
การบริการดานระบบปรับอากาศแบบครบวงจร
เทรน (ประเทศไทย)



เทรน (ประเทศไทย) หนึ่งในกลุมธุรกิจของ Ingersoll Rand เปน
ผูใหบริการดานระบบปรับอากาศอยางครบวงจรโดยทีมผูเชี่ยวชาญ
และพนักงานท่ีมีความชำนาญงานดานวิศวกรรมปรับอากาศ ตั้งแต
การออกแบบ การติดตั้งระบบปรับอากาศ การทำงานของเคร่ือง
ปรับอากาศ การบำรุงรักษาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
ตลอดจนการปรับปรุงระบบใหมีความทันสมัยมากข้ึน นอกจากน้ัน
เทรนยังเปนบริษัทผู ใหบริการดานระบบปรับอากาศรายแรก
ของประเทศไทยที ่ไดร ับการรับรองระบบตามมาตรฐานสากล
ISO 9001:2000 

เพื่อการทำงานของระบบปรับอากาศและการจัดการดานพลังงาน
ของอาคารให สามารถทำงานได อย างม ีประส ิทธ ิภาพสูงส ุด 
การทำงานรวมกับ เทรน ตั้งแตเริ่มตนเปนวิธิการบริหารจัดการ
การใชพลังงานท่ีดีที่สุด เพราะผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบระบบ
ปรับอากาศของเทรนจะเปนผูใหคำปรึกษาและดำเนินการตามขอ
กำหนดและความตองการของลูกคาอยางเอาใจใส พัฒนาระบบ 
และเลือกสรรอุปกรณตางๆอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบปรับอากาศสูงสุดควบคูไปกับการใชพลังงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนสำคัญ



 การติดต้ัง การตรวจสอบและการปรับเปล่ียนระบบปรับอากาศใหทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ ปจจัยสำคัญในการทำใหระบบปรับอากาศท้ังระบบทำงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งผูเชี่ยวชาญของเทรนสามารถอธิบาย ใหเหตุผล และตรวจสอบการ
ทำงานของระบบปรับอากาศไดอยางแทจริง เพื่อใหผูที่เกี่ยวของเขาใจและม่ันใจในการทำงาน
ของอุปกรณตางๆ พรอมทั้งสามารถวิเคราะหการทำงานเบ้ืองตนของระบบไดอันจะชวยให
ระบบปรับอากาศของทานสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนับตั้งแตเริ่มตน 

 นอกจากน้ี เทรน ยังมีบริการขยายระยะเวลาการรับประกัน การบริหารจัดการระบบ
ตลอดจนการวางแผนและปองกันเพื่อการบำรุงรักษาและซอมแซมบริการเหลานี้ไดรับการ
ออกแบบมาเพื่อใหทุกสวนที่เกี่ยวของสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชตนทุน
นอยที่สุด และเน่ืองจากทีมงานบริการของเทรนใหบริการลูกคาดวยความเช่ียวชาญ ลูกคา
จึงมั่นใจและไววางใจไดวา จะไดรับการบริการอยางสมบูรณแบบ
 
 รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของอากาศภายในอาคารการบงชี ้และการจัดการดาน
ความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบและการควบคุมตนทุนการดำเนินงานอยางมืออาชีพ 

 ถึงแมวาระบบปรับอากาศของอาคารน้ันๆ จะติดตั้งและใชงานมานานหลายปแลว เทรน
ก็สามารถชวยเปล่ียนใหม ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมสวนประกอบของระบบใหทำงานไดอยาง
ตอเน่ืองตามมาตรฐานสากลและการใหบริการดานพลังงานของเทรนยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประหยัดพลังงานและลดตนทุนการดำเนินงานของทานไดอีกดวย 



Trane Care Extensive Services

โปรดเชื่อมั่นและใหเราอยูเคียงขางเพื่อดูแลระบบปรับอากาศในอาคารของคุณ

Trane Care ขอเสนอบริการดานระบบปรับอากาศที่ครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ 
ปรับอากาศมืออาชีพของเราที่พรอมวิเคราะหเปาหมายและแนะนำ  วิธีการที่ดีที่สุดใหกับระบ

เพ่ือประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของระบบปรับอากาศ ทีมงานบริการของ เทรน ไดรับการฝกฝนและพัฒนาเพ่ือใหบริการลูกคา
ของเราดวย 3 เปาหมายสำคัญที่อยูในใจของเราเสมอมา 



นั่นคือ การบริการของเราตองตอบสนองเพ่ือใหเกิดความม่ันใจและไววางใจ
ได (Reliability), การบริการของเราตองตอบสนองการใชพลังงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (Energy)และการบริการของเราตองรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม
(Environment)

 เพื่อสงเสริมให ลูกคาทุกทานประสบความสำเร็จสูงสุดทางธุรกิจ ดวยทีมวิศวกร
บบอาคารของคุณ 



Trane Care พรอมที่จะเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นของคุณให
สามารถดำเนินงานไดเสมือนใหมอยูเสมอและชวยลดความเสี่ยงที่อาจทำอันตรายตอ
เครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบและยืดอายุการใชงานของอุปกรณ
ตางๆ ใหยาวนานข้ึน  

1. โปรแกรมวิเคราะหการส่ันสะเทือน (Vibration Analysis Program)
2. โปรแกรมตรวจสอบการสึกหรอของทอทองแดง (Eddy Current Tube Testing  
 Program)
3. โปรแกรมปองกันคอมเพรสเซอรหยุดทำงาน (Compressor Failure Protection  
 Program)
4. โปรแกรมตรวจสอบความรอน (Thermal Scan Program)

ดวยความใสใจและมุงมั่นอยางจริงจังในการอนุรักษพลังงาน Trane Care พรอมให
บริการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบของคุณใหสามารถดำเนินงานดวยระบบประหยัด
พลังงานท่ีดีที่สุด และตอบสนองความตองการไดรวดเร็วท่ีสุด 

5. โปรแกรมทำความสะอาดอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน (Exchanger Cleaning  
 Program)
6. โปรแกรมปรับแตงระบบแบบประหยัดพลังงาน (Fine Tune HVAC System  
 Program)
7. โปรแกรมปรับปรุงระบบควบคุมใหม (Control Retrofit Program)
8. โปรแกรมติดตามและประมวลผลระบบจากระยะไกลแบบ Real Time (Remote  
 Monitoring Service Program)

 สำหรับความตองการของลูกคาท่ีหลากหลาย Trane Care Service ขอนำเสนอวิธี
การเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพการจัดการระบบของอาคาร โดยเฉพาะระบบปรับอากาศ
ขนาดใหญที่ครอบคลุมถึงระบบปฏิบัติการ ระบบประหยัดพลังงาน และระบบรักษา
สิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด



 ดวยความเช่ียวชาญและประสบการณของเรา บุคลากรของ Trane Care 
พรอมใหคำปรึกษาในเรื่องตางๆแกผูประกอบการหรือผูที่ดูแลและบริหารจัดการระบบ
ไดอยางมืออาชีพ เชน Building Carbon Foot Print การควบคุมตัวแปรท่ีมี
ผลตอสุขภาพ ความสะดวกสบาย หรือความปลอดภัยเพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กำหนด

9.  โปรแกรมทดสอบรอยร่ัวและตรวจสอบสารทำความเย็น (Leak Testing &  
 Refrigerant Monitor Program)
10. โปรแกรมดูแลและปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Hygiene Com- 
 prehensive Solution)
11. โปรแกรมปรับเปล่ียนสารทำความเย็นใหม (Refrigerant Retrofit Program)
12. โปรแกรมการนำสารทำความเย็นกลับมาใชใหม (Refrigerant Recovery  
 Program)



Trane optimizes the performance of homes and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfort-
able and energy efficient environments, Trane offers a brand portfolio of advanced controls and HVAC systems, comprehensive building services,  and parts. 
For more information, visit www.tranethailand.com.   
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เทรน (ประเทศไทย)
ชั้น 30 – 31 อาคารวานิช 2, 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
Trane Service Hotline สำหรับชิลเลอรและระบบปรับอากาศขนาดใหญ: 08 2332 8800
โทร: 0 2704 9870, 0 2704 9999
แฟกซ:  0 2704 9630
http://servicecare.tranethailand.com, www.tranethailand.com

 


