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บทนำ
Cooling Unit สำหรับตูค้ อนโทรล ถูกออกแบบและสร้างเพือ่ กำจัดความร้อน ภายใน
ตู้คอนโทรล โดยทำความเย็นผ่านอากาศภายในตู้คอนโทรล และป้องกันอุปกรณ์ที่มีความ
ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
Cooling Unit สำหรับตูค้ อนโทรล มีความเหมาะสมในการนำมาใช้งานในบริเวณทีม่ ี
อุณหภูมริ อบด้านสูงถึง 40oC. ขึน้ ไป ซึง่ เครือ่ งปรับอากาศทัว่ ๆ ไปไม่สามารถทนต่อสภาวะ
ความร้อนที่สูงเช่นนี้ได้
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1. Over view

40ACU/004-3
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แผ่นกรองฝุน่
(Filter)
แผงระบายความร้อน
(Condensor coil)

พัดลมระบายความร้อน
(Condensor fan)
พัดลมส่งความเย็น
(Evaporator fan)
ถาดน้ำทิง้
(Drain pan)

แผงทำความเย็น
(Evaporator coil)

แผงควบคุม
(Hiprosent control)
คอมเพรสเซอร์
(Compressor)

แผ่นกรองฝุน่
(Filter)
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HIPROSENT CONTROL (EHE015-5)
LED2
LED1
LED3

D1

SW2

SW1

S1
S2

A1

Hi-Lo Voltage Control

8

7

6

5

4

3

2

1

SR1

C1

1Ph

220V 50/60Hz
Main connection
from 10A BREAKER
supply by Customer

M3
1Ph
M2
1Ph
M1

ควบคุมและแสดงผล
A1 = แผงวงจร
SW1,SW2 = สวิทซ์ปรับอุณหภูมิ
D1 = จอแสดงอุณหภูมิ
LED1 = LED แสดงความผิดปกติของแผงรับายความร้อน
LED2 = LED แสดงการทำความเย็น
LED3 = LED POWER
สายสัญญาณ
S1 = Sensor วัดอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมภิ ายในตู้
S2 = Sensor วัดอุณหภูมิ เตือนความผิดปกติของแผงระบายความร้อน
ไฟ220โวลต์
C1 = คาปาซิเตอร์
M1 = คอมเพรสเซอร์
M2 = พัดลมระบายความร้อน
M3 = พัดลมส่งความเย็น
SR1 = Solid State Relay
5

2. ข้อมูลจำเพาะ

Characteristics (under normal operating condition at ambient temp. +35oC)

40ACU/004-3

Model
Capacity W.
1500
Installation type
top
Input
single-phase (V.)
220V+20% / -15%
frequency (Hz.)
50/60
current (A.)
3.60
Compressor
hermetic type
reciprocate
torque start type
high
refrigerant type
134A
lock rotor (A.)
23.9
Quick Balance with solinoi valve for easily restart
yes
Hi-prosent ctrl. thermostat
yes
condensor thermal detector
yes
freeze protection
yes
overflow condensate drain protection
yes
Protection
secondary drainpan
yes
Electrical equip. safety device
7A slow-blow fuse
Evaporator coil face area x rows
76.125 sq.inch x 2
servo fan (r.p.m.)
2850
number of fan x cfm (0.1 inH2O)
2 x 158
Condenser coil face area x rows
196 sq.inch x 3r
servo fan (r.p.m.)
2850
number of fan x cfm (0.2 inH2O)
4 x 158
Physical data approx.weight (kgs.)
42.6
over all dimension (mm.)
W:388 L:608 H:403
condensate drain
OD. 1/2 inch
casing
electro-galvanize
Air filter #1
width x lenth (mm.)
488 x 185
Air filter #2
width x lenth (mm.)
340 x 185
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20-1/8" Drills

99

105.5

90

90

90

90

105.5

96
90

320 390

Cutting area

90
96
519
589

Templet for drill & cutting

TOP
608

Ambient Air In

388

Ambient Air In
Warm Air Out

403

LEFT

RIGHT

FRONT
Cold Air Out
67
52.3

REAR

Return Air In

246

200

194

40
313.5

BOTTOM

32.5
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3. ข้อควรทราบ
ข้อควรทราบเบื้องต้น
๐ ก่อนที่จะทำการเจาะและตัดตู้คอนโทรล ควรใช้ ผ้า, ผ้าใบ, ผ้ายาง หรือพลาสติก
คลุมอุปกรณ์ภายในตู้ เพือ่ ป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าอุปกรณ์
๐ ควรติดตัง้ Cooling Unit ให้หา่ งจากผนังอาคารอย่างน้อย 30 ซม.
๐ ควรติดตั้งให้ช่องลมเย็นห่างจากอุปกรณ์ภายในตู้อย่างน้อย 30 ซม. เพื่อให้มีการ
หมุนเวียนของลมที่ดี
๐ ตรวจสอบระดับแนวดิง่ และแนวระดับผิดพลาดได้ไม่เกิน +/- 2o
๐ ควรติดตั้งแผ่นประเก็นโฟมทุกครั้ง ก่อนที่จะยึด Cooling Unit เข้ากับเพลทติดตั้ง
เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ
๐ การติดตัง้ ท่อน้ำทิง้ ให้ดตู ามขัน้ ตอนการติดตัง้ (หน้า 19)
๐ เพือ่ ป้องกันการเกิดหยดน้ำ ภายในตูค้ อนโทรล ควรปิดฝาตูใ้ ห้สนิททุกครัง้
๐ ถ้าต้องการให้ความเย็นกระจายได้ทั่วทั้งตู้ ควรติดตั้งพัดลมเพื่อหมุนเวียนอากาศ
ภายในตู้คอนโทรล
๐ เพื่อประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน การซ่อมและแก้ไข Cooling Unit
ควรซ่อมโดยช่างทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูแ้ ทนจำหน่าย
o
๐ ไม่ควรปรับอุณหภูมิ ให้มีค่าแตกต่างมากกว่า 10 C (Temperature Difference)
ระหว่างอุณหภูมิรอบด้าน(Environment) กับอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล(CoolingSpace)
๐ หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับค่าอุณหภูมิในตู้คอนโทรล หรือห้องปรับอากาศให้มี
ระดับอุณหภูมติ ำ่ กว่า 25oC เช่น CPU Chip บางชนิดมีความพิเศษสูงมากทีต่ อ้ งการอุณหภูมทิ ่ี 20oC เป็นต้น ควรใช้ระบบปรับอากาศแบบพิเศษ (Precision Air
Conditioner) ซึง่ เป็นแบบ Multi Stage System
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สภาวะทั่วไป
การเก็บรักษา : Cooling Unit ควรถูกเก็บรักษาในทีท่ ม่ี อี ณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 70oC
การขนส่ง : จัดวาง Cooling Unit ตัง้ ขึน้ ตามสัญลักษณ์ (ลูกศรชีข้ น้ึ ด้านบนเสมอ)

ภาพแสดงการวางทีถ่ กู ต้อง

ภาพแสดงการวางทีไ่ ม่ถกู ต้อง

คำเตือน การจัดวางทีไ่ ม่ถกู ลักษณะอาจเป็นเหตุให้ Compressor ชำรุดได้

การกำจัด Cooling Unit ทีห่ มดสภาพ
เนื่องจากภายในท่อวงจรทำความเย็น ถูกบรรจุด้วยน้ำยาทำความเย็น และน้ำมัน
หล่อลืน่ ของ Compressor เพือ่ เป็นการปกป้องสภาพแวดล้อม สารเหล่านีค้ วรถูกกำจัด
อย่างถูกวิธีหรือมอบภาระการกำจัดให้หน่วยงานบริการของ DINDAN

4. เทคนิคทัว่ ไป
อุปกรณ์ป้องกัน
วงจรทำความเย็นของระบบทำความเย็น ได้ผา่ นการตรวจสอบด้วยเครือ่ งความดันสูงที่ 350 Psi. ใน Cooling Unit รุน่ นีย้ งั ประกอบด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และได้
ติดตั้ง Sensor ตามจุดสำคัญ เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของการทำความเย็น เพื่อ
ลดภาระของผูใ้ ช้เครือ่ ง และเป็นการยืดอายุการใช้งานของ Cooling Unit ได้อย่างคุม้ ค่า
มากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ
- หลอด LED จะแสดงสีเขียว(ต่อเนือ่ ง) เป็นการแสดงถึงสภาวะปกติ
- เมือ่ ไม่ปกติ โปรดพลิกไปดู หน้า 21
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วงจรทำความเย็น

Condenser
Compressor

Filter
dryer

External
Internal
Cap.tube
Evaporator

การระบายน้ำทิ้ง
การระบายน้ำทิ้งที่กลั่นตัวจากการทำความเย็น ให้สวมท่อน้ำทิ้งเข้ากับท่อโลหะที่
อยูใ่ ต้ถาดน้ำทิง้ ของ Cooling Unit ซึง่ มีขนาด I1/2'' โดยพยายามหลีกเลีย่ ง การบิดงอ
หรือปล่อยให้ปลายท่ออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำในภาชนะรองรับ เพื่อป้องกันน้ำทิ้งไหลย้อน
กลับเข้าสู่ Cooling Unit
Drain tube

ภาพแสดงการวางท่อที่ถูกต้อง

Drain tube

Drain tube

ภาพแสดงการวางท่อที่ไม่ถูกต้อง
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5. การติดตั้ง
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ 40ACU/004-3
รายการ
Cooling Unit
ฐานสำหรับติดตั้ง
คูม่ อื การใช้งาน + ใบรับประกัน
ข้องอ 90o สีดำ
ประเก็นเหลว
แผ่นกรองฝุน่ 182x340 มม.
แผ่นกรองฝุน่ 182x488 มม.
สายน้ำทิง้ 1/2'' ความยาว 200 ซม.
สายน้ำทิง้ 1/2'' ความยาว 250 ซม.
สกรูเกลียวปล่อยปลายตัด 1/8''x 3/8''
แหวนสปริง M6
แหวนรอง M6
BOLT M6 x 20 มม.
เข็มขัดรัดท่อ 3/4”
แป้นสกรู
CABLE TIE 6''

จำนวน
1
1
1
2
1
1
1
1
1
30
4
4
4
2
5
5

การรับประกัน :
ผลิตภัณฑ์ DINDAN รับประกันการใช้งาน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ซื้อเครื่องตามเงื่อนไข ในใบรับประกันที่แนบมา
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ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ลักษณะทัว่ ไปของ ฐานติดตัง้ Cooling Unit

2. ถอดสกรูเกลียวปล่อยขนาด 1/8''x 3/8'' ออกจากฐานติดตัง้ ทัง้ 4 ตัว

3. ฐานติดตัง้ ประกอบด้วย ฐานชิน้ บน และ ฐานชิน้ ล่าง ให้แยก 2 ส่วนออกจากกัน

ฐานชิ้นบน

ฐานชิ้นล่าง
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4. นำ ฐานชิน้ ล่าง มาวางตัง้ บนหลังตูค้ อนโทรล ตรงตำแหน่งทีต่ อ้ งการติดตัง้ (โดยสังเกตุ
ให้สติก๊ เกอร์ FRONT & LOWER หันมาด้านหน้าตูค้ อนโทรล)

5. มาร์คตำแหน่งรูเจาะและช่องลม ตาม ฐานชิน้ ล่าง ดังรูป
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6. นำผ้าแห้ง หรือ พลาสติกทีม่ คี วามหนา คลุมอุปกรณ์ภายในตูค้ อนโทรลและครอบกล่อง
ทีต่ ำแหน่ง เจาะ - ตัด เพือ่ ป้องกันเศษกระเด็นเข้าตูค้ อนโทรล ดังรูป

กล่องกระดาษ

7. ทำการเจาะ - ตัด ตามตำแหน่งทีม่ าร์คไว้ ข้อ 5 หน้า 13 โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
7.1 เจาะรู ทีต่ ำแหน่ง 1-20 ด้วยดอกสว่านขนาด 1/8''
7.2 ตัดช่องส่งลมและลมกลับ(ช่องใหญ่ชอ่ งเดียว) ทีต่ ำแหน่ง 21 ขนาด 519x320 มม.
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8. ทำการตะไบลมคม ช่องทีเ่ จาะ-ตัด ให้เรียบร้อย และทาสีเพือ่ ป้องกันการเกิดสนิม ดังรูป

Se
al

9. หยอดประเก็นเหลวรอบๆ ช่องส่งลมและลมกลับ และให้ครอบคลุมถึงรอบรูเจาะทุกรู
เพือ่ ป้องกันน้ำหรือของเหลวเข้าตูจ้ ากด้านบน (ทีเ่ กิดจากการทำงานของเครือ่ งจักร หรือ
จากการทำงานอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง)

15

10.วางฐานชิ้นล่าง(FRONT-LOWER) ลงบนตำแหน่งที่ได้ตัด/เจาะไว้เรียบร้อย แล้วขัน
สกรูเกลียวปล่อย(ให้มาในอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน 20 ตัว สังเกตุให้ "ประเก็นเหลว"
ล้นออกมาทุกทาง

11.นำฐานชิน้ บน(FRONT-UPPER) มาสวมครอบลงบน ฐานชิน้ ล่าง(FRONT-LOWER)
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12.ขันสกรูจำนวน 4 ตัว (ทีถ่ อดออกเมือ่ ตอนต้น) และโปรดสังเกตุวา่ ฐานติดตัง้ สามารถ
ปรับหาระดับความเอียง เพื่อระดับการใหลของน้ำทิ้งที่เหมาะสม โดยให้ด้านหลังซ้าย
เป็นด้านต่ำสุด เนือ่ งจากเป็นตำแหน่งของท่อน้ำทิง้
ข้อควรระวัง โปรดตรวจสอบระดับการไหลของน้ำทิ้งให้ถูกต้อง ด้วยเครื่องวัดระดับน้ำ

13.ติดเทปฉนวนกันความร้อน/เย็น แบบม้วน เมือ่ ปรับฐานติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว
- ติดเทปด้านใน ให้ขอบบนของสันเทปอยู่ระดับเดียวกับขอบบน ของฐานชิ้นบน
- เริม่ ติดจากตำแหน่งที่ 1 วนไปทางซ้ายไปจนครบรอบและให้ซอ้ นชัน้ ที่ 2 จนไปสิน้ สุด
ทีต่ ำแหน่งที่ 2
(1)
(2)

(TOP VIEW)
(1)

(2)

Front

ข้อควรระวัง ด้านที่ติดเทป 2 ชั้น เป็นด้านที่ถูกลมเย็นเป่าอย่างต่อเนื่อง จึงควรติดอย่างระมัดระวัง
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14. นำ Cooling Unit มาวางบนฐานติดตั้งที่ปรับระดับแล้ว โดยหันด้านปรับอุณหภูมิ ไว้
ด้านหน้าส่วนท่อน้ำทิง้ จะอยูท่ างด้านหลังซ้าย (ดูคำอธิบายหน้า 19)

15. ขันยึด Cooling Unit กับฐานติดตัง้ ด้วย BOLT M6x20 มม. จำนวน 4 ตัว โดยให้เข้ากับ
RIVET NUT ซึง่ ติดตัง้ อยูใ่ ต้ Cooling Unit พร้อมแหวนรอง ตามภาพด้านล่าง

ภาพแสดงการยึด
BOLT M6x20มม.

คำแนะนำ :
ไม่ควรใช้สกรู M6 ทีย่ าวเกินกว่า 20มม. ขันยึด Cooling Unit (เพือ่ ยึดกับฐานติดตัง้ )
18

16. ระบบน้ำทิ้ง

ภาพแสดงการต่อท่อน้ำทิ้ง ดูคำอธิบายประกอบ

คำอธิบาย
150 cm.
1 Cooling Unit
2 ตู้คอนโทรล
3 ท่อน้ำทิ้งหลัก
4 ท่อน้ำทิ้งสำรอง
5 หากพบน้ำไหลจากท่อน้ำทิง้ สำรอง(4) ให้หยุดการเดินเครือ่ งทันที พร้อมทัง้ ติดต่อ
ช่างจากตัวแทนจำหน่ายด่วน
6 ท่อน้ำทิ้งหลักจะมีน้ำไหลบ้าง หรือ ไม่ไหลบ้าง, เป็นอาการปกติขึ้นกับความชื้นรอบด้าน หรือ ปิดตูค้ อนโทรลได้สนิท
7 ถังรองน้ำ
8 ข้องอ 90o ควรรัดสายรัด 6'' เพือ่ ป้องกันน้ำรัว่ ซึม
9 ยึดและกดตำแหน่งนี้ให้ต่ำเพื่อป้องกันน้ำย้อนกลับเข้าเครื่อง
ข้อควรระวัง โปรดหลีกเลี่ยงการจุ่มสายยางไว้ใต้ระดับน้ำ เนื่องจากความดันในสายยางจะเป็นสาเหตุ
ทำให้นำ้ ล้นถาดน้ำทิง้

17. ต่อเมนไฟฟ้า
17.1 นำสายเมนไฟต่อเข้าเบรกเกอร์ที่เตรียมไว้
17.2 สายไฟใช้ขนาด 1.5 Sq.mm. ใช้ไฟฟ้า 220 Vac 50/60 Hz.
ข้อควรระวัง เบรกเกอร์ 10 แอมป์ ของ Cooling Unit ไม่ควรต่อไฟไปใช้งานกับอุปกรณ์ หรือ
ชุดคอนโทรลอื่นภายในตู้ เพราะเบรกเกอร์มีโอกาสทริปได้

18. เปิดเบรกเกอร์เพื่อเดินเครื่อง
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6. การบำรุงรักษา
วิธกี ารบำรุงรักษา Cooling Unit ไม่มคี วามสลับซับซ้อน เพียงแต่ดแู ลความสะอาด
แผ่นกรองฝุน่ และบริเวณคอยล์รอ้ นไม่ให้เกิดการอุดตัน
ในกรณีท่ี Cooling Unit มีอาการผิดปกติ สังเกตได้จากสัญญาณไฟของ หลอดไฟ
แสดงสถานะ (LED status display) ซึง่ จะมีการเปลีย่ นสี ตามอาการผิดปกติ ดูคำอธิบาย
หน้า 21
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7. LED แสดงสถานะภาพ & การวิเคราะห์ :

พัดลมระบายความร้อนชำรุด

แผ่นกรองฝุ่นอุดตัน

แผงระบายความร้อนอุดตัน

ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่

เปลี่ยนใหม่

ทำความสะอาด หรือ เปลี่ยนใหม่

ทำความสะอาด

วิธีแก้ไข

เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำทิ้ง

ปรับระดับตู้ หรือปรับระดับเครื่องให้เหมาะสม

สาเหตุ

ติดตั้งไม่ได้ระดับที่เหมาะสม

เปิดสวิทช์

อาการ

ไม่ได้เปิดสวิทช์ในเครื่อง

หาแหล่งจ่ายไฟใหม่

สัญลักษณ์ LED

น้ำล้นบริเวณ

ไม่มีไฟ

ยกเบรคเกอร์ หรือ เปลี่ยนใหม่

อุณหภูมิรอบด้านสูงเกินไป
เครื่องยังคงทำงาน

ถาดน้ำสำรอง

เบรคเกอร์ตก

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และตรวจสอบขั้วต่อไฟ

สูงเกินกำหนด

เครื่องไม่ทำงาน

ไฟตก

นำเครื่องส่งแผนกบริการ

แดง
ความดันน้ำยาด้านสูง
อุณหภูมิรอบด้านสูงเกินขีดจำกัดของเครื่อง

แดงสลับเขียว
ไม่มีไฟ

ฟิวส์ในแผงวงจรขาด

เครื่องอยู่ในสภาพ

เครื่องหยุดทำงาน

เครื่องไม่ทำงาน
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8. ภาพประกอบ และหมายเลขชิน้ ส่วน
(Assembly and part number)

ITEM
1
2
3
4
5

DESCRIPTION
servo fan
compressor
control board
filter mat
filter mat

PART NUNMBER
EP-03-012
EP-04-008
XEE-22-502
CR-15-002
CR-15-001

Qty.
6
1
1
1
1
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