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1. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ผูผ้ ลิตไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายทีม่ สี าเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ อื เล่มนี้

คําเตือน
อ่านคู่มอื การติดตัง้ อย่างละเอียดก่อนทําการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ และปฏิบตั ติ ามคําแนะนําใน
การติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
การติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ ควรติดตัง้ โดยผูต้ ดิ ตัง้ ทีม่ คี วามชํานาญ หรือช่างบริการทีม่ คี วาม
ชํานาญเท่านัน้
การติดตัง้ ทีไ่ ม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการรัวซึ
่ มของนํ้า ไฟฟ้ าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามใช้สารทําความเย็นใดๆ ทีแ่ ตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ ในการเติมหรือเปลีย่ นมิฉะนัน้ อาจมีแรงดันสูง
ผิดปกติเกิดขึน้ ในวงจรการทําความเย็น ซึง่ อาจทําให้ผลิตภัณฑ์น้ีทาํ งานผิดปกติหรือเกิดการระเบิดหรืออาจ
ทําให้ทา่ นได้รบั บาดเจ็บได้
ก่อนทําการติดตัง้ บํารุงรักษา ซ่อมแซม หรือถอดชิน้ ส่วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้โยกสวิตช์ของ
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF แล้ว มิฉะนัน้ อาจถูกไฟฟ้ าช็อตได้
แขวนป้ าย “กําลังทํางาน” ใกล้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าขณะทําการติดตัง้ บํารุงรักษา ซ่อมแซม หรือ
ถอดชิน้ ส่วน เพือ่ ป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ าช็อต หากเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าถูกโยกสวิตช์ไปทีต่ าํ แหน่ง ON
โดยการเข้าใจผิด
สวมถุงมือป้ องกัน และเสือ้ ผ้าทีป่ ลอดภัยสําหรับการทํางานขณะทําการติดตัง้ ซ่อมแซม หรือถอด
ชิน้ ส่วน ห้ามสัมผัสครีบอะลูมเิ นียม อาจได้รบั อันตรายหากสัมผัสชิน้ ส่วนดังกล่าว หากจําเป็ นจะต้องสัมผัส
ครีบอะลูมเิ นียม ควรสวมถุงมือป้ องกันและเสือ้ ผ้าทีป่ ลอดภัยสําหรับการทํางานก่อนแล้วจึงลงมือปฏิบตั งิ าน
ก่อนเปิ ดช่องดูดอากาศเข้า ต้องโยกสวิตช์ของเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF มิฉะนัน้
อาจได้รบั บาดเจ็บจากการสัมผัสกับชิน้ ส่วนทีห่ มุน ผูต้ ดิ ตัง้ ทีม่ คี วามชํานาญหรือช่างบริการทีม่ คี วามชํานาญ
เท่านัน้ ทีจ่ ะเปิ ดช่องดูดอากาศเข้า และปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งการได้
ก่อนการทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรือชิน้ ส่วนอืน่ ๆ ของตัวเครือ่ งภายนอก ต้องโยกสวิตช์
ของเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF และแขวนป้ าย “กําลังทํางาน” ใกล้เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าก่อน
ลงมือปฏิบตั งิ าน
ก่อนการปฏิบตั งิ านบนทีส่ งู ควรตัง้ ป้ ายเตือนเพื่อไม่ให้มผี ใู้ ดเดินเข้ามาใกล้บริเวณนัน้ อุปกรณ์หรือ
วัตถุอ่นื ๆ อาจหล่นใส่ทาํ ให้คนทีเ่ ดินอยู่ดา้ นล่างได้รบั บาดเจ็บ ในขณะปฏิบตั งิ าน ควรสวมหมวกนิรภัยเพือ่
ป้ องกันวัตถุหล่นใส่
สารทําความเย็นทีใ่ ช้ในเครือ่ งปรับอากาศ คือ R22
เครื่องปรับอากาศต้องเคลื่อนย้ายในสภาพสมบูรณ์ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เสียหาย
โปรดติดต่อผูแ้ ทนจําหน่าย
เมือ่ ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศด้วยมือ ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคนหรือมากกว่า
อย่าเคลื่อนย้ายหรือซ่อมเครือ่ งด้วยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟ้ าแรงสูงภายในเครือ่ งท่านอาจถูกไฟฟ้ า
ดูดขณะถอดฝาครอบและตัวเครือ่ งหลัก
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หากต้องการเคลื่อนย้ายเครือ่ งปรับอากาศ ควรสวมรองเท้าทีเ่ สริมการป้ องกันบริเวณนิ้วเท้า
ในการเคลื่อนย้ายเครื่อง ห้ามจับถือทีส่ ายรัดกล่องผลิตภัณฑ์ ท่านอาจบาดเจ็บได้หากสายขาด

การติ ดตัง้
ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศให้แน่นหนาบนพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถรับนํ้าหนักได้ หากพืน้ ทีด่ งั กล่าวไม่สามารถ
รับนํ้าหนักได้เพียงพอตัวเครื่องอาจร่วงหล่นลงมาทําให้ผใู้ ช้บาดเจ็บได้
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ อื การติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ หากไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเหล่านี้ ตัว
เครื่องอาจจะร่วงหล่นลงมาพลิกควํ่า หรือเกิดเสียงรบกวน เกิดการสันสะเทื
่
อน นํ้ารัวซึ
่ ม หรือปั ญหาอืน่ ๆ ได้
ดําเนินการติดตัง้ ตามทีร่ ะบุไว้เพื่อป้ องกันสภาวะลมแรงและแผ่นดินไหว หากเครื่องปรับอากาศไม่
ได้รบั การติดตัง้ อย่างถูกต้องตัวเครือ่ งอาจพลิกควํ่าหรือร่วงหล่นลงมาและก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
หากก๊าซสารทําความเย็นรัวซึ
่ มออกมาขณะทําการติดตัง้ ให้ระบายอากาศในห้องทันที หากก๊าซ
สารทําความเย็นรัวซึ
่ มออกมาสัมผัสกับไฟ อาจก่อให้เกิดก๊าซทีเ่ ป็ นพิษได้

การต่อท่อส่งสารทําความเย็น
ติดตัง้ ท่อสารทําความเย็นระหว่างทําการติดตัง้ ให้เรียบร้อยก่อนทีจ่ ะเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ หาก
คอมเพรสเซอร์ทาํ งานขณะที่ วาล์วยังเปิ ดอยูแ่ ละไม่มที ่อสารทําความเย็น คอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศเข้าไป
และทําให้วงจรการทําความเย็นมีแรงดันเกิน ซึง่ อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ได้
ขันแฟลร์นตั ให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิดตามวิธที ก่ี าํ หนดไว้หากขันแฟลร์นตั แน่นเกินไปอาจทําให้
เกิดรอยร้าวทีแ่ ฟลร์นตั หลังการใช้งานเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ อาจก่อให้เกิดการรัวซึ
่ มของสารทําความเย็น
หลังทําการติดตัง้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ก๊าซสารทําความเย็น ไม่มกี ารรัวซึ
่ ม หากก๊าซสารทํา
ความเย็นรัวซึ
่ มออกมาในห้อง และสัมผัสถูกต้นเพลิง เช่น เตาทําอาหาร อาจก่อให้เกิดก๊าซทีเ่ ป็ นพิษได้
เมือ่ ทําการติดตัง้ หรือเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ ให้ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ อื การติดตัง้ และ
ไล่อากาศทัง้ หมด เพือ่ จะได้ ไม่มกี ๊าซอื่นผสมอยู่ในวงจรการทําความเย็นนอกเหนือจาก สารทําความเย็น
เครื่องปรับอากาศอาจทํางานผิดปกติหากไม่ม ี การไล่อากาศทัง้ หมดเสียก่อน
ต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อทดสอบการผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
ควรเชื่อมต่อท่อเติมนํ้ายาตามวิธกี ารเพื่อไม่ให้ท่อหลุดออกจากกัน

การเดิ นสายไฟ
การดําเนินการเกีย่ วกับไฟฟ้ ากับเครือ่ งปรับอากาศต้องกระทําโดยผูต้ ดิ ตัง้ ทีม่ คี วามชํานาญ หรือ
ช่างบริการทีม่ ี ความชํานาญเท่านัน้ ผูท้ ไ่ี ม่มคี วามชํานาญไม่สามารถดําเนินการเองได้ เพราะการดําเนินการ
ทีไ่ ม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าดูดและ/หรือไฟฟ้ ารัวได้
่
เมือ่ เชื่อมต่อสายไฟ ซ่อมแซมชิน้ ส่วนทางไฟฟ้ า หรือดําเนินงานด้านอื่นๆ เกีย่ วกับไฟฟ้ า ช่างไฟ
ควรสวมถุงมือเพือ่ ป้ องกัน รองเท้า และเสือ้ ผ้าทีเ่ ป็ นฉนวน เพือ่ ป้ องกันไฟฟ้ าซ็อต การไม่สวมใส่อุปกรณ์
ป้ องกัน อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตได้
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ใช้สายไฟทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับในท้องถิน่ และข้อกําหนดทางกฎหมาย
การใช้สายไฟทีไ่ ม่ตรงตามคุณสมบัตอิ าจเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟฟ้ ารัว่ ควันไฟ และ/หรือ
เพลิงไหม้
ต่อสายดิน (งานสายกราวนด์) การต่อสายดินทีไ่ ม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อต
ห้ามต่อสายดินกับท่อก๊าซ ท่อนํ้า และสายล่อฟ้ า หรือสายดินของโทรศัพท์
หลังซ่อมแซมหรือย้ายทีต่ ดิ ตัง้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชือ่ มต่อสายดินอย่างถูกต้องแล้ว
ติดตัง้ เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามทีก่ าํ หนดไว้ในคู่มอื การติดตัง้ ข้อบังคับในท้องถิน่
และข้อกําหนดทาง กฎหมาย
ติดตัง้ เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าในทีท่ ผ่ี ตู้ รวจสอบสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
เมือ่ ติดตัง้ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ านอกอาคาร ควรเลือกใช้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าทีอ่ อกแบบมาเพือ่
การใช้งานนอกอาคาร
ไม่ควรพ่วงต่อสายไฟให้ยาวขึน้ ปั ญหาด้านการเชื่อมต่อในทีท่ ม่ี กี ารพ่วงต่อสายไฟอาจเพิม่ ความ
เสีย่ งในการเกิดควันไฟหรือ เพลิงไหม้
ควรเดินสายไฟตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับในชุมชนรวมถึงคูม่ อื การติดตัง้ การไม่
กระทําตามอาจส่งผลให้เสียชีวติ จากการถูกไฟดูดหรือเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร

การทดสอบการทํางาน
ก่อนเปิ ดใช้งานเครื่องปรับอากาศภายหลังการติดตัง้ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาครอบกล่องควบคุม
ไฟของตัวเครื่องภายใน และแผงบริการของตัวเครื่องภายนอกปิ ดสนิท และโยกสวิตช์เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ า
ไปทีต่ าํ แหน่ง ON แล้ว คุณอาจโดนไฟฟ้ า ช็อตได้หากเปิ ดเครื่องปรับอากาศ โดยไม่ได้ตรวจสอบสิง่ เหล่านี้
เสียก่อน
หากเกิดปั ญหาใดๆ กับเครือ่ งปรับอากาศ (เช่น ข้อความผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอ กลิน่ ไหม้
เสียงผิดปกติ เครือ่ งปรับ อากาศไม่สามารถทําความเย็นหรือทําให้อากาศอุ่นขึน้ หรือมีน้ํารัวซึ
่ มออกมา)
อย่าสัมผัสเครื่องปรับอากาศ ให้โยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF แล้วติดต่อช่าง
บริการทีม่ คี วามชํานาญ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าจะไม่มใี ครเปิ ด เครือ่ งปรับอากาศ (โดยการติดป้ าย “ชํารุด”
ใกล้ๆ กับเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น) จนกระทังช่
่ างบริการทีม่ คี วามชํานาญมาถึง หากยังใช้เครือ่ งปรับ
อากาศในขณะทีม่ คี วามผิดปกติ อาจทําให้กลไกการทํางานเกิดปั ญหาเพิม่ ขึน้ หรือส่งผลให้เกิด ไฟฟ้ าช็อต
หรือปั ญหาอื่นๆ ได้
เมือ่ ติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรตรวจหาการรัวไหลของสารทํ
่
าความเย็นและการระบายนํ้าจากนัน้
ทําการทดสอบการทํางาน เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศทํางานได้อย่างถูกต้อง

คําอธิ บายสําหรับผูใ้ ช้
เมือ่ ติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แจ้งผูใ้ ช้วา่ เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าติดตัง้ อยูท่ ใ่ี ด หากผูใ้ ช้ไม่ทราบว่า
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าอยูท่ ใ่ี ด ผูใ้ ช้จะไม่สามารถปิ ดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าได้เมือ่ มีปัญหาใดๆ เกิดขึน้ กับ
เครื่องปรับอากาศ
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หากช่องพัดลมเสียหาย อย่าเข้าใกล้ตวั เครือ่ งภายนอก ให้โยกสวิตช์ของเครื่องตัดไฟฟ้ าไปที่
ตําแหน่ง OFF แล้วติดต่อให้ชา่ ง บริการทีม่ คี วามชํานาญมาซ่อม อย่าโยกสวิตช์ของเครือ่ งตัดไฟฟ้ าไปที่
ตําแหน่ ง ON จนกว่าจะซ่อมเรียบร้อยแล้ว
ภายหลังการติดตัง้ ควรอธิบายให้ลกู ค้าทราบถึงวิธกี ารใช้งานรวมทัง้ การบํารุงรักษาเครื่องตาม
คู่มอื ผูใ้ ช้งาน

2. ชิ้ นส่วนอุปกรณ์เสริม
คู่มอื การติดตัง้ และบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ จํานวน 1 เล่ม

3. ข้อมูลทัวไป
่
แฟนคอยล์ยนู ิต แคเรียร์รุ่น 40VAT-X ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการติดตัง้ แนวนอน เดินท่อลม
ระบบคอยล์น้ํายา ใช้งานร่วมกับเครื่องระบายความร้อน (คอนเด็นซิง่ ยูนิต)

ตัวเครื่องปรับอากาศ
เมือ่ ได้รบั เครือ่ งโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยทัวไป
่ โดยเฉพาะความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้ ได้
จากการขนส่ง ซึง่ สามารถมองเห็นได้จากภายนอก โปรดบันทึกความเสียหายซึง่ อาจมีไว้เป็ นหลักฐานในใบ
รับสินค้า พร้อมทัง้ แจ้งต่อบริษทั ฯ หรือ บริษทั ฯ ตัวแทนจําหน่ายทราบ
ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องรับผิดชอบจัดหา ในกรณีทก่ี ารออกแบบกําหนดอุปกรณ์เพิม่ เติม เช่น สปริงรองเครือ่ ง
หรือแผ่นยางลดแรงสันสะเทื
่
อน เป็ นต้น
ควรตรวจสอบการรัวของคอยล์
่
ก่อนการติดตัง้
ควรตรวจสอบว่าใบพัดสามารถหมุนได้โดยไม่ตดิ ขัด
ในกรณีทม่ี กี ารติดตัง้ ในบริเวณทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธ์สงู ควรตรวจสอบ และหาทางป้ องกัน ปั ญหา
เรือ่ งการควบแน่นทีผ่ นังของเครือ่ ง

ข้อควรพิ จารณา
ตัวเครือ่ งจะถูกติดตัง้ และจ่ายลมเย็นตามแนวนอนเท่านัน้ การติดตัง้ ทําได้โดยการแขวนตัวเครือ่ ง
กับฝ้ าเพดานทีแ่ ข็งแรงตรงจุดทีก่ าํ หนดไว้ และมีบริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบ สําหรับการเข้าตรวจสอบบํารุงรักษา
เพือ่ ลดการสันสะเทื
่
อนของตัวเครือ่ ง ควรปรับสกรูทป่ี ลายเหล็กแขวนให้ตวั เครื่องไปทัวทุ
่ กจุดของปี กยึด
การติดตัง้ ท่อส่งลมและการหุม้ ฉนวนควรทําตามมาตรฐานการออกแบบของแคเรียร์ จุดเชือ่ มท่อกับตัวเครือ่ ง
ให้ใช้ขอ้ ต่ออ่อน เพื่อลดแรงสันสะเทื
่
อนและเสียง
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4. ตารางแสดงข้อมูลทัวไป
่
Outdoor Unit
Model
Indoor Unit

38VAT
052S310 060S310 078S310 100S310
40VAT
005X
006X 008X 010X
52,000 60,000 78,000 100,000
1,600 2,000 2,600 3,200
220/1/50
3/14
3/14
3/14
3/14
3.33
4.11
5.22
6.67
CU/AL CU/AL CU/AL CU/AL
10x10 10x10 10x10 10x10
1
1
2
2
3.20
4.20 2x2.80 2x3.20

120S310 150S310
012X 015X
120,000 150,000
4,000 5,000

Nominal Capacity Cooling Capacity
Btu/h
Air Flow Rate
CFM
Power Supply
V/Ph/Hz
Cooling Coil
Coil Arangement
row/fpi
3/14
Coil Face Area
sq.ft
8.25
Tube/Fin Material
CU/AL
Fan
Fan Size
inch
10x10
Fan Qty.
2
Motor
Motor Current (RLA)
A
2x4.10
Motor Speed (L/M/H)
rpm 650/830/950 500/700/900 650/830/950 650/830/950 500/630/900
Type
AC Variable-Speed Drive (VSD)
Air Filter
Type
Synthetic
Size
mm 455x935 455x1115 455x1375 505x1375 555x1555
mm 1040 1220 1480 1480 1660
Dimension
Width
490
490
540
590
mm 490
Height
mm 675
Depth
675
675
675
675
Weight
kg 53.5
62
87.5
91
98
Insulation
Type
PE Foam
Thermal Conductivity
0.032 w/m.K
Thickness
mm
10
3/8
1/2
1/2
5/8
Pipe Connection Liquid Pipe Connection inch 3/8
7/8
1-1/8 1-1/8 1-1/8
Suction Pipe Connection inch 7/8
1/2" Male Pipe Threat
Drain Pipe Connection inch
Product Nomenclature
4 0 V A T 0 0 5 X - 1 0 R N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1st, 2nd, 3rd & 4th Digits : Series Name
40VA = Series, DX-FCU, Ducted

14th Digit : FCU Option
N = No Controller

5th Digit : Refrigerant
T = R22

13th Digit : Coil Connection
R = Right Hand Coil
L = Left Hand Coil

6th, 7th & 8th Digits : Nominal Capacity x 10,000
9th Digit : Coil Type
X = Direct Expansion Coil
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12th Digit : Revision Number
11th Digit : Power Supply
1 = 220 V / 1 Ph / 50 Hz

3/14
10.08
CU/AL
12x12
2
2x4.47
500/630/750

555x1855

1960
590
780
126.5

5/8
1-3/8

มิ ติของเครื่อง
K

25

D
A

50

C
M

30

25

50

35

J
190

Model
Dimension
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O

G

25

15

N
O

L

B

H

15

100

E

100

50

005X
1040
490
675
990
395
335
335
290
170
940
460
595
270
195

006X
1220
490
675
1170
395
335
425
290
130
1120
460
595
270
195

G

F

40VAT
008X 010X
1480 1480
490
540
675
675
1430 1430
395
395
965
965
240
240
290
290
170
190
1380 1380
460
510
595
595
270
320
195
245
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012X
1660
590
675
1610
395
1065
280
290
190
1560
560
595
360
260

015X
1960
590
780
1910
500
1225
350
340
195
1860
560
700
360
260

5. การเลือกสถานที่ติดตัง้
เลือกตําแหน่งสําหรับตัวเครือ่ งภายในทีม่ อี ากาศเย็นถ่ายเทหมุนเวียนอย่างสมํ่าเสมอ
หลีกเลีย่ งการติดตัง้ ในสถานทีท่ ม่ี ลี กั ษณะดังนี้
บริเวณทีม่ ปี ริมาณเกลือในมวลอากาศสูง (พืน้ ทีช่ ายทะเล)
บริเวณทีบ่ รรยากาศมีสภาพเป็ นกรดหรือด่าง (เช่น บริเวณนํ้าพุรอ้ น โรงงานทีม่ กี ารผลิตสารเคมี
หรือยา และสถานทีท่ ไ่ี อเสียจากอุปกรณ์ทม่ี กี ารเผาไหม้อาจถูกดูดเข้าไปในตัวเครือ่ งได้) การติดตัง้ ในสถาน
ทีด่ งั กล่าวอาจทําให้ตวั แลกเปลีย่ นความร้อน (ครีบอะลูมเิ นียมและท่อทองแดง) และชิน้ ส่วนอื่นๆ สึกกร่อนได้
บริเวณทีม่ เี หล็กหรือผงโลหะต่างๆ หากมีเหล็กหรือผงโลหะติดอยู่ หรือสะสมภายในเครือ่ งปรับ
อากาศ อาจก่อให้เกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ขน้ึ เองได้
บริเวณทีบ่ รรยากาศมีละอองนํ้ามันหรือนํ้ามันหล่อลื่นเครื่องจักรประเภทอื่นๆการติดตัง้ ในสถานที่
ดังกล่าวอาจทําให้ตวั แลกเปลีย่ นความร้อนสึกกร่อน ละอองอาจปิ ดกัน้ การแลกเปลีย่ นความร้อน ชิน้ ส่วนที่
เป็ นพลาสติกจะเสียหาย ฉนวนกันความร้อนหลุดออก และเกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมา
บริเวณทีม่ ไี อระเหยจากนํ้ามันสําหรับใช้กบั อาหาร (เช่น ห้องครัวทีม่ กี ารใช้น้ํามันสําหรับใช้ปรุง
อาหาร) แผ่นกรองอากาศทีอ่ ุดตันอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศลดลง เกิดการ
ควบแน่น ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นพลาสติกเสียหาย และเกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมา
บริเวณทีใ่ กล้สงิ่ กีดขวาง เช่น ช่องระบายอากาศ หรือ โคมไฟทีอ่ าจกีดขวางการไหลของกระแสลม
(การกีดขวางการไหลของกระแสลมอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศลดลงหรือทําให้
ให้ตวั เครื่องหยุดทํางาน)
บริเวณทีม่ กี ารใช้เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ าจากภายในเพื่อจ่ายไฟ ความถีจ่ ากสายไฟและแรงเคลือ่ นไฟฟ้ า
อาจผันผวน ผลทีต่ ามมาคือทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานไม่ถกู ต้อง
อย่าใช้เครือ่ งปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (เช่น เพือ่ เก็บรักษาอาหาร พืช เครื่องมือ
วัดละเอียด หรือผลงานศิลปะ) (คุณภาพของสิง่ ของทีเ่ ก็บรักษาอาจลดลง)
บริเวณทีม่ คี วามถีส่ งู (จากอุปกรณ์อนิ เวอร์เตอร์ เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ าจากภายใน อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ หรืออุปกรณ์สอ่ื สาร)(การทํางานบกพร่อง หรือปั ญหาด้านการควบคุมทีเ่ กิดขึน้ ในเครือ่ งปรับอากาศ
หรือสัญญาณเสียงรบกวนอาจส่งผลในทางลบต่อการทํางานของอุปกรณ์)
บริเวณทีม่ สี งิ่ ของอยูใ่ ต้ตวั เครื่องทีต่ ดิ ตัง้ ซึง่ อาจได้รบั ความเสียหายจากความเปี ยกชืน้ (หากช่อง
ระบายอุดตันหรือระดับความชืน้ สูงกว่า 80 % จะเกิดการควบแน่นกลายเป็ นหยดนํ้าจากตัวเครื่องภายในจน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ ทีอ่ ยูใ่ ต้ตวั เครือ่ งได้)
ในกรณีของระบบแบบไร้สาย ห้องทีม่ หี ลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอร์เตอร์ หรือบริเวณทีถ่ กู
แสงแดดส่องโดยตรง (อาจไม่ได้รบั สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลไร้สาย)
บริเวณทีม่ กี ารใช้สารละลายอินทรีย์ ไม่สามารถใช้เครือ่ งปรับอากาศนี้เพือ่ ทําความเย็น กรด
คาร์บอนิกเหลว หรือใช้ในโรงงานเคมี
บริเวณใกล้ประตูหรือหน้าต่างซึง่ เครือ่ งปรับอากาศอาจสัมผัสความร้อน อากาศภายนอกทีม่ คี วาม
ชืน้ สูง (อาจทําให้มหี ยดนํ้า)
พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ของเครือ่ งในฝ้ า ควรจัดทํากล่องลมกลับ (RETURN CHAMBER) ครอบตัวเครือ่ งและ
ช่องลมกลับ ไม่ควรปล่อยเครื่องดูดลมในช่องเปิ ดฝ้ า
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พืน้ ที่ติดตัง้
สถานทีต่ ดิ ตัง้ ต้องมันคงแข็
่
งแรงพอทีจ่ ะรับนํ้าหนักได้
ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องออกแบบและติดตัง้ ระบบป้ องกันการสันสะเทื
่
อน
ผูต้ ดิ ตัง้ ควรเลือกสถานทีต่ ดิ ตัง้ ในบริเวณทีม่ พี น้ื ทีบ่ ริการ (Service Area) เพียงพอ
ผูต้ ดิ ตัง้ ควรเลือกสถานทีต่ ดิ ตัง้ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ต้องออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์เก็บเสียง
พืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการและช่องว่างโดยรอบ เพื่อการตรวจสอบบริการและซ่อมแซม
จุดทีท่ าํ การยึดบนฝ้ ามีความแข้งแรงเพียงพอ
พืน้ ทีท่ าํ การเดินท่อลมเข้าเครือ่ ง
พืน้ ทีส่ าํ หรับการเดินท่อนํ้า
พืน้ ทีแ่ ละจุดกําหนดในการเดินท่อนํ้าทิง้
พืน้ ทีแ่ ละจุดกําหนดในการเดินสายไฟ
ควรติดตัง้ ในตําแหน่งทีส่ ามารถเดินท่อสารทําความเย็น และสายไฟจากแหล่งจ่าย หรือจาก
คอนเด็นซิง่ ยูนิตได้สะดวก
สําหรับเครื่องแขวนไม่ควรแขวนเหนืออุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น โทรทัศน์ เครือ่ งเล่นวีดโี อ หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิคส์ประเภทอืน่ ๆ
300 มม.

พืน้ ที่น้อยสุดที่ต้องเผือ่ ไว้รอบตัวเครื่องฯ

600 มม.
กรณีเปิ ดเซอร์วสิ ด้านบน
200 มม.
กรณีเปิ ดเซอร์วสิ ด้านบน

500 มม.

300 มม.

กรณีเปิ ดเซอร์วสิ ด้านล่าง

200 มม.

600 มม.
กรณีเปิ ดเซอร์วสิ ด้านล่าง

500 มม.
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6. การติ ดตัง้

50

E
100

100

30

ข้อควรระวัง
โปรดปฏิบตั ติ ามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพือ่ ป้ องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับตัวเครือ่ งภายใน
และเพื่อป้ องกันผูใ้ ช้จากการได้รบั บาดเจ็บ
อย่าวางสิง่ ของทีม่ นี ้ําหนักมากไว้บนตัวเครื่องภายในหรือขึน้ ไปบนตัวเครือ่ งภายใน (แม้ตวั เครือ่ ง
จะยังอยู่ในกล่องก็ตาม) หากเป็ นไปได้ ให้ยกตัวเครื่องภายในทัง้ ทีย่ งั บรรจุอยู่ในกล่อง หากต้องยกตัวเครือ่ ง
ภายในทีไ่ ม่ได้บรรจุในกล่อง ให้หอ่ หุม้ ด้วยผ้ากันกระแทกหรือวัสดุอ่นื ๆ เพือ่ ไม่ให้ตวั เครือ่ งเสียหาย
ใช้คน 2 คนหรือมากกว่าเพื่อยกกล่อง และห้ามใช้สายรัดพลาสติกรัดตําแหน่งอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุไว้
หากต้องการติดตัง้ อุปกรณ์ลดการสันสะเทื
่
อนเข้ากับสตัดสําหรับแขวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์ดงั กล่าวจะไม่เพิม่ การสันสะเทื
่
อนให้กบั ตัวเครื่องหลังการติดตัง้

25

Model
Dimension
D
E

25

D

005X
990
395

006X
1170
395

40VAT
008X 010X
1430 1430
395
395

012X
1610
395

015X
1910
500

7. งานติ ดตัง้ ท่อระบายนํ้า
การต่อท่อระบายนํ้าให้ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การติดตัง้ เพือ่ ทําให้น้ําไหลออกได้อย่างเหมาะสม และใช้
ฉนวนกันความร้อนหุม้ ท่อนํ้าทิง้ เพือ่ ไม่ให้เกิดหยดนํ้า การวางแนวท่อทีไ่ ม่เหมาะสม หากระบบท่อนํ้าทิง้ มี
ปั ญหาอาจมีผลทําให้น้ํารัว่ หรือหยดภายในห้องและก่อให้เกิดความเสียหายกับฝ้ า และเฟอร์นิเจอร์ได้
ต้องมีฉนวนกันความร้อนทีเ่ หมาะสมสําหรับท่อระบายนํ้าของตัวเครือ่ งภายใน
ต้องมีพน้ื ทีส่ าํ หรับฉนวนกันความร้อนทีเ่ หมาะสมกับท่อทีเ่ ชื่อมต่อกับตัวเครื่องภายใน ฉนวนกัน
ความร้อนทีไ่ ม่เหมาะสมอาจทําให้มนี ้ําหยดได้
จัดท่อระบายนํ้าในแนวเอียงลง (1/100 หรือมากกว่า) และอย่าเดินท่อขึน้ แล้วลง (แบบโค้ง) หรือ
ดักนํ้าในท่อ อาจทําให้เกิดเสียงผิดปกติได้
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สําหรับความยาวของท่อทีพ่ าดขวาง ควรจํากัดอยูท่ ่ี 20 ม. หรือน้อยกว่า ในกรณีทใ่ี ช้ท่อยาว ให้
ติดโครงยึดทีร่ ะยะห่าง 1.5 ถึง 2 ม. เพื่อป้ องกันการตกค้างของนํ้าทิง้ ภายในท่อ
อย่าให้มชี อ่ งอากาศ มิฉะนัน้ นํ้าทีร่ ะบายจะพุง่ ทําให้น้ํารัวไหลได้
่
ติดตัง้ ชุดท่อระบายนํ้าตามทีแ่ สดงในรูปภาพด้านล่าง
อย่าใช้แรงกดทีส่ ว่ นข้อต่อของท่อระบายนํ้า
การเดินท่อนํ้าทิง้ ควรมีขอ้ งอนํ้าทิง้ ตามรูป ด้านซ้าย ด้านซ้ายหรือด้านขวาตามสะดวก รูทอ่ นํ้าทิง้
ทีไ่ ม่ได้ต่อกับท่อให้อุดปลักไว้
๊ ในสถานทีต่ ดิ ตัง้ บางแห่งอาจมีสาเหตุเป็ นผลให้น้ําทิง้ ตกค้างภายในถาดมาก
อาจเกิดการอุดตันทีร่ ทู างออกของถาด การป้ องกันปั ญหาดังกล่าวทําได้โดยต่อท่อนํ้าทิง้ เพิม่ ขึน้ อีกด้านหนึ่ง
ใช้ท่อขนาดไม่ต่าํ กว่า 1/2 นิ้ว ต่อเข้าเหนือข้องอ

โดย P คือ MAXIMUM NEGATIVE PRESSURE ของเครือ่ งส่งลมเย็น (หน่วยเป็ นนิ้ว)
หรือกรณีไม่ทราบค่าสําหรับรุน่ 40VAT ใช้ระยะ 50 mm

8. การเดิ นท่อสารทําความเย็น/การไล่อากาศออก
ข้อควรระวัง
หากท่อสารทําความเย็นยาว ให้ใช้สกรูยดึ ทีร่ ะยะทุกๆ 2.5 ม. ถึง 3 ม. เพือ่ ยึดให้ทอ่ ส่ง
สารทําความเย็นแน่นขึน้ มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดเสียงผิดปกติได้
ใช้แฟลร์นตั ทีใ่ ห้มากับตัวเครือ่ ง
การต่อท่อสารทําความเย็น
ความหนาของท่อสารทําความเย็นแนะนําไม่ต่าํ กว่าตารางนี้
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ด้านนอกของท่อทองแดง
Ø 3/8 นิ้ว
Ø 9.53 มม.
Ø 1/2 นิ้ว
Ø 12.70 มม.
Ø 5/8 นิ้ว
Ø 15.88 มม.
Ø 7/8 นิ้ว
Ø 22.23 มม.
Ø 1-1/8 นิ้ว Ø 28.58 มม.
Ø 1-3/8 นิ้ว Ø 34.93 มม.
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ความหนา
0.81 มม.
0.81 มม.
0.89 มม.
1.14 มม.
1.27 มม.
1.40 มม.

สําหรับเครื่องรุ่น 40VAT(005, 006)X
ตัดท่อด้วยมีดตัดท่อกําจัดขุยออกให้หมด (หากมีสว่ นขุยติดอยู่อาจทําให้ก๊าซรัวได้
่ )
สอดแฟลร์นตั เข้าไปในท่อแล้วขยายท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการขยายท่อ : A
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ด้านนอกของท่อทองแดง
Ø 9.53 มม.
Ø 3/8 นิ้ว
Ø 22.23 มม.
Ø 7/8 นิ้ว

A
A +0
-0.4
13.2 มม.
26.2 มม.

ใช้ประแจ 2 ตัวในการต่อท่อตัวเครือ่ งภายใน

ทํางานโดยใช้ประแจร่วมกัน
การเชื่อมต่อทีไ่ ม่ถูกต้อง นอกจากจะก่อให้เกิดการรัวไหลของก๊
่
าซแล้วยังก่อให้เกิด ข้อผิดพลาด
ของวงจรการทําความเย็น
การขันน็อตโดยใช้แรงมากเกินอาจทําให้น็อตแตกขึน้ อยู่กบั ลักษณะการติดตัง้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวาล์ว
Ø 3/8 นิ้ว
Ø 9.53 มม.
Ø 7/8 นิ้ว
Ø 22.23 มม.

แรงขันฝาปิ ดก้านวาล์ว
15.7 N-m (1.6 kgf-m)
44.1 N-m (4.5 kgf-m)

สําหรับเครื่องรุ่น 40VAT(008, 010, 012, 015)X
การเดินท่อสารทําความเย็นได้ออกแบบไว้สาํ หรับงานขนาดใหญ่ และใช้ท่อสารความเย็นขนาด
ใหญ่ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางข้อมูล
การเชื่อมท่อสารความเย็นทุกครัง้ ควรผ่านก๊าซไนโตรเจน ผ่านเข้าภายในท่อเพื่อป้ องกันการเกิด
ออกไซด์ และจะต้องมีผา้ เปี ยกห่อหุม้ ท่อทัง้ สองด้านของแนวเชือ่ ม เพื่อป้ องกันความร้อนจากการเชือ่ มไป
ทําลายฉนวนความร้อน และอุปกรณ์ของเอ็กซ์แปนชันวาล์
่ ว และลูกยางต่างๆ หรือให้ถอดส่วนนัน้ ๆ ออก
ชัวคราว
่
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หลังเชือ่ มท่อนํ้ายาเสร้จสิน้ นํา BULB ของ THERMOSTATIC EXPANSION VALVE ทีต่ ดิ ตัง้ ใน
ตัวเครือ่ งมาติดตัง้ กับท่อด้านดูด (SUCTION) ตามรูป

ข้อควรระวัง
ขจัดฝุ่ นผงและความชืน้ ภายในท่อต่อเชือ่ ม
เชือ่ มส่วนต่อเชื่อมให้แน่นหนา (ระหว่างท่อและตัวเครือ่ งฯ)
ถ่ายอากาศในท่อต่อเชื่อมออกด้วยปั ม๊ สูญญากาศ
ตรวจการรัวของก๊
่
าซทุกจุดเชือ่ มต่อ
ท่อนํ้ายาทีเ่ ดินระหว่างคอนเด็นซิง่ ยูนิต และแฟนคอยล์ยนู ิต ต้องมีฉนวนห่อหุม้ ท่อทางด้านดูด
ของสารความเย็น (SUCTION)
ในกรณีทก่ี ารติดตัง้ ทีม่ รี ะยะเดินท่อมากกว่า 15 เมตร โปรดติดต่อบริษทั ฯ

9. การเดิ นสายไฟและการต่อสายไฟ
ใช้สายไฟทีก่ าํ หนดในการเชื่อมต่อขัว้ ต่างๆ ยึดให้แน่น เพื่อป้ องกันแรงทีก่ ระทําต่อสายไฟจาก
ภายนอก
การเดินสายไฟทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือการดัดแปลง อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือปั ญหาอืน่ ๆ ได้
ต่อสายดิน (งานสายกราวนด์)การต่อสายดินทีไ่ ม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ห้ามต่อสายดิน
กับท่อก๊าซ ท่อนํ้า สายล่อฟ้ า หรือสายดินสําหรับโทรศัพท์
เครื่อง 40VAT005, 006 สามารถทํางานด้วยความเร็วรอบ 3 ระดับ มีมอเตอร์ 1 ตัวตามวงจร
(WIRING DIAGRAM)
เครื่อง 40VAT008, 010, 012, 015 สามารถทํางานด้วยความเร็วรอบ 3 ระดับ มีมอเตอร์ 2 ตัว
ต่อขนานกันไว้ตามวงจร (WIRING DIAGRAM) เมือ่ ต่อสายไฟฟ้ าตามวงจรเรียบร้อยแล้วทดสอบการทํางาน
ของมอเตอร์ทงั ้ สองว่าทํางานทีค่ วามเร็วรอบเดียวกันในแต่ละระดับความเร็วในวงจรได้กาํ หนดหมายเลข
และสีของสายไฟไว้ให้เพื่อต่อสายไฟฟ้ าได้ถูกต้อง จุดต่อสายไฟทุกจุดทีท่ าํ การเชือ่ มไว้ตอ้ งขันสกรู หรือ
วายนัตให้แน่น
เครื่อง 40VAT ใช้มอเตอร์ทป่ี รับความเร็วได้ 3 ระดับ แต่ควรใช้ FAN SELECTOR SWITCH แบบ
ON-OFF เพื่อใช้เพียงระดับทีเ่ หมาะสมกับความต้านทานของท่อลม ไม่แนะนําให้ใช้ปรับความเร็ว 3 ระดับ
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10. วงจรไฟฟ้ า
40VAT(005, 006)X
NTC
Sensor

Hall Sensor

N

Terminal Block

Legend :
SW = Switch (Field Supplied)
L = Line
N = Neutral
Field Wiring (NEC CLASS 2)

GND (Blue)

L

J2
+5 (Red)
HI (Orange)

Power Supply
220V 1Ph 50Hz

P1

J1
Lo (Red)
Med (Blue)
Hi (Yellow)
Turbo (Black)

VR1
VR2

Motor Driver

L (Brown)
N (White)
Earth (Green)

SW

Turbo (Black)
Hi (Yellow)
Med (Blue)
Lo (Red)
L (Brown)
N (White)

Fuse

1
2
3
4
5
6

U

P2

V

W

P3

3 Phase
Induction
Motor

Caution :
Disconnect the power supply before opening the control box or servicing.

40VAT(008, 010, 012, 015)X
NTC
Sensor

Hall Sensor

N

Terminal Block

Legend :
SW = Switch (Field Supplied)
L = Line
N = Neutral
Field Wiring (NEC CLASS 2)

GND (Blue)

P1

J2
+5 (Red)
HI (Orange)

L

J1
Lo (Red)
Med (Blue)
Hi (Yellow)
Turbo (Black)

P2

U

V

3 Phase
Induction
Motor

Caution :
Disconnect the power supply before opening the control box or servicing.
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VR1
VR2

Motor Driver

L (Brown)
N (White)
Earth (Green)

Power Supply
220V 1Ph 50Hz

Turbo (Black)
Hi (Yellow)
Med (Blue)
Lo (Red)
L (Brown)
N (White)

Fuse

SW

1
2
3
4
5
6

W

P3

3 Phase
Induction
Motor

11. การเริ่ มเดิ นเครื่อง และทดสอบการทํางาน
ดําเนินการทดสอบการทํางานโดยลองเดินเครือ่ งพัดลม
สังเกตท่อลม และท่อสารความเย็นว่ามีการสันสะเทื
่
อนผิดปกติหรือไม่
ตรวจสอบปริมาณลม ปรับแต่งท่อลม เลือกใช้ความเร็วรอบมอเตอร์ทเ่ี หมาะสมกับท่อลมเพือ่ ให้ได้
ปริมาณลมใกล้เคียงกับทีอ่ อกแบบไว้

12. การบํารุงรักษา
ภายหลังการใช้เครื่องแฟนคอยล์แล้ว ควรมีการตรวจเช็ค และการบํารุงรักษาเครือ่ งเป็ นระยะๆ ทัง้ นี้เพือ่
ป้ องกันปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดได้ในขณะใช้งาน และเพือ่ การใช้งานทีย่ าวนาน ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ทําความสะอาดฟิ ลเตอร์กรองอากาศอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้
ตรวจสอบสภาพของคอยล์เย็นและทําความสะอาดอย่างน้อย 6 เดือน/ครัง้
ตรวจสอบสภาพของพัดลมและทําความสะอาดอย่างน้อย 6 เดือน/ครัง้
คําเตือน
ก่อนทําการซ่อมหรือบริการทุกครัง้ ต้องมันใจว่
่ าได้ตดั ไฟฟ้ าเข้าเครือ่ งแล้ว
ควรแขวนป้ าย เพือ่ ให้ทราบว่ากําลังทําการซ่อมไว้ทส่ี วิตช์ตดั ตอน เพือ่ ป้ องกันบุคคลอืน่ สับสวิตช์
ต่อวงจรขณะทําการซ่อม

13. การแก้ไขปัญหา/ตรวจสอบข้อขัดข้อง
ปัญหา
1.ลมน้อยเกินไป

สาเหตุ

วิ ธีแก้ไข

- รอบของพัดลมน้อยเกินไป

- ปรับเพิม่ รอบพัดลมจากระดับรอบมอเตอร์
ทีเ่ ลือกใช้อยู่ให้สงู ขึน้
- ความเสียดทาน (Total Pressure) ของระบบ - ตรวจเช็คและลดความเสียดทานของระบบ
มากเกินไป เช่น หรีเ่ ดมเมอร์มากเกินไปมีสงิ่
กีดขวาง มาบังลมรีเทิรน์ เป็ นต้น
- พัดลมหมุนกลับทาง
- ต่อมอเตอร์ให้พดั ลมหมุนถูกทิศทาง
- รอบของพัดลมมากเกินไป
- ปรับลดรอบพัดลมจากระดับรอบมอเตอร์
2.ลมแรงเกินไป
ทีเ่ ลือกใช้อยู่ให้น้อยลง
มอเตอร์กนิ กระแสสูง
- ความเสียดทาน (Total Pressure) ของระบบ - ตรวจเช็คและเพิม่ ความเสียดทานของระบบ
ผิดปกติ
น้อยเกินไป เช่น ยังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์กรอง
เบรกเกอร์ทปิ
อากาศ ยังไม่ได้ต่อท่อลม ยังไม่ได้ปรับแต่ง
แดมเปอร์ของท่อลม
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ปัญหา
3.สัน่
4.นํ้าหยดออกจาก
ตัวเครือ่ ง

สาเหตุ

วิ ธีแก้ไข

- ล้อคอมไม่ได้สมดุล
- การยึดเครือ่ งหรืออุปกรณ์ Support ไม่ด ี
- ความเอียงเครือ่ งไม่ได้ระดับ
- ความเอียงของท่อนํ้าทิง้ ไม่ได้ระดับ
- ความชืน้ สัมพัทธ์ในบริเวณทีต่ ดิ ตัง้ สูงเกินไป
- ท่อนํ้าทิง้ อุดตันหรือไหลไม่สะดวก
- ไม่ได้ต่อท่อดัดนํ้ากลันตั
่ ว (Drain Trap)
- ลมแรงเกินไปจนนํ้ากระเซ็นออกจาก
คอยล์เย็น

- เปลีย่ นล้อคอม
- ตรวจเช็คและแก้ไข
- ปรับระดับความเอียงใหม่
- ปรับระดับความเอียงของท่อนํ้าทิง้ ใหม่
- ตรวจเช็คค่า k และแก้ไข
- ตรวจเช็คและแก้ไข
- ต่อท่อดัดนํ้ากลันตั
่ วให้ถกู ต้อง
- แก้ไขดังข้อ 2

14. การซ่อมและบริ การเครื่องปรับอากาศ
ก่อนทําการซ่อมหรือบริการทุกครัง้ ต้องมันใจว่
่ าได้ตดั กระแสไฟเข้าเครือ่ งแล้ว และควรแขวนป้ ายแสดงให้
ทราบว่ากําลังทําการซ่อม เพือ่ ความปลอดภัย
1. การถอดมอเตอร์ และถอดพัดลม
1.1 ถอดแผ่นฐานเครื่องตามวิธกี ารในข้อ 7
1.2 ปลดสายไฟมอเตอร์, สายเซ็นเซอร์วดั รอบมอเตอร์ และสายเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมมิ อเตอร์
จากขัว้ ต่อสายในกล่องชุดควบคุมมอเตอร์ดา้ นข้างตัวเครือ่ ง
1.3 คลายสกรูลอ็ คดุมล้อพัดลมกับเพลามอเตอร์
1.4 ถอดนัตยึดชุดมอเตอร์ออกจากแผ่นข้างหอยโขล่ง แล้วเลือ่ นชุดมอเตอร์ออกตามแนวนอน
จนกระทังเพลามอเตอร์
่
หลุดออกจากดุมล้อพัดลม ระวังความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสายไฟ
และฉนวนทีแ่ ผ่นหน้า
1.5 การประกอบทําได้โดยการกลับขัน้ ตอนการถอดต้องมันใจว่
่ าสกรูขนั แน่นแล้วล้อพัดลมจะต้อง
อยูใ่ นตําแหน่งทีไ่ ด้ศนู ย์สามารถทดสอบได้โดยใช้มอื หมุนเพลามอเตอร์ สังเกตดูลอ้ พัดลมหมุน
2. แบริ่งของมอเตอร์
แบริง่ เป็ นชนิดอัดสารหล่อลื่นถาวรไม่จาํ เป็ นต้องให้สารหล่อลื่นเป็ นประจํา และไม่ตอ้ งดูแลรักษา
บ่อยนัก
3. การตรวจสอบท่ อนํา้ ทิง้
3.1 หากพบว่ามีน้ําหยดจากตัวเครื่องอาจสันนิฐานว่าเกิดการอุดตันในท่อนํ้าทิง้ หรือบริเวณท่อนํ้า
หรือบริเวณท่อนํ้าฝั ง่ ตรงข้ามซึง่ อุดปลักไว้
๊ อาจหลวมหรือเสียหาย
3.2 ตรวจสอบระดับนํ้าในถาดนํ้าทิง้ โดยถอดฐานเครือ่ งเอาเศษอุดตันขวางทางนํ้าออก หรืออาจ
ถอดถาดนํ้าทิง้ ออกจากตัวเครือ่ ง
4. การตรวจสอบแผ่ นกรองอากาศ
ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด และล้างทําความสะอาดเพือ่ นํากลับไปใช้ใหม่
หากพบว่าเกิดรอยฉีกขาดหรือไม่สามารถทํางานได้ตามปกติให้เปลีย่ นใหม่
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5. การถอดชุดพัดลม
5.1 ปลดท่อลมจากปากพัดลม
5.2 ถอดชุดพัดลมออกจากด้านล่างของเครื่อง (ตามรูป)
5.2.1 ถอดฝาล่าง ถาดนํ้า โดยคลายสกรูดา้ นล่างและด้านข้างถอดลงในแนวดิง่
5.2.2 ปลดสายไฟมอเตอร์,สายเซ็นเซอร์วดั รอบมอเตอร์ และสายเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมมิ อเตอร์
จากขัว้ ต่อสายในกล่องชุดควบคุมมอเตอร์ดา้ นข้างตัวเครือ่ ง
5.2.3 คลายสกรูยดึ ชุดพัดลมทีฝ่ าหน้าและฝาบน
5.2.4 ยกชุดพัดลมลงมา

5.3 ถอดชุดพัดลมออกจากด้านบนของเครื่อง (ตามรูป)
5.3.1 ถอดฝาบนตัวเครื่อง โดยคลายสกรูยดึ พัดลมด้านหน้าและคลายสกรูยดึ ฝาบน
5.3.2 ปลดสายไฟมอเตอร์,สายเซ็นเซอร์วดั รอบมอเตอร์ และสายเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมมิ อเตอร์
จากขัว้ ต่อสายในกล่องชุดควบคุมมอเตอร์ดา้ นข้างตัวเครือ่ ง
5.3.3 ยกชุดพัดลมออกมา
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6. แผ่ นกรองอากาศ
แผ่นกรองอากาศกําหนดให้ใช้เป็ นขนาดมาตราฐานออกแบบเป็ นกรอบสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ สามารถสอด
หรือเลื่อนเข้าทางด้านหลังตัวเครื่องอย่างง่ายดาย หลังจากสอดแผ่นกรองเข้าทีแ่ ล้วปิ ดทับด้วย
เหล็กประกบ โดยสามารถสอดแผ่นกรองได้ทงั ้ ทางด้านข้างและด้านล่าง ตามรูป

สอดแผ่นกรองทางด้านข้าง

สอดแผ่นกรองทางด้านล่าง

7. การถอดประกอบชิน้ ส่ วน
ชิน้ ส่วนภายในของตัวเครือ่ งทัง้ หมดจะอยู่ในตําแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นได้ โดยการเปิ ดฝาบนและ
ฝาล่าง กรณีทจ่ี าํ เป็ นต้องถอดฝาล่าง,ถาดนํ้าสามารถดูได้จากรูป และดําเนินตามขัน้ ตอนด้านล่าง
7.1 คลายสกรูดา้ นหลังถอดรางฟิ ลเตอร์ตวั ล่างออก
7.2 คลายสกรูดา้ นล่างถอดแผ่นบังถาดนํ้าออกโดยเลื่อนลงทางด้านล่าง
7.3 คลายสกรูดา้ นข้างทัง้ สองด้าน ถอดถาดนํ้าออกโดยเลือ่ นลงทางด้านล่าง
7.4 คลายสกรูดา้ นล่างและด้านหน้า ถอดฝาล่างออกโดยเลื่อนลงทางด้านล่าง

7.1
7.4
7.3
7.2
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