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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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หลังจากการทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จแลว ควรทำการตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็น เพราะถาหากสาร

ทำความเย็นเขาไปในหองและสัมผัสกับแหลงกำเนิดไฟ เชน เครื่องทำความรอน อาจทำใหเกิดแกสพิษได

อยาปลอยใหเด็กขึ้นไปนั่งหรือวางสิ่งของบนเครื่องภายนอกอาคาร อาจเกิดการบาดเจ็บ หากเครื่องโคลงเคลงและลมลง

โปรดแนใจวาไดปดสวิตซเครื่องกอนสัมผัสชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาใดๆ

โปรดแนใจวาไดตอสายดินกับเครื่องปรับอากาศ อยาตอสายดินเขากับทอน้ำ สายลอฟา หรือสายดินของโทรศัพท การตอสายดิน

ที่ไมถูกตองอาจทำใหเกิดไฟดูดหรือไฟไหม กระแสกระชากชั่วขณะจากฟาผาหรือแหลงอื่นๆ อาจทำใหเครื่องปรับอากาศเสียหายได

โปรดแนใจวามีการติดตั้งเบรกเกอรปองกันไฟดูด หากไมมีการติดตั้ง อาจทำใหเกิดไฟดูด หรือไฟไหม

อยาสัมผัสสารทำความเย็นที่รั่วจากทอสารทำความเย็นหรือจากบริเวณอื่นโดยตรง อาจเปนอันตรายเนื่องจากความเย็น

ขอควรระวัง

ดวยสภาพแวดลอมภายในบาน เครื่องนี้อาจทำใหเกิดคลื่นสัญญาณรบกวนที่อาจทำใหผูใชตองหาวิธีปองกัน
ปฏิบัติตามคูมือการใชงาน ทำการติดตั้งตอทอน้ำทิ้งและหุมฉนวนทอสารทำความเย็นอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการควบแนน
และการกลั่นตัวของน้ำ การติดตั้งทอน้ำทิ้งที่ไมสมบูรณ อาจทำใหเกิดน้ำรั่วและทรัพยสินเสียหาย
ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอก สายไฟที่ตอจากแหลงจายและสายเชื่อมตอควรมีการติดตั้งหางจากโทรทัศน 
หรือวิทยุอยางนอย 1 เมตร เพื่อปองกันการคลื่นรบกวน (ระยะทางอยางนอย 1 เมตรอาจไมสามารถขจัดคลื่นรบกวนได ขึ้น
อยูกับคลื่นวิทยุตางๆ)
ระยะทางการสงสัญญาณของเครื่องรีโมทคอนโทรล (แบบไรสาย) อาจสั้นกวาเดิม ถาในหองมีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ
อิเล็กทรอนิกสอยู ดังนั้นควรที่จะติดตั้งเครื่องภายในใหหางจากหลอดฟลูออเรสเซนตเทาที่จะเปนไปได
ตองปองกันไมใหเครื่องภายนอกเปนรังของสัตวเล็กๆ เพราะสัตวเล็กๆ อาจจะเขาไปและสัมผัสกับชิ้นสวนที่มีไฟฟา อาจทำใหการ
ทำงานของเครื่องผิดปกติ เกิดควันหรือเพลิงไหมได กรุณาใหลูกคารักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ เครื่อง
ไมแนะนำใหติดตั้งในหองที่มีความชื้นสูง เครื่องปรับอากาศนี้ออกแบบมาเพื่อใชงานภายในอาคารเทานั้น
หามติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ตอไปนี้
1. บริเวณที่มีละอองน้ำมัน ไอน้ำมัน ไอน้ำ เชน หองครัว เพราะอาจทำใหชิ้นสวนของเครื่องที่เปนพลาสติกไดรับความเสียหาย 
   และตกลงมาหรืออาจจะทำใหน้ำรั่วได
2. บริเวณที่มีแกสมีคุณสมบัติกัดกรอน เชน กรดกำมะถัน เพราะอาจทำใหทอทองแดงหรือจุดเชื่อมตอไดรับความเสียหาย 
   ทำใหเกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็น
3. ใกลกับเครื่องจักรที่สามารถสงคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมาได เพราะคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะไปรบกวนการทำงานของระบบ
   ควบคุมอาจทำใหเกิดความผิดปกติได
4. ในบริเวณที่แกสติดไฟอาจรั่วไดหรือบริเวณที่มีฝุนผงในอากาศที่ติดไฟไดหรือบริเวณที่มีการระเหยของสารไวไฟในอากาศ 
   เชนทินเนอร น้ำมันเบนซิน การเปดเครื่องปรับอากาศในสภาพดังกลาว อาจกอใหเกิดไฟไหมได
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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 ที่เหลืออยูควรปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบขอบังคับของแตละทองที่ประเทศนั้นๆ

ขอสำคัญ : อยาติดตั้งหรือใชงานเครื่องปรับอากาศในหองซักรีด



1) ขอควรระวัง 

ทานจำเปนตองอานคูมือนี้ กอนทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
เมื่อมีการเลือกสถานที่ในการติดตั้ง ใหอางอิงจากกระดาษตัวอยาง 
ตัวเครื่องปรับอากาศนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งในบาน แหลงการคา และอุตสาหกรรม
อยาติดตั้งหรือใชเครื่องปรับอากาศนี้ในหองตางๆ ดังตอไปนี้

หองที่เต็มไปดวยน้ำมันแรธาตุ หรือเต็มไปดวยไอระเหยน้ำมัน หรือละอองน้ำมัน เชน ในหองครัว (เพราะสวนที่
เปนพลาสติกจะละลายได)
ที่ซึ่งมีกาซที่ทำใหสึกกรอนอยู เชน กาชกำมะถัน (ทอทองแดงและจุดเชื่อมตางๆ อาจจะสึกกรอนได)
ที่ซึ่งมีอุปกรณเครื่องใชที่ปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (ระบบการควบคุมอาจทำงานผิดพลาดได)
บริเวณที่มีเกลือในอากาศสูง เชน บริเวณที่พักอาศัยริมทะเล, พื้นที่ที่แรงดันไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง เชน 
ในโรงงานและไมควรใชในรถยนตหรือเรือเดินสมุทร

การเชื่อมตอทอระบายน้ำทิ้ง 
หามตอทอระบายน้ำทิ้งที่มีกลิ่นแอมโมเนีย กลิ่นแอมโมเนียในทอน้ำทิ้งอาจสงกลิ่นไปถึงทอระบายน้ำแลวกัดเซาะ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในอาคาร

ขอควรระวัง
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1.2  คำแนะกอนทำการติดตั้ง
อยาเพิ่มแรงกดหรือความดันบนสวนตางๆ ที่เปนเรซิ่น ขณะที่เปดเครื่องปรับอากาศหรือเมื่อยายเครื่องหลังจากเปด 
กรุณาตรวจชนิดสารทำความเย็นชนิดที่จะใชสำหรับการติดตั้ง (การใชสารทำความเย็นที่ไมถูกตองอาจทำใหเครื่องปรับ
อากาศทำงานผิดปกติได)

การรับสินคา
เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่ออกจากโรงงานไดรับการตรวจสอบเพื่อรับประกันวาสินคาทีมีคุณภาพสูง จะไดรับการบรรจุ
หีบหอและผานการขนสงที่มีคุณภาพเพื่อปองกันความเสียหาย ขอใหทานตรวจสอบสินคาทุกชิ้นทันทีไดรับของ ถามีความ
เสียหายปรากฏใหบันทึกขอมูลลงในใบสงของและขอใหบริษัทขนสงจัดสงตัวแทนมาดูความเสียหาย การติดตอนี้อาจทำโดย
ทางโทรศัพทหรือดวยตนเอง แตทุกแบบตองเปนลายลักษณอักษร ใหแกะกลองสินคาตอหนาตัวแทน เพื่อที่จะไดรับทราบ
ความเสียหายหรือสูญเสียตัวแทนบริษัทขนสงจะเขียนรายงานการตรวจสอบและตองสำเนาใหผูรับของหนึ่งฉบับ เพื่อแนบ
กับใบเคลมที่จะตองสงใหบริษัทขนสง

เมื่อแกะกลองหรือเคลื่อนยายหลังจากแกะกลอง ใหทำการเคลื่อนยายโดยยกที่มือจับ ที่จะไมทำใหมีแรงกดที่สวนอื่นๆ 
โดยเฉพาะทอระบายน้ำ  และสวนอื่นที่เปนเรซิ่ิน
กำหนดเสนทางการเคลื่อนยายตัวเครื่องปรับอากาศไวลวงหนา
อยาแกะหีบหอออกในระหวางการเคลื่อนยายจนกวาเครื่องปรับอากาศจะถูกยายเขาไปในสถานที่ที่จะติดตั้งแลว หาก
ไมสามารถหลีกเลี่ยงการนำออกจากบรรจุภัณฑได กรุณาใชสายสลิงที่ทำจากวัสดุออนนุมหรือใชแผนปองกันกับเชือก
ในการยกเพื่อปองกันไมใหเกิดรอยขูดขีดบนตัวเครื่องหรือ ทำใหตัวเครื่องปรับอากาศเสียหาย
สำหรับติดตั้งตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร กรุณาดูคูมือการติดตั้งที่ใหมากับตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร
อยายายอุปกรณตางๆ ที่จำเปนตอการติดตั้ง จนการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณสิ้น



1. ขอมูลการติดตั้ง

1.3 การเลือกสถานที่ติดตั้ง

  การเลือกสถานที่ติดตั้งแฟนคอยลยูนิต

สถานที่ไมควรอยูใกลแหลงความรอน

ไมควรมีสิ่งกีดขวางการหมุนเวียนของอากาศ

สถานที่ควรงายตอการเดินทอน้ำทิ้ง

อยาติดตั้งใกลประตู

ควรมีพื้นที่วางจากตัวเครื่องตามที่กำหนดในภาพ

   การเลือกสถานที่ติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต

ถามีการติดตั้งผาใบหรืออุปกรณบังแดด ตองไม

ใหสงผลกระทบตอการระบายความรอน 

ไมควรมีสัตว ตนไม ที่อาจไดรับผลกระทบ

จากลมรอนของตัวเครื่อง

ควรมีพื้นที่วางจากตัวเครื่องตามที่กำหนดในภาพ

ระยะมากกวา 50 cm.

ระยะมากกวา 50 cm.

ระยะมากกวา 20 cm.
ระย

ะมา
กกว

า 2
0 c

m.

ระย
ะมา

กก
วา 

20
0 c

m.

ระย
ะมา

กก
วา 

10
0 c

m.

ระยะมากกวา 60 cm.

ระ
ยะ

มา
กก

วา
 5

0 
cm

.
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ฟไยาสะลแายำน้อทดััตราก .1

ายำน้อทดัตรากนใ )rettuC epiP( อทดัตรอตเตัคชใ -    

รตมเ 5.1 ณามะรปายำน้อทวายมาวคาวกวายหใฟไยาสดัต -    

MODEL
PIPE SIZE

SUCTION LIQUID
FULE13B-AD2
FULE19B-AD2
FULE25B-AD2

1/2” 1/4”

5/8” 3/8”
FULE28B-AD2
FULE30B-AD2
FULE33B-AD2
FULE36B-AD2
FULE40B-AD2

ายำน้อทงอขมคบล .2

อทดัตรากกาจดกิเ่ทีายำน้อทงอขมคบอขบล -    

อทนใปไาขเะหลโกาจงผนุฝนกังอปอ่พืเ งลอทำว่ค -    

 งวัะร รากดกิเหใำทะจจาอ อทบอขงรตมคบลรากำทมไาถ :

ดไายำน้งอขว่รั        

อทนาบราก .3

งดแงอทอทนใปไาขเมวส  รอแวัตบกัามดิต่ทีทนัรฟแสใ -    

ราคาอกอนนาดะลแ ราคาอนใวัตงอ่รืคเนาดง้ทัวไมยรีตเ่ที      

กาจงสููยออทหใอทบกัีดอพหใราบงอขงอชดานขกอืลเ -    

mm 50.0 ราบ      

ดสุนจกออนาบหใอทนขัอทนาบดชุชใ -    

น้ชืมาวคะลแนุฝนกังอปอ่พืเ อทมหุนวนฉมวสนอกอทยาลปดปนพัปทเชใรวค : ุตหเยามห

ายำน้อทมยรีตเราก 4.1

ง้ัตดิตรากลูมอข .1
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ดูตารางสำหรับขนาดของแฟร

ดัดทอในแนวที่ถูกตองอยาใหเสียหาย

มุมดัดไมควรเกิน 90 องศา

มุมดัดที่ดีคือตรงกลางยิ่งรัศมีกวางยิ่งดี

หามดัดทอเกิน 3 ครั้ง

ถาจะขันเขาหรือถอดออกใหใชประแจทุกครั้ง

เมื่อตอแฟรนัทใหทาดวยน้ำมันทั้งภายในและภายนอกและ
ใหขันดวยมือ 3-4 รอบกอนที่จะขันดวยเครื่องมือ

ตอตัวเครื่องภายในกอนจากนั้นจึงตอตัวเครื่องภายนอก

min-radius 100mm

Bend the pipe with thumb

4. การดัดทอน้ำยา

5. การเชื่อมตอแฟรนัท

1. ขอมูลการติดตั้ง

9



1. ขอมูลการติดตั้ง

10

ใชทอใหสั้นที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
ทอแกสและทอของเหลวตองหุมฉนวนแยกกัน
ใชอุปกรณการดัดทอที่ถูกตองในการดัดทอ
ยึดทอดวยแคลมล็อคทอและตรวจดูวาการสั่นของทอสงผลกระทบตอตัวเครื่องหรือไม
ใชทอน้ำยาที่ไดมาตรฐานสามารถและทนความดันได 450 Psig

หมายเหตุ  :  ในกรณีทอติดตั้งยาวเกิน  10 เมตร ควรชารจน้ำยาเพิ่มตามปริมาณที่แนะนำในตาราง

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

ขนาดทอของเหลว ปริมาณน้ำยา

ตารางแสดงการชารจน้ำยาเพิ่มในการติดตั้ง

หมายเหตุ  :  ในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิตติดตั้งสูงกวาแฟนคอยลยูนิตเกิน 5 เมตร จะตอง
               ทำ  Oil trap (อุปกรณดักน้ำมัน) ที่ทอแกสทุกๆ 5 เมตร

1.5 การติดตั้งทอน้ำยา

ความยาวทอสูงสุด

D

L

H

L

ท่อของเหลว

ท่อของเหลว

ท่อแก๊ส

ท่อแก๊ส



1. ขอมูลการติดตั้ง

11

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)  หลายแหง ควรมีการปรับแตงหัวจายน้ำมัน
  ของคอมเพรสเซอร (COMPRESSOR OIL CHARGE)

เลือกขนาดของทอทองแดงตามขนาดทอที่ตัวเครื่อง
ตรวจสอบทอวาไมมีสิ่งแปลกปลอมในทอ
ใสแฟรนัทตรงปลายของทอน้ำยาที่จะทำการติดตั้ง
การทำสุญญากาศใหลงถึง -28 mmHg แลวแวกซตอไปอีกอยางนอย  20 นาที และควรทำสุญญากาศใหนานขึ้น
ถาทอน้ำยามีความยาวเปนพิเศษ หรือเปนเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญพิเศษ
เมื่อทำสุญญากาศแลวใหปดวาลวของเกจวัดความดันทิ้งไว 15 นาที

 - ถาคาที่อานไดจากเกจมีการเปลี่ยนแปลง แสดงวามีการรั่วเกิดขึ้น ควรตรวจเช็คและทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกครัง

- หากไมพบวามีการรั่วใหแวกซซ้ำอีก 15 นาที แลวทำการชารจน้ำยาเขาสูระบบใน การชารจน้ำยาควรไลอากาศ
  ในสายชารจกอนทำการชารจ





1. ขอมูลการติดตั้ง



1.6 การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

OK

ท่อต่อท่อระบายน้ำทิ้งสามารถหักงอได้จึงสามารถติดแนบไปตามแนวท่อน้ำทิ้งได้

ปลายท่อน้ำทิ้งควรทำ U-trap เพื่อป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เข้าไปในห้องปรับอากาศ

การทดสอบการระบายน้ำทิิ้ง ทำได้โดยการเติมน้ำที่ถาดน้ำทิ้งแล้วสังเกตว่าการระบายน้ำเป็นปกติ

หรือไม่

ถาดน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง
น้ำ
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1. ข้อมูลการติดตั้ง

1.7.3 การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างแฟนคอยล์และคอนเดนซิ่ง

CML2 L3 N

Power Supply

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

CMNL

L1

แฟนคอยล์ยูนิต (ดูเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

คอนเดนซิ่งยูนิต (ดูข้อมูลการต่อเพิ่มเติมที่ Unit  ตัวเครื่อง)

คอนเดนซิ่งยูนิต (ดูข้อมูลการต่อเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

CM

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

L N

CML N

แฟนคอยล์ยูนิต (ดูเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

HI

H
ig

h

M
ed

iu
m

Lo
w

N
eu

tra
l

ME L N

HI

H
ig

h

M
ed

iu
m

Lo
w

Su
pe

r-
Lo

w

N
eu

tra
l

ME L SL N

สำหรับรุ่นที่ไม่มีรีโมทคอนโทรล





2. ขอมูลการใชงาน

2.1 ข้อแนะนำสำหรับการใช้เคร่ืองปรับอากาศ
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2. ขอมูลการใชงาน

2.6 การใชงานรีโมทคอนโทรล DT08,LCD5.2

รีโมท LCD5.2 (Option)

ปุมเปด/ปดพลาสมา

หนาจอแสดงผล

ปุมความเร็วพัดลม

กดเปด/ปดมอเตอร
กระจายลม

ปุมปรับอุณหภูมิที่ตองการ

ปุมเปด/ปดเครื่อง

ปุมเลือกระบบการทำงานของเครื่อง
การตั้งนาิกาที่ชุดรีโมท

ปุมปรับมุมใบพัด

ปุมยกเลิกในการทำงาน

2.6.1 รีโมท Display DT08 และ รัีโมท LCD5.2

รีโมท DT08

ฟงคชั่นปุมTurbo/Econo 
(สำหรับ DT08เทานั้น)

สายรีโมท

ปุมตั้งเวลาเปด/ปด

ปุมเปด/ปดพลาสมา

ตัวรับสัญญาณ

 ปุมปรับเพิ่มอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งไดในชวง

ปุมปรับความเร็วพัดลม

ปุมปรับลดอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งไดในชวง

ปุมเปด/ปดเครื่อง

หนาจอแสดงผล

ปุมเปด/ปดมอเตอร กระจายลม

ปุมเลือกระบบการทำงานของเครื่อง

ปุมปรับมุมใบพัด
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1. Power on/off
       กดปุม     จะเปนการเปด/ปด  หากเปด เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามคาที่ตั้งไวเดิมยกเวนฟงกชั่นของ
       Sleep  กับ  Timer on/off      

บนตัว display  LCD5.2  จะแสดงผลที่ตำแหนง POWER ติด
บนตัว display  DT08   จะแสดงคาอุณหภูมิของหองที่ตำแหนง 7-SEG

2.  Fan
       2.1 บน Remote  LCD5.2
       กดปุม     เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได 3 ระดับดังนี้

2.2 บน Display  DT08
กดปุม      เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได 3 ระดับดังนี้

ในระบบอัตโนมัติ (Auto)

พัดลมจะทำงานตามความแตกตางของอุณหภูมิหอง กับอุณหภูมิที่ตั้งไว
พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว  high  เมื่อความแตกตางมากกวาหรือเทากับ 3 oC
พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว  medium  เมื่อความแตกตางเทากับ 2 oC 
พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว  low  เมื่อความแตกตางเทากับ 1 oC หรือนอยกวา

หมายเหตุ : เมื่ออยูใน Dry Mode ปุม FAN จะไมทำงาน

4.  Temperature setting
       4.1 บน Remote  LCD5.2  กดปุม       เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งไดในชวง 15-30 oC (58-88oF)
       4.2 บน Display DT08  กดปุม      หรือ     เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งไดในชวง 15-30 oC (58-88oF)

3.  Operating Mode
       กดปุม MODE บน  Remote 5.2 หรือบน Display DT08 เพื่อเลือกระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

2. ขอมูลการใชงาน

2.6.2  ฟงชการทำงาน รีโมท DT08 / LCD5.2 






















