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2. ข้อมูลการใช้งาน

2.6 การใช้งานรีโมทคอนโทรล DT08,LCD5.2

รีโมท LCD5.2 (Option)

ปุ่มเปิด/ปิดพลาสม่า

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มปรับความเร็วพัดลม

ปุ่มเปิด/ปิดมอเตอร์
กระจายลม

ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ต้องการ

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ปุ่มเลือกระบบการทำงานของเครื่อง
ปุ่มตั้งเวลาที่ชุดรีโมท

ปุ่มปรับมุมใบพัด

ปุ่มยกเลิกในการทำงาน

2.6.1 รีโมท Display DT08 และ รัีโมท LCD5.2

รีโมท DT08

ฟังค์ชั่นปุ่มTurbo/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
       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)
เมื่อพัดลมจะทำงานตามความแตกต่างของอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

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

หมายเหตุ : เมื่ออยู่ใน Dry Mode ปุ่ม FAN จะไม่ทำงาน

3. Operating Mode

     กดปุ่ม MODE บน  Remote 5.2 หรือบน Display DT08 เพื่อเลือกระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

Fan : ระบบจะสั่งให้พัดลมทำงานเท่านั้น ในโหมดนี้ไม่สามารถปรับค่าอุณหภูมิและไม่สามารถใช้ในฟังก์ชัน sleep ได้

Cool : ระบบจะทำงานในรุ่นที่ทำความเย็นเท่านั้น โดยคอมเพรสเซอร์จะ 

        เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นขึ้นหาก Troom>Tset

        ลดประสิทธิภาพการทำความเย็นลงหาก Troom<Tset

        หยุดทำงานหาก Troom<=Tset -2

2. ข้อมูลการใช้งาน

2.6.2  ฟังก์ชั่นการทำงาน รีโมท DT08 / LCD5.2 

เมื่อปิดเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรล มุมของใบปรับกระจายลม จะปิด เมื่อเปิดเครื่องใหม่ มุมของใบปรับกระจายลม
จะกลับสู่ตำแหน่งเดิม

ทุกครั้งที่คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน จะมีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย ต้องรอ 3 นาที คอมเพรสเซอร์

จึงจะเริ่มทำงานอีกครั้ง

Dry : ระบบจะทำงานภายใต้โหมด Cool โดยพัดลมจะทำงานที่ระดับ Low
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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          หรือ         เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม          เพื่อยืนยัน

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

6.  Clock
       การตั้งนาฬิกาบน   Remote LCD5.2 ทำได้โดย

การตั้งนาฬิกาจะไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงานของระบบยกเว้นการตั้งเวลาเปิด/ปิด (Auto start/Auto stop)

กดปุ่ม           สัญลักษณ์           ที่จอ LCD จะกะพริบ
กดปุ่ม         หรือ           เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม          เพื่อยืนยัน

5.  Louver (Option) 
เมื่อกดปุ่ม LOUVER จะเป็นการปรับค่าของ Stepper motor  ให้อยู่ที่มุมต่างๆ และเมื่อกดปุ่มนี้ขณะที่ Stepper motor
ทำงานอยู่ จะเป็นการสั่งหยุดการทำงาน
การใช้งานแบ่งเป็น 2 แบบคือ
    กดปุ่มแล้วปล่อย เพื่อเปิด/ปิดระบบกระจายลมของ Stepper motor 
    กดปุ่มค้างไว้มุมของใบปรับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยมือออก ใบปรับจึงจะหยุดในตำแหน่งนั้นเมื่อเราปิด
    เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดซึ่งมีการตั้งระดับไว้ จะยังคงอยู่ในระดับเดิมซึ่งตั้งไว้ก่อนปิดเครื่องปรับอากาศ
    แต่ถ้ามีการตัดไฟที่จ่ายให้แก่เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศจะอยู่ในระดับต่ำที่สุด 

2. ข้อมูลการใช้งาน

4.  Temperature setting

       4.1 บน Remote  LCD5.2  กดปุ่ม           เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 18-30 oC (58-88oF)

       4.2 บน Display DT08  กดปุ่ม             หรือ          เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 18-30 oC (58-88oF)
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หมายเหตุ:
การปิด และเปิด เครื่องใหม่ จะไม่ยกเลิกการทำงานของระบบ Econo

หากมีการใช้งาน Turbo และ Econo พร้อมกัน ระบบจะทำงาน Turbo จนเสร็จสิ้นแล้วจึงทำงาน Econo

การกดปุ่ม Turbo/Econo ที่ Display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง

8.  Econo (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)

    สามารถใช้งานฟังก์ชั่นโดยกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08 แสดง           ค้างพร้อมสัญลักษณ์         แสดง 

    สามารถออกจากฟังก์ชั่นด้วยการกด 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

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

ในขณะที่อยู่ใน Turbo  ระบบควบคุมจะทำงานโดย

9.  Turbo (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)

     สามารถกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08 แสดง         ค้างพร้อมสัญลักษณ์          แสดง ถึงการเข้า Turbo

     สามารถออกจากฟังก์ชั่นด้วยการกด ปุ่ม TURBO/ECONO จนสัญลักษณ์           ดับลง
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2. ข้อมูลการใช้งาน

11. Dim (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)
     สามารถกดปุ่ม              และ            ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อทำการลดแสงสว่างของ Display DT08 กดอีกครั้ง
     เพื่อทำการยกเลิก

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

การกดปุ่ม  Turbo/Econo ที่ display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง

ระบบควบคุมอาจจะออก Turbo ก่อนเวลาที่กำหนดได้เมื่อ

หมายเหตุ:

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

1. Freeze (Anti-ice) Function
   เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL  หรือ  DRY  MODE ถ้าอุณหภูมิที่  indoor coil ต่ำมากแสดงว่าเกิดน้ำแข็ง (Freeze) 
   ระบบจะหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์

2.6.3 SYSTEM FEATURES
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2. ข้อมูลการใช้งาน

Display  WIRELESS จะมีไฟ LED 4 ดวงคือ
4. Display Diagnostic

ไฟ  Power แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
ไฟ Timer  แสดงสถานะการตั้งเวลาเปิด-ปิด
ไฟ Comp แสดงสถานะคอมเพรสเซอร์
ไฟ Plasma (Sleep) แสดงสถานะการทำงานของ Plasma

สำหรับไฟสัญลักษณ์  จะแสดงผลดังนี้

3. Sensor Error
   หาก Room sensor ทำงานผิดปกติ (short/open circuit) ระบบจะทำงานโดยเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์เป็นจังหวะโดย On
   10 นาที และ Off  5 นาที สลับกันไปเรื่อยๆพร้อมทั้งมีสัญญาณไฟเตือน
   หาก Freeze sensor ทำงานผิดปกติ  ระบบจะทำงานโดยไม่ใช้ Sensor ที่ผิดปกติดังกล่าวมาเกณฑ์ตัดสินในการทำงาน 
   และจะมีสัญญาณไฟเตือน

2. Cooling Fail
   เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL หรือ  DRY และคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 นาที แต่ T indoor coil  ยัง 
   ไม่ลดลงต่ำกว่า 25 oC  แสดงว่า คอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถทำความเย็นได้ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่  
   Display Unit  เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเปลี่ยน MODE การทำงาน จะทำให้ระบบออกจาก COOLING FAIL ได้
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2. ข้อมูลการใช้งาน

ส่วนที่
พบปัญหา

ชุดแฟน
คอยล์

ชุดคอน
เดนซิ่ง

รหัสข้อ
ผิดพลาด

จำนวนครั้งที่กะพริบ

ไฟ Led. 
Sleep

ไฟ Led. 
Timer

ความหมาย

คอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง (Tei < 0oC )

สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตรงกลาง
คอยล์เย็นเข้าผิดปกติ

สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เย็นที่
ท่อทางออกเข้าผิดปกติ

BLDC แฟนมอเตอร์ตัวที่1 ทำงาน
ผิดปกติ

BLDC แฟนมอเตอร์ตัวที่2 ทำงาน
ผิดปกติ

ลูกลอยวัดระดับน้ำสูงผิดปกติ

- ไม่ได้ต่อสายคอนเนคเตอร์เข้าแผง
คอนโทรล 

- ตรวจสอบว่าสายมอเตอร์เชื่อมต่อกับ
แผงคอนโทรลหรือไม่ 
- ตรวจสอบว่าสายมอเตอร์เชื่อมต่อกับ
แผงคอนโทรลถูกต้องหรือไม่

- รอบการทำงานของมอเตอร์ต่ำ
มากผิดปกติ

- ตรวจสอบว่ารอบของมอเตอร์ ต่ำกว่า
200 rpm หรือไม่ 

- ลูกลอยค้าง,ปั๊มน้ำเสีย,น้ำค้างสะสม
หรือไหลจากเครื่องอื่นย้อนกลับเข้ามา

- ตรวจสอบว่าการทำงานของลูกลอยหรือ
ปั๊มน้ำปกติหรือไม่
- ตรวจสอบการเดินท่อระบายน้ำว่าได้ทำ
U Trap หรือติดตั้งให้ลาดเอียง (Slope)
หรือไม่

แฟนคอยล์ไม่สามารถทำความเย็นได้
(Tei > 24oC)

- ชาร์จน้ำยาน้อยเกินไป , EEV เปิด
จ่ายน้ำยาให้คอยล์เย็นน้อยเกินไป

- ตรวจสอบแรงดันน้ำยาอยู่ในเกณฑ์
ปกติหรือไม่
- ตรวจสอบวาล์วลิควิดเปิดไว้หรือไม่
หรือ EEV เปิดจ่ายน้ำยาปกติหรือไม่ 

สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้องผิดปกติ

สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เย็นที่
ท่อทางเข้าผิดปกติ

- ฟิลเตอร์กรองฝุ่นสกปรกมาก,รอบ
มอเตอร์แฟนคอยล์ต่ำมากผิดปกติ

- สายเซนเซอร์ชำรุด, เสียหาย, ไม่ได้
ต่อเข้ากับแผงคอนโทรล

- ตรวจวัดค่าความต้านทานสายเซนเซอร์ 
(6.8 k        ที่อุณหภูมิ 25oC) 
- ตรวจสอบว่าสายเซนเซอร์ชำรุด, เสียหาย
หรือหลุดออกจากแผงคอนโทรลหรือไม่

- ทำความสะอาดฟิลเตอร์ , ตรวจสอบว่า
รอบการทำงานของมอเตอร์ปกติหรือไม่

สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

5. รหัสความผิดปกติ (Error Code)

   ตารางต่อไปนี้แสดงรหัสความผิดปกติที่เกิดขึ้น, รายละเอียดและวิธีการแก้ไข หากเกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบ

A1 10 1

A0 10 1

A2 10 2

A4 10 4

A3 10 3

A8 10 5

AB 10 11

AC 10 12

E0 14 0

91 9 1

B0 11 0

B1 11 1

B5 11 5

B6 11 6

B7 11 7

B8 11 8

BC 11 12

BB 11 11

ท่อดิสชาร์จอุณหภูมิสูงผิดปกติ 
(Td > 115oC)  

ไฮเพรสเซอร์สวิตช์ตัด ( Pd > 600 
psig)

โลเพรสเซอร์สวิตช์ตัด ( Pd < 65 
psig)

สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิกลางคอยล์
ร้อนผิดปกติ

สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิท่อซัคชั่น
ผิดปกติ

สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศภาย
นอกผิดปกติ/เฟสโพรเทคเตอร์ผิดปกติ

สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิท่อดิสชาร์จ
ผิดปกติ
สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิท่อลิควิด
ผิดปกติ

คอยล์ร้อนอุณหภูมิสูงผิดปกติ 
(Tc > 65oC)

- คอยล์ร้อนสกปรกมาก,รอบพัดลมต่ำ
มากผิดปกติ

- ทำความสะอาดคอยล์ร้อน , ตรวจ
สอบรอบมอเตอร์ว่าปกติหรือไม่

- สายเซนเซอร์ชำรุด เสียหาย ,ไม่ได้
ต่อเข้าแผงคอนโทรล

- ตรวจวัดค่าสายเซนเซอร์ 
(6.8 k       ที่อุณหภูมิ 25oC) ตรวจสอบ
สายเซนเซอร์ชำรุดเสียหาย หรือไม่หรือต่อไว้
กับแผงPCB ปกติหรือไม่

- ชาร์จน้ำยามากเกินไป, อุณหภูมิ
ภายนอกสูงเกินไป, คอยล์ร้อนสกปรก

- ชาร์จน้ำยาน้อยเกินไป, น้ำยารั่วซึม

- ตรวจสอบแรงดันน้ำยา,ลดปริมาณ
น้ำยาลง, ตรวจสอบจุดรั่วซึมของน้ำยา

- ตรวจสอบแรงดันน้ำยา ,ชาร์จน้ำยา
เพิ่ม , ตรวจสอบจุดรั่วซึมของน้ำยา

- ชาร์จน้ำยาน้อยเกินไป , EEV เปิด
จ่ายน้ำยาให้คอยล์เย็นน้อยเกินไป

- ตรวจสอบแรงดันน้ำยาอยู่ในเกณฑ์
ปกติหรือไม่
- ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในขณะทำงาน
ต่ำผิดปกติหรือไม่

BD 11 13 การสื่อสารข้อมูลระหว่างแผงคอน
โทรลของชุดแฟนคอยล์กับชุดไดรเวอร์
คอมเพรสเซอร์ผิดพลาด

- ต่อสายสัญญาณไม่ถูกต้อง ต่อสลับ
สายกันต่อไม่แน่น หรือตั้งค่า Modbus
ของ master และslave ไม่ตรงกัน

- ต่อสายสัญญาณให้ถูกต้องตามวงจรไฟและ
ถ้าพบว่าหลวมให้ขันแน่น,ตรวจสอบการตั้งค่า 
Modbus ของ master และ slave ต้องตั้งค่า
ให้ตรงกัน

Ω

Ω

BE 11 14 การสื่อสารข้อมูลระหว่างแผงคอนโทรล

ของชุดแฟนคอยล์กับแผงคอนโทรล

ของชุดคอนเดนซิ่งผิดพลาด

- ต่อสายสัญญาณไม่ถูกต้อง ต่อสลับ

สายกันต่อไม่แน่น หรือตั้งค่า Modbus 

ของ master และslave ไม่ตรงกัน

- ต่อสายสัญญาณให้ถูกต้องตามวงจรไฟและ
ถ้าพบว่าหลวมให้ขันแน่น,ตรวจสอบการตั้งค่า 
Modbus ของ master และslave ต้องตั้งค่า
ให้ตรงกัน
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2. ข้อมูลการใช้งาน

ส่วนที่

พบปัญหา

รหัสข้อ

ผิดพลาด

จำนวนครั้งที่กะพริบ

ไฟ Led. 

Sleep

ไฟ Led. 

Timer

ความหมาย สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

C8 12 8 BLDC แฟนมอเตอร์ตัวที่1 ทำงาน

ผิดปกติ
- ไม่ได้ต่อสายคอนเนคเตอร์เข้าแผง

คอนโทรล 

C9 12 9 BLDC แฟนมอเตอร์ตัวที่2 ทำงาน

ผิดปกติ

- รอบการทำงานของมอเตอร์ต่ำมาก

ผิดปกติ

01 0 1 อุณหภูมิ Heat Sink ของไดรเวอร์สูง

ผิดปกติ > 95oC

- อุณหภูมิภายนอกสูงมากเกินไป,

คอยล์ร้อนสกปรกทำให้การระบาย

ความร้อนไม่ดี

- คอมเพรสเซอร์ล๊อคโรเตอร์, ขาด

น้ำมันหล่อลื่น

- ต่อสายคอมเพรสเซอร์สลับเฟส

- ตรวจสอบว่ามีอากาศระบายความร้อนให้

กับ Heat Sink เพียงพอหรือไม่

- ตรวจสอบว่ารอบมอเตอร์ของพัดลมต่ำ

ผิดปกติหรือไม่

- ตรวจสอบอุณหภูมิที่ไหลผ่าน Heat Sink

สูงผิดปกติหรือไม่

- ทำความสะอาดคอยล์ร้อน

02 0 2 แผงไดรเวอร์สั่งตัดการทำงานเนื่องจาก

กระแสสูงเกินผิดปกติ ช่วงที่มีการเร่ง

ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์

ไดรเวอร์คอม

เพรสเซอร์

03 0 3

04 0 4

07 0 7

05 0 5

06 0 6

แผงไดรเวอร์สั่งตัดการทำงานเนื่องจาก

กระแสสูงเกินผิดปกติช่วงที่ความเร็ว

รอบคอมเพรสเซอร์คงที่

แผงไดรเวอร์สั่งตัดการทำงานเนื่องจาก

กระแสสูงเกินผิดปกติช่วงที่ความเร็ว

รอบคอมเพรสเซอร์ลดลง

POE ตรวจจับกระแสสูงผิดปกติ

แรงดันไฟฟ้าDC bus ต่ำผิดปกติ

 - 220 V. Series : 180 VDC

 - 380V. Series  : 310 VDC

แรงดันไฟฟ้าDC bus สูงผิดปกติ

 - 220 V. Series : 400 VDC

 - 380 V. Series  : 800 VDC

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าลดต่ำลงมากผิด

ปกติ ,ขันสายไฟจากแหล่งจ่ายไม่แน่น

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงมากผิดปกติ,

วงจรPFC เสียหาย

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายว่า

สม่ำเสมอคงที่หรือไม่

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของวงจร PFC 

09 0 9 กระแสไฟฟ้าของวงจร PFC สูง

ผิดปกติ 

- PFC โมดูล ช๊อต/ลัดวงจร , แรงดัน

ไฟฟ้าขาเข้าต่ำมากผิดปกติ

- ต่อสายไฟเข้าคอมเพรสเซอร์สลับเฟส

- ตรวจสอบวงจร PFC ช๊อต/ลัดวงจร,ตรวจ

วัดค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าปกติหรือไม่,ตรวจ

สอบสายไฟที่ต่อระหว่างไดร์เวอร์กับคอม

เพรสเซอร์สลับเฟสหรือไม่

0A 0 10 ซอฟแวร์ของไดรเวอร์สั่งตัดการทำงาน

เนื่องจากกระแสสูงเกินผิดปกติช่วงที่มี

การเร่งความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์

- ล๊อคโรเตอร์ , โรเตอร์สูญเสียสภาพ

ความเป็นแม่เหล็ก 

- ภาระโหลดสูงมากผิดปกติ

- ตรวจสอบสายไฟต่อเข้าคอมเพรสเซอร์

ถูกต้องหรือไม่ 

0B 0 11 มีสั่งตัดการทำงานจากอุปกรณ์ภายนอก

ที่ต่อเข้ามาที่ชุดไดรเวอร์

 - เทอร์มอลโอเวอร์โหลดของ

คอมเพรสเซอร์ตัดวงจร

- ตรวจสอบเทอร์มอลโอเวอร์โหลดของ

คอมเพรสเซอร์ตัดวงจรเนื่องจากความร้อน

สูงผิดปกติหรือไม่

0D 0 13 ซอฟแวร์ของไดรเวอร์สั่งตัดการทำงาน

เนื่องจากกระแสสูงเกินผิดปกติช่วงที่

ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ลดลง

0C 0 12 ซอฟแวร์ของไดรเวอร์สั่งตัดการทำงาน

เนื่องจากกระแสสูงเกินผิดปกติช่วงที่

ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์คงที่

- ถอดสายไฟที่ต่อเข้าคอมเพรสเซอร์ออก

แล้วตรวจสอบไดร์เวอร์ ทำงานปกติหรือไม่, 

วัดค่าความต้านทานขดลวดคอมเพรสเซอร์ 

และตรวจสอบว่ากราวด์ ของอุปกรณ์เปลี่ยน

คอมเพรสเซอร์ตัวใหม่ ถ้าพบว่าไม่สามารถ

ออกตัวได้

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

ปกติหรือไม่

- ตรวจสอบสายไฟจากแหล่งจ่ายที่ต่อ

เข้าไดร์เวอร์ขันยึดแน่นหรือไม่

- ตรวจสอบว่าสายมอเตอร์เชื่อมต่อกับ
แผงคอนโทรลหรือไม่ 
- ตรวจสอบว่าสายมอเตอร์เชื่อมต่อกับ
แผงคอนโทรลถูกต้องหรือไม่

- ตรวจสอบว่ารอบของมอเตอร์ ต่ำกว่า
200 rpm หรือไม่ 

- ตรวจสอบว่าสายคอมเพรสเซอร์สลับเฟส

หรือไม่

-ตรวจสอบว่าไดร์เวอร์ทำงานปกติหรือไม่

โดยการสั่งเฉพาะไดร์เวอร์ให้ทำงาน

-เปลี่ยนคอมพรสเซอร์ตัวใหม่

0E 0 14 อุณหภูมิของวงจร PFC สูงผิดปกติ - อุณหภูมิภายนอกสูงมากเกินไป , 
คอยล์ร้อนสกปรกทำให้การระบาย
ความร้อนไม่ดี

- ตรวจสอบว่ามีอากาศระบายความร้อนผ่าน 
Heat Sink ปกติหรือไม่ ,ตรวจสอบว่ารอบ
มอเตอร์ของพัดลมต่ำผิดปกติหรือไม่ ,ตรวจ
สอบอุณหภูมิของอากาศไหลผ่าน Heat Sink 
สูงผิดปกติหรือไม่, ตรวจสอบและทำความ
สะอาดคอยล์ร้อน

0F 0 15 การสื่อสารระหว่างชุดไดรเวอร์กับแผง

คอนโทรลที่ชุดแฟนคอยล์ผิดพลาด

- ต่อสายสัญญาณไม่ถูกต้อง ต่อสลับ

สายกัน ต่อไม่แน่น หรือตั้งค่า Modbus 

ของ master และslave ไม่ตรงกัน

- ต่อสายสัญญาณให้ถูกต้องตามวงจรไฟ

และถ้าพบว่าหลวมให้ขันแน่น ,ตรวจสอบ

การตั้งค่า Modbus ของ master และslave 

ต้องตั้งค่าให้ตรงกัน
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2. ข้อมูลการใช้งาน

ส่วนที่
พบปัญหา

รหัสข้อ
ผิดพลาด ไฟ Led. 

Sleep
ไฟ Led. 
Timer

ความหมาย สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

10 1 0 เซนเซอรวัดอุณหภูมิของ Heat Sink
ผิดปกติ

- สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิชำรุดเสียหาย - ตรวจวัดค่าความต้านทานสายเซนเซอร์ 
(6.8 k    ที่อุณหภูมิ 25oC) 
- ตรวจสอบว่าสายเซนเซอร์ชำรุด ,หลุด ,หรือ
เสียหายออกจากแผงคอนโทรลหรือไม่

11 1 1 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิท่อดิสชาร์จ
อ่านค่าผิดพลาด

12 1 2 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิตรงกลางคอยล์
ร้อนอ่านค่าผิดพลาด

13 1 3 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศภายนอก
อ่านค่าผิดพลาด หรือ กรณีที่หน้า
คอนแทคของเฟสโพรเทคเตอร์ต่อ
อนุกรมอยู่กับสายเซนเซอร์ชุดนี้แสดง
ว่ามีการต่อสายไฟสลับเฟสจากภายนอก

15 1 5 วงจร PFC ของไดรเวอร์ทำงาน
ผิดพลาด (EX:PL,OF,UF)

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าต่ำมากผิดปกติ (PL)
- ความถี่ของแรงดันไฟฟ้า (50/60 Hz)
ตั้งค่าไม่ตรงกับความถี่จากแหล่งจ่ายจริง 
(OF,UF)

- ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าปกติหรือไม่  
- ตรวจสอบความถี่จากแหล่งจ่ายเป็น 60 Hz 
ไม่ตรงกับที่เซ็ทค่าที่ไดรเวอร์เป็น 50 Hz หรือไม่

1A 1 10 อุณหภูมิท่อดิสชาร์จของคอมเพรสเซอร์
สูงผิดปกติ (> 115oC)

- ชาร์จน้ำยาน้อยเกินไป , EEV เปิดจ่าย
น้ำยาให้คอยล์เย็นน้อยเกินไป

- ตรวจสอบแรงดันน้ำยาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่
- ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในขณะทำงานต่ำผิดปกติ
หรือไม่

1B 2 11 อุณหภูมิคอยล์ร้อนสูงผิดปกติ (> 65oC) - คอยล์ร้อนสกปรกมาก
- รอบพัดลมต่ำมากผิดปกติ

- ทำความสะอาดคอยล์ร้อน , ตรวจสอบรอบ
มอเตอร์ปกติหรือไม่

1C 2 12

1D 2 13

20 2 0  อุณหภูมิท่อซัคชั่นอ่านค่าผิดพลาด - สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิชำรุดเสียหาย - ตรวจวัดค่าสายเซนเซอร์ (6.8 k     ที่อุณหภูมิ 
25oC) , ตรวจสอบสายเซนเซอร์ชำรุดเสียหายหรือ
ไม่หรือต่อไว้กับแผงPCB ปกติหรือไม่

21 2 1 อุณหภูมิเซนเซอร์ Temp 1 อ่านค่า
ผิดพลาด

22 2 2 อุณหภูมิเซนเซอร์ Temp 2 อ่านค่า
ผิดพลาด

23 2 3 อุณหภูมิเซนเซอร์ Temp 3 อ่านค่า
ผิดพลาด

24 2 4

25 2 5

 - สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิชำรุดเสียหาย 

16 1 6 หน่วยความจำ EEPROM ของไดรเวอร์ 
ไม่สามารถอ่านค่าเริ่มต้นเพื่อให้มีการ
ทำงานได้

 - หน่วยความจำอาจเสียหาย - ปิด / เปิด Unit ใหม่อีกครั้ง หากยังมีอาการ
เหมือนเดิมให้ทำการเปลี่ยน Board ใหม่

14 1 4 ไดรเวอร์ทำงานผิดปกติ มีการสั่งลด
ความเร็วคอมเพรสเซอร์จนหยุดทำงาน

- คอมเพรสเซอร์กินกระแสสูงมากผิด
ปกติหรือไม่
- อุณหภูมิของฮีทซิงค์สูงผิดปกติหรือไม่
- คอมเพรสเซอร์ล๊อคโรเตอร์ หรือ 
Demagnitized

- ชาร์จน้ำยาเข้าระบบมากเกินไปหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีอากาศระบายความร้อนผ่าน 
Heat Zink ปกติหรือไม่ , ตรวจสอบว่ารอบ
มอเตอร์ของพัดลมต่ำผิดปกติหรือไม่ ,ตรวจ
สอบอุณหภูมิของอากาศไหลผ่าน Heat zink 
สูงผิดปกติหรือไม่ ,ตรวจสอบและทำความ
สะอาดคอยล์ร้อน
- ตรวจสอบสายไฟที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์
กับไดร์เวอร์สลับเฟสหรือไม่ 
- เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตัวใหม่

- สายเซนเซอร์ชำรุด เสียหาย ,ไม่ได้
ต่อเข้าแผงคอนโทรล
- เฉพาะกรณีที่ขึ้น B7 ถ้ามีหน้าคอนแทค
ของเฟสโพรเทคเตอร์ต่ออนุกรมกับ
สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศภายนอก 
แสดงว่ามีการต่อสายไฟจากแหล่งจ่าย
สลับเฟส

- ตรวจวัดค่าสายเซนเซอร์ (6.8 k     ที่
อุณหภูมิ 25oC) 
- ตรวจสอบสายเซนเซอร์ชำรุดเสียหายหรือไม่
หรือต่อไว้กับแผงPCB ปกติหรือไม่

จำนวนครั้งที่กะพริบ

Ω

- ตรวจวัดค่าความต้านทานสายเซนเซอร์ 
(6.8 k    ที่อุณหภูมิ 25oC) 
- ตรวจสอบว่าสายเซนเซอร์ชำรุด ,หลุด ,หรือ
เสียหายออกจากแผงคอนโทรลหรือไม่

Ω

Ω

Ω

ไดรเวอร์คอม
เพรสเซอร์

ไฮเพรสเซอร์สวิตช์ตัด ( Pd > 600 
psig)

โลเพรสเซอร์สวิตช์ตัด ( Pd < 65 
psig)

- ชาร์จน้ำยามากเกินไป, อุณหภูมิ
ภายนอกสูงเกินไป, คอยล์ร้อนสกปรก

- ชาร์จน้ำยาน้อยเกินไป, น้ำยารั่วซึม

- ตรวจสอบแรงดันน้ำยา,ลดปริมาณน้ำยาลง
, ตรวจสอบจุดรั่วซึมของน้ำยา

- ตรวจสอบแรงดันน้ำยา ,ชาร์จน้ำยาเพิ่ม 
, ตรวจสอบจุดรั่วซึมของน้ำยา

BLDC แฟนมอเตอร์ตัวที่1 ทำงาน
ผิดปกติ

- ไม่ได้ต่อสายคอนเนคเตอร์เข้าแผง
คอนโทรล 

BLDC แฟนมอเตอร์ตัวที่2 ทำงาน
ผิดปกติ

- รอบการทำงานของมอเตอร์ต่ำมาก
ผิดปกติ

- ตรวจสอบว่าสายมอเตอร์เชื่อมต่อกับ
แผงคอนโทรลหรือไม่ 
- ตรวจสอบว่าสายมอเตอร์เชื่อมต่อกับ
แผงคอนโทรลถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่ารอบของมอเตอร์ ต่ำกว่า
200 rpm หรือไม่ 
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2. ข้อมูลการใช้งาน

 

 

6. BMS  FEATURES.
     แผงควบคุมรองรับการทำงานแบบ  BMS  โดยใช้ Modbus RTU protocol  ซึ่งสามารถตรวจสอบหรือเขียนไปยังจุดที่ต้องการ  อัตราบอด(baud) 
ของ BMS คงที่ที่ 9600 BPS (8-N-1)

คำสั่งที่ใช้คือ Read (0x03), Write Single (0x06), Write Multiple (0x10).

P-2000

P-2001

P-2002

แอดเดรส รายละเอียด

จองพื้นที่หน่วยความจำ

สถานะของเครื่อง (เปิด/ปิด)

หน่วยในการวัดอุณหภูมิ

Read / write

Read / write

Read / write

(0-1)

(0-1)

0 = ปิด 1=  เปิด

0=oC 1=oF

ฟังก์ชั่น ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล

5.4 การตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องด้วยตัวเอง
ผู้ใช้สามารถใช้รีโมทคอนโทรลตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง จากนั้นตรวจสอบรหัสความผิดปกติ
กับตารางแสดงรหัสผิดปกติ (Error code) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ปิดเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรล
2. กดปุ่ม SLEEP ค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นจะแสดงค่า “_ _ “ บนจอรีโมทคอนโทรล
3. กดปุ่ม      หรือ     เพื่อดูรายการรหัสความผิดปกติก่อนหน้า 3 ค่า หากรหัสความผิดปกติที่แสดงล่าสุดตรงกับ
   อาการผิดปกติ จะได้ยินเสียง “บิ๊ป”  (หากไม่มีรหัสความผิดพลาดแล้ว หน้าจอแสดงผลจะแสดง “00” )  
4. หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ ภายใน 30 วินาที รหัสความผิดปกติบนหน้าจอแสดงจะหายไป และกลับไปแสดงผลตามปกติ  หรือกดปุ่มเปิดเครื่อง 

รายละเอียดสวิตซ์   

 

   

 

 

 

5.1  การตั้งค่าฟังก์ชั่นเสริม
แผงควบคุมมีสวิตช์ทางเลือก 8 ทางเลือก สำหรับใช้งานตามความต้องการ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตำแหน่ง “ON” ตำแหน่ง “OFF”

รุ่นของรีโมทมีสายSW1.1

SW1.2

Display DT05Display DT08

รุ่นของไดร์เวอร์ APY driver + Intronics OD boardsAPY with built-in OD sensors

SW1.3 สเต็ปมอเตอร์ตัวที่ 2 1.3:ON 1.4:OFF = คาสเซต(กลาง)1.3:ON 1.4:ON =  คาสเซ็ต(ใหญ่)

SW1.4 สเต็ปมอเตอร์ตัวที่ 1 1.3:OFF 1.4:OFF = ตั้ง/แขวน1.3:OFF 1.4:ON = คาสเซ็ต(เล็ก)

SW2.1 DC Indoor Fan 1 ปิด (ใช้กับรุ่น AC Fan)เปิด (ใช้กับรุ่น DC Fan)

SW2.2 DC Indoor Fan 2 ปิด (ใช้กับรุ่น AC Fan)เปิด (ใช้กับรุ่น DC Fan)

SW2.3 DC Outdoor Fan 1 ปิด (ใช้กับรุ่น AC Fan)เปิด (ใช้กับรุ่น DC Fan)

SW2.4 DC Outdoor Fan 2 ปิด (ใช้กับรุ่น AC Fan)เปิด (ใช้กับรุ่น DC Fan)

OP2

หมายเหตุ : ข้อ SW1.3 และ SW1.4 เป็นชนิดและขนาดโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศ

RLY4 ใช้กับรุ่น DC Fan (ไม่ใช้  RLY4)ใช้รีเลย์กับ AC Fan (RLY4)

SW1.3

ON

สวิตช์

การตั้งค่าดิปสวิตช์

รุ่น / โหมด
ระบบไฟ 220/1/50 

FCCE48

หมายเหตุ : อ้างอิงระบบไฟจากคอนเดนซิ่งยูนิต

FCCE36/40/44

FCCE25/30/36/40
FCCE13/19

ทางเลือก REMOTE FANCOIL

1 FAN 2 FAN 1 FAN 2 FAN

OUTDOOR FAN QTY

CASSETTE-S

DRIVER
SW1 SW2

OFF Cassette M 120 65 20 ตามเข็มนาฬิกา (CW)

OFF ON Cassette S 220 210 94 ตามเข็มนาฬิกา (CW)

SW1.4
ชนิดของ

เครื่องปรับอากาศ

มุมปิด

(องศา)

มุมเปิดสูงสุด

(องศา)
มุมเปิดต่ำสุด

(องศา)
ทิศทางการหมุน

√
√

√
√ √

√

√
√

√

INDOOR FAN QTY

CASSETTE-M

√

√ √
√

√
√

√

√
√

√
√

5.3 การตั้งค่าดิปสวิตช์ จากโรงงาน AD3 (DC MOTOR)

5.2 ค่ามุมสเต็ปมอเตอร์
ค่ามุมของสเต็ปมอเตอร์ที่ใช้งานกับเครื่องปรับอากาศ Cassette

ระบบไฟ380/3/50
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2. ข้อมูลการใช้งาน

P-2024 ความเร็วรอบพัดลม 2 Read (0-2000)

P-2025 เซนเซอร์วัดระดับน้ำ Read (0-1)

0=2000 RPM

0= ระดับน้ำต่ำ, 1=ระดับน้ำสูง

P-2026 รหัสความผิดปกติ Read (0-255) อ้างอิงตาม หน้า 28

P-2027 กระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ Read (0-1000) 0-100.0 A

P-2028 ความถี่ของคอมเพรสเซอร์ Read (0-3900) 0-390.00 Hz

P-2029 ความเร็วรอบของพัดลม 1 Read (0-2000) 0-2000.0 RPM

P-2030 ความเร็วรอบของพัดลม 2 Read (0-2000) 0-2000.0 RPM

P-2031 อุณหภูมิสารทำความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร์
(DISCHARGE TEMP)

Read (0-2000) 0-120oC

P-2032 อุณหภูมิสารทำความเย็นที่ออกจากคอยล์ 
(LIQUID TEMP)

Read (0-120) 0-120oC

P-2033 อุณหภูมิสารทำความเย็นที่เข้าสู่คอมเพรสเซอร์
(SUCTION TEMP)

Read (0-120) 0-120oC

0-120oCP-2034 อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (AMBIENT TEMP)

100th digit 10th digit 1st digit

หมายเหตุ: ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าที่ต้องการ แต่ในบางครั้งค่าจริงอาจแตกต่างจากค่าที่ต้องการ

เพื่อเปลี่ยนแอดเดรส BMS ของอุปกรณ์รับ (0-255) ใหทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ขณะปิดเครื่อง กดปุ่ม      และ     ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที จอแสดงผลแสดงค่า 'id'
2. กดปุ่ม FAN เพื่อเลือกดิจิตตัวเลขที่ต้องการเปลี่ยน  เลขที่ปรากฎด้านขวาคือแอดเดรสปัจจุบัน

Read (0-120)

3. กดปุ่ม      หรือ     เพื่อเปลี่ยนแอดเดรสในดิจิตนั้น
4. กดปุ่ม MODE เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า จอแสดงผลแสดงค่า cP (เปลี่ยนสำเร็จ)
5. กดปุ่ม TIMER เพื่อบันทึกค่าและออกจากการตั้งค่า

 

Outdoor Unit 

P-2003

P-2004

P-2005

P-2006

ข้อมูลต่างๆ ของฟังก์ชั่น
Indoor Unit

เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

โหมดการทำงาน

อุณหภูมิที่ตั้งค่า

สถานะความเร็วพัดลม

สถานะใบปรับกระจายลม

Read / write

Read / write

Read / write

Read / write

(0-4)

(15-30)

(0-3)

(0-1)

0=Fan 1=Cool 2 =Dry 3=Heat 4=Auto)

15-30oC

0=Auto 1=Low 2=Med 3=High

0=Off 1=On

P-2016 ประสิทธิภาพทำความเย็นที่ต้องการ Read (0-100) 0-100%

P-2017 อุณหภูมิลมกลับของ INDOOR (INDOOR 
RETURN TEMPERATURE)

Read (0-140) -10-60oC (เพิ่มขึึ้นครั้งละ 0.5oC)

P-2018 อุณหภูมิสารทำความเย็นที่เข้าสู่คอยล์ 
(INLET TEMP)

Read (0-140) -10-60oC (เพิ่มขึึ้นครั้งละ 0.5oC)

P-2019 อุณหภูมิสารทำความเย็นที่กลางคอยล์ 
(MIDLET TEMP)

Read (0-140) -10-60oC (เพิ่มขึึ้นครั้งละ 0.5oC)

P-2020 อุณหภูมิสารทำความเย็นที่ออกจากคอยล์ 
(OUTLET TEMP)

Read (0-140) (0-140) -10-60oC (เพิ่มขึึ้นครั้งละ 0.5oC)

P-2021 สถานะ EXV Read (0-500) Step 0-500

P-2022 สถานะความเร็วพัดลม Read (0-3) 0=Off,1=Low,2=Medium,3=High

P-2023 ความเร็วรอบพัดลม 1 Read (0-2000) 0=2000 RPM
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3. การบำรุงรักษา

3.1 ขั้นตอนการถอดทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

3.2 การบำรุงรักษา

1. เปิดตะแกรงดูดอากาศ โดยกดปุ่มทั้งสองข้างพร้อมกับ

    ดึงตะแกรงลงช้าๆ (การปิดตะแกรงก็ทำเช่นเดียวกัน)

2. ถอดแผ่นกรองอากาศออกดึงเขี้ยวล็อคแผ่นกรอง

   อากาศลงด้านล่างเฉียงๆ และถอดแผ่นกรอง

   อากาศออก

3. การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น (ภาพ A) หรือลล้างด้วยน้ำ (ภาพ B)

   - เมื่อแผ่นกรองอากาศสกปรกมากให้ใช้แปรงขนอ่อนและน้ำยาล้างที่เป็นกลางล้างทำความสะอาด เสร็จแล้ว

   ใช้ผ้านุ่มเช็ดน้ำออกผึ่งให้แห้งในที่ร่ม 

  การทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่อง จะต้องปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

 - ผู้ที่จะทำการบำรุงรักษาต้องเป็นผู้ที่ได้รับรองเท่านั้น

 - ก่อนจะสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องตัดวงจรจ่ายไฟทั้งหมดก่อน

 - การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หยุดเครื่องปรับอากาศหรือปิดสวิตช์จ่ายไฟแล้ว

   ไม่เช่นนั้นอาจจะถูกไฟฟ้าดูดและบาดเจ็บได้

 - อย่าใช้น้ำล้างเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้

 - ควรใช้บันไดหรือนั่งร้านด้วยความระมัดระวัง (การทำงานบนที่สูงต้องใช้ความระมัดระวัง)

4. การประกอบแผ่นกรองอากาศ

    4.1 เกี่ยวแผ่นกรองอากาศกับเขี้ยวบนตะแกรงดูดอากาศ

    4.2 ดันส่วนล่างของแผ่นกรองอากาศบนเขี้ยวที่ด้านล่าง

         ของตะแกรงดูดอากาศและยึดแผ่นกรองอากาศไว้ตรงนั้น

5. ปิดตะแกรงดูดอากาศ

โปรด !

- อย่าใช้น้ำมันเบนซิล ทินเนอร์ ผงขัด ยาฆ่าแมลงเหลว เพราะอาจทำให้สีซีดหรือบิดงอได้

- อย่าล้างเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำร้อนเกิน 50oC เพราะจะทำให้สีซีดหรือบิดเบี้ยวได้

- อย่าให้ถูกเปลวไฟเพราะอาจทำให้ติดไฟได้
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3. การบำรุงรักษา

3.3 ข้อขัดข้องและการแก้ไขเบื้องต้น

ข้อขัดข้อง

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานขณะกำลังใช้งาน ตรวจดูสายไฟว่าขาดหรือไม่ และดูสวิทซ์เบรคเกอร์เปิดอยู่หรือไม่
ตรวจดูว่าไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่
หรือเครื่องขัดข้องจากเหตุอื่นๆ ให้เรียกช่าง

ตรวจสอบดูว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบดูว่าแสงแดดส่องเข้ามาภายในห้องโดยตรงหรือไม่
ตรวจสอบดูว่าหน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่หรือไม่
ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งใดไปกีดขวางช่องส่งลมของเครื่องที่อยู่ด้านในและด้านนอกอาคารหรือไม่
ตรวจสอบดูว่ามีแหล่งให้ความร้อนมากไปอยู่ในห้องหรือไม่
ตรวจสอบดูว่าพัดลมระบายอากาศยังทำงานอยู่หรือไม่
ตรวจสอบดูว่าแผ่นกรองอากาศอุดตันหรือไม่

เครื่องปรับอากาศทำงานแต่ไม่เย็นเท่าที่ควร

ชุดรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

หากไม่พบข้อขัดข้องข้างต้นให้แจ้งช่างบริการจากตัวแทนไกล้บ้านท่านเข้ามาตรวจสอบ

คำแนะนำและข้อควรระวัง ในการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศ :

1. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าควรมีการปฏิบัติดังนี้

   1.1 ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

   1.2 ปรับตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ 25 องศาเซลเซียส

   1.3 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย

2. ในขณะทำการบรรจุสารทำความเย็น ชนิด R32 ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วไหลสู่บรรยากาศเพราะจะทำให้ชั้นบรรยากาศ

   โอโซนเกิดรูรั่วและทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายจากรังสียูวีได้

3. ในกรณีที่มีการเชื่อมท่อทองแดงในขณะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้ามปฏิบัติดังต่อไปนี้

   3.1 ห้ามมิให้มีการเชื่อมทองแดงในขณะเดินเครื่องปรับอากาศ จะทำให้เกิดการระเบิดและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

   3.2 ก่อนทำการเชื่อมท่อทองแดงให้มีการตรวจสอบรอยรั่วบริเวณ ท่อแก๊ส สายแก๊ส วาล์วปรับลดความดัน และหัวเชื่อมแก๊ส

        ด้วยฟองสบู่ทุกครั้งก่อนลงปฏิบัติงาน

   3.3 ในขณะเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งท่อแก๊ส ต้องมั่นใจว่าท่อแก๊สจะต้องไม่มีการล้มหรือการกระแทก ใดๆ

4. ก่อนทำการต่อสายไฟหรือตรวจซ่อมระบบไฟของเครื่องปรับอากาศ ต้องมีการสับสวิตช์เบรกเกอร์ตัดไฟทุกครั้ง เพื่อป้องกัน

   ไฟฟ้าลัดวงจร

5. ต้องมั่นใจได้ว่าขั่วต่อสายไฟที่ตำแหน่งต่างๆ มีการยึดแน่นแข็งแรงไม่หลวมหลุดง่าย

6. ควรติดตั้งระบบสายดินเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ามีการรั่วไหลและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

 

        

แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานหรือไม่
ใส่แบตเตอรี่ถูกต้องตามขั้วที่กำหนดหรือไม่

สาเหตุที่เป็นไปได้

หากเครื่องปรับอากาศมีปัญหาขัดข้อง โปรดตรวจสอบตามข้อแนะนำเบื้องต้นข้างล่างก่อนเรียกช่าง ซึ่งอาจแก้ไขปัญหาได้ซึ่งจะช่วย

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย




