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1) ขอควรระวัง 

ทานจำเปนตองอานคูมือนี้ กอนทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

เมื่อมีการเลือกสถานที่ในการติดตั้ง ใหอางอิงจากกระดาษตัวอยาง 

ตัวเครื่องปรับอากาศนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งในบาน แหลงการคา และอตุสาหกรรม

อยาติดตั้งหรือใชเครื่องปรับอากาศนี้ในหองตางๆ ดังตอไปนี้

หองที่เต็มไปดวยน้ำมันแรธาตุ หรือเต็มไปดวยไอระเหยน้ำมัน หรือละอองน้ำมัน เชนในหองครัว (เพราะสวนที่เปน

พลาสติกจะละลายได)

ที่ซึ่งมีกาซที่ทำใหสึกกรอนอยู เชน กาชกำมะถัน (ทอทองแดงและจุดเชื่อมตางๆ อาจจะสึกกรอนได)

ที่ซึ่งมีอุปกรณเครื่องใชที่ปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (ระบบการควบคุมอาจทำงานผิดพลาดได)

บริเวณที่มีเกลือในอากาศสูง เชน บริเวณที่พักอาศัยริมทะเล, พื้นที่ที่แรงดันไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง เชนใน

โรงงานและไมควรใชในรถยนตหรือเรือเดินสมุทร

การเชื่อมตอทอระบายน้ำทิ้ง 

หามตอทอระบายน้ำทิ้งที่มีกลิ่นแอมโมเนีย กลิ่นแอมโมเนียในทอน้ำทิ้งอาจสงกลิ่นไปถึงทอระบายน้ำแลวกัดเซาะ

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในอาคาร

ขอควรระวัง

1.2  คำแนะนำกอนทำการติดตั้ง
อยาเพิ่มแรงกดหรือความดัน บนสวนตางๆ  ที่เปน เรซิน ขณะที่เปดเครื่องปรับอากาศหรือเมื่อยายเครื่องหลังจากเปด 

กรุณาตรวจชนิดสารทำความเย็นชนิด ที่จะใชสำหรับการติดตั้ง (การใชสารทำความเย็นที่ไมถูกตองอาจทำใหเครื่องปรับ

อากาศทำงานผิดปกติได)

การรับสินคา
เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่ออกจากโรงงานไดรับการตรวจ สอบเพื่อรับประกันวาสินคาทีมีคุณภาพสูง จะไดรับการบรรจุ

หีบหอและผานการขนสงที่มีคุณภาพเพื่อปองกันความเสียหาย ขอใหทานตรวจสอบสินคาทุกชิ้นทันทีไดรับของ ถามีความเสีย

หายปรากฏใหบันทึกขอมูลลงในใบสงของและขอใหบริษัทขนสงจัดสงตัวแทนมาดูความเสียหาย การติดตอนี้อาจทำโดยทาง

โทรศัพทหรือดวยตนเอง แตทุกแบบตองเปนลายลักษณอักษร ใหแกะกลองสินคาตอหนาตัวแทน เพื่อที่จะไดรับทราบความ

เสียหายหรือสูญเสียตัวแทนบริษัทขนสงจะเขียนรายงานการตรวจสอบและตองสำเนาใหผูรับของหนึ่งฉบับ เพื่อแนบกับ

ใบเคลมที่จะตองสงใหบริษัทขนสง

เมื่อแกะกลองหรือเคลื่อนยายหลังจากแกะกลอง ใหทำการเคลื่อนยายโดยยกที่มือจับ ที่จะไมทำใหมีแรงกดที่สวนอื่นๆ 

โดยเฉพาะทอระบายน้ำ  และสวนอื่นที่เปนเรซิ่น

กำหนดเสนทางการเคลื่อนยายตัวเครื่องปรับอากาศไวลวงหนา

อยาแกะหีบหอออกในระหวางการเคลื่อนยายจนกวาเครื่องปรับอากาศจะถูกยายเขาไปในสถานที่ที่จะติดตั้งแลว หาก

ไมสามารถหลีกเลี่ยงการนำออกจากบรรจุภัณฑได กรุณาใชสายสลิงที่ทำจากวัสดุออนนุมหรือใชแผนปองกันกับเชือก

ในการยกเพื่อปองกันไมใหเกิดรอยขูดขีดบนตัวเครื่องหรือ ทำใหตัวเครื่องปรับอากาศเสียหาย

สำหรับติดตั้งตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร กรุณาดูคูมือการติดตั้งที่ใหมากับตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร

อยายายอุปกรณตางๆ ที่จำเปนตอการติดตั้ง จนการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณสิ้น
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1.3 การเลือกสถานที่ติดตั้ง

การเลือกตำแหนงติดตั้งเครื่อง

ตัวเครื่องจะตองไมมีแหลงจายความรอน แสงแดด

หรือ ไอน้ำ ใกลกับสถานที่ติดตั้งตัวเครื่อง

ตำแหนงที่ติดตั้ง จะตองไมมีสิ่งกีดขวางที่จะบัง

กระแสลมที่เปาออกจากตัวเครื่อง

ไมควรติดตั้งตัวเครื่องใกลกับประตู

ควรเวนระยะหางจากสิ่งกีดขวาง,ผนัง,ฝา,เพดาน,รั่ว  

ดังแสดงในภาพ

ยึดฉากติดตั้ง ติดกับผนัง

ฉากยึดติดตั้ง

Min. 100mm.

Min. 100mm.
Min. 300mm.

ถามีการติดตั้งผาใบหรืออุปกรณบังแดด ตองไม

ใหสงผลกระทบตอการระบายความรอน 

ไมควรมีสัตว ตนไม ที่อาจไดรับผลกระทบ

จากลมรอนของตัวเครื่อง

ควรมีพื้นที่วางจากตัวเครื่องตามที่กำหนดในภาพ

ระยะมากกวา 20 cm.
ระย

ะมา
กกว

า 2
0 c

m.

ระย
ะมา

กก
วา 

20
0 c

m.

ระยะมากกวา 60 cm.

การเลือกสถานที่ติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต 
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1. การดัดทอน้ำยาและสายไฟ

    - ใชคัตเตอรตัดทอ (Pipe Cutter) ในการตัดทอน้ำยา

    - ตัดสายไฟใหยาวกวาความยาวทอน้ำยาประมาณ 1.5 เมตร

Unit Size
PIPE SIZE

GAS LIQUID
FFST12B-AD1

FFST18B-AD1

FFST24B-AD1

5/8”

5/8”

5/8”

3/8”

3/8”

3/8”

5/8” 3/8”
5/8” 3/8”
5/8” 3/8”

FFST30B-AD1
FFST36B-AD1
FFST40B-AD1

3/4” 1/2”FFS45B-AD1
3/4” 1/2”FFS50B-AD1
3/4” 1/2”FFS56B-AD1
3/4” 1/2”FFS62B-AD1

2. ลบคมของทอน้ำยา

    - ลบขอบคมของทอน้ำยาที่เกิดจากการตัดทอ

    - คว่ำทอลง เพื่อปองกันฝุนผงจากโลหะเขาไปในทอ

ระวัง : ถาไมทำการลบคมตรงขอบทอ อาจจะทำใหเกิดการ

        รั่วของน้ำยาได

3. การบานทอ

    - ใสแฟรนัทที่ติดมากับตัวแอร  สวมเขาไปในทอทองแดง

      ที่เตรียมไวทั้งดานเครื่องตัวในอาคาร และดานนอกอาคาร

    - เลือกขนาดชองของบารใหพอดีกับทอใหทออยูสูงจาก

      บาร 0.05 mm

    - ใชชุดบานทอขันทอใหบานออกจนสุด

 หมายเหตุ : ควรใชเทปพันปดปลายทอกอนสวมฉนวนหุมทอ เพื่อปองกันฝุนและความชื้น

1.4 การเตรียมทอน้ำยา
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1.6 การติดตั้งทอน้ำทิ้ง

1. ควรเดินทอใหสั้นที่สุด และะมีการโคงงอนอยที่สุด
2. ควรใหระดับของทอน้ำทิ้งลาดลงอยางนอย 2% (2 ซม. ตอความยาว 1 เมตร) เพื่อใหน้ำไหลออกไดสะดวกที่สุด
3. ถาตองตอทอน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ เขารวมกับทอน้ำทิ้งอื่นๆ ของอาคาร หรือทอน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ
   ที่ยาวมากๆ  ภายในทอจะเกิดกลิ่นเหม็น ดังนันควรทำกับดัก (Trap) เพื่อปองกันกลิ่นไมใหเขาไปในตัวเครื่องได
4. ทอน้ำทิ้งสวนที่อยูภายในหองปรับอากาศ จะตองมีการหุมฉนวน เพื่อปองกันความชื้นที่มีอยูในหองกลั่นตัวจับที่ทอ 
   ซึ่งจะทำใหเกิดหยดน้ำ จะกอใหเกิดความเสียหายไดใหกับสิ่งของภายในหองได
5. เลือกใชขนาดของทอน้ำทิ้งใหตรงตามขนาดของขอตอจากเครื่อง และจะตองยึึึดทอใหมีความแข็งแรง เพียงพอ

อยาใหปลายทอจุมลงไปในน้ำ

กับดัก (Trap) ที่ถูกตองทอดานที่
น้ำไหลเขา ตองอยูสูงกวาดานที่
น้ำไหลออก
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ใหสังเกตคำแนะนำที่กลาวดานลางนี้เมื่อเดินสายไปยังกลองควบคุมสำหรับการเดินสายของเครื่องปรับอากาศ

ขอควรระวัง

ขณะทำการรัดสายไฟใหใชวัสดุรัดที่ใหมาเพื่อปองกันแรงดันจากภายนอกบนรอยตอสายไฟและรัดใหแนนหนา เมื่อทำการ
เดินสายไฟควรจะเดินใหเรียบรอย จากนั้นปดฝาใหแนน
เมื่อฝากลองควบคุมอยาใหทับฝากลองใดๆ 
หลังจากเชื่อมตอสายไฟเสร็จสิ้นแลวใหอุดชองวางดวยพุตตี้และฉนวน (หาซื้อไดทั่วไป) เพื่อปองกันสัตวเล็กหรือแมลง
จากภายนอกเขาไป ในเครื่องปรับอากาศ (ถามีสัตวเขาไป อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได)
ภายนอกเครื่องปรับอากาศ ใหแยกสายไฟออน (สายรีโมทคอนโทรล) และสายไฟแข็ง (สายระหวางเครื่องปรับอากาศ 
สายดินและสายไฟของแหลงจาย) ใหหางกันอยางนอย 50 มม. เพื่อไมใหสายไฟเดินผานที่เดียวกัน สายไฟที่อยูชิด
กันอาจทำใหเกิดการรบกวนกันทางไฟฟา ทำใหการทำงานผิดปกติหรือเกิดการรั่วได

วิธีการเดินสายไฟผานชองตางๆ

ใหใชขั้วตอสายไฟแบบหวงกลมสำหรับการเชื่อมตอไปยังกลองควบคุมในการเดินสายของตัวเครื่อง

ถาไมมีสิ่งตางๆ ที่กลาวมาใหทำตามคำแนะนำขางลางนี้
อยาตอสายไฟตางขนาดเขากับขั้วแหลงจายไฟเดียวกัน

ใหตอสายไฟขนาด
เดียวกันกับทั้งสองดาน

อยาตอสายไฟที่มีขนาด
ตางกันเขาดวยกันอยาตอสายไฟดานเดียว

การเดินสายผานชองตางๆ

แผนกันรั่ว (เล็ก) (13)

พุตตี้หรือวัสดุฉนวนกันความรอน
(หาซื้อไดตามรานทั่วไป)

การเดินสายสายไฟระหวางเครื่อง
การเดินสายดินหรือสายรีโมท
คอนโทรล

ติดปลอกฉนวน

สายไฟขั้วตอสายแบบหวงกลม

3 2 1

ปลอกสายไฟ

ตำแหนงของการรัด

สายดิน

สายดิน

10
-1

5 
มม

.

80
~1

00
0 

มม
.

(ค
วา

มย
าว

ที่จ
ะต

อง
ปล

อก
สา

ย)

สายดิน

ปลายสายดิน

การเดินสายไฟระหวางเครื่อง (สายไฟแรงสูง) /

ตัดสวนที่เกินออก
หลังจากรัดสายไฟ
ระหวางเครื่องและ
สายดินเขากันแลว

สายรัด (4)

ยึดสายดินและการเดินสาย
ระหวางเครื่องใหสองดานติดกันระหวางเครื่อง

(รูปที่ 25)

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3
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(การเชื่อมตอสายไฟฟาที่ขอตอไมแนนอาจทำใหเกิดความรอนสูงได)
ตองใชสายไฟฟาที่กำหนดเชื่อมตอจนครบจากนั้นยึดสายไฟฟาเพื่อปองกันไมใหเกิดแรงจากภายนอกมากระทำกับขั้วไฟฟา
ใหใชไขควงขนาดที่เหมาะสมในการขันสกรูตางๆ ถาปลอยไขควงเล็กเกินไปหัวของสกรูอาจเสียและทำใหขันสกรูไมแนน
สกรูอาจเสียหาย หากขันสกรูแนนเกินไป

แรงขั้นสกรู (นิวตันเมตร)

กลองควบคุมสำหรับรีโมทคอนโทรล

กลองควบคุมสำหรับเดินสายตัวเครื่องปรับอากาศ

0.79 ถึง 0.97

1.18 ถึง 1.44

1.7.2 ตัวอยางการเดินสายไฟ
สำหรับการเดินสายไฟเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร ใหอางอิงจากคูมือการติดตั้งที่มาพรอมกับตัวเครื่อง
ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
   ระบบการทำงานเปนคู : รีโมทคอนโทรล 1 ตัวใชควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (ระบบการทำงานมาตรฐาน) 
   (ดูรูปที่ 28)
   ระบบการทำงานของกลุม : สามารถใชรีโมทคอนโทรล 1 ตัวควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศภายในอาคารได
   มากถึง 16 เครื่องโดยแตละเครื่องทำงานตามที่รีโมทคอนโทรลควลคุม (ดูรูปที่ 29) 
   ระบบควบคุมการทำงานดวยรีโมทคอนโทรล 2 ตัว : ใชรีโมทคอนโทรล 2 ตัว ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ
   ภายในอาคารเพียงเครื่องเดียว (ดูรูปที่ 30)

หมายเหตุ
1. สายสงสัญญาณทุกสายยกเวนสายสำหรับรีโมทคอนโทรล ไดถูกทำใหมีขั้วไว โดยการตอสัญญาณจะตองตอใหตรง
    ตามสัญลักษณของแตละขั้วตอ
2. ในกรณีที่ระบบการทำงานแบบกลุม เมื่อจะเดินสายรีโมทคอนโทรลไปยังสวนที่ใชระบบการทำงานแบบพรอมกัน 
    ใหเดินสายไปยังที่ตัวเครื่องปรับอากาศหลัก เพียงอยางเดียว (ไมจำเปนตองเดินสายไปยังเครื่องปรับอากาศรอง)
3. สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ใชกับระบบการทำงานแบบกลุมนี้ ใหเลือกรีโมทคอนโทรลที่เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ
   ภายในอาคารที่สามารถใชงานฟงกชั่นตางๆ ไดมากที่สุด (เชน สามารถควบคุมการทำงานขอบครีบได)
4. ในกรณีที่ควบคุมระบบการทำงานพรอมกันดวยรีโมทคอนโทรล 2 ตัว ใหเชื่อมตอเขากับตัวเครื่องหลัก (ไมจำเปน
   ตองเดินสายไปยังตัวเครื่องรอง)

รูปที่ 28 รูปที่ 29 รูปที่ 30

12 3

12 3
P1

P1

P2

P2

แหลงจายไฟหลัก

สวิตชหลัก

ฟวส

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

12 3

12 3
P1

P1

P2

P2P1P2

แหลงจายไฟหลัก

สวิตชหลัก

ฟวส

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

12 3

12 3
P1

P1

P2

P2

แหลงจายไฟหลัก

สวิตชหลัก

ฟวส

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

12 3

12 3
P1P2

แหลงจายไฟหลัก

สวิตชหลัก

ฟวส

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

12 3

12 3
P1P2

แหลงจายไฟหลัก

สวิตชหลัก

ฟวส

เครื่องภายนอกอาคาร

เครื่องภายนอกอาคาร

ตารางแสดงแรงที่เหมาะสมสำหรับการขันสกรู
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2. ขอมูลการใชงาน

2.1 ขอแนะนำสำหรับการใชเครื่องปรับอากาศ
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2. ขอมูลการใชงาน

2.2 ขนาดของเครื่องแฟนคอยล  ยูนิต  

MODEL
A B

530 1740FFST24B-AD1

660 1900

C

370

380

E

100

100

D

217

FFST40B-AD1
FFST36B-AD1

530 1740FFST30B-AD1 370 100 217

210
660 1900 380 100 210

660 1900 380 100 210

660 1900 380 100 210

660 1900 380 100 210
660 1900 380 100 210

FFS45B-AD1

FFS50B-AD1

FFS56B-AD1
FFS62B-AD1

DIMENSIONS (MM.)

C

A

B

D

E
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2. ขอมูลการใชงาน

1. Power

    กดปุม         เพื่อเปด/ปดเครื่องปรับอากาศ โดยจะทำงานตามโปรแกรมสุดทายที่ตั้งไวที่ชุดรีโมท

2. Fan

    กดปุม         เพื่อเลือกระบบการทำงานพัดลม

3. Temperature setting

    กดปุม          เพื่อปรับอุณหภูมิที่ตองการ

4. Mode
    กดปุม Mode  เพื่อเลือกระบบการทำงาน

หนาจอ LCD 

ปุมเลือกระบบการ
ทำงานของพัดลม

ปุมเพื่อใหระบบทำงานในระบบ
ปรับอุณหภูมิขณะหลับนอน

ระบบทำงานในระบบปรับ
อุณหภูมิอัตโนมัติขณะนอนหลับ

ปุมเพื่อปรับอุณหภูมิ

ปุมเปด/ปดเครื่องปรับอากาศ

ปุมเลือกระบบการทำงาน

ปุมเพื่อยืนยัน

การตั้งนาิกาที่ชุดรีโมท

ปุมยกเลิกการทำงาน

2.6.2 การใช้งานรีโมทคอนโทรล

FAN  จะทำงานเปนพัดลมอยางเดียว
COOL จะทำงานเปนเครื่องปรับอากาศ
DRY    จะทำงานเปนเครื่องลดความชื้น
แผง Display จะแสดง LED ติดที่ตำแหนง FAN & COOL พรอมกัน

5. Sleep
    กดปุม  Sleep  เพื่อใหระบบทำงานในระบบปรับอุณหภูมิอัติโนมัติขณะนอนหลับ ซึ่งจะปรับอุณหภูมิ
    เพิ่ม 1 oC เมื่อครบ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะรักษาอุณหภูมิที่ระดับนี้ตอไป และสัญลักษณ Sleep บน
    ตัวรีโมทก็จะหายไป

    ยกเลิกการทำงานของ Sleep ไดโดยกดปุม Sleep อีกครังหนึ่งขณะที่ Sleep ทำงานอยู














