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มติคณะรัฐมนตร�
วันที่ 3 พฤศจ�กายน 2558

ประกาศให�ส�วนราชการ
สนับสนุนการใช�ผลิตภัณฑ�
ใน “บัญชีนวัตกรรมไทย”
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โดยการจัดซื้อจัดจ�างให�ใช�ว�ธีเฉพาะเจาะจง
ตามระเบียบการกระทรวงการคลัง 

ว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�าง และบร�หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวงกำหนด ที่รัฐต�องการส�งเสร�ม 

หร�อสนับสนุน และกำหนดว�ธีการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ 
โดยว�ธีคัดเลือก และว�ธีเฉพาะเจาะจง
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มติคณะรัฐมนตร� 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และข�อสั่งการนายกรัฐมนตร� 
เพ�่อขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ�างผลิตภัณฑ�นวัตกรรมไทย

ระบุให�แต�ละหน�วยงานจัดซื้อจัดจ�างผลิตภัณฑ�บัญชีนวัตกรรม
ในอัตราส�วนร�อยละ 30 ของความต�องการทั้งหมด
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มติคณะรัฐมนตร� 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

ระบุให�หน�วยงานจัดซื้อพัสดุ และครุภัณฑ�
ตามรายการบัญชีนวัตกรรมไทย

โดยเร�งรัดให�เป�นรูปธรรม ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=527&mid=290

อางอิง : เว็บไซตสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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คุณสมบัติเดน ปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ลดงบประมาณคาสาธารณูปโภค

ประหยัดไฟได 33% เทียบกับเกณฑเบอร 5 อินเวอรเตอร SEER 15

เครื่องปรับอากาศที่ใชสารทำความเย็นที่ไมทำลายโอโซน โดยมีคาแสดงระดับการทำลายโอโซน 
Ozone Depletion Potential : ODP = 0  และมีคาการทำใหโลกรอนต่ำจากกาซเรือนกระจก 
Global Warming Potential : GWP < 800

เครื่องปรับอากาศไดรับ ฉลากไฟเบอร 5 และมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง
ซึ่งมีคา SEER สูง ตามเกณฑประหยัดพลังงานเบอร 5 (2 ดาว) ป ค.ศ. 2019
     3.1 เครื่องปรับอากาศจะตองมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไมนอยกวา 20 
             ในเครื่องปรับอากาศขนาดกำลังทำความเย็นไมเกิน 8,000 วัตต (<=27,296 บีทียู/ชั่วโมง)
     3.2 เครื่องปรับอากาศจะตองมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไมนอยกวา 19
            ในเครื่องปรับอากาศขนาดกำลังทำความเย็นไมเกิน 8,000 ถึง 12,000 วัตต 
             (<=27,296 - 40,944 บีทียู/ชั่วโมง)

ทนทาน บำรุงรักษางาย 
มีหนาจอแสดงผลเปน Error Code สามารถบอกอาการเปนตัวเลขไดถึง 30 อาการ
สามารถเตือนการลางแอรไดโดยผานจอแสดงผล 7-SEG โดยสามารถเตือนไดทุกๆ การใช 1,800 ชั่วโมง
สามารถเตือนการซอมบำรุงไดโดยผานจอแสดงผล 7-SEG และประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานได

รับประกัน คอมเพลสเซอร 5 ป อะไหล 1 ป ทุกขนาดบีทียู

 1

2

3

4

5

7-SEG
แจ�งเตือนการซ�อมบำรุง / ล�างแอร�

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน 
ด�วยหน�าจอแสดงผลเป�น Error Code

ที่เป็นนวัตกรรม
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เครื่องปรับอากาศ ซัยโจ เด็นกิ
ประหยัดไฟสูง

ไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เมื่อเดือนเมษายน 2563

!
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โดย
ณามะรปบงกันาํส

บัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563

 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 25   สํานักงบประมาณ 
  

ลําดับ
ที่ รหัส ดาน กลุม/รายการ หนวยนับ

ราคาตอหนวย
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

(บาท)
ชนิดแขวน

(ตอ)   เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด 2
  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด
  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด
  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด 5
 เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด

หมายเหตุ 
ราคานี้รวมคาบริการตดิตั้งระยะทอทองแดงพรอม
หุมฉนวนยาวไมเกิน เมตร สายไฟยาวไมเกิน เมตร
ยกเลิกรุนชนิดติดผนัง รายการเครือ่งปรับอากาศรุน 

000 บีทียู 
18 07020013 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอรเตอร ระดับประสิทธิภาพพลังงาน

เบอร 5  ตามเกณฑพลังงาน ป ค.ศ. 2019 (Inverter 

Air Conditioner) 

  

  1)  ชนิดติดผนัง (Wall Type)    

  1.1)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 9,000 บีทียู       ชุด 17,400.00 

  1.2)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 12,000 บีทียู  ชุด 22,900.00 
  1.3)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 18,000 บีทียู  

1.4)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 25,000 บีทียู 
ชุด 
ชุด 

28,400.00 
35,800.00 

  1.5)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 30,000 บีทียู  
1.6)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 36,000 บีทียู 

ชุด 
ชุด 

50,200.00 
61,600.00 

  2) ชนิดแขวน (Ceiling Type)    

  2.1)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 13,000 บีทียู  ชุด 29,500.00 
  2.2)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 18,000 บีทียู ชุด 34,100.00 

  2.3)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 25,000 บีทียู 
2.4)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 30,000 บีทียู 

ชุด 
ชุด 

42,400.00 
48,000.00 

  2.5)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 36,000 บีทียู ชุด 55,300.00 

  3)  ชนิดสี่ทิศทาง (Cassette Type)    
  3.1)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 13,000 บีทียู  ชุด 32,000.00 

  3.2)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 18,000 บีทียู ชุด 36,500.00 

  3.3)  เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 25,000 บีทียู  ชุด 44,900.00 
  หมายเหตุ :  

1.  สําหรับรุนกลุมใชสารทําความเย็น R - 32 ระบบไฟฟา 1 เฟส
แรงดันไฟฟา 220 โวลต 

2.  ราคานี้รวมคาบริการตดิตั้งระยะทอทองแดงพรอมหุมฉนวนยาว 

ไมเกิน 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
3.  ราคานี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร 5 ป อะไหลอื่น ๆ 1 ป 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 25   สํานักงบประมาณ 
  

ลําดับ 

ที ่ รหัส ดาน/กลุม/รายการ หนวยนับ 

ราคาตอหนวย 

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
(บาท) 

 07020006 2)  ชนิดแขวน   
(ตอ)   เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด 2

  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด
  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด
  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด 5
 เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด

หมายเหตุ 
ราคานี้รวมคาบริการตดิตั้งระยะทอทองแดงพรอม
หุมฉนวนยาวไมเกิน เมตร สายไฟยาวไมเกิน เมตร
ยกเลิกรุนชนิดติดผนัง รายการเครือ่งปรับอากาศรุน 

000 บีทียู 
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอรเตอร ระดับประสิทธิภาพพลังงาน
เบอร 5  ตามเกณฑพลังงาน ป ค.ศ. 2019 

ชนิดติดผนัง  
1)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู      ชุด
2)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด 2
)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู 

4)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู
ชุด
ชุด

2

5)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู 
6)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู

ชุด
ชุด

50,200.00

ชนิดแขวน  
)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด
)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด
)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู
)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู

ชุด
ชุด

)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด 55,300.00
ชนิดสี่ทิศทาง  

)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด
)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด
)  เครื่องปรับอากาศรุน บีทียู ชุด

หมายเหตุ 
สําหรับรุนกลุมใชสารทําความเย็น  ระบบไฟฟา 1 เฟส
แรงดันไฟฟา 220 โวลต

. ราคานี้รวมคาบริการตดิตั้งระยะทอทองแดงพรอมหุมฉนวนยาว
ไมเกิน 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

. ราคานี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร 5 ป อะไหลอื่น ๆ 1 ป
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 ับฉ ยทไมรรกตัวนชีญบั 52 นยาษมเ มิตเมพิเบ 63  ณามะรปบงกันาํส  

  

นาด  มคานมครทโะลแ สกนิอรทก็ลเอิ าฟฟไ : มคานมครทโะลแ สกนิอรทก็ลเิอ าฟฟไฑณัภรุค  
สัหร : 07020013 

 ยทไมรรกตวันนางลผงอขญัมาสอืช : นางงัลพพาภธิทิสะรปบดัะร รอตเรอวเนอิดินช ศากาอบัรปงอืรคเ
เบอร 5  ตามเกณฑพลังงาน ป ค.ศ. 2019 (Inverter 
Air Conditioner) 

 ยทไมรรกตวันนางลผงอขาครากงาทอืช :   รอตเรอวเนิอ นุร ิกน็ดเ จโยัซ ศากาอบัรปงอืรคเ SEER  งูส   
(SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner) 

 านฒพัีทนางยวนห :   ีรศงัลพติตจิ ดิกัศมสยาน กาจยีลโนโคทเดอทยาถรากบัรดไยดโ
รากดัจูผรากมรรก บริษัท ลนแนชันเรอตเนอิ กิน็ดเ จโยซั  จํากัด 

 มรรกวศิวะลแบบแกออาษกึรปรากิรบยนูศงาจ (DECC)  ยัจวิ  
 ดอทยาถรากบรัผูทษัริบ :   ทัษริบ นอิ กิน็ดเ จโยัซ ลนแนชันเรอตเ  ดักาํจ  

ผู  ยานหาํจ :  ทัษริบ จโยัซ  ลนแนชันเรอตเนิอ ิกน็ดเ  ดักาํจ  
 ยานหาํจนทแผู : - 

 ยทไมรรกตวันีชญับนึขผูอรืห ทัษริบ นางยวนห :   ทัษริบ จโยัซ  ลนแนชันเรอตเนิอ ิกน็ดเ  ดกัาํจ  
 นยบีเะทนขึีทาลวเงวช : เมษายน 2563 -  มคานีม 2569 (5 ป 11 นอืดเ ) 

มรรกตวันติบัมสณุค  :  
  สกินอรทก็ลเรจงวงผแบบแกออรากบรัดไ รอตเรอวเนิอศากาอบรัปงอรืคเ และพั มคุบวคอพืเรวแฟรอซานฒ

งทัมวร ศากาอบรัปงอรืคเ การขับ ชใามมลงอขลหไรากานฒพัรากะลแ งูสนางงัลพดัยหะรปบบแรอตเรอวเนิอรอซเสรพเมอค  
าอบัรปงอืรคเหใพาภธิทิสะรปมพิเอพืเ  ดไคภโิรบผูนอืตเถรามาสศากาอบรัปงอืรคเงทักีอ นขึกามดไาฟฟไนางงลัพดยัหะรปศาก  

ศากาอบรัปงอรืคเกาห กินไฟ นางงัลพดัยหะรปรากพาภิธทิสะรปอรืห ติกปาวกกาม ตกลง พรอม บอืลคเนฟมยีนเิมูลอนปเ นฟ  
งงลัพพาภธิทิสะรปาคีม นขึกามนาทนทมาวคอพืเงดแงอทอทนปเ อทะลแ าฟีส ( ลากดูฤมาตนา SEER)  าคมีงึซ งูส SEER ตาม

 5 รอบเนางงลัพดยัหะรปฑณกเ   )2652 .ศ.พ( 9102 .ศ.ค ป  
 ะาพฉเะณษกัลณุค  

1.  รอตเรอวเนอิดินช ศากาอยวดนอรมาวคยาบะร นวสกยแบบแ งอหบัรหาํสศากาอบัรปงอืรคเนปเ
(Inverter Air Cooled Split Air Conditioner) 

2. ะลแ ราคาอนใยาภงัตดติรากบกัะามหเีท )น็ยเมาวคงสยวนห( ลยอคนฟแดชุงทัทีศากาอบัรปงอืรคเ  
 งิซนดเนอคดชุ กาจจ็รเาํสบอกะรป รากาอกอนยาภงตัดิตรากบกัะามหเที )นอรมาวคยาบะรยวนห(

นกัวยดีเติลผผูนางงรโ  
3. แาคีมยดโ นซโอโยาลาทํมไทีนย็เมาวคาํทราสชใทีศากาอบรัปงอรืคเ สดงระดับการทําลายโอโซน 
Ozone Depletion Potential : ODP = 0 

4.  าฟฟไงรกแะตบบแศากาอกอฟบบะรีมศากาอบรัปงอรืคเ (Electric Grids)  ียลโนโคทเชใที Corona 
Discharge าวกยอนมไนาผมลทีนพืมุลคบอรค  100 ทีปไบลุจะรปยอลปณรกปอุีม รตมเตินซเงาราต

ืรคเนใยาภงออะลนุฝ คาภุนอ มาวคาทํปไาํนถรามาสยดโ งออะลนุฝบัจกัดงผแยวดบัจกัดะลแ งอ
 าฟฟไงรกแะตบบแศากาอกอฟบบะราํนะลแ ดาอะส (Electric Grids) ดไมหใชใามบลัก  

5. หใดนหาํกากีฎษฤกชาระรพีมีทมรรกหาสตอุฑณัภติลผาํทตาญุนอบใ บรัดไศากาอบรัปงอืรคเ  
ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลข  4312 .กอม ที -  2553  

 งอหบัรหาสํศากาอบรัปงอืรคเ : นางงลัพพาภธิทิสะรป  
6. นาฐรตาม มรรกหาสตุอฑณัภติลผนาฐรตามยามหงอรืคเงดสแตาญุนอบใ บรัดไศากาอบัรปงอืรคเ

 5511 .กอม ทีขลเ - 2557 : นวสกยแบบแงอหบัรหาสํศากาอบรัปงอืรคเ  
7.  ลากดูฤมาตนางงัลพพาภธิทิสะรปาคีมะลแ 5 รอบเฟไดัยหะรปกาลฉ บรัดไศากาอบัรปงอืรคเ : SEER   

 5 รอบเนางงลัพฑณกเมาต   )2652 .ศ.พ( 9102 .ศ.ค ป  
7.1  ลากูดฤมาตนางงัลพพาภิธทิสะรปาคีมงอตะจศากาอบรัปงอืรคเ : SEER  ไมนอยกวา 22.50  

าวคาทํงัลาํกดานขศากาอบรัปงอืรคเนใ  000,8 นิกเมไน็ยเม ( ตตัว <= 27 งมโวชั/ยูทีบี 692, ) 
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7.2  ลากดูฤมาตนางงัลพพาภิธทิสะรปาคีมงอตะจศากาอบรัปงอืรคเ : SEER ไมนอยกวา 21.50  
( ตตัว 000,21 งถึ 000,8 าวกกามน็ยเมาวคาํทงัลาํกดานขศากาอบัรปงอืรคเนใ >  27,296 - 

งมโวชั/ยูทีบี 449,04 ) 
8. นอรมาวคยาบะร ราคาอกอนยาภงตัดติอืพเบบแกออกถู )นอรมาวคยาบะรยวนห( งซินดเนอคดชุีม

 ตลวโ 083 สฟเ 3 าฟฟไบบะร อืรห ซตริฮเ 05 ตลวโ 022 สฟเ 1 าฟฟไบบะรบักชใกอืลเ ศากาอยวด
50 เฮิรตซ ประกอบดวย คอมเพรสเซอร (Compressor), ใบพัดลมพรอมมอเตอร (Outdoor Fan And 
Outdoor Motor), ขอตอพรอมวาลวบริการ (Service Valve), บัขอพืเ รอตเรอวเนิอรจงวงผแ
คอมเพรสเซอรอินเวอรเตอร (Inverter Driver For Inverter Compressor), เซนเซอรวัดอุณหภูมิ 
หัวคอมเพรสเซอร  (Discharge Temperature), รอซเนดเนอคงผแทีายาํนมิูภหณุอ  (Mid Coil 
Condensing Temperature) 

9. ดินช นุรบบแปรูกอืลเถรามาส ราคาอนใยาภงตัดิตอพืเบบแกออกูถ )น็ยเมาวคงสยวนห( ลยอคนฟแดชุีม  
ติดผนัง (Wall Type) หรือชนิดแขวน (Ceiling Type)  งาทศทิีสดินชอรืห (Cassette Type) ดินชอืรห

 นพืงัตตู (Floor Standing Type) ผงดสแนวสีมที ล Error Code  นปเ 7-SEG   าษกรังุราํบรากอตยางอืพเ
ประกอบดวย แผงควบแนน (Evaporator), ใบพัดลม พรอมมอเตอร (Indoor Fan and Indoor 
Motor),  น็ยเลยอคาขเงาทายาํนอทงอขิมูภหณุอรอซเนซเ ลยอคนฟแดชุมคุบวคอพืเรจงวงผแ (Inlet 
Temperature)  งอหิมูภหณุอ (Room Temperature) 

10. มีแผงระบายความรอน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เปนแบบ 
Fin and Tube นาทนทมาวคอืพเงดแงอทอทนปเอทะลแ าฟีสบอืลคเนฟมยีนเิมูลอนปเนฟยดโ  

11.  ยาสรไบบแมคุบวคดชุ นีงัด ณรกปอุยวดบอกะรป ศากาอบรัปงอรืคเงตัดิตดชุ (Wireless Remote) 
จํานวน 1 ตัว  สวิตซเบรกเกอร จํานวน 1 ตัว ฟไยาส รตมเ 4 วายนวนฉมหุมอรพบัลกปไงดแงอทอท

รตมเ 51 นกิเมไวาย  
12. 7 ลผงดสแอจานหนาผดไรอแงาลรากนอตืเถรามาสศากาอบัรปงอืรคเ -SEG  ๆ กทุดไนอืตเถรามาสยดโ

งมโวชั 008,1 ชใราก  
13. มอซรากนอตืเถรามาสศากาอบรัปงอืรคเ บํารุงไดผานหนาจอแสดงผล 7-SEG ศากาอบรัปงอืรคเกาห  

ิตกปาวกกามฟไนกิ  ญคัาํสยันีมงายองลกตนางงัลพดัยหะรปรากพาภธิทิสะรปอืรห  
14.  ศากาอบรัปงอืรคเงอขน็ยเวตัะลแนอรวัตสัหร งซินดเนอคดุช ะลแ ลยอคนฟแดชุงอขนรุบบแดยอีเะลยาร  

 นย็เมาวคาํทราสชใมุลกบัรหาสํ( R - 32)  าฟฟไบบะร 1  าฟฟไนัดงรแ สฟเ 220 ีนงัด ตลวโ  
งนัผดติดนิช  (Wall Type) 

-  นรุศากาอบรัปงอืรคเ High SEER Inverter 9,000 )งันผดิตดินช( ูยทีีบ  
  )นย็เมาวคงสยวนห( ลยอคนฟแดชุงอขนรุบบแ SJ-W09D-D-DTGP1 
  )นอรมาวคยาบะรยวนห( งิซนดเนอคดชุงอขนุรบบแ SJ-C09D-D-DTGP1 
-  นุรศากาอบัรปงอืรคเ High SEER Inverter 12,000 )งนัผดิตดนิช( ยูทีีบ  
  )น็ยเมาวคงสยวนห( ลยอคนฟแดชุงอขนุรบบแ SJ-W12I-D-DTGP1 
  )นอรมาวคยาบะรยวนห( งิซนดเนอคดชุงอขนรุบบแ SJ-C12I-D-DTGP1 
-  นรุศากาอบรัปงอืรคเ High SEER Inverter 18, ันผดิตดินช( ูยทีบี 000 ง) 
  )น็ยเมาวคงสยวนห( ลยอคนฟแดชุงอขนุรบบแ SJ-W18F-D-DTGP1 
  )นอรมาวคยาบะรยวนห( งิซนดเนอคดชุงอขนรุบบแ SJ-C18F-D-DTGP1 
-  นรุศากาอบัรปงอืรคเ High SEER Inverter 25, )งันผดิตดินช( ูยทีีบ 000  
  )น็ยเมาวคงสยวนห( ลยอคนฟแดชุงอขนุรบบแ SJ-W25F-D-DTGP1 
 ุรบบแ  )นอรมาวคยาบะรยวนห( งิซนดเนอคดชุงอขน SJ-C25F-D-DTGP1 
-  นรุศากาอบรัปงอืรคเ High SEER Inverter 30, )งันผดิตดินช( ยูทีบี 000  
  )นย็เมาวคงสยวนห( ลยอคนฟแดชุงอขนรุบบแ SJ-W30B-D-DTMP1 
  )นอรมาวคยาบะรยวนห( งิซนดเนอคดชุงอขนุรบบแ SJ-C30B-D-DTMP1 
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- เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 36,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุนของชุดแฟนคอยล (หนวยสงความเย็น) SJ-W36B-D-DTMP1 
 แบบรุนของชุดคอนเดนซิง (หนวยระบายความรอน) SJ-C36B-D-DTMP1 
ชนิดแขวน (Ceiling Type) 
- เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 13,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุนของชุดแฟนคอยล (หนวยสงความเย็น) SSU-13D-D-DTMP1 
 แบบรุนของชุดคอนเดนซิง (หนวยระบายความรอน) SOR-13D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 18,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุนของชุดแฟนคอยล (หนวยสงความเย็น) SSU-18D-D-DTMP1 
 แบบรุนของชุดคอนเดนซิง (หนวยระบายความรอน) SOR-18D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 25,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุนของชุดแฟนคอยล (หนวยสงความเย็น) SSU-25D-D-DTMP1 
 แบบรุนของชุดคอนเดนซิง (หนวยระบายความรอน) SOR-25D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 30,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุนของชุดแฟนคอยล (หนวยสงความเย็น) SSU-30B-D-DTMP1 
 แบบรุนของชุดคอนเดนซิง (หนวยระบายความรอน) SOR-30B-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 36,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุนของชุดแฟนคอยล (หนวยสงความเย็น) SSU-36B-D-DTMP1 
 แบบรุนของชุดคอนเดนซิง (หนวยระบายความรอน) SOR-36B-D-DTMP1 
ชนิดสี่ทิศทาง (Cassette Type) 
- เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 13,000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
 แบบรุนของชุดแฟนคอยล (หนวยสงความเย็น) SSC-13E-D-DTMP1 
 แบบรุนของชุดคอนเดนซิง (หนวยระบายความรอน) SOR-13E-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 18,000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
 แบบรุนของชุดแฟนคอยล (หนวยสงความเย็น) SSC-18E-D-DTMP1 
 แบบรุนของชุดคอนเดนซิง (หนวยระบายความรอน) SOR-18E-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุน High SEER Inverter 25,000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
 แบบรุนของชุดแฟนคอยล (หนวยสงความเย็น) SSC-25E-D-DTMP1 
 แบบรุนของชุดคอนเดนซิง (หนวยระบายความรอน) SOR-25E-D-DTMP1 
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INVERTER  

WALL TYPE R-32

สินค�านวัตกรรมไทย แบบติดผนัง R32

เคร�่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร�เตอร�
 ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร�  5            
ตามเกณฑ�พลังงาน ป� ค.ศ. 2019 ( Inverter Air Conditioner )

บัญชีนวัตกรรมไทย

12

R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

รุ�นสินค�า HIGH SEER INVERTER R32-10 HIGH SEER INVERTER R32-12 HIGH SEER INVERTER R32-18 HIGH SEER INVERTER R32-25 HIGH SEER INVERTER R32-30 HIGH SEER INVERTER R32-30

ขนาดทำความเย็น Btu/h 9480 12606 18649 25583 30751 36128

 ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)
ชนิดสารทำความเย็น
แรงดันไฟฟ�า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)
แรงดันไฟฟ�า - ตัวร�อน(V/Ph/Hz)
กำลังไฟฟ�า
ค�าประหยัดไฟ  SEER 
อัตราหมุนเว�ยนอากาศ - ตัวเย็น
อัตราหมุนเว�ยนอากาศ - ตัวร�อน
ระดับเสียงตัวเย็น
ระดับเสียงตัวร�อน
ขนาดท�อ Liquid
ขนาดท�อ Suction
ความยาวการเดินท�อน้ำยาสูงสุด
ความต�างระดับท�อน้ำยาสูงสุด
ขนาดท�อน้ำทิ�ง
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)
ขนาดตัวร�อน (HxWxD)
ขนาดสายเมนไฟฟ�าเข�าเคร�่อง (เบอร�)
น้ำหนักตัวเย็น
น้ำหนักตัวร�อน

รหัสเบอร� 5 , มอก.

 Btu/h (4,500 - 10,000) (6,700 - 14,600) (10,000 - 22,000) (12,100 - 26,600) (15,000 - 33,100) (18,200 - 40,000)

Watt 662 861.42 1186.07 1719.93 1992.39 2618.72

Btu/h/w 27.5 23.27 23.71 23.34 23.24 21.91

CFM 350 400 600 850 1000 1200

CFM 800 850 1300 1800 2150 2550

dB(A) 24 26 28 31 31 31

dB(A) 44 45 48 50 54 55

Inch 3 / 8 3 / 8

Inch 1 / 2 5 / 8

m

m

Inch

mm.

mm. 847 x 997 x 345 1,150 x 997 x 345 1,150 x 997 x 345

SQ mm. 2.5 2.5 2.5 4 4 4

kg.

kg. 45 51 87 88

ตัวร�อน SJ-W09D-D-DTGP1 SJ-W12I-D-DTGP1 SJ-W18F-D-DTGP1 SJ-W25F-D-DTGP1 SJ-W30B-D-DTMP1 SJ-W36B-D-DTMP1

ตัวเย็น SJ-C09D-D-DTGP1 SJ-C12I-D-DTGP1 SJ-C18F-D-DTGP1 SJ-C25F-D-DTGP1 SJ-C30B-D-DTMP1 SJ-C36B-D-DTMP1

305 x 945 x 220
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R-32

220-240V / 1Ph / 50Hz

220-240V / 1Ph / 50Hz

345 x 1,185 x 260

12

555 x 846 x 334

1 / 4
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