


Wireless Control

• รีโมทคอนโทรลไรสายดีไซนใหม ใชงานงาย

• สัมผัสลมเย็นอยางตอเนื่องดวยระบบควบคุม

 ความเร็วพัดลม  4  ระดับ  สูง  กลาง  ต่ำ

 และอัตโนมัติ

• Sleep Mode ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมขณะ

 นอนหลับ

• Dry Mode ลดความช้ืน ชวยใหรูสึกสบายตัว

 มากยิ่งขึ้น

• Swing Function กระจายลมเย็นใหทั่วถึงทุก

 มุมหองโดยอัตโนมัติ

• สามารถเลือกปรับอุณหภูมิไดต้ังแต 16-32°C

• ต้ังเวลาเปด-ปดเคร่ืองอัตโนมัติลวงหนา 24 ชั่วโมง

น็ยเมาวคมรรกตัวน

นรทเกาจกลโบัดะรูรหยวส

• Eco Mode ชวยประหยัดพลังงานมากย่ิงขึ้น

Round-Flow Cassette Series 5

เครื่องปรับอากาศแบบฝงใตฝาประดับเพดานกระจายลม

รอบทิศทางแบบ 360 องศา รูปทรงเพรียวบาง หรูหรา ลง 

ตัวกับหองทุกสไตล กวางไกลทั่วถึงทุกมุมหองไดอยางรวด

จึงเหมาะกับหองขนาดใหญที่ตองการความหรูหรามีระดับ 

ตั้งแตขนาด 24-80 ตร.ม. เชน หองนอนใหญ หองรับแขก

และหองรับประทานอาหาร

เพราะเราใสใจเรื่องการประหยัดพลังงาน จึงออกแบบจนได

รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร 5 สูงสุดถึง   (1 ดาว)

Trane Round-Flow Cassette หนึ่งใน Home Comfort 

Solutions  จากเทรนที่พิถีพิถันทุกความเย็นสบาย   เพื่อ 

อากาศที่เย็น บริสุทธิ์และตอบรับกับทุกความตองการของ

จาก กฟผ. ชวยประหยัดพลังงานมากกวารุนเบอร 5 ปกติ 

12% และไดรับรองมาตรฐาน มอก. 2134 จาก สมอ. ทุกรุน 

ชีวิตยุคใหม

เร็ว และดวยขนาดที่มีใหเลือกตั้งแต 12,000-60,000 BTU/H



 

ดวยดีไซนที่ออกแบบมาเพื่อใหเหมาะ
สมกับการตกแตงภายในหองที่ทัน 

พื้นที่ ในการติดตั้ง อีกทั้งยัง 
สามารถกระจายความเย็นไดทั่วถึงทุก
มุมหองอยางรวดเร็ว 
• สวยหรู ทันสมัยและบางซอนรูป  

  พรอมดวยดีไซนที่ออกแบบใหเขาได
  กับทุกการตกแตงของหอง

 • ทํางานเงียบสนิทเพราะเล็งเห็นถึง
  ความสุุขสบายของการพักผอน  
  เทรนจึงไดพัฒนาการทํางานของ
  เครื่องใหเงียบสนิทไมรบกวนการ

Terminal Block 
ในคอนเดนซิ่งเปนชนิดไมลามไฟ

และผานมาตรฐาน IEC60335-2-40

สมัย Trane Round-Flow Cassette

  

พรอมดวย Condensing Unit 
ที่มีมาตรฐานการทํางานสูง 
รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร
นานถึง 7 ป
Condensing Unit รูปทรงกะทัดรัด 
สวยงาม เคลือบ Galvanize ผานกรรม
วิธี  Powder Paint เพ่ือปองกันสนิม
สามารถติดตั้งไดในพื้นที่จํากัด เชื่อถือ
ได   ในการทํางานที่ ให ประสิทธิภาพ

คอมเพรสเซอรคุณภาพสูงที่ เทรน
รับประกันนานถึง 7 ป และอะไหลอื่นๆ 2 ป

อุปกรณพิเศษ (Option)
 •  คอยลระบายความรอนแบบ Blue  

  Fin, Copper Fin หรือเคลือบสาร  
   น  TR - DTMอรกดักรากนักงอป
  พรอมดวย Stainless Casing เพื่อ  
  ปองกันการกัดกรอน  สําหรับการ  
  ใชงานในพื้นที่ที่มีการกัดกรอนสูง  

 เชน ริมทะเล
 •  ยาบะรนวส llirG  egrahcsiD °54   

ระบบกระจายลมเย็นรอบทิศทาง 

Function ท่ีสามารถกระจายลมเย็น
ไดรอบทิศทางอยางทั่วถึง รวดเร็ว
ทุกพื้นที่ แมวาจะเปนหองขนาดใหญ 
และยังสามารถกาํหนดทิศทางลมเพือ่
สงความเย็นเฉพาะท่ี  ซึ่งสามารถ
เลือกไดตามความพอใจของคุณ

ดวยขนาดเครื่องปรับอากาศที่มี 
ความสูงเพียง 23 เซนติเมตร* จึง 
ชวยประหยัดพื้นที่สําหรับการติด
ตั้งในฝาไดมาก
(*รุน MCCE12-182B5)

ettessaC นรุ นรทเศากาอบัรปงรื่อคเ  
ไดรับการออกแบบอยางพิถีพิถัน  
และมีคุณภาพไดรับมาตรฐานตาม 
มอก. 2134-2553 คุณจึงมั่นใจ 
ไดวา เครื่องปรับอากาศเทรนทุก 
เครื่องมีความเย็นเต็มบีทียู พรอม 
การประหยัดไฟสูงสุด

ใช สารทํ าความ เ ย็น 
R32 ที่มีค  า  GWP(Global  
warming potent ia l )ตํ่ า  เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  ไมทําลาย 

•

•

•

•

แบบ 360 องศา พรอม Swing 

โอโซนในช้ันบรรยากาศ 

สูง  ดวยระดับเสียงท่ีตํ่า พรอมดวย

  ความรอนแนวเฉียง 45 องศา เพิ่ม  
  ประสิทธิภาพ   ในการระบายความ  
  รอน แมในพื้นที่จํากัด 

ดวยดีไซนที่ออกแบบมาเพื่อใหเหมาะ 

 สวยหรู ทันสมัยและบางซอนรูปพรอม   

  สุขสบายของการพักผอน เทรนจึงได   
  พัฒนาการทํางานของเคร่ืองใหเงียบ   

รูปทรงเพรียว บางกะทัดรัด ประหยัด

พักผอนของคุณ
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