ILLUSION & INSIGHT

Mini-Split Air Conditioner
12,000 - 60,000 BTU/H Concealed Model
MCD R410A Series 50Hz

Illusion
Concealed Type
12,000-60,000 Btu/h
MCD Series 50Hz

• สามารถขับเคลื่อนลมดวยความเร็วตํ่า
พรอม Return Air Plenum ชวยใหการ
ทํางานเงียบสนิทมากยิ่งขึ้น (เปนอุปกรณ
มาตรฐานตั้งแตรุน 30,000 บีทียูขึ้นไป)
• สามารถเลื อ กปรั บ ระดั บ ความเร็ ว ลมได
หลายระดับ โดยเฉพาะรุน 30,000 บีทียู
ขึ้นไป ที่มีระดับความเร็วลม Extra High
ใหเลือ กใชในกรณีที่ต อ งการความเร็วลม
สูงเปนพิเศษ
Supply Air

• ทุก รุนมีขีดความสามารถในการทําความ
PLASTIC
PO LYSTYRENE FOAM
Return Air

GA LVANIZED SHEET

เย็น ได เ ต็ม บีที ยู แ ละมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการ
ประหยัดไฟสูง
• สําหรับรุน 12,000, 18,000 และ 24,000
บีทียู สามารถใชไดกับระบบ Multisplit

Fan Coil Unit
• มีใหเลือกครบตั้งแตขนาด 12,000 บีทียู
จนถึง 60,000 บีทียู
• เครื่ อ งปรั บ อากาศแยกส ว นขนาดเล็ ก
แบบคอยลเปลือยที่ไดรับการออกแบบมา
อยางดเีพือ
่ ใชในงานซอ
 นในฝา ตด
ิ ตัง
้ งาย
ในเนื้อที่จำกด
ั ในฝาเพดาน

System
ั รด
ั งายตอ
 การตด
ิ ตั้ง
• ดไีซนใหม ขนาดกะทด

ี าดรองนํ้าทิ้งที่มค
ี วามลาดชน
ั เปน
 พเิศษ
• มถ

โดยเฉพาะรุน 30,000 ถึง 36,000 บีทียู

พรอ
 ม Insulator 3 ชั้น ทำใหม
 ป
ี ระสท
ิ ธภ
ิ าพ

ที่มีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร เหมาะกับ

สูงในการระบายนํ้าทิ้ง ทอนํ้าทิ้งดีไซนพิเศษ

การใชงานแบบ Free Blow หรือตอทอลม

ที่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทาน

สั้น (Low Static Application)

ไมแตกหักงาย

Control Options for Illusion
and Insight

Mini-display

LCD Wireless
LCD Wired
Remote Control
Control
(69041600001)
(024-1132)

Room Thermostat

Condensate Drain Pump (Option)
Trane Wall Thermostat II (Option)
• เทอรโมสตัทแบบติดผนัง (Wall Thermostat • ปมนํ้าขนาดเล็กของเทรน สําหรับติดตั้ง
กับชุดเปาลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ
II) ของเทรนใชควบคุมการปรับความเร็ว
หรื
อคอยลน้าํ เย็นแบบติดกําแพง ติดเพดาน
พัดลมได 3 ระดับ ปรับอุณหภูมิตั้งแต 15และตั้งพื้น ซึง
่ ชุดปมนํ้าประกอบดวยสวน
30 องศาเซลเซียส แสดงการทํางานของ
ของปมนํ้าและสวนควบคุมระดับนํ้า
คอมเพรสเซอร และมีตัวรับ สัญญาณจาก
(เหมาะสําหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 1-5 ตัน)
รีโมทไรสาย
*ควรคํานวณปริมาณการไหลของนํ้าทิ้งตามระยะทอดูด และทออัด
ตามความเปนจริง (อางอิงคูมือการใชงาน) เพื่อการใชงานที่เหมาะสม

Insight
Concealed Type
30,000-60,000 Btu/h
MCD Series 50 Hz

• สามารถขับเคลื่อนลมดวยความเร็วตํ่า
พรอม Return Air Plenum ชวยใหการ
ทํางานเงียบสนิทยิ่งขึ้น
• เลือกปรับระดับความเร็วลมไดหลายระดับ
โดยมีระดับความเร็วลม Extra High ใหได
เลือกใชในกรณีที่ตองการความเร็วลมสูง
PLASTIC
PO LYSTYRENE FOAM
GA LVANIZED SHEET

จนถึง 60,000 บีทียู
• เครื่องปรับอากาศแยกสวนขนาดเล็ก

ชว ยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการถายเทความ
รอนไดดียิ่งขึ้น
• ทุก รุนมีขีดความสามารถในการทําความ

Fan Coil Unit
• มีใหเลือกครบตั้งแตขนาด 30,000 บีทียู

 ำความเยน
็ เคลอ
ื บสาร Hydrophillic
• คอยลท

เย็น ได เ ต็ม บีทียู แ ละมี ป ระสิท ธิภ าพในการ
ั รด
ั งายตอ
 การตด
ิ ตั้ง
• ดไีซนใหม ขนาดกะทด
โดยเฉพาะรุน 30,000 ถึง 36,000 บีทียู
ที่มีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร

ประหยัดไฟสูง
ี าดรองนํ้าทิ้งที่มค
ี วามลาดชน
ั เปน
 พเิศษ
• มถ
พรอ
 ม Insulator 3 ชั้น ทำใหม
 ป
ี ระสท
ิ ธภ
ิ าพ

แบบคอยลเปลือยที่ไดรับการออกแบบมา

เหมาะกับการใชงานแบบตอทอลมยาว

สูงในการระบายนํ้าทิ้ง ทอนํ้าทิ้งดีไซนพิเศษ

อยางดเีพื่อใชในงานซอ
 นในฝา ตด
ิ ตั้งงาย

(High Static Application)

ที่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทาน

ในเนื้อทีจ
่ ำกด
ั ในฝาเพดาน

ไมแตกหักงาย

Condensing Unit
• แผงระบายความรอนชนิด Aluminium Fin
ที่ไดรับการออกแบบใหทํางานไดดี
• คอนเดนซิ่งยูนิตไดรับการออกแบบใหมี
ขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งไดทุกสถานที่
แมในเนื้อที่จํากัดและมีประสิทธิภาพสูงใน
การระบายความรอน
• มี Shut-off Valve
• Terminal Block ในคอนเดนซิ่งเปนชนิด
ไมล
 ามไฟ และผานมาตรฐาน IEC60335-2-40
• รับประกันอะไหลคอมเพรสเซอร 7 ป และ
อะไหลอื่นๆ 2 ป
อุปกรณพิเศษ (Option)
• สวนระบายความรอ
 นแบบ Blue Fin และ แบบ
Copper fin พรอมดวย Stainless Casing

ประสท
ิ ธภ
ิ าพสง
ู สำหรบ
ั ปอ
 งกน
ั การกด
ั กรอ
 น
บริเวณพื้นที่ที่การกัดกรอนสูง เชน ริมทะเล
• 45° Discharge Grille สวนระบายความ
รอนแนวเฉียง 45 องศา เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายความรอนแมในพื้นที่จํากัด

สารปอ งกัน การกัด กรอ น (Option)

Before

After

Coating

TR-DTM ชวยชะลอการผุกรอนของคอยล
จากการใชงานในสภาวะการกัดกรอน เชน
ชายทะเล หรอ
ื สารเคมใีนโรงงานอต
ุ สาหกรรม
ผานการทดสอบ Salt-Spray Test ตาม
มาตรฐาน ASTM B117 มากกวา 5,000
-10,000 ชั่วโมง
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