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WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings 
with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been 
designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that 
you’ll get great results every time. 

Welcome to Electrolux.

Visit our website to:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com

Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number

 Warning / Caution-Safety information.
 General information and tips
 Environmental information.

Subject to change without notice.
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1.  SAFETY INSTRUCTIONS

Before the installation and use of the 
appliance, carefully read the supplied 
instructions. The manufacturer is not 
responsible if an incorrect installation and 
use causes injuries and damages. Always 
keep the instructions with the appliance 
for future reference.

1.1  Children and vulnerable 
people safety

 WARNING!
Risk of suffocation, injury or 
permanent disability.

• This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a 
safe way and understand the hazards 
involved.

• Children shall not play with the 
appliance. 

• Cleaning and user maintenance shall 
not be made by children without 
supervision.

1.2 Installation and Use

 WARNING!
Risk of suffocation, injury or 
permanent disability.

• Contact an authorised installer for 
installation of this unit.

• Contact an authorised service 
technician for repair or maintenance of 
this unit. 

• The socket outlet required to supply 
power must be connected and 
commissioned by a licenced contractor.

• If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

• Installation work must be performed 
in accordance with the national wiring 
standards and the electricity suppliers 
service rules by authorised personnel 
only.

• If the unit is to be moved to another 
location or disposed of, only a suitably 
qualified person is permitted to 
undertake such work. 

• If you notice an unusal situation, such 
as a burning smell, please switch off 
the power to the air conditioner and 
contact the brand service agent. If 
this abnormal status continues the air 
conditioner may be damaged or even 
cause electric shock or fire. 

• Do not operate the air conditioner with 
wet hands. This may cause electric 
shock. 

• Do not damage or cut off the power 
cord or other wires. If this occurs, 
please have it repaired or replaced by 
an accredited technician. 

• Do not connect this air conditioner to a 
multi outlet power board. 

• Please switch off the power supply to 
the air conditioner if it is not to be used 
for an extended period. Otherwise, it 
will accumulate dust and may cause a 
fire. 

• Before cleaning the air conditioner, 
please disconnect the power supply 
in order to eliminate the possibility of 
electric shock. 

• The power supply should be matched 
with the air conditioner. Air conditioners 
provided with a supply cord should 
be connected directly to a power 
outlet with a suitable safety switch. Air 
conditioners that are hard wired must 
be connected to a suitable safety circuit 
breaker. 

• Please ensure that the power supply 
to the air conditioner is stable and 
meets the requirements set out in the 
installation manual.

• Always ensure the product is installed 
with appropriate earthing.
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R32 refrigerant warning

This product uses R32 difluoromethane refrigerant, which is a mildly flammable gas 
class 2.2 according to ISO 5149 and must be handled by a refrigeration mechanic with 
appropriate refrigerant handling licence. 

1.3 Minimum Floor Areas
This product uses mildly flammable R32 refrigerant. Certain levels of refrigerant require 
minimum room sizes. Please ensure that these minimum room sizes are adhered to for 
standard installations.  

Type

R32 0.306

1.224 1.836 2.448 3.672 4.896 6.12 7.956

29 51 116 206 321 543

10 19 42 74 116 196

3 6 13 23 36 60

2 4 9 15 24 40

0.6

1.0

1.8
2.2

LFL
kg/m3

Total Mass Charged/kg
Mimimum room area/m2

hv

m

• For safety, be sure to turn off the 
circuit breaker before performing any 
maintenance or cleaning or when the 
product is not used for an extended 
period of time. Accumulated dust may 
cause fire or electric shock.

• Select the most appropriate 
temperature. It can save electricity.

• Do not keep windows and doors open 
for a long time during operation. It will 
result in insufficient performance. 

• Do not block the air inlet or outlet. It will 
result in insufficient performance and 
cause malfunctions. 

• Keep combustible materials away from 
the units at least 1meter. It may cause 
fire. 

• Do not step on the top of the outdoor 
unit or place heavy things on it. It may 
cause damage or injury.

• Do not attempt to repair the air conditioner 
by yourself. Incorrect repairs may cause 
electric shock or fire. Please contact your 
local authorised service centre. 

• Do not insert your hands or objects into 
the air inlet or outlet. It may cause injury. 

• Do not expose animals or plants directly 
to the airflow. 

• Do not use the unit for any other 
purpose, such as preserving food or 
drying clothes.

• Do not splash water on the air conditioner. 
It may cause electric shock or malfunction.

Symbol Note Explanation

WARNING

CAUTION

CAUTION

CAUTION

This symbol shows that this appliance uses a flammable 
refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an 
external ignition source, there is a risk of fire.

This symbol shows that the operation manual should be read 
carefully.

This symbol shows that a service personnel should be handling 
this equipment with reference to the installation manual.

This symbol shows that information is available such as the 
operating manual or installation manual.
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2. BEFORE INSTALLATION

2.1 Tools needs for installation

1. Level gauge
2. Screw driver
3. Electric drill
4. Hole core drill
5. Flaring tool set
6. Specied torque wrenches
7. Spanner (half union)
8. A glass of water
9. Hexagonal wrench

10. Gas-leak detector
11. Vacuum pump
12. Gauge manifold
13. Pipe expander
14. Multimeter
15. Pipe cutter
16. Measuring tape
17. Other tools

2.2 Accessories

Number Name of Accessories Quantity

1 Indoor unit mounting plate 1

2 Clip anchor Varies by models

3 Self-tapping screws (for mounting plate) Varies by models

4 Remote controller 1

5 Remote controller Holder / Screws Optional

6 Battery (AAA 1.5V) 2

7 Piping hole cover Optional

8 Pipe insulation belt 1

9 Refrigerant piping (Liquid/Gas pipe) Optional

10 Signal cable Optional

11 Drain hose 1

12 Cushion Optional

13 Drain connector (Heat Pump model only) Optional

14 Drain plug (Heat Pump model only) Optional

15 Flare nut (for gas pipe) Optional

16 Flare nut (for liquid pipe) Optional

17 Handle screw (for outdoor unit) Optional

18 Wall mud Optional

19 Magnetic ring Optional

20 Healthy filter** (Packed in the plastic bag) Varies by models

Note: 
The accessory parts may vary from each model, please refer to the actual parts. 
Other necessary parts for the installation, besides the above mentioned, must be 
provided by the customer/installer. 

** Please install the Healthy filter like Active carbon filter, Bio-Hepa filter, Vitamin C filter, 
Silver ion filter or any other filters with the dust filter in the indoor unit. For some models, 
we already have the Healthy filters installed in the indoor unit.
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2.3 Product Description

  NOTE 
All the pictures in this manual are for explanation purposes only. The actual 
shape of the indoor unit you purchased may be slight different on front panel 
and display window.The actual shape shall prevail.

 
 

 
 

≥15cm
≥15cm

Space to the wall 

Space to obstruction 

≥30cm 

≥2m 

Air outlet side 

Air inlet side 

≥50cm

Space to the wall 

Space to the ceiling 

≥1
5c

m
 

Space to the wall 
≥3

m
 

Air outlet side 

Space to the wall 

≥5
0c

m
  

1 23

4

20
5

6

13

14

15

16

11

7

10
9

8

17

18

19 12

≥3
0c

m
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2.4 Installation site

• Do not install the unit in areas with:
 – strong heat sources;
 – vapours or flammable gases;
 – contamination with oil particles;
 – high frequency electromagnetic 

equipment (e.g. welding equipment 
or medical devices);

 – high salinity (e.g. close to coastal 
areas);

 – sulphuric gas (e.g hot water springs);
 – poor air quality.

Indoor unit
• Maintain the minimum installation 

distances specified in this document. 
Do not block the air inlet or the air 
outlet. 

• Do not use the unit in places with 
extremely high humidity. 

• Install the indoor unit out of reach of 
children. 

• The wall must be strong enough to 
support the weight and vibration of the 
unit. 

• Install the indoor unit at least 230 cm 
above the floor surface. 

• Leave sufficient space for cleaning and 
maintenance. 

• The air filter should remain accessible. 
• Leave at least 1 m distance between 

the unit and other electrical appliances. 
• Install the indoor unit in a place where 

the condensate water can be easily 
drained. 

• Install at a location protected from 
direct sunlight. 

Outdoor unit
• Maintain the minimum installation 

distances specified in this document. 
• Do not block the air inlet or the air 

outlet. 
• Install the outdoor unit out of reach of 

children. 
• Install the outdoor unit where there is 

sufficient ventilation. 
• Install the outdoor unit where produced 

noise and airflow will not disturb 
neighbors or animals. 

• Install the outdoor unit in a dry place. 
• Install the outdoor unit in a place not 

exposed to direct sunlight or strong 
wind. 

• Install the outdoor unit in a place can 
support the weight and vibration of the 
unit.  

• Leave sufficient space for cleaning and 
maintenance.  

Safety precautions for electrical appliances
• Use a dedicated mains circuit. 
• The unit must be properly grounded. 
• Install a Residual-current device (RCD) 

to protect against personal injury in 
case of leakage currents. 

• The installation must comply with local 
electrical safety regulations and with 
other relevant local regulations. 

• The unit must be installed in 
accordance with national wiring 
regulations. 

• Do not subject the mains cable to force. 
• The distance between the unit and heat 

sources is at least 1.5 m.
NOTE 
• Make sure that the live wire, the neutral 

wire and the ground wire in the mains 
socket are properly connected. 

•  Inadequate or incorrect electrical 
connections can cause electric shock 
or fire. 
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3.1 Indoor unit installation

3.1.1 Installing the Wall Mounting 
Plate

1. Install the wall mounting plate 
horizontally over the structural parts on 
the wall using the spaces indicated on 
the plate, as shown in Fig.3.1.1.

2. In the case of tiled, concrete or 
similar walls, create 5mm diameter 
holes. Place anchor supports for the 
appropriate assembly screws.

3. Install the wall mounting plate to the 
wall with screws.

Fig.3.1.1

NOTE:
• Fit the wall mounting plate and drill 

holes in the wall according to the wall 
structure and corresponding mounting 
points on the wall mounting plate.

• Refer to Appendix(1) for type details 
about the mounting plates.

3.1.2 Drilling the Hole

1. Determine the position of the hole for 
the pipes using the wall mounting plate 
and drill the pipe hole so that it is tilted 
slightly downward.

2. Always use a pipe cover with an 
opening when drilling.

Fig.3.1.2

5-
7m

m

Wall
Indoor Outdoor

3.1.3 Connective pipe

1. For the left-hand and right-hand piping, 
remove the pipe cover from the side 
panel. The pipe cover can be kept as 
it may be used when relocating the air 
conditioner to any other place.

2. For the rear-right-hand and rear-left-
hand piping, install the piping as shown 
in Fig.3.1.3-1. Bend the connective 
pipe to be laid at a height of 43mm or 
less from the wall. Fix the end of the 
connective pipe.

Fig.3.1.3-1

Fig.3.1.3-2

3.1.4 Drainage

1. Run the drain hose sloping downward. 
Do not install the drain hose as 
illustrated in Fig.3.1.4.

Fig.3.1.4

Do not block water flow by a rise or 
put the end of drain hose into water.

Indoor Unit 
Outline

Connective Pipe

43
m

m

Pipe Cover 
(right)

Right 
Piping

Rear Right 
Piping

Rear Left 
Piping

Pipe Cover 
(left)

Pipe Holder

3. PRODUCT INSTALLATION
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2. When connecting extension drain 
hose, insulate the connecting part of 
extension drain hose with a shield pipe, 
do not let the drain hose slack.

3.1.5 Fastening the Indoor Unit 

1. Pass the piping through the hole in the 
wall.

2. Put the upper claw at the back of the 
indoor unit on the upper hook of the 
wall mounting plate, move the indoor 
unit from side to side to see that it is 
securely hooked.

Fig.3.1.5-1

3. Piping can easily be made by lifting the 
indoor unit with a cushioning material 
between the indoor unit and the wall.

Fig.3.1.5-2

4. Push the lower part of the indoor unit 
up on the wall, Then move the indoor 
unit from side to side, up and down to 
check if it is hooked securely.

3.1.6 Piping and wrapping

1. Bundle the tubing, connecting cable, 
and drain hose with tape securely and 
evenly as shown in the Fig.3.1.6.

2. Because the condensed water from 
rear of the indoor unit is gathered in 
ponding box and is piped out of room, 
do not put anything else in the box.

Fig.3.1.6

NOTE:
• Connect the indoor unit first, then the 

outdoor unit.
• Be careful not to let the drain hose 

slack.
• Both of the auxiliary piping should be 

heat insulated.
• Be sure that the drain hose is located at 

the lowest side of the bundle. Locating 
at the upper side may cause drainage 
overflow inside the unit.

• Never intercross nor intertwist the 
power wire with any other wire.

• Run the drain hose sloped downward 
to drain out the condensed water 
smoothly.

3.2 Outdoor unit installation

3.2.1 Securing of Outdoor Unit
 
1. Install the outdoor part of the unit on 

a flat surface to avoid excess noise 
and vibration. A condenser pad is 
recommended.

2. Direct the air vent toward an area 

Upper Hook

Cable 
Connection

Ponding 
Box

Pipe 
Room

Connective 
Pipe

Wrapping 
Belt

Drain 
Hose

Lower Hook

Cushioning material
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without obstacles.
3. Install the unit at the site where it is 

exposed to as little wind as possible, 
especially not in areas where it is 
frequently windy.

4. If the installation site is exposed to 
heavy winds, such as in coastal areas, 
place the unit along the widest part of 
the wall or use protective plates.

5. Be sure there is no obstacle which 
blocks exhausting air, including shrubs 
or bushes.

Fig.3.2.1-1

NOTE:
• Settlement of outdoor unit. Anchor the 

outdoor unit tightly and horizontally on 
a concrete or flat mount with a bolt 
and nut 10mm diameter (Purchased 
separately).

Fig.3.2.1-2

3.2.2 Condensate drainage of 
outdoor unit (only for heat pump 
model)

1. During heating operation, the 
condensate and defrosting water 
should be drained out reliably through 
the drain hose. 

2. Install the outdoor drain connector in 
the drain-water hole on the chassis of 
outdoor unit, and attach the drain hose 
to the connector so that the waste 
water formed in the outdoor unit can be 
drained out. 

3. The drain-water hole must be plugged.  
Whether to plug other holes will be 
determined by the installer according to 
actual conditions. 

4. In case of a drain hose, the unit must 
be installed on a base more than 3cm 
height.

Fig.3.2.2

NOTE:
• For some heat pump models, no drain 

connecter provided due to enough 
drain-water hole designed.

3.3 Refrigerant piping 
connection

NOTE:
• Keep original bend so no kinking of the 

tube occurs.

Strong Wind

Drain-water 
hole

Drain 
connecter

Hose
(not provided)

Chassis

Air Inlet

Air Inlet

Air Outlet



11 ENGLISH

3.3.1 Flaring work

Main cause for refrigerant leakage is due 
to defect in the flaring work.
Carry out correct flaring work using the 
following procedure:

1. Cut the pipes and the cable.
• Use the piping kit accessory or pipes 

purchased locally.
• Measure the distance between the 

indoor and the outdoor unit.
• Cut the pipes a little longer than the 

measured distance.
• Cut the cable 1.5m longer than the pipe 

length.
Fig.3.3.1-1

 

2. Burr removal
• Completely remove all burrs from the 

cut cross section of pipe/tube.
• Put the end of the copper tube/pipe in 

a downward direction as you remove 
burrs in order to avoid dropping burrs 
into the tubing.

Fig.3.3.1-2

 

3. Put nut on
• Remove flare nuts attached to indoor 

and outdoor unit, then put them on 
pipe/tube after completed burr removal. 
(It is not possible to put them on after 
flaring work.)

Fig.3.3.1-3

4. Flaring work
• Carry out flaring work using flaring tool 

as shown below. 
Fig.3.3.1-4

• Firmly hold copper pipe according 
to the dimension shown in the table 
below. 

Outer diam. (mm)
A (mm) 

Max. Min. 

Ф6.35 (1/4”) 1.3 0.7

Ф9.52 (3/8”) 1.6 1.0

Ф12.70 (1/2”) 1.8 1.0

Ф15.88 (5/8”) 2.4 2.2

Pipe

Pipe

Reamer

Flare Nut

Copper Tube

Bar

Copper 
Pipe

Yoke

Handle

Bar 

Cone

Red arrow 
markClamp Handle

"A
"

Face Down

Oblique BurrRoughness
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3.4 Piping Connection

3.4.1 Indoor Unit

1. Connecting the indoor unit tubing to the 
connection piping: 

• Align the centers of the pipes and 
sufficiently tighten the flare nut with your 
hands first.

Fig.3.4.1-1

Fig.3.4.1-2

• Then tighten the flare nut with spanner 
and torque wrench by referring the 
following table: 

Outer diam. 
(mm)

Torque
(N.m)

Additional 
Torque (N.m)

Ф6.35 (1/4”) 15.7 (1.6kg.m) 19.6 (2.0kg.m)

Ф9.52 (3/8”) 29.4 (3.0kg.m) 34.3 (3.5kg.m)

Ф12.70 (1/2”) 49.0 (5.0kg.m) 53.9 (5.5kg.m)

Ф15.88 (5/8”) 73.6 (7.5kg.m) 78.6 (8.0kg.m)

2. Wrap the insulation material around the 
connecting portion:  

• Cover the indoor unit pipe and the 
connection pipe with the heat insulation 
material. Bind them together with vinyl 
tape so that there is no gap.

Fig.3.4.1-3

• Ensure to isolate separately the suction 
pipe from the liquid pipe.

Fig.3.4.1-4

• Wrap the insulated pipes with vinyl tape 
in the rear section for pipe housing. 
Fasten the power cable to the pipes 
with vinyl tape.

Fig.3.4.1-5

 

Fig.3.4.1-6

• Wrap the piping, drain hose and power 
cable tightly with vinyl tape so that 
they can fit into the rear piping housing 
section.

Fig.3.4.1-7

Indoor unit tubing

Spanner (fixed)

Flare nut

Pipings
Wrench Torque

Indoor unit tubing

Torque wrench

Cable Ties

Heat Insulation

Suction line pipe

Connection pipe

Vinyl tape  (wide) Wrap with vinyl tape

Indoor 
Unit pipe

Pipe

Vinyl tape 
(narrow)

Pipe

Vinyl tape 
(narrow)

Drain 
hose

Connection 
power 
cable

Wrap with 
vinyl tape 
(wide)

Connection 
cable

Liquid line pipe

Insulation 
Material

Spanner

Flare nut Pipes
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3. Hang the indoor unit: 
 

• Remove the spacer. 
• Hook the indoor unit onto the upper 

portion of the mounting plate (Engage 
the hooks of the mounting plate into the 
openings at the rear top of the indoor 
unit).

• Ensure that the hooks are properly 
seated on the mounting plate by 
moving the indoor unit in all directions.

Fig.3.4.1-8

• Press the lower left and right sides of 
the unit against the mounting plate 
until the hooks engage into their slots 
(clicking sound).

Fig.3.4.1-9

3.4.2 Outdoor Unit

1. Align the centers of the pipes and 
sufficiently tighten the flare nut with your 
hands.

Fig.3.4.2-1

2. Then, tighten the flare nut with torque 
wrench until the wrench clicks.

Fig.3.4.2-2

2-way 
valve 

• Make sure to follow the torque table 
value as below table: 

Outer diam. 
(mm)

Torque
(N.m)

Additional 
Torque (N.m)

Ф6.35 (1/4”) 15.7 (1.6kg.m) 19.6 (2.0kg.m)

Ф9.52 (3/8”) 29.4 (3.0kg.m) 34.3 (3.5kg.m)

Ф12.70 (1/2”) 49.0 (5.0kg.m) 53.9 (5.5kg.m)

Ф15.88 (5/8”) 73.6 (7.5kg.m) 78.6 (8.0kg.m)

3.4.3 Piping Formation

1. Form the piping by wrapping the 
connecting portion of the indoor unit 
with insulation material and secure it 
with narrow vinyl tape and wide vinyl 
tape.

• If you want to connect an additional 
drain hose, the end of the drain 
hose outlet should be routed above 
the ground. Secure the drain hose 
appropriately. 

2. In cases where the outdoor unit is 
installed  below the indoor unit level:

Upper hook

Upper hook

Liquid 
pipe

Outdoor Unit 

Gas 
pipe

3-way valve

Mounting 
plate 

Connecting 
cable 

Drain hose

Mounting plate 

Fixing lower hook

Spacer
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• Wrap the piping, drain hose and 
connecting cable from the down to up.

• Secure the wrapped piping along the 
exterior wall using saddle or equivalent.

Fig.3.4.3-1

3. In cases where the outdoor unit is 
installed above the indoor unit level:

• Wrap the piping and connecting cable 
from the down to up.

• Form a trap to prevent water from 
entering the room.

• Secure the wrapped piping along the 
exterior wall using saddle or equivalent.

Fig.3.4.3-2

3.4.4 Checking the Drainage

1. Open and lift the indoor unit front panel.
• Hold the lower part of the left and right 

sides of the panel, pull it against you 
and lift it stops with support.

Fig.3.4.4-1

2. Check the drainage
• Carefully pour a glass of water on the 

evaporator.
• Ensure the water flows through the 

drain hose of the indoor unit without 
any leakage and goes out the drain exit.

Fig.3.4.4-2

3. Dain piping
• The drain hose should point downward 

for easy drain flow.

Seal small openings 
around piping with 
a gum type sealer

Seal small openings 
around piping with 
a gum type sealer 

Trap

Trap

Drain hose

Drain hose

Trap is required to prevent water 
from entering into electrical parts

Wrapping

Pipe

Drain 
hose

Connection 
cable 

Drain hose
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Fig.3.4.4-3

• Do not place drain piping as indicated 
below:

Fig.3.4.4-4

3.5 Electrical Installation

3.5.1 Safety Precautions

Electrical safety rules before starting the 
installation: 
1. A dedicated power supply circuit and 

breaker should be provided for the 
products which are not supplied with 
a service cord and plug in accordance 
with local electrical safety regulations.

2. The circuit breaker must have the 
functions of magnetic tripping and heat 
tripping to prevent short circuit and 
overload.

3. The appliance shall be installed in 
accordance with national wiring 
regulations.

4. A circuit breaker with proper capacity 
must be installed.

5. In case of problems in power supply, 
the air conditioner must not be installed 

before the customer fixes the problem.
6. Be sure the power supply matches the 

air conditioner. 
7. Ensure the live wire, neutral wire and 

earth wire in the power socket are 
properly connected.

8. Inadequate or incorrect electrical 
connections may cause electric 
shock, fire or some electrical parts to 
malfunction.

9. Before performing any electrical work, 
turn off the main power to the system.

NOTE:
• Refer to Appendix(2) for correlative 

specs about the Electrical Installation.

Earthing Requirements
1. The unit must be reliably earthed and 

connected to the special earth device 
by the qualified electrician.

2. The yellow-green wire in air conditioner 
is the earthing wire which can not be 
used for other purposes. Improper 
earthing may cause electric shock.

3. The earth resistance should accord to 
the national wiring regulation.

4. The user’s power must have reliable 
earthing terminal. Do not connect the 
earthing wire with the following:

• Water pipe 
• Gas pipe
• Contamination pipe

3.5.2 Installation of Indoor 
Electric Wires 

1. Open the front panel and remove the 
wiring cover. 

Fig.3.5.2-1

Downward 
slope 

Do not rise

Water leakage Water leakage

Water leakage

Accumulated 
drain water

Tip of drain 
hose dipped 
in water

Space less 
than 50mm

Air

Ditch

Wiring cover 
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2. Route the power connection cable 
and signal control wire (for heat pump 
model only) from back of the indoor unit 
and pull it toward the front through the 
wiring hole for connection.

3. Pass the wires through the hole of the 
Magnetic ring(If supplied).

4. Connect and screw the wires onto the 
terminal block as identified by their 
colors.

5. Wrap wires that are not connected 
with insulating tape so that they do not 
touch any electrical or metal parts.

6. Secure the wires firmly with the cable 
clamp.

7. Put the wiring cover back.
8. Reinstall the front panel.
Fig.3.5.2-2

NOTE:
• The wiring diagram as shown just 

for reference only, please refer to the 
label stickerd on the unit for correct 
connection.

• All wires between indoor and outdoor 
units must be connected by a qualified 
electric contractor. 

• If the length of the power cord is not 
enough, please contact your supplier 
for new power cord. Lengthen the 
power cord by yourself is not allowed.

• After tightening the screws, pull the 
wire slightly to confirm whether it’s firm 
or not.

• Do not connect two power cables 
together to supply power to the air 
conditioner.

• Do not extend the power cable 
conductor by cutting.

3.5.3 Installation of Outdoor 
Electric Wires

1. Remove the handle on the right side 
plate of outdoor unit.

Fig.3.5.3-1

2. Take off wire cable clamp. Pass the 
wires through the hole of the Magnetic 
ring(If supplied).

3. Connect and screw the power 
connection cable and signal control 
wire (for heap pump model only) 
onto the terminal block following 
corresponding identification numbers 
and colors on the terminal blocks of 
indoor and outdoor units.

4. To prevent water from entering, make 
a trap (“U”) in the connection wires as 
shown in Fig.3.6.1.

5. Wrap wires that are not connected 
with insulating tape so that they do not 
touch any electrical or metal parts.

6. Fix the power connection wires with 
wire clamps.

7. Reinstall the handle.

Handle

Terminal 
block

Magnetic ring 
(If supplied and 
packed with the 
accessories)



17 ENGLISH

Fig.3.5.3-2

NOTE:
• The wiring diagram as shown just 

for reference only, please refer to the 
label stickerd on the unit for correct 
connection. 

After confirming the above conditions, 
prepare the wiring as follows: 
• The screws which fasten the wiring 

to the terminal block may come loose 
from vibrations during transportation.

• Check and make sure all screws are 
well fixed.

• Be sure the circuit capacity is sufficient.
• Ensure the starting voltage is 

maintained at over 90% of the rated 
voltage marked on the nameplate.

• Confirm that the cable thickness is 
as specified in the power source 
specification.

• Always install a Residual Current Device 
(RCD) in wet or moist area.

• The following may be caused by 
voltage drop: Vibration of a contactor, 
which will damage the contact point, 
fuse blowing, disturbance of the normal 
function of the overload.

• The means for disconnection from a 
power supply shall be incorporated in 
the fixed wiring and have an air gap 
contact separation of at least 3mm in 
each active (phase) conductor.

3.6 Air Purging and Leakage 
Test

Air and moisture in the refrigeration system 
have undesirable effects as indicated 
below:
• Pressure in the system rises.
• Operating current rises.
• Cooling or heating (only for models with 

heating function) efficiency drops.
• Moisture in the refrigerant circuit may 

freeze and block capillary tubing.
• Water may lead to corrosion of parts in 

the refrigeration system.
Therefore, the indoor unit and tubing 
between the indoor and outdoor unit must 
apply leakage test and be evacuated 
to remove any noncondensables and 
moisture from the system.

3.6.1 Air Purging With Vacuum 
Pump

1. Check that each tube (both liquid and 
gas side tubes) between the indoor 
and outdoor units have been properly 
connected and all wiring for the test 
run has been completed. Remove the 
service valve caps from both the gas 
and the liquid side on the outdoor unit. 
Note that both the liquid and the gas 
side service valves on the outdoor unit 
are kept closed at this stage.

2. When relocating the unit to another 
place, perform evacuation using 
vacuum pump.

3. Make sure the refrigerant added into 
the air conditioner is in liquid form in 
any case.

4. Except for inverter model, Systems 
having the outdoor unit mounted 
above the indoor unit (e.g. basement 
installations) have the following 
additional requirement: For systems 
with elevation of 7.5m refrigerant lines 
must be oil trapped between 2.5m 
and 5m of elevation. For systems 
with elevation of greater than 7.5m, 
refrigerant lines must be oil trapped at 
least every 5m of elevation. (no oil trap 

Magnetic ring 
(If supplied and 
packed with the 
accessories)
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needed when outdoor unit installed at a 
lower place than indoor unit).

5. Refer to Appendix(3) for correlative 
specs about the Pipe length and 
additional refrigerant amount for split 
type air conditioner.

3.6.2 Caution in handling the 
packed valve integrated in the 
outlets of outdoor unit

1. Operation of opening packed valve: 
Open the valve stem until it hits against 
the stopper. Do not try to open it 
further.

2. Operation of closing packed valve: 
Securely tighten the valve stem with a 
special tool. Then securely tighten the 
valve stem cap with a spanner or the 
like.

Fig.3.6.2-1

Refrigerant 

Indoor 
Unit 

Outdoor 
Unit 

Lo stop valve 
(3-way valve) 

Gas side 

Liquid side 

Hi stop valve 
(2-way valve) 

Half union 

NOTE:
• There is a charging port integrated in 

the low side outlet, but not in the high 
side outlet. The low side outlet is shown 
in the sketch map below.

Fig.3.6.2-2

Flare nut 
Valve body 

Charge port 
Valve stem 

Cap

Stopper 

3.6.3 When using the vacuum 
pump

For method of using a manifold valve, refer 
to its operation manual.
1. Completely tighten the flare nuts 

at connection point A, B, C and D.    
Connect valve core removal tool to the 
charging port, then connect vacuum 
hose to valve core tool. Open the 
schrader valve.

Outdoor unit

Piping length under 4m Piping length 4m or more

Outdoor unit

Oil trap

Indoor unit Indoor unit

(A)

(A): Maximum Piping Length

(B): Maximum Piping Height

(A)

(B) (B)

Fig.3.6.1
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NOTE:
• The schrader valve is inside the 

charging port.
2. Connect the other charge hose of 

manifold valve to the vacuum pump.
3. Fully open the Low Side handle of the 

manifold valve.
4. Operate the vacuum pump to evacuate. 

After starting evacuation, slightly loose 
the flare nut of the Low Side valve on 
the gas pipe side and check if the air is 
entering (Operation noise of the vacuum 
pump changes and a compound meter 
indicates 0 instead of minus), then 
tighten the flare nut. The procedure 
verifies if there are blocks inside the 
tubes.

5. Make evacuation for 15 minutes or 
more and check that the compound 
meter indicates -7-3/5 x 10 Microns 
Hg (-1x10 Pa). After the evacuation is 
completed, fully close the Low Side 
handle of the manifold valve and stop 
the operation of the vacuum pump.

6. Turn the stem of the packed valve B 
about 45o counter clockwise for 6~7 
seconds after the gas comes out, then 
tighten the flare nut again. Make sure 
the pressure display in the pressure 
indicator is a little higher than the 
atmospheric pressure. This procedure 
verifies if the refrigerant goes through 
the tubes correctly.

7. Close the schrader valve, then remove 
the valve core tool. Replace the 
charging port cap.

8. Fully open the packed valve stems B 
and A.

9. Securely tighten the cap of the packed 
valve.

Fig.3.6.3

Outdoor Unit Manifold 
valve 

Multimeter
-76cmHg

Lo Handle Hi Handle 
Charging hose 

Low pressure 
valve Charging 

hose 

Vacuum Pump 

4. TEST AND RUNNING

4.1 Gas Leakage Check

1. Soap water method
• Apply a soap water or a liquid neutral 

detergent on the indoor unit connection 
or outdoor unit connections (A: Low 
side valve, B: High side valve, C and 
D are ends of indoor unit connection) 
by a soft brush to check for leakage 
of the connecting points of the piping. 
If bubbles come out, the pipes have 
leakage point.

Fig.4.1

Indoor unit 
check points 

Liquid pipe 

Gas pipe 
Outdoor 
Unit Outdoor unit 

check points 
2-way 
valve 

3-way 
valve 

B

D

C

A

2. Leak detector
• Use the leak detector to check for 

leakage.
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4.2 Electrical Safety Check

Perform the electric safety check after 
completing installation:
1. Earthing work
• After finishing earthing work, measure 

the earthing resistance by visual 
detection and earthing resistance tester.

2. Electrical leakage check  (performing 
during test running)

• During test operation after finishing 
installation,the service person can 
use the electric probe and multimeter 
to perform the electrical leakage 
check. Turn off the unit immediately if 
refrigerant leakage happens. Check and 
find out the solution ways till the unit 
operate properly.

4.3 Operation Test

1. Before Operation Test
• Do not switch on power before 

installation is finished complete.
• Electric wiring must be connected 

correctly and securely.
• Stop valves of the connection pipes 

should be fully opened.
• All the impurities such as scraps and 

waste must be cleared from the unit.
2. Operation Test Method
• Switch on power and press “ON/OFF” 

button on the remote controller to start 
the operation.

• Press the button to select the COOL, 
HEAT (if applicable), FAN or any other 
mode to check if all the functions work 
well.

• When the ambient temperature is lower 
than setting temperature, the unit can 
not be set on the remote controller 
to work in COOL mode. Please use 
the Emergency Operation mode 
which is used only when the remote is 
unavailable or in case of maintenance.

4.4 Pump Down

When relocating or disposing of the air 
conditioner, pump down the system 
following the procedure as below so 
that no refrigerant is released into the 
atmosphere.
• Connect the hose of manifold valve to 

the charge port of stop valve on the gas 
pipe side of the outdoor unit.

• Close the stop valve on the gas pipe 
side almost completely.

• Fully close the stop valve on the liquid 
pipe side.

• Turn on the unit in COOL mode.
• Fully close the stop valve on the gas 

pipe side when the pressure gauge 
shows 1 - 0.5 kgf/cm2 (100 ~ 50 kPa).

• Stop the operation by turn the unit off 
and all the refrigerant gas has been 
collected in the outdoor unit. 

4.5 Check After Installation
Items to be checked Possible malfunction 

The unit may drop, shake or
emit noise. 

Have you done the 
refrigerant leakage test? cooling (heating) 
Is thermal insulation It may cause condensation. 
Is water drainage 
satisfactory?

 

It may cause water leakage.

Is the voltage in
 accordance with the 

rated voltage marked on 
the nameplate? 

It may cause electric 
malfunction or damage the 
unit. 

Is the electric wiring 
or piping connection 
installed correctly and 
securely?

 

It may cause electric 
malfunction or damage the 
parts. 

Has the unit been 
securely earthed? 

It may cause electrical 
leakage.

 Is the power cord

 

It may cause electric 
malfunction or damage the 
parts. 

cooling (heating)

 
 

Is the air inlet or 
outlet blocked

Are the stop valves of 
the connection pipes 
fully opened?

It may cause insufficient 
cooling (heating)
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5. APPENDIX

Appendix(1)

390mm

533.7mm

510mm

27
0.

5m
m

510mm

28
0m

m

660*500*240

800*545*315

800*545*315

A

A

B

Outdoor Unit
Dimension (mm)

750*285*200

665*420*280 A750*285*200

730*545*285 A750*285*200

837*296*205 A

A730*545*285 837*296*205

952*310*227

825*655*310 B952*310*227

900*700*350 C1082*330*233

Indoor Unit
Dimension (mm)

Mounting Plate
Type

800*545*315 750*285*200

Type A

Type B

Type C
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Appendix(2)

Rated Current 
of Appliance (A)

Nominal Cross-Sectional
Area (mm²) 

>3 and ≤ 6 

>6 and ≤ 10 

>10 and ≤ 16 

>16 and ≤ 25 

>25 and ≤ 32 

>32 and ≤ 40 

0.75

1

1.5

2.5

4

6

Minimum Cross-Sectional Area
of Power and Power Cables Cable Types:

Indoor power cable:
H05VV-F (if applicable)

Power cable:
H07RN-F or H05RN-F

The size of the power supply 
cable, signal cable, fuse, and 
switch needed is determined by 
the maximum current of the unit. 
The maximum current is indicated 
on the nameplate located on the 
side panel of the unit. Refer to this 
nameplate to choose the right 
cable, fuse, or switch.
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Appendix(3)

The Minimum length pipe is 3m

Additional refrigerant required for pipe length greater than standard 7.5m installation can be 
calculated using the following equation:
M = (F – 7.5) x R
Where:
M = Mass of additional refrigerant (g)
F = Final installed connecting pipe length (m)
R = Additional refrigerant required per meter of connecting pipe (g/m) (refer to the above table)
Example:
If the totel length (A) for 9K model is 10m, then the additional refrigerant need to fill by M:
M = (10-7.5) x 12 = 30g

Models
Gas Pipe

Diameter (mm)
Standard

Length (m)

Maximum
Length (m)

(A)

Maximum
Height (m)

(B)

Additional
Refrigerant

(g/m)

Liquid Pipe
Diameter (mm)

7.5 1215 10Ø9.52 (3/8") Ø6.35 (1/4")

Ø12.70 (1/2") 7.5 1215 10Ø6.35 (1/4")

Ø12.70 (1/2") 7.5 1220 10Ø6.35 (1/4")

7.5 1220 10Ø15.88 (5/8") Ø6.35 (1/4")

ESV09CRU-A1
ESV09CRT-A1
ESV09CRR-B4
ESV09CRR-B5

ESV12CRU-A1
ESV12CRT-A1
ESV12CRS-B1
ESV12CRR-B4
ESV12CRR-B5

ESV18CRU-A1
ESV18CRT-A1
ESV18CRS-B1

ESV15CRR-B4

ESV18CRR-B4
ESV18CRR-B5

ESV24CRS-B1
ESV24CRR-B5
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1.  ขอแนะนำเพื�อความปลอดภัย

1.1  ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มี
ความเสี่ยง
 คำเตือน!

เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ 
หรือทุพพลภาพถาวร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอานคำแนะนำที่ใหมาอยางละเอียดถี่ถวนกอนติดตั้ง
และใชงานเครื�องใชนี้ ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอ
การบาดเจ็บและความเสียหายใดๆ ที่เปนผลมาจาก
การติดตั้งและการใชงานที่ไมถูกตอง โปรดเก็บคูมือ
ฉบับนี้ไวกับเครื�องทุกครั้งเพื�อการอางอิงในอนาคต

เด็กที่มีอายุ 8 ปขึ้นไป และบุคคลที่มีสมรรถภาพ
ทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือ
ความสามารถทางจิตใจไมสมบูรณ หรือ
ขาดประสบการณและความรู สามารถใชผลิตภัณฑนี้
ไดหากไดรับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช
เครื�องใชนี้อยางปลอดภัยและเขาใจถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น

หามใหเด็กเลนกับเครื�องปรับอากาศ

หามใหเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื�อง
โดยไมไดรับการดูแล

1.2 การติดตั้งและการใชงาน
 คำเตือน!

เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ 
หรือทุพพลภาพถาวร

 

 

 

 

ติดตอชางติดตั้งที่ไดรับอนุญาตหากตองการติดตั้ง
เครื�องปรับอากาศนี้

ติดตอชางซอมบำรุงที่ไดรับอนุญาตหากตองการ
ซอมแซมหรือบำรุงรักษาเครื�องปรับอากาศนี้

เตารับที่ใชในการจายไฟฟาตองตอระบบและ
ดำเนินการโดยผูรับจางที่มีใบอนุญาต

หากสายไฟเสียหาย ตองนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผูผลิต 
ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเทียบเทา
เพื�อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การดำเนินงานติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐาน
การวางระบบสายไฟภายในประเทศและกฎการให
บริการของผูใหบริการระบบไฟฟาโดยบุคลากร
ที่ไดรบัอนุญาตเทานั้น

หากตองยายเครื�องปรับอากาศไปยังสถานที่อื�น
หรือนำไปทิ้ง อนุญาตใหบุคคลที่ผานการรับรอง
อยางเหมาะสมเปนผูกระทำการดังกลาวเทานั้น

หากทานพบสถานการณที่ไมปกติ เชน มีกลิ่นไหม 
โปรดปดสวิตชไฟของเครื�องปรับอากาศและติดตอ
ตัวแทนใหบริการของอีเลคโทรลักซ หากยังมี
ความผิดปกตินี้เกิดขึ้น เครื�องปรับอากาศอาจไดรับ
ความเสียหาย หรือแมกระทั่งอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อต
หรือเพลิงไหมได

หามใชงานเครื�องปรับอากาศขณะมือเปยก 
เพราะอาจทำใหถูกไฟฟาช็อตได

หามตัดหรือทำใหสายไฟหรือสายอื�นๆ เสียหาย 
หากเกิดกรณีเชนนี้ โปรดขอรับบริการซอมแซม
หรือเปลี่ยนโดยชางที่ผานการรับรอง

หามตอเครื�องปรับอากาศเขากับเตารับแบบพวง
หลายปลั๊ก

โปรดปดสวิตชแหลงจายไฟของเครื�องปรับอากาศ
หากจะไมใชเครื�องปรับอากาศเปนระยะเวลานาน 
มิฉะนั้น เครื�องจะสะสมฝุนและอาจทำใหเกิดเพลิงไหม

กอนทำความสะอาดเครื�องปรับอากาศ 
โปรดปดสวิตชแหลงจายไฟเพื�อตัดความเสี่ยง
ในการถูกไฟฟาช็อต

แหลงจายไฟควรเหมาะสมกับเครื�องปรับอากาศ 
เครื�องปรับอากาศที่ใหสายไฟมาดวย ควรตอตรง
เขากับเตารับที่มีสวิตชนิรภัยที่เหมาะสม 
สวนเครื�องปรับอากาศแบบตอสายตรงนั้น 
ตองตอเขากับเบรกเกอรนิรภัยที่เหมาะสม

โปรดตรวจสอบวาแหลงจายไฟของ
เครื�องปรับอากาศมีความเสถียรและเปนไปตาม
ขอกำหนดที่ระบุไวในคูมือการติดตั้ง

ตรวจสอบวาผลิตภัณฑไดรับการติดตั้งโดยมี
การตอสายดินอยางเหมาะสมทุกครั้ง

ภาษาไทย
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คำเตือนเกี่ยวกับสารทำความเย็นชนิด R32

1.3 พื้นที่หองขั้นต่ำ

ชนิด

R32 0.306

1.224 1.836 2.448 3.672 4.896 6.12 7.956

29 51 116 206 321 543

10 19 42 74 116 196

3 6 13 23 36 60

2 4 9 15 24 40

0.6

1.0

1.8
2.2

LFL
kg/m3

ปริมาณการเติมทั้งหมด/กก. 
พื้นที่หองเล็กสุด/ม2

hv

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ ขอความ คำอธิบาย

คำเตือน

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

.

สัญลักษณนี้หมายความวา เครื�องใชนี้มีสารทำความเย็นที่มีคุณสมบัติไวไฟ 
หากสารทำความเย็นรั่วไหลและสัมผัสกับแหลงกำเนิดประกายไฟภายนอก 
อาจกอใหเกิดเพลิงไหมได

สัญลักษณนี้หมายความวา ทานตองอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียด

สัญลักษณนี้หมายความวา ชางตองดำเนินการตางๆ โดยอางอิงจาก
คูมือการติดตั้ง

สัญลักษณนี้จะแสดงขอมูลที่มีอยู เชน คูมือการใชงานหรือคูมือการติดตั้ง

เพื�อความปลอดภัย โปรดปดสวิตชเบรกเกอรกอน
ดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดใดๆ 
หรือเมื�อไมใชผลิตภัณฑเปนระยะเวลานาน ฝุนที่
สะสมอาจทำใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด การทำเชนนี้สามารถ
ประหยัดไฟฟาได
หามเปดหนาตางและประตูทิ้งไวเปนเวลานานระหวาง
การใชงาน การทำเชนนี้จะสงผลใหมีประสิทธิภาพ
ไมเพียงพอ
หามกีดขวางชองลมเขาหรือชองลมออก 
การทำเชนนี้จะสงผลใหมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ
และทำใหเครื�องทำงานผิดปกติ
เก็บวัสดุที่ติดไฟไดใหหางจากเครื�องปรับอากาศ
อยางนอย 1 เมตร เพราะอาจทำใหเกิดเพลิงไหมได

หามเหยียบบนคอมเพรสเซอรหรือวางสิ่งของที่มี
น้ำหนักมากไวดานบน เพราะอาจทำใหเกิดความ
เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บได
หามพยายามซอมแซมเครื�องปรับอากาศดวย
ตัวเอง การซอมแซมที่ไมถูกตองอาจทำใหถูก
ไฟฟาช็อตหรือเกิดเพลิงไหมได โปรดติดตอ
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตใกลบานทาน
หามสอดมือหรือวัตถุอื�นๆ เขาไปในชองลมเขาหรือ
ชองลมออก เพราะอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได
หามใหสัตวหรือตนไมอยูขวางทางลมโดยตรง
หามใชเครื�องปรับอากาศเพื�อวัตถุประสงคอื�น เชน 
การถนอมอาหารหรือการอบแหงผา
หามสาดน้ำใสเครื�องปรับอากาศ เพราะอาจทำให
ถูกไฟฟาช็อตหรือเกิดการทำงานผิดปกติได

ผลิตภัณฑนี้มีสารทำความเย็นไดฟลูออโรมีเทนชนิด R32 ซึ่งถือเปนแกสที่มีคุณสมบัติไวไฟเล็กนอยชนิด 2.2 
ตามมาตรฐาน ISO 5149 และตองไดรับการจัดการโดยชางระบบทำความเย็นที่มีใบอนุญาตการจัดการ
สารทำความเย็นที่ถูกตอง

ผลิตภัณฑนี้มีสารทำความเย็นที่มีคุณสมบัติไวไฟเล็กนอยชนิด R32 หองที่มีขนาดตางกันจะใชสารทำความเย็น
ตางระดับกัน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาขนาดหองต่ำสุดเหลานี้ไดรับการดำเนินการตามการติดตั้งมาตรฐาน



 

2. กอนการติดตั้ง

2.1 เครื�องมือที่ใชสำหรับติดตั้ง
1. มาตรวัดระดับ
2. ไขควง
3. สวานไฟฟา
4. หัวสวานเจาะ
5. ชุดเครื�องมือดัด-ขยายทอ
6. ประแจวัดแรงบิด
7. กุญแจเลื�อน (ฮาลฟยูเนียน)
8. น้ำ 1 แกว
9. ประแจหกเหลี่ยม

10.  เครื�องตรวจหาแกสรั่ว
11.  ปมสุญญากาศ
12.  เกจแมนนิโฟลด (วัดแรงดัน)
13.  เครื�องมือขยายทอ
14.  มัลติมิเตอร
15.  เครื�องมือตัดทอ
16.  ตลับเมตร
17.  เครื�องมืออื�นๆ

2.2 อุปกรณเสริม

หมายเลข ชื�ออุปกรณเสริม จำนวน
1 ฐานติดตั้งตัวเครื�องภายในอาคาร 1
2 คลิปสมอยึด แตกตางกันไปตามรุน
3 สกรูตัดเกลียวเอง (สำหรับฐานติดตั้ง) แตกตางกันไปตามรุน
4 รีโมทควบคุม 1
5 แทนวางรีโมทควบคุม / สกรู อุปกรณเสริม
6 แบตเตอรี่ (ถาน AAA 1.5 โวลต) 2
7 ฝาครอบรูทอ อุปกรณเสริม
8 สายฉนวนพันทอ 1
9 ทอสารทำความเย็น (ทอน้ำ/ทอแกส) อุปกรณเสริม
10 สายสัญญาณ อุปกรณเสริม
11 ทอระบายน้ำทิ้ง 1
12 แทนรอง อุปกรณเสริม
13 จุกเชื�อมตอทอระบายน้ำทิ้ง (รุนที่มีปมความรอนเทานั้น) อุปกรณเสริม
14 ปลั๊กทอระบายน้ำทิ้ง (รุนที่มีปมความรอนเทานั้น) อุปกรณเสริม
15 แฟรนัต (สำหรับทอแกส) อุปกรณเสริม
16 แฟรนัต (สำหรับทอน้ำ) อุปกรณเสริม
17 สกรูแบบมีดามจับ (สำหรับคอมเพรสเซอร) อุปกรณเสริม
18 กาวยาแนว อุปกรณเสริม
19 หวงแมเหล็ก อุปกรณเสริม
20 แผนกรอง Healthy** (บรรจุในถุงพลาสติก) แตกตางกันไปตามรุน

หมายเหตุ: 
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อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละรุน โปรดดูชิ้นสวนจริง ลูกคา/ผูติดตั้งจะตองจัดเตรียมชิ้นสวนอื&นๆ ที่จำเปน
สำหรับการติดตั้งนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

** โปรดติดตั้งแผนกรอง Healthy ในลักษณะเดียวกับแผนกรองถานกัมมันต, แผนกรองวิตามินซี, แผนกรอง 
Silver Ion หรือแผนกรองอื�นๆ ที่มีแผนกรองฝุนในตัวเครื�อง สำหรับบางรุน ไดมีการติดตั้งแผนกรอง Healthy 
ไวในตัวเครื�องภายในอาคารเรียบรอยแลว



 

2.3 คำอธิบายผลิตภัณฑ

หมายเหตุ:

 
 

 
 

ซม.
ซม.

ระยะหางจากผนัง 

ระยะหางจากสิ่งกีดขวาง

ซม.

2 ม. 

ดานชองลมออก

ดานชองลม

ซม.
ระยะหางจากผนัง 

ระยะหางจากฝา ซม
.

ระยะหางจากผนัง 
ม.

ดานชองลม

ระยะหางจากผนัง 

ซม
. 

2

4

6

7

9

8

ซม.
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รูปภาพทั้งหมดในคูมือเลมนี้มีไวเพื�อการอธิบายเทานั้น รูปรางจริงของตัวเครื�องภายในอาคารที่ทานซื้อ
อาจมีความแตกตางเล็กนอยที่แผงดานหนาและหนาตางสวนแสดงผล ใหยึดรูปรางจริงเปนหลัก



 

2.4 ตำแหนงติดตั้ง
 อยาติดตั้งเครื�องใชนี้ในบริเวณที่:

ตัวเครื�องภายในอาคาร

 คอมเพรสเซอร

ขอควรระวังเพื�อความปลอดภัยสำหรับเครื�องใชไฟฟา

หมายเหตุ:
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– มีแหลงกำเนิดความรอนสูง
– มีไอระเหยหรือแกสไวไฟ
– มีการปนเปอนกับน้ำมัน
– มีอุปกรณแมเหล็กไฟฟาความถี่สูง 
 (เชน อุปกรณเชื�อมโลหะหรืออุปกรณ
 ทางการแพทย)
– มีเกลือในอากาศสูง (เชน ชายฝงทะเล)
– มีแกสกำมะถันมาก (เชน บอน้ำพุรอน)
– มีสภาพอากาศไมดี

 โปรดรักษาระยะหางขั้นต่ำสำหรับติดตั้งที่กำหนด
ไวในเอกสารฉบับนี้ หามกีดขวางชองลมเขาหรือ
ชองลมออก

 หามใชงานเครื�องใชนี้ในบริเวณที่มีความชื้น
สูงมาก

 ติดตั้งเครื�องใหพนมือเด็ก
 ผนังตองมีความแข็งแรงมากพอที่จะรองรับ

น้ำหนักและการสั่นสะเทือนของเครื�องได
 ติดตั้งเครื�องใหหางจากพื้นอยางนอย 

230 ซม.
 เวนพื้นที่ไวใหมากพอสำหรับทำความสะอาด

และซอมบำรุง
 ควรใชงานแผนกรองไดอยูเสมอ
 เวนระยะหางจากเครื�องและเครื�องใชไฟฟาอื�นๆ 

อยางนอย 1 ม.
 ติดตั้งเครื�องไวในบริเวณที่สามารถระบายน้ำ

ไดงาย
 ติดตั้งเครื�องไวในบริเวณที่ไมสัมผัสกับแสงแดด

โดยตรง

 โปรดรักษาระยะหางขั้นต่ำสำหรับติดตั้ง ที่กำหนดไว
ในเอกสารฉบับนี้

 หามกีดขวางชองลมเขาหรือชองลมออก
 ติดตั้งคอมเพรสเซอรใหพนมือเด็ก
 ติดตั้งคอมเพรสเซอรในบริเวณที่มีอากาศ

ถายเทสะดวก
 ติดตั้งคอมเพรสเซอรในบริเวณที่เสียงและลมรอน

ไมรบกวนเพื�อนบานและสัตวตางๆ
 ติดตั้งคอมเพรสเซอรในบริเวณที่แหง
 ติดตั้งคอมเพรสเซอรในบริเวณที่ไมสัมผัสกับ

แสงแดดโดยตรงและมีลมแรง
 ติดตั้งคอมเพรสเซอรในบริเวณที่สามารถรองรับ

น้ำหนักและการสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอรได
 เวนพื้นที่ไวใหมากพอสำหรับทำความสะอาดและ

ซอมบำรุง

 ใชแหลงจายไฟหลักเฉพาะเทานั้น
 ตองเชื�อมตอสายดินอยางถูกตอง
 ติดตั้งเครื�องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื�อปองกันไมใหได

รับบาดเจ็บในกรณีที่เกิดไฟรั่ว
 การติดตั้งตองเปนไปตามขอกำหนดดาน

ความปลอดภัยทางไฟฟาในทองถิ่นและขอกำหนด
อื�นๆ ที่เกี่ยวของในทองถิ่น

 ตองติดตั้งเครื�องใชนี้ตามขอกำหนดการ
เดินสายไฟภายในประเทศ

 อยาออกแรงที่สายไฟหลักมากเกินไป
 ระยะหางระหวางเครื�องและแหลงกำเนิดความรอน

ตางๆ ตองไมต่ำกวา 1.5 ม.

 ตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื�อมตอสายไฟฟา สายนิวทรัล 
และสายดิน เขากับเตาเสียบอยางถูกตองแลว

 การเชื�อมตอเครื�องใชไฟฟาที่ไมเหมาะสมหรือ
ไมถูกตองอาจทำใหถูกไฟฟาช็อตหรือเกิดเพลิงไหมได



 

3.1 การติดตั้งเครื�องภายในอาคาร

3.1.1 การติดตั้งฐานติดตั้งสำหรับผนัง
1.  

2.  

3.  

รูปที่ 3.1.1

หมายเหตุ:

3.1.2 การเจาะรู

1.

2.

รูปที่ 3.1.2

5-
7 

มม
.

ผนังดานใน ดานนอก

3.1.3 ทอเชื�อมตอ

1.  

2.  

รูปที่ 3.1.3-1

3.1.4 การระบายน้ำ

1.  ติดตั้งทอระบายน้ำทิ้งใหลาดลงดานลาง อยาติดตั้ง
ทอระบายน้ำดังตัวอยางในรูปที่ 3.1.4

รูปที่ 3.1.4

หามกีดขวางการไหลของน้ำดวยการยกหรือ
จุมปลายทอระบายน้ำทิ้งลงในน้ำ

ภาพแสดงตัวเครื�อง
ภายในอาคาร  

 ทอเชื�อมตอ

43
 ม

ม.

 ฝาครอบทอ  
(ขวา)

ทอดาน
ขวามือ

ทอดาน
หลังขวา

ทอดาน
หลังซาย

 ฝาครอบทอ  
(ซาย)

 แทนยึดทอ

3. การติดตั้งเครื�องผลิตภัณฑ
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ติดตั้งฐานติดตั้งสำหรับผนังใหอยูในแนวนอน
เหนือชิ้นสวนโครงสรางบนผนัง โดยใชระยะหาง
ที่ระบุไวบนฐานติดตั้ง ดังแสดงในรูปที่ 3.1.1

หากเปนผนังกระเบื้อง คอนกรีต หรือผนังที่มี
ลักษณะคลายกัน ใหเจาะรูที่มีเสนผานศูนยกลาง 
5 มม. ใสคลิปสมอยึดสำหรับชุดสกรูที่เหมาะสม

ติดตั้งฐานติดตั้งสำหรับผนังเขากับผนังโดยใช
สกรู

สำหรับทอดานซายมือและขวามือ ใหถอดฝาครอบ
ทอออกจากแผงดานขาง ทานสามารถเก็บ
ฝาครอบทอไวเนื�องจาก อาจจำเปนตองใชเมื�อ
เปลี่ยนตำแหนงติดตั้งเครื�องปรับอากาศ
สำหรับทอดานหลังขวาและดานหลังซาย ใหติดตั้ง
ทอดังแสดงในรูปที่ 3.1.3-1 ดัดทอเชื�อมตอ
เพื�อใหสามารถติดตั้งไดที่ความสูงจากผนัง 
43 มม. หรือต่ำกวา ยึดปลายทอเชื�อมตอ

 ยึดฐานติดตั้งสำหรับผนังและเจาะรูบนผนังตาม
โครงสรางของผนังใหตรงกับจุดติดตั้งบนฐาน
ติดตั้งสำหรับผนัง

 โปรดดู ภาคผนวก (1) สำหรับรายละเอียดชนิด
ของฐานติดตั้ง

กำหนดตำแหนงเจาะรูสำหรับทอโดยใชฐานติดตั้ง
สำหรับผนัง แลวเจาะรูสำหรับทอโดยใหรูลาดเอียง
ลงดานลางเล็กนอย 
โปรดใชฝาครอบทอปดรูเสมอเมื�อทำการเจาะรู

รูปที่ 3.1.3-2



 

2.  

3.1.5 การยึดเครื�องภายในอาคาร

1.  

2.
 

รูปที่ 3.1.5-1

3.  

รูปที่ 3.1.5-2

4.  

3.1.6 การเชื�อมตอทอและการพันทอ

1.  

2.

รูปที่ 3.1.6

 หมายเหตุ:

3.2 การติดตั้งคอมเพรสเซอร

3.2.1 การยึดคอมเพรสเซอร
 
1.  

2.  

ตัวเกี่ยวดานบน สายเคเบิล
 

ถาดรองน้ำ 

พื้นที่
สำหรับทอ

 

ทอเชื�อมตอ  

สายพาน
หอหุม  ทอระบาย 

ตัวเกี่ยวดานลาง

วัสดุรอง
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เมื�อเชื�อมตอทอระบายน้ำทิ้งเพิ่ม ใหหุมจุดเชื�อมตอ
ของทอโดยใชฉนวนหุมทอ อยาปลอยใหทอ
ระบายน้ำทิ้งหยอนลง

สอดทอใหทะลุผานชองบนผนัง

ดันใหตัวเกี่ยวดานบนของตัวเครื�องเขาล็อกกับ
ตัวเกี่ยวดานบนของฐานติดตั้งสำหรับผนัง 
ขยับตัวเครื�องไปดานขางไปมาเพื�อดูวาเกี่ยวล็อก
อยางแนนหนาแลวหรือไม

พันทอ สายเคเบิล และทอระบายน้ำทิ้งใหเปน
ชุดเดียวกันอยางแนนหนาและสม่ำเสมอ ดังแสดง
ในรูปที่ 3.1.6
หามใสสิ่งอื�นใดลงในถาดรองน้ำเนื�องจากน้ำที่
ควบแนนจากดานหลังของเครื�องจะไหลมา
รวมกันในถาดรองน้ำและระบายออกไปตามทอ

สามารถเชื�อมตอทอไดอยางงายดายโดยการ
ยกตัวเครื�องขึ้น แลววางวัสดุรองไวระหวาง
ตัวเครื�องและผนัง

ดันสวนลางของตัวเครื�องขึ้นบนผนัง จากนั้น
ขยับตัวเครื�องไปมา โดยเริ่มจากทางดานขาง
แลวขยับขึ้นลง เพื�อตรวจสอบวาเกี่ยวล็อกอยาง
แนนหนาแลวหรือไม

ติดตั้งคอมเพรสเซอรบนพื้นราบเพื�อไมใหเกิด
เสียงดังและการสั่นสะเทือน แนะนำใหใชแผนยางรอง
กันสั่น

หันชองลมออกไปยังบริเวณที่ไมมีสิ่งกีดขวาง

 โปรดเชื�อมตอตัวเครื�องภายในอาคารกอนเชื�อมตอ
คอมเพรสเซอร

 ระวังอยาปลอยใหทอระบายน้ำทิ้งหยอนลง
 ทอเสริมทั้งสองตองหุมดวยฉนวนกันความรอน
 ตรวจสอบใหแนใจวาทอระบายน้ำทิ้งอยูที่ดานลาง

สุดของชุดมัดทอ เนื�องจากหากอยูดานบน 
อาจทำใหการรั่วไหลจนน้ำลนภายในเครื�องได

 หามพาดผานหรือบิดมวนสายไฟกับสายอื�นๆ
 ติดตั้งทอระบายน้ำทิ้งใหลาดลงดานลางเพื�อให

ระบายน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวออกไปไดอยาง
ราบรื�น



 

3.2.2 ระบบทอน้ำทิ้งของคอมเพรสเซอร 
(สำหรับรุนที่มีปมความรอนเทานั้น)

รูปที่ 3.2.2

หมายเหตุ:
 

3.3 การเชื�อมตอทอสารทำความเย็น
หมายเหตุ:

ชองระบายน้ำทิ้ง

จุดเชื�อมตอ
ทอระบายน้ำทิ้ง

ทอ 
(ไมมีให)

โครงยึด
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รูปที่ 3.2.1-1

หมายเหตุ:

รูปที่ 3.2.1-2

ลมแรง

ชองลมเขา

ชองลมเขา

ชองลมออก

3. ติดตั้งคอมเพรสเซอรในตำแหนงที่มีลมพัดผาน
นอยที่สุด อยาติดตั้งในตำแหนงที่มีลมพัดบอย

4. หากบริเวณที่ติดตั้งมีลมแรง เชน ชายฝงทะเล 
ใหติดตั้งไวตรงสวนที่กวางที่สุดของผนังหรือ
ใชแผนปองกัน

5. ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งกีดขวางที่ปดกั้น
ชองลมออก รวมถึงพุมไม

การติดตั้งคอมเพรสเซอร ยึดคอมเพรสเซอรใหแนน
ในแนวนอนบนผนังคอนกรีตหรือฐานติดตั้งที่
ราบเรียบโดยใชโบลตและน็อตที่มีเสนผานศูนยกลาง 
10 มม. (ซื้อแยกตางหาก)

1. ในระหวางทำความรอน น้ำที่กลั่นตัวและละลายจะถูก
ระบายออกมาผานทอระบายน้ำทิ้ง

2. ติดตั้งจุกเชื�อมตอทอระบายน้ำทิ้งเขากับชอง
ระบายน้ำทิ้งบนโครงยึดของคอมเพรสเซอร 
แลวเสียบทอระบายน้ำทิ้งเขากับจุกเชื�อมตอเพื�อให
สามารถระบายน้ำที่อยูในคอมเพรสเซอรออกไปได

3. ตองเสียบชองระบายน้ำทิ้งไว ผูติดตั้งสามารถ
กำหนดไดวาจะเสียบเขากับชองอื�นๆ หรือไม 
ตามสภาพการติดตั้งจริง

4. ในกรณีที่ใชทอระบายน้ำทิ้ง ตองติดตั้ง
คอมเพรสเซอรไวบนฐานที่สูงมากกวา 3 ซม.

สำหรับในบางรุนที่มีปมความรอน จะไมมีจุกเชื�อมตอ
ทอระบายน้ำทิ้งแถมมาใหเนื�องจาก ชองระบายน้ำทิ้ง
ไดรับการออกแบบมาเพียงพอแลว

อยาดัดทอเพิ่มเพื�อไมใหเกิดสวนบิดงอ



 

3.3.1 การดัด-ขยายทอ

1.  ตัดทอและสายไฟ

รูปที่ 3.3.1-1

 

2.  การกำจัดเศษเสี้ยนของทอ

 

รูปที่ 3.3.1-2

 

รูปที่ 3.3.1-3

4.  การดัด-ขยายทอ
 ดำเนินการดัด-ขยายทอโดยใชเครื�องมือดัด-ขยายทอ
ดังแสดงดานลาง

รูปที่ 3.3.1-4

เสนผานศูนยกลาง
ดานนอก (มม.)

A (มม.) 
สูงสุด ต่ำสุด

ทอ

ทอ

เครื�องควาน

แฟรนัต

ทอทองแดง

บาร

ทอทองแดง

จุดค้ำ

ดามจับ

บาร

รูปทรงกรวย

สัญลักษณ
ลูกศรสีแดงดามจับที่ยึด

"A
"

คว่ำหนาลง

เอียง มีเศษเสี้ยนไมเรียบ
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 ใชชุดทอเสริมหรือทอที่หาซื้อไดตามทองถิ่น
 วัดระยะหางระหวางตัวเครื�องภายในอาคารและ

คอมเพรสเซอร
 ตัดทอใหยาวกวาความยาวที่วัดไดเล็กนอย
 ตัดสายไฟใหยาวกวาทอ 1.5 ม.

สาเหตุหลักที่ทำใหสารทำความเย็นรั่วไหลคือ
ความบกพรองในการดัด-ขยายทอ 
ดำเนินการดัด-ขยายทออยางถูกตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตอไปนี้:

 กำจัดเศษเสี้ยนที่บริเวณสวนทอที่ตัดออกใหหมด
 หันปลายทอทองแดงลงดานลางเพื�อไมให

เศษเสี้ยนของทอหลนลงไปในทอ

 ยึดทอทองแดงใหแนนหนาตามสัดสวนที่แสดง
ในตารางดานลาง

3.  ใสน็อต
 ถอดแฟรนัตออกจากเครื�องแอรและคอมเพรสเซอร 

จากนั้นใสแฟรนัตไวที่ทอหลังจากกำจัดเศษเสี้ยน
ของทอหมดแลว (ไมสามารถใสแฟรนัตไดหลัง
เสร็จสิ้นการดัด-ขยายทอ)



 

3.4 การเชื�อมตอทอ

3.4.1 ตัวเครื�องภายในอาคาร

1.  การเชื�อมตอทอของเครื�องเขากับทอเชื�อมตอ:

 

รูปที่ 3.4.1-1

รูปที่ 3.4.1-2

 

.35 (1/4") 15.7 (1. .m) 1 .  (2. .m)

.52 (3/8") 29.4 (3.0 .m) 34.3 (3.5 .m)

12.70 (1/2") 49.0 (5.0 .m) 53.9 (5.5 .m)

15.88 (5/8") 73.  (7.5 .m) 78.  (8.0 .m)

2. พันฉนวนไวรอบๆ จุดเชื�อมตอ:

รูปที่ 3.4.1-3

 

รูปที่ 3.4.1-4

 

รูปที่ 3.4.1-5

 

รูปที่ 3.4.1-6

 

รูปที่ 3.4.1-7

ทอของเครื�อง

แฟรนัต

ทอประแจวัดแรงบิด

ทอของเครื�อง

ประแจวัดแรงบิด

สายรัดสายไฟ

ฉนวนความรอน

ทอแกส

ทอเชื�อมตอ

เทปไวนิล
(หนากวาง) พันดวยเทปไวนิล

ทอของ
เครื�อง
ภายใน
อาคาร

 ทอ

เทปไวนิล
(หนาแคบ)

 ทอ

เทปไวนิล
(หนาแคบ)

ทอระบายน้ำทิ้ง

สายไฟเชื�อมตอ พันดวย
เทปไวนิล 
(หนากวาง)

สายไฟเชื�อมตอ

 ทอของเหลว

ฉนวนหุม 

ประแจ

แฟรนัต  ทอ
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พันทอ ทอระบายน้ำท้ิง และสายไฟใหแนนดวยเทปไวนิล 
เพื�อใหยึดแนนอยูที่สวนดานหลังของตัวทอ

หุมทอฉนวนดวยเทปไวนิลที่สวนดานหลังของตัวทอ 
รัดสายไฟเขากับทอดวยเทปไวนิล

ตรวจสอบใหแนใจวาไดแยกทอแกสออกจากทอ
ของเหลวแลว

หุมทอของตัวเครื�องภายในอาคารและทอเชื�อมตอ
ดวยฉนวนกันความรอน พันทอทั้งสองใหติดกัน
ดวยเทปไวนิลโดยไมใหเหลือชองวาง

จากนั้นใหขันแนนแฟรนัตดวยประแจและประแจวัด
แรงบิด โดยอางอิงจากตารางตอไปนี้:

จัดตำแหนงศูนยกลางของทอทั้งสอง แลวขัน
แฟรนัตใหแนนพอประมาณโดยใชมือกอนเปน
อันดับแรก

ประแจ 
(ปากตาย)

เสนผานศูนยกลาง
ดานนอก (มม.)

คาแรงขัน 
(N.m)

คาแรงขันเพิ่มเติม 
(N.m)



 

3.  แขวนตัวเครื�องภายในอาคาร: 
 

รูปที่ 3.4.1-8

รูปที่ 3.4.1-9

3.4.2 คอมเพรสเซอร

1.  

รูปที่ 3.4.2-1

2.  จากนั้น ขันแนนแฟรนัตโดยใช ประแจวัดแรงบิด
จนกระทั่งไดยินเสียงคลิก

รูปที่ 3.4.2-2

วาลว 
2 ทาง

 

เสนผานศูนยกลาง
ดานนอก (มม.)

35 (1/4") 15  (1 k m) 19  (2 k m)

52 (3/8") 29  ( m) 34  ( 5k m)

 (1/2") 49  ( kg m) 53  (5 k m)

88 (5/8") 3  ( 5 m) 8  ( m)

3.4.3 การจัดระเบียบทอน้ำยาแอร

1.  จัดระเบียบโดยการพันฉนวนไวรอบๆ จุดเชื�อมตอ
ของเครื�องภายในอาคาร และยึดใหแนนดวยเทปไวนิล
แบบหนาแคบและเทปไวนิลแบบหนากวาง

2.  ในกรณีที่ติดตั้งคอมเพรสเซอรไวต่ำกวาระดับของ
เครื�องภายในอาคาร:

ตัวเกี่ยวดานบน

ตัวเกี่ยวดานบน

ทอของเหลว

คอมเพรสเซอร

ทอแกส 

วาลว 3 ทาง

ฐานติดตั้ง

สายไฟ

ทอระบายน้ำทิ้ง

ฐานติดตั้ง
การยึดตะขอดานลาง

ที่กั้นระยะ
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 นำที่กั้นระยะออก
 แขวนเครื�องภายในอาคารเขากับสวนบนของ

ฐานติดตั้ง (ดันใหตัวเกี่ยวของฐานติดตั้งเสียบ
เขากับชองเสียบที่ดานหลังของเครื�อง)

 ตรวจสอบใหแนใจวาตัวเกี่ยวยึดเขากับฐาน
ติดตั้งแนนหนาแลวโดยการเลื�อนเครื�องไปมา
ในทุกทิศทาง

 กดดานลางซายและขวาของเครื�องเขากับฐานติดตั้ง
จนกระทั่งตัวเกี่ยวล็อกเขากับชองเสียบแนนหนาแลว 
(เสียงคลิก)

 ตองแนใจวาขันแนนตามคาแรงขันจากตาราง
ดานลางนี้:

จัดตำแหนงศูนยกลางของทอทั้งสอง 
แลวขันแฟรนัตใหแนนพอประมาณโดยใชมือกอน
เปนอันดับแรก
 

 หากทานตองการตอทอระบายน้ำทิ้งเพิ่ม ตองให
ปลายของทอระบายน้ำทิ้งอยูเหนือพื้นดิน ยึดทอ
ระบายน้ำทิ้งใหแนนหนา

คาแรงขัน
(N.m)

คาแรงขันเพิ่มเติม
(N.m)



 

รูปที่ 3.4.3-1

3.  ในกรณีที่ติดตั้งคอมเพรสเซอรไวสูงกวาระดับของ
เครื�องภายในอาคาร:

รูปที่ 3.4.3-2

3.4.4  การตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง

1.  เปดและยกแผงดานหนาของตัวเครื�องภายในอาคารข้ึน

รูปที่ 3.4.4-1

2.  ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง

รูปที่ 3.4.4-2

3.  ทอระบายน้ำทิ้ง

อุดชองขนาดเล็ก
รอบทอโดยใชวัสดุ
อยางเชน ซีลอุดรูรั่ว

อุดชองขนาดเล็กรอบทอ
โดยใชวัสดุ อยางเชน 
ซีลอุดรูรั่ว

สวนโคง

สวนโคง

ทอระบายน้ำทิ้ง

ทอระบายน้ำทิ้ง

จำเปนตองสรางสวนโคงเพื�อปองกันไมใหน้ำ
เขาไปภายในชิ้นสวนตางๆ ที่ใชไฟฟาได

 การพันทอ

ทอ

ทอระบาย
น้ำทิ้ง
 สายไฟ

ทอระบาย
น้ำทิ้ง
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 จับที่สวนลางดานซายและดานขวาของแผงดานหนา
เครื�อง แลวดึงเขาหาตัวจากนั้นจึงยกขึ้นใหสุด:

 ทอระบายน้ำทิ้งตองชี้ลงดานลาง เพื�อใหสามารถ
ระบายน้ำทิ้งไดงาย

 คอยๆ เทน้ำ 1 แกว ลงบนแผงคอยลเย็น
 ตรวจสอบใหแนใจวาน้ำไหลลงผานทอระบายน้ำทิ้ง

ของตัวเครื�องภายในอาคารโดยไมมีการรั่วซึม 
และน้ำไหลออกจากทอระบายน้ำทิ้ง

 พันทอ ทอระบายน้ำทิ้ง และสายไฟจากลางขึ้นบน
 ยึดทอตามแนวผนังดานนอกใหแนนโดยใชอานยึด

หรือวัสดุที่คลายกัน

 พันทอและสายไฟจากลางขึ้นบน
 สรางสวนโคงเพื�อปองกันไมใหน้ำเขาไปภายใน
 ยึดทอตามแนวผนังดานนอกใหแนนโดยใชอานยึด

หรือวัสดุที่คลายกัน



 

รูปที่ 3.4.4-3

รูปที่ 3.4.4-4

3.5 การติดตั้งระบบไฟฟา

3.5.1 ขอควรระวังเพื�อความปลอดภัย
ขอกำหนดดานความปลอดภัยทางไฟฟากอนเริ่ม
การติดตั้ง:
1.  

2.  

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

หมายเหตุ:

ขอกำหนดในการติดตั้งสายดิน
1.

 

2. 

3. 

4. 

3.5.2 การติดตั้งสายไฟของตัวเครื�องภายใน
อาคาร

1.  เปดแผงดานหนาและถอดฝาปดสายไฟออก
รูปที่ 3.5.2-1

ลาดลงดานลาง

อยายกขึ้น

น้ำรั่วซึม น้ำรั่วซึม

น้ำรั่วซึม

น้ำคางอยูที่ทอ

ปลายของ
ทอระบายน้ำทิ้ง
จุมลงในน้ำ มีพื้นที่นอยกวา 

50 มม.

อากาศ

รองน้ำ

ฝาปดสายไฟ

15ภาษาไทย

ควรติดตั้งแหลงจายไฟและเบรกเกอรเฉพาะไวสำหรับ
เครื�องปรับอากาศนี้ ซึ่งไมไดใหมาพรอมกับสายไฟ
และปลั๊กตามขอกำหนดดานความปลอดภัยทาง
ไฟฟาทองถิ่น
เบรกเกอรตองมีฟงกชันตัดการทำงานโดยใช
แมเหล็กและใชความรอนเพื�อปองกันกระแสลัดวงจร
และกระแสเกิน
ตองติดตั้งเครื�องใชนี้ตามขอกำหนดการเดินสายไฟ
ภายในประเทศ
ตองติดตั้งเบรกเกอรที่มีความจุไฟฟาเหมาะสม
ในกรณีที่มีปญหาดานแหลงจายไฟ หามติดตั้ง
เครื�องปรับอากาศกอนที่ลูกคาจะแกปญหา
จนแลวเสร็จ

 อยาติดตั้งทอระบายน้ำทิ้งตามที่ระบุไวดานลาง:

ตรวจสอบใหแนใจวาแหลงจายไฟเหมาะสมกับ
เครื�องปรับอากาศ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื�อมตอสายไฟฟา 
สายนิวทรัล และสายดิน เขากับเตาเสียบอยาง
ถูกตองแลว
การตอระบบไฟฟาไมถูกตองหรือไมเหมาะสมอาจ
ทำใหถูกไฟฟาช็อต เกิดเพลิงไหม หรือชิ้นสวน
ตางๆ ที่ใชไฟฟาลมเหลวได
กอนดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา 
โปรดปดแหลงจายไฟหลักของระบบกอน

 โปรดดู ภาคผนวก (2) สำหรับรายละเอียดตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการติดตั้งระบบไฟฟา

เครื�องใชนี้ตองไดรับการตอสายดินอยางถูกตอง
และเชื�อมตอเขากับอุปกรณสายดินพิเศษโดย
ชางไฟฟาที่ผานการรับรอง
สายสีเขียวเหลืองในเครื�องปรับอากาศคือสายดิน
ซึ่งไมสามารถใชเพื�อวัตถุประสงคอื�นได การตอ
สายดินอยางไมถูกตองอาจทำใหถูกไฟฟาช็อตได
คาแรงตานทานของสายดินตองเปนไปตาม
ขอกำหนดการเดินสายไฟภายในประเทศ
แหลงจายไฟของผูใชตองมีขั้วสายดินอยาง
ถูกตอง อยาตอสายดินเขากับสิ่งตอไปนี้:

 ทอน้ำ



 

รูปที่ 3.5.2-2

หมายเหตุ:

3.5.3 การติดตั้งสายไฟของคอมเพรสเซอร

รูปที่ 3.5.3-1

ดามจับ

ขั้วตอสาย
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2. เดินสายไฟและสายควบคุมสัญญาณ (สำหรับ
รุนที่มีปมความรอนเทานั้น) จากทางดานหลัง
ของเครื�องภายในอาคาร และดึงไปดานหนา
ผานชองสำหรับตอสายไฟ

3. สอดสายไฟใหทะลุผานชองของหวงแมเหล็ก 
(ถามีให)

4. เชื�อมตอและขันสายไฟเขากับขั้วตอสายใหแนน
ตามที่ระบุไวดวยสี

5. พันสายไฟในสวนที่ไมมีฉนวนเพื�อปองกันไมให
สัมผัสกับชิ้นสวนที่ใชไฟฟาหรือชิ้นสวนโลหะ

6. ยึดสายไฟใหแนนโดยใชที่รัดสายไฟ
7. ใสฝาปดสายไฟกลับเขาที่
8. ใสแผงดานหนากลับเขาที่ 

หวงแมเหล็ก 
(ถามีใหและบรรจุมา
พรอมกับอุปกรณ
เสริมอื�นๆ)

 แผนผังระบบสายไฟที่แสดงไวมีเพื�ออางอิงเทานั้น 
โปรดดูปายที่ติดอยูบนตัวเครื�องเพื�อใหสามารถ
เชื�อมตอไดอยางถูกตอง

 สายไฟทั้งหมดระหวางเครื�องภายในอาคารและ
คอมเพรสเซอรตองไดรับการเชื�อมตอโดยชางไฟฟา
ที่ผานการรับรอง

 หากสายไฟมีความยาวไมเพียงพอ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของทานสำหรับสายไฟเสนใหม 
หามตอขยายสายไฟดวยตนเอง

 หลังจากขันแนนสกรูแลว ใหดึงสายไฟเบาๆ เพื�อ
ตรวจสอบวาแนนแลวหรือไม

 อยาตอสายไฟสองเสนเขาดวยกันเพื�อจายไฟใหกับ
เครื�องปรับอากาศ

 อยาตอขยายตัวนำไฟฟาของสายไฟดวยการตัด

1. ถอดดามจับที่แผงดานขวาของคอมเพรสเซอรออก

2. ถอดที่รัดสายไฟออก สอดสายไฟใหทะลุผานชอง
ของหวงแมเหล็ก (ถามีให)

3. เชื�อมตอและขันสายไฟและสายควบคุมสัญญาณ 
(สำหรับรุนที่มีปมความรอนเทานั้น) เขากับขั้วตอ
สายใหแนน ตามหมายเลขและสีที่ตรงกันของ
เครื�องภายในอาคารและคอมเพรสเซอร

4. เพื�อปองกันไมใหน้ำไหลเขา ใหสรางสวนโคง (“U”) 
ในสายเชื�อมตอดังแสดงในรูปที่ 3.6.1

5. พันสายไฟในสวนที่ไมมีฉนวนเพื�อปองกันไมให
สัมผัสกับชิ้นสวนที่ใชไฟฟาหรือชิ้นสวนโลหะ

6. รัดสายไฟดวยที่รัดสายไฟ
7. ใสดามจับกลับเขาที่



 

รูปที่ 3.5.3-2

หมายเหตุ:

 

หลังจากตรวจสอบตามที่ไดกลาวไวขางตนแลว
ใหเตรียมการเชื�อมตอสายไฟดังนี้:

3.6 การไลอากาศและการทดสอบการรั่วซึม

3.6.1 การไลอากาศโดยใชปมสุญญากาศ

หวงแมเหล็ก 
(ถามีใหและ
บรรจุมาพรอมกับ
อุปกรณเสริมอื�นๆ)

17ภาษาไทย

1. ตรวจสอบใหแนใจวาทอแตละทอ (ทั้งทอน้ำและ
ทอแกส) ระหวางเครื�องภายในอาคารและ
คอมเพรสเซอรไดรับการเชื�อมตออยางถูกตองและ
สายไฟทั้งหมดไดรับการทดสอบแลว ถอดฝาปด
เซอรวิสวาลวออกจากทั้งดานทอน้ำและทอแกสบน
คอมเพรสเซอร ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไมเปดเซอรวิส
วาลวจากทั้งดานทอน้ำและทอแกสบนคอมเพรสเซอร

2. เมื�อขนยายเครื�องปรับอากาศนี้ไปยังที่อื�น ใหทำการ
ไลอากาศโดยใชปมสุญญากาศ

3. ตรวจสอบใหแนใจวาสารทำความเย็นที่ใสเขาไป
ในเครื�องปรับอากาศอยูในรูปของของเหลวเสมอ

4. ยกเวนรุนอินเวอรเตอร สำหรับระบบตางๆ ที่ติดตั้ง
คอมเพรสเซอรไวสูงกวาระดับของเครื�องภายใน
อาคาร (เชน การติดตั้งในชั้นใตดิน) จะมีขอกำหนด
เพิ่มเติมดังตอไปนี้: สำหรับระบบตางๆ ที่มีระดับ
ความสูงของสารทำความเย็นที่ 7.5 ม. ตองมี
สวนโคงดักน้ำมันอยูที่ความสูง 2.5 ม. และ 5 ม. 
สำหรับระบบตางๆ ท่ีมีระดับความสูงมากกวา 7.5 ม.
ตองมีสวนโคงดักน้ำมันอยูที่ความสูงทุกๆ 5 ม. 
เปนอยางต่ำ (ไมจำเปนตองมีสวนโคงดักน้ำมัน

 แผนผังระบบสายไฟที่แสดงไวมีเพื�ออางอิงเทานั้น 
โปรดดูปายที่ติดอยูบนตัวเครื�องเพื�อใหสามารถ
เชื�อมตอไดอยางถูกตอง

 สกรูที่ใชขันสายไฟเขากับขั้วตอสายอาจ
หลุดหลวมจากการสั่นสะเทือนในขณะขนยาย

 ตรวจสอบใหแนใจวาสกรูทั้งหมดขันแนนดีแลว
 ตรวจสอบใหแนใจวามีความจุไฟฟาเหมาะสม
 ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาเริ่มตนจะคงอยูที่ 

90% ของแรงดันไฟฟาที่กำหนดไวบนปาย
 ตรวจสอบใหแนใจวาความหนาของสายไฟ

เปนไปตามขอกำหนดของแหลงจายไฟ
 ติดตั้งเครื�องตัดไฟรั่ว (RCD) ไวในพื้นที่ที่เปยก

หรือชื้นเสมอ
 หากแรงดันไฟฟาลดลง สิ่งตอไปนี้อาจเกิดขึ้น: 

การสั่นสะเทือนของคอนแทคเตอรซึ่งจะทำให
จุดสัมผัสเสียหาย ฟวสขาด และเกิดการรบกวน
ของการทำงานปกติของกระแสเกิน

 ตองเตรียมมาตรการสำหรับการตัดไฟจาก
แหลงจายไฟและแยกชองวางสำหรับอากาศ
อยางนอย 3 มม. ในตัวนำไฟฟา (เฟส) 
ที่ใชงานอยูแตละตัว

อากาศและความชื้นในระบบทำความเย็นจะสงผลกระทบ
ที่ไมดีดังแสดงไวดานลาง:

 แรงดันในระบบเพิ่มสูงขึ้น
 กระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น
 ประสิทธิภาพการทำความเย็นและความรอนลดลง 

(รุนที่มีระบบทำความรอนเทานั้น)
 ความชื้นในวงจรระบบทำความเย็นอาจทำใหน้ำ

แข็งตัวและอุดตันทอน้ำ
 น้ำจะทำใหชิ้นสวนตางๆ ในระบบทำความเย็น

เกิดการกัดกรอน
ดังนั้น เครื�องภายในอาคารและทอระหวางเครื�องภายใน
อาคารและคอมเพรสเซอรตองไดรับการทดสอบการ
รั่วซึมและไลอากาศเพื�อกำจัดหยดน้ำและความชื้นออก
จากระบบ



 

3.6.2 ขอควรระวังในการจัดการกับวาลว
ที่มีการติดตั้งในชองระบายอากาศออก
ของคอมเพรสเซอร

รูปที่ 3.6.2-1

สารทำความเย็น
ตัวเครื�อง
ภายในอาคาร

คอมเพรสเซอร สตอปวาลวดานลาง
(วาลว 3 ทาง) 

ดานทอแกส

ดานทอของเหลว

สตอปวาลวดานบน ฮาลฟยูเนียน

หมายเหตุ:

รูปที่ 3.6.2-2

แฟรนัต
ตัวเรือนวาลว

พอรตสำหรับชารจ
กานวาลว

ฝาครอบ

จุก

3.6.3 เมื�อใชปมสุญญากาศ
สำหรับวิธีการใชงานวาลวแมนนิโฟลด โปรดดูคูมือ
การใชงานของวาลว
1.  ขันแฟรนัตใหแนนสนิทที่จุดเชื�อมตอ A, B, C และ 

D เชื�อมตอเครื�องมือถอดแกนวาลวเขากับพอรต
สำหรับชารจ จากนั้นเชื�อมตอทอสุญญากาศ
เขากับเครื�องมือถอดแกนวาลว เปดวาลวจุกลม

คอมเพรสเซอร

ความยาวทอต่ำกวา 4 ม. ความยาวทอ 4 ม. หรือมากกวา

คอมเพรสเซอร

สวนโคงดักน้ำมัน

ตัวเครื�อง
ภายในอาคาร

ตัวเครื�อง
ภายในอาคาร

(A)

(A): ความยาวทอสูงสุด
(B): ความสูงทอสูงสุด

(A)

(B) (B)

รูปที่ 3.6.1
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1. การทำงานของวาลวประเก็นอัดแบบเปด: 
เปดกานวาลวจนกวาจะชนกับแผนกั้น 
อยาฝนเปดตอไป

2. การทำงานของวาลวประเก็นอัดแบบปด: 
ขันกานวาลวจนแนนโดยใชเครื�องมือพิเศษ จากนั้น 
ขันฝาครอบกานวาลวใหแนนโดยใชประแจหรือ
อุปกรณที่คลายกัน

 มีชองชารจน้ำยาติดตั้งไวในชองระบายอากาศ
ดานลาง แตจะไมมีในชองระบายอากาศดานบน 
ชองระบายอากาศดานลางจะแสดงในแผนผังดานลาง

 เมื�อติดตั้งคอมเพรสเซอรไวต่ำกวาระดับของ
เครื�องภายในอาคาร)

5. โปรดดู ภาคผนวก (3) สำหรับรายละเอียดตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับความยาวทอและปริมาณสาร
ทำความเย็นเพิ่มเติมสำหรับเครื�องปรับอากาศ
แบบแยกสวน



 

หมายเหตุ:
 วาลวจุกลมอยูดานในพอรตสำหรับชารจ

 

 

รูปที่ 3.6.3

คอมเพรสเซอร
วาลวแมนนิโฟลด

ดามจับดานลาง ดามจับ
ดานบนทอสำหรับชารจ 

วาลวนิรภัยดานลาง
 ทอสำหรับ

ชารจ

ปมสุญญากาศ 

4. การทดสอบและการเปดใชงาน

4.1 การตรวจสอบแกสรั่ว
1.  ตรวจสอบดวยน้ำสบู

รูปที่ 4.1
จุดตรวจสอบสำหรับ
เครื�องภายในอาคาร

ทอของเหลว

ทอแกส
คอมเพรสเซอร

จุดตรวจสอบ
สำหรับ
คอมเพรสเซอร

วาลว 
2 ทาง

วาลว 
3 ทาง

B

D

C

A

2.  เครื�องตรวจหารอยรั่ว
 ใชเครื�องตรวจหารอยรั่วเพื�อตรวจหารอยรั่ว
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6. หมุนกานของวาลวประเก็นอัด B ประมาณ 45 องศา 
ทวนเข็มนาฬuกาเปนเวลา 6-7 วินาที หลังจาก
อากาศออกมาแลว จากนั้นขันแฟรนัตใหแนน 
ตรวจสอบใหแนใจวาคาความดันที่แสดงขึ้นบนหนาจอ
สูงกวาแรงดันบรรยากาศเล็กนอย ขั้นตอนนี้
จะแสดงใหเห็นวาสารทำความเย็นไหลผานทอได
อยางถูกตองหรือไม

7. ปดวาลวจุกลม ถอดเครื�องมือถอดแกนวาลวออก 
เปลี่ยนฝาครอบพอรตสำหรับชารจ

8. หมุนกานของวาลวประเก็นอัด B และ A ออกจนสุด
9. ปดฝาครอบของวาลวประเก็นอัดใหแนน

2. เชื�อมตอทอสำหรับชารจของวาลวแมนนิโฟลด
เขากับปมสุญญากาศ

3. เปดดามจับดานลางของวาลวแมนนิโฟลดออก
จนสุด

4. เปดทำงานปมสุญญากาศเพื�อไลอากาศ หลังจาก
เริ่มการไลอากาศแลว คอยๆ คลายแฟรนัตของ
วาลวดานลางที่ดานทอแกสและตรวจสอบวามี
อากาศเขาไปไดหรือไม (เสียงการทำงานของ
ปมสุญญากาศจะเปลี่ยนไปและมาตรวัดจะแสดง 0 
แทนเลขติดลบ) จากนั้นขันแฟรนัตใหแนน ขั้นตอนนี้
จะแสดงใหเห็นวามีการอุดตันภายในทอหรือไม

5. ทำการไลอากาศเปนเวลา 15 นาที หรือนานกวา 
และตรวจสอบวามาตรวัดแสดง -7-3/5 x 10 
Microns Hg (-1x10 Pa) หรือไม หลังจาก
เสร็จสิ้นการไลอากาศแลว ใหปดดามจับดานลาง
ของวาลวแมนนิโฟลดใหสนิท และหยุดการทำงาน
ของปมสุญญากาศ

 ใชแปรงขนนุมทาน้ำสบูหรือน้ำยาทำความ
สะอาดที่มีฤทธิ์เปนกลางตรงจุดเชื�อมตอของ
เครื�องภายในอาคารหรือจุดเชื�อมตอของ
คอมเพรสเซอร (A: วาลวดานลาง B: วาลว
ดานบน C และ D คือจุดสิ้นสุดการเชื�อมตอ
ของเครื�องภายในอาคาร) เพื�อตรวจหารอยรั่ว
ที่จุดเชื�อมตอของทอ หากเกิดฟองสบู 
แปลวาทอมีรอยรั่ว

มัลติมิเตอร -
76cmHg 



 

4.2 การตรวจสอบดานความปลอดภัย
ทางไฟฟา

ดำเนินการตรวจสอบดานความปลอดภัยทางไฟฟา
หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง:
1.  การติดตั้งสายดิน

2.  การตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟา 
(ดำเนินการในระหวางการทดสอบ)

4.3 การทดสอบการทำงาน
1. กอนการทดสอบการทำงาน

2. วิธีการทดสอบการทำงาน

4.4  การปดระบบปม
เมื�อขนยายหรือทิ้งเครื�องปรับอากาศ ใหปดระบบ
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ เพื�อไมใหสารทำความเย็น
ฟุงกระจายสูอากาศ

 

4.5 การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
รายการตรวจสอบ ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

ตัวเครื�องอาจมีน้ำหยด สั่น 
หรือสงเสียงดัง
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 หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งสายดิน 
ใหวัดคาแรงตานของสายดินดวยการประเมินจาก
สายตาและใชเครื�องวัดคาแรงตานของสายดิน

 ในระหวางการทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง 
ชางสามารถใชขั้ววัดไฟฟาและมัลติมิเตอรเพื�อ
ตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟาได ปดใชงาน
เครื�องใชทันทีหากสารทำความเย็นรั่วไหล ตรวจสอบ
และหาวิธีแกไขจนกวาเครื�องใชจะกลับมาทำงาน
อยางถูกตอง

 หามเปดสวิตชของเครื�องใชกอนการติดตั้ง
จะเสร็จสมบูรณ

 สายไฟตองไดรับการเชื�อมตออยางถูกตอง
และแนนหนา

 สตอปวาลวของทอเชื�อมตอตองเปดออกจนสุด
 ตองลางสิ่งสกปรกทั้งหมด เชน เศษผงและเศษ

ของเสียตางๆ ออกจากเครื�องปรับอากาศ

 เปดเครื�องและกดปุม “ON/OFF” บนรีโมทควบคุม
เพื�อเริ่มการทำงาน

 กดปุมเพื�อเลือก COOL, HEAT (ถามี), FAN 
หรือโหมดอื�นๆ เพื�อตรวจสอบวาฟงกชั่นทั้งหมดนี้
ทำงานไดอยางราบรื�น

 เมื�ออุณหภูมิภายนอกต่ำกวาอุณหภูมิที่ตั้งคาไว 
จะไมสามารถเปลี่ยนมาใชงานโหมด COOL ดวย
รีโมทควบคุม โปรดใชโหมดการใชงานในกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งจะใชเฉพาะเมื�อรีโมทควบคุมไมพรอมใชงานหรือ
ในกรณีที่อยูในระหวางบำรุงรักษา

 เชื�อมตอทอของวาลวแมนนิโฟลดเขากับพอรต
สำหรับชารจของสตอปวาลวที่ดานทอแกสของ
คอมเพรสเซอร

 ปดสตอปวาลวที่ดานทอแกสใหเกือบสนิท
 ปดสตอปวาลวที่ดานทอของเหลวใหสนิท
 เปดเครื�องใชในโหมด COOL

ปดสตอปวาลวที่ดานทอแกสใหสนิทเมื�อเกจวัด
แรงดันแสดงคา 1 - 0.5 kgf/cm2 (100 ~ 
50 kPa)
หยุดการดำเนินการโดยการปดเครื�องใช แลวแกส
สารทำความเย็นทั้งหมดจะถูกรวบรวมไวใน
คอมเพรสเซอร

ทำความเย็น (ทำความรอน) 
ไมเพียงพอ

อาจทำใหเกิดหยดน้ำได

อาจทำใหเกิดน้ำรั่วได

อาจทำใหเกิดไฟฟาขัดของหรือ
ทำใหเครื�องใชเสียหายได

อาจทำใหเกิดไฟฟาขัดของหรือ
ทำใหชิ้นสวนตางๆ เสียหายได

อาจทำใหเกิดการรั่วไหลของ
กระแสไฟฟาได

อาจทำใหเกิดไฟฟาขัดของหรือ
ทำใหชิ้นสวนตางๆ เสียหายได

ทำความเย็น (ทำความรอน) 
ไมเพียงพอ

อาจทำใหเกิดเครื�องทำความเย็น 
(ทำความรอน) ไมเพียงพอ

ติดตั้งตัวเครื�องแนนหนา
หรือไม
ทานไดทำการทดสอบสาร
ทำความเย็นรั่วไหลแลวหรือไม
มีฉนวนความรอนเพียงพอ
หรือไม

การระบายน้ำทิ้งราบรื�นหรือไม

แรงดันไฟฟาเปนไปตามที่
กำหนดไวบนปายหรือไม

การเชื�อมตอสายไฟและ
การตอทอถูกตอง แนนหนา
หรือไม

เครื�องปรับอากาศไดรับ
การติดตั้งสายดินอยาง
ถูกตองหรือไม

ใชสายไฟตามที่กำหนดไวหรือไม

ชองลมเขาหรือชองลมออก
อุดตันหรือไม

สตอปวาลวของทอเชื�อมตอ
เปดออกจนสุดหรือไม



 

5. ภาคผนวก

ภาคผนวก (1)

390 มม.

533.7 มม.

510  มม.

27
0.

5 
 ม

ม. 

510  มม.

28
0 

มม
.

660*500*240

800*545*315

800*545*315

A

A

B

ขนาดของคอมเพรสเซอร 
(มม.)

750*285*200

665*420*280 A750*285*200

730*545*285 A750*285*200

837*296*205 A

A730*545*285 837*296*205

952*310*227

825*655*310 B952*310*227

900*700*350 C1082*330*233

ขนาดของตัวเครื�องภายในอาคาร
(มม.)

ชนิดฐานติดตั้ง

800*545*315 750*285*200

แบบ A

แบบ B

แบบ C
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กำลังไฟฟาที่เครื�องใช 
(แอมแปร) พื้นหนาตัด (มม2)

>3 และ ≤ 6 

>6 และ ≤ 10 

>10 และ ≤ 16 

>16 และ ≤ 25 

>25 และ ≤ 32 

>32 และ ≤ 40 

0.75

1

1.5

2.5

4

6

พื้นหนาตัดนอยสุดของสายไฟ ชนิดสายไฟ:

สายไฟสำหรับเครื�องภายในอาคาร: 
H05VV-F (ถามี)
สายไฟ:
H07RN-F หรือ H05RN-F
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ขนาดของสายไฟ สายสัญญาณ และสวิตช
ที่กำหนดจะขึ้นอยูกับกำลังไฟฟาสูงสุดของ
เครื�องใช กำลังไฟฟาสูงสุดจะระบุไวที่ปาย
บนแผงดานขางของเครื�อง โปรดดูปายนี้
เพื�อเลือกสายไฟ ฟวส และสวิตชที่ถูกตอง

ภาคผนวก (2)



23 

ความยาวต่ำสุดของทอคือ 3 ม.

สารทำความเย็นเพิ่มเติมที่จำเปนสำหรับทอที่มีความยาวมากกวาความยาวในการติดตั้งมาตรฐาน 7.5 ม. สามารถคำนวณได
โดยใชสมการตอไปนี้:
M = (F – 7.5) x R
โดยที่:
M = มวลของสารทำความเย็นเพิ่มเติม (ก.)
F = ความยาวสุทธิของทอที่ ใชติดตั้ง (ม.)
R = สารทำความเย็นเพิ่มเติมที่จำเปนตอความยาวทอ 1 ม. (ก./ม.) (โปรดดูตารางดานบน) 
ตัวอยาง: 
หากความยาวทั้งหมด (A) สำหรับรุน 9K คือ 10 ม. สารทำความเย็นเพิ่มเติมที่จำเปนคือ M: 
M = (10-7.5) x 12 = 30 ก.
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ภาคผนวก (3)

7.5 1215 10Ø9.52 (3/8") Ø6.35 (1/4")

Ø12.70 (1/2") 7.5 1215 10Ø6.35 (1/4")

Ø12.70 (1/2") 7.5 1220 10Ø6.35 (1/4")

7.5 1220 10Ø15.88 (5/8") Ø6.35 (1/4")

ESV09CRU-A1
ESV09CRT-A1
ESV09CRR-B4
ESV09CRR-B5

ESV12CRU-A1
ESV12CRT-A1
ESV12CRS-B1
ESV12CRR-B4
ESV12CRR-B5

ESV18CRU-A1
ESV18CRT-A1
ESV18CRS-B1

ESV15CRR-B4

ESV18CRR-B4
ESV18CRR-B5

ESV24CRS-B1
ESV24CRR-B5

รุน
เสนผาน

ศูนยกลางของ
ทอแกส (มม.)

ความยาว
มาตรฐาน (ม.)

ความยาว
สูงสุด (ม.)

(A)

ความสูง
สูงสุด (ม.)

(B)

สารทำความเย็น
เพิ่มเติม (ก./ม.)

เสนผานศูนยกลาง
ของทอของเหลว

(มม.)



www.electrolux.com/shop

91128a

ศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซ
ใหบริการขอมูล รับแจงซอม แนะนำวิธีการใชสินคา

พรอมสรรพใหบริการ ที่
โทรศัพท: 0-2725-9000 โทรสาร: 0-2725-9299

ทุกวัน ตั้งแต เวลา 6.00 – 22.00 น.
http://www.electrolux.co.th




