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ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

รีโมทไรสาย (Wireless Remote Control) 

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 5 ป ,อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Magnetic Contactor, Service Valves และ Strainer ทุกรุน
•  Fan coil Unit ทุกรุน มีแผนฟลเตอรกรองฝุนขนาดใหญ 2 แผน และคารบอนฟิลเตอร 2 แผน สำหรับกำจัดกลิ่นไมพึงประสงคภายในหอง  
•  อุปกรณลดความดัน Capillary tube อยูที่ Condensing Unit ทุกรุน
•  ราคานี้รวมน้ำยา R-22 เต็มระบบ, ทอทองแดง 4 เมตร และ เทปพันทอน้ำยา
•  เครื่องปรับอากาศ รุน ARH/WRH ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และ มอก.1155-2536 ทุกรุน
•  ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิม 7% 
•  ราคานี้ไมรวมคาติดตั้ง
•  ราคานี้เปนราคา Net แลว ไมมีสวนลด
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NEW EER
มาตรฐาน เบอร 5 ใหม
ของ กฟผ.ป 2555

www.AirMarts.com T.02-974-5813-5
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1 AKH-18S DDH-18S 19,929 11.67 220/1/50 ROTARY 16,100          10,800          26,900         

Condensing 
unit

Condensing 
unit

Fan coil
unit

ITEM
Model

BTUH EER V/Ph/Hz  Comp. 
Type 



การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี ,อะไหล่และอุปกรณ์ รับประกัน 1 ปี
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ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”
แบบแยกส่วนชนิดตั้งได้แขวนได้  

หมายเหตุ : 
• คอนเดนซิ่งยูนิต ตัวถังเป็นไฟเบอร์กลาส แบบเป่าลมขึ้น
• อุปกรณ์ในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบด้วย Magnetic contactor และ Service valves
• Fan coil unit ทุกรุ่น มีแผ่น Air filter สำหรับกรองอากาศ
• อุปกรณ์ลดความดัน Capillary tube อยู่ที่ Fan coil unit ทุกรุ่น
• เครื่องปรับอากาศทุกรุ่นผ่านการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545
• เครื่องปรับอากาศทุกรุ่นผ่านการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1155-2536
• ราคานี้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคานี้ไม่รวม น้ำยาและค่าติดตั้ง

1 AKH-18S DDH-18S 19,929 11.67 220/1/50 ROTARY 16,100 10,300 26,400        

Condensing 
unit

Fan coil
unit

Condensing 
unit

Fan coil
unit

ITEM
Model

BTUH EER V/Ph/Hz  Comp. 
Type 

รีโมทมีสาย แบบอนาล็อก (Wired Remote Control - Analog) 

รีโมท ไรสาย (Wireless Remote Control), รีโมทมีสาย แบบดิจิตอล (Wired Remote Control - Digital) 

Fan coil
unit

มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
ประหยัดไฟ
เบอร 5

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
ประหยัดไฟ
เบอร 5

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )

รวมชุดละ

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )

รวมชุดละ

REVISE 1

www.AirMarts.com T.02-974-5813-5
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แบบแยกส่วนชนิดตั้งได้แขวนได้



REVISE 1



ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

รีโมทมีสาย แบบดิจิตอล (Wired Remote Control - Digital)

1 ACV-13 DDV-13 13,340 11.66 220/1/50 ROTARY 11,700        8,200          19,900        

2 ACV-18 DDV-18 19,862 12.26 220/1/50 ROTARY 15,200        10,100        25,300        

3 ACV-25 DDV-25 26,696 11.83 220/1/50 SCROLL 18,800        12,500        31,300        

Condensing 
unit

Fan coil
unit

Condensing 
unit

Fan coil
unit

ITEM

Model

BTUH EER V/Ph/Hz
 Comp. 
Type 

มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
ประหยัดไฟ
เบอร 5

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 5 ป ,อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง
•  คอนเดนซิ่งยูนิตทุกรุน มีน้ำยา R-22 เต็มระบบ
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Magnetic Contactor และ Service Valves ทุกรุน
•  Fan coil Unit ทุกรุน มีแผน Air Filter สำหรับกรองอากาศ
•  อุปกรณลดความดัน Capillary tube อยูที่ Fan coil Unit ทุกรุน
•  เครื่องปรับอากาศทุกรุนผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545
•  เครื่องปรับอากาศทุกรุนผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1155-2536

•  ราคานี้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•  ราคานี้ไมรวมคาติดตั้ง

NEW EER
มาตรฐาน เบอร 5 ใหม
ของ กฟผ.ป 2555

รีโมทไรสาย เพิ่มเงิน 650 บาท

www.AirMarts.com T.02-974-5813-5
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แบบแยกส่วนชนิดตั้งได้แขวนได้





ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

รีโมทมีสาย แบบอนาล็อก (Wired Remote Control - Analog)

รีโมทมีสาย แบบดิจิตอล (Wired Remote Control - Digital)รีโมทไรสาย (Wireless Remote Control) ,







Fan coil
unit

Fan coil
unit

มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )
รวมชุดละ

รวมชุดละ
มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )

 
 

        
        
        
        
 ACL-36 DDF-1200 35,000 220/1/50 ROTARY 22,240         12,560         34,800         
 ACL-363 DDF-1200 35,500 380/3/50 SCROLL - 23,890         12,560         36,450         
 ACL-403 DDF-1600 40,000 380/3/50 SCROLL - 29,080         14,420         43,500         
 ACL-50 DDF-1600 50,000 380/3/50 SCROLL - - 34,580         14,420         49,000         
 ACL-60 DDF-2000 60,000 380/3/50 SCROLL - - 37,860         16,240         54,100         

Condensing
unit




 

 
 

      11,300 8,000           19,300         
      14,400         9,300           23,700         
      16,550         11,000         27,550         
        
        
         
         
          
          

Condensing 
unit




 

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป ,อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง 
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Magnetic Contactor
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo Pressure & Overload เฉพาะเครื่อง ACL-50 และ ACL-60
•  Fan coil unit ทุกรุน มีแผน Air Filter สำหรับกรองอากาศ   
•  อุปกรณลดความดัน Capillary tube อยูท่ี Fan coil unit ทุกรุน
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH (Single Phase) ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1155-2536 
•  ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
•  ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง

www.AirMarts.com T.02-974-5813-5
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แบบแยกส่วนชนิดตั้งได้แขวนได้



ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

รีโมทมีสาย แบบอนาล็อก (Wired Remote Control - Analog)

รีโมทมีสาย แบบดิจิตอล (Wired Remote Control - Digital)รีโมทไรสาย (Wireless Remote Control) ,

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป ,อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งตัวถังเปนไฟเบอรกลาส แบบเปาลมขึ้น 
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Magnetic Contactor และ Service Valve ทุกรุน
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo Pressure & Overload เฉพาะเครื่อง ACK-50 และ ACK-60
•  Fan coil unit ทุกรุน มีแผน Air Filter สำหรับกรองอากาศ   
•  อุปกรณลดความดัน Capillary tube อยูที่ Fan coil unit ทุกรุน
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH (Single Phase) ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1155-2536 
•  ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
•  ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง

มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )

รวมชุดละ

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )

รวมชุดละ

 
 

        
        
        
        
        
 ACK-363 DDF-1200 35,500 380/3/50 SCROLL - 25,290         12,560         37,850         
 ACK-403 DDF-1600 40,000 380/3/50 SCROLL - 30,580         14,420         45,000         
 ACK-50 DDF-1600 50,000 380/3/50 SCROLL - - 36,380         14,420         50,800         
 ACK-60 DDF-2000 60,000 380/3/50 SCROLL - - 39,760         16,240         56,000         

Condensing 
unit

Fan coil
unit





 

Condensing Fan coil 
unit unit

 ACK-12 DDFW-400 12,500 220/1/50 ROTARY 12,200 8,000           20,200         
 ACK-18 DDFW-600 19,000 220/1/50 ROTARY 15,100         9,300           24,400         
 ACK-25 DDFW-800 25,000 220/1/50 ROTARY 17,700         11,000         28,700         
 ACK-30 DDFW-1000 29,000 220/1/50 ROTARY 21,720         11,480         33,200         
        
         
         
          
          

Condensing 
unit

Fan coil
unit

ITEM
Model

BTUH V/Ph/Hz
Comp.
Type 
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รีโมทมีสาย แบบดิจิตอล (Wired Remote Control - Digital)รีโมทไรสาย (Wireless Remote Control),

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป, อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
• คอนเดนซิ่งตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง
• อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Magnetic Contactor และ Service valves ทุกรุน
• อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo Pressure & Overload เฉพาะเครื่องระบบไฟ 380/3/50
• Fan coil Unit ทุกรุน มีแผน Air Filter สำหรับกรองอากาศ  
• อุปกรณในแฟนคอลยยูนิต ประกอบดวยระบบฟอกอากาศ Electrostatic Air Purifiers เฉพาะรุน DDN-10 ถึง DDN-25
• อุปกรณลดความดัน Capillary tube อยูท่ี Fan coil unit ทุกรุน
• ราคานี้ไมรวม น้ำยา R-407c (Holding Charge ในเครื่องไวดวยไนโตรเจนแหง)
• ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
• ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง




แบบแยกส่วนชนิดต้ังได้แขวนได้
ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”




รวมชุดละ

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )
   

   
          
          
          
          
          
          

7 ACN-363 (R-407c) DDN-36 380/3/50 SCROLL 29,300         13,800         43,100         
8 ACN-443 (R-407c) DDN-44 380/3/50 SCROLL 36,900         16,000         52,900         
9 ACN-503 (R-407c) DDN-50 380/3/50 SCROLL 41,700         16,200         57,900         
10 ACN-603 (R-407c) DDN-60 380/3/50 SCROLL 45,200         17,800         63,000         




 

www.AirMarts.com T.02-974-5813-5
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แบบแยกส่วนชนิดฝังในฝ้า เบอร์ 5
ไม่มีชุดคอนโทรล

ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”






7 มกราคม 2555
PLP-7/55



การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 5 ป ,อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง 
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Magnetic Contactor และ Service Valves ทุกรุน
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo Pressure & Overload ในรุน ACS-30H ถึง ACS-403
•  อุปกรณลดความดัน Capillary tube อยูท่ี Fan coil unit ทุกรุน
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH (Single Phase) ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1155-2536
•  ราคานี้ไมรวม อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ 
•  ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
•  ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง

มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

มาตรฐาน 
ประหยัดไฟ
เบอร 5

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )
รวมชุดละ

         
         
         
         
         
         
7 ACS-403 CFHS-40 40,126 12.01 380/3/50 SCROLL 31,990           12,700           44,690 







 
 Fan coil

unit
Condensing 

unit


  

-
-
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แบบแยกส่วนชนิดฝังในฝ้า
ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

 




บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีจากทางราชการ

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป ,อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACL ตัวถังเปนเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACK ตัวถังเปนไฟเบอรกลาส แบบเปาลมขึ้น 
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACL ประกอบดวย Magnetic Contactor ,ไมมี Service Valve
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACK ประกอบดวย Magnetic Contactor และ Service Valve ทุกรุน
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo Pressure & Overload เฉพาะเครื่อง ACL-50, ACL-60, ACK-50 และ ACK-60
•  อุปกรณลดความดัน Capillary tube อยูที่ Fan coil unit ทุกรุน
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH (Single Phase) ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1155-2536 
•  ราคานี้ไมรวม อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ
•  ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
•  ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง

มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )
รวมชุดละ



        
        
        
        
        
         
7 ACL-403 CFHB-1600 40,000 380/3/50 SCROLL - 29,080          11,200          40,280          
8 ACL-50 CFHB-1600 50,000 380/3/50 SCROLL - - 34,580          11,200          45,780          
9 ACL-60 CFHB-2000 60,000 380/3/50 SCROLL - - 37,860          13,200          51,060          

10        
11        
12        
13        
14        
15         
16 ACK-403 CFHB-1600 40,000 380/3/50 SCROLL - 30,580          11,200          41,780          
17 ACK-50 CFHB-1600 50,000 380/3/50 SCROLL - - 36,380          11,200          47,580          
18 ACK-60 CFHB-2000 60,000 380/3/50 SCROLL - - 39,760          13,200          52,960          



ACK Series

Condensing 
unit

Fan coil
unit



 Condensing 

unit
Fan coil

unit
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Air Conditioning Experts 7 มกราคม 2555
PLP-10/55

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป ,อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งยูนิต ตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Magnetic contactor และ Service valves ทุกรุน
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo Pressure & Overload เฉพาะเครื่อง ACNY-363 และ ACNY-403
•  อุปกรณลดความดัน Capillary tube อยูที่ Condensing unit ทุกรุน
•  Fan coil unit ทุกรุน มีแผน Air Filter สำหรับกรองอากาศ
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH (Single Phase) ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1155-2536
•  ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
•  ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีจากทางราชการ




แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดาน

 

ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

รีโมทไรสาย (Wireless Remote Control)

 
 

        
        
        
        
        
         
7 ACNY-403 CSB-40 40,000 380/3/50 SCROLL - 33,100          31,900          65,000          




 

 Condensing 

unit
Fan coil

unit

มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )
รวมชุดละ
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Air Conditioning Experts 7 มกราคม 2555
PLP-11/55

แบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้ง 
(Floor Standing Type) คอนโทรล Digital


 

ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป ,อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACL ตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACK ตัวถังเปนไฟเบอรกลาส แบบเปาลมขึ้น
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน UACU และ LACU ตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมขึ้น 
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACL ประกอบดวย Magnetic Contactor ,ไมมี Service Valve
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACK ประกอบดวย Magnetic Contactor และ Service Valves ทุกรุน
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo pressure, Magnetic contactor และ Overload ตั้งแตขนาด 50,000-120,000 BTUH.
•  Fan coil unit ทุกรุน มีแผน Air Fililter สำหรับกรองอากาศ
•  อุปกรณลดความดันอยูท่ี Fan coil unit ทุกรุน
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545
•  เครื่องปรับอากาศไมเกิน 40,944 BTUH (Single Phase) ผานการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1155-2536
•  ราคานี้ไมรวม ภาษมีูลคาเพิ่ม 7%
•  ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง



มาตรฐาน 
มอก. 
2134

มาตรฐาน 
มอก. 
1155

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )
รวมชุดละ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีจากทางราชการ
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Air Conditioning Experts

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป ,อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACL ตัวถังเปนเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACK ตัวถังเปนไฟเบอรกลาส แบบเปาลมขึ้น 
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACL ประกอบดวย Magnetic Contactor ,ไมมี Service Valve
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACK ประกอบดวย Magnetic Contactor และ Service Valves ทุกรุน
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo Pressure & Overload เฉพาะเครื่อง ACL-50, ACL-60, ACK-50 และ ACK-60
• Fan coil unit model AHE  แบบสงลมในแนวตั้ง
• Fan coil unit model AHEH แบบสงลมในแนวนอน 
• Fan coil unit ทุกรุน มีแผน Air Filter สำหรับกรองอากาศ
• อุปกรณลดความดัน Capillary tube อยูที่ Fan coil unit ทุกรุน
• ราคานี้ไมรวม อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ
• ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
• ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง

 



แบบแยกส่วน ชนิดเดินท่อลม 
(DUCTED TYPE ชนิดคอล์ยน้ำยา)

ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

7 มกราคม 2555
PLP-12/55

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีจากทางราชการ



        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

ACK Series






  



Fan coil

unit



Fan coil

unit

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )
รวมชุดละ
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Air Conditioning Experts

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีจากทางราชการ

7 มกราคม 2555
PLP-13/55

แบบแยกส่วน ชนิดต่อท่อลม 
(ไม่มีชุดคอลโทรล)

ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป, อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป
หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACL ตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมออกดานขาง
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACK ตัวถังเปนไฟเบอรกลาส แบบเปาลมขึ้น
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน UACU และ LACU ตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมขึ้น
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACL ประกอบดวย Magnetic Contactor ,ไมมี Service Valve
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต รุน ACK ประกอบดวย Magnetic Contactor และ Service Valves ทุกรุน
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo pressure, Magnetic contactor และ Overload ตั้งแตขนาด 50,000-150,000 BTUH.
•  Fan coil Unit ทุกรุน มีแผน Air Filter สำหรับกรองอากาศ
•  อุปกรณลดความดัน อยูท่ี Fan coil Unit ทุกรุน
•  ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
•  ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง



Condensing Fan coil 
unit unit

Condensing Fan coil 
unit unit

รวมชุดละ

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )
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Air Conditioning Experts

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีจากทางราชการ

7  มกราคม  2555
PLP-14/55

แบบแยกส่วน ชนิดต่อท่อลม 
(ไม่มีชุดคอลโทรล)

ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป, อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป
หมายเหตุ : 
•  คอนเดนซิ่งยูนิต รุน UACU และ LACU ตัวถังเหล็กเคลือบสีกันสนิม แบบเปาลมขึ้น
•  Fan coil unit model LAHV แบบสงลมในแนวตั้ง
•  Fan coil unit model LAHH แบบสงลมในแนวนอน
•  อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Hi-Lo pressure, Magnetic contactor และ Overload ทุกรุน
•  Fan coil unit ชุด Blower เปนแบบ Belt-Drive ,ฟลเตอร อลูมิเนียมหนา 1 นิ้ว
•  อุปกรณลดความดัน Expansion valve อยูที่ Fan coil unit ทุกรุน
•  ราคานี้ไมรวม อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ
•  ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
•  ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง

 

รวมชุดละ

ราคาผูแทนจำหนาย ( บาท )
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Air Conditioning Experts 7  มกราคม  2555
PLP-15/55




การรับประกัน :  คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป, อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

หมายเหตุ : 

• คอนเดนซิ่งยูนิต ตัวถังเปนไฟเบอรกลาสแบบเปาขึ้นดานบนและคอลยเปนฟนทองแดง
• อุปกรณในคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบดวย Magnetic contactor 
• อุปกรณในคอนเดนซิ่งประกอบดวย Hi-Lo Pressure เฉพาะเครื่อง ACK-50 และ ACK-60
• ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
• ราคานี้ไมรวม น้ำยาและคาติดตั้ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีจากทางราชการ

คอนเดนซิ่งตัวถังไฟเบอร์กลาสแบบเป่าขึ้นด้านบน 
คอล์ยเป็นฟินทองแดง

 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

8 ACK-403 (COPPER FIN) 40,000 380/3/50 SCROLL 38,480               

9 ACK-50 (COPPER FIN) 50,000 380/3/50 SCROLL 44,980               

10 ACK-60 (COPPER FIN) 60,000 380/3/50 SCROLL 49,060               

   รวมเครื่องละ 
( บาท )

ราคาผูแทนจำหนาย
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Air Conditioning Experts



หมายเหตุ
• Fan coil Unit ทุกรุน มีแผน Air Filter 
  สำหรับกรองอากาศ (ยกเวน CFHB_W) 
• ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
• ราคานี้ไมรวม คาติดตั้ง

การรับประกัน : อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป









บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีจากทางราชการ

ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”

7 มกราคม 2555
PLP-16/55

ราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังไดแขวน
( DDF คอลยน้ำ ) ไมมีชุดคอนโทรล    

ราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดฝงในฝา 
( Basic Fan Coil คอลยน้ำ ) ไมมีชุดคอนโทรล    

ราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดเดินทอลม       
( Ducted Type  ชนิดคอลยน้ำ ) ไมมีชุดคอนโทรล    

ราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตูตั้ง    
( Floor Standing Type คอลยน้ำ )  คอนโทรล Digital   

รวมชุดละ (บาท)
ราคาผูแทนจำหนาย
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Air Conditioning Experts

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีจากทางราชการ

7  มกราคม  2555
PLP-17/55

ราคาเครื่องปรับอากาศ “ยูนิแอร์”
เครื่องปรับอากาศสำหรับเรือ

ราคาผูแทนจำหนาย (บาท)



การรับประกัน : คอมเพรสเซอร รับประกัน 1 ป, อะไหลและอุปกรณ รับประกัน 1 ป

หมายเหตุ : 
• โครงสรางทำดวยสแตนเลส 100 %
• คอนเดนซิ่งทุกรุน มีน้ำยา R-22 เต็มระบบ
• คอนเดนเซอรชนิดคอปเปอร - นิเกล (90-10) สามารถทนการกัดกรอนจากน้ำทะเลไดดี อายุการใชงานยาวนาน
• อุปกรณปองกันความดันดานสูง-ต่ำ ประกอบดวย Hi - Lo Pressure switches
• ราคานี้รวมรีโมทคอนโทรล มีสายแบบดิจิตอล
• ราคานี้ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
• ราคานี้ไมรวมคาติดคาติดต้ัง
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