


Cassette Wireless Control

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝงใตฝาท่ีใหรูปทรงเพรียวบาง 
หรูหราลงตัวกับหองทุกสไตล พรอมกระจายพลังเย็น 
4 ทิศทาง กวางไกลท่ัวถึงทุกมุมหอง ไดอยางรวดเร็ว 

H/UTB 000,06 – 000,81 ตแตั้งกอืลเหใท่ีมีดานขยวดะลแ  
จึงเหมาะกับหอง ขนาดใหญ ท่ีตองการความหรูหรามี 
ระดับ ต้ังแตขนาด 24-80 ตร.ม. เชน หองนอนใหญ 
หองรับแขก และหองรับประทานอาหาร

•  ชวยประหยัดพลังงานดวยความเย็นเต็ม
 บีทียู เย็นสบายคุมคาเงินท่ีตองจาย
• รับประกันคอมเพรสเซอรนาน 7 ปเต็ม

เทรน Cassette หน่ึงใน Home Comfort Solutions 
จากเทรนท่ีพิถีพิถันทุกความเย็นสบาย เพ่ืออากาศท่ีเย็น 
บริสุทธ์ิและตอบรับกับทุกความตองการของชีวิตยุคใหม

• รีโมทคอนโทรลไรสายดีไซนใหม ใชงานงาย

• สัมผัสลมเย็นอยางตอเน่ืองดวยระบบควบคุม

 ความเร็วพัดลมได 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ

 และอัตโนมัติ

• Sleep Mode ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมขณะ

 นอนหลับ

• Dry Mode ลดความช้ืน ชวยใหรูสึกสบายตัว

 มากย่ิงข้ึน

• Swing Function กระจายลมเย็นใหท่ัวถึงทุก

 มุมหองโดยอัตโนมัติ

• สามารถเลือกปรับอุณหภูมิไดต้ังแต 16-32°C

• ต้ังเวลาเปด-ปดเคร่ืองอัตโนมัติลวงหนา 24 ช่ัวโมง

นย็เมาวคมรรกตวัน
นรทเกาจกลโบัดะรรูหยวส



ดวยดีไซนท่ีออกแบบมาเพ่ือใหเหมาะ 
สมกับการตกแตงภายในหองท่ีทันสมัย 
Trane Cassette รูปทรง เพรียวบาง 
กะทัดรัดประหยัดพ้ืนท่ี ในการติดต้ัง 
อีกท้ังยังสามารถกระจายความเย็นไดท่ัว 
ถึงทุกมุมหองอยางรวดเร็ว

 • สวยหรู ทันสมัยและบางซอนรูป   
  พรอมดวยดีไซนท่ีออกแบบให
  เขาไดกับทุกการตกแตงของหอง

 • ทํางานเงียบสนิทเพราะเล็งเห็นถึง   
  ความสุขสบายของการพักผอน   
  เทรนจึงไดพัฒนาการทํางาน   
  ของเคร่ืองใหเงียบสนิทไม
  รบกวนการพักผอนของคุณ

พรอมดวย Condensing Unit 
ท่ีมีมาตรฐานการทํางานสูง 
รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร
นานถึง 7 ป

Condensing Unit รูปทรงกะทัดรัด 
สวยงามเคลือบ Galvanize สามารถ 
ติดต้ังไดในพ้ืนท่ีจํากัด เช่ือถือไดใน 
การทํางานท่ีให ประสิทธิภาพสูง 
ดวยระดับเสียงท่ีต่ํา พรอมดวย 
คอมเพรสเซอรคุณภาพสูงท่ี เทรน
รับประกันนานถึง 7 ป

อุปกรณพิเศษ (Option)
 • คอยลระบายความรอนแบบ  
  Blue Fin, Copper Fin หรือ  
   นอรกดักรากนกังอปราสบอลืคเ
  TR-DTM พรอมดวย Stainless  
  Casin เพ่ือปองกันการกัดกรอน  
  สําหรับการใชงานในพ้ืนท่ีท่ีมี  
  การกัดกรอนสูง เชน ริมทะเล

 • ยาบะรนวส llirG egrahcsiD °54   
  ความรอนแนวเฉียง 45 องศา  
  เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการระบาย  
  ความรอน แมในพ้ืนท่ีจํากัด

ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง ดวย 
 ยาจะรกถรามสาที่ noitcnuF gniwS

ลมเย็นไดรอบทิศทางอยางท่ัวถึง 
รวดเร็วทุกพ้ืนท่ี แมวาจะเปนหอง 
ขนาด  ศิทดนหำกถรามาสะลแ ญหใ
ทางลม เพ่ือสงความเย็นเฉพาะท่ี 
ซ่ึงสามารถเลือกไดตามความพอ 
ใจของคุณ

ดวยขนาด เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี 
ความสูงเพียง 23 เซนติเมตร* 
จึงชวยประหยัดพ้ืนท่ีสําหรับการ
ติดต้ังในฝาไดมาก
(*รุน MCCE18-242B)

ettessaC นรุ นรทเศากาอบัรปงรื่อคเ  
ไดรับการออกแบบอยาง พิถีพิถัน 
และมีคุณภาพ ไดรับมาตรฐานตาม 
กฎหมายประสิทธิภาพพลังงาน 
มอก. 2134-2553 คุณจึงม่ันใจ 
ไดวา เคร่ืองปรับอากาศเทรนทุก 
เคร่ืองมีความเย็นเต็มบีทียู พรอม 
การประหยัดไฟสูงสุด

ใช สาร ทําความ เ ย็น 
R32   ท่ีเปนมิตรตอ 
ส่ิงแวดลอมไมทําลาย 
ช้ันโอโซนในบรรยากาศ

•

•

•

•

Terminal Block 
ในคอนเดนซ่ิงเปนชนิดไมลามไฟ

และผานมาตรฐาน IEC60335-2-402-40
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