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คูม่อืการตดิตงัเล่มนีอธบิายเกยีวกบัวธิกีารตดิตงัตวัเครอืงภายใน สาํหรบัการตดิตงัตวัเครอืงภาย
นอก ใหป้ฏบิตัติามคูม่อืการตดิตงัทใีหม้าพรอ้มกบัตวัเครอืงภายนอก
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คู่มอืนีจะอธบิายวธิกีารตดิตงัเฉพาะตวัเครอืงภายใน
โปรดอ่านคู่มอืการตดิตงันีอยา่งละเอยีดก่อนการตดิตงัเครอืงปรบัอากาศ

สาํหรบัการตดิตงัตวัเครอืงภายนอก โปรดปฏบิตัติามคู่มอืการตดิตงัทแีนบมากบัตวัเครอืงภายนอก

เครอืงปรบัอากาศเครอืงนีไดน้ําสารทําความเยน็ HFC R32 มาใชง้าน ซงึไมท่ําลายชนับรรยากาศ
ดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่ไดท้ําการตรวจสอบประเภทของสารทําความเยน็สาํหรบัส่วนทตีดิตงัภายนอกบา้นทจีะใช้
รว่มกนั จากนันจงึดาํเนินการตดิตงั

บุคคล (รวมถงึเดก็เลก็) ทมีสีภาพรา่งกาย การรบัรู ้หรอืสภาพจติใจไมป่กต ิหรอืขาดความรู ้
และประสบการณ์ ไมค่วรใชง้านอุปกรณ์นี เวน้แต่ไดร้บัการ ควบคมุดแูล หรอืไดร้บัคาํแนะนํา
เกยีวกบัการใชง้านอุปกรณ์จากผูท้รีบัผดิชอบต่อความปลอดภยัของบุคคลนนัได ้ควรดแูลเดก็

เดก็ทมีอีายุตงัแต่  ปีขนึไป และบุคคลทมีสีภาพรา่งกาย การรบัรู ้หรอืสภาพจติใจไมป่กตหิรอื
ขาดความรู ้และประสบการณ์สามารถใชเ้ครอืงปรบัอากาศนีไดแ้ต่ตอ้งมกีารควบคมุดแูลหรอืได้
รบัคาํแนะนําเกยีวกบัการใชง้านอุปกรณ์ในวธิทีปีลอดภยั และเขา้ใจถงึอนัตรายทอีาจเกดิขนึ 
ไมค่วรปล่อยใหเ้ดก็เล่นเครอืงปรบัอากาศ ไมค่วรใหเ้ดก็เป็นผูท้าํความสะอาด และบาํรงุรกัษา

เครอืงปรบัอากาศนีตดิตงัระบบเรมิทํางานใหมอ่ตัโนมตัไิว ้ซงึทําใหเ้ครอืงปรบัอากาศนีเรยีกคา่การทํางานทไีด้
ตงัไวก้ลบัคนืมาไดเ้มอืปิดแหล่งจา่ยไฟโดยไมใ่ชร้โีมทคอนโทรล

สาํหรบัขอ้ควรระวงัเพอืความปลอดภยั โปรดปฏบิตัติามคู่มอืการตดิตงัทแีนบมากบัตวัเครอืงภายนอก

ตามมาตรฐาน IEC 60335-1

ไมใ่หเ้ล่นเครอืงปรบัอากาศ

ตามมาตรฐาน IEC 60335-1

โดยทไีมม่กีารควบคมุดแูล

ระบบเริมทาํงานใหม่อตัโนมตัิ

นอกจากนี เนืองจากคูม่อืการตดิตงัเล่มนีประกอบไปดว้ยบทความทเีกยีวขอ้งกบัขอ้กาํหนดของ 
“Machinery Directive” (Directive 2006/42/EC) โปรดอ่านคูม่อืโดยละเอยีดและทาํความเขา้ใจ

หลงัจากทาํการตดิตงัแลว้ โปรดส่งคูม่อืการตดิตงัพรอ้มกบัคูม่อืการใชง้านและ คูม่อืการตดิตงัทใีห้
มาพรอ้มกบัเครอืงภายนอกมอบใหแ้ก่ลกูคา้ และแจง้ใหล้กูคา้เกบ็คูม่อืดงักลา่วไวเ้พอืใชอ้า้งองิใน
ภายหน้า

อย่างทวัถงึ และโปรดปฏบิตัติามขอ้มลูดงักลา่ว

11 รหสัข้อผิดพลาด



คาํจาํกดัความของผู้ติดตงัทีมีความชาํนาญหรือช่างบริการทีมีความชาํนาญ
เครอืงปรบัอากาศตอ้งไดร้บัการตดิตงั บาํรงุรกัษา ซ่อมแซม และถอดรอืโดยผูต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญ
หรอืชา่งบรกิารทมีคีวามชาํนาญ เมอืตอ้งดาํเนินการใดๆ เหล่านีโปรดรอ้งขอใหผู้ต้ดิตงัทมีคีวาม
ชาํนาญหรอืช่างบรกิารทมีคีวามชาํนาญดาํเนินการใหผู้ต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญหรอืชา่งบรกิารที

ผูต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญ คอื บุคคลททีําการตดิตงั ดูแลรกัษา ยา้ยตําแหน่ง และทําการ
ถอดเครอืงปรบัอากาศ ผูต้ดิตงัจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเพอืการตดิตงั ดแูลรกัษา ยา้ย
ตําแหน่ง และทําการถอดเครอืงปรบัอากาศ หรอือกีประการหนึง ผูต้ดิตงันนัไดร้บั
คาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวจากบุคคลทไีดร้บัการอบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ผูต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญซงึไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานทางดา้นไฟฟ้าทเีกยีวกบัการตดิตงั 
การยา้ยตําแหน่ง และการถอดจะมคีวามเชยีวชาญเกยีวกบังานดา้นไฟฟ้าตามทกีําหนด
ไวโ้ดยขอ้กําหนดและกฎหมายทอ้งถนิ และเป็นบุคคลทไีดร้บัการฝึกอบรมงานทางดา้น
ไฟฟ้าเกยีวกบัเครอืงปรบัอากาศ หรอือกีประการหนึงผูต้ดิตงันันไดร้บัคาํแนะนําในการ
ปฏบิตังิานดงักล่าวจากบุคคลทไีดร้บัการอบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดี

ผูต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญซงึไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานเกยีวกบัสารทําความเยน็ และทอ่
ทเีกยีวกบัการตดิตงั การยา้ยตําแหน่ง และการถอดซงึจะมคีวามเชยีวชาญเกยีวกบัการ
ปฏบิตังิานกบัสารทําความเยน็ และการต่อท่อตามขอ้กําหนด และกฎหมายทอ้งถนิ และ
เป็นบุคคลทไีดร้บัการฝึกอบรมทางดา้นการปฏบิตังิานกบัสารทําความเยน็ และท่อของ
เครอืงปรบัอากาศ หรอือกีประการหนึง ผูต้ดิตงันันจากบุคคลทไีดร้บัการอบรม และมี

ตําแหน่ง และทําการถอดเครอืงปรบัอากาศ ช่างบรกิารจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเพอื

ในการปฏบิตังิานทคีวามสูงกบัเครอืงปรบัอากาศ หรอือกีประการหนึง ผูต้ดิตงันนัไดร้บั
คาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวจากบุคคลทไีดร้บัการอบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ผูต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญซงึไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานทคีวามสูงและไดร้บัการฝึกอบรม

ตดิตงั ซ่อมแซม บํารุงรกัษา ยา้ยตําแหน่ง และถอดเครอืงปรบัอากาศ หรอือกีประการ
หนึงช่างบรกิารนันไดร้บัคาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวจากบุคคลทไีดร้บัการอบรม 

ช่างบรกิารทมีคีวามชาํนาญ คอื บุคคลททีําการตดิตงั ซ่อมแซม บํารุงรกัษา ยา้ย

การซ่อมแซม การยา้ยตําแหน่ง และการถอดจะมคีวามเชยีวชาญเกยีวกบังานดา้นไฟฟ้า
ตามทกีําหนดไวโ้ดยขอ้กําหนด และกฎหมายทอ้งถนิ และเป็นบุคคลทไีดร้บัการฝึกอบรม
งานทางดา้นไฟฟ้าเกยีวกบัเครอืงปรบัอากาศ หรอือกีประการหนึง ช่างบรกิารนนัไดร้บั

ช่างบรกิารทมีคีวามชาํนาญซงึรบัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานทางดา้นไฟฟ้าทเีกยีวกบัการตดิตงั 

คาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวจากบุคคลทไีดร้บัการอบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

รบัคาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวงานดงักล่าวจากบุคคลทไีดร้บัการอบรม และมี

ท่อทเีกยีวกบัการตดิตงั การซ่อมแซม การยา้ยตําแหน่ง และการถอดซงึจะมคีวาม
เชยีวชาญเกยีวกบัการปฏบิตังิานกบัสารทําความเยน็ และท่อตามทกีําหนดไวโ้ดยขอ้
กําหนด และกฎหมายทอ้งถนิ และเป็นบุคคลทไีดร้บัการฝึกอบรมทางดา้นการปฏบิตังิาน
กบัสารทําความเยน็ และท่อของเครอืงปรบัอากาศ หรอือกีประการหนึง ช่างบรกิารนนัได้

ช่างบรกิารทมีคีวามชาํนาญซงึไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานเกยีวกบัสารทําความเยน็ และ

อบรมในการปฏบิตังิานทคีวามสูงกบัเครอืงปรบัอากาศ หรอือกีประการหนึง ชา่งบรกิารที
ช่างบรกิารทมีคีวามชาํนาญซงึไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานทคีวามสูง และไดร้บัการฝึก

มคีวามชาํนาญงานนันไดร้บัคาํแนะนําในการปฏบิตังิาน ดงักล่าวจากบุคคลทไีดร้บัการ
อบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดเีกยีวกบัการปฏบิตังิานนี

ชือสามญั : เครืองปรบัอากาศ

ตวัแทน

ผูต้ดิตงัทมีี
ความชาํนาญ

ความชาํนาญและความรู้ทีตวัแทนจะต้องมี
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ตวัแทน ความชาํนาญและความรู้ทีตวัแทนจะต้องมี

ช่างบรกิารทมีี
ความชาํนาญ

คาํอธิบายอปุกรณ์ป้องกนั
สวมถุงมอืป้องกนั และชุดทปีลอดภยัสาํหรบัการทาํงาน เมอืทาํการเคลอืนยา้ย ตดิตงั บาํรงุรกัษา 
ซ่อมแซม หรอืถอดชนิส่วนเครอืงปรบัอากาศ
นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกนัพนืฐานดงักล่าว คณุควรสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัตามทอีธบิายไวด้า้น
ล่างเมอืตอ้งปฏบิตังิานพเิศษตามทกีล่าวไวใ้นตารางตอ่ไปนี
การไมส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัทเีหมาะสมอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายไดเ้นืองจากคณุอาจไดร้บับาดเจบ็
แผลไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต และอาการบาดเจบ็อนืๆ

มคีวามชาํนาญหมายถงึ ผูป้ฎบิตังิานทมีคีณุสมบตั ิและความรูต้ามทอีธบิายไวใ้นตารางตอ่ไปนี

เป็นอยา่งดเีกยีวกบัการปฏบิตังิานเหลา่นี

เกยีวกบัการปฏบิตังิานนี

ความรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดเีกยีวกบัการปฏบิตังิานนี

เป็นอยา่งดเีกยีวกบัการปฏบิตังิานนี

และมคีวามรูค้วาม ความเขา้ใจเป็นอยา่งดเีกยีวกบัการปฏบิตังิานเหล่านี

เป็นอยา่งดเีกยีวกบัการปฏบิตังิานนี

ความรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดเีกยีวกบัการปฏบิตังิานนี
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งานทีทาํ อปุกรณ์ป้องกนัทีควรสวมใส่
ทุกประเภทงาน ถุงมอืป้องกนั

ชุดทปีลอดภยัสาํหรบัการทํางาน
ถุงมอืป้องกนัความรอ้นสาํหรบัช่างไฟฟ้า
รองเทา้ทเีป็นฉนวน
เสอืผา้ทปี้องกนัไฟฟ้าชอ็ต

งานทเีกยีวขอ้งกบัไฟฟ้า

งานทตีอ้งทําในทสีงู
(  เซนตเิมตรหรอืสูงกวา่)
งานเคลอืนยา้ยของหนัก
งานซ่อมแซมตวัเครอืงภายนอก

หมวกนิรภยั

รองเทา้ทเีสรมิการป้องกนับรเิวณนิวเทา้
ถุงมอืป้องกนัความรอ้นสาํหรบัช่างไฟฟ้า

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัเหล่านีอธบิายถงึเรอืงทสีาํคญัเกยีวกบัความปลอดภยัเพอืป้องกนั
การบาดเจบ็แก่ผูใ้ช ้บุคคลอนืและความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิโปรดอ่านคูม่อืฉบบันีหลงัจากเขา้ใจ
เนือหาดา้นล่างนี(ความหมายของสญัลกัษณ์) และดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามคาํอธบิาย

สญัลกัษณ์ ความหมายของสญัลกัษณ์

คาํเตือน
ขอ้ความในสญัลกัษณ์นีบ่งชถีงึการไมป่ฏบิตัติามคาํสงัในคาํเตอืนสามารถสง่ผลใหเ้กดิ
อนัตรายต่อรา่งกายอยา่งรุนแรง (* ) หรอืการสูญเสยีชวีติ หากผลติภณัฑไ์ดร้บัการจดัการ
อยา่งไมถู่กตอ้ง
ขอ้ความในสญัลกัษณ์นีบ่งชถีงึการไมป่ฏบิตัติามคาํสงัในขอ้ควรระวงัสามารถสง่ผลใหเ้กดิ

!

การบาดเจบ็เลก็น้อย (* ) หรอืความเสยีหาย (* ) ต่อทรพัยส์นิ หากผลติภณัฑไ์ดร้บัการ
จดัการอยา่งไมถู่กตอ้ง

คาํเตือน!

*1 : อนัตรายต่อรา่งกายอยา่งรุนแรงแสดงถงึการสูญเสยีทางการมองเหน็ การบาดเจบ็  แผล
ไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต กระดูกแตกหกั การไดร้บัสารพษิ และการบาดเจบ็อนืๆ ซงึจะทําให้
เกดิผลทตีามมาและจาํเป็นต้องเขา้รกัษาในโรงพยาบาลหรอืการรกัษาระยะะยาวในฐานะ
ทเีป็นผูป้่วยนอก
การบาดเจบ็เลก็น้อยจะแสดงถงึการบาดเจบ็จากแผลไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ตและการบาดเจบ็
อนืๆ ซงึไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้รกัษาในโรงพยาบาลหรอืการรกัษาระยะยาวในฐานะทเีป็น
ผูป้่วยนอก
ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิบ่งชถีงึความเสยีหายทเีกดิขนึกบัอาคาร ผลกระทบในครวัเรอืน
 ปศุสตัวใ์นประเทศ และสตัวเ์ลยีง

*2 :

*3 :

1 ข้อควรระวงัเพือความปลอดภยั
ผู้ผลิตไม่ขอรบัผิดชอบต่อความเสียหายทีมีสาเหตมุาจากการละเลยไม่ปฏิบตัิตาม

คาํเตือน
คาํแนะนําในคู่มือเล่มนี
!

ทวัไป

ความหมายของสญัลกัษณ์ทีปรากฎบนตวัเครือง

คาํเตือน
(ความเสยีงต่อการ
เกดิเพลงิไหม)้

สญัลกัษณ์นีใชไ้ดก้บัสารทําความเยน็ R32 เท่านนั 
ประเภทของสารทําความเยน็ระบุอยูบ่นฉลากของตวัเครอืง
ในกรณทสีารทําความเยน็ชนิดนีคอื R32 หนวย่นีจะใชส้ารทําความเยน็ทตีดิไฟ
ได ้หากสารคาํความเยน็นีรวัไหลและสมัผสักบัเปลวไฟหรอืชนิส่วนทมีคีวาม
รอ้นอาจทําใหเ้กดิก๊าซทเีป็นอนัตรายและมคีวามเสยีงต่อการเกดิไฟไหมไ้ด้

อ่านคู่มอืการตดิตงัอย่างละเอยีดก่อนทาํการตดิตงัเครอืงปรบัอากาศ และปฏบิตัติามคาํแนะนํา
ในการตดิตงัเครอืงปรบัอากาศ
การตดิตงัเครอืงปรบัอากาศ ควรตดิตงัโดยผูต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญ (* ) หรอืชา่งบรกิารทมีี
ความชาํนาญ (* ) เท่านนั การตดิตงัทไีมถ่กูตอ้งอาจ ก่อใหเ้กดิการรวัซมึของนําไฟฟ้าชอ็ต 
หรอืเพลงิไหม้
หา้มใชส้ารทาํความเยน็ใดๆ ทแีตกต่างจากทรีะบุไวใ้นการเตมิ หรอื เปลยีน มฉิะนนั อาจมี
แรงดนัสงูผดิปกตเิกดิขนึในวงจร การทาํความเยน็ ซงึอาจทาํใหผ้ลติภณัฑน์ีทาํงานผดิปกต ิ
หรอืเกดิการระเบดิอาจทาํใหท้า่น ไดร้บับาดเจบ็ได้
ของตวัเครอืงภายนอก ตอ้งโยกสวติชข์องเครอืงตดักระแสไฟฟ้าไปท ีตาํแหน่ง OFF มฉิะนนั
อาจเกดิไฟฟ้าลดัวงจรกบัชนิส่วนภายในผ่านหน้า สมัผสัได ้ผูต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญ (* ) 
หรอื ช่างบรกิารทมีคีวามชาํนาญ (* ) เท่านนั ทจีะเปิดช่องดดูอากาศเขา้ของตวัเครอืงภายใน
หรอืแผง ควบคมุไฟฟ้าของตวัเครอืง ภายนอกและปฏบิตังิานทตีอ้งการได้
ก่อนทาํการตดิตงั บาํรงุรกัษา ซ่อมแซม หรอืถอดชนิส่วน ตรวจสอบให ้แน่ใจวา่ไดโ้ยกสวติช์
ของเครอืงตดักระแสไฟฟ้าไปท ีตาํแหน่ง OFF แลว้ มฉิะนัน อาจถกูไฟฟ้าชอ็ตได้
แขวนป้าย “กาํลงัทาํงาน” ใกลเ้ครอืงตดักระแสไฟฟ้าขณะทาํการตดิตงั บาํรงุรกัษา 
ซ่อมแซม หรอืถอดชนิส่วน เพอืป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต หากเครอืงตดักระแสไฟฟ้า
ถกูโยกสวติชไ์ปทตีาํแหน่ง ON โดยการเขา้ใจผดิ
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ควรใหผู้ต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญ (* ) หรอืชา่งบรกิารทมีคีวามชาํนาญ(* ) เทา่นนัเป็นผูด้าํเนิน
งานบนความสงูตงัแต่  ซม. ขนึไปโดยใช ้บนัไดดาํเนินการถอดชอ่งดดูอากาศเขา้ของตวั
สวมถุงมอืป้องกนัและเสอืผา้ทปีลอดภยัสาํหรบัการทาํงานขณะทาํการ ตดิตงั ซ่อมแซม หรอื
ถอดชนิสว่น
หา้มสมัผสัครบีอะลมูเินียม คณุอาจไดร้บัอนัตรายหากสมัผสัชนิสว่น ดงักลา่ว หากจาํเป็น
จะตอ้งสมัผสัครบีอะลมูเินียม ควรสวมถุงมอืป้องกนั และ เสอืผา้ทปีลอดภยัสาํหรบัการทาํงาน
ก่อนแลว้จงึลงมอืปฏบิตังิาน
ก่อนเปิดช่องดดูอากาศเขา้ตอ้งโยกสวติชข์องเครอืงตดักระแสไฟฟ้าไปท ีตาํแหน่ง OFF มฉิะนนั
อาจไดร้บับาดเจบ็จากการสมัผสั กบัชนิส่วนทหีมนุ ผูต้ดิตงัทมีคีวามชาํนาญ (* ) หรอืชา่ง
บรกิารทมีคีวามชาํนาญ (* ) เท่านนั ทจีะเปิดช่องดดูอากาศเขา้ และปฏบิตังิานทตีอ้งการได้
เมอืปฏบิตังิานบนทสีงู ใหใ้ชบ้นัไดท้สีอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 14122 และปฏบิตัติาม
คาํแนะนําในการใชบ้นัได รวมทงัสวมหมวกนิรภยัเมอื ปฏบิตังิาน
ก่อนการทาํความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรอืชนิส่วนอนืๆ ของตวัเครอืงภายนอก ตอ้งโยกสวติช์
ของเครอืงตดักระแสไฟฟ้า ไปทตีาํแหน่ง OFF และแขวนป้าย “กาํลงัทาํงาน” ใกลเ้ครอืงตดั
กระแสไฟฟ้าก่อนลงมอื ปฏบิตังิาน
ก่อนการปฏบิตังิานบนทสีงู ควรตงัป้ายเตอืนเพอืไมใ่หม้ผีูใ้ดเดนิเขา้มา ใกลบ้รเิวณนนั อุปกรณ์
หรอืวตัถอุนืๆ อาจหลน่ใส่ทาํใหค้นทเีดนิอยู่ ดา้นล่างไดร้บับาดเจบ็ ในขณะปฏบิตังิานควรสวม
หมวกนิรภยัเพอืป้องกนั วตัถหุลน่ใส่
หา้มใชส้ารทาํความเยน็อนืๆ นอกจาก R32 สาํหรบัประเภทของสารทาํความเยน็ ใหต้รวจสอบ
ตวัเครอืงภายนอก ก่อนจะใชร้วมกนั
สารทาํความเยน็ทใีชใ้นเครอืงปรบัอากาศนี ควรปฏบิตัติามหน่วยงาน ภายนอกอาคาร
เครอืงปรบัอากาศตอ้งเคลอืนยา้ยในสภาพสมบูรณ์ หากส่วนใดส่วนหนึง ของผลติภณัฑเ์สยีหาย 
โปรดตดิต่อผูแ้ทนจาํหน่าย
เมอืตอ้งเคลอืนยา้ยเครอืงปรบัอากาศดว้ยมอื ตอ้งใชค้นอย่างน้อยสองคน หรอืมากกวา่
อย่าเคลอืนยา้ยหรอืซ่อมเครอืงดว้ยตนเอง เนืองจากมไีฟฟ้าแรงสงูภายใน เครอืง ทา่นอาจถกู
ไฟฟ้าดดูขณะถอดฝาครอบและ ตวัเครอืงหลกั
หากตอ้งการเคลอืนยา้ยเครอืงปรบัอากาศ ควรสวมรองเทา้ทเีสรมิการ ป้องกนับรเิวณนิวเทา้
ในการเคลอืนยา้ยเครอืง หา้มจบัถอืทสีายรดักล่องผลติภณัฑ ์ทา่นอาจ บาดเจบ็ไดห้ากสายขาด
อุปกรณ์นีสาํหรบัใหผู้เ้ชยีวชาญหรอืผูผ้่านการฝึกอบรม ในรา้นคา้ ในอตุสาหกรรมเบา หรอื
สาํหรบัการใชง้านเชงิพาณิชยโ์ดยบุคคลทวัไป

การเลือกสถานทีเพือทาํการติดตงั
หากตดิตงัเครอืงปรบัอากาศในหอ้งขนาดเลก็ ปฏบิตัติามมาตรการท ีเหมาะสมเพอืใหแ้น่ใจวา่
ความเขม้ขน้ของ สารทาําความเยน็ทรีวัไหลภายใน หอ้งจะไมเ่กนิระดบัทเีป็นอนัตราย
หา้มตดิตงัในสถานททีอีาจเสยีงต่อการสมัผสักบัก๊าซไวไฟ หากก๊าซรวัซมึ ออกมาเป็นจาํนวน
มากบรเิวณตวัเครอืง อาจก่อให ้เกดิเพลงิไหมไ้ด้
ตดิตงัตวัเครอืงภายในใหส้งูจากพนือย่างน้อย .  ม. มฉิะนนัผูใ้ชอ้าจได ้รบับาดเจบ็หรอืถกู
ไฟฟ้าชอ็ต หากแหย่นิวหรอืวตัถุอนื เขา้ไปในตวัเครอืง ภายในขณะทเีครอืงกาํลงัทาํงานอยู่
อย่าวางอุปกรณ์ทมีกีารเผาไหมใ้ดๆ ไวใ้นทศิทางทสีมัผสักบัลมจากเครอืง ปรบัอากาศโดยตรง 
มฉิะนันอาจเกดิการเผาไหมท้ ีไมส่มบรูณ์
อุปกรณ์และงานท่อควรตดิตงั ดาํเนินการ และจดัเกบ็ในหอ้งทพีนืขนาด ใหญ่กวา่ A      m.
การคาํนวณค่า  A      m   : A       = (M / (2.5 × 0.22759 × h  ))
M คอืปรมิาณสารทาํความเยน็ในอุปกรณ์ หน่วยเป็น
h   คอืความสงูในการตดิตงัอุปกรณ์ หน่วยเป็น
.  ม. สาํหรบัตดิตงับนพนื / .  ม. สาํหรบัตดิผนงั / .  ม. สาํหรบัตดิหน้าต่าง / .  ม. สาํหรบั
ตดิเพดาน (ความสงูทแีนะนําสาําหรบัตดิตงัคอื .  ม.)
(สารทาํความเยน็ทใีชรุ้น่ R32 เท่านนั สาํหรบัรายละเอยีดโปรดดคููู่มอื การตดิตงัของหน่วยภาย
นอกอาคาร)

การติดตงั
ตดิตงัเครอืงปรบัอากาศใหแ้น่นหนาบนพนืททีสีามารถรบันําหนกัไดห้ากพนืทดีงักลา่วไมส่ามารถ
รบันําหนกัไดเ้พยีงพอ ตวัเครอืงอาจรว่งหล่นลง มาทาํใหผู้ใ้ชบ้าดเจบ็ได้
ปฏบิตัติามคาํแนะนําในคูม่อืการตดิตงัเครอืงปรบัอากาศ หากไมป่ฏบิตั ิตามคาําแนะนําเหลา่นี 
ตวัเครอืงอาจจะรว่งหล่นลงมา พลกิควาํหรอืเกดิ เสยีงรบกวน เกดิการสนัสะเทอืน นํารวัซมึ 
หรอืปัญหาอนืๆ ได้
ดาํเนินการตดิตงัตามทรีะบุไวเ้พอืป้องกนัสภาวะลมแรง และแผ่นดนิไหว หากเครอืงปรบัอากาศ
ไมไ่ดร้บัการตดิตงัอย่างถกูตอ้ง ตวัเครอืงอาจ พลกิควาํ◌่าหรอืรว่งหลน่ลงมา และกอ่ให้
เกดิอบุตัเิหตุได้
หากก๊าซสารทาํความเยน็รวัซมึออกมาขณะทาํการตดิตงั ใหร้ะบายอากาศ ในหอ้งทนัท ีหากก๊าซ
สารทาํความเยน็รวัซมึออกมา สมัผสักบัไฟ อาจก่อใหเ้กดิก๊าซทเีป็นพษิได้
ใชร้ถยกในการขนยา้ยตวัเครอืงปรบัอากาศและใชเ้ครอืงกวา้นหรอืรอก ในการตดิตงั

mim 2

mim 2 mim 0 2

กิโลกรมั;
0 เมตร;



บรเิวณทมีไีอระเหยจากนํามนัสาํหรบัใชก้บัอาหาร (เช่น หอ้งครวัทมีกีารใชน้ํามนัสาํหรบัใช้
ปรงุอาหาร)แผ่นกรองอากาศทอีุดตนัอาจทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานของเครอืงปรบัอากาศ
ลดลง เกดิการควบแน่น ชนิส่วนทเีป็นพลาสตกิเสยีหาย และเกดิปัญหาอนืๆ ตามมา
บรเิวณทใีกลส้งิกดีขวาง เช่น ช่องระบายอากาศ หรอื โคมไฟทอีาจกดีขวางการไหลของ
กระแสลม (การกดีขวางการไหลของกระแสลมอาจทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานของเครอืง
ปรบัอากาศลดลง หรอืทาํใหต้วัเครอืงหยดุทาํงาน)
บรเิวณทมีกีารใชเ้ครอืงกาํเนิดไฟฟ้าจากภายในเพอืจ่ายไฟ ความถจีากสายไฟและแรงเคลอืน
ไฟฟ้าอาจผนัผวน ผลทตีามมาคอืทาํใหเ้ครอืงปรบัอากาศทาํงานไมถ่กูตอ้ง
บนเครนรถบรรทุก เรอื หรอืยานพาหนะประเภทอนืๆ
อย่าใชเ้ครอืงปรบัอากาศเพอืวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น(เช่น เพอืเกบ็รกัษาอาหาร พชื เครอืงมอื
วดัละเอยีด หรอืผลงานศลิปะ)

สถานทีติดตงั

(คณุภาพของสงิของทเีกบ็รกัษาอาจลดลง)
บรเิวณทมีคีวามถสีงู (จากอุปกรณ์อนิเวอรเ์ตอร ์เครอืงกาํเนิดไฟฟ้าจากภายใน อปุกรณ์ทาง
การแพทย ์หรอือุปกรณ์สอืสาร) (การทาํงานบกพรอ่ง หรอืปัญหาดา้นการควบคมุทเีกดิขนึใน
เครอืงปรบัอากาศ หรอืสญัญาณเสยีงรบกวนอาจส่งผลในทางลบต่อการทาํงานของอปุกรณ์)
บรเิวณทมีสีงิของอยู่ใตต้วัเครอืงทตีดิตงัซงึอาจไดร้บัความเสยีหายจากความเปียกชนื (หาก
ช่องระบายอุดตนัหรอืระดบัความชนืสงูกว่า  % จะเกดิการควบแน่นกลายเป็นหยดนําจาก
ตวัเครอืงภายในจนอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสงิทอียู่ใตต้วัเครอืงได)้
ในกรณีของระบบแบบไรส้าย หอ้งทมีหีลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบอนิเวอรเ์ตอร ์หรอืบรเิวณ
ทถีกูแสงแดดส่องโดยตรง (อาจไมไ่ดร้บัสญัญาณจากรโีมทคอนโทรลไรส้าย)
บรเิวณทมีกีารใชส้ารละลายอนิทรยี์

ไมส่ามารถใชเ้ครอืงปรบัอากาศนีเพอืทาํความเยน็กรดคารบ์อนิกเหลวหรอืใชใ้นโรงงานเคมี
บรเิวณใกลป้ระตหูรอืหน้าต่างซงึเครอืงปรบัอากาศอาจสมัผสัความรอ้น อากาศภายนอกทมีี
ความชนืสงู (อาจทาํใหม้หียดนํา)
บรเิวณทใีชส้เปรยแ์บบเฉพาะบ่อยๆ

ควรพจิารณาตาํแหน่งทตีดิตงัใหส้ามารถปรบัลมเยน็ใหก้ระจายครอบคลุมทวัถงึทกุพนืทภีาย
ในหอ้งดงัแสดงในรปู

หลกีเลยีงการตดิตงัในตาํแหน่งใกลป้ระต ูพดัลมระบายอากาศเพราะจะทาํใหเ้ครอืงปรบัอากาศ
ทาํงานหนกัและอาจจะเกดิปัญหาการควบแน่นของหยดนํา ทจีบัตวัเครอืงเนืองจากความชนื
ของภายนอก

ไมค่วรตดิตงัเครอืงในบรเิวณทมีสีงิกดีขวางทางลมส่งและลมกลบัเขา้เครอืงซงึอาจจะทาํใหก้าร
กระจายลมเยน็กระจายไมท่วัถงึ
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หลีกเลียงสถานทีดงัต่อไปนี:
บรเิวณทมีปีรมิาณเกลอืในมวลอากาศสงู (พนืทชีายทะเล)
บรเิวณทบีรรยากาศมสีภาพเป็นกรดหรอืดา่ง (เช่น บรเิวณนําพรุอ้น โรงงานทมีกีารผลติสาร
เคมหีรอืยา และสถานททีไีอเสยีจากอุปกรณ์ทมีกีารเผาไหมอ้าจถกูดดูเขา้ไปในตวัเครอืงได)้
การตดิตงัในสถานทดีงักล่าวอาจทาํใหต้วัแลกเปลยีนความรอ้น (ครบีอะลมูเินียม และทอ่
ทองแดง) และชนิส่วนอนืๆ สกึกรอ่นได้
บรเิวณทมีเีหลก็หรอืผงโลหะต่างๆ หากมเีหลก็หรอืผงโลหะตดิอยู่หรอืสะสมภายในเครอืงปรบั
อากาศ อาจก่อใหเ้กดิการระเบดิและเกดิเพลงิไหมข้นึเองได้
บรเิวณทบีรรยากาศมลีะอองนํามนัหรอืนํามนัหล่อลนืเครอืงจกัรประเภทอนืๆ การตดิตงัใน
สถานทดีงักล่าวอาจทาํใหต้วัแลกเปลยีนความรอ้นสกึกรอ่น ละอองอาจปิดกนัการแลกเปลยีน
ความรอ้น ชนิสว่นทเีป็นพลาสตกิจะเสยีหาย ฉนวนกนัความรอ้นหลุดออกและเกดิปัญหาอนืๆ
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4 การติดตงัตวัเครืองภายในเตรยีมพนืทสีาํหรบัการตดิตงั และการซ่อมบาํรงุตามทกีาํหนดไวใ้นภาพ

- ตดิตงัตวัเครอืงภายในเพดานทมีหีลงัคาฉนวน
- ตดิตงัตวัเครอืงใหเ้ขา้ทโีดยใชด้า้นในของเพดานเป็นทางนําเขา้อากาศบรสิทุธิ
- หอ้งครวั

ความสูงของเพดาน
ความสงูของเพดานทเีหมาะกบัการตดิตงั : สงูสดุ .  เมตร

ฉากกนั

200 มม. หรอืมากกวา่

1000 มม. หรอืมากกวา่

10
00

 ม
ม.

หร
อืม

าก
กว

า่
15

 ม
ม. 

หร
อืม

าก
กว

า่

ในกรณีทตีวัเครอืงภายในทาํงานอย่างต่อเนืองภายใตส้ภาวะทมีคีวามชนืสงู อาจมกีารกอ่ตวั
ของนํา และหยดนําดงัทอีธบิายดา้นล่างสภาวะทมีคีวามชนืสงู (อุณหภมูขิองจดุนําคา้ง : 

 องศาหรอืสงูกว่า) อาจก่อใหเ้กดินําคา้งบนเพดานได้

ข้อกาํหนด : เมือความชืนภายในเพดานเริมสงูกว่า % ให้ติดฉนวนกนัความร้อน
ทีพืนผิวด้านข้าง ด้านบนสดุ ของตวัเครืองภายใน (ใช้ฉนวนกนัความร้อนหนา  มม. 
หรือหนากว่า)
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ข้อควรระวงั!
โปรดปฏิบตัิตามกฎต่อไปนีอย่างเคร่งครดัเพือป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดกบัตวัเครือง

อยา่วางสงิของทมีนีําหนกัมากไวบ้นตวัเครอืงภายในหรอืขนึไปบนตวัเครอืงภายใน 
ภายใน และเพือป้องกนัผู้ใช้จากการได้รบับาดเจบ็

(แมต้วัเครอืงจะยงัอยู่ในกลอ่งกต็าม)
หากเป็นไปได ้ใหย้กตวัเครอืงภายในทงัทยีงับรรจุอยู่ในกล่อง หากตอ้งยกตวัเครอืงภายในที
ไมไ่ดบ้รรจุในกล่อง ใหห้อ่หุม้ดว้ยผา้กนักระแทก หรอืวสัดุอนืๆ เพอืไมใ่หต้วัเครอืงเสยีหาย
ใชค้น  คนหรอืมากกว่าเพอืยกกล่อง และหา้มใชส้ายรดัพลาสตกิรดัตาํแหน่งอนืนอกเหนือ
จากทรีะบุไว้
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การติดตงัตวัเครืองภายใน

กาํหนดตาํแหน่งวางเครอืงภายใน และชอ่งทางออกท่อ เปิดชอ่งทผีนงัใหม้ขีนาดทเีหมาะสม
กบัท่อทงัหมดทจีะต่อไปยงัตวัเครอืงภายใน แลว้กาํหนดแนวเดนิทอ่นํายา สายไฟและท่อนําทงิ
เลอืกตาํแหน่งการวางเครอืงภายในโดยเลอืกสถานท ีทมีพีนืทเีหลอืเพยีงพอดงัรปู และตอ้งไม่
อยู่ใกลห้ลอดไฟหรอืสงิกดีขวางใดๆ

ทาํการกาํหนดขนาดช่องเปิดทฝี้าเพดาน และกาํหนดตาํแหน่งยดึแฟนคอยล์

ยดึเหลก็แขวนเครอืงภายใน  ตวั แขวนเครอืงภายใน กบัเหลก็แขวน ยดึสลกัเกลยีวทกุตวั
ใหแ้น่น ควรตรวจสอบและทาํการปรบัระดบัโดยใชเ้กจวดัระดบัเป็นตวักาํหนดวา่เครอืงภายใน
อยูใ่นระนาบ ไมเ่อยีงไปดา้นใดดา้นหนึง

พนืทเีหลอืมากกวา่ 20 ซม.

พนื
ทเี
หล

อืม
าก
กว

า่ 1
00

 ซ
ม.ทศิทาง

ลมออก ทศิทาง
ลมเขา้

เกจวดัระดบั

แหวนรอง
นัต M10 หรอื W3/8

ในการตดิตงัวสัดุแยกการสนัสะเทอืนเขา้กบัสลกัเกลยีวแขวนใหต้รวจสอบใหแ้น่นใจวา่ จะไม่
เพมิการสนัของตวัเครอืง

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าทใีชภ้ายในบา้น เมอืรวมกระแสของเครอืงปรบัอากาศแลว้ จะตอ้ง
น้อยกว่ากระแสสงูสุดของมาตรวดักระแสไฟฟ้าทนได้

ยดึฝาหน้าเครอืงภายในดว้ยสกรทูใีหม้าพรอ้มกบัชดุหน้ากาก

ปรบัช่องว่างระหว่างเครอืงภายในกบัฝ้าเพดานใหอ้ยู่ในระยะ -  มม.หุม้หแูขวนของเครอืง
ดว้ยฉนวนเพอืป้องกนัการเกดิหยดนํา



เทนําลงในถาดนําเพอืทดสอบการไหลของนําวา่ดหีรอืไม่
อยา่ใชแ้รงกดทสี่วนขอ้ตอ่ของทอ่ระบายนํา

ตอ้งมฉีนวนกนัความรอ้นทเีหมาะสมสาํหรบัท่อระบายนําของตวัเครอืงภายใน
ตอ้งมพีนืทสีาํหรบัฉนวนกนัความรอ้นทเีหมาะสมกบัท่อทเีชอืมตอ่กบัตวัเครอืงภายใน 
ฉนวนกนัความรอ้นทไีมเ่หมาะสมอาจทาํใหม้นีําหยดได้

หรอืดกันําในทอ่ อาจทาํใหเ้กดิเสยีงผดิปกตไิด้
จดัท่อระบายนําในแนวเอยีงลง ( /  หรอืมากกว่า) และอย่าเดนิทอ่ขนึแลว้ลง (แบบโคง้) 
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5 งานติดตงัท่อระบายนําทิง

ข้อควรระวงั!
การต่อท่อระบายนําให้ปฏิบตัิตามคู่มือการติดตงัเพือทาํให้นําไหลออกได้อย่างเหมาะสม 
และใช้ฉนวนกนัความร้อนเพือไม่ให้เกิดหยดนํา
การวางท่อทีไม่เหมาะสมอาจมีผลทาํให้นํารวัภายในห้องและเฟอรน์ิเจอรเ์ปียกได้

ไมค่วรต่อท่อนําทงิในแนวทเีป็นคลนื เพราะจะทาํใหน้ําไหลไมส่ะดวก

ควรต่อท่อนําทงิใหม้คีวามลาดเอยีงลงเลก็น้อย เพอืใหน้ําไหลไดโ้ดยสะดวก

ถา้มหีลายเครอืงในทเีดยีวกนัสามารถทาํทอ่นําทงิรว่มกนัดงัรปู

การต่อท่อระบายขึน
หากไมส่ามารถต่อท่อระบายในแนวลาดลงได ้สามารถต่อทอ่ระบายขนึได้
ท่อระบายนําตอ้งสงู  มม. หรอืตาํกว่าจากดา้นลา่งของเพดาน
ดงึท่อนําระบายนําออกจากขอ้ต่อทตีดิกบัตวัเครอืงภายใน โดยใหม้คีวามยาว  มม. หรอื

วางท่อตามเครอืงหมายในแนวทางลาดลงทนัทหีลงัจากงอท่อในแนวตงั
เมอืงอทอ่ในแนวตงัแลว้ ใหว้างท่อในแนวลาดลงทนัที

น้อยกว่าแลว้งอท่อในแนวตงัผดิ ถกู

2% ไม
เ่ก
นิ 

 ม
ม.

การต่อท่อระบายนํา◌้ทีง

ในกรณีทใีชท้่อยาวใหต้ดิตงัโครงยดึทรีะหว่าง . - .  เมตร เพอืป้อกนัการสา่ยและตกทอ้งชา้ง

ลาดเอยีงลง /  หรอืมากกวา่

ไมเ่กนิ  มม.
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ขนาดท่อส่งสารทาํความเยน็

ท่อของเหลว ท่อกา๊ซรุ่นเครืองภายใน

3/840VQJ012X
40VQJ018X

มลิลเิมตรนิวฟุต
9.53

เส้นผ่านศนูยก์ลางภายนอกของท่อทองแดง

มลิลเิมตรนิวฟุต

การต่อท่อสารทาํความเยน็
การขยายท่อ

ตดัท่อดว้ยมดีตดัทอ่
กาํจดัขยุออกใหห้มด (หากมสี่วนขยุตดิอยู่อาจทาํใหก้๊าซรวัได)้
สอดแฟลรน์ตัเขา้ไปในท่อแลว้ขยายทอ่
ขยายท่อทผีลติขนึใหมส่าําหรบั R32 เพราะขนาดขยายทอ่ของ R32 แตกตา่งจากสาร
ทาํความเยน็ R22 อย่างไรกต็ามเครอืงมอืเดมิกส็ามารถนําามาใชไ้ดโ้ดยปรบัตามขอบ
ของท่อทองแดง

A+0
-0.4

A
ขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลางของการขยายท่อ : A

ภายนอกของท่อทองแดง

3/4 19.05

เส้นผ่านศนูยก์ลาง

3/8
มลิลเิมตรนิวฟุต

9.53
5/8 15.88

24

13.2
19.7

มลิลเิมตร

ข้อควรระวงั!
หา้มขดีขว่นพนืผวิภายในของส่วนทบีานออก เมอืกาํจดั ขยุออก
กระบวนการบานท่อภายใตส้ภาพทมีรีอยขดีขว่นบนพนืผวิ ดา้นในของกระบวนการบานทอ่ 
จะทาํใหเ้กดิการรวัไหลของ ก๊าซสารทาํความเยน็
ตรวจสอบว่าส่วนทบีานไมม่รีอยขดูขดี เสยีรปู ไมเ่รยีบหรอืแบนและไมม่เีศษทแีตกออกตดิอยู ่
หรอืปัญหาอนืหลงัการบานทอ่

6 ท่อส่งสารทาํความเยน็

ข้อควรระวงั!
ใช้แฟลรน์ัตทีมาพร้อมกบัอปุกรณ์นี หากใช้แฟลรน์ัตชนิดอืนอาจทาําให้เกิดการรวัไหล
ของสารทาําความเยน็ได้

ท่อส่งสารทาํความเยน็
ใช้อปุกรณ์ทีกาํหนดนีในการเดินท่อสาํหรบัสารทาํความเยน็
วสัด:ุ ท่อทองแดงฟอสฟอรสัดีออซิไดซแ์บบไร้รอยต่อ
ขนาดท่อ Ø6.35, Ø9.52, Ø12.7 ความหนา .  มม. หรือมากกว่า
ขนาดท่อ Ø15.88, Ø19.1 ความหนา .  มม. หรือมากกว่า

ข้อกาํหนด
หากท่อส่งสารทาํความเยน็ยาว ใหใ้ชส้กรยูดึทรีะยะทุก .  ถงึ  ม. เพอืยดึใหท้อ่สง่สารทาํความ
เยน็แน่นขนึ มฉิะนนัอาจทาํใหเ้กดิเสยีงผดิปกตไิด้

ความยาวของท่อทีได้รบัอนุญาตและความแตกต่างของความสงู
ทงัสองอย่างผนัแปรตามตวัเครอืงภายนอก โปรดอา้งองิคูม่อืการตดิตงัทใีหม้าพรอ้มกบัตวัเครอืง
ภายนอก

ไมท่านํามนัสาํหรบัเครอืงทาํความเยน็บนพนืผวิทบีานทอ่
* ในกรณีการขยายท่อดว้ยเครอืงมอืแบบเดมิใหด้งึท่อออกมามากกว่า R22 ประมาณ .  มม. 
เพอืปรบัใหม้ขีนาดตามทรีะบุ ควรใชเ้กจวดัท่อทองแดงในการปรบัขอบเขต

40VQJ024X
40VQJ030X
40VQJ036X
40VQJ040X

1/4 6.35
3/8 9.53
3/8 9.53
3/8 9.53 5/8 15.88

5/8 15.88
5/8 15.88

1/4 6.35
1/4 6.35

1/2 12.7
1/2 12.7



สาํหรบัการเตมิสารทาํความเยน็ ใหเ้ตมิสารทาํความเยน็ “R32” ตามคูม่อืการตดิตงัของตวัเครอืง
ภายนอกทแีนบมาใชส้เกลเพอืวดัว่าไดเ้ตมิสารทาํความเยน็ตามปรมิาณทรีะบุไว้

ข้อกาํหนด
การเตมิสารทาํความเยน็ทมีากหรอืน้อยเกนิไปทาํใหเ้กดิความผดิปกตขิองคอมเพรสเซอร ์ใชส้าร
ทาํความเยน็ในปรมิาณทรีะบุไว้
เจา้หน้าททีมีหีน้าทเีตมินํายาทาํความเยน็ ควรจดความยาวของทอ่และปรมิาณยาทาํความเยน็
ทเีตมิในป้ายประจาํเครอืงทแีนบมากบัแผงการใหบ้รกิารของตวัเครอืงภายนอก เพราะเป็นสงิ
จาํเป็นต่อการแกป้ัญหาทคีอมเพรสเซอรแ์ละความผดิปกตขิองวงจรการทาํความเยน็

ปริมาณสารทาํความเยน็ทีต้องเติม

เปิดวาลว์ให้สดุ
ควรเปิดวาลว์ตวัเครอืงภายนอกใหสุ้ด โดยใชป้ระแจหกเหลยีมขนาด  มม. ในการเปิดวาลว์
สาํหรบัรายละเอยีด ใหอ้า้งองิคูม่อืการตดิตงัทแีนบมากบัตวัเครอืงภายนอก

การตรวจสอบกา๊ซรวั
ตรวจสอบดว้ยเครอืงตรวจรอยรวัหรอืนําสบู่ว่ามรีอยรวัหรอืไมจ่ากสว่นทอ่ตอ่เชอืมหรอืฝาวาลว์

ข้อกาํหนด
ควรใชเ้ครอืงตรวจรอยรวัทผีลติขนึเป็นพเิศษสาํหรบัสารทาํความเยน็ HFC (R32, R134a, 
R410A เป็นตน้)

ขนัตอนการใช้ฉนวนกนัความรอ้น
ใชท้่อฉนวนกนัความรอ้นแยกกนัระหว่างดา้นของเหลวและดา้นก๊าซ

สาํหรบัการใชฉ้นวนกนัความรอ้นใหก้บัท่อดา้นก๊าซ ใหแ้น่ใจว่าไดใ้ชว้สัดทุสีามารถทนความ
รอ้นไดถ้งึ  °C หรอืสงูกวา่
ควรใชท้่อฉนวนกนัความรอ้นทใีหม้า โดยหุม้ฉนวนกนัความรอ้นเขา้กบัสว่นทอ่ตอ่เชอืมของ
ตวัเครอืงภายในใหแ้น่นโดยไมใ่หม้ชีอ่งวา่ง

ข้อกาํหนด
หุม้ฉนวนกนัความรอ้นเขา้กบัส่วนท่อต่อเชอืมของตวัเครอืงภายในใหแ้น่นจนถงึปลายโดยหุม้
ใหส้นิท (ท่อทเีปิดออกจะทาํใหน้ํารวัออกมา)- 12 -

ทาํงานโดยใชป้ระแจรว่มกนั

ภายนอกของท่อทองแดง

3/4 19.05

เส้นผ่านศนูยก์ลาง

3/8
มลิลเิมตรนิวฟุต

9.53
5/8 15.88

44.1 N-m (4.5 kgf-m)

15.7 N-m (1.6 kgf-m)
29.4 N-m (3.0 kgf-m)

แรงบดิในการขนัแน่น

ใชป้ระแจ  ตวัในการต่อท่อตวัเครอืงภายใน

ใชค้า่แรงขนัตามทกีาํหนดไวใ้นตารางดา้นลา่ง

แรงบดิในการขนัแน่นการต่อท่อแบบปลายบาน

การรวัไหลของก๊าซแลว้ยงัก่อใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด

กงึกลางและขนัแฟลรน์ตัดว้ยนิวมอื จากนนัจงึ

แรงบดิดงัแสดงในภาพ

การเชอืมต่อทไีมถ่กูตอ้งนอกจากจะก่อใหเ้กดิ

ของวงจรการทาํความเยน็จดัใหท้่อทเีชอืมอยู่

ขนัน็อตดว้ย ประแจปากตาย และประแจวดั

ข้อควรระวงั!
การขนัน็อตโดยใชแ้รงมากเกนิอาจทาํใหน้็อตแตกขนึอยู่กบัลกัษณะการตดิตงั

การไล่อากาศออก

หา้มใชส้ารทาํความเยน็ของตวัเครอืงภายนอกในการไลอ่ากาศ

ใชป้ัมสุญญากาศ ไล่อากาศออกจากช่องเตมินํายาของวาลว์ตวัเครอืงภายนอก
สาํหรบัรายละเอยีดใหท้าํตามคู่มอืการตดิตงัทใีหม้าพรอ้มกบัตวัเครอืงภายนอก

ข้อกาํหนด
สาํหรบัเครอืงมอื เช่น ท่อเตมินํายา เป็นตน้ ใหใ้ชเ้ครอืงมอืทผีลติมาเฉพาะสาํหรบั R32



หุม้ทอ่สารทาํความเยน็ในเครอืงภายในอย่างแน่นหนา ดงัทแีสดงในรปูตอ่ไปนี

สายรดัเคเบลิไทร์
ยดึไวด้ว้ยเทปไวนิล

สายรดัเคเบลิไทร์ฉนวนกนัความรอ้น

ท่อดา้นของเหลว

ท่อดา้นก๊าซ

7 การต่อสายไฟ

คาํเตือน!

ข้อควรระวงั!

ใช้สายไฟทีกาํหนดในการเชือมต่อขวัต่างๆ ยึดให้แน่นเพือป้องกนัแรงทีกระทาํต่อ
สายไฟจากภายนอก
การเดนิสายไฟทไีมส่มบูรณ์หรอืการดดัแปลง อาจทาํใหเ้กดิเพลงิไหมห้รอืปัญหาอนืๆ ได้
ต่อสายดิน (งานสายกราวนด)์
การต่อสายดนิทไีมส่มบูรณ์อาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต
หา้มตอ่สายดนิกบัทอ่ก๊าซ ท่อนํา สายล่อฟ้า หรอืสายดนิสาํหรบัโทรศพัท์
ควรตดิตงัเครอืงใชไ้ฟฟ้าตามกฎหมายการเดนิสายไฟของประเทศนนัๆ
วงจรไฟฟ้าทไีมม่กีาํลงัเพยีงพอหรอืการตดิตงัทไีมส่มบูรณ์อาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต หรอืเกดิ
เพลงิไหมไ้ด้

หา้มต่อไฟฟ้าทมีกีาํลงั  – 240 โวลต ์เขา้กบับลอ็กขวัต่อ (A, B) มฉิะนัน ระบบอาจเกดิ
ความเสยีหายได้
ขณะทกีาํลงัปอกสายไฟ อย่าใหแ้กนนําไฟฟ้า และฉนวนภายในของแหลง่จา่ยไฟรวมถงึสาย
ไฟทเีชอืมระบบเกดิความเสยีหายหรอืรอยถลอก
ทาํการเดนิสายไฟเพอืไมใ่หส้ายไฟสมัผสัถกูส่วนของทอ่ทมีอีุณหภมูสิงู ส่วนทเีคลอืบสายไฟ
อาจละลายและทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตไุด้
อยา่เปิดตวัเครอืงภายในจนกว่าจะดดูอากาศออกจากท่อส่งสารทาํความเยน็เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

สาํหรบัคณุสมบตัิของแหล่งจ่ายไฟ โปรดปฏิบตัิตามคู่มือการติดตงัของตวัเครือง
ภายนอก กระแสไฟฟ้าของตวัเครืองภายในนันได้รบัมาจากตวัเครืองภายนอก

คณุสมบตัิของสายไฟทีเชือมระบบเข้าด้วยกนั

สายไฟทเีชอืมตอ่
(H07RN-F หรอื  IEC 66)

สงูสดุ
ระบบเขา้ดว้ยกนั*  เมตร

*จาํนวนสายไฟ × ขนาดของสายไฟ

การเดินสายไฟระหว่างตวัเครืองภายในกบัตวัเครอืงภายนอก
รปูภาพดา้นล่างแสดงการเชอืมต่อสายไฟระหว่างตวัเครอืงภายในกบัตวัเครอืงภายนอก และ
ระหว่างตวัเครอืงภายในและรโีมทคอนโทรล สายไฟทเีป็นเสน้ประนนัใหม้าเฉพาะสว่น
โปรดดแูผนผงัการเดนิสายไฟสาํหรบัตวัเครอืงภายในและภายนอก

แผนผงัการเดินสายไฟ

- 13 -

POWER SUPPLY
220V/1Ph/50Hz

N
L
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FAN COIL UNIT
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G

TERMINAL
CONDENSING UNIT

N
L

NE

G
C

FAN COIL UNIT

L
N
C

TERMINAL

G

R
S
T
N

CONDENSING UNIT 220V / 1Ph / 50Hz

TERMINAL

CONDENSING UNIT
CONDENSING UNIT 380V / 3Ph / 50Hz

4 × 2.5 มม.  หรอืมากกวา่2



การต่อสายไฟ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้่อสายไฟเขา้กบัหมายเลขขวัต่อทถีกูตอ้งแลว้ หากตอ่ผดิ อาจเกดิ
ข้อกาํหนด

ขอ้ผดิพลาดได้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ดนิสายไฟผ่านปลอกของช่องการเชอืมตอ่สายไฟของตวัเครอืงภายใน
เวน้ระยะ (ประมาณ  มม.) บนสายไฟเพอืหอ้ยกล่องควบคมุไฟฟ้าสาํหรบัการซ่อมบาํรงุ
วงจรไฟฟ้ากาํลงัตาํนนัมไีวส้าํหรบัรโีมทคอนโทรลแบบใชส้าย (อย่าต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้า
กาํลงัสงู)
คลายสกรยูึดฝาครอบ ของกล่องควบคมุไฟฟ้า จากนันถอดฝาครอบออก1
ต่อสายไฟทีเชือมต่อระบบและสายไฟรีโมทคอนโทรลเข้ากบับลอ็กขวัต่อของกล่อง2
ควบคมุไฟฟ้า
ขนัสกรขูองบลอ็กขวัต่อให้แน่น และยึดสายไฟเข้ากบักล่องควบคมุไฟฟ้าด้วยตวัยึด3
สายไฟ (อย่าให้เกิดการตึงของสายไฟในส่วนทีต่อกบับลอ็กขวัต่อ)
ปิดฝาครอบกล่องควบคมุไฟฟ้าโดยไม่ให้ทบัสายไฟ4

- 14 -วง
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ไฟ
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8 การทดสอบการทาํงาน

ก่อนทาํการทดสอบการทาํงาน
ปฏบิตัติามขนัตอนต่อไปนีก่อนเปิดแหล่งจ่ายไฟ

) ทดสอบคา่ความตา้นทานโดยใชร้ะดบัแรงดนัท ี  V ของเมกะโอหม์มเิตอร ์โดยทาํการ
ทดสอบคา่ความตา้นทาน ระหว่างบล๊อคขวัต่อ  ถงึ  กบัสายดนิ (กราวนด)์ โดยคา่ความ

Ωตา้นทานทวีดัไดจ้ะตอ้งมคีา่  เมกะโอหม์ (M ) หรอืมากกว่า อย่าทาํการเปิดใชง้านเครอืง
Ωปรบัอากาศหากพบว่าคา่ความตา้นทานตาํกว่า  เมกะโอหม์ (M )

) ตรวจสอบว่าไดเ้ปิดวาลว์ของตวัเครอืงภายนอกออกจนสดุแลว้

ดาํเนินการทดสอบการทาํงาน
ใชร้โีมทคอนโทรลทหีน้าเครอืงสงังานตวัเครอืงตามปกตสิาํหรบัขนัตอนการทาํงาน โปรดดคููม่อื
ผูใ้ชท้แีนบมา คณุสามารถสงัใหเ้ครอืงทาํการทดสอบการทาํงานภาคบงัคบัไดโ้ดยปฏบิตัติาม
ขนัตอนต่อไปนี แมว้่าการดาํเนินการจะหยุดลงเพราะเทอรโ์มสตทัปิดเพอืป้องกนัการทาํงาน
ต่อเนือง การทดสอบการทาํงานภาคบงัคบัจะเรมิขนึหลงัเวลาผ่านไป  นาท ีและจะกลบัสูก่าร
ทาํงานปกติ

เพอืป้องกนัความสญูเสยีจากสภาพแวดลอ้ม ขอแนะนําใหท้่านทาํความสะอาด และบาํรงุรกัษา
ตวัเครอืงภายใน และตวัเครอืงภายนอกของเครอืงปรบัอากาศเป็นประจาํ เมอืใชง้าน
เครอืงปรบัอากาศเป็นเวลานาน ขอแนะนําใหด้าํเนินการบาํรงุรกัษาเครอืงตามชว่งเวลา (ปีละครงั) 
นอกจากนีควรตรวจสอบรอยขดีขว่น หรอืสนิมทตีวัเครอืงภายนอกอยู่เสมอ และกาํจดัสนิมออก 
หรอืใชน้ํายาป้องกนัสนิม หากจาํเป็น ตามขอ้ควรปฏบิตัทิวัไป เมอืใชง้านตวัเครอืงภายในเป็น
เวลาตงัแต่  ชวัโมงขนึไปต่อวนั ตอ้งทาํความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดอืน, ลา้งทาํความ
สะอาดแผงคอยลต์วัเครอืงภายใน และตวัเครอืงภายนอกอย่างน้อยทกุๆ  เดอืน โดยให้
ผูเ้ชยีวชาญเป็นผูด้าํเนินการให ้การบาํรงุรกัษาอยู่เสมอดงัทกีล่าวมาจะช่วยยดือายกุารใชง้านของ
ผลติภณัฑ ์และยงัเป็นการลดคา่ใชจ้่ายของผูใ้ชง้านเครอืงปรบัอากาศดว้ย การไมบ่าํรงุรกัษาตวั

หลงัจากทาํการตดิตงัระบบท่อสารทาํความเยน็ ทอ่ระบายนําทงิและเดนิสายไฟตา่งๆ เสรจ็สนิแลว้
กรณุาทดสอบการทาํงานของเครอืงปรบัอากาศ เพอืป้องกนัความผดิพลาดและความเสยีหายจาก
การตดิตงัทอีาจเกดิขนึได้

เครอืงภายนอก และตวัเครอืงภายในอยู่เสมอ อาจทาํใหป้ระสทิธภิาพของตวัเครอืงปรบัอากาศ

9 การบาํรงุรกัษา

ลดลง มนีํารวัซมึ หรอืแมแ้ต่อาจทาํใหค้อมเพรสเซอรบ์กพรอ่งได้

การบาํรงุรกัษา
เมอืใชง้านเครอืงปรบัอากาศไประยะหนึงอาจจะมฝีุ่ นละอองเขา้ไปสะสมในตวัเครอืงสง่ผลให ้
เครอืงปรบัอากาศอาจจะทาํความเยน็ไดน้้อยลง หรอืส่งลมเยน็ไดน้้อยลง จงึควรมกีารบาํรงุรกัษา
ดงันี

.ปิดเมนสวติชเ์พอืตดักระแสไฟฟ้าเขา้เครอืง

.ถอดแผงกรองอากาศมาทาํความสะอาดดว้ยนําผสมสบู่หรอืผงซกัฟอก ลา้งออกดว้ยนําสะอาด
ผงึแดดใหแ้หง้อย่างน้อยเดอืนละครงั

.ทาํความสะอาดแผงคอยลเ์ยน็ โดยใชฟ้องนําชุบสบู่เหลวไลใ้หท้วัคอยลแ์ลว้ใชแ้ปรงลวดโลหะ
อ่อนปัดเบาๆ จนสะอาด อย่างน้อยทุกๆ  เดอืน (ควรใชช้่างบรกิารทมีคีวามชาํนาญ)
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เมอืเครอืงภายในของท่านขดัขอ้ง ก่อนเรยีกช่างบรกิารโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
.อุปกรณ์ตดักระแสไฟฟ้าอยู่ในตาํแหน่ง ON
.สวติชค์วบคมุอุณหภมูอิยู่ในหมายเลขตาํสดุ
.สวติชค์วบคมุการทาํงานของพดัลมอยู่ในตาํแหน่ง HIGH
.แผงกรองอากาศอยู่ในสภาพทสีะอาดเพยีงพอ
.สวติชค์วบคมุการทาํงานอยู่ในตาํแหน่ง COOL

เมอืตรวจเชค็หากพบว่าเครอืงทาํความเยน็ยงัไมท่าํงาน หรอืไมส่ามารถทาํความเยน็ไดต้ามปกติ
ใหท้าํการปิดสวติชค์วบคมุการทาํงาน และเมนสวติช ์และเรยีกช่างบรกิารทเีชอืถอืไดม้าบรกิารให้

การพิจารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่าง
ใหต้รวจสอบรายการต่อไปนีก่อนการเรยีกช่าง เพราะท่านอาจสามารถแกไ้ขได ้ถา้ภายหลงัจากที
ไดต้รวจสอบดแูลว้เครอืงปรบัอากาศยงัทาํงานผดิปกต ิกรณุาหยุดการใชง้านเครอืงปรบัอากาศ 
และปรกึษาตวัแทนจาํหน่ายของทา่น

ข้อบกพร่อง
เครอืงปรบัอากาศ

สาเหตุ
>ตรวจดสูายไฟว่าขาดหรอืไม ่และดวูา่สวทิชเ์บรกเกอรเ์ปิดอยู่หรอืไม่
>ตรวจดไูฟฟ้าขดัขอ้งหรอืไม่
>ตรวจดวู่ารโีมทคอนโทรลตงัเวลาถกูตอ้งหรอืไม่

เครอืงปรบัอากาศ >ตรวจดวู่าอุณหภมูทิตีงัไวเ้หมาะสมหรอืไม่
ทาํงานแตเ่ยน็น้อย >ตรวจดวูา่แสงแดดสอ่งเขา้มาในหอ้งโดยตรงหรอืไม่

>ตรวจดวูา่หน้าต่างหรอืประตเูปิดอยู่หรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่สงิใดไปขดัขวาง ช่องส่งลมเยน็ของเครอืงทอียู่ดา้นใน
และดา้นนอกหรอืไม่
>ตรวจสอบดวู่ามแีหล่งความรอ้นมากเกนิไปอยูใ่นหอ้งหรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่พดัลมระบายอากาศยงัทาํงานอยู่หรอืไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรอืไม่

ไอนําหรอืหมอกควนั
ออกมาจากเครอืง
ปรบัอากาศในขณะที

>สาเหตุอาจเกดิจากความรอ้นภายในหอ้งทาํปฏกิรยิากบัความเยน็ที
ออกมาจากเครอืงปรบัอากาศ

10

ไมท่าํงานเลย

เครอืงทาํงาน

การแก้ไขปัญหาเบืองต้น
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11 รหสัความผิดพลาด
WIRELESS RECEIVER DISPLAY

ON/OFF(RESET) 

READY(COMP) 
TIMER

POWER

อาการเครอืง สาเหตุ การแกไ้ข

-Drain motor pump ทาํงานผดิปกต/ิ เสยี

TIMER กระพรบิถ ี(on/off) 1 time/sec

TIMER กระพรบิ  ครงั 

READY กระพรบิถ ี(on/off) 1 time/sec 

-ตรวจสอบ Drain motor pumpPOWER กระพรบิ  ครงั 
-ท่อนําทงิตกทอ้งชา้ง/ ระยะ Slope ไมพ่อ/ ยกท่อนําทงิตน้ทางสงู

-ถาดนําทงิสกปรก/ อดุตนั 
-สวทิชล์กูลอยคา้ง(สกปรก)/ เสยี
-แผงควบคมุทาํงานผดิปกต/ิ เสยี
-ตอ่สายไฟผดิ

ตวัวดัอุณหภมูหิอ้งขาดหรอืลดัวงจร (Room Sensor)

เกดินําแขง็ทเีครอืง (อุณหภมูทิคีอยลต์าํกว่า  องศาเซลเซยีส)

ตวัวดัอุณหภมูแิผงคอยลข์าด หรอืลดัวงจร (Freeze Sensor)

-ตรวจสอบแผงควบคมุ
-ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟทกุจดุ

ตรวจเชค็สภาพของตวัวดัอุณหภมูหิอ้ง/ วดัคา่ความตา้นทาน ( .  kilo-Ohm) 
ถา้เสยีใหด้าํเนินการเปลยีน 

ตรวจสอบความสกปรกของเครอืง/ ตรวจสอบตวัวดัอุณหภมูทิคีอยลเ์ยน็/
 ตรวจสอบความเรว็รอบพดัลม/ ตรวจสอบแรงดนันํายาของเครอืง 

ตรวจเชค็สภาพของตวัวดัอุณหภมูแิผงคอยล/์ วดัคา่ความตา้นทาน

-ตรวจสอบถาดนําทงิ และทาํความสะอาด
-ตรวจสอบสวทิชล์กูลอย/ วดัคา่ความตา้นทาน 

-ตรวจสอบระดบัท่อนําทงิ/ การอุดตนั และทาํความสะอาด 
ความสะอาด กว่ากาํหนด/ อดุตนั 

(6.8 kilo-Ohm) ถา้เสยีใหด้าํเนินการเปลยีน 
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E A
อาการเครอืง สาเหตุ การแกไ้ข

-Drain motor pump ทาํงานผดิปกต/ิ เสยี

TIMER กระพรบิ

TURBO กระพรบิ

ECONO กระพรบิ

-ตรวจสอบ Drain motor pumpPOWER กระพรบิ
-ท่อนําทงิตกทอ้งชา้ง/ ระยะ Slope ไมพ่อ/ ยกท่อนําทงิตน้ทางสงู

-ถาดนําทงิสกปรก/ อดุตนั 
-สวทิชล์กูลอยคา้ง(สกปรก)/ เสยี
-แผงควบคมุทาํงานผดิปกต/ิ เสยี
-ตอ่สายไฟผดิ

ตวัวดัอุณหภมูหิอ้งขาดหรอืลดัวงจร (Room Sensor)

เกดินําแขง็ทเีครอืง (อุณหภมูทิคีอยลต์าํกว่า  องศาเซลเซยีส)

ตวัวดัอุณหภมูแิผงคอยลข์าด หรอืลดัวงจร (Freeze Sensor)

-ตรวจสอบแผงควบคมุ
-ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟทกุจดุ

ตรวจเชค็สภาพของตวัวดัอุณหภมูหิอ้ง/ วดัคา่ความตา้นทาน ( .  kilo-Ohm) 
ถา้เสยีใหด้าํเนินการเปลยีน 

ตรวจสอบความสกปรกของเครอืง/ ตรวจสอบตวัวดัอุณหภมูทิคีอยลเ์ยน็/
 ตรวจสอบความเรว็รอบพดัลม/ ตรวจสอบแรงดนันํายาของเครอืง 

ตรวจเชค็สภาพของตวัวดัอุณหภมูแิผงคอยล/์ วดัคา่ความตา้นทาน

-ตรวจสอบถาดนําทงิ และทาํความสะอาด
-ตรวจสอบสวทิชล์กูลอย/ วดัคา่ความตา้นทาน 

-ตรวจสอบระดบัท่อนําทงิ/ การอุดตนั และทาํความสะอาด 
ความสะอาด กว่ากาํหนด/ อดุตนั 

(6.8 kilo-Ohm) ถา้เสยีใหด้าํเนินการเปลยีน 

CODE

E 8

E 1

E 9

WIRED DISPLAY



บริษทั แคเรียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั
/ -  ชนั -  

ถนนเทพรตัน กม. .  แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรงุเทพฯ 

Carrier Call Center
ศนูยบ์ริการลกูค้าแคเรียร์

โทร. - -
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