AIR CONDITIONER (Chilled water coil)

Installation Manual
Indoor Unit
Model Name :

Chilled water coil 1-way cassette

40VQS012W
40VQS018W
40VQS024W
40VQS030W
40VQS036W
40VQS040W
40VQS048W
40VQS060W

คู่มอื การติดตัง
VI_IM_40VQS_REV.0521

-1-

ข้อควรระวังเพือความปลอดภัย
โปรดอ่านคู่มอื การติดตัง การใช้งาน และการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ ทีมาพร้อมกับ
ตัวเครืองเพือความปลอดภัยในการใช้งาน และการบํารุงรักษา
การไม่ใส่ใจ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําเตือน หรือคําแนะนําอาจทําให้เกิดผลเสียหายทีร้ายแรงได้
หลังจากการศึกษาคูม่ อื ฯจบแล้ว ควรเก็บรักษาไว้ เพือใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
ผูผ้ ลิตไม่ขอรับผิดชอบ ต่อความเสียหายทีมีสาเหตุมาจากการละเลย ไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา
ในคู่มอื ฯ เล่มนี

คําเตือน
ควรปล่อยให้การติดตังเป็ นหน้าทีของพนักงาน หรือช่างทีมีความชํานาญ โดยปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ฯ
อย่าติดตัง เคลือนย้าย หรือซ่อมเครืองปรับอากาศด้วยตัวเอง การกระทําทีไม่ถกู วิธี อาจทําให้
ได้รบั บาดเจ็บนํารัว ไฟฟ้ าลัดวงจร หรือเกิดอัคคีภยั ได้
สถานทีติดตัง ต้องมันคงแข็งแรงพอทีจะรับนําหนักเครืองได้รวมทังต้องคํานึงถึงอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
ทีอาจเกิดจากแรงลมใต้ฝนุ่ หรือแผ่นดินไหว ซึงทําให้เกิดความเสียหายในกรณีทเครื
ี องตกลงมา
และควรหมันตรวจสอบอย่างสมําเสมอหลังจากการใช้งานเป็ นเวลานาน
ควรใช้คนในการยก และเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์ ตังแต่สองคนขึนไป และควรระมัดระวังส่วนทีมี
คมของตัวเครืองทีอาจมีอนั ตราย โดยเฉพาะบริเวณขอบของตัวเครือง และฟิ น เพือหลีกเลียง
การบาดเจ็บ
ต้องต่อสายดินให้ถกู ต้อง ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อก๊าซ ท่อนํา สายล่อฟ้ าหรือสายดินของ
โทรศัพท์ เพราะอาจทําให้เกิดความเสียหายได้
ต้องแน่ ใจว่าได้ตดั ไฟฟ้ าทีเป็ นสายหลักแล้ว ในกรณีทจะทํ
ี าการติดตังแผงควบคุม หรือการ
เดินสายไฟ รวมทังก่อนทีจะทําความสะอาดเครือง เพือป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ าดูด
ไม่ควรต่อสายไฟหรือใช้สายไฟต่อไฟฟ้ า ร่วมกับเครืองใช้ไฟฟ้ าอืนๆ ควรใช้วงจรจ่ายกระแส
ไฟฟ้ าเครืองปรับอากาศแยกต่างหากจากระบบไฟฟ้ ารวม เพราะหากใช้ไฟฟ้ าเกินกําลังอาจ
เป็ นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร หรือเพลิงไหม้ได้
ในการเดินสายไฟ ต้องเดินให้รดั กุม ถูกต้องตามมาตรฐาน และข้อกําหนดการต่อสายไฟของ
ทางไฟฟ้ าฯ
อย่าทําการสับเบรกเกอร์ เปิ ด / ปิ ด ในขณะทีเครืองกําลังทํางาน เพราะอาจก่อให้เกิดประกาย
ไฟ หรือไฟไหม้ได้
อย่าให้รา่ งกายสัมผัสกับกระแสลมเย็นโดยตรงเป็ นเวลานานเกินไป หรือปล่อยให้อากาศในห้อง
หนาวจัดเกินไป เพราะอาจทําให้ป่วย หรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
อย่าสอดนิว หรือวัตถุอนๆ
ื เข้าไปในช่องลมเข้า หรือลมออกในขณะทีเครืองทํางานเนืองจาก

ใบพัดหมุนด้วยความเร็วสูง อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้
อย่าตัง หรือวางเครืองใช้ไฟฟ้ าอืนๆ หรือเฟอร์นิเจอร์ ในบริเวณใต้เครืองปรับอากาศเพราะ
อาจมีนําหยดจากตัวเครือง ทําให้เกิดความเสียหายได้
เมือเกิดสิงผิดปกติ(เช่น มีกลินไหม้หรือเสียงดังผิดปกติ) ให้ปิดเครืองปรับอากาศ และสับสวิทช์
เบรกเกอร์ลง แล้วแจ้งตัวแทนจําหน่ าย หรือช่างผูช้ าํ นาญ เพราะหากปล่อยให้เครืองทํางานต่อ
อาจทําให้เครืองเสียหายไฟฟ้ าลัดวงจร และเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังในการติ ดตัง และการใช้เครืองปรับอากาศ
ควรติดตังตัวเครืองให้ได้สมดุล เพือป้ องกันการสัน หรือนํารัว
ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มกี ารรัวของนําทุกครังหลังการติดตัง หรือซ่อม
ไม่ควรให้เครืองทํางานเป็ นเวลานานในสภาพความชืนสูง เช่น ในขณะทีเปิ ดประตูหรือหน้าต่าง
ทิงไว้เพราะจะทําให้มนี ํากลันตัวมาก อาจทําให้ฝ้าเพดานเสียหาย และนําอาจหยดลงมาทําให้
เฟอร์นิเจอร์เสียหายได้

การเลือกสถานทีติ ดตัง
เลือกตําแหน่ งสําหรับตัวเครืองภายในทีมีอากาศเย็นหรืออุ่นถ่ายเทหมุนเวียนอย่าง
สมําเสมอ
ควรติดตัง ในตําแหน่ งทีสามารถเดินท่อสารทําความเย็น และเดินสายไฟจากแหล่งจ่าย หรือ
เครืองคอนเด็นซิงยูนิตได้สะดวก
บริเวณทีมีพนที
ื เอืออํานวยต่อการซ่อมบํารุง เพือให้สามารถทําการบํารุงรักษาและตรวจสอบ
ได้อย่างปลอดภัย
บริเวณทีจะไม่เกิดปั ญหาจากนําทิง
หลีกเลียงสถานที ดังต่อไปนี :
บริเวณทีมีปริมาณเกลือในมวลอากาศสูง (พืนทีชายทะเล)
บริเวณทีบรรยากาศมีสภาพเป็ นกรดหรือด่าง (เช่น บริเวณนําพุรอ้ น โรงงานทีมีการผลิตสาร
เคมีหรือยา และสถานทีทีไอเสียจากอุปกรณ์ทมีี การเผาไหม้อาจถูกดูดเข้าไปในตัวเครืองได้)
การติดตังในสถานทีดังกล่าวอาจทําให้ตวั แลกเปลียนความร้อน (ครีบอะลูมเิ นียม และท่อ
ทองแดง) และชินส่วนอืนๆ สึกกร่อนได้
บริเวณทีมีเหล็กหรือผงโลหะต่างๆ หากมีเหล็กหรือผงโลหะติดอยู่หรือสะสมภายในเครืองปรับ
อากาศ อาจก่อให้เกิดการระเบิด และเกิดเพลิงไหม้ขนเองได้
ึ
บริเวณทีบรรยากาศมีละอองนํ ามัน หรือนํ ามันหล่อลืนเครืองจักรประเภทอืนๆ การติดตังใน

สถานทีติ ดตัง

สถานทีดังกล่าวอาจทําให้ตวั แลกเปลียนความร้อนสึกกร่อน ละอองอาจปิ ดกันการแลกเปลียน
ความร้อน ชินส่วนทีเป็ นพลาสติกจะเสียหาย ฉนวนกันความร้อนหลุดออกและเกิดปั ญหาอืนๆ
บริเวณทีมีไอระเหยจากนํามันสําหรับใช้กบั อาหาร (เช่น ห้องครัวทีมีการใช้นํามันสําหรับใช้
ปรุงอาหาร)แผ่นกรองอากาศทีอุดตันอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเครืองปรับอากาศ
ลดลง เกิดการควบแน่น ชินส่วนทีเป็ นพลาสติกเสียหาย และเกิดปั ญหาอืนๆ ตามมา
บริเวณทีใกล้สงกี
ิ ดขวาง เช่น ช่องระบายอากาศ หรือ โคมไฟทีอาจกีดขวางการไหลของ
กระแสลม (การกีดขวางการไหลของกระแสลมอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเครือง
ปรับอากาศลดลง หรือทําให้ตวั เครืองหยุดทํางาน)
บริเวณทีมีการใช้เครืองกําเนิดไฟฟ้ าจากภายในเพือจ่ายไฟ ความถีจากสายไฟและแรงเคลือน
ไฟฟ้ าอาจผันผวน ผลทีตามมาคือทําให้เครืองปรับอากาศทํางานไม่ถกู ต้อง
อย่าใช้เครืองปรับอากาศเพือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน(เช่น เพือเก็บรักษาอาหาร พืช เครืองมือ
วัดละเอียด หรือผลงานศิลปะ)
(คุณภาพของสิงของทีเก็บรักษาอาจลดลง)
บริเวณทีมีความถีสูง (จากอุปกรณ์อนิ เวอร์เตอร์ เครืองกําเนิดไฟฟ้ าจากภายใน อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ หรืออุปกรณ์สอสาร)
ื
(การทํางานบกพร่อง หรือปั ญหาด้านการควบคุมทีเกิดขึนใน
เครืองปรับอากาศ หรือสัญญาณเสียงรบกวนอาจส่งผลในทางลบต่อการทํางานของอุปกรณ์)
บริเวณทีมีสงของอยู
ิ
่ใต้ตวั เครืองทีติดตังซึงอาจได้รบั ความเสียหายจากความเปี ยกชืน (หาก
ช่องระบายอุดตันหรือระดับความชืนสูงกว่า % จะเกิดการควบแน่นกลายเป็ นหยดนําจาก
ตัวเครืองภายในจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิงทีอยู่ใต้ตวั เครืองได้)
ในกรณีของระบบแบบไร้สาย ห้องทีมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอร์เตอร์ หรือบริเวณ
ทีถูกแสงแดดส่องโดยตรง (อาจไม่ได้รบั สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลไร้สาย)
บริเวณทีมีการใช้สารละลายอินทรีย์
ไม่สามารถใช้เครืองปรับอากาศนีเพือทําความเย็นกรดคาร์บอนิกเหลวหรือใช้ในโรงงานเคมี
บริเวณใกล้ประตูหรือหน้าต่างซึงเครืองปรับอากาศอาจสัมผัสความร้อน อากาศภายนอกทีมี
ความชืนสูง (อาจทําให้มหี ยดนํา)
บริเวณทีใช้สเปรย์แบบเฉพาะบ่อยๆ

ควรพิจารณาตําแหน่ งทีติดตังให้สามารถปรับลมเย็นให้กระจายครอบคลุมทัวถึงทุกพืนทีภาย
ในห้องดังแสดงในรูป

3

2

หลีกเลียงการติดตังในตําแหน่ งใกล้ประตู พัดลมระบายอากาศเพราะจะทําให้เครืองปรับอากาศ
ทํางานหนักและอาจจะเกิดปั ญหาการควบแน่ นของหยดนํา ทีจับตัวเครืองเนืองจากความชืน
ของภายนอก

3

2

ไม่ควรติดตังเครืองในบริเวณทีมีสงกี
ิ ดขวางทางลมส่งและลมกลับเข้าเครืองซึงอาจจะทําให้การ
กระจายลมเย็นกระจายไม่ทวถึ
ั ง
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100
84
Air taking-in port
(Knockout)
84
100

Panel external dimension (A)

Housing external dimension (B)

40VQS060W 1630 1393 355 1433 250 1590
Unit in mm

40VQS048W 1630 1393 355 1433 250 1590

Hanging bolt pitch (D)
Power supply cable taking-in port
35

C
800 Panel external dimension
702 Housing external dimension

มุมมองภายนอก

40VQS040W 1630 1393 280 1433 320 1590

Dim.
F
A
B
C
D
E
Model
40VQS036W 1630 1393 280 1433 320 1590

20
20
Ceiling open dimension (F)
20

40VQS030W 1312 1075 280 1115 320 1272
Unit in mm

955
320
798
245
758
995
40VQS018W

40VQS024W 1312 1075 245 1115 320 1272

F

955

E

320
798

D
C

230

B

758

A

995

Dim.
Model
40VQS012W

20

80

ความสูงของเพดาน
ความสูงของเพดานทีเหมาะกับการติดตัง : สูงสุด . เมตร

84

Drain pipe connecting port
(Be sure to connect
the attached flexible hose)
65

125

140

E

15 มม. หรือมากกว่า

20

ในกรณีทตัี วเครืองภายในทํางานอย่างต่อเนืองภายใต้สภาวะทีมีความชืนสูง อาจมีการก่อตัว
ของนํา และหยดนําดังทีอธิบายด้านล่างสภาวะทีมีความชืนสูง (อุณหภูมขิ องจุดนําค้าง :
องศาหรือสูงกว่า) อาจก่อให้เกิดนําค้างบนเพดานได้
- ติดตังตัวเครืองภายในเพดานทีมีหลังคาฉนวน
- ติดตังตัวเครืองให้เข้าทีโดยใช้ดา้ นในของเพดานเป็ นทางนําเข้าอากาศบริสทุ ธิ
- ห้องครัว
ข้อกําหนด : เมือความชืนภายในเพดานเริ มสูงกว่า % ให้ติดฉนวนกันความร้อน
ที พืนผิ วด้านข้าง ด้านบนสุด ของตัวเครืองภายใน (ใช้ฉนวนกันความร้อนหนา มม.
หรือหนากว่า)

760 Ceiling open dimension

ฉากกัน

20

1000 มม.
หรือมากกว่า

52

200 มม. หรือมากกว่า

598 Hanging bolt pitch

1000 มม. หรือมากกว่า

การติ ดตังตัวเครืองภายใน
52

เตรียมพืนทีสําหรับการติดตัง และการซ่อมบํารุงตามทีกําหนดไว้ในภาพ

! ข้อควรระวัง

ยึดเหล็กแขวนเครืองภายใน ตัว แขวนเครืองภายใน กับเหล็กแขวน ยึดสลักเกลียวทุกตัว
ให้แน่น ควรตรวจสอบและทําการปรับระดับโดยใช้เกจวัดระดับเป็ นตัวกําหนดว่าเครืองภายใน
อยูใ่ นระนาบ ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึง

โปรดปฏิ บตั ิ ตามกฎต่อไปนี อย่างเคร่งครัดเพือป้ องกันความเสียหายทีจะเกิ ดกับตัวเครือง
ภายใน และเพือป้ องกันผู้ใช้จากการได้รบั บาดเจ็บ
อย่าวางสิงของทีมีนําหนักมากไว้บนตัวเครืองภายในหรือขึนไปบนตัวเครืองภายใน
(แม้ตวั เครืองจะยังอยู่ในกล่องก็ตาม)
หากเป็ นไปได้ ให้ยกตัวเครืองภายในทังทียังบรรจุอยู่ในกล่อง หากต้องยกตัวเครืองภายในที
ไม่ได้บรรจุในกล่อง ให้หอ่ หุม้ ด้วยผ้ากันกระแทก หรือวัสดุอนๆ
ื เพือไม่ให้ตวั เครืองเสียหาย
ใช้คน คนหรือมากกว่าเพือยกกล่อง และห้ามใช้สายรัดพลาสติกรัดตําแหน่งอืนนอกเหนือ
จากทีระบุไว้
ในการติดตังวัสดุแยกการสันสะเทือนเข้ากับสลักเกลียวแขวนให้ตรวจสอบให้แน่ นใจว่า จะไม่
เพิมการสันของตัวเครือง

เกจวัดระดับ

การติ ดตังตัวเครืองภายใน
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าทีใช้ภายในบ้าน เมือรวมกระแสของเครืองปรับอากาศแล้ว จะต้อง
น้อยกว่ากระแสสูงสุดของมาตรวัดกระแสไฟฟ้ าทนได้
กําหนดตําแหน่ งวางเครืองภายใน และช่องทางออกท่อ เปิ ดช่องทีผนังให้มขี นาดทีเหมาะสม
กับท่อทังหมดทีจะต่อไปยังตัวเครืองภายใน แล้วกําหนดแนวเดินท่อนํายา สายไฟและท่อนําทิง
เลือกตําแหน่ งการวางเครืองภายในโดยเลือกสถานที ทีมีพนที
ื เหลือเพียงพอดังรูป และต้องไม่
อยู่ใกล้หลอดไฟหรือสิงกีดขวางใดๆ

นัต M10 หรือ W3/8
แหวนรอง

พืนทีเหลือมากกว่า 100 ซม.

พืนทีเหลือมากกว่า 20 ซม.
ทิศทาง
ลมออก

ปรับช่องว่างระหว่างเครืองภายในกับฝ้ าเพดานให้อยู่ในระยะ - มม.หุม้ หูแขวนของเครือง
ด้วยฉนวนเพือป้ องกันการเกิดหยดนํา
ยึดฝาหน้าเครืองภายในด้วยสกรูทให้
ี มาพร้อมกับชุดหน้ากาก

ทิศทาง
ลมเข้า

ทําการกําหนดขนาดช่องเปิ ดทีฝ้ าเพดาน และกําหนดตําแหน่งยึดแฟนคอยล์
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งานติ ดตังท่อระบายนําทิ ง

ในกรณีทใช้
ี ท่อยาวให้ตดิ ตังโครงยึดทีระหว่าง . - . เมตร เพือป้ อกันการส่ายและตกท้องช้าง

! ข้อควรระวัง

การต่อท่อระบายนํา◌้ทีง
ไม่ควรต่อท่อนําทิงในแนวทีเป็ นคลืน เพราะจะทําให้นําไหลไม่สะดวก
ผิด

ถูก

ถ้ามีหลายเครืองในทีเดียวกันสามารถทําท่อนําทิงร่วมกันดังรูป

ลาดเอียงลง /
การต่อท่อระบายขึน
หากไม่สามารถต่อท่อระบายในแนวลาดลงได้ สามารถต่อท่อระบายขึนได้
ท่อระบายนําต้องสูง
มม. หรือตํากว่าจากด้านล่างของเพดาน
ดึงท่อนําระบายนําออกจากข้อต่อทีติดกับตัวเครืองภายใน โดยให้มคี วามยาว
น้อยกว่าแล้วงอท่อในแนวตัง
วางท่อตามเครืองหมายในแนวทางลาดลงทันทีหลังจากงอท่อในแนวตัง
เมืองอท่อในแนวตังแล้ว ให้วางท่อในแนวลาดลงทันที

2%

มม. หรือ

มม.

ควรต่อท่อนําทิงให้มคี วามลาดเอียงลงเล็กน้อย เพือให้นําไหลได้โดยสะดวก

หรือมากกว่า

ไม่เกิน

มม.

ไม่เกิน

การต่อท่อระบายนํ าให้ปฏิ บตั ิ ตามคู่มือการติ ดตังเพือทําให้นําไหลออกได้อย่างเหมาะสม
และใช้ฉนวนกันความร้อนเพือไม่ให้เกิ ดหยดนํา
การวางท่อทีไม่เหมาะสมอาจมีผลทําให้นํารัวภายในห้องและเฟอร์นิเจอร์เปี ยกได้
ต้องมีฉนวนกันความร้อนทีเหมาะสมสําหรับท่อระบายนําของตัวเครืองภายใน
ต้องมีพนที
ื สําหรับฉนวนกันความร้อนทีเหมาะสมกับท่อทีเชือมต่อกับตัวเครืองภายใน
ฉนวนกันความร้อนทีไม่เหมาะสมอาจทําให้มนี ําหยดได้
จัดท่อระบายนําในแนวเอียงลง ( / หรือมากกว่า) และอย่าเดินท่อขึนแล้วลง (แบบโค้ง)
หรือดักนําในท่อ อาจทําให้เกิดเสียงผิดปกติได้
อย่าใช้แรงกดทีส่วนข้อต่อของท่อระบายนํา
เทนําลงในถาดนําเพือทดสอบการไหลของนําว่าดีหรือไม่

การเดิ นท่อนําเย็น

วัสดุทีใช้ทาํ ฉนวนกันความร้อน/ท่อ
ท่อและฉนวนกันความร้อนต้องทําจากวัสดุตอ่ ไปนี
ท่อ : ท่อไวนิลคลอไรด์แบบแข็ง VP25 (เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก = Ø32 มม.)
ฉนวนกันความร้อน : โฟมโพลีเอธีลนี หนา มม. หรือมากกว่า

Typical water piping diagram
Field supply
water return

shut off valve

water supply

shut off valve

3-way motorized valve

water out

water in

Fan Coil
Unit

การต่อท่อเข้าหรือออกจากเครืองปรับอากาศให้ขนั โดยใช้ประแจ ตัว (ตามรูป)

ท่อ จากคอยล์
ข้อ ต่อ ทองเหลือ ง

ท่อ นําเย็น
ประแจจับ ท่อ
(ขัน ท่อ เข้า)

ประแจปากตาย
(ล็อ คอยู่ก ับ ที)

การประกอบวาล์วเข้ากับคอยล์ จะต้องมีการหุม้ ฉนวนทีท่อเพือป้ องกันการเกิดหยดนํา
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การต่อสายไฟ
ข้อกําหนด
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ต่อสายไฟเข้ากับหมายเลขขัวต่อทีถูกต้องแล้ว หากต่อผิด อาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เดินสายไฟผ่านปลอกของช่องการเชือมต่อสายไฟของตัวเครืองภายใน
เว้นระยะ (ประมาณ
มม.) บนสายไฟเพือห้อยกล่องควบคุมไฟฟ้ าสําหรับการซ่อมบํารุง
วงจรไฟฟ้ ากําลังตํานันมีไว้สาํ หรับรีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย (อย่าต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ า
กําลังสูง)
1 คลายสกรูยึดฝาครอบ ของกล่องควบคุมไฟฟ้ า จากนันถอดฝาครอบออก
2 ต่อสายไฟที เชือมต่อระบบและสายไฟรีโมทคอนโทรลเข้ากับบล็อกขัวต่อของกล่อง
ควบคุมไฟฟ้ า
3 ขันสกรูของบล็อกขัวต่อให้แน่ น และยึดสายไฟเข้ากับกล่องควบคุมไฟฟ้ าด้วยตัวยึด
สายไฟ (อย่าให้เกิ ดการตึงของสายไฟในส่วนที ต่อกับบล็อกขัวต่อ)
4 ปิ ดฝาครอบกล่องควบคุมไฟฟ้ าโดยไม่ให้ทบั สายไฟ

การบํารุงรักษา

วงจรไฟฟ้ า

เมือใช้งานเครืองปรับอากาศไประยะหนึงอาจจะมีฝนุ่ ละอองเข้าไปสะสมในตัวเครืองส่งผลให้
เครืองปรับอากาศอาจจะทําความเย็นได้น้อยลง หรือส่งลมเย็นได้น้อยลง จึงควรมีการบํารุงรักษา
ดังนี
.ปิ ดเมนสวิตช์เพือตัดกระแสไฟฟ้ าเข้าเครือง
.ถอดแผงกรองอากาศมาทําความสะอาดด้วยนําผสมสบู่หรือผงซักฟอก ล้างออกด้วยนําสะอาด
ผึงแดดให้แห้งอย่างน้อยเดือนละครัง
.ทําความสะอาดแผงคอยล์เย็น โดยใช้ฟองนําชุบสบู่เหลวไล้ให้ทวคอยล์
ั
แล้วใช้แปรงลวดโลหะ
อ่อนปั ดเบาๆ จนสะอาด อย่างน้อยทุกๆ เดือน (ควรใช้ช่างบริการทีมีความชํานาญ)

การแก้ไขปัญหาเบืองต้น
เมือเครืองภายในของท่านขัดข้อง ก่อนเรียกช่างบริการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
.อุปกรณ์ตดั กระแสไฟฟ้ าอยู่ในตําแหน่ง ON
.สวิตช์ควบคุมอุณหภูมอิ ยู่ในหมายเลขตําสุด
.สวิตช์ควบคุมการทํางานของพัดลมอยู่ในตําแหน่ง HIGH
.แผงกรองอากาศอยู่ในสภาพทีสะอาดเพียงพอ
.สวิตช์ควบคุมการทํางานอยู่ในตําแหน่ ง COOL
เมือตรวจเช็คหากพบว่าเครืองทําความเย็นยังไม่ทาํ งาน หรือไม่สามารถทําความเย็นได้ตามปกติ
ให้ทาํ การปิ ดสวิตช์ควบคุมการทํางาน และเมนสวิตช์ และเรียกช่างบริการทีเชือถือได้มาบริการให้
การพิ จารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่าง
ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนีก่อนการเรียกช่าง เพราะท่านอาจสามารถแก้ไขได้ ถ้าภายหลังจากที
ได้ตรวจสอบดูแล้วเครืองปรับอากาศยังทํางานผิดปกติ กรุณาหยุดการใช้งานเครืองปรับอากาศ
และปรึกษาตัวแทนจําหน่ ายของท่าน
ข้อบกพร่อง
เครืองปรับอากาศ
ไม่ทาํ งานเลย

สาเหตุ
>ตรวจดูสายไฟว่าขาดหรือไม่ และดูวา่ สวิทช์เบรกเกอร์เปิ ดอยู่หรือไม่
>ตรวจดูไฟฟ้ าขัดข้องหรือไม่
>ตรวจดูว่ารีโมทคอนโทรลตังเวลาถูกต้องหรือไม่
เครืองปรับอากาศ
>ตรวจดูว่าอุณหภูมทิ ตัี งไว้เหมาะสมหรือไม่
ทํางานแต่เย็นน้อย >ตรวจดูวา่ แสงแดดส่องเข้ามาในห้องโดยตรงหรือไม่
>ตรวจดูวา่ หน้าต่างหรือประตูเปิ ดอยู่หรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ สิงใดไปขัดขวาง ช่องส่งลมเย็นของเครืองทีอยู่ดา้ นใน
>ตรวจสอบดูว่ามีแหล่งความร้อนมากเกินไปอยูใ่ นห้องหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ พัดลมระบายอากาศยังทํางานอยู่หรือไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรือไม่
ไอนําหรือหมอกควัน >สาเหตุอาจเกิดจากความร้อนภายในห้องทําปฏิกริยากับความเย็นที
ออกมาจากเครืองปรับอากาศ
ออกมาจากเครือง
ปรับอากาศในขณะที
เครืองทํางาน
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-9ON/OFF(RESET)

รหัสความผิดพลาด
WIRELESS RECEIVER DISPLAY

POWER
อาการเครือง

TIMER

READY(COMP)

สาเหตุ

การแก้ไข

POWER กระพริบ ครัง

-Drain motor pump ทํางานผิดปกติ/ เสีย
-ท่อนําทิงตกท้องช้าง/ ระยะ Slope ไม่พอ/ ยกท่อนําทิงต้นทางสูง
กว่ากําหนด/ อุดตัน
-ถาดนําทิงสกปรก/ อุดตัน
-สวิทช์ลกู ลอยค้าง(สกปรก)/ เสีย
-แผงควบคุมทํางานผิดปกติ/ เสีย
-ต่อสายไฟผิด

-ตรวจสอบ Drain motor pump
-ตรวจสอบระดับท่อนําทิง/ การอุดตัน และทําความสะอาด
ความสะอาด
-ตรวจสอบถาดนําทิง และทําความสะอาด
-ตรวจสอบสวิทช์ลกู ลอย/ วัดค่าความต้านทาน
-ตรวจสอบแผงควบคุม
-ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟทุกจุด

TIMER กระพริบถี (on/off) 1 time/sec

ตัววัดอุณหภูมหิ อ้ งขาดหรือลัดวงจร (Room Sensor)

ตรวจเช็คสภาพของตัววัดอุณหภูมหิ อ้ ง/ วัดค่าความต้านทาน ( . kilo-Ohm)
ถ้าเสียให้ดาํ เนินการเปลียน

TIMER กระพริบ ครัง

เกิดนําแข็งทีเครือง (อุณหภูมทิ คอยล์
ี
ตากว่
ํ า องศาเซลเซียส)

ตรวจสอบความสกปรกของเครือง/ ตรวจสอบตัววัดอุณหภูมทิ คอยล์
ี
เย็น/
ตรวจสอบความเร็วรอบพัดลม/ ตรวจสอบแรงดันนํายาของเครือง

READY กระพริบถี (on/off) 1 time/sec

ตัววัดอุณหภูมแิ ผงคอยล์ขาด หรือลัดวงจร (Freeze Sensor)

ตรวจเช็คสภาพของตัววัดอุณหภูมแิ ผงคอยล์/ วัดค่าความต้านทาน
(6.8 kilo-Ohm) ถ้าเสียให้ดาํ เนินการเปลียน

WIRED DISPLAY

อาการเครือง
POWER กระพริบ

CODE

สาเหตุ

การแก้ไข

motor pump ทํางานผิดปกติ/ เสีย
E A -Drain
-ท่อนําทิงตกท้องช้าง/ ระยะ Slope ไม่พอ/ ยกท่อนําทิงต้นทางสูง
กว่ากําหนด/ อุดตัน
-ถาดนําทิงสกปรก/ อุดตัน
-สวิทช์ลกู ลอยค้าง(สกปรก)/ เสีย
-แผงควบคุมทํางานผิดปกติ/ เสีย
-ต่อสายไฟผิด

TIMER กระพริบ
TURBO กระพริบ
ECONO กระพริบ

E 8 ตัววัดอุณหภูมหิ อ้ งขาดหรือลัดวงจร (Room Sensor)
ี
ตากว่
ํ า องศาเซลเซียส)
E 1 เกิดนําแข็งทีเครือง (อุณหภูมทิ คอยล์
E 9 ตัววัดอุณหภูมแิ ผงคอยล์ขาด หรือลัดวงจร (Freeze Sensor)
- 10 -

-ตรวจสอบ Drain motor pump
-ตรวจสอบระดับท่อนําทิง/ การอุดตัน และทําความสะอาด
ความสะอาด
-ตรวจสอบถาดนําทิง และทําความสะอาด
-ตรวจสอบสวิทช์ลกู ลอย/ วัดค่าความต้านทาน
-ตรวจสอบแผงควบคุม
-ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟทุกจุด
ตรวจเช็คสภาพของตัววัดอุณหภูมหิ อ้ ง/ วัดค่าความต้านทาน ( . kilo-Ohm)
ถ้าเสียให้ดาํ เนินการเปลียน
ตรวจสอบความสกปรกของเครือง/ ตรวจสอบตัววัดอุณหภูมทิ คอยล์
ี
เย็น/
ตรวจสอบความเร็วรอบพัดลม/ ตรวจสอบแรงดันนํายาของเครือง
ตรวจเช็คสภาพของตัววัดอุณหภูมแิ ผงคอยล์/ วัดค่าความต้านทาน
(6.8 kilo-Ohm) ถ้าเสียให้ดาํ เนินการเปลียน

บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
/ - ชัน ถนนเทพรัตน กม. . แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ

Carrier Call Center
ศูนย์บริการลูกค้าแคเรียร์
โทร. -

-

