EN-61-SI00006
รายละเอียดเครื่ องปรับอากาศแบบแบบฝังฝ้า Inverter รุ่น SSC-36D-A-DTMP1/SOR-36D-A-DTMP1
รายละเอียดเครื่ องปรับอากาศ ขนาดทาความเย็น มากกว่า หรื อเท่ากับ 36,000 บีทียู / ชม. ช่วงการทางาน (18,300 - 40,200 บีทียู / ชม.)
ประกอบด้วย
1. หน่ วยส่ งลมเย็น ( FAN COIL UNIT ) เป็ นระบบฝังฝ้า
1.1 เมื่อใช้งานร่ วมกับเครื่ องระบายความร้อนแล้วสามรถทาความเย็น ( COOLING CAPACITY ) ได้ 36,344 บีทียู / ชม.
และมีค่าพิกดั การทาความเย็น ( SEER ) 17.33 แสดงโดยฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
1.2 สามารถปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง ในแนวบน – ล่าง แบบ AUTO โดยมีปริ มาณลมเย็นได้ไม่ต่ากว่า 1.200 ลูกบาศก์
ฟุต / นาที
1.3 คอยล์ล่งลมเย็นทาด้วยท่อทองแดงผิวแบบเกลียว ( INNER GROOVED TUBE ) และมีครี บอลูมิเนียม (
ALUMINIUM LOUVER SLITTED FIN ) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกลจานวนไม่ต่ากว่า 17 ครี บ ต่อระยะ 1 นิ้ว
โดยครี บอลูมิเนียมต้องมีการเคลือบผิวด้วยสาร ML71 และมีผลทดสอบว่าสามารถทนการกัดกร่ อนของไอเกลือ (Salt Spray
Test) ไม่ต่ากว่า 700 ชัว่ โมง
1.4 ขนาดพื้นที่ผิวหน้า แผงอีแวพอเรเตอร์

( FACE AREA ) มีพ้นื ที่ไม่ต่ากว่า 4.42 ตารางฟุต

1.5 พัดลมเป็ นแบบเทอร์โบ ( TURBO FAN ) ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์
1.6 มอเตอร์ ชนิด BLDC ( Brushless DC ) Motor ประหยัดไฟและเสี ยงเงียบกว่ามอเตอร์ทวั่ ไป
1.7 มอเตอร์พดั ลมส่งลมเย็นสามารถปรับความเร็ วได้ 3 ระดับโดยรี โมทตัวเย็น เพื่อปรับระดับลมตัวเย็นให้เหมาะสมกับ
ความต้องการความเย็นของห้องในเวลานั้นๆ เพื่อประหยัดไฟ เสี ยงเงียบ และได้ปริ มาณลม ที่เหมาะสมกับความเย็น โดย
มอเตอร์เป็ นแบบหล่อลื่นถาวร ( PERMANENT LUBRICATED TYPE ) ใช้กบั ระบบไฟ 220 V /1 Ph /50 Hz โดยมอเตอร์
ต้องเป็ นมอเตอร์ DC ประสิ ทธิภาพสูง ประหยัดไฟ และโครงสร้างต้องเป็ น resin ฉี ดหุม้ มิดชิด เพื่อลดเสี ยงที่ออกจากมอเตอร์
1.8

เครื่ องควบคุมความเย็นแยกจากตัวเครื่ องเป็ นแบบไร้สายระบบ DIGITAL CONTROL สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่

ในช่วง 15 – 30 องศา และสามารถปรับเพิ่ม – ลดอุณหภูมิช่วงละ 0.5 องศา
1.9 แผ่นกรองอากาศ ( AIR FILTER ) ชนิดถอดล้างได้ ทาด้วยพลาสติก ( FILTER MAT )

1.10 มีระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ (DOUBLE A.P.S.) ระบบฟอกอากาศประสิ ทธิภาพสูง ซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้า สูงถึง 3,000
โวลต์ ในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการดักจับฝุ่ นละเอียด เชื้อโรคต่างๆ ที่ขนาดใหญ่กว่า 0.01 ไมครอน แต่กินไฟน้อย
และปลอดภัย เนื่องจากใช้กระแสไฟฟ้าต่ากว่า 6 มิลลิแอมป์ ซึ่งอยูใ่ นระดับที่ปลอดภัย ระบบฟอกอากาศดังกล่าวต้องได้รับการ
รับรองประสิ ทธิภาพจากหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจว่าสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดไม่ต่ากว่า 0.01 ไมครอน ด้วย
ระบบสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (High Voltage generator) และยังสามารถฟอกอากาศได้ 24 ชัว่ โมงโดยมีปุ่มเปิ ดระบบฟอก
อากาศได้ขณะแอร์หยุดการทางาน และรับรองความปลอดภัยจากกรมชีวอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ทดสอบตาม
มาตรฐานสากล IEC 335-2-65 และมีชุดสาธิตแสดงประสิ ทธิภาพว่าสามารถฟอกอากาศให้ได้เห็นจริ ง
1.11 Turbo A.P.S. ระบบฟอกอากาศประสิ ทธิภาพสูงเทคโนโลยีเดียวกับห้องผ่าตัด ซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้า สูงถึง 5,000 โวลต์
ระบบฟอกอากาศ Turbo A.P.S. จะถูกเปิ ดทางานหลังจากแอร์ปิดเครื่ อง โดยสามารถกดปุ่ ม Turbo A.P.S. ที่รีโมทคอนโทรล
ไร้สาย ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปิ ดระบบฟอกอากาศ Turbo A.P.S. ให้ทางานเพื่อสร้างโอโซนในการฟอกอากาศ ทาให้อากาศใน
ห้องสดชื่น โดยระดับการปล่อยโอโซนต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยจากกรมชีวอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข
ทดสอบตามมาตรฐานสากล IEC 335-2-65
1.12 ตัวถังเครื่ องเป่ าลมเย็นออกแบบไม่ให้มีเสี ยงรบกวน ทาด้วยแผ่นเหล็ก ( GI ELECTRO GALVANIZED STEEL )
พร้อมบุฉนวน POLYETHELENE FOAM CLOSED CELL และผ่านการอบเคลือบสี ป้องกันสนิมอย่างดีจากโรงงานผูผ้ ลิต
1.13 มีถาดน้ าทิ้งอยูภ่ ายในตัวเครื่ องเป่ าลมเย็น และท่อน้ าทิ้งขนาดไม่เล็กกว่า 3/4 นิ้ว เพื่อต่อไปยังท่อน้ าทิ้งภายนอกอาคาร
2. หน่ วยระบายความร้ อนด้ วยอากาศ ( AIR COOLED CONDENSING UNIT )
2.1 เมื่อทางานร่ วมกับเครื่ องส่งลมเย็นแล้วสามารถทาความเย็น ( COOLING CAPACITY ) ได้ 36,344 บีทียู / ชม. และ
มีค่าพิกดั การทาความเย็น ( SEER ) 17.33 แสดงโดยฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.2 คอมเพรสเซอร์ ( COMPRESSOR ) เป็ นแบบฝาปิ ดสนิท ( HERMETIC TYPE ) ประเภท BLDC Inverter Twin
Rotary โดย Twin Rotary จะมีชุด Rotary 2 ชุดทางานร่ วมกัน เสมือนมีคอมเพรสเซอร์ 2 ลูกอยูใ่ นคอมเพรสเซอร์เครื่ องเดียว
ทาให้คอมเพรสเซอร์ประสิ ทธิภาพสูงขึ้น ความเย็นมากขึ้น สัน่ สะเทือนน้อยลง และอายุยนื ขึ้นมาก
2.3 เครื่ องควบคุมสาหรับหน่วยระบายความร้อน ระบบ INVERTER ต้องสามารถต่อกับ COMPUTER ผ่านการสื่ อสาร
Serial port เพื่อให้ช่างติดตั้ง หรื อช่างบริ การ สามารถนาคอมพิวเตอร์ต่อกับเครื่ องปรับอากาศ เพื่อตรวจสอบประวัติการทางาน
สถานะที่ผิดปรกติของเครื่ องปรับอากาศ (Error Code) และข้อมูลการทางานเครื่ องปรับอากาศ เช่น อุณหภูมิลมเข้าคอยล์เย็น
(Indoor Inlet Temperature) อุณหภูมิลมเข้าคอยล์ร้อน (Ambient Temperature) อุณหภูมิกลางคอยล์ร้อน (Outdoor Mid Coil
Temperature) อุณหภูมิหวั คอมเพรสเซอร์ (Discharge Temperature) กระแสไฟฟ้า (A) เป็ นต้น เพื่อทาให้ช่างรู ้ขอ้ มูลแอร์มาก
ขึ้น สามารถซ่อมบารุ งหรื อติดตั้งแอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

2.4 คอยล์ระบายความร้อนน้ ายาทาด้วยท่อทองแดงผิวแบบเกลียว ( INNER GROOVED TUBE ) และมีครี บอลูมิเนียม
ระบายความร้อน ( ALUMINIUM CONJUGATE FIN ) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครี บระบายความร้อนไม่ต่า
กว่า 17 ครี บต่อระยะ 1 นิ้ว และผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผูผ้ ลิต
2.5 ตัวถัง รวมทั้งถาดล่างของตัวร้อน ต้องทาด้วยเหล็กแผ่นพ่นสี ชนิดทนทานพิเศษ ( EG SHEET ELECTROSTATIC
POWDER PAINTING )โดยขารองรับตัวถังทาด้วยเหล็กแผ่น ELECTRO GALVANIZED STEEL ด้วยวิธีการขึ้นรู ปหรื อ
ด้วยการพับอย่างแข็งแรง โดยต้องมีผลทดสอบว่าเหล็กพ่นสี ดงั กล่าว ต้องผ่านการทดสอบ Salt Spray Test ตามมาตรฐาน JIS
K5400 9.1 โดยพ่น NaCl 5% ต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 500 ชัว่ โมง และต้องผ่านการทดสอบ Humidity Resistance ตาม
มาตรฐาน JIS K5400 9.2.1 ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 95% ความชื้นสัมพัทธ์ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 500 ชัว่ โมง
2.6 พัดลมระบายความร้อน และมอเตอร์ติดตั้งในแนวระดับ โดยดูดลมผ่านคอยล์ร้อน ( CONDENSER COIL ) ทาง
ด้านข้าง และเป่ าลมร้อน
ออกในแนวนอน ( HORIZONTAL AIR DISCHARGE ) หรื อใช้แผงกริ ลปรับทิศทางลมให้เฉี ยงขึ้น 45 องศา ตาม
สภาพการติดตั้งที่หน้างาน ( SPECIAL OPTION )
2.7 พัดลมระบายความร้อนเป็ นแบบใบพัด ( PROPELLER TYPE ) ขับด้วยมอเตอร์ จานวน 1 ใบ
2.8 ใช้กบั น้ ายา R32 และระบบไฟฟ้า 220 V / 1 Ph / 50 Hz
2.5 มี STRAINER ที่ตวั ร้อน เพื่อกรองฝุ่ น หรื อสิ่ งในระบบน้ ายาเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งอาจเกิดได้ จากการติดตั้ง การเดินท่อที่
ยาว และสิ่ งสกปรกในระบบน้ ายา การติด STRAINER จะทาให้คอมเพรสเซอร์ทนทานมากขึ้น และสามารถทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2.9 กล่องคอนโทรลตัวร้อน ถูกออกแบบมาเป็ นพิเศษ เพื่อป้ องกันไม่ให้ จิ้งจก หนู แมลงขนาดเล็ก เข้าไปทาลาย หรื อช๊อต
บอร์ดคอนโทรลเสี ยหาย โดยต้องไม่มีรู หรื อช่องให้เข้าถึง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดใหญ่กว่า 1 ตารางเซนติเมตร
3. อุปกรณ์ อย่ างอื่นต้ องประกอบด้ วย
3.1 FAN MOTOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE
3.2 SERVICE VALVE
3.3 TIME DELAY RELAY ( FOR INDOOR UNIT )
3.4 OVER LOAD PROTECTION

3.5 ยางรองขาแอร์

