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ข้ อแนะนําการใช้ สินค้ า
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บริ ษัท ส่งเสริ มคูลเทคอินดัสทรี จํากัด

User Guide
We make things cool !
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บริ ษั ท ส่งเสริ ม คูล เทคอิน ดัส ทรี จํ า กัด ขอขอบคุณ ลูกค้ า ที่ ใ ห้
ความไว้ วางใจในการใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ ผ ลิ ต โดยคนไทย
เพื่อทดแทนการนําเข้ าจากต่างประเทศ โดยบริ ษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ า
ที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานทัดเทียมกับสินค้ าจากต่างประเทศ เพื่อความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้ า

บริ ษัท ส่งเสริ มคูลเทคอินดัสทรี จํากัด
8/8 หมู่ 4 ตําบลบางหญ้ าแพรก
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-410-338 ( อัตโนมัติ 10 คูส่ าย )
แฟกซ์ 034-410-339
อีเมลล์ info@ku-ler.com
www.ku-ler.com
www.facebook/wearekuler

นึกถึงคอยล์ คิดถึงเรา
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การรับประกัน

1. สินค้ ามีระยะเวลาประกัน 2 ปี นับจากวันที่ลกู ค้ ารับสินค้ า
2. บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะตัวสินค้ าที่เกิดจากความผิดพลาดของ
บริ ษัทฯเท่านัน้ ทังนี
้ ไ้ ม่รวมถึง อุปกรณ์ ที่ลูกค้ า ต่อพ่วง หรื อความเสียหาย
อื่นๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดําเนินการทําให้ สินค้ าใช้ ได้ ตามปกติ ไม่
ว่า จะโดยวิ ธี ก ารใด เช่น ซ่อมแซม เปลี่ ย นบางชิ น้ ส่ว น หรื อ เปลี่ ยนใหม่
ทั ้งหมด
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ของสินค้ าอันเนื่องจากการใช้ งาน
ผิดวิธี
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่ไม่ได้ เกิดจากตัวสินค้ า เช่น
5.1 จากภัยธรรมชาติ อุบตั ิเหตุของผู้ใช้ งาน
5.2 ความประมาทของผู้ใช้ งาน
5.3 สินค้ าถูกดัดแปลงสภาพให้ ผิดไปจากสภาพที่ออกจากบริ ษัทฯ โดย
ไม่ได้ รับ ความยินยอมจากบริษัท ไม่วา่ จะดัดแปลงโดยลูกค้ า ผู้ใช้ งาน หรื อ
ผู้ใด
6. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง การจัดเก็บที่ขาดการดูแลรักษาตามปกติ
แล้ วเกิด ปั ญหากับตัวสินค้ า และบรรจุภณ
ั ฑ์
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การเคลมสินค้ า

1. เมื่ อ นํ า สิ น ค้ า ไปติ ด ตัง้ และเกิ ด ปั ญ หา กรุ ณ ากรอกรายละเอี ย ดใน
แบบฟอร์ มใบเคลมของบริษัทฯ
2. กรอกรายละเอียดหมายเลขสิน ค้ า / รายละเอี ยดในเนมเพลทที่ติ ดกับ
สินค้ าพร้ อมทังถ่
้ า ยรู ป จุด ที่เกิ ดปั ญหาในมุมมองกว้ างให้ เห็น ทัง้ ตัวสิ นค้ า
และจุด ที่ เป็ นปั ญ หาเพื่ อ ให้ ท างบริ ษั ท ฯ จะสามารถวิ เ คราะห์ ส าเหตุไ ด้
โดยง่าย (สินค้ าที่ดดั แปลงแก้ ไขไปแล้ วให้ ผิดไปจากสภาพที่ออกจากโรงงาน
บริษัทฯ ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ )
3. สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ง านต้ อ งมี ก ารสั่ง ซื อ้ ไม่เ กิ น 2 ปี นับ จากวัน ที่ ต ามเอกสาร
ใบกํากับภาษี ที่ออกโดย บจก. ส่งเสริ มคูลเทคฯ กรณีที่เป็ นสินค้ าสต็อค จะ
นับ จากวัน ที่มีการติด ตัง้ ใช้ งาน โดยลูกค้ า ที่ข อเคลมจะต้ องแนบเอกสาร
หลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้ สามารถทราบถึงวันที่มีการติดตังใช้
้ งาน
4. ต้ องเป็ นสิน ค้ าที่ผ ลิต โดย บจก. ส่งเสริ มคูลเทคฯ และจะต้ องไม่มีก าร
ดัดแปลงแก้ ไขสภาพของสินค้ า ยกเว้ นการติดตั ้งใช้ งานตามหลักวิศวกรรม
ตามปกติ
5. หากลูกค้ าต้ องการดัดแปลงแก้ ไขให้ สามารถใช้ งานได้ เป็ นการชั่วคราว
ก่อนการดัดแปลงต้ องปรึกษา และได้ รับการยินยอมจากบริ ษัทฯ ก่อน
6. การปกปิ ด หรื อการถูกทําให้ ไม่สามารถเห็นร่ องรอยการชํารุ ด บกพร่ อง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมทุกกรณี
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ข้ อควรระวังการใช้ งานคอยล์ ท่ วั ไป
1. หากสินค้ าที่ได้ รับมีสภาพเสียหายให้ ติดต่อผู้ขายทันที
2. การวางสินค้ าซ้ อนกันให้ คํานึงถึงนํ ้าหนักของสินค้ า และอยูใ่ นที่ร่ม แห้ งไม่
อับชื ้น เปี ยกฝน
3. ในคอยล์มีความดันไนโตรเจน ให้ ระมัดระวัง และหากพบว่าไม่มีความดัน
ในคอยล์ ให้ ติดต่อผู้ขายทันที
4. การต่อสายไฟ ควรต่อให้ ถกู ต้ องตาม Circuit diagram ที่อยู่ใน
กล่องไฟและถูกต้ องตามชนิดของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้
5. ต้ องต่อสายกราวด์ ให้ ถูกต้ องตามมาตรฐาน เพื่อป้ องกัน ไฟฟ้าดูด ซึ่ ง
อันตรายถึงชีวิต
6. ใบพัดลมเมื่อทํางานจะเป็ นเสียงลักษณะลมพัด จะต้ องไม่มีลกั ษณะของ
เสียงเสียดสี หากพบเสียงดังกล่าวให้ ติดต่อผู้ขายทันที
7. การทดสอบการทํา งานของมอเตอร์ พัด ลม ให้ ต รวจเช็ค แรงดัน ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า ให้ สอดคล้ องกับเนมเพลทของสินค้ า
8. ทําความสะอาดแผงฟิ นให้ ระบายลมได้ ดี ด้ วยการฉี ดนํา้ หรื อเป่ าลมจะ
ช่วยประหยัดไฟฟ้า คอยล์ทํางานเต็มประสิทธิ ภาพ และฉีด / เป่ าเข้ าแนว
ระนาบครีบฟิ น
แผงฟิ น
แผงฟิ น

ทิศทางเป่ า

ทิศทางเป่ า

9. กรณีคอยล์ร้อนให้ ระวังการติดตังนอกอาคารในจุ
้
ดที่ลมแรง อาจพัดเอา
ลมร้ อนที่ระบายออกจากคอยล์ย้อนกลับเข้ าไปในคอยล์ได้
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ข้ อควรระวังเพิ่มเติม กรณีการใช้ งานคอยล์ เย็น

1. การติดตั ้งให้ ระวังนํ ้าหนักของคอยล์เย็นที่จะเพิ่มขึน้ ขณะทํางานเนื่องจาก
มีนํ ้าหนักของสารทําความเย็น นํ ้า และนํ ้าแข็ง อยูใ่ นคอยล์
2. การติด ตังในที
้ ่สูงให้ คํานึงถึงความปลอดภัย และระวังการร่ ว งหล่นทัง้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู ิดตั ้ง และเครื่องมือร่วงหล่น
3. การต่อท่อนํ ้าทิ ้งให้ ขนั แน่นด้ วยมือเท่านัน้ ห้ ามใช้ ประแจขัน และระวังแนว
ท่อนํา้ ทิ ้งต้ องตรงแนวระดับกับท่อนํ า้ ทิ ้งของคอยล์ เพื่อไม่ให้ ท่อนํ า้ ทิ ้งของ
คอยล์ถกู งัดซึง่ จะทําให้ รั่วได้
4. หากต้ องการติดตั ้ง U Trap ที่ท่อนํ ้าทิ ้ง ต้ องอยู่นอกห้ องเย็นในกรณีที่
อุณหภูมิห้องติดลบ
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KULER Family
EVAPORATOR
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KULER Family
CONDENSER
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