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อย่าเชื่อมต่อ TC670E เข้ากับด้านของเหลว (LIQUID) 
ของระบบทำความเย็นท่ีมีความจุมากกว่า 4 ปอนด ์

ต้องนำสารทำความเยน็ในระบบทำความเย็นท่ีมคีวามจุม
ากกว่ามาจากด้านไอ (VAPOR) เท่านั้น 

เมื่อเติมกระบอกบรรจุสารทำความเย็น TC670E 
อย่าเชื่อมต่อ TC670E เข้ากับพอร์ตของเหลว LIQUID) 
ของกระบอกบรรจุสารทำความเย็น  
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การเติมกระบอกบรรจุสารทำความเย็น 
ระบบทำความเย็นทีใ่ช้งานมักจะไม่บรรจุสารทำความเย็นจนเต็ม  
เพ่ือหลีกเล่ียงการจัดตำแหน่งท่ออ่อนต่างๆ ใหม่โดยไม่จำเป็น 
ขอแนะนำให้เติมสารทำความเย็นชนิดเหลวใน TC670E 
จนกว่าจะเห็นว่าสารในกระจกมองสารบนกระบอกบรรจุอยู่ท่ีประมาณ 3 ปอนด์ 
กระจกมองสารสามารถมองเหน็ได้จากช่องเปิดท่ีด้านหน้าของ TC670E 

 

 

การเติมกระบอกบรรจุสารทำความเย็น TC670E ให้ดูภาพที่ 1 
และปฏิบัติตามข้ันตอนตอ่ไปน้ี 

1. เช่ือมตอ่ท่ออ่อนสีน้ำเงินดา้นตำ่เข้ากับพอร์ต ไอ (Vapor) 
ของกระบอกบรรจุสารทำความเย็นใหม่หรือสารทำความเย็นท่ีรีไซเคิล  
TC670E (R134a) 
จะมีอะแดปเตอร์ซ่ึงทำใหส้ามารถเช่ือมอุปกรณ์ต่อประกบเข้ากับส่วนติดต้ัง 
.500 ACME บนกระบอกบรรจุสารทำความเย็นได้ 

หากกระบอกมีสองพอร์ต 
ใหสั้งเกตเคร่ืองหมายท่ีเป็นลายนูนบนตัวบิดซึง่เขียนว่า ไอ (Vapor) หรือ 
ก๊าซ (Gas) อย่าเช่ือรหัสสีของตัวบิดบนวาล์ว 

 

อย่าเช่ือมตอ่กับวาล์วปิด-เปิดของเหลว 

อย่าตั้งกระบอกบรรจุสารทำความเย็นกลับหัว 

การใส่ของเหลวเข้าใน TC670E 
อาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายและไม่อยู่ในการรับประกัน 

 



 หน้าท่ี  4

 

2. กดด้านบน (เปิด - ON) ของสวิตชก์ดทีเ่ขียนว่า นำมาใช้ใหม/่รีไซเคิล 
(RECOVER/RECYCLE) 

TC670E 
จะนำสารทำความเย็นมาใช้ใหม่และรีไซเคิลในกระบอกบรรจุสารทำความเย็น 
ใหสั้งเกตระดับสารทำความเย็นชนิดเหลวท่ีเพ่ิมข้ึนในช่องมองสารบนกระบอก
บรรจุสารทำความเย็น และเม่ือระดับสารอยู่ท่ีประมาณ 3 ปอนด์ 
ใหปิ้ดวาล์วในกระบอกบรรจุสารทำความเย็น  ปล่อยให้ TC670E 
ทำงานต่อไปจนกระท่ังเกจด้านต่ำแสดงสภาพสุญญากาศ 
ซ่ึงจะทำให้ท่ออ่อนสีน้ำเงินเป็นสุญญากาศ 

3. กดด้านล่าง (ปิด - OFF) ของสวิตชก์ดท่ีเขียนว่า นำมาใช้ใหม/่รีไซเคิล 
(RECOVER/RECYCLE) 
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การนำมาใช้ใหม่/รีไซเคิล 

 

การนำมาใช้ใหม/่รีไซเคิล ให้ดูภาพที่ 2 และปฏิบัติตามข้ันตอนเหล่าน้ี 

1. ต่อท่ออ่อนสีแดงและท่ออ่อนสีน้ำเงินเข้ากับระบบทำความเย็นตามคำแนะนำข
องผู้ผลิตรถยนต์ 

 

หมายเหตุสำหรับรุ่น R134a 

อุปกรณ์ต่อประกบทีป่ลายของท่ออ่อนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ 

วาล์วต่างๆ มีเกลียวหมุนไปทางด้านซ้ายมือซ่ึงทำให้ตรงข้ามกับรุ่นอ่ืนๆ 

การปิด…  หมุนทวนเข็มนาฬกิา 

การเปิด…  หมุนตามเข็มนาฬิกา 

ต้องปิดวาล์วต่างๆ ก่อนเช่ือมต่อหรือปลดการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่อประกบ 

 

2. เปิดวาล์วเกจสงูและวาล์วเกจต่ำ 

3. เปิดวาล์วของทอ่อ่อนสีแดงและของทอ่อ่อนสีน้ำเงิน 

4. กดด้านบน (เปิด-ON) ของสวิตช์กดท่ีเขียนว่า นำมาใช้ใหม/่รีไซเคิล 
(RECOVER/RECYCLE) 

TC670E 
จะนำสารทำความเยน็จากระบบทำความเย็นโดยอัตโนมัตมิาใช้ใหม่และรีไซเคิ
ลจนกระทั่งมีสภาพสุญญากาศ 
สามารถมองเห็นระดับสุญญากาศน้ีได้บนเกจด้านต่ำ 
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อย่าปิด TC670E หรือปลดท่ออ่อนต่างๆ ออก 
สารทำความเย็นชนิดเหลวจำนวนเล็กน้อยอาจจะยังเหลอืค้างอยู่ในระบบทำค
วามเย็น  
ท่านสามารถตรวจสอบสารทำความเย็นท่ีค้างอยู่ได้โดยการสังเกตค่าอ่านแรง
ดันทีเ่พ่ิมข้ึนบนเกจด้านต่ำ 

เม่ือแรงดันเพ่ิมข้ึนถึงระดับท่ีได้ต้ังไว้ก่อนแล้ว TC670E 
จะเปิดและปิดโดยอัตโนมัติเพื่อนำสารทำความเย็นมาใช้ใหม่ต่อไป 

ปลอ่ยให้ลำดับการทำงานอัตโนมัติน้ีทำซำ้ต่อไปจนกว่าระดบัสุญญากาศจะคง
ทีเ่ป็นเวลาอย่างน้อย 2 นาท ี

5. ปิดวาลว์ของทอ่อ่อนสีแดงและของทอ่อ่อนสีน้ำเงิน 

6. ปิดวาล์วเกจสูงและวาล์วเกจต่ำ 

7. กดด้านล่าง (ปิด-OFF) ของสวิตช์กดท่ีเขียนว่า นำมาใช้ใหม/่รีไซเคิล 
(RECOVER/RECYCLE) 

ไฟเตือนให้ระบายหรือกระบอกเต็ม 
ไฟน้ีจะส่องสว่างข้ึน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอ่ไปน้ี … 

1) กระบอกบรรจุสารทำความเย็นได้เติมจนเต็มความจุ ให้ดูที่ส่วน 
“การบรรจุ” 

หรือ 

2) แรงดันบนเกจระบายอยู่ใกล้ระดับ 17 บาร์  ให้ดูที่ส่วน 
“การถ่ายน้ำมันและการระบายอากาศ” 
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การถ่ายนำ้มันและการระบายอากาศ 
น้ำมันและก๊าซเสีย (อากาศ) 
จะถูกแยกจากสารทำความเย็นทีน่ำมาใช้ใหม่ 
และต้องกำจัดออกตามกระบวนการรีไซเคลิแตล่
ะข้อดังตอ่ไปน้ี 

1. หมุนวาล์วระบาย 
(ไปท่ีด้านขวาของแผนผังการระบาย 
(Purge Chart)) 
ตามเข็มนาฬกิาเป็นครั้งคราว 
และจับค้างไว้จนกระท่ังค่าอ่านแรงดัน
บนเกจวัดแรงดันซึ่งอยู่เหนือวาล์วนี้ลด
ลงหน่ึงขีดเล็ก (ประมาณ 10 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 

2. เปิดวาล์วถ่ายน้ำมันช้าๆ 
(อยู่ด้านล่างซ้ายท่ีด้านหลังของ 
TC670E) 
เพ่ือระบายก๊าซเสียและถ่ายน้ำมนัซ่ึงอา
จจะตอ้งนำออกจากระบบทำความเย็น 
มีถ้วยพลาสติกไว้ใหเ้พ่ือใช้รองรับน้ำมั
น 

โดยปกติแล้ว TC670E 
จะไมถ่่ายน้ำมันออกมากกว่าหน่ึงช้อนโ
ต๊ะ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเติมใหม ่
ยกเว้นว่าจะมกีารเตมิสารทำความเย็นม
ากเกินไปก่อนหน้าน้ี 

เปิดวาล์วถ่ายน้ำมันทิ้งไว ้

3. วัดอุณหภูมิหอ้ง 

4. หาค่าแรงดัน (ปอนด์ต่อตารางน้ิว) 
ท่ีสอดคลอ้งกับอุณหภูมิห้องในขณะน้ัน 
(องศาฟาเรนไฮต์) 
ในแผนผงัซึง่อยู่ท่ีด้านบนของ 
TC670E 
แผนผังน้ีมีอยู่ท่ีด้านขวาเช่นกัน 

ถ้าแรงดันท่ีแสดงอยู่บนเกจมากกว่าแร
งดันท่ีกำหนดจากแผนผัง … 

ใหห้มุนวาล์วระบายตามเข็มนาฬิกาช้าๆ 
และเปิดวาลว์ระบายค้างไว้จนกระท่ังแร
งดันบนเกจเท่ากับแรงดันที่แสดงในแผ
นผัง  
ก๊าซเสยีจะถูกระบายผ่านวาล์วถ่ายน้ำมั
น 

0 F PSIG 
 30 42 
 32 44 
 34 46 
 36 48 
 38 50 
 40 52 
 42 54 
 44 57 
 46 59 
 48 61 
 50 64 
 52 66 
 54 69 
 56 72 
 58 74 
 60 77 
 62 80 
 64 83 
 66 85 
 68 88 
 70 92 
 72 95 
 74 98 
 76 102 
 78 105 
 80 108 
 82 112 
 84 115 
 86 118 
 88 123 
 90 127 
 92 130 
 94 135 
 96 138 
 98 143 
 100 147 
 102 150 
 104 155 
 106 160 
 108 165 
 110 168 
 112 173 
 114 178 
 116 183 
 118 188 
 120 193 
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5. ปิดวาล์วถ่ายน้ำมนั 

6. หมุนวาล์วระบายก๊าซเสียตามเข็มนาฬิ
กาและจบัค้างไว้ประมาณ 5 วินาท ี 
การทำเช่นน้ีจะทำให้ก๊าซเสียท่ีมีอยู่หมุ
นเวียนผ่านกระบวนการอีกคร้ังในระหว่า
งข้ันตอนการรีไซเคิลคร้ังถัดไป 
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สุญญากาศ 
หากระบบทำความเย็นถูก “เปิด” เพ่ือเปล่ียนส่วนประกอบต่างๆ 
ส่ิงสำคัญคือการทำให้ระบบเป็นสุญญากาศก่อนที่จะบรรจุสารทำความเย็นใหม ่ 
ควรปฏิบัติตามข้ันตอนตา่งๆ ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำให้ระบบทำความเยน็เป็นสุญญากาศ ให้ดูภาพที ่3 
และปฏิบัติตามข้ันตอนตา่งๆ เหล่าน้ี 

1. เช่ือมตอ่ท่ออ่อนสีแดงและสีน้ำเงินเข้าท่ีด้านสูงและดา้นต่ำของระบบทำความเ
ย็น 

2. เปิดวาล์วเกจสูงและวาล์วเกจต่ำ 

3. เปิดวาล์วของทอ่อ่อนสีแดงและของทอ่อ่อนสีน้ำเงิน 

4. กดด้านบน (เปิด-ON) ของสวิตช์กดท่ีเขียนว่า สุญญากาศสูง (DEEP 
VACUUM) 

5. ป๊ัมจะเร่ิมทำงานและ TC670E จะเร่ิมสร้างสญุญากาศ 
ซึ่งจะสามารถทราบได้จากแรงดันที่ลดลงบนเกจต่ำ 

หมายเหตุ หากมแีรงดันทีท่่ออ่อนสีแดงและท่ออ่อนสีน้ำเงินของ TC670E 
ป๊ัมสุญญากาศจะไม่ทำงานและอาจส่งผลให้มีการระบายสารทำค
วามเย็น  หากเกิดสภาพเช่นน้ีข้ึน 
ใหด้ำเนินการตามกระบวนการนำมาใชใ้หม/่รีไซเคิลดังท่ีได้อธิบา
ยไปก่อนหน้าน้ี 

หมายเหตุเพิ่มเติม เป็นเร่ืองปกติท่ี TC670E จะใชเ้วลาระบาย 20 ถึง 30 
วินาทีเม่ือป๊ัมเร่ิมทำงาน 
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การไล่อากาศในท่ออ่อน 
ส่ิงสำคัญคือ 
ต้องไม่มีอากาศเข้าไปในระบบทำความเย็นในระหว่างข้ันตอนการบรรจุสารทำควา
มเย็น  
หากได้ดำเนินตามกระบวนการสร้างสภาพท่ีมีสุญญากาศสูงไว้แล้วก่อนหน้าน้ี 
ก็ไมจ่ำเป็นต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการไล่อากาศต่อไปน้ี  
แตห่ากวาล์วของท่ออ่อนเปิด ต้องดำเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

 

 

การไล่อากาศในทอ่อ่อน ใหดู้ภาพท่ี 4 และปฏิบัติตามข้ันตอนตา่งๆ เหล่าน้ี 

1. ปิดวาลว์ของทอ่อ่อนสีแดงและของทอ่อ่อนสีน้ำเงิน 

2. เปิดวาล์วเกจสูงและวาล์วเกจต่ำ 

3. กดด้านบน (เปิด-ON) ของสวิตช์กดท่ีเขียนว่า นำมาใช้ใหม/่รีไซเคิล 
(RECOVER/RECYCLE) 

4. ปล่อยให้ TC670E ทำงานจนกว่าจะเห็นสญุญากาศบนเกจด้านต่ำ 

5. หมุนวาล์วเกจสูงและวาลว์เกจต่ำไปท่ีตำแหน่ง ปิด (OFF) 

6. กดด้านล่าง (ปิด-OFF) ของสวิตช์กดท่ีเขียนว่า นำมาใช้ใหม/่รีไซเคิล 
(RECOVER/RECYCLE) ขณะน้ีอากาศท้ังหมดถูกไล่ออกจากท่ออ่อนต่างๆ 
แล้ว 

7. ระบายก๊าซเสียดังท่ีได้อธิบายในส่วนก่อนหน้าน้ี 
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การบรรจ ุ– ด้านสูง 

 

 

การบรรจุสารทำความเยน็ ให้ดูภาพที ่5 และปฏิบัติตามข้ันตอนเหล่าน้ี 

1. ปฏิบัติตามข้ันตอนการไล่อากาศในท่ออ่อนดังทีไ่ด้อธบิายก่อนหน้าน้ี 

2. เช่ือมตอ่ท่ออ่อนสีแดงเข้ากับด้านสูงของระบบทำความเย็นตามคำแนะนำของผู้
ผลติรถยนต์  อย่าเปิดวาล์วของท่ออ่อน 

3. กดด้านบน (เปิด-ON) ของสวิตช์กดท่ีเขียนว่า บรรจุ/ด้านสูง 
(CHARGE/HIGH SIDE) ขณะน้ี 
กระบอกบรรจุสารทำความเย็นจะร้อนข้ึนเพ่ือให้เกิดแรงดันในการบรรจุ 

4. เปิดวาล์วเกจสูง  ส่วนวาล์วเกจต่ำและวาล์วของทอ่อ่อนท้ังสองตวัควรจะปิดอยู่ 

5. หาค่าความจุของสารทำความเยน็ในระบบทำความเยน็  โดยปกติ 
ข้อมูลน้ีจะพิมพ์อยู่บนป้ายซ่ึงอยู่บนหม้อพักไฟหรือใตก้ระโปรงรถยนต์ 
ใหเ้ปล่ียนคา่ความจุน้ีเป็นเศษหน่ึงส่วนสิบของปอนด์เพ่ือต้ังเข็มช้ีบอกการบรรจุ 
TC670E 

สูตรที่ใช้กำหนดตำแหน่งเข็มช้ีก่อนที่จะเริ่มบรรจุสารทำความเย็นมีดังน้ี 

(ระดับของเหลวใน TC670E) – (ความจุของระบบทำความเย็น) = 
การตั้งเข็มชี้ 
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ตัวอย่าง 

 ระดับของของเหลวท่ีมองเห็นได้ในกระจกมองสารบนกระบอกบรรจุสา
รทำความเย็น TC670E มีค่าเป็น 7.4 ปอนด์ 
และความจุของระบบทำความเย็นมค่ีาเป็น 3.2 ปอนด์  
การคำนวณจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปน้ี … 

(7.4) – (3.2) = 4.2 

 ดังน้ัน ในตัวอย่างน้ี ควรกำหนดเข็มชี้ที่เลื่อนได้ที ่4.2 ปอนด์  
เมื่อระดับของเหลวต่ำกว่า 4.2 ปอนด์ ให้บรรจุสารทำความเย็น 3.2 
ปอนด์ 

หมายเหต ุ… 

กระจกมองสารบนกระบอกบรรจุสารทำความเย็นมีเครื่องหมายแสดงระดับ
สำหรบัท้ัง R12 และ R134a  
ให้ใช้สเกลที่ถูกต้องเพื่อการบรรจุในปริมาณที่ถูกต้องเสมอ 

6. เปิดวาล์วของทอ่อ่อนสีแดง  อย่าสตาร์ทเครื่องรถยนต ์ 
เพราะสารทำความเยน็จะไหลเข้าไปในด้านสูงของระบบทำความเย็น  
ใหค้วบคุมระดับของสารทำความเย็นอยา่งใกล้ชิดเม่ือระดับสารในกระจกมองส
ารลดต่ำลง 

7. ปิดวาล์วเกจสูงทันทีท่ีระดับของสารทำความเย็นลดลงไปท่ีระดับของเข็มชีท่ี้เล่ื
อนได้ 

8. กดด้านล่าง (ปิด-OFF) ของสวิตช์กดท่ีเขียนว่า บรรจุ/ด้านสูง 
(CHARGE/HIGH SIDE) 

ขณะน้ี สามารถจะสตาร์ทรถยนต์ได้ 
และตรวจสอบระบบทำความเย็นโดยการควบคุมแรงดันบนเกจ 

ไลอ่ากาศในท่ออ่อนออกตามวิธีการในสว่น “การไล่อากาศในทอ่อ่อน” ก่อนหน้าน้ี 

ปิดวาล์วทั้งหมดก่อนที่จะปลดท่ออ่อนต่างๆ เสมอ 
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การบำรุงรักษาตามตาราง 
ก่อนการใช้แต่ละครั้ง … 

ตรวจสอบระดบัน้ำมันในคอมเพรสเซอร์ทุกวนัก่อนการใช้ 

สามารถเห็นท่อมองระดับน้ำมันได้จากคัทเอาต์ที่ด้านซ้ายของฝาปิดคอมเพรสเซอ
ร์สีดำ ซึง่อยู่ท่ีด้านล่างของ TC670E 

ควรมองเห็นระดับน้ำมันในทอ่ไนล่อนขนาดเล็กได้ 

หากมองไม่เห็นน้ำมันหรือน้ำมันอยู่เหนือระดับก่ึงกลางของคทัเอาต์ 
ใหโ้ทรปรึกษาฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคท่ีหมายเลข 800-468-2321 

การบำรุงรักษาประจำเดือน … 
ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการทำงานของ TC670E 
ให้สูง ปลดปลั๊กไฟและนำฝาปิดส่วนคอมเพรสเซอร์ออก 
และเป่าอากาศท่ีผ่านการอัดผา่นปีกระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์เพ่ือไล่เศษ
ผงออก 

อยา่งอปีกบนคอยล์คอนเดนเซอร์  
เน่ืองจากการไหลของอากาศจะถูกจำกัดและเป็นสาเหตใุห้ TC670E เสยีหายได้  
ติดต้ังฝาปิดส่วนคอมเพรสเซอร์กลับเข้าทีอี่กคร้ังก่อนท่ีจะต่อไฟเข้ากับ TC670E 

 การบำรุงรักษาไส้กรอง 
ตรวจสอบว่าเข็มช้ีบอกความช้ืนเปล่ียนจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพูหรือไม่  เม่ือ 
TC670E ยังใหม่และในทันทีหลังจากที่เปลี่ยนไส้กรองคอมโบ 
เข็มช้ีบอกความช้ืนอาจจะแสดงสีชมพูได้  
ท้ังน้ีเน่ืองจากการสัมผัสกับอากาศและไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพของไส้กร
องบกพร่อง 

ไส้กรองคอมโบสองตัวได้ติดต้ังอยู่ท่ีด้านหลังของ TC670E 

ต้องเปล่ียนไส้กรองท้ังสองตวัทุกปี หรอื เม่ือเข็มช้ีบอกความช้ืนแสดงว่า “เปียก- 
Wet” 

 


