
(1)

● °àÕπ„™â·≈–μ‘¥μ—Èß§«√Õà“π§Ÿà¡◊Õ°“√μ‘¥μ—Èßπ’È„Àâ≈–‡Õ’¬¥‡ ’¬°àÕπ ●

HI-Wall Split Type

Fan-Coil Unit Outdoor Unit
42HFE010            38HFE010
42HFE013            38HFE013
42HFE018            38HFE018
42HFE025            38HFE025
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 มาตก็รไงา่ยอ ่นิลกม่ีมไะลแฟไดิติตับมสณุคมี  23R อคืนี้ศากาอบรัปง่อรืคเนใช้ใที่น็ยเมาวคาทํราส
     ม ถรามาสะลแาตํ่ะจนี้ดนิชน็ยเมาวคาทํราสงอขฟไดิตราก่ตแ ะวาภสงาบนใด้ไดิบเะรรากดกิเจาอนั

วยีดเงา่ยอฟไวลปเยว้ดฟได้ไดิต       
ะวาภอ่ตบทะรกลผีม มอ้ลดวแง่ิสอ่ตษิพลมน็ปเ่มไยารตนัอน็ปเ่มไีดอ้ขีม 23R น็ยเมาวคำทราส       

งูสพาภิธทิสะรปีม่ีทนอ้รมาวคทเยา่ถรากนา้ดิตับมสณุคีม กต่ำจะรกนอืรเ         

น็ปเยอ่ลป้หใ 
ดเครื่องปรับอากาศาอะสมาวคำทรากะลแ ยา้ยนอ่ืลคเง้ัตดิตราก ฟไดิต่ีทน็ยเมาวคำทราสน็ปเกาจงอ่ืนเ         

นา้บ้ลกใรากิรบ์ยนูศอืรห ง้ัตดิตอืมู่คมาติตับิฏป่ีทญานำชู้ผงา่ช่ีทา้นห         

า่วกใหญ่่ีทน้ืพดานขีม่ีทงอ้หนใำทะรกงอ้ตะจศากาอบัรปงอ่ืรคเบ็กเอืรห ยา้ยนอ่ืลคเง้ัตดิตราก         
         4 m² (ตารางเมตร)

้ชใงอ่ืรคเ อืมงอ่ืรคเีม่มไ่ีทงอ้หนใำทะรกงอ้ตะจศากาอบัรปงอ่ืรคเบ็กเราก อืรห ยา้ยนอ่ืลคเง้ัตดิตราก         
าลวเดอลตงอ่ืนเอ่ตฟไยากะรปดิกเ้หใำทอืรห ฟไดุจรากีธิวยว้ดนางำทรากนวบะรกีม่ีท         

  ) ์รอตเตีฮน็ปเ่ีทา้ฟฟไ้ชใงอ่ืรคเ ม้ตงุหาตเ ฟไ้ชใรากงอ้ต่ีทงอ่ืรคเฟไดุจราก น่ชเ งา่ยอวัต (         
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ภายในคอนเดนซ
(ติดไฟได้)

ิงย ินู ตบรรจ ํ้นุ ายา R32

ก่อนใช้เครื่องปรับอากาศ ควรอ่านคู่มือ
การติดตั้งให้เข้าใจ

ก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรอ่าน
คู่มือการติดตั้งให้เข้าใจ

ก่อนทำการซ่อนบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ควรอ่านคู่มือบริการให้เข้าใจ
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ท อืรห งออะลนุ่ฝีม่ีทณวเิรบนใกอนวัตงอ่ืรคเง้ัตดิตรากงย่ีลเกีลห ู่ยอยัศาอ ๆก็ลเวัตงลมแีม่ีท่ี
นางำทงอ่ืรคเ้หใำทจาอ า้ฟฟไ์ณรกปุอนใปไา้ขเนุ่ฝอืรห ๆก็ลเ์วตัสกาห ้ดไ้มหไฟไดิกเอืรหิตกปดิผ

ยว้ดงอ่ืรคเวัต ๆบอรดาอะสมาวคาษกัรลแูดรวคนาง้ชใู้ผ
ว่ัรำ้นอืรหน่ัสรากนักงอ้ปอ่ืพเ ลุดมส้ดไ้หใงอ่ืรคเง้ัตดิตรวค

ตดิตรากงัลหง้ัรคกุทายำ้นงอขว่ัรรากีม่มไา่วจใ่นแ้หใบอสจวรตงอ้ต มอ่ซอืรห ง้ั
ลเราหาอบ็กเรากนใ้ชใ น่ชเ ์คงสะรปุถตัวดิผศากาอบัรปงอ่ืรคเ้ชใา่ยอ ้มไน้ตกูลป ์วตัสงย้ี

ทจาอะารพเ ะปลิศงาทุถตัวอืรห ำยน่มแมาวครากงอ้ต่ีท์ณรกปุอบ็กเอืรห งอขพาภณุค้หใำ
้ดไงรแยา้รบทะรกลผบัร้ดไน้ันา่ลหเง่ิส

ทะณขนใ น่ชเ งูสน้ืชมาวคพาภสนในานาลวเน็ปเนางำทงอ่ืรคเ้หใรวค่มไ ้วไง้ิทงา่ตา้นหอืรหูตะรปดิปเ่ี
ยาหยีสเ์รอจเิน์รอฟเ้หใำทามงลดยหจาอ กามวัตน่ัลกำ้นีม้หใำทะจะารพเ ได้
รน็ยเมาวคำทราสดิกเจาอ อพ่มไน็ยเมาวคำทรากีมศากาอบัรปงอ่ืรคเกาห ยา่นหำจนทแวัตอ่ตดิตรวค ว่ั

มไ่ีทลคคุบอืรหงอเวัตยว้ดายำ้นนิดเมา้ห( นา้บ้ลกใรากิรบ์ยนูศอืรห )ญานำชมาวคู้รมาวคีม่
วกำ่ตุยาอ่ีทก็ดเ้หใรวค่มไ ยารตนัอะลแยาหยีสเมาวคงย่ีลเกีลหอ่ืพเ งาทะณษกัลีม่ีทลคคุบ ีป 8 า่

รากมุคบวคอืรหดิปเ/ดิปรากำท ำนะนแำคบัร้ดไ่มไอืรหมสะามหเ่มไพาภยาก ศากาอบัรปงอ่ืรคเนางำท
ากาอบัรปงอ่ืรคเงลปแดัดมา้ห ยารตนัอะลแยาหยีสเมาวคงย่ีลเกีลหอ่ืพเ บักงรต่มไ่ีทรากำทะรกอืรหศ

ตเราก นุ่รงรต่มไ่ีท์ลยอคนฟแอ่ตราก น่ชเ งา่ยอวัต( ติลผู้ผลูมอ้ข )้วไุบะร่ีทดินชงรต่มไน็ยเมาวคำทราสมิ
บัรปงอ่ืรคเง้ัตดิต/บ็กเรวค ยารตนัอะลแยาหยีสเมาวคงย่ีลเกีลหอ่ืพเ ก็ดเอืมกาจน้พ่ีทณวเิรบศากาอ

)น้ักว้ัรำท้หใ ้ดไ่มไงย่ีลเกีลหา้ถ( ้มไน้ต ์วตัสีม่ีทณวเิรบ
ซนดเนอคงอ่ืรคเนบบยียหเมา้ห ยารตนัอะลแยาหยีสเมาวคงย่ีลเกีลหอ่ืพเ ตินูย์ลยอคนฟแ/ตินูยง่ิ

มอ่ืชเ/ูระาจเมา้ห ้มหไฟไกาจยารตนัอะลแยาหยีสเมาวคงย่ีลเกีลหอ่ืพเ น็ยเมาวคำทราสีม่ีทงดแงอทอ่ท
ใบระบบ

สนใู่ยองัย นอืตเำค ์รอกเก๊ิตส ีมา่วศากาอบัรปงอ่ืรคเพาภสค็ชเจวรต นว้ถบรค์ณรูบมส่ีทพาภ
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 HEALTHY FILTER 17
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แฟนคอยล์ยูนิต

คอนเดนซิ่งยูนิต

ท่อน้ำทิ้ง

สายไฟเชื่อมระหว่าง

แฟนคอยล์และคอนเดนซิ่งยูนิต

รีโมทคอนโทรล

หน้ากากแอร์

ฟิลเตอร์กรองฝุ่น

ใบปรับทิศทางลมบน-ล่าง

ชื่อ และหน้าที่ของส่วนต่างๆ



  (Wireless  Control)

1

2

3

 

 

  2 AAA 

เคร่ืองส่งสัญญาณ

จอแสดงการทำงาน LCD

ปุ่มปรับอุณหภูมิลง/ปรับเปลี่ยนเวลานาฬิกา(ลดลง)

ปุ่มเปิด/ปิด เคร่ืองปรับอากาศ

ปุ่มเลือกระดับความเร็วของพัดลม

ปุ่มการทำงานแบบ Health

ปุ่ม I Feel
ปุ่มต้ังนาฬิกา

ปุ่มเลือกการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ปุ่ม Air

ปุ่มตั้งเวลาเพื่อเปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ปุ่มเลือกการทำงานของใบปรับกระจายลม

ปุ่มตั้งเวลาเพื่อปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ปุ่มกดเพื่ เอ ปิด/ปิดไฟบนหน้าจอแสดงผล

ปุ่ม Blow

ปุ่มเลือกการทำงานแบบเต็มกำลัง

ปุ่ม Temp

ปุ่มเลือกการทำงานสำหรับการนอน

ปุ่มปรับอุณหภูมิขึ้น/ปรับเปลี่ยนเวลานาฬิกา(เพิ่มขึ้น)
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1.  COOL

2.  DRY

 :
F)

C (77 F)



3. ระบบการทำงานแบบเป็นพัดลมอย่างเดียว FAN
กดปุ่   ม  เพ่อเลือกระบบการทำงานโดยดูื งึ่งแสดงที่ตำแหน่ซลผงดสแอจกาจ  ื่อใช้ระบบนี้มเ 

ซึ่งจะไม่ให้ เครื่องจะทำงานเฉพาะแต่พัดลมเท่านั้น ็นออกมายเมาวค

และที่หน้าจอแสดงผลตัวเลขบอกอุณหภูมิจะหายไป คอนเดนซิ่งยูนิตจะไม่ทำงานขณะอยู่ในระบบนี้ การตั้งระบบนี้

กดปุ่   ก ม   น็ปเิมูภหณุอขลเวัตูดยดโรากงอ้ต่ีทิมูภหณุอบัดะรกอืลเอ่ืพเ   ํ (องศา) C อืรห   ํF าจ้ดไ
ทมโีรกูล่ีทิมูภหณอุลผงดสแอ  ชนใ้ดไบัรปถรามาสยดโ Fจ ่ตแง้ัตงว่  16 ํC งึถ  30 ํC อืรห  61 ํF งึถ  86 ํ

ำนะนแอ้ข   ณามะรปบัดะรงว่ชนใู่ยอ้หใิมูภหณุอง้ัตรวค  24 ํC - 28 ํC

สยีซเลซเาศงองา่วหะริมูภหณุองดสแรากนย่ีลปเราก  และฟาเรนไฮต์
ู่ยองอ่ืรคเดิปี่ทะณ  มุ่ปดก   และ นักมอ้รพ  จะเป สข ยีซเลซเาศงองา่วหะรนย่ีลปเรากน็

และฟาเรนไฮต์
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AUTO  IH           EM           O      

AUTOMATICALLY FAN SPEED CONTROL
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  AUTO



    ใช้สำหรับเป่าลมให้กับแผงคอยล์เย็น เพื่อไล่ความชื้นหลังจากปิดเครื่อง เมื่อกดปุ่ม Blow จะมี

สัญลักษณ์           บนหน้าจอ LCD บนรีโมท โดยหลังจากปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมในตัวเครื่อง

ภายในอาคาร จะยังคงทำงานอยู่ที่ความเร็วต่ำอีกประมาณ 2 นาที เครื่องจึงจะหยุดทำงาน

     การเลือกการทำงานแบบเต็มกำลัง เม่ือกดปุ่มน้ีจะมีสัญลักษณ์             ท่ีหน้าจอ LED

โดยเคร่ืองจะเปล่ียนความเร็วของใบพัดจะข้ึนไปอยู่ในระดับสูงสุด ทำให้อุณหภูมิห้องลดลง

อย่างรวดเร็ว

กดปุ่มนี้เพื่อเปิด - ปิด ไฟที่หน้าจอแสดงผลของเครื่องปรับอากาศ

 - : ุตหเยามห ุ่ปดกอ่ืมเ ม Mode เพ ่ีลปเอ่ื ยนการทำงาน, Turbo ท ิตัมนโตัอยดโกิลเกยกูถะจ ้วไกอืลเ่ี

                 - สามารถเลือก Turbo ได้เฉพาะโหมด Cool หรือ Heat

  -  : ุตหเยามห สามารถเลือก Blow ได้เฉพาะโหมด  Cool และ Dry

ุ่ปดกถรามาส - ม Blow เพ ้ดไมลดัพงอขนางำทรากดุยหอื่

่ัช์กงัฟนในางำทงอื่รคเ่ีทะณขนใ น Blow

ิตัมนโตัอยดโ มลยาจะรกบัรปบใงอขนางำทราก ดิป-ดิปเ 

อจา้นห่ีทง่ึซ ิตัมนโตัอยดโงอเงล-น้ึขบัรปะจ นอนวนแนใมลยาจะรกบัรปบใ ง้ัรค 1 มุ่ปดก 

กิลเกยกูถะจนางำทราก ีทานิว 2 นใง้ัรคกีอ gniwS มุ่ปดกอ่ืมเ  ์ณษกัลญัสีมะจ

OFF

    ปรับเปลี่ยนมุม ของใบปรับกระจายลม

    กดปุ่ม          สำหรับปรับเปลี่ยนมุมของใบปรับกระจายลม โดยสามารถเลือกได้ดังนี้

    ซึ่งที่หน้าจอแสดงผลจะแสดงระดับของใบปรับกระจายลมตามที่เลือก



 :                ”N“ 

  -  +   +  

 -   

      

   ”N“  
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ั้นนา่ทุ่นเรงาบศากาับอรป่องืรคเนใี้มี่นน์ชักงัฟ

ศากาอบัรปงอ่ืรคเงอขนางำทรากดิปเอ่ืพเาลวเง้ัตราก

ศากาอบัรปงอ่ืรคเงอขนางำทรากดิปอ่ืพเาลวเง้ัตราก
    ดิปอ่ืพเาลวเง้ัต  : มุ่ปดกอ่ืมเ  Timer Off ์ณษกัลญัสีมะจ  “OFF” บิรพะรก  ์ณษกัลญัสะลแ         จะหายไป

ดก้ห  + อืรห  - รากงอ้ต่ีทาลวเนย่ีลปเบัรปอ่ืพเ  ปไนย่ีลปเะจา่คยดโ +ใ  1 นาที มุ่ปดกอ่ืมเ  1 ง้ัรค  มุ่ปดกา้ถ่ตแ  

อืรห  - าลวเน็ปเ้วไงา้ค  2 ีทานิว  ปไนย่ีลปเะจขลเวัต  10 นาที ่ีทงคะจยว่นหกัลหว้ลแ
    มุ่ปดก้หใน้ันกาจงัลห  Timer Off ง้ัรคกีอ  าลวเงว่ชนใยาภ  5 ีทานิว  ดิปาลวเง้ัตรากนัยนืยรากน็ปเอ่ืพเ

ศากาอบัรปงอ่ืรคเ  ดิปาลวเง้ัตรากกิลเกยราก  มุ่ปดก  Timer Off 1 ง้ัรค  ์ณษกัลญัสยดโ  “OFF” จะหายไป

F

 
 +  -

)( 
 

 

 
      



  EMERGENCY ON/OFF

( )

  :

  EMERGENCY (ON/OFF)
/

  MODE COOL

(AUTO)

ON
OFF

การทำงานแบบฉุกเฉิน

ON/OFF



การปรับทิศทางลม

การปรับทิศทางลม

การปรับทิศทางลมในแนวนอน

(บน-ล่าง)

กดปุ่ม               ท่ีอยู่บนรีโมทคอนโทรลเม่ือ

ต้องการให้ใบปรับลมส่ายข้ึนลงโดยอัตโนมัติ

ถ้าต้องการให้หยุดกดปุ่ม              ซ้ำอีกคร้ัง

การปรับทิศทางลมในแนวตั้ง

(บน-ล่าง)

ปรับใบปรับลมท่ีช่องจ่ายลมด้านในด้วยมือ

(ดังรูป) ให้เลือกใช้ใบปรับท่ีมีแกนย่ืนออกมา



การดูแล และการบำรุงรักษา
 POWER

1.

2.

, ,
 40°C

3.

4.
 2-3 .

6%

(  3)



1

2

3

1

 90°C



น่ฝุงอรกร์อตเลฟิกาจกออ retliF hytlaeH ดอถ

1

2

  Healthy Filter

ิตาชมรรธมลอืรห มลดัพยว้ดง้หแา่ปเอืรห ำ้นนใา่ยขเปไ retliF hytlaeH ำน 3

ดอถว้ลแา้นหนา้ด์รอแกากา้นหดิปเ

นุ่ฝงอรก์รอตเลิฟ

นุ่ฝงอรก์รอตเลิฟ

กอออมืาวขนาด้น่ฝุงอรกร์อตเลฟิดอถะลแ ว้ไงาค้าน้หนาด้ร์อแกากาน้หดปิเ
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คำแนะนำในการใช้เครื่องปรับอากาศ

ไม่ควรปรับอุณหภูมิในห้องให้เย็นเกินความจำเป็นเพราะ

จะต้องสิ้นเปลืองค่ากระแสไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์

การจ่ายความเย็นให้ทั่วห้องคือ การปรับทิศทางของ

กระแสลมให้กระจายตามแนวลูกศรชี้ (ในรูป) เพื่อที่

จะให้ความเย็นภายในห้องเย็นสม่ำเสมอ

ควรทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองฝุ่น (PRE FILTER)

ทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ควรปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้

ความเย็นรั่วไหลออกนอกห้องโดยเปล่าประโยชน์

ควรปิดผ้าม่านหรือกระจกภายในห้องให้มิดชิดขณะที่

ใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด

ที่ส่องเข้ามาทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น และ

ทำให้เปลืองค่าใช้จ่ายด้วย

เราสามารถระบายอากาศภายในห้องออกทางหน้าต่าง

ได้เป็นบางครั้งบางคราว ในกรณีที่เครื่องดูดอากาศไม่

สามารถระบายอากาศภายในห้องได้ทัน แต่อย่าระบาย

โดยวิธีดังกล่าวเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ความเย็น

กระจายออก โดยเปล่าประโยชน์



ข้อควรระวังในการใช้เครื่องปรับอากาศ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (จำนวนโวลต์และความถี่) ตามที่

เครื่องกำหนดไว้ให้ถูกต้องและให้ใช้ฟิวส์ขนาดแอมแปร์

ที่กำหนดเท่านั้น อย่าใช้เส้นลวดแทนฟิวส์

เมื่อไฟฟ้าขัดข้องขณะเครื่องกำลังทำงานให้ปิดสวิตซ์ หรือ

ถ้าไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ให้สับสวิตซ์เบรกเกอร์ลง

อย่าสอดวัตถุเข้าไปทางช่องอากาศเข้าหรือลมออก ขณะ

เครื่องกำลังทำงาน อาจทำให้เป็นอันตรายต่อคนหรือเครื่อง

เสียหายได้ (ควรให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษเมื่อมีเด็กอยู่)

อย่าให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศของเครื่องปรับ

อากาศ ทั้งแฟนคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิต เพราะ

จะทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลงหรือเครื่อง

เสียหายได้

อย่าให้ลมเย็นเป่าถูกตัวเด็กทารก ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย

โดยตรงเป็นเวลานานๆ

อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกล้แหล่งความร้อนสูงเพราะ

จะทำให้รูปร่างของส่วนที่เป็นพลาสติกเกิดการเสียหาย



การพิจารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่าง

ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนการเรียกช่าง เพราะท่านอาจสามารถแก้ไขได้ ถ้าภายหลังจากที่ได้ตรวจสอบ

ดูแล้ว เครื่องปรับอากาศยังทำงานผิดปกติ กรุณาหยุดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ และปรึกษาตัวแทน

จำหน่ายของท่าน

ข้อบกพร่อง

เครื่องปรับอากาศ

ไม่ทำงานเลย

เครื่องปรับอากาศทำงาน

แต่เย็นน้อย

ไอน้ำหรือหมอกควัน

ออกมาจากเครื่องปรับ

อากาศขณะทำงาน

ชุดรีโมทคอนโทรล

ไม่ทำงาน

สาเหตุ

่มไอืรหู่ยอดิปเ์รอกเกรบเ์ซติวสา่วูดะลแ ่มไอืรหดาขา่วฟไยาสูดจวรต

่มไอืรหงอ้ขดัขา้ฟฟไูดจวรต

่มไอืรหงอ้ตกูถาลวเง้ัตลรทโนอคทมโีรา่วูดจวรต

่มไอืรหมสะามหเ้วไง้ัต่ีทิมูภหณุอา่วูดบอสจวรต

่มไอืรหงรตยดโงอ้หนใามา้ขเงอ่สดดแงสแา่วูดบอสจวรต

่มไอืรหู่ยอดิปเูตะรปอืรหงา่ตา้นหา่วูดบอสจวรต

นในา้ดู่ยอ่ีทงอ่ืรคเงอขน็ยเมลง่สงอ่ช งาวขดีกปไดใง่ิสา่วูดบอสจวรต

่มไอืรหกอนนา้ดะลแ

่มไอืรหงอ้หนใู่ยอปไนิกเกามนอ้รมาวค้หใง่ลหแีมา่วูดบอสจวรต

่มไอืรหู่ยอนางำทงัยศากาอยาบะรมลดัพา่วูดบอสจวรต

ศากาองอรกน่ผแบอสจวรต

ฏปำทงอ้หนใยาภนอ้รมาวคกาจดิกเจาอุตหเาส ่ีทน็ยเมาวคบักายิรกิิ

นัวคกอมหน็ปเน็หเ้หใำทงึจ ศากาอบัรปงอ่ืรคเกาจามกออ

่มไอืรหนาง้ชใรากุยาอดมห่ีรอตเตบแ

่มไอืรหดนหำก่ีทว้ัขมาตงอ้ตกูถ่ีรอตเตบแ่สใ
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แผนผังการติดตั้ง และอุปกรณ์ที่จำเป็น

า่วกกาม
15

ซม.

.มซ 51 า่วกกาม

นาดพเบักงอ่ืรคเวัตกาจงา่หะยะร

.มซ 51 า่วกกาม

า่วกกาม
230

ซม.

.มซ 003 า่วกกาม

งันผบักงอ่ืรคเวัตงา่วหะรงา่หะยะร

กออมลนา้ด น้ืพบักงอ่ืรคเวัตงา่วหะรงา่หะยะร

งาวขดีกง่ิสบักงอ่ืรคเวัตงา่วหะรงา่หะยะร

.มซ 05 า่วกกาม

.มซ 03 า่วกกาม

.มซ 002 า่วกกาม

.มซ 03 า่วกกาม

.มซ 05 า่วกกาม

งันผบักงอ่ืรคเวัตงา่วหะรงา่หะยะร
กออมลนา้ด

งันผบักงอ่ืรคเวัตงา่วหะรงา่หะยะร

า้ขเมลนา้ด

22



ตินูยง่ิซนดเนอคะลแ ตการติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิ

้นีปไอต่งดัพาภสง่ซึามด้ไห้ใอ่พืเ มสะามหเ่ที่ทีนาถสกอลืเ
งอห้ง้ทัด้ไยาจะรกถรามาสนย็เมลง่ซึ่ทีนาถส

กวดะสด้ไงอห้กอนยาภปไกออง้ทิำน้ยาบะรถรามาสง่ซึ่ทีนาถส
ด้ไล์ยอคนฟแงอขกนัหำน้บรัะจ่ทีอพงรแงข็แง่ซึ่ทีนาถส

ยาง่ด้ไาษกรังรุำบปไาข้เถรามาสง่ซึ่ทีนาถส

ง้ตัดติบรัหำสกล็หเนผ่แดยึราก.1
บอสจวรตบาทำน้บดัะรช้ใยดโ งนัผ่ทีบาทง้ตัดติกล็หเนผ่แำน

ำทน้นักาจ

กล็หเนผ่แงอขงาลกง่กึงน่หแำตบดัะรวนแด้ไห้ใ

รูกสดยึอ่พืเ เ รูนบยามหง่ือรค

งยัปไกอออต่งอต้ง่ซึ ายำน้อท่ะลแ ง้ทิำน้อท่ดอสบรัหำสรูะาจเ

งนัผบกัาข้เง้ตัดติ

กล็หเดยึรากำทน้นักาจงลัห ตนิยูง่ซินดเนอค

ว้ไดนหำก่ที

ง้ทิำน้อท่

สายไฟ

ง้ตัดติราก.2 แ ตนิยูล์ยอคนฟ
ายำน้อท่ะลแ ง้ทิำน้อท่ดจัง่ซึตนิยูล์ยอคนฟแำน

ทีรูาข้เดอสวล้แ ว้ไะาจเ่รากงอต้่ทีงน่หแำตนใ
ว้ไมยรีตเ่ทีง้ตัดติกล็หเนผ่แบกันวขแยดโ

็ คอลง้ตัดตินผ่แ่ทีวย่กีเอขาว่จใน่แห้ใบอสจวรต
ล์ยอคนฟแวตับกัทนิส

ตินูยง่ิซนดเนอคะลแ ตการติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิ

้นีปไอต่งดัพาภสง่ซึามด้ไห้ใอ่พืเ มสะามหเ่ที่ทีนาถสกอลืเ
งอห้ง้ทัด้ไยาจะรกถรามาสนย็เมลง่ซึ่ทีนาถส

กวดะสด้ไงอห้กอนยาภปไกออง้ทิำน้ยาบะรถรามาสง่ซึ่ทีนาถส
ด้ไล์ยอคนฟแงอขกนัหำน้บรัะจ่ทีอพงรแงข็แง่ซึ่ทีนาถส

ยาง่ด้ไาษกรังรุำบปไาข้เถรามาสง่ซึ่ทีนาถส

ง้ตัดติบรัหำสกล็หเนผ่แดยึราก.1
บอสจวรตบาทำน้บดัะรช้ใยดโ งนัผ่ทีบาทง้ตัดติกล็หเนผ่แำน

ำทน้นักาจ

กล็หเนผ่แงอขงาลกง่กึงน่หแำตบดัะรวนแด้ไห้ใ

รูกสดยึอ่พืเ เ รูนบยามหง่ือรค

งยัปไกอออต่งอต้ง่ซึ ายำน้อท่ะลแ ง้ทิำน้อท่ดอสบรัหำสรูะาจเ

งนัผบกัาข้เง้ตัดติ

กล็หเดยึรากำทน้นักาจงลัห ตนิยูง่ซินดเนอค

ว้ไดนหำก่ที

ง้ทิำน้อท่

สายไฟ

ตดติราก.2 ง้ั ตนิยูล์ยอคนฟแ
ายำน้อท่ะลแ ง้ทิำน้อท่ดจัง่ซึตนิยูล์ยอคนฟแำน

ทีรูาข้เดอสวล้แ ว้ไะาจเ่รากงอต้่ทีงน่หแำตนใ
ว้ไมยรีตเ่ทีง้ตัดติกล็หเนผ่แบกันวขแยดโ

็ คอลง้ตัดตินผ่แ่ทีวย่กีเอขาว่จใน่แห้ใบอสจวรต
ล์ยอคนฟแวตับกัทนิส

ี่ซึ่งทนาถสนใตการติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิ

้ดไนอืทเะสน่ัสรากะลแกันหำ้นบัระจ่ีทอพงรแง็ขแนาฐ

ศากาอทเยา่ถรากบัรหำสอพงยีพเงา่วงอ่ชีมตินูยง่ิซนดเนอคบอร

้ดไฟไดิตซา๊กีม่ีทณวเิรบบัก้ลกใู่ยอ่มไง้ัตดิต่ีทนาถส

คเนิดเรากงยีสเ้หใ่มไะจ่ีทอพงยีพเ กาหงา่ตกออกยแกูถง้ัตดิต่ีทนาถส งอ่ืร

นา้บนอ่ืพเอืรห้ชใู้ผนวกบรปไกออยาบะร่ีทนอ้รมาวคะลแ

กวดะส้ดไมซแมอ่ซอืรหบอสจวรตปไา้ขเถรามาสง่ึซ่ีทนาถส

้ีนปไอ่ตงัดนอตน้ัขีม ตินูย์ลยอคนฟแง้ัตดิตราก ้ีนปไอ่ตงัดนอตน้ัขีม ตินูย์ลยอคนฟแง้ัตดิตราก

งนัผ
งาลกง่ึกดุจดนหำก Gradienter

งา่หะยะร

วัตงา่วหะร

งันผบักงอ่ืรคเ

ปไน้ึข.มม 051

Space to
the wall 
150mm
above

Left Right

งัลหนา้ด อ่ทนิดเบัรหำสงอช่ งัลหนา้ด อ่ทนิดเบัรหำสงอ่ช

Wall



การเตรียมท่อ

  

0-0.5

เช็คสภาพการบานว่าใช้ได้หรือไม่

0-0.5



)ปูรนใงาราตกาจ( ะาพเำจลูมอ้ขนใดนหำก่ีทดานขมาต วลหเงอขอ่ทะลแส๊กแอ่ทบัรหำสงดแงอทอ่ทกอืลเ
อ่ทมุ้หนวนฉบักา้ขเงดแงอทอ่ทมวสะจ่ีทนอ่กน้ืชมาวคะลแงออะลนุ่ฝนักงอ้ปอ่ืพเ น้สเ 2 ง้ัทอ่ทงอขงดแงอทอ่ทยาลปดิป

รตมเิตนซเ 4-3 า่วกกามีมศัรีม้หใยดโอ่ทดัด้หใ องดัดงอ้ตน็ปเำจา้ถ่ตแ ้ดไำทะจ่ีทา่ทเอ่ทองรากงย่ีลเกีลห

.

ทอของเหลว 6.40                1/4" โฟมพลาสติกแบบทนความร้อน
๊กงอขอ่ท าซ 9.50                3/8" ความถ่วงจำเพาะ 0.045
วลหเงอขอท
ซา๊กงอขอท
วลหเงอขอท
ซา๊กงอขอท

7000-10000

12000-18000

rh/UTB

24000

6.40                1/4"

12.70                1/2"

6.40                1/4"

15.90                5/8"

ิกเ่มไวายายำ้นอ่ทนิดเรากีณรกนใ น 5 เมตร ท ะลแ ส๊กแอ่
้ดไนักวยีดเน้สเอ่ทมุ้หนวนฉา้ขเมวรมวสะจจาอวลหเงอขอ่ท

งอช่ดานขมาตปไน็ปเวลหเงอขอ่ทะลแส๊กแอ่ทมุ้หนวนฉ
ีมยดโ ้หใ่ีทงดแงอทอ่ท ความหนาของฉนวน 8 มม.

ำนะนแอ้ข

ง้ิทำ้นอท

วลหเงอขอท

สายไฟ

ส๊กแอท

อ่ทนัพปทเ

่ิซนดเนอคะลแ ตินูย์ลยอคนฟแงา่วหะรมอ่ืชเอ่ทอ่ตราก งย ตินู
ตินูย์ลยอคนฟแา่วงดสแามกอองุ่พส๊กแีม่มไา้ถ ทัน์รฟแ่ีทยาลครากยดโกออตินูย์ลยอคนฟแนใว้ไดัอ่ีทส๊กแยอ่ลป

มึซว่ัรรากดิกเ
์รฟแนาบอืมงอ่ืรคเยว้ดกอออ่ทยาลปนาบ ายำ้นอ่ทบักา้ขเมวสปไทัน์รฟแำน

งัลหนา้ดอืค งาทศิท 4 ้ดไำทตินูย์ลยอคนฟแกาจำ้นยาบะรอ่ทะลแายำ้นอ่ทงอขกอองาทง่นหแำตดนหำกราก
ตินูย์ลยอคนฟแวัตงอข งา่ลนา้ดะลแ าวขนา้ด ยา้ซนา้ด

นบนา้ดงาราตมาตวัตงอสจแะรปยว้ดน่นแ้หใตินูย์ลยอคนฟแวัต่ีทวลหเงอขอ่ทะลแ ส๊กแอ่ทบักา้ขเ วัต 2 ง้ัททัน์รฟแนัข

การเดินท่อระบายน้ำทิ้ง ควรเดินท่อโดยทำมุมเอีียงลงเล็กน้อย เพื่อการระบายน้ำทิ้ ีด่ีทง

นัทรฟแ อ  ท

ประแจ ดบิงรแดวัจแะรป

1
2

3

4

5

โฟมพลาสติกแบบทนความร้อน
ความถ่วงจำเพาะ 0.045

โฟมพลาสติกแบบทนความร้อน
ความถ่วงจำเพาะ 0.045

0.70 มม.
0.70 มม.
0.70 มม.
0.70 มม.
0.70 มม.
0.70 มม.

8 มม.
8 มม.
8 มม.
8 มม.
8 มม.
8 มม.



√–«—ßÕ¬à“„Àâ∑àÕπÈ”∑‘Èß§¥ßÕ

æ—π¥â«¬‡∑ªæ—π∑àÕ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°ª≈“¬∑àÕ

À≈—ß

´â“¬

À≈—ß ấ“¬
¢«“

™àÕß ”À√—∫∑àÕπÈ”¬“ÕÕ°¥â“π´â“¬

≈à“ß

√Ÿª· ¥ß∑‘»∑“ß°“√ÕÕ°¢Õß∑àÕπÈ”¬“

æ—π¥â«¬‡∑ªæ—π∑àÕ
‚¥¬‡√‘Ë¡®“°ª≈“¬∑àÕ√–«—ßÕ¬à“„Àâ∑àÕπÈ”∑‘Èß§¥ßÕ

™àÕß ”À√—∫∑àÕπÈ”
∑‘ÈßÕÕ°¥â“π¢«“

™àÕß ”À√—∫∑àÕπÈ”¬“ÕÕ°¥â“π≈à“ß

66666 °“√‡¥‘π∑àÕπÈ”¬“°“√‡¥‘π∑àÕπÈ”¬“°“√‡¥‘π∑àÕπÈ”¬“°“√‡¥‘π∑àÕπÈ”¬“°“√‡¥‘π∑àÕπÈ”¬“
 “¡“√∂°”Àπ¥μ”·Àπàß∑àÕÕÕ°‰¥â 4 ∑‘»∑“ß§◊Õ ¥â“πÀ≈—ß, ¥â“π≈à“ß, ¥â“π´â“¬ ·≈–¥â“π¢«“
● °“√‡¥‘π∑àÕ„Àâ®—¥√«¡∑àÕπÈ”¬“ ·≈–∑àÕ√–∫“¬πÈ”∑‘Èß‡¢â“¥â«¬°—π ·≈â«®÷ß∑”°“√æ—π¥â«¬‡∑ªæ—π∑àÕ

∑àÕπÈ”∑‘ÈßÕÕ°μàÕ¥â«¬∑àÕ‡Õ ≈àÕπ

26



● §«√μàÕ∑àÕπÈ”∑‘Èß„Àâ‚§âß≈ß‡æ◊ËÕπÈ”®–‰¥â‰À≈ÕÕ°ßà“¬∑’Ë ÿ¥ (√Ÿª∑’Ë 1) Õ¬à“‡¥‘π∑àÕπÈ”∑‘Èß¥—ß√Ÿª∑’Ë 2 - 5

√–¥—∫≈“¥≈ß

 πÈ”√—Ë«  πÈ”√—Ë«

Õ¬à“ßÕ¢÷Èπ

 πÈ”∑‘Èß∑’Ë∂Ÿ°¢—ß

Õ“°“»

 πÈ”√—Ë«

ª≈“¬∑àÕπÈ”∑‘Èß
®¡Õ¬Ÿà„ππÈ”

(√Ÿª 4)(√Ÿª 3)(√Ÿª 2)(√Ÿª 1)

● ∂â“∑àÕπÈ”∑‘Èß∑’Ë‡μ√’¬¡‰«â„Àâ°—∫‡§√◊Ë‘Õßμ—«„π  —Èπ‡°‘π‰ª
¢Õ„ÀâμàÕ∑àÕπÈ”∑‘Èß‡ √‘¡Õ’°

● ∂â“®”‡ªìπμâÕßμàÕ∑àÕπÈ”∑‘Èßºà“πÀâÕßÕ◊Ëπ ¢Õ„Àâæ—π∑àÕπÈ”∑‘Èß°àÕπ

√àÕßπÈ”

·∫∫§≈◊Ëπ

â –
â à  5 ´¡.

(√Ÿª 5)

∑àÕ¬“ß™π‘¥ÕàÕπ
À√◊Õ∑àÕ‡Õ ≈Õπ

7  7  7  7  7  °“√‡¥‘π∑àÕ√–∫“¬πÈ”∑‘Èß°“√‡¥‘π∑àÕ√–∫“¬πÈ”∑‘Èß°“√‡¥‘π∑àÕ√–∫“¬πÈ”∑‘Èß°“√‡¥‘π∑àÕ√–∫“¬πÈ”∑‘Èß°“√‡¥‘π∑àÕ√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
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°“√„™â‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»

Õß
√‡«π√–¬

πÕ¬°«“



ำนะนแอข้
ศกษาดวงจรไฟฟาแบบละเอยดไดในแผนวงจรไฟฟาทตดมากบตวแฟนคอยลยนต และ

คอนเดนซงยนต

ตองตอสายดนจากแฟนคอยลยนต และคอนเดนซงยนตทกครงเพอปองกนไฟดด ในกรณ

เกดไฟฟารว

ิู์ััิ่ี้่้ีู้ึ

ิู่ิ

ีูั้่ื้ัุิู่ิิู์ิ่้

่ั้ิ

 

ินสายไฟดเรากงดสแมรกแะอดไมาตฟไยาสนิด  ( ายอเ ่ืรคเนใยาภวไนิดเ่ทีฟไยาสนย่ลีปเบสั อง)
ทเงดแงอทยวดาี่ทํทาํนวใ ตัช านัน้

ไว้ัขนบูรกสนัขร ฟากวิธี
1. ปลอกปลายสายไฟออก

ว้ลแน่นแวัตกุทว้ัข่ีทูรกสนัขา่วูดค็ชเ ว้ลแฟไยาสอ่ตกาจงัลห  .2

 

 

  

2



การแวคคั่มและการเช็ครั่วท่อน้ำยา

1.

2.

3.

4.

5.  30

6.

7. -

 :

4

 30 

29
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   °“√ªØ‘∫—μ‘‡æ◊ËÕÀ“§à“§«“¡‡¬Áπ
● ‡ªìπ°“√μ√«®‡∫◊ÈÕßμâπ
● «—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‡¢â“-ÕÕ° ¢Õß≈¡‡¬Áπ¥â«¬‡∑Õ√å‚¡¡‘‡μÕ√å
● º≈μà“ß¢ÕßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ ‡¢â“-ÕÕ° ¢Õß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»®–μâÕß‰¡àμË”°«à“ 8oC

‡∑Õ√å‚¡¡‘‡μÕ√å

   ∑¥ Õ∫°“√‡¥‘π‡§√◊ËÕß
● «—¥·√ß¥—π‰øøÑ“∑’Ë “¬‡¡π «à“‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±åª°μ‘À√◊Õ‰¡à
● ‡ªî¥‡§√◊ËÕß„π√–∫∫∑”§«“¡‡¬Áπ„Àâ∑”ß“π æ√ââÕ¡μ√«®«—¥°√–· ‰øøÑ“¥â«¬·Õ¡ªá¡‘‡μÕ√å«à“‡ªìπ‰ªμ“¡

¢âÕ¡Ÿ≈®”‡æ“– (SPECIFICATION) ∑’Ë°”Àπ¥À√◊Õ‰¡à ∂â“‰¡à∂Ÿ°μâÕß„Àâªî¥‡§√◊ËÕß∑—π∑’ ∂â“∂Ÿ°μâÕß„Àâ∑”ß“π
μàÕª√–¡“≥ 15 π“∑’ À√◊Õ¡“°°«à“ ‡æ◊ËÕ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈®”‡æ“–μà“ßÊ μàÕ‰ªμ“¡¢—ÈπμÕπ

‡∑Õ√å¡‘πÕ≈ ∫Õ√å¥

 “¬‰ø

·Õ¡ªá¡‘‡μÕ√å

Ω“§√Õ∫ §Õπ‚∑√≈∫Õ√å¥

°“√„™â‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»
°“√„™â‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»








