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ิ

เครื่องปรับอากาศ "แคเรียร"
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้
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ข้อคํานึ งเพื่อความปลอดภัย
กรุณาอ่าน "ข้อคํานึงเพื่อความปลอดภัย" นี้อย่างละเอียดก่อนทําการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
และเพื่อให้แน่นใจว่าการติดตัง้ ได้สมบูรณ์ดแี ล้ว หลังจากทําการติดตัง้ ให้ทดสอบ โดยการเปิ ดเครือ่ ง
เพือ่ หาข้อผิดพลาด จากนัน้ อธิบายให้ลกู ค้าทราบถึงวิธกี ารใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ
โดยใช้ค่มู อื การใช้งานของเครื่อง และแนะนําให้ลกู ค้าเก็บคูม่ อื การติดตัง้ และคูม่ อื การใช้งานไว้ดว้ ย
ก่อนการติดตัง้ โปรดอ่านข้อคํานึงเพือ่ ความปลอดภัยอย่างระมัดระวัง
ควรทําตามข้อควรระวังทีเ่ ขียนไว้ ณ ทีน่ ้ีเพื่อหลีกเลีย่ งอันตรายทีเ่ กิดขึน้
ต่อไปนี้เป็ นสัญลักษณ์ และความหมาย
คําเตือน : การใช้งานทีผ่ ดิ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชวี ติ
ข้อควรระวัง : การใช้งานทีผ่ ดิ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ
: การบาดเจ็บส่วนบุคคล หมายถึง อุบตั เิ หตุเล็กน้อย การลุกไหม้ หรือไฟดูด ซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้อง
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
: ความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ หมายถึง ความเสียหายทีร่ ุนแรงกว่าซึง่ ส่งผลต่อทรัพย์สนิ หรือ
ทรัพยากร

อันตราย
การติดตัง้ เครื่องปรับอากาศควรเป็ นหน้าทีข่ องช่างตัวแทนจําหน่าย ห้ามทําการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
ด้วยตัวเอง การติดตัง้ ทีไ่ ม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดนํ้ารัว่ ไฟช๊อต หรือเพลิงไหม้ได้
ควรปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การติดตัง้ นี้ เพราะการติดตัง้ ทีไ่ ม่เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุของนํ้ารัว่ ไฟช๊อต หรือ
เพลิงไหม้ได้
ปิ ดตัวจ่ายไฟหลักก่อนปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับไฟฟ้ า ให้แน่นใจว่าได้ปิดสวิตช์ไฟทัง้ หมดแล้ว การละเลย
อาจทําให้เกิดไฟฟ้ าช็อต
ต่อสายไฟอย่างถูกต้อง ถ้าต่อสายไฟผิดพลาด อาจทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้ าเกิดการเสียหายได้
ตรวจดูสายดินอย่าให้ขาด หรือหลุดก่อนการติดตัง้
อย่าติดตัง้ ใกล้กบั แหล่งก๊าซไวไฟ หรือไอก๊าซ การละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําอาจเป็ นผลให้เกิดเพลิง
ไหม้ หรือระเบิด
เพือ่ เป็ นการป้ องกันตัวเครื่องภายในไม่ให้รอ้ นเกิน และไม่ทาํ ให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ ควรวางเครือ่ ง
ให้หา่ งจากแหล่งความร้อน เช่น เครือ่ งทําความร้อน เตาไฟ เป็ นต้น
ในการเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศไปติดตัง้ ทีอ่ ่นื ๆ ควรระมัดระวังในการอัดนํ้ายา ถ้าอากาศหรือก๊าซใดๆ
ผสมเข้าไปในนํ้ายา แรงดันก๊าซภายในวงจรนํ้ายาอาจสูงขึน้ แบบผิดปกติและอาจเป็ นสาเหตุของการระเบิด
ของท่อ และเกิดอันตรายได้ (กรณีทเ่ี ครือ่ งเป็ นชนิดคอยล์น้ํายา)
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ในกรณีทก่ี ๊าซนํ้ายาทําความเย็นรัวออกจากท่
่
อในระหว่างทําการติดตัง้ ให้รบี เปิ ดรับอากาศเข้ามาในห้อง
ถ้าก๊าซนํ้ายาทําความเย็นถูกทําให้รอ้ นด้วยไฟ หรืออื่นๆ จะทําให้เกิดก๊าซพิษ (กรณีทเ่ี ครือ่ งเป็ นชนิด
คอยล์น้ํายา)

คําเตือน
ห้ามแก้ไข ดัดแปลงเครือ่ งโดยการถอดตัวป้ องกัน หรือลัดวงจรสวิตช์ภายในเพือ่ ความปลอดภัย
ไม่ควรติดตัง้ ในสถานที่ ทีไ่ ม่สามารถรองรับนํ้าหนักของตัวเครื่องได้ เพราะถ้าเครือ่ งหล่นลงมาจะทําให้เกิด
อันตราย และสิง่ ของเสียหายได้
ก่อนทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้ า ควรติดปลักที
๊ ไ่ ด้มาตรฐานเข้ากับสายจ่ายไฟ และต่อสายดินให้กบั อุปกรณ์
เครื่องต้องได้รบั การติดตัง้ ตามข้อกําหนดของสายไฟ ถ้าตรวจพบความเสียหายอย่าติดตัง้ เครื่อง ให้ตดิ ต่อ
ตัวแทนจําหน่ายทันที
ห้ามใช้สารทําความเย็นใดๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ใช้สาํ หรับการเติม หรือการเปลีย่ น มิฉะนัน้ อาจมี
แรงดันสูงผิดปกติแพร่กระจายเข้าสู่วงจรการทําความเย็น ซึง่ ทําให้ผลิตภัณฑ์น้ีทาํ งานผิดปกติ หรือเกิด
การระเบิด หรืออาจทําให้ท่านได้รบั บาดเจ็บได้ (กรณีทเ่ี ครือ่ งเป็ นชนิดคอยล์น้ํายา)

ข้อควรระวัง
ทําการติดตัง้ ท่อนํ้าทิง้ และหุม้ ฉนวนท่อนํ้ายา(นํ้าเย็น)อย่างเหมาะสมเพือ่ ป้ องกันการเกิดการควบแน่น และ
กลันตั
่ วของนํ้า การติดตัง้ ท่อนํ้าทิง้ ทีไ่ ม่สมบูรณ์อาจทําให้เกิดนํ้ารัว่ และทรัพย์สนิ เสียหายได้
ห้ามติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศในสถานทีต่ อ่ ไปนี้
1. บริเวณทีม่ ลี ะอองนํ้ามัน ไอนํ้ามัน หรือไอนํ้า เพราะอาจทําให้ชน้ิ ส่วนของเครือ่ งได้รบั ความเสียหายได้
2. บริเวณทีม่ กี ๊าซทีม่ คี ุณสมบัตกิ ดั กร่อนเพราะจะทําให้ท่อทองแดง หรือจุดเชื่อมต่อได้รบั ความเสียหาย
่
าความเย็นได้
ทําให้เกิดการรัวของสารทํ
3. ใกล้กบั เครื่องจักรทีส่ ามารถส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมาได้ เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจะไปรบกวน
การทํางานของระบบควบคุม อาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้
4. ในบริเวณทีม่ กี ๊าซติดไฟอาจรัวได้
่ หรือบริเวณทีม่ ฝี นุ่ ผงในอากาศทีต่ ดิ ไฟได้หรือบริเวณทีม่ กี ารระเหย
ของสารไวไฟในอากาศ เช่น บริเวณทีม่ ที นิ เนอร์ นํ้ามันเบนซิน การเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศในสภาพดัง
กล่าวอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
กรุณาอ่านคูม่ อื การติดตัง้ นี้อย่างละเอียดก่อนการติดตัง้ เครื่อง ในคู่มอื ประกอบด้วยคําแนะนําสําคัญเพือ่
การติดตัง้ อย่างถูกวิธี
ผูผ้ ลิตจะไม่รบั ประกันความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเลยต่อคําแนะนําในคู่มอื เล่มนี้
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ควรทําการตรวจสอบอย่างละเอียดในขณะทําการติ ดตัง้ และหลังจากการติ ดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามหัวข้อด้านล่างนี้
ข้อกําหนดในการตรวจสอบ

ปัญหาที่อาจจะเกิ ดขึน้

มีการเช็คการรัวของนํ
่
้ายาหรือไม่ (กรณี
เครื่องชนิดคอยล์น้ํายา)

ถ้ามีการรัวของนํ
่
้ายาจะทําให้เย็นไม่
เพียงพอ และประสิทธิภาพการทําความ
เย็นลดลง

ท่อนํ้ายา หรือท่อนํ้าเย็นมีการหุม้ ฉนวน
สมบูรณ์หรือไม่

อาจมีน้ําจากการควบแน่นหยดลงมา

ท่อนํ้าทิง้ ระบายได้ดหี รือไม่

อาจมีน้ําจากการควบแน่นหยดลงมา

ขนาดของแรงดันไฟฟ้ าตรงกับป้ ายทีต่ ดิ
ในเครื่องหรือไม่

เครื่องอาจทํางานไม่ปกติหรืออุปกรณ์เกิด
การไหม้

การต่อสายไฟ และท่อนํ้ายาหรือท่อนํ้าเย็น เครื่องอาจทํางานไม่ปกติหรืออุปกรณ์เกิด
การไหม้
ถูกต้องหรือไม่
ตัวเครือ่ งมีการติดตัง้ สายดินทีถ่ กู ต้อง
ปลอดภัยหรือไม่

อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้ ารัว่

ขนาดของสายไฟถูกต้องตามทีก่ าํ หนดไว้
หรือไม่

เครื่องอาจทํางานไม่ปกติหรืออุปกรณ์เกิด
การไหม้

ทางลมออก และทางลมเข้าของเครือ่ งภาย อาจทําให้ความเย็นไม่เพียงพอ และ
ใน และเครื่องภายนอก(กรณีทเ่ี ครือ่ งเป็ น ประสิทธิภาพการทําความเย็นลดลง
ชนิดคอยล์น้ํายา)มีสงิ่ กีดขวางหรือไม่
มีการบันทึกความยาวท่อนํ้ายาและปริมาณ ไม่ทราบปริมาณนํ้ายาทัง้ หมดทีเ่ ติมให้กบั
นํ้ายาทีเ่ ติมเพิม่ หรือไม่ (กรณีทเ่ี ครือ่ งเป็ น ระบบ
ชนิดคอยล์น้ํายา)
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ผลตรวจสอบ

ตารางแสดงข้อมูลทัวไปของแฟนคอยล์
่
ยนู ิ ต รุ่น 40QBT และ 40QBS
หมายเลขรุน่ (คอยล์น้ํายา) 40QBT033X 40QBT036X 40QBT040X 40QBT052X 40QBT060X
ปริมาณลม (CFM)
1100
1200
1400
1600
2000
220/1/50
ระบบไฟฟ้ า (V/Ph/Hz)
สารทําความเย็น
R-22
R-22, R-407C
DIRECT DRIVEN FORWARD CURVED CENTRIFUGAL FAN
ชนิด
พัดลม
4
จํานวน
PERMANENT SPLIT CAPACITOR TYPE
ชนิด
2
จํานวน
มอเตอร์
1/11
กําลัง (HP)
1/8
พัดลม
1.48
1.68
กระแสไฟฟ้ า (A)
4 SPEED
ระดับพัดลม
ขนาดท่อ LIQUID (นิ้ว)
3/8
นํ้ายา SUCTION (นิ้ว)
3/4
7/8
3/4
ขนาดท่อนํ้าทิง้ OD. (นิ้ว)
กว้าง (มม.)
690
780
ขนาด สูง (มม.)
1800
1800
ตัวเครือ่ ง
หนา (มม.)
330
390
หมายเลขรุน่ (คอยล์น้ําเย็น) 40QBS033W 40QBS036W 40QBS040W 40QBS048W 40QBS060W
ปริมาณลม (CFM)
1100
1200
1400
1600
2000
220/1/50
ระบบไฟฟ้ า (V/Ph/Hz)
สารทําความเย็น
CW
ชนิด
DIRECT DRIVEN FORWARD CURVED CENTRIFUGAL FAN
พัดลม
จํานวน
4
ชนิด
PERMANENT SPLIT CAPACITOR TYPE
จํานวน
2
มอเตอร์
กําลัง (HP)
1/11
1/8
พัดลม
1.48
1.68
กระแสไฟฟ้ า (A)
ระดับพัดลม
4 SPEED
ข้อต่อ ข้อต่อนํ้าเข้า
เกลียวใน 1/2 นิ้ว
ท่อนํ้าเย็น ข้อต่อนํ้าออก
เกลียวใน 1/2 นิ้ว
3/4
ขนาดท่อนํ้าทิง้ OD. (นิ้ว)
690
780
กว้าง (มม.)
ขนาด สูง (มม.)
1800
1800
ตัวเครือ่ ง
330
390
หนา (มม.)
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ขนาด และมิ ติของแฟนคอยล์ยนู ิ ต

พืน้ ทีท่ จ่ี าํ เป็ นในการติดตัง้ และซ่อมบํารุง

อย่างน้อย
300 มม.

ทิศทาง
ลมออก

ทิศทาง
ลมเข้า
อย่างน้อย
250 มม.

ทิศทาง
ลมเข้า
อย่างน้อย
900 มม.
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อย่างน้อย
500 มม.

การเลือกสถานที่ติดตัง้
ควรพิจารณาตําแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ให้สามารถปรับลมเย็นให้กระจายครอบคลุมทัวถึ
่ งทุกพืน้ ทีภ่ ายในห้อง
ดังแสดงในรูปที่ 1

3

2
รูปที่ 1

หลีกเลีย่ งการติดตัง้ ในตําแหน่งใกล้ประตู พัดลมระบายอากาศเพราะจะทําให้เครื่องทํางานหนัก และอาจ
เกิดปั ญหาการควบแน่นของหยดนํ้าจับทีต่ วั เครือ่ งเนื่องจากความชืน้ จากภายนอก ดังแสดงในรูปที่ 2

3

2
รูปที่ 2

ไม่ควรติดตัง้ เครือ่ งในบริเวณทีม่ สี งิ่ กีดขวางทางลมออก และลมกลับเข้าเครื่อง ซึง่ อาจจะทําให้การกระจาย
ลมเย็น กระจายไม่ทวถึ
ั่ ง
ควรติดตัง้ ในตําแหน่งทีส่ ามารถเดินท่อสารทําความเย็น และเดินสายไฟจากแหล่งจ่าย หรือจากเครือ่ ง
คอนเด็นซิง่ ยูนิตได้สะดวก
ติดตัง้ เครือ่ งในห้องทีไ่ ม่เปี ยกชืน้ เนื่องจากตัวเครื่องนี้ออกแบบมาสําหรับติดตัง้ ภายใน
ติดตัง้ เครือ่ งในบริเวณทีน่ ้ําทิง้ สามารถระบายได้ดี
ติดตัง้ เครือ่ งในบริเวณทีม่ พี น้ื ทีม่ ากพอในการซ่อมบํารุง
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การติ ดตัง้
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าทีใ่ ช้ภายในบ้านเมือ่ รวบกับกระแสของเครือ่ งปรับอากาศทีต่ ดิ ตัง้ จะต้องน้อยกว่า
กระแสสูงสุดทีม่ าตรวัดกระแสไฟฟ้ าทนได้
เลือกตําแหน่งการวางเครื่องแฟนคอยล์ยนู ิต กําหนดแนวเดินท่อนํ้ายา (ท่อนํ้าเย็นกรณีเครือ่ งคอยล์น้ํา)
ท่อนํ้าทิง้ และสายไฟ
กําหนดตําแหน่งรูยดึ เครือ่ ง และช่องทางออกท่อ เปิ ดช่องทีผ่ นังให้มขี นาดทีเ่ หมาะสมกับท่อทัง้ หมดทีจ่ ะ
ต่อไปยังเครื่องแฟนคอยล์
จัดวางเครื่องแฟนคอยล์ยนู ิตเข้าสู่ตาํ แหน่งทีก่ าํ หนดไว้ เปิ ดช่องสําหรับเดินท่อนํ้ายา (ท่อนํ้าเย็นกรณี
เครื่องคอยล์น้ํา) ท่อนํ้าทิง้ และสายไฟออก
ถอดชุดฝาหน้าออกโดยถอดสกรูบริเวณด้านบน และด้านล่างดังรูป เพือ่ ต่อท่อนํ้ายา (ท่อนํ้าเย็นกรณีเครือ่ ง
คอยล์น้ํา) ท่อนํ้าทิง้ และสายไฟ
ถอดสกรู

ถอดสกรู

จุดต่อท่อนํ้าทิง้

ภาพแสดงการถอดชุดฝาหน้า

จุดต่อท่อนํ้ายา
(ท่อนํ้าเย็น)
จุดต่อสายไฟ

ภาพแสดงจุดต่อต่างๆ
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การเดิ นท่อสารทําความเย็น
(กรณีทเ่ี ครื่องเป็ นชนิดคอยล์น้ํายา)

การตัดท่อ และสายไฟ
ใช้เครือ่ งมือตัดท่อทีห่ าง่ายในท้องตลาด
จะต้องวัดความยาวของท่อตัวนอกและตัวในให้ถกู ต้อง
จะต้องเผือ่ ความยาวของท่อให้มากกว่าเล็กน้อย
การตัดสายไฟจะต้องตัดให้ยาวกว่าท่อนํ้ายาประมาณ 1.5 ม.

การรีมเมอร์
ทําความสะอาดเสีย้ น บริเวณขอบข้างท่อนํ้ายา (ด้านใน)
ขณะรีมเมอร์จะต้องควํ่าปลายท่อเพือ่ ป้ องกันเศษทองแดง
ตกหล่นเข้าไปในท่อ

การบานท่อ
บานปลายท่อทัง้ 2 ข้าง โดยใช้เครื่องมือบานท่อ ก่อน
ทําการบานทุกครัง้ จะต้องใส่แฟร์นทั ก่อนทุกครัง้ ไป
เซ็ทปลายท่อให้ขน้ึ จากตัวจับท่อประมาณ 1-1.5 มม.
และหลังจากการบานเสร็จต้องตรวจเช็คสภาพการ
บานว่าใช้ได้หรือไม่

การต่อสายไฟ และการพันเทป

คําเตือน

ห้ามเติมนํ้ายาชนิดอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุ
ระหว่างการติดตัง้ หากมีการรัวของนํ
่
้ายาเกิดขึน้
ควรมีการระบายอากาศทีด่ ี
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เลือกขนาดท่อสารทําความเย็นของท่อดูด และท่อส่งตามมาตรฐานที่กาํ หนดในตาราง
สายไฟ
ท่อของเหลว
ท่อแก๊ส

เทปพันท่อ
ท่อนํ้าทิง้

Btu/h
33,000-36,000
40,000-60,000

ชนิดของท่อ

เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา
มม.
นิ้ว ของฉนวน

ท่อของเหลว

9.5

3/8"

ท่อแก๊ส

19

3/4"

ท่อของเหลว

9.5

3/8"

ท่อแก๊ส

22.2

7/8"

วัสดุทใ่ี ช้ทาํ ฉนวน

หุม้ ฉนวน
ทีท่ อ่

8 มม. โฟมพลาสติกแบบทนความร้อน
ค่าสัมประสิทธิการนํ
์ าความร้อน ท่อแก๊ส
8 มม. 0.045 W/mk
8 มม. โฟมพลาสติกแบบทนความร้อน
ค่าสัมประสิทธิการนํ
์ าความร้อน ท่อแก๊ส
8 มม. 0.045 W/mk

ปิ ดปลายท่อทองแดงของท่อทัง้ 2 เส้น เพือ่ ป้ องกันฝุ่ นละอองและความชืน้ ก่อนทีจ่ ะสวมท่อทองแดงเข้ากับ
ฉนวนหุม้ ท่อ
หลีกเลีย่ งการงอท่อเท่าทีจ่ ะทําได้แต่ถา้ จําเป็ นต้องดัดงอ ให้ดดั ท่อโดยให้มรี ศั มีมากกว่า 3-4 เซนติเมตร
การต่อท่อเชื่อมระหว่างแฟนคอยล์ยนู ิต และคอนเดนซิง่ ยูนิต
- ปล่อยแก๊สทีอ่ ดั ไว้ในแฟนคอยล์ยนู ิตออกโดยการคลายทีแ่ ฟร์นทั ถ้าไม่มแี ก๊สพุง่ ออกมาแสดงว่า
แฟนคอยล์ยนู ิตเกิดการรัวซึ
่ ม ถ้าเกิดการรัวซึ
่ มให้รบี แจ้งตัวแทนจําหน่ายทันทีหา้ มติดตัง้
- นําแฟร์นทั ไปสวมเข้ากับท่อนํ้ายา บานปลายท่อออกด้วยเครือ่ งมือบานแฟร์
- การกําหนดตําแหน่ งทางออกของท่อนํ้ายา และท่อระบายนํ้า โดยดูจากแบบขนาด และมิตขิ อง
แฟนคอยล์ยนู ิต
- ขันแฟร์นทั ทัง้ 2 ตัว เข้ากับท่อดูด และท่อส่งทีต่ วั แฟนคอยล์ยนู ิตให้แน่นด้วยประแจสองตัว
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การเดิ นท่อนํ้าเย็น

(กรณีทเ่ี ครื่องเป็ นชนิดคอยล์น้ําเย็น)
Typical water piping diagram
Field supply

water return

shut off valve 3-way motorized valve

water supply

shut off valve

water out
water in

Fan Coil
Unit

จุดต่อท่อนํ้าออก
water out
จุดต่อท่อนํ้าเข้า
water in
AIR VENT VALVE

การต่อท่อเข้าหรือออกจากเครื่องปรับอากาศให้ขนั โดยใช้ประแจ 2 ตัว (ตามรูป)

การประกอบวาล์วเข้ากับคอยล์ ควรมีการหุม้ แฉวนทีท่ ่อเพื่อป้ องกันการเกิดหยดนํ้า
วัสดุที่ใช้ทาํ ฉนวนกันความร้อน/ท่อ
ท่อและฉนวนกันความร้อนต้องทําจากวัสดุต่อไปนี้
- ฉนวนกันความร้อน : โฟมโพลีเอธีลนี หนา 10 มม. หรือมากกว่า
- ท่อ : ท่อไวนิลคลอไรด์แบบแข็ง VP25 (เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก = Ø32 มม.)
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การต่อท่อนํ้าทิ้ ง
ระบบท่อนํ้าทิง้ ต้องติดตัง้ ตามคําแนะนําข้างล่าง เพือ่ ป้ องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการรัว่ และการ
ควบแน่น
กําหนดให้ใช้ท่อ PVC อย่างหนา ไม่ตาํ่ กว่า CLASS 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ ว
สําหรับข้อต่ออ่อนระหว่างตัวเครื่องและท่อ PVC ให้ใช้ที่รดั ท่อ รัดให้แน่ น
ท่อนํ้าทิง้ สามารถระบายออกได้ทงั ้ ด้านซ้าย และด้านขวาขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า และสามารถ
ต่อท่อนํ้าทิง้ ได้ทงั ้ ด้านข้าง และด้านหลัง
การต่อท่อนํ้าทิง้ ควรให้มคี วามยาวของท่อสัน้ ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ และมีความลาดเอียงเพือ่ ให้ไหลได้สะดวก
หุม้ ฉนวนทีท่ ่อนํ้าทิง้ ให้เรียบร้อย
ต้องทํา TRAP เพือ่ ป้ องกันกลิน่ จากภายนอกเข้ามาในห้องปรับอากาศ และระบายความดันอากาศทีต่ ดิ ลบ
เมือ่ เทียบกับความดันบรรยากาศ ในระหว่างทีเ่ ครือ่ งทํางาน
เดินท่อนํ้าทิง้ ให้ตรงเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้เพือ่ สะดวกในการทําความสะอาด และป้ องกันการสะสมของสิง่
สกปรก และแมลงต่างๆ
เทนํ้าลงในถาดนํ้าเพื่อทดสอบการไหลของนํ้าว่าดีหรือไม่

หุม้ ด้วยฉนวน
ท่อนํ้าทิง้
TRAP

ท่อระบายนํ้า
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การเดิ นสายไฟ และการต่อสาย
การต่อระบบไฟฟ้ าเข้าตัวเครื่องต้องมันใจว่
่ าเป็ นระบบเดียวกัน เละแรงดันเท่ากับเครือ่ งทีจ่ ะทําการติดตัง้
ชนิดของขนาดสายไฟต้องมีขนาดโตพอทีจ่ ะทนต่อพิกดั และกระแสของเครื่องรุน่ นัน้ ๆ ตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้ าฯกําหนด
ต่อสายดินทัง้ ในส่วนของแฟนคอล์ย และคอนเดนซิง่ ยูนิต
ตรวจสอบตําแหน่งของขัว้ สายไฟตามหมายเลขทีก่ าํ หนดให้มนใจก่
ั ่ อนตามวงจรทีต่ ดิ มากับตัวเครือ่ ง
ต่อสายไฟจากเมนสวิทซ์เข้าจุดต่อของแฟนคอล์ย และคอนเดนซิง่ ยูนิตตามรูป

แหล่งจ่ายไฟ
เซอร์กติ เบรกเกอร์
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วงจรไฟฟ้ า (Wiring Diagram)
วงจรไฟฟ้ า เครื่องคอยล์น้ํายา (40QBT-X)
LCD4 floor standing DX

FREEZE SENSOR
ROOM SENSOR

BLK
WHT
YEL

P22 P21

MAIN P.C.B.

DISPLAY
P31

BLK
YEL
BLU
RED

P16 COMP_NO
P17 COMP_IN
P18 COMP_NC

P9 SWP
P10 SWP

LOW

MED

HIGH

TURBO

LINE-C

NEU

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

CONTROL
SIGNAL

POWER SUPPLY
220-240V/1Ph/50Hz

}

LINE

TB. L N C

FAN
MOTOR

FAN
MOTOR

SWP

วงจรไฟฟ้ า เครื่องคอยล์น้ําเย็น (40QBS-W)
LCD4 floor standing CW

SHORT JUMPER
ROOM SENSOR

BLK
WHT
YEL

P22 P21

MAIN P.C.B.

DISPLAY
P31

BLK
YEL
BLU
RED
FAN
MOTOR
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FAN
MOTOR

SWP

P16 COMP_NO
P17 COMP_IN
P18 COMP_NC

P9 SWP
P10 SWP

LOW

MED

HIGH

TURBO

LINE-C

NEU

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

MOTORIZED
VALVE

POWER SUPPLY
220-240V/1Ph/50Hz

}
}

LINE

TB. L N C

บันทึก :
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