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ข้อควรรัวะงเกี่ยวกะบความปลอดภะย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นและทรัพย์สิน, ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
• การติดตั้งที่ผิดขั้นตอนโดยไม่ใส่ใจในคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายได้

สัญลักษณ์นี้บอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจนเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต
สัญลักษณ์นี้บอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจนเป็นเหตุให้บาดเจ็บ
หรือทรัพย์สินเสียหาย
• เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือมีดังนี้

ไม่ควรปฏิบัติ
ควรปฏิบัติตามคำสั่ง
•

การติดตั้ง
ไม่ใช้เบรก เกอร์ที่ชำรุดหรือทน
กระแสไฟได้ต่ำกว่าการใช้งาน

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

ติดตั้งผลิตภัณ และปิดแผงควบคุม
อย่างระมัดระวัง
• มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

คำเตือน
ต่อสายดินทุกครั้ง

เมื่อต้องทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าควร
ติดต่อผู้ขาย,ช่างไฟผู้ชำนาญ หรือ
ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
ั ฑ์
• ไม่ควรถอดแยกหรือซ่อมผลติภณ

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

ต่อวงจรตามที่กำหนดและติดตั้ง
เบรคเกอร์ด้วยทุกครั้ง
• สายไฟหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟช็อตได้

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

เลือกใช้ขนาดฟิว และเบรกเกอรที์ ่
เหมาะสม

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

ใชป้ม๊ัสญ
ุ ญากาศหรอืกา๊ซเฉอ่ืย (ไนโตรเจน) เมอ่ืทำแบบทดสอบการรว่ัไหลของนำ้ยาหรอืไลอ่ากาศ หา้มอดัอากาศ
หรอืออกซเิจนและไมใ่ชก้า๊ซไวไฟ มฉิะนน้ัอาจทำใหเ้กดิไฟไหมห้รอืระเบดิ
• มค
ี วามเสย่ีงของการเสยีชวีติ ไดร้บับาดเจบ็ ไฟไหมห้รอืการระเบดิ
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ข้อควรรัวะงเกี่ยวกะบความปลอดภะย

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ • มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้
ไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือการบาดเจ็บ
ไฟฟ้าช็อต

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้
ไฟฟ้าช็อต การระเบิดหรือการบาดเจ็บ

•

การใช้งาน

อย่าเปิดเครื่องไว้นานเมื่อความชื้น
ในอากาศสูงและประตูหรือหน้าต่าง
ถูกเปิดอยู่
•

•

อย่าสับสวิตซ์ เปิดหรือปิดเครื่องขณะ
ที่เครื่องยังทำงานอยู่
มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต
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ถ้าพื้นยุบตัวลง อาจส่งผลให้ตัวเครื่อง
ล้มลงจนเป็นเหตุให้ตัวเครื่องและ
ทรัพย์สินเสียหายหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บ

อย่าวางสิ่งของทับสายไฟ

•

อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์(ขณะทำงาน)
โดยที่มือเปียก

•

ส่วนที่มีคมของเครื่องอาจทำให้เกิด
อันตรายโดยเฉพาะบริเวณขอบของตัว
เครื่องและฟิน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที'ติดตั้งจะไม่
เสื่อมสภาพหลังการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟจะไม่
หลุดหรือได้รับความเสียหาย

ความชื้นในอากาศอาจเกิดการควบแน่น
เป็นน้ำจนส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์เปียกหรอื
เสียหาย

•

•

อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ติดตั้ง
ที่ชำรุด

ติดต่อกับผู้ขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับ
อนญาต
ุ ทุกครั้งเมื่อทำการติดตั้ง
•

ใช้ความระมัดระวังในการแกะและ
ติดตั้งผลิตภัณฑ์

อย่าทําการติดตั้งด้วยตัวเอง
ให้ติดต่อศูนย์บริการ

อย่าดัดแปลง บิดหรือยืดสายไฟ

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

อย่าวางเครื่องทำความร้อนหรือเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าอื่นใกล้สายไฟ
•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

ข้อควรรัวะงเกี่ยวกะบความปลอดภะย
อยา่ใหน้า้ํเขา้ในสว่นของอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์
•

อยา่ใชผ้ลติภณัฑใ์นสถานทป่ีดิแนน่
ไมม่อีากาศถา่ยเทเปน็เวลานาน

อยา่เกบ็ใกลก้า๊ซทต่ีดิไฟหรอืทำการจดุ
ไฟใกลผ้ลติภณัฑ์

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ เกิด • มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ หรือ
ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือไฟฟ้าช็อต เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

•

อาจเกิดการขาดออกซิเจนได้

Gasolin

ถา้เกดิเสยีง กลน่ิหรอืควนัทผ่ีดิปกติ
จากตวัเครอ่ืง ใหท้ำการปดิเบรกเกอร์
หรอืทำการตดัวงจรไฟฟา้

เมอ่ืเกดิแกส๊รว่ั ปดิแกส๊และเปดิหนา้
ตา่งเพอ่ืระบายอากาศกอ่นทำการ
เปดิเครอ่ืง
•

มีความเสี่ยงในการเกิดระเบิดหรือเกิด
เพลิงไหม้

อยา่ทำการเปดิเครอ่ืงขณะทเ่ีครอ่ืง
ทำงาน (ถา้มอีปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์
ตดิตง้ัอยู่ อยา่สมัผสั)
•

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต

•

เมื่อผลิตภัณฑ์เปียกน้ำ (น้ำท่วมหรือ
จมน้ำ) ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ
อนญุาต

มีความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิด • มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าช็อต

ระบายอากาศเป็นครั้งคราวเมื่อเปิดเครื่องทำงานร่วมกับ
หม้อหุงข้าวหรืออื่นๆ
•

หยดุการใชง้านและปดิหนา้ตา่งเมอ่ื
เกดิพายุ ถา้เปน็ไปไดค้วรเคลอ่ืนยา้ย
ผลติภณัฑจ์ากหนา้ตา่งกอ่นเกดิพายุ

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

มีความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์

ระวังไม่ให้น้ำเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้า
ช็อต หรือเกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์

ปดิสวติซไ์ฟหลกักอ่นทำความสะอาดหรอืซอ่มบำรงุ
•

มีความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต
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ข้อควรรัวะงเกี่ยวกะบความปลอดภะย
เมื่อไม่ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานานควรปิดเบร กเกอร์หรือ
ถอดปลั๊กสายไฟออก
มีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะเสียหรือได้รับคว ามเสียหาย
หรือเกิดการลืมเปิดเครื่องทิ้งไว้

•

ตรวจสอบการรั่วของ (น้ำยา)
ทุกครั้งหลังการติดตั้งหรือการซ่อม
•

ระดับน้ำยาเครื่องปรับอากาศต่ำอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์

•

อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

ข้อควรระวัง

การติดตั้ง

•

ดูแลให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครขึ้นไปบนตัวเครื่องนอก
อาคารและพลัดตกลงมา

ติดตั้งท่อระบายน้ำเพื่อให้แน่ใจว่า
น้ำสามารถระบายออกได้
• การต่อท่อไม่ถูกต้องอาจทำให้น้ำรั่ว

ติดตั้งตัวเครื่องให้ได้ระดับที่สมดุล
•

เพื่อป้องกันการสั่นหรือน้ำรั่ว

90˚

อย่าติดตั้งตัวเครื่องภายนอกอาคารใน
บริเวณที่ีที่ เสียงดังและลมความร้อน
จากตัวเครื่องจะก่อความเสียหาย
•

อาจก่อให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้าน

ใชค้นในการยกและเคลอ่ืนยา้ย
ผลติภณ
ั ฑต์ง้ัแตส่องคนขน้ึไป

อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่ที่รับลมจาก
ทะเล(ละอองของเกลือ)โดยตรง

• เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

•

อาจส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเป็นสนิม
จนเป็นเหตุให้เครื่องทำงานผิดพลาด
หรือไม่มีประสิทธิภาพ

การใช้งาน

•

อย่าให้ผิวหนังสัมผัสลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศ
โดยตรงเป็นเวลานาน
•

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ไม่ใช้ผลิตภณ
ั ฑ์ ไปเพื่อจุดประสงค์อื่นเช่น
ถนอมอาหาร,งานด้านศิลปะหรืออื่นๆ
•

มีโอกาสที่ทรัพย์สิน
จะได้รับความ
เสียหาย

ข้อควรรัวะงเกี่ยวกะบความปลอดภะย

อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อตหรือทำความเสียหายผลิตภัณฑ์
ในส่วนที่เป็นพลาสติก

•

มีควรเสี่ยงที่จะได้รับการบาดเจ็บ

x
Wa Thinner

ติดตั้งแผ่นกรองอากาศอย่างระมัดระวัง ไม่ยื่นมือหรือวัตถุใดๆเข้าไปในช่อง
ทุกครั้ง และควรทำความสะอาดทุกๆ
ลมเข้าและออกในขณะที่เครื่องทำงาน
2 สัปดาห์หรือมากกว่า
ี วามเสย่ีงทจ่ีะทำใหเ้กดิการบาดเจ็บ • แผน่กรองอากาศทส่ีกปรกจะลดประสทิธภิาพ • ชน้ิส่วนทค่ีมหรอืกำลงัเคลอ่ืนไหว
• มค
หรอืความเสยีหายแกผ่ลติภณ
ั ฑ์
อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย
ในการทำงานของแอรแ์ละอาจทำใหเ้ครอ่ืง
ทำงานผดิพลาดหรอืไดร้บัความเสยีหาย
อย่าขึ้นไปยืนหรือวางสิ่งของบน
ผลิตภัณฑ์(ตัวเครื่องภายนอกอาคาร)

ไม่ควรนำน้ำที่ไหลออกจากตัวเครื่อง
มาบริโภค
•

ไม่ถูกสุขอนามัยและอาจเป็นอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพ

ใช้บันไดหรือเก้าอี้ที่มน่ัคงเมอ่ืตอ้ง
การทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ์
•

ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการ
บาดเจ็บ

ถ่านอาจจะไหม้หรือระเบิดได้

•

มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือ
การระเบิด

ถ้าของเหลวที่ไหลออกจากถ่านสัมผัสผิวหนังของท่าน ควร
ล้างด้วยน้ำสะอาดและห้่ามใช้รีโมทนั้นถ้าถ่านที่ใช้มีน้ำรั่ว

ไม่ควรประกอบหรือแยกส่วนถ่านไฟฉาย
ไม่ควรกำจัดถ่านไฟฉายด้วยการเผา
•

เปลี่ยนถ่านในรีโมทพร้อมกันและให้
มีขนาดเท่าเดิม ไม่ควรใช้ถ่านเก่าและ
ใหม่ผสมกันหรือขนาดต่างกัน

•

สารเคมีภายในถ่านอาจทำให้ผิวหนังไหม้หรือก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพด้านอื่น
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ENGLISH

•

ไม่่ควรจับบริเวณที่เป็นโลหะของตัว
เครื่องขณะทำการถอดแผ่นกรอง
อากาศเนื่องจากโลหะมีความคม

ควรใช้ผ้านุ่มในการทำความสะอาด
ไม่ควรใช้ผงซักฟอกชนิดเข้มข้น,
สารทำละลาย,อื่นๆ

อย่าวางสิ่งของกีดขวางช่องทางเข้า
และออกของลม

การติดตะ้งเครื่องประบอากาศ

บทนํา
สะญละกษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้
สัญลักษณ์นี้แสดงให้รู้ว่าระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
สัญลักษณ์เตือนถึงอันตรายที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศ
NOTICE

สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงข้อความที่น่าสนใจ

Features

รายลัเอียด
ชอ่งปลอ่ยลมเยน็
ฝาขา้ง
ตวัรบัสญัญาณ

ตวักรองอากาศ

ชอ่งดดูลมเขา้

ฝาขา้ง

สายไฟ
ช่องต่อสายไฟ

ทางเข้าของอากาศ

ท่อนํ้ายา

ชอ่งปลอ่ยอากาศ
8 เครอ่ืงปรบะอากาศแบบแขวนใตฝ้า้ (Ceiling Suspended type)

การติดตะ้งเครื่องประบอากาศ

การติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตะ้ง
รูป

รูป

ชื่อ

ชื่อ

ไขควง

โอหม์มิเตอร์

สว่านไฟฟ้า

ประแจหกเหลี่ยม

ตลับเมตร,มีด

แอมปม์เิตอร์

สว่านเจาะ

เครอ่ืงตรวจสอบ
การรว่ัของแกส็(นา้ํยา)

ประแจเลื่อน

เทอร์โมมิเตอร์,
เครื่องวัดระดับ

กุญแจปากตาย

ชดุอปุกรณแ์ฟลรร์ง่ิ

ิ

์

เครอ่ืงสญ
ุ ญากาศ
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การตดิตง้ัเครอ่ืงปรบัอากาศ

ระยะห่างในการติดตั้งและขนาดยูนิต
อยา่งนอ้ย 700 มม.
ชอ่ืรนุ่

อยา่งนอ้ย 300 มม.
อยา่งนอ้ย 700 มม.

ตดิตง้ัแบบแขวนเพ ดาน

อยา่งนอ้ย 600 มม.
อยา่งนอ้ย 300 มม.

อยา่งนอ้ย 700 มม.

อยา่งนอ้ย 300 มม.

อยา่งนอ้ย 600 มม.

10 เครอ่ืงปรบะอากาศแบบแขวนใตฝ้า้ (Ceiling Suspended type)

HVNC136JL52
HVNC196JL52
HVNC246KL52
HVNC306LL52
HVNC366LL52
HVNC366LL53
HVNC368LL52
HVNC408LL52
HVNC488LLA2

ชอ่ืรนุ่
HVUC136JL52
HVUC196JL52
HVUC246KL52
HVUC306LL52
HVUC366LL52
HVUC366LL53
HVUC368LL52
HVUC408LL52
HVUC488LLA2

ขนาด(มม.)
กว้าง

ยาว

สงู

นำ้หนกั
(กก.)

950

650

220

20.5

1,350

650

220

29

1,750

650

220

35

ขนาด(มม.)
สงู

770
870
870

ยาว
240
320
320

นำ้หนกั
(กก.)

540
655
808

31
56
73

900

370

1,160

95

950

330

834

73

900

370

1,160

95

กวา้ง

การติดตะ้งเครื่องประบอากาศ

การเลือกสถานที่ที่เหมาัสมในการติดตะ้ง
เครื่องปรับอากาศภายใน
- ไม่ควรมีแหล่งกำเนิดความร้อนหรือน้ำอยู่บริเวณใกล้เคียง
- ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศ
- สถานที่ที่มีอากาศไหลเวียน
- สถานที่ที่สามารถระบายน้ำออกได้ง่าย
- สถานที่ที่มีการป้องกันเสียงดัง
- ห้ามติดตั้งเครื่องใกล้กับประตู
- ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีพื้นท่ีเหลือจากกำแพง เพดาน หรือ

สิ่งกีดขวางอื่นๆตามรูป
- เครื่องปรับอากาศภายในจะต้องมีพื้นที่สำหรับการ
ซ่อมบำรุง

อยา่งนอ้ย
700 มม.

อยา่งนอ้ย 300 มม.
อยา่งนอ้ย
700 มม.

เครื่องปรับอากาศภายนอก
- ถ้ามีการติดผ้าใบเพื่อบังแดดหรือกันฝน ระวังอย่าให้ผ้าใบบังลมความร้อนที่ระบายออกจากคอนเดนเซอร์
- ไม่ควรมีสัตว์เลี้ยงหรือต้นไม้บริเวณใกล้เคียงเพราะอาจได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนที่ปล่อยออกมา
- ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีพื้นท่ีเหลือจากกำแพง เพดาน หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆตามรูป
- ยึดตัวเครื่ิองภายนอกด้วยโบลท์กับนัท(ขนาด 10 มม.) อย่าง แน่นหนา และจัดให้อยู่ในแนวระดับพื้นคอนกรีตหรือแท่น
ที่มั่นคง
- เมื่อติดตั้งบนผนัง,หลังคาหรือชายคา ยึดฐานของบริเวณที่ยึดให้แน่นด้วยตะปูหรือสายไฟ คิดถึงผลกระทบของลมและ
แผ่นดินไหว
-ในกรณีการสั่นของตัวเครื่องทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของตัวท่อให้ยึดตัวเครื่องด้วยบูชป้องกันการสั่นสะเทือน
อย่างน้อย
30ซม.

รวั้
สิ่งก หรือ
ดี ขว
าง

หลงั

คากนั

อย่างน้อย
30ซม.

แดด
อย่More
างน้อthan
ย
30ซม.
30cm
อย่างน้อย 60ซม.
อย่างน้อย 70ซม.

โบลท์

หลงั

คากนั

แดด
More than

รวั้
สงิ่ ก หรือ
ดี ขว
าง

อย่30cm
างน้อย
30ซม.

อย่างน้อย 60ซม.

(Service space)

อย่างน้อย 60ซม.
อย่างน้อย 70ซม.

ตําแหน่งที่ต่อท่อ
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การติดตะ้งเครื่องประบอากาศ

การติดตั้งบริเวณชายทะเล
ถ้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายนอกใกล้บริเวณทะเล เราควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสลมทะเลโดยตรง โดยการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศภายนอกไว้ในทิศทางที่มีลักษณะดังรูป

ลมทะเล

ลมทะเล

ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายนอกใกล้บริเวณทะเลจะต้องมีตัวป้องกันลมทะเลไม่ให้สัมผัสโดยตรงโดยมีลักษณะ
ดังรูป
ที่ป้องกันลม
ลมทะเล

1.

2.

• ที่บังลมจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอเพื่อป้องกันลมทะเลที่

พัดมาจากทะเล
• ที่บังลมควรจะมีความสูงและความกว้างมากกว่า 150% ของ
ขนาดเครื่องปรับอากาศภายนอก
• ระยะห่างระหว่างตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกกับตัวป้องกัน
ลมทะเลไม่ควรน้อยกว่า 70 cm. เพื่อให้ง่ายต่อการระบายอากาศ
ของเครื่องปรับอากาศ

ถ้าท่านไม่สามารถติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งได้ โปรดติดต่อกับทางบริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการเคลอืบ
สารป้องกันการสึกกร่อน
ท่านควรทําความสะอาดเพื่อกําจัดฝุ่นหรือสารประกอบของกรดที่เกาะบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้นํ้า

ข้อควรระวัง

ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่มีสารกัดกร่อน เช่นกรดหรือแก๊สอัลคาไลน์
2. ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้บริเวณที่โดนลมทะเลโดยตรงมันสามารถที่ทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดการกัดกร่อน หากเกิดการกัดกร่อน
ครีบคอนเดนเซอร์ ซง่ึเปน็สาเหตุ ที่ทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศลดลง
3. ถ้าเครื่องปรับอากาศภายนอกอยู่ใกล้บริเวณทะเล มันควรที่จะมีการหลีกเลี่ยงจากลมทะเลหรือก็ควรที่จะเพิ่มในส่วนของสารเคลือบ
ที่ป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

1.

12 เครอ่ืงปรบะอากาศแบบแขวนใตฝ้า้ (Ceiling Suspended type)

การตดิตง้ัเครอ่ืงปรบัอากาศ

ความยาวของทอ่และระดบัความสงู
A (เมตร)

( )

B (เมตร)

( . . )

(

/

)

(

.)

HV-C136JL52
HV-C196JL52
HV-C246KL52
HV-C306LL52
HV-C366LL52

30

HV-C366LL53 (36,000)
HV-C368LL52
HV-C408LL52

3/8

HV-C488LLA2

3/4

7.5

30

15

เครอ่ืงปรบัอากาศภายนอก

เครอ่ืงปรบัอากาศภายใน
A

เครอ่ืงปรบัอากาศภายนอก
ทอ่ดกันำม้นั

A

(Oil trap)

A

B

B

เครอ่ืงปรบัอากาศภายนอก

10

เครอ่ืงปรบัอากาศภายใน

B

- กรณีระดับความสูง
มากกว่า 5 เมตร

B

เครอ่ืงปรบัอากาศภายใน

ข้อควรระวัง
- ความยาวมาตราฐานอ้างอิงจากความสามารถในการทําความเย็นสูงสุด

คมู่อืการตดิตง้ะเครอ่ืงปรบะอากาศ 13

14 เครอ่ืงปรบะอากาศแบบแขวนใตฝ้า้ (Ceiling Suspended type)

VJ

855

320

VK

1255

320

VL

1655

320

การติดตะ้งเครื่องประบอากาศ

คำเตอืน

: ขน
ั นอ็ต และ โบลท์ ใหแ้นน่ เพื�อปอ้งกนัยนูติหลดุออกจากเหลก็ยดึ

โบลท์

(W3/8 or M10)

นอ็ต

แหวนรอง M10

(W3/8 or M10)

(accesso ry)

แหวนสปรงิ
(M10)

แหวนรอง M10

(accesso ry)

นอ็ต

(W3/8 or M10)

เจาะรูที�กำแพง

WALL
Indoor

Outdoor

(3/16"~5/16")

เจาะรขูนาด �� มลิลเิมตร สำหรบัทอ่นํ�ายาและทอ่นํ�าทิ�ง
ใหม้ลีกัษณะลาดเอยีงดงัรปู

5-7mm

•
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การติดตะ้งเครื่องประบอากาศ

คาํเตอืน
1. ในการตดิตง้ัเครอ่ืงปรบัอากาศภายในความลาดเอยีงในการระบายนา้ํทง้ิมคีวามสาํคญัมาก
ตอ่เครอ่ืงปรบัอากาศชนดิน้ี
2. ความหนาของฉนวนทน่ีอ้ยทส่ีดุสาํรบัทอ่ตอ่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 10 มม.

ดา้นหนา้
* ตวัเครอ่ืงจะตอ้งมคีวามเอยีงในแนรราบ
* ความลาดเอยีงควรจะมคีา่ประมาณ 1 หรอืระหวา่ง 10-20 มม. โดยใหเ้อยีงมาทาง
ดา้นทอ่ระบายนา้ํทง้ิดงัรปู
เพดาน
10~20 มม.

ดา้นขา้ง

* เมอ่ืตดิตง้เสรจ็ตวัเครอ่ืงจะตอ้งมคีวามลาดในการตดิตง้ั
เพดาน
15~20mm

16 เครอ่ืงปรบะอากาศแบบแขวนใตฝ้า้ (Ceiling Suspended type)

การติดตะ้งเครื่องประบอากาศ

เตรียมชิ้นส่วนของการติดตะ้งแลัเครื่องมือ
No.

ชิ้นส่วนการติดตั้งและเครื่องมือ
อปุกรณ์แฟลรร์ง่ิ (ชดบานทอ
ุ
่ Ø 6.35 - Ø 19.05)

ใช้งาน

1
2
3
4
5

ที่ตัดท่อ(สูงสุด35mm)
ประแจ(H5,H4 ประแจหกเหลี่ยม)
ที่ดัดท่อ

สําหรับเปิดวาล์วบริการ
สําหรับดัดท่อ

6

เครื่องตรวจสอบการรั่ว

ตรวจสอบการรั่วของก๊าซที่ส่วนต่อของท่อ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

แมนนโิฟลด์เกจ
หัวชาร์จ
ปัม๊ สญุญากาศ
เครื่องวัดความสมดุลในการชาร์จสารทําความเย็น

ใช้วัดความดันและอัดสารทําความเย็นเข้าระบบ
ใช้สําหรับต่อกับถังสารทําความเย็น
สําหรับใช้ดูดอากาศออกจากระบบ
วัดปริมาณของสารทําความเย็น
อัดก๊าซเพื่อทําความสะอาดท่อ

19
20
21
22
23
24

Reamer

ถังสารทําความเย็น(Freon-22)
ประแจเลื่อน
ไขควง (
)
คีมตัด
ตลับเมตร
สว่านเจาะ
โวล์ทมิเตอร์,แอมป์์มิเตอร์,แคลมปม์เิตอร์
ทดสอบความต้านทานฉนวน
เทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว
ท่อทองแดง
วัสดุที่เป็นฉนวน
แถบกาว
เบรกเกอร์ปอ้ งกันไฟฟ้ารั่ว
สายไฟ

บานท่อ
กําจัดครีบคมที่เกิดจากการตัดท่อ
ทําการตัดท่อ

เพื่อขันส่วนข้อต่อต่างๆของท่อ
ขนัสกรู
ตัดลวด
วัดความยาว
เจาะรูที่เป็นผนงัคอนกรตีและบลอ็ค
วัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
วัดความต้านทานของฉนวน

วัดอุณหภูมิอากาศทางเข้าและทางออกของเครื่อง
ปรับอากาศภายใน

ใช้ในการต่อท่อ
ใช้คลุมท่อที่ใช้ติดตั้ง
ใช้พันท่อเมื่อต่อเสร็จเเล้ว
ปิดกระแสไฟฟ้าหลัก
เพื่อต่อสายไฟจากเครื่องปรับอากาศภายในไปยัง
เครื่องปรับอากาศภายนอก
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การเตรียมติดตะ้งท่อ
สาเหตุหลักของการรั่วของก๊าซมาจากการบานท่อ
ควรทำการบานท่อให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) ตัดท่อและสายไฟ
•

ใช้อุปกรณ์ชุดท่อทองแดง หรือท่อที่หาซื้อได้ทั่วไป

•

วัดความยาวระหว่างตัวเครื่องภายในกับภายนอก

•

ตัดท่อให้มีความยาวมากกว่าที่วัดได้เล็กน้อย

•

ตัดสายไฟให้มีความยาวมากกว่าความยาวท่อ
1.5 เมตร

ท่อทอง
แดง

เอียง ไม่แน่นอน หยาบ

90

ท่อ

รีมเมอร์

จุดที่หันลง

2) การลบเสี้ยน

ลบเสี้ยนที่บริเวณปลายท่อที่ถูกตัดให้หมดโดยใช้
รีมเมอร์
• หันด้่านปลายของท่อทองแดงลงในทิศทางที่ต้องการ
ลบเสี้ยนออกเพื่อไม่ให้เศษทองแดงเข้าไปในท่อ
•

แฟลรน์ทั
ท่อทองแดง

3) ใส่น็อต
•

ึ่ ิ ู่ ั ั ื่ ั้
นำแฟลรน์ทัซงตดอยกบตวเครองทงภายในและ
ั
ั้ ่
่
ภายนอกออกมา หลงจากนนใสลงไปบนทอ
ั
่ี ี้
้ (จะใสไมไดภายหลงจาก
่ ่ ้
ั
หลงจากทลบเสยนแลว
่ ็ ้
บานทอเสรจแลว)

4) งานบานท่อ
•

จับท่อทองแดงด้วยแท่นพิมพ์ตามขนาดที่บอกไว้ใน
ตารางด้านล่าง
เส้นผ่านศูนย์กลาง

มม.

Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05

นิ้ว

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

“A”
มม.

1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.6~1.8

ตรวจดูว่ารูของท่อทองแดงมีขนาดเท่ากับเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่กำหนดในตาราง

ด้ามจับ
แท่นจับ

"A"

•

เปรียบเทียบงานบานท่อกับรูป
ถ้าการบานท่อไม่ถูกต้องให้ทำการตัดแล้วบานใหม่
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ตัวจับยึด
โคน

ท่อทองแดง
ด้ามล็อค เครื่องหมายลูกศรสีแดง
ขอบเรียบทั้งวง

ภายในต้องไม่มีรอย
=

5) ตรวจสอบ
•

แท่นจับ

ขอบกว้างเท่ากันทั้งวง

งานบานท่อที่ไม่เหมาะสม =

เอียง ผิวหน้าแตก รอยแตก หนาไม่
เท่ากัน

การติดตะ้งเครื่องประบอากาศ

การเชื่อมต่อท่อ

1. เดินท่อเครื่องปรับอากาศภายในและท่อระบายนํ้าออกมาจากช่อง
2. วางท่อกับท่อนํ้าทิ้งไปทางด้านหลัง
3. ใส่สายไฟเข้าไปในช่องของเครื่องปรับอากาศภายใน
่ วรตอ่สายไฟเขา้ในวงจรเครอ่ืงปรบัอากาศภายใน
• ไมค
็ วงเลก็เพอ่ืงา่ยในการตอ่ภายหลงั
• ทำสายไฟใหเ้ปน
4. พันเทปผ้าที่ท่อและต่อสายไฟ
5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายใน
6. ต่อท่อเข้ากับตัวเครื่องปรับอากาศภายใน
• วัดแนวของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อแล้วขัน
แฟลร์นทัใหแ้นน่พอประมาณ
ั แฟลรน์ทัดว้ยประแจวดัแรงบดิ
• ขั้นสุดท้าย ขน
เมื่อไรที่ขนั แฟลรน์ทัดว้ยประแจวดัแรงบดิ
ต้องแน่ใจว่าทิศ ทางในการขันถูกต้อง
ท่อของตัวเครื่องภายใน

ขนาดท่อ
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

แฟลรน์ทั

ท่อ

แรงบิด(kgf*m)
ประแจ

ประแจวัดแรงบิด

คําเตือนในการดะดท่อ

1. ถ้ามีความจําเป็นในการดัดหรืองอท่อให้ใช้สปริงติดกับท่อ
เพื่อช่วยในการดัดท่อ
• โปรดทําด้วยความระมัดระวังและควรใช้แรงที่เหมาะสม
• จับท่อที่ดัดด้วยมือทั้งสองข้างและดัดหรืองออย่างช้าๆ
อย่าทําให้หัก
• ควรจําไว้ว่ารัศมีในการดัดท่อไม่ควรน้อยกว่า 70 mm
(ดังรูปที่ 1)
2.ไม่ควรทําการดัดท่อซํ้าที่เดิมอีกครั้งเพื่อป้องกันท่อจาก
การแตกหัก
3.ในการงอท่อควรจะมีระยะในการงอท่อที่เป็นไปได้
(ดังรูปที่ 2)

สปริง
R70mm

รูปที่ 1

R

รูปที่ 2
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การเดนิสายไฟฟา้
การตอ่สายไฟเขา้กบัชดุตดิตง้ัภายใน

Control terminal board

1) ถอดฝา้ขา้งฝง่ัซา้ยของตวัยนูติออก
2) ตอ่สายไฟกบัเทอรม์นิอลในคอนโทรลบอรด์เขา้กบัชดุตดิตง้ัภายนอก
* ตรวจสอบสขีองสายไฟใหม้น่ัใจวา่ถกูตอ้งระหวา่งชดุตดิตง้ัภายในกบั
ชดุตดิตง้ัภายนอก

ระบบไฟฟา้ 1 เฟส
เทอรม์นิอลชดุตดิตง้ัภายนอก
1(L) 2(N) 3

1(L) 2(N)

เทอรม์นิอลชดุตดิตง้ัภายใน
1(L)

2(N)

3

พาวเวอรอ์นิพทุ

ระบบไฟฟา้ 3 เฟส - แบบท่ี 1
R

เทอรม์นิอลชดุตดิตง้ัภายนอก

S

T

N

1(L) 2(N) 3

เทอรม์นิอลชดุตดิตง้ัภายใน
1(L)

2(N)

3

พาวเวอรอ์นิพทุ

ระบบไฟฟา้ 3 เฟส - แบบท่ี 2
R

เทอรม์นิอลชดุตดิตง้ัภายนอก

S

T

N

1(L) 2(N) 3

เทอรม์นิอลชดุตดิตง้ัภายใน
1(L)

พาวเวอรอ์นิพทุ

คำเตอืน

สายดนิควรยาวกวา่สายชนดิอน่ื
ตดิตง้ัตามแผนผงัของวงจรดา้นหลงัฝาครอบ
• ตอ่สายไฟใหแ้นน
่
•
•
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2(N)

3

การติดตะ้งเครื่องประบอากาศ

การต่อท่อเข้ากะบเครื่องประบอากาศภายนอก
1.จัดแนวของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อแล้วขันแฟลรน์ทัดว้ยมอื
ให้แน่นพอ
2. ขั้นสุดท้ายขันแฟลร์นัทให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิด
จนประแจคลก๊ิ
• เมื่อขันแฟลร์นัทด้วยประแจวัดแรงบิดควรแน่ใจว่าทิศทาง
ในการขันเพื่อให้แน่นเป็นทิศทางเดียวกับลูกศรของประแจ
ขนาดท่อ
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

ท่อด้าน

เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

ตัวเครื่องภายนอก

ท่อด้าน
เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

แรงบิด(kgf*m)
1.8-2.5
3.4-4.2
5.5-6.6
6.3-8.2
9.9-12.1

ประแจขันแรงบิด

การต่อสายไฟเข้าสู่เครื่องประบอากาศภายนอก
1. เปิดฝาครอบแผงควบคุมจากเครื่องปรับอากาศภายนอก
โดยขันสกรูออก
2. ต่อสายไฟเข้ากับตัวแผงต่อไฟฟ้าบนแผงควบคุมและต้องแน่ใจว่า
สายไฟมีการต่อที่แน่นกับแผงควบคุม
3. ใส่ฝาครอบแผงควบคุมกลับเข้าสู่ที่เดิมโดยใช้สกรูยึด

ชดุตดิตง้ัภายนอก
เทอรม์นิอลบลอ็ค
มากกวา่ 5 มม.
ตวัยดึสายไฟ
พาวเวอรซ์พัพลาย

สายไฟพาวเวอร์
ซพัพลาย
สายไฟเชอ่ืมตอ่เขา้
ชดุตดิตง้ัภายใน

คําเตือน : ควรมีการต่อสายดิน
•
•

ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ควรมีการต่อสายดิน
การไม่ต่อสายดินเป็นสาเหตุทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ฝาปดิกลอ่ง
คอนโทรล

ตวัยดึสายไฟ
เชอ่ืมตอ่ชดุตดิตง้ัภายใน
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การรับายนํ้่า
การตรวจสอบการระบายนํ้า
1. นําท่อนาํ้หรือสายยางสอดเข้าไปภายในของเครื่องปรับอากาศภายใน
2. รินนํ้าลงในท่อใ ้ ั้ ํ้ ไหลเข้าสู่เครื่องปรับอากาศภายใน
3. ตรวจสอบดูว่ามีการระบายนํ้าออกจากเครื่องปรับอากาศภายในและมีการรั่วของท่อนํ้าทิ้ง
ของเครื่องปรับอากาศหรือไม่

ท่อระบายนํ้าทิ้ง

1. การเดินท่อนํ้าทิ้งควรมีการเดินท่อให้นํ้าไหลง่ายที่สุด
โดยทําตามดังรูปด้านขวา

ความลาดเอียง

2. ห้ามทําการเดินท่อนํ้าทิ้งดังภาพข้างล่างนี้
มีการยกตัวขึ้นของท่อระบายนํ้า ท่อระบายนํ้ามีการเดินท่อเป็นคลื่น ท่อระบายนํ้าจุ่มลงในแหล่งนํ้า
Air

Water
leakage

Water
leakage

Waving
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Water
leakage

ช่องว่างน้อยกว่า 50 มม.

ม
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การแวคคม่ะแลัการเชค็รว่ะทอ่นำ้ยา
ภายหลงัจากการขนัแฟลรน์ทัทต่ีอ่ระหวา่งแฟนคอยลย์นูติและคอนเดนซง่ิยนูทิแนน่เปน็ทเ่ีรยีบรอ้ย
1. ตรวจสอบการขนัแฟลรน์ทัใหแ้นน่ ไมร่ว่ัซมึทง้ัดา้น
ความดนัสงูและความดนัตา่ํ
2.
3. ตอ่เเมนนโิฟลดเ์กจเขา้กบัลกูศร
4. ตอ่สายแมนนโิฟลดเ์กจเขา้กบัเครอ่ืงแวคคม่ัปม๊ัและเปดิ
วาลว์ทแ่ีมนนโิฟลด์เกจดา้นซา้ยมอืพรอ้มเปดิเครอ่ืงแวคคม่ั
5. แวคคม่ัจนเขม็บนแมนนโิฟลด์เกจชท้ี่ี 30 นว้ิปรอท และเปดิ
วาลว์ทแ่ีมนนโิฟลด์เกจถอดสายออกจากเครอ่ืงแวคคม่ัปม๊ั
และปดิเครอ่ืง ยา้ยมาตอ่เขา้กบันา้ํยาฟรอีอน พรอ้มกบัการ
ไลอ่ากาศในสายถงัออก
6. ทำการชารจ์นา้ํยาเขา้ระบบโดยเปดิวาลว์ทแ่ีมนนโิฟลดเ์กจดา้นซา้ยมอื
และคอ่ยๆเปดิวาลว์ทถ่ีงันา้ํยา ปลอ่ยนา้ํยาเขา้เครอ่ืงชา้ๆจนนา้ํยาไมเ่ขา้แลว้
ใหเ้ดนิเครอ่ืงและเตมินา้ํยาตอ่จนไดน้า้ํยาตามพกิดัทต่ีอ้งการ
ประมาณ 60-75 ปอนด/์ ตารางนิว้
7. เมอ่ืเตมินา้ํยาจนไดค้วามเยน็เตม็พกิดัแลว้ ใหเ้ปดิวาลว์ทถ่ีงันา้ํยาและแมนนโิฟลดเ์กจ แลว้ถอดสาย
แมนนโิฟลดเ์กจทว่ีาลว์ลกูศรออก และปดิฝาวาลว์ลกูศรใหแ้นน่ พรอ้มตรวจการรว่ัซมึทว่ีาลว์ลกูศร
อกีครง้ัดว้ยฟองสบู่
:
คำเตอืน
ใช้ปม๊ัสญ
ุ ญากาศหรอืกา๊ซเฉอ่ืย (ไนโตรเจน) เมอ่ืทำแบบทดสอบการรว่ัไหลของนำ้ยาหรอืไลอ่ากาศ หา้มอดัอากาศ
หรอืออกซเิจนและไมใ่ชก้า๊ซไวไฟ มฉิะนน้ัอาจทำใหเ้กดิไฟไหมห้รอืระเบดิ
- มคีวามเสย่ีงของการเสยีชวีติ ไดร้บับาดเจบ็ ไฟไหมห้รอืการระเบดิ

4
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ลกะษณัการเดนิทอ่นำ้ยาแลัทอ่รับายนำ้ทง้ิ
การตอ่ทอ่ระบายนำ้ทง้ิควรใหส้งูกวา่พน้ืดนิ
และไมค่วรจมุ่ลงในทอ่นา้ํทง้ัหมดควรยดึ
กบัฝาผนงัดว้ยแคลม้ยดึ (SADDLE)

ในกรณทีค่ีอนเดนซง่ิยนูติ
ตดิตง้ัตำ่กวา่แฟนคอยลย์นูติ
1
2

ในกรณทีค่ีอนเดนซง่ิยนูติ
ตดิตง้ัสงูกวา่แฟนคอยลย์นูติ (รปูท่ี 2)
1
2

3

24 เครอ่ืงปรบะอากาศแบบแขวนใตฝ้า้ (Ceiling Suspended type)

SADDLE

