AIR CONDITIONER (Chilled water coil)

Installation Manual
Wall Type Chilled Water Coil
Model Name :

42VSGS012W
42VSGS018W
42VSGS024W
42VSGS030W
42VSGS036W
คู่มอื การติดตัง
VI_IM_42VSGS_REV.0521
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ข้อควรระวังเพือความปลอดภัย
อ่านข้อควรระวังในคูม่ อื นีอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
ก่อนการติดตัง โปรดอ่านข้อควรระวังเพือความปลอดภัยอย่างระมัดระวัง
ควรทําตามข้อควรระวังทีเขียนไว้ ณ ทีนีเพือหลีกเลียงอันตรายทีอาจเกิดขึนต่อไปนีเป็ น
สัญลักษณ์ และความหมาย
คําเตือน : สัญลักษณ์นีแสดงว่าการใช้งานทีผิดอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชวี ติ
ข้อควรระวัง : สัญลักษณ์นีแสดงว่าการใช้งานทีผิดอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล (* )
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ (* )
* : การบาดเจ็บส่วนบุคคลหมายถึง อุบตั เิ หตุเล็กน้อย การลุกไหม้หรือไฟดูด
ซึงไม่จาํ เป็ นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
* : ความเสียหาแก่ทรัพย์สนิ หมายถึง ความเสียหาทีรุนแรงกว่า ซึงส่งผลต่อ
ทรัพย์สนิ หรือทรัพยากร
สําหรับการใช้งานทัวไป
สายจ่ายไฟอย่างน้อยจะต้องเป็ นสายชนิดอ่อนหุม้ ด้วย โพลีคลอโรพรีน (แบบ H07RN-F)
หรือสายไฟทีตรงตามข้อกําหนด
IEC66 (ควรติดตังตามข้อกําหนดการเดินสายไฟ )
ข้อควรระวัง
เครืองนีต้องได้รบั การต่อเข้ากับตัวจ่ายไฟหลักด้วยเบรคเกอร์วงจรไฟฟ้ า หรือสวิตช์ทมีี การ
แยกขัวสัมผัสอย่างน้อย มม. ในทุกขัว
อันตราย
ใช้โดยผูช้ าํ นาญงานเท่านัน
ปิ ดตัวจ่ายไฟหลักก่อนการปฏิบตั งิ านทีเกียวข้องกับไฟฟ้ า ให้แน่ ใจว่าได้ปิดสวิตช์ไฟทังหมด
แล้ว การละเลยอาจทําให้เกิดไฟฟ้ าช็อต
ต่อสายไฟอย่างถูกต้อง ถ้าต่อสายผิดพลาด อาจทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้ าเกิดการเสียหายได้
ตรวจดูสายดินอย่าให้ขาดหรือหลุดก่อนการติดตัง
อย่าติดตังใกล้กบั แหล่งก๊าซไวไฟหรือไอก๊าซ การละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําอาจเป็ นผลให้
เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้

เพือเป็ นการป้ องกันตัวเครืองภายในไม่ให้รอ้ นเกิน และไม่ทาํ ให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้
วางเครืองให้ห่าง (มากว่า ม.) จากแหล่งความร้อน เช่นเครืองกระจายความร้อน, เครืองทํา
ความร้อน เตาหลอม เตาไฟ เป็ นต้น
คําเตือน
อย่าแก้ไขดัดแปลงเครืองโดยการถอดตัวป้ องกัน หรือลัดวงจรสวิตช์ภายในเพือความปลอดภัย
ไม่ควรติดตังในสถานทีทีไม่สามารถรองรับนําหนักของตัวเครืองได้ เพราะถ้าเครืองหล่นลงมา
จะทําให้เกิดอันตรายและสิงของเสียหายได้
ก่อนทํางานเกียวกับไฟฟ้ า ควรติดปลักทีได้มาตรฐานเข้ากับสายจ่ายไฟ และต่อสายดินให้กบั
อุปกรณ์
เครืองต้องได้รบั การติดตังตามข้อกําหนดการเดินสายไฟ ถ้าตรวจพบความเสียหายอย่าติดตัง
เครืองให้ตดิ ต่อตัวแทนจําหน่ายทันที
อย่าใช้วธิ กี ารทําความสะอาดนอกเหนือจากวิธกี ารทีผูผ้ ลิตแนะนํา
ควรวางเครืองไว้ในห้องทีปราศจากแหล่งจุดติดไฟทีทํางานตลอดเวลา (เช่น เปลวไฟทีไม่มสี งิ
ปิ ดกัน เครืองใช้ไฟฟ้ าทีใช้ก๊าซทีกําลังทํางานอยู่ หรือเครืองทําความร้อนทีใช้ไฟฟ้ าทีกําลัง
ทํางานอยู)่
ข้อควรระวัง
ถ้าเครืองถูกนําหรือความชืนก่อนการติดตัง อาจทําให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรได้ อย่าเก็บเครือง
ไว้ในห้องใต้ดนิ ทีชืนหรือให้เครือถูกฝนหรือนํา
หลังนําเครืองออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ ตรวจดูความเสียหายทีอาจเกิดขึนอย่างละเอียด
อย่าติดตังเครืองในสถานทีซึงอาจมีการัวไหลของก๊าซไวไฟเกิดขึน ในกรณีทก๊ี าซรัวและสะสม
อยู่โดยรอบตัวเครือง อาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าติดตังในสถานทีซึงจะเพิมความสันให้กบั เครือง อย่าติดตังในสถานทีซึงสามารถขยาย
ระดับเสียงขอเครือง
เพือหลีกเลียงการได้รบั บาดเจ็บ ระวังเมือจับถือส่วนทีมีขอบคม
กรุณาอ่านคูม่ อื การติดตังนีอย่างละเอียดก่อนติดตังเครือง ในคูม่ อื ประกอบด้วยคําแนะนํา
สําคัญเพือการติดตังอย่างถูกต้อง
ผูผ้ ลิตจะไม่รบั ประกันความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเลยต่อคําแนะนําในคูม่ อื เล่มนี

ชิ นส่วนอุปกรณ์เสริ ม
หมายเลข

ชือชิ นส่วน

จํานวน

1

แผ่นติดตัง

1

2

รีโมทคอนโทรลไร้สาย

1

3

แบตเตอรี

2

4

โครงเสียบรีโมทคอนโทรล

1

5

แผ่นกรอง
Active Carbon Cleaning

1(012)
2(018-36)

6

สกรูยดึ

6

7

สกรูหวั แบน

2

8

คู่มอื การใช้งาน

1

9

คู่มอื การติดตัง

1

10

สกรู

แผ่นกรองอากาศ
ทําความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ สัปดาห์
.เปิ ดหน้ากากด้านหน้า (ช่องลมเข้า)
.ถอดแผ่นกรองออก ถ้าแผ่นกรองติดอยู่บนแผ่นกรองอากาศ
.ดูดฝุ่ นหรือล้างแผ่นกรองด้วยนํา แล้วปล่อยทิงไว้ให้แห้ง
.ประกอบแผ่นกรองเข้าทีและปิ ดหน้ากากด้านหน้า

รูปร่าง

แผ่นกรอง Active Carbon Cleaning
ช่วยในการกรองอากาศและต่อต้านสารทีก่อให้เกิดภูมแิ พ้
ทําความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ เดือน หรือเมือฝุ่ นเกาะเต็ม
.ดูดฝุ่ นทีด้านบนของแผ่นกรองเบาๆ
(ห้ามใช้นําทําความสะอาดแผ่นกรอง)
.เปลียนแผ่นกรองทุกๆ ปี หรือเร็วกว่านัน
(P/N: 42HQV9006)
หมายเหตุ :
อายุการใช้งานของแผ่นกรองขึนอยู่กบั ระดับของฝุ่ นทีอยู่ในสภาวะแวดล้อมนัน
หากระดับของฝุ่ นมีมาก อาจจะต้องทําความสะอาดและเปลียนแผ่นกรองบ่อย
เราขอแนะนําให้คณ
ุ ติดตังแผ่นกรองอากาศเพือเพิมประสิทธิภาพของเครืองปรับอากาศในการ
กรองอากาศบริสุทธิและดับกลินมากยิงขึน

2(018-36)
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ผังการติ ดตังตัวเครือง
42VSGS012W

42VSGS018W
42VSGS024W
42VSGS030W
42VSGS036W

-4-

-5-

สถานทีติ ดตัง
สถานทีซึงมีพนที
ื โดยรอบเครืองตามทีแสดงไว้ในผังการติดตัง
สถานทีซึงไม่มสี งกี
ิ ดขวางใกล้ช่องรับและระบายอากาศ
สถานทีซึงสามารถเปิ ดหน้ากากเครืองออกได้
การติดตังภายในอาคารควรมีความสูงในการติดตังอย่างน้อย . เมตร และต้องหลีกเลียง
การวางสิงของใดๆ ไว้บนตัวเครืองด้วย
ข้อควรระวัง
อย่าให้ตวั รับสัญญาณไร้สายของตัวเครืองถูกแสงแดดโดยตรง
ส่วนไมโครโปรเซสเซอร์ในตัวเครืองไม่ควรอยู่ใกล้กบั แหล่งทีมีคลืนวิทยุ (RF) รบกวน
(รายละเอียดดูในคูม่ อื การใช้งาน)
รีโมทคอนโทรล
ไม่ควรมีสงกี
ิ ดขวางการส่งสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เช่น ผ้าม่าน ซึงจะกันสัญญาณจาก
ตัวเครืองได้
อย่าติดตังรีโมทคอนโทรลในสถานทีถูกแสงแดดโดยตรง หรือใกล้กบั แหล่ง ทําความร้อน
เช่น เตาไฟ
เก็บรีโมทคอนโทรลให้ห่างจากเครืองรับโทรทัศน์หรือเครืองเสียงทีใกล้ทสุี ดอย่างน้อย เมตร
(เพือป้ องกันการรบกวนของสัญญาณ)
ตําแหน่ งของรีโมทคอนโทรลถูกกําหนดตามทีแสดงไว้ดา้ นล่าง

การเจาะรูและการติ ดแผ่นติ ดตัง
การเจาะรู
เมือติดตังท่อนําเย็นจากด้านหลัง

42VSGS012W

42VSGS018W, 42VSGS024W
42VSGS030W, 42VSGS036W
หลังกําหนดตําแหน่ งรูท่อบนแผ่นยึด ( ) เจาะรูท่อ (ø65 มม.) ให้เอียง ลงไปทางภายนอก
เพียงเล็กน้อย
ข้อสังเกต
เมือเจาะผนังทีมีโครงโลหะ โครงลวด หรือแผ่นโลหะ ให้ใช้ฝาปิ ดสําหรับรูทอ่ ซึงขายต่างหาก
การติ ดแผ่นติ ดตัง

42VSGS012W

42VSGS018W
42VSGS024W
42VSGS030W
42VSGS036W

การติ ดตังท่อนําทิ งและท่อนําเย็น

เมือติ ดแผ่นติ ดตังกับผนังโดยตรง
1. ติดแผ่นติดตังเข้ากับผนังโดยใช้สกรูยดึ ทีส่วนบนและส่วนล่างเพือเกียวเข้ากับ ตัวเครือง
2. การติดแผ่นติดตังบนผนังคอนกรีตด้วยสลักเกลียวสมอ ให้ใช้รสู าํ หรับสลักเกลียวสมอ
ตามภาพแสดงด้านล่าง
3. ติดตังแผ่นติดตังบนผนังตามแนวนอน
ข้อควรระวัง
เมือติดตังแผ่นติดตังด้วยสกรูยดึ อย่าใช้รสู าํ หรับสลักเกลียวสมอไม่เช่นนันเครืองอาจตกลงมา
และทําให้ได้รบั บาดเจ็บและความเสียหายต่อ ทรัพย์สนิ

การวางท่อนําทิ งและท่อนําเย็น
เนืองจากหยดนําอาจทําให้เครืองเกิดปั ญหาได้ จึงต้องหุม้ ฉนวนท่อต่อทังสองท่อ
(ใช้โฟมโพลีเอธีลนี เป็ นฉนวน)

ข้อควรระวัง
การติดตังเครืองไม่มนคงอาจทํ
ั
าให้ได้รบั บาดเจ็บ และความเสียหายต่อ ทรัพย์สนิ ถ้าเครือง
ตกลงมา
ในกรณีทผนั
ี งเป็ นแบบบล็อค อิฐ คอนกรีต หรือชนิดคล้ายกันนี ให้เจาะรูขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง มม. ทีผนัง
ใส่พุกยึดสําหรับสกรูยดึ 6
ข้อสังเกต
ยึดมุมสีด้านและส่วนล่างของแผ่นติดตังด้วยสกรูยดึ ถึง ตัว เพือติดตัง
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1. การตัดรอยตัดที ด้านหลังตัวเครืองปรับอากาศ
ให้ตดั พลาสติกทางด้านซ้ายหรือขาวทีแผงด้านหน้าตัวเครืองปรับอากาศ สําหรับการนําท่อ
นําเย็นออกทางด้านซ้ายหรือขวาและตัดพลาสติกทางด้านล่างซ้ายหรือขวาของแผงด้านหน้า
ตัวเครืองปรับอากาศเพือนําท่อออกทาง ด้านล่างโดยใช้คมี ในการตัดพลาสติก
2. การเปลียนท่อนําทิ ง
สําหรับการต่อท่อทางด้านซ้าย การต่อด้านล่างซ้าย และการต่อด้านหลังซ้าย จะต้องเปลียน
ท่อนําทิงและจุกปิ ดท่อนําทิง
วิ ธีการถอดท่อนําทิ ง
สามารถถอดท่อนําทิงออกได้โดยถอดสกรูทยึี ดท่อ
นําทิงจากนันดึงท่อออก
เมือถอดท่อนําทิง ควรระมัดระวังไม่ให้โดนส่วนที
แหลมคมของแผ่นเหล็ก เพราะอาจทําให้บาดเจ็บได้
ในการประกอบท่อนําทิง ให้เสียบท่อนําทิงให้แน่น
จนกระทังส่วนเชือมต่อสัมผัสกับฉนวนกันความร้อน
แล้วยึดด้วยสกรูตวั เดิม
วิ ธีการถอดจุกปิ ดท่อนําทิ ง
ใช้คมี หัวแหลมหนีบจุกปิ ดท่อนําทิง แล้วดึงออก
วิ ธีปิดจุกปิ ดท่อนําทิ ง
1. สอดประแจหกเหลียม ( มม.)
เข้าไปกลางจุกปิ ดท่อนําทิง

-72. ดันจุกปิ ดท่อนําทิงเข้าไปให้แน่น

ข้อควรระวัง
ใส่ท่อนําทิงและจุกปิ ดท่อนําทิงให้แน่ นหนา มิฉะนัน
นําอาจรัวได้
การต่อท่อด้านขวาหรือซ้าย
หลังกรีดรอยตัดทีแผงด้านหนาตัวเครือง ปรับอากาศ
ด้วยมีดหรือลิม ให้ตดั ออกด้วยคีมหรือเครืองมืออืน
ทีคล้ายกัน
การต่อท่อด้านขวาล่างหรือด้านซ้ายล่าง
หลังกรีดรอยตัดทีแผงด้านหนาตัวเครือง ปรับอากาศ
ด้วยมีดหรือลิม ให้ตดั ออกด้วยคีมหรือเครืองมืออืน
ทีคล้ายกัน

ข้อสังเกต
ถ้าดัดท่อไม่ถกู ต้อง อาจทําให้ตวั เครืองติดบนผนังไม่มนคง
ั หลังสอดท่อ ต่อเชือมผ่านรูทอ่
ต่อท่อต่อเชือมเข้ากับท่อจากตัวเครืองและพันรอบท่อด้วยเทป พันท่อ
ข้อควรระวัง
พันท่อต่อ ( ท่อ) และสายเชือมต่อเข้าด้วยกันให้แน่ นด้วยเทปพันท่อ ในกรณีทเป็
ี นท่อออก
ทางซ้ายและทางด้านหลังซ้าย พันเฉพาะท่อต่อ ( ท่อ) เข้าด้วยกันด้วยเทปพันท่อ
จัดวางท่ออย่างระมัดระวัง อย่าให้ท่อใดๆ ยืนออกจากแผ่นหลังของตัว เครืองภายใน
ต่อท่อจากตัวเครืองและท่อต่อเชือมเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวัง แกะเทปที หุม้ บนท่อต่อเชือม
ออก เพือหลีกเลียงการพันเทปสองชันทีข้อต่อ หุม้ ข้อต่อ ด้วยเทปไวนิล หรืออืนๆ
เนืองจากหยดนําจะทําให้เครืองมีปัญหา จึงต้องหุม้ ฉนวนท่อต่อเชือมทัง สองท่อ
(ใช้โฟมโพลีเอธีลนี เป็ นฉนวน)
เมือดัดท่อ ดัดอย่างระมัดระวังอย่าให้ทอ่ บุบ

การติ ดตัวเครือง
1. สอดท่อผ่านช่องในผนัง และเกียวตัวเครืองบนแผ่นติดตังเข้าที ขอเกียวบน
2. เลือนตัวเครืองไปมาซ้ายขวาเพือทดสอบว่าเครืองเกียวอยู่บนแผ่น ติดตังแน่นดีแล้ว
3. ขณะดันตัวเครืองภายในเข้าไปยังผนัง เกียวเครืองทีส่วนล่างบนแผ่นติดตัง ดึงตัวเครือง
เข้าหาตัวเพือทดสอบว่าเครืองเกียวอยู่บนแผ่นติดตังแน่น ดีแล้ว

การต่อท่อออกด้านซ้าย
ดัดท่อต่อให้ห่างจากผนัง มม. ถ้าดัดท่อต่อมากกว่า มม. อาจทําให้ตวั เครืองติดบนผนัง
ไม่มนคง
ั ดังนันควรดัดท่อโดยใช้เครืองดัดแบบสปริงเพือไม่ให้ทอ่ บุบ
ดัดท่อต่อใช้รศั มีประมาณ มม.
การต่อท่อส่งหลังการติดตังเครือง (ดูรปู )
สําหรับการถอดตัวเครือง ออกจากแผ่นติดตัง
ให้ดงึ ตัวเครืองเข้าหาตัวขณะดันข้างใต้
ตรงส่วนทีระบุไว้

การเดิ นท่อนําเย็น

รายละเอียด ( - )
ส่วนล่างของตัวเครืองอาจลอยขึน ทังนีขีนอยู่กบั
สภาพของการเชือมต่อท่อ ทําให้ไม่สามารถติดเข้า
กับแผ่นติดตังได้ในกรณีนีให้ใช้ 10 สกรูทมีี มาให้
ในการติดตังเครืองเข้ากับแผ่นติดตัง

Typical water piping diagram
Field supply

การระบายนํา
1. ปล่อยท่อนําทิงให้ลาดลง
ข้อสังเกต
ควรเจาะรูดา้ นนอกให้ลาดเอียงลงเล็กน้อย

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

2. ทดลองใส่นําในถาดรับนําทิง เพือทดสอบการระบายของนําออกสูภ่ ายนอก
3. เมือต่อท่อต่อนําทิง หุม้ ส่วนเชือมต่อท่อต่อนําทิงด้วยฉนวนหุม้ ท่อ

ประแจจับ ท่อ
(ขัน ท่อ เข้า)

ประแจปากตาย
(ล็อ คอยู่ก ับ ที)

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

ข้อควรระวัง
จัดวางท่อนําทิงให้ระบายนําจากเครืองได้สะดวก การระบายนําทีไม่เหมาะสมทําให้เกิดการ
หยดของนําได้
เครืองปรับอากาศนีถูกออกแบบให้ระบายนํา
ทีเกิดจากหยดนําซึงเกาะอยู่ดา้ นหลังของตัว
เครืองให้ไหลลงถาดรับนําทิง ดังนัน ไม่ควร
ติดตังสายไฟหรืออุปกรณ์อนๆ
ื เหนือแนวระบายนํา
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การเชือมต่อสายไฟ

การเดิ นสายเชือมต่อทําได้โดยไม่ต้องถอดแผงด้านหน้ าออก
1. ถอดหน้ากากด้านหน้า เปิ ดหน้ากากด้านหน้าขึนและดึงเข้าหาตัว
2. ถอดฝาครอบขัวต่อและตัวยึดสายไฟ
3. สอดสายเชือมต่อ (ตามทีกําหนดไว้) เข้าไปในรูทอ่ ทีผนัง
4. ดึงสายเชือมต่อผ่านช่องสายไฟทีแผงด้านหลัง ให้สายโผล่ออกมาด้านหน้า ประมาณ
5. สอดสายเชือมต่อเข้าไปในบล็อคขัวต่อให้สุด และยึดให้แน่นด้วยสกรู
6. แรงบิดในการขันแน่ น : . นิวตันเมตร ( . กก.ม.)
7. ยึดสายเชือมต่อให้แน่ นด้วยตัวยึดสายไฟ
8. ติดฝาครอบขัวต่อ ตัวรองแผ่นด้านหลัง และหน้ากากด้านหน้าทีตัวเครือง

แหล่งจ่ายไฟและการเชือมต่อสายเชือมต่อ

ซม.
42VSGS012W

วิ ธีการติ ดตังหน้ ากากด้านหน้ าทีตัวเครืองภายใน
สําหรับการประกอบหน้ากากด้านหน้า ให้ประกอบในลําดับย้อนกลับกับการถอด
42VSGS018W
42VSGS024W
42VSGS030W
42VSGS036W

WIRING DIAGRAM

42VSGS018W-10FR
42VSGS024W-10FR
42VSGS030W-10FR
42VSGS036W-10FR

42VSGS012W-10FR
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- 11 ข้อควรระวัง
1. แหล่งจ่ายไฟต้องเหมือนกับพิกดั ของเครืองปรับอากาศ
2. ควรมีแหล่งจ่ายไฟสําหรับการใช้งานของเครืองปรับอากาศโดยเฉพาะ
3. สายไฟของแหล่งจ่ายไฟสําหรับเครืองปรับอากาศนีต้องใช้เบรคเกอร์วงจรไฟฟ้ า
4. ควรแน่ใจว่าขนาดและวิธกี ารเดินสายไฟของแหล่งจ่ายไฟ สายเชือมต่อเป็ นไปตามข้อกําหนด
5. สายทุกเส้นต้องเชือมต่อกันอย่างแน่นหนา
6. เดินสายไฟเพือให้เกิดวิสยั สามารถของการเดินสายไฟปกติทวไป
ั
7. การเชือมต่อสายทีไม่ถกู ต้องอาจทําให้ส่วนทีเป็ นไฟฟ้ าไหม้
8. การเดินสายไฟทีไม่ถกู ต้องหรือไม่สมบูรณ์ จะทําให้เกิดการติดไหม้หรือควันไฟได้
9. ผลิตภัณฑ์นีสามารถเชือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักได้
การเชือมต่อกับการเดินสายไฟแบบตายตัว : สวิตช์ทตัี ดการเชือมต่อขัวสายไฟทุกขัว และมี
ระยะห่างหน้าสัมผัสอย่างน้อย มม. ในทุกขัวสายไฟ ต้องใช้รว่ มในการ เดินสายแบบตายตัว

การเลือกรีโมทคอนโทรล A-B
การติดตังเครืองปรับอากาศสองตัวในห้องเดียวกัน หรือห้องทีเชือมติดกัน หากสังการใช้งาน
ด้วยรีโมทคอนโทรล เครืองปรับอากาศทังสองตัวจะได้รบั สัญญาณ และทํางานเหมือนกัน
ในกรณีนีสามารถตังให้เครืองปรับอากาศและ รีโมทคอนโทรลคู่ใดคูห่ นึงเป็ นแบบ B ได้
(เครืองปรับอากาศจะถูกตังเป็ นแบบ A มาจากโรงงาน)
หากตังค่าระหว่างรีโมทคอนโทรลและตัวเครืองภายในไม่เหมือนกันจะไม่สามารถส่งสัญญาณ
ถึงกันได้
การต่อท่อและสายไฟ ไม่เกียวข้องกับการตังค่าแบบ A หรือการตังค่าแบบ B
การแยกใช้รโี มทคอนโทรลควบคุมการทํางานแต่ละตัว ในกรณีทติี ดตังเครืองปรับอากาศสอง
เครืองใกล้กนั
การตังรีโมทคอนโทรล B
กดปุ่ม [RESET] ทีชุดภายในเพือเปิ ดเครืองปรับอากาศ
ชีรีโมทคอนโทรลไปทีชุดภายใน
ใช้ปลายดินสอกดปุ่ม [CHECK] ทีรีโมทคอนโทรลค้างไว้โดย ข้อความ “00” จะแสดงขึนมา
บนหน้าจอ (รูป )
กดปุ่ม [MODE] ในขณะทีกดปุ่ม [CHECK] ค้างไว้อยู่สญ
ั ลักษณ์ “B” จะแสดงขึนมาบนหน้าจอ
และข้อความ “00” จะหายไป และเครืองปรับอากาศจะปิ ดการทํางาน รีโมทคอนโทรล B ถูก
บันทึกไว้แล้ว (รูป )
หมายเหตุ: . ทําซําขันตอนดา◌้นบนเพือรีเซ็ตรีโมทคอนโทรลไปเปน็ รีโมทคอนโทรล A
. รีโมทคอนโทรล A จะไม่แสดงสัญลักษณ์ “A”
. ค่าทีตังมาจากโรงงานคือ A

การตังการเริ มทํางานใหม่โดยอัตโนมัติ

การทดสอบ
เพือสลับไปยังโหมด TEST RUN (COOL) กดปุ่ม [RESET] ค้างไว้นาน
(จะเกิดเสียงปี บสัน ๆ)

ผลิตภัณฑ์นีถูกออกแบบมาให้สามารถเริมทํางานใหม่หลังไฟฟ้ าขัดข้อง เครือง จะเริมงาน
อีกครังในสภาวะเดิมได้โดยอัตโนมัติ
รายละเอียด
ระบบเริมทํางานใหม่โดยอัตโนมัตขิ องผลิตภัณฑ์นีอยู่ทตํี าแหน่งปิ ดในขณะขนส่ง
สามารถเปลียนเป็ นตําแหน่ งเปิ ดได้เมือต้องการ
การตังการเริ มทํางานใหม่โดยอัตโนมัติ
1. กดปุ่ม [RESET] ทีเครืองภายในค้าไว้ วินาที เพือตังการทํางาน (มีเสียงบิป ครังและ
ไฟแสดงการทํางานกะพริบ ครังต่อวินาทีเป็ นเวลา วินาที)
2. กดปุ่ม [RESET] ทีเครืองภายในค้างไว้ วินาทีเพือยกเลิกการทํางาน (มีเสียงบิป ครัง
แต่ไฟแสดงการทํางานไม่กะพริบ)
ในกรณีทมีี การตังเวลาเปิ ดหรือการตังเวลาปิ ด ระบบนีจะไม่ทาํ งาน

วินาที
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บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก
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