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2. แผนภาพสายไฟ (Wiring Diagram) ของเครื่องปรับอากาศ
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- การติดตังเครื
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้
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5. ตารางแสดงรหัสไฟกระพริ บ
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6. ขัน้ ตอนการตรวจสอบเครื่ องปรับอากาศไม่ ทางาน
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ภาคผนวก ก ตาแหน่งของเซ็นเซอร์ และตารางค่าความต้ านทานของเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ
ภาคผนวก ข ตารางการตรวจสอบค่า ค.ต.ท. มอเตอร์ กระแสตรงและกระแสสลับ
ภาคผนวก ค การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ภาคผนวก ง ตารางค่าความต้ านทานของคอมเพรสเซอร์
ภาคผนวก จ การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าจากแผงวงจรที่จ่ายมอเตอร์ อินดอร์
(สาหรับรุ่นที่ใช้ มอเตอร์ อินดอร์ กระแสตรง)
ภาคผนวก ฉ การตรวจสอบการส่งสัญญาณผิดปกติ (รุ่นที่มีแผงวงจรอินดอร์ และเอาท์ดอร์ )
ภาคผนวก ช การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ า 3 เฟส ที่จ่ายออกจากเพาว์เวอร์ ทรานซิสเตอร์
ภาคผนวก ซ การกาหนดรี โมทเฉพาะเครื่ องสาหรับรุ่น SRK24YRV-S1
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1. ข้ อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์
มาตรฐานการทดสอบ TISI1155, 2134,812, JIS C9612
อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิกระเปาะแห้ ง
Dry Bulb (DB)
27 ◦C

อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก
Wet Bulb (WB)
19 ◦C

อุณหภูมิภายนอก

อุณหภูมิกระเปาะแห้ ง
Dry Bulb (DB)
35 ◦C

อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก
Wet Bulb (WB)
24 ◦C

มาตรฐานการออกแบบ ASRE-T
อุณหภูมิคอยล์เย็น
อุณหภูมิคอยล์ร้อน
อุณหภูมิด้านดูด
อุณหภูมิภายนอก
อุณหภูมิสารทาความเย็นเหลว

Evap. Temp.
Condensing Temp.
Return Gas Temp.
Ambient Temp.
Liquid Temp.

7.2 ◦C / 45 ◦F
54.4 ◦C / 130 ◦F
35.0 ◦C / 95 ◦F
35.0 ◦C / 95 ◦F
46.1 ◦C / 115 ◦F

การเลือกขนาดเครื่ องปรับอากาศ
ประเภทห้ อง

ภาระความร้ อนเฉลีย่
ขนาดการทาความเย็น (บีทีย/ู ช.ม.)
(บีทีย/ู ช.ม./ตร.ม.)
9,000
12,000
18,000
ห้ องรับแขก
1,000
9 ตร.ม.
12 ตร.ม.
18 ตร.ม.
ห้ องนอน
750
12 ตร.ม.
16 ตร.ม.
24 ตร.ม.
สานักงาน
1,000
9 ตร.ม.
12 ตร.ม.
18 ตร.ม.
หมายเหตุ : ขนาดพื ้นที่(ตร.ม.) x ภาระความร้ อนเฉลีย่
ตัวอย่ าง วิธีการคานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ (อย่ างง่ าย)
ห้ องนอนมีขนาดความกว้ าง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร จะต้ องใช้ เครื่องปรับอากาศขนาดเท่าไหร่
วิธีคานวณ : หาขนาดพื ้นที่ของห้ องกว้ างยาว = 4 เมตร x 6 เมตร
= 24 ตร.ม.
: หาขนาดเครื่ องปรับอากาศ = ขนาดพื ้นที่ (ตร.ม.)ภาระความร้ อนเฉลีย่ (บีทีย/ู ช.ม./ตร.ม.)
= 24 ตร.ม.750 บีทีย/ู ช.ม./ตร.ม.
ดังนั ้นควรเลือกใช้ เครื่ องปรับอากาศขนาด = 18,000 บีทีย/ู ช.ม.

24,000
24 ตร.ม.
32 ตร.ม.
24 ตร.ม.
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ลักษณะจาเพาะเครื่ องปรั บอากาศ
รุ่น

ค่ากระแส
สูงสุด (A)

สายเมน
(sq.mm.)

สายเชื่อมต่อ
(sq.mm.)

เบรค
เกอร์ (A)

สารทาความเย็น
(kg)

SRK09CC
SRK12CC
SRK25GZ-L1
SRK35GZ-L1
SRK502Z-L
SRK50A
SRK56A
SRK10CDV,CDS
SRK13CDV,CDS
SRE10CES
SRK13CES
SRK10CFV,CFS
SRK13CFV,CFS
SRK10CGV,CGS
SRK13CGV,CGS
SRK19CES
SRK25CES
SRK19CGS
SRK25CGS
SRK13ZEV-S
SRK22ZEV-S
SRK10CHV
SRK13CHV

4.4
6.4
4.8
6.3
10.2
8.4
9.7
4.2
6.1
4.2
5.7
3.6
5.1
3.4
5.1
8.1
10.4
7.4
10.2
5.5
8.1
3.4
5.1

2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5

3 x2.5
3 x2.5
4 x1.5
4 x1.5
4 x1.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
4 x1.5
4 x1.5
4 x1.5
4 x1.5
4 x1.5
4 x1.5
3 x2.5
3 x2.5

16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
20 A
16 A
20 A
16 A
20 A
16 A
16 A

R22 (0.63)
R22 (1.30)
R22 (0.64)
R22 (1.10)
R22 (1.24)
R22 (1.40)
R22 (1.45)
R22 (0.75)
R22 (1.20)
R22 (0.75)
R22 (1.20)
R22 (0.90)
R22 (0.93)
R22 (0.90)
R22 (0.93)
R22 (1.30)
R22 (1.75)
R22 (1.30)
R22 (1.75)
R410A (1.35)
R410A (1.90)
R22 (0.75)
R22 (0.85)

2

ความยาวท่อ
ระหว่างเครื่ อง
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
25 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
30 เมตร
15 เมตร
15 เมตร

ขนาดท่อของเหลว
mm. (in.)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)

ขนาดท่อแก๊ ส
mm. (in.)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
12.7 (1/2”)
12.7 (1/2”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
9.52 (3/8”)
15.88 (5/8”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)

การเติมสารทาความเย็นเพิ่ม
(g/m)

ท่อยาวเกิน 10 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 10 m เติม 30 g/m
ท่อยาวเกิน 5 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 5 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 10 m เติม 30 g/m
ท่อยาวเกิน 10 m เติม 30 g/m
ท่อยาวเกิน 10 m เติม 30 g/m
ท่อยาวเกิน 10 m เติม 30 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 15 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 15 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 15 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 15 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
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ลักษณะจาเพาะเครื่ องปรั บอากาศ
รุ่น

ค่ากระแส
สูงสุด (A)

สายเมน
(sq.mm.)

สายเชื่อมต่อ
(sq.mm.)

เบรคเกอร์
(A)

สารทาความเย็น
(kg)

SRK63ZE-S1
SRK10CIV, (-2)
SRK13CIV, (-2)
SRK19CIS
SRK25CIS
SRK10CJV, (-2)
SRK13CJV, (-2)
SRK10YJV-S
SRK13YJV-S
SKR10CKV
SRK13CKV
SKR10CKS, (-2)
SRK13CKS, (-2)
SRK19CKS
SRK25CKS
SRK10CLV
SRK13CLV
SRK10CLS, (-2)
SRK13CLS, (-2)
SRK19CLS
SRK10YLV-S
SRK13YLV-S
SRK10CMV

8.1
3.4
5.1
7.4
10.2
3.4
4.9
3.5
4.7
3.4
4.9
3.4
4.9
6.8
9.8
3.4
4.9
3.4
4.9
6.8
3.3
4.5
3.4

2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5

4 x1.5
3 x2.5
3 x2.5
4 x1.5
4 x1.5
3 x2.5
3 x2.5
4 x1.5
4 x1.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
4 x1.5
4 x1.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
4 x1.5
4 x1.5
4 x1.5
3 x2.5

20 A
16 A
16 A
16 A
20 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
20 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A

R410A (1.90)
R22 (0.75)
R22 (0.85)
R22 (1.30)
R22 (1.75)
R22 (0.67)
R22 (0.85)
R410A (0.75)
R410A (1.05)
R22 (0.67)
R22 (0.85)
R22 (0.67)
R22 (0.85)
R22 (1.30)
R22 (1.75)
R22 (0.58)
R22 (0.86)
R22 (0.58)
R22 (0.86)
R22 (1.25)
R410A (0.70)
R410A (0.95)
R22 (0.58)
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ความยาวท่อ
ระหว่างเครื่ อง
30 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
25 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร

ขนาดท่อของเหลว
mm. (in.)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)

ขนาดท่อแก๊ ส
mm. (in.)
15.88 (5/8”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
9.52 (3/8”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
15.88 (5/8”)
9.52 (3/8”)
9.52 (3/8”)
9.52 (3/8”)

การเติมสารทาความเย็นเพิ่ม (g/m)

ท่อยาวเกิน 15 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 . เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 10 m เติม 20 g/m
ไม่ต้องเติมสารทาความเย็นเพิ่ม
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ไม่ต้องเติมสารทาความเย็นเพิ่ม
ไม่ต้องเติมสารทาความเย็นเพิ่ม
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
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ลักษณะจาเพาะเครื่ องปรั บอากาศ
รุ่น

SRK13CMV
SRK10CMS, (-2)
SRK13CMS, (-2)
SRK19CMS
SRK25CMS
SRK10CNV
SRK13CNV
SRK10CNS, (-2)
SRK13CNS, (-2)
SRK19CNS
SRK25CNS
SRK10CRV-S1,2
SRK13CRV-S1,2
SRK10CRS-S1,2
SRK13CRS-S1,2
SRK19CNS-S
SRK25CNS-S
SRK19CSS-S1
SRK25CSS-S1
SRK18YLV-S1
SRK24YRV-S1

ค่ากระแส
สูงสุด (A)

สายเมน
(sq.mm.)

สายเชื่อมต่อ
(sq.mm.)

เบรคเกอร์
(A)

สารทาความเย็น
(kg)

4.9
3.4
4.9
6.8
9.8
3.5
4.7
3.5
4.7
7.0
9.8
3.4
4.6
3.4
4.6
6.6
9.6
6.9

2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5
2 x2.5

3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
4 x1.5
4 x1.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
4 x1.5
4 x1.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
3 x2.5
4 x1.5
4 x1.5
4 x2.5
4 x2.5
4 x1.5
4 x1.5

16 A
16 A
16 A
16 A
20 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
20 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
20 A
16 A
20 A
16 A
20 A

R22 (0.86)
R22 (0.58)
R22 (0.86)
R22 (1.25)
R22 (1.75)
R22 (0.58)
R22 (0.86)
R22 (0.58)
R22 (0.86)
R22 (1.25)
R22 (1.05)
R410A (0.58)
R410A (1.10)
R410A (0.58)
R410A (1.10)
R410A (1.34)
R410A (1.05)
R410A (1.10)
R410A (1.64)
R410A (1.30)
R410A (1.80)

9.8
7.4
9.5
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ความยาวท่อ
ระหว่างเครื่ อง
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
15 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
25 เมตร
30 เมตร

ขนาดท่อของเหลว
mm. (in.)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)
6.35 (1/4”)

ขนาดท่อแก๊ ส
mm. (in.)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
15.88 (5/8”)
12.7 (1/2”)
15.88 (5/8”)

การเติมสารทาความเย็นเพิ่ม(g/m)

ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m. เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m. เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m. เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 10 g/m
ท่อยาวเกิน 15 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 15 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 7.5 m เติม 30 g/m
ท่อยาวเกิน 15 m เติม 20 g/m
ท่อยาวเกิน 15 m เติม 25 g/m
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2. แผนภาพสายไฟ (Wiring Diagram)
รุ่น SRK10CRS-S1 และ SRK13CRS-S1 (Indoor Unit)

8

รุ่น SRC10CRS-S1 และ SRC13CRS-S1 (Outdoor Unit)

9

รุ่น SRK19CNS-S และ SRK25CNS-S (Indoor Unit)

10

รุ่น SRC19CNS-S และ SRC25CNS-S (Outdoor Unit)

11

รุ่น SRK19CSS-S และ SRK25CSS-S (Indoor Unit)

12

รุ่น SRC19CSS-S และ SRC25CSS-S (Outdoor Unit)

13

รุ่น SRK10YLV-S, SRK13YLV-S และ SRK18YLV-S1 (Indoor Unit)

14

รุ่น SRC10YLV-S, SRC13YLV-S และ SRK18YLV-S1 (Outdoor Unit)

15

รุ่น SRK24YRV-S1 (Indoor Unit)

16

รุ่น SRC24YRV-S1 (Outdoor Unit)
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3. การติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
การเลือกตาแหน่ งติดตัง้ เครื่ องปรั บอากาศ
อิ นดอร์ ยูนิต

1. ติดตังบริ
้ เวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทางลม และบริ เวณที่ลมเย็นสามารถกระจายไปทัว่ ถึง
2. ติดตังบนผนั
้
งที่มีความแข็งแรง ไม่สนั่ สะเทือนขณะเครื่ องทางาน
3. บริ เวณที่มีพื ้นที่เพียงพอสาหรับการซ่อมแซมหรื อบารุงรักษา (ช่องว่างควรเป็ นไปตาม
กาหนด ดังรูป)
4. บริ เวณที่สามารถทางานต่อสายไฟ และงานท่อได้ สะดวก
5. บริ เวณที่ชิ ้นส่วนของเครื่ องไม่ถกู แสงแดดโดยตรง
6. บริ เวณที่ไม่มีอปุ กรณ์ไฟฟ้ าหรื อเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนอยูใ่ ต้ เครื่ อง
7. บริ เวณที่ห่างจากโทรทัศน์ หรื อวิทยุอย่างน้ อย 1 เมตร (เพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณ
ภาพและเสียง)
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เอาท์ดอร์ ยูนิต

80

หมายเหตุ ถ้ าผนังสูงเกินกว่า1.2 เมตร หรื อมีเพดานต้ องเพิ่มระยะห่างจากที่กาหนดไว้ ดงั รูป
1. บริ เวณที่มีอากาศถ่ายเทดี ไม่โดนน ้าฝนหรือแสงแดดส่องโดยตรง
2. บริ เวณที่ลมร้ อน และเสียงจากการทางานของเครื่ องไม่รบกวนบ้ านใกล้ เคียง
3. บริ เวณที่มีพื ้นที่เพียงพอสาหรับการเข้ าไปซ่อมแซมหรื อบารุงรักษาได้
4. บริ เวณที่ห่างไกลจากแรงสัน่ สะเทือน
ควรหลีกเลี่ยงการติดตังเอาท์
้
ดอร์ ยูนิต ในพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
- บริ เวณที่อยูใ่ กล้ ห้องนอนหรื อสถานที่คล้ ายกัน เนื่องจากเสียงจากการทางานอาจ
ก่อให้ เกิด
ปั ญหาได้
- บริ เวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลของก๊ าซที่ติดไฟได้
- บริ เวณที่เปิ ดรับลมแรง
- บริ เวณที่สภาพอากาศมีไอทะเล หรื อบริ เวณที่มีคราบน ้ามันและไอระเหยน ้ามัน
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ข้ อจากัดความยาวท่ อสารทาความเย็น ท่ อทางเดียวและความต่ างระดับของความสูง
ในแนวดิ่ง

รายการ
9000-12000 บีทีย/ู ช.ม. 18000-25000 บีทีย/ู ช.ม.
ความยาวท่อ (l)
15 ม.
25 ม.
ความต่างของความสูงในแนวดิ่ง (h)
10 ม.
15 ม.
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รู ทอ่ (Ø65)

(Ø7) รู สาหรับยึดแผ่นเพลทและแขวนเครื่ อง

แนวขอบของเครื่ องปรับอากาศ

รู ทอ่ (Ø65)

ผนังสาหรับแขวนเครื่ องปรับอากาศ

แผ่นเพลทสาหรับติดตัง้

(หน่วย : มม.)

การติดตัง้ เครื่ องชุดอินดอร์ ยูนิต
1.กาหนดพื ้นที่สาหรับการติดตังเครื
้ ่ องและเจาะรูท่อน ้ายาออก โดยกาหนดระยะตามรูป

21

* ตรวจดูโครงสร้ างของกาแพงที่จะติดตังเครื
้ ่ องภายในอาคารว่าแข็งแรงเพียงพอ (ทาการ
กาหนดจุดที่จะเจาะกาแพง และเจาะเพื่อขันสกรูยดึ เครื่ องให้ มนั่ คง)

2. การปรับตาแหน่งแผงสาหรับติดตังในแนวนอน
้
ทาโดยขันสกรู ทงั ้ 8 จุดดังรูป

3. ทาการปรับระดับจนกระทัง่ แผงสาหรับติดตังอยู
้ ใ่ นแนวระนาบที่ต้องการโดยการหมุนรอบ
จุดเจาะมาตรฐาน
การเจาะผนังกาแพงควรใช้สว่านและดอกสว่านสาหรับเจาะผนัง

เจาะรูโดยใช้ ดอกสว่านขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 65 mm. ตลอดดอกเจาะให้ เอียงลง 5 องศา
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การเตรี ยมการส่วนรองรับการเดิ นท่อ

- ทาการดัดท่อสารทาความเย็น โดยจับส่วนล่างของท่อและกาหนดทิศทาง
- พันเทปเฉพาะส่วนที่ผ่านผนังเท่านันและพั
้
นเทปสายไฟไว้ กบั ท่อเสมอ

สามารถเดินท่อได้ ทงทิ
ั ้ ศทางด้ านหลัง ด้ านซ้ าย ด้ านหลังซ้ าย ด้ านซ้ ายในทิศทางลง ด้ านขวา
หรื อในทิศทางลง หมายเหตุ ในการเดินท่อออกทางด้ านขวา ควรระมัดระวังท่อบุบหรื อบี ้
ขัน้ ตอนการสลับด้านท่อระบายน้า

1
2
3
4
1. ถอดท่อระบายน ้าออกโดยการขันสกรูและดึงท่อระบายน ้าออก
2. ถอดจุกปิ ดท่อระบายน ้าอีกด้ านหนึ่งของถาดน ้าทิ ้งออกด้ วยมือหรื อคีม
3. นาจุกปิ ดท่อระบายน ้าที่ถอดออกในขันตอนที
้
่ 2 มาใส่อีกด้ านหนึ่งของถาดน ้าทิ ้งให้ แน่น
4. ใส่ท่อระบายน ้าด้ านที่ต้องการให้ แน่น โดยการดันท่อระบายน ้าให้ สวมเข้ ากับถาดน ้าทิ ้งให้ แน่น
และยึดด้ วยสกรู หมายเหตุ โปรดระวังหากใส่จกุ ปิ ดท่อระบายน ้าไม่แน่นอาจทาให้ น ้ารั่วได้
23

การแขวนอิ นดอร์ ยูนิต

ขันตอนการแขวนเครื
้
่ องอินดอร์ ยูนิต
1. สอดท่อผ่านรูผนังและเกี่ยวส่วนบนของเครื่องอินดอร์ ยูนิตเข้ ากับแผงสาหรับติดตัง้
2. ดันส่วนล่างเบาๆเพื่อยึดตัวเครื่ องเข้ ากับแผงสาหรับติดตัง้
วิ ธีการถอดเครื ่องอิ นดอร์ ยูนิต ออกจากแผงสาหรับติ ดตัง้

1. ดันส่วนที่ทาเครื่ องหมายไว้ บริ เวณสลักส่วนล่างของฐานเครื่ องอินดอร์ ยูนิต แล้ วดึงเข้ า
หาตัวเล็กน้ อย (ทังด้
้ านขวามือและด้ านซ้ ายมือ)
2. ดันเครื่ องอินดอร์ ยูนิต ขึ ้นเพื่อให้ สามารถถอดออกจากแผงสาหรับติดตังได้
้
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การติดตัง้ เครื่ องชุดเอาท์ ดอร์ ยูนิต

1. อย่าให้ มีสิ่งปิ ดกันรอบตั
้
วเครื่ องทัง้ 4 ด้ าน
2. ต้ องมีพื ้นที่วา่ ง 1 เมตรหรื อมากกว่าในส่วนบนของตัวเครื่ อง
3. เมื่อติดตังเครื
้ ่ องมากกว่าหนึ่งเครื่ องข้ างกันควรมีพื ้นที่วา่ ง 250 มม.หรื อมากกว่า
ในระหว่างตัวเครื่ องทังสอง
้
เพื่อเป็ นพื ้นที่ซอ่ มแซม
4. เมื่อติดตังมากกว่
้
าหนึ่งเครื่ อง ควรจัดให้ มีพื ้นที่อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
เพื่อที่จะไม่ให้ เกิดการลัดวงจรอากาศ
การติ ดตัง้ เอาท์ ดอร์ ยูนิต
1.
2.

1. ติดตังตั
้ วเครื่ องบนฐานตังที
้ ่แข็งแรง เพื่อให้ สว่ นล่างของตัวเครื่ องสูงกว่าพื ้นผิวที่ไม่ได้
ระนาบ
2. ติดตังตั
้ วเครื่ องไว้ ในที่ร่ม หรื อจัดทาหลังคาบริ เวณตัวเครื่ อง
ถ้าตัวเครื ่องได้รับผลกระทบจากลมแรง ควรปฏิ บตั ิ ดงั ต่อไปนีน้ ี ้
1.
2.

1.
2.

วางด้ านช่องลมออกให้ หนั ไปทางผนัง
ติดตังให้
้ ทิศทางของอากาศจากช่องลมออก ตังฉากกั
้
บทิศทางของลม
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การเดินท่ อสารทาความเย็นและท่ อระบายนา้
ขัน้ ตอนการต่อท่อสารทาความเย็น
1.การเตรี ยมท่อสารทาความเย็น ต้ องทาการหุ้มปากท่อด้ วยเทปหรื อวัสดุอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้
ฝุ่ น ทราย ฯลฯ เข้ าไปภายในท่อ

2. ถอดแฟลร์ นทั ของเครื่ องด้ านในออก (ทังท่
้ อด้ านที่เป็ นน ้ายาเหลวและท่อด้ านที่เป็ นก๊ าซ)

3. ถอดแฟลร์ นทั ของเครื่ องด้ านนอกออก (ทังท่
้ อด้ านที่เป็ นน ้ายาเหลวและท่อด้ านที่เป็ นก๊ าซ)

4. ทาการประกอบแฟลร์ นทั ที่ถอดออก เข้ ากับท่อที่จะต่อแล้ วทาการบานท่อตามรูป

5. ต่อท่อระบบที่เตรี ยมไว้ ของเครื่ องด้ านในและด้ านนอกทังด้
้ านท่อก๊ าซ และท่อน ้ายาเหลว
ด้ วยประแจเลื่อนให้ แน่นๆ
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ค่าแรงบิ ดที ่ใช้ในการขันแฟลร์
ด้ านของเหลว (Ø6.35 mm) : 14.0 – 18.0 N∙m (1.4 – 1.8 kgf∙m)
(Ø9.52 mm) : 34.0 – 42.0 N∙m (3.4 – 4.2 kgf∙m)
ด้ านก๊ าซ (Ø9.52 mm) : 34.0 – 42.0 N∙m (3.4 – 4.2 kgf∙m)
(Ø12.70 mm) : 49.0 – 61.0 N∙m (4.9 – 6.1 kgf∙m)
(Ø15.88 mm) : 68.0 – 82.0 N∙m (6.8 – 8.2 kgf∙m)
ข้ อควรระวัง อย่าใช้ แรงบิดในการขันแฟลร์ มากเกินไปมิฉะนันแฟลร์
้
อาจแตกได้
การหุ้มฉนวนของส่วนที ่เชือ่ มต่อ

หุ้มข้ อต่อของเครื่ องอินดอร์ ยูนิต ด้ วยวัสดุฉนวนกันความร้ อนหลังจากที่ตรวจเช็คแล้ วว่าไม่มี
การรั่วของก๊ าซ จากนันพั
้ นด้ วยเทปโดยให้ แผ่นฉนวนอยูเ่ หนือบริ เวณร่องของวัสดุฉนวนกัน
ความร้ อน
การต่อท่อระบายน้า
1. จัดท่อระบายน ้าให้ หนั ลงด้ านล่าง
2. เมื่อต่อท่อระบายน ้าเพิ่มภายในห้ อง ให้ ห้ มุ ท่อด้ วยฉนวนป้องกันความร้ อนที่มีจาหน่าย
ทัว่ ไป
หลีกเลี่ยงการเดินท่อระบายน ้าดังต่อไปนี ้

การเดินท่อน ้าทิ ้งควรมีความลาดเอียงลงตลอดแนว และหลีกเลี่ยงการเดินท่อข้ ามสิ่งกีดขวาง
เพื่อให้ น ้าทิ ้งไหลออกได้ สะดวก ซึง่ ต้ องมีความลาดเอี ยงในทิศทางที่เหมาะสม
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การปฏิ บตั ิ งานในขัน้ ตอนสุดท้ายของการเดิ นระบบท่อสารทาความเย็น

ดัดท่อไปตามลักษณะเส้ นทางที่จะเดินท่อและพันท่อส่วนนอกด้ วยเทปพันท่อ จากนันยึ
้ ด
สายไฟและท่อเข้ ากับผนังด้ วยแคลมป์

การเดินระบบไฟฟ้า
การเดิ นสายไฟที ่ตวั เครื ่องภายใน (อิ นดอร์ ยูนิต)
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1. เปิ ดแผงช่องลมเข้ าและถอดฝาครอบออก
2. ถอดแคลมป์รัดสายไฟ
3. ต่อสายเชื่อมต่อเข้ ากับบล็อกขัวไฟฟ้
้ าให้ แน่น
- หากต่อสายไฟไม่ดีหน้ าสัมผัสจะไม่แนบสนิท และจะเป็ นอันตรายอาจเกิดความร้ อนสูง
และติดไฟได้
- ระมัดระวังไม่ให้ สบั สนกับหมายเลขขัวต่
้ างๆ สาหรับการเชื่อมต่อตัวเครื่ องภายในและ
ภายนอกอาคาร
4. ยึดสายไฟเชื่อมต่อด้ วยแคลมป์รัดสายไฟ
5. ใส่ฝาครอบและปิ ดฝาช่องลม
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การเดิ นสายไฟที ่ตวั เครื ่องภายนอก (เอาท์ ดอร์ ยูนิต)

1. เปิ ดฝาครอบวาล์วบริ การออก
2. ถอดแคลมป์รัดสายไฟ
3. ต่อสายเชื่อมต่อเข้ ากับบล็อกขัวไฟฟ้
้ าให้ แน่น
- หากต่อสายไฟไม่ดีหน้ าสัมผัสจะไม่แนบสนิท และจะเป็ นอันตรายอาจเกิดความร้ อนสูง
และติดไฟได้
- ระมัดระวังไม่ให้ สบั สนกับหมายเลขขัวต่
้ างๆ สาหรับการเชื่อมต่อตัวเครื่ องภายในและ
ภายนอกอาคาร
4. ยึดสายไฟเชื่อมต่อด้ วยแคลมป์ยึดสายเคเบิ ้ล
5. ใส่ฝาครอบวาล์วบริ การ
ข้ อควรระวัง
- การต่อสายดินตัวเครื่ อง อย่าต่อสายดินที่ท่อแก๊ ส ท่อน ้า สายล่อฟ้ า หรื อสายดินโทรศัพท์
ถ้ าต่อสายดินไม่ถกู ต้ อง อาจเกิดไฟดูดหรื อการทางานผิดปกติได้
- การติดตังตั
้ วตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ ารั่ว เป็ นสิ่งจาเป็ นหากไม่ติดตังอาจท
้
าให้ เกิดอุบตั ิเหตุ
เช่น ไฟฟ้ าดูด หรื อไฟไหม้ ได้
- ห้ ามเปิ ดใช้ งานเครื่ องจนกว่าจนเดินสายไฟเสร็ จสมบูรณ์
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การทาระบบสุญญากาศ

1. ขันแฟลร์ นทั ที่ท่อทังด้
้ านภายในและภายนอกอาคารให้ แน่น เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาเรื่ องรั่ว
2. ต่อแมนิโฟลด์เกจ (MANIFOLD GAUGE) เข้ ากับวาล์วบริ การ (SERVICE VALVE)
ของเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องปั ม้ สุญญากาศ (VACUUM PUMP) (ตามรูปด้ านบน)
3. เปิ ดแมนิโฟลด์เกจ ด้ านความดันต่าให้ เต็มที่ขณะทาการปั๊ มสุญญากาศต่อเนื่องไปอย่าง
น้ อย 30 นาที และตรวจสอบดูเกจวัดความดันต่าให้ อยูท่ ี่ -0.1MPa (-76 cmHg)
4. หลังจากการทาให้ เป็ นสุญญากาศเรี ยบร้ อยแล้ ว เปิ ดวาล์วบริ การทังทางด้
้
านท่อทางดูด
และท่อทางอัด โดยใช้ ประแจหกเหลี่ยม
5. ทดสอบเดินเครื่ องปรับอากาศ
ข้ อควรระวังในการติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ
- ต้ องติดตังระบบท
้
าความเย็น ภายในบ้ าน ที่พกั อาศัย หรื อสถานที่ที่คล้ ายคลึงกัน
- อุปกรณ์ที่ใช้ ในการติดตังต้
้ องได้ มาตรฐานตามกฎระเบียบการเดินสายไฟ
- การต่อสายไฟฟ้ าเข้ าสูเ่ ครื่ องปรับอากาศต้ องต่อผ่านเบรกเกอร์ หรื อสวิตช์ที่แยกสองขัว้
โดยมีช่องว่างห่างระหว่างขัวไม่
้ น้อยกว่า 3 มม.
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การทดสอบเครื่ องปรั บอากาศหลังการติดตัง้
1. ตังค่
้ ารี โมทที่ 25 องศาเซลเซียล โหมดการทางานเลือกโหมด Cooling
(ทาความเย็น) สัญลักษณ์คือ
2. Fan Speed (ความเร็ วลม) เลือก Hi
3. ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความดันสารทาความเย็นและค่าอุณหภูมิ
จุดต่างๆ ตามตารางด้ านล่าง
ข้ อมูลการตรวจสอบและการวัด
รายการตรวจวัดระบบทาความเย็น
1. อุณหภูมิลมกลับ
2. อุณหภูมิลมจ่าย
3. ความแตกต่างอุณหภูมิลมกลับ–ลมจ่าย
4. อุณหภูมิสภาพแวดล้ อม
5. ความดันสารทาความเย็นด้ านดูด
(PSI, ปอด์นต่อตารางนิ ้ว)
6. กระแสคอมเพรสเซอร์ (A, แอมป์)
7. แรงดันไฟฟ้า (V, โวลท์)

ค่ ามาตรฐาน
27°C
12°C
15°C
35°C
R22 = 75 PSI
R410A = 130 PSI
-5% จากสเปคเครื่ องปรับอากาศ
198 - 242 VAC
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4. การใช้ รีโมทคอนโทรล
ปุ่ มการทางานและหน้ าจอรีโมทคอนโทรล
ปุ่ มปรับความเร็วลม

ปุ่ มเลือกโหมดการทางาน

ปุ่ ม Hi Power/Econo

ปุ่ ม ON/OFF (ไฟสว่ าง)

ปุ่ มปรับทิศทางลมขึน้ /ลง
ปุ่ มปรับอุณหภูมิ
ปุ่ ม ON TIMER

ปุ่ มปรับทิศทางลมซ้ าย/ขวา
ปุ่ ม 3D AUTO
ปุ่ ม OFF TIMER

ปุ่ ม SLEEP
สวิตช์ ปรับตัง้ ค่ าใหม่
สวิตช์ CLEAN
เครื่องหมายแสดงโหมด

ปุ่ มยกเลิก
เครื่องหมายแสดงโหมด ON/OFF TIMER

CLEAN

เครื่องหมายแสดงโหมด SLEEP
เครื่ องหมายแสดงอุณหภูมิ

เครื่องหมายแสดงโหมดการทางาน

เครื่องหมายแสดงเวลา

เครื่องหมายแสดงความเร็วลม

เครื่องหมายแสดงทิศทางของลม

เครื่องหมายแสดงโหมด Hi Power/Econo

เครื่องหมายแสดงโหมด 3D AUTO
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ขัน้ ตอนการทางานในโหมดอัตโนมัติ
ฟั งก์ชนั นี ้ เครื่ องจะเลือกเองว่าจะทางานแบบทาความเย็นหรื อลดความชื ้นโดยพัดลมของ
เครื่ องจะหมุนด้ วยความเร็ วรอบที่ช้าเป็ นเวลา 20 วินาที เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ห้ องว่ามีค่า
เท่าไร จึงกาหนดการทางานว่าจะทางานแบบทาความเย็นหรื อลดความชื ้น

1.กดปุ่ ม MODE
กดจนกระทัง่ เครื่ องหมายสีดา

ย้ ายไปที่ตาแหน่ง (AUTO)

2.กดปุ่ ม ON/OFF

การปรับอุณหภูมิขณะที่เครื่องทางานอัตโนมัติ
สามารถปรับอุณหภูมิขณะที่เครื่ องทางานในโหมด AUTO ได้ 6 ระดับ โดยการกดปุ่ ม
˄ หรื อ ˅ เพื่อเลือกอุณหภูมิ

1.กดปุ่ ม ˄ หรื อ ˅
เมื่อรู้สกึ เย็น
ทุกครัง้ ที่กดปุ่ ม ˄ อุณหภูมิที่ตั ้งจะเพิ่มดังนี ้ -6 → +5→....±0 → +1→......+6
เมื่อมาถึง+6 ข้ อมูลอุณหภูมิจะไม่สามารถเพิ่มได้ อกี ถึงแม้ จะกดปุ่ ม ˄
เมื่อรู้สกึ ร้ อน
ทุกครัง้ ที่กดปุ่ ม ˅ อุณหภูมิที่ตั ้งจะเพิ่มดังนี ้ +6 → +5→....± 0→ -1→......-6
เมื่อมาถึง-6 ข้ อมูลอุณหภูมิจะไม่สามารถเพิ่มได้ อีกถึงแม้ จะกดปุ่ ม ˅
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ขัน้ ตอนการทางานในโหมดทาความเย็น/ลดความชืน้ /การทางานแบบพัดลม
1.กดปุ่ ม MODE
กดเลื่อนเครื่ องหมายสีดา

ไปยังตาแหน่งที่ต้องการ

2.กดปุ่ ม ON/OFF
3.กดปุ่ ม TEMP
กดปุ่ ม ˄ หรื อ ˅ เพื่อตังอุ
้ ณหภูมิที่ต้อง

4.กดปุ่ ม FAN SPEED
ตังความเร็
้
วของแรงลมตามที่ต้องการ

ขัน้ ตอนการใช้ งานโหมด 3D AUTO
1.กดปุ่ ม ON/OFF

2.กดปุ่ ม 3D AUTO
ทุกครัง้ ที่มีการกดปุ่ ม 3D AUTO เครื่ องหมายแสดง
การทางานจะเปลี่ยนไปตามลาดับดังนี ้
3D AUTO
ไม่มีเครื่ องหมายใด
(3D AUTO)

(การทางานปกติ)

ขัน้ ตอนการยกเลิก กดปุ่ ม 3D AUTO เพื่อยกเลิกโหมด 3D AUTO
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หมายเหตุ ● เครื่ องจะเปลี่ยนการทางานแบบ 3D Auto เมื่อคุณเปลี่ยนโปรแกรมทางาน
● ไฟสัญญาณ 3D Auto จะสว่างขึ ้น ในขณะที่เครื่ องทางานแบบ 3D Auto
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ขัน้ ตอนการทางานในโหมด SLEEP
1.กดปุ่ ม SLEEP
ถ้ าหากกดปุ่ มนีใ้ นขณะที่ตัวเครื่องทางาน
ทุกครัง้ ที่มีการกดปุ่ ม เครื่ องหมายแสดงการทางานจะสับเปลี่ยน
ไปตามลาดับดังนี ้

1H

2H

ไม่มีเครื่ องหมายใด

3H (หน่วยของเวลา 1 ชัว่ โมง)

10H

9H

(ยกเลิก)

ขัน้ ตอนการยกเลิก
กดปุ่ ม CANCEL เพื่อยกเลิกโหมด

SLEEP

ขัน้ ตอนการตัง้ เวลาปิ ดอัตโนมัติ
1.กดปุ่ ม ON/OFF
2.กดปุ่ ม OFF TIMER
สัญญาลักษณ์ OFF TIMER จะกระพริ บ OFF

3.กดปุ่ ม ˄ หรื อ ˅ เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ
โดยหน่วยของเวลาจะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ครัง้ ละ 10 นาที
4.กดปุ่ ม OFF TIMER
ข้ อมูลเวลาที่ตงไว้
ั ้ จะหยุดกระพริ บ ซึง่ แสดงว่าการ
ตังเวลาสมบู
้
รณ์จะมีไฟแสดงการตังเวลา
้
(สีเหลือง)
ติดสว่าง (กดภายใน 60 วินาที )
การเปลี่ยนเวลาที่ตงั ้ ไปแล้ ว
ถ้ าต้ องการเปลี่ยนให้ กดปุ่ ม OFF TIMER

ขัน้ ตอนการยกเลิก
กดปุ่ ม CANCEL เพื่อยกเลิกโหมดตังเวลา
้
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ขัน้ ตอนการตัง้ เวลาเปิ ดอัตโนมัติ
การทางานของ ON TIMER สามารถตังค่
้ าได้ ไม่วา่ เครื่ องปรับอากาศ
จะอยูใ่ นระหว่างการทางานหรื อไม่ก็ตาม
1.กดปุ่ ม ON TIMER
สัญญาลักษณ์ ON TIMER จะกระพริ บ ON

2.กดปุ่ ม ˄ หรื อ ˅ เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ
โดยหน่วยของเวลาจะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ครัง้ ละ 10 นาที
3.กดปุ่ ม ON TIMER
ข้ อมูลเวลาที่ตงไว้
ั ้ จะหยุดกระพริ บ ซึง่ แสดงว่าการตังเวลา
้
สมบูรณ์จะมีไฟแสดงการตังเวลา
้
(สีเหลือง)ติดสว่าง
เครื่องจะเริ่มทางานก่ อนเวลาที่ตงั ้ ไว้ ประมาณ 5-60 นาที

ขัน้ ตอนการทางานในโหมด SLEEP และโหมด ON-TIMER
เป็ นการรวมการตังเวลาของการท
้
างานในโหมด SLEEP และโหมด ON TIMER
ตัวอย่าง: เมื่อต้ องการจะหยุดการทางานหลังจากเวลาผ่านไป 3 ชัว่ โมง
และเริ่ มการทางานเมื่อเวลา 08:00 น. โดยให้ ได้ อณ
ุ หภูมิใกล้ เคียงกับ
อุณหภูมิที่กาหนดไว้
ตัง้ ค่ าการทางานโหมด SLEEP
ตังไว้
้ ที่ 3H
ตัง้ ค่ าการทางานโหมด ON TIMER
ทาตามขันตอนการตั
้
งเวลาเปิ
้
ดอัตโนมัติด้านบน
ตังไว้
้ ที่ ON 8:00
การตังค่
้ าแสงของเครื่ องตังเวลา
้
(สีเหลือง) ของเครื่ องนี ้เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
● หลังจากระยะเวลาที่กาหนดไว้ สาหรับโหมด SLEEP ผ่านไป การทางาน
จะหยุดลงและจะเริ่ มขึ ้น 5-60 นาทีก่อนเวลาของ ON TIMER
● ไฟการตังเวลาจะไม่
้
สว่างเมื่อเป็ นเวลาของ ON TIMER
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ขัน้ ตอนการตัง้ เวลาปั จจุบัน / ตัง้ ค่ ารีโมทใหม่
หลังจากใส่แบตเตอรี่ เวลาปั จจุบนั จะถูกปรับให้ อยูใ่ นโหมดการตังเวลาโดยอั
้
ตโนมัติ
ตัวอย่าง: ตังเวลาให้
้
เป็ น 10:30 น.
1.กดสวิตช์ ACL
กดโดยใช้ ปลายแหลมของปากกาลูกลื่น เป็ นต้ น
ตัวแสดงเวลาจะกระพริ บและสามารถทาการเปลี่ยนเวลาได้

2.กดปุ่ ม ˄ หรื อ ˅ ตังเวลาให้
้
เป็ น 10:30 น.
3.กดปุ่ ม ON/OFF
ตัวเลขแสดงเวลาจะหยุดกระพริ บและแสดงข้ อมูลแทน
ถือว่าเสร็ จสิ ้นการตังเวลา
้
(กดภายใน 60 วินาที)

เกี่ยวกับการใช้ งานโหมด CLEAN
การทางานในโหมด CLEAN ควรเริ่ มขึ ้นหลังจากการทางานในโหมด AUTO, COOL และ DRY เพื่อขจัด
ความเปี ยกชื ้นภายในเครื่ องที่ติดตังในตั
้ วอาคาร และยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อราและแบคทีเรี ย
1.กดสวิตช์ CLEAN ด้ วยปากกาลูกลื่น
ทุกครัง้ ที่มีการกดปุ่ ม CLEAN เครื่ องหมายแสดงการทาสับเปลี่ยน
ไปตามลาดับ ดังนี ้

ไม่มีเครื่ องหมายใด
(โหมด CLEAN

ทางาน)

(ปิ ดการทางานโหมด CLEAN)

หมายเหตุ
● จะไม่สามารถทางานในโหมด CLEAN ได้ หลังจากการทางาน
แบบพัดลม เมื่อมีการตังเวลาปิ
้
ดและการทางานในโหมด SLEEP
● พัดลมของเครื่ องภายในจะทางานประมาณ 2 ชัว่ โมงในการ
ทางานในโหมด CLEAN
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ขัน้ ตอนการทางานในโหมด HI POWER / ECONOMY
หากเครื่ องปรับอากาศไม่ทางาน ให้ ชี ้รี โมทไปที่เครื่ อง
1.กดปุ่ ม ON/OFF
2.กดปุ่ ม HI POWER/ECONO
● เมื่อการทางานอยูใ่ นโหมด AUTO หรื อ COOL
ทุกครัง้ ที่มีการกดปุ่ ม HI POWER/ECONOเครื่ องหมาย
แสดงการทางานจะสับเปลี่ยนไปตามลาดับ ดังนี ้
ไม่มีเครื่ องหมายใด
(HI POWER)

(ECONOMY)

(การทางานปกติ)

เกี่ยวกับการทางานในโหมด HIGH POWER
การกดปุ่ ม HI POWER / ECONO เป็ นการเพิ่มกาลังการทางานและเริ่ มต้ นการทาความเย็นที่
มีกาลังแรงต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 15 นาที สัญลักษณ์
ของรี โมทคอนโทรลจะปรากฏขึ ้น
แต่สญ
ั ลักษณ์ FAN SPEED จะหายไป
● ระหว่างการทางานในโหมด HIGH POWER จะไม่มีการควบคุมอุณหภูมิห้อง ถ้ าหากเกิด
ความเย็นมากเกินความต้ องการ ให้ กดปุ่ ม HI POWER / ECONO ซ ้าอีกครัง้ เพื่อยกเลิกการ
ทางานในโหมด HI POWER
● การทางานในโหมด HI POWER จะไม่สามารถใช้ งานได้ ในขณะที่เครื่ องกาลังลดความชื ้น
และทางานในโหมดการตังเวลา
้
● ขณะที่เครื่ องทางานในโหมดตังเวลาเปิ
้
ดอัตโนมัติ (ON TIMER) การทางานในโหมด
HIGH POWER จะเริ่ มขึ ้นเมื่อถึงเวลาเปิ ดที่ตงไว้
ั้
● เมื่อมีการเลือกการทางานดังต่อไปนี ้ จะให้ โหมด HIGH POWER ถูกยกเลิก
1. เมื่อมีการกดปุ่ ม HI POWER / ECONO อีกครัง้
2. เมื่อมีการเปลี่ยนโหมดการทางาน
3. เมื่อเวลาผ่านไปครบ 15 นาที ตังแต่
้ การทางานในโหมด HI POWER ได้ เริ่ มขึ ้น
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เกี่ยวกับการทางานในโหมด ECONOMY
การกดปุ่ ม HI POWER / ECONO เป็ นการเริ่ มต้ นการทางานอย่างเบา ซึง่ กาลังของเครื่ องจะถูก
ระงับไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเย็นที่มากเกินความต้ องการเครื่ องจะทางานให้ ได้ อณ
ุ หภูมิสงู
กว่าที่ตงไว้
ั ้ 1.5 องศาเซลเซียล ด้ วยแรงลมอ่อนๆ ระหว่างการทาความเย็น สัญลักษณ์
ของรี โมทคอนโทรลจะปรากฏขึ ้น แต่สญ
ั ลักษณ์ FAN SPEED จะหายไป
หมายเหตุ
● เครื่ องจะเข้ าสูก่ ารทางานในโหมด ECONOMY ในครัง้ ถัดไปเมื่อเครื่ องปรับอากาศทางานใน
สถานะ ดังต่อไปนี ้
1. เมื่อการทางานของเครื่ องปรับอากาศหยุดลง โดยใช้ ปมเปิ
ุ่ ด / ปิ ด
2. เมื่อการทางานของเครื่ องปรับอากาศหยุดลง ด้ วยการทางานในโหมด SLEEP หรื อ OFF TIMER
3. เมื่อสิ ้นสุดการทางานในโหมด CLEAN
● เมื่อมีการทางานดังต่อไปนี ้ จะทาให้ การทางานในโหมด ECONOMY ถูกยกเลิก
1. เมื่อมีการกดปุ่ ม HI POWER / ECONO ซ ้าอีกครัง้

การทางานในการเปิ ดเครื่องฉุกเฉิน
● ปุ่ ม ON / OFF ของเครื่ องซึง่ อยูบ
่ นตัวเครื่ องสามารถใช้ ในการ เปิ ด/ปิ ด เครื่ องชัว่ คราวได้

เมื่อไม่ใช้ รีโมทคอนโทรล
โปรแกรมการทางาน
● โหมดการทางาน
● ความเร็ วแรงลม
● ทิศทางลม

: อัตโนมัติ
: อัตโนมัติ
: อัตโนมัติ

● การทางานจะเริ่ มต้ นขึ ้นหากมีการกดปุ่ ม ON/OFF ของเครื่ องและจะหยุดเมื่อกดปุ่ มซ ้า

อีกครัง้
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ขัน้ ตอนการทางานในโหมด 3D AUTO
เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 Btu/hr – 12,000 Btu/hr (NON – INVERTER)
รายละเอียดการทางาน
1.ขันตอนการท
้
างานจะเริ่ มจาก ขันตอนที
้
่ 1 →ขันตอนที
้
่2 →ขันตอนที
้
่3 →ขันตอนที
้
่4 จานวน1 รอบ
2.หลังจากทาจนถึงขันตอนที
้
่ 4 ของรอบแรกแล้ ว ขันตอนต่
้
อไปจะถูกกาหนดขึ ้นโดยความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิตงค่
ั ้ ารี โมท กล่าวคือ
(a) เมื่ออุณหภูมิห้อง – อุณหภูมิตงค่
ั ้ าที่รีโมท มีค่า > 5 °C เครื่ องปรับอากาศจะทางานใน
ขันตอนที
้
่2 → ขันตอนที
้
่3 → ขันตอนที
้
่4
(b) เมื่ออุณหภูมิห้อง – อุณหภูมิตงค่
ั ้ าที่รีโมท มีค่า ≦ 5 °C เครื่ องปรับอากาศจะทางานใน
ขันตอนที
้
่3 → ขันตอนที
้
่4
ขันตอนการ
้

ขันตอนที
้
่1

ขันตอนที
้
่2

ทางาน
ระดับความเร็ วพัด
ลม
(Fan Speed)
การทางานของ
บานสวิง
(Flap)
การทางานของ
ชุดบานเกล็ด
(Louver)
เงื่อนไขการทางาน

ขันตอนที
้
่

ขันตอนที
้
่4

3
Auto: High Power
ตามการตั ้งค่า โหมดอื่นๆ : ตามการ
ที่รีโมท
ตั ้งค่าที่รีโมท

สวิงซ้ าย – ขวา
จะทางานใน
ทิศทางตรงข้ ามกัน

สวิงซ้ าย – ขวา
จะทางานใน
ทิศทางเดียวกัน

-

20 รอบ

ตามการตั ้งค่าที่รีโมท

สวิงซ้ าย – ขวา จะทางาน
ในทิศทางตรงข้ ามกัน

60 รอบ

60 รอบ
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ขัน้ ตอนการทางานในโหมด 3D AUTO
เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 Btu/hr – 24,000 Btu/hr และระบบ INVERTER
(A) การทางานในโหมด Cooling และโหมด Auto
1.ระดับความเร็ วพัดลมจะถูกกาหนดตามอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตงค่
ั ้ าที่รีโมท
โหมด
การกาหนดระดับความเร็ วพัดลม
การทางาน

Cooling

อัตโนมัติ (AUTO)
HI MED LOW
ั ้ าที่รีโมท
อุณหภูมิห้อง – อุณหภูมิตั ้งค่าที่รีโมท อุณหภูมิห้อง – อุณหภูมิตงค่
HI MED LOW
มีคา่ ≦ 5 °C
มีค่า > 5 °C

High Power

Auto

2.การทางานของมอเตอร์ สวิงจะถูกกาหนดโดยอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตงค่
ั ้ าที่รีโมท
(a) เมื่อโหมด 3D Auto เริ่ มทางาน
บานสวิง
(Flap)
ชุดบานเกล็ด
(Louver)

สวิง ขึ ้น – ลง
อยู่กบั ที่
เป็ นมุมกว้ าง

(b) เมื่ออุณหภูมิห้อง – อุณหภูมิตงค่
ั ้ าที่รีโมท มีค่า ≦ 5 °C มอเตอร์ สวิงจะทางานดังนี ้
ชุดบานเกล็ดจะสวิงขึ ้น – ลง ในทิศทางตรงกันข้ ามจานวน 3 รอบ จากนันจะท
้
างานต่อตามข้ อ (c)
บานสวิง
(Flap)
ชุดบานเกล็ด
(Louver)

อยู่กบั ที่
สวิง ซ้ าย – ขวา

(c) หลังจากบานสวิง (Flap) ทางานครบ 5 รอบแล้ ว จะทางานในขันตอนต่
้
อไปตามข้ อ (d)
บานสวิง
(Flap)
ชุดบานเกล็ด
(Louver)

สวิง ขึ ้น – ลง
สวิง ซ้ าย – ขวา
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(d) ทิศทางการไหลของอากาศจะเป็ นไปตามตารางด้ านล่างเป็ นเวลา 5 นาที
บานสวิง
(Flap)
ชุดบานเกล็ด
(Louver)

อยู่กบั ที่
อยู่กบั ที่

(e) หลังจาก 5 ผ่านไป ทิศทางการไหลของอากาศจะถูกกาหนดให้ ตามไปตาม
อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตงค่
ั ้ าที่รีโมท
โหมดการทางาน

Cooling

เงื่อนไขการควบคุมทิศทางไหลของอากาศ
อุณหภูมิห้อง – อุณหภูมิตงค่
ั ้ าที่รีโมท
มีค่า ≦ 2 °C
อุณหภูมิห้อง – อุณหภูมิตงค่
ั ้ าที่รีโมท
มีค่า > 2°C แต่ไม่เกิน 5°C
อุณหภูมิห้อง – อุณหภูมิตงค่
ั ้ าที่รีโมท
มีค่า > 5 °C

ขันตอนการท
้
างาน
ทางานตามข้ อ (d)
อย่างต่อเนื่อง
กลับไปทางานตาม
ข้ อ (b)
กลับไปทางานตาม
ข้ อ (a)

(B) การทางานในโหมด DRY (ลดความชื ้น)
บานสวิง
(Flap)
ชุดบานเกล็ด
(Louver)

อยู่กบั ที่
อยู่กบั ที่
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ตาแหน่ งการตัด Jumper เพื่อยกเลิก Auto restart และ กาหนดรีโมทคอนโทรลเฉพาะเครื่อง
รุ่น

ยกเลิก Auto restart

กาหนด Remote control เฉพาะเครื่ อง

SRK10/13CDV

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CDS

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CEV

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CFV

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CFS

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CGV

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CHV

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CIV

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CIV-2

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CJV

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CJV-2

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK19/25CES

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP4ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK19/25CGS

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP4ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK19/25CIS

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP4ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK13ZEV-S

ตัด JP1 ที่แผง Indoor

ตัด JP2ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK22ZEV-S

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP4ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK63ZE-S1

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP4ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13YJV-S

ตัด JP12 ที่แผง Indoor

ตัด JP13ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CKV

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

44

ตาแหน่ งการตัด Jumper เพื่อยกเลิก Auto restart และ กาหนดรีโมทคอนโทรลเฉพาะเครื่อง
รุ่น

ยกเลิก Auto restart

กาหนด Remote control เฉพาะเครื่ อง

SRK10/13KS

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13KS-2

ตัด JP7 ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK19/25CKS

ตัด JP170ที่แผง Indoor

ตัด JP171ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CLV

ตัด JP7ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13LS-2

ตัด JP7ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK19CLS

ตัด JP170ที่แผง Indoor

ตัด JP171ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13YLV-S

ตัด JP12ที่แผง Indoor

ตัด JP13ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CMV

ตัด JP7ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CMS

ตัด JP7ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK19/25CMS

ตัด JP170ที่แผง Indoor

ตัด JP171ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CNV

ตัด JP7ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CNS

ตัด JP7ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK19/25CNS

ตัด JP170ที่แผง Indoor

ตัด JP171ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CRV-S1

ตัด JP7ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK10/13CRS-S1

ตัด JP7ที่แผง Indoor

ตัด JP6ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK19/25CNS-S

ตัด JP170ที่แผง Indoor

ตัด JP171ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK19/25CSS-S1

ตัด JA1 ที่แผง Indoor

ตัด JA2ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK18YLV-S1

ตัด J12 ที่แผง Indoor

ตัด J13 ที่แผง Indoor และ Jumper หลัง Remote

SRK24YRV-S1

ตัด JA1 ที่แผง Indoor

ดูในหน้ าภาคผนวก ซ
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5. ตารางแสดงรหัสไฟกระพริบ
หลักการซ่ อม 4 ประการ:
ระบุปัญหา
ด้ วยรหัสไฟกระพริ บ

ตังสมมติ
้
ฐาน
ด้ วยคู่มือช่างบริ การ

พิสจู น์สมมติฐาน
ด้ วยเครื่ องมือวัด

แก้ ไข
ตรงจุด

[1] ตารางรหัสไฟกระพริ บ
SRK09CC, SRK12CC, SRK50A, SRK56A
รหัสไฟกระพริบ
TIMER (ส้ ม)
RUN (เขียว)

คาบรรยาย

กระพริ บ 1 ครัง้

เซ็นเซอร์ รังผึ ้งคอยล์เย็นผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 2 ครัง้

เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิห้องผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 6 ครัง้

มอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ ยนู ิตผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

สว่างค้ าง

กระพริ บ 5 ครัง้

สว่างค้ าง

เอาท์ดอร์ ยูนิต ผิดปกติ

หมายเหตุ การนับจานวนครัง้ การกระพริ บของไฟ Timer (สีส้ม) และ Run (สีเขียว)
จะใช้ เวลา 8 วินาทีตอ่ หนึง่ รอบ จากนันโปรแกรมจะตั
้
ดรอบการนับใหม่
ซึง่ ทุกๆรอบจะนับจานวนการกระพริ บได้ เท่ากันตลอด
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ขัน้ ตอนการตรวจสอบ

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 1 น.59

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 1 น.59

- ขัวต่
้ อสายมอเตอร์ พดั ลมไม่แน่น
- มอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ ยนู ิตผิดปกติ
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่ อ ของมอเตอร์ กับ แผงควบคุม อิ น ดอร์
ตรวจสอบมอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ แผนภาพที่ 5 น.62
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 1 น.59

- สายไฟขัวคอมเพรสเซอร์
้
ชารุด
- คาปาซิเตอร์ คอมเพรสเซอร์ เสีย
- คอมเพรสเซอร์ ล๊อค
- สารทาความเย็นน้ อย

ตรวจสอบขัวต่
้ อสายคอมเพรสเซอร์
ตรวจสอบคาปาซิเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ภาคผนวก ค
การตรวจสอบเอาท์ดอร์ ยูนิต แผนถาพที่ 6 น.63
ตรวจสอบความดันสารทาความเย็น
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[2] ตารางรหัสไฟกระพริ บ
SRK10,13 CDV, CDS, CEV, CES, CFV, CFS, CGV, CGS, CHV, CIV-2, CJV,
CJV-2, CKV, CKS, CLV, CLS, CMV, CMS, CNV, CNS, CRV-S1, CRS-S1
SRK19,25 CSS-S1
รหัสไฟกระพริบ
TIMER (ส้ ม)
RUN (เขียว)

คาบรรยาย

กระพริ บ 1 ครัง้

เซ็นเซอร์ รังผึ ้งคอยล์เย็นผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 2 ครัง้

เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิห้องผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 6 ครัง้

มอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ ยนู ิตผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

สว่างค้ าง

กระพริ บ 2 ครัง้

สว่างค้ าง

เอาท์ดอร์ ยุนิต ผิดปกติ

หมายเหตุ การนับจานวนครัง้ การกระพริ บของไฟ Timer (สีส้ม) และ Run (สีเขียว)
จะใช้ เวลา 8 วินาทีตอ่ หนึง่ รอบ จากนันโปรแกรมจะตั
้
ดรอบการนับใหม่
ซึง่ ทุกๆรอบจะนับจานวนการกระพริ บได้ เท่ากันตลอด
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ขัน้ ตอนการตรวจสอบ

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 1 น.59

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 1 น.59

- การต่อมอเตอร์ พดั ลมไม่เรี ยบร้ อย
- มอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ ยนู ิตผิดปกติ
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ
- สายไฟขัวคอมเพรสเซอร์
้
ชารุด
- คาปาซิเตอร์ คอมเพรสเซอร์ เสีย
- คอมเพรสเซอร์ ล๊อค
- สารทาความเย็นน้ อย

ตรวจสอบจุดต่ อ ของมอเตอร์ กับ แผงควบคุม อิ นดอร์
ตรวจสอบมอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ แผนภาพที่ 5 น.62
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 1 น.59
ตรวจสอบขัวต่
้ อสายคอมเพรสเซอร์
ตรวจสอบคาปาซิเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ภาคผนวก ค
การตรวจสอบเอาท์ดอร์ ยนู ิต แผนภาพที่ 6 น.63
ตรวจสอบความดันสารทาความเย็น
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[3] ตารางรหัสไฟกระพริ บ
SRK19,25 CES, CGS, CIS, CKS, CLS, CMS, CNS, CNS-S
รหัสไฟกระพริบ
TIMER (ส้ ม)
RUN (เขียว)

คาบรรยาย

กระพริ บ 1 ครัง้

เซ็นเซอร์ รังผึ ้งคอยล์เย็นผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 2 ครัง้

เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิห้องผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 6 ครัง้

มอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ ยนู ิตผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

สว่างค้ าง

เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมภิ ายนอกผิดปกติ
แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 1 ครัง้
กระพริ บ 2 ครัง้
กระพริ บ 4 ครัง้

กระพริ บตลอด

เซ็นเซอร์ รังผึ ้งคอยล์ร้อนผิดปกติ
แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ
เซ็นเซอร์ ท่อดิสชาร์ จผิดปกติ
แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

[มีตอ่ ]
หมายเหตุ การนับจานวนครัง้ การกระพริ บของไฟ Timer (สีส้ม) และ Run (สีเขียว)
จะใช้ เวลา 8 วินาทีตอ่ หนึง่ รอบ จากนันโปรแกรมจะตั
้
ดรอบการนับใหม่
ซึง่ ทุกๆรอบจะนับจานวนการกระพริ บได้ เท่ากันตลอด
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ขัน้ ตอนการตรวจสอบ

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 2 น.60

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 2 น.60

- การต่อมอเตอร์ พดั ลมไม่เรี ยบร้ อย
- มอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ ยนู ิตผิดปกติ
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของมอเตอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
ตรวจสอบมอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ แผนภาพที่ 5 น.62
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 2 น.60

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมเอาท์ดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
ตรวจสอบแผงควบคุมเอาท์ดอร์

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมเอาท์ดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
ตรวจสอบแผงควบคุมเอาท์ดอร์

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมเอาท์ดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
ตรวจสอบแผงควบคุมเอาท์ดอร์

[มีตอ่ ]
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[3] ตารางรหัสไฟกระพริ บ [ต่อ]
SRK19,25 CES, CGS, CIS, CKS, CLS, CMS, CNS, CNS-S
รหัสไฟกระพริบ
TIMER (ส้ ม)
RUN (เขียว)

กระพริ บ 2 ครัง้

กระพริ บ 5 ครัง้

กระพริ บ 6 ครัง้

คาบรรยาย
เอาท์ดอร์ ยูนิต ผิดปกติ

สว่างค้ าง

คอมเพรสเซอร์ ร้อนมากเกินไป
สัญญาณระหว่างแผงวงจรอินดอร์ และเอาท์ดอร์
ผิดปกติ
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สาเหตุ
- สายไฟขัวคอมเพรสเซอร์
้
ชารุด
- คาปาซิเตอร์ คอมเพรสเซอร์ เสีย
- คอมเพรสเซอร์ ล๊อค
- สารทาความเย็นน้ อย
- สารทาความเย็นไม่เพียงพอ
- เซ็นเซอร์ ท่อดิสชาร์ จผิดปกติ
- วาล์วบริ การปิ ด
- แหล่งจ่ายผิดปกติ
- สัญญาณระหว่างแผงควบคุม
อินดอร์ และเอาท์ดอร์ ผิดปกติ
- สายสัญญาณชารุด

ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
ตรวจสอบขัวต่
้ อสายคอมเพรสเซอร์
ตรวจสอบคาปาซิเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ภาคผนวก ค
ตรวจสอบเอาท์ดอร์ ยูนิตผิดปกติ แผนภาพที่ 8 น.66
ตรวจสอบความดันสารทาความเย็น
ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ ร้อนเกินไป แผนภาพที่ 4 น.61
ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมเอาท์ดอร์
ตรวจสอบวาล์วบริ การ
ตรวจสอบไฟที่มาจากเบรกเกอร์
การตรวจสอบการส่งสัญญาณ แผนภาพที่ 7 น.64
ตรวจสอบสายสัญญาณ
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[4] ตารางรหัสไฟกระพริ บ
SRK25GZ-L1, SRK35GZ-L1, SRK13ZEV-S, SRK22ZEV-S, SRK63ZE-S1
SRK10,13 YJV-S, YLV-S, SRK18YLV-S1, SRK24YRV-S1
รหัสไฟกระพริบ
TIMER (ส้ ม)
RUN (เขียว)

กระพริ บ 1 ครัง้

เซ็นเซอร์ รังผึ ้งคอยล์เย็นผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 2 ครัง้

เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิห้องผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ

สว่างค้ าง
กระพริ บ 5 ครัง้
กระพริ บ 6 ครัง้

กระพริ บ 4 ครัง้

แรงดันไฟฟ้ าแอคทีฟฟิ ลเตอร์ ที่เอาท์ดอร์ ยูนิต
บกพร่อง
มอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ ยนู ิตผิดปกติ
แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมภิ ายนอกผิดปกติ
แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 1 ครัง้
กระพริ บ 2 ครัง้

คาบรรยาย

กระพริ บตลอด

เซ็นเซอร์ รังผึ ้งคอยล์ร้อนผิดปกติ
แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ
เซ็นเซอร์ ท่อดิสชาร์ จผิดปกติ
แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

[มีตอ่ ]
หมายเหตุ การนับจานวนครัง้ การกระพริ บของไฟ Timer (สีส้ม) และ Run (สีเขียว)
จะใช้ เวลา 8 วินาทีตอ่ หนึง่ รอบ จากนันโปรแกรมจะตั
้
ดรอบการนับใหม่
ซึง่ ทุกๆรอบจะนับจานวนการกระพริ บได้ เท่ากันตลอด
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สาเหตุ

ขัน้ ตอนการตรวจสอบ

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ
- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ
- แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ
- หม้ อแปลงแรงดันไฟฟ้ าผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 2 น.60
ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 2 น.60
ตรวจสอบแผงควบคุมเอาท์ดอร์
ตรวจสอบขัวต่
้ อสายหม้ อแปลง

- การต่อมอเตอร์ พดั ลมไม่เรี ยบร้ อย
- มอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ ยนู ิตผิดปกติ
- แผงควบคุมอินดอร์ ผิดปกติ
- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ
- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ชารุด
- แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ
- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอร์ ท่อดิสชาร์ จชารุด
- แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของมอเตอร์ กบั แผงควบคุมอินดอร์
ตรวจสอบมอเตอร์ พดั ลมอินดอร์ แผนภาพที่ 5 น.62
การตรวจสอบแผงควบคุมอินดอร์ แผนภาพที่ 2 น.60
ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมเอาท์ดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
ตรวจสอบแผงควบคุมเอาท์ดอร์
ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมเอาท์ดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
ตรวจสอบแผงควบคุมเอาท์ดอร์
ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมเอาท์ดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
ตรวจสอบแผงควบคุมเอาท์ดอร์

[มีตอ่ ]
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[4] ตารางรหัสไฟกระพริ บ [ต่อ]
SRK25GZ-L1, SRK35GZ-L1, SRK13ZEV-S, SRK22ZEV-S, SRK63ZE-S1
SRK10,13 YJV-S, YLV-S, SRK18YLV-S1, SRK24YRV-S1
รหัสไฟกระพริบ
TIMER (ส้ ม)
RUN (เขียว)

กระพริ บ 1 ครัง้

คาบรรยาย

กระแสไฟฟ้ าถูกตัดหรื อเกิดการลัดวงจร

กระพริ บ 2 ครัง้

คอมเพรสเซอร์ ระบายไม่ดี
แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 3 ครัง้

กระแสไฟเกิน

กระพริ บ 4 ครัง้

สว่างค้ าง

เพาเวอร์ ทรานซิสเตอร์ ผิดปกติ

กระพริ บ 5 ครัง้

เซ็นเซอร์ ท่อดิสชาร์ จผิดปกติ
คอมเพรสเซอร์ ร้อนเกินไป

กระพริ บ 6 ครัง้

สัญญาณระหว่างแผงวงจรอินดอร์ และเอาท์ดอร์
ผิดปกติ

กระพริ บ 7 ครัง้

มอเตอร์ พดั ลมเอาท์ดอร์ ยนู ิตผิดปกติ

กระพริ บ 2 ครัง้

กระพริ บ 2 ครัง้

คอมเพรสเซอร์ ล็อคโรเตอร์
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สาเหตุ

ขัน้ ตอนการตรวจสอบ

- คอมเพรสเซอร์ ล๊อค/กระแสเกิน
- ไฟไม่ครบเฟส/ต่อขัวผิ
้ ด
- เพาเวอร์ ทรานซิสเตอร์ เสีย
- อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
- สายไฟขัวคอมเพรสเซอร์
้
ชารุด
- แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ
- โอเวอร์ โหลดทางาน
- น ้ายาเกิน
- คอมเพรสเซอร์ ล๊อค

ตรวจสอบกระแสไฟคอมเพรสเซอร์ ขณะทางาน
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ า/การต่อขัวหั
้ วหลักคอม
การตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าตัด แผนภาพที่ 10 น.68
ตรวจสอบตาแหน่งติดตังเอาท์
้
ดอร์
ตรวจสอบขัวต่
้ อสายคอมเพรสเซอร์
ตรวจสอบเอาท์ดอร์ ยูนิตผิดปกติ แผนภาพที่ 9 น.67
ตรวจสอบกระแสและความสะอาดของรังผึ ้งคอยล์ร้อน
ตรวจสอบปริ มาณน ้ายา
ตรวจสอบกระแสไฟเกิน แผนภาพที่ 11 น.69

- เพาเวอร์ ทรานซิสเตอร์ เสีย

ตรวจสอบแรงคันไฟฟ้ าที่ขวคอมเพรสเซอร์
ั้

- ต่อขัวสายเซ็
้
นเซอร์ ไม่แน่น
- เซ็นเซอรื่ อดิสชาร์ จชารุด
- คอมเพรสเซอร์ ร้อนเกินไป
- น ้ายาน้ อย / ตันระบบน ้ายา
- สายสัญญาณชารุด
- สัญญาณระหว่างแผงควบคุม
อินดอร์ และเอาท์ดอร์ ผิดปกติ
- แหล่งจ่ายผิดปกติ
- ต่อขัวสายมอเตอร์
้
พดั ลมไม่แน่น
- มอเตอร์ พดั ลมเอาท์ดอร์ เสีย

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมเอาท์ดอร์
การตรวจสอบเซ็นเซอร์ แผนภาพที่ 3 น.61
ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ ร้อนเกินไปแผนภาพที่4น.61
ตรวจหารอยรั่ว / ตรวจสอบ EEV ภาคผนวก ค
ตรวจสอบสายส่งสัญญาณ
การตรวจสอบการส่งสัญญาณ แผนภาพที่ 7 น.64

- คอมเพรสเซอร์ บกพร่อง
- สายไฟคอมเพรสเซอร์ ขาด
- แผงควบคุมเอาท์ดอร์ ผิดปกติ

ตรวจสอบจุดต่อของเซ็นเซอร์ กบั แผงควบคุมเอาท์ดอร์
ตรวจสอบสายคอมเพรสเซอร์
การตรวจสอบโรเตอร์ ล็อค แผนภาพที่ 12 น.69

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าที่มาจากเบรกเกอร์
ตรวจสอบจุดต่อของมอเตอร์ พดั ลมเอาท์ดอร์
ตรวจสอบมอเตอร์ พดั ลมเอาท์ดอร์ แผนภาพที่ 5 น.62
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6. ขัน้ ตอนการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศไม่ ทางาน
(ไฟแสดงสภานะการทางานดับทุกดวง / กดรีโมทและสวิทช์ แล้ วเครื่องไม่ ทางาน)
ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้ าแหล่งจ่าย
198-264 VAC

ไม่ปกติ

แก้ ไขแหล่งจ่าย

ปกติ

ตรวจสอบว่าเมื่อ
เปิ ดบานสวิงด้ วยมือ แล้ วเปิ ด
เบรกเกอร์ สงั เกตุบานสวิง
ปิ ดหรื อไม่
ปิ ด

มีเสียงตอบรับ
จากตัวรับสัญญาณเมื่อ
กดรี โมท

ตรวจสอบ PWB อินดอร์
ไม่มี

ปกติ

ไม่ปกติ

เปลี่ยนฟิ วส์ถ้าชิ ้นส่วนอื่น
ไม่เสียหาย

ตรวจสอบการ
ส่งสัญญาณของรี โมท

มี

เปลี่ยน PWB อินดอร์

ตรวจสอบฟิ วส์
บน PWB อินดอร์

ไม่ปิด

ไม่ปกติ

เปลี่ยนรี โมท

ปกติ

เปลี่ยนตัวรับสัญญาณ

การตรวจสอบสัญญาณของรี โมทสามารถทาได้ โดย การกดรี โมทผ่านกล้ องดิจิตอล
หรื อกล้ องจากโทรศพท์มือถื อ หากรี โมทส่งสัญญาณปกติจะมีแสงอินฟาเรด
(Infrared) สีม่วงขึ ้นเมื่อมองผ่านกล้ องดิจติ อล
การตรวจสอบอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (ฟิ วส์, วารี สเตอร์ , คาปาซิเตอร์ , EEV) ภาคผนวก ค
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7. แผนภาพขัน้ ตอนการตรวจสอบเครื่ องปรั บอากาศขัดข้ องที่มีรหัสไกระพริบ
แผนภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการตรวจสอบแผงวงจรอินดอร์
(สาหรับรุ่ นที่ไม่มีแผงวงจรเอาท์ดอร์ )
ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้ าแหล่งจ่าย
198-264 VAC

ไม่ปกติ

แก้ ไขแหล่งจ่าย

ปกติ

ตรวจสอบว่าฟิ วส์
(3.15 A) เสียหายหรื อไม่

เสียหาย

เปลี่ยนฟิ วส์ถ้าชิ ้นส่วนอื่นไม่เสียหาย
แล้ วดาเนินการตรวจสอบอีกครัง้

ไม่เสียหาย

เปลี่ยนแผง PWB อินดอร์
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แผนภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการตรวจสอบแผงวงจรอินดอร์
(สาหรับรุ่ นที่มีแผงวงจรอินดอร์ และเอาท์ดอร์ )
ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้ าที่ขวั ้ 1-2/N
198-264 VAC

ไม่ปกติ

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าที่
มาจากเอาท์ดอร์ ยูนิต (*ฉ)

เสียหาย

เปลี่ยนฟิ วส์ถ้าชิ ้นส่วนอื่นไม่เสียหาย
แล้ วดาเนินการตรวจสอบอีกครัง้

ปกติ

ตรวจสอบว่าฟิ วส์
(3.15 A) เสียหายหรื อไม่
ไม่เสียหาย

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ า
ที่ขวั ้ 2/N - 3 ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
0 – 12 VDC
(*ฉ)

ไม่ปกติ

เปลี่ยนแผง PWB อินดอร์

ปกติ

เแผง PWB อินดอร์ ปกติ

Note: (*ฉ) การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่ างเทอร์ มินอล ภาคผนวก ฉ
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แผนภาพที่ 3 ขัน้ ตอนการตรวจสอบเซ็นเซอร์
ไม่ปกติ

ตรวจสอบขัวต่
้ อสาย

เสียบขัวต่
้ อสายใหม่

ปกติ

ตรวจสอบค่าความ
ต้ านทานสายเซ็นเซอร์
(*ก)

ไม่ปกติ

เปลี่ยนเซ็นเซอร์

ปกติ

เปลี่ยนแผงควบคุม

Note: (*ก) ตารางค่ าความต้ านทานของเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ ภาคผนวก ก
แผนภาพที่ 4 ขัน้ ตอนการตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ ร้อนมากเกินไป
ตรวจสอบค่าความ
ต้ านทานสายเซ็นเซอร์
(*ก)

ไม่ปกติ

ตรวจสอบขัวต่
้ อสาย
และเปลี่ยนเซ็นเซอร์

ปกติ

ตรวจสอบปริ มาณ
สารทาความเย็น
ปกติ

แผง PWB เอาท์ดอร์ เสีย

ไม่ปกติ

ตรวจความปกติหลังเพิ่ม
ปริ มาณสารทาความเย็น

ไม่ปกติ

ปกติ

แคปทิวป์ตัน หรื อ EEV เสีย
หรื อวาล์วบริ การปิ ด

ตรวจหาตาแหน่งรั่ว

Note: (*ก) ตารางค่ าความต้ านทานของเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ ภาคผนวก ก
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แผนภาพที่ 5 ขัน้ ตอนการตรวจสอบความผิดปกติของมอเตอร์ พัดลมอินดอร์
และเอาท์ ดอร์
ไม่ปกติ

ตรวจสอบขัวต่
้ อสาย

เสียบขัวต่
้ อสายใหม่

ปกติ
ปกติ

ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้ าจ่ายมอเตอร์
ที่ออกจาก PWB
ปกติ

ไม่ปกติ

ตรวจสอบค่าความ
ต้ านทานขดลวดมอเตอร์
(*ข)
ไม่ปกติ

เปลี่ยนมอเตอร์ พดั ลม

รี เซ็ทแหล่งจ่ายไฟฟ้ า

เปลี่ยนแผง PWB
ใช้ งานได้ ปกติหรื อไม่
ปกติ

ไม่ปกติ

ตรวจสอบรหัสไฟ
กระพริ บอีกครัง้

ผิดปกติชวั่ คราวจากคลื่นรบกวน

Note: (*ข) ตารางค่ าความต้ านทานของขดลวดมอเตอร์ ภาคผนวก ข
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แผนภาพที่ 6 ขัน้ ตอนการตรวจสอบความผิดปกติของเอาท์ ดอร์ ยูนิต
(สาหรับรุ่ นที่ไม่มีแผงวงจรเอาท์ดอร์ )
ตรวจสอบการทางาน
ของคอมเพรสเซอร์

ไม่ทางาน

ตรวจสอบคาปาซิเตอร์
ของคอมเพรสเซอร์
(*ค)

ไม่ปกติ

เปลี่ยนคาปาซิเตอร์

ปกติ

ตรวจสอบจุด
ต่อขัวคอมเพรสเซอร์
้

ไม่ปกติ

แก้ ไขจุดต่อขัวคอมเพรสเซอร์
้

ปกติ
ทางาน

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

ตรวจสอบ
ปริ มาณสารทาความเย็น
ปกติ

แคปทิ ้วตันหรื อตันระบบ

ตรวจสอบ
ความผิดปกติหลังปรับปริ มาณสาร
ทาความเย็น

ไม่ปกติ

ไม่ปกติ

ปกติ

สารทาความเย็นไม่เพียงพอ

ตรวจสอบหารอยรั่ว

Note: (*ค) การตรวจสอบอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ อ่ นื ๆ ภาคผนวก ค
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แผนภาพที่ 7 ขัน้ ตอนการตรวจตรวจสอบการส่ งสัญญาณผิดปกติ

สาหรับรุ่น SRK19และ25CKS,CLS,CMS,CNS, SRK18YLV-S,SRK24YRV-S ดูในที่ตาราง 7.1
ตรวจสอบความผิดปกติ
หลังรี เซ็ทแหล่งจ่าย

ปกติ

เกิดความผิดปกติชวั่ คราว
ไม่เกี่ยวกับเครื่ อง

ไม่ปกติ

ตรวจสอบสายไฟ
เชื่อมต่อระหว่างอินดอร์ และ
เอาท์ดอร์ เทอร์ มินอล
1-2/N-3

ไม่ปกติ

แก้ ไขจุดเชื่อมต่อระหว่าง
อินดอร์ และเอาท์ดอร์

ไม่ปกติ

แหล่งจ่ายไม่ปกติ (1-2/N)
แก้ ไขแหล่งจ่าย

ปกติ

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ า
220 VAC ระหว่างเทอร์ มินอล
1-2/N ในอินดอร์ (*ฉ)
ปกติ

ตรวจสอบสัญญาณ
0~12 VDC ระหว่างเทอร์ มินอล
2/N-3 ในอินดอร์ (*ฉ)
ปกติ

ตรวจสอบสัญญาณ
0~12 VDC ระหว่างเทอร์ มินอล
2/N-3 ในเอาท์ดอร์ (*ฉ)

ไม่ปกติ

PWB อินดอร์ ชารุด
เปลี่ยนแผงอินดอร์

ปกติ

PWB เอาท์ดอร์ ชารุด
เปลี่ยนแผงเอาท์ดอร์

ไม่ปกติ

สายสัญญาณ (3)ชารุด

Note: (*ฉ) การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่ างเทอร์ มินอล ภาคผนวก ฉ
ฉ
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แผนภาพที่ 7.1 ขัน้ ตอนการตรวจตรวจสอบการส่ งสัญญาณผิดปกติ
สาหรับรุ่ น SRK19และ25CKS,CLS,CMS,CNS,CNS-S, SRK18YLV-S,SRK24YRV-S
ตรวจสอบความผิดปกติ
หลังรี เซ็ทแหล่งจ่าย

ปกติ

เกิดความผิดปกติชวั่ คราว
ไม่เกี่ยวกับเครื่ อง

ไม่ปกติ

ตรวจสอบสายไฟ
เชื่อมต่อระหว่างอินดอร์ และ
เอาท์ดอร์ เทอร์ มินอล
1-2/N-3

ไม่ปกติ

แก้ ไขจุดเชื่อมต่อระหว่าง
อินดอร์ และเอาท์ดอร์

ไม่ปกติ

แหล่งจ่ายไม่ปกติ (1-2/N)
แก้ ไขแหล่งจ่าย

ไม่ปกติ

PWB เอาท์ดอร์ ชารุด
เปลี่ยนแผงอินดอร์

ปกติ

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ า
220 VAC ระหว่างเทอร์ มินอล
1-2/N ในอินดอร์ (*ฉ)
ปกติ

ตรวจสอบสัญญาณ
0~20 VDC ระหว่างเทอร์ มินอล
2/N-3 ในเอาท์ดอร์ (*ฉ)
ปกติ

ตรวจสอบสัญญาณ
0~20 VDC ระหว่างเทอร์ มินอล
2/N-3 ในอินดอร์ (*ฉ)

ปกติ

ไม่ปกติ

PWB อินดอร์ ชารุด
เปลี่ยนแผงอินดอร์
สายสัญญาณ (3)ชารุด

Note: (*ฉ) การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่ างเทอร์ มินอล ภาคผนวก ฉ
ฉ
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แผนภาพที่ 8 ขัน้ ตอนการตรวจสอบความผิดปกติของเอาท์ ดอร์ ยูนิต
(สาหรับรุ่ นที่มีแผงวงจรอินดอร์ และเอาท์ดอร์ Non-Inverter)
ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ า

ไม่ปกติ

แก้ ไขแหล่งจ่ายไฟฟ้ า

ปกติ

ตรวจสอบ
การเปิ ดของวาล์วบริ การ

ไม่ปกติ

เปิ ดวาล์วบริ การให้ สดุ

ปกติ

ตรวจสอบ
ปริ มาณสารทาความเย็น

ไม่ปกติ

ปรับปริ มาณสารทาความเย็น
ให้ เหมาะสม

ไม่ปกติ

EEV ชารุด หรื อ
แผงวงจรเอาท์ดอร์ เสีย

ไม่ปกติ

แก้ ไขจุดต่อขัวคอมเพรสเซอร์
้

ปกติ

PWB เอาท์ดอร์ ชารุด
เปลี่ยนแผงวงจรเอาท์ดอร์

ปกติ

ตรวจสอบ
การทางานของEEV (*ค)
ปกติ

ตรวจสอบจุด
ต่อขัวคอมเพรสเซอร์
้
ปกติ

ตรวจสอบความต้ านทาน
ของขดลวดและฉนวน (*ง)
ไม่ปกติ

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

Note: (*ค) การตรวจสอบอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ อ่ นื ๆ ภาคผนวก ค
Note: (*ง) ตารางค่ าความต้ านทานขดลวดคอมเพรสเซอร์ ภาคผนวก ง
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แผนภาพที่ 9 ขัน้ ตอนการตรวจสอบความผิดปกติของเอาท์ ดอร์ ยูนิต
(สาหรับรุ่ นอินเวอร์ เตอร์)
ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ า

ไม่ปกติ

แก้ ไขแหล่งจ่ายไฟฟ้ า

ปกติ

ตรวจสอบ
การเปิ ดของวาล์วบริ การ

ไม่ปกติ

เปิ ดวาล์วบริ การให้ สดุ

ปกติ

ตรวจสอบ
ปริ มาณสารทาความเย็น

ไม่ปกติ

ปรับปริ มาณสารทาความเย็น
ให้ เหมาะสม

ไม่ปกติ

EEV หรื อ PWB เอาท์ดอร์ ชารุด

ปกติ

ตรวจสอบ
การทางานของEEV
ปกติ

ตรวจสอบ
ไฟ 3 เฟสที่จ่ายออกจากเพาเวอร์
ทรานซิสเตอร์
(*ช)

ไม่ปกติ

PWB เอาท์ดอร์ ชารุด
เปลี่ยนแผงวงจรเอาท์ดอร์

ปกติ

ตรวจสอบจุด
ต่อขัวคอมเพรสเซอร์
้
ปกติ

ตรวจสอบ
ความต้ านทานของขดลวด
และฉนวน (*ง)

ไม่ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

แก้ ไขจุดต่อขัวคอมเพรสเซอร์
้
PWB เอาท์ดอร์ ชารุด
เปลี่ยนแผงวงจรเอาท์ดอร์
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

Note: (*ง) ตารางค่ าความต้ านทานขดลวดคอมเพรสเซอร์ ภาคผนวก ง
(*ช) การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่เพาเวอร์ ทรานซิสเตอร์ ภาคผนวก ช
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แผนภาพที่ 10 ขัน้ ตอนการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าตัด
(สาหรับรุ่ นอินเวอร์ เตอร์ )
เมื่อปลดขัวต่
้ อสาย
คอมเพรสเซอร์ ออกและเดินเครื่อง
แล้ วมีสญ
ั ญาณไฟกระพริ บเกิดขึ ้น
ภายใน 10 นาที หรื อไม่

มี

แผง PWB เอาท์ดอร์ เสีย

ไม่มี

ตรวจสอบ
ไฟ 3 เฟสที่จ่ายออกจากเพาเวอร์
ทรานซิสเตอร์
(*ช) ปกติ

ไม่ปกติ

แผง PWB เอาท์ดอร์ เสีย

ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ (*ง)

Note: (*ง) ตารางค่ าความต้ านทานขดลวดคอมเพรสเซอร์ ภาคผนวก ง
(*ช) การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่เพาเวอร์ ทรานซิสเตอร์ ภาคผนวก ช
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แผนภาพที่ 11 ขัน้ ตอนการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเกิน
(สาหรับรุ่ นอินเวอร์ เตอร์)
ตรวจสอบ
ปริ มาณสารทาความเย็น

ไม่ปกติ

ปรับปริ มาณสารทาความเย็น
ให้ เหมาะสม

ปกติ

เอาท์ดอร์ ยูนิต
ระบายความได้ ดีหรื อไม่

ระบายไม่ดี

แก้ ไขตาแหน่งติดตังเอาท์
้
ดอร์ ยูนิต

ระบายได้ ดี

ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์
(*ง)

ไม่ปกติ

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

ปกติ

แผง PWB เอาท์ดอร์ เสีย

Note: (*ง) ตารางค่ าความต้ านทานขดลวดคอมเพรสเซอร์ ภาคผนวก ง
แผนภาพที่ 12 ขัน้ ตอนการตรวจสอบโรเตอร์ ล็อค
(สาหรับรุ่ นอินเวอร์ เตอร์)
ตรวจสอบ
ไฟ 3 เฟสที่จ่ายออกจากเพาเวอร์
ทรานซิสเตอร์
(*ช)

ไม่ปกติ

แผง PWB เอาท์ดอร์ เสีย

ปกติ

ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์

(*ง)
ภาคผนวก ก
Note: (*ง) ตารางค่ าความต้ านทานขดลวดคอมเพรสเซอร์ ภาคผนวก ง
(*ช) การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่เพาเวอร์ ทรานซิสเตอร์ ภาคผนวก ช
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ตาแหน่ งของเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิในแต่ ละจุด
1.เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิคอยล์อินดอร์
(Heat Exchanger Sensor Indoor)

2.เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิห้อง
(Room Temperature Sensor)

3.เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิภายนอก
(Outdoor Temperature Sensor)

4.เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิคอยล์เอาท์ดอร์
(Heat Exchanger Sensor Outdoor)

5.เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิทอ่ ดิสชาร์ จ
(Discharge Pipe Sensor)
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ภาคผนวก ก
ตารางค่ าความต้ านทานของเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ
ค่ าความต้ านทานเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิคอยล์ อินดอร์ , เซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิห้อง
เซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิคอยล์ เอาท์ ดอร์ , เซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิภายนอก
อุณหภูมิ
(°C)

0
5
10
15
20
21
22
23
24
25
26

ความต้ านทาน
(kΩ)

16.81
12.96
10.09
7.92
6.27
5.99
5.72
5.47
5.23
5.00
4.78

อุณหภูมิ
(°C)

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ความต้ านทาน
(kΩ)

4.58
4.38
4.20
4.02
3.85
3.69
3.54
3.39
3.25
3.12
2.99

อุณหภูมิ
(°C)

38
39
40
45
50
55
60
65
70
75
80

ความต้ านทาน
(kΩ)

2.85
2.69
2.54
2.39
2.25
2.12
2.00
1.88
0.88
0.75
0.64

ค่ าความต้ านทานเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิท่อดิสชาร์ จ (Discharge)
อุณหภูมิ (°C)

ความต้ านทาน (kΩ)

อุณหภูมิ (°C)

ความต้ านทาน (kΩ)

0
5
10
15
20
25
26
27
28
29
30

170.29
161.45
101.66
79.61
62.86
50.03
47.84
45.76
43.79
41.91
40.12

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45

38.42
36.81
35.27
33.80
32.41
31.08
29.81
28.60
27.45
26.35
21.57
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ภาคผนวก ข
ค่ าความต้ านทานขดลวดมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC MOTOR)
Fan Motor Indoor (SRK10/13/18/24Y... & SRK19/25C…)
Part. (SSA512T081, SSA512T072D, SSA512A072A) Part. (SSA512T127D, SSA512T127)
Ω
Ω
สีของสายไฟฟ้า
สีของสายไฟฟ้า
แดง – ดา (R-C)
>1 MΩ
แดง – ดา (R-C)
>1 MΩ
ขาว – ดา (S-C)
>25 kΩ
ขาว – ดา (S-C)
>1 kΩ
เหลือง – ดา (R-S) >200 kΩ
เหลือง – ดา (R-S) >145 kΩ
น ้าเงิน – ดา
>1 MΩ
Part. (SSA512T099, SSA512T099A)
Ω
สีของสายไฟฟ้า
แดง – ดา (R-C)
>1 MΩ
ขาว – ดา (S-C)
>25 kΩ
เหลือง – ดา (R-S) >145 kΩ

Fan Motor Outdoor (SRK10/13/18/24Y…)
Part. SSA512T094
สีของสายไฟฟ้า
แดง – ดา (R-C)
ขาว – ดา (S-C)
เหลือง – ดา (R-S)

Part. SSA512T087A
สีของสายไฟฟ้า
แดง – น ้าเงิน (R-C)
น ้าเงิน – ครี ม (S-C)
น ้าเงิน – เหลือง(R-S)

Ω

>1 MΩ
>25 kΩ
>145 kΩ

Part. SSA512T076V
สีของสายไฟฟ้า
แดง – น ้าเงิน (R-C)
น ้าเงิน – น ้าตาล (S-C)
น ้าเงิน – ส้ ม (R-S)

Ω

>1 MΩ
>25 kΩ
>150 kΩ

Ω

>1 MΩ
>25 kΩ
>150 kΩ
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ภาคผนวก ข
ค่ าความต้ านทานขดลวดมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC MOTOR)
Fan Motor Indoor (SRK10/13C…)
Part. (SSA511J218 SSA511J218A, SSA511J217)
สีของสายไฟฟ้า
น ้าตาล – แดง (R-C)
ขาว – แดง (S-C)
น ้าตาล – ขาว (R-S)
ชุดสาย Feedback
สีของสายไฟฟ้า
เทา – ม่วง
น ้าเงิน – เทา
น ้าเงิน – ม่วง

-10%
180 Ω
270 Ω
450 Ω

มาตรฐาน

200 Ω
300 Ω
500 Ω

+10%
220 Ω
330 Ω
550 Ω

Ω

> 8 kΩ
> 4 MΩ
> 4 MΩ

Fan Motor Outdoor (SRC10/13C…)

Part. (SSA511B823, SSA511T264, SSA511J221) Type A
สีของสายไฟฟ้า
-10% มาตรฐาน +10%
ส้ ม – ดา (R-C)
180 Ω
200 Ω 220 Ω
ขาว – ดา (S-C)
270 Ω
300 Ω 330 Ω
ส้ ม – ขาว (R-S)
450 Ω
500 Ω 550 Ω
Part. SSA511J222 Type A
สีของสายไฟฟ้า
-10% มาตรฐาน +10%
ส้ ม – ดา (R-C)
135 Ω
150 Ω 165 Ω
ขาว – ดา (S-C)
180 Ω
200 Ω 220 Ω
ส้ ม – ขาว (R-S)
315 Ω
350 Ω 385 Ω
Part. SSA511B222 Type B
สีของสายไฟฟ้า
-10% มาตรฐาน +10%
ขาว – น ้าเงิน (R-C)
162 Ω
180 Ω 198 Ω
ส้ ม – น ้าเงิน (S-C)
143 Ω
270 Ω 297 Ω
ส้ ม – ขาว (R-S)
405 Ω
450 Ω 495 Ω
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ภาคผนวก ข
ค่ าความต้ านทานขดลวดมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC MOTOR) ต่ อ
Fan Motor Outdoor (SRC19C…) Part. (SSA511B817B, SSA511B824) Type B
สีของสายไฟฟ้า
เหลือง – ส้ ม (S-R)
เหลือง – น ้าเงิน(S-C)
ส้ ม – น ้าเงิน (R-CH)
น ้าเงิน – แดง (R-CL)

-10%
360 Ω
180 Ω
180 Ω
90 Ω

Part. SSA511B818A Type B
สีของสายไฟฟ้า
-10%
ขาว – น ้าเงิน (R-C)
162 Ω
ส้ ม – น ้าเงิน (S-C)
143 Ω
ส้ ม – ขาว (R-S)
405 Ω

มาตรฐาน

400 Ω
200 Ω
200 Ω
100 Ω
มาตรฐาน

180 Ω
270 Ω
450 Ω

+10%
440 Ω
220 Ω
220 Ω
110 Ω
+10%
198 Ω
297 Ω
495 Ω

Fan Motor Outdoor (SRC25C…) Part. SSA511T211 Type A
สีของสายไฟฟ้า
เหลือง – ส้ ม (R-CH)
เหลือง – ดา (S-C)
ส้ ม – ดา (R-S)
ดา – น ้าเงิน (R-CM)
ดา – แดง (R-CL)

-10%
108 Ω
54 Ω
54 Ω
90 Ω
153 Ω

Part. SSA511B819 Type B
สีของสายไฟฟ้า
-10%
ขาว – น ้าเงิน (R-C)
54 Ω
ส้ ม – น ้าเงิน (S-C)
59 Ω
ส้ ม – ขาว (R-S)
113 Ω

มาตรฐาน

120 Ω
60 Ω
60 Ω
100 Ω
170 Ω
มาตรฐาน

60 Ω
65 Ω
125 Ω

+10%
132 Ω
66 Ω
66 Ω
110 Ω
187 Ω

+10%
66 Ω
72 Ω
138 Ω
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ภาคผนวก ค
การตรวจสอบอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
การตรวจสอบฟิ วส์
- วัดค่าหลังจากถอดอุปกรณ์ออกจากแผงวงจร
สภาพดี 0 Ω สภาพที่เสีย ∞Ω
การตรวจสอบวาริ สเตอร์ (Visitors)
- วัดค่าหลังจากถอดอุปกรณ์ออกจากแผงวงจร
สภาพดี 0 Ω สภาพที่เสีย ∞Ω
การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ (Capacitor)
ตัวอย่ าง คาปาซิเตอร์ ขนาด 1.8 µF (-5% ~ +10%)
ค่าปกติต่าสุดต้ องไม่ต่ากว่า 1.71 µF (-5%)
ค่าปกติสงู สุดต้ องไม่เกิน 1.98 µF (+10%)
การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ (Capacitor)
ตัวอย่ าง คาปาซิเตอร์ ขนาด 60 µF (-5% ~ +10%)
ค่าปกติต่าสุดต้ องไม่ต่ากว่า 57 µF (-5%)
ค่าปกติสงู สุดต้ องไม่เกิน 66 µF (+10%)
การตรวจสอบวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ (EEV. Valve)
- วัดค่าหลังจากถอดอุปกรณ์ออกจากแผงวงจร
- วัดค่าความต้ านทานที่ขวเสี
ั ้ ยบ
แดง – น ้าเงิน
46±4 Ω ที่อณ
ุ หภูมิ 20°C
แดง – ส้ ม
46±4 Ω ที่อณ
ุ หภูมิ 20°C
แดง – เหลือง
46±4 Ω ที่อณ
ุ หภูมิ 20°C
แดง – ขาว
46±4 Ω ที่อณ
ุ หภูมิ 20°C
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ภาคผนวก ง
ตารางแสดงค่ าความต้ านทานขดลวดของคอมเพรสเซอร์ (หน่ วยโอมห์ Ω)
Model (รุ่ น)

Part No.

ขัว้ S-C +10% ขัว้ R-C
(Ω)
-10%
(Ω)

SRK25GZ

AHT201A156A

2.00

SRK35GZ

AHT201A196A

2.00

SRK502Z-L

AGR201A011C

1.00

SRK10CDV,CDS,CES
RMC201A002
SRK13CDV,CDS,CFV,CFS,
RSA201A017
CGV,CHV,CIV
SRK13CES
AHT301A345NN

4.30

SRK19CES
AHT301A440NC
SRK25CES,CIS,CGS,CKS,
RSA201A028
CLS,CMS,CNS
SRK10CFV,CFS,CGV,CHV
RSA201A018
,CIV,CJV,CKV,CKS
SRK13CJV,CKV,CKS
AHT201A325NG
SRK10CLV,CLS,CMV,CMS,
RMC201A011
CNV,CNS
SRK13CLV,CLS,CMV,CMS,
RMC201A012
CNV,CNS
SRK10CRV-S1,CRS-S1 RMC201A064

2.50

SRK13CRV-S1,CRS-S1

RMC201A065

3.50

SRK19CNS-S

RMC201A061

2.10

SRK25CNS-S

RMC201A060

1.50

3.90
4.20
2.00
4.50
4.20
4.60
2.80
4.30

2.20
1.80
2.20
1.80
1.10
0.90
4.73
3.87
4.29
3.51
4.62
3.78
2.75
2.25
2.20
1.80
4.95
4.05
4.62
3.78
5.06
4.14
3.08
2.52
4.73
3.87
3.85
3.15
2.31
1.89
1.65
1.35

2.00
2.00
1.00
3.80
2.60
2.50
1.70
1.30
4.20
2.50
4.50
2.70
5.30
4.00
2.10
1.80

+10% ขัว้ S-R
-10%
(Ω)

2.20
1.80
2.20
1.80
1.10
0.90
4.18
3.42
2.86
2.34
2.75
2.25
1.87
1.53
1.43
1.17
4.62
3.78
2.75
2.25
4.95
4.05
2.97
2.43
5.83
4.77
4.40
3.60
2.31
1.89
1.98
1.62

2.00
2.00
1.00
8.10
6.50
6.70
4.10
3.30
8.70
6.70
9.10
5.50
9.60
7.50
4.20
3.30

+10%
-10%

2.20
1.80
2.20
1.80
1.10
0.90
8.91
7.29
7.15
5.85
7.37
6.03
4.51
3.69
3.63
2.97
9.57
7.83
7.37
6.03
10.01
8.19
6.05
4.95
10.56
8.64
8.25
6.75
4.62
3.78
3.63
2.97

[มีตอ่ ]
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ภาคผนวก ง [ต่อ]
ตารางแสดงค่ าความต้ านทานขดลวดของคอมเพรสเซอร์ (หน่ วยโอมห์ Ω)
Part No.

ขัว้ S-C
(Ω)

SRK10,13YJV-S

AHT201A864DR

1.70

SRK10,13YLV-S

AHT201A864DT

2.00

Model (รุ่ น)

SRK13ZEV-S
RSA201A001
SRK19CGS,CIS,CKS,CLS,
RSA201A027
CMS,CNS
SRK22ZEV-S
PCA201A048A

0.80

SRK63ZE-S1

PCA201A048A

1.00

SRK19CSS-S1

RMC201A061

2.10

SRK25CSS-S1

RMC201A060

1.50

SRK18YLV-S1

RSA201A036

1.50

SRK24YRV-S1

AHT201C184DA

1.30

2.80
1.00

+10% ขัว้ R-C
-10%
(Ω)

1.87
1.53
2.20
1.80
0.88
0.72
3.08
2.52
1.10
0.90
1.10
0.90
2.31
1.89
1.65
1.35
1.65
1.35
1.43
1.17

1.70
2.00
0.80
2.00
1.00
1.00
2.10
1.80
1.50
1.30

+10% ขัว้ S-R
-10%
(Ω)

1.87
1.53
2.20
1.80
0.88
0.72
2.20
1.80
1.10
0.90
1.10
0.90
2.31
1.89
1.98
1.62
1.65
1.35
1.43
1.17

1.70
2.00
0.80
4.80
1.00
1.00
4.20
3.30
1.50
1.30

+10%
-10%

1.87
1.53
2.20
1.80
0.88
0.72
5.28
4.32
1.10
0.90
1.10
0.90
4.62
3.78
3.63
2.97
1.65
1.35
1.43
1.17
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ภาพแสดงตาแหน่ งของขัว้ หัวหลักคอมเพรสเซอร์
Model (รุ่น)

ภาพแสดงตาแหน่งของขั ้วหัวหลักคอมเพรสเซอร์

SRK10CDV,CDS,CES,CFV,CFS,CGV,CHV,CIV,CJV
SRK10CKV,CKS ,CLV,CLS,CMV,CMS,CNV,CNS
SRK10CRV-S1,CRS-S1
SRK13CES,CDV,CDS,CFV,CFS,CGV,CHV,CIV,CJV
SRK13CKV,CKS, CLV,CLS,CMV,CMS,CNV,CNS
SRK13CRV-S1,CRS-S1
SRK19CES, CNS-S
SRK25CES,CIS,CGS,CKS,CLS,CMS,CNS, CNS-S
SRK25GZ, SRK35GZ, SRK502Z-L, SRK13ZEV-S
SRK10YJV-S, YLV-S
SRK13YJV-S,YLV-S
SRK18YLV-S1
SRK24YRV-S1
SRK19CGS,CIS,CKS,CLS,CMS,CNS
SRK22ZEV-S
SRK63ZE-S1

SRK19 CNS-S,CSS-S1
SRK25CNS-S,CSS-S1
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ขันตอนที
้
่ 3 ใช้ สายมัลติมิเตอร์
วัดแรงดันไฟฟ้ าจะได้ ผลตาราง
โดยให้ สายมัลติมิเตอร์ เส้ นสีดา
วัดอยูท่ ี่ขวั ้ 3 ตลอดการวัด

ขันตอนที
้
่ 1 ถอดขัวมอเตอร์
้
แล้ ว
กาหนดขัว้ CNU บนแผงวงจร
โดยเปรี ยบเทียบจากสีของ
สายไฟของมอเตอร์ พดั ลม

ผลการตรวจวัด
ขัวที
้ ่
ค่าที่วดั ได้
1-3 308-336 VDC
4-3
12-15 VDC
5-3
4-7 VDC

ขันตอนที
้
่ 2 ปรับตังมิ
้ เตอร์
เป็ นย่านวัดแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรง 1000 VDC

ภาคผนวก จ
การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากแผงวงจรที่จ่ายมอเตอร์ อนิ ดอร์ กระแสตรง (DC)
(สาหรับรุ่ นที่ใช้ มอเตอร์ อินดอร์ กระแสตรง)

ขัว้ CNU
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ภาคผนวก ฉ

การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่ างเทอร์ มนิ อล (รุ่นที่มีแผงอินดอร์ และเอาท์ดอร์ )
การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่ างเทอร์ มินอล 1 – 2/N (อินดอร์ และเอาท์ ดอร์ )

การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่ างเทอร์ มินอล 2/N – 3 (อินดอร์ และเอาท์ ดอร์ )
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ภาคผนวก ช
การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสที่จ่ายออกจากเพาเวอร์ ทรานซิสเตอร์

ดา
ขาว
แดง

W
V
U

ขันตอนที
้
่ 1 ถอดขัวคอมเพรสเซอร์
้
แล้ วกาหนดขัว้ Power Transistor
(U-V-W) บนแผงวงจรโดย
เปรี ยบเทียบจากสีสายไฟ
ของคอมเพรสเซอร์

ขันตอนที
้
่ 2 ปรับตังมิ
้ เตอร์
เป็ นย่านวัดแรงดันไฟฟ้ า
กระแสสลับ 750 VAC

ขัวที
้ ่วดั ค่า

แรงดันไฟฟ้ า

U-V

240-310 Vac

U-W

240-310 Vac

V-W

240-310 Vac

ขันตอนที
้
่ 3 ใช้ มิเตอร์ วดั
แรงดันไฟฟ้ าที่ขวั ้ U-V, U-W
และ V-W จะได้ ผลตาม
ตารางด้ านบน
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ภาคผนวก ซ
การกาหนดรี โมทคอนโทรลเฉพาะเครื่ อง สาหรั บรุ่ น SRK24YRV-S1
1.

ดึงฝาครอบรีโมทคอนโทรลออกและนาแบตเตอรี่ออกมา

2.

ตัดเส้ นลวดที่อยู่ข้างแบตเตอร์ ร่ ี ด้วยคีมตัดลวด

3.

ใส่ แบตเตอรี่ และปิ ดฝาครอบ

4.

ปิ ดเบรกเกอร์ และเปิ ดใหม่ เมื่อผ่ านไป 1 นาที

5.

กดปุ่ ม ACL บนรีโมทคอนโทรลค้ างไว้ พร้ อมทัง้ ชีร้ ีโมทคอนโทรลไปยัง
ตัวเครื่อง ค้ างไว้ ประมาณ 6 วินาที

6.

ตรวจเช็คว่ ามีเสียงการรั บสัญญาณ “ปิ๊ บ” ดังขึน้ จากตัวเครื่องหรือไม่
(หากไม่ มีเสียงการรับสัญญาณให้ เริ่มทาใหม่ ตงั ้ แต่ ต้น)
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บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จากัด
สาขา รามคาแหง 151
เลขที่ 225 ถ.รามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพฯ 10240
โทร. 02 378 9900-99 แฟกซ์ 02 372 2978 อีเมล์: airservice@mahajak.com
สาขา พัทยา
เลขที่ 161/77 หมู่ 11 ถ.สุขมุ วิท 50 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20250
โทร. 038 488 727 แฟกซ์ 038 374 447 อีเมล์ mdc.pattaya@mahajak.com
สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 134 เชียงใหม่บิสสิเนสปาร์ ค (หลังบิก๊ ซี EXTRA) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851 055-6 แฟกซ์ 053 851 058 อีเมล์ mdc.chiangmai@mahajak.com
สาขา ภูเก็ต
เลขที่ 108/119 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076 261 478 แฟกซ์ 076 232 433 อีเมล์ mdc.phuket@mahajak.com
สาขา เกาะสมุย
เลขที่ 128/53 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ ธานี 84320
โทร. 077 430 383-4 แฟกซ์ 076 232 433 อีเมล์ mdc.samui@mahajak.com
สานักงานใหญ่ และโชว์ รูม
เลขที่ 46 ถ.สุขมุ วิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 02 256 0020-9 แฟกซ์ 02 253 1736 อีเมล์ info@mahajak.com

