
คอยล์เทรน
คอยล์ประสิทธิภาพสูง คอยล์ที่คุณต้องการ



เทรนมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จให้แก่คุณเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนคอยล์      
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทใดหรือของผู้ผลิตรายใดก็ตาม วิศวกรของเรา
ที่มีความรู้ความสามารถและเครือข่ายของเทรน ยังเตรียมพร้อมที่จะจัดส่งคอยล์
ของเทรน ให้แก่คุณอย่างรวดเร็ว ไม่มีผู้ให้บริการรายใดที่จะทำาให้ท่านพึงพอใจได้
มากกว่าบริษัทของเรา และนี่คือปณิธานของเรา

ไม่มีอะไรจะสามารถแทนที่คอยล์ที่มีประสิทธิภาพดีสำาหรับการทำาความเย็น 
เมื่อคุณต้องการ และพร้อมสำาหรับการติดตั้งทุกเมื่อ

คอยล์ประสิทธิภาพสูง คอยล์ที่คุณต้องการ

คอยล์เทรน
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 ระบบน้ำาร้อน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ระบบน้ำาเย็น ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ระบบไอน้ำา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ระบบทำา
 ความเย็น ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 ระบบระบาย
 ความร้อน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  เครื่องทำา
 น้ำาร้อน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

คอยล์สำาหรับเครื่องปรับอากาศทุกประเภท สำาหรับผู้ผลิตทุกราย 
ที่เทรน เราภูมิใจในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศของเรา แต่เรารู้ดีว่าที่อาคารของลูกค้าของเราอาจจะมีเครื่องปรับอากาศของ
ผู้ผลิตรายอื่นๆเช่นเดียวกัน ซึ่งเครื่องเหล่านี้อาจถึงเวลาที่ต้องการเปลี่ยนคอยล์ เทรนเป็นทางออกของคุณในการเปลี่ยนคอยล์
สำาหรับเครื่องปรับอากาศทุกประเภทจากผู้ผลิตทุกราย โดยทั่วไปแล้ว เรามีคอยล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสำาหรับเครื่องระบายความ
ร้อนและปรับอากาศทุกประเภทจากผู้ผลิตทุกรายในคลังสินค้า แต่หากไม่มี เทรนสามารถผลิตคอยล์เหล่านั้นและจัดส่งได้ภายใน 45 
วันหรือน้อยกว่านั้น เทรนผู้นำาตลาดมุ่งมั่นที่จะทำาให้คุณพึงพอใจ



เทรนมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมที่ให้บริการจัดหาคอยล์ให้แก่ลูกค้าของเราทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
ปณิธานของเรามาพร้อมกับความรับผิดชอบในการจัดหาคอยล์ให้แก่ระบบปรับอากาศทุกประเภท

ไม่เพียงแต่การจัดการคลังสินค้าที่ดีเพื่อการจัดส่งอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีระบบที่ทันสมัยในการผลิตคอยล์ตาม
ลักษณะเฉพาะที่สั่ง ที่มีคุณภาพสูงตามที่ลูกค้าคาดหวังและควรได้รับ 

เทรน ศูนย์กลางความเป็นเลิศเรื่องคอยล์ 
เรามุ่งมั่นในการผลิตคอยล์เพื่อความพึงพอใจของคุณ

คอยล์ที่ไม่มีการข้อยกเว้นและพร้อมจัดส่ง
อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการ
เทรนมุ่งมั่นในการจัดส่งคอยล์คุณภาพดีและมีประสิทธิภาพการทำางานที่ดีที่สุด  

จากผู้ผลิตทุกราย และสามารถจัดส่งเร็วกว่าทุกบริษัท ความสามารถใน  
การจัดส่งนั้นเนื่องมาจากกระบวนการผลิตที่สามารถควบคุมได้ตามสั่ง     
แหล่งวัตถุดิบและเครือข่ายการจัดส่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม       
โดยไม่คำานึงถึงแบบของคอยล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือการสั่งผลิต     
ตามลักษณะเฉพาะ เทรนสามารถจัดหาคอยล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน        
ได้อย่างรวดเร็ว



เทรน ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านคอยล์

ศตวรรษแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคอยล์
เทรนเป็นผู้นำาในการผลิตเครื่องควบคุมระบายความร้อนและการปรับอากาศมาเป็นระยะเวลาร่วม 100 ปี ระยะเวลาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งใน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคอยล์ ในปัจจุบันลูกค้าของเราได้รับประโยชน์ในแต่ละยุคของการค้นคว้าและพัฒนา การปรับปรุงทั้งทางด้าน
วัสดุและการออกแบบ

ทั้งภายในและภายนอก คอยล์เทรน จะนำารูปแบบการออกแบบที่เหนือชั้นที่สามารถทดสอบและพิสูจน์ได้ในศูนย์ค้นคว้าของเรา และในภาคสนาม 
การออกแบบยังเป็นส่วนเสริมที่นอกเหนือจากประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้สำาหรับการใช้งานที่หลากหลาย

• ท่อท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพภายใน (Internally enhanced tubes) เพ่ิมประสิทธิภาพคอยล์ให้ทำางานได้ดีข้ึน ช่วยลดความหนาแน่นอากาศ 
และลดจำานวนแถว ช่วยให้ง่ายต่อการซ่อมบำารุง ลดความดันอากาศตกคร่อม และเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

• คอยล์แบบเคลือบ (Coil coating) เป็นการดูแลพิเศษท่ีจะปกป้องคอยล์จากการเป็นสนิม การกัดกร่อนทางเคมี เหมาะสำาหรับพ้ืนท่ีบริเวณ
ท่ีใกล้ทะเลและสถานท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรม

คุณภาพที่คุณวางใจ
คอยล์เทรน ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมที่มีส่วนช่วยในการ   
ออกแบบและความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพที่ทำาให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำางานอย่างไร้ปัญหาได้อย่างยาวนาน โดยไม่จำากัดว่า         
คุณเลือกใช้เครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตรายใด คุณสามารถวางใจให้เทรนจัดหาคอยล์ให้ได้ตามความต้องการ และมีประสิทธิภาพการทำางานสูง
รวมถึงลดการใช้พลังงานอีกด้วย 



คุณอาจจะยังไม่ประสบปัญหากับคอยล์ในวันนี้แต่คอยล์มีอายุการทำางานจำากัด คอยล์มีหน้าที่เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้การได้ดี เมื่อใช้ไประยะหนึ่งคอยล์จะเสื่อมสภาพซึ่งเกิดได้จากทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก

คอยล์น้ำาเย็นสามารถใช้งานได้ถึง 20 ปี คอยล์น้ำาอาจแสดงอาการเสื่อมภายหลังจากการใช้งาน 10 ปีหรือน้อยกว่านั้น เมื่อคอยล์ใกล้หมด
อายุการใช้งานหรือเมื่อคุณไม่แน่ใจในอายุของคอยล์ ควรจะมีการนัดตรวจโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควรมีการวางแผนเปลี่ยนคอยล์เมื่อ
เริ่มมีผลกระทบต่ออาคารและผู้อยู่อาศัยแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม การที่ต้องเปลี่ยนคอยล์โดยด่วนเนื่องจากการเสื่อมสภาพที่มิได้คาดคิดจะทำาให้
เสียเงินมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผลกระทบต่อธุรกิจ

ถ้ามีการตรวจพบว่าควรต้องเปลี่ยนคอยล์ คอยล์ของเทรนถูกออกแบบและผลิตเพื่อให้มีอายุการใช้งานนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ทำาไมถึงต้องเปลี่ยนคอยล์

สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสัญญาณเตือนว่า
..ถึงเวลาต้องเปลี่ยนคอยล์
ขาดการซ่อมบำารุง

การซ่อมบำารุงที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำาเป็นใน
การทำางานของคอยล์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ออายุการใช้งานยาวนานที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ หากคอยล์ไม่ได้รับการทำาความ
สะอาดและตรวจสอบตามคำาแนะนำาจาก   
ผู้ผลิต รวมถึงสิ่งปลอมปน อาทิ ฝุ่น 
เศษขยะ เชื้อรา หรือแบคทีเรีย เป็นปัจจัย
ที่ทำาให้อายุการใช้งานลดลงอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบของสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อ    
ความสมบูรณ์ของโครงสร้างและทำาให้
คอยล์รั่ว หรือคอยล์ที่เคลือบสิ่งปนเปื้อน

อาจทำาให้ลดความสามารถในการถ่ายเท
อุณหภูมิได้ รวมทั้งมลพิษทางอากาศ
สามารถก่อให้เกิดกรด ที่ทำาให้คอยล์และ
โลหะเสื่อมสภาพทางเคมีได้ นอกจากนี้ 
สิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นเกลือในบริเวณ
ชายฝั่งสามารถทำาให้เกิดการรั่วได้อีกด้วย

คราบภายในท่อและการสึกหรอ

คอยล์สามารถชำารุดจากภายในได้    
ซึ่งอาจเกิดได้โดยระบบบำาบัดน้ำาอย่าง     
ผิดวิธี คลอรีน การไหลของของเหลว
ความเร็วสูง สิ่งปนเปื้อนที่ทำาให้เกิดการ
กัดกร่อน และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆอาจจับตัว
ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้สามารถลด 
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อน  

ลดประสิทธิภาพการทำางานหรือแม้กระทั่ง
ทำาให้หยุดการไหลของของเหลวโดยสิ้นเชิง

การใช้งานตามปกติ

เวลาที่ผ่านไป หรือการใช้งานในแต่ละวัน
อาจทำาให้คอยล์ทุกชนิดชำารุด ตัวเชื่อม
ระหว่างครีบ และท่อที่ประกอบเป็นคอยล์
อาจเสื่อมสภาพลงเนื่องจากสนิม 
อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำามากอยู่ตลอดเวลา 
และแรงสั่นสะเทือนที่มากเกินปกติอาจทำาให้
ตัวเชื่อมหลุดออก รวมถึงไอน้ำาก็อาจทำาให้
เกิดสนิมขึ้นภายใน ซึ่งทำาให้คอยล์เกิดการ
ชำารุดหรือไม่มีประสิทธิภาพ



Trane solutions :
Making buildings better for life

ผลงาน

คอยล์เทรนถูกออกแบบ วางแผน สร้างและทดสอบเพื่อประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งสำาหรับการใช้งานให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้       
โดยไม่คำานึงถึงประเภทของเครื่องที่ใช้และรูปแบบการใช้งาน คอยล์เทรนที่ใช้เปลี่ยนแทนคอยล์ตัวเก่าจะช่วยให้เครื่องทำางานดีที่สุด

นวัตกรรมของเทรน

ก่อตั้งเมื่อร้อยปีที่แล้วโดยความเชื่อที่ว่าจิตนาการและแรงบันดาลใจสามารถชนะปัญหาทุกอย่าง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ของเทรนทำาให้เป็นตำานานหน้าหนึ่งของอุตสาหกรรม ปัจจุบันคอยล์เทรน เป็นผลิตภัณฑ์ของนวัตกรรมอายุร่วม 100 ปีเพื่อที่สร้างผลงานให้
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและอายุการใช้สูงสุด 

ปณิธาน

ในฐานะที่เป็นบริษัทแห่งหนึ่ง ความอยู่รอดขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของบริษัท และชื่อเสียงของเทรนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสินค้าเช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา ปณิธานของเทรน คือการทำาให้ลูกค้าพึงพอใจนับแต่วันที่ลูกค้าติดต่อเรา นับตั้งแต่การขอใบเสนอราคา    
ขั้นตอนการจัดหา การผลิต รวมถึงการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การติดตั้งและการดูแลไปตลอดอายุการใช้งาน เราต้องการให้ลูกค้าทุกคน  
ยังคงเป็นลูกค้าของเทรนต่อไป ปณิธานของเราต่อลูกค้าจึงสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายนั้น

ความรู้

เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม ความเข้าใจอันถ่องแท้ในเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม และการไม่หยุดค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งจำาเป็น      
เป็นระยะเวลาร่วมร้อยปีที่เทรนสร้างและรักษาความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมเครื่องควบคุมระบายความร้อนและระบบปรับอากาศ โดยการ     
ร่วมงานกับวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ทุกคนมีความปราถนาเดียวกันคือ การเป็นผู้รู้จริงและแสวงหาการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ชีวิตลูกค้าของเราดีขึ้น



COIL-SLB004-TH  September 18, 2013


