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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-P23-3
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ชุดคอนโทรล
Hiprosent Control

พัดลมส่งความเย็น
Evaporator fan
แผงทำความเย็น
Evaporator coil
ถาดน้ำทิง้
Drain pan
พัดลมระบายความร้อน
Condensor fan
แผงระบายความร้อน
Condensor coil

Air filter
แผ่นกรองฝุน่
Compressor
คอมเพรสเซอร์
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HIPROSENT CONTROL (EGS035-1)
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S1

A1
A2
A3

NC

S2

Temperature
Display

L

DS1
SR1
OP1

M3
1Ph

C1
M2

220V 50/60Hz
1Ph
Main connection
from 10A BREAKER
supply by Customer

M1
1Ph

Control and Monitor
A1 = LED status.
A2 = LED Over/Under Voltage status.
A3 = LED compressor's status.
S1 = สวิทช์ปรับอุณหภูมขิ น้ึ
S2 = สวิทช์ปรับอุณหภูมลิ ง
Cable and signal
B1 = Sensor วัดอุณหภูมคิ วบคุมอุณหภูมภิ ายในตู้
B2 = Sensor วัดอุณหภูมคิ อยล์รอ้ น
B3 = Sensor วัดอุณหภูมคิ อยล์เย็น
B4 = Sensor วัดอุณหภูมริ อบข้าง
ไฟ220โวลต์
M1 = คอมเพรสเซอร์
M2 = พัดลมระบายความร้อน
M3 = พัดลมส่งความเย็น
SR1 = Solid State Relay
OP1 = Output Alarm มีหน้าสัมผัส NO และ NC
DS1 = Door Switch (NO = Alarm, NC = Normal)
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2. ข้อมูลจำเพาะ

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

40ACU-P23-3

Model
Capacity W.
1200
Installation type
panel
Input
single-phase (V.)
220V+20% / -15%
frequency (Hz.)
50/60
current (A.)
3.3
Compressor
hermetic type
rotary
refrigerant type
r134a
System operate Direct expand
yes
Hi-prosent ctrl1. thermostat
yes
condensor thermal detector
yes
anti-freeze detector
yes
compressor overheat detector
none
water detector
none
Protection
over drain protect system
yes
Display
thermometer (red 7 segment 19 mm.)
yes
system status (2 colour LED)
yes
Electrical equip. safety device
7A. slow-blow fuse
Evaporator coil face area x rows
47.5 sq.inch x 3
servo fan (r.p.m.)
2850
number of fan x cfm (0.2 inH2O)
2 x 158
Condenser coil face area x rows
83.5 sq.inch x 6
centrifugal fan (r.p.m.)
2500
number of centrifugal fan x cfm
1 x 647.5
Physical data gross weight (kgs.)
46.60
dimension (mm.)
W:350 D:146 H:1350
condensate drain
OD. 1/2 inch
internal casing
electro-galvanize
Air filter
width x lenth (mm.)
200 x 250
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350
150

88

88

12
12
150

RETURN AIR TO
AIR CONDITIONER

130

150
52 63

224
COLD AIR OUT

102

150
70

Installation Plate & Templet for cutting Area
View From Outside of Cabinet

202
150

Drill 20 - OD. 3.2 mm.
150

Installation Plate
Use this Installation plate
like a templet to layout
for cut & drill

953

1355

150

View from outside Cabinet
Cut for SocketPlug

84

150

150

200

131

DIMENSION in mm.
28

12

108

17

TOP VIEW

350

146
120
FRONT VIEW

REAR VIEW

SIDE VIEW

Return Air In

Cold Air Out

1350
Ambient Air In

Ambient Air In

Warm Air Out

Warm Air Out
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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 17)
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
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. การติดตัง้
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ 40ACU-P23-3
รายการ
จำนวน
Cooling Unit
1
คูม่ อื การใช้งาน + ใบรับประกัน
1
กล่องครอบซ๊อกเก็ตปลั๊ก
1
ซ๊อกเก็ตปลั๊กกันน้ำ(สีฟ้า)
1
Special holder (สำหรับแขวน Cooling Unit)
2
ปะเก็นโฟม (ชิน้ บน)
1
ปะเก็นโฟม (ชิน้ ล่าง)
1
แผ่นกรองฝุ่น
1
เพลทติดตั้ง
1
สกรูเกลียวปล่อยปลายตัด 1/8'' x 1/2'' (ยึดซ๊อกเก็ตปลัก๊ )
4
สกรูเกลียวปล่อยปลายตัด 1/8'' x 3/8'' (ยึดเพลทติดตัง้ )
33
สายน้ำทิง้ 1/2'' ความยาว 200 ซม.
1
สายเมน 3x1.5 Sq.mm. ความยาว 300 ซม.
1
แหวงสปริง M10
2
2
BOLT M10 x 45 มม.
CABLE CLAMP 3/4''
3
CABLE TIE 6''
10

การรับประกัน :
ผลิตภัณฑ์ DINDAN รับประกันการใช้งาน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ซื้อเครื่องตามเงื่อนไข ในใบรับประกันที่แนบมา
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ขั้นตอนการติดตั้ง
1. นำเพลทติดตัง้ มาทาบทีผ่ นังตูค้ อนโทรล ตรงตำแหน่งทีจ่ ะติดตัง้ พร้อมกับเช็คระดับน้ำ
ดังรูป

2. มาร์คตำแหน่งรูเจาะและช่องลมตามแบบติดตัง้ ตำแหน่งที่ 1-23 ดังรูป
9

21

8
7

22
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RETURN AIR TO
AIR CONDITIONER

COLD AIR OUT

6
5
4

11
12

เจาะฉลุ
เจาะฉลุ

13

Drill 20 - OD. 3.2 mm.

Cutting & Drilling Templet
This dimension is viewed
from outside Cabinet

3

14
15
16

Cut for SocketPlug

2

17

1

18

23

20

19
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3. นำผ้าแห้ง หรือ พลาสติกทีม่ คี วามหนา คลุมอุปกรณ์ภายในตูค้ อนโทรล และครอบกล่อง
ทีต่ ำแหน่ง เจาะ - ตัด เพือ่ ป้องกันเศษกระเด็นเข้าตูค้ อนโทรล ดังรูป

กล่องกระดาษ

4. ทำการเจาะรู ตามตำแหน่งทีม่ าร์คไว้ ข้อ 2 หน้า 12 โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
4.1 เจาะรู ทีต่ ำแหน่ง 1 - 20 ด้วยดอกสว่านขนาด 1/8''
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5. ทำการตัดช่องลม ตามตำแหน่งทีม่ าร์คไว้ ข้อ 2 หน้า 12 โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
5.1 ตัดช่องลมกลับ ทีต่ ำแหน่ง 21
5.2 ตัดช่องลมเย็น ทีต่ ำแหน่ง 22
5.3 ตัดช่องปลัก๊ ทีต่ ำแหน่ง 23

6. ทำการตะไบลมคม ช่องทีเ่ จาะ - ตัด ให้เรียบร้อยและทาสี เพือ่ ป้องกันการเกิดสนิม ดังรูป
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7. ยึดเพลทติดตัง้ เข้ากับตูค้ อนโทรล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 ตำแหน่งรูท1่ี -20 ยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยปลายตัดขนาด 1/8''x3/8''
7.2 ขัน Special holder สำหรับแขวน Cooling Unit 2 ตัว ทีเ่ พลทติดตัง้

จุดยึด
Special holder 2 จุด

8. ติดปะเก็นโฟมหน้าเพลทติดตั้งทั้งแผ่นด้วยเทปกาว 2 หน้า ทีต่ ดิ อยูก่ บั แผ่นโฟม ทำการ
ลอกกระดาษเทปกาวออกแลัวติดได้เลย (แผ่นปะเก็นโฟม จะติดตัง้ อยูร่ ะหว่าง เพลทติดตัง้
และ Cooling Unit)
จุดยึด Special holder 2 จุด
ปะเก็นโฟม (ชิ้นบน)

ช่องปลั๊ก

ปะเก็นโฟม (ชิ้นล่าง)
z
e
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9. ยก Cooling Unit แขวนเข้ากับเพลทติดตัง้ ดังรูป

10.ขันยึด Cooling Unit ด้วย BOLT M10x45 มม. 2 จุด โดยถอดฝาหน้าออก ดังรูป

จุดยึด BOLT
M10x45 mm.
2 จุด
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11. ระบบน้ำทิง้ สามารถเลือกใช้ทอ่ น้ำทิง้ ด้านใดก็ได้ (ให้ดภู าพประกอบ ด้านล่าง) ใต้ถาด
น้ำทิ้งจะมีเดือยน้ำทิ้ง 2 ด้าน ถ้าใช้ด้านหนึ่งจะต้องอุดอีกด้านไว้ ในทำนองเดียวกัน
รูออกน้ำทิง้ มี 2 ด้านเช่นกัน ต้องปิดด้านทีไ่ ม่ใช้ เพียงแต่ยา้ ยแผ่นปิดทีใ่ ห้มา ปิดช่อง
ที่ไม่ต้องการ และถอดชิ้น A36-1 ออก พร้อมพลิกกลับด้าน และนำมาขันด้านนอก
ครอบสายน้ำทิง้ เพือ่ ความเรียบร้อยก่อนใช้งาน
ภาพแสดงการต่อท่อน้ำทิ้ง

A36-1-1 อุดรูไว้
A36-1

สายยางขนาด 1/2''
ถังรองน้ำ

ภาพขยายการใส่ชิ้น A36-1
1
2

3

4

หมายเลข 1 ใช้จุกยางอุดรูท่อ ที่ไม่ได้ใช้งานไว้
หมายเลข 2 นำชิ้น A36-1 (ที่ครอบสายน้ำทิ้ง)
สวมจากด้านใน ออกมาด้านนอก
หมายเลข 3 ขันสกรูจากด้านนอก เข้าไปเพือ่ ยึด
หมายเลข 4 สอดสายน้ำทิ้ง เข้าไปในรูของชิ้นA36-1 เพือ่ สวมเข้ากับท่อของ ถาดน้ำทิ้ง

ข้อควรระวัง โปรดหลีกเลี่ยงการจุ่มสายยางไว้ใต้ระดับน้ำ เนื่องจากความดันในสายยางจะเป็นสาเหตุ
ทำให้นำ้ ล้นถาดน้ำทิง้
17

12.ต่อเมนไฟฟ้า
12.1 ติดตัง้ ซ๊อกเก็ตปลัก๊ (อยูใ่ นชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ )
12.2 ติดตัง้ กล่องครอบซ๊อกเก็ตปลัก๊ (อยูใ่ นชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ )
12.3 เสียบปลัก๊ Cooling Unit เข้ากับซ๊อกเก็ตปลัก๊
12.4 ต่อสายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์เข้ากับซ๊อกเก็ตปลั๊กด้วยสายไฟขนาด 1.5 Sq.mm.
12.5 ใช้ไฟฟ้า 220 VAC 50/60 Hz.
ภาพแสดงการยึดซ๊อกเก็ตปลั๊กและกล่องครอบปลั๊ก

ตำแหน่งยึด
ซ๊อกเก็ตปลั๊ก

ตำแหน่งกล่องครอบปลั๊ก

ข้อควรระวัง เบรกเกอร์ 10 แอมป์ ของ Cooling Unit ไม่ควรต่อไฟไปใช้งานกับอุปกรณ์ หรือ
ชุดคอนโทรลอื่นภายในตู้ เพราะเบรกเกอร์มีโอกาสทริปได้

13.ปิดฝาครอบ Cooling Unit ด้านหน้า
14.เปิดเบรกเกอร์เพื่อเดินเครื่อง
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การติดตัง้ ทีเ่ บนลมเย็น (ในกรณีทต่ี อ้ งการเปลีย่ นทิศทางลมเย็น)
วิธกี ารเบนมี 2 แบบดังนี้
1. การเบนลมแบบ 1 ชิน้
นำทีเ่ บนลมมาเซททีช่ อ่ งลมเย็นและทำการเจาะ - ยึด (ในกรณีทฝ่ี าตูม้ อี ปุ กรณ์ หรือ
ตำแหน่งลมเย็นทีเ่ ป่าออกมาโดนอุปกรณ์โดยตรง) ดังรูป

ทีเ่ บนลม

2. การเบนลมแบบต่อกันหลายๆ ชิ้นตามความเหมาะสม
นำที่เบนลมมาเซทที่ช่องลมเย็นและทำการเจาะ - ยึด (ในกรณีที่ฝาตู้มีอุปกรณ์ หรือ
ตำแหน่งลมเย็นที่เป่าออกมาโดนอุปกรณ์โดยตรง และมีอุปกรณ์ที่สำคัญอยู่ด้านล่างตู้)
ดังรูป

ทีเ่ บนลม

หมายเหตุ ทีเ่ บนลมเป็นอุปกรณ์เสริม ไม่ได้ให้มากับชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้
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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
คำแนะนำ
ควรทีจ่ ะทำความสะอาดแผงระบายความร้อน และ แผงส่งความเย็น อย่างน้อยปีละ
1 ครัง้ (หรือมากกว่า ขึน้ อยูก่ บั สถานทีก่ ารใช้งาน cooling Unit) เพือ่ ไม่ให้คอมเพรสเซอร์
ทำงานหนัก ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของคมเพรสเซอร์ให้นานขึ้น
การทำความสะอาดให้แปรงสิ่งสกปรกที่เกาะติดที่ แผงระบายความร้อน และแผงส่งความเย็นให้หลุดออก ซึง่ ทีแ่ ผงระบายความร้อน จะต้องถอด fan cover ออกด้วย(ดูภาพ
ประกอบหน้า 22 ชิน้ ส่วนหมายเลข 3 ) เพราะโดยปกติแล้ว สิง่ สกปรกจะสะสมอยูด่ า้ นบน
แผงระบายความร้อน
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7. LED แสดงสถานะการทำงาน & การวิเคราะห์ :

LED A / display
อาการ
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
เขียว / แสดงอุณหภูมิ เขียว / E01*
แรงดังไฟสูง
แรงดังไฟเกินกำหนด (264 V.)**
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า หาแหล่งจ่ายไฟใหม่
(LED B =แดง)
เขียว / E02*
แรงดังไฟต่ำ
แรงดังไฟต่ำเกินกำหนด (187 V.)** ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า หาแหล่งจ่ายไฟใหม่
(LED B =แดง)
เขียว / E03
กระแสสูง
เครื่องมีกระแสสูงเกินกำหนด
นำเครื่องส่งแผนกบริการ่
อุปกรณ์ชำรุด
แดงสลับเขียว/E04*** น้ำล้นบริเวณ
เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำทิ้ง
ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่
ถาดน้ำสำรอง
ติดตั้งไม่ได้ระดับที่เหมาะสม
ปรับระดับตู้ หรือปรับระดับเครื่องให้เหมาะสม
เขียว / E05
สวิทซ์ประตู
ประตูตู้คอนโทรลเปิดออก
ปิดประตู ตู้คอนโทรลให้สนิท
แดงกระพริบ / E06
กำลังจะเกิดน้ำแข็ง
อุณหภูมิแผงทำความเย็นต่ำเกินไป ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น
ในแผงทำความเย็น แผงทำความเย็นอุดตัน
ทำความสะอาด
พัดลมส่งลมเย็นชำรุด
เปลี่ยนใหม่
น้ำยาทำความเย็นน้อยเกินไป
นำเครื่องส่งแผนกบริการ
แดง / E07
ความดันน้ำยาด้านสูง อุณหภูมิรอบด้านสูงเกินไป
อุณหภูมิรอบด้านสูงเกินขีดจำกัดของเครื่อง
สูงเกินกำหนด
แผงระบายความร้อนอุดตัน
ทำความสะอาด
แผ่นกรองฝุ่นอุดตัน
ทำความสะอาด หรือ เปลี่ยนใหม่
พัดลมระบายความร้อนชำรุด
เปลี่ยนใหม่
แดง / E08
เกิดไฟแดงนาน 4 ชม. (อ้างอิง ไฟแดง / E07)
(อ้างอิง ไฟแดง / E07)
ไม่มีไฟ
เครื่องไม่ทำงาน
ไม่ได้เปิดสวิทช์ในเครื่อง
เปิดสวิทช์
ไม่มีไฟ
หาแหล่งจ่ายไฟใหม่
เบรกเกอร์ตก
ยกเบรกเกอร์ หรือ เปลีย่ นใหม่
ฟิวส์ในแผงวงจรขาด
นำเครื่องส่งแผนกบริการ
Note * หากแรงดันกลับมาปกติเครื่องจะกลัมาทำงานอัตโนมัติ (แนะนำให้หาแหล่งจ่ายไฟใหม่)
** Hight Voltage cut-out/cut-in = 264/253 V. , Under Voltage cut-out/cut-in = 187/195 V.)
*** เฉพาะรุ่น TOP เท่านั้น (รุ่นที่ติดตั้งด้านบน)
LED A = LED Status
LED B = LED Over/Under Voltage
LED C = LED Cooling (Compressor Status)

เครื่องอยู่ในสภาพ
ปกติ
เครื่องหยุดทำงาน

เครื่องหยุดทำงาน

เครื่องหยุดทำงาน

เครื่องหยุดทำงาน

เครื่องหยุดทำงาน
เครื่องหยุดทำงาน

เครื่องยังคงทำงาน

เครื่องหยุดทำงาน
เครื่องไม่ทำงาน
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8. ภาพประกอบ และหมายเลขชิน้ ส่วน
(Assembly and part number)
6
5

7

4
3

8
2
1
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPTION
rotary compressor with run capacitor
condensor coil
condensing fan cover
condensing centrifugal fan with capacitor
Evaporator coil
servo fan
control set
filter

PART NUNMBER
EP-04-701
EP-10-702
EP-03-706
EP-03-015
XEE-22-016
CR-15-701
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