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เพื่อความปลอดภัย

โปรดอานคำเตือนในคูมือฉบับนี้

อยางละเอียดกอนทำการติดตั้งเครื่อง

ผลิตภัณฑนี้บรรจุ

สารทำความเย็น R32

หัวขอบริการ : อานคูมือทางเทคนิค อานคูมือการใชงาน

กรุณาเก็บคูมือฉบับนี้ในสถานที่ที่สะดวกสำหรับผูใชงาน

นอืตเำค
หามใชงานผิดประเภทหรือใชงานในหองที่ไมเหมาะสม โปรดปรึกษาวิศวกรจากบริษัทเมื่อไมแนใจ

ที่ทำใหเกิดความรอน)
ผลิตภัณฑตองถูกเก็บรักษาในหองที่ปราศจากแหลงกอเชื้อเพลิง (ยกตัวอยาง : จุดประกายไฟ, ผลิตภัณฑกอกำเนิดกาซ หรืออุปกรณไฟฟา

หามทำการเจาะหรือเผา

การตอสายไฟตองเปนไปตามขอกำหนดดานมาตรฐานและตองมีการตอสายดิน 

ไมไดบรรจุกลิ่นในสารทำความเย็น
ถาสายไฟภายในเครื่องเสียหาย จะตองถูกเปลี่ยนโดยบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายหรือชางผูชำนาญการเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้น
ผลิตภัณฑนี้สามารถใชไดกับเด็กที่มีอายุตั้งแต 8 ปขึ้นไปหรือผูพิการทางรางกายหรือบุคคลที่ไมมีประสบการณหรือความรู

ถาหากไดรับการสอนหรือแนะนำจากชางในเรื่องวิธีใชอยางปลอดภัย หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เด็กเล็กควรหลีกเลี่ยง
ขั้นตอนการตอสายไฟ ใหอางอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบจนมั่นใจวาการติดตั้งและมาตรฐานสายไฟที่ใชเปนไปตามขอกำหนด

หามใชสารทำความเย็นที่นอกเหนือจากที่บงบอกไวที่ตัวภายนอก (R32) ทั้งในขณะติดตั้ง หรือเติมขณะซอม การใชสารทำความเย็น

ที่นอกเหนือจากที่ระบุขางตนอาจสงผลใหเกิดปญหาขณะใชงาน ทำใหเครื่องเสียหาย และบาดเจ็บได

การติดตั้งและซอมบำรุงผลิตภัณฑ ควรไดรับการบริการจากชางผูมีความชำนาญการ หรือผูที่ผานการฝกอบรม
การตอระหวางเครื่อง ตองอางอิงมาตรฐาน ISO14903 เมื่อทำการตอระหวางเครื่องเรียบรอยแลว ชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับการซีล

ตองซีลใหมทั้งหมด รวมถึงการตอแฟรจะตองมีการตัดและบานแฟรขึ้นใหม

ทำการปดแหลงจายไฟในระหวางทำการซอมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหล

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟานี้ ถูกใชโดยผูชำนาญการหรือถูกแนะนำจากทางรานคา สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ฟารม หรือสำหรับ

เชิงพาณิชยใหสอบถามวิศวกรบริษัท

ตองติดตั้งเบรกเกอรเพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร เบรกเกอรควรจะเปนสวิตซโพล ตองมีระยะหางระหวางหนาสัมผัสไมนอยกวา 3 มม. 



•

•

•

•

•

•

คำเตือน
การเชื่อมและการตอระหวางเครื่อง จะตองทำกอนการเปดวาลวของสารทำความเย็น การทำสูญญากาศตองทำระหวางทอที่เชื่อมตอกัน

และระหวางชิ้นสวนที่ไมไดชารจสารทำความเย็นในระบบ
แรงดันสูงสุดในขณะเดินเครื่องอยูที่ 4.3 MPa โดยเปนแรงดันที่พิจารณาเมื่อทำการเชื่อมระหวางเครื่องภายในและเครื่องภายนอก•

สารทำความเย็นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องภายในคือ R32 หรือ R410A เครื่องภายในควรจะตอเขากับเครื่องภายนอกโดย

เปนสารทำความเย็นชนิดเดียวกัน
•

•

เครื่องแบบแยกสวนที่จะนำมาตอระหวางกัน ตองผานมาตรฐานการทดสอบสากลและผานหัวขอการทดสอบตามกำหนดเทานั้น

ระดับสเกลเสียงต่ำกวา 70 dB

การตอทอสำหรับงานทอ ควรเลือกการเดินทอที่ต่ำที่สุด

•

•

ขอกำหนดเกี่ยวกับสารทำความเย็นใหเปนไปตามขอกำหนด กฎหมายของประเทศนั้น ๆ

การติดตั้งใหคำนึงถึงพื้นที่ที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษา

การเคลื่อนยาย, การติดตั้ง, การทำความสะอาดและการเติมสารทำความเย็นใหอางอิงขั้นตอนปฏิบัติตามเนื้อหาในเลมอยางเครงครัด

คำเตือน : ใหพิจารณาการไหลเวียนอากาศ ตองไมมีสิ่งกีดขวางทางลม

หมายเหต ุ: การซอมแซม บริการ ควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือฉบับนี้



ขอควรระวัง
การกำจัดเครื่องปรับอากาศเกา

การกำจัดแพ็คกิ้งเครื่องปรับอากาศใหม

วัสดุแพ็คกิ้งทั้งหมดที่มาพรอมกับเครื่องปรับอากาศตัวใหม ตองทำการคัดแยกและทิ้งโดยไมสงผลตอสิ่งแวดลอม

กลองกระดาษที่ชำรุด แตกหัก หรือถูกตัดเพื่อเปนชิ้นสวนเล็ก ๆ ใหทำการแยกขยะไปในสวนกระดาษ ถุง พลาสติกคลุมทำจากโพลีเอสทีรีน

และแผนโพลีเอสทีรีนบริเวณโฟมรองตองไมมีสารประกอบเคมีจำพวกฟลูออโรโครนิค ไฮโดรคารบอน

คำแนะนำดานความปลอดภัยและคำเตือน

กอนทำการถอดเครื่องปรับอากาศตัวเกาออกใหตรวจสอบแนชัดเรื่องความปลอดภัย ถอดปลั๊กเครื่องปรับอากาศออก

ตองตระหนักวาระบบปรับอากาศมีสารทำความเย็นที่ตองแยกทิ้งเปนพิเศษ ในขณะที่วัสดุที่ประกอบเปนเครื่องปรับอากาศมีมูลคา

สามารถนำกลับมาใชใหมได ติดตอศูนยกำจัด คัดแยกทองถิ่น หรือติดตอตัวแทนจำหนายทองถิ่นสำหรับคำถามเพิ่มเติม

วัสดุมีคาเหลานี้ใหทำการคัดแยกกอนไวที่สวนกลาง และนำกลับมาใชอีกครั้งเมื่อตองการ ปรึกษาผูไดรับอนุญาตทองถิ่นทานเพื่อสอบถาม

ชื่อบริษัท และที่อยูสถานที่เก็บ คัดแยกสวนกลาง และบริการคัดแยกกระดาษสวนกลางใกลบานทาน

กอนทำการเดินเครื่องปรับอากาศ อานคูมือการใชงานอยางละเอียด คูมือการใชงานเต็มไปดวยรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบ

ชิ้นสวน การเดินเครื่อง และการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

โรงงานผูผลิตไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่ผูใชงานไมไดปฏิบัติตามคูมือการแนะนำนี้

ความเสียหายของเครื่องปรับอากาศในกรณีเครื่องปรับอากาศไมทำงาน เมื่อเกิดขอสงสัยใหสอบถามไปยังบริษัทผูจำหนาย

การใชงานเครื่องปรับอากาศใหเปนไปตามขอกำหนดในการแนะนำอยางเขมงวด ตามคูมือการใชงาน

การติดตั้งควรจะทำโดยชางผูเชี่ยวชาญ หามติดตั้งดวยตนเอง

เพื่อเหตุผลดานความปลอดภัย ใหทำการติดตั้งสายดินตามขอกำหนดทุกครั้ง

พึงระลึกเสมอวาใหทำการสับสวิตซไฟทุกครั้งเมื่อทำการเปดกริวลมดานออก 

ชางไฟฟาซอมบำรุงตองเปนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถประเมินความเสี่ยง ใหคำแนะนำตอผูใชงานเครื่องปรับอากาศ

หามทำใหชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับทอสารทำความเย็นเสียหาย โดยไมใหเกิดรอยแหลมคมแทงทอทองแดง เพราะอาจจะทำให

สารทำความเย็นพุงเขาดวงตาหรือผิวหนัง สงผลทำใหไดรับบาดเจ็บได

หามมีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนอากาศของเครื่องปรับอากาศ หามแหยนิ้วมือเขาตะแกรงชองลมทั้งภายในและภายนอก

หามเด็กอยูตามลำพัง เพราะอาจจะเลนเครื่องปรับอากาศ

เมื่อเปดใชงานเครื่องปรับอากาศ แผงวงจรไฟฟาจะเขาสูโหมดทดสอบ ถาสวิงมอเตอรทำงาน แฟนมอเตอรถึงจะเริ่มทำงาน ดังนั้น

จะใชเวลา 2-3 วินาที

ในโหมดทำความเย็น บานสวิงจะสวิงอัตโนมัติเพื่อปองกันการควบแนนจับตัวเปนหยดน้ำ
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43/24
18/14

32/23
18/14

ขอควรระวัง
รายละเอียดทางเทคนิค
วงจรน้ำยาตองถูกตรวจสอบวาไมรั่ว

การตอสายไฟเขากับแหลงจายไฟฟา ตองตอใหแนนไมเคลื่อน

ยานอุณหภูมิและความชื้น

โหมด

น็ยเมาวค

รอดนิอมิภูหณุอ

รอดทาอเมิภูหณุอ

ถาเครื่องปรับอากาศใชภายใตอุณหภูมิที่สูงกวาเงื่อนไขที่กำหนดจากตาราง วงจรอุปกรณปองกันแผงวงจรจะถูกปองกันจากวงจรภายใน

เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เชนเดียวกัน ระหวางโหมดทำความเย็นและโหมดนำความชื้น ถาเครื่องอยูต่ำกวาเงื่อนไขอุณหภูมิ

ที่กำหนดในตาราง แผงแลกเปลี่ยนความรอนจะเปลี่ยนเปนน้ำแข็ง น้ำจะไหลออกมาทำใหอุปกรณอื่นเสียหาย

การตอสายไฟจากแหลงจายเขาเครื่องใหเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานทองถิ่นนั้น

แบตเตอรีที่หมดอายุใหทำการคัดแยกและทิ้งใหถูกตอง

หากฟวสบนแผงวงจร PC เสียหาย สามารถเปลี่ยนใหมคือประเภท T 3.15A/250Vac

ํC
ํC

ํC

ํC
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คำเตือนดานความปลอดภัย
นอืตเำค

เบรกเกอรของเครื่องปรับอากาศตองเปนแบบสวิตซโพลทั้งหมด และมีระยะหางระหวางหนาสัมผัสไมนอยกวา 3 มม. หมายถึง

จะไมมีการสัมผัสกันเมื่อตอเขากับไฟ
สายไฟใชทองแดงเทานั้น และตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
แหลงจายไฟจะตอเขากับเครื่องภายนอก จากนั้นตอจากเครื่องภายนอกเขากับเครื่องภายใน
ขนาดสายไฟที่ใชมีขนาด : H05RN-F 4G 0.75 มม.

ยารตนัอ
อยาพยายามติดตั้งเครื่องปรับอากาศดวยตัวของทานเอง
เครื่องไมมีอะไหลสำรองติดมา ใหสอบถามไปยังตัวแทนซอมเมื่อมีการซอมแซม
เมื่อมีการเคลื่อนยาย ใหทำการปรึกษาตัวแทนศูนยบริการเพื่อทำการยายและติดตั้งใหม
หามแหยนิ้วมือเขาไปในกริวขณะเครื่องกำลังทำงาน
หามทำการหยุดและเดินเครื่องโดยการถอดสารไฟแหลงจาย ใหหยุดโดยใชรีโมท
ตรวจสอบหามใหเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวคอรดจายไฟเขาเครื่อง หากเกิดความเสียหายติดตอตัวแทนศูนยบริการเปลี่ยนทันที
ในกรณีเกิดมัลฟงกชันขึ้น (กลิ่นเหม็นไหม, อื่น ๆ) หยุดเดินเครื่องทันที พรอมติดตอตัวแทนศูนยบริการเปลี่ยนทันที

นอืตเำค
เตรียมพื้นที่สำหรับการไหลเวียนอากาศไดสะดวก สำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
พื้นที่สำหรับตั้งเครื่องปรับอากาศตองไมใกลแหลงกำเนิดไฟ หรือแหลงความรอน
พื้นที่สำหรับตั้งเครื่องปรับอากาศตองไมอยูสูงเกินไปจนตองปนเพื่อเขาไปซอมแซม บำรุงรักษา
หามแขวนวัตถุบนเครื่องภายใน
หามวางกระถางตนไมหรือน้ำบนเครื่องปรับอากาศ

หามติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกลแหลงน้ำโดยตรง

หามเดินเครื่องปรับอากาศขณะมือเปยกน้ำ

หามดึงสายไฟจากคอรดเครื่องโดยตรง

สับเบรกเกอรเมื่อเครื่องไมไดใชงานเปนเวลานาน
ตรวจสอบเงื่อนไขของเพลทสำหรับติดตั้งตองไมชำรุด
หามวางสัตวหรือตนไมขวางทิศทางของลมออก
หามดื่มน้ำทิ้งที่ไหลออกมาจากเครื่องปรับอากาศ
หามนำเครื่องปรับอากาศไปใชสำหรับการแชแข็งอาหาร พืชหรือสัตว หรืออุปกรณเครื่องมือวัด หรืองานศิลปะ
หามกดฟนแลกเปลี่ยนความรอน
วางอุปกรณอิเลคทรอนิคสมีระยะหางอยางนอย 1 เมตร จากเครื่องภายในหรือเครื่องภายนอก
หามใชกาซที่ติดไฟงายใกลกับเครื่องปรับอากาศ

5



นชักงฟะลแบอกะรปคงอ
ิตัมนโิตัอบบแนางำทราก

ประเภททำความเย็น

ประเภททำความเย็น

กดปุม On/Off จากนั้นเครื่องจะทำการเปดเครื่องอัตโนมัติในโหมดทำความเย็น (Cooling Mode) หรือโหมดแหง (Dry Mode)

โดยเปนไปตามการตั้งคาอุณหภูมิและอุณหภูมิจริงภายในหอง

กดปุม On/Off จากนั้นเครื่องจะทำการเปดเครื่องอัตโนมัติในโหมดทำความรอน (Heating Mode) หรือโหมดทำความเย็น 

(Cooling Mode) หรือโหมดแหง (Dry Mode)โดยเปนไปตามการตั้งคาอุณหภูมิและอุณหภูมิจริงภายในหอง

ประเภททำความรอน & เย็น

ประเภททำความรอน & เย็น

)edoM peelS( บยีงเบบแนางำทราก

เมื่อกดปุม Sleep ระหวางโหมดทำความเย็น (Cooling Mode) หรือโหมดแหง (Dry Mode) โดยอุณหภูมิจะคอย ๆ เพิ่มขึ้นระหวางทำงาน

เมื่ออุณหภูมิมาถึง เครื่องจะทำการปดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อกดปุม Sleep ระหวางโหมดทำความรอน (Heating Mode) โดยอุณหภูมิที่ตั้งคาไวคอย ๆ ต่ำกวาอุณหภูมิขณะทำงาน เมื่อถึงเวลา

ที่กำหนด เครื่องจะปดอัตโนมัติ

ยาสรไบบแมุคบวคทมโีร
05H-RY อืค ยาสรไทมโีรงอขนุรบัรหำส นางชใรากอตกวดะส ยางดไมุคบวค ยาสรไบบแนางำทมุคบวคทมโีร

นุฝงอรกรอตเวฟ
สามารถลางออกดวยน้ำสะอาด ยางงาลดอถนุฝงอรกรอตเวฟ
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ชิ้นสวนและฟงกชัน

เครื่องภายใน

นางำทรากมุคบวคลนเาพ
นางำทรากมุคบวคลนเาพ )1(

นักงอปทลพเนผแ )2(

านหนาดลนเาพ )3(

)นในาดรอตเวฟ( าขเมลวิรก )4(

เซ็นเซอรรับความเคลื่อนไหว (อุปกรณเสริม) )5(

(6) ไฟแสดงผล WIFI 

อจานหลผงดสแฟไ )7(

นิฉเกุฉซติวส )8(

ทมโีรนาญญัสบัรวัต )9(

นางำทรากมุคบวคลนเาพ

หมายเหตุ

สำหรับรีโมทแบบมีสาย ตัวเครื่องจะถูกควบคุมโดยกลองควบคุมแบบมีสาย แทนตัวรับสัญญานรีโมท

และถาทานตั้งคา เวลา (TIMER) ไฟ LED TIMER บนตัวรับสัญญานรีโมทจะไมแสดง
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าษกัรงุรำบราก
รอแรอตเวฟดาอะสมาวคำท

ถอดฟวเตอรไปดานบนเพื่อนำออกจากกริวลมเขา.1

ทำความสะอาดฟวเตอรแอร ลางฝุนออกจากฟวเตอรโดยเครื่องดูดฝุนหรือลางดวยน้ำสะอาด

ภายหลังลางตากแดดใหแหง

.2

ประกอบเขาไปในกริวลมเขา กดล็อคสองตำแหนงใหดัง คลิ๊ก.3

ทำความสะอาดเครื่องภายใน
เมื่อใชงานไปชวงระยะเวลาหนึ่ง เครื่องภายในจะสกปรกอันสงผลใหประสิทธิภาพทำความเย็นลดลง ควรหมั่นทำความสะอาดอยางนอย

ปละ 2 ครั้ง ขึ้นกับสภาพการใชงาน
ขณะทำความสะอาดเครื่องภายใน ไมควรใชน้ำรอนเกิน 40 องศาเซลเซียส หรือพวกสารทำละลาย เชน เบนซิน หรือทินเนอรเด็ดขาด
ไมควรมีสเปรยฉีดตัวหรือฉีดผมในพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เมื่อทำการปดเครื่องเปนระยะเวลา 1 เดือน หรือมากกวานั้น ใหทำการเปดโหมดพัดลม (Fan Mode) กอนประมาณครึ่งวันเพื่อระบาย

กลิ่นและทำใหอุปกรณชิ้นสวนแหงสนิท
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9

าหญปขไกแราก

าหญปชใมไ งาลนาดรากยารงอขะณษกัล

เสียงน้ำไหล ไมใชปญหา ระหวางเครื่องทำงาน หรือหยุด จะไดยินเสียงน้ำไหลเบา ๆ เสียงนี้เปนเสียงน้ำยา

ไหลผานระบบ

เสียงลั่นของพลาสติก ระหวางเครื่องทำงานหรือหยุด จะไดยินเสียงลั่นของวัสดุเบา ๆ เสียงนี้เปนเสียง

การขยายตัวของวัสดุที่สัมผัสกัน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ไดกลิ่นเหม็นอับ กลิ่นไมพึงประสงค เปนเพราะวาระบบไดหมุนเวียนนำอากาศจากภายใน เชน กลิ่นบุหรี่ หรือกลิ่นสีของ

เฟอรนิเจอรใหม

ระหวางทำงาน มีกลุมควันขาวออกมาจากชองลม

ออกจากเครื่องภายใน
เมื่อเครื่องติดตั้งในสถานที่ เชน หองอาหาร จะมีการทำปฏิกิริยากับน้ำมันที่ใช จึงเกิด

กลุมควันสีขาวขึ้น

โหมดการทำงานเปลี่ยนในชวงโหมดทำความเย็น

เปนโหมดพัดลม

เพื่อปองกันการเปนน้ำแข็งของแผงแลกเปลี่ยนอุณหภูมิของเครื่องภายใน จากนั้นจึง

เปลี่ยนกลับเปนโหมดทำความเย็นอีกครั้ง

เครื่องไมกลับมาทำงานอีกครั้ง

หลังจากหยุด
?านนางำทมไมไำท

ามบัลกถรามาสมไะจงอรื่คเวัต nO ดมหโนปเ ffO /nO มปุอมื่เ

 นอรมาวคำทดมหโอืรห งหแดมหโ น็ยเมาวคำทดมหโ

 ดุสาลนางำทรากดมหโามบัลกะจทีาน 3 งัลหยาภตแ ทีาน 3 นใ

ทีาน 3 าลวเงวนหรากนในักงอปบบะรนปเ บัรคทีาน 3 อราณุรก

มลดัพบัดะรนยลี่ปเถรามาสมไอืรหกออมลีมมไ

งหแดมหโนใ

ะจนอรน้ำอไอืรหน้ำ นอรมาวคำทดมหโนใ

กอนยาภงอรื่คเกาจามกออาปเกูถ

ปรากฏการณนี้เกิดจากการจับตัวเปนน้ำแข็งที่เครื่องภายนอก

จึงตองเขาสูโหมดละลายน้ำแข็ง

ดุยหมไรอดนิอมลดัพ นอรมาวคำทดมหโนใ

มาต็กวลแดุยหะจงอรื่คเวัตาวมแ

งทั่ะรกนจนางำทงคงัยะจนใยาภงอรื่คเรอตเอมนฟแ ดุยหงอรื่คเงัลหยาภ

งลวัตน็ยเนใยาภงอรื่คเ

ในโหมดแหง ตัวเครื่องจะลดรอบพัดลมอยางชา ๆ โดยอัตโนมัติ ถาอุณหภูมิหองต่ำ



าหญปขไกแราก

นี้งัด นอกงอเวัตยวดดยีอเะลยารบอสจวรตรากำทหใอขรากิรบยนูศงัยปไาหญปงจแรากำทนอก

นางำทมไศากาอบัรปงอรื่คเ

?มไอืรหวลแฟไยาจงลหแซติวสดปเ

’ดป‘ งนหแำตนใูยอฟไยาจงลหแซติวส

มไอืรหิตกปามาฟฟไรากกาจฟไยาจงลหแ

ไฟตก?

?ปิรทลหไวรั่สแะรกนักงอปรอกเครบเ

หากเปนกรณีนี้ ถือวาอันตราย ใหสับ

แหลงจายไฟทันที และติดตอตัวแทน

จำหนายทันที

นอรมไ อืรห น็ยเมไศากาอบัรปงอรื่คเ

?มหไงอตกูถบัรปมุคบวคทมโีร

OK?

?มหไวิรกานหกออ-าขเมลนกั้งาวขดีกงิสีม?มหไกรปกสรอแรอตเวฟ

 มหไงาวขงตั้ปไงิวสด็ลกเนาบ

?)นอรมาวคำทดมหโ(

?มหไูยอดปเูตะรป งาตานห

น็ยเมไศากาอบัรปงอรื่คเ

?มหไปไกามงอหนในคนวนำจีมมีแหลงกำเนิดความรอนในหองไหม??มหไงรตยดโดดแงสแบักสัผมัสงอห

?มหไนอรมาวคำทดมหโงอขขไนองื่เนใูยอศากาอบัรปงอรื่คเ )นอรมาวคำทดมหโ( กออาปเน็ยเมล

รากดุยหหใอข นางำทมไงคงัย วลแยอรบยีรเงอรื่คเบอสจวรตดไนาทาถ นาทยานหำจนทแวัตอตดิตะลแ ทีนทันางชใ
ดบิเะรรอกเครบเรจงวอืรหสวฟ

งหแดมหโอืรหน็ยเมาวคำทดมหโนใงอรื่คเานหกาจามกออลหไน้ำ
ิตกปดิผงัดงยีสเอืรหิตกปดิผนางำทราก
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คู่มือการใช้งานรีโมท
ลักษณะภายนอกรีโมท รายละเอียดฟังก์ชัน

1. เมื่อใส่แบตเตอรี่จะแสดงภาพสัญลกัษณ์ฟังก์ชันท้ังหมด 3 วินาทีจากนั้นจะ
แสดงค่าหน้าจอเพียงเวลาเริ่มต้นท่ี 12:00 AM ค่าเวลาเริ่มต้นสามารถปรับตัง้
ค่าได้และจะยืนยนัค่าอัติโนมัติภายหลังเพียง 10 วินาที
2. ปุ่ม ON/OFF: กดปุ่มเปิดเครื่อง power on. ค่าเริ่มต้นอยู่ในโหมด
SMART, หรือจะกลับสู่โหมดนี้ภายหลังปิดเครื่อง กดปุ่มปิดเครื่อง OFF เมื่อ
ต้องการหยุดใช้งาน.
3. ปุ่ม SMART:
(1) ปุ่ม SMART จะอยู่ในโหมดนี้เสมอเมื่อเปิด/ ปิดเครื่อง
(2) กดปุ่ม SMART เมื่อปิดเครื่องจะอยู่ในโหมด SMART
(3) ขณะอยู่ในโหมด OFF และโหมดอื่นๆ, กดปุ่ม SMART เพื่อเข้าสู่ค่าตั้งต้น
ในโหมด SMART. ไฟ LCD จะไม่แสดงผล
(4) ในโหมด SMART, กดปุ่มเพิ่ม/ ลดอุณหภูมิ +/- เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ
4. ปุ่มท าความเย็น COOL , ปุ่มท าความร้อน HEAT (ยกเว้นรุ่นไทย) และปุ่ม
DRY
(1) เมื่อท าการเปิดเครื่องแล้ว กดเลือกโหมดท าความเย็นCOOL โหมดท า
ความร้อน HEAT (ยกเว้นรุ่นไทย) และโหมด DRY ตามความต้องการ
(2) เมื่อใส่แบตเตอรี่เริ่มต้น อุณหภูมิและระดับแรงลมพัดลมจะแสดงผลตาม
รายละเอียดตามภาพและค่าแสดงผลล่าสุดจะแสดงค่าล่าสดุในการตั้งค่า

5. โหมดพัดลม FAN
(1) เมื่อปิดเครื่อง OFF, กดปุ่ม “HEALTH” ปุ่ม “FRESH” เพื่อเข้าสู่โหมดพัด
ลม FAN ที่ระดับแรงลมต่ าสุด นั่นหมายถึงไอคอน HEALTH หรือปุ่ม
FRESH จะแสดงผลหน้าจอสกรนี
(2) อุณหภูมิจะไม่แสดงผลในโหมด FAN
(3) โหมดพัดลมอัติโนมัติจะไม่สามารถเปิดได้เมื่ออยูใ่นโหมดระดบัพัดลมในอยู่
ในโหมดพัดลม FAN 
6. ปุ่มระดับพัดลม FAN SPEED:
(1) ในโหมดอื่นๆยกเว้นโหมดพัดลม ต่ า-LOW, กลาง-MED, สูง-HI และ อัติ
โนมัติ-AUTO ระดับพัดลมสามารถปรับได้ โดยมีล าดับดังนี้ (ต่ า-LOW)-(
กลาง-MED)-(สูง-HI)-(อัติโนมัต-ิ
AUTO)-(ต่ า-LOW)

(2) ภายหลังตั้งค่า เทอร์โบ-TURBO หรือ เงียบ-QUIET กดปุ่มเทอร์โบ-
TURBO จะแสดงบนหน้าจอพร้อมระดับพัดลม เมื่อกดปุ่ม “ระดับพัดลม-FAN 
SPEED” เพื่อออกจากโหมด กดปุ่ม เงียบ-QUIET เพื่อแสดงบนหน้าจอพร้อม
ระดับแรงลม-FAN SPEED เพื่อออกจากโหมด หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ให้
ท าการกดปุ่มไอคอนนี้อีกครัง้ ไอคอนจะหายไปและระดับแรงลมจะกลับไป
ล่าสุด
(3) ปุ่มจะไม่ท างานเมื่ออยู่ในโหมดปิดเครือ่ง

โหมด SMART HEAT COOL DRY FAN

ค่าอุณหภูมิเริ่มต้น 240C 240C 240C 240C ตั้งค่าอุณหภูมิ
ไม่แสดงผล

โหมด SMART HEAT COOL DRY FAN

ค่าระดับพัดลม
เริ่มต้น

AUTO LOW HI AUTO LOW

ล าดับระดับพัดลมอัติโนมัติ LOW, MED, HI 
และ AUTO

การใส่แบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอร่ีออก
2. ใส่แบตเตอร่ีใหม่ตามภาพ ให้แน่ใจ

ว่าใส่ถกูขัว้และตาม +/-
3. ปิดฝาครอบแบเตอร่ี
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7. ปุ่มอุณหภูมิ +/-:
(1) ปุ่มนี้ไม่มีผลเมื่ออยู่ในโหมดพัดลม-FAN
(2) โหมดที่สามารถปรับอุณหภูมิได้คือ SMART, HEAT, COOL และ DRY 

ระหว่าง 16-300C
(3) กดปุ่ม TEMP +/- เมื่อต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิในแต่ละคา่

8. การควบคุมใบสวิงทั้ง 4 ด้าน*
(*ไม่ครอบคลุมส ำหรับรุ่นที่ขำยในประเทศไทย):
(1) ต าแหน่งเริ่มต้นของทุกรุ่นตั้งแต่เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง:

(2) ภายหลังเปิดเครื่อง กดปุ่ม “ใบสวิงทั้ง 4 ด้าน” ส าหรับครั้งแรกและมี
การเรียงล าดับตามนี้: ปุ่มสวิงทั้ง 4 ด้าน -> สวิง#1 -> สวิง#2 -> 
สวิง#3 -> สวิง#4 -> ปุ่มสวิงทั้ง 4 ด้าน

(3) เมื่อกดปุ่ม “สวิงทั้ง 4 ด้าน” เพื่อเลือกต าแหน่งใบสวิงแล้ว ให้กดปุ่ม 
“ขึ้น” และ “ลง” เพื่อเลือกมุมของใบสวิงในต าแหน่งน้ัน

9. ต าแหน่งมุมใบพัดสวิง ข้ึน-ลง:
1: ต าแหน่ง 1; 2: ต าแหน่ง2; 3: ต าแหน่ง3; 4: ต าแหน่ง 4; 
5:ต าแหน่ง 5; 6: ต าแหน่ง 6 (ส ารอง)
ล าดับต าแหน่ง: ต าแหน่ง 1→ต าแหน่ง 2→ต าแหน่ง 3 
→ต าแหน่ง 4→ต าแหน่ง 5→AUTO→ต าแหน่ง 1
สวิงอัติโนมัติ Auto: 1→2→3→4→5→4→3→2→1

10. ต าแหน่งมุมใบพัดสวิง ซ้าย-ขวา
ภาพ 34 (ต าแหน่ง 1) -> ภาพ 25 (ต าแหน่ง 2) -> ภาพ 16 (ต าแหน่ง 3) -> 
ภาพ 1 (ต าแหน่ง 4) -> ภาพ 2 (ต าแหน่ง 5) -> ภาพ 5 (ต าแหน่ง 6) -> ภาพ 
6 (ต าแหน่ง 7) -> สวิงอัติโนมัติ AUTO

ล าดับ AUTO SWING: 1->2->3->4->5->6->5->4->3->2->1 

11. ลมสุขภาพ HEALTH AIRFLOW (ไม่ครอบคลุมรุ่นขำยในประเทศไทย):
กดปุ่ม "HEALTH AIRFLOW" จะปรากฏไอคอนแสดงผลหน้าจอ LCD 
ใบสวิงในแต่ละด้านจะสลับกันสวิงและน าอากาศบรสิุทธิ์เข้ามา หมายความว่า 
มุมใบสวิงขึ้น-ลงแสดงใบสวิงอัติโนมัติ AUTO SWING กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก
ฟังก์ชันนี้

12. โหมดนอนหลับ SLEEP:
(1) ท างานเมื่อเปิดเครื่อง Power on.
(2) โหมดหลับ ใช้เวลา 8 ช่ัวโมงโดยไม่สามารถปรับตั้งค่าได้
(3) ไม่สามารถตั้งเวลาในโหมดพัดลมได้ หรือโหมดตั้งเวลาเปิด-ปิด ภายหลังค่า
ฟังก์ชันโหมดหลับครบก าหนดแล้วจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถตั้งค่าเวลา 
TIMER ในขณะอยู่ในฟังก์ชันโหมดหลับได้

SMART HEAT COOL DRY FAN

ใบสวิงทั้ง 4 
ด้าน

แสดงครบ แสดงครบ แสดงครบ แสดงครบ แสดงครบ

มุมใบสวิง ต าแหน่ง 3 ต าแหน่ง 5 ต าแหน่ง 3 ต าแหน่ง 3 ต าแหน่ง 3

13. โหมดสุขภาพ HEALTH (ไม่ครอบคลุมรุ่นขำยในประเทศไทย):
(1) ระหว่างเปิดหรือปิดเครื่อง กดปุ่ม ‘HEALTH’ จะแสดงไอคอนที่หน้าจอ
LCD และกดปุ่ม ‘HEALTH’ อีกครั้งหากต้องการยกเลิก
(2) ระหว่างปิดเครื่อง Power-OFF, กดปุ่ม “HEALTH” เพื่อเข้าสู่โหมดพัดลม
Fan, เริ่มต้นจากระดับแรงลมต่ าและฟังก์ชัน HEALTH บนไอคอนแสดงผล
(3) สวิตซ์โหมดโดยยังคงฟังก์ชันสุขภาพไว้ HEALTH function.
(4) ถ้าฟังก์ชัน HEALTH ถูกตั้งค่า และท าการปิดเครื่องจะยังคงเป็นโหมด
HEALTH อยู่

14. โหมดประหยัดพลังงาน ECO:
(1) กดปุ่ม ECO ไอคอนจะแสดงผลที่หน้าจอ
(2) ไอคอนประหยัดพลังงาน ECO ถูกตั้งค่าบันทึกในทุกโหมด
(3) ฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะถูกบันทึกเมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

(4) ถ้าเครื่องปรับอากาศอยูใ่นโหมด HEALTH ฟังก์ชันการ
กระจายลมตามใบเบลดทั้ง 4 ด้านจะถูกยกเลิก และไม่
ปรากฏในไอคอนหน้าจอแสดงผล

15. โหมดท าอากาศบริสุทธ์ิ FRESH (*ไม่ครอบคลุมส ำหรับ
รุ่นที่ขำยในประเทศไทย):

(1) ฟังก์ชัน FRESH จะท างานภายใต้สถานะ เปิด หรือปิด 
ON หรือ OFF เมื่อเครื่องปรับอากาศปิดเครือ่ง กดปุ่ม 
FRESH  หน้าจอไอคอนจะแสดงผลบนหน้าจอ LCD 
จะเข้าสู่โหมดพัดลม FAN MODE และความเร็วลม
ต่ าสุด หากต้องการยกเลิกโหมดนี้ให้ท าการกดปุ่ม 
FRESH อีกครั้ง

(2) ภายหลังฟังก์ชันสุขภาพ FRESH ถูกตั้งค่า ‘เปิด’ หรือ 
‘ปิด’ ฟังก์ชันนี้ยังคงอยู่
(3) ภายหลังฟังก์ชันสุขภาพ FRESH ถูกตั้งค่า การสลับโหมด
ยังคงบันทึกอยู่

16. ฟังก์ชันท าความร้อนที่ 10°C และฟังก์ชัน °C/°F กดปุ่ม
“MENU/°F” เพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน 10°C และฟังก์ชัน °C/°F ใน 
ฟังก์ชันท าความร้อนที่ 10°C จะท างานต่อเมื่ออยู่ในโหมดท า 
ความร้อน และจะไม่ถูกบันทึกในสถานะ เปิด หรือ ปิด 
17. โหมดท าความร้อน HEATER:
(1) เมื่อโหมดท าความร้อน HEAT ถูกตั้งค่า ไอคอนจะ
แสดงผลหน้าจอ LCD กดปุ่ม “HEATER” หรือยกเลิกก็กดอีก 
ครั้ง
(2) โหมด Auto จะไม่สามารถท างานฟังก์ชันท าความร้อน 
ได้อัติโนมัติ แต่สามารถยกเลิกฟังก์ชัน HEATER ได้
(*ไม่ครอบคลุมส ำหรับรุ่นที่ขำยในประเทศไทย):
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18. โหมดตั้งเวลา Timer:
(1) เปิดตั้งเวลา TIMER ON
• กดปุ่ม “TIMER ON” ตัวอักษร “ON” จะกระพริบ กดปุ่ม
“+/- เพื่อปรับตั้งค่า กดปุ่มยืนยัน “CONFIRM” ถ้า
ปุ่ม “CONFIRM” ไม่ถูกกดภายใน 10 วินาที ฟังก์ชันตั้งเวลา
นี้จะถูกยกเลิก
• ถ้าการตั้งเวลา เป็นเวลาเดียวกับปัจจุบัน ตัวอักษร ‘ON’
จะกระพริบและไม่สามารถตั้งค่าเวลาได้
• เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่า ตัวอักษร  “ON” จะหายไป
(2) ปิดตั้งเวลา TIMER OFF
• กดปุ่ม “TIMER OFF” ตัวอักษร “OFF” จะกระพริบ กด
ปุ่ม “+/-“ เพื่อตั้งค่ายืนยัน “CONFIRM” ถ้าปุ่มยืนยัน 
“CONFIRM” ไม่ถูกกดภายใน 10 วินาที ฟังก์ชันนี้จะถูก
ยกเลิก
• ถ้าตั้งเวลาปิด เป็นเวลาเดียวกับปัจจุบัน ตัวอักษร ‘OFF’
จะกระพริบและไม่สามารถตั้งค่าเวลาได้
• เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่า ตัวอักษร  “OFF” จะหายไป.
(3) ฟังก์ชันตั้งเวลา TIMER ON/OFF 
19. ปุ่ม +/-:
• กดปุ่ม “+/-“, เพื่อปรับตั้งค่าเวลาในหน่วย 1 นาที หาก
กดค้างจะเปลี่ยนไปอย่างไว
20. นาฬิกาปลุก Clock:
• กดปุ่ม “Clock” ค่า “AM” หรือ“PM” จะแสดงผลไฟ
กระพริบจากนั้นกดยืนยนั “CONFIRM”
21. ไฟ LIGHT:
ไม่แสดงผลในหน้าจอรีโมทควบคุม

22. รีเซ็ท RESET:
กด กดรีเซ้ท การท างานจะถูกรีเซ็ทใหม่ 

23. ล็อค LOCK:
กดปุ่มล็อค หน้าจอจะแสดงสัญลักษณล์็อคบนรโีมทควบคุม 
จะไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้ หากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มซ้ า
อีกครั้งเพื่อปลดล็อค

24. โค้ด CODE: ส าหรองฟังก์ชันนี้
25. ส ารองฟังก์ชันนี้ INQUIRE Function
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าหญปขไกแราก
:นี้งัดนขึ้ดิกเดาลพดิผรากาอสหัรีมยดโ นางำทรากดุยหะจนใยาภงอรื่คเงอขมลดัพ นขึ้ดิกเดาลพดิผรากาออมื่เ

นี้มาต ลนเาพอจานหที่ลผงดสแะจ กอนยาภงอรื่คเบัรหำสดาลพดิผรากาอสหัร.1
ทนยบี้เมอแิมภูหณุอรอซเน็ซเ :aT

ลยอคิมภูหณุอรอซเน็ซเ :mT

รหัสอาการผ ิดพลาดสำหร ับเครื่องภายนอก จะแสดงผ ลทีห่นาจอพาเนล ตามนี้.1
สหัร

แสดง ดาลพดิผรากาอสหัรยามหมาวค าหญปงอขุตหเาสหะารคเิวราก หมายเหตุ

กาจนัชกงฟลัม ยาหยีสเรจงวอืรห ดาลพดิผนใยาภลูมอขอืรหยาหยีสเ MORPEE พิช อตนางำทถรามาสมไ

 MIP งอขรวแรดาฮนิกเสแะรก

(Power intelligent module)
รวแดราฮ MIP ยดโบัจจวรตกูถะลแนขึ้ดิกเนิกเสแะรก อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

บอรดลงาวหะรงวชนิกเสแะรกรอซเสรพเมอคบอรดลงาวหะรนิกเสแะรกรอซเสรพเมอค

รจงวงผแงาวหะรดาลพดิผราสอสื่ราก

รอซเสรพเมอคนอลื่คเบขัลูดมโะลแมุคบวค

นอลื่คเบขัลูดมโะลแมุคบวครจงวงผแงาวหะรดาลพดิผราสอสื่ราก

ทีาน 4 นิกเรอซเสรพเมอค

บพจวรตกูถนิกเสแะรกรอซเสรพเมอค

มุคบวครจงวงผแยดโ

บพจวรตกูถนิกเสแะรกรอซเสรพเมอค

มุคบวครจงวงผแยดโ

งูสบัลสสแะรกอืรหงรตสแะรกนัดงรแ
 caV 082 นิกเนัดงรแบัรดไนอลื่คเบขัลูดมโงอขบัลสสแะรกฟไยาจงลหแ

cdV 093 าวกนิกเ )suB CD( งรตสแะรกนัดงรแบัรดไนอลื่คเบขัลูดมโอืรห

ดาลพดิผรจงวนใรอซเสรพเมอคสแะรก ยาหยีสเรจงวนใสแะรกรอซเสรพเมอคลูดมโนอลื่คเบขัวัต

 )pmeT egrahcsiD( ยาจนาดิมภูหณุอ

นิกเงูส

 ,สยีซเลซเาศงอ 511 นิกเงูส )pmeT egrahcsiD( ยาจนาดิมภูหณุอ

ะลแงลดลิมภูหณุอาถ ทีาน 3 นใยาภรยีลคเดาลพดิผรากาอ

 ดิกเาถ คอ็ละจดาลพดิผรากาอะนาถส สยีซเลซเาศงอ 511 าวกต่ำ

งมโวชั่ 1 นใ งรั้ค 3

ดาลพดิผงรตสแะรกรอตเอมนฟแ
 ยาหยีสเรจงวงผแบักวยกี่เ อืรห อตดไมไอืรหยีสเงรตสแะรกรอตเอมนฟแ

ทีาน 03 นใยาภ งรั้ค 3 นขึ้ดิกเาถ คอ็ละลแนัยนืยะจดาลพดิผรากาอะนาถส

งอข )eT( ิมภูหณุอยาละลรอซเน็ซเ

ิตกปดิผรอดทาอเ
 สยีซเลซเาศงอ 55- าวกต่ำบพจวรตกูถ )eT( ิมภูหณุอรอซเน็ซเ

ดาขรจงวอืรหรจงวดัลาวบพจวรตอืรห สยีซเลซเาศงอ 09 าวกงูส อืรห
ิตกปดิผ )sT( ดูดงาทอทมิภูหณุอรอซเน็ซเ

ิตกปดิผ )aT( รอดทาอเนยบี้เมอแรอซเน็ซเ
 าวกต่ำาวบพจวรตกูถ )aT( รอดทาอเนยบี้เมอแรอซเน็ซเ

าวบพจวรตกูถ อืรห สยีซเลซเาศงอ 09 าวกงูส สยีซเลซเาศงอ 04-

ดาขรจงวอืรหรจงวดัล

ิตกปดิผ )dT( งูสนัดงรแยาจอทรอซเน็ซเ
 าวกต่ำาวบพจวรตกูถ )aT( รอดทาอเนยบี้เมอแรอซเน็ซเ

าวบพจวรตกูถ อืรห สยีซเลซเาศงอ 051 าวกงูส สยีซเลซเาศงอ 04-

ดาขรจงวอืรหรจงวดัล

งูสนัดงรแ CFP รจงว
นอลื่คเบขัลูดมโงอขรอตเคฟแรอวเาพเาคนใบัจจวรตกูถงูสนัดงรแ

าคบัรปกูถ

รอดนิองาวหะรดาลพดิผราสอสื่ราก

รอดทาอเะลแ
ทีาน 4 นิกเรอดนิอบักราสอสื่ถรามาสมไรอดทาอเดรอบรจงวงผแ

คอล็บงูสนัดงรแยาจอทอืรหอพงยีพเมไายน้ำ
 :)sT( ต่ำนัดงรแดูดอทะลแ )dT( งูสนัดงรแยาจอทิมภูหณุอ

 ทีาน 01 นางำทมริ่เรอซเสรพเมอคงัลหยาภสยีซเลซเาศงอ 08 => sT-sT

งมโวชั่ 1 นใงรั้ค 3 นขึ้ดิกเาถคอ็ละจดาลพดิผรากาอ

ิตปดิผงาทศทิ 4 วลาว
 สยีซเลซเาศงอ 5=> iaT-mT รอดนิอทนยบี้เมอแิมภูหณุอ &รอดนิออท

นัมาถคอ็ลดาลพดิผรากาอะนาถส ทีาน 01 นตมริ่เอืรห ดัอกาจงัลห

งมโวชั่ 1 นใงรั้ค 3 นขึ้ดิกเ

ซนไคโงิซมไนางำทรอซเสรพเมอครอตเอม

รอซเน็ซเอืรหปไนิกเกนัหนางำทกาจุตหเาส นขึ้ดิกเซนไคโงิซมไรอตเรโ

นอลื่คเบขัรากงอขนาญญัสวัตอืรหิตกปดิผรอซเสรพเมอคสแะรก

ปไยาหรอตเรอวเนิอ
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าหญปขไกแราก
สหัร

แสดง ดาลพดิผรากาอสหัรยามหมาวค าหญปงอขุตหเาสหะารคเิวราก หมายเหตุ

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาส

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

อตนางำทถรามาสมไ

 )CD( งรตสแะรกนัดงรแ

ต่ำบัลสสแะรกนัดงรแอืรห

ต่ำนัดงรแบัรดไลูดมโนอลื่คเบขัวัตงอข )CA( บัลสสแะรกฟไยาจงลหแ
 SUB-CD นัดงรแบัรดไลูดมโนอลื่คเบขัวัตอืรห caV 551 าวก

 cdV 081 าวกต่ำ

กามงูสรอดนิออทิมภูหณุอ
ดาลพดิผรากาอสหัร ,สยีซเลซเาศงอ 36 าวกกาม mT รอดนิออทิมภูหณุอ

สยีซเลซเาศงอ 25 าวกต่ำะลแงลต่ำิมภูหณุอาถ ทีาน 3 นใยาภรยีลคเ

ปไนิกเต่ำิมภูหณุอรอดนิออทรอซเน็ซเ
บบะรนักงอปอพื่เดุยหะจรอดทาอเงอรื่คเ ปไนิกเต่ำรอดนิออทิมภูหณุอ
งอขกออมลนาดิมภูหณุอนักงอปะลแงข็แน้ำนปเรอดนิอรอจเนชเซก็อเสีฮ

ปไนิกเต่ำรอดนิอ

รจงวปูลนใรอตเคฟแรอวเาพเาคยดโบัจจวรตกูถนิกเสแะรกนิกเสแะรก CFP รจงว

ลูดมโบัรหำสปไนิกเงูสิมภูหณุอ

รอซเสรพเมอคงอขนอลื่คเบขั

 Cํ09 นิกเงูส )MIP( รอซเสรพเมอคนอลื่คเบขัวัตลูดมโงอขิมภูหณุอ

งมโวชั่ 1 นใงรั้ค 3 ดิกเาถคอ็ลดาลพดิผรากาอสหัระนาถส
รอซเสรพเมอคงอขนางำทนตมริ่เราก

ดาลพดิผ
ลูดมโยดโบัจจวรตกูถดาลพดิผรอซเสรพเมอคงอขนางำทนตมริ่เราก

นอลื่คเบขั

ลูดมโงอข )ทุพนิอ( าขเนาดสแะรก

ดนหำกนิกเรอซเสรพเมอคนอลื่คเบขั

 ดนหำกนิกเรอซเสรพเมอคนอลื่คเบขัลูดมโงอข )ทุพนิอ( าขเนาดสแะรก
 )วยีดเบใมลดัพ( A72 อืรห )ดัพบใ 2 มลดัพบัรหำส( A23 าวกกาม

ทีาน 1 นใงรั้ค 3 ดิกเอมื่เคอ็ละจ

ลูดมโนอลื่คเบขัรากนใบรคมไามสฟเ สฟเ 3 ฟไบัรหำส ลูดมโนอลื่คเบขัรากนใบรคมไามสฟเฟไ

ดาลพดิผรจงวนาผยาจงลหแกาจสแะรก ดาลพดิผรจงวงผแนาผยาจงลหแกาจสแะรก

รอซเสรพเมอคยาสอตรากีมมไ นอลื่คเบขัวัตลูดมโะลแรอซเสรพเมอคยาสอตรากีมมไ

บัจจวรตกูถนิกเสแะรกรอซเสรพเมอค

รอซเสรพเมอคนอลื่คเบขัลูดมโยดโ

 อืรห )สฟเมาสฟไนุร( A72 นิกเสแะรก W อืรห V ,U สฟเรอซเสรพเมอค

ิตกปมไาลวเงวชงาวหะรนขึ้ฏการป )วยีดเสฟเฟไนุร( A1.91

ทนยบี้เมอแรอซเน็ซเนอลื่คเบขัลูดมโ
ิตกปดิผ

 ตแงตั้ิมภูหณุอนายนใูยอดไมไาวบัจจวรตกูถิมภูหณุอ
สยีซเลซเาศงอ 051 งึถ 52-

 )cT( งซิ่นดเนอคล ยอคงาลกรอซเน็ซเ
ิตกปดิผ

 นายงาวหะรูยอ ิตกปดิผ )cT( งซิ่นดเนอคลยอคงาลกรอซเน็ซเ

สยีซเลซเาศงอ09 งึถ 55-

ิตกปดิผงูสนัดงรแซติวส

ิตกปดิผต่ำนัดงรแซติวส

ะจรจงวงูสนัดงรแซติวส ทีาน 3 นางำทรอซเสรพเมอคงัลหยาภ

 งมโวชั่ 1 นใ งรั้ค 3 นขึ้ดิกเาถคอ็ลดาลพดิผรากาอสหัร ทีานิว 03 ดปเ

อตรากีมมไอมื่เ ยดโบัจซติวส ทีาน 3 นางำทรอซเสรพเมอคงัลหยาภ

 ybdnats กูถะจทีานิว 03 ณามะรปอตกูถมไ อืรห ทีานิว 06 าขเ

 )cT( กอนยาภรอซเนดเนอคิมภูหณุอ

ติมิลนิกเงูส

 สยีซเลซเาศงอ 56 นิกเงูส eT  ะลแ )cT( กอนยาภรอซเนดเนอคิมภูหณุอ

ทีาน 03 นใยาภงรั้ค 3 ดิกเอมื่เดาลพดิผรากคอ็ลรากดิกเะจ

นางำทต่ำนัดงรแนักงอปบบะร
 าวกต่ำ )sT( รอดทาอเะลแ )mT( รอดนิออทงอขดุสต่ำิมภูหณุอ

งอขดุสต่ำิมภูหณุออืรห น็ยเมาวคำทดมหโที่ สยีซเลซเาศงอ 54-

สยีซเลซเาศงอ 54- าวกต่ำ eT าคะลแ )cT( รอดทาอเ

:ุตหเยามห
,21 ดาลพดิผรากาอสหัร นชเงายอวัตกย รอดทาอเดาลพดิผรากาอสหัรลผงดสแ 3DEL ฟไ รอดทาอเนางำทรากมุคบวคดรอบ.1

งรั้ค 21 ลผงดสแฟไบิรพะรกะจ 3DEL ฟไ
กออฟไยาจงลหแบบะรดัต.b นจเดัชหใดาลพดิผรากาอรอตเคฟแขไกแ.a :นจเดัชมไดาลพดิผรากาอสหัร งึถยามห อตนางำทถรามาสมไ.2

งรั้คกีอท็ซเีระลแ

รอดนิอนางำทรากอืมูคงิองาอ ยวดดไดาลพดิผรากาอสหัรชี้งบถรามาสรอดนิองอรื่คเ.3

จะถูก
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าหญปขไกแราก
ลผงดสแฟไ นักวยีดเาลวเงวชนใ นี้งาลนาดสหัรมาตลผงดสแอจานหลผงดสแะจ รอดนิอดาลพดิผรากาอสหัรบัรหำส.2

รอดนิอรจงวงผแ DEL

งผแงอข DEL บิรพะรกฟไ

วงจร PCB นชักงฟดยีอเะลยารลผงดสแลนเาพ ดไปไนปเทีุ่ตหเาส

งอขศากาอิมภูหณุอรอซเน็ซเ

าหญปีมรอดนิอ

อืรหยาหยีสเอืรห อตดไมไอืรหดาขรอซเน็ซเ

รจงวดัลอืรหดิผงนหแำต

อทิมภูหณุอรอซเน็ซเ

าหญปีมรอดนิอ

อืรหยาหยีสเอืรห อตดไมไอืรหดาขรอซเน็ซเ

รจงวดัลอืรหดิผงนหแำต

งผแงอขดาลพดิผ MORPEE

รอดนิอรจงว

มรกแรปโอืรหยาหยีสเอืรหอตกูถมไ MORPEE

ยาหยีสเรจงวงผแอืรหดาลพดิผ

งาวหะรดาลพดิผราสอสื่ราก

รอดทาอเะลแรอดนิอ

อืรหอตกูถมไฟไยาสอืรหดิผฟไยาสอตราก

อืรหรอดนิองอขดาลพดิผสรดเดอแ

อืรหฟไยาจงลหแกาจดาลพดิผ

ดาลพดิผรจงวงผแ

งาวหะรดาลพดิผราสอสื่ราก

 มุคบวคทมโีระลแรอดนิอ

)บัรวัต.R.I อืรห(

ยาหยีสเฟไยาสมุคบวควัตอืรหดิผยาสอตราก

ยาหยีสเรจงวงผแอืรห

าหญปีมงทิ้น้ำบบะร

อืรหดิผยาสบยีสเอืรหอตกูถมไมปรอตเอม

อืรหดาลพดิผยาสอตอืรหอตกูถมไยอลกูล

รจงวดัล

ดาลพดิผ ssorc oreZ นาญญัส
าวบัจจวรตกูถ ssorc oreZ นาญญัส

ดาลพดิผ

รอดนิองรตสแะรกรอตเอมนฟแ

ิตกปดิผ

ยาหยีสเอืรหอตกูถมไงรตสแะรกรอตเอมนฟแ

ยาหยีสเรจงวงผแอืรห

:ุตหเยามห
อืครอดทาอเดาลพดิผรากาอสหัราถ :งาลนาดดยีอเะลยารมาตบอสจวรตรากีธิว รอดนิองอรื่คเยดโลผงดสแถรามาส ดาลพดิผรอดทาอเ.1

งลปแงัลหยาภงดสแะจลผงดสแอจ.R.I รอดนิอนาญญัสบัรวัต )lamiceD( M รากาอสหัราถนชเงายอวัตกย ,)lamiceD( ”02+M“ ยวนห

  ’61‘ บิรพะรกดาลพดิผรากาอสหัรลผงดสแะจ .R.I รอดนิอนาญญัสบัรวัต ,’2‘ ลผงดสแรอดทาอเดาลพดิผ 

)61 อืค 8 นาฐนปเ 22 อืค บิสนาฐขลเกาจนยีลปเ 22=02+2( 

งดแีส อืค 1DEL ,รอดนิอนบงดแีส 4DEL ฟไ.2

รอดทาอเาหญปขไกแรากนใงิองาอดรปโ รอดทาอเงอรื่คเดาลพดิผรากาอสหัรบักวยกี่เมิตเมพิ่เดยีอเะลยารรากงอต.3

LED1
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งตั้ดิตรากนอตนขั้
ตั้งดิตรากงัลหยาภ งัพำลมาตงอเนาทวัตยดโงตั้ดิตมายายพายอ งตั้ดิตรากนใญาชวยชี่เูผอืรหนาทงอขยานหำจนทแวัตงัยปไมาถบอสาณุรก

ทษัิรบนาฐรตาม ขไนองื่เมาตปไนปเาวนัยนืยดรปโ

นอืตเำค
ะลแรจงวดัลฟไ น้ำรั่วดิกเหใลผงสุตหเาสนปเีธิวดิผงตั้ดิตราก ศากาอบัรปครื่องเงตั้ดิตอพื่เนาทงอขยานหำจนทแวัตงัยปไอตดิตาณุรก

ไฟไหมได

งัวะรรวคอข
ฟไดิกเศากาอบัรปงอรื่คเหใลผงสะจฟไดิตที่ซากกาจงอนื่เ ฟไดิตซากีมที่ที่นาถสนใงตั้ดิตถรามาสมไศากาอบัรปงอรื่คเงตั้ดิตราก ไหม

รอกเกรบเกาจศารปกาหดไรจงวดัลถรามาสาฟฟไกาจงอนื่เ ลหไวรั่สแะรกนักงอปดินชรอกเครบเงตั้ดิต

 ทพัศรทโยาสอืรหฟไงทแ น้ำอท ,ซากอทบักาขเดนวารกยาสอตมาห งรั้คกทุดนวารกยาสงตั้ดิต
สายกราวนด

วรั่น็ยเมาวคำทราสาหญปนักงอปะลแ ีดที่พาภิธทิสะรปอพื่เดนหำกอขมาตปไนปเหใยาจอทดานขกอืลเ

สายไฟ
ฟไยาสนาฐรตามะลแ มรรกหาสตุองวรทะรกดนหำกอขนาฐรตามมาตกอืลเหใศากาอบัรปงอรื่คเฟไยาส

งนหแำต
าษกัรงุรำบลแูด มซแมอซรากอตยางะลแกวดะสดไนอรมาวคยาบะรที่ที่นาถสนใูยอะจรวคศากาอบัรปงอรื่คเงตั้ดิตงนหแำต

นี้ปไอตงัด ที่นาถสนใูยอะจรวคมไศากาอบัรปงอรื่คเงตั้ดิตงนหแำต

อื่น ๆนัมน้ำอืรห รกัจงอรื่คเนัมน้ำบารคีมที่ที่นาถส )1(
งูสศากาอนใม็คเมาวคีมงซึ่ที่ลเะทลกใที่นาถส )2(

รอฟเลัซซากลกใที่นาถส )3(
อืรเนใที่นาถส )4(

งูสนัดงรแอืรห งูสนชื้มาวคีมที่ที่นาถสอืรหวัรคนใ )5(
าฟฟไก็ลหมแนลื่คนาญญัสนาผงสที่าฟฟไชใงอรื่คเลกใ )6(

ดรไาคลัอ ,ดรกงลหแลกใ )7(

นี้งัด งอลคดอสหใที่นาถสกอืลเ
งยีสเอืรหนอทืเะสนสั่รากดิกเมไ งคนมั่งายอศากาอบัรปงอรื่คเกันหน้ำบัรงอรถรามาส )1(

มสะามหเที่ีงนหแำตกอืลเรวค นาบนอพื่เนวกบรมไกอนยาภงอรื่คเกาจงยีสเ )2(
รอดทาอเงอรื่คเงอขมลงาทงาวขดีกดในอืุ่ดสัวีมมไ )3(

งัวะรรวคอข
งอรื่คเดปเงัลำกะณขนใ ศากาอบัรปงอรื่คเนใปไาขเอืมงอรื่คเณรกปุอีมหใมไงัวะร )1(

าคกูลอตนปเำจที่ลูมอขะลแนางชใรากนัชกงฟยาบิธอหใ ยอรบยีรเงตั้ดิตงัลหยาภ )2(

ยายนอลื่คเอืรหมซแมอซรากีมกาหตคานอนใงิองาอชใอพื่เงตั้ดิตรากอืมูคบ็กเาคกูลหใ )3(
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ขั้นตอนการติดตั้ง
ทลพเงตั้ดิตรากงนหแำตกอืลเ

นอืตเำค
งรแง็ขแงคนมั่ะลแรอดนิองอรื่คเกันหน้ำบัรถรามาสที่ที่นาถสนใงตั้ดิต

งัวะรรวคอข
วรั่ซากลกใงลหแนใงอรื่คเงตั้ดิตมาห
นอรมาวคงลหแลกใงอรื่คเงตั้ดิตมาห

ดไนลเามาขเบวข 01 าวกต่ำก็ดเหใมไที่นาถสนใงอรื่คเงตั้ดิต

นี้ปไอตงัดาคกูลบักทลพเงตั้ดิตรากงนหแำตาณราจิพ
นอทืเะสนสั่รากีมมไ งคนมั่ที่งพแำกที่นพื้บักรอดนิองอรื่คเงตั้ดิต )1(

งึถวทั่มลยาจะรกถรามาสะลแ กออมละลแาขเมลนาดงทั้งาวขดีกงสิ่ีมมไงอต )2(
งรตยดโดดแะทะปที่ที่นาถสนใงอรื่คเงตั้ดิตมาห )3(

ยางดไรอดทาอเบักาขเอตถรามาสที่งนหแำตนใงอรื่คเงตั้ดิต )4(
กวดะสงายอดไกออลหไถรามาสงทิ้น้ำอทที่ยดโงอรื่คเงตั้ดิต )5(

าษกัรงุรำบลแูด มซแมอซรากบัรหำสที่นพื้อผื่เ )6(
ยางดไรอตเวฟงาลดอถถรามาสที่ที่นาถสนใงอรื่คเงตั้ดิต )7(

งตั้ดิตนางบัรหำสณรกปุอ
งอรื่คเมอรพามที่นวสนชิ้นปเงาลนาดนวสนชิ้ดยีอเะลยาร

งอรื่คเมอรพามที่นวสนชิ้

เทปกาว

สกรู

งทิ้น้ำยาส

นอรมาวคนักมหุนวนฉ

อทูรบอรควัต

ตี้ตุพ

กิตสาลพปมลคแ

าษกัรงุรำบ มซแมอซรากบัรหำสที่นพื้
าฝดิตดิช นวขแรอแงตั้ดิตรากบัรหำส

าฝ าฝ

รอดนิองอรื่คเ

>3” (80 มม.) >6” (150 มม.)
>0.4” (10 มม.)

วัตงรึ่คนวขแรากีมบบแ นวขแรอแงตั้ดิตรากบัรหำส
าฝบัดะร

าฝบัดะรรอดนิองอรื่คเ

>3” (80 มม.) >6” (150 มม.)
>0.4” (10 มม.)
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งตั้ดิตรากนอตนขั้
รอดนิองอรื่คเงตั้ดิตราก

ดนหำกอขมาตปไนปเที่อทะยะร

นุร
งาลกยนูศนาผนสเ

ซากอทวลหเงอขอท
ดุสงูสลกไอทนิดเ

งาตกตแมาวค   
UDO-UDI งาวหะร

HCFI-13CSR32F(C) 

HCFI-25CSR32F(C)

HCFI-30CSR32F(C) 
HCFI-30DSR32F(C)
HCFI-36DSR32F(C)
HCFI-30DTR32F(C)

HCFI-36CS(T)R32F(C)

HCFI-40CS(T)R32F(C) 
HCFI-48CS(T)R32F(C)

6.35 มม.

9.52 มม.

12.7 มม.

15.88 มม.

15 ม. 10 ม.

20 ม.

30 ม.

50 ม.

6.35 มม.

9.52 มม.

9.52 มม.

9.52 มม.

15.88 มม.

15.88 มม.

10 ม.

20 ม. 10 ม.

20 ม.

30 ม.

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
งาขนาดบอรคาฝะลแาขเมลนาดวิรกดอถ.1

าขเมลนาดวิรกดปเ )1(
)ยาซนาดะลแาวขนาด( งาขนาดบอรคฝาดอถ )2(

ดไาขเมลนาดศากาอกอฟนผแสใถรามาสนี้นุรศากาอบัรปงอรื่คเ )3(

ศากาอรอตเวฟ าขเมลนาดวิรก  A งาขนาดบอรควัต

)าวขนาด( 

 A งาขนาดบอรควัต

)ยาซนาด(      
กออาขเมลนาดวิรกดปเรากำท

)1 พาภงิองาอ( งลรศกูล ปูรมาตงาทศทิีมยดโซติวสดก )1(

)2 พาภงิองาอ( รศกูลมาตงิองาอยดโกออาขเมลนาดวิรกดปเ )2(

ภาพ 1

ภาพ 2
กอองาขนาดบอรคาฝดอถ

กออูรกสดอถ )1(

นี้รศกูลมาตงิองาอยดโบอรคาฝดก )2(

กอองาขนาดบอรคาฝดอถ )3(

งาขนาดบอรคาฝ

สกรู

HCFI-18CSR32F(C)
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.

A B

A B

งตั้ดิตรากนอตนขั้
งทิ้น้ำอทบัรหำสาขเมลนาดวิรกดัต

รอตเตัคอืรหดีม :อืมงอรื่คเ.1

งาลนาดพาภมาต ูรนาผงทิ้น้ำอทนิดเนนั้กาจ งทิ้น้ำอทงตั้ดิตนอกกออาขเมลนาดวิรกดัต.2

ดัตรากงนหแำต

งัลหยาภ

กออดัตราก

อทอตะลแงทิ้น้ำอทงตั้ดิต

พาภมาตปไนปเงตั้ดิตราก าฝนใงตั้ดิตกูถรอดนิออมื่เ.1

าฝ

รอดทาอเงัยปไอตที่อท
งทิ้น้ำอท

พาภมาตปไนปเงตั้ดิตราก นพื้งตั้บบแงตั้ดิตกูถรอดนิออมื่เ.2

รอดทาอเงัยปไอตที่อท

งทิ้น้ำอท

นพื้

งัวะรรวคอข

พาภมาตปไนปเงตั้ดิตราก A นาดาวกต่ำ B นาด หใาฝนใงตั้ดิตกูถรอดนิอ

10 มม - 15 มม
10 มม - 15 มม
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880

1204

1530

งตั้ดิตรากนอตนขั้
าฝตในวขแรากนใทลบโดึยรากงนหแำต.2

30 มม. 30 มม.

.มม L ดึยทลบโะยะร

)นบนาดพาภ( รอดนิองอรื่คเ

10 มม.
155 มม.
300 มม.

นยื่ะจรวคนวขแดึยที่ทลบโ

.มม 05 งึถ 03 ณามะรปามกออ

Lนุร

HCFI-13CSR32F(C) 
HCFI-18CSR32F(C)

HCFI-25CSR32F(C) 
HCFI-30CSR32F(C)
HCFI-30DSR32F(C)
HCFI-36DSR32F(C)
HCFI-30DTR32F(C)
HCFI-36CS(T)R32F(C)

HCFI-40CS(T)R32F(C)
HCFI-48CS(T)R32F(C)

รากงอตที่ที่นพื้ะยะร

งตั้ดิตรากบัรหำส

งนึ่หงรึ่คาฝนใงฝบบแงตั้ดิตรากบัรหำส
นีิ้งาลนาดพาภมาตปไนปเหใทลบโะยะรดึยนวขแราก

40 มม. 40 มม.รตมเ L :ะยะรนปเาฝดปเ

าฝบัดะร

ะยะรนปเาฝดปเ
640 มม. 15 มม.

าฝบัดะร

นยื่ะจรวคนวขแดึยที่ทลบโ

.มม 05 งึถ 03 ณามะรปามกออ

ทลบโนวขแดึยอพื่เูระาจเ.3

ูคบบแดึย 01M ดานขตอ็นชใ ทลบโดึยนวขแงนหแำตที่ .มม 52 งาลกยนูศนาผนสเดานขูระาจเ )1(

 งนหแำตะลตแทลบโนใ 01M ดานข B ะลแ A ตอ็นดึยะลแทลบโงตั้ดิต )2(

)งรแ.มัรกลโิก 051-001( นัตวิน 074,1 - 089 :ทลบโงอขงรแง็ขแมาวค

าฝบัดะร )มพิ่เ( A ตอ็น

)มพิ่เ( B ตอ็น
01M ดานขตอ็น

งฝกุลพบบแทลบโชใาถ

ดึยาขงอรื่คเูรงอขงนหแำตนใกุลพบบแทลบโงฝอพื่เูระาจเ )1(

ทลบโะลตแนใ 01M ดานขตอ็นยวด ”B“ ตอ็นยวดนัขนนั้กาจ กุลพบบแทลบโงตั้ดิต )2(

)งรแ.มัรกลโิก 051-001( นัตวิน 074,1-089 :ทลบโงอขงรแง็ขแมาวค

10-15 มม.

10-15 มม.
01M ดานขตอ็น

)มพิ่เ( B ตอ็น

01M ดานขตอ็น
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งตั้ดิตรากนอตนขั้
รอดนิองอรื่คเงตั้ดิต.4

งนหแำตสี่งทั้นี้านหนอกงนหแำตมาตวไดึยที่ทลบโงัยปไนวขแะลแนขึ้งอรื่คเกย )1(

งัลหนาดามงอรื่คเยอถนอลื่เะลแ

งรั้คกีอจในมั่มาวคอพื่เบอสจวรต 01M ดานขตอ็นยวด นนแหใ ’B‘ ตอ็นนัข )2(

บัลกงัลหยอถนอลื่เมไาว

าฝบัดะร

งันผ

าฝบัดะร

งันผ

งนึ่หงรึ่คาฝนใงฝบบแงตั้ดิตรากบัรหำส
นวนฉดิตดไาวดัชนแหใบอสจวรต งนึ่หงรึ่คาฝนใงฝบบแรอดนิองอรื่คเงตั้ดิตรากำทอมื่เ

นนแบวครากดิกเกาจงอนื่เดไงอรื่คเกาจามกออดยหถรามาสน้ำ นาดกทุบอรคมหุ

นวนฉมหุรากำทดไมไกาห

งัวะรรวคอข
 05/1 อืรห 001/1 นวสารตัอนใงยีอเดาลหใงทิ้น้ำอทงอขบัดะรบอสจวรต

บัลกนอยลหไน้ำดิกเะจนนั้ะฉิม งันผ
าฝบัดะร

)นบนาด(

   

.มม 02-01 านหนวนฉมหุ

นอรมาวคนวนฉยวดดปดัร.5

ลินวไปทเยวดนักดึยยาลปณวเิรบรอดนิองอข )ซากอทะลแวลหเงอขอท( อทงอสงทั้ณวเิรบนวนฉมหุ วลแวรั่รากบอสจวรตงัลหยาภ

นชั้กีอนอลนไดัรยาสยวดดัรยดโ งาวงอชีมหใมไ

รอดนิอ

)ซากอท( นอรมาวคนวนฉ

)วลหเงอขอท( นอรมาวคนวนฉ

ซากอท

วลหเงอขอท รอดนิอ

)ซากอท( นอลนไยวดดัร

)วลหเงอขอท( นอลนไยวดดัร

งาวงอชีมมไ

นวนฉยวดมหุ

นอรมาวคนัก

หมายเหตุ
 61x4 ดานขูรกสยวดดึยนาดสี่งทั้มุมที่งายงาวรากำทหใ นพื้งตั้บบแงอรื่คเงตั้ดิตรากำทอมื่เ

พาภมาตงนหแำตนใงอรนวหแ ะลแ

งอรื่คเงอทตใทลพเ

นพื้งอรงาย
61x4 ดานขูรกส

แหวนรอง



Remove the screw

งตั้ดิตรากนอตนขั้
งทิ้น้ำอทยาสงตั้ดิต

มไะลแ 05/1 อืรห 001/1 นวสารตัอนใงทิ้น้ำอทงอขบัดะรงยีอเดาลมาวคบัดะรีมหใิ้งทน้ำยาสนิดเ อทงอขปรทแำทอืรหนึขวัตกยรากีมหใ
.มม 83 กอนยาภงาลกยนูศนาผนสเดานข )52PV( CVP อทชใ

งอรื่คเงอขบัลกนอยนัดงรแีมหใมไงัวะรดัมะร งทิ้น้ำอทงตั้ดิตรากงาวหะร
ตรอพพัซวัตยวดอทดึยหใ วายงทิ้น้ำอทนิดเอมื่เ

ทนวเรอแศากาออทำทมาห
ดิชดิมหใงทิ้น้ำอทงอขรอดนิอนาด .มม 8 ยอนงายอานหมาวคีมที่นวนฉมหุ

ดี ีดมไ ีดมไ

รตมเ 0.2 - 5.1ตรอพพัซดึยวัต

งทิ้น้ำอทมหุนวนฉงตั้ดิต

 น้ำดยหดิกเหใมไอพื่เงรตยดโศากาอสัผมัสรากีมหใมไงทิ้น้ำอทดปอพื่เนวนฉดัต

งทิ้น้ำอท
วายมาวค งทิ้น้ำอทนวนฉ

ยดโมยีรตเ( .มม 8 ยอนงายอ

)ทษัิรบกอนณรกปุอ
)ทษัิรบงาทกาจ( งทิ้น้ำอทมหุนวนฉ

)งทิ้น้ำอตอท( รอดนิอ

งทิ้น้ำอทมหุนวนฉ

งทิ้น้ำอท

าวกกามอืรห.มม 01งาวงอชีมมไ

รอดนิองอรื่คเ

ฟไยาสนิดเราก

งอลกาขเฟไยาสอต .A
กออูรกสดอถ )1( (2) ถอดฝาครอบ

งอลกาขเฟไยาสอต )3(
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R  S  T  N 1 2 3

1 2 3

Y/G

Y/GY/G

แหลงจายไฟ แหลงจายไฟ 

งตั้ดิตรากนอตนขั้
งข็แบบแฟไยาสบัรหำส .A

มลกาลปงาหชใบบแยอฝฟไยาสบัรหำส .B

ง็ขแบบแฟไยาสบัรหำส ).มม 52( ”61/51 ณามะรปวายมาวคีมหใฟไยาสนวนฉกอปรากำท )1(
กออฟไยาสงอลกณวเิรบูรกสนัขงวคขไชใ )2(

ูรกสดานขบักีดอพมลกปูลนปเหใฟไยาสดัดกจงจิ้กาปมีคชใ )3(
งวคขไยวดนนแหใดรอบบักาขเฟไยาสดึยูรกสนัขมอรพดรอบงผแนบงาว )4(

ยอฝบบแฟไยาสบัรหำส ).มม 01( ”8/3 ณามะรปวายมาวคีมหใฟไยาสนวนฉกอปรากำท )1(
กออฟไยาสงอลกณวเิรบูรกสนัขงวคขไชใ )2(

ฟไยาสดกมีคยวดย้ำนนั้กาจูราขเฟไยาสบยีสเมอรพ มลกดินชาลปงาหชใ )3(
งวคขไยวดนนแหใดรอบบักาขเฟไยาสดึยูรกสนัขมอรพดรอบงผแนบงาว )4(

มลกาลปงาหชใบบแยอฝฟไยาสบัรหำส .Bง็ขแบบแฟไยาสบัรหำส .A

ปูล

ฉนวนปอ
กส

าย
ไฟ

 1
5/

16
”

   
 (2

5 
มม

. )

ปอ
กส

าย
ไฟ

 3
/8

”

   
 (1

0 
มม

.)

หางปลา

สายไฟ สายไฟ

นวหแมอรพูรกส

ลอนิมอทเบัรหำส

หางปลากลม

ฟไยาสงอลก

มลกลอนิมอทเ

นวหแมอรพูรกส

ลอนิมอทเบัรหำส

มหุนวนฉกอป
ดึยปมลคแ

ดึยวัตยวดฟไงอลกาขเอตที่ฟไยาสดึย
 ,1-WV ชใยดโ ดึยวัตบักาขเดึยะลแฟไงอลกาขเฟไยาสดึยงัลหยาภ

ความหนาขนาด 0.5-1.0 มม. ฉนวน PVC 

งัวะรรวคอข
ดัลาฟปไดิกเหใลผงสนัอ นสบัสรากนักงอปอพื่เนใยาภฟไยาสบักวยีดเีสนปเหใรอดทาอเฟไงอลกาขเอตที่ฟไยาสงอขีสงอรื่เูคบัจ

ดไดบิเะรอืรหรจงว
ฟไยากะรปอตลผงสะจงซึ่มวลหมไนนแหใฟไยาสงอลกดรอคบักาขเฟไยาสอต ได

ดไวรั่ฟไดิกเหใลผงสนัอดาบรากดิกเะจนนั้ะฉิม นชั้กีอฟไยาสงอลกดรอคบักาขเนอกมหุนวนฉกอปยวดมหุรากำท

งรั้คกทุดนวารกยาสอต

รอดทาอเะลแรอดนิองาวหะรฟไยาสอต
กออฟไยาสดัรปมลคแดึยวัตดอถ )1(

ฟไยาสอตรากมรกแะอดไบักงอลคดอสหใฟไยาสอตรากนินเำด )2(

รอดนิอะลแรอดทาอเลอนิมอทเดรอคณวเิรบฟไยาสงอลกบักาขเฟไยาสอต )3(

ฟไยาสดัรดรอคบักาขเฟไยาสดัร )4(

ูรกสยวดฟไงอลกลอนิมอทเดรอคบักาขเฟไยาสดึย )5(

ฟไยาสอตรากมรกแะอดไ

รอดนิอฟไงอลกลอนิมอทเ

ลอนิมอทเ

รอดทาอเฟไงอลก

รอดนิอฟไงอลกลอนิมอทเ

ลอนิมอทเ

รอดทาอเฟไงอลก

220V,1PH,50Hz 380V, 3N~,50Hz
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งตั้ดิตรากนอตนขั้
นอืตเำค

งาชยดโงตั้ดิตะลแาหดัจณรกปุอะลแฟไยาสอตราก
มสะามหเที่ดานขอกืลเยดโศากาอบัรปงอรื่คเบักรอกเกรบเชใ

.มม 3 าวกต่ำมไดุสที่ยอนนกั้นวนฉงาวหะรงาหะยะรีมะลแรอกเกรบเลพโดินชรอกเกรบเำนะนแ นนแดึยบบแงตั้ดิตกูถรอกเกรบเ
ศทเะรปนใศากาอบัรปงอรื่คเนาฐรตามดนหำกอขมาตปไนปเหใฟไยาสดานข ฟไยาสอตราก

ทษัิรบงอขดนหำกอขนาฐรตามมาตงิองาอยดโวรั่สแะรกนักงอปดินชรอกเกรบเงตั้ดิต

วลแมวรสแะรกกาห ๆนอื่าฟฟไะลแดมหงทั้ศากาอบัรปงอรื่คเนวนำจงอขสแะรกงอขมวรลผอืค ฟไยาจงลหแดานขณวนำคราก

มหใฟไยาจงลหแงอขดานขนยลี่ปเหในิกเ

งัวะรรวคอข

บอสจวรตอพื่เาฟฟไรากยาฝอตดิตหใศากาอบัรปงอรื่คเคปเสาวกต่ำาฟฟไนัดงรแอมื่เ

ามาขเธิทุสิรบศากาอาอเำนอตราก
งตั้ดิตรากนปเกาห ามาขเกอนยาภกาจธิทุสิรบศากาอาอเำนอพื่เกออทาอเคอ็นูรนผแะาจเ.1

นทแนบนาดทาอเคอ็นูระาจเรากำทหในนั้งนึ่หงรึ่คาฝตในอซบบแ

งนึ่หงรึ่คาฝตในอซบบแงตั้ดิตรากบัรหำส

งัวะรรวคอข
กอนยาภสคเะลแนในาดลหไะอนใยาหยีสเรากดิกเหใมไงัวะรดัมะรหใ กออก็ลหเมลพเนผแดถอรากำทอมื่เ

ก็ลหเมคกาจ อืมดาบรากงัวะรดัมะรหใ กออก็ลหเมลพเนผแดถอรากำทอมื่เ

รากนปเาถ ามาขเกอนยาภกาจธิทุสิรบศากาอาอเำนอตอพื่เ )นชั่ฟออ( มลกมลอทงตั้ดิต.2

นทแนบนาดงตั้ดิตหใงนึ่หงรึ่คาฝตในอซบบแงตั้ดิต

)ั่นชฟออ( มลกมลอทอตอข
มลกบบแมลอทอตอขบักาขเมลกมลอทอต.3

อตอขกาจกออลหไวรั่ศากาอหใมไอพื่เ ลินวไปทเยวดดปลีซ.4

มลอท
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HC F I- 13C S R 32C (F )
HC F I- 18C S R 32C (F )
HC F I- 25C S R 32C (F )
HC F I- 30C S R 32C (F )
HC F I- 30DS R 32C (F )

HC F I- 36C S R 32C (F )
HC F I- 36DS R 32C (F )

HC F I- 36C TR 32C (F )
HC F I- 36DTR 32C (F )
HC F I- 40C S R 32C (F )
HC F I- 40C TR 32C (F )
HC F I- 48C S R 32C (F )
HC F I- 48C TR 32C (F )
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การทดสอบความมิดชิดของอากาศ (Air Tightness)

สิ่งที่จะตองปฏิบัติตามอยางเขมงวด:

เหตุผล:

การทำแวคคัม
1. ปมสุญญากาศที่มีเช็ควาลว

2. ระดับมาตรฐานของความเปนสุญญากาศสำหรับปมสุญญากาศ

3. มาตรวัดความเปนสุญญากาศตองมีความแมนยำ

วิธีการทดสอบเหมือนกับวิธีการดั้งเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบวาอุปกรณตรวจหาการรั่วของสารทำความเย็นชนิด R22 หรือ R410A

1. เพิ่มแรงดันอุปกรณโดยใชไนโตรเจนตามระดับแรงดันที่กำหนด จากนั้นตัดสินความมิดชิดของอุปกรณ โดยพิจารณาตามการแปรผันของอุณหภูมิ

1. การใชออกซิเจนเปนกาซที่ใชในการเพิ่มแรงดันอาจทำใหเกิดการระเบิดได

จำเปนตองใชปมสุญญากาศที่มีเช็ควาลวในการปองกันน้ำมันของปมสุญญากาศไมใหไหลยอนกลับไปในวงจรของสารทำความเย็นเมื่อปดปม

ใชมาตรวัดความเปนสุญญากาศที่สามารถวัดไดสูงถึง 650 Pa หามใชเกจวัดน้ำยาแอรทั่วไปที่วัดคาความเปนสุญญากาศไดไมถึง 650 Pa

สารทำความเย็นชนิด R32 จะตองอยูในสถานะของเหลวเมื่อทำการเติม

R32 เปนสารทำความเย็น HFC (จุดเดือด = -52 ํC) และสามารถใชงานในลักษณะเดียวกันกับสารทำความเย็นชนิด R410A โปรดแนใจวาทานได

4.ระยะเวลาการดูดอากาศและความชื้น

5. ขั้นตอนการใชงานเมื่อหยุดการทำงานของปมสุญญากาศ

การเติมสารทำความเย็น

เหตุผล

หมายเหตุ

วิธีแกปญหาในกรณีที่สารทำความเย็นรั่ว

คุณลักษณะของสารทำความเย็นชนิดเดิม และชนิดใหม

ดูดอากาศและความชื้นอุปกรณนาน 1 ชั่วโมงหลังจากที่คาความเปนสุญยากาศไดถึงระดับ 650 Pa

เพื่อปองกันไมใหน้ำมันของปมสุญญากาศไหลยอนกลับ ใหเปดวาลวลดแรงดันบนปมสุญญากาศ หรือคลายทอเติมน้ำยาแอรเพื่อดึงอากาศ

ใชปมที่มีระดับถึง 65 Pa หรือต่ำกวา หลังจากการใชงาน 5 นาที นอกจากนี้ ตองแนใจวาทานไดใชปมสุญญากาศที่ไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี 

ไมสามารถตรวจจับการรั่วของสารทำความเย็นชนิด R32

2. เมื่อตรวจหารอยรั่วโดยใชสารทำความเย็น โปรดแนใจวาไดใชสารทำความเย็นชนิด R32
3. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาสารทำความเย็นชนิด R32 อยูในสภาวะของเหลวเมื่อทำการเติม

2. การเติมโดยใชกาซ R32 จะทำใหองคประกอบของสารทำความเย็นที่คางอยูในถังเปลี่ยนไป จนไมสามารถนำมาใชงานได

(Power failure) นอกจากนี้ยังสามารถติดเช็ควาลวกับปมสุญญากาศจริงในภายหลัง

และเติมน้ำมันโดยใชน้ำมันที่กำหนด หากปมสุญญากาศไมไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี ระดับความเปนสุญญากาศอาจต่ำเกินไป

หลังจากดูดอากาศและความชื้น พักอุปกรณไวกอน 1 ชั่วโมง และตรวจสอบใหแนใจวาความเปนสุญญากาศไมหายไป

กอนหยุดการทำงานตองใชขั้นตอนการทำงานเดียวกันนี้เมื่อใชปมสุญญากาศที่มีเช็ควาลว

เติมสารทำความเย็นจากดานของเหลว เนื่องจากการทำขั้นตอนนี้จากดานกาซจะทำใหองคประกอบของสารทำความเย็นในถังเปลี่ยนแปลง

เมื่อสารทำความเย็นรั่ว อาจตองเติมสารทำความเย็นเพิ่ม (เติมสารทำความเย็นจากดานของเหลว)

ในกรณีที่ถังบรรจุสารทำความเย็นมีกาลักน้ำ สารทำความเย็นชนิด R32 ที่เปนของเหลวจะถูกเติมโดยไมตองหมุนถังคว่ำลง โปรดตรวจสอบ

เนื่องจาก R32 เปนสารทำความเย็นที่มีลักษณะเหมือนกันสารในกลุม Azeotropic จึงสามารถใชงานในลักษณะที่เกือบเหมือนกันกับ

ดูดสารทำความเย็นออกมาในสถานะเฟสที่เปนของเหลว (liquid phase) อาจตองเติมสารทำความเย็นเพิ่มในกรณีที่มีสารทำความเย็นรั่ว

สารทำความเย็นชนิด R22 อยางไรก็ดี หากมีการดูดสารทำความเย็นในสถานะเฟสที่เปนไอ (vapor phase) อยางไรก็ดี องคประกอบ
ของสารทำความเย็นในถังก็จะมีการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของถังกอนเติมสารทำความเย็น
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1. อุปกรณเสริม

2. การเลือกสถานที่ติดตั้ง

คำเตือน

ขอสังเกต

ขอสังเกต

2.1 ทั่วไป

2.2 ทั่วไป

“การปดขอบ (Edging)” สำหรับปองกันสายไฟจากขอบแบบเปดโลง

ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหตัวเครื่อง

ภายนอกอาคารกลายเปนที่พักพิงของสัตวเล็ก

สัตวขนาดเล็กที่สัมผัสกับชิ้นสวนที่มีกระแสไฟฟา อาจทำให

เครื่องทำงานผิดปกติ เกิดควัน หรือเพลิงไหม โปรดแนะนำ

ใหลูกคารักษาความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ตัวเครื่อง

ผลิตภัณฑนี้ถูกจัดอยูในประเภท Class A ในสภาวะแวดลอม

การใชงาน ผลิตภัณฑนี้อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ

ในกรณีนี้ผูใชอาจตองมีมาตรการจัดการที่เพียงพอ

เมื่อใชงานตัวเครื่องภายนอกอาการในที่ที่มีอุณหภูมิภายนอกต่ำ

ใหปฏิบัติตามคำแนะนำที่อธิบายไวดานลาง

เพื่อปองกันการสัมผัสกับลม ใหติดตั้งตัวเครื่ีองภายนอกอาคารโดย

หันดานดูดอากาศเขาหาผนัง

หามติดตั้งตัวเครื่องภายนอกอาคารในสถานที่ซึ่งดานดูดอากาศ

อาจสัมผัสกับลมโดยตรง

เพื่อปองกันการปะทะกับลมโดยตรง ใหติดตั้งแผงกั้นดานขาง

ชองระบายอากาศของตัวเครื่องภายนอกอาคาร

ในพื้นที่ที่มีหิมะตกหนัก สิ่งสำคัญคือตองเลือกสถานที่ติดตั้งซึ่งหิมะ

จะไมสงผลกระทบตอตัวเครื่อง และหันดานที่มีชองระบายอากาศ

ไปในมุมที่ถูกตองตามทิศทางลม

เมื่อติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่มีลมแรง ควรใหความสำคัญกับขอมูล

ตอไปนี้เปนพิเศษ

ลมแรงที่ระดับ 5 ม./วินาที หรือมากกวานั้นที่เปาเขามาที่ชอง

ระบายอากาศของตัวเครื่องภายนอกอาคาร สามารถทำใหเกิด

ไฟฟาลัดวงจร (การดูดอากาศที่ระบายออก) และสิ่งนี้อาจมีผล

กระทบดังตอไปนี้ :

- ความสามารถในการทำงานลดลง

- มีการเรงความเย็นจัดบอยครั้งในการทำความรอน

- การทำงานหยุดชะงัก เนื่องจากแรงดันที่สูงขึ้น

- เมื่อลมแรงพัดอยางตอเนื่องที่ดานหนาของตัวเครื่อง พัดลม

  สามารถเริ่มหมุนอยางรวดเร็วมากจนเสียหายได

โปรดดูภาพสำหรับการติดตั้งอุปกรณนี้ในสถานที่ที่สามารถ

คาดการณทิศทางลมได

ซอมแซมชองระบายน้ำรอบฐานเพื่อระบายน้ำเสียออกจากตัวเครื่อง

หากระบายน้ำของตัวเครื่องไมสะดวก โปรดติดตั้งตัวเครื่องไวบน

อิฐบล็อกคอนกรีต หรืออื่น ๆ

(ความสูงของฐานควรสูงไมเกิน 150 มม.)

หากทานติดตั้งเครื่องบนเฟรม โปรดติดตั้งแผงปองกันน้ำ 

(field supply) ภายใน 150 มม. ทางดานลางของตัวเครื่อง เพื่อ

ปองกันน้ำเขาจากทิศทางที่ต่ำกวา เมื่อติดตั้งเครื่องในสถานที่

ที่สัมผัสกับหิมะบอยครั้ง ตองใหความสำคัญเปนพิเศษกับการ

ยกระดับฐานใหสูงที่สุด

ตรวจสอบใหแนใจวาตัวเครื่องไดรับการ

ติดตั้งไดระดับตามแนวราบ

เลือกสถานที่ติดตั้งที่ตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้ และตรงตาม

การอนุมัติของลูกคาของทาน

- สถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

- สถานที่ที่ตัวเครื่องไมไดรบกวนเพื่อนบานที่อยูติดกัน

- สถานที่ปลอดภัยซึ่งสามารถรองรับน้ำหนัก และการสั่นสะเทือนของ

  ตัวเครื่อง และตำแหนงที่สามารถติดตั้งเครื่องไดระดับตามแนวระนาบ

- สถานที่ที่ไมมีความเสี่ยงของการรั่วของกาซไวไฟ หรือ ผลิตภัณฑที่

  สามารถติดไฟไดงาย

- อุปกรณนี้ไมไดมีไวสำหรับใชในสภาวะแวดลอมที่อาจเกิดการระเบิดได

- สถานที่ที่สามารถใหบริการไดอยางมั่นใจ

- สถานที่ที่สามารถติดตั้งทอ และสายไฟของตัวเครื่องภายในอาคาร

  และภายนอกอาคารตามความยาวที่เหมาะสม

- สถานที่ที่จะไมเกิดความเสียหาย หากมีน้ำรั่วออกมาจากเครื่อง 

  เชน ในกรณีที่ทอน้ำอุดตัน

- สถานที่ที่ปลิดภัยจากน้ำฝนมากที่สุด

- อยาติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่มักใชเปนสถานที่ทำงานในกรณีของ

  งานกอสราง ที่มีฝุนจำนวนมากจะตองปดคลุมตัวเครื่องไว

- อยาวางวัตถุ หรืออุปกรณใด ๆ ไวดานบนตัวเครื่อง

- อยาปน นั่ง หรือยืนบนตัวเครื่อง

- ตรวจสอบใหแนใจวามีการปฏิบัติตามขอควรระวังอยางครบถวน

  ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่สารทำความเย็นรั่วไหล
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สำหรับอุปกรณที่ใชบริเวณชายฝงทะเล ใหปดกั้นตัวเครื่องจากการปะทะกับลมจากทะเลโดยตรง โดยการติดตั้งเครื่องไวหลังสิ่งกอสราง เชน

อาคาร หรือทำผนังปองกันสูงกวาตัวเครื่อง 1.5 เทา เวนระยะหางระหวางผนังและตัวเครื่องอยางนอย 700 มม. เพื่อใหอากาศหมุนเวียนได

สะดวก สำหรับมาตรการปองกันการสึกกรอนโปรดปรึกษาชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีความชำนาญ เชน การกำจัดความเค็มบนอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน และการใชน้ำยากันสนิมมากกวาปละ 1 ครั้ง

ติดตั้งเครื่องบนแผงยึดตัวเครื่อง หากตองการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากหิมะ, น้ำแข็ง และการละลายน้ำแข็ง ใหติดตั้งเครื่องบนทอตั้งฮีทปม

เพื่อรับประกันความสูงจากพื้นที่เพียงพอ ในทุกกรณี โปรดดูขอกฎหมายทองถิ่นสำหรับความสูงของทอตั้งที่ถูกตอง

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาตัวเครื่องภายนอกอาคารไดรับการติดตั้งในระดับที่เรียบเสมอกัน และมั่นคงแข็งแรง

ติดตั้งฮูดปองกันหิมะ หากจำเปน

2.3 ทั่วไป



2.4 การเลือกสถานที่ติดตั้งตัวเครื่องภายนอกอาคาร

(1) การติดตั้งเครื่องเดียว (หนวย: มม.) (2) การติดตั้งหลายเครื่อง (หนวย: มม.)

(3) การติดตั้งหลายเครื่อง หันดานหนาดานหลังเขาหากัน (หนวย: มม.)

พื้นผิวดานบน และดานขางทั้งสองดาน จะตองสัมผัสกับพื้นที่เปดโลง

และสิ่งกีดขวางที่อยูดานหนาหรือดานหลัง ตองมีอยางนอยหนึ่งดาน

ที่มีความสูงต่ำกวาตัวเครื่องภายนอกอาคาร

พื้นผิวดานบน และดานขางทั้งสองดาน จะตองสัมผัสกับพื้นที่เปดโลง

และสิ่งกีดขวางที่อยูดานหนาหรือดานหลัง ตองมีอยางนอยหนึ่งดาน

ที่มีความสูงต่ำกวาตัวเครื่องภายนอกอาคาร

พื้นที่บริการติดตั้งที่แสดงในภาพประกอบ อยูบนพื้นฐานของอุณหภูมิ

อากาศที่ถูกดูดเขาเครื่องที่ระดับ 35 ํC (DB) สำหรับการใชงานโหมด

ทำความเย็น (COOL) ในภูมิภาคที่อุณหภูมิอากาศที่ถูกดูดเขาเครื่อง

มีระดับสูงเกิน 35 ํC (DB) เปนประจำ หรือหากคาดวาภาระความรอน

ของตัวเครื่องภายนอกอาคารจะสูงกวาความสามารถในการใชงาน

สูงสุดเปนประจำ ใหเวนพื้นที่ขนาดใหญกวาที่ระบุไวสำหรับดานของ

ชองดูดอากาศของตัวเครื่อง
เกี่ยวกับพื้นที่สำหรับชองระบายอากาศที่ตองการ ใหกำหนดตำแหนง

ของตัวเครื่องโดยคำนึงถึงพื้นที่ที่จำเปนสำหรับการวางทอน้ำยาแอร

ในสถานที่รวมดวย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหนายของทาน หากสภาวะ

การทำงานไมตรงกับที่อยูในภาพประกอบ

46



HCFI- 13CSR32C(F)

HCFI- 18CSR32C(F)
HCFI- 25CSR32C(F)

HCFI- 40CSR32C(F)
HCFI- 40CTR32C(F)
HCFI- 48CSR32C(F)
HCFI- 48CTR32C(F)

HCFI- 30CSR32C(F) 
HCFI- 30DSR32C(F)
HCFI- 36DSR32C(F) 
HCFI- 36DTR32C(F)

HCFI- 36CSR32C(F) 
HCFI- 36CTR32C(F) 

3. การติดตั้งตัวเครื่องภายนอกอาคาร

4. ขนาดในการติดตั้ง (หนวย: มม.)

ยึดตัวเครื่องไวกับฐานใหถูกวิธีตามสภาวะของสถานที่ติดตั้ง โปรดอางอิงจากขอมูลตอไปนี้
เวนพื้นที่วางใหมากพอสำหรับพื้นคอนกรีตเพื่อการยึดแองเคอร

วางฐานคอนกรีตใหลึกพอ

ติดตั้งเครื่องใหเอียงนอยกวา 3 องศา

หามวางเครื่องไวบนพื้นโดยตรง โปรดยืนยันวามีพื้นที่วางใกล ๆ รูระบายน้ำ

บนแผงดานลางซึ่งรับประกันการระบายน้ำไดอยางสะดวก
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HCFI- 13CSR32C(F)

HCFI- 18CSR32C(F)

HCFI- 25CSR32C(F)
HCFI- 30CSR32C(F)
HCFI- 30DSR32C(F)
HCFI- 36CSR32C(F)
HCFI- 36CTR32C(F)
HCFI- 36DSR32C(F) 
HCFI- 36DTR32C(F)
HCFI- 40CSR32C(F)
HCFI- 40CTR32C(F)
HCFI- 48CSR32C(F)
HCFI- 48CTR32C(F)

1. ขนาดทอ

2. การเชื่อมตอทอ

โปรดระมัดระวังสิ่งแปลกปลอม เชื่อ เม็ดทราย, น้ำ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่อาจเขาไปภายในทอ

ขอควรระวัง
ความยาวทอมาตรฐานคือ Cm หากเกิน Cm อาจกระทบตอฟงกชันการทำงานของตัวเครื่อง ถาตองตอทอใหยาวขึ้น ควรเติมสาร

ทำความเย็นตามขอมูล อัตราสวน D g/m แตการเติมสารทำความเย็นจะตองดำเนินการโดยชางแอรมืออาชีพ กอนที่จะเพิ่มสาร

ทำความเย็น ตองไลอากาศออกจากทอน้ำยาแอรและตัวเครื่องภายใน โดยใชปมสุญญากาศ จากนั้นจึงคอยเติมสารทำความเย็นเพิ่ม

ติดตั้งแฟลรนัทที่ถอดออกเขากับทอที่จะเชื่อมตอ

จากนั้นจึงทำการบานแฟลรทอ

ในการดัดทอ ใหดัดเปนแนวโคงมากที่สุดเพื่อไมใหทอถูกบีบ และรัศมีในการดัดควรอยูที่ 30 ถึง 40 มม. หรือยาวกวา

ทำการเชื่อมตอดานกาซของทอกอน เพื่อใหทำงานไดงายขึ้น

ทอที่ใชในการเชื่อมตอตองเปนทอสำหรับสารทำความเย็นชนิด R32 โดยเฉพาะ
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HCFI- 13CSR32C(F)

HCFI- 18CSR32C(F)

HCFI- 25CSR32C(F)

HCFI- 40CSR32C(F)
HCFI- 40CTR32C(F)
HCFI- 48CSR32C(F)
HCFI- 48CTR32C(F)

HCFI- 30CSR32C(F)
HCFI- 30DSR32C(F)
HCFI- 36CSR32C(F)
HCFI- 36CTR32C(F)
HCFI- 36DSR32C(F) 
HCFI- 36DTR32C(F)

หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อมตอทอน้ำยาแอร จะตองทำการทดสอบความมิดชิด (Air-tightness)

1) อัดแรงดันนานกวา 3 นาที ที่ 0.3 MPa (3.0 kg/cm g)

2) อัดแรงดันนานกวา 3 นาที ที่ 1.5 MPa (15 kg/cm g)

รอยรั่วขนาดใหญจะถูกตรวจพบ

3) อัดแรงดันประมาณ 24 ชั่วโมง ที่ 3.0 MPa (30 kg/cm g)

รอยรั่วขนาดเล็กจะถูกตรวจพบ
ตรวจสอบวาแรงดันตกหรือไม

หากแรงดันไมตก แสดงวาผาน หากแรงดันตก ใหตรวจสอบหาจุดที่เปนรอยรั่ว

เมื่ออัดแรงดันประมาณ 24 ชั่วโมง การแปรผันของอุณหภูมิ 1 ํC ในอุณหภูมิแวดลอม จะทำใหเกิดความแปรผันของแรงดันที่ 0.01 MPa

จะตองแกไขระหวางการทดสอบ

ตรวจหารอยรั่ว

ในขั้นตอนที่ 1) ถึง 3) หากแรงดันตกลง ใหตรวจสอบหารอยรั่วในแตละขอตอโดยการฟงเสียง, การสัมผัส และการใชน้ำสบู หรืออื่น ๆ เพื่อ

ระบุจุดที่เปนรอยรั่ว หลังจากยืนยันจุดที่เปนรอยรั่ว ใหเชื่อมอีกครั้ง หรือขันนัทใหแนนอีกครั้ง

การทดสอบความมิดชิด (Air-tightness) ใชถังไนโตรเจนเพื่อใหแรงดันตามโหมดการเชื่อมตอทอ ดังภาพตอไปนี้

วาลวกาซและวาลวของเหลวจะอยูในสถานะปดทั้งหมด เพื่อปองกันไนโตรเจนเขาสูระบบการหมุนเวียนของตัวเครื่องภายในอาคาร 

ขันกานวาลวใหแนนเพื่อใหแรงดัน (ทั้งดานวาลวกาซ และวาลวของเหลว

2

2

2
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วิธีการทำแวคคั่มทอ: การใชปมสุญญากาศ
1. ถอดฝาครอบของชองบริการ (Service port) ของวาลว 3 ทาง, ฝาจุกของกานวาลว 2 ทาง

และ 3 ทาง จากนั้นเชื่อมตอชองบริการเขาไปในสวนที่ยื่นออกมาของทออัดน้ำยาแอร (low)

สำหรับเกจวัดน้ำยาแอร จากนั้นเชื่อมตอสวนที่ยื่นออกมาของทออัดน้ำยาแอร (center)

สำหรับเกจวัดน้ำยาแอรเขาไปในปมสุญญากาศ

2. เปด handle ทางดาน low ในเกจวัดน้ำยาแอร แลวเปดใหปมสุญญากาศ (vacuum pump)

ทำงาน หากเลื่อนระดับของเกจ (low) ไปสูสภาวะสุญญากาศอยางรวดเร็ว ใหตรวจสอบขอ 1

อีกครั้ง

3. ทำแวคคั่ม (ไลอากาศและความชื้น) นาน 15 นาที และตรวจสอบเกจวัดน้ำยาแอร ซึ่งควรจะอาน

คาไดเทากับ -0.1 MPa (76 cmHg) ทางดานแรงดันต่ำ หลังจากสิ้นสุดการทำแวคคั่ม ใหปด handle

ทางดาน “Lo” ในปมสุญญากาศ และตรวจสอบสภาวะของสเกล และพักไวกอน 1-2 นาที หาก

สเกลเคลื่อนกลับไปทั้งที่แนนหนาดีแลว ใหทำบานแฟลรใหมอีกครั้ง โดยกลับไปขั้นตอนที่ 3

4. เปดกานวาลวสำหรับวาลว 2 ทาง ใหทำมุมแบบทวนเข็มนาิกา 90 องศา

หลังจากผานไป 6 วินาที ใหปดวาลว 2 ทาง และทำการตรวจหากาซรั่ว

5. ไมมีกาซรั่วใชหรือไม? ในกรณีที่มีกาซรั่ว ใหขันสวนของจุดเชื่อมตอทอน้ำยาแอรใหแนน หากกาซหยุดรั่ว

ใหดำเนินการตอในขั้นตอนที่ 6 หากกาซยังไมหยุดรั่ว ใหระบายสารทำความเย็นออกมาทั้งหมดทางชอง

บริการ (service port) หลังจากทำบานแฟลรอีกครั้ง และทำแวคคั่ม (ไลอากาศและความชื้น) ใหเติมสาร

ทำความเย็นที่กำหนดจากถังน้ำยาแอร

6. ถอดทออัดน้ำยาแอรออกจากชองบริการ (service port) เปดวาลว 2 ทาง และ 3 ทาง และหมุน

กานวาลวแบบทวนเข็มนาิกาจนสุด อยางเบามือ

หากสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศรั่ว จะตองปลอยสารทำความเย็นทั้งหมดออกมาจากตัวเครื่อง ทำการแวคคั่ม 

(ไลอากาศและความชื้น) กอน จากนั่นจึงคอยเติมสารทำความเย็นลงในเครื่องตามปริมาณที่ระบุไวบนปายแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่อง

7. เพื่อปองกันกาซรั่ว ใหหมุนฝาจุกชองบริการ (service port), ฝาจุกกานวาลวสำหรับวาลว 2 ทาง

และ 3 ทาง ใหมากขึ้นเล็กนอยจากจุดที่มีแรงบิดเพิ่มขึ้นอยางกระทันหัน

ขอควรระวัง:

คำเตือน!
อันตรายที่ทำใหเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

ตัดกระแสไฟฟาที่เซอรกิตเบรกเกอร หรือแหลงจายไฟกอนทำการเชื่อมตอกระแสไฟฟา

การเชื่อมตอสายดินจะตองเสร็จสมบูรณกอนทำการเชื่อมตอสายไฟ

งานเกี่ยวกับการเชื่อมตอสายไฟจะตองดำเนินการโดยชางที่มีความชำนาญ

หามเชื่อตอสายไฟมากกวา 3 เสน เขากับขั้วตอสายไฟ โปรดใชหางปลาแบบกลมที่มีกริปหุมฉนวนที่ปลายของสายไฟ

ใชตัวนำไฟฟาทองแดงเทานั้น

ขอควรระวังสำหรับการเชื่อมตอสายไฟ

การเลือกขนาดของสายไฟ และการเชื่อมตอสายไฟเขาดวยกัน
เลือกขนาดของสายไฟ และการปองกันวงจรจากตาราง (ตารางนี้แสดงสายไฟความยาว 20 เมตร ที่มีแรงดันไฟฟาลดลงนอยกวา 2%)
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HCFI- 13CSR32C(F)
HCFI- 18CSR32C(F)
HCFI- 25CSR32C(F)
HCFI- 30CSR32C(F)
HCFI- 30DSR32C(F)
HCFI- 36CSR32C(F)
HCFI- 36DSR32C(F) 
HCFI- 36DTR32C(F)
HCFI- 40CSR32C(F)
HCFI- 48CSR32C(F)
HCFI- 36CTR32C(F)
HCFI- 40CTR32C(F)
HCFI- 48CTR32C(F)

HCFI- 13CSR32C(F)  HCFI- 18CSR32C(F)  HCFI- 25CSR32C(F)
HCFI- 30CSR32C(F)  HCFI- 30DSR32C(F)  HCFI- 36CSR32C(F)
HCFI- 36CTR32C(F)  HCFI- 36DSR32C(F)  HCFI- 36DTR32C(F)  
HCFI- 40CSR32C(F)  HCFI- 40CTR32C(F)  HCSI- 48CSR32C(F)
HCFI- 48CTR32C(F)

หากสายไฟชำรุดเสียหาย จะตองเปลี่ยนโดยบริษัทผูผลิต หรือตัวแทนจำหนาย หรือชางที่มีความชำนาญ

หากฟวสของกลองควบคุมขา โปรดเปลี่ยนโดยใชฟวสประเภทเซรามิก T 25A/250V

วิธีการเชื่อมตอสายไฟจะตองสอดคลองตามมาตรฐานการเชื่อมตอสายไฟในทองถิ่น

สายเคเบิ้ลทั้งหมดจะตองไดรับการรับรองจากยุโรป ระหวางการติดตั้ง เมื่อตองถอดสายเชื่อมตอ จะตองถอดสายดินออกเปนลำดับสุดทาย

เบรกเกอรปองกันการระเบิดของเครื่องปรับอากาศจะตองเปนสวิตซเปด/ปดทุกขั้ว ซึ่งมีระยะหางกันอยางนอย 3 มม. ซึ่งหมายความวาการ

ตัดกระแสไฟฟาจะตองเชื่อมโยงกับการเชื่อมตอสายไฟ

ระยะหางระหวางสองขั้วตอสายไฟของตัวเครื่องถายในอาคาร และตัวเครื่องภายนอกอาคาร จะตองไมมากกวา 5 เมตร หากเกินกวานี้

เสนผานศูนยกลางของสายไฟจะตองขยายตามมาตรฐานการเชื่อมตอสายไฟทองถิ่น

จะตองติดตั้งเบรกเกอรปองกันการระเบิด

1) ถอดสกรูที่ยึดไวทางดานขางกอนถอดแผงดานหนาไปตามทิศทาง

2) เชื่อมตอสายไฟเขากับขั้วตอสายไฟอยางถูกตอง และยึดสายไฟกับแคลมปยึดสายไฟที่ติดตั้งไวใกลขั้วตอสายไฟ

3) เดินสายไฟอยางถูกวิธี และสอดสายไฟผานชองสำหรับการเชื่อมตอสายไฟบนแผงดานขาง

การเชื่อมตอสายไฟเขาหากันจะตองเปนไปตามมาตรฐาน ไมเชนนั้นจะทำใหอุปกรณเสียหายได

ขั้นตอนการเชื่อมตอสายไฟ

คำเตือน:
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ขอควรระวัง!

เครื่องจะเริ่มทำงานทันทีโดยไมมีการ “เปด” การทำงานเมื่อมีไฟเขา 
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การทดสอบการเดินเครื่อง
หัวขอการตรวจสอบ

เครื่องอินดอร.1

นอรลยอคงอรื่คเ.2

าคกูลำนะนแอข

?มไอืรหิตกปนปเชใมุคบวคทมโีรทีดกมปุที่นางำทรากนัชกงฟ
?มไอืรหิตกปนปเงวดกทุดิต DEL ฟไ

?มไอืรหิตกปนปเมลยาจะรกรากีมงิวสนาบ
?มไอืรหิตกปนปเกออลหไงทิ้น้ำ

?มไอืรหนางำทรากงาวหะรนอทืเะสนสั่รากอืรห ิตกปดิผงัดงยีสเีม
?มไอืรหนาบนอพื่เนวกบรปไงทิ้น้ำอืรห มล งัดงยีสเีม

?มไอืรหวรั่ายน้ำ

:นางชใรากอืมูคบักวยกี่เาคกูลกแนี้ปไอตงาลนาดดยีอเะลยารยาบิธอ

มุคบวคทมโีรนางชใรากะลแมลงรแบัดะรบัรปราก าลวเงตั้ ิมูภหณุอบัรปราก นางำทราก งอรื่คเดป-ดปเรากีธิว )1(

งิวสบใะลแศากาอบัรปงอรื่คเรอตเวฟงาลดอถราก )2(

าคกูลอตนางชใรากะลแงตั้ดิตรากอืมูคหใ )3(
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ขอมูลจำเพาะ

H(mm) W(mm) D(mm)
(kg)

H(mm) W(mm) D(mm)
(kg)

HCFI-13CSR32 3.8 4.69 990 680 1000 230 26 553 800 275 30
HCFI-18CSR32 5.3 6.44 1514 680 1000 230 26 614 820 338 37
HCFI-25CSR32 7.3 12 .42 2433 680 1325 230 33 .5 614 820 338 38
HCFI-30CSR32 8.6 12 .88 3050 680 1325 230 33 .5 762 920 385 57
HCFI-30DSR32 8.6 12 .88 3050 680 1325 230 33 .5 762 920 385 55
HCFI-36CSR32 10 .2 16 .7 3617 680 1325 230 33 .5 840 948 340 66
HCFI-36DSR32 10 .2 16 .7 3617 680 1325 230 33 .5 59
HCFI-36CTR32 10 .2 6.04 3617 680 1325 230 33 .5 840 948 340 66
HCFI-36DTR32 10 .2 6.04 3617 680 1325 230 33 .5 59
HCFI-40CSR32 11 .6 18 .92 4114 680 1650 230 41 .8 965 950 370 76
HCFI-40CTR33 11 .6 6.57 4114 680 1650 230 41 .8 965 950 370 76

สูง กวาง ลึก น้ำหนัก
สุทธิ

สูง กวาง ลึก น้ำหนัก
สุทธิ

เครื่อง

ปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศภายใน เครื่องปรับอากาศภายนอก
ความสามารถ

ทำความเย็น

พิกัด

กระแสไฟฟา

พิกัด

กำลังไฟฟา

762 920 385

762 920 385
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บริษัท ไฮเออร อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) จำกัด

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร ตึกเอ ชั้นที่ 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม 10310

โทรศัพท: 0-2684-3999 โทรสาร: 0-2684-3900


	未标题
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	Ceiling INV R32_Indoor_Full version.pdf
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_Cover
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_1
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_2
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_3
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_4
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_5
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_6
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_7
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_8
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_9
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_10
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_11
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_12
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_13
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_14
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_15
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_16
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_17
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_18
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_19
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_20
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_21
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_22
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_23
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_24
	Ceiling Suspended_Inverter R32_Page_25

	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	未标题
	未标题
	空白页面
	空白页面
	空白页面



