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1.ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั 

ผูผ้ลติไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีม่สีาเหตมุาจากการละเลยไมปฎบิตัติามคูม่อืนี ้

                                                                  

 

ค าเตอืนสารท าความเย็น R32 

• สารท าความเย็นทีใ่ชใ้นเครือ่งปรับอากาศนี้คอื R32 มคีุณสมบัตติดิไฟและไมม่กีลิน่ อยา่งไรก็ตามมันอาจ

เกดิการระเบดิไดใ้นบางสภาวะ แต่การตดิไฟของสารท าความเย็นชนิดนี้จะต ่า และสามารถตดิไฟไดด้ว้ย

เปลวไฟอยา่งเดยีว  

• สารท าความเย็น R32 มขีอ้ดคีอืไมเ่ป็นอนัตราย ไมเ่ป็นมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม มผีลกระทบตอ่ภาวะเรือ่นกระ

จกต ่า มคีณุสมบตัดิา้นการถา่ยเทความรอ้นทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

• เครือ่งนี้ตอ้งไดรั้บการต่อเขา้กับตัวจ่ายไฟหลักดว้ยเบรคเกอรว์งจรไฟฟ้า หรอืสวทิชท์ีม่กีารแยกขัว้สัมผัส

อยา่งนอ้ย 3 มม.ในทกุขัว้  

• เครือ่งปรับอากาศควรไดรั้บการตดิตัง้และเก็บไวใ้นหอ้งทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญก่วา่ Amin m
2 

   วธิกีารค านวณ  Amin   m
2   :  Amin    =   ( M / ( 2.5 x 0.22759 x h0 ))

2 

    M หมายถึง ปริมาณสารท าความเย็น หน่วยเป็นกิโลกรัม h0 หมายถึง ความสูงในการติดตั ้ง

เครือ่งปรับอากาศ หน่วยเป็นเมตร , 0.6 เมตร ส าหรับการตดิตัง้กับพืน้ หรอื 1.8 เมตร ส าหรับการตดิตัง้กับ

ผนังก าแพง หรอื 1.0 เมตร ส าหรับการตดิตัง้กับหนา้ต่าง หรอื 2.2 เมตร ส าหรับการตดิตัง้กับเพดาน    

(ส าหรับอาคารหรอืหน่วยงานควรตดิตัง้สงูกวา่ 2.5 เมตร ) 

ค าเตอืนส าหรบัการใชง้านท ัว่ไป 

• ปิดตัวจ่ายไฟหลักกอ่นการปฎบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้งกับไฟฟ้า ใหแ้น่ใจว่าไดปิ้ดสวทิชไ์ฟทัง้หมดแลว้ การ

ละเลยอาจท าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต 

• ตอ่สายไฟอยา่งถกูตอ้ง ถา้ตอ่สายผดิพลาด อาจท าใหอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าเกดิการเสยีหายได ้

• ตรวจสายดนิอยา่ใหข้าดหรอืหลดุกอ่นการตดิตัง้ 

• อยา่ตดิตัง้ใกลก้ับแหล่งก๊าซไวไฟหรอืไอก๊าซ การละเลยไมป่ฎบิัตติามค าแนะน าอาจเป็นผลใหเ้กดิเพลงิ

ไหมห้รอืการระเบดิ 

• เพือ่เป็นการป้องกันตัวเครือ่งภายในไม่ใหร้อ้นเกนิไปและอาจเกดิเพลงิไหมไ้ด ้ควรวางเครือ่งใหห้่าง 

(มากกวา่ 2 เมตร ) จากแหลง่ความรอ้น เชน่เครือ่งท าความรอ้น เตาหลอม เตาไฟ เป็นตน้ 

• ในการเคลือ่นยา้ยเครือ่งปรับอากาศไปตดิตัง้ทีอ่ ืน่ๆ ควรระมัดระวังในการอัดน ้ายา R32 ถา้อากาศหรอืก๊าซ

ใดๆผสมเขา้ไปในน ้ายา แรงดันก๊าซภายในวงจรน ้ายาอาจสูงขึน้แบบผดิปกต ิและอาจเป็นสาเหตุของการ

ระเบดิของทอ่และเกดิอนัตรายได ้

อ่านข้อควรระวงัในคู่มอืนี ้

อย่างละเอยีดก่อนการใช้งาน 

 

อุปกรณ์นีถู้กเตมิด้วยน า้ยา R32 
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• ในกรณีทีก่๊าซน ้ายาท าความเย็นร่ัวออกจากท่อในระหว่างท าการตดิตัง้ตรวจสายดนิอยา่ใหข้าดหรอืหลุด

กอ่นการตดิตัง้ ใหร้บีเปิดรับอากาศเขา้มาในหอ้ง ถา้ก๊าซน ้ายาท าความเย็นถูกท าใหร้อ้นดว้ยไฟหรอือืน่ๆ จะ

ท าใหเ้กดิกา๊ซพษิ  

• อยา่แกไ้ขดัดแปลงเครือ่งโดยการถอดตัวป้องกนั หรอืลัดวงจรสวทิชภ์ายในเพือ่ความปลอดภยั  

• เฉพาะผูต้ดิตัง้ที่มคีวามช านาญ หรอืช่างบรกิารที่มคีวามช านาญเท่านัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตในปฏบิัตงิาน

เกี่ยวกับการตดิตัง้ ถา้มีการตดิตัง้โดยบุคคลที่ขาดความช านาญ อาจท าใหเ้กดิการลุกไหม ้ไฟฟ้าช็อต 

บาดเจ็บ น ้าร่ัว เสยีงรบกวน และ/หรอืการสัน่สะเทอืนได ้

• อยา่ใชส้ารท าความเย็นทีแ่ตกตา่งจากทีร่ะบไุวเ้พือ่เตมิหรอืเปลีย่นถ่าย มฉิะนัน้ อาจเกดิแรงดันสงูผดิปกติ

ในวงจรสารท าความเย็น ซึง่อาจท าใหเ้กดิความบกพร่องหรอืการระเบดิของผลติภัณฑห์รอืเกดิการบาดเจ็บ

ตอ่รา่งกาย 

• กอ่นเปิดชอ่งดูดอากาศเขา้ของตัวเครือ่งภายในหรอืฝาครอบวาลว์ของตัวเครือ่งภายนอก ตอ้งโยกสวติช์

ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไปที่ต าแหน่ง OFF มฉิะนั้นอาจเกดิไฟฟ้าลัดวงจรกับชิน้ส่วนภายในผ่าน

หนา้สัมผัสได ้ผูต้ดิตัง้ทีม่คีวามช านาญ หรอืชา่งบรกิารทีม่คีวามช านาญเท่านัน้ทีจ่ะเปิดชอ่งดูดอากาศเขา้

ของตัวเครือ่งภายในหรอืฝาครอบวาลว์ของตัวเครือ่งภายนอกและปฏบิตังิานทีต่อ้งการได ้

• กอ่นท าการตดิตัง้ บ ารุงรักษา ซอ่มแซม หรอืถอด ใหแ้น่ใจว่าไดปิ้ดเครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าแลว้ มฉิะนัน้ 

อาจท าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตได ้

• ใหว้างป้ายสญัลักษณ์ “ก าลังปฏบิตังิาน” ไวใ้กลก้บัเครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าในขณะท าการตดิตัง้ บ ารุงรักษา 

ซอ่มแซม หรอืถอดอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ตอาจเกดิขึน้ถา้เปิดเครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

• ควรใหผู้ต้ดิตัง้ทีม่คีวามช านาญ หรอืชา่งบรกิารทีม่คีวามช านาญเท่านัน้เป็นผูด้ าเนนิงานบนความสงูตัง้แต ่

50 ซม.ขึน้ไป 

• อยา่สัมผัสครบีอะลูมเินียมของตัวเครือ่งภายนอก มฉิะนัน้ ท่านอาจไดรั้บบาดเจ็บ หากจ าเป็นตอ้งสัมผัส

ครบีดว้ยเหตผุลบางประการ อนัดับแรกใหส้วมถงุมอืป้องกนัและชดุนริภยักอ่น แลว้จงึลงมอืปฏบิตังิาน 

• หา้มปีนขึน้หรอืวางสิง่ของทีด่า้นบนตัวเครือ่งภายนอก ท่านอาจตกลงมาหรือสิง่ของอาจตกหล่นจาก

ตัวเครือ่ง และท าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บได ้

• เมือ่ปฏบิัตงิานบนทีสู่ง ใหน้ าป้ายสัญญาณมาวางไวก้่อนทีจ่ะปฏบิัตงิาน เพือ่ป้องกันไมใ่หผู้ใ้ดเขา้ใกล ้

บรเิวณทีป่ฏบิตังิาน ช ิน้สว่นหรอืสิง่ของอืน่ๆ อาจหลน่ลงมา ซึง่ผูท้ีอ่ยูด่า้นลา่งไดรั้บบาดเจ็บ 

• หา้มใชท้อ่ทองแดงบางกวา่ทีร่ะบ ุ

• หา้มดัดแปลงแกไ้ขผลติภัณฑ ์พรอ้มทัง้หา้มถอดแยกสว่นประกอบหรอืดัดแปลงแกไ้ขชิน้สว่น เพราะอาจ

กอ่ใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ฟดดู หรอืไดรั้บบาดเจ็บได ้

• กรณุาอา่นคูม่อืการตดิตัง้อยา่งละเอยีดกอ่นการตดิตัง้เครือ่งเพือ่การตดิตัง้อยา่งถกูวธิี 

• ผูผ้ลติจะไมรั่บประกนัความเสยีหายใดๆอนัเกดิจากการละเลยตอ่ค าแนะน าในคูม่อืเลม่นี ้

การเลอืกสถานทีต่ดิต ัง้ 

• หากตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศในหอ้งขนาดเล็ก ปฏบิตัติามมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจว่าความเขม้ขน้

ของสารท าความเย็นทีร่ั่วไหลภายในหอ้งจะไม่เกนิระดับทีเ่ป็นอันตราย สอบถามผูแ้ทนจ าหน่ายทีท่่านซือ้
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เครือ่งปรับอากาศเมือ่ท่านด าเนินการตามมาตรการ การสะสมของสารท าความเย็นเขม้ขน้อาจท าใหเ้กดิ

อบุตัเิหตเุนือ่งจากออกซเิจนไมเ่พยีงพอได ้

• หา้มตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศในสถานทีท่ีอ่าจเสีย่งต่อการสัมผัสกับก๊าซไวไฟ หากก๊าซร่ัวซมึออกมาเป็น

จ านวนมากบรเิวณตัวเครือ่ง อาจกอ่ใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด ้

• ขณะเคลือ่นยา้ยเครือ่งปรับอากาศ ควรสวมรองเทา้ทีเ่สรมิการป้องกนับรเิวณนิว้เทา้ 

• ในการเคลือ่นยา้ยเครือ่ง หา้มจับถอืทีส่ายรัดกลอ่งผลติภณัฑ ์ทา่นอาจบาดเจ็บไดห้ากสายขาด 

• อยา่วางอปุกรณ์ทีม่กีารเผาไหมใ้ดๆ ไวใ้นทศิทางทีส่มัผัสกบัลมจากเครือ่งปรับอากาศโดยตรง มฉิะนัน้อาจ

เกดิการเผาไหมท้ีไ่มส่มบรูณ์ 

การตอ่ทอ่สารท าความเย็น 

• ตดิตัง้ท่อสารท าความเย็นระหว่างท าการติดตัง้ใหเ้รียบรอ้ยก่อนที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศ หาก

คอมเพรสเซอรท์ างานขณะทีว่าลว์ยงัเปิดอยูแ่ละไมม่ทีอ่สารท าความเย็น คอมเพรสเซอรจ์ะดูดอากาศเขา้ไป

และท าใหว้งจรการท าความเย็นมแีรงดันเกนิซึง่อาจจะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่ผูใ้ชไ้ด ้

• ขนัแฟลรนั์ตใหแ้น่นดว้ยประแจวัดแรงบดิตามวธิทีีก่ าหนดไว ้หากขนัแฟลรนั์ตแน่นเกนิไปอาจท าใหเ้กดิรอย

รา้วทีแ่ฟลรนั์ตหลังการใชง้านเป็นระยะเวลานาน ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการร่ัวซมึของสารท าความเย็น 

• เมือ่ท าการตดิตัง้หรอืเคลือ่นยา้ยเครือ่งปรับอากาศ ใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าในคูม่อืการตดิตัง้และไล่อากาศ

ทั ้งหมด เพื่อจะไดไ้ม่มีก๊าซอื่นผสมอยู่ในวงจรการท าความเย็นนอกเหนือจากสารท าความเย็น 

เครือ่งปรับอากาศอาจท างานผดิปกตหิากไมม่กีารไลอ่ากาศทัง้หมดเสยีกอ่น 

• ควรตอ้งใชก้า๊ซไนโตรเจนเพือ่ทดสอบการผนกึแน่นไมใ่หอ้ากาศเขา้ 

• ควรเชือ่มตอ่ทอ่เตมิน ้ายาตามวธิกีารดังกลา่วเพือ่ไมใ่หท้อ่หลดุออกจากกนั 

การเดนิสายไฟ 

• การด าเนินการเกีย่วกับไฟฟ้ากับเครือ่งปรับอากาศตอ้งกระท าโดยผูต้ดิตัง้ทีช่ านาญ หรอืช่างบรกิารที่

ช านาญเท่านัน้ผูท้ีไ่ม่มคีวามช านาญไม่สามารถด าเนนิการเองได ้เพราะการด าเนนิการทีไ่ม่เหมาะสมอาจ

กอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าดดูและ/หรอืไฟฟ้าร่ัวได ้

• เครื่องปรับอากาศนี้ตอ้งไดรั้บการตดิตัง้ตรงตามขอ้บังคับเกี่ยวกับการเดนิสายไฟในประเทศ หาก

ก าลังไฟฟ้าทีไ่มเ่พยีงพอ หรอืการตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหมไ้ด ้

• ใชง้านสายทีไ่ดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดใบบทบัญญัตแิละกฎหมายทอ้งที ่การใชง้านไมไ่ดคุ้ณภาพตาม

ขอ้มลูจ าเพาะอาจท าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต การร่ัวไหลของไฟฟ้า มคีวันหรอืเพลงิไหมไ้ดโ้ดยงา่ย 

• โปรดแน่ใจวา่ไดม้กีารตอ่สายดนิ (งานสายกราวนด)์การตอ่สายดนิทีไ่มส่มบรูณ์อาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต 

• หา้มตอ่สายดนิกบัทอ่กา๊ซ ทอ่น ้า และสายลอ่ฟ้า หรอืสายดนิของโทรศัพท ์

• หลังซอ่มแซมหรอืยา้ยทีต่ดิตัง้ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชือ่มตอ่สายดนิอยา่งถกูตอ้งแลว้ 

• ตดิตัง้เครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอ้บงัคับในทอ้งถิน่ และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

• ตดิตัง้เครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าในทีท่ีผู่ต้รวจสอบสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก 
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• เมือ่ตดิตัง้เครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าที่ตัวเครือ่งภายนอก ใหต้ดิตัง้เครือ่งทีอ่อกแบบมาส าหรับการใชง้าน

ภายนอก 

• หา้มเชือ่มต่อสายไฟไมว่่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ปัญหาการเชือ่มต่อทีบ่รเิวณเชือ่มต่อสายไฟอาจท าให ้

เกดิควันไฟและ/หรอืไฟไหมไ้ดโ้ดยงา่ย 

การทดสอบการท างาน 

• กอ่นเปิดใชง้านเครือ่งปรับอากาศภายหลังการตดิตัง้ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าฝาครอบกล่องควบคุมไฟ

ของตัวเครือ่งภายในและฝาครอบวาลว์ของตัวเครือ่งภายนอกปิดสนทิ และเปิดเครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าแลว้ 

คณุอาจโดนไฟฟ้าชอ็ตไดห้ากเปิดเครือ่งปรับอากาศโดยไมไ่ดต้รวจสอบสิง่เหลา่นีเ้สยีกอ่น 

• หากเกดิปัญหาใดๆ กับเครือ่งปรับอากาศ (เชน่ ขอ้ความผดิพลาดปรากฏบนหนา้จอ กลิน่ไหม ้เสยีง

ผดิปกต ิเครือ่งปรับอากาศไมส่ามารถท าความเย็นหรอืท าใหอ้ากาศอุน่ขึน้ หรอืมนี ้าร่ัวซมึออกมา) อยา่แตะ

ตอ้งเครือ่งปรับอากาศ แตใ่หปิ้ดเครือ่งตัดกระแสไฟฟ้า แลว้ตดิตอ่ชา่งผูช้ านาญการ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าจะ

ไมม่ใีครเปิดเครือ่งปรับอากาศจนกระทั่งชา่งมาถงึ (โดยการตดิป้าย “ช ารดุ” ใกล ้ๆ  กบัเครือ่งตัดกระแสไฟฟ้า 

เป็นตน้) หากยงัใชเ้ครือ่งปรับอากาศในขณะทีม่คีวามผดิปกต ิอาจท าใหก้ลไกการท างานเกดิปัญหาและเพิม่

ความเสีย่งหรอืสง่ผลใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืปัญหาอืน่ๆ ได ้

• เมือ่ตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์แลว้ ควรตรวจหาการร่ัวไหลของสารท าความเย็นและตรวจสอบความตา้นและการ

ระบายน ้า จากนัน้ท าการทดสอบการท างาน เพือ่ตรวจสอบวา่เครือ่งปรับอากาศท างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• หลังท าการตดิตัง้ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าก๊าซสารท าความเย็นไมม่กีารร่ัวซมึ หากก๊าซสารท าความเย็น

ร่ัวซมึออกมาในหอ้งและสมัผัสถกูตน้เพลงิ เชน่ เตาท าอาหาร อาจกอ่ใหเ้กดิกา๊ซทีเ่ป็นพษิได ้

ค าอธบิายส าหรบัผูใ้ช ้

• เมือ่ตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์แลว้ ใหแ้จง้ผูใ้ชว้่าเครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าตดิตัง้อยูท่ีใ่ด หากผูใ้ชไ้มท่ราบว่าเครือ่ง

ตัดกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ใดผูใ้ชจ้ะไม่สามารถปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไดเ้มื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับ

เครือ่งปรับอากาศ 

• หากชอ่งพัดลมเสยีหาย อย่าเขา้ใกลต้ัวเครือ่งภายนอก ใหโ้ยกสวติชข์องเครือ่งตัดไฟฟ้าไปทีต่ าแหน่ง 

OFF แลว้ตดิตอ่ใหช้า่งบรกิารทีม่คีวามช านาญ มาซอ่ม อยา่โยกสวติชข์องเครือ่งตัดไฟฟ้าไปทีต่ าแหน่ง ON 

จนกวา่จะซอ่มเรยีบรอ้ยแลว้ 

• ภายหลังการตดิตัง้ ควรอธบิายใหล้กูคา้ทราบถงึวธิกีารใชง้านรวมทัง้การบ ารงุรักษาเครือ่งตามคูม่อืผูใ้ชง้าน 

การยา้ยทีต่ดิต ัง้ 

• ควรใหช้า่งผูช้ านาญการ หรอืชา่งบรกิารทีช่ านาญ เป็นผูด้ าเนนิการยา้ยทีต่ดิตัง้เครือ่งปรับอากาศเท่านัน้ 

หากใหผู้ท้ีไ่ม่มคีวามช านาญเป็นผูด้ าเนนิการอาจเกดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าช็อต ไดรั้บบาดเจ็บ เกดิการร่ัวไหล

ของน ้า เสยีงรบกวน และ/หรอืการสัน่สะเทอืนได ้

• เมือ่กระท าการป๊ัมดาวน์ ใหปิ้ดคอมเพรสเซอรก์อ่นทีจ่ะถอดท่อสารท าความเย็น การถอดท่อสารท าความ

เย็นขณะทีเ่ปิดวาลว์ ทิง้ไวแ้ละคอมเพรสเซอรย์งัท างานอยูจ่ะท าใหอ้ากาศและก๊าซอืน่ถูกดูดเขา้ไป เป็นการ

เพิม่แรงดันภายในวงจรการท าความเย็นใหส้งูขึน้ และอาจกอ่ใหเ้กดิการแตกออก ท าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ และ

เกดิปัญหาอืน่ๆ ตามมาได ้
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การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศพรอ้มสารท าความเย็นใหม ่

• เครือ่งปรับอากาศเครือ่งนี้ใชส้ารท าความเย็นแบบ HFC (R32) ซึง่ไมท่ าลายชัน้โอโซนสารท าความเย็น

ชนดิ R32 มักจะไดรั้บผลกระทบจากสิง่สกปรกไดง้่าย เช่น น ้า จับตัวกับเมมเบรน และน ้ามัน เนื่องจาก

แรงดันของ R32 จะสงูกว่าสารท าความเย็นชนดิ R22 ประมาณ 1.6 เท่า สารท าความเย็นชนดิใหมน่ี้ยังมา

พรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงของน ้ามนัหลอ่ลืน่ระบบท าความเย็น ดังนัน้จงึไมค่วรใหน้ ้า ฝุ่ นผง สารท าความเย็น

ชนดิเก่า หรอืน ้ามันหล่อลืน่ระบบท าความเย็นเขา้ไปในวงจรการท าความเย็นของน ้ายา R32 ชนดิใหม่ใน

ระหว่างการตดิตัง้เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้ตมิสารท าความเย็นหรอืน ้ามันหล่อลืน่ระบบท าความเย็นผดิชนดิ ขนาด

ของสว่นเชือ่มตอ่ของชอ่งเตมิสารท าความเย็นของตัวเครือ่งกบัอปุกรณ์การตดิตัง้จงึเปลีย่นไปจากเดมิทีเ่คย

ใชก้ับสารท าความเย็นชนิดเก่าดว้ย ดังนัน้ จงึมเีครื่องมอืพเิศษที่ใชก้ับสารท าความเย็นชนิดใหม่ (R32) 

โดยเฉพาะ ส าหรับท่อเชื่อม ใหใ้ชท้่อใหม่ที่สะอาดและรองรับแรงดันสูงที่ออกแบบมาส าหรับ R32 

โดยเฉพาะซึง่จะท าใหน้ ้าหรอืฝุ่ นผงเขา้ไปได ้

เครือ่งมอื/อปุกรณ์ทีจ่ าเป็นและขอ้ควรระวงัในการปฏบิตังิาน 

จัดเตรยีมเครือ่งมอืและอปุกรณ์ดังทีอ่ธบิายในตารางดา้นลา่งกอ่นการตดิตัง้ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีเ่ตรยีมขึน้

ใหมด่ังรายการตอ่ไปนีจ้ะก าหนดมาใหเ้ฉพาะ 

2. ชิน้สว่นอปุกรณ์เสรมิ 

ชือ่ชิน้สว่น จ านวน รปูรา่ง การใชง้าน 

คูม่อืการตดิตัง้ 1 

 

(ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ไดรั้บ
คูม่อืนี)้ 

 

3. ขอ้มลูท ัว่ไป 

 คอนเด็นซิง่ยนูติ แคเรยีรร์ุน่  R32 ออกแบบใหร้ะบายความรอ้นดว้ยอากาศ สามารถใชก้ับเครือ่งแฟนคอยล์

ไดห้ลายรุน่ กอ่นท าการตดิตัง้ควรตรวจสอบวา่สว่นประกอบตา่งๆ อยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย หากตรวจสอบพบว่า

มกีารช ารดุเสยีหายจากการขนสง่กรณุาแจง้ไปยงัผูจั้ดจ าหน่ายโดยทันท ี
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ตารางแสดงขอ้มลูท ัว่ไป 

Model Name ( ช่ือรุ่น) 38RLY 

 

012R100 018R100 024R100 030R100 036R100 

Cooling Capacity ( ความสามารถในการท าความเยน็) 
 

Watt 3,600 5,300 7,100 8,800 10,600 

BTU/Hr 12,283 18,084 24,225 30,026 36,167 

Power Consumption ( ก าลงัไฟฟ้า ) W. 1,157 1,704 2,282 2,830 3,408 

Power Supply ( ระบบไฟฟ้า ) V/Ph/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 

Operating Current ( กระแสไฟฟ้า) 
 

Amp. 5.54 8.15 10.92 13.54 16.31 

Dimension–Outdoor unit Height. mm. 625 660 750 750 750 

( ขนาดของเคร่ือง) Width mm. 855 905 905 905 905 

 
Depth mm. 285 335 335 335 335 

Net Weight (น า้หนกัเคร่ือง) 
 

Kg. 38 45 53 58 59 

Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary 

Refrigerant Type (ชนิดสารท าความเย็น) R32 

Connecting Pipe Liquid (ท่อสง่) Inch 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 

(ขนาดของท่อ) Suction  (ท่อดดู) Inch 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 

 
Coupler Style Type Flare Connection ( การเชื่อมต่อแบบแฟลร์) 

Refrigerant Pipe Length Standard m. 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

(ความยาวของท่อ) Chargeless Pipe m. 15 15 15 15 15 

 
(น า้ยาท่ีเติมไว้) Kg. 0.7 1.05 1.4 1.75 2.1 

 
Minimum Pipe Length    m. 4 4 4 4 4 

 

 
 
 

Model Name ( ช่ือรุ่น) 38RLY 

 

036R300 040R100 040R300 048R300 060S301 

Cooling Capacity ( ความสามารถในการท าความเยน็) 
 

Watt 10,600 11,800 11,800 14,070 17,580 

BTU/Hr 36,167 40,262 40,262 48,000 60,000 

Power Consumption ( ก าลงัไฟฟ้า ) W. 3,408 3,794 3,794 4,898 6,122 

Power Supply ( ระบบไฟฟ้า ) V/Ph/Hz 380/3/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 

Operating Current ( กระแสไฟฟ้า) 
 

Amp. 5.45 10.92 6.07 9.8 11.22 

Dimension–Outdoor unit Height. mm. 750 870 870 1,210 1,210 

( ขนาดของเคร่ือง) Width mm. 905 905 905 905 905 

 
Depth mm. 335 335 335 335 335 

Net Weight (น า้หนกัเคร่ือง) 
 

Kg. 58 70 70 86 91 

Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) Rotary Rotary Rotary Rotary Scroll 

Refrigerant Type (ชนิดสารท าความเย็น) R32 

Connecting Pipe Liquid (ท่อสง่) Inch 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 

(ขนาดของท่อ) Suction  (ท่อดดู) Inch 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 

 
Coupler Style Type Flare Connection ( การเชื่อมต่อแบบแฟลร์) 

Refrigerant Pipe Length Standard m. 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

(ความยาวของท่อ) Chargeless Pipe m. 15 15 15 15 15 

 
(น า้ยาท่ีเติมไว้) Kg. 2.1 2.3 2.3 2.8 3.5 

 
Minimum Pipe Length    m. 4 4 4 4 4 
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4. การเลอืกสถานทีต่ดิต ัง้ 

ตดิต ัง้เครือ่งภายนอกในสถานะทีท่ ีต่รงตามขอ้ก าหนดตอ่ไปนี ้หลงัจากทีไ่ดร้บัความยนิยอมจาก

ลกูคา้ 

• สถานทีท่ีร่ะบายอากาศไดด้ทีีไ่มม่สี ิง่กดีขวางอยูใ่กลก้บัชอ่งลมเขา้และชอ่งลมออก 

• สถานทีท่ีไ่มโ่ดนฝนหรอืแสงแดดโดยตรง 

• สถานทีท่ีไ่มท่ าใหเ้กดิเสยีงดังหรอืท าใหเ้ครือ่งภายนอกสัน่สะเทอืน 

• สถานทีท่ีไ่มท่ าใหเ้กดิปัญหาเกีย่วกบัการระบายน ้าจากน ้าทีไ่หลออกมา 

หา้มตดิต ัง้เครือ่งภายนอกในสถานทีต่อ่ไปนี ้

• บรเิวณทีม่ปีรมิาณเกลอืในมวลอากาศสงู (พืน้ทีช่ายทะเล)หรอืบรเิวณทีม่สีารประกอบก ามะถัน (บรเิวณน ้า

พรุอ้น) (หากตอ้งตดิตัง้ในสถานทีเ่หลา่นี ้ตอ้งมกีารบ ารงุรักษาเป็นพเิศษ) 

• บรเิวณทีม่นี ้ามนั ไอน ้ามนั ควันน ้ามนั หรอืกา๊ซกดักรอ่น 

• บรเิวณทีม่กีารใชส้ารละลายอนิทรยี ์

• บรเิวณทีม่เีหล็กหรอืผงโลหะตา่งๆ หากมเีหล็กหรอืผงโลหะตดิอยูห่รอืสะสมภายในเครือ่งปรับอากาศ อาจ

กอ่ใหเ้กดิการระเบดิและเกดิเพลงิไหมข้ึน้เองได ้

• บรเิวณทีอ่ากาศทีป่ลอ่ยออกมาจากเครือ่งภายนอกไปโดนหนา้ตา่งของเพือ่นบา้น 

• บรเิวณทีส่ง่ผา่นเสยีงการท างานของเครือ่งภายนอก 

• เมือ่ตดิตัง้เครือ่งภายนอกบนทีส่งู ตอ้งยดึขาตัง้เครือ่งใหแ้น่น 

• บรเิวณทีน่ ้าทีร่ะบายออกมาสง่ผลใหเ้กดิปัญหา 

carrier

ทิศทางลมกรรโชก

ทิศทางลมกรรโชก

 

■ระยะห่างทีเ่หมาะสมในการตดิต ัง้ (หนว่ย : มม.)ในกรณีทีม่สี ิง่กดีขวางอยู่ดา้นหลงัไม่จ ากดั

ระยะหา่งดา้นบน 

การตดิตัง้เพยีงเครือ่งเดยีว 

   1
50

 ขี้น
ไป
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1. สิง่กดีขวางทีด่า้นขวาดา้นซา้ย 

  300
ข้ีนไป

  150
ข้ีนไป

ความสูงของส่ิงกีดขวาง
ควรต ่ากวา่ความสูงของ
เคร่ืองภายนอก  2

00
ขี้น

ไป

 
2. การตดิตัง้เรยีงกนัตัง้แต ่2 เครือ่งขึน้ไป 

  150
ข้ีนไป

  300
ข้ีนไป

  300
ข้ีนไป

  300
ข้ีนไป

20
0 
ขี้น

ไป

 

ความสงูของสิง่กดีขวางควรต ่ากวา่ความสงูของเครือ่งภายนอก 

3. ในกรณีทีม่สี ิง่กดีขวางอยูเ่หนอืตัวเครือ่ง 

  150
ข้ีนไป50

0 ขี้
นไ

ป

 

ในกรณีทีม่สี ิง่กดีขวางอยูด่า้นหนา้ไมจ่ ากดัระยะหา่งดา้นบนตวัเครือ่ง 

1. การตดิตัง้เพยีงเครือ่งเดยีว 

  5
00

ขี้น
ไป

 
2. การตดิตัง้เรยีงกนัตัง้แต ่2 เครือ่งขึน้ไป 

 

1,0
00

ขี้น
ไป
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3. ในกรณีทีม่สี ิง่กดีขวางอยูเ่หนอืตัวเครือ่ง 

1,000
ข้ีนไป 1,0

00
ขี้น

ไป

 
ในกรณีทีม่สี ิง่กดีขวางอยูท่างดา้นหนา้และดา้นหลงัตวัเครือ่ง 

ชอ่งวา่งดา้นบนและทางดา้นขวาและดา้นซา้ยของตัวเครือ่งความสงูของสิง่กดีขวางทัง้ดา้นหนา้และ

ดา้นหลังของเครือ่งควรต ่ากวา่ความสงูของตัวเครือ่งภายนอก 

การตดิต ัง้ตามมาตรฐาน 

1. การตดิตัง้เพยีงเครือ่งเดยีว 

1,
00

0
ขี้น

ไป
   

15
0

 ขี้
นไ

ป

 
2. การตดิตัง้เรยีงกนัตัง้แต ่2 เครือ่งขึน้ไป 

  300
ข้ีนไป

  300
ข้ีนไป

20
0 ขี้

นไ
ป

1,0
00

ขี้น
ไป

 
การตดิต ัง้แบบเรยีงทางดา้นหนา้และดา้นหลงั 

ชอ่งวา่งดา้นบนและทางดา้นขวาและดา้นซา้ยของตัวเครือ่งความสงูของสิง่กดีขวางทัง้ดา้นหนา้และ

ดา้นหลังของตัวเครือ่งควรต ่ากวา่ความสงูของตัวเครือ่งภายนอก 

การตดิต ัง้ตามมาตรฐาน 

 

1,000
ข้ีนไป

  300
ข้ีนไป

1,500
ข้ีนไป

2,000
ข้ีนไป

  200
ข้ีนไป

 
การตดิต ัง้ตวัเครือ่งภายนอก 

กอ่นการตดิตัง้ ใหต้รวจสอบความแข็งแรงและระนาบของฐานเพือ่ไมใ่หเ้กดิเสยีงผดิปกตยิดึฐานให ้

แน่นกบัสลักเกลยีวสมอตามแผนผังฐานดา้นลา่ง 
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5.ขนาดของเครือ่ง ( หนว่ย มม. ) 

 

 

• ตดิตัง้ฐานและแผน่ยางรองกนัสะเทอืนตามภาพดา้นลา่ง เพือ่รองรับขายดึดา้นล่างและบรเิวณฐาน

ใตต้ัวเครือ่งภายนอกโดยตรง 

ฐาน

รองรบัพ้ืนผิวดา้นล่างของขายดื

รองกนัสะเทือน

ดว้ยแผ่นยาง

รองรบัการสัน่

ขายึด

ถูกตอ้ง

ฐาน

ถูกตอ้ง

ฐาน

แค่เพียงขายดึ

เคร่ืองภายนอก

อยา่รองรบัตวั

ขายึดอาจเสียรปูได้

ปลายขายึด

หากรองรบัแค่

ไมถู่กตอ้ง
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6. การเดนิทอ่สารท าความเย็น 

ทอ่สง่สารท าความเย็น 

ขอ้ควรระวงั 

ขณะตอ่ทอ่โปรดค านงึถงึ 4 ประเด็นส าคญัดา้นลา่งนี ้

1. อยา่ใหฝุ้่ นและความชืน้เขา้ในทอ่เชือ่มตอ่ 

2. ตอ่สว่นเชือ่มตอ่ระหวา่งทอ่กบัตวัเครือ่งใหแ้น่น 

3. ไลอ่ากาศในทอ่เชือ่มตอ่โดยใชป๊ั้มสญุญากาศ 

4. ตรวจหากา๊ซร่ัวทีบ่รเิวณสว่นเชือ่มตอ่ 

การตอ่ทอ่ 

แรงดันของ R32 จะคอ่นขา้งสงู ความหนาของทอ่สารท าความเย็นควรใชด้ัง้นี ้

 
การบานทอ่ 

1 ตดัทอ่ดว้ยมดีตัดทอ่ตอ้งลบเสีย้นทกุครัง้เพือ่ไมใ่หก้า๊ซร่ัวออกมา 

 
 

2 ใสแ่ฟลรนั์ตเขา้ไปในท่อ แลว้จงึบานท่อใชแ้ฟลรนั์ตทีใ่หม้าพรอ้มกับเครือ่งปรับอากาศหรอืทีใ่ชก้ับ R32 

ใสแ่ฟลรนั์ตทีท่่อ แลว้บานท่อ ขนาดของการบานท่อของ R32 จะแตกต่างจากน ้ายา R22 ดังนัน้จงึควรใช ้

เครือ่งมอืบานทอ่ทีท่ าขึน้เพือ่ใหใ้ชก้บั R32 โดยเฉพาะอยา่งไรก็ตาม ยงัสามารถใชเ้ครือ่งมอืเดมิไดโ้ดยการ

ปรับระยะของทอ่ทองแดงทีย่ืน่ออกมา 

ระยะของทอ่ทองแดงทีย่ ืน่ออกมาขอบเขตของการบานทอ่: B (หนว่ย: มม.) 
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* ในกรณีการบานทอ่ส าหรับ R32 ดว้ยเครือ่งมอืแบบเดมิ 

ใหด้งึเครือ่งมอืออกมามากกวา่ R22 ประมาณ 0.5 มม. 

เพือ่ปรับใหม้ขีนาดตามทีร่ะบ ุควรใชเ้กจวดัทอ่ทองแดง 

ในการปรับขอบเขต 

 

การขนัแนน่สว่นเชือ่มตอ่ 

1 จัดกึง่กลางของทอ่เชือ่มตอ่ใหต้รงกนั แลว้ขนัแฟลรนั์ตใหแ้น่นดว้ยมอื จากนัน้ใชป้ระแจยดึน็อตไว ้

ตามภาพ แลว้ขนัดว้ยประแจวัดแรงบดิ 

ใชป้ระแจขนัให้แน่น

ดา้นเกลียวใน

แฟลร์นตัขอ้ต่อ

ดา้นเกลียวนอก

ใชป้ระแจทอร์คขนัให้แน่น
 

2 ตอ้งใชป้ระแจสองอันในการคลายหรอืขันแฟลรนั์ตทีว่าลว์ดา้นก๊าซ ดังรูป หากใชป้ระแจเลือ่นแค่

อนัเดยีว จะไมส่ามารถขนัแฟลรนั์ตใหต้รงตามคา่แรงบดิในการขนัแตส่ามารถใชป้ระแจเลือ่นเพยีงอนั

เดยีวในการคลายหรอืขนัแฟลรนั์ตทีว่าลว์ดา้นของเหลวได ้

แฟลรนั์ต

ประแจงานทัว่ไป

ขนัแน่น

คลาย
ฝาปิด

ประแจยดึ

 
 

ขอ้ควรระวัง 

• อยา่วางประแจเลือ่นทีฝ่าปิดหรอืฝาครอบ เพราะวาลว์อาจแตกได ้

• หากใชแ้รงบดิมากเกนิไป น็อตอาจแตกขึน้อยูก่บัการตดิตัง้ 
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• หลังจากตดิตัง้เสร็จแลว้ ตอ้งตรวจหากา๊ซร่ัวทีส่ว่นเชือ่มตอ่ทอ่ดว้ยไนโตรเจน 

• แรงดันของ R32 จะสงูกวา่แรงดันของ R22 (ประมาณ1.6 เทา่)ดังนัน้ ใชป้ระแจวัดแรงบดิ ขันแน่น

การต่อท่อแบบปลายบานทีเ่ชือ่มต่อตัวเครือ่งภายในกับตัวเครือ่งภายนอกตามค่าแรงบดิทีก่ าหนด 

การเชือ่มตอ่ทีไ่มถ่กูตอ้ง นอกจากจะกอ่ใหเ้กดิการร่ัวไหลของกา๊ซแลว้ยงักอ่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดของ

วงจรการท าความเย็น 

หา้มทาน ้ามนัสารท าความเย็นกบับรเิวณทีบ่านทอ่ 

การเชือ่มทอ่สารท าความเย็น 

ขอ้ควรระวงั 

โปรดแน่ใจวา่ไดท้ าการเป่าไนโตรเจนในขณะท าการเชือ่ม 

หากไมม่กีารแทนทีอ่ากาศดว้ยไนโตรเจนระหวา่งการเชือ่ม จะเกดิฟิลม์ทีเ่กดิปฎกิริยิาออกซเิดชนัขึน้

ภายในทอ่ ซึง่สง่ผลเสยีตอ่วาลว์และคอมเพรสเซอร ์ซึง่อาจท าใหก้ารเดนิระบบมปัีญหา  

วธิแีทนทีอ่ากาศดว้ยไนโตรเจน 

ระหวา่งท าการเชือ่ม ใหเ้ป่าไนโตรเจนเขา้สูใ่นท่อโดยการปรับวาลว์ลดความดัน ใหค้วามดันเท่ากับ 

2-5 psi. 

 

ท่อท าความเย็น

ส่วนท่ีท าการเชื่อม

ไนโตรเจน

เทปพนั แฮนดว์าลว์

วาลว์ลดความดนั

ไนโตรเจน

 
การตดิต ัง้ OIL TRAP เมือ่ตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศตา่งระดบักนัมากกวา่ปกต ิ

การทีต่อ้งตดิตัง้ OIL TRAP ทีท่่อทางดูดเนื่องจากเมือ่สารท าความเย็นระเหยกลายเป็นก๊าซ น ้ามัน

จะถกูแยกตัวออกมา และถูกสารท าความเย็นทีเ่ป็นก๊าซนี้พาน ้ามันขึน้ไป แต่ถา้ท่อมขีนาดใหญ่และ

การไหลของสารท าความเย็นนอ้ยลง ท าใหน้ ้ามนัไมส่ามารถขึน้ไปไดห้มด ตกลงมาสะสมอยูท่ีป่ลาย

ทอ่ดา้นลา่ง วธิทีีจ่ะท าใหน้ ้ามนัทีส่ะสมอยูด่า้นล่างนี้ สามารถใหลขึน้ไปไดค้อืการตดิตัง้ OIL TRAP 

ดังรูป เพือ่บังคับใหน้ ้ายาท าความเย็นทีเ่ป็นก๊าซไหลผ่านน ้ามันทีถู่กกักใน OIL TRAP พาน ้ามันขึน้

ไปดว้ย 

ฐาน

ขายึด

เคร่ืองภายนอก

เคร่ืองภายใน

ท่อของเหลว

ท่อแกส๊

แทรป

*
5
 ม
. *ติดต้ังแทรป

ทุกความสงู 5 ม.

ระยะติดตั้งแทรป
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7. การไลอ่ากาศ 

เพือ่เป็นการรักษาสิง่แวดลอ้ม ใหใ้ช ้“ป๊ัมสญุญากาศ” ในการไล่อากาศ (ไล่อากาศในท่อเชือ่มต่อ) 

ขณะตดิตัง้เครือ่ง 

• อยา่ปลอ่ยกา๊ซสารท าความเย็นเขา้สูช่ัน้บรรยากาศเพือ่รักษาสิง่แวดลอ้ม 

• ใชป๊ั้มสญุญากาศในการไลอ่ากาศ (ไนโตรเจน เป็นตน้) ทีย่งัคงอยูใ่นเครือ่ง หากยงัมอีากาศอยูใ่น

เครือ่ง อาจท าใหส้มรรถนะลดลงส าหรับป๊ัมสญุญากาศ ตอ้งใชแ้บบทีป้่องกันการไหลยอ้นกลับเพือ่

ไมใ่หน้ ้ามนัในป๊ัมไหลกลับเขา้สูท่อ่ของเครือ่งปรับอากาศ 

เมือ่ป๊ัมหยุดท างานหากน ้ามันในป๊ัมสุญญากาศเขา้ไปในเครื่องปรับอากาศทีใ่ชน้ ้ายา R32 อาจ

กอ่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดของวงจรการท าความเย็น 

1. ตอ่ทอ่เตมิน ้ายาจากวาลว์ทอ่รว่มไปยงัวาลว์บรกิารของวาลว์รวมดา้นกา๊ซ 

2. ตอ่ทอ่เตมิน ้ายาเขา้กบัพอรท์ของปัม้สญุญากาศ 

3. เปิดดา้มจับวาลว์เกจทอ่รว่มดา้นแรงต ่าใหส้ดุ 

4. เปิดปัม้เพือ่เริม่การถา่ยอากาศ การถา่ยอากาศใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี( ส าหรับทอ่ยาวเกนิ 15 

เมตร อาจตอ้งใชเ้วลานานขึน้ ถา้ปัม้ได ้27 ลติรต่อนาท ี) จากนัน้อา่นแรงดันประกอบว่าอา่นค่า

ได ้-101 kPa (-76 cmHg) 

5. ปิดดา้มจับวาลว์เกจทอ่รว่มดา้นแรงดันต ่า 

6. เปิดกา้นวาลว์ของวาลว์รวมทัง้ดา้นกา๊ซและของเหลว 

7. ดงึทอ่เตมิน ้ายาออกจากวาลว์บรกิาร 

8. ขนัจกุปิดบนวาลว์ร่วมใหแ้น่น 

สายเกจเติมน ้ายา

สายเกจน ้ายา
ดา้นแรงดนัสูง

สายเกจน ้ายา
ดา้นแรงดนัต ่า

ท่อน ้ายา

จุดต่อวาลว์บริการ
วาลว์แรงดนัสูง

วาลว์แรงดนัต ่า

ปุ่มควบคุมน ้ายา
ดา้นแรงดนัต ่า

เกจน ำ้ยำดำ้นแรงดนัต ำ่ เกจน ้ายาดา้นแรงดนัสูง

ปุ่มควบคุมน ้ายา
ดา้นแรงดนัสูง

ป๊ัมสุญญากาศ

 

วธิเีปิดวาลว์ 

เปิดหรอืปิดวาลว์ 

ดา้นของเหลว, ดา้นกา๊ซเปิดวาลว์ดว้ยประแจหกเหลีย่ม 

ขอ้ควรระวงัในการด าเนนิการกบัวาลว์ 

• เปิดกา้นวาลว์จนกวา่จะถงึจดุสดุ ตอ้งใชแ้รงเพิม่ตอ่ 

• ขนัฝาปิดใหแ้น่นดว้ยประแจวัดแรงบดิ 
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8.การเตมิสารท าความเย็น 

รุน่นีเ้ป็นประเภททีไ่มต่อ้งเตมิสารท าความเย็นเมือ่มคีวามยาวทอ่ที ่15 ม. หากใชท้่อสง่สารท าความ

เย็นทีย่าวกวา่ 15 ม.ใหเ้ตมิสารท าความเย็นในปรมิาณทีก่ าหนดขัน้ตอนการเตมิสารท าความเย็น 

1. หลังจากทีไ่ลอ่ากาศดว้ยสญุญากาศในทอ่สง่สารท าความเย็นแลว้ ใหปิ้ดวาลว์ จากนัน้เตมิสารท า

ความเย็นขณะทีปิ่ดเครือ่งปรับอากาศ 

2. เมือ่ไมส่ามารถเตมิสารท าความเย็นไดต้ามทีก่ าหนด ใหเ้ตมิสารท าความเย็นในปรมิาณทีก่ าหนด

จากชอ่งเตมิของวาลว์ทีด่า้นกา๊ซขณะท าความเย็น 

 

ปรมิาณสารท าความเย็นทีต่อ้งเตมิเพิม่ 

ปริมาณน ้ายาแอรเ์พิ่มเติม

กก.

=
ความยาวท่อ( L )

ม.

- A x B

ตารางท่ี 1 ปริมาณน ้ายาแอรเ์พิ่มเติม < หน่วย : กิโลกรมั >

 
A = 15 เมตร 

B = 0.020 กก. 

*ตดิตอ่ Carrier เมือ่ตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศใชท้อ่สารท าความเย็นทีม่คีวามยาวเกนิกวา่ 

15 เมตร 

9.การเดนิสายไฟและการตอ่สายไฟ 

ขอ้ควรระวงั 

• สายไฟของแหลง่จา่ยไฟของเครือ่งปรับอากาศนีต้อ้งใชฟิ้วสใ์นการตดิตัง้ 

• การเดนิสายไฟทีไ่มถ่กูตอ้ง/ไมส่มบรูณ์อาจกอ่ใหเ้กดิเพลงิไหมห้รอืควันได ้

• จัดเตรยีมแหลง่จา่ยไฟส าหรับเครือ่งปรับอากาศโดยเฉพาะ 

• โปรดแน่ใจวา่วา่ไดใ้ชแ้ถบรัดสายไฟทีใ่หม้ากบัผลติภณัฑ ์

• อยา่ท าใหแ้กนน าไฟฟ้าหรอืฉนวนภายในของแหล่งจ่ายไฟรวมถงึสายไฟทีเ่ชือ่มระบบเกดิความ

เสยีหายขณะทีป่อกสายไฟ 

• ใชส้ายไฟและสายไฟทีเ่ชือ่มระบบทีม่คีวามหนาและประเภทตามทีก่ าหนด และตอ้งใชอ้ปุกรณ์

ป้องกนัดว้ย 

1. ถอดสกรยูดึฝาครอบวาลว์ 

2. ดงึฝาครอบวาลว์ลงเพือ่ถอดออก 

สายไฟของแหล่ง

จ่ายไฟ

สายไฟเชื่อม

ระบบ

 



18 

 

การเดนิสายไฟระหวา่งตวัเครือ่งภายในกบัตวัเครือ่งภายนอก 

เสน้ประแสดงการเดนิสายไฟทีจ่ดุตดิตัง้ 

 

 

ต่อสายไฟเชือ่มระบบเขา้กับหมายเลขขัว้ต่อที่ตรงกันบนบล็อกขัว้ต่อของแต่ละเครื่องการต่อไม่

ถกูตอ้งอาจท าใหเ้ครือ่งท างานลม้เหลว 

การเดนิสายไฟ 

1. ตอ่สายไฟของแหลง่จา่ยไฟและสายไฟเชือ่มระบบเขา้กบับล็อกขัว้ตอ่ของกลอ่งควบคมุไฟฟ้า 

2. ขนัสกรูของบล็อกขัว้ต่อใหแ้น่น ต่อสายไฟทีต่รงกับหมายเลขขัว้ต่อ (อยา่ใหส้ายไฟตงึในสว่นที่

ตอ่กบับล็อกขัว้ตอ่) 

3. ประกอบฝาครอบขัว้ตอ่ 

4.ขณะต่อสายไฟเชือ่มระบบเขา้กับขัว้ต่อตัวเครื่องภายนอก ระวังอย่าใหน้ ้าเขา้มาในตัวเครื่อง

ภายนอก 

5.พันฉนวนทีส่ายไฟเปลอืย (แกนน าไฟฟ้า) ดว้ยเทปฉนวนไฟฟ้า โดยไมใ่หส้ัมผัสกับชิน้สว่นทีเ่ป็น

ไฟฟ้าหรอืโลหะ 

6.ส าหรับสายไฟเชือ่มระบบ หา้มใชส้ายไฟรว่มกบัอปุกรณ์อืน่ใชส้ายไฟทีม่คีวามยาวเพยีงพอ 

           การตอ่สายดนิ 

ค าเตอืน 
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โปรดแน่ใจวา่ไดม้กีารตอ่สายดนิ (งานสายกราวนด)์การต่อสายดนิทีไ่มส่มบรูณ์อาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้า

ชอ็ต ตอ่สายดนิอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานทางเทคนคิทีบ่งัคับใชก้ารตอ่สายดนินัน้จ าเป็นมากเพือ่

ชว่ยป้องกันไมใ่หเ้กดิไฟช็อต และลดเสยีงรบกวนและไฟดูดทีบ่รเิวณพืน้ผวิของเครือ่งภายนอกอัน

เนื่องมาจากความถีสู่งในหมอ้แปลงความถี ่(อนิเวอรเ์ตอร)์ ของเครือ่งหากคุณสัมผัสกับตัวเครือ่ง

ภายนอกทีม่ไีฟฟ้าสถติโดยทีไ่มไ่ดต้อ่สายดนิไว ้คณุอาจถกูไฟชอ็ตได ้

10.วงจรไฟฟ้า 

 
38RLY012R100 / 38RLY018R100 /  

38RLY024R100 / 38RLY030R100   

 

RED

BLK

TO FANCOIL UNIT

GROUND
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C
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K
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L

 
38RLY036R100 / 38RLY040R100 

 

 
38RLY036R300 / 38RLY040R300 
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                                                       38RLY048R300  

 
                                                      

                                                        38RLY060S301 

11.การบ ารงุรกัษา 

 เพื่อป้องกันความสูญเสียจากสภาพแวดลอ้ม ขอแนะน าใหท้่านท าความสะอาด และ

บ ารุงรักษาตัวเครือ่งภายในและตัวเครือ่งภายนอกของเครือ่งปรับอากาศเป็นประจ า เมือ่ใช ้

งานเครือ่งปรับอากาศเป็นเวลานาน ขอแนะน าใหด้ าเนนิการบ ารุงรักษาเครือ่งตามชว่งเวลา 

(ปีละครัง้) นอกจากนี้ควรตรวจสอบรอยขดีขว่น หรอืสนมิทีต่ัวเครือ่งภายนอกอยูเ่สมอ และ

ก าจัดสนมิออก หรอืใชน้ ้ายาป้องกันสนมิ หากจ าเป็นตามขอ้ควรปฏบิัตทิั่วไป เมือ่ใชง้าน

ตัวเครือ่งภายในเป็นเวลาตัง้แต่ 8 ชัว่โมงขึน้ไปต่อวัน ตอ้งท าความสะอาดตัวเครือ่งภายใน
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และตัวเครือ่งภายนอกอย่างนอ้ยทุกๆ 3 เดอืน โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญเป็นผูด้ าเนนิการใหก้าร

บ ารงุรักษาอยูเ่สมอดังทีก่ลา่วมาจะชว่ยยดือายกุารใชง้านของผลติภัณฑ ์และยังเป็นการลด

ค่าใชจ้่ายของผูใ้ชง้านเครือ่งดว้ยการไม่บ ารุงรักษาตัวเครือ่งภายนอกและตัวเครือ่งภายใน

อยู่เสมออาจท าใหป้ระสทิธิภาพของตัวเครื่องลดลง มีน ้ าร่ัวซมึ หรือแมแ้ต่อาจท าให ้

คอมเพรสเซอรบ์กพรอ่งได ้

12.การแกไ้ขปญัหา / การตรวจสอบขอ้ขดัขอ้ง 

1. เครือ่งปรับอากาศไมท่ างาน  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1.ฟิวสข์าดหรอืไมม่ฟิีวส ์ 1. เปลีย่นหรอืใสฟิ่วสใ์หม ่

2.สายไฟขาดหรอืหลวม 2.ตรวจหาต าแหน่งทีไ่ฟฟ้าเกดิลัดวงจร 

3.แรงเคลือ่นไฟฟ้าต ่า หรอืแรงเคลือ่นฟ้าตก 3.ตรวจวัดแรงเคลือ่นไฟฟ้าทีส่ายไฟกอ่นเขา้ตัวสวทิช ์ถา้วัดแลว้มแีรง 

 
เคลือ่นถกูตอ้งแตแ่รงเคลือ่นทีผ่า่นออกจากสวทิชม์คีา่นอ้ยกวา่ หรอืไม ่
ถกูตอ้งใหเ้ปลีย่นสวทิชใ์หม ่

  

2. พัดลมเครือ่งเป่าลมเย็นท างาน แตค่อมเพรสเซอรไ์ม่
ท างาน  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. สวทิซค์วบคมุอณุหภมู ิ(Thermostat) ไมท่ างาน 1.ถา้ปรับสวทิซค์วบคมุอณุหภมูใิหอ้ยูใ่นต าแหน่งทีเ่ย็นกวา่อณุหภมูหิอ้ง 

2.สายไฟขาดหรอืหลวม 2. ตรวจสอบสายไฟและขัว้ตอ่สายไฟตา่งๆ เชน่ ทีส่วทิซแ์ละทีข่ัว้สายไฟ 

3. แคปสตารท์ (Starting Capacitor) ช ารดุ 3. ตรวจเช็คแคปสตารท์ถา้ช ารดุใหเ้ปลีย่นใหม ่

4. แคปรัน (Running Capacitor) ช ารดุ 4. ตรวจเช็คแคปรัน ถา้ช ารดุใหเ้ปลีย่นใหม ่

5. รเีลย ์(ถา้ม)ี ผดิปกต ิ 5. ตรวจซอ่มแกไ้ข หรอืเปลีย่นรเีลยใ์หม ่

6. โอเวอรโ์หลดตัดการท างานหรอืช ารดุ 6. ตรวจดวูา่ความรอ้นทีค่อมเพรสเซอรส์งูเกนิไป หรอืโอเวอรโ์หลด 

 ผดิปกตหิรอืไม ่

7. แรงเคลือ่นไฟฟ้าต ่าหรอืแรงเคลือ่นไฟฟ้าตก 7. ตรวจวัดแรงเคลือ่นไฟฟ้าและท าการแกไ้ข 

  

3. พัดลมท างานมเีสยีงดัง  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. พัดลมมสีิง่แปลกปลอมหรอืกระทบกับสิง่อืน่ 1. ตรวจสอบต าแหน่ง และชอ่งวา่งของพัดลมและหาสิง่แปลกปลอม 

2. พัดลมหรอืมอเตอรพั์ดลดหลวมหรอืช ารดุ 2. ตรวจและขันพัดลมใหแ้น่นกับเพลา 

3. ใบพัดบดิเบีย้วไมส่มดลุย ์ 3. ตรวจสอบการบดิเบีย้วของใบพัด ถา้ช ารดุใหเ้ปลีย่นใหม ่

  

  

4. หอ้งปรับอากาศมอีณุหภมูสิงู  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ตัง้อณุหภมูทิีเ่ทอรโ์มสตัทไวส้งู 1. ปรับตัง้เทอรโ์มสตัทใหอ้ณุหภมูติ ่าลง 

2. การกระจายลมเย็นไมเ่พยีงพอ 2. ปรับปรงุการจ่ายลมเย็น 

  

5. น ้าหยดจากเครือ่งเป่าลมเย็น  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ตดิตัง้เครือ่งเป่าลมเย็นไมไ่ดร้ะดับ 1. ตดิตัง้เครือ่งใหไ้ดร้ะดับและท าใหถ้าดน ้าลาดลงไปตามทศิทางการ 

 ไหล 

2. ปลายทอ่ทีต่อ่กับถาดน ้าทิง้ มสี ิง่สกปรกอดุตัน 2. ท าความสะอาดถาดน ้าทิง้และทอ่น ้าทิง้ 

3. ถาดน ้าทิง้มรีอยรั่ว หรอืมนี ้ารั่วจากแหลง่อืน่ทีไ่มไ่ดม้า 3. ใชวั้สดอุดุรอยร่ัว 

จากเครือ่งปรับอากาศ 
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6. ตัวเครือ่งสั่นและมเีสยีงลมดังผดิปกต ิ  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ทอ่น ้ายาดา้นดดูและดา้นสง่สัมผัสกัน 1. ดัดทอ่ใหเ้กดิชอ่งวา่งระหวา่งทอ่ทางดา้นดดู และทอ่ทางดา้นสง่ 

2. นัต หรอืสกรยูดึคอมเพรสเซอร ์ฝาครอบเครือ่งหรอืแค 2. ขันนัตหรอืสกรใูหแ้น่น 

ปรับหลวม  

3. ใบพัดลมบดิงอ หรอืหลวม 3. เปลีย่นพัดลม 

4. พัดลมมอเตอร ์เคลือ่นออกจากต าแหน่งทีต่ัง้ เนือ่งจาก 4. ตรวจต าแหน่งใหถ้กูตอ้ง  และขันนัตทีล็่อคใหแ้น่น 

จุดทีจั่บยดึหลวม 
 
 

 
 
 

7. คอมเพรสเซอรส์ตารท์ไมอ่อก (ถา้ปลอ่ยไวน้านคอมเพรสเซอรจ์ะไหม)้ 

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ตอ่วงจรไฟฟ้าไมถ่กูตอ้ง 1. ตรวจเช็คและตอ่วงจรไฟฟ้าใหม ่

2. ไฟทีจ่่ายไปยังเครือ่งมแีรงเคลือ่นต ่า (หรอื 2. คน้หาสาเหตแุละแนวทางป้องกันแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

แรงเคลือ่นไฟฟ้าตก)  

3. แคปรัน (Run Capacitor) เสยีหายขัดขอ้ง 3. คน้หาสาเหตแุละแกไ้ขแลว้เปลีย่นแคปรันใหม ่

4. มอเตอรค์อมเพรสเซอรไ์หม ้ 4. เปลีย่นคอมเพรสเซอร ์

  

8. คอมเพรสเซอรไ์มท่ างาน (คอมเพรสเซอรไ์มม่เีสยีงฮัม)  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. สวทิซข์องเครือ่งปรับอากาศยังไมไ่ดเ้ปิดหรอืเปิดไม ่ 1.ปิดสวทิซท์ีจ่่ายไฟใหเ้ครือ่งปรับอากาศใหค้รบทกุตัว (สับสวทิซใ์หอ้ยู ่

ครบถว้น (บางตัวอยูใ่นต าแหน่ง OFF) ในต าแหน่ง ON) 

2. ไมม่ฟิีวส ์หรอืฟิวสข์าด 2. ใสห่รอืเปลีย่นฟิวส ์

3. โอเวอรโ์หลดตัดวงจร (Trips) 3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพือ่หาสาเหตขุองการตัดวงจรแลว้แกไ้ขให ้

 เรยีบรอ้ย 

4. ระบบควบคมุการท างานของเครือ่ง เชน่ รโีมท 4. เปลีย่นหรอืซอ่มแกไ้ขระบบควบคมุการท างานของเครือ่ง 

คอนโทรลมปัีญหาขัดขอ้ง  

5. ปรับตัง้เทอรโ์มสตัททีอ่ณุหภมูสิงูเกนิไป ท าใหเ้ทอร ์ 5. ปรับตัง้เทอรโ์มสตัทใหอ้ณุหภมูทิ าความเย็นต ่าลง 

โมสตัทตัด  

6. ตดิตัง้เทอรโ์มสตัทหรอืชดุควบคมุอณุหภมูใินต าแหน่งที่
โดนลมเย็นจากเครือ่งเป่าลมเย็นโดยตรง 

6. เปลีย่นต าแหน่งตดิตัง้เทอรโ์มสตัทหรอืชดุควบคมุอณุหภมูใิหมใ่หอ้ยู่ใน
ต าแหน่งทีไ่มโ่ดนลมเย็น 

7. วงจรไฟฟ้าไมถ่กูตอ้งหรอืเกดิการลัดวงจร 7. ตรวจเช็คและตอ่วงจรไฟฟ้าใหม ่

  

9. คอมเพรสเซอรไ์มท่ างานและโอเวอรโ์หลดตัดวงจร  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ตอ่วงจรไฟฟ้าไมถ่กูตอ้ง 1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าใหมแ่ละแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

  

2. ไฟทีจ่่ายไปยังเครือ่งมแีรงเคลือ่นไฟฟ้าต ่า (หรอืมี
แรงเคลือ่นไฟฟ้าตก) 2. คน้หาสาเหตแุละหาแนวทางป้องกันแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

3. มอเตอรค์อมเพรสเซอรไ์หม ้ 3. เปลีย่นคอมเพรสเซอร ์

  

10. โอเวอรโ์หลดตัดวงจรและคอมเพรสเซอรห์ยดุท างานหลังจากทีเ่ร ิม่สตารท์ใหมใ่นชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ 

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. มกีระแสไฟฟ้าไหลผา่นโอเวอรโ์หลดมากเกนิไป 1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้า มอเตอรพั์ดลม การตอ่สายไฟและขนาดของโอ 

 เวอรโ์หลดใหถ้กูตอ้ง 

2. มแีรงเคลือ่นไฟฟ้าตก 2. คน้หาสาเหตแุละท าการแกไ้ข 
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3. โอเวอรโ์หลดขัดขอ้ง 3. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าและเปลีย่นโอเวอรโ์หลด 

4. แคปรัน (Run Capacitor) เสยีหาย ขัดขอ้ง 4. คน้หาสาเหตแุละเปลีย่นแคปรันใหม ่

5. คอมเพรสเซอรร์อ้นจัด 5. ตรวจวัดสารท าความเย็น (มกีารร่ัวหรอืไม)่ ถา้จ าเป็นใหเ้พิม่เตมิแลว้ 

 ตรวจสอบซปุเปอรฮ์ที 

6. คอมเพรสเซอรไ์หม ้ 6. เปลีย่นคอมเพรสเซอร ์

  

11. แคปรัน (Run Capacitor) ขาด ลัดวงจร  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. ใชข้นาดความจุไมถ่กูตอ้ง 1. เปลีย่นแคปรันใหม้ขีนาดความจุทีถ่กูตอ้ง 

2. แรงเคลือ่นไฟฟ้าสงูผดิปกต ิ(มากกวา่ 110% ของ 2. หาสาเหตแุละแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

แรงเคลือ่นไฟฟ้าสงูสดุ) 
  

12. ทอ่น ้ายาดา้นดดูมนี ้าหรอืเกล็ดน ้าแข็งเกาะ  

สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได ้ วธิกีารแกไ้ข 

1. พัดลมของแฟนคอยลย์นูติไมท่ างาน 1. หาสาเหตแุละซอ่มแกไ้ข 

2. มสีารท าความเย็นระบบมากเกนิไป 2. ปลอ่ยสารท าความเย็นออกจากระบบแลว้ตรวจสอบซปุเปอรฮ์ที 
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