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Growing end user demand
for air conditioning systems

that are reliable, flexible,
easy to install and yet

superior in terms of comfort
and control, makes VRF

systems the ideal

candidate for many
applications such as offices,
hotels, theatres, shops and

hospitals.

Variable Refrigerant Flow

•Cost saving

•Comfort



Conventional air conditioning systemConventional air conditioning system

•Larger Pipe shafts

•Machinery room

•Inflexible operation

•Heavy maintenance

•Difficult design modification



Benefit of VRFBenefit of VRF

• Less pipe shafts

• Less installation space

• No machinery room

• Compact FCUs

• Individual operation

• Back up operation and Partly
maintenance

• High design flexibility



SMMS is the best suited for the applicationsSMMS is the best suited for the applications

•Office, Hotel, School, Hospital, Tenant, Prestige apartment, High-class residence



•Anytime , Anywhere , keep the best control

•Always provide indispensable and,
•sufficient capacity to indoor units

Variable Refrigerant Flow



ระบบอินเวอรเตอร (Inverter) เปนระบบที่มีลักษณะพิเศษของการ
ควบคุมความเร็วของคอมเพรสเซอรที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดย
เปลี่ยนตามความถ่ี

ระบบอินเวอรเตอร (Inverter) สามารถเปลี่ยนความถ่ีที่จะเขาที่ตัว
มอเตอรอยางอิสระดวยตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือควบคุมความเร็ว
รอบของมอเตอร

“อินเวอรเตอร (Inverter)” คืออะไร

เปนผลใหเคร่ืองปรับอากาศแบบระบบอินเวอรเตอร (Inverter) ลด
อุณหภูมิของหองไดเร็ว โดยการเพ่ิมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร
ในขณะที่เร่ิมเปดการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ แตหลังจากที่
อุณหภูมิของหองเร่ิมเยน็ ระบบอินเวอรเตอร (Inverter) จะคอยๆ ลด
ความร็วรอบของคอมเพรสเซอรลง เพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟาและลด
การเปลี่ยนแปลงของอณุหภูมิภายในหอง



เคร่ืองปรับอากาศแบบ Fix-speed จะใชเวลานานเพ่ือที่จะลด
อุณหภูมิของหอง เนื่องจากความเร็วรอบของการหมุนของ
คอมเพรสเซอรจะคงที่ตลอดเวลาซ่ึงหมายความวาอุณหภูมิของ
หองมีแนวโนมจะเย็นเกินไปจนรูสึกไมสบายตัว 

นอกจากนี้เมือ่อณุหภูมิของหองลดลงถึงอณุหภูมิที่ตั้งไว 
คอมเพรสเซอรจะหยุดการทํางานโดยทันท ีจึงทําใหอุณหภูมิ
ภายในหองเร่ิมเพ่ิมข้ึนทันทีที่ คอมเพรสเซอรหยุดทํางาน จนทํา
ใหรางกายของเรารูสึกอดึอัดไมสบายตัว และสูญเสียความเย็น
ภายในหองไปอยางรวดเร็ว

ระบบFixed Speed



เปรียบเทียบการรักษาอุณหภูมิหองโดยเครื่องปรบัอากาศแตละระบบ



TOSHIBA DC Hybrid Inverter เปนเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมยัในระบบปรับอากาศ โดยการควบคุมพลังงานทางไฟฟา

เมื่อเร่ิมทํางานจะทํางานถึงกําลังสูงสุดอยางเร็วรวด และรักษาอุณหภูมิใหคงที่สม่ําเสมอโดยการควบคุมความถ่ีของ

กระแสไฟฟาเพ่ือเปลี่ยนความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร เปนผลทําใหอุณหภูมิภายในหองไมเปลี่ยนแปลงมาก จึงทําใหเรา

รูสึกสบาย

PAM

PWM

(Pulse Amplitude Modulation)

การทํางานท่ีความถี่สูงเพื่อใหความเร็วของคอมเพรสเซอรสูง

การทํางานท่ีความถี่ต่ํา (Pulse กวาง) เพือ่ใหไดอัตราการทํา

TOSHIBA DC Hybrid Inverter คืออะไร

(Pulse Width Modulation)

สามารถทําความเย็นอยางรวดเร็ว

ความเย็นท่ีพอดีและไดตอเนื่อง

Certified Installer Program (CIP)



เทคโนโลยี HYBRID INVERTER

TOSHIBA Digital Hybrid Inverter ที่เปนการทํางานรวม กันอยางลง
ตัวของสองระบบปฎิบัติการ เพ่ือการทํางานอยางตอเนื่อง
ใหประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดไฟพรอมทั้งใหความรูสึกสบาย
มากกวา

เมื่อเร่ิมตน Pulse Amplitude Modulation (PAM) จะตั้งคา
คอมเพรสเซอรทํางานที่กําลังสูงสุดสงผลใหสามารถทําความเย็น
อยางรวดเร็วเพ่ือใหไดอุณหภูมิหองตามที่ตองการ จากนั้นจะเปลี่ยน
ไปทํางานดวย Pulse Width Modulation (PWM) อยางอตัโนมัติ
เพ่ือรักษาอุณหภูมขิองหองเอาไวไดอยางราบเรียบและตอเนื่อง ทั้งนี้
เคร่ืองจะปรับให การทาํงานลดลง สอดคลองกบัอุณหภูมิของหอง

ผลลัพธคือประหยัดพลังงาน ลดคาใชจายใหกับคุณ



TOSHIBA Advanced Technology

DC twin rotary compressor เปนที่ยอมรับวาสามารถใชกับน้ํายาสารทําความ
เย็นที่มีความดันสูง มีประสิทธิภาพสูงแมในชวงการทํางานที่ความเร็วรอบต่ํา
สามารถลดการใชพลังงาน

Twin rotary ทําใหการหมุนมีเสถียรภาพมากข้ึน การทํางานของคอมเพรสเซอร
มีลูกเบ้ียว(roller) สองตวัทําใหการหมุนสมดุลมากกวา Single rotary ทําใหเกิด
การส่ันสะเทือนนอย เคร่ืองเดินเงียบไรเสียงรบกวน

มีประสิทธิภาพสูง

อายกุารใชงานยาวนานกวา

เสียงเงียบ

คอมเพรสเซอรเปนแบบมอเตอรกระแสตรง (DC Motor) มีคาสลิป (slip)เปน
ศูนย ทําใหไมสูญเสียกําลังของมอเตอร การส่ันนอยและลดการใชไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพ

การหมุนของคอมเพรสเซอรหมุนไปอยางสมดุลทําใหการส่ันนอยดังนัน้จึงมี
อายุการใชงานท่ียาวนานกวา 



VRF Core Technology for Energy Efficiency

DC twin-rotary
compressor

R410A
refrigerant

Vector-controlled
inverter

heart

brainblood
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การออกแบบระบบดวย Program Selection Tool

การตรวจสอบการติดต้ัง


