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หมวดที่ 1
ข้อกาหนดทั่วไป
1. บทนา
1.1 ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ สาหรับงานวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคาร ตลอดจนระบบงานอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการใช้งานของโครงการก่อสร้างอาคารให้แล้ วเสร็จอย่าง
สมบูรณ์ตามรายละเอียดที่ระบุ หรือแสดงไว้ในแบบและรายละเอียดประกอบแบบนี้ทุกประการ
1.2 วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนการติดตั้งระบบต่างๆ ตามข้อกาหนด ต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
ภายใต้สภาพภูมิอากาศดังต่อไปนี้
(1) ความสูงใกล้เคียงระดับน้าทะเลปานกลาง
(2) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 96 องศาฟาเรนไฮท์
(3) อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 86 องศาฟาเรนไฮท์
(4) ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 79 เปอร์เซ็นต์
(5) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่อปี 55 เปอร์เซ็นต์
ถ้ามิได้กาหนดเป็นอย่างอื่น สภาวะที่ใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบทางงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศมี
ดังต่อไปนี้
(1) อุณหภูมิอากาศภายนอก 90°db/83°Fwb
(2) อุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศโดยทั่วไป 75±2°F
(3) ความชื้นสัมพันธ์ในห้องปรับอากาศโดยทั่วไป 55±5°F
1.3 การทดสอบเครื่องและระบบ
1.3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทาตารางแผนแสดงกาหนดการทดสอบเครื่องและระบบ รวมทั้งจัดเตรีย มเอกสาร
แนะนาจากผู้ผลิตในการทดสอบ (OPERATION MANUAL) เสนอผู้ควบคุมงานก่อนทาการทดสอบ
1.3.2 ผู้ รั บ จ้ างต้ องทาการทดสอบเครื่ องและระบบตามหลั ก วิช าและข้อ กาหนด โดยมีผู้ แ ทน เจ้าของ
โครงการอยู่ร่วมขณะทดสอบด้วย
1.3.3 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการให้เปลี่ยน หรือแก้ไขเครื่องอุปกรณ์
ตามสัญญารับประกัน มิฉะนั้นเจ้าของโครงการสงวนสิทธิ์ ที่จะจั ดหาผู้อื่นมาดาเนินการ โดยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นผู้รับ
จ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2. การบริการ
2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญในแต่ละระบบไว้สาหรับตรวจสอบซ่อ มแซม และบารุงรักษา
อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เป็นประจาทุกเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบเครื่อง อุปกรณ์ระบบ และการบารุงรักษา เสนอเจ้าของโครงการภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุ ก
ครั้ง
2.2 หลังจากที่อาคารได้เปิดดาเนิน การแล้ วเป็นเวลา 3 เดือน ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาทาการ
ปรับแต่งระบบน้าเย็น (CHILLED WATER) และระบบส่งลมเย็นทั้งหมด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้
งาน และความต้องการของผู้ใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
จบหมวดที่ 1
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หมวดที่ 2
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE SYSTEM)
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE SYSTEM)
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 เครื่องปรับอากาศชุดหนึ่งๆ ประกอบด้วยเครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ซึ่งใช้คู่กัน
กับเครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT) ทั้งชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน โดยที่เครื่องระบายความร้อน
เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED CONDENSING UNIT) ซึ่งเมื่อใช้คู่กับเครื่องเป่าลมเย็นตามที่
ผู้ ผ ลิ ต แนะน า และมี ห ลั กาานยื น ยั น แล้ ว จะต้ อ งสามารถท าความเย็ น รวม (MATCHING CAPACITY) ได้ต าม
ข้อกาหนดในรายการอุปกรณ์ที่สภาวะอากาศก่อนเข้าคอยล์เย็น (COOLING COIL) 80°Fdb, 67°FwB และอากาศ
ก่ อ นเข้ า คอยล์ ร้ อ น (CONDENSER COIL) ที่ อุ ณ หภู มิ 95°Fdb, 83°Fwb อุ ณ หภู มิ น้ ายาทางด้ า นดู ด กลั บ
(SATURATED SUCTION TEMPERATURE) ไม่ เ กิ น 45°F ระบบไฟฟ้ า 380V./3 PH/50 HZ. หรื อ 220 V./1
PH/50 HZ ตามที่กาหนดในแบบ
1.2 ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองคุณภาพตามมาตราานเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง แบบแยกส่วน
ระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2536) และ/หรือข้อกาหนดฉลากเขียวสาหรับเครื่องปรับอากาศ (TGL7-R1-03)
2. เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT)
เป็ นแบบเป่าลมร้ อนขึ้น ด้านบนหรือด้านข้าง ประกอบด้วย COMPRESSOR เป็นแบบ WELDED SHELL
HERMETIC TYPE, SEMI-HERMETIC TYPE, ROTARY TYPE ห รื อ SCROLL TYPE SINGLE OF DUAL
DIRCUITS OF REFRIGERATION ใช้กับระบบน้ายา REFRIGERANT-22 ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส 50
เฮิร์ต หรือ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต ตามที่กาหนดในแบบ โดยห้ามกาหนดการดัดแปลงหรือใช้หม้อแปลง แปลง
แรงดันไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง รายละเอียดอื่นๆ มีดังนี้
2.1 COMPRESSOR แต่ละชุดต้องติดตั้งอยู่บนาานที่แข็งแรง และมีลูกยางกันกระแทกรองรับ
สาหรับเครื่องปรับอากาศชนิด VRF คอมเพรสเซอร์ต้องมีชุด Inverter ควบคุมการเปลี่ยนความเร็ว
รอบของมอเตอร์หรือแบบใช้วาล์วปรับปริมาณน้ายาของระบบ ระบายความร้อนด้วยน้ายา และที่
มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ ในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิต ชนิด VRF มี
ขนาดทาความเย็นเกินกว่า 72,000 Btu/Hr ให้มจี านวนคอมเพรสเซอร์ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป
2.2 ตัวถังเครื่องระบายความร้อน ทาด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กดา พ่นสีกันสนิม และสีภายนอก
อย่างดี ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
2.3 พัดลมระบายความร้อนเป็ น แบบ PROPELLER TYPE หรือ CENTRIFUGAL ขับด้วยมอเตอร์ช นิด
WEATHER PROOF ใช้กับระบบไฟ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต
2.4 แผงระบายความร้อน (CONDENSER COIL) ทาด้วยท่อทองแดง มีครีบระบายความร้อนทาด้วย
ALUMINUM ชนิด PLATE FIN TYPE อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล จานวนครีบระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 13
ครีบต่อนิ้ว (13 FIN/INCH)
2.5 อุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่องระบายความร้อนมีดังนี้
(1) THERMAL OVERLOAD PROTECTION FOR COMPRESSOR
(2) OVER LOAD PROTECTION FOR FAN MOTER
(3) COMPRESSOR CONTACTOR
(4) HIGH PRESSURE SWITCH
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(5) LOW PRESSURE SWITCH
(6) REFRIGERANT FILTER DRIER
(7) SIGHT GLASS
(8) SUCTION LINE SHUT-OFF VALVES
(9) LIQUID LINE SHUT-OFF VALVES
(10) HOT GAS LINE SHUT-OFF VALVE (สาหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นขึ้นไป)
(11) REFRIGERANT CHARGING PORT
(12) TIME DELAY RELAY
(13) CRANKCASE HEATER (สาหรับเครื่องขนาดตัง้ แต่ 3 ตันความเย็นขึ้นไป)
3. เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)
3.1 เครื่องเป่าลมเย็นแต่ละชุด สามารถส่งลมเย็นได้ไม่น้อยกว่าจานวนลมที่ระบุไว้ในแบบ และรายการ
อุปกรณ์
3.2 พัดลมเป่าลมเย็นเป็นแบบ CENTRIFUGAL BLOWER ลมเข้าได้ 2 ทาง (DWDI) พัดลมตัวเดียวหรือ
สองตัวตั้งอยู่บนชาฟท์เดียวกัน มอเตอร์ขับพัดลมที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 แรงม้าขึ้นไป ต้องมีเครื่องช่วยสตาร์ทแบบ
DIRECT-ON-LINE STARTER หรือตามที่กาหนดในแบบ
3.3 มอเตอร์ ขั บ พั ด ลมแบบ DIRECT-DRIVE หรื อ ผ่ านสายพาน มู่ เลย์ ตั ว ขั บ เป็ น แบบปรั บ ความเร็ ว
สายพานได้ตัวพัดลม จะต้องได้รับ การตรวจหรือปรับทางด้าน STATICALLY และDYNAMICALLY BALANCED
มาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต
3.4 ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็น ทาด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือเหล็กดาพ่นสีกันสนิม และสีภายนอกอย่างดี
ภายในตั ว เครื่ อ งบุ ด้ ว ยฉนวน NEOPRENE COATED FIBER-GLASS ถาดรองน้ าทิ้ งบุ ด้ ว ยฉนวนกั น ความร้อ น
ประกอบมาพร้อมเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต
3.5 แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ DIRECT EXPANSION COIL ทาด้วยท่อทองแดง มีครีบระบายความร้อน ทา
ด้วยอลูมิเนียม PLATE FIN TYPE อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล และแผงคอยล์เย็นแต่ละชุด จะต้องสามารถจ่าย
ความเย็นได้ตามขนาดของเครื่องระบายความร้อนแต่ละชุดตามข้อตกลง
3.6 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเป่าลมเย็นมีดังต่อไปนี้
(1) THERMOSTATIC EXPANSION VALVE SOLENOID VALVE (เฉพาะส าหรับ เครื่อ งขนาดตั้ งแต่ 3
ตันความเย็นขึ้นไป)
(2) CAPILLARY TUBE (อาจใช้สาหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นลงมา)
(3) OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR
(4) DRAIN AND DRAIN PAN
(5) INCH THICK CLEANABLE TYPE AIR FILTER (ALUMINIUM TYPE)
4. การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE SYSTEM)
4.1 การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบ สารับเครื่องเป่าลมเย็น การติดตั้งอาจเคลื่ อนย้ายจุด
ติดตั้งได้ตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของผู้คุมงาน การติดตั้งเครื่องระบายความร้อน ให้รองรับทุกเครื่อง
ด้วย ขาเหล็กมีลูกยางกันกระเทือนรองรับ ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิม และทาสีภายนอกอีกชั้นหนึ่ง
4.2 การติดตั้งสวิทซ์ปิด-เปิด และเครื่องควบคุ มอุณหภูมิ (THERMOSTAT) ให้ติดตามจุดที่กาหนดให้ใน
แบบหรือรายการ ในกรณีที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร ทาให้ไม่สามารถติดตั้งได้ตามจุดที่กาหนดใน
แบบ ผู้คุมงานจะเป็นผู้กาหนดให้ใหม่เวลาทาการติดตั้ง
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4.3 การติดตั้ งเครื่องลมเย็ น ให้ มี VIBRATION INSULATORS รองรับ เพื่ อป้องกันการสั่ นสะเทือน การ
ติดตั้งระบบปรับอากาศ ให้คานึ งถึงเรื่องเสียงเป็นสาคัญด้วย โดยเมื่อเดินเครื่องปรับอากาศจะต้องมีเสียงดังน้อย
ที่สุด
5. ระบบท่อน้ายา (REFRIGERANT SYSTEM)
5.1 ระบบท่อน้ายาใช้ท่อทองแดง (COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L) ท่อ SUCTION หุ้มฉนวน
CLOSED CELL FOAM PLASTIC หนาไม่ ต่ ากว่ า 20 มิ ล ลิ เมตร (3/4 นิ้ ว ) หรื อ ตามที่ ร ะบุ ในแบบ ท่ อ น้ ายา
SUCTION และ LIQUID ให้เดินแยกจากกันโดยมี CLAMP รัดทุกๆ ระยะที่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุ้มท่อ
ส่วนที่รัด CLAMP ให้สอดแผ่นสังกะสีกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด CLAMP
5.2 การเดิน ท่อน้ายาจะต้องเดินขนานหรือตั้งฉากกับอาคาร ท่อส่วนที่เจาะทะลุตัวอาคารให้ใส่ PIPE
SLEEVES ทุกแห่ง และอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันน้า ท่ อน้ายา และท่อสายไฟที่เดินทะลุขึ้น ไปบนดาดฟ้า ให้ทาฝา
ครอบ หรือก่ออิา ช่องที่ท่อ ทะลุขึ้นไปเพื่อกันฝน ท่อทั้ง หมดที่เดินบนดาดฟ้า ให้ รองรับด้วยเหล็กตัว C ขนาด
75x45x15x2.3 มิลลิเมตร โดยเหล็กรับดังกล่าวต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ความยาวของเหล็กรองรับต้องมาก
พอที่จะรับ CLAMP ยึดท่อทั้งหมดได้
6. ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEM)
6.1 สวิทช์ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศขนาดเกิน 5 ตัน แต่ละชุดให้ใช้เป็นแบบ PUSH BUTTON SWITCH
พร้อมด้วยหลอดสัญญาณ (PILOT LAMP) ชนิด NEON TYPE แต่ละหลอดเพื่อแสดงเมื่อมอเตอร์ของเครื่องเป่าลม
เย็นทางาน และเครื่องระบายความร้อนทางาน ตามลาดับ ส่วนเครื่องปรับอากาศขนาด 5 ตัน และต่ากว่าการปิดเปิด เครื่องปรับอากาศให้ปิด-เปิด โดยใช้สวิทซ์ที่ติดตั้งมากับเครื่องที่มาจากโรงงาน
6.2 ระบบควบคุมใช้ระบบไฟฟ้ า 24 โวลต์ รายละเอียดเป็ น ไปตามที่บ ริษั ท ผู้ ผ ลิ ตเครื่องปรับอากาศ
กาหนด เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) จะต้องมีส่วนที่ตั้งอุณหภูมิซึ่งล็อคได้พร้อมกับ THERMOMETER
แสดงอุณหภูมิอยู่ในตัวเครื่องเย็นเดียวกัน ติดตั้งตามจุดที่กาหนดระบบปรับอากาศ ต้องมีระบบควบคุมเชื่อมโยงกัน
(INTERLOCKING SYSTEM) ระหว่างเครื่องระบายความร้อน และเครื่องเป่าลมเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องระบาย
ความร้อนทางาน เมื่อมอเตอร์พัดลมเป่าลมเย็นไม่ทางาน หรือเครื่องระบายความร้อนทางานก่อนเครื่องเป่าลมเย็น
ในวงจรควบคุมจะต้องมีการใส่ฟิวส์ไว้ด้วย
7. ท่อน้าทิ้ง (CONENSATE DRAIN PIPING)
7.1 ท่อน้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้ท่อ PVC CLASS 8.5 ตามมาตราานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก.17-2532 อุป กรณ์ ข้อต่อท่ อจะต้องใช้ช นิ ดที่ มีความหนาตามประเภทท่ ออื่นที่ใช้ และใช้น้ายาต่อท่อตาม
คาแนะนาของผู้ผลิต
7.2 ท่อระบายน้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศต้องมี TRAP และลาดเอียงไปทางปลายทาง ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ
100
7.3 ท่อน้าทิ้งซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องปรับอากาศไม่ต้องหุ้มฉนวน ส่วนท่อน้าทิ้ งซึ่งติดตั้งในส่วนอื่น ซึ่งไม่ใช่
บริเวณปรับอากาศ ให้หุ้มฉนวนทั้งหมดทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ฉนวนที่ใช้ให้ใช้ชนิดเดียวกับฉนวนท่อน้ายา โดยมี
ความหนาของฉนวนไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว
1.

เครื่องปรับอากาศระบายความร้อนแบบรวมศูนย์ ชนิดปรับปริมาณนายาอัตโนมัติ
VARIABLE REFRIGFRIGERANT FLOW (VRF)
2.1 ข้อกาหนดทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Condensing Unit 1ชุด
ใช้งานร่วมกับ Fan Coil Unit ได้หลายชุด ตามที่แสดงในแบบหรือข้อกาหนด
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1.2 เครื่องปรับอากาศ ออกแบบใช้งานกับระบบไฟฟ้า 50 Hz สารทาความเย็น R410A
1.3 เครือ่ งปรับอากาศที่เสนอมีขนาดทาความเย็นไม่น้อยกว่าตามที่ระบุในแบบ หรือข้อกาหนด
1.4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศแบบรวมศูนย์ เป็นผลิตภัณฑ์
ของ สหรัาอเมริกา หรือญี่ปุ่น หรือ ยุโรป ที่ประกอบจากโรงงานภายในประเทศภายใต้ลิขสิทธิ์
(License) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ างประเทศนั้ น ๆ ซึ่ งจะต้ อ งมี เอกสารมาแสดงและจะต้ อ งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งงาน
1.5 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องมี FUNCTION COOLING และ HEATING MODE
1.6 สภาวะอากาศเข้าคอยส์ เย็ น (Cooling Coil) ปริมาณตามที่ กาหนดที่ 27 ° ,19.5 ° อากาศ
ก่อนเข้าคอยส์ร้อน (Condenser Coil) ที่อุณหภูมิ 35 °
2.2 เครื่องระบายความร้อน (Condenser Unit)
แต่ละชุดต้องประกอบและทดสอบเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต มีขนาดทาความเย็นในการเป็น
แบบชุดเดียว หรือหลายชุดที่สามารถเพิ่มขนาดทาความเย็นโดยการเชื่อมต่อติดตั้ งหรือท่อสารทา
ความเย็น ทังนี้เครื่องระบายความร้อนแต่ละชุด มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่ามาตราานกาหนดดังต่อไปนี้
2.2.1 Casing ทาด้ว ยเหล็ กอาบสั งกะสี หรือโลหะอื่น ๆที่สามารถป้องกันสนิมตามมาตราานของ
โรงงานผู้ ผลิ ต มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้าหนัก และแรงสั่ นสะเทื อนจากการทางานของ
คอมเพรสเซอร์ คอยล์ระบายความร้อน และพัดลม
2.2.2 Compressor แต่ละ Condensing Unit เป็นแบบ DIGITAL Scroll Compressor และทุกๆ
ชุ ด ต้ อ งมี Spring Isolatorหรื อ Rubber Isolator เพื่ อ ลดการสะเทื อ น โดยในแต่ ล ะตู้
Condensing Unit ต้องออกแบบให้ มี การใช้งาน Compressor ชนิ ด Digital Scroll อย่าง
น้อย 1 ชุด และทาโหลดได้ตั้งแต่ 10% - 100%เพื่อประหยัดพลังงานตลอดช่วงของภาระการ
ท าความเย็ น ต่ า งๆกั น ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า EMC (ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY )
2.2.3 Condenser Coil เป็ นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ทาด้วยทองแดง ไม่ต่ากว่า 2แถว
เพิ่มพื้นที่การแลกเปลี่ยนความร้อน และครีบระบายความร้อนทาด้วยอลูมิเนียมเคลือบ Blue
Fin ตามมาตราานของผู้ผลิต
2.2.4 Fan-motor พัดลมเป็นแบบ Propeller ชนิด Dual Turbo Fan ใบพัด แบบเป่าขึ้นด้านบน
พัดลม จะต้องได้รับ การปรับแต่งจากโรงงาน (Static and Dynamic Balancing)เพื่อมิให้ มี
การสั่ น สะเทื อนขณะใช้งาน มอเตอร์ต้องเป็ นชนิ ด Weather Proof เหมาะกับ การใช้งาน
กลางแจ้ง มีปริมาณลมระบายความร้อนสูงและมีเสียงรบกวนน้อย
2.2.5 ระบบน้ายาสาหรับ Condensing Unit เป็นแบบที่ได้รับการปรับสมดุล Oil, Gas,Pressure
และ Distribution เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตหรือแบบที่สามารถเชื่อมต่อท่อสารทาความเย็น
Oil Gas แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขนาดทาความเย็น
2.2.6 ระดับเสียงไม่เกิน 65 dB(A)
2.2.7 สามารถออกแบบให้Condensing Unit 1 ชุด ใช้งานได้ร่วมกับ Fan Coil Unit ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า
64 เครื่อง
3. เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit)
เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Condensing Unit ออกแบบให้ใช้งานร่วมกันโดยให้มีชนิดสมรรถนะการทา
ความเย็นและจานวนตามที่ระบุในแบบหรือข้อกาหนด ทังนี้เครื่องเป่าลมเย็นแต่ละชุด มีคุณสมบัติไม่
ต่ากว่ามาตราานกาหนดดังต่ อไปนี้คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ทาด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บผิ ว
มหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์
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เรียบมีครีบระบายความร้อนแบบอัลลอยด์อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกลและจะต้องผ่านการ
ทดสอบการรั่วจากโรงงานผู้ผลิตพัดลมส่งลมเย็น ใช้กับมอเตอร์แบบขับโดยตรงแบบหล่อลื่นถาวร
สามารถปรับ ความเร็ วได้อย่ างน้ อย 3 ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz เครื่องควบคุม
อุณหภูมิRoom Thermostat ชนิดไร้สาย หรือ ชนิดมีสายExpansion Valve เป็นแบบ Electronic
Expansion Valveเป็ นผลิตภัณ ฑ์ยี่ห้อเดียวกับเครื่ องระบายความร้อน (Condensing Unit)ระดับ
เสียงรบกวนไม่เกิน 48 dB(A)
4. การรับประกัน
4.1 รับประกันคอมเพรสเซอร์อุปกรณ์อื่นๆภายในตัวเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลา 2 ปี
4.2 ผู้รับจ้างต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่สารองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยนับจากวันที่ส่ง
มอบงาน เป็นเอกสารฉบับจริง จากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ระบุถึงเจ้าของโคงการโดยตรงแนบมา
พร้อมกับเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์
4.3 เครื่องปรับอากาศที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆอยู่ในพื้นที่เพื่อประโยชน์
ของเจ้าของโคงการในการบริการหลังการติดตั้ง
5. ระบบท่อสารทาความเย็น (Refrigerant Piping System)
ท่ อ ที่ ใช้ กั บ สารท าความเย็ น เป็ น ท่ อ ทองแดง โดยที่ เครื่อ งปรับ อากาศขนาดท าความเย็ น ตั้ งแต่
12,000 -60,000 บีทียู/ชั่วโมง ให้ใช้ท่อท่อแดงชนิดม้วนหนาเบอร์ 22เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดมากกว่า
60,000 บีทียู/ชั่วโมง ให้ใช้ท่อทองแดงชนิดแข็งหนา L (Copper tube hard drawn type L) สาหรับโดย
ท่อด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ (Suction lines) จะต้องหุ้มด้วย ฉนวนกันความร้อน ซึ่งมีความหนาไม่น้อย
กว่า 1/2 นิ้วท่อทั้งสองประเภทจะต้องถูกยึดด้วยอุปกรณ์ยึ ดท่อ (Clamps) ติดกับตัวอาคารทุกความยาวท่อ
2.5 เมตร และในส่วนที่มองเห็นให้เดิน ในราง PVC สีครีม ขนาดเหมาะสมกับท่อทองแดง แนวการเดินท่อ
สารทาความเย็น (Refrigerant lines) จะต้องเดินให้แนวท่อขนาน หรือ ตั้งฉากกับตัวอาคาร บริเวณที่ท่อ
ของสารทาความเย็นที่เดินในพื้นหรือฝาผนังจะต้องมีการฝังปลอก (Sleeves) ไว้ในพื้นหรือผนัง เพื่อที่จะ
เดิน ท่อลอดผ่ านปลอก ส่ ว นช่องว่าง (Gaps) ที่ เหลื อในปลอก จะต้องเติมด้ว ยวัส ดุที่ มีความทนทานกับ
สภาวะอากาศ(Weather proof materials)
6. ผู้รับจ้างต้องขออนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ที่ระบุในรูปแบบและ/หรือรายการประกอบแบบกาหนดก่อนการดาเนินงาน
ใดๆ โดยส่ง SHOP DRAWING แสดงรูปแบบขนาดตัน ความเย็น,ตาแหน่งติ ดตั้ง, ท่อ, วัสดุฉนวน,แคตตาล็อกและ
อื่นที่เสนอมา เพื่อใช้ สาหรับติดตั้งเสนอต่อผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบเพื่อพิจจารณาสรุป ให้ดาเนินการติดตั้งพร้อม
วิศวกรควบคุมลงนามรับรอง และลงวันที่กากับบนแบบ SHOP DRAWING ที่เสนอขออนุมัติทุกแผ่นด้วย
จบหมวดที่ 2
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หมวดที่ 3
ท่อนา (PIPLING)
1.

การติดตั้ง
1.1 การเดินท่อต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบเป็นเพียงแนวทางในการออกแบบเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องทาการ
ตรวจสอบแนวการเดินท่อ วิธีการติดตั้งระบบท่อให้ เหมาะสมกับสภาพการก่อสร้างที่เป็นจริง สะดวกและง่ายต่อ
การเข้าถึงในการติดตั้งและซ่อมบารุง พร้อมทั้งต้องตรวจสอบแบบสถาปนิกโครงสร้างอื่นๆ แล้วจัดหลบหลี กแนว
ท่อตามที่จาเป็น หากเป็นไปได้ตามแนวท่อจะต้องจัดเดินให้อยู่ในแนวขนาน หรือตั้ งฉากกับกาแพงเนื่องจากเป็น
ความประสงค์ของแบบที่ไม่ต้องการแสดงรายละเอียดการติดตั้งไว้ทุกประการจานวนข้อ ต่อ การทาจุดยึดหิ้วหรือ
วาล์วต่างๆ ที่ต้องทาเพิ่มเติมจากการจัดหลบแนวท่อ เพื่อให้ ได้ระบบการเดินท่อที่ถูกต้องสมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดอื่นๆ และในแบบไม่เป็ นปัญหากับงานอื่นๆ เป็นส่วนของผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและไม่สามารถคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเจ้าของโครงการได้
1.2 การติดตั้งท่อน้าจะต้องเป็ นไปโดยถูกต้องโดยการวัดขนาดความยาวแท้จริง ณ สถานที่ติดตั้งเมื่อ
ติดตั้งท่อแล้วจะต้องไม่เกิดแรงเครียด (STRESS) ภายในท่อ อันอาจจะทาให้ระบบท่อหรืออาคารเสียหายได้
1.3 การติดตั้งระบบท่อน้า จะต้องปล่อยให้มีการยึดและหดตัว โดยไม่เกิดความเสียหายต่อข้อต่อต่างๆ
โดยให้จัดทา OFFSETS และ LOOPS ตามความเหมาะสมเพื่อใช้รับการขยายตัวของท่อ
1.4 การต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ และวาล์วต้องเป็น UNION หรือ FLANGE
1.5 จะต้ องไม่มี แ นวท่ อน้ าเดิ น อยู่ เหนื อ แผงไฟฟ้ า หม้ อแปลงไฟฟ้ า หรือ อุ ป กรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ โดย
เด็ดขาด
1.6 ผงตะไบ ฝุ่นต่างๆ จะต้องกวาดออกจากภายในท่อ ผิวภายนอกของท่อเหล็กดาและชิ้นส่วนที่เป็น
เหล็กทั้งหมด ต้องทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีป้องกันการผุกร่อน และรหัสสี
1.7 การเปลี่ยนแนวทางเดินท่อ เปลี่ยนขนาดต้องใช้ข้อต่อขนาดมาตราานเสมอ ท่อแยก (BRANCH) ที่
ต่อออกจากท่อเมน (MAIN) ให้ใช้ TEE มาตราาน นอกจากท่อแบบเชื่อมขนาด 8 นิ้วและใหญ่กว่า หากท่อแยกมี
ขนาดไม่เกินครึ่งหนึ่งของท่อเมน ยอมให้ใช้ WELD-O-LET ได้
1.8 ข้องอ (ELBOW) ต้องเป็นแบบรัศมีกว้าง (LONG RADIUS ELBOW)
1.9 ในกรณี ที่ ใ ช้ ข้ อ ลด ส าหรั บ ท่ อ ในแนวนอน (HORIZONTAL) ให้ ใ ช้ ข้ อ ลดเบี้ ย ว (ECCENTRIC
REDUCER) โดยติดตั้งให้ด้านหลังท่ออยู่ในระดับเดียวกัน ด้านลดขนาดอยู่ด้านล่างทั้งท่อน้าส่งและน้ากลับ เพื่อ
ไม่ให้อากาศค้างอยู่ภายใน
1.10 ข้อลดของท่อแบบเกลียว ห้ามใช้แบบลดเหลี่ยม (BUSHING) ต้องใช้ข้อลดมาตราานเท่านั้น
1.11 ติดตั้ง AUTOMATIC AIR VENT พร้อม GATE VALNT และต่อท่อจาก AIR VENT ไปยังจุดน้าทิ้งที่
ใกล้ที่สุดสาหรับบริเวณต่อไปนี้คือ
(1) MAIN HEADER ในห้องทาน้าเย็น
(2) จุดบนสุดของท่อ CHILLED WATER RISERS
(3) อื่นๆ ตามที่ระบุในแบบ และที่จาเป็น
1.12 จุดยึดท่อ (CLAMP) ในแนวดิ่ง (VERTICAL RISER) และข้อต่อไม่ควรอยู่สูงกว่า 1.50 เมตรจากพื้น
ของแต่ละชั้น
1.13 จุดต่าสุดของท่อแนวดิ่ง (RISER) ทุกท่อต้องทา DIRT PACKET และติดตั้ง DRAIN VALVE ไว้ถ่ายน้า
ทิ้งและ จากวาล์วต่อท่อสั้นๆ ขนาดเท่าวาล์วพร้อมมี CAP ปิดปลายขนาดของวาล์วถ่ายน้าทิ้ง ถ้าไม่ได้ระบุในแบบ
ให้ เป็นดังตาราง
มหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์
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ขนาดท่อแนวดิ่ง
มิลลิเมตร (นิว)
เล็กกว่า 100 (4)
150-200 (6-8)
250-300 (9-12)
350-400 (13-16)
ใหญ่กว่า 400 (16)

9

ขนาดวาล์วถ่ายนาทิง
มิลลิเมตร (นิว)
20 (3/4)
25 (1)
40 ( 1 ½)
50 (2)
65 (2 ½)

1.14 ท่อในแนวตรงต้องต่อท่อให้มีข้อต่อน้อยที่สุด ห้ามใช้เศษท่อต่อกัน
1.15 ท่อระบายน้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศต้องมี TRAP และลาดเอียงไปทางปลายทางไม่น้อยกว่า 25
มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ต่อความยาว 3 เมตร (10 ฟุต) หรือ SLOPE ประมาณ 1 ต่อ 100 หาก SLOPE น้อยกว่า 1
ต่อ 100 ให้เลือกขนาดท่อใหญ่ขนึ้ ถัดไป ขนาดท่อที่ใช้ ถ้าไม่ได้ระบุในแบบให้ใช้ขนาดตาม ตารางดังนี้
ขนาดท่อระบายนาทิง
มิลลิเมตร (นิว)
22 (3/4)
25 (1)
32 (1 1/4)
40 (1 ½
50 (2)
75 (3)
100 (4)
125 (5)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ, ตันความเย็น
(ท่อแนวนอน)
(ท่อแนวตัง)
0-2
0–3
2–5
3–8
5 – 30
8 – 50
30 – 50
50 – 75
50 – 170
75 –250
170 – 300
250 – 400
300 – 430
400 – 600
430 – 600
600 – 900

2. ที่แขวนและรองรับน้าหนักท่อ (HANGER AND SUPPORT)
2.1 ชนิด รูปร่าง วิธีการยึดและช่วงระยะระหว่างที่แขวนหรือรองรับน้าหนักท่อ ให้เป็นไปตามที่แสดงไว้
ในแบบ และรายการ
2.2 การแขวน ยึดท่อ ต้องคานึงถึงลักษณะการใช้งาน สถานที่ติดตั้งและน้าหนักของท่อ น้าในท่อรวมทั้ง
อุปกรณ์ ที่ติดตั้งบนท่อ เป็น หลักในการพิจารณาเลือกชนิด และขนาดของ HANGER และSUPPORT การยึดกับ
คอนกรีตเสริมเหล็กให้ใช้ EXPANSION BOLT ห้ามใช้ปืนยิงตะปูยึด (POWER ACTUATED PIN)
2.3 ท่อในแนวนอนหักงอขึ้นแนวดิ่ง ต้องมี SUPPORT รับน้าหนักท่อใกล้ข้องอทั้งท่อในแนวนอนและ
แนวดิ่ง
2.4 ห้ามใช้ SLEEVE เป็นตัวรองรับน้าหนักท่อโดยเด็ดขาด
2.5 เหล็กแขวน (HANGER ROD) ต้องเป็นเหล็ กเต็มขนาดตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายการอาจเป็ น
เหล็กเหนียวหรือเหล็กชุบสังกะสีก็ได้ การทาเกลียวต้องยาวพอให้ปรับระดับสูง-ต่าของท่อได้ โดยมีเกลียวเหลือจาก
การขันน๊อตปรับระดับแล้วไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) และไม่ยาวเกินกว่าระดับต่าสุดของ SUPPORT
มหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์
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2.6 หลังจากการติดตั้งระบบท่อทั้งหมด และเติมน้าเข้าจนเต็มแล้ว ต้องทาการตรวจสอบและปรับระดับ
ให้ท่ออยู่ในระดับที่ถูกต้อง
3. ปลอกท่อลอด และแผ่นปิด (SLEEVE AND ESCUTCHEON)
3.1 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งปลอกท่อลอด (SLEEVE) ก่อนการเทพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง
ผนังก่ออิา ก่อนการติดตั้งให้รว่ มปรึกษากับผู้ควบคุมงานและวิศวกรโครงสร้าง
3.2 ท่อที่ติดตั้งก่อนทาผนังหรือหล่อคอนกรีต ต้องสวม SLEEVE ไว้ก่อนเสมอ
3.3 ขนาดภายในของ SLEEVE ต้องโตกว่าขนาดท่อและฉนวนหุ้มท่อที่ลอดผ่านไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
(1 นิ้ว) ขอบทั้งสองด้านต้องตัดขอบเรียบ ได้ฉากกับผนังและความยาวเท่ากับความหนาของผนัง
3.4 ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง SLEEVE กั บ ท่ อ และฉนวนที่ ติ ด ตั้ ง ภายในอาคาร ต้ อ งอุ ด ให้ แ น่ น ด้ ว ยฉนวน
MINERAL WOOL แผ่นปิด (ESCUTCHEON) ทั้งสองด้านทาด้วยแผ่นอลูมิเนียม
3.5 ขนาดของแผ่นปิดมีดังนี้
(1) ท่อขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 100 มิล ลิเมตร (4 นิ้ว) ความหนาของแผ่ นปิด 2 มิลลิเมตร
ความกว้างโดยรอบท่อ 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)
(2) ท่อขนาด 125 มิล ลิ เมตร (5 นิ้ ว ) และใหญ่ กว่า ความหนาของแผ่ นปิ ด 2 มิ ล ลิ เมตร ความกว้าง
โดยรอบท่อ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว)
4. ท่อที่ติดตั้งผ่านผนังออกสู่ภายนอกอาคาร (EXTERIOR WALL)
4.1 SLEEVE ทาด้วยแผ่นเหล็กเหนียว ม้วนและเชื่อมภายนอกตลอดแนว ความหนาของแผ่นเหล็กไม่น้อย
กว่า 5 มิ ล ลิ เมตร (3/16 นิ้ ว) หรื อท่ อเหล็ กดา STANDARD WEIGHT STOR เชื่อมติด กับ SLEEVE ตลอดแนว
ความหนาของแผ่นเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) อุดช่องว่างด้วยเชือกปอดิบ อัดแน่น และสารอุดกันซึม
พร้อมแผ่นปิดทั้งสองด้าน
4.2 ท่อที่ติดตั้งและผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก SLEEVEทาด้วยแผ่นเหล็กเหนียว ม้วนและเชื่อมตลอดแนว
ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) หรือท่อเหล็กดา STANDARD WEIGHT สาหรับ SLEEVE ที่
พื้นให้ติดตั้งยาวสูงพ้นพื้นหลังจากแต่งผิวแล้ว (FINISH FLOOR) 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) อุดช่องว่างด้วย MINERAL
WOOL แล้วอุดช่วงหัว-ท้ายด้วย SEALANT หรือ CAULKING COMPOIND
5. การต่อท่อ
5.1 ท่อแบบเกลียว (THREADED JOINT)
(1) เกลียวท่อโดยทั่วไปใช้แบบ PARALLEL THREAD เว้นแต่ท่อส่วนที่ระบุให้สามารถทนความดันเกิน
กว่า 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติดเมตร (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ) เกลียวต้องเป็ นแบบ TAPER THREAD ตาม
มาตราานอุตสาหกรรม มอก. 281 หรือ BS 21:1973
(2) ปลายท่อที่ตัดทาเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปาดเอาเศษที่ติดอยู่โดยรอบทิ้งออกให้หมด
(3) ใช้ PIPE JOINT COMPOUND หรือ TEFLON TAPE พันเฉพาะเกลียวตัวผู้เมื่อขันเกลียวแน่นแล้ว
เกลียวจะต้องเหลือให้เห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม
5.2 การต่อแบบเชื่อม (WELDED JOINT)
(1) ก่อนการเชื่อม จะต้องทาความสะอาดส่วนปลายที่จะนามาเชื่อม ตั้งปลายท่อที่จะนามาเชื่ อมให้ได้
แนวตรงกัน
(2) ท่อที่จะนามาเชื่อมให้ลบปลายเป็นมุม (BEVEL) ประมาณ 20–40 องศา โดยการกลึงหรือให้หัวเชื่อม
ตัด แต่ต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออก พร้อมตะไบให้เรียบร้อยก่อนการเชื่อม
(3) การเชื่อมท่อโดยทั่วไปเป็นแบบ BUTT-WELDING ใช้วิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า (ARC WELDING) รอย
เชื่อมจะต้องเป็นไปอย่างสม่าเสมอ ตลอดแนวเชื่อมโลหะที่นาเชื่อมละลายเข้ากันได้อย่างทั่วถึง
มหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์
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5.3 การต่อแบบหน้าแปลน (FLANGED JOINT)
(1) เลือกมาตราานขนาดหน้าแปลน และการเจาะให้เหมาะสมกับมาตราานท่อ (OUT-SIDE DIAMETER)
ที่เลือกใช้งาน และหน้าแปลนที่ติดประกอบมากับอุปกรณ์ต่างๆ หน้าแปลนที่ใช้ประกอบกับท่อโดยทั่วไปจะต้อง
เป็นแบบเชื่อม
(2) การยึดจับหน้าแปลน จะต้องจัดให้หน้าสัมผัส (FACING FLANGE) ได้แนวขนานกันและตั้งฉากกับ
ท่อ การเชื่อมหน้าแปลนกับท่อ ให้เชื่อมอย่างน้อย 2 รอย ทับกัน
(3) สลักเกลียว (BOLT) และน๊อต (NUT) ที่ใช้กับหน้าแปลนโดยทั่วไปเป็นแบ บCARBON STEEL ยกเว้น
ที่ใช้กับระบบท่อชุบสังกะสีจะต้องใช้แบบ GALVANIZED OR CADMIUM PLATED BOLT AND NUT และที่ใช้
กับระบบท่อฝังดิน จะต้องทาด้วย STAINLESS STEEL สลักเกลียวจะต้องมีความยาวพอเหมาะกับการยึดหน้า
แปลน เมื่อขันเกลียวต่อแล้วจะต้องมีปลายโผล่จากแป้นเกลียวไม่น้อยกว่า 1/4 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของสลัก
เกลียว
5.4 การต่อแบบบัดกรี (SOLDERED JOINTS)
(1) ปลายท่อทองแดงที่จะนามาต่อเชื่อมจะต้องตัดให้ได้ฉาก ลบเศษคมออกให้หมด ทาความสะอาด
ปลายท่อภายนอกและภายใน
(2) ใช้แปรงทา SOLDER FLUX ที่ปลายท่อและ FITTING สวมต่อท่อแล้วทาการเชื่อมประสานอุณหภูมิ
การเผาและปริมาณ FLUX ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามคาแนะนาของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้ SOLDER
แบบ SILVER BRAZING น้าบัดกรี ส่วนเกินจะต้องเช็คออกให้หมดก่อนจะปล่อยให้เย็นตัวลง
6. ท่อน้าและอุปกรณ์
6.1 ท่อน้าเย็น (CHILLED WATER PIPE) ท่อน้าเย็นทั้งหมด ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น จะต้องใช้ท่อเหล็ก
ดา (BLACK STEEL PIPE) ชนิด ERW SEAMED PIPE มีคุณสมบัติตามมาตราาน AP1-5L หรือ ASTM A-53
ความหนาไม่น้อยกว่า SCHEDULE 40 ท่อทุกท่อจะต้องทาปลายท่อแบบ BEVEL END และพิมพ์รหัสเครื่องหมาย
มาตราานท่อ และขนาด ระบุลงบนตัวท่อสาหรับท่อที่มีขนาดเกินเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
6.2 อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็ก (PIPE FITTING) ใช้ STANDARD WEIGHT FITTING แบบเชื่อมหรือแบบ
ต่อด้วยเกลียว หน้าแปลนใช้ FORGED-STEEL แบบ SLIP-ON, WELDING-NECK หรือ SOCKET WELDING
มาตราาน BS 10 TALBE F หรือ CLASS 150 lb, มาตราาน ANSI b 16.5 (BS 1560) ประเก็นใช้ NATURAL
RUBBER หรือ ASBESTOS อุปกรณ์ ประกอบท่อแบบ UNION ใช้แบบ GROUND JOINT BRONZE OR BRASS
TO IRON SEAT
6.3 ท่อน้าคอนเดนเซอร์ (CONDENSER WATER PIPE) ท่อน้าคอนเดนเซอร์ทั้งหมด ถ้าไม่ได้ระบุเป็น
อย่างอื่น จะต้องใช้ท่อดา (BLACK STEEL PIPE) ชนิด ERW SEAMED PIPE มีคุณสมบัติตามมาตราาน AP1-5L
หรือ ASTM A-53 ความหนาไม่น้อยกว่า SCHEDULE 40 ท่อทุกท่านจะต้องทาปลายท่อแบบ BEVEL END และ
พิมพ์รหัสเครื่องหมายมาตราานท่อและขนาดระบุลงบนตัวท่อสาหรับท่อที่มีขนาดเกินเส้นผ่านศูนย์กลาง 10
มิลลิเมตร
6.4 ท่อน้าเติม (MAKE UP WATER PIPING) และท่อน้าทิ้งจากหอผึ่งน้า (COOLING TOWER DRAIN)
วัสดุที่ใช้ประกอบระบบท่อน้าเติม และน้าทิ้งจากจุดต่อของระบบประปาของอาคารจนถึง หอผึ่งน้าให้ใช้ท่อเหล็ก
อาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPE) ที่ผลิตขึ้นตามมาตราาน BS 1387 : 1967, CLASS MEDIUM อุปกรณ์
ประกอบด้วยท่อ (PIPE FITTING) ใช้แบบมีเกลียวทาด้วย MALLEABLE IRON หรือ MILD STEEL
6.5 ท่อน้าทิ้งจาก CONDENSATE DRAIN ของเครื่องปรับอากาศใช้ท่อ PVC. CLASS 8.5 ตามมาตราาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532 อุปกรณ์ข้อต่อท่อ จะต้องใช้ชนิดที่มีความหนาตามประเภทท่อที่ใช้ และใช้
น้ายาต่อท่อตามคาแนะนาของผู้ผลิต
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6.6 ท่อทองแดงที่ใช้สาหรับต่อเข้าเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (FAN COIL UNIT) ในส่วนที่ต่อจาก HALF
UNION ต้องใช้ท่อทองแดงชนิด HARD DRAWN, TYPE L ตามมาตราาน ASTM B-88 หรือใช้ชนิดตาม TABLE
“Y” มาตราาน BA 2871 PART 1 อุปกรณ์ประกอบแท่นท่อทองแดง (PIP FITTING) WROUGHT COPPER
WELD FITTING หรือ WELD SOCKET รอยต่อเชื่อมใช้ SILVER BRAZING หรือ WELDING RING ตัว HALF
UNION ใช้วัสดุทองแดง

จบหมวดที่ 3
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รายการเครื่องปรับอากาศชัน 1 อาคารอเนกประสงค์
รายการประกอบแบบระบบปรับอากาศ
ข้อกาหนดทั่วไป
1. ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ประกอบและวัสดุทุกอย่ างที่ระบุไว้
ในแบบและรายการประกอบแบบระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์วัสดุปลีกย่อยที่อาจมิได้ระบุไว้ แต่จาเป็นสาหรับ
ระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์ตามการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งทาการทดสอบการทางานของระบบปรับอากาศ
ตัวเครื่องปรับอากาศ วัสดุ และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. คุณสมบัติของผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
ผู้รับจ้างต้องใช้ผลิตภัฑ์เครื่องปรับอากาศที่มีการใช้งานแพร่หลายมาแล้วไม่น้อยกว่ า 10 ปี ดังตัวอย่างเช่น
TRANE , YORK ,Carrier และ Daikin เป็นต้น
3. การรับประกันและการบารุงรักษา
ผู้รับ จ้างต้องรับ ประกัน ระบบปรับ อากาศทั้งระบบ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันรับมอบงานงวด
สุดท้าย โดยระบบปรับอากาศจะต้องทางานอย่างถูกต้องทุกประการ ทุก 3 เดือนในระยะเวลารับประกันผู้รับจ้าง
จะต้องทาการตรวจ และทาความสะอาดอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ระบบ น้ายาแผ่นฟิลเตอร์ ถาดน้าทิ้ง คอยล์ร้อน
และคอยล์เย็น ฯลฯ พร้อมส่งรายการตรวจและทาความสะอาดให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ถ้าหากอุปกรณ์ใดชารุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติจะต้องจัดแจงเปลี่ยนให้ใหม่ เพื่อให้ใช้การได้ดีตามเดิ มโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในช่วงเวลารับประกันนี้ หากระบบปรับอากาศมีข้อขัดข้องผู้รับจ้างจะต้องมาแก้ไขโดยมิ
ชักช้า หากข้อขัดข้องนั้ น เกิดจากการใช้งานตามสภาพปกติ ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ ไขให้ มีส ภาพดีดังเดิมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ข้อกาหนดเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับ อากาศเป็ นแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (DIRECT EXPANSION AIR-COOLED
SPLIT SYSTEM) ใช้ ส ารท าความเย็ น R-22 เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องประเทศสหรั า อเมริ ก า ญี่ ปุ่ น หรื อ ยุ โ รป
เครื่องปรับ อากาศที่เสนอต้องผ่ านการผลิ ตจากโรงงานที่ได้รับมาตราาาน ISO9001:2008 , ISO 14001:2004
รวมถึงมาตราาาน OHSAS18001:2007 และต้องเป็น ยี่ห้อเดียวทั้งโครงการเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา พร้อมส่ ง
เอกสาร มอก.2134-2545
1. เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit)
คอยล์ร้อนเป็นแบบเป่าลมร้อนด้านข้าง ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ชนิด Hermatic ซึง่
- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 36,000 BTUh ใช้ Rotary ระบบไฟ 220/1/50
- เครื่องปรับอากาศขนาดเกินกว่า 36,000 BTUh ใช้ Rotary หรือ Scroll ระบบไฟ 380/3/50
ใช้น้ายา R-22 ตามที่กาหนดในรายการอุปกรณ์ โดยห้ามทาการดัดแปลงหรือใส่หม้อแปลง แปลงแรงดัน
อีกทีหนึ่ง รายละเอียดอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้
- โครงภายนอก ( CASING ) ทาด้วยแผ่น Strainless เหมาะสาหรับติดตั้ งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้อง
มั่นคงแข็งแรงไม่สั่นกระเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน
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- คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (CONDENSER COIL) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบ ทองแดง ซึ่ง
จะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่านการทดสอบรอยรั่วและการขจัดความชื้นมาจาก
โรงงานผู้ผลิต
- พัดลมของคอนเดนเซอร์ เป็ น แบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์โดย
ได้รับการปรับถ่วงสมดุลมาเรียบร้อย มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ
- มอเตอร์พัดลมเป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- ระบบควบคุ ม ต้ อ งมี โอเวอร์ โหลดของคอมเพรสเซอร์ แมกเนติ ก คอนแทคเตอร์ TIMER DELAY
RELAY และมี SERVICE VALVE ทีป่ ิดกักน้ายาได้
- ตัวเครื่องต้องมี Rubber ป้องกันการสั่นสะเทือนเครื่อง
- คอมเพรสเซอร์รับประกันอย่างน้อย 2 ปี ( การรับประกันจะต้องระบุชัดเจนใน Cataloge ในกรณี
ไม่ได้ระบุจะต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
2. เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit)
คอยล์เย็นต้องประกอบเรียบร้อยทั้งชุดจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ
เดียวกับคอนเดนซิ่งยูนิต โดยแบ่งตามชนิดดังนี้
คอยล์เย็น ชนิ ด Innergroove ต้องประกอบเรียบร้อยทั้งชุดจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณ ฑ์ยี่ห้ อ
เดียวกับคอนเดนซิ่งยูนิต CASINGจะต้องทาด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี และผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี ฉนวน
บุภายในเป็น PE FOAM มีหน้ากากที่เป่าลมกว้างด้วยระบบบานสวิงอัตโนมัติ สาหรับรายละเอียดทั่วไปของ FAN
COIL UNIT มีดังนี้
- พัดลมเป็ น แบบ CENTRIFUGAL DIRECT DRIVE มอเตอร์เป็นชนิ ด SPLIT CAPACITOR ปรับ
ความเร็วได้ 4 ระดับพร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติมีอุปกรณ์ภายในป้องกันความร้อนสูงเกินใช้
ระบบไฟฟ้า 220/1/50
- คอยล์ เย็ น เป็น ท่อทองแดงอัดเข้ากับครีบอลู มิเนียมที่เรี ยงตัวเป็นระเบียบและอัดแน่นกับท่อ
ทองแดง พร้อมเคลือยสาร Hydrophilic บริเวณผิ วคอยล์ และผ่านการทดสอบรอยรั่วมาจาก
โรงงานผู้ผลิต
- อุปกรณ์ประกอบ ตัวจ่ายสารทาความเย็น เป็นชนิด EXPANSION VALVEหรือ CAP TUBE
- แผ่นกรองอากาศ เป็นแบบใยสังเคราะห์ที่สามารถล้างทาความสะอาดได้
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสายแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล และสามารถใช้ร่วมกับ รีโมทไร้
สายเพิ่มเติมได้
- มีระบบ AUTO RESTART ควบคุมให้เครื่องเริ่มทางานอีกครั้งโดยอัตโนมัติในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง
3. ระบบท่อนายาและท่อนาทิง
3.1 ให้ ใช้ท่อน้ ายาเป็น ท่อทองแดงชนิดม้วนหนา และให้ หุ้มท่อ Suction ด้วยฉนวน Close Cell Foam
Elestomer หรือตามที่ระบุในแบบ ท่อน้ายา Suction และ Liquid
3.2 การเดิ น ท่ อน้ ายาจะต้ องเดิ น ขนานหรือตั้ งฉากกั บ อาคาร ท่ อส่ ว นที่ เจาะทะลุ ตั ว อาคารให้ ใส่ Pipe
Sleeve ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันน้า ท่อน้ายาและท่อสายไฟที่เดินทะลุขึ้นไปบนดาดฟ้า ให้ทาฝาครอบ
หรือก่ออิาช่องที่ท่อทะลุขึ้นไปเพื่อกันฝน ท่อสารทาความเย็นทั้งหมด ต้อง ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับ (Support,
Hanger) โดยใช้ประกับเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมรัด ตัวท่อเข้ากับอุปกรณ์รองรับอย่างมั่นคงทุกระยะไม่เกิน
2.5 เมตร สาหรับท่อสารทาความเย็นเหลวนั้น ต้องมีวัสดุยางหรือเทียบเท่ าคั่นกลางบริเวณที่รองรับ เพื่อป้องกันมิ
ให้ท่อทองแดงสัมผัสกับท่อโดยตรง และความยาวของเหล็กรองรับต้องมากพอที่จะรับ Clamp ยึดท่อทั้งหมดได้

มหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์

14

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์

15

3.3 ท่ อ น้ าทิ้ งใช้ท่ อ PVC ตามมาตราาานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม มอก. 17-2524 อุ ป กรณ์ ข้ อต่ อท่ อ
จะต้องใช้ชนิดที่มีความหนาตามประเภทท่อที่ใช้ และใช้น้ายาต่อท่อตามคาแนะนาของผู้ผลิต ท่อน้าทิ้งจะต้องหุ้ม
ฉนวน Closed Call Foam
4. การติดตังระบบปรับอากาศ
4.1 การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบ สาหรับเครื่องเป่าลมเย็น การติดตั้งอาจเคลื่อนย้ายที่ติดตั้ง ได้
ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน การติดตั้งเครื่องระบายความร้อน ให้รองรับทุกเครื่องด้วย
ขาเหล็ก มีลูกยางกันกระเทือนรองรับ ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก ให้ทาสีกันสนิมและสีทาภายนอกอีกชั้นหนึ่ง
4.2 การติดตั้งสวิทซ์ปิด-เปิด และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ให้ติดตั้งตามจุดที่กาหนดให้ในแบบหรือรายการ ใน
กรณีที่มีอุปสรรค์เกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร ทาให้ไม่สามารถติดตั้งได้ตามจุดที่กาหนดในแบบ ผู้ควบคุ มงานจะ
เป็นผู้กาหนดให้ใหม่เวลาทาการติดตั้ง
4.3 การติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นใหม่มี Vibration Isolator รองรับเพื่อป้องกันการสั่น สะเทือน การติดตั้ง
ระบบปรับ อากาศ ให้คานึงถึงเรื่องเสีย งเป็ นสาคัญด้วย โดยเมื่อเห็นเครื่องปรับอากาศจะต้องมีเสียงดังไม่เป็นที่
รบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง
5. ข้อกาหนดอื่นๆ
การเจาะผนัง พื้น เพดาน ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ขายโดยตรง จะต้องทาให้เรียบร้อยเข้าลักษณะตัวอาคาร
ทั้งนี้จะต้องอยู่ในดุลยพินิจ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
6. การส่งมอบงาน
หลังจากที่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งมอบงาน ผู้ขายจะต้องทดลอง
เดินเครื่องเป็นเวลา 3 ชม. ติดต่อกัน หากขัดข้องจะต้องแก้ไขจนใช้การได้ดี

มหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์

