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1. ข้อมูลการติดตั้ง

1.7.3 การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างแฟนคอยล์และคอนเดนซิ่ง

CML2 L3 N

Power Supply

(380-415V / 3 Ph / 50Hz.)

CMNL

L1

แฟนคอยล์ยูนิต (ดูเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

คอนเดนซิ่งยูนิต (ดูข้อมูลการต่อเพิ่มเติมที่ Unit  ตัวเครื่อง)

คอนเดนซิ่งยูนิต (ดูข้อมูลการต่อเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)

CM

Power Supply
(220-240V / 1 Ph / 50Hz.)

L N

CML N

แฟนคอยล์ยูนิต (ดูเพิ่มเติมที่ Unit ตัวเครื่อง)
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2. ข้อมูลการใช้งาน

2.6 การใช้งานรีโมทคอนโทรล DT08,LCD5.2

รีโมท LCD5.2 (Option)

ปุ่มเปิด/ปิดพลาสม่า

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มปรับความเร็วพัดลม

ปุ่มเปิด/ปิดมอเตอร์
กระจายลม

ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ต้องการ

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ปุ่มเลือกระบบการทำงานของเครื่อง

ปุ่มตั้งเวลาที่ชุดรีโมท

ปุ่มปรับมุมใบพัด

ปุ่มยกเลิกในการตั้งเวลา
เปิด/ปิดเครื่อง

2.6.1 รีโมท Display DT08 และ รัีโมท LCD5.2

รีโมท DT08

ฟังค์ชั่นปุ่มTurbo/Econo 
(สำหรับ DT08เท่านั้น)

สายรีโมท

ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด

ปุ่มเปิด/ปิดพลาสม่า

ตัวรับสัญญาณ

 ปุ่มปรับเพิ่มอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มปรับความเร็วพัดลม

ปุ่มปรับลดอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มเปิด/ปิดมอเตอร์ กระจายลม

ปุ่มเลือกระบบการทำงานของเครื่อง

ปุ่มปรับมุมใบพัด
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7.  Timer on/off 
    7.1 การตั้งเวลาบน  Remote LCD5.2 ทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้  24  ชั่วโมงบน Remote ทำได้โดย

กดปุ่ม        จนกระทั้งสัญลักษณ์   ON  หรือ  OFF  กะพริบ
กดปุ่ม         เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม         เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม         จนกระทั่งสัญลักษณ์  ON หรือ OFF  ที่จอ LCD 
จะกะพริบ จากนั้นกดปุ่ม CANCEL

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม TIMER อีกครั้ง

7.2 การตั้งเวลาบน Display DT08  ทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้  24  ชั่วโมงทำได้โดย

กดปุ่ม  TIMER   ในขณะเครื่องเปิด ไฟแสดงสถานะ จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
กดปุ่ม        หรือ         เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 1-24 ช.ม

สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

กดปุ่ม  TIMER   ในขณะเครื่องปิด ไฟแสดงสถานะ จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
กดปุ่ม        หรือ         เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 1-24 ช.ม

สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

6.  Clock
       การตั้งนาฬิกาบน   Remote LCD5.2 ทำได้โดย

การตั้งนาฬิกาจะไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงานของระบบยกเว้นการตั้งเวลาเปิด/ปิด (Auto start/Auto stop)

กดปุ่ม        สัญลักษณ์       ที่จอ LCD จะกะพริบ
กดปุ่ม         เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม         เพื่อยืนยัน

5.  Louver (Option) 
เมื่อกดปุ่ม LV จะเป็นการปรับใบพัดของ Stepper motor  ให้อยู่ที่มุมต่างๆ และเมื่อกดปุ่มนี้ขณะที่ Stepper motor
ทำงานอยู่ จะเป็นการสั่งหยุดการทำงาน
การใช้งานแบ่งเป็น 2 แบบคือ
       กดปุ่มแล้วปล่อย เพื่อเปิด/ปิดระบบกระจายลมของ Stepper motor 
       กดปุ่มค้างไว้มุมของใบพัดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยมือออก ใบพัดจึงจะหยุดในตำแหน่งนั้นเมื่อเราปิด
       เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดซึ่งมีการตั้งระดับไว้ จะยังคงอยู่ในระดับเดิมซึ่งตั้งไว้ก่อนปิดเครื่องปรับอากาศ
       แต่ถ้ามีการตัดไฟที่จ่ายให้แก่เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศจะอยู่ในระดับต่ำที่สุด 

2. ข้อมูลการใช้งาน
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2. ข้อมูลการใช้งาน

3. Sensor Error
   หาก Room sensor ทำงานผิดปกติ (short/open circuit) ระบบจะทำงานโดยเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์เป็นจังหวะโดย On
   10 นาที และ Off  5 นาที สลับกันไปเรื่อยๆพร้อมทั้งมีสัญญาณไฟเตือน
   หาก Freeze sensor ทำงานผิดปกติ  ระบบจะทำงานโดยไม่ใช้ Sensor ที่ผิดปกติดังกล่าวมาเกณฑ์ตัดสินในการทำงาน 
   และจะมีสัญญาณไฟเตือน

Display  WIRELESS จะมีไฟ LED 4 ดวงคือ

ระบบจะใช้ไฟ 4 ดวงนี้ แสดงสถานะที่ผิดปกติต่าง ดังนี้

4. Display Diagnostic

ไฟ  Power แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
ไฟ Timer  แสดงสถานะการตั้งเวลาเปิด-ปิด
ไฟ Comp แสดงสถานะคอมเพรสเซอร์
ไฟ Plasma (Sleep) แสดงสถานะการทำงานของ Plasma

2. Cooling Fail
   เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL หรือ  DRY และคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 นาที แต่ T indoor coil  ยัง 
   ไม่ลดลงต่ำกว่า 25 oC  แสดงว่า คอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถทำความเย็นได้ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่  
   Display Unit  เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเปลี่ยน MODE การทำงาน จะทำให้ระบบออกจาก COOLING FAIL ได้

1. Freeze (Anti-ice) Function
   เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL  หรือ  DRY  MODE ถ้าอุณหภูมิที่  indoor coil ต่ำมากแสดงว่าเกิดน้ำแข็ง (Freeze) 
   ระบบจะหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์

2.6.3 SYSTEM FEATURES

11. Dim (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)
     สามารถกดปุ่ม        และ        ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อทำการลดแสงสว่างของ Display DT08 กดอีกครั้ง
     เพื่อทำการยกเลิก

Cool only version
















