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ขอมูลทั่วไป

     ขอแสดงความยินดีที่ทานเลือกใช
เคร่ืองปรับอากาศ “เทรน” ซ่ึงไดรับการ
ออกแบบและผลิตอยางพิถีพิถัน ภายใต
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะทำให
ทานรูสึกเย็นสบาย สะดวกกับการบำรุง
รักษาที่งาย เอกสารฉบับนี้จะแนะนำ
เพ่ือใหทานคุนเคยกับเคร่ืองปรับอากาศ
เทรน และชี้แนะถึงการติดตั้ง การใช
งานและการบำรุงรักษาอยางถูกตอง
โปรดศึกษาคูมืออยางละเอียดกอนการ
ใชงาน

     เครื่องปรับอากาศแยกสวนแบบ
ซอนในฝาเพดาน เทรน MCAE รุน
Cassette 1 way ใชติดตั ้งภายใน
หองปรับอากาศโดยตรงโดยไมตอง
ใชทอลมและใชรวมกับคอนเดนซ่ิงยูนิต
ตัวเคร่ืองประกอบดวยชุดพัดลมสวนทำ
ความเย็น แผงกรองอากาศ หนากาก
ลมสงและลมกลับ รวมทั้งชุดระบบ
ควบคุม ประกอบครบชุดภายในตัว
เครื่อง

     เทรน MCAE รุน Cassette 1 way
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนควบคุม
การทำงานดวยรีโมทคอนโทรลระบบ
อิเลคโทรนิค เหมาะสำหรับการปรับ
อากาศทุกหอง และชวยใหทานประหยัด
เงินไดมากกวาที่คิด

การตรวจรับเคร่ือง
     เมื ่อไดรับเครื ่อง โปรดตรวสอบ
ความเรียบรอยท่ัวๆไป โดยเฉพาะความ
เสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนไดจากการขน
สง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจากภายนอก
โปรดบันทึกความเสียหายซึ่งอาจมีไว
เปนหลักฐานในใบรับสินคา พรอมทั้ง
แจงตอ เทรน(ประเทศไทย) และตัวแทน
จำหนายทราบ เพื่อขอคาชดใชความ
เสียหายจากบริษัท ผูทำการขนสง

หมายเหตุ
     คูมือเลมนี้ไมไดรวมถึง ทุกสาเหตุ
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากการติดตั้ง
ดังนั้นหากมีปญหาใดๆ เกิดขึ้นที่ไมได
ระบุไวในคูมือเลมนี้ หรือหากตองการ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดสอบถามไดท่ี เทรน
(ประเทศไทย)

ขอมูลดานการกำจัด

สัญลักษณขางตนหมายความวาตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทองถิ่น

ผลิตภัณฑของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่อง ควรกำจัดแยกจากขยะใน

ครัวเรือน เม่ือผลิตภัณฑน้ีหมดอายุการใชงาน ใหนำไปยังจุดรวบรวมท่ีหนวย

งานทองถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑของคุณ

และ/หรือแบตเตอรี่จะชวยรักษาทรัพยาการธรรมชาติ และทำใหมั่นใจ

วาการรีไซเคิลนั้นจะปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม
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สารบัญ

ขอมูลทั่วไป

ขอควรคำนึงเพื่อความปลอดภัย

2
4

รูปภาพระบบเครื่องปรับอากาศ 5
การติดตั้งแฟนคอยลยูนิต 6
การเดินทอน้ำทิ้ง 9
การไลอากาศและเช็ครั่วทอน้ำยา 10
การเดินสายไฟ 12
การติดตั้งรีโมทคอนโทรลแบบไรสายและมีสาย
Digital LED Display

14

ผังการเดินสายไฟ 15
ขอมูลดานมิติเครื่อง 18
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สถานที่ที่มีแหลงกำเนิดประกายไฟ แหลงกำเนิดไฟที่มีการเผาไหมหรือ

ติดไฟไดอยางตอเนื่อง

ขอควรคำนึงเพื่อความปลอดภัย

• สัญลักษณที่กำหนดและความหมายไดแสดงไวดังตอไปนี้

คำเตือน
ถาติดตั้งไมถูกวิธี อาจทำใหไดรับบาดเจ็บถึงแกชีวิตได

ขอควรระวัง
ถาติดตั้งไมถูกวิธี อาจทำใหไดรับบาดเจ็บ หรือทำความเสียหายใหกับสิ่ง

ที่อยูรอบขางได

• เม่ือศึกษาคูมือเรียบรอยแลว กรุณาเก็บคูมือการติดต้ัง และคูมือการใชงาน

ไวดวยกันในที่ที่สามารถหยิบใชไดสะดวก

คำเตือน
 อยาติดตั้งเครื่องดวยตัวทานเอง (ผูใชเครื่อง)

หากติดต้ังไมถูกวิธี อาจทำใหทานไดรับบาดเจ็บจากไฟไหม ถูกไฟฟาดูดเคร่ือง

หลนทับ หรือน้ำหยด ควรปรึกษารานคาที่เปนตัวแทนจำหนายเครื่องให

ทานหรือชางที่มีความชำนาญ

สถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องตองเปนที่ซึ่งสามารถรับน้ำหนักเครื่องได

หากติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่ไมแข็งแรง เครื่องอาจหลนทับทำใหไดรับ

บาดเจ็บได

ใชสายไฟที่มีคุณสมบัติมาตรฐานเฉพาะสำหรับการเชื่อมตอการทำงาน

ระหวางเครื่องตัวในกับเครื่องตัวนอก ขันใหแนนไวที่ฐานเสียบขั้วสายไฟ

เพื่อไมใหกำลังไฟปะทะกัน

หากเชื่อมตอและติดตั้งไมเรียบรอย อาจจะเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟไหมได

อยาทำการตอสายไฟเสริมระหวางสายไฟที่ใหมากับเครื่องกับอุปกรณติด

ตอสายไฟ (Breaker) และอยาตอสายไฟรวมกับแหลงจายไฟฟาอ่ืน

เพราะถาใชไฟฟาเกินกำลัง หรือข้ัวเสียบไมแนนพอจะเปนสาเหตุใหเกิดไฟ

ฟาลัดวงจรหรือเกิดไฟไหมได

เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลว อยาลืมตรวจสอบน้ำยาทำความเย็นวารั่วไหล

หรือไม

ถาน้ำยาท่ีมีสถานะเปนแกสเกิดการร่ัวภายในเคร่ืองปรับอาหาศตัวในและไหล

เขาไปสัมผัสกับไฟของฮีทเตอร Space Heater และเตาอบ อาจเกิดอันตรายได

การติดตั้งปลอดภัย ควรปฏิบัติตามคูมือการติดตั้ง

ศึกษางานดานไฟฟาจากคูมือการติดตั้งและตองใชไฟจากแหลงจาย

ไฟแยกออกจากเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ
หากกำลังไฟฟาไมเพียงพอ หรืองานดานไฟฟาไมเรียบรอย อาจจะเปน

สาเหตุใหเกิดไฟไหมหรือไฟดูด

เพราะถาติดต้ังบกพรอง อาจทำใหไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม ไฟฟาดู เคร่ืองหลน

ทับหรือน้ำหยด เปนตน

คำเตือน
ควรใชอุปกรณที่จัดใหเฉพาะกับงานที่ติดตั้งนี้เทานั้น

หากใชอุปกรณที่ไมถูกสวนจะเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บหรือน้ำหยด ทำให

เกิดไฟไหม ไฟดูด หรือเครื่องหลนทับ เปนตน

ใหหยุดทำงาน และปดแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศทันที เพราะอาจเปน

สาเหตุของการเกิดความเสียหาย ไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม ใหติดตอตัวแทน

จำหนาย

ในขณะติดตั้งระบบหรือขนยายตัวเครื่อง ตรวจสอบอยาใหมีสารอื่นใด

นอกจากน้ำยาทำความเย็น เขาไปในวงจรของน้ำยาทำความเย็น

เน่ืองจากสารแปลกปลอมตางๆ เชน อากาศ อาจเปนสาเหตุใหความดันสูง

ผิดปกติ หรือเกิดการระเบิดขึ้นได

ขอควรระวัง
 การตอสายดิน

 ระวังอยาตอสายดินกับทอกาซ ทอน้ำ สายลอไฟา หรือสายโทรศัพท เพราะ

จะทำใหถูกไฟดูด

 อยาติดตั้งเครื่องในบริเวณที่อาจมีกาซรั่วไหล

เพราะถาแกสรั่วไหลและสะสมในบริเวณนั้นจนถึงระดับหนึ่ง จะทำใหเกิด

ระเบิดขึ้นได

ติดตั้งเบรคเกอรสำหรับไฟรั่วลงดินในสถานที่ที่ควรติดตั้ง (เชน บริเวณที่ชื้น)

หากไมติดตั้งเบรคเกอรสำหรับไฟรั่วลงดิน อาจทำใหเกิดไฟดูดได

ขอควรระวัง
หลีกเล่ียงการติดต้ังในสถานท่ีซ่ึงอาจกอใหเกิดปญาหากับเคร่ืองปรับอากาศ

ดังตอไปนี้

• สถานที่ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของกาซที่ไหมไฟได

• สถานที่ซึ่งเต็มไปดวยน้ำมันเครื่อง

• สถานที่บริเวณชายทะเล

• บริเวณที่เปนกรดกำมะถัน เชน ใกลบอน้ำพุรอน

• สถานที่ที่มีการใชอุปกรณความถี่สูงหรืออุปกรณไรสาย

• 

 

อยาลืมเปดฝาครอบสวนที่เปนสายไฟของเครื่องตัวในและฝาครอบสวนที่

ทำงานของเครื่องตัวนอกใหแนน

หากปดไมแนน จะเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมหรือไฟดูดเนื่องจากฝุนหรือน้ำเขา

เครื่องได

ควรติดตั้งอุปกรณตามมาตรฐานการตอสายไฟของประเทศ

ควรศึกษาวิธีการตอทอน้ำทิ้งและการตอทอจากคูมือการติดตั้งโดยละเอียด

หากมีขอบกพรองในการติดตั้งทอน้ำทิ้งหรืองานติดตั้งทอ อาจทำใหน้ำ

หยดจากตัวเครื่องและทำความเสียหายกับเครื่องใชภายในบานได

ขันนัทแฟรดวยประแจขันแบบกำหนดทอรคไดใหเปนไปตามที่กำหนดใน

คูมือนี้

หากขันแนนเกินไปนัทแฟรอาจจะเสียหาย และเม่ือปลอยท้ิงไวนานเกิน

ไปอาจทำใหน้ำยารั่วออกมาได

การตรวจสอบรอยร่ัวของระบบ

ตองใชกาซไนโตรเจนตอผานวาลวควบคุมความดันเทานั้น หามตอกาซไนโตร

เจนโดยตรงหรือใชออกซิเจนหรืออากาศอัดเขาระบบเพื่อการตรวจสอบรอยรั่ว

เพราะจะทำใหเกิดการระเบิดได

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งและปฏิบัติตามขอแนะนำและ
คำเตือนในคูมืออยางเครงครัด ซึ่งมีขอความสำคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย กอนติดตั้งหรือซอมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

สารทำความเย็น R32 เปนสารทำความเย็นที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง
แตสามารถติดไฟไดในอัตราต่ำ

ตองแนใจวาไดตัดไฟที่สายไฟหลักแลว ในกรณีที่จะทำการติดตั้งแผง

ควบคุมอิเล็กทรอนิกสหรือการเดินสายไฟ

อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟดูดได

เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ เชน มีกลิ่นควันไฟ เปนตน
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รูปภาพระบบเครื่องปรับอากาศ

ECONOECONO

ON
FANCOOLDRYHEATAUTO

OFFPOWERCOOL
SW

Z Z

MODE

LOUVER

SWEEP

FRONTBLADE
LIGHT

OFF

ON POWERCOOL

ECONO

SLEEP

SEND

ชองลมเขา
อยูดานขางและดานหลัง

สายไฟเชื่อมระหวาง
แฟนคอยลและคอนเดนซิ่งยูนิต

ชองเก็บรีโมท

รีโมทคอนโทรล
ใชควบคุมการทำงาน
ของเครื่องปรับอากาศ

แผนกรองอากาศ ไฟแสดงการทำงาน

ฝาหนาเครื่อง

ชองสงลมเย็น

ชองลมกลับ ทอน้ำทิ้ง

ทอน้ำยา

แฟนคอยลยูนิต

ชองลมรอนออก

คอนเดนซิ่งยูนิต

(ลักษณะของเครื่องอาจแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับรุนที่ใช)
หมายเหตุ : หลังจากติดตั้งเสร็จแลว ใหศึกษารายละเอียดการใชงานจากคูมือ MCAE-SVU01A

ทอน้ำทิ้งระบายน้ำ
ที่เกิดในขณะทำความเย็น

ทอน้ำยา
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การติดตั้งแฟนคอยลยูนิต

1) ถอดฟลเตอร และเฟรมฟลเตอรออกทุกชิ้น

2) ถอดสกรูยึดฝาหนา แลวเลื่อนฝาหนาไปดานบนเล็กนอย และถอดขอตอสาย Display ออก

3) ถอดสกรูยึดเฟรมหนากาก ดานลางออกทุกตัว

4) ถอดสกรูยึดเฟรมหนากาก ดานบนออกทุกตัว

5) ถอดขอตอสายมอเตอร Stepping ทั้งดานซายและขวาออก

ถอดหนากากแฟนคอยลยูนิต

5 4

2

1

3
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การติดตั้งแฟนคอยลยูนิต

ระยะการยึดเครื่องและระยะเจาะชอง Service (MCAE)

MCAE 12 AB5

3

448

1,000

672

1,240

MODEL

Series 5 Model : Dimension (mm.)

RETURN

A

B

C

D

MCAE 18 AB5

4

448

1,300

672

1,540

MCAE 24 AB5

4

448

1,300

672

1,540

MCAE 30 AB5

5

448

1,600

672

1,840

MCAE 36 AB5

6

448

1,900

672

2,140

MCAE 42 AB5

6

448

1,900

672

2,140

MCAE 12 AB0

3

448

1,000

672

1,240

MODEL

Standard Model : Dimension (mm.)

RETURN

A

B

C

D

MCAE 18 AB0

3

448

1,000

672

1,240

MCAE 24 AB0

4

448

1,300

672

1,540

MCAE 30 AB0

5

448

1,600

672

1,840

MCAE 36 AB0

5

448

1,600

672

1,840

MCAE 42 AB0

5

448

1,600

672

1,840

MCAE 48 AB0

6

448

1,900

672

2,140

MCAE 60 AB0

6

448

1,900

672

2,140
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การติดตั้งแฟนคอยลยูนิต

150

150

15
0

AH
* > 

2

> (2)

Unit (cm)

(16)

≥

≥

≥

ขอควรระวัง

การติดต้ังแฟนคอยลยูนิตมีข้ันตอนดังน้ี
เลือกสถานที่ที่เหมาะสม ดังตอไปนี้

กระจายลมเย็นไดทั้งหอง•

ยึดเหล็กแขวนแฟนคอยลยูนิต 4 ตัว
ตามตำแหนงในแผนกระดาษติดตั้ง
แขวนแฟนคอยลยูนิตกับเหล็กแขวน
ยึดสลักเกลียวทุกตัวใหแนน เพ่ือใหการ
ระบายน้ำทิ้งของแฟนคอยลยูนิตเปน
ไปอยางสะดวก ควรตรวจสอบและทำ
การปรับระดับ โดยใชเกจวัดระดับเปน
ตัวกำหนดวาแฟนคอยลอยูในระนาบ
ไมเอียงไปดานใดดานหน่ึง ตามรูปท่ี 3

• คลายสกรู (M8) 4 ตัวท่ีแฟนคอยลยูนิต
ออก และยึดฝาหนากับแฟนคอยล
ยูนิตดวยสกรู (M8) 4 ตัว ตามรูปท่ี 5

•

อยาขันสกรูยึดฝาหนาแนนจนเกินไป
เพราะจะทำใหฝาหนาเครื่องแตกได

•

ระบายน้ำท้ิงออกไปนอกหองไดสะดวก•

แข็งแรงพอท่ีรับน้ำหนักแฟนคอยลได•

เขาบำรุงรักษาไดงาย•

ควรตรวจสอบและทำการปรับระดับ
โดยใชเกจวััดระดับเปนตัวกำหนดวา
แฟนคอยลอยูในระนาบไมเอียงไปดาน
ใดดานหนึ่ง

•

กำหนดชองเปดที่ผนังโดยใชขนาด
ภายนอกของแผนกระดาษติดตั้ง

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 5

*หมายเหตุ
ความสูงของ A ดูจากตาราง
ขอมูลมิติของเครื่องทายเลม

แผนกระดาษติดตั้ง

จุดยึดเครื่อง

แหวนประกับ

น็อตล็อคเหล็ก
แขวนเครื่อง
ขนาด M10

•

กำหนดตำแหนงยึดแฟนคอยล โดยใช
ตำแหนงในแผนกระดาษติดต้ัง ตามรูป
ที่ 2

•

มีพ้ืนท่ีเหลือมากกวา 150 ซม. ตามรูป
ที่ 1 และตองไมอยูใกลกับหลอดไฟ
หรือสิ่งกีดขวางใดๆ

•

ติดแผนเหล็กปรับระดับ เพื่อปรับชอง
วางระหวางแฟนคอยลยูนิตกับฝาเพดาน
ใหอยูในระยะท่ีเหมาะสมยึดสกรู 4 ตัว
ตามแบบกระดาษติดตั้ง ตามรูปที่ 4

•

รูปที่ 4

ภาพตัดของ
ทางลมออก

เกจวัดระดับ
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การเดินทอน้ำทิ้ง

1-1.5 เมตร 

ต่ำกวา 4 มม.ทอน้ำทิ้งฟองน้ำ (เทา)

ฟองน้ำ (มาพรอมกับเครื่อง)

แคลมป

(มาพรอมกับเครื่อง)
แคลมป

หลังคา

ประมาณ 300 มิลลิเมตร 1-1.5 เมตร ที่แขวนทอ

ทอน้ำทิ้งยกสูง

ต่ำกวา 290 มิลลิเมตร

ต่ำกวา 500 มิลลิเมตร

210 มิลลิเมตร

เพดาน แคลมปรัดทอ (อุปกรณเสริม)

ทอน้ำทิ้ง (อุปกรณเสริม)

O (ถูกตอง) ความลาดเอียง 1/100 หรือมากกวานั้น X (ผิด)

ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอระบายน้ำควรจะเทากับหรือใหญกวาทอน้ำทิ้งที่เครื่อง
(เสนผาศูนยกลางของทอพลาสติก : เสนผาศูนยกลางความหนาของผนังดานนอก 25 มิลลิเมตร > 1.5 มิลลิเมตร)

•

ทอระบายน้ำควรจะมีความลาดเอียงเล็กนอย 1 ตอ 100 เพื่อปองกันการกอตัวของฟองอากาศ•

ถาทอน้ำทิ้งไมสามารถลาดเอียงได ควรเผื่อความยาวของทอน้ำทิ้ง•

ทุกความยาว 1 ถึง 1.5 เมตรของทอน้ำทิ้ง ควรยึดใหแนนกับเพดานฝา•

รูปที่ 6

รูปที่ 6.1

รูปที่ 7

ใชทอน้ำทิ้งและตัวลอคที่แถมมากับเครื่องในการติดตั้งทอน้ำทิ้ง•

ใชฟองน้ำรองที่ตัวลอคเพื่อปองกันความรอน (รูปที่ 6.1)•

กรณีเปลี่ยนความสูงทอน้ำทิ้งในแนวตรง ควรมีความสูงต่ำกวา 290 มิลลิเมตร•

ทอน้ำทิ้งควรมีความยาว 300 มิลลิเมตร จากตัวเครื่องกอนที่ดัดทอ•

ควรใชฉนวนกันความรอนติดที่ปลายทอน้ำทิ้ง•
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การเดินทอน้ำทิ้ง

การไลอากาศและเช็ครั่วทอน้ำยา

กรณีท่ีตองดัดทอน้ำท้ิงใหมีความลาดเอียงเพ่ือหลบส่ิงกีดขวาง
ตองมีความสูง 75 มิลลิเมตร เพ่ือใหทอน้ำท้ิงสามารถทดแรง
จากภายนอก

•

ตรวจสอบความเรียบรอยของทอน้ำทิ้งหลังการติดตั้ง•

•

หลังจากเสร็จจากการติดต้ังทอน้ำยา สายไฟและทอน้ำท้ิง ให
มัดรวมทอทุกอยางและสายไฟเขาดวยกัน โดยใชผาเทปขนาด
หนากวาง 100-200 มิลลิเมตร หรือ 4-8 นิ้ว พันรอบ ทั้งนี้
ทอน้ำทิ้งควรถูกวางไวขางลางของมัดทอ (รูปที่ 9)

•

ตรวจสอบทอน้ำท้ิงหลังจากเดินเคร่ืองและตอวงจรไฟฟาแลว•

ในสวนของทอน้ำท้ิงท่ีอยูในหอง ควรหุมทอดวยฉนวนเพ่ือปอง
กันความเสียหายท่ีจะเกิดกับเพดานหรือส่ิงของภายในหองจาก
น้ำรั่ว

การตรวจหารอยรั่ว
   ภายหลังการตอทอน้ำยาเขาเปนระบบ
เรียบรอยแลว ใหทำการตรวจหารอยร่ัว
โดยผูตรวจจะตองกระทำอยางรอบคอบ
ใจเย็น เพราะถาเกิดมีรอบรั่วแลวหาไม
พบ จะมีผลเสียหายตามมาทีหลัง เชน
น้ำยา R32 สูญหายไปจากระบบจะ
ทำใหคอยลเย็นจับตัวเปนน้ำแข็ง ฯลฯ
วิธีการตรวจหารอยร่ัวมีหลายวิธีดวยกัน
แตวิธีท่ีงายและประหยัดท่ีสุด ไดแกการ
ใชแกสไนโตรเจนกับฟองของผงซักฟอก
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

จัดเตรียมทอแกสไนโตนเจนท่ีมีเคร่ือง
ปรับความดัน (Pressure Regulator)
และ Gauge วัดความดัน (Pressure
Guage หรือ Manifold Gauge)

•

นำสายเกจตอเขาที่ถังไนโตรเจน โดย
ยังไมเปดวาลวที่ถังไนโตรเจน

•

ตรวจดูรอยเชื่อมตอและวาลวตางๆ
เชน ตำแหนงรอยเชื่อม แฟรยูเนียน

•

นำปลายสายเกจอีกขางหนึ่งตอเขาที่
Service Valve ดานดูด

•

คอยๆ เปดวาลวท่ีถึงแกสไนโตรเจนให
ความดันในระบบคอยๆเพิ่มขึ้นทีละ
นอย จนกระท้ังความดันถึง 400 ปอนด
/ตารางน้ิว แลวใชฟองของผงซักฟอก
โปะตรงบริเวณรอยตอตางๆ แลวสังเกต
ดูวามีการรั่วซึมที่ไหน ถาพบวามีการ
ร่ัวซึมใหทำการแกไขตรงจุดท่ีร่ัวซึมน้ัน
แลวตรวจสอบรอยร่ัวซ้ำอีกคร้ังตามวิธี
ดังกลาวมาแลว แตถาไมพบรอยร่ัว ให
ท้ิงไวประมาณ 1-2 ช่ัวโมง เพ่ือดูความ
ดันท่ีอัดทดสอบเอาไววาจะลดลงอีกหรือ
ไม ถาลดลงแสดงวายังมีการร่ัวซ่ึมอยู
ใหตรวจหารอยร่ัวซึมใหพบ เม่ือตรวจพบ
และทำการแกไขจนแนใจแลววาระบบ
ไมร่ัวซึมแลว ใหปลอยแกสไนโตรเจนจน
หมด ใหทำการดูดระบบทอน้ำยาใหเปน
สูญญากาศ

•

เปดฝาปด Service Valve ทางดานดูด
ออก

•

รูปที่ 8

รูปที่ 9

ทอน้ำทิ้ง (อุปกรณเสริม)

ทอของเหลว

ทอแกส

ทอน้ำทิ้ง

สายไฟ

ต่ำ
กว

า 
50

0 
มิล

ลิเ
มต

ร

• ไมควรเปดวาลวที่ถังแกสไนโตรเจนทันที
ทันใดเพ่ือใหแกสไนโตรเจนไหลเขาสูระบบ
ทีเดียว 400 psig เพราะอาจทำใหวาลว
เสียหายได

• อยาลืมตรวจหารอยร่ัวท่ีวาลวลูกศรท้ังทาง
ดานดูดและดานสง

• Manifold Gauge R32 ไมสามารถนำมา
ใชรวมกับ R22 ได เพราะชนิดน้ำมัน
คอมเพรสเซอรไมเหมือนกัน

ขอควรระวัง
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การไลอากาศและเช็ครั่วทอน้ำยา

การเติมสารทำความเย็นเขาระบบ
   การเติมสารทำความเย็นเปนข้ันตอนสุดทาย
ของการติดตั้ง หลังจากการตรวจหารอยรั่ว
Evacuate และการตอวงจรไฟฟาเรียบรอยแลว
จึงเติมปริมาณสารทำความเย็นเขาสูระบบ

   ในการติดตั้งควรจะยึดถึอหลักขางตน ถาคา
ความดันทั้งดานดูดและดานสงอยูในชวงตาม
ที่ระบุไว และคากระแสไฟฟาที่อานไดมีคาใกล
Full load ของเครื่องที่ติดไวที่ Condensor
แสดงวาสารทำความเย็นที่เติมอยูในระบบมี
ปริมาณพอเพียงแลว

วิธีการเติมสารทำความเย็น
   ขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็นนั้น ใน
การติดตั้งโดยทั่วๆไป มักจะทำตอจากการไล
อากาศและความชื้นเลยทันที โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนดังนี้ (รูปที่ 12)

การทำใหระบบเปนสูญญากาศ
(Evacuation)

วิธีการ Evacuation

 
   อากาศและความชื้นเปนศัตรูตัวรายของ
ระบบทำความเย็นเพราะถามีความช้ืนในระบบ
มาก ความช้ืนจะทำปฏิกิริยากับน้ำยา R32
กลายเปนกรดและกัดกรอนขดลวดและ
ประสิทธิภาพของการหลอลื่นของน้ำมัน
คอมเพรสเซอรลดลงเปนตน จึงจำเปนอยาง
ยิ่งที่ตองการ Evacuation ระบบเพื่อกำจัด
ความชื้นและอากาศ ปองกันปญหาที่จะเกิด
ขึ้นในภายหลัง

• ถาความดันดานดูด ดานสง ต่ำกวาปกติ
และคากระแสไฟฟาต่ำกวา Full load มาก
แสดงวา สารทำความเย็นที่อยูในระบบยัง
มีปริมาณไมเพียงพอ ตองเติมสารทำความ
เย็นเพิ่มเติมจนไดปริมาณที่เพียงพอ

• ถาความดันดานดูด ดานสง สูงผิดปกติ
และคากระแสไฟฟาเกิน Full load รวม
ทั้งเมื่อสังเกตที่คอมเพรสเซอรมีละอองน้ำ
จับอยูที่คอมเพรสเซอร แสดงวาสารทำ
ความเย็นที่อยูในระบบมีมากเกินไป ตอง
ปลอยสารทำความเย็นออกจากระบบ จน
อานความดันดานดูดดานสงอยูในชวงตาม
ที่ระบุ และกระแสไฟฟามีคาไมเกิน Full
load

• เติมน้ำยาเขาท่ีวาลวดานสงจน Pressure
ดานสงไดประมาณ 120-150 psig (ควร
ไลอากาศในสายเกจกอนเติมน้ำยา)

   ตอสายกลางของ Service gauge เขากับ
Vacuum pump แลวตอสายทางดาน “Low”
กับ Service valve ของเคร่ืองปรับอากาศดาน
ดูด ตอสายทางดาน “High” เขากับ Service
valve ทางดานสง (รูปท่ี 12)

คำเตือน :
   หามใชน้ำยาในระบบไลอากาศแทนการทำ
Vacuum เพราะจะทำใหน้ำมันคอมเพรสเซอร
ชนิดเอสเทอรที่ใชกับ R32 มีโอกาสปนเปอน
กับความช้ืน เกิดการรวมตัวกับน้ำในความช้ืนได
ทำใหคอมเพรสเซอรเสียหาย ใหทำสูญญากาศ
จนกวาความดันลดลงถึง 29.72 Hg.vac
(ประมาณ 5000 ไมครอน/660 Pa) หรือนอย
กวา 76 cmHg และเดินเคร่ืองตอไปอีก 30 นาที
ในการทำ Vacuum

หมายเหตุ :
   ในกรณีที่ความยาวของทอระหวางเครื่อง
เกินกวา 7.5 เมตร ตองมีการอัดน้ำยาทำความ
เย็นเพ่ิม ใหปฏิบัติตามตารางขางลาง สำหรับ
ปริมาณน้ำยาท่ีตองเพ่ิม

• เปดสวิตซใหท้ัง Evaporator และ
Condensor ทำงาน

• เติมสารทำความเย็นเขาไปในระบบทาง
ดานดูดในขณะที่เครื่องทำงานในปริมาณ
ที่ตองการ

• ปลอยใหเครื่องทำงานอยางนอย 20 นาที
อานคาความดันเกจจาก “High” “Low”
และอานคากระแสจากแอมปมิเตอร โดย
ปกติแลวความดันดานดูดควรจะประมาณ
120-140 psig สวนความดันดานสงนั้น
ควรจะประมาณ 160-170 psig (เฉพาะ
รุนที่มี Service port)

   สำหรับ Outdoor TTK Model หามเติม
น้ำยาผิดประเภทที่กำหนดไวใน Nameplate
R32 ไมสามารถเติมทดแทนซึ่งกันและกันได
มีผลตอการทำงานของคอมเพรสเซอร

คำเตือน

รปที่ 10ู

ขนาดทอ (นิ้ว)

ทางสง - ทางดูด

ปรมาณน้ำยาทำความเย็นิ
ที่ตองเพิ่ม

ตอความยาวทอที่เพิ่มขึ้น
ทุก 1 เมตร

กรัม/เมตร

1/4" - 1/2"

3/8" - 5/8"

3/8" - 3/4"

3/8" - 7/8"

1/2" - 7/8"

26 กรัม/เมตร

59 กรัม/เมตร

60 กรัม/เมตร

62 กรัม/เมตร

117 กรัม/เมตร

กราฟแสดงปริมาณสารทำความเย็น R32
สูงสุดในระบบสำหรับขนาดหอง

หมายเหตุ :

ปริมาณสารทำความเย็น R32 สูงสุดไมเกิน 8 กก.2.

คำแนะนำสำหรับติดต้ังเคร่ืองสูงจากพ้ืน 1.8 เมตร1.

ทอทางสง
ทอทางดูด

ปมสูญญากาศ

R32

ชองรอยสายไฟ

แรงดันทางดานสงแรงดันทางดานดูด

สายเกจวดน้ำยาั
(R32 เติมไดทั้งสถานะของเหลวหรือกาซ)

ปริมาณสารทำความเย็น R32 ในระบบสูงสุด (kg)
9

8

7

6

5

4

3

2

1

10 20 30 40 50 60 70
0

0

ปร
ิมา

ณ
สา

รท
ำค

วา
มเ

ย็น
 (
kg

)

ขนาดหอง (m )2
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การเดินสายไฟ

ตรวจสอบพิกัดกระแสไฟฟาหรือระบบ
ไฟฟาไดจากแผนเพลทของเคร่ือง ให
แนใจวาการเดินสายไฟ ไดทำถูกตอง
สอดคลองกับขอกำหนดของทองถิ่น
และผังสายไฟ

•

ใหใชสายไฟจายเขาเคร่ืองและเซอรกิต
เบรคเกอรแยกจากกันในเครื่องปรับ
อากาศแตละชุด

•

ใหตอสายดินจากแฟนคอยลยูนิต และ
คอนเดนซิ่งยูนิตทุกครั้ง เพื่อปองกัน
ไฟดูดในกรณีเกิดไฟฟารั่ว

•

สายไฟไมควรสัมผัสกับทอน้ำยา มอเตอร
คอมเพรสเซอร และชิ้นสวนที่มีการ
เคลื่อนไฟวตางๆ

•

ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอปญหาท่ีเกิด
จากการเปล่ียนการเดินสายไฟในเคร่ือง
โดยไมไดรับอนุญาต

•

ใชตัวนำที่ทำดวยทองแดงเทานั้น•
การตอสายไฟควรทำใหแนน•

หลังจากตอสายไฟแลว เช็คดูวาขัน
สกรูที่ขั้วทุกตัวแนนแลว

•
ปลอกปลายสายไฟออก•

   สายไฟและสายดินตางๆ ควรสอด
คลองกับขอกำหนดในแตละประเทศหรือ
ทองถิ่น
1. การเดินสายไฟ

เครื่องปรับอากาศเปนเครื่องใชไฟฟา
ตามมาตรฐานหมวด Class 1 โปรดติด
ตั้งสายดินใหเปนไปตามมาตรฐาน

•

สายไฟสีเหลืองสลับเขียวใชสำหรับเปน
สายดินเทานั้น ไมสามารถนำไปใชใน
ลักษณะอื่นได

•

ผูติดต้ังจะตองมีข้ัวเช่ือมตอสายดินท่ีมี
มาตรฐานและนาเช่ือถือได หามนำไป
เชื่อมตอกับอุปกรณเหลานี้
   ทอน้ำ ทอแกส ทอลม หรืออุปกรณ
อ่ืนๆท่ีไมเหมาะสม

•

ขอแนะนำสำหรับติดตั้งสายดิน

ใหดูจากสวนผังการเดินสายไฟของ
ระบบ

•
2. การเชื่อมตอสายไฟ

ทำการตอสายไฟเขากับแผงเทอรมินัล
โดยดูจากผังการเดินสายไฟในเลมนี้

•

ตรวจดูใหแนใจวาจุดตอสายไฟตางๆ
แนนหนา

•

สวนทำความเย็น (แฟนคอยลยูนิต)

สวนระบายความรอน (คอนเดินซ่ิงยูนิต)
   การเดินสายไฟเช่ือมตอระหวางเคร่ือง
ภายนอกและเคร่ืองภายในควรเปนไปตาม
ผังการเดินสายไฟของระบบและผังการ
เดินสายไฟของเครื่องภายใน
   ผังการเดินสายไฟของเคร่ืองภายนอก
จะอยูในวนของคูมือติดต้ังเคร่ืองภายนอก

รูปที่ 11

ตอสายไฟ

ที่มีขนาดเทากัน

เขาทั้งสองดาน

(ถูกตอง)

อยาตอสายไฟ

ที่มีขนาดเทากัน

เขาทางดานเดียว

(ผิด)

อยาตอสายไฟ

ที่มีขนาดตางกัน

(ผิด)
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การเดินสายไฟ

หมายเหตุ :

ตัวเครื่องติดตั้งแข็งแรงหรือไม? เครื่องตกหลน หรือมีอาการสั่น

ตรวจสอบน้ำยามีการรั่วซึมหรือไม? เครื่องทำความเย็นไมเพียงพอ

ติดฉนวนกันรั่วซึมครบทุกจุดหรือไม? เกิดน้ำหยด รั่วซึม

การระบายน้ำทิ้งทำงานไดดีหรือไม? เกิดน้ำหยด รั่วซึม

การเชื่อมตอสายไฟและระบบทอ
ถูกตองหรือไม?

ทำใหเครื่องทำงานผิดปกติ
หรือบอรดไดรับความเสียหาย

แรงดันไฟฟาที่จายใหกับเครื่อง
ตรงกับแผนเพลทเครื่องหรือไม?

ทำใหเครื่องทำงานผิดปกติ
หรือบอรดไดรับความเสียหาย

เครื่องมีการตอสายดินถูกตอง
หรือไม?

อันตรายเกิดจากกระแสไฟฟารั่ว

ขนาดสายไฟ เหมาะสมกับพิกัด
กระแสของเครื่องหรือไม?

ทำใหเครื่องทำงานผิดปกติ
หรือบอรดไดรับควมเสียหาย

ทอน้ำยาทั้ง Inlet และ Outlet
มีการอุดตันหรือไม?

เครื่องทำความเย็นไมเพียงพอ

มีการบันทึกความเหมาะสมความยาว
ของทอน้ำยาและปริมาณน้ำยาที่เติม
หรือไม?

ปริมาณของน้ำยาในการทำความเย็น
ไมเหมาะสมกับการใชงาน

ตรวจเช็ค ปญหาที่เกิดขึ้น

โปรดอานคูมือการใชงานและปฎิบัติตามทุกครั้งกอนการใชงาน•

ระบบไฟฟา 220 โวลต (+/-10%), 50 เฮิรต (+/-1 เฮิรต)•

อุณหภูมิหองปกติควรอยูที่ 5-40 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ 30%-95%•
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ในการเลือกตำแหนงติดตั้งรีโมทคอนโทรล
ควรปฏิบัติดังนี้

เครื่องภายใน (Fan Coil Unit)

ไมควรติดตั้งรีโมทคอนโทรลใกลกับแหลง
ความรอนหรือในบริเวณที่แสงแดดสองถึง

     หามติดต้ังใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืนๆ ท่ีแผ
รังสีความรอนออกมา หรือในตำแหนงท่ีถูกแสง
แดดจากภายนอก

     สายไฟและสายดินตางๆ ควรสอดคลอง
กับขอกำหนดในแตละประเทศหรือทองถิ่น      ถอดฝาขางและแผงลมกลับทางดานขวา

ออก (ดูจากขอแนะนำกอนหนานี้) เพื่อเขาสู
สวนของแผงเทอรมินัล

เครื่องภายนอก (Condensing Unit)

     การเดินสายไฟเชื่อมตอระหวางเครื่อง
ภายนอกและเครื่องภายใน ควรเปนไปตามผัง
การเดินสายไฟของระบบและผังการเดินสาย
ไฟของเครื่องภายใน
     ผังการเดินสายไฟของเครื่องภายนอก จะ
อยูในสวนของคูมือติดตั้งเครื่องภายนอก

1.

ไมควรวางตำแหนงรีโมทคอนโทรลไวใน

บริเวณท่ีถูกลมเย็นเปาถึง

2.

ไมควรติดตั้งรีโมทคอนโทรลในพื้นที่แคบๆ3.
การติดตั้งใหดูจากรูปที่ 12 และ 134.

การเดินสายไฟ

ขอควรระวัง

รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย

รูปที่ 12

รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

รูปที่ 13

1.

- ตรวจสอบอัตรากระแสดไฟฟาหรือระบบ
ไฟฟาท่ีไดจากแผนเพลทของเคร่ือง ใหแน
ใจวาการเดินสายไฟไดทำถูกตอง สอดคลอง
กับขอกำหนดของทองถิ่นและผังสายไฟ

- ใหนำสายไฟของเครื่องสอดเขาทอพีวีซี
ซึ่งประกอบดวยทั้งสายจายไฟและสาย
ควบคุม

- ทำการตอสายไฟฟาเขากับแผงเทอรมินัล
โดยดูจากผังการเดินสายไฟในเลมนี้

- ตรวจดูใหแนใจวาจุดตอสายไฟตางๆแนน
หนา

- ใหใชสายไฟจายเขาเครื่องและเซอรกิต-
เบรกเกอรแยกจากกันในเคร่ืองปรับอากาศ
แตละชุด

- ใหตอสายดินทุกเครื่อง

- สายไฟไมควรสัมผัสกับทอน้ำยา คอมเพรส-
เซอร มอเตอร และช้ินสวนท่ีมีการเคล่ือน
ไหวตางๆ

- ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอปญหาที่เกิดจาก
การเปลี่ยนการเดินสายไฟในเครื่อง โดย
ไมไดรับอนุญาต

- การตอสายไฟควรทำใหแนน

ขอสำคัญ

การเชื่อมตอสายไฟ2.

ใหดูจากผังการเดินสายไฟของระบบ

ECONOECONO

ON
FANCOOLDRYHEATAUTO

OFFPOWERCOOL
SW

ZZ

MODE

LOUVER

SWEEP

FRONTBLADE
LIGHT

OFF

ON POWERCOOL

ECONO

SLEEP

SEND

14
0 

m
m

.

53 mm.

44 mm.

90 mm.

90
 m

m
.

การติดตั้งรีโมทคอนโทรลแบบไรสายและมีสาย
Digital LED Display



15MCAE-SVN01A

ผังการเดินสายไฟ
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ผังการเดินสายไฟ
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ผังการเดินสายไฟ
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ขอมูลดานมิติของเครื่อง

MCAE 12 AB5

3

1,285

710

251

955

612

MODEL

Series 5 Model : Dimension (mm.)

RETURN

A

B

C

D
E

MCAE 18 AB5

4

1,585

710

251

1,255

612

MCAE 24 AB5

4

1,585

710

251

1,255

612

MCAE 30 AB5

5

1,885

710

251

1,555

612

MCAE 36 AB5

6

2,185

710

251

1,855

612

MCAE 42 AB5

6

2,185

710

251

1,855

612

MCAE 12 AB0

3

1,285

710

251

955

612

MODEL

Standard Model : Dimension (mm.)

RETURN

A

B

C

D
E

MCAE 18 AB0

3

1,285

710

251

955

612

MCAE 24 AB0

4

1,585

710

251

1,255

612

MCAE 30 AB0

5

1,885

710

251

1,555

612

MCAE 36 AB0

5

1,885

710

251

1,555

612

MCAE 42 AB0

5

1,885

710

251

1,555

612

MCAE 48 AB0

6

2,185

710

251

1,855

612

MCAE 60 AB0

6

2,185

710

251

1,855

612
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บันทึก
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