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1.ข้อมูลการติดตั้ง

1.1  ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

โปรดอ่าน " ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย " โดยละเอียดก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และโปรดแน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง 

หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วควรตรวจสอบว่าเครื่องทำงานได้ปกติ

โปรดให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องแก่ผู้ใช้

หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติและอธิบายต่อลูกค้าถึงวิธีการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศและการดูแลรักษา โดยการปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการใช้งาน ขอให้ลูกค้าจัดเก็บคู่มือติดตั้งและคู่มือ

แนะนำการใช้งานไว้ด้วยกัน เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตการติดตั้งไว้กับคู่มือการใช้งานเพื่ออ้างอิงในอนาคต

คำเตือน........การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

ข้อควรระวัง.......การไม่ระมัดระวังตามคำแนะนำนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บ 

ที่ร้ายแรงซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์

คำเตือน

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินงานติดตั้ง อย่าพยายามติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง การติดตั้งอย่าง

ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว ไฟดูด หรือไฟไหม้

เครื่องปรับอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

สินค้านี้อาจเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาคลื่นวิทยุรบกวน ผู้ใช้งานควรปฏิบัติให้ถูกต้อง

ต้องจัดเก็บสายไฟอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยไม่มีแรงดึงตรงขั้วต่อหรือสายไฟ การติดตั้งหรือการต่อสายไฟไม่เหมาะสม 

อาจทำให้บริเวณข้อต่อของสายไฟเกิดความร้อนและทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ต้องแยกแหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่น งานเกี่ยวกับไฟฟ้าควรทำโดยช่างผู้ชำนาญ และเป็นไปตามกฏหมายและคู่มือการติดตั้ง 

การได้รับกระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ หรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟซ็อต หรือเพลิงไหม้ได้

ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนฐานที่แข็งแรงพอ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของตัวเครื่องได้่  ถ้าฐานไม่แข็งแรงพออาจทำให้ 

เครื่องปรับอากาศตกลงมา ทำให้ได้รับอันตรายได้

ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่านถึงสิ่งที่ควรกระทำหากสารทำความเย็นรั่วไหล 

หากเครื่องปรับอากาศติดตั้งอยู่ในห้องขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้ปริมาณของสารทำความเย็นที่รั่วไหล

ไม่เกินขีดจำกัดความเข้มข้นในกรณีที่เกิดการรั่วไหล มิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการขาดออกซิเจน

โปรดแน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนตามที่กำหนดเท่านั้นในการติดตั้ง การไม่ใช้ชิ้นส่วนตามที่กำหนด อาจทำให้เครื่องตกลงมา 

เกิดน้ำรั่ว ไฟดูด หรือไฟไหม้

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือติดตั้งเล่มนี้ การติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว ไฟดูดหรือไฟไหม้

ในการเดินสายไฟตำแหน่งของสายรีโมทคอนโทรล และสายรับ-ส่งสัญญาณจะต้องอยู่ในบริเวณที่ฝาปิดกล่องคอนโทรลสามารถ

ปิดได้สนิท หากตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมของฝาปิดกล่องคอนโทรล ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดไฟช็อต ไฟไหม้หรือเกิดความร้อนที่ขั้ว

ต่อสายไฟได้

ถ้าเกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในระหว่างการติดตั้ง ควรทำการระบายอากาศโดยเร็ว เพราะถ้าหากสารทำความเย็นติดไฟ

อาจทำให้เกิดแก๊สพิษได้

ความหมายของคำเตือนและข้อควรระวัง
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หลังจากการทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จแล้ว ควรทำการตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็น เพราะถ้าหากสาร

ทำความเย็นเข้าไปในห้องและสัมผัสกับแหล่งกำเนิดไฟ เช่น เครื่องทำความร้อน อาจทำให้เกิดแก๊สพิษได้

อย่าปล่อยให้เด็กขึ้นไปนั่งหรือวางสิ่งของบนเครื่องภายนอกอาคาร อาจเกิดการบาดเจ็บ หากเครื่องโคลงเคลงและล้มลง

โปรดแน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องก่อนสัมผัสชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ

โปรดแน่ใจว่าได้ต่อสายดินกับเครื่องปรับอากาศ อย่าต่อสายดินเข้ากับท่อน้ำ สายล่อฟ้า หรือสายดินของโทรศัพท์ การต่อสายดิน

ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟดูดหรือไฟไหม้ กระแสไฟฟ้ากระชากชั่วขณะจากฟ้าผ่าหรือแหล่งอื่นๆ อาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้

โปรดแน่ใจว่ามีการติดตั้งเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดหากไม่มีการติดตั้ง อาจทำให้เกิดไฟดูด หรือไฟไหม้

อย่าสัมผัสสารทำความเย็นที่รั่วจากท่อสารทำความเย็นหรือจากบริเวณอื่นโดยตรง อาจเป็นอันตรายเนื่องจากความเย็น

ข้อควรระวัง

ด้วยสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เครื่องนี้อาจทำให้เกิดคลื่นสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้ผู้ใช้ต้องหาวิธีป้องกัน

ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ทำการติดตั้งต่อท่อน้ำทิ้งและหุ้มฉนวนท่อสารทำความเย็นอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการควบแน่น

และการกลั่นตัวของน้ำ การติดตั้งท่อน้ำทิ้งที่ไม่สมบูรณ์ อาจทำให้เกิดน้ำรั่วและทรัพย์สินเสียหาย

ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอก สายไฟที่ต่อจากแหล่งจ่ายไฟและสายเชื่อมต่อควรมีการติดตั้ง ห่างจากโทรทัศน์ 

หรือวิทยุ อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการคลื่นรบกวน (ระยะทางอย่างน้อย 1 เมตรอาจไม่สามารถขจัดคลื่นรบกวนได้ ขึ้น

อยู่กับคลื่นวิทยุต่างๆ)

ระยะทางการส่งสัญญาณของเครื่องรีโมทคอนโทรล (แบบไร้สาย) อาจสั้นกว่าเดิม ถ้าในห้องมีหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ

อิเล็กทรอนิกส์อยู่ ดังนั้นควรที่จะติดตั้งเครื่องภายในให้ห่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เท่าที่จะเป็นไปได้

ต้องป้องกันไม่ให้เครื่องภายนอกเป็นรังของสัตว์เล็กๆ เพราะสัตว์เล็กๆ อาจจะเข้าไปและสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้า อาจทำให้การ

ทำงานของเครื่องผิดปกติ เกิดควันหรือเพลิงไหม้ได้ กรุณาให้ลูกค้ารักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ เครื่อง

ไม่แนะนำให้ติดตั้งในห้องที่มีความชื้นสูง เครื่องปรับอากาศนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ต่อไปนี้

1. บริเวณที่มีละอองน้ำมัน ไอน้ำมัน ไอน้ำ เช่น ห้องครัว เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องที่เป็นพลาสติกได้รับความเสียหาย 

   และตกลงมาหรืออาจจะทำให้น้ำรั่วได้

2. บริเวณที่มีแก๊สมีคุณสมบัติกัดกร่อน เช่น กรดกำมะถัน เพราะอาจทำให้ท่อทองแดงหรือจุดเชื่อมต่อได้รับความเสียหาย 

   ทำให้เกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็น

3. ใกล้กับเครื่องจักรที่สามารถส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้ เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไปรบกวนการทำงานของระบบ

   ควบคุมอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้

4. ในบริเวณที่แก๊สติดไฟอาจรั่วได้หรือบริเวณที่มีฝุ่นผงในอากาศที่ติดไฟได้หรือบริเวณที่มีการระเหยของสารไวไฟในอากาศ 

   เช่นทินเนอร์น้ำมันเบนซิน การเปิดเครื่องปรับอากาศในสภาพดังกล่าว อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
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ข้อสังเกต

ข้อกำหนดใน

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของคุณจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้หมายถึงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้อง ไม่ถูกผสมกับขยะในครัวเรือน

อย่าพยายามที่จะรื้อระบบด้วยตัวเอง : การรื้อระบบเครื่องปรับอากาศ, การดูแลสารทำความเย็น, น้ำมันและชิ้นส่วนอื่นๆ จะต้องทำ

โดยช่างผู้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายของแต่ละเครื่องปรับอากาศจะต้องถือว่าเป็นสินค้าเฉพาะที่จะต้องจัดการ

เป็นพิเศษถ้าจะนำกลับมาใช้, การรีไซเคิลและการกู้คืน กำจัดอย่างถูกต้องท่านจะช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพของมนุษย์ กรุณาติดต่อผู้ทำการติดตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่ิอขอคำแนะนำเพิ่มเติม

แบตเตอรี่จะต้องถอดออกจากรีโมทและแยกทิ้งต่างหากให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือท้องถิ่น

5

ข้อกำหนดสำหรับทิ้งเครื่องปรับอากาศ

การรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ การจัดการสารทำความเย็น น้ำมัน และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เหลืออยู่ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

ข้อบังคับของแต่ละท้องที่ประเทศนั้นๆ

ข้อสำคัญ : อย่าติดตั้งหรือใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องซักรีด
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1) ข้อควรระวัง 

ท่านจำเป็นต้องอ่านคู่มือนี้ ก่อนทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

เมื่อมีการเลือกสถานที่ในการติดตั้ง ให้อ้างอิงจากกระดาษตัวอย่าง 

ตัวเครื่องปรับอากาศนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้าน แหล่งการค้า และอุตสาหกรรม

อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องปรับอากาศนี้ในห้องต่างๆ ดังต่อไปนี้

ห้องที่เต็มไปด้วยน้ำมันแร่ธาตุ หรือเต็มไปด้วยไอระเหยน้ำมัน หรือละอองน้ำมัน เช่นในห้องครัว (เพราะส่วนที่เป็น

พลาสติกจะละลายได้)

ที่ซึ่งมีก๊าซที่ทำให้สึกกร่อนอยู่ เช่น ก๊าชกำมะถัน (ท่อทองแดงและจุดเชื่อมต่างๆ อาจจะสึกกร่อนได้)

ที่ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ระบบการควบคุมอาจทำงานผิดพลาดได้)

บริเวณที่มีเกลือในอากาศสูง เช่น บริเวณที่พักอาศัยริมทะเล, พื้นที่ที่แรงดันไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง เช่นใน

โรงงานและไม่ควรใช้ในรถยนต์หรือเรือเดินสมุทร

การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้ง 

ห้ามต่อท่อระบายน้ำทิ้งที่มีกลิ่นแอมโมเนีย กลิ่นแอมโมเนียในท่อน้ำทิ้งอาจส่งกลิ่นไปถึงท่อระบายน้ำแล้วกัดเซาะ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในอาคาร

ข้อควรระวัง

1.2  คำแนะนำก่อนทำการติดตั้ง

อย่าเพิ่มแรงกดหรือความดัน บนส่วนต่างๆ  ที่เป็น เรซ่ิน ขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศหรือเมื่อย้ายเครื่องหลังจากเปิด 

กรุณาตรวจชนิดสารทำความเย็นชนิด ที่จะใช้สำหรับการติดตั้ง (การใช้สารทำความเย็นที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องปรับ

อากาศทำงานผิดปกติได้)

การรับสินค้า

เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่ออกจากโรงงานได้รับการตรวจ สอบเพื่อรับประกันว่าสินค้าทีมีคุณภาพสูง จะได้รับการบรรจุ

หีบห่อและผ่านการขนส่งที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันความเสียหาย ขอให้ท่านตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นทันทีได้รับของ ถ้ามีความเสีย

หายปรากฏให้บันทึกข้อมูลลงในใบส่งของและขอให้บริษัทขนส่งจัดส่งตัวแทนมาดูความเสียหาย การติดต่อนี้อาจทำโดยทาง

โทรศัพท์หรือด้วยตนเอง แต่ทุกแบบต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แกะกล่องสินค้าต่อหน้าตัวแทน เพื่อที่จะได้รับทราบความ

เสียหายหรือสูญเสียตัวแทนบริษัทขนส่งจะเขียนรายงานการตรวจสอบและต้องสำเนาให้ผู้รับของหนึ่งฉบับ เพื่อแนบกับ

ใบเคลมที่จะต้องส่งให้บริษัทขนส่ง

เมื่อแกะกล่องหรือเคลื่อนย้ายหลังจากแกะกล่อง ให้ทำการเคลื่อนย้ายโดยยกที่มือจับ ที่จะไม่ทำให้มีแรงกดที่ส่วนอื่นๆ 

โดยเฉพาะท่อระบายน้ำ  และส่วนอื่นที่เป็นเรซิ่น

กำหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องปรับอากาศไว้ล่วงหน้า

อย่าแกะหีบห่อออกในระหว่างการเคลื่อนย้ายจนกว่าเครื่องปรับอากาศจะถูกย้ายเข้าไปในสถานที่ที่จะติดตั้งแล้ว หาก

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนำออกจากบรรจุภัณฑ์ได้ กรุณาใช้สายสลิงที่ทำจากวัสดุอ่อนนุ่มหรือใช้แผ่นป้องกันกับเชือก

ในการยกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขูดขีดบนตัวเครื่องหรือ ทำให้ตัวเครื่องปรับอากาศเสียหาย

สำหรับติดตั้งตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร กรุณาดูคู่มือการติดตั้งที่ให้มากับตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร

อย่าย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการติดตั้ง จนการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์สิ้น
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ก่อนการติดตั้งโปรดตรวจสอบต่อไปนี้ :
1. จะต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและการบำรุงรักษา โปรดดูที่เค้าร่างและขนาดและรูปที่ 1 สำหรับ
    ระยะทางขั้นต่ำระหว่างหน่วยและอุปสรรค
2. ในกรณีของการติดตั้ง free blow, เครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งที่ความสูงอย่างน้อยสุด 2.5m เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนอุปกรณ์อื่นๆ
3. โปรดตรวจสอบพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการเชื่อมต่อท่อและสายไฟ
4. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่งแขวนสามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องปรับอากาศการติดตั้ง

การติดตั้ง
1. เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งซ่อนในฝ้า
2. มีรูที่ด้านบนของเครื่องปรับอากาศไว้สำหรับแขวนอยู่ โปรดดูที่ รูปที่1,รูปที่2 และ รูปที่3
3. ให้แน่ใจว่าด้านบนของเครื่องปรับอากาศอยู่ในระดับระนาบ

ฉนวน
1. แบบและวัสดุของฉนวนกันความร้อนต้องถูกต้องตามกฏท้องถิ่นหรือของชาติ
2. ท่อน้ำเย็นและชิ้นส่วนทั้งหมดที่อยู่บนท่อควรจะติดฉนวน
3. นอกจากนี้ท่อลมก็ต้องติดฉนวนด้วย

รูปที่ 2. แบบที่มีและไม่มี Plenum 
หมายเหตุ : ระยะ M และ N ขึ้นอยู่การออกแบบ
ท่อลม, ท่อลมควรจะทนไฟตามข้อกำหนดของ
ท้องถิ่นหรือของชาติ 

ปริมาณการไหลเวียนของลมขึ้นอยู่กับระยะต่อ

ท่อลม

รูปที่1

รูปที่3

1.3 การเลือกสถานที่ติดตั้ง

รูปที่2
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ถ้ามีการติดตั้งผ้าใบหรืออุปกรณ์บังแดด ต้องไม่

ให้ส่งผลกระทบต่อการระบายความร้อน 

ไม่ควรมีสัตว์ ต้นไม้ ที่อาจได้รับผลกระทบ

จากลมร้อนของตัวเครื่อง

ควรมีพื้นที่ว่างจากตัวเครื่องตามที่กำหนดในภาพ

ระยะมากกว่า 20 cm.
ระย

ะมากกว่า 
20 

cm
.

ระย
ะมากก

ว่า 
200

 cm
.

ระยะมากกว่า 60 cm.

รูปที่ 4 การเลือกสถานที่ติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต 

รูปที่ 4



1. การดัดท่อน้ำยาและสายไฟ

    - ใช้คัตเตอร์ตัดท่อ (Pipe Cutter) ในการตัดท่อน้ำยา

    - ตัดสายไฟให้ยาวกว่าความยาวท่อน้ำยาประมาณ 1.5เมตร

2. ลบคมของท่อน้ำยา

    - ลบขอบคมของท่อน้ำยาที่เกิดจากการตัดท่อ

    - คว่ำท่อลง เพื่อป้องกันฝุ่นผงจากโลหะเข้าไปในท่อ

ระวัง : ถ้าไม่ทำการลบคมตรงขอบท่อ อาจจะทำให้เกิดการ

        รั่วของน้ำยาได้

3. การบานท่อ

    - ใส่แฟร์นัทที่ติดมากับตัวแอร์  สวมเข้าไปในท่อทองแดง

      ที่เตรียมไว้ทั้งด้านเครื่องตัวในอาคาร และด้านนอกอาคาร

    - เลือกขนาดช่องของบาร์ให้พอดีกับท่อให้ท่ออยู่สูงจาก

      บาร์ 0.05 mm

    - ใช้ชุดบานท่อขันท่อให้บานออกจนสุด

 หมายเหตุ : ควรใช้เทปพันปิดปลายท่อก่อนสวมฉนวนหุ้มท่อ เพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น

1.4 การเตรียมท่อน้ำยา

1. ข้อมูลการติดตั้ง
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Unit Size
PIPE SIZE

GAS LIQUID
FCDE13B-AD2
FCDE19B-AD2
FCDE25B-AD2

1/2”
1/2”
5/8”

1/4”
1/4”
3/8”

5/8” 3/8”FCDE28B-AD2
FCDE30B-AD2 5/8” 3/8”

5/8” 3/8”
5/8” 3/8”
5/8” 3/8”

FCDE33B-AD2
FCDE36B-AD2
FCDE40B-AD2



ดูตารางสำหรับขนาดของแฟร์

ดัดท่อในแนวที่ถูกต้องอย่าให้เสียหาย

มุมดัดไม่ควรเกิน 90 องศา

มุมดัดที่ดีคือตรงกลางยิ่งรัศมีกว้างยิ่งดี

ห้ามดัดท่อเกิน 3 ครั้ง

ถ้าจะขันเข้าหรือถอดออกให้ใช้ประแจทุกครั้ง

เมื่อต่อแฟร์นัทให้ทาด้วยน้ำมันทั้งภายในและภายนอกและ

ให้ขันด้วยมือ 3-4 รอบก่อนที่จะขันด้วยเครื่องมือ

ต่อตัวเครื่องภายในก่อนจากนั้นจึงต่อตัวเครื่องภายนอก

min-radius 100mm

Bend the pipe with thumb

1. ข้อมูลการติดตั้ง
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ใช้ท่อให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ท่อแก๊สและท่อของเหลวต้องหุ้มฉนวนแยกกัน

ให้อุปกรณ์การดัดท่อที่ถูกต้องในการดัดท่อ

ยึดท่อด้วยแคล้มล็อคท่อและตรวจดูว่าการสั่นของท่อส่งผลกระทบต่อตัวเครื่องหรือไม่

ใช้ท่อน้ำยาที่มาตรฐานสามารถและทนความดันได้ 600 Psig

หมายเหตุ  :  ในกรณีท่อติดตั้งยาวเกิน  10 เมตร ควรชาร์จน้ำยาเพิ่มตามปริมาณที่แนะนำในตาราง

g/m
3/8" 50
1/2" 80
5/8" 140
3/4" 230

ขนาดท่อของเหลว ปริมาณ R410A

ตารางแสดงการชาร์จน้ำยาเพิ่มในการติดตั้ง

หมายเหตุ  :  ในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิตติดตั้งสูงกว่าแฟนคอยล์ยูนิตเกิน 5 เมตร จะต้อง

               ทำ  Oil trap (อุปกรณ์ดักน้ำมัน) ที่ท่อแก๊สทุกๆ 5 เมตร

1.5 การติดตั้งท่อน้ำยา

ความยาวท่อสูงสุด

D

L

H

L

ท่อของเหลว

ท่อของเหลว

ท่อแก๊ส

ท่อแก๊ส
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ข้อแนะนำ

การเชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำยา (การต่อแฟร์นัท)

- ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่อง พร้อมตรวจสอบขนาดความยาวที่ท่อได้กำหนดไว้

- ก่อนการเชื่อมต่อท่อน้ำยาควรทำตามขั้นตอนดังนี้

- ถ้ามีการติดตั้งครื่องตัวในอาคารและตัวนอกอาคาร แล้วมีความแตกต่างของความสูงเกิน 5 เมตร ให้ทำที่ดักน้ำมัน 

  (OIL TRAP) ในทุกๆ 5 เมตร และท่อทางดูด (SUCTION LINE)  ควรลาดเอียงขึ้น 2 % ก่อนกลับเข้าสู่

  คอมเพรสเซอร์ในแนวระดับ

- ถ้าการเดินท่อน้ำยามีความโค้งงอมากและมีที่ดักน้ำมัน  (OIL TRAP)  หลายแห่งควรมีการปรับแต่ง หัวจ่ายน้ำมัน

  ของคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR OIL CHARGE)

เลือกขนาดของท่อทองแดงตามขนาดท่อที่ตัวเครื่อง

ตรวจสอบท่อว่าไม่มีส่ิงแปลกปลอมในท่อ

ใส่แฟร์นัทตรงปลายของท่อน้ำยาที่จะทำการติดตั้ง

การทำสูญญากาศให้ลงถึง -28 mmHg แล้วแวกซ์ต่อไปอีกอย่างน้อย  20 นาที และควรทำสูญญากาศให้นานขึ้น

ถ้าท่อน้ำยามีความยาวเป็นพิเศษ หรือเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่พิเศษ

เมื่อทำสูญญากาศแล้วปิดวาล์วของเกจวัดความดันทิ้งไว้ 15 นาที

ถ้าค่าที่อ่านได้จากเกจมีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่ามีการรั่วเกิดขึ้นควรตรวจเช็คและทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกคร้ัง

- หากไม่พบว่ามีการรั่วให้แวกซ์ซ้ำอีก 15 นาทีแล้วทำการชาร์จน้ำยาเข้าสู่ระบบในการชาร์จน้ำยาควรไล่อากาศ

  ในสายชาร์จก่อนทำการชาร์จ
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ตารางแนะนำท่อน้ำยาสำหรับติดตั้งที่ระยะมากกว่า 15 เมตร

คอยล์เย็น

แคปปิลารี่ทิ้ว

คอยล์ร้อน

คอมเพรสเซอร์

แอคคิวมูเลเตอร์

ผังวงจรน้ำยาของเครื่องปรับอากาศ



1. ข้อมูลการติดตั้ง
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1.6 การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

OK

ท่อต่อท่อระบายน้ำทิ้งสามารถหักงอได้จึงสามารถติดแนบไปตามแนวท่อน้ำทิ้งได้

ปลายท่อน้ำทิ้งควรทำ U-trap เพื่อป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เข้าไปในห้องปรับอากาศ

การทดสอบการระบายน้ำทิิ้ง

ทำได้โดยการเติมน้ำที่ถาดน้ำทิ้งแล้วสังเกตว่าการระบายน้ำเป็นปกติหรือไม่

น้ำ

ท่อน้ำทิ้ง

ถาดน้ำทิ้ง



1. ข้อมูลการติดตั้ง
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1.7 วงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟ

    ข้อกำหนดของสายไฟฟ้า

สายรีโมทคอนโทรลสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไป ในการเตรียมสายรีโมทคอนโทรลใช้ข้อมูลตามตารางที่ 4 

ขนาดสายไฟฟ้าที่ต่อจากแหล่งจ่ายไฟ ขนาดของตัวตัดไฟและสวิตช์ไฟ และวิธีการเดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ

ภายนอกอาคารโปรดศึกษาจากคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ

ควรแน่ใจว่าได้ต่อสายดินให้เครื่องปรับอากาศ

อย่าทำการเชื่อมต่อสายดินเข้ากับท่อก๊าซ ท่อน้ำ สายล่อฟ้าหรือสายดินของระบบโทรศัพท์ เนื่องจาก

      ท่อก๊าซ : อาจจะทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้หากมีก๊าซรั่ว

      ท่อน้ำ : ไม่สามารถใช้เป็นสายดินได้หากวัสดุที่ใช้เป็นท่อไวนิลแบบแข็ง

      สายดินของโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า : อาจก่อให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้ากำลังสูงขณะเกิดฟ้าผ่า

      การเดินสายไฟที่ยึดไว้กับที่ ควรมีการตัดต่อจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้เบรคเกอร์หรือสวิตช์ตัดต่อ

การเชื่อมต่อสายไฟระหว่างตัวเครื่อง สายดินและสายรีโมทคอนโทรล (ดูรูปที่ 25)

    เดินสายไฟตัวเครื่องปรับอากาศ

    ถอดฝากล่องควบคุมออกแล้วต่อสายไฟเฟสที่ตรงกันกับแผงไฟฟ้า (4P) ที่อยู่ข้างใน ในขณะที่ทำการเชื่อมต่อ ให้ดึงสาย

   ไฟที่อยู่ภายในผ่านช่องแล้วรัดสายไฟเข้าด้วยกันกับสายไฟอื่นๆ โดยใช้สายรัด ซึ่งสามารถปลดหัวสายรัดได้โดยการ

    กดหลังจากที่ต่อสายไฟแล้วรัดสายรัดให้เหมือนเดิม

    สายรีโมทคอนโทรล (ไม่จำเป็นสำหรับตัวเครื่องรองในระบบที่ทำงานพร้อมกัน)

    ถอดฝาปิดกล่องควบคุมแล้วดึงสายไฟข้างในผ่านช่องแล้วต่อเข้ากับแผงไฟฟ้าสำหรับรีโมทคอนโทรล (4P) (ไม่ต้อง

    คำนึงถึงขั้วไฟฟ้า)

    หลังจากที่เชื่อมต่อแล้วติดแผ่นกันรั่ว 

    ตรวจให้แน่ใจว่าแผ่นปิดนี้ป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปได้

* ความยาวที่ต่อออกไปทั้งหมด ในกรณีที่ใช้งานในระบบควบคุมแบบกลุ่ม

หมายเหตุ

1. แสดงเฉพาะกรณีที่ใช้ท่อแบบที่มีการป้องกัน และใช้ H07RN-F แทนในกรณีที่ใช้ท่อแบบอื่น

2. สายพลาสติกไวนิลหุ้มแผ่นตัวนำหรือสายไฟ (ความหนาของส่วนฉนวน : มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มม.)

การเดินสายไฟของเครื่องต่างๆ H50VV - U4G (หมายเหตุ  1  )

สายไวนิลพร้อมปลอกหรือสายเคเบิ้ล ( หมายเหตุ 2 ) (2สาย)

การเดินสายไฟของเครื่องต่างๆ

2.5  - 

ความยาว

0.75-1.25 สูงสุด 25 เมตร.*สายรีโมทคอนโทรล

ขนาด (มม2)

1.7.1. การเดินสายไฟ

อุปกรณ์ที่จัดหาเอง วัสดุ และงานทางไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของท้องถิ่นและต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ตามกฏการเดินสายไฟของการไฟฟ้า

ใช้สายท่อทองแดงเท่านั้น

สำหรับการเดินสายไฟ ดูหัวข้อ ''การเดินสายไฟ" ติดอยู่กับตัวเครื่องปรับอากาศ

สำหรับการเดินสายสัญญาณรีโมทคอนโทรล ให้ดูเอกสารประกอบการติดตั้งที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล 

การเดินสายไฟจะต้องกระทำโดยช่างที่ได้รับการรับรอง

จะต้องติดตั้งตัวตัดไฟ เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ตารางที่ 4 
แสดงข้อมูลการใช้สายไฟ และ
สายรีโมทคอนโทรล



ให้สังเกตคำแนะนำที่กล่าวด้านล่างนี้เมื่อเดินสายไปยังกล่องควบคุมสำหรับการเดินสายของเครื่องปรับอากาศ

ข้อควรระวัง

ขณะทำการรัดสายไฟให้ใช้วัสดุรัดที่ให้มาเพื่อป้องกันแรงดันจากภายนอกบนรอยต่อสายไฟและรัดให้แน่นหนา 
เมื่อทำการเดินสายไฟควรจะเดินให้เรียบร้อย จากนั้นปิดฝาให้แน่น
เมื่อฝากล่องควบคุมอย่าให้ทับฝากล่องใดๆ 
หลังจากเชื่อมต่อสายไฟเสร็จสิ้นแล้วให้อุดช่องว่างด้วยพุตตี้และฉนวน (หาซื้อได้ทั่วไป) เพื่อป้องกันสัตว์เล็กหรือ
แมลงจากภายนอกเข้าไป ในเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีสัตว์เข้าไป อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้)
ภายนอกเครื่องปรับอากาศ ให้แยกสายไฟอ่อน (สายรีโมทคอนโทรล) และสายไฟแข็ง (สายระหว่างเครื่องปรับอากาศ 
สายดินและสายไฟของแหล่งจ่าย) ให้ห่างกันอย่างน้อย 50 มม. เพื่อไม่ให้สายไฟเดินผ่านที่เดียวกัน สายไฟที่อยู่ชิด
กันอาจทำให้เกิดการรบกวนกันทางไฟฟ้า ทำให้การทำงานผิดปกติหรือเกิดการรั่วได้

วิธีการเดินสายไฟผ่านช่องต่างๆ

ให้ใช้ขั้วต่อสายไฟแบบห่วงกลมสำหรับการเชื่อมต่อไปยังกล่องควบคุมในการเดินสายของตัวเครื่อง

ถ้าไม่มีสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาให้ทำตามคำแนะนำข้างล่างนี้
อย่าต่อสายไฟต่างขนาดเข้ากับขั้วแหล่งจ่ายไฟเดียวกัน

ให้ต่อสายไฟขนาด

เดียวกันกับทั้งสองด้าน

อย่าต่อสายไฟที่มีขนาด

ต่างกันเข้าด้วยกันอย่าต่อสายไฟด้านเดียว

การเดินสายผ่านช่องต่างๆ

แผ่นกันรั่ว (เล็ก) (13)

พุตตี้หรือวัสดุฉนวนกันความร้อน
(หาซื้อได้ตามร้านทั่วไป)

การเดินสายสายไฟระหว่างเครื่อง
การเดินสายดินหรือสายรีโมท
คอนโทรล

ติดปลอกฉนวน

สายไฟขั้วต่อสายแบบห่วงกลม

1. ข้อมูลการติดตั้ง

3 2 1

ปลอกสายไฟ
ตำแหน่งของการรัด

สายดิน

สายดิน

10
-1
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.

80
~1

00
0 
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.

(ค
วา

มย
าว

ที่จ
ะต

้อง
ปล

อก
สา

ย)

สายดิน

ปลายสายดิน

การเดินสายไฟระหว่างเครื่อง (สายไฟแรงสูง) /

ตัดส่วนที่เกินออก

หลังจากรัดสายไฟ

ระหว่างเครื่องและ

สายดินเข้ากันแล้ว

สายรัด (4)

ยึดสายดินและการเดินสาย

ระหว่างเครื่องให้สองด้านติดกัน
ระหว่างเครื่อง

(รูปที่ 25)

16

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3
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1. ข้อมูลการติดตั้ง

(การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่ข้อต่อไม่แน่นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงได้)

ต้องใช้สายไฟฟ้าที่กำหนดเชื่อมต่อจนครบจากนั้นยึดสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงจากภายนอกมากระทำกับขั้วไฟฟ้า

ให้ใช้ไขควงขนาดที่เหมาะสมในการขันสกรูต่างๆ ถ้าปล่อยไขควงเล็กเกินไปหัวของสกรูอาจเสียและทำให้ขันสกรูไม่แน่น

สกรูอาจเสียหาย หากขันสกรูแน่นเกินไป

แรงขั้นสกรู (นิวตันเมตร)

กล่องควบคุมสำหรับรีโมทคอนโทรล

กล่องควบคุมสำหรับเดินสายตัวเครื่องปรับอากาศ

0.79 ถึง 0.97

1.18 ถึง 1.44

1.7.2 ตัวอย่างการเดินสายไฟ

สำหรับการเดินสายไฟเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร ให้อ้างอิงจากคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง

ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

   ระบบการทำงานเป็นคู่ : รีโมทคอนโทรล 1 ตัวใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (ระบบการทำงานมาตรฐาน) 

   (ดูรูปที่ 28)

   ระบบการทำงานของกลุ่ม : สามารถใช้รีโมทคอนโทรล 1 ตัวควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศภายในอาคารได้

   มากถึง 16 เครื่องโดยแต่ละเครื่องทำงานตามที่รีโมทคอนโทรลควลคุม (ดูรูปที่ 29) 

   ระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล 2 ตัว : ใช้รีโมทคอนโทรล 2 ตัว ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ

   ภายในอาคารเพียงเครื่องเดียว (ดูรูปที่ 30)

หมายเหตุ

1. สายส่งสัญญาณทุกสายยกเว้นสายสำหรับรีโมทคอนโทรล ได้ถูกทำให้มีขั้วไว้ โดยการต่อสัญญาณจะต้องต่อให้ตรง

    ตามสัญลักษณ์ของแต่ละขั้วต่อ

2. ในกรณีที่ระบบการทำงานแบบกลุ่ม เมื่อจะเดินสายรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนที่ใช้ระบบการทำงานแบบพร้อมกัน 

    ให้เดินสายไปยังที่ตัวเครื่องปรับอากาศหลัก เพียงอย่างเดียว (ไม่จำเป็นต้องเดินสายไปยังเครื่องปรับอากาศรอง)

3. สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ใช้กับระบบการทำงานแบบกลุ่มนี้ ให้เลือกรีโมทคอนโทรลที่เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ

   ภายในอาคารที่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ได้มากที่สุด (เช่น สามารถควบคุมการทำงานขอบครีบได้)

4. ในกรณีที่ควบคุมระบบการทำงานพร้อมกันด้วยรีโมทคอนโทรล 2 ตัว ให้เชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องหลัก (ไม่จำเป็น

   ต้องเดินสายไปยังตัวเครื่องรอง)

รูปที่ 28 รูปที่ 29 รูปที่ 30

1 2 3

1 2 3
P1

P1

P2

P2

แหล่งจ่ายไฟหลัก
สวิตช์หลัก

ฟิวส์

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

1 2 3

1 2 3
P1

P1

P2

P2P1P2

แหล่งจ่ายไฟหลัก
สวิตช์หลัก

ฟิวส์

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

1 2 3

1 2 3
P1

P1

P2

P2

แหล่งจ่ายไฟหลัก
สวิตช์หลัก

ฟิวส์

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

1 2 3

1 2 3
P1P2

แหล่งจ่ายไฟหลัก
สวิตช์หลัก

ฟิวส์

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

1 2 3

1 2 3
P1P2

แหล่งจ่ายไฟหลัก
สวิตช์หลัก

ฟิวส์

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

ตารางแสดงแรงที่เหมาะสมสำหรับการขันสกรู
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1.7.3 การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างแฟนคอยล์และคอนเดนซิ่ง

กรณีมีชุดควบคุม

กรณีไม่มีชุดควบคุม

NL1 L2 L3

Power Supply
(380-415V / 3 Ph / 50Hz)

NL

แฟนคอยล์ยูนิต (ดูเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

คอนเดนซิ่งยูนิต (ดูข้อมูลการต่อเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

คอนเดนซิ่งยูนิต (ดูข้อมูลการต่อเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

N CM

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

L

NL

แฟนคอยล์ยูนิต (ดูเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

1. ข้อมูลการติดตั้ง

CM

CM

CM
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2. ข้อมูลการใช้งาน

2.1 ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่องปรับอากาศ
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2. ข้อมูลการใช้งาน

2.2 ขนาดของเครื่องแฟนคอยล์  ยูนิต  

19
5

A

20
0

D

F

E

B

C21
3

21
3

313

A B
974 470

470

FCDE13B-AD2

FCDE19B-AD2

1275

C D
742

1047

E
713

1017

F
723

1028

273

974 470 742 713 723273

273

4701275 1047 1017 1028273

4701275 1047 1017 1028273

FCDE25B-AD2

FCDE28B-AD2

FCDE30B-AD2

DIMENSIONS (MM.)
รุ่น

A B

1734 470

C D

273 1504

E

1475

F

1486

1734 470 273 1504 1475 1486

1734 470 273 1504 1475 1486
FCDE36B-AD2
FCDE40B-AD2

FCDE33B-AD2

DIMENSIONS (MM.)

A

20
0

19
5

D
E

F

B

C
313

รุ่น
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2. ข้อมูลการใช้งาน

2.3  ขนาดของเครื่องคอนเดนซิ่ง ยูนิต

CE

A

B

D

E

A

CD

B

A B C D E

1040 1176 427 385 628CHLE40B-AD2R
CHLE40B-CD2R

MODEL DIMENSIONS (MM.)

CHLE13B-AD2R

A B C D E

1040 862

862

427 385

820 560 327 285 515

628

920 812 377 335 578CHLE19B-AD2R

CHLE25B-AD2R

1040 427 385 628

8621040 427 385 628

CHLE28B-AD2R
CHLE28B-CD2R

DIMENSIONS (MM.)MODEL

9651040 427 385 628

9651040 427 385 628CHLE36B-AD2R
CHLE36B-CD2R

CHLE30B-CD2R
CHLE30B-AD2R

CHLE33B-AD2R
CHLE33B-CD2R
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นาดพเา้ฝนใงัฝบบแศากาอบัรปงอ่ืรคเงอขปไว่ัทะณษกัล 4.2

กออายำ้นอ่ท

ำ้นดาถ

น็ยเ์ลยอค

ง้ัตดิตดึยูร

ง้ิทำ้นอ่ท

นบนา้ดบอรคาฝ

ง่ขโยอห

มอเตอร์

โบลเวอร์

า้ขเายำ้นอ่ท

นาง้ชใรากลูมอ้ข .2
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2. ข้อมูลการใช้งาน

2.5 การใช้งานรีโมทคอนโทรล DT08,LCD5.2

รีโมท LCD5.2 (Option)

ปุ่มเปิด/ปิดพลาสม่า

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มความเร็วพัดลม

ปุ่มเปิด/ปิดมอเตอร์
กระจายลม

ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ต้องการ

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ปุ่มเลือกระบบการทำงานของเครื่อง
การตั้งนาฬิกาที่ชุดรีโมท

ปุ่มปรับมุมใบพัด

ปุ่มยกเลิกในการตั้งเวลา
เปิด/ปิดเครื่อง

2.5.1 รีโมท Display DT08 และ รัีโมท LCD5.2

รีโมท DT08

ฟังค์ชั่นปุ่ม Turbo/Econo 
(สำหรับ DT08เท่านั้น)

สายรีโมท

ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด

ปุ่มเปิด/ปิดพลาสม่า

ตัวรับสัญญาณ

 ปุ่มปรับเพิ่มอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มปรับความเร็วพัดลม

ปุ่มปรับลดอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มเปิด/ปิดมอเตอร์ กระจายลม

ปุ่มเลือกระบบการทำงานของเครื่อง

ปุ่มปรับมุมใบพัด
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1. Power on/off
       กดปุ่ม        จะเป็นการเปิด/ปิด  หากเปิด เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามค่าที่ตั้งไว้เดิมยกเว้นฟังก์ชั่นของ
       Sleep  กับ  Timer on/off      

บนตัว display  LCD5.2  จะแสดงผลที่ตำแหน่ง POWER ติด

บนตัว display  DT08   จะแสดงค่าอุณหภูมิของห้องที่ตำแหน่ง 7-SEG

2.  Fan
       2.1 บน Remote  LCD5.2
       กดปุ่ม        เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได้ 3 ระดับดังนี้

2.2 บน Display  DT08

กดปุ่ม      เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได้ 3 ระดับดังนี้

ในระบบอัตโนมัติ (Auto)

พัดลมจะทำงานตามความแตกต่างของอุณหภูมิห้อง กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้
พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว  high  เมื่อความแตกต่างมากกว่าหรือเท่ากับ 3 oC
พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว  medium  เมื่อความแตกต่างเท่ากับ 2 oC 
พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว  low  เมื่อความแตกต่างเท่ากับ 1 oC หรือน้อยกว่า

หมายเหตุ : เมื่ออยู่ใน Dry Mode ปุ่ม FAN จะไม่ทำงาน

4.  Temperature setting

       4.1 บน Remote  LCD5.2  กดปุ่ม          เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 oC (58-88oF)

       4.2 บน Display DT08  กดปุ่ม        หรือ       เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 oC (58-88oF)

3.  Operating Mode

       กดปุ่ม MODE บน  Remote 5.2 หรือบน Display DT08 เพื่อเลือกระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

2. ข้อมูลการใช้งาน

2.5.2  ฟังช์การทำงาน รีโมท DT08 / LCD5.2 
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7.  Timer on/off 
    7.1 การตั้งเวลาบน  Remote LCD5.2 ทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้  24  ชั่วโมงบน Remote ทำได้โดย

กดปุ่ม        จนกระทั้งสัญลักษณ์   ON  หรือ  OFF  กะพริบ
กดปุ่ม         เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม  SEND  เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม         จนกระทั่งสัญลักษณ์  ON หรือ OFF  ที่จอ LCD 
จะกะพริบ จากนั้นกดปุ่ม CANCEL

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม TIMER อีกครั้ง

7.2 การตั้งเวลาบน Display DT08  ทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้  24  ชั่วโมงทำได้โดย

กดปุ่ม  TIMER   ในขณะเครื่องเปิด ไฟแสดงสถานะ จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
กดปุ่ม        หรือ         เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 1-24 ช.ม

สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

กดปุ่ม  TIMER   ในขณะเครื่องปิด ไฟแสดงสถานะ จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
กดปุ่ม        หรือ         เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 1-24 ช.ม

สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

6.  Clock
       การตั้งนาฬิกาบน   Remote LCD5.2 ทำได้โดย

การตั้งนาฬิกาจะไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงานของระบบยกเว้นการตั้งเวลาเปิด/ปิด (Auto start/Auto stop)

กดปุ่ม        สัญลักษณ์       ที่จอ LCD จะกะพริบ
กดปุ่ม         เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม  SEND  เพื่อยืนยัน

5.  Louver (Option) 
เมื่อกดปุ่ม LV จะเป็นการปรับใบพัดของ Stepper motor  ให้อยู่ที่มุมต่างๆ และเมื่อกดปุ่มนี้ขณะที่ Stepper motor
ทำงานอยู่ จะเป็นการสั่งหยุดการทำงาน
การใช้งานแบ่งเป็น 2 แบบคือ
       กดปุ่มแล้วปล่อย เพื่อเปิด/ปิดระบบกระจายลมของ Stepper motor 
       กดปุ่มค้างไว้มุมของใบพัดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยมือออก ใบพัดจึงจะหยุดในตำแหน่งนั้นเมื่อเราปิด
       เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดซึ่งมีการตั้งระดับไว้ จะยังคงอยู่ในระดับเดิมซึ่งตั้งไว้ก่อนปิดเครื่องปรับอากาศ
       แต่ถ้ามีการตัดไฟที่จ่ายให้แก่เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศจะอยู่ในระดับต่ำที่สุด 

2. ข้อมูลการใช้งาน



26

การกดปุ่ม  Turbo/Econo ที่ display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง

ระบบควบคุมอาจจะออก Turbo ก่อนเวลาที่กำหนดได้เมื่อ

หมายเหตุ:

10.  Emergency Button
       สวิตซ์ POWER  ที่ชุดให้ความเย็นใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน โดยจะสามารถเปิด/ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
       ซึ่งจะเริ่มทำงาน โดยมีค่าเริ่มต้นเป็น Cool Mode ที่อุณหภูมิ 24oC และพัดลมเป็น Auto (สำหรับ Wireless)

มีการเปลี่ยน Mode การทำงานหรือปิดเครื่องปรับอากาศ
มีการกดปุ่ม TURBO/ECONO อีก ตามรูปที่หมายเหตุการกดปุ่ม Turbo/Econo จะออกจาก Turbo ทันที
กดปุ่ม         ,          หรือ      บน DT08
อุณหภูมิห้องต่ำกว่า 18oC ใน Cool Mode

ปรับอุณหภูมิ  T set  เป็น 18 oC ใน Cool mode
บังคับให้พัดลมทำงานที่ความเร็วสูงสุด
ระบบควบคุมจะทำงาน Turbo ตามการทำงานด้านบนเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจะกลับไปทำงานตามค่าที่ตั้งไว้

หมายเหตุ:
การปิด และเปิด เครื่องใหม่ จะไม่ยกเลิกการทำงานของระบบ Econo
หากมีการใช้งาน Turbo และ Econo พร้อมกัน ระบบจะทำงาน Turbo จนเสร็จสิ้นแล้วจึงทำงาน Econo
การกดปุ่ม Turbo/Econo ที่ Display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง

ในขณะที่อยู่ใน Turbo  ระบบควบคุมจะทำงานโดย

9.  Turbo (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)

     สามารถกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08 แสดง       ค้างพร้อมสัญลักษณ์      แสดง ถึงการเข้า Turbo

     สามารถออกได้ด้วยการกด ปุ่ม TURBO/ECONO จนสัญลักษณ์       ดับลง

8.  Econo (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)
    สามารถกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08 แสดง       ค้างพร้อมสัญลักษณ์      แสดง ถึงการเข้า Turbo
    สามารถออกได้ด้วยการกด ปุ่ม TURBO/ECONO จนสัญลักษณ์      ดับลง

ระบบควบคุมอาจจะออกจาก Econo ได้เมื่อ

ขณะที่ทำงานใน Cool mode จะเป็นการตั้งอุณหภูมิที่ 25oC และพัดลมเป็น Auto

ระบบควบคุมจะทำงานในระบบประหยัดพลังงานโดย

เมื่อมีการเปลี่ยน Mode การทำงาน จะออกจากการทำงานใน Econo ทันที
เมื่อกดปุ่ม         ,         หรือ       บน DT08 จะออกจาก Econo  ทันที
เมื่อมีการกดปุ่ม TURBO/ECONO อีก ตามรูปที่หมายเหตุการกดปุ่ม Turbo/Econo จะออกจาก Econo ทันที

2. ข้อมูลการใช้งาน
















