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จจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสำ�คัญกับการประหยัดพลังงาน
กั น เป็ น อย่ า งมาก รวมไปถึ ง การประหยั ด พลั ง งานในระบบ

ปรั บ อากาศขนาดใหญ่ ห รื อ เครื่ อ งชิ ล เลอร์ ซึ่ ง ทาง ‘เทรน’ มี
อุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ เ ครื่ อ งชิ ล เลอร์ ข อง
คุณได้ นัน
่ คือ Adaptive Frequency Drive (AFD) ทีท
่ �ำ หน้าทีค
่ ล้าย
Inverter ในเครื่ อ งปรั บ อากาศขนาดเล็ ก ที่ ทำ � ให้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ใน
ปริมาณที่น้อยลง ช่วยลดรอบหมุนของมอเตอร์ เหมาะกับการ
ใช้งานแบบ Part load ซึ่งสามารถช่วยในการประหยัดพลังงาน
และลดค่ า ใช้ จ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการได้ เ ป็ น อย่ า งมาก โดยทาง
‘เทรน’ ได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
หลายแห่ง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พัลลภ เตชะสุวรรณ์
Trane Thailand Country Leader

สำ � นั ก งานใหญ่ , โรงงานผลิ ต มั น ฝรั่ ง เลย์ และโรงงานผลิ ต น้ำ �
อัดลม ‘โค้ก’ ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม AFD ให้กับเครื่องชิลเลอร์
ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินการติดตั้งและทดสอบประสิทธิภาพ
แล้วบางส่วน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ จากการที่ช่วยผู้ประกอบ
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 30%
และเพื่อตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัยของผู้อยู่อาศัยภายใน
อาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำ�นักงาน หรือที่พักอาศัย ‘เทรน’ ได้
เปิ ด ตั ว ‘Wifi Thermostat’ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถควบคุ ม
เครื่ อ งปรั บ อากาศผ่ า นมื อ ถื อ หรื อ แท็ บ เล็ ต ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น
‘Trane Wifi’ ได้ อ ย่ า งสะดวกและง่ า ยดาย สำ � หรั บ เครื่ อ งปรั บ
อากาศ ‘เทรน’ แบบซ่อนในฝ้าเพดาน (Concealed Type) โดย
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในฉบับครับ
นอกจากนี้ ‘เทรน’ ยังได้พัฒนา Chilled Motor Fan Coil โดย
ใช้ ม อเตอร์ ก ระแสตรง (DC Motor) ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ป ระหยั ด การใช้
พลังงานได้มากกว่ามอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) ถึง 30%
และยั ง ช่ ว ยให้ ก ารทำ � งานของเครื่ อ งเงี ย บยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ย โดยราย
ละเอียดเพิ่มเติมจะนำ�มาเสนอให้ท่านทราบในฉบับหน้าครับ
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PR News : เทรน (ประเทศไทย) ร่วมเสวนา
ในงาน ‘ฤา VRF จะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์
Episode 2’
Dewy Series 5 เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวนใต้ฝ้าเพดาน ใหม่ล่าสุดจากเทรน……

NEW! WIFI THERMOSTAT ชุดควบคุม

เครื่องปรับอากาศ ผ่าน App ‘Trane Wifi’
ระบบฉีดน้ำ�ยาในเครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง
ตำ�แหน่งติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิของ
น้ำ�เย็นกลับ ในเครื่องชิลเลอร์

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>
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PR News

เทรน (ประเทศไทย) ร่วมเสวนาในงาน

‘ฤา VRF จะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ EPISODE 2’

นายสุ ชี พ จงจิ ต ตาภิ บ าล Applied Sales Leader, เทรน
(ประเทศไทย) ร่วมเสวนาในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง ‘ฤา VRF จะ
เป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ Episode 2’ (The Empire (Chiller) Strike
Back) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
(ACAT) เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเนื้อหาการเสวนา
ในครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆระหว่าง
เครื่องทำ�น้ำ�เย็น (Chiller) และเครื่องปรับอากาศระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow Systems) อาทิ ประสิทธิภาพของระบบ,
ความปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้ ง าน, เทคโนโลยี ก ารทำ � งานของระบบ,
ความคุ้มค่าในการลงทุน, ความยืดหยุ่นของระบบ, การดูแลรักษา,
ความคงทน และเสถียรภาพของระบบ เป็นต้น

นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรม
ปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ซ้าย)
นายสุชีพ จงจิตตาภิบาล (ขวา)

2

Dewy Series 5

Dewy Series 5 เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวนใต้ฝ้าเพดาน (Ceiling-Suspended Type)
รูปทรงทันสมัย ใหม่ล่าสุดจากเทรน……
●● ขนาดทำ�ความเย็น 12,700 – 40,000 BTU/h.
●● ใช้สารทำ�ความเย็น R32 ที่มีค่า GWP (Global Warming Potential) ต่ำ� เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
●● Outdoor Unit ทำ�จาก Galvanized steel ผ่านกรรมวิธี Powder Paint เพื่อป้องกันสนิม
●● Copper Condenser Coil คอยล์ระบายความร้อนทำ�ด้วยทองแดงที่มีความทนทานสูง
●● ติดตั้ง Capillary Tube หรืออุปกรณ์ลดความดันสารทำ�ความเย็นที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต
* ช่วยให้เครื่องทำ�งานเงียบ ไร้เสียงรบกวนภายในห้อง
* การติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้หุ้มฉนวนท่อสารทำ�ความเย็นทั้งท่อ suction และ liquid

●● มีอุปกรณ์ควบคุมการทำ�งานให้เลือก 2 แบบ คือ Digital LED Wired Control และ Wireless
Control (รีโมทไร้สาย)
●● ประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกรุ่น ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2017
●● รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
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WIFI THERMOSTAT

NEW WIFI THERMOSTAT

ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ผ่าน App ‘Trane Wifi’
ชุดควบคุมการทำ�งานของเครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ แบบซ่อนในฝ้าเพดาน (Concealed Type) ที่สามารถสั่งงาน
ผ่านมือถือได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านแอพพลิเคชั่น ‘Trane Wifi’ โดยใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS
หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสสวยงาม เหมาะกับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน, คอนโดมิเนียม, อาคารสำ�นักงาน หรือ
โรงแรม สามารถเพิ่มรีโมทไร้สายได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
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WIFI THERMOSTAT

Features : Display and Main Unit
●● หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสและแสดงผลแบบ LCD
●● โหมดการทำ�งาน FAN/COOL/DRY
●● ความเร็วพัดลม 4 ระดับ HIGH/MEDIUM/LOW/AUTO
●● ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15° - 30°C
P/N : 690413650001
(มาพร้อม Main Unit และ สาย Cable 4 เมตร)

●● หน้าจอพร้อมไฟ Backlight ปรับลดแสงสว่างหน้าจอได้
●● หน้าจอสามารถแสดงผลด้วยค่าอุณหภูมห
ิ อ
้ งหรืออุณหภูมต
ิ ัง
้ ค่า
●● ช่องรับสัญญาณอินฟราเรด เพื่อใช้กับรีโมทไร้สาย (Option)
●● แสดงผลเมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น เซ็นเซอร์ขาด, การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตมีปัญหา เป็นต้น

(OPTION)
P/N : 024-0498-001

●● สัญญาณ ON-OFF/ Power Supply : 220-240Vac, 50/60Hz
Compressor Relay : 5A(resistance)/ 1A(inductive)
@250Vac
●● Fan Relay : 10A(resistance)/ 3A(inductive) @250Vac

Features : Mobile Application
●● ใช้ ง านได้ ทั้ ง บนมื อ ถื อ และแท็ ป เล็ ต โดย download application
“Trane Wifi” (ทั้ง Android และ iOS)
●● สามารถเปิด-ปิด/ ปรับความเร็วพัดลม/ ปรับอุณหภูมิ ได้จากระยะไกล
เหมือนการใช้งานชุดควบคุมปกติ
●● แสดงผลได้ทั้งอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตั้งค่า
●● เพิ่มการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศได้ไม่จำ�กัด และสามารถตั้งชื่อ
ห้องเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
●● แสดงผลเมื่ อ เกิ ด ความผิ ด ปกติ เช่ น เซ็ น เซอร์ ข าด, การเชื่ อ มต่ อ
อินเตอร์เน็ตมีปัญหา เป็นต้น
●● ผู้ใช้งานสามารถตั้งรหัสส่วนตัว หรือ Password เพื่อป้องกันการเข้า
ใช้งานจากบุคคลภายนอกอื่นๆ
●● เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไว้ตลอดเวลาผ่าน Wifi Router ณ จุดติด
ตั้งชุดควบคุม ก็สามารถใช้งาน “Wifi Thermostat” ผ่านมือถือหรือ
แท็ปเล็ตได้ทุกที่ ตลอดเวลา

ค้นหา Application “Trane Wifi”

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>
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ระบบฉีดน้ำ�ยาในเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

ระบบ

ฉีดน้ำ�ยา ในเครื่องปรับอากาศ

แบบติดผนัง

เครื่องปรับอากาศในปัจจุบันมีระบบฉีดน้ำ�ยา 2 แบบ
คือ ฉีดใน และฉีดนอก ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน ดังนี้

แบบฉีดใน

เป็นแบบที่อุปกรณ์ลดความดันน้ำ�ยาอยู่ที่ชุด Fan Coil
Unit เป็นแบบที่มีใช้ในระบบปรับอากาศมาก่อนทั้งเครื่อง
ปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบแบบนี้ท่อน้ำ�ยา
จะร้อนหนึ่งเส้น (ท่อ Liquid) และท่อเย็นหนึ่งเส้น (ท่อ
Suction) ในการติ ด ตั้ ง แอร์ ส ามารถหุ้ ม ฉนวนที่ ท่ อ เย็ น
เพียงเส้นเดียวได้ ในกรณีแบบนี้จะหุ้มฉนวนท่อรวมกันไม่
ได้เด็ดขาดเพราะความร้อนจากท่อ Liquid จะถ่ายเทไป
สู่ท่อ Suction และจะทำ�ให้ประสิทธิภาพการทำ�ความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศลดลง เครื่องปรับอากาศแบบฉีด
ใน มีข้อดีคือหุ้มฉนวนท่อเพียงเส้นเดียวได้ ทำ�ให้ประหยัด
ค่าติดตั้ง และสามารถเดินท่อน้ำ�ยาได้ค่อนข้างไกล แต่มี
ข้อเสียคือคนที่อยู่ภายในห้องอาจจะได้ยินเสียงฉีดน้ำ�ยา
ได้ ทำ�ให้ระยะหลังเริ่มนิยมน้อยลง

แบบฉีดนอก

เป็นแบบที่อุปกรณ์ลดความดันน้ำ�ยาอยู่ที่ชุด Condensing Unit จึงมีผู้ผลิตเริ่มนำ�มาใช้กับเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ซึ่งมักติดตั้งในห้องนอนเพื่อแก้ปัญหาเสียง
ฉีดน้ำ�ยาดังภายในห้อง และมีข้อดีคือสามารถลดขนาด
ท่อน้ำ�ยาลงได้ ทำ�ให้ประหยัดค่าติดตั้ง แต่จะสามารถเดิน
ท่อน้ำ�ยาได้สั้นลงจากแบบฉีดใน ระบบแบบนี้ท่อน้ำ�ยาจะ
เย็นทั้งสองเส้น ยิ่งเดินท่อยาวเท่าไรขนาดการทำ�ความ
เย็นของเครื่องมีโอกาสจะลดลงมากขึ้น ดังนั้นจึงต้อง
หุ้มฉนวนท่อน้ำ�ยาทั้ง 2 ท่อเป็นอย่างดี และหุ้มแยกทั้ง
ท่อ Liquid และ Suction เพราะถ้าหุ้มฉนวนท่อน้ำ�ยาไม่ดี
หรือหุ้มฉนวนบางเกินไป นอกจากจะทำ�ให้สูญเสียความ
เย็นไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาน้�ำ หยดเกาะบริเวณท่ออีกด้วย
ปัจจุบันมีผู้ผลิตออกแบบใช้ในเครื่องปรับอากาศแบบอื่น
มากขึ้ น นอกจากแบบติ ด ผนั ง เพราะต้ อ งการให้ เ ครื่ อ ง
ปรับอากาศภายในห้องไม่มีเสียงรบกวนจากการฉีดน้ำ�ยา

ระบบฉีดน้ำ�ยาแบบฉีดใน
ข้อดี
หุ้มฉนวนท่อเย็น
(ท่อ Suction) เพียงเส้น
เดียวได้ ทำ�ให้ประหยัดค่า
วัสดุอุปกรณ์
เดินท่อน้ำ�ยาได้ค่อนข้าง
ไกล

ข้อเสีย

ระบบฉีดน้ำ�ยาแบบฉีดนอก
ข้อดี

ภายในห้องที่เปิดแอร์ จะ
มีเสียงฉีดน้ำ�ยารบกวน

ลดขนาดท่อน้ำ�ยาลงได้
ทำ�ให้ประหยัดค่าติดตั้ง
ไม่มีเสียงฉีดน้ำ�ยา
รบกวนภายในห้อง

ข้อเสีย
เดินท่อน้ำ�ยาได้ระยะสั้น
กว่าแบบฉีดใน
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ตำ�แหน่งติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิของน้ำ�เย็นกลับ

ตำ�แหน่งติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิของน้ำ�เย็นกลับ
(Chilled water return temperature) ในเครื่องชิลเลอร์
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รูปที่ 1 : ตำ�แหน่งเครื่องวัด
อุณหภูมิของน้ำ�เย็นกลับที่
เป็นตัวแทนของระบบ

TO CHWS HEADER

FROM BUILDING

FROM BUILDING

FROM BUILDING

FROM BUILDING

TO CPMS

TO CHILLER

ในการออกแบบระบบน้ำ�เย็นขนาดใหญ่ มักมีการทำ�ท่อร่วม (Header) ในการรับน้ำ�เย็นกลับจากส่วนต่างๆ
ของอาคาร ซึ่งในแต่ละส่วนอุณหภูมิของน้ำ�เย็นกลับมีโอกาสที่จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับโหลดภาระความร้อน
ที่เกิดขึ้น ตำ�แหน่งที่ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) ต้องเป็นตัวแทนของอุณหภูมิของ
น้ำ�เย็นกลับของทั้งอาคาร เมื่อติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิในตำ�แหน่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้ว และต้องทำ�การย้าย
มายังตำ�แหน่งใหม่ จะทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายและเวลาที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้ความสำ�คัญกับเรื่องดังกล่าว
โดยปกติตำ�แหน่งของเครื่องวัดอุณหภูมิ ควรติดตั้งในตำ�แหน่งที่น้ำ�เย็นกลับจะถูกส่งไปยังเครื่องทำ�น้ำ�เย็น
(Chiller) เพราะเป็นส่วนที่น้ำ�เย็นจากทุกๆ ส่วนของอาคารสามารถผสมกันได้ดี ดังรูปที่ 1 และไม่ควรติดตั้ง
เครื่องวัดอุณหภูมิในตำ�แหน่งที่น้ำ�นิ่ง เช่น ตำ�แหน่งปลายของท่อร่วม ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 : ตำ�แหน่งเครื่องวัด
อุณหภูมิของน้ำ�เย็นกลับที่
ได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง

บริษัท แอร์โค จำ�กัด เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 30-31 ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2761 1111, 0 2761 1119

