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1.ขอมูลการติดตั้ง

1.1  ขอควรระวังดานความปลอดภัย

โปรดอาน " ขอควรระวังดานความปลอดภัย " โดยละเอียดกอนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และโปรดแนใจวาไดติดตั้งอยางถูกตอง 
หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแลวควรตรวจสอบวาเครื่องทำงานไดปกติ
โปรดใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใชและบำรุงรักษาเครื่องแกผูใช
หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแลว ใหทำการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติและอธิบายตอลูกคาถึงวิธีการใชงาน
เครื่องปรับอากาศและการดูแลรักษา โดยการปฏิบัติตามคูมือแนะนำการใชงาน ขอใหลูกคาจัดเก็บคูมือติดตั้งและคูมือ
แนะนำการใชงานไวดวยกัน เพื่อใชอางอิงในอนาคตการติดตั้งไวกับคูมือการใชงานเพื่ออางอิงในอนาคต

คำเตือน........การไมปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

ขอควรระวัง.......การไมระมัดระวังตามคำแนะนำนี้อาจทำใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน หรือการบาดเจ็บ 

ที่รายแรงซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณ

คำเตือน

ติดตอตัวแทนจำหนายของทาน หรือผูเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินงานติดตั้ง อยาพยายามติดตั้งเครื่องปรับอากาศดวยตัวเอง การติดตั้งอยาง

ไมถูกตอง อาจทำใหเกิดน้ำรั่ว ไฟดูด หรือไฟไหม

เครื่องปรับอากาศเปนผลิตภัณฑที่บุคคลทั่วไปไมสามารถเขาถึงได
สินคานี้อาจเปนสาเหตุของการเกิดปญหาคลื่นวิทยุรบกวน ผูใชงานควรปฏิบัติใหถูกตอง

ตองจัดเก็บสายไฟอยางเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยไมมีแรงดึงตรงขั้วตอหรือสายไฟ การติดตั้งหรือการตอสายไฟไมเหมาะสม 

อาจทำใหบริเวณขอตอของสายไฟเกิดความรอนและทำใหเกิดเพลิงไหมได

ตองแยกแหลงจายไฟจากอุปกรณอื่น งานเกี่ยวกับไฟฟาควรทำโดยชางผูชำนาญ และเปนไปตามกฏหมายและคูมือการติดตั้ง 

การไดรับกระแสไฟฟาที่ไมเพียงพอ หรือการติดตั้งที่ไมเหมาะสม อาจทำใหเกิดไฟซ็อต หรือเพลิงไหมได

ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนฐานที่แข็งแรงพอ เพื่อใหสามารถรองรับน้ำหนักของตัวเครื่องได  ถาฐานไมแข็งแรงพออาจทำให 

เครื่องปรับอากาศตกลงมา ทำใหไดรับอันตรายได

ปรึกษาตัวแทนจำหนายในทองถิ่นของทานถึงสิ่งที่ควรกระทำ หากสารทำความเย็นรั่วไหล 

หากเครื่องปรับอากาศติดตั้งอยูในหองขนาดเล็ก จำเปนตองมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อใหปริมาณของสารทำความเย็นที่รั่วไหล

ไมเกินขีดจำกัดความเขมขนในกรณีที่เกิดการรั่วไหล มิฉะนั้นอาจจะทำใหเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการขาดออกซิเจน

โปรดแนใจวาไดใชอุปกรณเสริมและชิ้นสวนตามที่กำหนดเทานั้นในการติดตั้ง การไมใชชิ้นสวนตามที่กำหนด อาจทำใหเครื่องตกลงมา 

เกิดน้ำรั่ว ไฟดูด หรือไฟไหม

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือติดตั้งเลมนี้ การติดตั้งอยางไมถูกตอง อาจทำใหเกิดน้ำรั่ว ไฟดูดหรือไฟไหม

ในการเดินสายไฟตำแหนงของสายรีโมทคอนโทรล และสายรับ-สงสัญญาณจะตองอยูในบริเวณที่ฝาปดกลองคอนโทรลสามารถ

ปดไดสนิท หากตำแหนงของฝาปดกลองคอนโทรลไมเหมาะสม อาจทำใหเกิดไฟช็อต ไฟไหมหรือเกิดความรอนที่ขั้วตอสายไฟได

ถาเกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในระหวางการติดตั้ง ควรทำการระบายอากาศโดยเร็ว เพราะถาหากสารทำความเย็นติดไฟ

อาจทำใหเกิดแกสพิษได

ความหมายของคำเตือนและขอควรระวัง
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ขอสังเกต

ขอกำหนดใน

ผลิตภัณฑเครื่องปรับอากาศของคุณจะมีเครื่องหมายสัญลักษณนี้ เครื่องหมายสัญลักษณนี้หมายถึงผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่จะตอง ไมถูกผสมกับขยะในครัวเรือน
อยาพยายามที่จะรื้อระบบดวยตัวเอง : การรื้อระบบเครื่องปรับอากาศ, การดูแลสารทำความเย็น, น้ำมันและชิ้นสวนอื่นๆ จะตองทำ

โดยชางผูมีคุณสมบัติตามขอกำหนดและกฎหมายของแตละเครื่องปรับอากาศจะตองถือวาเปนสินคาเฉพาะที่จะตองจัดการ
เปนพิเศษถาจะนำกลับมาใช, การรีไซเคิลและการกูคืน กำจัดอยางถูกตองทานจะชวยปองกันผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของมนุษย กรุณาติดตอผูทำการติดตั้งหรือหนวยงานทองถิ่นเพื่ิอขอคำแนะนำเพิ่มเติม

แบตเตอรี่จะตองถอดออกจากรีโมทและแยกทิ้งตางหากใหสอดคลองกับ กฎหมายที่เกี่ยวของในประเทศหรือทองถิ่น

5

ขอกำหนดสำหรับทิ้งเครื่องปรับอากาศ

การรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ การจัดการสารทำความเย็น น้ำมัน และชิ้นสวนอื่นๆ ที่เหลืออยูควรปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบขอบังคับของแตละทองที่ประเทศนั้นๆ

ขอสำคัญ : อยาติดตั้งหรือใชงานเครื่องปรับอากาศในหองซักรีด

















1. ข้อมูลการติดตั้ง

13

1.6 การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

      สำหรับการติดตั้งแอร์ที่มีปั๊มอยู่ภายในตัวเครื่อง  จุดต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องอยู่สูงจากระดับ

เพดาน 270 มม. สำหรับรุ่นเล็ก (190 มม. สำหรับรุ่นใหญ่ ) ท่อที่ต่อออกจากตัวเครื่องให้เดิน

เป็นตัว  U ในลักษณะ โค้งลงโดยระยะความสูงของตัว  U ไม่เกิน 50 ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหล

ย้อนกลับขณะปิดเครื่อง 

ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องเดียวให้ติดตั้งดังรูป 

ในกรณีที่ติดตั้งหลายเครื่องและใช้ท่อระบายน้ำร่วมกันให้ติดตั้งดังรูป

ตัวแขวน

1~1.5m. ท่อปลายเปิดสำหรับไล่อากาศ

ท่อเมนระบายน้ำทิ้ง ระยะโค้งลงของท่อระบาย
      1/100 

เพดาน

50cm

Indoor  unit Indoor  unit Indoor  unit

< 10mm.
ท่อระบายอากาศยาว 5cm 

50cm

1/25-1/100

ท่อระบายอากาศยาว 5cm 
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1. ขอมูลการติดตั้ง

1.7.3 การเชื่อมตอวงจรไฟฟาระหวางแฟนคอยลและคอนเดนซิ่ง

L2 L3 N

Power Supply

(380-415V / 3 Ph / 50Hz.)

AG

G A

B

B

NL

L1

แฟนคอยลยูนิต (ดูเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

คอนเดนซิ่งยูนิต (ดูขอมูลการตอเพิ่มเติมที่ Unit  ตัวเครื่อง)

คอนเดนซิ่งยูนิต (ดูขอมูลการตอเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

A

Power Supply
(220-240V / 1 Ph / 50Hz.)

L N

A

G

G

B

BL N

แฟนคอยลยูนิต (ดูเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)





































3. การบำรุงรักษา

3.3 ขอขัดของและการแกไขเบื้องตน

ขอขัดของ

เครื่องปรับอากาศไมทำงานขณะกำลังใชงาน ตรวจดูสายไฟวาขาดหรือไม และดูสวิทซเบรคเกอรเปดอยูหรือไม
ตรวจดูวาไฟฟาขัดของหรือไม
หรือเครื่องขัดของจากเหตุอื่นๆ ใหเรียกชาง

ตรวจสอบดูวาอุณหภูมิที่ตั้งไวเหมาะสมหรือไม
ตรวจสอบดูวาแสงแดดสองเขามาภายในหองโดยตรงหรือไม
ตรวจสอบดูวาหนาตางหรือประตูเปดอยูหรือไม
ตรวจสอบดูวามีสิ่งใดไปกีดขวางชองสงลมของเครื่องที่อยูดานในและดานนอกอาคารหรือไม
ตรวจสอบดูวามีแหลงใหความรอนมากไปอยูในหองหรือไม
ตรวจสอบดูวาพัดลมระบายอากาศยังทำงานอยูหรือไม
ตรวจสอบดูวาแผนกรองอากาศอุดตันหรือไม

เครื่องปรับอากาศทำงานแตไมเย็นเทาที่ควร

ชุดรีโมทคอนโทรลไมทำงาน

หากไมพบขอขัดของขางตนใหแจงชางบริการจากตัวแทนไกลบานทานเขามาตรวจสอบ

คำแนะนำและขอควรระวัง ในการติดตั้งและใชงานเครื่องปรับอากาศ :

1. เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟาควรมีการปฏิบัติดังนี้
   1.1 ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไมไดใชงาน
   1.2 ปรับตั้งคาอุณหภูมิไปที่ 25 องศาเซลเซียส
   1.3 ลางทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 3 เดือนเปนอยางนอย
2. ในขณะทำการบรรจุสารทำความเย็น ชนิด R410A ตองระมัดระวังไมใหมีการรั่วไหลสูบรรยากาศเพราะจะทำใหชั้นบรรยากาศ
   โอโซนเกิดรูรั่วและทำใหสิ่งมีชีวิตไดรับอันตรายจากรังสียูวีได
3. ในกรณีที่มีการเชื่อมทอทองแดงในขณะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หามปฏิบัติดังตอไปนี้
   3.1 หามมิใหมีการเชื่อมทองแดงในขณะเดินเครื่องปรับอากาศ จะทำใหเกิดการระเบิดและเปนอันตรายถึงชีวิตได
   3.2 กอนทำการเชื่อมทอทองแดงใหมีการตรวจสอบรอยรั่วบริเวณ ทอแกส สายแกส วาลวปรับลดความดัน และหัวเชื่อมแกส
        ดวยฟองสบูทุกครั้งกอนลงปฏิบัติงาน
   3.3 ในขณะเคลื่อนยายหรือติดตั้งทอแกส ตองมั่นใจวาทอแกสจะตองไมมีการลมหรือการกระแทก ใดๆ
4. กอนทำการตอสายไฟหรือตรวจซอมระบบไฟของเครื่องปรับอากาศ ตองมีการสับสวิตชเบรกเกอรตัดไฟทุกครั้ง เพื่อปองกัน
   ไฟฟาลัดวงจร
5. ตองมั่นใจไดวาขั่วตอสายไฟที่ตำแหนงตางๆ มีการยึดแนนแข็งแรงไมหลวมหลุดงาย
6. ควรติดตั้งระบบสายดินเพื่อปองกันไมใหไฟฟามีการรั่วไหลและเปนอันตรายตอผูใชงานได
 
        

แบตเตอรี่หมดอายุการใชงานหรือไม
ใสแบตเตอรี่ถูกตองตามขั้วที่กำหนดหรือไม

สาเหตุที่เปนไปได

หากเครื่องปรับอากาศมีปญหาขัดของ โปรดตรวจสอบตามขอแนะนำเบื้องตนขางลางกอนเรียกชาง ซึ่งอาจแกไขปญหาไดซึ่งจะชวย
ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย





บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
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บันทึกรายละเอียดของเครื่อง




