




หมายเหตุ:  1.   Urusara 7 ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ เรด ดอท อวอรด (Red Dot Award): การออกแบบผลิตภัณฑ ป 2013
      จาก Design Zentrum Nordrhein Westfalen ในประเทศเยอรมนี
 2.   สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังเพื่อที่อยูอาศัยในเดือนพฤศจิกายน 2012 เมื่อไดกิ้นเปดตัว Urusara 7
            ในประเทศญี่ปุน
 3.   เดือน มกราคม ป 2013  Urusara 7  (รุน 15,000 - 28,000 Btu/h) สำหรับตลาดในประเทศญ่ีปุน 
      ไดรับรางวัลยอดเย่ียมดานประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงานประจำป 2012 
      จากรัฐมนตรีจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุน

อีกระดับของความสบาย 
Urusara 7  ใหประสบการณความสบายท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว สำหรับทุก
รูปแบบของการใชชีวิต ดวยระบบการทำความเย็นและควบคุมความชื้นที่ทรง
ประสิทธิภาพ

Urusara 7 นำความกาวหนาของเทคโนโลยีลาสุดของเครื่องปรับอากาศจาก
ประเทศญี่ปุนไวที่ปลายนิ้วของคุณ ดวยคุณลักษณะเดน เชน กระแสลมแบบ
หมุนเวียนแบบใหมท่ีทำใหคุณรูสึกสบายไดอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีเทคโนโลยีระบบ
ฟอกอากาศแบบ Streamer ชวยทำใหอากาศบริสุทธิ์ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
พรอมดวยรางวัลดานการออกแบบผลิตภัณฑยอดเย่ียม1

Urusara 7 ยังเปนเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกที่ใชสารทำความเย็น
เจเนอเรช่ันใหม R-322  ดวยคุณลักษณะประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง
สงผลทำให Urusara 7 ไดรับการยอมรับวาเปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชพลังงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ3



7 อัจฉริยะความสบาย
เพื่อการประหยัด
พลังงาน

ทำความสะอาด       
แผนกรองอัตโนมัติ
• ระบบการทำความสะอาดแผนกรองอากาศ

ประหยัดพลังงาน
• ระบบอากาศเขาสองทิศทาง
• แผงแลกเปลี่ยนอุณหภูมิความหนาแนนสูง
• พัดลมการไหลตามขวางดวยขอบที่เฉียบคม

ระบบฟอกอากาศ
• เทคโนโลยี Streamer
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สารทำความเย็น
เจเนอเรชั่นใหม
• ใช R-32 เปนครั้งแรกของโลก

ควบคุมความชื้น
• ใชการควบคุมความชื้นเปนครั้งแรกของโลก

การออกแบบจากประเทศญี่ปุน
• นวัตกรรมการออกแบบ

การควบคุมกระแสลม
• ระบบการกระจายลมแบบหมุนเวียน
• กลไก Coanda
• ระบบอากาศเขาสองทิศทาง
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อัจฉริยะที่ 4
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สูยุคใหมสำหรับประสิทธิภาพดานพลังงาน

รายแรกท่ีไดระดับ 7 ดาว ในประเทศออสเตรเลีย
Urusara 7 มีคา COP สูง คือ 4.35 ถึง 5.81 ในขณะทำความเย็น เปนผลจากการรวมเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงานและการควบคุม DC อินเวอรเตอรของไดก้ินเขาดวยกัน ในเดือนกุมภาพันธ 2014 ในประเทศออสเตรเลีย
Urusara 7 ขนาด 9,000 Btu/h ไดรับการรับรองวาเปนเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน (Split type) เคร่ืองแรก
ที่ไดรับการจัดลำดับประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ระดับ 7 ดาว ซึ่งยังไมมีเครื่องปรับอากาศใดที่ไดรับการจัด
ลำดับนี้มากอน เชนเดียวกับในยุโรปก็ไดรับการจัดลำดับสูงสุดเชนกัน
สำหรับประเทศไทย Urusara 7 ไดรับการรับรองประสิทธิภาพพลังงานเบอร 5 โดยมีคา EER สูงถึง 20.041 ซ่ีง
สูงที่สุดในกลุมเครื่องปรับอากาศ แบบอินเวอรเตอร

รางวัลความยอดเย่ียมดานประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน ป 2012
ไดก้ินมีนโยบายพัฒนาเคร่ืองปรับอากาศเโดยพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง   วิศวกรของ
ไดก้ินจึงตัดสินใจนำสารทำความเย็นเจเนอเรช่ันใหม R-32 มาใช ซ่ึงมีคุณสมบัติดานประสิทธิภาพพลังงานท่ีเหนือ
กวา อีกท้ังยังไดพัฒนาแผงแลกเปล่ียนอุณหภูมิภายในรูปแบบใหม  รวมไปถึงระบบอากาศเขาแบบสองทิศทางและ
การพัฒนาตัวควบคุม DC อินเวอรเตอรใหม    

ผลิตภัณฑ: Urusara 7 (S40PTRXP, S56PTRXP, S63PTRXP, S71PTRXP) 
รางวัลรัฐมนตรีจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุน
สำหรับความยอดเย่ียมดานประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน ประจำป 2012

จากความพยายามดังกลาว ทำให Urusara 7 ใหประสิทธิภาพดานพลังงานท่ียอดเยีย่ม    
สงผลใหในเดือน มกราคม ป 2013  Urusara 7  (รุน 15,000 - 28,000 Btu/h)  
สำหรับตลาดในประเทศญี่ปุน ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมดานประสิทธิภาพและการอนุรักษ
พลังงานประจำป 2012 จากรัฐมนตรีจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
ของประเทศญ่ีปุน

  \     COP (Coeff icient of Performance: คาสัมประสิทธ์ิดานสมรรถนะ)
          ของเคร่ืองปรับอากาศ เปนคาบงช้ีประสิทธิภาพในการใชพลังงาน    
คา COP ท่ีสูงกวาหมายถึงประสิทธิภาพดานพลังงานท่ีดีกวา และยังหมายถึงการใชไฟฟาต่ำกวา  
สงผลใหประหยัดเงินไดมากข้ึน

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะที่ 1

COP คืออะไร?
COP =

ขนาดการทำความเย็น (W)
อัตราการกินกระแสไฟ (W)

หมายเหตุ 1: ขอมูลอางอิงจากเว็บไซตการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 - ขอมูล ณ 30 เมษายน 2557



ขอดีของเคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอรเตอร
เคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอรเตอรจะควบคุมการปรับอากาศใหมีลักษณะราบเรียบและคงท่ี ดวยการปรับเปล่ียน
รอบการหมุนของคอมเพรสเซอรโดยการปรับความถี่การจายไฟฟา ในทางตรงกันขามเครื่องปรับอากาศที่ไมใช
ระบบอินเวอรเตอร การทำงานของคอมเพรสเซอรจะคงท่ีและควบคุมอุณหภูมิภายในโดยการเปดและปดการทำงาน
ของคอมเพรสเซอรเทาน้ัน เคร่ืองปรับอากาศแบบอินเวอรเตอรจึงใหพลังงานท่ีมากกวา ประสิทธิภาพดานพลังงาน
มากกวาและรูสึกสบายกวา

อุณหภูมิ

ไมเย็น

เย็นเกินไป

ไมใชระบบอินเวอรเตอร

ควบคุมอุณหภูมิเย็นสบายตอเนื่อง

การใชไฟฟาหลังจากการใชงาน 1 ป

ระบบอินเวอรเตอร

ระบบอินเวอรเตอร
เมื่อเปรียบเทียบกับรุนที่ไมใชระบบอินเวอรเตอร Urusara 7 ลดการใชไฟฟา
ไดถึง 58% ซึ่งชวยลดคาไฟฟาสำหรับผูใชและยังลดการปลอยกาซ CO

2
ที่เกิดจากการผลิตไฟฟาอีกดวย   

     หมายเหตุ  1. วิธีการทดสอบ: การจำลองภายในโดยใชหลักการของ JIS-C9612B.1.6.5 สำหรับรุนอินเวอรเตอร และ JIS-C9612B1.6.4 สำหรับรุนไไมใชอินเวอรเตอร
    ทดสอบรุนอินเวอรเตอร: Urusara 7 ขนาด 12,000 Btu/h  ระดับ COP = 5.00  COP-partial load = 6.39
    ทดสอบรุนไมใชอินเวอรเตอร: รุนไมใชอินเวอรเตอรของไดก้ิน ขนาด 12,000 Btu/h  ระดับ COP = 3.45
    สถานท่ีทดสอบ: หองนอนขนาด 24 ตารางเมตร
    สภาวะท่ีทดสอบ: อุณหภูมิภายนอกในกรุงเทพเฉล่ียตอป
    ระยะเวลาท่ีทดสอบ: 9 ช่ัวโมง ใชงานระหวาง 22.00 น.ถึง 7.00 น.

ประหยัดพลังงาน 58%

เริ่มเปดเครื่อง เวลาที่ใชงาน

สบาย

1



สุดยอดเทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศญี่ปุน จากไดกิ้น

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะที่ 1

ระบบอากาศเขาสองทิศทาง
ชุดภายในมีลักษณะที่อากาศเขาไดทั้งจากดานบนและดาน
ลาง ระบบอากาศขาเขาสองทิศทางจะเพิ่มปริมาณอากาศ
ไหลเขาใหมากขึ้นโดยการดึงอากาศเพิ่มจากชองอากาศ
เขาทางดานลาง นอกจากนี้ Urusara 7 ยังปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทำงานใชประโยชนจากแผงแลกเปลี่ยน
ความรอนบริเวณพื้นที่ดานหลังของตัวเครื่อง

แผงแลกเปลี่ยนความรอนความหนาแนนสูง
ไดกิ้นไดพัฒนาการออกแบบแผงแลกเปลี่ยนความรอนภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำความเย็น/ความรอน โครงสรางแบบใหมจะใชทอทองแดงขนาดบางที่
บรรจุแนนถึงหาชั้น ทำใหการแลกเปลี่ยนความรอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอรเตอรแบบเดิม

แผงแลกเปลี่ยน
  ความรอน

ใชงานแผงแลกเปลี่ยนความรอนดานหลัง
เพียงบางสวน

อากาศเขาทั้งดานบนและดานลาง ทำใหแผง
ทำความรอนดานหลังถูกใชงานอยางเต็มที่ 
มีผลใหใชพลังงานอยางเต็มประสิทธิภาพ

พัดลม
แผงแลกเปลี่ยน
  ความรอน

พัดลม



คอมเพรสเซอรแบบสวิง 

พัดลมแบบปลายบาง
พัดลมภายในรูปแบบใหมที่มีลักษณะขอบเปนรอยบุม
และใบพัดที่มีลักษณะปลายบาง ดวยนวัตกรรม
ดังกลาวจะชวยเพิ่มปริมาณการไหลของอากาศและ
เพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน

มอเตอร DC อินเวอรเตอร
ไดกิ้นไดนำมอเตอร DC มาใชกับเครื่องปรับอากาศระบบ
อินเวอรเตอร เปนมอเตอรที่ใชกำลังของแมเหล็กเพื่อทำให
เกิดการหมุน ซึ่งมีประสิทธิภาพ
มากกวามอเตอรแบบ AC
มอเตอร DC ถูกติดต้ังดวยแมเหล็ก
นิโอไดเมียมพลังสูงใหพลังงาน
มากกวาแมเหล็กธรรมดา สงผลให
ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นและ
ประหยัดพลังงานมากขึ้น  

ควบคุมการหมุนของลูกสูบใหเกิด
ความราบเรียบ เกิดการเสียดทาน
นอย ท้ังยังควบคุมการจายสารทำ
ความเย็น เพ่ือใหเกิดการสูญเสีย
นอยท่ีสุด ชวยใหการทำงานเงียบ
มีประสิทธิภาพสูง เย็นสบาย และประหยัดพลังงาน

แผงควบคุม PAM (pulse amplitude
modulation) ชวยลดการสูญเสีย
พลังงานโดยการกำหนดความถ่ีใน
การเปดและปด สำหรับ Urusra 7
ติดต้ังมาพรอมกับวงจร interleaved
PAM  แบบคู ซ่ึงทำใหม่ันใจไดวามี
ประสิทธิภาพสำหรับทั้งปริมาณสูงและต่ำ

เพลาหมุนฝงดวยแมเหล็กนิโอดิเมียมที่มีความแรงสูงเปลี่ยนแกนกลางของมอเตอร
ใหเปนแมเหล็กอันทรงพลัง ดวยการเปล่ียนแมเหล็กไฟฟาอยาง รวดเร็วจากข้ัว N ไป S
Reluctance DC มอเตอร จึงสามารถใหความเร็วสูงกวาและแรงกวา  
สำหรับรุน Urusara 7 ใชแมเหล็ก Dysprosium-reduced neodymium แบบใหม

   หมายเหตุ 1 ความสำเร็จของไดกิ้นไดรับการยอมรับโดยสถาบันวิศวกรไฟฟาแหงประเทศญี่ปุน
  ในการมอบรางวัลการสงเสริมและพัฒนาทางเทคนิคดานวิชาการครั้งที่ 54 ในป 1998

คอมเพรสเซอรเปนหนึ่งในสวนประกอบหลักของเครื่อง
ปรับอากาศและสมรรถนะของคอมเพรสเซอรเกี่ยวของโดย
ตรงกับมอเตอรที่นำมาใชไดกิ้นเปนเจาแรกที่นำ Reluctance
DC มอเตอร มาใชกับคอมเพรสเซอรแบบ scroll ท่ีใชในเคร่ือง
ปรับอากาศเชิงพาณิชย1 ซึ่งมอเตอรดังกลาวนี้ไดถูกนำมา
ติดตั้งในคอมเพรสเซอรแบบสวิงที่ใชในเครื่องปรับอากาศ
สำหรับที่อยูอาศัยดวยเชนกัน

แผงควบคุม interleaved PAM

Reluctance DC มอเตอร สำหรับคอมเพรสเซอร

รองแบบสามมิติ

รอยบุม



หลากหลายการใชงานแบบประหยัดพลังงาน

การทำงานแบบปกติ

เวลา

โหมดประหยัดพลังงานกา
รใช

พล
ังง

าน
โหมดประหยัดพลังงาน -Econo Mode
ฟงกชันนี้จะจำกัดการใชไฟฟาสูงสุดไวที่ 310 W ในขณะการทำความเย็น และ 470 W  ในขณะการทำ
ความรอน(ในรุน 9,000 Btu/h)โหมดการใชงานนี้จะมีประสิทธิภาพสูงในขณะที่เครื่องมีอัตราการทำความเย็น
สูง ตัวอยางเชน เมื่อเริ่มเปดเครื่องใหมๆหรือชวงเวลาที่แสงแดดสองโดยตรง (ขนาดการทำความเย็นสูงสุด
จะลดลงในขณะที่ใชโหมดประหยัดพลังงาน อาจตองใชเวลานานมากขึ้นเพื่อใหไดอุณหภูมิที่ตั้งคาไว)

ประหยัดไฟฟาในโหมด Standby
เมื่อเครื่องปรับอากาศไมไดทำงาน เครื่องปรับอากาศยังคงใชพลังงานในการ Standby อยางไรก็ตาม
ฟงกชันประหยัดไฟฟาในโหมด Standby จะทำใหพลังงานที่ตองใชลดลง

ตาอัจฉริยะ 3 จุด
ตาอัจฉริยะใน 3 จุดชวยปองกันการส้ินเปลืองพลังงานโดยใชเซนเซอรอินฟาเรดในการตรวจจับการเคล่ือนไหว
ของบุคคลภายในหอง เซนเซอรอินฟาเรดสองตัวคอยตรวจจับตำแหนงของบุคคลในพื้นที่ที่แบงเปนบริเวณ
ซาย,ขวาและตรงกลาง     
      เม่ือไมมีการเคล่ือนไหว ตาอัจฉริยะจะปรับอุณหภูมิท่ีต้ังคาไว
โดยอัตโนมัติ 2๐C  เพ่ือประหยัดพลังงานและยังสามารถต้ังคาการ
ปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติไดอีกดวย กระแสลมสามารถปรับ ใหกระทบคน
โดยตรงหรือปรับใหหางจากคนไดเพื่อเพิ่มความสบาย 

ซาย ขวา

กลาง

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะที่ 1



ดวยตาอัจฉริยะ 3 จุด   คุณสามารถตั้งคาการปดเครื่องโดยอัตโนมัติหากไมมีการเคลื่อนไหวภายในหอง
หนึ่งหรือสามชั่วโมง  ทำใหคุณไมตองกังวลกับการลืมปดเครื่องปรับอากาศอีกตอไป

เซนเซอรตาอัจฉริยะตรวจจับพื้นที่ที่มี
บุคคลอยูและปรับกระแสลมในแนวนอนเพ่ือ
สงอากาศไปที่บุคคลนั้นโดยตรง

เซนเซอรตาอัจฉริยะตรวจจับพื้นที่ที่มี
บุคคลอยูและปรับกระแสลมในแนวนอนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเปาอากาศไปที่บุคคลนั้นโดย
ตรง

เมื่อไมมีการเคลื่อนไหว ดวงตาอัจฉริยะจะปรับ
อุณหภูมิที่ตั้งคาไวโดยอัตโนมัติ 2๐C

ปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากหนึ่งหรือสาม
ชั่วโมง 

การปดเครื่องโดยอัตโนมัติ

ตาอัจฉริยะ 3 จุด (โฟกัส)

ตาอัจฉริยะ 3 จุด (สบาย)



การขายสะสมหนึ่งลานเครื่อง
        ไดกิ้นเปนผูผลิตเพียงรายเดียวที่ผลิตทั้งอุปกรณเครื่องปรับอากาศ
        และสารทำความเย็นทั่วโลก ในฐานะที่เปนผูผลิตสารทำความเย็น ไดกิ้น
        เชื่อวาเปนความรับผิดชอบที่จะตองใชสารทำความเย็นที่ไมทำใหชั้น
        โอโซนลดลงรวมถึงสารทำความเย็นท่ีลดการกอใหเกิดกาซเรือนกระจก
             ในฐานะท่ีเปนผูผลิตอุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ ไดก้ินเช่ือวา
จะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกเหลานี้ดวยวงจรผลิตภัณฑทั้งหมด ดวยการทำงานรวมกันของ
สารทำความเย็น R-32 และประสิทธิภาพในการทำงานของ Urusara 7 สงผลใหไดก้ินไดกาวส ูยุคใหมของผลิตภัณฑ
ที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 ไดกิ้นไดใช R-32 กับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนติดผนังที่ใชสำหรับที่อยูอาศัยทุกรุนในตลาดญี่ปุน
ซึ่งสามารถจำหนายสะสมหนึ่งลานเครื่องเมื่อเดือนพฤศจิกายน 20131

ไมมีผลกระทบตอการลดลงของชั้นโอโซน
พิธีสารมอนทรีออลไดถูกนำมาใชในป 1987 เพ่ือระบุสารท่ีอาจเปนอันตรายตอช้ันโอโซนและจำกัดการผลิต การ
ใชและการซื้อขายสารที่เกี่ยวของ จากการใชพิธีสารนี้ ประเทศอุตสาหกรรมตองกำจัดฟลูออโรคารบอนและ
เกี่ยวของรวมถึง R-22 (HCFC)
ภายใน 2020 ในขณะที่ประเทศ
กำลังพัฒนาจะตองลดการใช
ตั้งแตป 2013 และเลิกใชภายใน
ป 2030

คาการทำลายช้ันโอโซน

ประเทศอุตสาหกรรม
ตารางปริมาณการลดการใชสารประเภท HCFC

ประเทศกำลังพัฒนา

ในประเทศอุตสาหกรรมมีการเปล่ียนมาใชสารทำความเย็น R-410A(HFC) เพ่ือทดแทน R-22(HCFC) 
ซ่ึงมีผลใหคาการทำลายช้ันโอโซนมีคาเทากับศูนย แตอยางไรก็ตาม R-410A ยังคงมีคาศักยภาพท่ี
ทำใหเกิดโลกรอนในอัตราท่ีสูง

สารทำความเย็น R-32: ทางเลือกที่ดีกวาสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สารทำความเย็นเจเนอเรชั่นใหมอัจฉริยะที่ 2



คาศักยภาพการกอใหเกิดภาวะโลกรอนต่ำ
พิธีสารเกียวโตไดถูกนำมาใชในป 1997 เพื่อลดกาซเรือนกระจกซึ่งเปน
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  กาซเรือนกระจกรวมถึง
คารบอนไดออกไซด (CO2)     ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs)
ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบอน (HCFCs) คลอโรฟลูออโรคารบอน
(CFCs) และสารอื่นๆ
 ในการลดกาซเรือนกระจก ผูผลิตอุปกรณเครื่องปรับอากาศ
ตองหาสารทำความเย็นที่มีความเปนไปไดของโลกรอนที่ต่ำกวา R-410A
(HFC) อยางเรงดวน ในเวลาเดียวกัน ผูผลิตจะตองลดการใชพลังงาน
อีกดวย ซึ่งทำใหการปลอย CO2 ลดลง

   สารทำความเย็น ทำหนาที่เปนตัวกลางดูด
   เอาความรอนภายในหอง  (Indoor) 
    ออกมานอกหอง (Outdoor) จากนั้นน้ำยาจะถูกทำใหเย็นอีกครั้งแลว
    สงกลับเขาหองเพ่ือดูดซับความรอน    โดยกระบวนการน้ีเกิดข้ึนอยาง
    ตอเนื่อง ตลอดการทำงานของคอมเพรสเซอร

หมายเหตุ: 1. คานี้มาจากการทำวิจัยภายในองคกร
           2. แหลงที่มา: คาศักยภาพที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอนในรอบ 100 ป (GWP)อางถึงรายงานการประเมินครั้งที่ 4 ของ IPCC 
              Comparative 100 year GWP: HFC410A, 2,090; HFC32, 675
           3. ปริมาณพลังงงานที่ผลิตไดทั่วโลกในป 2008 แหลงที่มา: IEA, World Energy Outlook 2010

ประสิทธิภาพดานพลังงาน
เครื่องปรับอากาศเปนอุปกรณที่ใชไฟฟามากแตประมาณครึ่งหนึ่งของพลังงาน3 ที่ใชยังคงไดมาจากโรงงานไฟฟา
เช้ือเพลิงฟอสซิล CO2 ท่ีปลอยออกมาจากกระบวนการน้ีคือกาซเรือนกระจก ผูผลิตเคร่ืองปรับอากาศจะตอง
รับผิดชอบในการผลิตอุปกรณที่มีประสิทธิภาพดานพลังงาน
 ไดกิ้นจึงไดออกแบบเครื่องปรับอากาศที่ใชสำหรับที่อยูอาศัยใหมเพื่อใหใชสารทำความเย็น R-32 
ซึ่งไดทั้งประสิทธิภาพดานพลังงานระดับสูงขณะเดียวกันยังชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สารทำความเย็น

คาศักยภาพท่ีกอใหเกิดภาวะโลกรอนของสารทำความเย็นชนิดตางๆ ในรอบ 100 ป 2

ลดลง 3 เทา

กาซเรือนกระจก
รังสีจากดวงอาทิตย

รังสีอินฟราเรด

ทะเล พื้นดิน



การลดความชื้น: อีกระดับของความสบาย

คุณสามารถสัมผัสความสบายแบบเดียวกัน
ที่ความชื้นระหวาง 40%-60%  แมอุณหภูมิ
จะสูงกวาอุณหภูมิที่ตั้งไว 2๐C

สองทางเลือกในการลดความชื้น
ในป 1999 ไดกิ้นเปดตัวเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยูอาศัยเครื่องแรกของโลก1

   ที่ควบคุมทั้งความชื้นและ
อุณหภูมิ Urusara 7 ใหประสบการณใหมในการลดความชื้นในแบบที่คุณไมเคยรูสึกมากอน
          แมอุณหภูมิที่ตั้งคาไวจะคอนขางสูง
            การเลือกลดความชื้นจะทำใหคุณรูสึกเย็น
            สบายและชวยประหยัดไฟฟา คุณสามารถ
            ควบคุมความชื ้นไดโดยตรงจากรีโมท
            คอนโทรลไรสาย
          ดวยฟงกชั่นการลดความชื้นถึง
            สองฟงกช่ัน: คือแบบ Sarara Dry และ
            แบบ Dry Cooling

ควบคุมทั้งความชื้นและอุณหภูมิ         แมวาอุณหภูมิภายในบานจะเทากัน แตคุณมักจะ
        รูสึกเย็นกวาเมื่อความชื้นต่ำกวา เปนเพราะรางกาย
จะระบายความรอนโดยการระเหยของเหงื่อบริเวณผิวหนัง เมื่ออากาศคอนขางแหง เหงื่อจะระเหยอยางรวดเร็ว
และระบายความรอนไดดี
 อยางไรก็ตาม เมื่ออากาศชื้น ความรอนจะไมถูกระบาย
และเราจะรูสึกรอนและไมสบายตัว ดวยเหตุดังกลาวไดกิ้นจึงได
พัฒนาเทคโนโลยีที่สรางความสบายใหมากขึ้น โดยการสราง
ความสมดุลระหวางอุณหภูมิและความชื้น

ควบคุมความชื้นอัจฉริยะที่ 3

รอนและชื้น สบาย

ความชื้น (%)

สบาย

อุณ
หภ

ูมิภ
าย

ในห
อง



การทำงานแบบ Sarara Dry
Urusara 7 ใหคุณปรับปริมาณการลดความช้ืนเพ่ือใหไดความสบายท่ีคงท่ี ในวันท่ีฝนตกความชื้นจะทำใหคุณรูสึก
รอนถึงแมวาอุณหภูมิจะคอนขางต่ำ ซ่ึงการใชเคร่ืองปรับอากาศดวยโหมดปรับความช้ืนแบบเดิมจะทำใหรูสึกเย็นเกินไป
Urusara 7 รักษาระดับความสบายโดยการผสมอากาศที่ลดความชื้นแลวกับอากาศในหองเพื่อทำใหอุณหภูมิ
คงที่ ซึ่งจะทำใหไมรูสึกเย็นมากเกินไป เหมาะสำหรับคนที่ไวตอความเย็น เชนเด็ก สตรีและคนชรา

การทำงานแบบ Dry Cooling
ฟงกชันนี้จะเริ่มทำการลดความชื้นระหวางการทำความเย็น  การลดความชื้นจะทำโดยการทำความเย็นที่อัตรา
กระแสลมต่ำ สงผลใหอุณหภูมิหองต่ำลง

การปรับลดความชื้นแบบเดิม

การปรับลดความชื้นดวย Heaters

ปรับขนาดการทำความเย็นโดยเปลี่ยนพื้นที่ใชงานของ
แผงเปลี่ยนความรอนตามปริมาณการลดความชื้น

หมายเหตุ:  1. ป 1999 เมื่อไดกิ้นเปดตัว Ururu Sarara ในตลาดญี่ปุน
 2. เปนการทดสอบภายในองคกรโดยใชรุนสำหรับตลาดญี่ปุน
    สภาวะที่ทดสอบ: การใชงานอยางตอเนื่องดวยอุณหภูมิอากาศที่ปลอยออก 26๐C ปริมาณการลด
    ความชื้น 300 ซีซีตอชั่วโมงในหองอุณหภูมิคงที่ที่ 28๐C ความชื้นภายใน 60% อุณหภูมิภายนอก 28๐C
 3. ในการลดความชื้น Dry Cooling ใชอัตรากระแสลมที่ต่ำกวาการทำความเย็นมาตรฐาน

รูสึกเย็นเกินไป

 ใชไฟฟา
มากเกินไป การลดความชื้น

 ดวย Heater

เปรียบเทียบการใชไฟฟากับระบบการลด
ความชื้นแบบเดิม

การทำงานแบบ

2

3

กระแสลมที่มีอุณหภูมิเดียวกับ
อุณหภูมิหอง

ลมภายในหอง



สงกระแสลมสูพื้นที่
ที่หางจากตัวเครื่อง

นำอากาศใหไหลไปตามเพดาน
เพื่อหลีกเลี่ยงคนและเฟอรนิเจอร

การกระจายลมแบบไหลเวียนทำใหหอง       ขนาดใหญเย็นไดอยางรวดเร็ว
Urusasa 7 จัดการการไหลเวียนของอากาศและปองกันการผันผวน                                ของอุณหภูมิแมในพื้นที่กวาง ดวยกลไกโคอันดา และระบบอากาศเขา
สองทิศทาง ทำใหแมแตมุมของหองขนาดใหญก็จะรูสึกสบายไดอยาง                               รวดเร็ว

การควบคุมกระแสลมอัจฉริยะที่ 4

การกระจายลมแบบเดิม

ใชเวลานานเพื่อใหไดอุณหภูมิที่เหมือนกันในทุกมุมของหอง 

กระแสลมจากตัวเครื่อง

1

รูปแบบการกระจายลมแบบใหมโดยใชกลไกแบบโคอันดาทำใหไดกระแสลม
ท่ีไกลกวา ปรับอุณหภูมิไปยังคาท่ีต้ังไวไดอยางรวดเร็ว ระบบอากาศเขา
แบบสองทิศทางและพัดลมแบบ sharp-edged ยังชวยเพิ่มปริมาณ
กระแสลม ซึ่งจะชวยใหอากาศไหลเวียนไปทั่วทั้งหองและปองกันการ
ผันผวนของอุณหภูมิ

สำหรับรุน 18,000 Btu/h มีระยะกระแสลมไกลถึง 12 เมตร
เวลาที่ใชในการไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว เพียงครึ่งหนึ่งของรุนอินเวอรเตอร 
แบบมาตรฐานเเทานั้น

กระจายลมไปตามเพดาน

กระจายลมอุนไปตาม
พื้นหอง

ไหลเวียนดวยกระแส
ลมเย็นปริมาณมาก

ไหลเวียนดวยกระแส
ลมอุนปริมาณมาก

การกระจายอุณหภูมิเมื่อทำความเย็นเปนเวลา 7 นาที

การกระจายลมแบบไหลเวียน

ทำความอุน 5

ทำความเย็น 4

2
3

                หมายเหตุ
             1. การกระจายของอุณหภูมิหลังกระแสลมแบบไหลเวียนเจ็ดนาที
 [สภาวะที่วัดการกระจายของอุณหภูมิ]          
 รุนที่ทดสอบ:  รุนขนาด 15,000 Btu/h ของ Urusara 7 สำหรับตลาดญี่ปุน     
               รุนอินเวอรเตอรของไดกิ้นประเภท ขนาด 15,000 Btu/h สำหรับตลาดญี่ปุนโดยไมมีกระแสลมแบบไหลเวียน    
 ตำแหนงที่ทดสอบ: หองปฏิบัติการของไดกิ้น (หองประมาณ 23 ตารางเมตร)
 สภาวะที่ทดสอบ: อุณหภูมิที่ตงคาไวกอน 26 ํC ความเร็วพัดลม H, อุณหภูมิหอง 35 ํC, อุณหภูมิภายนอก 35 ํC
            2.  [สภาวะที่วัด]        
 รุนที่ทดสอบ:  รุนขนาด 15,000 Btu/h ของ Urusara 7 สำหรับตลาดญี่ปุน   
 ตำแหนงที่ทดสอบ: หองปฏิบัติการของไดกิ้น      
 สภาวะที่ทดสอบ: กระแสลมที่ความเร็วลม 0.4 เมตรตอวินาทีที่ตำแหนง 12 เมตรจากชุดและ 30 มม. 
 จากเพดานเมื่อตั้งคาอัตโนมัติสำหรับกระแสลมในทิศทางแนวตั้งระหวางการทำความเย็น



ปลอยกระแสลมปริมาณมาก
ดวยกลไกโคอันดา

นำอากาศไหลเวียนกลับสูตัว
เครื่องโดยการนำอากาศเขา
ทางดานลางและดานบน

การกระจายลมแบบไหลเวียนทำใหหอง       ขนาดใหญเย็นไดอยางรวดเร็ว
Urusasa 7 จัดการการไหลเวียนของอากาศและปองกันการผันผวน                                ของอุณหภูมิแมในพื้นที่กวาง ดวยกลไกโคอันดา และระบบอากาศเขา
สองทิศทาง ทำใหแมแตมุมของหองขนาดใหญก็จะรูสึกสบายไดอยาง                               รวดเร็ว

กระแสลมจากตัวเครื่อง

การกระจายลมแบบไหลเวียน ทำใหไดอุณหภูมิที่เทากันในแตละมุมของหอง
อยางรวดเร็ว

การกระจายลมแบบไหลเวียน 1

ชุดเครื่องปรับอากาศภายในมีลักษณะใหอากาศเขาทั้งทาง
ดานบนและดานลาง การนำอากาศเขาแบบสองทิศทางจะ
ทำใหเกิดปริมาณกระแสลมจำนวนมาก  กลไกโคอันดายัง
เพิ่มกระแสลมตรงสูเพดาน
ซึ่งชวยใหอากาศไหลเวียน
เต็มที่แมเมื่อติดตั้งชุดไวใกล
เพดาน

ปรากฏการณธรรมชาตินี้ถูกคนพบโดยเฮนรี่
โคอันดา นักพัฒนาเครื่องยนตเจ็ท กลไกจะทำให
ทิศทางการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงไปตาม
พื้นผิวของวัตถุ ไดกิ้นไดใชกลไกนี้ใน Urusara 7
เพื่อใหการไหลของอากาศที่เพดานดีขี้น

กลไกโคอันดา
ทิศทางการไหลของอากาศ
เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นผิว
ของวัตถุ

ไมใชกลไกโคอันดา ใชกลไกโคอันดา

กลไกโคอันดา ระบบการนำอากาศเขาแบบสองทิศทาง

 3. ใชเวลาเจ็ดนาทีสำหรับกระแสลมแบบไหลเวียนและ 15 นาทีสำหรับไมมีกระแสลมแบบไหลเวียน
    เพื่อใหถึงอุณหภูมิ 26 ํC ที่ตำแหนงหกเมตรจากชุดในระหวางการทำความเย็น
    [สภาวะที่วัดการกระจายของอุณหภูมิ]
     รุนที่ทดสอบ: รุนขนาด 15,000 Btu/h ของ Urusara 7 สำหรับตลาดญี่ปุน
                     รุนอินเวอรเตอรของไดกิ้นประเภท ขนาด 15,000 Btu/h สำหรับตลาดญี่ปุนโดยไมมีกระแสลมแบบไหลเวียน
    ตำแหนงที่ทดสอบ: หองปฏิบัติการของไดกิ้น
    สภาวะที่ทดสอบ: อุณหภูมิที่ตงคาไวกอน 26 ํC ความเร็วพัดลม H, อุณหภูมิหอง 35 ํC, อุณหภูมิภายนอก 35 ํC
 4. เมื่อตั้งคากระแสลมแบบไหลเวียนในระหวาง Dry Cooling หรือการลดความชื้น ยังรวมถึงเมื่อตั้งคา
    อัตโนมัติสำหรับกระแสลมในทิศทางแนวตั้งระหวางการทำความเย็น Dry Cooling หรือการลดความชื้น
 5. เมื่อตั้งคาอัตโนมัติสำหรับกระแสลมในทิศทางแนวตั้งระหวางการทำความรอน
  

                หมายเหตุ
             1. การกระจายของอุณหภูมิหลังกระแสลมแบบไหลเวียนเจ็ดนาที
 [สภาวะที่วัดการกระจายของอุณหภูมิ]          
 รุนที่ทดสอบ:  รุนขนาด 15,000 Btu/h ของ Urusara 7 สำหรับตลาดญี่ปุน     
               รุนอินเวอรเตอรของไดกิ้นประเภท ขนาด 15,000 Btu/h สำหรับตลาดญี่ปุนโดยไมมีกระแสลมแบบไหลเวียน    
 ตำแหนงที่ทดสอบ: หองปฏิบัติการของไดกิ้น (หองประมาณ 23 ตารางเมตร)
 สภาวะที่ทดสอบ: อุณหภูมิที่ตงคาไวกอน 26 ํC ความเร็วพัดลม H, อุณหภูมิหอง 35 ํC, อุณหภูมิภายนอก 35 ํC
            2.  [สภาวะที่วัด]        
 รุนที่ทดสอบ:  รุนขนาด 15,000 Btu/h ของ Urusara 7 สำหรับตลาดญี่ปุน   
 ตำแหนงที่ทดสอบ: หองปฏิบัติการของไดกิ้น      
 สภาวะที่ทดสอบ: กระแสลมที่ความเร็วลม 0.4 เมตรตอวินาทีที่ตำแหนง 12 เมตรจากชุดและ 30 มม. 
 จากเพดานเมื่อตั้งคาอัตโนมัติสำหรับกระแสลมในทิศทางแนวตั้งระหวางการทำความเย็น



ควบคุมกระแสลมอัจฉริยะที่ 4

กระแสลมธรรมชาติ
Urusara 7 สรางรูปแบบลมท่ีพัดเบานุมนวลตามธรรมชาติ
ซึ่งใหกระแสลมเย็นโดยปราศจากการเปาโดยตรง จากงาน
วิจัยของไดกิ้นและมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะในประเทศญี่ปุน 
พบวากระแสลมที่พัดเบาๆ ตามธรรมชาติมีสามองค
ประกอบคืือ คล่ืนขนาดใหญ,คล่ืนท่ีเปล่ียนอยางรวดเร็ว
และคล่ืนท่ีข้ึนลงอยางสม่ำเสมอ1 ไดก้ินไดจำลองคล่ืนจังหวะ
ตางๆน้ีข้ึนใหมโดยใชเทคโนโลยีล้ำหนาเพ่ือการควบคุมกระแสลม
และระบบทิศทางอากาศแบบโคอันดา

รูปแบบของกระแสลมธรรมชาติ

สามารถเลือกได 6 รูปแบบ 

หมายเหตุ: 1.  อางถึงรายงานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2012
              รุนที่ทดสอบ: ไดกิ้นรุนอินเวอรเตอรขนาด 15,000 Btu/h สำหรับตลาดญี่ปุน
              สภาวะที่ทดสอบ: ในสิ่งแวดลอมที่มีอุณหภูมิ 27 ํC และความชื้นสัมพัทธ 50% 
 การประเมินระดับความสบายกระทำขณะนั่งที่เกาอี้ระยะ 2 เมตรดานหนาเครื่องปรับอากาศและ สูง 850 มม. จากพื้น 
 ผูทดสอบมาจากผูชายและหญิงชาวญี่ปุนอายุประมาณยี่สิบจำนวน 16 คนที่ 
 การประเมินระดับความสบาย/ไมสบายและรูปแบบกระแสลมกระทำในชวงระยะเวลาหนึ่ง

การแกวงอัตโนมัติแนวตั้งแลัแนวนอนชวยเพิ่มพื้นที่ความสบาย

(1) คลื่นขนาดใหญ

เวลา

คว
าม

เร็ว
ขอ

งก
ระ

แส
ลม

(2) คลื่นที่เปลี่ยนอยางรวดเร็ว

(3) คลื่นที่ขึ้นลง
   แบบสม่ำเสมอ

กระแสลมแบบ 3-D
การแกวงโดยอัตโนมัติในแนวตั้งบานพับจะขยับขึ้นและลงโดยอัตโนมัติ ในขณะที่และการแกวงโดยอัตโนมัติในแนวนอน 
บานเกล็ดจะขยับซายและขวาโดยอัตโนมัติ กระแสลมแบบ 3-D จะรวมการแกวงโดยอัตโนมัติในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อ
ไหลเวียนอากาศในทุกสวนของหองเพื่อใหไดการทำความเย็นที่เทากันแมในพื้นที่หองขนาดใหญ

การจัดตำแหนงในการติดตั้ง
รูปแบบของหองและตำแหนงในการติดตั้งสามารถเลือกไดดวยรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย ซึ่งทำใหสามารถควบคุม
ทิศทางของกระแสลมในแนวนอนใหเหมาะสม



การออกแบบจากประเทศญี่ปุนอัจฉริยะที่ 5

ดวยแรงบันดาลใจจาก “โอกิ” ของญี่ปุน
ในป 2013 Urusasa 7 ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ Red
Dot Award: Product Design 2013 จาก Design Zentrum
Nordrhein Westfalen ในเมืองเอสเซน ประเทศเยอรมนี Red Dot
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะผูมอบรางวัลใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและโดดเดนมาตั้งแตป 1954
 Urusasa 7  ไดรับยกยองดานนวัตกรรมการออกแบบ โดยไดรับแรงบันดาลใจจาก “โอกิ” หรือพัดแบบ
พับของญี่ปุน ซึ่งถูกนำมาเปนตนแบบของกลไกบานพับของโคอันดา ปรับเปลี่ยนกระแสลมเพื่อสรางสิ่งแวดลอม
ภายในบานใหเกิดความพอใจสูงสุด การใชสารทำความเย็น R-32 และเทคโนโลยีที่ล้ำหนาอื่นๆ ของไดกิ้นยังชวยลด
      การใชพลังงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
       ไดกิ้นเชื่อวา Urusara 7  ถูกสรางใหเปนสุดยอดเครื่องปรับอากาศที่รวม
      ทั้งการดีไซนและเทคโนโลยีที่ล้ำหนา โดยไดรับการพัฒนาจากประเทศญี่ปุน

รางวัลนวัตกรรมการออกแบบ



คุณภาพอากาศภายในบานที่ดีกวา
ดวยเทคโนโลยี Streamer

เทคโนโลยี Streamer
Streamer จะยอยสลายแบคทีเรียและเชื้อราที่อยูบนแผนกรอง ดวยการปลอยประจุพลาสมา ดวย
อิเลคตรอนความเร็วสูง ทำใหเกิดการยอยสลายผานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เทคโนโลยี Streamer เปน
วิธีหนึ่งของการปลอยประจุพลาสมา ดวยกำลังไฟฟาที่เทากัน แตความเร็วในการยอยสลายผาน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันน้ันเร็วกวาการปลอยกระแสไฟฟาพลาสมาแบบปกติ(การปลอยแบบเรืองแสง) ถึง
1,000 เทา และไดพิสูจนแลววา เทคโนโลยี Streamer จากไดกิ้น ใชอนุภาค
อิเลคตรอนความเร็วสูงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีอื่นในปจจุบัน
ไมสามารถทำได

เร็วกวาการปลอยกระแสไฟฟาพลาสมาปกติถึง
พื้นที่ของการปลอย
อิเล็กตรอน

ระบบฟอกอากาศอัจฉริยะที่ 6



ชุดอุปกรณ 
Streamer

แผนกรองชั้นตน

แผงแลกเปลี่ยนความรอน ปองกันเชื้อรา

แผนกรองฟอกอากาศและขจัดกลิ่น
ระบบ Photocatalytic

ปลอย Strteamer เกิดอิเล็กตรอน
ความเร็วสูง

การยอยสลายขั้นแรก
(ยอยสลายพื้นผิว)

การยอยสลายขั้นที่สอง
(ยอยสลายกึ่งกลาง)

อิเล็กตรอนความเร็วสูงพุงเขาชนและ
รวมกับไนโตรเจนและออกซิเจนในอากาศ

อนุมูลออกซิเจน

อนุมูล OH

ออกซิเจนที่ถูกกระตุน
ไนโตรเจนที่ถูกกระตุน

ซึ่งกอใหเกิดองคประกอบในการยอย
สลายที่แข็งแรง

สรางองคประกอบในการยอยสลาย

ยอยสลายสารภูมิแพ

กระบวนการยอยสลายดวยการปลอย Streamer



การทำอากาศใหบริสุทธิ์โดยการปลอย Streamer
เชื้อราและละอองเกสรจะถูกดักจับและดูดซับบนแผนกรองฟอกอากาศและขจัดกลิ่นระบบ
Photocatalytic โดย Streamer จะยอยสลายอนุภาคที่ถูกดักจับเอาไว1 เปนวิธีที่ใชกำจัด
เชื้อรา ไวรัส สารกอภูมิแพและสารเคมีที่เปนอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ การทดสอบ
ตอไปนี้เปนการจำลองการใชอุปกรณ Streamer ของไดกิ้น2

การปลอย Streamer มีผลกระทบอยางมากตออนุภาค
ที่ถูกจับโดยตัวกรอง

การปลอย Streamer ยอยสลายใจกลางของละอองเกสร
และไรที่ตายแลว

อนุภาคที่กอใหเกิดกลิ่นจะถูกดูดซับโดยตัวกรองและยอย
สลายโดย Streamer

การปลอย Streamer ยอยสลายกาซไอเสียและอนุภาคดีเซล

กอนการปลอย Streamer

เชื้อราชนิด Cladosporium ถูกวางบนขั้วไฟฟาของชุดปลอย Streamer  
และถายรูปดวยอิเล็กตรอนไมโครสโคปหลังการปลอย Streamer 15 นาที

ละอองเกสรตนซีดาร ถูกวางบนขั้วไฟฟาของชุดปลอย Streamer และถาย
รูปดวยอิเล็กตรอนไมโครสโคปหลังการปลอย Streamer 15 นาที

อนุภาคดีเซล ถูกวางบนข้ัวไฟฟาของชุดปลอย Streamer และถายรูปดวย
อิเล็กตรอนไมโครสโคปหลังการปลอย Streamer 15 นาที

หลังการปลอย Streamer 15 นาที

หลังการปลอย Streamer 15 นาที

หลังการปลอย Streamer 15 นาที

กอนการปลอย Streamer

กอนการปลอย Streamer

การยอยสลายไวรัส

 สาเหตุ
ของกลิ่น

ขยะ สัตวเลี้ยง หองน้ำ

เชื้อรา การทำอาหาร บุหรี่

ไมปลอย Streamer ไมปลอย Streamer

ปลอย Streamer
ปลอย

Streamer
ชั่วโมง ชั่วโมง

การยอยสลายและกำจัดเชื้อรา

อัต
รา

สว
นเช

ื้อร
าท

ี่รอ
ดช

ีวิต
 (%

)

อัต
รา

สว
นไว

รัส
ที่ร

อด
ชีว

ิต 
(%

)เชื้อราและไวรัส3

สารกอภูมิแพ

กาซไอเสียและอนุภาคดีเซล

กลิ่นไมพึงประสงค

รวม 30 สารกอภูมิแพ

การกำจัดสารกอภูมิแพ

รวม 12 สาร

การกำจัดสารเคมีอันตราย

เชื้อรา: Alternaria, aspergillus, eurotium, cladosporium,
fusarium, penicillium
เกสร: Cedar, alder, birch, Japanese cypress, pencil cedar,
bald cypress, mugwort, orchard grass, ragweed, sweet
vernal grass, timothy grass, plantain, beech tree
สิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ: House dust mite (dermatophagoides
pteronyssinus) (droppings and dead mites), house dust
mite (dermatophagoides farunae) (droppings and dead
mites), American cockroach (droppings), German cockroach
(droppings), dog epitherium (dander), cat epitheriumdander),
f lflea (droppings), hamster epitherium (dander)
อื่นๆ: Wheat flour dust

อนุภาคดีเซล (DEP)
สารระเหยอินทรีย VOC (volatile organic compound)-type
harmful chemical substances: Acetone, 2-propanol,
dichloromethane, ethyl acetate, hexane, 2,4-dimethylpentane,
benzene, 1,2-dichloropropane, trichloroethylene, methyl
isobutyl ketone, butyl acetate, octane

ระบบฟอกอากาศอัจฉริยะที่ 6

แผนกรองฟอกอากาศและขจัดกลิ่น
ระบบ Photocatalytic



การปองกันเชื้อรา
การปลอย Streamer จะทำใหภายในของเครื่องปรับอากาศ,แผงแลกเปลี่ยน
ความรอนและชองทางเขาออกกระแสลมแหงไมอับชื้น การทำงานแบบปองกัน
เช้ือราแบบเดิมจะปองกันการเจริญเติบโตของเช้ือราได แตยังคงไมสามารถกำจัด
แบคทีเรียที่เปนสาเหตุของกลิ่นได ดวยการทำงานแบบปองกันเชื้อราแบบใหมนี้
สามารถปองกันทั้งเชื้อราและกลิ่นจากแบคทีเรียได

แผงแลกเปลี่ยนความรอนแบบกันเชื้อรา
คราบบนพื้นผิวจะถูกลางออกจากแผงแลกเปลี่ยนความรอนภายในโดยใชน้ำที่เกิดจากการทำความเย็น
หรือการทำแหง โดยพื้นผิวจะถูกปกปองดวยชั้นเคลือบกันเชื้อรา

ปลอย Streamer

ลดลงตามธรรมชาติ

แผงแลกเปลี่ยน
ความรอนแบบกันเชื้อรา4

ชั้นเคลือบ

แผงแลก
เปลี่ยนความรอน

น้ำ
คราบบน
พื้นผิว

การทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความรอนอาจจำเปนหากชุดภายในบานถูกติดตั้งไวในครัวซึ่งใช
น้ำมันหรือรานทำผมที่ใชสารยอมและสารเคมี

หมายเหตุ: 1. การยอยสลายจะมีประสิทธิภาพสำหรับสารที่ถูกดูดซับบนตัวกรองที่ทำใหอากาศบริสุทธิ์โดยการเรงดวยแสงและขจัดกลิ่นเทานั้น ผลิตภัณฑนี้ไมไดถูกออกแบบเปน
      อุปกรณทางการแพทยและไมควรใชเพื่อการแพทย
 2. ผลอาจแตกตางเล็กนอยจากสภาวะจริงเนื่องจากเปนการจำลองโดยใชอุปกรณทดสอบ ไมไดใชกับเครื่องปรับอากาศจริง
 3. อนุภาคไวรัสที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันกับที่ถูกดูดซับบนตัวกรองจะถูกฉายแสงในอุปกรณทดสอบ การทดสอบใชทั้งชุดการปลอยประเภทเดียวกันและกระทำ
    เหมือนกันกับผลิตภัณฑจริง ระยะและตำแหนงที่ติดตั้งก็เหมือนกันดวย แบบจำลองการทดลองนี้ทำในประเทศญี่ปุน
 4. วิธีทดสอบ: วิธี Harrow ตามมาตรฐานของ Home Electric Appliances Fair Trade Conference องคกรที่ทดสอบ: Kyoto Beseibutu Kenkyusho 
    ใบรับรองผล: 09217433-1

ถูกกำจัด
ดวยน้ำ

กำจัดแบคทีเรียที่ทำใหเกิดกลิ่น ระบบการทำงานแบบปองกันเชื้อรา จะชวยปองกันการเจริญ
เติบโตของเชื้อราไดเปนอยางดี จากรูปดานลางแสดงการ
เจริญเติบโตของเชื้อราหลังการใชงานสามวัน

อัต
รา

สว
นแ

บค
ทีเร

ียท
ี่รอ

ดช
ีวิต

 (%
)

ไมมีระบบการปองกันเชื้อรา

เชื้อรายังคงเจริญเติบโต เชื้อราไดถูกปองกัน

มีระบบการปองกันเชื้อรา

กลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรีย เชื้อราภายในเครื่องปรับอากาศ



การทำความสะอาดแผนกรอง
คุณไมตองทำความสะอาดแผนกรองบอยๆอีกตอไป  หลังจากหยุดใชงานเครื่องปรับอากาศ ระบบจะแปรงฝุน
ออกจากแผนกรองโดยอัตโนมัติและเก็บในกลองเก็บฝุนที่ติดตั้งไว การทำความสะอาดโดยอัตโนมัติจะเริ่มหลัง
จากการทำงานสะสมนาน18 ชั่วโมงขึ้นไป การทำ
ความสะอาดใชเวลาสุงสุด 11 นาทีและเมื่อไฟเตือน 
Mould-Proof/Cleaning กระพริบคุณเพียงนำ
ฝุนที่สะสมอยูในกลองไปทิ้ง ดวยระบบนี้จะชวย
รักษาประสิทธิภาพของแผนกรองและปองกัน
การสูญเสียพลังงาน 

อากาศสะอาดทุกวัน

อัตราการใชไฟฟาภายหลังการใชงานหนึ่งป

แผนกรองถูกทำความสะอาดไดอยางไร ?

ไมมีการทำความ
สะอาดแผนกรอง

แผนกรองเคลื่อนที่ลงลางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 1.  วิธีทดสอบ: In-house simulation base on JRA4046-2004
 สภาวะที่ทดสอบ: วัสดุประมาณ 2 กรัม ถูกติดกับตัวกรองเพื่อแทนการใชงาน 1 ป
 รุนที่ทดสอบ: รุนสำหรับตลาดญี่ปุนที่เหมือนกับรุน Urusara 7
 การใชไฟตอป: 1,145 kWh เมื่อใชการทำความสะอาดตัวกรอง 
 1,432 kWh เมื่อไมใช การทำความสะอาดตัวกรอง

แปรงกำจัดฝุนที่ติดกับแผนกรอง นำฝุนที่ทำความสะอาดเก็บสะสมไวในกลองฝุน

มีการทำความ
สะอาดแผนกรอง

ฟงกชันนี้จะชวยปองกันไมใหประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอันเนื่อง
มาจากฝุนที่สะสมอยูในตัวกรอง ชวยลดการใชไฟฟาตอปไดถึง 25%1

ทำความสะอาดแผนกรองอัตโนมัติอัจฉริยะที่ 7



การทำงานที่เงียบและการตั้งเวลา

ตัวเครื่องภายในทำงานเงียบ

FTXZ12N ในขณะทำความเย็น
ระดับความเร็วพัดลม

ระดับความเร็วของพัดลม

ปริมาณกระแสลมที่ลดลงมีผลกับระดับของเสียง
ที่ลดลงเชนกันระดับเสียง

สูง (H)

สูง

ต่ำ (L)

ต่ำ

เงียบ (SL)

ระดับเสียง

Urusara 7 ใหคุณเลือกความเร็วพัดลมได 5 ระดับ ซึ่งรวมถึงการทำงานแบบเงียบและแบบอัตโนมัติ เพียงคุณ
เลือกการตั้งคาการทำงานแบบเงียบ การทำงานจะลดระดับเสียงลง 7 ถึง 10 dB (A) เมื่อเทียบกับการทำงาน
ระดับต่ำ (L)
 ชวงการต้ังคาท่ีหลากหลายทำใหคุณควบคุมความเร็วพัดลมไดตามท่ีคุณตองการ ตัวอยางเชนฟงกช่ัน
การทำงานแบบเงียบจะชวยใหคุณหลับไดอยางสบายในตอนกลางคืน ดวยระดับเสียงเพียง 19 dB (A) 
(สำหรับรุน FTXZ09N และ FTXZ12N)

ฟงกชันน้ีจะชวยลดระดับเสียงรบกวนของตัวเคร่ืองภายนอก โดยการเปล่ียนความถ่ีและความเร็วพัดลมท่ีตัวเคร่ือง
คุณสามารถใชงานไดงายจากรีโมทไรสาย (สมรรถนะอาจลดลง ในขณะที่ชุดภายนอกกำลังทำงานแบบเงียบ)

เสียงการทำงานที่เงียบเพียง 19 dB (A)

ตัวเครื่องภายนอกทำงานเงียบ

19 dB (A) เงียบจนคุณสามารถไดยินแมเพียงเสียงกระซิบ1

ชุดภายใน

ใบไมสั่น
นาิกาลูกตุม

หองสมุด
สำนักงาน

หมายเหตุ: 1. บนพื้นฐานของ “ตัวอยางของระดับเสียง” กระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2002

ชุดภายนอก



การทำงานที่เงียบและการตั้งเวลา

ใหคุณไดนอนหลับสบายตลอดคืน

Comfort Sleep Timer

รูปแบบอุณหภูมิรางกาย โปรแกรมรูปแบบ V-shaped
อุณหภูมิรางกาย การตั้งอุณหภูมิ

3 ชม. 2 ชม. 1ชม.

เมื่อเริ่มหลับอุณหภูมิของรางกายจะคอยๆ ลดลงอยางชาๆ
และจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกลเวลาตื่น

เวลา เวลานอนหลับ

เริ่มเรงเขาสูการหลับ
ลึก

เปดและ/หรือปดการใชงานประจำวันในเวลาเดิม

ปดการใชงานโดยเพิ่มครั้งละ 30 นาที

เริ่มเรงเขาสูการหลับลึก
อุณหภูมิหองจะลดลงอยางชาๆ เมื่อคุณเริ่มนอนหลับ ทำใหอุณหภูมิของ
รางกายคุณต่ำลง
คุณตื่นอยางรูสึกสดชื่น
อุณหภูมิหองเพิ่มขึ้นเมื่อใกลเวลาตื่น ทำใหอุณหภูมิของรางกายเพิ่มขึ้น
กอนที่คุณจะตื่นพอดี

คุณตื่นอยางรูสึก
สดชื่น

นอน
หลับ

ตื่น

ตื่น

เปนฟงกชั่นที่ควบคุมอุณหภูมิภายในหองในขณะที่คุณหลับ
โดยจำลองรูปแบบอุณหภูมิของรางกาย ชวยใหคุณหลับ
พักผอนอยางเต็มที่ โปรแกรมควบคุมอุณหภูมิมีลักษณะ
รูปแบบตัว V ซึ่งมีรูปแบบคลายกับอุณหภูมิของรางกาย
มนุษย

Daily On/Off Timer
คุณสามารถตั้งคาเวลาเปดและปดเครื่องไดลวงหนา โดยเครื่องจะเปดและปดในเวลาเดิมทุกวัน ดังนั้นเมื่อคุณใชการ
ตั้งคาเวลาเปดประจำวัน คุณมั่นใจไดวาหองนั่งเลนและหองนอนของคุณจะเย็นสบายเมื่อคุณกลับถึงบาน

Countdown Off Timer
คุณสามารถตั้งปดเครื่องลวงหนาไดเพียงสัมผัสปุมเดียวและตั้งเปนชวงเวลาตั้งแต 0.5 ถึง 9.5 ชั่วโมงโดย
เพิ่มครั้งละ 30 นาที เชน ถาตั้งคาไวที่ 4 เครื่องจะหยุดทำงานหลังจากตั้งคา สี่ชั่วโมง 



โปรแกรมรูปแบบ 
  V-shaped

โปรแกรมรูปแบบ V-shaped

การเพิ่มขึ้นของการหลับลึกถูกทดสอบโดย
หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมของไดกิ้นจำกัด
โปรแกรมรูปแบบตัว V เพิ่มการหลับลึก 35%
(ขอมูลสำหรับการหลับ 5 ชั่วโมง)

       มากกวา 50% ของคนอางวาถูกรบกวนขณะหลับ  ไดกิ้นจึงไดพัฒนา
       โปรแกรม Comfort Sleep Timer โดยเฉพาะเพ่ือชวยแกปญหาดังกลาว
การต้ังเวลาโดยใชแนวคิดเร่ืองอุณหภูมิภายในรางกาย ท่ีอุณหภูมิต่ำจะทำให
หลับลึก ในขณะที่อุณหภูมิสูงทำใหตื่นงาย การนอนหลับสบายสามารถทำ
ไดโดยการคอยๆ เปล่ียนอุณหภูมิของรางกายในระหวางหลับตอนกลางคืน 

เพื่อใหไดการนอนหลับที่สบายคุณตองการการหลับลึก 90 นาที  ดวยโปรแกรมรูปแบบ V-shaped ทำใหคุณใชเวลาการนอนหลับ
เพียงสามชั่วโมง  ในขณะที่การนอนดวยอุณหภูมิแบบคงที่ คุุณตองใชเวลานอนหลับถึง หกชั่วโมง

    หมายเหตุ:  1. การวิจัยการนอนหลับของสังคมญี่ปุน “การวิจัยการทดลองการหลับสบายป 2002”
 2. เปนผลที่ไดจากการวิจัย อาจมีความแตกตางกันระหวางบุคคล

เวลาทั้งหมดที่ใชในการหลับลึก(ผลการทดลอง)
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เพิ่มขี้น 35%

เพิ่มการหลับลึก
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ควบคุมอุณหภูมิคงที่

ควบคุมอุณหภูมิ
     คงที่

ตองการการหลับลึก

การหลับลึก
90 นาที

ใชเวลานอนหลับ 3 ชั่วโมง

การหลับลึก
90 นาที

ใชเวลานอนหลับ 6 ชั่วโมง

ตางกัน 3 ชั่วโมง

ควบคุมอุณหภูมิคงที่โปรแกรมรูปแบบ V-shaped
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อุณหภูมิในรางกาย
ปกติกอนหลับ

เวลากลางคืนคุณ
จะรูสึกงวงเพราะ
อ ุณหภ ูม ิ ภ าย ใน
ร  างกายลดลง

ในตอนเชา คุณคอยๆ
ตื่นขึ้นเพราะอุณหภูมิ
ภายในรางกายเพิ่มขี้น

กลไกของการนอนหลับสบาย
1

2

สูง

ต่ำ



รีโมทคอนโทรล

ฟงกชันที่ใชบอยจะอยูที่ดานหนาของตัวรีโมทคอนโทรลไรสาย เพื่อการใชงานที่รวดเร็ว 
จอแสดงผลผลึกเหลวขนาดใหญและปุมแบบBacklit ทำใหใชงานไดงายในความมืด จอ
LCD แสดงผลขอมูลไดหลากหลาย รวมไปถึงอุณหภูมิภายในและภายนอก ความชื้นและ
การใชพลังงาน

กดปุมแสดงขอมูลทำใหคุณสามารถตรวจสอบความชื้นและการใชพลังงานได

อุปกรณแขวน
รีโมทคอนโทรล

สลักชองเสียบ

อุณหภูมิภายใน

การใชพลังงาน
ในปจจุบัน

การใชพลังงาน
สะสมรวม

อุณหภูมิภายนอกความชื้นภายใน

ปุมแบบBacklit ทำใหใชงานไดงาย
แมในความมืด

ตัวควบคุมมีลักษณะมนทำใหงาย
ตอการใชงานแมกระทั่งผูสูงอายุ

อุปกรณแขวนรีโมทคอนโทรล
เปนอุปกรณมาตรฐาน

แสดงผลความชื้นและพลังงาน

เห็นไดงายแมในตอนกลางคืน



ปุมการทำงานแบบอัตโนมัติ

ปุมปดเครื่อง

ปุมเปดทำความเย็น ปุมลดความชื้น

ปุมการทำงานแบบเต็มกำลัง

     ปุมตั้งคาความชื้น
แบบตอเนื่อง,สูง,มาตรฐาน,ต่ำ,ปด

   ปุมปรับพัดลม
ตัวเครื่องภายในทำงานเงียบ

ปุมเปดทำความรอน

ปุมตั้งเวลาปดเครื่อง

ปุมพัดลมอยางเดียว

ปุมล็อคปองกันเด็ก

ปุมแสดงผลขอมูล

ปุมตัวตั้งเวลา
ปุมรีเซ็ต ไฟแสดงการทำความสะอาด
กลองเก็บฝุนและชุด Streamer

ปุมทิศทางการกระจายลมแนวตั้ง
แบบไหลเวียน,ลมธรรมชาติ,
การกระจายลมในแนวตั้งอัตโนมัติและ
การกระจายลมแบบ 3มิติ    ปุมทิศทางการกระจายลมแนวนอน

การกระจายลมในแนวนอนอัตโนมัติและ
 การกระจายลมแบบ 3มิติ
       ปุมประหยัดพลังงานและ
ลดเสียงการทำงานตัวเครื่องภายนอก

ปุมระบบปองกันเชื้อรา

ปุมตั้งคา

ปุมยกเลิก
ปุมตั้งนาิกา

ปุมระบบทำความสะอาดแผนกรอง

ปุมยอมรับการทำงานของรีโมทคอนโทรล
ปุมต้ังคาความสวางไฟแสดงสถานะตัวเคร่ือง

ปุมเซ็นเซอร
ระบบตาอัจฉริยะ 3 จุด ( โฟกัส - สบาย)
และฟงกชั่นปดเครื่องอัตโนมัติ

ปุมปรับอุณหภูมิ

ปุมฟอกอากาศดวย Flash Streamer



ฟงกชั่นการทำงาน

กระแสลมเพื่อความสบาย ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต

หนา 11 หนา 12

หนา 11

หนา 11

หนา 29

หนา 29

หนา 11

หนา 17

หนา 19

หนา 19

หนา 19

ตาอัจฉริยะ 3 จุด (โฟกัส)
เซ็นเซอรอินฟาเรดตรวจจับการเคล่ือนไหวบุคคล ดานซาย,ดานขวาและตรงกลาง 
และส่ังการใหปรับกระแสลมแนวนอนไปยังบุคคลโดยอัตโนมัติ

ปดการใชงานโดยอัตโนมัติ 
ตาอัจฉริยะ 3 จุด ปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติหากตรวจจับไมพบการเคล่ือนไหวในหอง 
โดยสามารถต้ังคาชวงเวลาการตรวจจับภายในหน่ึงหรือสามช่ัวโมง 

รีโมทคอนโทรสไรสายแบบ Backlit
LCD ขนาดใหญและปุมไฟ Backlit ทำใหงายตอการใชงานในความมืด ฟงกชันการ
ทำงานท่ีใชบอยจะอยูท่ีดานหนาของรีโมทคอนโทรล

การต้ังคาความสวางไฟของตัวเคร่ือง
ตัวเคร่ืองภายในติดต้ังดวยไฟการทำงาน ไฟต้ังเวลาและตัวบงช้ีอ่ืนๆ ความสวาง
ของไฟเหลาน้ีสามารถปรับใหสูง-ต่ำหรือปดได

สวิตชเปด/ปดท่ีตัวเคร่ือง
สามารถเปด-ปดตัวเคร่ืองเองไดอยางสะดวกในกรณีท่ีรีโมทคอนโทรลไมสามารถ
ใชงานได

จอแสดงผลขอมูล
LCD แสดงรายละเอียดตาง ๆ ของการใชงานปจจุบันไดแก อุณหภูมิและความช้ืน 
รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ เชน พลังงานท้ังหมดท่ีใชในชวง2-3 วัน

การทำงานแบบเต็มกำลัง
เพ่ิมสมรรถนะในการทำความเย็นเปนเวลา 20 นาที กรณีตองการเปล่ียนอุณหภูมิ
หองอยางรวดเร็ว

โหมดประหยัดพลังงาน
การทำงานแบบประหยัดพลังงานชวยใหการการทำงานมีประสิทธิภาพโดยการจำกัด
คาการใชพลังงานสูงสุดและชวยใหแนใจวาเบรคเกอรจะไมตัดวงจรเม่ือมีการใชพลังงาน
ท่ีมากเกินไป

ประหยัดไฟฟาในโหมด Stanby
เม่ือเคร่ืองปรับอากาศไมไดทำงาน เคร่ืองปรับอากาศจะตองใชพลังงานในการ
เตรียมพรอม ฟงกชันน้ีจะทำใหพลังงานท่ีตองใชในการเตรียมพรอมลดลงได

ตาอัจฉริยะ 3 จุด (สบาย)
เซ็นเซอรอินฟาเรดตรวจจับการเคล่ือนไหวบุคคล ดานซาย,ดานขวาและตรงกลาง 
และส่ังการใหปรับกระแสลมแนวนอนโดยเล่ียงไมใหกระทบบุคคลโดยตรง

การกระจายลมแบบไหลเวียน
ใชกลไกแบบ Coanda รวมถึงการทำงานของรูปแบบกระแสลมเขาสองทิศทาง
รวมถึงพัดลมรูปแบบใหม ทำใหกระจายลมไหลเวียนไปท่ัวท้ังหองและปรับอุณหภูมิ
หองไดอยางรวดเร็ว

การกระจายลมแบบธรรมชาติ
ปรับระดับความแรงลมและทิศทางการกระจายลมในแนวต้ังโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหเกิด
กระแสลมท่ีเหมิือนลมธรรมชาติ 

บานพับเพ่ิมกระแสลม
บานพับเพ่ิมกระแสลมชวยใหอากาศเย็นถูกสงไปยังทุกมุมของหองและยังสามารถ
สงอากาศอุนลงดานลางสูพ้ืนในระหวางการทำความรอน

บานเกร็ดมุมกวาง
บานเกร็ดมุมกวางใหกระแสลมที่ครอบคลุมการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแมวา
ตัวเครื่องภายในจะถูกติดตั้งอยูบริเวณใดของหอง

จากมุมไปยัง
กึ่งกลางหอง

ครอบคุลม
แมหองกวาง

การตั้งคาตำแหนงการติดตั้ง
รุูปแบบหองและตำแหนงการติดตั้งสามารถตั้งคาไดดวยรีโมทคอนโทรลโดยปรับ
ทิศทางกระแสลมแนวนอนใหเหมาะสมกับหอง

สวิงซาย-ขวาอัตโนมัติ
บานเกร็ดปรับทิศทางลมแนวนอนจะปรับซาย-ขวาอัตโนมัติ

สวิงข้ึน-ลงอัตโนมัติ
แผนปรับทิศทางลมแนวต้ังจะปรับข้ึน-ลงอัตโนมัติ

การกระจายลมแบบ 3 มิติ
เปนฟงกช่ันท่ีรวมการสวิงแนวต้ังและแนวนอนอัตโนมัติไวดวยกันทำใหลมกระจาย
ไปท่ัวหอง แมตามมุมของหองขนาดใหญ



การควบคุมความสบาย ความสะอาด

ปราศจากความกังวล

การตั้งเวลา

หนา 16 หนา 21-23

หนา 24

หนา 25

หนา 23

หนา 16

หนา 26

หนา 26

หนา 27

หนา 27

หนา 27

การทำงานแบบ Sarara Dry
ฟงกชันลดความช้ืนทำใหอุณหภูมิหองคงท่ีและปองกันการทำความเย็นเกินขนาด 
แมสำหรับบุคคลท่ีไวตอความเย็นเปนพิเศษ

การทำอากาศใหบริสุทธ์ิดวย Streamer
การปลอย Streamer ยอยสลายแบคทีเรียและเช้ือราท่ีถูกดูดซับบนแผนกรองแบบ
Photocatalytic 

การปองกันเช้ือรา
การปลอย Streamer จะทำใหภายในของตัวเคร่ืองภายใน แผงแลกเปล่ียนความรอน
และชองทางเขาออกของกระแสลมแหงไมอับช้ืน  ชวยปองกันการเจริญเติบโตของ
เช้ือราและแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของกล่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดแผนกรองอัตโนมัติ
หลังการปดเคร่ือง ระบบจะแปรงฝุนออกจากแผนกรองโดยอัตโนมัติและเก็บไวในกลอง
เก็บฝุน ซ่ึงชวยรักษาประสิทธิภาพของแผนกรองและประสิทธิภาพดานพลังงาน

แผนกรองฟอกอากาศและขจัดกล่ิน
ระบบ Photocatalytic
ดวยเสนใยแผนกรองในระดับไมครอนสามารถดักจับฝุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ใขขณะท่ีระบบ Photocatalytic มีความสามารถในการดูดซับกล่ิน

แผนครอบเรียบเช็ดทำความสะอาดงาย
การออกแบบฝาครอบเรียบสามารถทำความสะอาดไดงาย เพียงใชผาเช็ดผานพ้ืนผิว
ท่ีเรียบเพียงคร้ังเดียว ฝาครอบเรียบยังสามารถถอดออกเพ่ือการทำความสะอาด
ไดอยางท่ัวถึงอีกดวย

ล็อคปองกันเด็ก
ฟงกชันน้ีทำใหผูใชสามารถล็อคการทำงานของรีโมทคอนโทรลไรสายเพ่ือปองกันการ
ต้ังคาท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเปนประโยชนในกรณีเด็กเลนกับตัวควบคุม

เร่ิมเปดเคร่ืองใหมอัตโนมัติหลังระบบไฟฟาขัดของ
เคร่ืองปรับอากาศจะจดจำการต้ังคาสำหรับโหมด กระแสลม อุณหภูมิและอ่ืนๆ โดย
กลับไปท่ีคาเหลาน้ันโดยอัตโนมัติเม่ือระบบไฟฟากลับมาใชงานไดตามปกติ

ตรวจสอบเคร่ืองดวยจอแสดงผลดิจิตอล
รหัสการทำงานผิดพลาดจะแสดงบนจอแสดงผลดิจิตอลของรีโมทคอนโทรลไรสาย
เพ่ือการบำรุงรักษาท่ีรวดเร็วและงายดาย

ปองกันการกัดกรอนของครีบระบายความรอน
ครีบระบายความรอนของตัวเคร่ืองภายนอกผานกระบวนการปองกันการกัดกรอน
พิเศษ พ้ืนผิวถูกเคลือบดวยช้ันอะคริลิคเรซ่ินบางๆเพ่ือปองกันการกัดกรอนของ
ฝนกรดและเกลือ

ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
กอนเร่ิมการทำความรอน เซ็นเซอรจะตรวจสอบน้ำแข็งท่ีอยูในตัวเคร่ืองภายนอก
และทำการละลายโดยอัตโนมัติพ่ืออากาศอุนเทาน้ันท่ีจะถูกปลอยออกมา

ภาพตัดขวางของครีบท่ีผานการปองกันการกัดกรอน

อลูมิเนียม

ครีบระบายความรอน

ช้ันอะคริลิคเรซ่ิน
ปองกันการกัดกรอน

การทำงานแบบ Dry Cooling
รวมการลดความช้ืนและการทำความเย็นเขาดวยกันซ่ึงลดความช้ืนโดยทำความเย็น
ท่ีอัตรากระแสลมต่ำ สงผลใหอุณหภูมิหองต่ำลง

ตัวเคร่ืองภายในทำงานเงียบ
ระดับเสียงของการทำงานของตัวเคร่ืองภายในจะลดลง 7 ถึง10 dB (A)
จากการต้ังคาต่ำของความเร็วพัดลมโดยใชรีโมทคอนโทรลไรสาย

ตัวเคร่ืองภายนอกทำงานเงียบ
ระดับเสียงของการทำงานของตัวเคร่ืองภายนอกจะลดลงโดยใชรีโมทคอนโทรล
ไรสาย

การใชงานโดยอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้เลือกโหมดการทำความเย็นหรือทำความรอนโดยอัตโนมัติขึ้นอยูกับ
อุณหภูมิหองขณะเร่ิมเปดเคร่ือง

ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ
ไมโครโปรเซสเซอรควบคุมความเร็วของพัดลมเพื่อปรับอุณหภูมิหองไปที่
อุณหภูมิที่ตั้งคาไวโดยอัตโนมัติ

ฟงกชัน Hot-Start
เมื่อเริ่มการทำความรอน อากาศจะถูกทำใหรอนกอนการปลอยเพื่อปองกัน
กระแสลมเย็นที่จะทำใหเกิดความรูสึกไมสบาย

Comfort Sleep Timer
ฟงกชันน้ีควบคุมอุณหภูมิภายในหองโดยใชรูปแบบตัว V เพ่ือชวยการนอนหลับ
พักผอนอยางเต็มที่ ดวยวิธีงายๆเพียงตั้งเวลาตื่นนอน

Daily On/Off Timer
สามารถต้ังเวลาเปด-ปดการทำงาน เพ่ือใหเคร่ืองปรับอากาศเปดและปดในเวลาเดิม
ทุกวัน

Countdown Off Timer
เวลาปดเคร่ืองสามารถต้ังคาลวงหนาเปนชวงเวลาต้ังแต 0.5 ถึง 9.5 ช่ัวโมงโดย
เพ่ิมคร้ังละ 30 นาที

24-Hour On/Off Timer
สามารถเปดหรือปดเคร่ืองในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เพียงกดปุมต้ังเวลาเปด/ปด
บนรีโมทคอนโทรลไรสาย

ต้ังเวลาทำความรอนดวน
การทำความรอนสามารถต้ังคาใหเปดหลังจากเวลาท่ีต้ังปลุกหน่ึงนาที กระแสลม
อุนจะเร่ิมในอีกหน่ึงนาทีตอมา



Indoor unit
Outdoor unit

 Specifications  

FTXZ12NV1S
RXZ12NV1S
3.4 (0.6-5.3)

11,600 (2,000-18,100)
5.0 (0.6-9.0)

17,100 (2,000-30,700)
1 phase, 220-240 V, 50 Hz

3.2-3.0-2.9
4.6-4.4-4.3

680 (110-1,330)
1,000 (100-2,530)
5.00 (5.45-3.98)
5.00 (6.00-3.56)
FTXZ12NV1S

White
12.1 (428)
13.3 (469)

5 steps, quiet and automatic
42/27/19
42/29/19

295 x 798 x 370
15

RXZ12NV1S
Ivory white

Hermetically sealed swing type
1.34
48
48

595 x 795 x 300
43

–10 to 43
–20 to 18  
   6.4
   9.5

Indoor unit: I.D.   16.0, O.D.   18.0
Outdoor unit: I.D.   15.9 

30
12

FTXZ09NV1S
RXZ09NV1S
2.5 (0.6-3.9)

8,500 (2,000-13,300)
3.6 (0.6-7.5)

12,300 (2,000-25,600)

2.1-2.0-2.0
2.9-2.8-2.7

430 (110-880)
620 (100-2,010)
5.81 (5.45-4.43)
5.81 (6.00-3.73)
FTXZ09NV1S

10.7 (379)
11.7 (415)

38/26/19
39/28/19

RXZ09NV1S

46
46

FTXZ18NV1S
RXZ18NV1S
5.0 (0.6-5.8)

17,100 (2,000-19,800)
6.3 (0.6-9.4)

21,500 (2,000-32,100)

5.3-5.1-4.8
6.5-6.2-6.0

1,150 (110-1,600)
1,410 (100-2,640)
4.35 (5.45-3.63)
4.47 (6.00-3.56)
FTXZ18NV1S

15.0 (545)
14.4 (517) 

47/30/23
44/31/24

RXZ18NV1S

49
50

Measurement conditions
1. Cooling capacity is based on: indoor temp. 27  CDB, 19  CWB; outdoor temp. 35  CDB; piping length 7.5 m.
2. Heating capacity is based on: indoor temp. 20  CDB; outdoor temp. 7  CDB, 6  CWB; piping length 7.5 m.
3. Sound pressure levels are based on the temperature conditions 1 and 2 above. These are anechoic conversion values. These values are normally somewhat higher during actual 

operation as a result of ambient conditions.

Model name

Capacity

Power supply

Running current

Power consumption

COP

Indoor unit
Front panel colour

Airflow rate (H)

Fan speed
Sound pressure levels 
(H/L/SL)
Dimensions (H x W x D)
Machine weight 
Outdoor unit
Casing colour
Compressor type 
Refrigerant charge (R-32)

Sound pressure levels
 (H) 
Dimensions (H x W x D)
Machine weight

Operation range

 
Piping  
connection

Max. piping length
Max. height difference

kW
Btu/h
kW
Btu/h

A

W

W/W 

m3/min 
(cfm)

dB (A)

mm
kg

kg

dB (A)

mm
kg

 CDB
 CWB

mm

m

Cooling

Heating

Cooling
Heating
Cooling
Heating
Cooling
Heating

Cooling
Heating

Cooling
Heating

Cooling
Heating

Cooling
Heating
Liquid
Gas

Drain

Rated
(Min.-Max.)

Rated
(Min.-Max.)

Rated

Rated
(Min.-Max.)

Rated
(Min.-Max.)

(220-230-240 V, 50Hz)



Outdoor Unit

Control System

No.
1
2

Item 
Air direction adjustment grille
Drain plug

Note:    *1. One set includes 5 pieces for 5 units.
   

No.
1
2
3
4

Item 
Central remote controller
Unified On/Off controller
Schedule timer
Interface adaptor for DIII-NET use

Note: *1. Interface adaptor for DIII-NET use (KRP928BB2S) is also required for each indoor unit. 

*1

*1

*1

FTXZ09/12/18
DCS302CA61
DCS301BA61
DST301BA61
KRP928BB2S

 RXZ09/12/18
KPW937D4
KKP937A4

Indoor Unit

Notes:   *1. A wiring adaptor (KRP413AB1S) is also required for each indoor unit.
         *2. The time clock and other devices should be obtained locally. 
          *3. The filter is a standard accessory.

No.
1

2

3
4

Item 
5-room centralised controller
Wiring adaptor for time clock/remote controller 
(Normal open pulse contact/normal open contact)
Photocatalytic air-purifying and deodorising filter set  
Remote controller loss prevention with chain

FTXZ09/12/18
KRC72A

KRP413AB1S

KAF046A41
KKF936A4

*1

*2

*3

*1

Central remote controller
DCS302CA61

Unified On/Off controller
DCS301BA61

Schedule timer
DST301BA61

Air direction adjustment grille
KPW937D4

Drain plug
KKP937A4

Photocatalytic air-purifying and 
deodorising filter
KAF046A41

Options

5-room centralised controller
KRC72A

Remote controller loss 
prevention with chain
KKF936A4
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