้ไปและท าใหว้งจรการท าความเยน็
มีแรงดนัเกินซ่ึงอาจจะส่งผลใหเ้กิดอนัตรายต่อผูใ้ชไ้ด ้

 ขนัแฟลร์นตัใหแ้น่นดว้ยประแจวดัแรงบิดตามวธีิท่ีก าหนดไว้  หากขนัแฟลร์นตัแน่นเกินไปอาจท าใหเ้กิดรอยร้าวท่ี
แฟลร์นตัหลงัการใชง้านเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการร่ัวซึมของสารท าความเยน็ 

 เม่ือท าการติดตั้งหรือเคล่ือนยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ  ใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการติดตั้งและไล่อากาศทั้งหมด 
เพื่อจะไดไ้ม่มีก๊าซอ่ืนผสมอยูใ่นวงจรการท าความเยน็นอกเหนือจากสารท าความเยน็  เคร่ืองปรับอากาศอาจท างาน
ผดิปกติหากไม่มีการไล่อากาศทั้งหมดเสียก่อน 

 ตอ้งใชก้๊าซไนโตรเจนเพื่อทดสอบการร่ัวซึมของระบบท่อ 
 ควรเช่ือมต่อท่อเติมน ้ายาตามวธีิการเพื่อไม่ใหท้่อหลุดออกจากกนั 

การเดินสายไฟ 
 การด าเนินการเก่ียวกบัไฟฟ้ากบัเคร่ืองปรับอากาศตอ้งกระท าโดยผูติ้ดตั้งท่ีมีความช านาญ หรือช่างบริการท่ีมีความ

ช านาญเท่านั้น ผูท่ี้ไม่มีความช านาญไม่สามารถด าเนินการเองได ้เพราะการด าเนินการท่ีไม่เหมาะสมอาจก่อใหเ้กิด

ไฟฟ้าดูดและ/หรือไฟฟ้าร่ัวได ้

 เคร่ืองปรับอากาศน้ีตอ้งไดรั้บการติดตั้งตรงตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเดินสายไฟในประเทศ  หากก าลงัไฟฟ้าท่ีไม่

เพียงพอ หรือการติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้งอาจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหมไ้ด้ 
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 ใชง้านสายท่ีไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดในบทบญัญติัและกฎหมายทอ้งท่ี การใชง้านไม่ไดคุ้ณภาพตามขอ้มูลจ าเพาะ

อาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าช็อต การร่ัวไหลของไฟฟ้า มีควนัหรือเพลิงไหมไ้ดโ้ดยง่าย 

 โปรดแน่ใจวา่ไดมี้การต่อสายดิน(งานสายกราวนด)์การต่อสายดินท่ีไม่สมบูรณ์อาจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าช็อต 

 หา้มต่อสายดินกบัท่อก๊าซ ท่อน ้า และสายล่อฟ้า หรือสายดินของโทรศพัท ์

 หลงัซ่อมแซมหรือยา้ยท่ีติดตั้ง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ช่ือมต่อสายดินอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

 ติดตั้งเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัตรงตามขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 ติดตั้งเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าในท่ีท่ีผูต้รวจสอบสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

 เม่ือติดตั้งเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าท่ีตวัเคร่ืองภายนอก ใหติ้ดตั้งเคร่ืองท่ีออกแบบมาส าหรับการใชง้านภายนอก 

 หา้มเช่ือมต่อสายไฟไม่วา่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ปัญหาการเช่ือมต่อท่ีบริเวณเช่ือมต่อสายไฟอาจท าใหเ้กิดควนัไฟ 

และ/หรือไฟไหมไ้ดโ้ดยง่าย 

การทดสอบการท างาน 
 ก่อนเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศภายหลงัการติดตั้ง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบกล่องควบคุมไฟของตวัเคร่ือ ง

ปิดสนิทแลว้ และเปิดเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าแลว้ คุณอาจโดนไฟฟ้าช็อตไดห้ากเปิดเคร่ืองปรับอากาศโดยไม่ได ้

ตรวจสอบส่ิงเหล่าน้ีเสียก่อน 

 หากเกิดปัญหาใดๆเก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศ (เช่นขอ้ความผดิพลาดปรากฏบนหนา้จอกล่ินไหมเ้สียงผดิปกติเคร่ือง-

ปรับอากาศไม่สามารถท าความเยน็หรือท าใหอ้ากาศอุ่นข้ึนหรือมีน ้าร่ัวซึมออกมา)  อยา่สัมผสัเคร่ืองปรับอากาศ ให้

โยกสวติช์ของเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง OFF แลว้ติดต่อช่างบริการท่ีมีความช านาญ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

วา่จะไม่มีใครเปิดเคร่ืองปรับอากาศ (โดยการติดป้าย “ช ารุด” ใกล้ๆ  กบัเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้า เป็นตน้) จนกระทัง่

ช่างบริการท่ีมีความช านาญมาถึง หากยงัใชเ้คร่ืองปรับอากาศในขณะท่ีมีความผดิปกติอาจท าใหก้ลไกการท างานเกิด

ปัญหาเพิ่มข้ึนหรือส่งผลใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตหรือปัญหาอ่ืนๆ ได้ 

 เม่ือติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ ควรตรวจหาการร่ัวไหลของสารท าความเยน็และตรวจสอบการระบาย น ้าจากนั้นทดสอบ

การท างานเพื่อตรวจสอบวา่เคร่ืองปรับอากาศท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หลงัท าการติดตั้งควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ก๊าซสารท าความเยน็ไม่มีการร่ัวซึม หากก๊าซสารท าความเยน็ร่ัวซึมออกมา

ในหอ้งและสัมผสัถูกตน้เพลิง เช่น เตาท าอาหารอาจก่อใหเ้กิดก๊าซท่ีเป็นพิษได ้

ค าอธิบายส าหรับผู้ใช้งาน 
 เม่ือติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ใหแ้จง้ผูใ้ชว้า่เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าติดตั้งอยูท่ี่ใด  หากผูใ้ชไ้ม่ทราบวา่เคร่ืองตดักระแส-

ไฟฟ้าอยูท่ี่ใด ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถปิดเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าไดเ้ม่ือมีปัญหาใดๆ เกิดข้ึนกบัเคร่ืองปรับอากาศ  
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 หากช่องพดัลมเสียหายอยา่เขา้ใกลต้วัเคร่ืองภายนอก ให้ปิดสวติช์ของเคร่ืองตดัไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง OFF แลว้ติดต่อ

ใหช่้างท่ีมีความช านาญมาซ่อม อยา่โยกสวติช์ของเคร่ืองตดัไฟฟ้าไปท่ีต าแหน่ง ON จนกวา่การซ่อมแลว้เสร็จ 

การย้ายทีต่ิดตั้ง 
 ควรใหช่้างผูช้  านาญการ หรือช่างบริการท่ีช านาญ เป็นผูด้  าเนินการยา้ยท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศเท่านั้น หากใหผู้ท่ี้ไม่

มีความช านาญเป็นผูด้  าเนินการอาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต ไดรั้บบาดเจบ็ เกิดการร่ัวไหลของน ้า เสียงรบกวนและ/
หรือการสั่นสะเทือนได ้

 เม่ือกระท าการป๊ัมดาวน์ ใหปิ้ดคอมเพรสเซอร์ก่อนท่ีจะถอดท่อสารท าความเยน็ การถอดท่อสารท าความเยน็ขณะท่ี
เปิดวาลว์ทิ้งไวแ้ละคอมเพรสเซอร์ยงัท างานอยูจ่ะท าใหอ้ากาศและก๊าซอ่ืนถูกดูดเขา้ไป เป็นการเพิ่มแรงดนัภายใน
วงจรการท าความเยน็ใหสู้งข้ึน และอาจก่อใหเ้กิดการระเบิดของคอมเพรสเซอร์ ท าใหไ้ดรั้บบาดเจบ็และเกิดปัญหา
อ่ืนๆ ตามมาได ้

 ภายหลงัการติดตั้ง ควรอธิบายใหลู้กคา้ทราบถึงวธีิการใชง้านรวมทั้งการบ ารุงรักษาเคร่ืองตามคู่มือผูใ้ชง้าน 

การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศพร้อมสารท าความเยน็ใหม่ 
 เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองน้ีใชส้ารท าความเยน็แบบ HFC (R410A)ซ่ึงไม่ท าลายชั้นโอโซนสารท าความเยน็ชนิดR410A 

มกัจะไดรั้บผลกระทบจากส่ิงสกปรกไดง่้าย เช่น น ้าจบัตวักบัเมมเบรนและน ้ามนั เน่ืองจากแรงดนัของR410A จะสูง
กวา่สารท าความเยน็ชนิด R22 ประมาณ 1.6 เท่า สารท าความเยน็ชนิดใหม่น้ียงัมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของน ้า
มนัหล่อล่ืนระบบท าความเยน็ ดงันั้นจึงไม่ควรใหน้ ้า ฝุ่ นผง สารท าความเยน็ชนิดเก่า หรือน ้ามนัหล่อล่ืนระบบท า
ความเยน็เขา้ไปในวงจรการท าความเยน็ของน ้ายา R410A ชนิดใหม่ในระหวา่งการติดตั้งเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ติมสารท า
ความเยน็หรือน ้ามนัหล่อล่ืนระบบท าความเยน็ผดิชนิด ขนาดของส่วนเช่ือมต่อของช่องเติมสารท าความเยน็ของตวั -
เคร่ืองกบัอุปกรณ์การติดตั้งจึงเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเคยใชก้บัสารท าความเยน็ชนิดเก่าดว้ยดงันั้น  จึงมีเคร่ืองมือพิเศษท่ี
ใชก้บัสารท าความเยน็ชนิดใหม่ (R410A) โดยเฉพาะ ส าหรับท่อเช่ือมใหใ้ชท้่อใหม่ท่ีสะอาดและรับแรงดนัสูงท่ีออก-
แบบมาส าหรับ R410A โดยเฉพาะซ่ึงจะท าใหน้ ้าหรือฝุ่ นผงเขา้ไปได้ 

 

เคร่ืองมอื/อปุกรณ์ทีจ่ าเป็นและข้อควรระวงัในการปฏบัิติงาน 

จดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดงัท่ีอธิบายในตารางดา้นล่างก่อนการติดตั้ง  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเตรียมข้ึนใหม่ดงั    

รายการต่อไปน้ีจะก าหนดมาใหเ้ฉพาะ 
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ค าอธิบายสัญลกัษณ์ 
Δ เคร่ืองมือท่ีจดัเตรียมใหม่ (ตอ้งใชเ้ฉพาะกบั R410A หา้มใชก้บัน ้ายา R22 หรือ R407C เป็นตน้) 

O เคร่ืองมือ/ อุปกรณ์แบบเดิมท่ีใชไ้ด้ 

เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ การใชง้าน วธีิการใชเ้คร่ืองมือ / อุปกรณ์ 
-เกจวดัน ้ายาแบบคู่ 
-ท่อเติมสารท าความเยน็ 

การเติมน ้ายาไล่ความช้ืนดว้ยสุญญากาศ
และตรวจสอบการท างาน 

∆ ใชเ้ฉพาะกบั R410A 

กระบอกเติมสารท าความเยน็ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด(้ใหว้ดัการ
เติมสารท าความเยน็แทน) 

เคร่ืองตรวจจบัก๊าซร่ัว การตรวจเช็คก๊าซร่ัว ∆ จดัเตรียมใหม่ 
ป๊ัมสุญญากาศ การเติมน ้ายาไล่ความช้ืนดว้ยสุญญากาศ ไม่สามารถใชไ้ด ้
ป๊ัมสุญญากาศท่ีมีการไหลยอ้นกลบั การเติมน ้ายาไล่ความช้ืนดว้ยสุญญากาศ ◎ R22 
เคร่ืองมือบานท่อ การบานท่อน ้ายา ◎ ใชไ้ดโ้ดยการปรับขนาด 
เคร่ืองมือดดัท่อ การดดัท่อ ◎ R22 
อุปกรณ์ฟ้ืนฟูสารท าความเยน็ การฟ้ืนฟูสารท าความเยน็ ∆ ใชไ้ดเ้ฉพาะกบั R410A 

ประแจทอร์ก การขนัแฟลร์นตั 
∆ ใชไ้ดเ้ฉพาะกบันตัขนาด 
Ø12.7 มมและ Ø15.มม. 

เคร่ืองมือดดัท่อ การดดัท่อเช่ือม ◎ R22 
เคร่ืองมือเช่ือม/ถงับรรจุก๊าซ
ไนโตรเจน 

การเช่ือมท่อ ◎ R22 

 

2. ช้ินส่วนอปุกรณ์เสริม 
ช่ือช้ินส่วน จ านวน รูปร่าง การใชง้าน 

คู่มือการติดตั้ง 

 
 

1 
 
 

 

(ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลูกคา้ไดรั้บคู่มือน้ี) 

 

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 2 
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3. ข้อมูลทัว่ไป 
คอนเด็นซ่ิงยนิูตแคเรียร์รุ่น 38ASU ออกแบบใหร้ะบายความร้อนดว้ยอากาศ คอยลท่ี์มีขนาดใหญ่จึงมีประสิทธิภาพใน
การระบายความร้อนไดสู้ง โดยมีความสามารถในการท าความเยน็ตั้งแต่ 400,000 - 600,000 บีทีย/ูชัว่โมง หากตรวจสอบ
พบวา่มีการช ารุดเสียหายจากการขนส่งกรุณาแจง้ไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่ายโดยทนัที 
 

4. ตารางแสดงข้อมูลทัว่ไป (Specification)                                                                                                                                                                                                                                                             
Description Air Cooled Condensing Unit 
Product Model 38ASU 400S301 500S301 600S301 
Power Supply  380 Volt / 3Phase / 50Hz (4wires) 
Nominal Cooling 
Capacity 

W. 117,200 146,500 175,800 
BTU/Hr 400,000 500,000 600,000 

Power Consumption W. 33,270 42,520 56,320 
Operating Current            Amp. 59.80 79.10 100.50 

Compressor 

 Power Supply                V/Ph/Hz 380/3/50 
 Compressor Type Scroll 
LRA                                    Amp. 219.0 287.5 310.0 
 QTY 2 2 2 

Fan Motor 

 Power Supply 380/3/50 
 Power Input 366 630 630 
LRA                                    Amp. 1.00 2.21 2.21 
 Fan Type Propeller 
 QTY 4 4 4 
Fan Diameter                        Inch 24 28 28 
 Drive Type Direct 

Safety Device 
Hi-Pressure Switch               Psig 600±25/420±15 (Cut out/Cut in)-Auto Restart type 
Low Pressure Switch            Psig 65±5/115±5 (Cut out/Cut in)-Auto Restart type 

Refrigerant 
Type R-410A 

Pre - charging  From Factory Kg. 2.00 x 2 2.00 x2 2.00 x 2 

Ping Connections       
( 2 Circuits) 

Liquid                      QTY….Inch 2...7/8 ( Flare ) 2...7/8 ( Flare ) 2...7/8 ( Flare ) 

Suction                     QTY….Inch 
2…1-5/8 
(Brazing) 

2…1-5/8 
(Brazing) 

2...2-1/8 
(Brazing) 

Dimension 
Height                                   mm. 1,300 1,420 1,420 
Width                                    mm. 2,050 2,250 2,250 
Depth                                    mm. 2,795 3,020 3,020 

Weight Kg. 950 1,100 1,200 
 
 
    

ตารางท่ี 3 
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5. การเลือกสถานท่ีติดตั้ง 
ติดตั้งเคร่ืองภายนอกในสถานะท่ีตรงตามขอ้ก าหนดต่อไปน้ี หลงัจากท่ีไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ 
 สถานท่ีท่ีระบายอากาศไดดี้ท่ีไม่มีส่ิงกีดขวางอยูใ่กลก้บัช่องลมออก 
 สถานท่ีท่ีไม่โดนฝนหรือแสงแดดโดยตรง 
 สถานท่ีท่ีไม่ท าใหเ้กิดเสียงดงัหรือท าใหเ้คร่ืองภายนอกสั่นสะเทือน 
 สถานท่ีท่ีไม่ท าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัการระบายน ้าทิ้ง จากน ้าท่ีไหลออกมา 
ห้ามติดตั้งเคร่ืองภายนอกในสถานทีต่่อไปนี้ 

 บริเวณท่ีมีปริมาณเกลือในมวลอากาศสูง(พื้นท่ีชายทะเล)หรือบริเวณท่ีมีสารประกอบก ามะถนั(บริเวณน ้าพุร้อน )
หากตอ้งติดตั้งในสถานท่ีเหล่าน้ี ตอ้งมีการบ ารุงรักษาเป็นพิเศษ 

 บริเวณท่ีมีน ้ามนั ไอน ้ามนั ควนัน ้ามนั หรือก๊าซกดักร่อน 
 บริเวณท่ีมีการใชส้ารละลายอินทรีย ์
 บริเวณท่ีมีเหล็กหรือผงโลหะต่างๆหากมีเหล็กหรือผงโลหะติดอยูห่รือสะสมภายในเคร่ืองปรับอากาศ  อาจก่อให้-

เกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหมข้ึ้นเองได้ 
 บริเวณท่ีอากาศถูกปล่อยออกมาจากเคร่ืองภายนอก ไปโดนหนา้ต่างของเพื่อนบา้น  
 บริเวณท่ีส่งผา่นเสียงการท างานของเคร่ืองภายนอก 
 เม่ือติดตั้งเคร่ืองภายนอกบนท่ีสูง ตอ้งยดึขาตั้งเคร่ืองใหแ้น่น  
 บริเวณท่ีน ้าทิ้งระบายออกมาส่งผลใหเ้กิดปัญหา 

 

6. การติดตั้งตัวเคร่ืองภายนอก 
การติดตั้งเคร่ืองคอนเด็นซ่ิงยนิูต ท าไดโ้ดยการวางบนพื้นท่ีมีความแขง็แรงเพียงพอ และระยะห่างรอบๆตวัเคร่ืองกบั

ผนงัหรือชายคาอยา่งนอ้ย 1 เมตร (พื้นท่ีซ่อมบ ารุงรักษา) รอบตวัเคร่ือง  ก่อนการติดตั้งใหต้รวจสอบความแขง็แรงและ
ระนาบของฐานเพื่อไม่ใหเ้กิดเสียงผดิปกติ ยดึฐานใหแ้น่นกบัสลกัเกลียวสมอ รายละเอียดตามรูปท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 
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มิตขิองเคร่ือง 
 
 
 

 
               
    

     
                                                                           

 
 
 

MODEL : 38ASU400S301 

MODEL : 38ASU500S301 / 38ASU600S301 

รูปท่ี 2 

รูปท่ี 3 
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7. การเดินท่อสารท าความเยน็/การไล่อากาศออก 
ท่อส่งสารท าความเยน็ 
ข้อควรระวงั 
ขณะต่อท่อโปรดค านึงถึง 4 ประเด็นส าคญัดา้นล่างน้ี 

1. อยา่ใหฝุ้่ นและความช้ืนเขา้ในท่อเช่ือมต่อ 
2. ต่อส่วนเช่ือมต่อระหวา่งท่อกบัตวัเคร่ืองใหแ้น่น  
3. ไล่อากาศในท่อเช่ือมต่อโดยใชป๊ั้มสุญญากาศ 
4. ตรวจหาก๊าซร่ัวท่ีบริเวณส่วนเช่ือมต่อ 

 

การต่อท่อสารท าความเยน็ 
    แรงดนัของ R410A จะสูงกวา่แรงดนัของ R22 (ประมาณ1.6 เท่า) ความหนาของท่อสารท าความเยน็แนะน าไม่ต ่ากวา่น้ี 

 

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 
ดา้นนอกของท่อทองแดง 

ความหนา 

Ø 1/4 น้ิว Ø 6.35 มม. 0.76 มม. 
Ø 3/8 น้ิว Ø 9.53 มม. 0.81 มม. 
Ø 1/2 น้ิว Ø 12.70 มม. 0.81 มม. 
Ø 5/8 น้ิว Ø 15.88 มม. 0.89 มม. 
Ø 3/4 น้ิว Ø 19.05 มม. 0.89 มม. 
Ø 7/8 น้ิว Ø 22.23 มม. 1.14 มม. 
Ø 1-1/8 น้ิว Ø 28.58 มม. 1.27 มม. 

Ø 1-3/8 น้ิว Ø 34.93 มม. 1.40 มม. 
Ø 1-5/8 น้ิว Ø 41.3 มม. 1.52 มม. 
Ø 2-1/8 น้ิว Ø 54.0 มม. 1.78 มม. 

 

 
การบานท่อ 

1. ตดัท่อดว้ยมีดตดัท่อตอ้งลบเส้ียนทุกคร้ังเพื่อไม่ใหก้๊าซร่ัวออกมา  

 
 
 
 
 

การเดินท่อสารท าความเยน็/การไล่อากาศออก 
ข้อควรระวัง 
 

ตารางท่ี 4 

รูปท่ี 4 
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2. ใส่แฟลร์นตัเขา้ไปในท่อ แลว้จึงบานท่อใชแ้ฟลร์นตัท่ีใหม้าพร้อมกบัตวัเคร่ืองปรับอากาศ หรือท่ีใชก้บั R410Aใส่
แฟลร์นตัท่ีท่อแลว้บานท่อ ขนาดของการบานท่อของ R410A จะแตกต่างจากน ้ายา R22 ดงันั้นจึงควรใชเ้คร่ืองมือ
บานท่อท่ีท าข้ึนเพื่อใหใ้ชก้บั R410A โดยเฉพาะ อยา่งไรก็ตามยงัสามารถใชเ้คร่ืองมือเดิมไดโ้ดยการปรับระยะ
ของท่อทองแดงท่ียืน่ออกมา 

ระยะของท่อทองแดงทีย่ืน่ออกมาขอบเขตของการบานท่อ: A (หน่วย: มม.) 
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 

ดา้นนอกของท่อทองแดง 
 

Ø 1/4 น้ิว Ø 6.35 มม. 9.1 มม. 
Ø 3/8 น้ิว Ø 9.53 มม. 13.2 มม. 
Ø 1/2 น้ิว Ø 12.70 มม. 16.6 มม. 
Ø 5/8 น้ิว Ø 15.88 มม. 19.7 มม. 
Ø 3/4 น้ิว Ø 19.05 มม. 22.9 มม. 
Ø 7/8 น้ิว Ø 22.23 มม. 26.2 มม. 

 
 

 ในกรณีการขยายท่อส าหรับ R410A ดว้ยเคร่ืองมือแบบเดิมใหดึ้งท่อออกมามากกวา่ R22 ประมาณ 0.5 มม. เพื่อปรับ
ใหมี้ขนาดตามท่ีระบุ ควรใชเ้กจวดัท่อทองแดงในการปรับขอบเขต 

 

การขนัแน่นส่วนเช่ือมต่อ 
1. จดัก่ึงกลางของท่อเช่ือมต่อใหต้รงกนัแลว้ขนัแฟลร์นตัใหแ้น่นดว้ยมือ  จากนั้นใชป้ระแจยดึน็อตไวต้ามภาพ แลว้ขนั

ดว้ยประแจวดัแรงบิด 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางวาลว์  

(mm.) 
แรงขนัฝาปิดกา้นวาลว์ 

( N.m) 
Ø 6.4 15.7 (1.6 kgf-m) 
Ø 9.5 15.7 (1.6 kgf-m) 
Ø 12.7 29.4 (3.0 kgf-m) 
Ø 15.7 29.4 (3.0 kgf-m) 
Ø 19.0 44.1 (4.5 kgf-m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 0 

= 0.4 A 
A 

ใชป้ระแจ 2 ตวั ในการขนั 

ตารางท่ี 5
ถ5 

ตารางท่ี 6 
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2. ตอ้งใชป้ระแจสองอนัในการคลายหรือขนัแฟลร์นตัท่ีวาลว์ดา้นก๊าซ ดงัรูป หากใชป้ระแจเล่ือนแค่อนัเดียวจะไม่
สามารถขนัแฟลร์นตัใหต้รงตามค่าแรงบิดในการขนัแต่สามารถใชป้ระแจเล่ือนเพียงอนัเดียวในการคลายหรือขนั
แฟลร์นตัท่ีวาลว์ดา้นของเหลวได้ 

 
 

ข้อควรระวงั 

 อยา่วางประแจเล่ือนท่ีต าแหน่งฝาปิดหรือฝาครอบ เพราะวาลว์อาจแตกได ้
 หากใชแ้รงบิดมากเกินไป น็อตอาจแตก ข้ึนอยูก่บัการติดตั้ง 

 
 

 หลงัจากติดตั้งเสร็จแลว้ ใหต้รวจหาก๊าซร่ัวท่ีส่วนเช่ือมต่อท่อดว้ยก๊าซไนโตรเจน 
 แรงดนัของ  R410A จะสูงกวา่แรงดนัของ  R22 (ประมาณ1.6 เท่า) ดงันั้น ใชป้ระแจวดัแรงบิดขนัแน่นการต่อท่อ

แบบปลายบานท่ีเช่ือมต่อตวัเคร่ืองภายในกบัตวัเคร่ืองภายนอก การเช่ือมต่อท่ีไม่ถูกตอ้ง  นอกจากจะก่อใหเ้กิดการ
ร่ัวไหลของก๊าซแลว้ยงัก่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดของวงจรการท าความเยน็  หา้มทาน ้ามนัสารท าความเยน็กบับริเวณท่ี
บานท่อ 

 
 
 

รูปท่ี 5 

รูปท่ี 6 
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การเช่ือมท่อสารท าความเยน็ 
ข้อควรระวงั 
โปรดแน่ใจวา่ไดท้  าการเป่าไนโตรเจนขณะท าการเช่ือม หากไม่มีการแทนท่ีอากาศดว้ยไนโตรเจนระหวา่งการเช่ือม  จะ
เกิดฟิลม์ท่ีเกิดจากปฎิกิริยาออกซิเดชัน่ข้ึนภายในท่อ ซ่ึงส่งผลเสียต่อวาลว์และคอมเพรสเซอร์ ซ่ึงอาจท าใหก้ารเดิน
ระบบมีปัญหา 

วธิีแทนทีอ่ากาศด้วยไนโตรเจน 
ระหวา่งท าการเช่ือม ใหเ้ป่าไนโตรเจนเขา้สู่ท่อโดยการปรับวาลว์ลดความดนั ท่ีความดนัใชง้านท่ี 2-5 psi. 

 

 
หลงัจากท าการเช่ือมท่อเรียบร้อยแลว้ ใหท้  าการทดสอบร่ัวซึมของรอยต่อ โดยการบรรจุก๊าชไนโตรเจนเขา้ไปภายในท่ี
ความดนัท่ี 500 ปอนดต่์อตารางน้ิว (ท่ีหวัถงัตอ้งมีวาลว์ควบคุมแรงดนั Regulator ดว้ย) จนมัน่ใจวา่แรงดนัไม่ลดลง ใช้
ฟองสบู่หรือผงซกัฟอกทาบริเวณรอยต่อสังเกตดูวา่มีการร่ัวหรือไม่  โดยสังเกตจากฟองอากาศจะเกิดข้ึนถา้มีการร่ัว เม่ือ
พบวา่หวัต่อแน่นสนิทไม่มีรอยร่ัวใหร้ะบายก๊าชไนโตรเจนออกและท าการดูดสุญญากาศ  จนไดค้่า-30 น้ิวปรอท โดยใช้
เวลาอยา่งนอ้ย 30 นาที 

 

การติดตั้ง OIL TRAP เมือ่ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศต่างระดับกนัมากกว่าปกติ 
การท่ีตอ้งติดตั้ง OIL TRAP ท่ีท่อทางดูดเน่ืองจากเม่ือสารท าความเยน็ระเหยกลายเป็นก๊าซ น ้ามนัจะถูกแยกตวัออกมา
และถูกสารท าความเยน็ท่ีเป็นก๊าซน้ีพาน ้ามนัข้ึนไปแต่ถา้ท่อมีขนาดใหญ่และการไหลของสารท าความเยน็นอ้ยลงท าให้
น ้ามนัไม่สามารถข้ึนไปไดห้มด ตกลงมาสะสมอยูท่ี่ปลายท่อดา้นล่าง วธีิท่ีจะท าใหน้ ้ามนัท่ีสะสมอยูด่า้นล่างน้ี สามารถ
ไหลข้ึนไปไดคื้อการติดตั้ง OIL TRAP ดงัรูป เพื่อบงัคบัใหน้ ้ายาท าความเยน็ท่ีเป็นก๊าซไหลผา่นน ้ามนัท่ีถูกกกัใน OIL -
TRAP พาน ้ามนัข้ึนไปดว้ย 

 

รูปท่ี 7 

รูปท่ี 8 
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การไล่อากาศและการเปิดวาล์ว 
เพื่อเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มใหใ้ช้ “ป๊ัมสุญญากาศ” ในการไล่อากาศ (ไล่อากาศในท่อเช่ือมต่อ) ขณะติดตั้งเคร่ือง 
 อยา่ปล่อยก๊าซสารท าความเยน็เขา้สู่ชั้นบรรยากาศเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 ใชป๊ั้มสุญญากาศในการไล่อากาศ (ไนโตรเจน เป็นตน้)ท่ียงัคงอยูใ่นเคร่ือง หากยงัมีอากาศอยูใ่นเคร่ือง อาจท าให้

สมรรถนะลดลงส าหรับป๊ัมสุญญากาศ ตอ้งใชแ้บบท่ีป้องกนัการไหลยอ้นกลบัเพื่อไม่ใหน้ ้ามนัในป๊ัมไหลกลบัเขา้สู่
ท่อของเคร่ืองปรับอากาศเม่ือป๊ัมหยดุท างานหากน ้ามนัในป๊ัมสุญญากาศเขา้ไปในเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชน้ ้ายา  R410A 
อาจก่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดของวงจรการท าความเยน็ 

1. ต่อสายชาร์จน ้ายาจากวาลว์ท่อร่วม (Pressure gauge)ไปยงัวาลว์บริการของเคร่ืองดา้นท่อก๊าซ 
2. ต่อสายชาร์จน ้ายาเขา้กบัพอร์ทของป้ัมสุญญากาศ 
3. เปิดวาลว์เกจ (Pressure gauge)ดา้นแรงต ่าใหสุ้ด 
4. เปิดป๊ัมเพื่อเร่ิมการดูดอากาศ (Vacuum) จนไดค้่า -30 น้ิวปรอท โดยใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 30 นาที 
5. ปิดวาลว์เกจ (Pressure gauge) ดา้นแรงดนัต ่าใหสุ้ด และปิดเคร่ืองดูดอากาศ (Vacuum) 
6. เปิดวาลว์บริการท่ีเคร่ืองปรับอากาศ ทั้งดา้นก๊าซและของเหลวดว้ยประแจหกเหล่ียม 
7. ถอดสายเติมน ้ายาออกจากวาลว์บริการและเคร่ืองดูดอากาศ (Vacuum) 
8. ขนัจุกปิดบนวาลว์ร่วมใหแ้น่น 

 
 
ข้อควรระวงัในการด าเนินการกบัวาล์ว 

 ค่อยๆเปิดหรือปิดวาลว์จนกวา่จะสุด 
 ขนัฝาปิดใหแ้น่นดว้ยประแจวดัแรงบิด 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 
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การเติมสารท าความเยน็ 

ส าหรับรุ่น 38ASU Series บรรจุสารท าความเยน็  R410A ใวเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ผูติ้ดตั้งจ  าเป็นตอ้งเติมสารท าความ

เยน็เพิ่มเติมในภายหลงั เม่ือดูดสุญญากาศแลว้ใหเ้ติมสารท าความเยน็ใหไ้ดต้ามก าหนด 

1.  หลงัจากท่ีใชเ้คร่ืองดูดไล่อากาศใหเ้ป็นสุญญากาศภายในท่อส่งสารท าความเยน็แลว้ (ตวัเคร่ืองภายในเท่านั้น) ให ้     

ปิดวาลว์ จากนั้นเติมสารท าความเยน็ขณะท่ีปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

2. เม่ือไม่สามารถเติมสารท าความเยน็ไดต้ามท่ีก าหนด ใหเ้ติมสารท าความเยน็ในปริมาณท่ีก าหนดจากวาลว์ท่ีเป็น  

ของเหลวเขา้ไปขณะเดินเคร่ืองท าความเยน็ 

3. เพื่อใหส้ารท าความเยน็ในระบบเพียงพอกบัการใชง้านและไม่มากเกินไปจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่คอมเพรส-

เซอร์ได ้ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ 38ASU series ใหต้รวจวดัค่า Superheatใหมี้ค่าประมาณ 5 องศา(°C) จากค่าท่ี

ก าหนด หรือตรวจวดัค่า Sup-cooled ใหมี้ค่าประมาณ ±3 องศา (°C) จากค่าท่ีก าหนด ระวงัอยา่เติมสารท าความ

เยน็เกินกวา่ปริมาณท่ีก าหนด 

ข้อก าหนดในการเติมสารท าความเยน็ 

หา้มใชส้ารท าความเยน็ในการไล่อากาศและเติมสารท าความเยน็ท่ีเป็นของเหลวเท่านั้น หากเติมสารท าความเยน็แบบ

ก๊าซเขา้ไป องคป์ระกอบของสารท าความเยน็จะไม่ครบและเปล่ียนไป ท าใหไ้ม่สามารถท างานเตม็ประสิทธิภาพ 

*เติมสารท าความเยน็ในสถานะ LIQUID เท่าน้ัน 

 
8. การเดินสายไฟและการต่อสายไฟ 

ข้อควรระวงั 
 สายไฟของแหล่งจ่ายไฟของเคร่ืองปรับอากาศน้ีตอ้งใชฟิ้วส์ในการติดตั้ง 
 การเดินสายไฟท่ีไม่ถูกตอ้ง/ไม่สมบูรณ์อาจก่อใหเ้กิดเพลิงไหมห้รือควนัได้ 
 จดัเตรียมแหล่งจ่ายไฟส าหรับเคร่ืองปรับอากาศโดยเฉพาะ  
 โปรดแน่ใจวา่ไดใ้ชแ้ถบรัดสายไฟท่ีใหม้ากบัผลิตภณัฑ์ 
 อยา่ท าใหแ้กนน าไฟฟ้าหรือฉนวนภายในของแหล่งจ่ายไฟรวมถึงสายไฟท่ีเช่ือมระบบเกิดความเสียหายขณะท่ีปอก

สายไฟ 
 ใชส้ายไฟและสายไฟท่ีเช่ือมระบบท่ีมีความหนาและประเภทตามท่ีก าหนด และตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัดว้ย 

 

รูปท่ี 10 
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 Electrical Data 

Unit Model Power Supply 

Voltage 
Range 

Compressor Fan Motor Recommended 

Min. Max. QTY RLA LRA QTY RLA 
Power wire 

( mm.2) 
Ground wire 

(mm2) 
Field CB 

( AT ) 
38ASU400S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 2 29.2 219.0 4 1.00 35 10 100 
38ASU500S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 2 36.8 287.5 4 2.21 50 16 125 
38ASU600S301 380V/3Ph/50Hz 342 415 2 48.1 310.0 4 2.21 95 16 150 

 
 

 

การเดินสายไฟ 
1. ต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟและสายไฟเช่ือมระบบเขา้กบับล็อกขั้วต่อของกล่องควบคุมไฟฟ้า 
2. ขนัสกรูของบล็อกขั้วต่อใหแ้น่น ต่อสายไฟท่ีตรงกบัหมายเลขขั้วต่อ (อยา่ใหส้ายไฟตึงส่วนท่ีต่อกบับล็อกขั้วต่อ) 
3. ประกอบฝาครอบขั้วต่อ 
4. ขณะต่อสายไฟเช่ือมระบบเขา้กบัขั้วต่อตวัเคร่ืองภายนอก  ระวงัอยา่ใหน้ ้าเขา้มาในตวัเคร่ืองภายนอก 
5. พนัฉนวนท่ีสายไฟเปลือย (แกนน าไฟฟ้า)ดว้ยเทปฉนวนไฟฟ้า โดยไม่ใหส้ัมผสักบัช้ินส่วนท่ีเป็นไฟฟ้าหรือโลหะ 
6. ส าหรับสายไฟเช่ือมระบบ หา้มใชส้ายไฟร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนใชส้ายไฟท่ีมีความยาวเพียงพอ 

การต่อสายดิน 
ค าเตือน 

โปรดแน่ใจวา่ไดมี้การต่อสายดิน (Ground) การต่อสายดินท่ีไม่สมบูรณ์อาจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตต่อสายดินอยา่ง
เหมาะสมตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีบงัคบัใชก้ารต่อสายดินนั้นจ าเป็นมากเพื่อช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดไฟช็อต  และลด-
เสียงรบกวนและไฟดูดท่ีบริเวณพื้นผวิของเคร่ืองภายนอกอนัเน่ืองมาจากความถ่ีสูงในหมอ้แปลงความถ่ี  (อินเวอร์เตอร์)           
ของเคร่ืองหากคุณสัมผสักบัตวัเคร่ืองภายนอกท่ีมีไฟฟ้าสถิตโดยท่ีไม่ไดต่้อสายดินไว้ คุณอาจถูกไฟช็อตได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remark :  RLA : Rated Load Amps 

 
LRA :  Locked Rotor Amps 
Cable Type :  THW       

 
Type of conductor is : Insulated single core cables up to 3 lines Or Insulated sheathed cables up  
to 3 axes in a pipe in the air in a pipe buried in the wall plaster or in a pipe in the ceiling 

ตารางท่ี 7 
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10. การใช้งาน Core Sense ส าหรับรุ่น 38ASU400S301 , 38ASU500S301 เท่าน้ัน 
คุณสมบติัของ Core Sense คือ  

        1. การป้องกนัอุณหภูมิของมอเตอร์                               6. การตรวจจบัและแจง้เตือนวงจรการท างานผดิพลาด 
        2. การป้องกนัอุณหภูมิสูงของชุดสโครล                       7. การส่ือสารกบัตวัควบคุมผา่นระบบ RS485 / Modbus 
        3. การป้องกนัไฟฟ้าไม่ครบเฟส                                     8. การป้องกนัชุดวงจรควบคุมจากแรงดนัไฟฟ้าต ่า         
        4. การป้องกนัคอมเพรสเซอร์หมุนกลบัทาง                   9. จดัเก็บประวติัการท างาน 

5. แสดงสถานะค าเตือนและขอ้มูลการแจง้เตือนผา่นทางสัญญาณไฟ LED 
 
 
 
 
 

 
 

วธีิการอ่านและความหมายของสัญญาณไฟกระพริบ 
สถานะ รูปแบบขอ้ผดิพลาด รายละเอียดของ

ขอ้ผดิพลาด 
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด วธีิการแกไ้ขปัญหา 

หลอดไฟสีเขียว ท างานปกติ โมดูลท างานงานปกติ N/A N/A 

หลอดไฟสีแดง โมดูลเกิดความผดิปกติ โมดูลท่ีมีความผดิปกติจาก
ภายใน 

N/A 1.ตั้งค่าโมดูลใหม่โดยการถอด
สาย T2-T1 แลว้เสียบใหม่ 
2.เปล่ียนโมดูล 

ไฟเตือน LED กระพริบ 
โคด้ 1 ไฟสีเขียวกระพริบ  การเช่ือมต่อผดิพลาด ตวัควบคุมหลกัและโมดูล

สูญเสียการติดต่อนานเกิน 
5 นาที 

เม่ือการเช่ือมต่อ
ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

1.ตรวจสอบสายไฟควบคุม 
2.ตรวจสอบสวติซ์ 8 วา่เปิดอยู่
หรือไม่ 

โคด้ 2 ไฟสีเขียวกระพริบ  การใชง้านในอนาคต N/A N/A N/A 
โคด้ 3 ไฟสีเขียวกระพริบ ตดัต่อบ่อย ระยะเวลาเดินเคร่ือง นอ้ย

กวา่ 3 นาที ; จ านวนตดัต่อ 
เกินกวา่ 48 คร้ังใน 24 
ชัว่โมง 

จ านวนรอบตดัต่อ 
นอ้ยกวา่ 48 คร้ัง ใน 
24 ชัว่โมง 

1.ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ
และค่าความดนั 

2.ปรับจุดควบคุมอุณหภูมิ 
3.ติดตั้งชุดควบคุมการท างาน 

โคด้ 4 ไฟสีเขียวกระพริบ 
เทอร์มิสเตอร์ขาดหรือ    
ชอ้ตถึงกนั 

Ω > 370K or Ω < 1K  5.1K < Ω < 370K  

1.ตรวจสอบการเช่ือมต่อท่ี
โมดูลและขั้วต่อเทอร์มิสเตอร์ 
2.ตรวจสอบสายของเทอร์
มิสเตอร์ 

โคด้ 5 ไฟสีเขียวกระพริบ การใชง้านในอนาคต N/A N/A N/A 
 

 
 

ตารางท่ี 8 

รูปท่ี 13 
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วธีิการอ่านและความหมายของสัญญาณไฟกระพริบ (ต่อ) 
ไฟเตือน/ไฟลอ็ก LED กระพริบ 

โคด้ 1 ไฟสีแดงกระพริบ อุณหภูมิมอเตอร์สูง Ω > 4.5K ± 25% ; ลอ็ก
หลงัจากการแจง้เตือน 5 
คร้ัง 

Ω < 2.75K ; เป็น
ระยะเวลา 30 นาทีข้ึน
ไป 

1.ตรวจสอบแรงดนัไฟ 
2.ตรวจสอบการชาร์จน ้ายา
ของระบบและ ซุปเปอร์ฮีท 
3.ตรวจสอบคอนแทค 

โคด้ 2 ไฟสีแดงกระพริบ เทอร์มิสเตอร์ขาดหรือ    
ชอ้ตถึงกนั 

Ω > 220K or Ω < 40 ; 
ลอ็กหลงัจาก 6 ชัว่โมง  

40 < Ω < 2.75K :  ท่ี
เวลา 30 นาที 

1.ตรวจสอบการเช่ือมต่อท่ี
โมดูลและ ขั้วต่อเทอร์
มิสเตอร์ 
2.ตรวจสอบสายของเทอร์
มิสเตอร์ 

โคด้ 3 ไฟสีแดงกระพริบ ตดัต่อบ่อย ระยะเวลาเดินเคร่ืองนอ้ย
กวา่ 3 นาที ; ลอ็กเม่ือ
จ านวนการแจง้เตือนเกิน
จ านวนท่ีก าหนดภายใน  
24 ชัว่โมง 

ไฟ T2-T1 ถูกรบกวน
หรือมีการ รีเซ็ต 
Modbus 

1.ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ
ควบคุมความดนั และการ
ชาร์จน ้ายา 
2.ปรับจุดควบคุมอุณหภูมิ 
3.ติดตั้งชุดควบคุมป้องกนั
การตดัต่อบ่อย 

โคด้ 4 ไฟสีแดงกระพริบ อุณหภูมิชุดสโครลสูง Ω < 2.4K ; ลอ็กเม่ือ
จ านวนการแจง้เตือนเกิน
จ านวนท่ีก าหนดโดยผูใ้ช้
ภายใน 24 ชัว่โมง 

ไฟ T2-T1 ถูกรบกวน
หรือมีการรีเซ็ต 
Modbus 

1.ตรวจสอบการชาร์จน ้ายา
ของระบบและ ซุปเปอร์ฮีท 
2.ตรวจสอบสภาพการ
ท างานของระบบ 
3.ตรวจสอบความดนัดูดต ่า
ผดิปกติ 

โคด้ 5 ไฟสีแดงกระพริบ การใชง้านในอนาคต N/A N/A N/A 
โคด้ 6 ไฟสีแดงกระพริบ ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส เฟสหาย ; ลอ็กหลงัจากการ

แจง้เตือน 10 คร้ังติดต่อกนั 
หลงัจาก 5 นาที และ 
สภาพเฟสหายไม่
ปรากฏอีก 

1.ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ 
2.ตรวจสอบฟิวส์/เบรคเกอร์ 
3.ตรวจสอบคอนแทค 

โคด้ 7 ไฟสีแดงกระพริบ เสียบไฟสลบัเฟส ไฟสลบัเฟส ; ลอ็กหลงัจาก
การแจง้เตือน 1 คร้ัง 

ไฟ T2-T1 ถูกรบกวน
หรือมีการรีเซ็ต 
Modbus 

1.ตรวจสอบล าดบัเฟสท่ีเขา้ 
2.ตรวจสอบคอนแทค 
3.ตรวจสอบสายการวางสาย
โมดูล A-B-C 

โคด้ 8 ไฟสีแดงกระพริบ การใชง้านในอนาคต N/A N/A N/A 
โคด้ 9 ไฟสีแดงกระพริบ แรงดนัไฟฟ้าต ่า แรงดนัไฟฟ้าต ่าบนขั้ว   

T2-T11 
หลงัจากผา่นไป 5 นาที 
และแรงดนัไฟฟ้า
กลบัมาอยูใ่นช่วงปกติ 

1.ตรวจสอบรุ่นโมดูลท่ี
ถูกตอ้ง 
2.ตรวจสอบ VA ของหมอ้
แปลงไฟฟ้า 
3.ตรวจสอบฟิวส์ในหมอ้
แปลงไฟฟ้า 

1การแจง้เตือนน้ีไม่ส่งผลใหเ้กิดการลอ็ก 
 
 

ตารางท่ี 9 
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11. การบ ารุงรักษา 
 เพื่อป้องกนัความสูญเสียจากสภาพแวดลอ้ม ขอแนะน าใหท้่านท าความสะอาดและบ ารุงรักษาตวัเคร่ืองภายในและ

ตวัเคร่ืองภายนอกของเคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ า  เม่ือใชง้านเคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลานาน ขอแนะน าใหด้ าเนิน 
การบ ารุงรักษาเคร่ืองตามช่วงเวลา (ปีละคร้ัง) นอกจากน้ีควรตรวจสอบรอยขีดข่วน หรือสนิมท่ีตวัเคร่ืองภายนอกอยู่
เสมอ และก าจดัสนิมออก หรือใชน้ ้ายาป้องกนัสนิม หากจ าเป็นตามขอ้ควรปฏิบติัทัว่ไป เม่ือใชง้านตวัเคร่ืองภายใน
เป็นเวลาตั้งแต่ 8 ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั ตอ้งท าความสะอาดตวัเคร่ืองภายในและตวัเคร่ืองภายนอกอยา่งนอ้ยทุกๆ          
3 เดือนโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูด้  าเนินการใหก้ารบ ารุงรักษาอยูเ่สมอดงัท่ีกล่าวมาจะช่วยยดือายกุารใชง้านของ
ผลิตภณัฑ์ และยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายของผูใ้ชง้านเคร่ืองดว้ยการไม่บ ารุงรักษาตวัเคร่ืองภายนอกและตวัเคร่ือภาย -  
ในอยูเ่สมออาจท าใหป้ระสิทธิภาพของตวัเคร่ืองลดลง มีน ้าร่ัวซึม หรือแมแ้ต่อาจท าใหค้อมเพรสเซอร์บกพร่องได้ 

 

สาเหตุและวธีิการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

1. เคร่ืองปรับอากาศไม่ท างาน 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1.ฟิวส์ขาดหรือไม่มีฟิวส์ 
2.สายไฟขาดหรือหลวม 
3.แรงเคล่ือนไฟฟ้าต ่า หรือแรงเคล่ือนไฟฟ้าตก 

1. เปล่ียนหรือใส่ฟิวส์ใหม่ 
2. ตรวจหาต าแหน่งท่ีไฟฟ้าเกิดลดัวงจร 
3. ตรวจวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีสายไฟก่อนเขา้ตวัสวิทชถ์า้วดัแลว้
มีแรงเคล่ือนถกูตอ้งแต่แรงเคล่ือนท่ีผา่นออกจากสวิทชมี์ค่านอ้ย
กวา่ หรือไม่ถกูตอ้งใหเ้ปล่ียนสวิทชใ์หม่ 

2. พดัลมเคร่ืองเป่าลมเยน็ท างาน แต่คอมเพรสเซอร์ไม่ท างาน 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. สวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ไม่ท างาน 
 
2.สายไฟขาดหรือหลวม 
 
3. รีเลย ์(ถา้มี) ผิดปกติ 
4. โอเวอร์โหลดตดัการท างานหรือช ารุด 
 
5. แรงเคล่ือนไฟฟ้าต ่าหรือแรงเคล่ือนไฟฟ้าตก 

1.ปรับสวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีเยน็กว่า
อุณหภูมิหอ้ง 
2. ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อสายไฟต่างๆ เช่น ท่ีสวิทซ์และท่ี
ขั้วสายไฟของคอมเพรสเซอร์ 
3. ตรวจซ่อมแกไ้ข หรือเปล่ียนรีเลยใ์หม่ 
4. ตรวจดูวา่ความร้อนท่ีคอมเพรสเซอร์สูงเกินไป หรือโอเวอร์-
โหลดผิดปกติหรือไม่ 
5. ตรวจวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าและท าการแกไ้ข 

3. พดัลมท างานมีเสียงดงั 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. พดัลมมีส่ิงแปลกปลอมหรือกระทบกบัส่ิงอ่ืน 
 
2. พดัลมหรือมอเตอร์พดัลมหลวมหรือช ารุด 
3. ใบพดับิดเบ้ียวไม่สมดุลย ์

1. ตรวจสอบต าแหน่ง และช่องวา่งของพดัลมและหาส่ิงแปลก-
ปลอม 
2. ตรวจและขนัพดัลมใหแ้น่นกบัเพลา 
3. ตรวจสอบการบิดเบ้ียวของใบพดั ถา้ช ารุดใหเ้ปล่ียนใหม่ 
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4. หอ้งปรับอากาศมีอุณหภูมิสูง 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. ตั้งอุณหภูมิท่ีเทอร์โมสตทัไวสู้ง 
2. การกระจายลมเยน็ไม่เพียงพอ 

1. ปรับตั้งเทอร์โมสตทัใหอุ้ณหภูมิต ่าลง 
2. ปรับปรุงการจ่ายลมเยน็ 

5. น ้าหยดจากเคร่ืองเป่าลมเยน็ 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. ติดตั้งเคร่ืองเป่าลมเยน็ไม่ไดร้ะดบั 
 
2. ปลายท่อท่ีต่อกบัถาดน ้าท้ิง มีส่ิงสกปรกอุดตนั 
3. ถาดน ้าท้ิงมีรอยร่ัว หรือมีน ้าร่ัวจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่   
    ไดม้าจากเคร่ืองปรับอากาศ 

1. ติดตั้งเคร่ืองใหไ้ดร้ะดบัและท าใหถ้าดน ้าลาดลงไปตาม      
ทิศทางการไหล 
2. ท าความสะอาดถาดน ้าท้ิงและท่อน ้าท้ิง 
3. ใชว้สัดุอุดรอยร่ัว หรือเปล่ียนถาดน ้า 

6. ตวัเคร่ืองสัน่และมีเสียงลมดงัผิดปกติ 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. ท่อน ้ายาดา้นดูดและดา้นส่งสมัผสักนั 
 
2. นตัหรือสกรูยึดคอมเพรสเซอร์ ฝาครอบเคร่ือง  หรือ
จุดยึดอ่ืนๆ หลวม 
3. ใบพดัลมบิดงอ หรือหลวม 
4. มอเตอร์พดัลมเคล่ือนออกจากต าแหน่งท่ีตั้ งเน่ืองจาก
จุดท่ีจบัยึดหลวม 

1. ดดัท่อใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งท่อทางดา้นดูด และท่อทางดา้น
ส่ง 
2. ขนันตัหรือสกรูใหแ้น่น 
 
3. เปล่ียนใบพดัลม 
4. ตรวจต าแหน่งใหถ้กูตอ้ง และขนันตัท่ีลอ็กใหแ้น่น 

7. คอมเพรสเซอร์ไม่ท างานและโอเวอร์โหลดตดัวงจร 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถกูตอ้ง  
2. ไฟท่ีจ่ายไปยงัเคร่ืองมีแรงเคล่ือนไฟฟ้าต ่า (หรือมี
แรงเคล่ือนไฟฟ้าตก) 
3. คอมเพรสเซอร์ไหม ้ 

1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าใหม่และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
2. คน้หาสาเหตุและหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
 
3. เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ใหม่ 

8. คอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออก (ถา้ปล่อยไวน้านคอมเพรสเซอร์จะไหม)้ 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถกูตอ้ง  
2. ไฟท่ีจ่ายไปยงัเคร่ืองมีแรงเคล่ือนต ่า (หรือมี
แรงเคล่ือนไฟฟ้าตก)  
3. คอมเพรสเซอร์ไหม ้ 
4. กลไกภายในคอมเพรสเซอร์ขดัขอ้ง 

1. ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าใหม่ 
2. คน้หาสาเหตุและแนวทางป้องกนัแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
 
3. เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ใหม่ 
4. เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ใหม่ 
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9. คอมเพรสเซอร์ไม่ท างาน (คอมเพรสเซอร์ไม่มีเสียงฮมั) 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. สวิทซ์ของเคร่ืองปรับอากาศยงัไม่ไดเ้ปิดหรือเปิดไม่
ครบถว้น (บางตวัอยูใ่นต าแหน่ง OFF) 
2. ไม่มีฟิวส์หรือฟิวส์ขาด 
3. โอเวอร์โหลดตดัวงจร (Trips) 
 
4. ระบบควบคุมการท างานของเคร่ือง เช่น รีโมทคอน-
โทรลมีปัญหาขดัขอ้ง 
5. ปรับตั้งเทอร์โมสตทัท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป ท าใหเ้ทอร์
โมสตทัตดัระบบ 
6. ติดตั้งเทอร์โมสตทัหรือชุดควบคุมอุณหภูมิใน
ต าแหน่งท่ีโดนลมเยน็จากเคร่ืองเป่าลมเยน็โดยตรง 
7. วงจรไฟฟ้าไม่ถกูตอ้งหรือเกิดการลดัวงจร 

1.เปิดสวิทซ์ท่ีจ่ายไฟใหเ้คร่ืองปรับอากาศใหค้รบทุกตวั  
(ในต าแหน่ง ON) 
2. ใส่หรือเปล่ียนฟิวส์ 
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพ่ือหาสาเหตุของการตดัวงจรแลว้แกไ้ข
ใหเ้รียบร้อย 
4. เปล่ียนหรือซ่อมแกไ้ขระบบควบคุมการท างานของเคร่ือง 
 
5. ปรับตั้งเทอร์โมสตทัใหอุ้ณหภูมิท าความเยน็ต ่าลง 
 
6. เปล่ียนต าแหน่งติดตั้งเทอร์โมสตทัหรือชุดควบคุมอยูใ่น   
ต าแหน่งท่ีไม่โดนลมเยน็ 
7. ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าใหม่ 

10. โอเวอร์โหลดตดัวงจรและคอมเพรสเซอร์หยดุท างานหลงัจากท่ีเร่ิมสตาร์ทใหม่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นโอเวอร์โหลดมากเกินไป  
 
2. มีแรงเคล่ือนไฟฟ้าตก  
3. โอเวอร์โหลดขดัขอ้ง  
4. คอมเพรสเซอร์ร้อนจดั  
 
5. คอมเพรสเซอร์ไหม ้ 

1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้า มอเตอร์พดัลม การต่อสายไฟและขนาด
ของโอเวอร์โหลดใหถ้กูตอ้ง 
2. คน้หาสาเหตุและท าการแกไ้ข 
3. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าและเปล่ียนโอเวอร์โหลด 
4. ตรวจวดัสารท าความเยน็ (มีการร่ัวหรือไม่) ถา้จ าเป็นใหเ้พ่ิม-
เติมแลว้ตรวจสอบซุปเปอร์ฮีท 
5. เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ใหม่ 

11. ท่อน ้ายาดา้นดูดมีน ้าหรือเกลด็น ้าแขง็เกาะ 
สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้ วิธีการแกไ้ข 

1. พดัลมของแฟนคอยลย์นิูตไม่ท างาน  
2. มีสารท าความเยน็ระบบมากเกินไป  

1. หาสาเหตุและซ่อมแกไ้ข 
2. ปล่อยสารท าความเยน็ออกจากระบบแลว้ตรวจสอบซุปเปอร์
ฮีท 

ตารางท่ี 10 
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