
AIR CONDITIONER (Chilled water coil)
Installation Manual

Wall Type Chilled Water Coil
Model Name :

42VSGS012W
42VSGS018W

VI_IM_42VSGS_REV.0521

คู่มอืการตดิตงั

42VSGS024W
42VSGS030W
42VSGS036W



ข้อควรระวงัเพือความปลอดภยั

ก่อนการตดิตงั โปรดอ่านขอ้ควรระวงัเพอืความปลอดภยัอยา่งระมดัระวงั

อ่านขอ้ควรระวงัในคูม่อืนีอย่างละเอยีดก่อนการใชง้าน

ควรทาํตามขอ้ควรระวงัทเีขยีนไว ้ณ ทนีีเพอืหลกีเลยีงอนัตรายทอีาจเกดิขนึตอ่ไปนีเป็น
สญัลกัษณ์ และความหมาย

คาํเตือน : สญัลกัษณ์นีแสดงว่าการใชง้านทผีดิอาจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็สาหสัหรอืถงึแกช่วีติ

สายจ่ายไฟอยา่งน้อยจะตอ้งเป็นสายชนิดอ่อนหุม้ดว้ย โพลคีลอโรพรนี (แบบ H07RN-F) 
หรอืสายไฟทตีรงตามขอ้กาํหนด  IEC66 (ควรตดิตงัตามขอ้กาํหนดการเดนิสายไฟ )

เครอืงนีตอ้งไดร้บัการต่อเขา้กบัตวัจ่ายไฟหลกัดว้ยเบรคเกอรว์งจรไฟฟ้า หรอืสวติชท์มีกีาร 
แยกขวัสมัผสัอย่างน้อย  มม. ในทกุขวั

ใชโ้ดยผูช้าํนาญงานเทา่นนั
ปิดตวัจ่ายไฟหลกัก่อนการปฏบิตังิานทเีกยีวขอ้งกบัไฟฟ้า ใหแ้น่ใจว่าไดป้ิดสวติชไ์ฟทงัหมด
แลว้ การละเลยอาจทาํใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต
ต่อสายไฟอย่างถกูตอ้ง ถา้ต่อสายผดิพลาด อาจทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเกดิการเสยีหายได้
ตรวจดสูายดนิอยา่ใหข้าดหรอืหลุดก่อนการตดิตงั
อย่าตดิตงัใกลก้บัแหล่งก๊าซไวไฟหรอืไอก๊าซ การละเลยไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําอาจเป็นผลให้
เกดิเพลงิไหมห้รอืระเบดิได้

ข้อควรระวงั : สญัลกัษณ์นีแสดงว่าการใชง้านทผีดิอาจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ส่วนบุคคล (* )
หรอืความเสยีหายแกท่รพัยส์นิ (* )
*  : การบาดเจบ็ส่วนบุคคลหมายถงึ อุบตัเิหตุเลก็น้อย การลกุไหมห้รอืไฟดดู 
ซงึไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล
*  : ความเสยีหาแกท่รพัยส์นิหมายถงึ ความเสยีหาทรีนุแรงกวา่ ซงึสง่ผลตอ่
ทรพัยส์นิหรอืทรพัยากร

สาํหรบัการใช้งานทวัไป

ข้อควรระวงั

อนัตราย

เพอืเป็นการป้องกนัตวัเครอืงภายในไมใ่หร้อ้นเกนิ และไมท่าํใหเ้กดิอนัตรายจากเพลงิไหม ้
วางเครอืงใหห้่าง (มากว่า  ม.) จากแหล่งความรอ้น เช่นเครอืงกระจายความรอ้น, เครอืงทาํ
ความรอ้น เตาหลอม เตาไฟ เป็นตน้

อย่าแกไ้ขดดัแปลงเครอืงโดยการถอดตวัป้องกนั หรอืลดัวงจรสวติชภ์ายในเพอืความปลอดภยั
ไมค่วรตดิตงัในสถานททีไีมส่ามารถรองรบันําหนกัของตวัเครอืงได ้เพราะถา้เครอืงหล่นลงมา
จะทาํใหเ้กดิอนัตรายและสงิของเสยีหายได้
ก่อนทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า ควรตดิปลกัทไีดม้าตรฐานเขา้กบัสายจา่ยไฟ และต่อสายดนิใหก้บั
อุปกรณ์
เครอืงตอ้งไดร้บัการตดิตงัตามขอ้กาํหนดการเดนิสายไฟ ถา้ตรวจพบความเสยีหายอยา่ตดิตงั
เครอืงใหต้ดิตอ่ตวัแทนจาํหน่ายทนัที
อยา่ใชว้ธิกีารทาํความสะอาดนอกเหนือจากวธิกีารทผีูผ้ลติแนะนํา
ควรวางเครอืงไวใ้นหอ้งทปีราศจากแหล่งจดุตดิไฟททีาํงานตลอดเวลา (เชน่ เปลวไฟทไีมม่สีงิ

คาํเตือน

ปิดกนั เครอืงใชไ้ฟฟ้าทใีชก้๊าซทกีาํลงัทาํงานอยู่ หรอืเครอืงทาํความรอ้นทใีชไ้ฟฟ้าทกีาํลงั
ทาํงานอยู)่

ถา้เครอืงถกูนําหรอืความชนืก่อนการตดิตงั อาจทาํใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจรได ้อยา่เกบ็เครอืง 
ไวใ้นหอ้งใตด้นิทชีนืหรอืใหเ้ครอืถกูฝนหรอืนํา
หลงันําเครอืงออกจากบรรจุภณัฑ ์ตรวจดคูวามเสยีหายทอีาจเกดิขนึอยา่งละเอยีด
อย่าตดิตงัเครอืงในสถานทซีงึอาจมกีารวัไหลของก๊าซไวไฟเกดิขนึ ในกรณทีกี๊าซรวัและสะสม
อยู่โดยรอบตวัเครอืง อาจทาํใหเ้กดิไฟไหมไ้ด้
อยา่ตดิตงัในสถานทซีงึจะเพมิความสนัใหก้บัเครอืง อย่าตดิตงัในสถานทซีงึสามารถขยาย 
ระดบัเสยีงขอเครอืง
เพอืหลกีเลยีงการไดร้บับาดเจบ็ ระวงัเมอืจบัถอืส่วนทมีขีอบคม
กรณุาอ่านคูม่อืการตดิตงันีอย่างละเอยีดก่อนตดิตงัเครอืง ในคูม่อืประกอบดว้ยคาํแนะนํา
สาํคญัเพอืการตดิตงัอย่างถกูตอ้ง
ผูผ้ลติจะไมร่บัประกนัความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากการละเลยต่อคาํแนะนําในคูม่อืเลม่นี

ข้อควรระวงั
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ชินส่วนอปุกรณ์เสริม

ชือชินส่วนหมายเลข รปูร่าง

แผน่ตดิตงั

รโีมทคอนโทรลไรส้าย

1

แบตเตอรี

โครงเสยีบรโีมทคอนโทรล

แผ่นกรอง

สกรหูวัแบน

สกรู

คู่มอืการใชง้าน

คู่มอืการตดิตงั

2

3

จาํนวน

1

1

2

4 1

Active Carbon Cleaning 2(018-36)5

สกรยูดึ6 6

27

1

1

8

9

2(018-36)10
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ทาํความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ  สปัดาห์
.เปิดหน้ากากดา้นหน้า (ช่องลมเขา้)
.ถอดแผ่นกรองออก ถา้แผ่นกรองตดิอยู่บนแผ่นกรองอากาศ
.ดดูฝุ่ นหรอืลา้งแผ่นกรองดว้ยนํา แลว้ปล่อยทงิไวใ้หแ้หง้
.ประกอบแผ่นกรองเขา้ทแีละปิดหน้ากากดา้นหน้า

ช่วยในการกรองอากาศและต่อตา้นสารทกี่อใหเ้กดิภมูแิพ ้
ทาํความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ  เดอืน หรอืเมอืฝุ่ นเกาะเตม็

.ดดูฝุ่ นทดีา้นบนของแผน่กรองเบาๆ
(หา้มใชน้ําทาํความสะอาดแผ่นกรอง)

.เปลยีนแผ่นกรองทุกๆ  ปี หรอืเรว็กวา่นนั
(P/N: 42HQV9006)

หมายเหต ุ:

หากระดบัของฝุ่ นมมีาก อาจจะตอ้งทาํความสะอาดและเปลยีนแผน่กรองบ่อย
เราขอแนะนําใหค้ณุตดิตงัแผ่นกรองอากาศเพอืเพมิประสทิธภิาพของเครอืงปรบัอากาศในการ
กรองอากาศบรสิุทธแิละดบักลนิมากยงิขนึ

แผ่นกรองอากาศ

แผ่นกรอง Active Carbon Cleaning

อายุการใชง้านของแผ่นกรองขนึอยู่กบัระดบัของฝุ่ นทอียู่ในสภาวะแวดลอ้มนนั
1(012)



ผงัการติดตงัตวัเครือง
42VSGS012W
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42VSGS018W
42VSGS024W
42VSGS030W
42VSGS036W
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สถานทซีงึสามารถเปิดหน้ากากเครอืงออกได้
การตดิตงัภายในอาคารควรมคีวามสงูในการตดิตงัอย่างน้อย .  เมตร และตอ้งหลกีเลยีง

อย่าใหต้วัรบัสญัญาณไรส้ายของตวัเครอืงถกูแสงแดดโดยตรง
ส่วนไมโครโปรเซสเซอรใ์นตวัเครอืงไมค่วรอยู่ใกลก้บัแหล่งทมีคีลนืวทิย ุ(RF) รบกวน 
(รายละเอยีดดใูนคูม่อืการใชง้าน)

ไมค่วรมสีงิกดีขวางการส่งสญัญาณจากรโีมทคอนโทรล เช่น ผา้มา่น ซงึจะกนัสญัญาณจาก
ตวัเครอืงได้
อย่าตดิตงัรโีมทคอนโทรลในสถานทถีกูแสงแดดโดยตรง หรอืใกลก้บัแหลง่ ทาํความรอ้น 
เชน่ เตาไฟ
เกบ็รโีมทคอนโทรลใหห้่างจากเครอืงรบัโทรทศัน์หรอืเครอืงเสยีงทใีกลท้สีดุอยา่งน้อย  เมตร 
(เพอืป้องกนัการรบกวนของสญัญาณ)
ตาํแหน่งของรโีมทคอนโทรลถกูกาํหนดตามทแีสดงไวด้า้นลา่ง

หลงักาํหนดตาํแหน่งรทู่อบนแผ่นยดึ (    ) เจาะรทู่อ (ø65 มม.) ใหเ้อยีง ลงไปทางภายนอก
เพยีงเลก็น้อย

เมอืเจาะผนงัทมีโีครงโลหะ โครงลวด หรอืแผน่โลหะ ใหใ้ชฝ้าปิดสาํหรบัรทูอ่ ซงึขายต่างหาก

สถานทซีงึมพีนืทโีดยรอบเครอืงตามทแีสดงไวใ้นผงัการตดิตงั
สถานทซีงึไมม่สีงิกดีขวางใกลช้่องรบัและระบายอากาศ

สถานทีติดตงั

การวางสงิของใดๆ ไวบ้นตวัเครอืงดว้ย
ข้อควรระวงั

รีโมทคอนโทรล

การเจาะรแูละการติดแผน่ติดตงั

เมอืตดิตงัท่อนําเยน็จากดา้นหลงั
การเจาะรู

ข้อสงัเกต

การติดแผ่นติดตงั

42VSGS012W 42VSGS018W, 42VSGS024W
42VSGS030W, 42VSGS036W

42VSGS012W

42VSGS018W

42VSGS030W
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ตดิแผน่ตดิตงัเขา้กบัผนงัโดยใชส้กรยูดึทสี่วนบนและส่วนล่างเพอืเกยีวเขา้กบั ตวัเครอืง
การตดิแผ่นตดิตงับนผนงัคอนกรตีดว้ยสลกัเกลยีวสมอ ใหใ้ชร้สูาํหรบัสลกัเกลยีวสมอ
ตามภาพแสดงดา้นลา่ง
ตดิตงัแผ่นตดิตงับนผนงัตามแนวนอน

เมอืตดิตงัแผน่ตดิตงัดว้ยสกรยูดึ อย่าใชร้สูาํหรบัสลกัเกลยีวสมอไมเ่ชน่นนัเครอืงอาจตกลงมา 
และทาํใหไ้ดร้บับาดเจบ็และความเสยีหายต่อ ทรพัยส์นิ

การตดิตงัเครอืงไมม่นัคงอาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจบ็ และความเสยีหายตอ่ ทรพัยส์นิ ถา้เครอืง
ตกลงมา
ในกรณีทผีนงัเป็นแบบบลอ็ค อฐิ คอนกรตี หรอืชนิดคลา้ยกนันี ใหเ้จาะรขูนาด เสน้ผา่ศนูย์
กลาง  มม. ทผีนงั
ใสพุ่กยดึสาํหรบัสกรยูดึ 

ยดึมมุสดีา้นและสว่นล่างของแผน่ตดิตงัดว้ยสกรยูดึ  ถงึ  ตวั เพอืตดิตงั

เนืองจากหยดนําอาจทาํใหเ้ครอืงเกดิปัญหาได ้จงึตอ้งหุม้ฉนวนทอ่ตอ่ทงัสองทอ่ 
(ใชโ้ฟมโพลเีอธลีนีเป็นฉนวน)

ใหต้ดัพลาสตกิทางดา้นซา้ยหรอืขาวทแีผงดา้นหน้าตวัเครอืงปรบัอากาศ สาํหรบัการนําทอ่
นําเยน็ออกทางดา้นซา้ยหรอืขวาและตดัพลาสตกิทางดา้นล่างซา้ยหรอืขวาของแผงดา้นหน้า
ตวัเครอืงปรบัอากาศเพอืนําท่อออกทาง ดา้นล่างโดยใชค้มีในการตดัพลาสตกิ

สาํหรบัการต่อท่อทางดา้นซา้ย การต่อดา้นลา่งซา้ย และการต่อดา้นหลงัซา้ย จะตอ้งเปลยีน
ท่อนําทงิและจกุปิดท่อนําทงิ

สามารถถอดท่อนําทงิออกไดโ้ดยถอดสกรทูยีดึทอ่ 

เมอืถอดท่อนําทงิ ควรระมดัระวงัไมใ่หโ้ดนสว่นท ี
แหลมคมของแผ่นเหลก็ เพราะอาจทาํใหบ้าดเจบ็ได้
ในการประกอบท่อนําทงิ ใหเ้สยีบท่อนําทงิใหแ้น่น 
จนกระทงัส่วนเชอืมตอ่สมัผสักบัฉนวนกนัความรอ้น

ใชค้มีหวัแหลมหนีบจุกปิดท่อนําทงิ แลว้ดงึออก

สอดประแจหกเหลยีม (  มม.)

เมือติดแผ่นติดตงักบัผนังโดยตรง
1.
2.

3.
ข้อควรระวงั

ข้อควรระวงั

6
ข้อสงัเกต

การติดตงัท่อนําทิงและท่อนําเยน็
การวางท่อนําทิงและท่อนําเยน็

การตดัรอยตดัทีด้านหลงัตวัเครืองปรบัอากาศ1.

การเปลียนท่อนําทิง2.

วิธีการถอดท่อนําทิง

นําทงิจากนนัดงึท่อออก

วิธีการถอดจกุปิดท่อนําทิง

วิธีปิดจกุปิดท่อนําทิง
1.

เขา้ไปกลางจกุปิดทอ่นําทงิ

แลว้ยดึดว้ยสกรตูวัเดมิ



ดนัจุกปิดทอ่นําทงิเขา้ไปใหแ้น่น

ใสท่่อนําทงิและจุกปิดทอ่นําทงิใหแ้น่นหนา มฉิะนนั

หลงักรดีรอยตดัทแีผงดา้นหนาตวัเครอืง ปรบัอากาศ
ดว้ยมดีหรอืลมิ ใหต้ดั ออกดว้ยคมีหรอืเครอืงมอือนื
ทคีลา้ยกนั

ดดัท่อต่อใหห้่างจากผนงั  มม. ถา้ดดัท่อต่อมากกว่า  มม. อาจทาํใหต้วัเครอืงตดิบนผนงั
ไมม่นัคง ดงันนัควรดดัท่อโดยใชเ้ครอืงดดัแบบสปรงิเพอืไมใ่หท้อ่บุบ

การต่อท่อส่งหลงัการตดิตงัเครอืง (ดรูปู)

ถา้ดดัท่อไมถ่กูตอ้ง อาจทาํใหต้วัเครอืงตดิบนผนงัไมม่นัคง หลงัสอดท่อ ตอ่เชอืมผา่นรทูอ่ 
ต่อท่อต่อเชอืมเขา้กบัท่อจากตวัเครอืงและพนัรอบทอ่ดว้ยเทป พนัทอ่

พนัท่อต่อ (  ท่อ) และสายเชอืมต่อเขา้ดว้ยกนัใหแ้น่นดว้ยเทปพนัทอ่ ในกรณทีเีป็นทอ่ออก
ทางซา้ยและทางดา้นหลงัซา้ย พนัเฉพาะทอ่ตอ่ (  ท่อ) เขา้ดว้ยกนัดว้ยเทปพนัทอ่
จดัวางท่ออย่างระมดัระวงั อย่าใหท้่อใดๆ ยนืออกจากแผ่นหลงัของตวั เครอืงภายใน
ต่อท่อจากตวัเครอืงและท่อต่อเชอืมเขา้ดว้ยกนัอย่างระมดัระวงั แกะเทปท ีหุม้บนทอ่ตอ่เชอืม
ออก เพอืหลกีเลยีงการพนัเทปสองชนัทขีอ้ต่อ หุม้ขอ้ต่อ ดว้ยเทปไวนิล หรอือนืๆ
เนืองจากหยดนําจะทาํใหเ้ครอืงมปีัญหา จงึตอ้งหุม้ฉนวนทอ่ตอ่เชอืมทงั สองทอ่ 
(ใชโ้ฟมโพลเีอธลีนีเป็นฉนวน)
เมอืดดัท่อ ดดัอยา่งระมดัระวงัอยา่ใหท้อ่บุบ

สอดท่อผ่านชอ่งในผนงั และเกยีวตวัเครอืงบนแผน่ตดิตงัเขา้ท ีขอเกยีวบน
เลอืนตวัเครอืงไปมาซา้ยขวาเพอืทดสอบวา่เครอืงเกยีวอยู่บนแผ่น ตดิตงัแน่นดแีลว้
ขณะดนัตวัเครอืงภายในเขา้ไปยงัผนงั เกยีวเครอืงทสี่วนลา่งบนแผ่นตดิตงั ดงึตวัเครอืง
เขา้หาตวัเพอืทดสอบว่าเครอืงเกยีวอยู่บนแผน่ตดิตงัแน่น ดแีลว้

สาํหรบัการถอดตวัเครอืง ออกจากแผ่นตดิตงั 
ใหด้งึตวัเครอืงเขา้หาตวัขณะดนัขา้งใต ้

2.
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ข้อควรระวงั

การต่อท่อด้านขวาหรือซ้าย

การต่อท่อด้านขวาล่างหรือด้านซ้ายล่าง
หลงักรดีรอยตดัทแีผงดา้นหนาตวัเครอืง ปรบัอากาศ
ดว้ยมดีหรอืลมิ ใหต้ดั ออกดว้ยคมีหรอืเครอืงมอือนื
ทคีลา้ยกนั

การต่อท่อออกด้านซ้าย

ดดัท่อต่อใช้รศัมีประมาณ  มม.

ข้อสงัเกต

ข้อควรระวงั

การติดตวัเครือง
1.
2.
3.

ตรงส่วนทรีะบุไว้

นําอาจรวัได้
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ปลอ่ยท่อนําทงิใหล้าดลง

สภาพของการเชอืมต่อท่อ ทาํใหไ้มส่ามารถตดิเขา้ 
กบัแผ่นตดิตงัไดใ้นกรณีนีใหใ้ช ้      สกรทูมีมีาให้
ในการตดิตงัเครอืงเขา้กบัแผ่นตดิตงั

ควรเจาะรดูา้นนอกใหล้าดเอยีงลงเลก็น้อย

จดัวางท่อนําทงิใหร้ะบายนําจากเครอืงไดส้ะดวก การระบายนําทไีมเ่หมาะสมทาํใหเ้กดิการ
หยดของนําได้

เครอืงปรบัอากาศนีถกูออกแบบใหร้ะบายนํา 
ทเีกดิจากหยดนําซงึเกาะอยู่ดา้นหลงัของตวั 
เครอืงใหไ้หลลงถาดรบันําทงิ ดงันนั ไมค่วร
ตดิตงัสายไฟหรอือปุกรณ์อนืๆ เหนือแนวระบายนํา

การประกอบวาลว์เขา้กบัคอยล ์จะตอ้งมกีารหุม้ฉนวนทที่อเพอืป้องกนัการเกดิหยดนํา

ท่อและฉนวนกนัความรอ้นตอ้งทาํจากวสัดตุอ่ไปนี
ท่อ : ท่อไวนิลคลอไรดแ์บบแขง็ VP25 (เสน้ผ่านศนูยก์ลางรอบนอก = Ø32 มม.)
ฉนวนกนัความรอ้น : โฟมโพลเีอธลีนี หนา  มม. หรอืมากกวา่

การระบายนํา
1.

รายละเอียด ( - )
ส่วนลา่งของตวัเครอืงอาจลอยขนึ ทงันีขนีอยู่กบั

10

ข้อสงัเกต

ทดลองใส่นําในถาดรบันําทงิ เพอืทดสอบการระบายของนําออกสูภ่ายนอก2.
3. เมอืต่อท่อต่อนําทงิ หุม้ส่วนเชอืมต่อท่อต่อนําทงิดว้ยฉนวนหุม้ทอ่

ข้อควรระวงั

water out

water in

Fan Coil

water return

water supply

3-way motorized valve

Unit

shut off valve

shut off valve

Field supply

Typical water piping diagram

การเดินท่อนําเยน็

การต่อท่อเขา้หรอืออกจากเครอืงปรบัอากาศใหข้นัโดยใชป้ระแจ  ตวั (ตามรปู)

วสัดทุีใช้ทาํฉนวนกนัความร้อน/ท่อ

ข้อต่อทองเหลือง

ท ่อนาํเยน็

ท ่อจากคอยล ์

ประแจปากตาย

ประแจจับท ่อ (ล็อคอยู่ก ับท ี)

(ขันทอ่เข ้า)
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การเชือมต่อสายไฟ
การเดินสายเชือมต่อทาํได้โดยไม่ต้องถอดแผงด้านหน้าออก

ถอดหน้ากากดา้นหน้า เปิดหน้ากากดา้นหน้าขนึและดงึเขา้หาตวั1.
ถอดฝาครอบขวัต่อและตวัยดึสายไฟ2.
สอดสายเชอืมต่อ (ตามทกีาํหนดไว)้ เขา้ไปในรทูอ่ทผีนงั3.
ดงึสายเชอืมต่อผ่านชอ่งสายไฟทแีผงดา้นหลงั ใหส้ายโผล่ออกมาดา้นหน้า ประมาณ  ซม.4.
สอดสายเชอืมต่อเขา้ไปในบลอ็คขวัต่อใหสุ้ด และยดึใหแ้น่นดว้ยสกรู5.
แรงบดิในการขนัแน่น : .  นิวตนัเมตร ( .  กก.ม.)6.
ยดึสายเชอืมตอ่ใหแ้น่นดว้ยตวัยดึสายไฟ7.
ตดิฝาครอบขวัตอ่ ตวัรองแผ่นดา้นหลงั และหน้ากากดา้นหน้าทตีวัเครอืง8.

วิธีการติดตงัหน้ากากด้านหน้าทีตวัเครืองภายใน
สาํหรบัการประกอบหน้ากากดา้นหน้า ใหป้ระกอบในลาํดบัยอ้นกลบักบัการถอด

แหล่งจ่ายไฟและการเชือมต่อสายเชือมต่อ

42VSGS012W

42VSGS018W

42VSGS030W
42VSGS024W

42VSGS036W
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WIRING DIAGRAM
42VSGS012W-10FR

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



ข้อควรระวงั
แหล่งจ่ายไฟตอ้งเหมอืนกบัพกิดัของเครอืงปรบัอากาศ1.
ควรมแีหลง่จา่ยไฟสาํหรบัการใชง้านของเครอืงปรบัอากาศโดยเฉพาะ2.
สายไฟของแหล่งจ่ายไฟสาํหรบัเครอืงปรบัอากาศนีตอ้งใชเ้บรคเกอรว์งจรไฟฟ้า3.
ควรแน่ใจว่าขนาดและวธิกีารเดนิสายไฟของแหล่งจ่ายไฟ สายเชอืมตอ่เป็นไปตามขอ้กาํหนด4.
สายทุกเสน้ตอ้งเชอืมต่อกนัอย่างแน่นหนา5.
เดนิสายไฟเพอืใหเ้กดิวสิยัสามารถของการเดนิสายไฟปกตทิวัไป6.
การเชอืมต่อสายทไีมถ่กูตอ้งอาจทาํใหส้่วนทเีป็นไฟฟ้าไหม้7.
การเดนิสายไฟทไีมถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบูรณ์ จะทาํใหเ้กดิการตดิไหมห้รอืควนัไฟได้8.
ผลติภณัฑน์ีสามารถเชอืมต่อกบัแหล่งจา่ยไฟหลกัได้9.
การเชอืมต่อกบัการเดนิสายไฟแบบตายตวั : สวติชท์ตีดัการเชอืมตอ่ขวัสายไฟทกุขวั และมี
ระยะหา่งหน้าสมัผสัอยา่งน้อย  มม. ในทุกขวัสายไฟ ตอ้งใชร้ว่มในการ เดนิสายแบบตายตวั

การเลือกรีโมทคอนโทรล A-B
การตดิตงัเครอืงปรบัอากาศสองตวัในหอ้งเดยีวกนั หรอืหอ้งทเีชอืมตดิกนั หากสงัการใชง้าน
ดว้ยรโีมทคอนโทรล เครอืงปรบัอากาศทงัสองตวัจะไดร้บัสญัญาณ และทาํงานเหมอืนกนั 
ในกรณีนีสามารถตงัใหเ้ครอืงปรบัอากาศและ รโีมทคอนโทรลคู่ใดคูห่นึงเป็นแบบ B ได ้
(เครอืงปรบัอากาศจะถกูตงัเป็นแบบ A มาจากโรงงาน)
หากตงัคา่ระหว่างรโีมทคอนโทรลและตวัเครอืงภายในไมเ่หมอืนกนัจะไมส่ามารถสง่สญัญาณ
ถงึกนัได้
การต่อท่อและสายไฟ ไมเ่กยีวขอ้งกบัการตงัคา่แบบ A หรอืการตงัคา่แบบ B

การแยกใชร้โีมทคอนโทรลควบคมุการทาํงานแต่ละตวั ในกรณีทตีดิตงัเครอืงปรบัอากาศสอง
เครอืงใกลก้นั

กดปุ่ ม [RESET] ทชีุดภายในเพอืเปิดเครอืงปรบัอากาศ
ชรีโีมทคอนโทรลไปทชีุดภายใน
ใชป้ลายดนิสอกดปุ่ ม [CHECK] ทรีโีมทคอนโทรลคา้งไวโ้ดย ขอ้ความ “00” จะแสดงขนึมา
บนหน้าจอ (รปู )
กดปุ่ ม [MODE] ในขณะทกีดปุ่ ม [CHECK] คา้งไวอ้ยู่สญัลกัษณ์ “B” จะแสดงขนึมาบนหน้าจอ

การตงัรีโมทคอนโทรล B

และขอ้ความ “00” จะหายไป และเครอืงปรบัอากาศจะปิดการทาํงาน รโีมทคอนโทรล B ถกู
บนัทกึไวแ้ลว้ (รปู )

หมายเหตุ: . ทาํซําขนัตอนดา◌้ นบนเพอืรเีซต็รโีมทคอนโทรลไปเปน็ รโีมทคอนโทรล A
. รโีมทคอนโทรล A จะไมแ่สดงสญัลกัษณ์ “A”
. คา่ทตีงัมาจากโรงงานคอื A
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เพอืสลบัไปยงัโหมด TEST RUN (COOL) กดปุ่ ม [RESET] คา้งไวน้าน  วนิาท ี
การทดสอบ

(จะเกดิเสยีงปีบสนั ๆ)
ผลติภณัฑน์ีถกูออกแบบมาใหส้ามารถเรมิทาํงานใหมห่ลงัไฟฟ้าขดัขอ้ง เครอืง จะเรมิงาน
อกีครงัในสภาวะเดมิไดโ้ดยอตัโนมตัิ

การตงัการเริมทาํงานใหม่โดยอตัโนมตัิ

รายละเอียด
ระบบเรมิทาํงานใหมโ่ดยอตัโนมตัขิองผลติภณัฑน์ีอยู่ทตีาํแหน่งปิดในขณะขนสง่ 
สามารถเปลยีนเป็นตาํแหน่งเปิดไดเ้มอืตอ้งการ

การตงัการเริมทาํงานใหม่โดยอตัโนมตัิ
กดปุ่ ม [RESET] ทเีครอืงภายในคา้ไว ้  วนิาท ีเพอืตงัการทาํงาน (มเีสยีงบปิ  ครงัและ
ไฟแสดงการทาํงานกะพรบิ  ครงัต่อวนิาทเีป็นเวลา  วนิาท)ี
กดปุ่ ม [RESET] ทเีครอืงภายในคา้งไว ้  วนิาทเีพอืยกเลกิการทาํงาน (มเีสยีงบปิ  ครงั 
แต่ไฟแสดงการทาํงานไมก่ะพรบิ)
ในกรณีทมีกีารตงัเวลาเปิดหรอืการตงัเวลาปิด ระบบนีจะไมท่าํงาน

1.

2.
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บนัทึกบนัทึก
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บนัทึก
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บนัทึก



บริษทั แคเรียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั
/ -  ชนั -  

ถนนเทพรตัน กม. .  แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรงุเทพฯ 

Carrier Call Center
ศนูยบ์ริการลกูค้าแคเรียร์

โทร. - -
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