








1.ขอมูลการติดตั้ง

ขอสังเกต

ขอกำหนดใน

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

โดยชางผูมีคุณสมบัติตามขอกำหนดและกฎหมายของแตละเครื่องปรับอากาศจะตองถือวาเปนสินคาเฉพาะที่จะตองจัดการ
เปนพิเศษถาจะนำกลับมาใช, การรีไซเคิลและการกูคืน กำจัดอยางถูกตองทานจะชวยปองกันผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของมนุษย กรุณาติดตอผูทำการติดตั้งหรือหนวยงานทองถิ่นเพื่ิอขอคำแนะนำเพิ่มเติม

แบตเตอรี่จะตองถอดออกจากรีโมทและแยกทิ้งตางหากใหสอดคลองกับ กฎหมายที่เกี่ยวของในประเทศหรือทองถิ่น
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ขอกำหนดสำหรับทิ้งเครื่องปรับอากาศ

การรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ การจัดการสารทำความเย็น น้ำมัน และชิ้นสวนอื่นๆ ที่เหลืออยูควรปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับของแตละทองที่ประเทศนั้นๆ

ขอสำคัญ : อยาติดตั้งหรือใชงานเครื่องปรับอากาศในหองซักรีด





1. ขอมูลการติดตั้ง
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กอนการติดตั้งโปรดตรวจสอบตอไปนี้ :
1. จะตองมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและการบำรุงรักษา โปรดดูที่เคารางและขนาดและรูปที่ 1 สำหรับ
    ระยะทางขั้นต่ำระหวางหนวยและอุปสรรค
2. ในกรณีของการติดตั้ง free blow, เครื่องปรับอากาศจะตองติดตั้งที่ความสูงอยางนอยสุด 2.5m เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนอุปกรณอื่นๆ
3. โปรดตรวจสอบพื้นที่วางเพียงพอสำหรับการเชื่อมตอทอและสายไฟ
4. กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาแทงแขวนสามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องปรับอากาศการติดตั้ง

การติดตั้ง
1. เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งซอนในฝา
2. มีรูที่ดานบนของเครื่องปรับอากาศไวสำหรับแขวนอยู โปรดดูที่ รูปที่1,รูปที่2 และ รูปที่3
3. ใหแนใจวาดานบนของเครื่องปรับอากาศอยูในระดับระนาบ

ฉนวน
1. แบบและวัสดุของฉนวนกันความรอนตองถูกตองตามกฏทองถิ่นหรือของชาติ
2. ทอน้ำเย็นและชิ้นสวนทั้งหมดที่อยูบนทอควรจะติดฉนวน
3. นอกจากนี้ทอลมก็ตองติดฉนวนดวย

รูปที่ 2. แบบที่มีและไมมี Plenum 
หมายเหตุ : ระยะ M และ N ขึ้นอยูการออกแบบ
ทอลม, ทอลมควรจะทนไฟตามขอกำหนดของ
ทองถิ่นหรือของชาติ 
ปริมาณการไหลเวียนของลมขึ้นอยูกับระยะตอ
ทอลม

รูปที่1

รูปที่3

1.3 การเลือกสถานที่ติดตั้ง

รูปที่2
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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.

รูปที่ 4 การเลือกสถานที่ติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต 

รูปที่ 4



1. การดัดทอน้ำยาและสายไฟ

    - ใชคัตเตอรตัดทอ (Pipe Cutter) ในการตัดทอน้ำยา

    - ตัดสายไฟใหยาวกวาความยาวทอน้ำยาประมาณ 1.5เมตร

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

1. ขอมูลการติดตั้ง
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Unit Size
PIPE SIZE

GAS LIQUID
FCDT12B-AD1

FCDT18B-AD1

FCDT24B-AD1

1/2”

1/2”

5/8”

1/4”

1/4”

3/8”
5/8” 3/8”FCDT30B-AD1

FCDT36B-AD1 5/8” 3/8”

5/8” 3/8”FCDT40B-AD1

3/4” 1/2”FCD45B-AD1
3/4” 1/2”FCD50B-AD1

3/4” 1/2”FCD56B-AD1

3/4” 1/2”FCD62B-AD1



ดูตารางสำหรับขนาดของแฟร

ดัดทอในแนวที่ถูกตองอยาใหเสียหาย

มุมดัดไมควรเกิน 90 องศา

มุมดัดที่ดีคือตรงกลางยิ่งรัศมีกวางยิ่งดี

หามดัดทอเกิน 3 ครั้ง

ถาจะขันเขาหรือถอดออกใหใชประแจทุกครั้ง

เมื่อตอแฟรนัทใหทาดวยน้ำมันทั้งภายในและภายนอกและ
ใหขันดวยมือ 3-4 รอบกอนที่จะขันดวยเครื่องมือ

ตอตัวเครื่องภายในกอนจากนั้นจึงตอตัวเครื่องภายนอก

min-radius 100mm

Bend the pipe with thumb

1. ขอมูลการติดตั้ง

10





1. ขอมูลการติดตั้ง
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ขอแนะนำ

การเชื่อมตอระหวางทอน้ำยา (การตอแฟรนัท)

- ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่อง พรอมตรวจสอบขนาดความยาวที่ทอไดกำหนดไว
- กอนการเชื่อมตอทอน้ำยาควรทำตามขั้นตอนดังนี้

- ถามีการติดตั้งครื่องตัวในอาคารและตัวนอกอาคาร แลวมีความแตกตางของความสูงเกิน 5 เมตร ใหทำที่ดักน้ำมัน 
  (OIL TRAP) ในทุกๆ 5 เมตร และทอทางดูด (SUCTION LINE)  ควรลาดเอียงขึ้น 2 % กอนกลับเขาสู
  คอมเพรสเซอรในแนวระดับ
- ถาการเดินทอน้ำยามีความโคงงอมากและมีที่ดักน้ำมัน  (OIL TRAP)  หลายแหงควรมีการปรับแตง หัวจายน้ำมัน
  ของคอมเพรสเซอร (COMPRESSOR OIL CHARGE)

เลือกขนาดของทอทองแดงตามขนาดทอที่ตัวเครื่อง
ตรวจสอบทอวาไมมีสิงแปลกปลอมในทอ
ใสแฟรนัทตรงปลายของทอน้ำยาที่จะทำการติดตั้ง
การทำสูญญากาศใหลงถึง -28 mmHg แลวแวกซตอไปอีกอยางนอย  20 นาที และควรทำสูญญากาศใหนานขึ้น
ถาทอน้ำยามีความยาวเปนพิเศษ หรือเปนเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญพิเศษ
เมื่อทำสูญญากาศแลวปดวาลวของเกจวัดความดันทิ้งไว 15 นาที

ถาคาที่อานไดจากเกจมีการเปลี่ยนแปลง แสดงวามีการรั่วเกิดขึ้นควรตรวจเช็คและทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกครัง

- หากไมพบวามีการรั่วใหแวกซซ้ำอีก 15 นาทีแลวทำการชารจน้ำยาเขาสูระบบในการชารจน้ำยาควรไลอากาศ
  ในสายชารจกอนทำการชารจ
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ใหสังเกตคำแนะนำที่กลาวดานลางนี้เมื่อเดินสายไปยังกลองควบคุมสำหรับการเดินสายของเครื่องปรับอากาศ

ขอควรระวัง
ขณะทำการรัดสายไฟใหใชวัสดุรัดที่ใหมาเพื่อปองกันแรงดันจากภายนอกบนรอยตอสายไฟและรัดใหแนนหนา 
เมื่อทำการเดินสายไฟควรจะเดินใหเรียบรอย จากนั้นปดฝาใหแนน
เมื่อฝากลองควบคุมอยาใหทับฝากลองใดๆ 
หลังจากเชื่อมตอสายไฟเสร็จสิ้นแลวใหอุดชองวางดวยพุตตี้และฉนวน (หาซื้อไดทั่วไป) เพื่อปองกันสัตวเล็กหรือ
แมลงจากภายนอกเขาไป 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

1. ขอมูลการติดตั้ง

3 2 1

ปลอกสายไฟ

ตำแหนงของการรัด

สายดิน

สายดิน
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.
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าว
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สายดิน

ปลายสายดิน

การเดินสายไฟระหวางเครื่อง (สายไฟแรงสูง) /

ตัดสวนที่เกินออก
หลังจากรัดสายไฟ
ระหวางเครื่องและ
สายดินเขากันแลว

สายรัด (4)

ยึดสายดินและการเดินสาย
ระหวางเครื่องใหสองดานติดกันระหวางเครื่อง

(รูปที่ 25)
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1. ขอมูลการติดตั้ง

(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






























