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Total Air Solutions

ในแตละวันเราหายใจเอา

อากาศ

Air Is Life

Air Is Comfort

Air Is Energy

อากาศสะอาดเพ�่อพ�้นที่อยูอาศัยที่สดชื่น
และปลอดภัยกวา

กระแสลมที่ดีตอสุขภาพ
เพ�่อความเย็นสบายยิ�งกวา

ประหยัดพลังงานเพ�่อประสิทธิภาพที่สูงข�้น

FAST COOLING
RADIANT COOLING
SHOWER COOLING

เขาไปคนละ
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ครบรอบ 100 ป พ านาโซนิ ค

หลักการที่เรายึดมั่น
เพ�่อยืนหยัดบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
คุณโคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ไดกอตั้งพานาโซนิคข�้นเมื่อป 1918 ซึ่งเปนยุคที่การติดตั้งปลั๊กและเตาเสียบในบาน
ไมสะดวกและทั่วถึงเหมือนปจจ�บัน ดวยความใสใจถึงคุณภาพชีว�ตของผูคน เขาจ�งทุมเทอยางเต็มกำลัง
เพ�่อพัฒนาหลากหลายผลิตภัณฑ ใหมที่ล้ำหนาดวยนวัตกรรม ในปนั้น พานาโซนิคเปดตัวหัวเสียบ
ปลั๊กไฟฟา (attachment plug) ซึ่งชวยใหสามารถจายไฟใหเคร�่องใช ไฟฟาไดจาก ขั้วหลอดไฟ (light socket)
ถัดมาคือ ขั้วหลอดไฟพรอมหัวเสียบปลั๊ก (double cluster socket) ซึ่งชวยใหสามารถจายกระแสไฟใหหลอดไฟ
และเคร�่องใช ไฟฟาไดพรอมกันจากแหลงเดียว แนวคิดดังกลาวอาจเหมือนเปนเพ�ยงเร�่องเล็กๆ แตคุณภาพและ
คุณคาของผลิตภัณฑนั้นสงผลตอชีว�ตของผูคนจำนวนมากในสมัยนั้น ทำใหพานาโซนิคมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ
และเร��มมีสวนในการชวยเหลือสังคมดวยการนำเสนอผลิตภัณฑที่ดีกวาในราคาที่เหมาะสม ตั้งแตนั้น
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก แตหลักการของพานาโซนิคไมเคยเปลี่ยน วันนี้ เราแสดงออก
ถึงความทุมเทอยางเต็มกำลังเพ�่อพัฒนาหลากหลายผลิตภัณฑ ใหมดวยวลีที่วา
"A Better Life, A Better World" (เพ�่อชีว�ตที่ดีกวา และโลกที่ดียิ�งข�้น)
พานาโซนิคเร��มสงออกผลิตภัณฑ ในป 1931 และกระตือร�อรนในการสรางฐานธุรกิจในตางประเทศ
วันนี้ สินคาอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูบร�โภคของพานาโซนิคมีจำหนายผาน 172 แหง ใน 37 ประเทศ*
เราไดทุมเทอยางตอเนื่องเพ�่อสรางสรรคผลิตภัณฑที่ทำใหชีว�ตของทุกคนดีข�้น ดวยการฟ�งเสียง
ความตองการของลูกคาในแตละพ�้นที่ไมวาจะอยูที่ไหน

1918
กอตั้งพานาโซนิค
โดยการเปดตัวหัวเสียบสว�ทช ไฟฟา (attachment plug)

และตอนนี้ วาระครบรอบ 100 ป ของพานาโซนิคกำลังจะมาถึง เพ�่อตอบโจทยของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑเพ�่ออนาคตไปทั่วโลก และเราจะยึดมั่นในหลักการที่ผูกอตั้งบร�ษัทไดสรางไว ใหเรา …
เมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผานมา
* ณ วันที่ 1 กันยายน 2017

โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ
ผูกอตั้ง
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ครบรอบ 60 ป เคร� ่ อ งปรั บ อากาศพานาโซนิ ค

ผูนำความเย็นสบายเหนือระดับมาสูคุณ ตั้งแตป 1958
พานาโซนิคพัฒนาผลิตภัณฑเคร�่องปรับอากาศสำหรับใชภายในบานดวยเทคโนโลยี
อินเวอรทเตอรที่ชวยลดการใชพลังงาน ชวยใหผูบร�โภคประหยัดคาไฟฟา ไมเพ�ยงเทานั้น
บร�ษัทฯ ยังไดเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของเคร�่องปรับอากาศโดยคิดคนเทคโนโลยี
เซนเซอรอัจฉร�ยะที่เร�ยกวา ECONAVI ซึ่งชวยลดการสูญเสียพลังงาน โดยการตรวจวัดระดับ
ของกิจกรรมในหองและเพ�่มประสิทธิภาพการทำความเย็นตามความเหมาะสม

2018
CS-VU18UKH

พานาโซนิคกาวสูเทคโนโลยีการทำความเย็นอีกขั้นดวยการเปดตัวเคร�่องปรับอากาศรุนที่
กระจายลมเย็นแบบไมสัมผัสตัว โดยทำสภาพแวดลอมใหเย็นลงเพ�่อสรางความเย็นสบาย
ที่เปนธรรมชาติและสม่ำเสมอ

เคร�่องปรับอากาศ “SKY Series”

โฆษณาเคร�่องปรับอากาศชนิดติดหนาตาง (window type)

1958

1958

เคร�่องปรับอากาศสำหรับใชภายในบานรุนแรก

1972

เคร�่องทำความรอนและเคร�่องปรับอากาศในเคร�่องเดียว

1993

เคร�่องปรับอากาศที่มาพรอม Human Detection Sensor

2008

เคร�่องปรับอากาศที่มาพรอมเทคโนโลยี nanoe™

2016

เคร�่องปรับอากาศที่มาพรอม Top Flap Airflow

ในป 1958 พานาโซนิคพัฒนาเคร�่องปรับอากาศชนิดติดหนาตางขนาดกะทัดรัดรุนแรก
เพ�่อรองรับความตองการเคร�่องปรับอากาศสำหรับใชภายในบานในญี่ปุน
ตั้งแตนั้นมาพานาโซนิคเปนผูนำในการพัฒนาเคร�่องปรับอากาศที่ล้ำหนาดวย
นวัตกรรมเร�่อยมา การตอบโจทยความทาทายในการจัดการกับฤดูหนาว
ที่หนาวเย็นมากในญี่ปุน พานาโซนิคจึงเปดตัวเคร�่องปรับอากาศรุนที่สามารถ
ใหทั้งความเย็นและความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงทศวรรษป 1990
มีการใชงานเคร�่องปรับอากาศภายในหองกันอยางแพรหลายในบานเร�อนของคนญี่ปุน
จากนั้นไมนานมันก็กลายเปนความจำเปนพ�้นฐานทั่วไปในบานคนญี่ปุนทุกหลังคาเร�อน

การที่ผูบร�โภคมีความตระหนักเร�่องสุขภาพมากข�้นทำใหพานาโซนิคเปดตัว
เคร�่องปรับอากาศรุนแรกที่มาพรอมเทคโนโลยี nanoe™ ในญี่ปุน ซึ่งใหอากาศสะอาด
และเย็นสบาย ตอนนี้ พานาโซนิคมีแผนจะเปดตัวเคร�่องปรับอากาศอีกหลายรุนที่มาพรอม
กับเทคโนโลยี nanoe™ ที่พัฒนาใหมีประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่ดียิ�งข�้น
ทั้งในสวนของการกำจัดกลิ�นไมพ�งประสงค การยับยั้งการเติบโตของแบคทีเร�ยและไวรัส
และการกำจัดฝุนละอองเพ�่อเพ�่มคุณภาพอากาศภายในบาน เพ�่อใหคุณมีคุณภาพชีว�ต
และสุขภาพที่ดียิ�งข�้น

Radiant Cooling

ดวยการกระจายลมเย็นสูเพดานและผนัง
ทำใหทั้งหองมีความเย็นสบายที่เปนธรรมชาติและสม่ำเสมอ

W-31

เคร�่องปรับอากาศสำหรับใชภายในบานรุนแรก
เคร�่องปรับอากาศรุนแรกที่มาพรอมเทคโนโลยี
nanoe™
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ระบบฟอกอากาศ

ระบบฟอกอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดจากพานาโซนิค

คืออะไร?
เทคโนโลยีนาโน + อีเล็คทร�ค =

มลภาวะทางอากาศไมไดมีอยูแคภายนอกเทานั้น ปจจ�บันผูคนใชเวลาภายในบานและที่ทำงานมากข�้น
ทำใหคุณภาพอากาศภายในอาคารเปนเร�่องสำคัญยิ�งกวาที่ผูคนสวนใหญจะนึกถึง

nanoe™ เปนอนุภาคของน้ำที่ถูกเปลี่ยนใหเปนอะตอมไฟฟาสถิต
ขนาดเล็กระดับนาโน ซึ่งเต็มไปดวยอนุมูล OH
nanoeTM ถูกสรางข�้นจากความชื้นในอากาศ
ซึ่งมีสวนประกอบที่ไวตอปฏิกิร�ยาสูง หร�อที่รูจักกัน
วาเปนอนุมูลของไฮดรอกซิล (hydroxyl: OH)

อนุมูลของ OH

480 พันลานตอว�นาที

ประสิทธิผลของ nanoeTM ที่มีตอการยับยั้งแบคทีเร�ย
ไวรัส และสารประกอบที่กอใหเกิดกลิ�นนั้นข�้นอยูกับ
จำนวนของอนุมูลของ OH ซึ่งถูกสรางข�้นดวย
อัตรา 480 พันลานตอว�นาที

อนุภาคของน้ำ
อนุมูลของ OH

5-20nm

ลดกลิ�น

ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

nanoe™X มีอนุมูลของ OH มากข�้น 10 เทา*1
เคร�่องกำเนิด nanoe™X
ที่พัฒนาข�้นใหมนี้สามารถผลิตอนุมูลของ OH
ไดมากกวาเคร�่องกำเนิด nanoe™ ธรรมดาถึง 10 เทา
(4.8 ลานลาน)

อนุมูลของ OH

4.8 ลานลานหนวยตอว�นาที
อนุภาคของน้ำ

ปร�มาณอนุมูลของ OH ใน nanoe™X
ที่มากข�้นนำไปสูผลลัพธอันยอดเยี่ยมในการยับยั้ง
แบคทีเร�ย ไวรัส และสารกอภูมิแพ
รวมถึงการลดกลิ�นไมพ�งประสงค
ใหบานของคุณสดชื่นและสะอาดข�้น

อนุมูลของ OH

5-20nm

อากาศที่มีคุณภาพดีกวา นำมาซึ่งสุขภาพที่ดียิ�งข�้น
ของตัวคุณและครอบครัว
ฟอกอากาศไดแมขณะที่ปดระบบทำความเย็น
เทคโนโลยี nanoe™ ของพานาโซนิคถือเปนการปฏิวัติระบบฟอกอากาศ ดวยประสิทธิภาพ
ในการกำจัดฝุนละออง การลดกลิ�นไมพ�งประสงค และการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเร�ย
และไวรัส เพ�่อสรางสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยที่เอื้อใหทุกคนมีสุขภาพดี

เทคโนโลยี nanoe™ สามารถทำงานได
แมในขณะที่ปดการทำงานของระบบทำความเย็น
เพ�่อใหการฟอกอากาศและการลดกลิ�น
ภายในพ�้นที่อยูอาศัยของคุณมีความตอเนื่อง
คุณจะไดไมตองกังวลเกี่ยวกับ
ภาระคาไฟที่หนักหนวงเพราะเปน
เทคโนโลยีที่กินไฟนอยมาก

*ผลทดสอบที่เกิดข�้นจร�งแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน. ฟ�งกชั่นของ nanoeTM และ nanoeTM X
มีหนาที่ในการยับยั้งการเติบโตของไวรัสและอื่นๆ แตไมรับประกันการปองกันการติดเชื้อ.
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การกำจัดฝุนละออง
เปดใชโหมด nanoe™

ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

nanoe-G ปลอยไอออนประจ�ลบ

เพ�่อดักจับฝุนละออง และยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส ในอากาศ
nanoe-G

เปด

ระบบทำงานดวย Fan Mode

เปนระบบฟอกและกรองอากาศเฉพาะของพานาโซนิค
ที่จะปลอยไอออนประจ�ลบ 3 ลานลานหนวยเพ�่อดักจับ
ฝุนละอองในอากาศ ซึ่งรวมถึงฝุนละอองขนาดเล็กกวา
2.5 ไมครอน (PM2.5)รวมถึงแบคทีเร�ยและไวรัส
ที่เกาะอยูตามพ�้นผิวจากนั้นจะทำการกำจัดฝุนละออง
ที่ดักจับไดในเคร�่องกรอง

ไออนประจ�ลบ
3 ลานลานหนวยุ*2
โมเลกุลของ
ออกซิเจน

O2

- ใช ไฟนอย

เพ�ยง 25w = หลอด LED Light Bulb

ไออนประจ�ลบ

1-2nm
*1

ดูขอมูลหนา 41 ประกอบ

*2

ดูขอมูลหนา 13 ประกอบ
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ระบบฟอกอากาศ

เทคโนโลยี nanoe™ X ที่พัฒนาข�้นใหมลาสุดนี้
ใชระบบ “multi-leader discharge”
ที่โฟกัสการปลอยประจ�ไปที่ขั้วประจ�รูปรางคลาย
เข็ม 4 ตัว จ�งชวยสรางอนุมูลของ OH ไดมากข�้น 10 เทา
สงผลใหประสิทธิภาพสูงข�้นอยางมาก

ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

ลดกลิ�น

อากาศที่สะอาดเปนสิ�งจำเปนสำหรับการอยูอาศัยที่เอื้อใหสุขภาพดี
ดังนั้นจ�งเปนเร�่องสำคัญที่ตองเอาใจใสตออากาศที่เราหายใจเขาไป

แบคทีเร�ยและไวรัส

ถูกสรางมาอยางไร

เชื้อรา

1

ไรฝุน

ลดกลิ�น

ขั้วประจ�เปลี่ยนประจ�ใหเล็ก
ระดับอะตอมทำใหเกิดการควบแนน

1

กลิ�นอับ

2

ใชไฟฟาแรงสูงปลอยใสน้ำ
ที่ควบแนนมาจากบรรยากาศ

3

nanoeTM X ถูกสรางข�้น

สารกอภูมิแพ

กลิ�นเหง�่อ

ชวยสรางอากาศสดชื่นและสะอาดใหบานของคุณอยางไร

ขนหร�อสะเก็ดผิวหนังสัตวเลี้ยง
A

กลิ�นบาบิคิว

B

C

กลิ�นบุหร�่

ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

2
กลิ�นที่เกิดจากสัตวเลี้ยง

nanoe™ X เขาไปเกาะกับ

แบคทีเร�ย

เปลี่ยนพ�้นที่การอยูอาศัยของคุณ
ใหเปนพ�้นที่ปลอดภัย
เทคโนโลยี nanoe™ X ที่พัฒนาข�้นใหมลาสุด
ของพานาโซนิคชวยใหคุณสามารถจัดการกับกลิ�นไมพ�งประสงค
แบคทีเร�ย และไวรัสที่เปนอันตรายตอคุณ และสุขภาวะทั่วไป
ของสมาชิกในครอบครัว

1. ลดกลิ�น

อนุมูลของ OH เปลี่ยนไฮโดรเจน
ในแบคทีเร�ยเปนน้ำและยับยั้ง
การเจร�ญเติบโตของแบคทีเร�ย

2. ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

ลด 5 กลิ�นไมพ�งประสงค ไดดีกวาและเร็วข�้น
*1

อากาศสดชื่นเปนกุญแจสูความสุข
เราถูกรบกวนดวยกลิ�นที่ไมพ�งประสงคจากหลายๆ แหลง
เชนอาหาร และสัตวเลี้ยง อนุภาค nanoe™X ซึ่งมีขนาดเล็ก
กวาละอองไอน้ำ จะซอกซอนเขาลึกถึงเสนใยผา ไปยับยั้งกลิ�น
ที่รุนแรงและกลิ�นที่ไมพ�งประสงคที่กอใหเกิดความรำคาญ
และสรางบรรยากาศสดชื่นใหพ�้นที่อยูอาศัยของคุณ

ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของสารกอภูมิแพหลักๆ
รวมถึงแบคทีเร�ยและไวรัส

*2

*3

อากาศสะอาดเปนพ�้นฐานของรางกายที่แข็งแรง
พ�้นที่ตางๆ ภายในบานเต็มไปดวยแบคทีเร�ย ไวรัส แอบซอนอยู
รวมทั้งสารกอภูมิแพเกือบทุกประเภท เชน ไรฝุน เชื้อราและขน/
สะเก็ดผิวหนังของสัตวเลี้ยง ซึ่งมักเปนสาเหตุหลักของอาการแพ
และโรคภูมิแพ nanoe™X สามารถยับยั้งสารกอภูมิแพตางๆ
แบคทีเร�ย และไวรัสบนเสนใยผาและพ�้นผิว ชวยใหมั่นใจไดวา
บานจะเปนพ�้นที่ที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว

ขนาดเล็กระดับที่มองเห็นไดเฉพาะเมื่อใชกลองจ�ลทรรศน
nanoeTM X ซึ่งมีขนาดเพ�ยง 1 สวน 1,000 ของขนาดอนุภาคไอน้ำ

จ�งเล็กกวาละอองไอน้ำมากจนสามารถซอกซอนเขาไปในเสนใยผา
เพ�่อยับยั้งการเติบโตของสารกอภูมิแพ แบคทีเร�ย และไวรัส
1 nanoeTM X ซอกซอนเขาไปในเสนใยผาไดอยางงายดาย

อนุภาคไอน้ำ

nanoeTM X ที่ประมาณ 5 - 20 nm

ไมมี nanoeTM X

*ผลทดสอบที่เกิดข�้นจร�งแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน. ฟ�งกชั่นของ nanoeTM และ nanoeTM X
มีหนาที่ในการยับยั้งการเติบโตของไวรัสและอื่นๆ แตไมรับประกันการปองกันการติดเชื้อ.
*1

10

อนุมูลของ OH ดึงไฮโดรเจน
ออกจากแบคทีเร�ย

ดูขอมูลหนา 39-40 ประกอบ

ไมมี nanoeTM X

มี
*2 & *3

มี

ไอน้ำประมาณ
6,500nm

2 nanoeTM X โอบลอมและยับยั้ง
การเจร�ญเติบโตของสารกอภูมิแพ

*หมายเหตุ: อนุมูล OH เปนสวนประกอบที่มีความไวตอปฏิกิร�ยาสูงมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเขาโจมตีและทำปฏิกิร�ยากับสารที่เปนอันตรายหลายชนิด
ปร�มาณอนุมูล OH ที่มากข�้นนำไปสูประสิทธิภาพที่สูงข�้นในการฟองอากาศและการกำจัดกลิ�น

ดูขอมูลหนา 41-43 ประกอบ
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ระบบฟอกอากาศ
nanoe-G catches airborne particles.

3

กำจัดฝุนละออง
1

มลภาวะในอากาศที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน
(PM2.5) สามารถเขาไปในปอดไดงาย
จึงมีความเสี่ยงที่จะสงผลเสียตอสุขภาพ

เคร�่องกำเนิด nanoe-G สรางไอออนประจ�ลบ
กวา 3 ลานลานหนวย จากนั้นลมไอออนธรรมชาติ
จะกระจายไอออนประจ�ลบ ซึ่งจะเกาะติดกับอนุภาค
ของฝุนละอองในอากาศ

กำจัดภายใน
เคร�่องกรอง

มลภาวะในอากาศ
2.5 ไมครอน

แบคทีเร�ย

(PM2.5)

ไวรัส

ถูกผลิตข�้นอยางไร

เชื้อรา

1

หายใจเอาอากาศสะอาดเขาไปยอมดีกวา

เคร�่องกำเนิด nanoe-G ปลอย
ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G
ออกมา 3 ลานลานหนวย

ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G
กระจายเขาสูเคร�่องกรองโดยใช
ลมไอออนธรรมชาติ

2

ชวยใหบานของคุณปลอดฝุนละอองไดอยางไร

ระบบฟอกอากาศ nanoe-G ชวยขจัดจ�ลชีพและอนุภาคของ
ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ออกจาก
อากาศ จากนั้นอนุภาคเหลานี้จะถูกดักจับไวที่เคร�่องกรอง
เพ�่อทำการกำจัด ฟอกอากาศในสิ�งแวดลอมเพ�่อการอยูอาศัย
ใหคุณหายใจไดอยางปลอดภัย

A

B

C

D

ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G

3 ลานลานหนวย*

ถูกปลดปลอยออกมาจากเคร�่อง

2

สิ�งสกปรก
ที่ติดอยูตามพ�้นผิว

Natural Ion Wind

หมายเหตุ:
* 3 ลานลานหนวยเปนจำนวนโดยประมาณ
การของไอออนประจ�ลบของ nanoe-G
ภายใตสภาวะ ที่ระบุ จำนวนของไอออนประจ�ลบ
ของ nanoe-G ที่วัดไดจร�งที่จ�ดศูนยกลาง
ของหอง (13m2): 100k/cc จำนวนที่
คำนวณได ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G
รวมทั้งหองสมมติวามีการกระจาย
ตัวอยางสม่ำเสมอ

ชวยกระจายไอออนประจ�ลบ
ของ nanoe-G
ที่ถูกปลอยออกมาจาก
เคร�่องผลิต nanoe-G

ไอออนประจ�ลบของ
nanoe-G

อนุภาคเหลานี้ถูกพัดกลับเขาไป กำจัดแบคทีเร�ยและไวรัสที่ถูก
ในเคร�่องกรองอากาศ
ดักจับในเคร�่องกรองได 99%*4

เกาะติดฝุนละออง
*4

ที่มาพรอม
*

Mechanism
อนุภาคของกลิ�น

เคร�่องกำเนิด nanoe-G
ปลอยไอออนประจ�ลบของ
nanoe-G ออกมา

กรุณาดูขอมูลหนา 55 ประกอบ

DUST SENSOR

มีเฉพาะใน SKY Series.

nanoe-G

SKY Series มี Dust Sensor
เขาโจมตีอนุภาคของกลิ�น

1

กำจัดอนุภาค
ในอากาศ
(ไดสูงสุด 99%*1*2)

กำจัดอนุภาคในอากาศ แมแตฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา
2.5 ไมครอน (PM2.5)*1 อนุภาคเหลานี้*2
ประกอบดวยแบคทีเร�ย ไวรัส และเชื้อรา
*1 & *2

กรุณาดูขอมูลหนา 44-45 ประกอบ

2

ยับยั้งอนุภาคและลดกลิ�น
ที่ติดอยูตามพ�้นผิว

3

กำจัดในเคร�่องกรอง
(ไดสูงสุด 99%*4)

(ไดสูงสุด 99%*3)

ยับยั้งจ�ลชีพที่เกาะติดอยูตาม
พ�้นผิวและลดกลิ�นที่เกาะอยู
ตามพ�้นผิวตางๆยับยั้งการเจร�ญ
เติบโตของเชื้อราและทำความสะอาด
พ�้นผิวรอบๆ ตัวคุณ
*3

กำจัดแบคทีเร�ยและไวรัส
ที่ถูกดักจับในเคร�่องกรอง
*4

ทำหนาที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศอยางตอเนื่อง
และเปดใชงานเทคโนโลยี nanoe™
โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบวา
ปร�มาณอนุภาคมีระดับความเขมขนสูง

สลายและกำจัดกลิ�น

กำจัดฝุนละออง
ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส
ทุกๆ วัน เราหายใจเอาแบคทีเร�ย
ไวรัส และเชื่อราที่ลอยอยูในอากาศ
หร�อติดอยูตามพ�้นผิวเขาไปใน
ปร�มาณมาก

DUST SENSOR

ไฟ LED

กิจกรรม

แดง
ขาว

อากาศสกปรก

ไฟ LED

กิจกรรม

ขาว

อากาศสะอาด

กรุณาดูขอมูลหนา 47 ประกอบ

กรุณาดูขอมูลหนา 46 ประกอบ

DUST SENSOR

ปด LED
*ผลทดสอบที่เกิดข�้นจร�งแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน. ฟ�งกชั่นของ nanoeTM และ nanoeTM X
มีหนาที่ในการยับยั้งการเติบโตของไวรัสและอื่นๆ แตไมรับประกันการปองกันการติดเชื้อ.
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เปดใชงานเทคโนโลยี nanoeTM
เพ�่อฟอกอากาศ

ไมมี nanoe-G

มี

ปดใชงานเทคโนโลยี nanoeTM
เพ�่อฟอกอากาศ

13

การกระจายลมเย็นเพ�่อสุขภาพ

การกระจายลมเย็นเพ�่อสุขภาพ
เคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องปรับอากาศ

ELITE INVERTER

PREMIUM INVERTER

การปลอยลมเย็นจากดานบนที่เปนเอกลักษณ

บานสว�งคู บังคับทิศทางแยกอิสระ

SKYWING มาพรอมดีไซนบานสว�งดานบนอันล้ำสมัย
ซึ่งชวยเพ��มประสิทธิภาพการปลอยกระแสลม
ไดสูงสุด เพ�่อการทำความเย็นที่สม่ำเสมอ
บานสว�งดังกลาวติดตั้งแขนแบบ
Multidirectional Arm
ที่สามารถปรับองศาของกระแสลมใหพ�งตรงไปที่เพดาน
และผนังเพ�่อขจัดความรอนที่ถูกกักเก็บอยูในพ�้นผิว
สงผลให ไดความเย็นสม่ำเสมอยิ�งข�้นทั่วทั้งหอง
เร�ยกวา Radiant Cooling

AEROWINGS มาพรอมกับมอเตอรแยกเปนอิสระจากกัน
2 ตัว ซึ่งทำหนาที่ควบคุมทั้ง 2 บานสว�งที่แยกอิสระจากกัน

เพ�่อนำพากระแสลมความหนาแนนสูงไปทำความเย็นใหกับ
พ�้นที่เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนบานสว�งทั้งสอง
สามารถกำหนดชองทางและบีบอัดลมเย็นใหหนาแนนและลอย
ข�้นสูดานบน ซึ่งจากนั้นจะคอยๆ กระจายตัวลงดานลาง
ไปทั่วทั้งหองเพ�่อใหความเย็นที่สม่ำเสมอ เร�ยกวา

SHOWER COOLING

SKYWING สามารถทำใหคุณรูสึกเย็นได 2 ว�ธี

AEROWINGS บานสว�งคูที่ปรับไดอิสระ

ดวยการควบคุมของ Multidirectional Arm

199 มม.

2016

2017 AERO Series

FAST COOLING

RADIANT COOLING

MODERN & MINIMALIST
DESIGN

LUSTROUS PEARL
FINISHING

FAST COOLING

SHOWER COOLING

รูปทรง SLIM & SLEEK

ตกแตงผิวดวยสีมุก
ประกาย

SKYWING

หลังจากทำอุณหภูมิไดถึงระดับที่ตั้ง
ไว SKYWING จะทำมุมเงยข�้นดานบน
เพ�่อนำพากระแสลมเย็นสูเพดาน
และผนังกระจายลมเย็นอยางทั่วถึง
ทั้งหอง

• ผิวสัมผัสเร�ยบเนียนและไรตะเข็บตลอด

• สวนโคงของโครงสรางถูกทำให

บานสว�งคู AEROWINGS ทำมุม
กมลงดานลางเพ�่อนำกระแสลมที่
มีความหนาแนนสูงลงไปทำใหคุณ
รูสึกเยนในทันทีตั้งแตเปดเคร�่อง

AEROWINGSทำมุมเงยข�้นเพ�่อกระจาย

• บางกวาเคร�่องปรับอากาศ

• โทนสีคลาสสิกพรอมประกายสีมุกออนๆ

ทำมุมกมลงดานลางเพ�่อสงกระแสลม
อันทรงพลังตั้งแตเร��มเปดเคร�่อง
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236 มม.

ทั้งตัวเคร�่องตัดดวยโลหะโครเมียม
เสนบาง เปนสวนผสมที่สมบูรณแบบของ
ความงามสงาและความหรูหรา

โดดเดน และประณีตข�้น
• ไฟบอกสถานะตางๆถูกออกแบบ

ใหดูงายข�้น พรอมผิวสัมผัส
ที่ไรรอยตอ

ลมเย็นออกไปในรัศมีที่กวางข�้น จากนั้น
จะคอยๆ กระจายลมลงดานลางอยาง
สม่ำเสมอทั่วทั้งหองหลังจากที่เย็นถึง
ระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว

รุนกอนๆ ถึง 37 มม.

• แผนโลหะโครเมียมใหความรูสึกเร�ยบหรู
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Wider Top Airflow
ครอบคลุมพ�้นที่การทำความเย็นที่กวางข�้น

- RADIANT COOLING

การเพ��มทั้งจำนวนและขนาดของใบพัด
ทิศทางลมชวยกระจายลมเย็นครอบคลุม
พ�้นที่ที่กวางข�้น ดังนั้น ไมวาคุณจะอยูจ�ดไหน
ของหอง คุณจะรูสึกไดถึงการทำความเย็น
ที่สม่ำเสมอ

เทคโนโลยีกระจายความเย็นแบบไมสัมผัสตัวใหมจากพานาโซนิค
ที่ที่ใหคุณมีความสุขกับความเย็นสบายเพ�่อสุขภาพที่ดีกวา

รุนกอนหนา

รุนใหม

ใหญข�้น 53%
32.5มม.
10 ใบพัด

68.7มม.
12 ใบพัด

การทดสอบกระแสลมเย็นจากระบบ RADIANT COOLING
AIRFLOW
SMOKE TEST

TEMPERATURE
DISTRIBUTION TEST

BOTTOM AIR INTAKE

การกระจายลมที่ไกลข�้น
ใบพัดทิศทางลมที่ใหญข�้น 53%

อุนกวา

แทนที่จะเปาลมเย็นไปหาคน
โดยตรง SKYWING
นำพากระแสลมไปดานบน
เพ�่อทำใหเพดานและผนังเย็น

การกระจายลมที่กวางข�้น

เย็นกวา

SKYWING นำพาลมเย็นไป
ดานบน ขจัดความรอนออกจาก
เพดานและผนังเพ�่อใหความเย็น
กระจายทั่วทั้งหอง

เพ��มใบพัดทิศทางลมมากข�้นเปน 12 ใบพัด

อากาศรอนจะถูกดูดข�้นมากจาก
ดานลางและลมเย็นจะถูกปลอย
ออกมาจากดานบนเพ�่อใหเกิด
การกระจายตัวที่สม่ำเสมอของ
ลมเย็น

FAST COOLING
ตอนเร��มเปดเคร�่อง SKYWING
จะเอียงลงเพ�่อนำพาลมเย็นตรงไปยังตัวคุณ
เพ�่อคลายความรอนในทันที ดวยการทำงานรวมกับ
P-TECh (เทคโนโลยีคอมเพรสเซอรที่มี Inverter
ประสิทธิภาพสูง) SKY Series สามารถทำความเย็น
จนถึงอุณหภูมิเหมาะสม (และดีตอสุขภาพ)
ที่ตั้งไว ไดอยางรวดเร็ว

เพ�่อความเย็นอยางทั่วถึงและเย็นสบายยิ�งข�้น

การทดสอบกระแสลมเย็นจากระบบ

SKY Series ที่มี SKYWING แบบใหมมาพรอมกับใบพัดทิศทางลม

ขนาดใหญกวาและมีจำนวนมากกวาเดิมเพ�่อกระจายกระแสลมออกไป
ในรัศมีที่กวางข�้น จ�งทำความเย็นไดมากข�้นและสม่ำเสมอยิ�งข�้น

การกระจายลมเย็นที่ครอบคลุมยิ�งข�้น

การทดสอบกระแสลม
ดวยควัน

การทดสอบการกระจายตัวของอุณหภูมิ

SKYWING นำพากระแสลม
ลงดานลางและพ�งตรงไปยังคน
ที่อยูในหองเพ�่อทำความเย็น
อยางรวดเร็ว

อุนกวา

3048 มม. (10’)

ใหม

Radiant Cooling ทำใหอากาศบร�เวณเพดานและผนังเย็น

เพ�่อประสบการณความเย็นสบายทั่วทั้งหอง

2017

Wider Top Airflow การกระจายลมเย็นจากดานบนที่กวางข�้น

ทำใหความเย็นเขาถึงทุกซอกมุมของหอง ทุกคนจ�งรูสึกไดถึงความเย็นที่สม่ำเสมอ

2018

5486 มม. (18’)

ใหม
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COOLING COOLING

Base

พ�้นที่การกระจายลมเย็น > 0.25 เมตร/ว�นาที ที่ขนาดหอง 3x5.5 เมตร:
เดิม: 62.3% => ใหม: 83.3% => ปรับปรุง: 21%

เย็นกวา

ระบบทำความเย็น
แบบเดิม

FAST COOLING

ลมเย็นจะพัดลงดานลาง
และทำใหหองเย็นลง
อยางรวดเร็ว สงผลให
ความเย็นไมสม่ำเสมอ
บร�เวณร�มหองยังคง
รอนอยู

กระแสลมอันทรงพลัง
ทำความเย็นไดอยาง
รวดเร็ว หองถูกทำให
เย็นอยางทั่วถึง
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Shower Airflow
- SHOWER COOLING

กระแสลมที่แรงข�้น พ�งไปไดไกลข�้น และเร็วข�้น

รูสึกเย็นสบายและผอนคลายตลอดเวลาในพ�้นที่อยูอาศัย
ของคุณโดยไมตองเผชิญกับความเย็นที่เกินความตองการ

AEROWINGS ถูกควบคุมโดยมอเตอรอิสระ 2ตัวและบานสว�งคูที่แยกเปนอิสระ
อีก 2 บาน กระแสลมจะถูกพัดพาไปในอัตราที่เร็วข�้น กระจายไปได ไกลข�้นที่ระดับ
ความหนาแนนที่มากข�้น
ปกหลัก

1

มอเตอรที่แยกเปนอิสระ 2 ตัว

ทำหนาที่ควบคุมบานสว�งยอย (Sub Flab) และ
บานสว�งหลัก (Bigger Outer Flap) แยกจากกันตางหาก

ปกยอย
2
2

บานสว�งยอย Sub-Flap
บีบอัดและทำใหอากาศเย็นมีความหนาแนน

3

1

มอเตอรควบคุม 2
ตัวที่แยกอิสระจากกัน

3

บานสว�งหลัก Bigger Outer Flap
ชวยนำพากระแสลมให ไปได ไกลข�้น

การทดสอบกระแสลมเย็นจากระบบ SHOWER COOLING
การทดสอบกระแสลม
ดวยควัน

การทดสอบการกระจาย
ตัวของอุณหภูมิ

อุน กวา

แทนที่จะเปาลมเย็นตรงไปยัง
ตัวคน AEROWINGS
นำพากระแสลมพัดข�้นดานบน
จนครอบคลุมพ�้นที่ที่กวางข�้น
จากนั้นจะคอยๆ กระจายตัวลง
ดานลางอยางสม่ำเสมอทั่ว
ทั้งหอง

ชองทางลมเขาจากดานบน

เย็นกวา

SHOWER COOLING
AEROWINGS นำพาลมเย็น

ให ไปได ไกลข�้นและสูงข�้นไปเพดาน
เพ�่อหลีกเลี่ยงการทำความเย็น
ทางตรง

อากาศรอนจะถูกดูดเขาจากทาง
ดานบนและอากาศเย็นจะถูกปลอย
ออกทางดานลางเพ�่อใหลมเย็น
กระจายลงดานลางจนทั่วพ�้นที่

FAST COOLING
บานสว�งคู AEROWINGS
จะนำทางกระแสลมที่แรงและเร็วลงดานลาง
นำพาลมเย็นทรงพลังไปทำความเย็นใหคุณ
ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

ความเย็นสบายจากดานบน

การทดสอบกระแสลมเย็น
จากระบบ FAST COOLING

Aero Series ใช AEROWINGS

การทดสอบการกระจายตัวของอุณหภูมิ

การทดสอบกระแสลมดวยควัน

เพ�่อสงกระแสลมที่แรงและเร็วไปทั่วทั้งหอง
ทำใหคุณรูสึกเย็นอยางออนโยนจากดานบน

อุน กวา

รูสึกเย็นสบายและผอนคลายตลอดเวลาในพ�้นที่อยูอาศัยของคุณ
โดยไมมีกระแสลมเย็นแรงๆ มาปะทะผิวหนัง และรางกายของคุณโดยตรง
บอกลาความเย็นที่เกินความตองการ

AEROWINGS นำพากระแสลม

พัดลงดานลางและตรงไปยังคน
ที่อยูในหองเพ�่อทำใหรูสึกเย็น
อยางรวดเร็ว
Shower Airflow การกระจายลมเย็นจากดานบนลงลาง

เย็นกวา

ระบบทำความเย็น
แบบเดิม

FAST COOLING

ลมเย็นพัดลงดานลาง
และทำใหหองเย็นลงอยาง
ชาๆสงผลให ไดความเย็น
ที่ไมสม่ำเสมอ บร�เวณ
ร�มหองยังคงรอน

กระแสลมที่แรงและเร็ว
ทำใหอากาศเย็นในทันที
หองจ�งเย็นสม่ำเสมอ

นำพาลมเย็นไปทั่วทั้งหอง ซึ่งจากนั้นจะกระจายตัวจากบนลงลาง
และทำใหทุกคนในหองรูสึกเย็นสบายอยางออนโยน
18
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เทคโนโลยีของพานาโซนิค

Energy Saving & Precise Temperature Control

เย็นเร็วและเย็นสบายคงที่ตลอดเวลา

เคร�่องปรับอากาศที่มาพรอมคอมเพรสเซอรที่เปด-ปดบอยจะทำให
สิ�นเปลืองพลังงานและไมสามารถปรับใหสอดคลองกับอุณหภูมิของ
รางกายของคุณ ทำใหคุณรูสึกไมสบายตัว

เพ��มกำลังไฟเพ�่อเรงอัตราเร็วของคอมเพรสเซอรตั้งแตเร��มตน
เพ�่อใหลมเย็นที่ทรงพลัง เมื่อเย็นถึงอุณหภูมิที่ตั้งไวแลว PWM Pulse
จะควบคุมความเร็วของคอมเพรสเซอรเพ�่อรักษาระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว
สงผลให ไดอากาศที่เย็นสบาย ไมสิ�นเปลืองพลังงาน

“สมอง” ของ INVERTER

PWM

ไมโครคอมพ�วเตอรจะประมวลผลเพ�่อหาโหมด
การทำงานที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเวลาผานไป
และจะปรับกำลังการทำความเย็นโดยอัตโนมัติ
เพ�่อความเย็นสบายสูงสุดตลอดเวลา

Inverter
PAM

กำลังไฟ

Non-Inverter

PAM (Pulse Amplitude
Modulation)

เวลา

เพ�่มกำลังไฟฟาของคอมเพรสเซอรอยาง
รวดเร็วเพ�่อทำความเย็นอันทรงพลังเพ�่อให
ถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งไวอยางรวดเร็วตั้งแต
เปดเคร�่อง เชนเดียวกับกระบวนการ turbo
charging ของรถยนต
PWM (Pulse Width
Modulated Wave)

สรางความเสถียรใหกับความเร็วในการหมุน
ของคอมเพรสเซอรขณะรักษาระดับอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว เชนเดียวกับการใชระบบ Cruise
Control ในรถยนต

พลังที่อยูเบื้องหลัง

P-TECh
FAST COOLING
P-TECh

ชวยใหคอมเพรสเซอรทำงานที่ความถี่สูงสุด
ในเวลาที่สั้นที่สุดตั้งแตเร�่มตนชวยใหคุณได
ความเย็นอันทรงพลังนับตั้งแตนาทีแรกที่
เปดเคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องปรับอากาศแบบ NON INVERTER
เคร�่องปรับอากาศแบบ Non-Inverte สามารถทำงาน
ไดที่ความเร็วคงที่เทานั้นซึ่งมีกำลังมากเกินไปที่จะ
รักษาอุณหภูมิใหอยูในระดับที่ตั้งไว ดวยเหตุนี้
เคร�่องจึงเปด-ปดคอมเพรสเซอรบอย ทำใหอุณหภูมิ
มีความผันผวนสูงและเปนสาหตุของการสิ�นเปลือง
พลังงาน

เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิคที่มาพรอม Inverter
มีอัตราความเร็วของคอมเพรสเซอรหลายระดับ
ทำให ไดว�ธีการที่แมนยำในการรักษาระดับอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว ดวยเหตุนี้เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค
ที่มาพรอม Inverter จ�งชวยประหยัดพลังงานไดอยางมาก
ขณะเดียวกันก็ทำใหคุณมั่นใจไดวาจะไดความเย็นสบาย
ตลอดเวลา

แบบ NON-INVERTER

แบบ INVERTER

อุณหภูมิ
หอง

อุณหภูมิ
มีความผันผวนสูง

อุณหภูมิ
หอง

อุณหภูมิ
มีความผันผวนสูง

อุณหภูมิ
ที่ตั้งไว

2017 Panasonic
P-TECh

เปด

2014 Panasonic

ปด

เปด

ปด

กำลังไฟ

ความถี่สูงสุด

กำลังไฟ

MAX FR
EQUENC
Y
DASH TO

ความถี่ของคอมเพรสเซอร (Hz)

คอมเพลสเซอรความถี่สูง
เปด

ระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว
ON

เวลา
Legend:

กำลังไฟ
อุณหภูมิ

หมายเหตุ: พลังงานสูญเสียไปเนื่องจาก
คอมเพรสเซอร เปด-ปดบอย
เพ�่อรักษาอุณหภูมิใหอยูในระดับที่ตั้งไว

เวลา
Legend:

กำลังไฟ
อุณหภูมิ

หมายเหตุ : ประหยัดพลังงานโดยการปรับ
อัตราความเร็วในการหมุนของคอม
เพรสเซอรเปนหลายระดับเพ�่อรักษา
ระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว

เวลา (นาที)
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ECONAVI | R32

สารทำความเย็นที่ยั่งยืน

สัมผัสความเย็นสบายเหนือระดับ
การตรวจจับ
ความเขมของแสงแดด

สารทำความเย็นที่ใชกันทั่วไปในระบบปรับอากาศ เชน R22
และ R410A กอใหเกิดกาซเร�อนกระจกปร�มาณมาก
ซึ่งเปนผลเสียตอสิ�งแวดลอม

การตรวจจับ
กิจกรรมของคน

ECONAVI เซ็นเซอรอัจฉร�ยะเพ�่อสิ�งแวดลอมที่มีความแมนยำสูง

ซึ่งจะตรวจหาจ�ดที่พลังงานมักจะสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน
และปรับพลังการทำความเย็นใหสอดคลองกับสภาพตางๆ
ภายในหองและระดับการทำกิจกรรมที่เกิดข�้น
ECONAVI มีเซ็นเซอร 2 ตัว ไดแก เซ็นเซอรตรวจจับกิจกรรมของคน
(Human Activity Sensor) และ เซ็นเซอรตรวจจับแสงแดด (Sunlight Sensor)

โดยทั้งสองตัวทำหนาที่ตรวจหาตำแหนงและการเคลื่อนไหวของคน
ตำแหนงที่คุณอยู
SUNLIGHT DETECTION

AREA SEARCH

ชวงเวลาที่คุณไมอยูในหอง
ABSENCE DETECTION

TEMPERATURE WAVE

ชวงเวลาที่คุณทำกิจกรรมนอยลง
ACTIVITY DETECTION

ชวงกลางวันมีแดดจา
หร�อเวลากลางคืน
ปรับเปลี่ยนการควบคุมอุณหภูมิ
เปนจังหวะหลังจากตรวจพบระดับ
การทำกิจกรรมที่นอยลง

เซ็นเซอรตรวจจับ
กิจกรรมของคน

เซ็นเซอรตรวจจับ
แสงแดด

ที่พานาโซนิค เรามุงมั่นที่จะลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม นั่นเปนเหตุผลวาทำไม
เคร�่องปรับอากาศของเราในปจจ�บันจ�งเปลี่ยนจากการใชสาร R22 และ R410A
ไปใชสาร R32 ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมมากกวา
R32 เปนสื่อสงผานความรอนที่ดีเยี่ยมซึ่งนำไปสูประสิทธิภาพการใชพลังงานที่มากข�้น

ปรับกำลังในการทำความเย็น
ใหสอดคลองกับความเขมของแสง
ตรวจหาชวงเวลาที่ไมมีคนอยูในหอง
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหว
ของคนและความเปลี่ยนแปลงของระดับ
การทำกิจกรรมแลวปรับกำลังการทำ
ความเย็นใหสอดคลองกับสถานการณ
เพ�่อปองกันการสูญเสียพลังงาน

นอกจากนี้ยังมีแนวโนมกอใหเกิดภาวะโลกรอนต่ำเมื่อเทียบกับ R22 และ R410A

ข�ดความสามารถ
ในการทำความเย็น

เปนมิตรตอ

ใชพลังงานนอยลง
จ�งชวยคุณประหยัดคาไฟ

นอกจากนี้ R32 ยังไมสงผลกระทบใดๆ
ตอชั้นโอโซน จ�งเปนสารที่เปนมิตร
ตอสิ�งแวดลอม

*ใช ไดเฉพาะกับรุน AERO Series Premium Inverter

R32 ใหข�ดความสามารถในการทำ

ความเย็นที่สูงข�้นดวยเหตุนี้จ�งเพ��ม
ประสิทธิภาพการสงผานความรอน
22

ภาระคาไฟ
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ความไววางใจ | ความทนทาน

ความเย็นสบายที่คุณวางใจได
มาจากเทคโนโลยีที่นาไววางใจ

ความทนทาน

ดีไซนที่ตอบโจทยดานความทนทานทำใหมั่นใจไดวาเคร�่องปรับอากาศจะยังคง
ทำใหหองเย็นสบายอยางตอเนื่อง และใหประสิทธิภาพการทำงานที่นาเชื่อถือ
ตอเนื่องไปอีกหลายป พานาโซนิคเชื่อวานี่เปนคุณคาที่แทจร�งของเคร�่องปรับอากาศ
และนั่นเปนเหตุผลวาทำไมเราจ�งสงเคร�่องปรับอากาศเหลานี้เขารับการทดสอบ
ความทนทานที่เขมงวดและหลากหลาย

เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค
ยึดมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุด
ดานคุณภาพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับสากล

การทดสอบความทนทาน
ในระยะยาว

การทดสอบความนาเชื่อถือ
ของคอมเพรสเซอร

การทดสอบการทำงาน
ในสภาวะที่สมบุกสมบัน

การทดสอบคุณสมบัติกันน้ำ

ภารกิจหลักของเคร�่องปรับอากาศ ก็คือ
มอบอีกระดับของความทนทานที่ชวยใหมั่นใจไดวา
การทำงานจะมีความเสถียรตอเนื่องไปอีกหลายป
เพ�่อใหบรรลุเปาหมายนี้ เราจ�งทำการทดสอบการ
ทำงานตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ผลจากการ
ทดสอบนี้ ซึ่งทำการทดสอบภายใตสภาวะที่สมบุก
สมบันมากกวาสภาพการใชงานจร�งอยางมาก
ไดพ�สูจน ใหเห็นถึงความแข็งแรงทนทานของเคร�่อง
ปรับอากาศพานาโซนิค

หลังการทดสอบการทำงานตอเนื่องเราลองถอด
คอมเพรสเซอรออกจากหนวยภายนอกที่เลือกไว
แยกชิ�นสวน แลวสำรวจดูกลไกภายในและชิ�นสวน
ตางๆ เพ�่อดูจ�ดบกพรองที่อาจเกิดข�้นและ
ความทนทานการทดสอบเหลานี้ทำเพ�่อดูวา
การหลอลื่นภายในคอมเพรสเซอรภายใตสภาวะ
การทำงานที่หลากหลายนั้นมีเพ�ยงพอหร�อไม

นอกเหนือจากการทดสอบภายใตสภาวะการ
ทำงานปกติ ยังมีการทดสอบความทนทาน
ในการทำงานในหองทดสอบที่มีอุณหภูมิและ
ความชื้นสูง ที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 55°C
สำหรับการใชงานในสภาพอากาศที่หนาวจัด
การทดสอบจะทำในหองทดสอบที่มีอุณหภูมิต่ำ
ที่ติดลบสูงสุด -20°C เคร�่องปรับอากาศ
พานาโซนิคยังคงใหประสิทธิภาพตามที่ตองการ
มาตลอดระยะเวลาหลายป แมวาจะใชงานภายใต
สภาวะที่สมบุกสมบันมาเปนเวลานาน

หนวยภายนอก ซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับทั้งน้ำ
ฝนและลม มาพรอมคุณสมบัติกันน้ำ
ตามมาตรฐาน IPX4
ปญหาที่อาจเกิดข�้นถูกตรวจสอบโดยการ
ทดสอบในลักษณะตางๆ เชน
การเปดน้ำฝกบัวใสหนวยภายนอก
ดังกลาวตามระยะเวลาที่กำหนด

ตรวจสอบสภาพ
น้ำมันภายใน
คอมเพรสเซอร
ภายใตสภาวะ
หลากหลายที่ทั้ง
รอนจัด และเย็นจัด
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ความทนทานในระยะยาว
พรอมประสิทธิภาพที่นาทึ่ง
เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิคถูกออกแบบมาเพ�่อให
ทนทานตอสภาวะที่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศสูง เชน ฝน แสงแดดโดยตรง และลมแรง
เคร�่องปรับอากาศเหลานี้ผานการทดสอบอันเขมงวด
มาอยางหลากหลายเพ�่อให ไดความทนทาน
คุณสมบัติกันน้ำ และคุณสมบัติกันกระแทก
จึงมั่นใจได ในประสิทธิผลและความนาเชื่อถือในระยะยาว

•
•

•

เพ��มความทนทาน
ปกปองคอนเดนเซอร ใหพนจากการสึกกรอน
ที่เกิดจากการสัมผัสอากาศน้ำและสารที่ทำให
เกิดการสึกกรอน
ตานทานการเกิดสนิม

•
•
•
•

คอนเดนเซอรแบบทอทองแดง
สงผานความรอนไดดีกวา
ข�ดความสามารถในการทำความเย็นสูงกวา
ทำความสะอาดและดูแลรักษางาย

หนวยภายนอกเคลือบดวย
สารปองกันการสึกกรอน

แผน PCB กันน้ำ

•

•

•
•

หนวยภายนอกถูกเคลือบดวยสารปกปอง
พ�้นผิวหลายชั้น
ทนสภาพอากาศที่มีละอองเกลือและการสัมผัส
กับน้ำฝน
ทนตอการสึกกรอน

•

สวนพ�้นผิวสัมผัสบนแผน Printed Circuit
Board (PCB) เทดวยเรซิ�น

ปองกันผลลัพธที่ไมพ�งปรารถนาที่เกิดจากการ
สัมผัสกับหยดน้ำโดยไมคาดคิด
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โลกแหง nanoe ในญี่ปุน
TM

โลกแหง nanoe ในญี่ปุน – ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา
TM

ถูกนำไปใชงานเพ��มมากข�้นเร�่อยๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแตการขนสงระบบราง ยานยนต โรงแรม ไปจนถึงโรงพยาบาล

สำนักงาน

ระบบขนสงสาธารณะ (ระบบราง)
●

JR East

JR Kyushu
เลือกใชสำหรับรถไฟทองเที่ยว

“Seven Stars in Kyushu”

เลือกใชสำหรับตูโดยสารรถไฟ
แบบพ�เศษที่เปนระบบชำระคา
โดยสารกอนข�้น

เลือกใชสำหรับตูโดยสาร
รถไฟรุนใหม

เลือกสายยามาโนเตะ (Yamanote)
สำหรับรถไฟรุนใหมๆ

●

ระหวางเดินทาง ที่ทำงาน

บาน
●

เคร�่องเติม
ความชื้น
ในอากาศ

●

เคร�่องอบผาแหง
ดวยว�ธีลด
ความชื้นในอากาศ

●

เคร�่องฟอกอากาศที่ผานการเติมความชื้น

พ�้นที่สาธารณะ
●

ขยายการใชงาน
ไปสูรถยนต

34 รุน

เลือกใชเปนออพชั่นของอุปกรณเสร�ม

(ณ เดือนพฤศจ�กายน 2017)

พัดลม

เลือกใชกับ 1 รุน
●

โรงแรม

รานกาแฟ

Hiroshima Washington Hotel

SUBARU CORPORATION.

เลือกใชกับ 3 รุน

เคร�่องปรับอากาศ

Parkside Hotel

โรงพยาบาล
Cafe Doll

โรงเร�ยนอนุบาล
Sakana Machi Hospital

Ayumi Nursery School

บานพักคนชรา
Samukawa Nursing Home

เคร�่องกำเนิด nanoe ชนิดติดตั้งบนเพดาน (air-e)

พานาโซนิคมุงมั่นปรับปรุงคุณภาพอากาศดวย “เทคโนโลยี nanoe”
36

เคร�่องปรับอากาศติดเพดานชนิด

cassette type แบบ 4 ทิศทาง

ยานยนต

กลับ
บาน
ที่บาน

●

ลิฟท

ชื่อทางการคา, เคร�่องหมายการคาและภาพผลิตภัณฑ/บร�การ ใช ในเอกสารนี้
ภายใตการอนุมัติของหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศญี่ปุน (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
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คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

การพัฒนาเทคโนโลยี nanoe™
การพัฒนาเทคโนโลยี nanoe™ เร��มจากเปาหมายที่จะใชศักยภาพตามธรรมชาติของน้ำเพ�่อสลายสารที่กอใหเกิดกลิ�น
เพ�่อฟอกอากาศ พานาโซนิคประสบความสำเร็จในการพัฒนาเคร�่องกำเนิด nanoe™ ตนแบบพรอมผลลัพธที่พ�สูจน ได ในป 2002
หลังจากนั้น พานาโซนิคยังคงปรับปรุงและพัฒนาเคร�่องกำเนิด nanoe™ อยางตอเนื่องตลอดหลายปที่ผานมา ในป 2016 พานาโซนิค
ประสบความสำเร็จอีกขั้นในการพัฒนาเคร�่องกำเนิด nanoe™ ที่สามารถสรางอนุมูลของ OH ไดมากข�้น 10 เทา เมื่อเทียบกับ
เคร�่องกำเนิด nanoe™ รุนกอนหนา
1997

2013

2016

2018

เร��มงานว�จัยที่มีฐานจากแนวคิดหลัก
เกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพ
แวดลอมสำหรับการอยูอาศัย

รุนที่ 4

การถือกำเนิดข�้นของ
nanoe™X !!

รุนที่ 5

แบบ Peltier

ฝุนละอองภายในบาน
กลิ�น

วงการขนสงทางรางเร��มใช nanoe™
ในตูรถไฟ

เปดตัวเคร�่องเติม
ความชื้นในอากาศ
และเคร�่องฟอกอากาศ
ที่มาพรอม nanoe™X
ในญี่ปุน

ลดกลิ�นไมพ�งประสงคที่พบบอย

เปดตัวเคร�่องปรับอากาศ
ที่มาพรอมเทคโนโลยี nanoe™
ในเอเชีย

เปร�ยบเทียบ
โซนการผลิต
อนุมูลของ OH:
เล็ก

สวนประกอบหลัก

โซนการผลิต
อนุมูลของ OH:
อนุมูลเพ�่มข�้น 10 เทา

03

เคร�่องกำเนิด

Counter
Electrode

-OH

03

Generation Zone
of OH Radicals: Small

Atomisation
Electrode

ระบบการปลอยออก
ขนาด
อนุมูลของ OH

Generation Zone
of OH Radicals: Large

Atomisation
Electrode

การลดกลิ�น
การยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส
การกำจัดฝุนละออง (PM2.5)

ไอออนประจ�ลบ

OH OH
OH
OH
OH OH

Counter
Electrode

03

O2

*9

(Collective)

Electrostatic Atomisation
(Corona Discharge)

Electrostatic Atomisation
(Multi-leader Discharge)

5 - 20 nm

อนุมูลของ OH
480 พันลานหนวย/ว�นาที

Plasma Discharge

5 - 20 nm

1 - 2 nm

อนุมูลของ OH
4.8 ลานลานหนวย/ว�นาที

อนุมูลของ OH
3 ลานลานหนวย/ว�นาที

ในพ�้นที่ที่มีพลาสมาอยูมาก
สวนหนึ่งของผลิตภัณฑที่ได ซึ่งก็คือ
โอโซน บางสวนจะถูกยอยใหเล็กลง
เพ�่อเอื้อตอการสรางอนุมูลของ OH

ไอออนตามธรรมชาติของลมกระจาย
ไออนประจ�ลบของ nanoe-G ซึ่งถูกปลอย
ออกมาจากเคร�่องกำเนิด nanoe-G

Generating Principle

สิ�งที่กอใหเกิดกลิ�นไมพ�งประสงค เชน ควันบุหร�่
และกลิ�นจากขยะ จะถูกทำใหลดลงจนถึงระดับ
ที่แทบจะไมสามารถสังเกตได

*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7

ทำปฏิกิร�ยากับสิ�งที่กอใหเกิดกลิ�นไมพ�งประสงคและลดกลิ�นนั้น
อนุภาค nanoe™X ซึ่งมีขนาดเล็กกวาหยดไอน้ำ จะซอกซอนลึกเขาไปในเสนใยผาแลวทำการ
ลดกลิ�นออกไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูง

4 ขั้นตอนในการลดกลิ�นไมพ�งประสงค
nanoe™ ถูกผลิตข�้น

: Very Effective

: Effective

: เกิดประสิทธิผล

: ไมเกิดประสิทธิผล

การลดกลิ�น

nanoe™ เขาหากลิ�นในเสนใยผา

ไดอยางแมนยำ

อนุมูล OH ทำการยอยสาร
ที่กอใหเกิดกลิ�น

ลดกลิ�นออกไป

การเปร�ยบเทียบอนุมูลของ OH จำนวน 4.8 ลานลานอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™X กับอนุมูลของ OH จำนวน 480 พันลานอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™ วัดโดยใชว�ธี ESR (อางอิงจากการสำรวจของพานาโซนิค)
* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหนาที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แตไมรับประกันวาสามารถปองกันการติดเชื้อได

*9

38

39

คำอธิบายทางเทคนิค

ความเร็วในการลดกลิ�นควันบุหร�่*1
nanoe™X ที่มีอนุมูลของ OH มากข�้น 10 เทา*9
สามารถลดกลิ�นไดเร็วกวา nanoe™ ถึง 10 เทา*8

กลิ�นไมพ�งประสงคที่พบบอย ไดแก กลิ�นสัตวเลี้ยง
กลิ�นอับชื้น บารบีคิว เหง�่อ กลิ�นขยะ
กลิ�นหนังศีรษะบนหมอน

กลิ�นบุหร�*1่

กลิ�นสัตวเลี้ยง*2

กลิ�นแรง

nanoe™ ลดความเขมขน
ของกลิ�นลง 1.2 เทา
ใน 120 นาที

1
0

60 นาที

120 นาที

3
2

TM

1
0

60 นาที

5

ความเขมขนของกลิ�น
6 ระดับ

3
2

nanoe X

1
0

TM

60 นาที

120 นาที

ไดเร็วกวาการลดลดลงของกลิ�น
ตามธรรมชาติ

2

nanoe X
TM

1
0

12 นาที

60 นาที

120 นาที

ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นสัตวที่ติดอยูบนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.5 เทาใน 1 ชั่วโมง (4AA33-160315-A34)
*3 องคกรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นอับชื้นที่ติดอยูบนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.7 เทาใน 30 นาที (Y16RA002)
*4 องคกรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นบารบีคิวที่ติดอยูบนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.2 เทาใน 2 ชั่วโมง (4AA33-151221-N01)
*5 องคกรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นเหง�่อที่ติดอยูบนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.1 เทาใน 1 ชั่วโมง (4AA33-151221-N01, Y16HM016)
*6 องคกรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: อนุภาคน้ำถูกทำใหเปนอะตอมและมีไฟฟาสถิต 15 นาทีในกลองขนาด 250 ลิตร
ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นขยะที่ติดอยูบนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดกลิ�นใน 15 นาที [BAA33-130125-D01]
*7 องคกรที่ทำการทดสอบ: Odour and Aroma Design Course, Department of Integrated Informatics, Faculty of Informatics, Daido University ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
ว�ธีการลดกลิ�น: เคร�่อง nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นตัวเลียนแบบกลิ�นของคนวัยกลางคนและผูสูงอายุที่ติดอยูตามหมอน (กลิ�นหนังศีรษะ) ผลการทดสอบ: ลดความเขมขนของกลิ�นลง 0.65 เทาใน 6 ชั่วโมง (BAA33-130125-D01)
*8 เปร�ยบเทียบการลดความเขมขนของกลิ�นลง 2.4 เทาใน 12 นาทีโดย nanoe™X กับการลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.2 เทาใน 120 นาทีโดย nanoe™ (อางอิงจากการสำรวจของเรา)
*9 เปร�ยบเทียบอนุมูลของ OH จำนวน 4.8 ลานลานอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™X กับอนุมูลของ OH จำนวน 480 พันลานอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™ วัดโดยใชว�ธี ESR (อางอิงจากการสำรวจของเรา)

ประสิทธิผล

สถาบัน
ที่ทำการทดสอบ

ควันบุหร�่ที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*1

เลขที่รายงาน
การทดสอบ

ว�ธีการทดสอบ

4AA33-160615-N04

ควันบุหร�่ที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*8

การสำรวจภายใน

ควันบุหร�่ที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*9

การสำรวจภายใน

อนุมูลของ OH เปลี่ยนรูปโปรตีนของไวรัส

nanoe™X เขาถึงไวรัสไดอยางแมนยำ

ผลลัพธ
*1

*8

การทดสอบทั้งสองทำการทดสอบกับแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น
<แบคทีเร�ยที่เกาะติดอยู> องคกรที่ทำการทดสอบ: Japan Food Research Laboratories ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดปร�มาณแบคทีเร�ยที่ติดอยูบนผาในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
ว�ธีการทำใหปลอดเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: Attached bacteria ผลการทดสอบ: ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 8 ชั่วโมง (No. 13044083003-01) ผลการทดสอบออกเมื่อ 14 มิถุนายน 2013
(ทำการทดสอบแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)
*2 <ไวรัสที่เกาะติดอยู> องคกรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science ว�ธีการทดสอบ: สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight ขนาด 1 ลบ.ม. และจากนั้นทำการตรวจวัดโดย TCID (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ 50%)
ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: ไวรัสที่เกาะติดอยู 1 สายพันธุ ผลการทดสอบ: ยับยั้งไดอยางนอย 99.9% ใน 120 นาที (Kitasota No. 21_0084_1)
<ไวรัสในอากาศ> องคกรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science ว�ธีการทดสอบ: ไวรัสลอยอยูในอากาศและตรวจวัดอัตราการติดเชื้อไวรัสในอากาศในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: ไวรัสในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 6 ชั่วโมง (Kitasato No. 24_0300_1) (ทำการทดสอบไวรัสเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)
ไวรัสที่ติดอยู: องคกรที่ทำการทดสอบ: Japan Food Research Laboratories ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดอัตราการติดเชื้อไวรัสที่ติดอยูตามเสื้อผาในหองทดสอบที่มีขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: ไวรัสที่เกาะติดอยู ผลการทดสอบ: ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 8 ชั่วโมง (No. 13001265005-01) ผลการทดสอบออกเมื่อ 11 กุมภาพันธ 2013

(ทำการทดสอบไวรัสเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

สารเปาหมาย

ชื่อสาร

ประสิทธิผล

กลิ�นสัตวที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*2

แบคทีเร�ยในอากาศ

ลดความเขมขนของกลิ�นลง 2.4 เทา ใน 12 นาที

เปร�ยบเทียบอนุมูลของ OH จำนวน 4.8 ลานลานอนุมูล/ว�นาที
ใน nanoe™X กับอนุมูลของ OH จำนวน 480 พันลานอนุมูล/ว�นาที
ใน nanoe™ วัดโดยใชว�ธี ESR

*2

ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.5 เทา ใน 1 ชั่วโมง

Y16RA002

*3

ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.7 เทา ใน 30 นาที

กลิ�นบารบีคิวที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*4

4AA33-151221-N01

*4

ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.2 เทา ใน 2 ชั่วโมง

กลิ�นเหง�่อที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*5

4AA33-151221-N01,
Y16HM016

*5

ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.1 เทา ใน 1 ชั่วโมง

กลิ�นอับชื้นที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*3

กลิ�นที่ติดอยู

4AA33-160315-A34

ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™
พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขน
ของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบ
ขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

กลิ�นขยะที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*6

กลิ�นตัวเลียนแบบกลิ�น
ของคนวัยกลางคน
และผูสูงอายุที่ติดอยู
ตามหมอน
(กลิ�นหนังศีรษะ)*7

Panasonic
Product Analysis
Center

15 นาที

0.65

BAA33-130125-D01

Odour and Aroma
Design Course,
Department of
Integrated
Informatics,
Faculty of
Informatics,
Daido University

ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™
ว�ธีการทดสอบ: อนุภาคน้ำถูกทำใหเปน
อะตอมและมีไฟฟาสถิต 15 นาที
ในกลองขนาด 250 ลิตร

แบคทีเร�ย

99%

แบคที่เร�ยที่เกาะติดอยู
(เกาะติดอยูตาม
เสื้อผาทั่วไป)
99%

99%

ใหผลในการลดกลิ�นใน 15 นาที

ไวรัส
99.90%

BAA33-130125-D01

ว�ธีการลดกลิ�น: อุปกรณ nanoe™
พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขน
ของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบ
ขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

*1 ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหนาที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แตไมรับประกันวาสามารถปองกันการติดเชื้อ

*7

ลดความเขมขนของกลิ�นลง 0.65 เทา ใน 6 ชั่วโมง

Kitasato
Research
Center for
Environmental
Science

99.90%

ไวรัสในอากาศ
*6

สถาบัน
ที่ทำการทดสอบ

เลขที่รายงาน
การทดสอบ

ลดความเขมขนของกลิ�นลง 2.4 เทา ใน 12 นาที

*9

การลดลงของระดับ
ความเขมขนของกลิ�น
1 ระดับเทียบเทากับ
การลดลง 90%

ยังยั้งการเจร�ญเติบโตของไวรัส

*1 <แบคทีเร�ยในอากาศ> องคกรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดจำนวนแบคทีเร�ยหลังสัมผัสโดยตรงในพ�้นที่ที่เปนระบบ airtight ขนาด 1 ลบ.ม.
ว�ธีการทำใหปลอดเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: แบคทีเร�ยในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งไดอยางนอย 99.9% ใน 240 นาที (Kitasato No. 21_0142)
<แบคทีเร�ยที่เกาะติดอยู> องคกรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดจำนวนเชื้อแบคทีเร�ยในเสื้อผาที่วางอยูในถังระบบ airtight ขนาด 1 ลบ.ม.
ว�ธีการทำใหปลอดเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: แบคทีเร�ยที่เกาะติดอยูตามเสื้อผาทั่วไป ผลการทดสอบ: ยับยั้งไดอยางนอย 99.9% ใน 24 ชั่วโมง (Kitasato No. 20_0154_2)

ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: ควันบุหร�่ที่ติดอยูตามพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดความเขมขนของกลิ�นลง 2.4 เทาใน 12 นาที (4AA33-160615-N04)
*2 องคกรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

ชื่อสาร

3 ขั้นตอนในการยับยั้งการเจร�ญเติบโตของไวรัส

3

*1 องคกรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

สารเปาหมาย

การยับยั้งการเจร�ญเติบโตของไวรัส*2

การลดโดยธรรมชาติ

4

nanoe™X ลดกลิ�นเหง�่อลงได
อยางมาก ใชเวลา 120 นาที

nanoe™X ลดกลิ�นบารบีคิว

120 นาที

120 นาที

กลิ�นเหง�่อ*5

การลดโดยธรรมชาติ

ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของแบคทีเร�ยและไวรัสในอากาศและที่ติดอยูตามพ�้นผ�ว
nanoe™X ใหผลในการยับยั้งการเจร�ญเติบโตของทั้งแบคทีเร�ย*1และไวรัส*2 ในอากาศและที่ติดอยูตามพ�้นผิว

nanoe X

nanoe™X ลดกลิ�นอับชื้นลงจนถึง
ระดับที่แทบไมไดกลิ�น ใชเวลา 120 นาที

4

12 นาที

60 นาที

การลดโดยธรรมชาติ

12 นาที

5

nanoe™X ลดกลิ�นควันบุหร�่
ไดเร็วข�้น 10 เทา*8

12 นาที

TM

4

กลิ�นบารบีคิว*4
ความเขมขนของกลิ�น
6 ระดับ

ความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ

ไรกลิ�น

nanoe X

กลิ�นสัตวเลี้ยงลดลงคร�่งหนึ่ง
ใชเวลา 120 นาที

nanoeTM X

แทบไม ไดกลิ�น

2

nanoe™X ลดความเขมขนของ

nanoeTM

พอไดกลิ�น
จางๆ

การลดโดยธรรมชาติ

3

12 นาที

การลดโดยธรรมชาติ

nanoe™X สามารถลดความเขมขน
ของกลิ�นลง 2.4 เทาใน 12 นาที

4

5

ความเขมขนของกลิ�น
6 ระดับ

ความเขมขนของกลิ�น
6 ระดับ

กลิ�นเหม็น
รุนแรงมาก

ไดกลิ�น

กลิ�นอับชื้น*3

5

Japan Food
Research
Laboratories

Kitasato
Research
Center for
Environmental
Science

Kitasato
No. 21_0142

Kitasato
No. 20_0154_2

Japan Food
Research
Laboratories

ผลลัพธ

ว�ธีการทำใหปลอดเชื้อ: nanoe™
ตรวจวัดจำนวนแบคทีเร�ยหลังการสัมผัสโดยตรง
ในพ�้นที่ขนาด 10 ตร.ม.
(ทำการทดสอบกับแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 240 นาที

ว�ธีการทำใหปลอดเชื้อ: nanoe™
ตรวจวัดจำนวนแบคทีเร�ยในผาที่วางในถังระบบ
airtight ขนาด 1 ลบ.ม.
(ทำการทดสอบกับแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

ยับยั้งไดอยางนอย 99.90% ใน 24 ชั่วโมง

No. 13044083003-01

ว�ธีการทำใหปลอดเชื้อ: nanoe™
ตรวจวัดปร�มาณแบคทีเร�ยที่ติดอยูบนผา
ในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
(ทำการทดสอบกับแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

Kitasato
No. 24_0300_1

ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™
ไวรัสลอยอยูในอากาศและตรวจวัดอัตรา
การติดเชื้อไวรัสในอากาศในหองทดสอบ
ขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
(ทำการทดสอบไวรัสเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 6 ชั่วโมง

Kitasato
No. 21_0084_1

ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™
สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight ขนาด 1 ลบ.ม.
และจากนั้นทำการตรวจวัดโดย TCID
(เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ 50%)

ยับยั้งไดอยางนอย 99.90% ใน 120 นาที

ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™
ตรวจวัดอัตราการติดเชื้อไวรัสที่ติดอยูตาม
เสื้อผาในหองทดสอบที่มีขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
(ทำการทดสอบไวรัสเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 8 ชั่วโมง

ผลการทดสอบออกเมื่อ
14 มิถุนายน 2013

ไวรัสที่เกาะติดอยู
99%

ว�ธีการทดสอบ

No. 13001265005-01

ผลการทดสอบออกเมื่อ
11 กุมภาพันธ 2013

ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 8 ชั่วโมง

* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหนาที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แตไมรับประกันวาสามารถปองกันการติดเชื้อได

ผลการระงับกลิ�นอาจแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมโดยรอบ (อุณหภูมิและความชื้น) เวลาในการใชงาน กลิ�นและชนิดของผา ทั้งนี้ ไมสามารถกำจัดสารที่เปนพ�ษในบุหร�่ (คารบอนมอนอกไซด ฯลฯ) ออกได
และไมสามารถกำจัดกลิ�นที่เกิดข�้นตอเนื่อง (เชน กลิ�นวัสดุกอสรางและกลิ�นสัตวเลี้ยง) ออกไดอยางสมบูรณ
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ยับยั้งสารกอภูมิแพที่เกิดจากสัตวเลี้ยง*1

ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของเชื้อราในอากาศ*1 และเชื้อราที่เกาะติดอยูตามพ�้นผ�ว*2

nanoe™X ยับยั้งสารกอภูมิแพ เชน ขนสุนัขและแมว ข�ยและซากไรฝุน สปอรของเชื้อราในอากาศ
nanoe™X ซึ่งมีอนุมูลของ OH มากกวาเดิม 3 เทา*3 สามารถยับยั้ง*2 สารกอภูมิแพหลักๆ ได

nanoe™X ใหประสิทธิผลในการกำจัดเชื้อราในอากาศ*1 หลายชนิดภายในหอง

และยับยั้งการเติบโตของเชื้อราที่เกาะติดอยูตามพ�้นผิว*2

ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของเชื้อรา

สารกอภูมิแพ
ไร
เกสรพ�ช
เกสรหญา
เชื้อรา
สัตว
แมลง

3 ขั้นตอนในการยับยั้งเชื้อรา

Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides Pteronyssinus (ไรฝุนในบาน)

ตน Cedar, Cypress, Alnus Japonica, Japanese White Birch
Orchard Grass, Timothy Grass, Ragweed, Artemisia
Alternaria (Sooty Moulds), Aspergillus (Aspergillus Genus), Candida, Malassezia

สุนัข (ขน), แมว (ขน)
แมลงสาบ ผีเสื้อยักษ

การยับยั้งสารกอภูมิแพ

อนุมูลของ OH เขาสลายโปรตีนของเชื้อรา

nanoe™X เขาถึงเชื้อราไดอยางแมนยำ

3 ขั้นตอนในการยับยั้งสารกอภูมิแพ

ยังยั้งการเจร�ญเติบโตของเชื้อรา

ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราในอากาศ
ประสิทธิผลของ nanoeTM X ในการกำจัดเชื้อราในอากาศ

อนุมูลของ OH เปลี่ยนรูปโปรตีนของสารกอภูมิแพ

nanoe™X เขาถึงสารกอภูมิแพ ไดอยางแมนยำ

เชื้อราในอากาศ
ที่เหลืออยู (%)

100

ยังยั้งสารกอภูมิแพ

*1 <สารกอภูมิแพที่เกิดจากสุนัขและแมว> องคกรที่ทำการทดสอบ: Institute of Tokyo Environmental Allergens ว�ธีการทดสอบ: สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight ขนาด 45 ลิตร และตรวจวัดโดยใชว�ธี ELISA ว�ธีการยับยั้ง: nanoe™
สารที่ทดสอบ: สารกอภูมิแพที่เกิดจากสุนัขและแมว ผลการทดสอบ: <สุนัข (ขน)> ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 1 ชั่วโมง (11M-RPTAPRO47_1) <แมว (ขน)> ยับยั้งไดอยางนอย 98% ใน 2 ชั่วโมง (11MRPTAPR051_1)

80

40
20
0

<ข�ยและซากไร> องคกรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดสารกอภูมิแพที่ติดอยูตามเสื้อผาโดยใชว�ธี ELISA ในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
ว�ธีการยับยั้ง: nanoe™ สารที่ทดสอบ: สารกอภูมิแพจากไรที่เกาะติดอยู ผลการทดสอบ: ยับยั้งไดอยางนอย 60% ใน 24 ชั่วโมง (BAA33-130304-F04)

การลดลงตามธรรมชาติ

60

nanoe

TM

0 นาที

10 นาที

และ nanoe X
TM

30 นาที

60 นาที

<สารกอภูมิแพที่เกิดจากเชื้อรา> องคกรที่ทำการทดสอบ: Institute of Tokyo Environmental Allergens ว�ธีการทดสอบ: สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight ขนาด 45 ลิตร และตรวจวัดโดยใชว�ธี ELISA
ว�ธีการยับยั้ง: nanoe™ สารที่ทดสอบ: สารกอภูมิแพที่เกิดจากเชื้อรา ผลการทดสอบ: ยับยั้งไดอยางนอย 93% ใน 2 ชั่วโมง
*1 <เชื้อราในอากาศ> องคกรที่ทำการทดสอบ: Japan Food Research Laboratories ว�ธีการทดสอบ: จำนวนเชื้อราถูกตรวจวัดในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
ว�ธีการกำจัด: nanoe™ สารที่ทดสอบ: เชื้อราในอากาศ ผลการทดสอบ: กำจัดออกไปไดอยางนอย 99% ใน 60 นาที (No. 205061541-001)
*2 <เชื้อราที่เกาะติดอยูตามพ�้นผิว> องคกรที่ทำการทดสอบ: <เชื้อราที่เกาะติดอยูตามพ�้นผิว> Japan Food Research Laboratories ว�ธีการทดสอบ: ยืนยันการใชเชื้อราที่เกาะติดตามเสื้อผาว�ธีการกำจัด: nanoe™
สารที่ทดสอบ: เชื้อราที่เกาะติดอยูตามพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ผลที่ไดรับการยืนยัน No. 13044083002-01

*2 องคกรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจนโดยใชว�ธีอิเล็กโตรโฟร�ซิส (Electrophoresis) ว�ธีการยับยั้ง: nanoe™ สารที่ทดสอบ: Allergens (Dermatophagoides pteronyssinus, cedar,
cypress, Alnus japonica, Japanese white birch, orchard grass, timothy grass, ragweed, artemisia, Alternaria, Aspergillus, Candida, Malassezia, สุนัข, แมว, แมลงสาบ, ผีเสื้อยักษ)
ผลการทดสอบ: ผลการลดไดรับการยืนยันใน 24 ชั่วโมง
*3 เปร�ยบเทียบอนุมูลของ OH จำนวน 4.8 ลานลานอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™X กับอนุมูลของ OH จำนวน 480 พันลานอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™ วัดโดยใชว�ธี ESR (อางอิงจากการสำรวจของเรา)

สารเปาหมาย

ชื่อสาร
สารกอภูมิแพ
ที่เกิดจากสุนัข

สารกอภูมิแพ

ประสิทธิผล

สถาบัน
ที่ทำการทดสอบ

99%

สารกอภูมิแพ
ที่เกิดจากแมว

98%

สารกอภูมิแพ
ที่เกิดจากเชื้อรา

93%

ข�ยและซากไร
ที่ติดอยู

60%

เกสร
จากตนไม

ลดลง

เลขที่รายงาน
การทดสอบ

ว�ธีการทดสอบ

11M-RPTAPR051_1

สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight
ขนาด 45 ลิตร และตรวจวัดโดยใชว�ธี ELISA

ยับยั้งไดอยางนอย 98% ใน 2 ชั่วโมง
ยับยั้งไดอยางนอย 93% ใน 2 ชั่วโมง

BAA33-130304-F04
Panasonic
Product
Analysis Center

สารเปาหมาย

ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 1 ชั่วโมง

11M-RPTAPR047_1
Institute of
Tokyo
Environmental
Allergens

ผลลัพธ

ว�ธีการยับยั้ง : nanoe™ ตรวจวัดสาร
กอภูมิแพที่ติดอยูตามเสื้อผาโดยใชว�ธี ELISA
ในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

ยับยั้งไดอยางนอย 60% ใน 24 ชั่วโมง

ว�ธีการยับยั้ง : nanoe™ พ�สูจนโดยใชว�ธี
อิเล็กโตรโฟร�ซิส (Electrophoresis)

ผลไดรับการยืนยันใน 24 ชั่วโมง

ชื่อสาร
เชื้อราในอากาศ

ประสิทธิผล

สถาบัน
ที่ทำการทดสอบ

99%

เลขที่รายงาน
การทดสอบ
No. 205061541-001

ว�ธีการทดสอบ: nanoe™
จำนวนเชื้อราถูกตรวจวัดในหองทดสอบ
ขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

No. 13044083002-01

ว�ธีการกำจัด: nanoe™
ยืนยันการใชเชื้อราที่เกาะติดตามเสื้อผา

Japan Food
Research
Laboratories

เชื้อรา
เชื้อราในอากาศ

99%

ผลลัพธ

ว�ธีการทดสอบ
*1

*2

กำจัดออกไปไดอยางนอย 99% ใน 60 นาที

ผลที่ไดรับการยืนยัน

* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหนาที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แตไมรับประกันวาสามารถปองกันการติดเชื้อได

* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหนาที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แตไมรับประกันวาสามารถปองกันการติดเชื้อได
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อนุภาค 2.5 ไมครอน (PM2.5) คืออะไร

ผลการกำจัด อนุภาค 2.5 ไมครอน

"Particulate Matter" หร�อที่รูจักกันในชื่อ PM เกิดจากการรวมกันของ สวนประกอบตางๆ ซึ่งรวมถึง อนุภาคขนาดเล็กมากๆ
และหยดของเหลว ดวยอนุภาคขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) นี้เปนอันตรายตอสุขภาพ

สิ�งเจือปนในอากาศ

ขอมูลการขจัดแบคทีเร�ยในอากาศนำเสนอโดยทีมนักว�จัยประจำ Harvard School of Public Health
ณ งานประชุม Nano-Symposium ที่ Kyoto University เมื่อป 2012

เนื่องจากสามารถเขาสูปอดไดอยางงายดาย

การเปร�ยบเทียบขนาดอนุภาค
ขนาด

เกสรดอกไม

PM ไมครอน

(μm)

10µm-100µm

ใหญ

10µm

แบคทีเร�ย
1µm-10µm

ขนาดเสนผานศูนยกลาง
>10μm

2.5µm

<2.5μm

<10μm

ผลหลังจากการทดสอบ 100 นาที ในพ�้นที่ทดสอบขนาด 40 ลบ.ม.
[ขนาดหองประมาณ 10 เสื่อตาตามิ] ไมใชผลการทดสอบในพ�้นที่ที่ใชงานจร�ง

1

อนุภาค 2.5 ไมครอน พบได ใน

ไวรัส

• ฝุนควันจากโรงงานอุตสาหกรรม
• ไอเสีย
• หมอกควัน
• ควันบุหร�่

0.001µm-0.1µm

แหลงที่มาของอนุภาค 2.5 ไมครอน

เล็ก

(ความหนาแนนของสปอรทั่วไป)

อนุภาค
ขนาดเล็ก

C/Co

แบคทีเร�ย /
เชื้อรา

เกสรดอกไม

ประเมินประสิทธิภาพ
การขจัดในพ�้นที่ขนาดใหญ 40 ลบ.ม.

0.1
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nanoe-G
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1 log10 reduction

ขอมูลการทดสอบ
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การศึกษาผลการกำจัดแบคทีเร�ยที่เจือปนอยูในอากาศโดยใชเคร�่องปรับอากาศ
ที่มีระบบ nanoe-G ดำเนินการในพ�้นที่ขนาดใหญ และมีการนำเสนอผลการศึกษา
ในงาน Nano-Symposium ในเดือนกันยายน 2012
โดย Harvard University และ Kyoto University

สิ�งเจือปนในอากาศ
ตัวอยาง
ทดสอบ

อนุภาค 2.5 ไมครอน มักพบปนเปอนอยูในอากาศ ซึ่งไดแก ฝุนละออง สิ�งสกปรก ควัน
และหยดของเหลว อนุภาคขนาดเล็กเหลานี้มาจากแหลงกำเนิดที่มนุษยสรางข�้น เชน
การเผาไหม เชื้อเพลิงฟอสซิล การเผาในที่แจง และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ตลอดจนกระบวน การเกิดในธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงละอองน้ำทะเลและฝุนผง
ที่ลอยมากับลม

PM2.5

เชือ้ แบคทีเร�ย

ชือ่ สารตัวอยาง

ผลการกำจัด

สถาบันทดสอบ

(อนุภาค 2.5 ไมครอน)

99%

FCG Research
Institute, Inc

Staphylococcus
aureus (NBRC 12732)

99%

Kitasato
Research
Center for
Environmental
Science

99%

Kitasato
Research
Center for
Environmental
Science

99%

Kitasato
Research
Center for
Environmental
Science

ควันบุหร�่

ประสิทธิภาพการกำจัดอนุภาค 2.5 ไมครอน ยึดตามเวลา
การวัดความหนาแนนของอนุภาค 2.5 ไมครอน

คำอธิบาย:
เคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G

ความหนาแนนของ อนุภาค 2.5 ไมครอน(mg/ m 3)

2.0

Escherichia coli phage
(øX-174 ATCC 13706-B1)

1.8
1.6
1.4

80 นาที

1.2
1.0

202 นาที

ขจัด 90%

0.8

ขจัด 99%

เลขทีก่ ารทดสอบ

การทดสอบเลขที่
No. 25034

KRCES-Bio.

การทดสอบ
เลขที่ 23_0182

KRCES-Env.

การทดสอบ
เลขที่ 22_0008

KRCES-Env.

การทดสอบ
เลขที่ 22_0008

เชือ้ ไวรัส
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Influenza (H1N1) 2009
virus

99%

Kitasato
Research
Center for
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Science

99%

Kitasato
Research
Center for
Environmental
Science

สิ�งเจือปนในอากาศ
*1 ความสามารถในการกำจัด อนุภาค 2.5 ไมครอน (PM2.5 Removal)
ไดรับการรับรองโดย FCG Research Institute, Inc

99%

*1

อนุภาค
2.5 ไมครอน

หมายเลขรายงานการทดสอบ : 25034
PM2.5 : ควันบุหร�่ (เปน PM2.5)
ประสิทธิผลวัดจากขนาด 0.3 µm.-2.5 µm.
(บางขนาดเทานั้น)
ผลการกำจัดดังกลาวไมรวมถึงสารพ�ษตางๆ
ทั้งหมดที่ปนเปอนอยูในอากาศ
ผลลัพธทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ
การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณ
การใชงานจร�ง
•

ขจัด

KRCES-Env.

การทดสอบ
เลขที่ 22_0008

*2 การกำจัดสิ�งเจือปนในอากาศ (Airborne Removal) ไดรับการรับรองโดย
Kitasato Research Center for Environmental Science

99%

*2

แบคทีเร�ย
ไวรัส
และเชื้อรา

เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G
ในหองทดสอบ (23 ลบ.ม.) และ
ความเขมขนของ อนุภาค 2.5 ไมครอน
ถูกวัดโดยใชเคร�่องวัด ฝุน PM2.5 แบบดิจิตอล
เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G
ในหองทดสอบ (25 ลบ.ม.) และมีการเก็บตัวอยาง
อนุภาคของแข็งหร�อของเหลวที่แขวนลอย อยูใน
บรรยากาศ (aerosol) และมีการคำนวณหา
ปร�มาณแบคทีเร�ย
เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G ในหองทดสอบ
(25 ลบ.ม.)และมีการเก็บตัวอยาง phage (ไวรัสที่
ตองอาศัยอยูกับเซลลของ แบคทีเร�ยเพ�่อการเจร�ญ
และเพ�่มจำนวน) ในอากาศ และมีการ คำนวณหา
ปร�มาณ phage ในอากาศที่เก็บตัวอยางไว
เปดใชงาน nanoe-G ในถังทดสอบ (200 ลิตร)
และมีการเก็บ ตัวอยาง phage และมีการคำนวณ
หาปร�มาณ phage ในอากาศ
ที่เก็บตัวอยางไว

ผลการทดสอบ
กำจัดออกจากอากาศได
99% หลังเปดใช
งานระบบ 202 นาที

กำจัดออกจากอากาศได

99% หลังเปดใช
งานระบบ 150 นาที

กำจัดออกจากอากาศได

99% หลังเปดใช
งานระบบ 120 นาที

กำจัดออกจากอากาศได

99% หลังเปดใช
งานระบบ 5 นาที

กำจัดออกจากอากาศได
99% หลังเปดใช
งานระบบ 5 นาที

300

เวลาที่ผานไป (นาที)

ขจัด

ว�ธกี ารทดสอบ

เปดใชงาน nanoe-G ในถังทดสอบ (200 ลิตร)
และมีการเก็บ ตัวอยางไวรัสไขหวัดใหญ
(influenza virus) และมีการคำนวณ ความ
เขมขนต่ำสุดของไวรัสที่มีผลตอการติดเชื้อของเซลล
(virus titer) โดยว�ธีการ Reed and Muench

0.6
0.4

10

10

หองทดลองว�ทยาศาสตรนาโนอนามัยสิ�งแวดลอม

nanoe-G on

0.001

ว�ธีการทดสอบ: ว�ธีการกำจัดแบคทีเร�ย: การปลอยไอออน nanoe-G
เปาหมาย: แบคทีเร�ยในอากาศ, ผลการทดสอบ: มีการประเมินวา
หลังจาก 3 ชั่วโมงของการใชงาน nanoe-G สามารถลดได 2.7 log ,
มากข�้น ~ 1 log , เทียบกับเคร�่องปรับอากาศที่ไมมี nanoe-G

“การประเมินสมรรถนะของการผลิตไอออนเพ�่อทำอากาศใหบร�สุทธิ”์ กลาวโดย
ดร. S. Rudnick และคณะ โดยคณะอาชีวอนามัยแหงมหาว�ทยาลัยฮารวารด

• KRCES-Bio. หมายเลขรายงานการทดสอบ : 23_0182
แบคทีเร�ย : Staphylococcus aureus (NBRC 12732)
• KRCES-Env. หมายเลขรายงานการทดสอบ : 22_0008
ไวรัส
: Escherichia coli phage (øX-174 ATCC 13706-B1)
: Influenza (H1N1) 2009 Virus
• KRCES-Env. หมายเลขรายงานการทดสอบ : 23_0140
เชื้อรา : Penicillium pinophilum (NBRC 6345)

ผลลัพธทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ
การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

เชือ้ รา

Penicillium pinophilum
(NBRC 6345)

KRCES-Bio.

การทดสอบ
เลขที่ 23_0140

ในมุมมองดานความเปนอันตรายตอสุขภาพที่เกี่ยวของกับการแพรระบาด
ในเชิงพ�้นที่ของเชื้อไวรัส Influenza (H1N1) 2009 ประสิทธิผลในการ
กำจัดของ nanoe-G ไมสามารถทดสอบได ในหองขนาดใหญ (25 ลบ.ม.)
เมื่อทดสอบในถังขนาด 200 ลิตร nanoe-G สามารถลดปร�มาณเชื้อไวรัส
Influenza (H1N1) 2009 (ได 99%) เมื่อเปดใชงานไปแลว 5 นาที
นอกจากนี้ เมื่อทดสอบในหองขนาดใหญ (25 ลบ.ม.) nanoe-G สามารถ
กำจัด Coli phage virus ออกไปได 99.5% เมื่อเปดใชงานไปแลว
120 นาที มีการตรวจสอบความถูกตองแลววา การประเมิน ปร�มาณของ
Influenza virus สามารถตั้งสมมติฐานไดจากผลการทดสอบเกี่ยวกับ
phage ตามผลการทดสอบ ในถัง 200 ลิตร ซึ่งปรากฏวาเคร�่องปรับอากาศ
ในหองทดสอบขนาดใหญ (25 ลบ.ม.) อาจสามารถกำจัด Influenza virus
ไดผลเชนเดียวกับ phage
เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G ในหอง
ทดสอบ (25 ลบ.ม.) และมีการเก็บตัวอยาง
อนุภาคของแข็งหร�อของเหลวที่แขวนลอย อยูใน
บรรยากาศ (aerosol) และมีการคำนวณหา
ปร�มาณสปอร ของเชื้อรา

กำจัดออกจากอากาศได
99% หลังเปดใช
งานระบบ 90 นาที

หมายเหตุ: ผลการทดสอบทั้งหมดไดอางอิงจากสภาวะเฉพาะของหองทดสอบ การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง
* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหนาที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แตไมรับประกันวาสามารถปองกันการติดเชื้อได

44

45

คำอธิบายทางเทคนิค

สิ�งที่เกาะอยูตามพ�้นผิว
การกำจัดกลิ�น: กลิ�นที่ติดอยูตามผามานและโซฟา
ความแรงของกลิ�น

0

ไมมีกลิ�น
ไมคอยไดกลิ�น (คาฐานการตรวจจับ)
ไดกลิ�น แตแคจางๆ (คาฐานการรับรู)
รับรูถึงกลิ�นไดงาย
กลิ�นแรง
กลิ�นแรงมาก

1

วัตถุที่ทำการทดสอบ:
กลิ�นของควันบุหร�่ที่เกาะติดอยู
หองทดสอบ:
20 ตร.ม.
ว�ธีการวัด:
การวัดความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ
หมายเลขรายงานการทดสอบ: 13-1204

ระบบยับยั้งแบคทีเร�ยในแผนกรองอากาศ IN-FILTER DEACTIVATION ทำงานอยางไร

ความเขมขนของกลิ�น

2
3
4
5

1 ระดับลดลง

ปร�มาณของกลิ�น

ปร�มาณของกลิ�นลดลง 1 ระดับ
หลังเปดใชงาน 2 ชั่วโมง

เคร�่องปรับอากาศ
ที่มี nanoe-G

การสลาย
ตามธรรมชาติ

เร�่มแรก

ผลการกำจัด

ชื่อสารตัวอยาง

เชื้อแบคทีเร�ย

Staphylococcus
aureus
(NBRC 12732)

เชื้อไวรัส

Bacteriophage
(Phi X 174
NBRC 103405)

99%

99%

สถาบันทดสอบ

ว�ธีการทดสอบ

เลขที่การทดสอบ

Japan Food
Research
Laboratories

การทดสอบเลขที่

Japan Food
Research
Laboratories

การทดสอบเลขที่

11047933001-02

11073649001-02

ผลการทดสอบ

เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G
ในพ�้นที่ทดสอบ (10 ลบ.ม.) และมีการนับเซลล
ที่มีชีว�ต โดยใชว�ธี pour plate

กำจัดออกจากอากาศได 99%
หลังเปดใชงาน nanoe-G
นาน 24 ชั่วโมง (เทียบกับสภาวะเดิม/
โหมดการระบายอากาศ)

เปดใช nanoe-G ในกลองทดสอบ (90 ลิตร)
และมีการหาความ เขมขนต่ำสุดของ phage
ที่มีผลตอการติดเชื้อของเซลล โดยใช

กำจัดออกจากอากาศได 99%
หลังเปดใชงาน nanoe-G
นาน 120 นาที (เทียบกับไมเปดใช)

plaque technique

หมายเหตุ:
ปุม Main Power จะตองเปดตลอด
ระยะเวลาทั้งหมด

Cladosporium
cladosporioides
(NBRC 6348)

กลิ�น

ยับยั้งการเติบโต
ของเชื้อรา

ลดลง 1 ระดับ

กลิ�นของควันบุหร�่

Japan Food
Research
Laboratories

OMI ODOR-AIR
SERVICE Co.Ltd.

การทดสอบเลขที่

11047937001-02

เปดใช nanoe-G ในกลองทดสอบ (1 ลบ.ม.)
และมีการนับจำนวน กลุมเชื้อ (colonies) บนจาน

ตัวอยาง
ทดสอบ

ชื่อสารตัวอยาง

No. 13-1204

เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G ในหองทดสอบ
[20 ลบ.ม.] และมีการประเมินผลการระงับกลิ�นบนผา
ที่มีสวนประกอบของ กลิ�นควันบุหร�่ติดอยู โดยใชว�ธี
การวัดความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ

Natural Ion Wind จะกระจาย
อนุภาค nanoe-G ที่ถูกปลอยออกมา
จากเคร�่องกำเนิด nanoe-G

หมายเหตุ:
การทำงานของพัดลม 30 นาทีใชไดเฉพาะ
เมื่อเคร�่องถูกเปดใชงานในโหมด COOL / DRY

หมายเหตุ:
ระบบ nanoe-G In-Filter Deactivation อาจทำงานเพ�ยงวันละครั้ง ทั้งนี้ข�้นอยูกับ
เวลาทำงานรวมของเคร�่องปรับอากาศ

โหมดพัดลม: เปด
ชองพัดลม: บานพับเปดเล็กนอย
ไฟ LED ของ nanoe-G: เปด

โหมดพัดลม: ปด
ชองพัดลม: ปด
ไฟ LED ของ nanoe-G: เปด

nanoe-G ยับยั้งการเติบโตของ
แบคทีเร�ยและไวรัส ซึ่งติดอยูภายใน
แผนกรองอากาศ ภายใน 2 ชั่วโมง

Staphylococcus
aureus
(NBRC 12732)

เชื้อไวรัส

Influenza
(H1N1) 2009
Virus

99%

Japan Food
Research
Laboratories

99%

Japan Food
Research
Laboratories

เฉลี่ย 90% บนแผนกรอง
(เปอรเซ็นตอยูในชวงตั้งแต
78.9% ถึง 96.1%
ข�้นอยูกับตำแหนง)

ว�ธีการทดสอบ

สถาบันทดสอบ เลขที่การทดสอบ

Kitasato
Research
Center for
Environmental
Science

ผลการทดสอบ

การทดสอบเลขที่

ตัวอยางของที่นำมาทดสอบที่ปนเปอนดวย Staphylococcus aureusถูกนำมาวาง
บนแผนกรองของเคร�่องปรับอากาศสวนที่ อยูภายในอาคาร และจากนั้น nanoe-G
จะถูกเปดใชงานหลังจาก เก็บตัวอยางของที่นำมาทดสอบเซลลที่ยังมีชีว�ตจะถูกนับ
* สารที่นำมาทดสอบถูกวางไวบนแผนกรองรวม 4 จ�ด ไดแก ดานบน/ดานลางขวา
และดานบน/ดานลางซาย

ยับยั้งการเติบโตได 99%
หลัง nanoe-G ทำงานได 2 ชั่วโมง

การทดสอบเลขที่

ตัวอยางของที่นำมาทดสอบที่ปนเปอนดวย Escherichia coli phage ถูกนำมาวาง
บนแผนกรองของเคร�่องปรับอากาศ สวนที่อยูภายในอาคาร และจากนั้น nanoe-G
จะถูกเปดใชงาน หลังจากเก็บตัวอยางของที่นำมาทดสอบ จะมีการคำนวณหาความ
เขมขนต่ำสุดของ phage ที่มีผลตอการติดเชื้อของเซลล (phage infectivity titer)
* สารที่นำมาทดสอบถูกวางไวบนแผนกรองรวม 4 จ�ด ไดแก ดานบน/ดานลางขวา
และดานบน/ดานลางซาย

ยับยั้งการเติบโตได 99%
หลัง nanoe-G ทำงานได 2 ชั่วโมง

12037932001

การเติบโตของกลุมตัวอยางหยุดลง
(>85% หลัง 7 วัน)

ความเขมขนของกลิ�นลดลง 1 ระดับ
หลังเปดใชงาน 120 นาที

4. ประสิทธิภาพการยับยั้ง

พัดลมจะทำงานโดยอัตโนมัติเปนเวลา 30 นาที
ดวยบานสว�ง (flap) ทีเ่ ปดเล็กนอยเพ�อ่ ใหแนใจวา
ชิ�นสวนภายในแหงและปราศจากความอับชื้น

ประสิทธิภาพ
การยับยั้ง

Escherichia
coli phage
(øX-174 ATCC
13706-B1)

การทดสอบเลขที่

3. การทำงานของ nanoe-G

การยับยั้งการเติบโตของแบคทีเร�ยในแผนกรอง (IN-FILTER DEACTIVATION)

เชื้อแบคทีเร�ย
เชื้อรา

2. การทำงานของพัดลม

อันดับแรกคือ
ปดเคร�่องปรับอากาศ

หลังจาก 2 ชั่วโมง

สิ�งที่เกาะอยูตามพ�้นผิว
ตัวอยาง
ทดสอบ

1. “ปด” เคร�่อง

12014705001

KRCES-Virus

การทดสอบเลขที่
24_0013

ตัวอยางของที่นำมาทดสอบที่ปนเปอนดวย Influenza (H1N1) 2009 Virus
ถูกนำมาวางบนแผนกรอง (filter) ของเคร�่องปรับ อากาศสวนที่อยูภายในอาคาร
และจากนั้น nanoe-G จะถูกเปด ใชงาน หลังจากเก็บตัวอยางของที่นำมาทดสอบ
จะมีการคำนวณหาความเขมขนต่ำสุดของไวรัสที่มีผลตอการติดเชื้อของเซลล
(virus infectivity titer)

* สารที่นำมาทดสอบถูกวางไวบนแผนกรองรวม 4 จ�ด ไดแก ดานบน/ดานลางขวา
และดานบน/ดานลางซาย

ยับยั้งการเติบโตไดเฉลี่ย 90%
หลัง nanoe-G ทำงานได 2 ชั่วโมง
(เปอรเซ็นตอยูในชวงตั้งแต 78.9%
ถึง 96.1% ข�้นอยูกับตำแหนง
บนแผนกรอง)

หมายเหตุ: ผลการทดสอบทั้งหมดไดอางอิงจากสภาวะเฉพาะของหองทดสอบ การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง
หมายเหตุ: ผลการทดสอบทั้งหมดไดอางอิงจากสภาวะเฉพาะของหองทดสอบ การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

สิ�งที่เกาะอยูตามพ�้นผิว
ขจัด

*3

99%

*3

ยับยั้งการเติบโต
ของแบคทีเร�ย
และไวรัส

ยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา

(Adhesive odour deodorisation) ไดรับการรับรองโดย
Japan Food Research Laboratories

• หมายเลขรายงานการทดสอบ: 11047933001-02
แบคทีเร�ย: Staphylococcus aureus (NBRC 12732)
• หมายเลขรายงานการทดสอบ: 11073649001-02
ไวรัส: Bacteriophage (Phi X 174 NBRC 103405)
• หมายเลขรายงานการทดสอบ: 11047937001-02
เชื้อรา: Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348)

กลิ�นที่เกาะอยูตามพ�้นผิว
ระงับกลิ�น
ที่ติดอยูตามพ�้นผิว
(กลิ�นบุหร�่)

ผลการทดสอบทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ
การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

สารปนเปอนในอากาศ
*4
%
99

ความสามารถในการระงับกลิ�น

(Adhesive odour deodorisation)

ไดรับการรับรองโดย

OMI ODOR-AIR SERVICE Co. Ltd.

• หมายเลขรายงานการทดสอบ 13-1204
ผลการทดสอบทั้งหมดไดจากการทดสอบ
ในบางสภาวะ การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการ
ภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

ยับยั้งการเติบโต
ของแบคทีเร�ย
และไวรัส

ความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคในแผนกรอง (In-Filter Deactivation)
ไดรับการรับรองโดย Japan Food Research Laboratories
• หมายเลขรายงานการทดสอบ: 12037932001
แบคทีเร�ย: Staphylococcus aureus (NBRC 12732)
• หมายเลขรายงานการทดสอบ: 12014705001
ไวรัส: Escherichia coli phage (øΧ-174 ATCC 13706-B1)
ผลการทดสอบทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ
การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง
*4

90%

ยับยั้งการเติบโตของ

INFLUENZA (H1N1)
2009 VIRUS

ความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคในแผนกรอง
(In-Filter Deactivation) ไดรับการรับรองโดย

Kitasato Research Center for Environmental Science

• หมายเลขรายงานการทดสอบ: KRCES-Virus Test No. 24_0013
ไวรัส: Influenza (H1N1) 2009 Virus
ผลการทดสอบทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ
การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกตางกันไปข�้นอยูกับสภาพหองและว�ธีการใชงาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหนาที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แตไมรับประกันวาสามารถปองกันการติดเชื้อได
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คำอธิบายทางเทคนิค Radiant Cooling

Radiant Cooling

เคร�่องปรับอากาศแบบเดิม

เพ�่อความเย็นสบายของคุณ

เคร�่องปรับอากาศ

SKY SERIES

เย็นอยางนุมนวล สม่ำเสมอ
SKY Series ทำใหหองเย็นอยางสม่ำเสมอ แมจะไมรูสึกวามีกระแสลม
ระบบทำความเย็นของ SKY Series เย็นสบายตามหลักการของการกระจายความเย็น RADIANT COOLING
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

การกระจาย
อุณหภูมิ

เคร�่องปรับอากาศแบบเดิมๆ ถูกสรางข�้นมา เพ�่อเปาลมเย็นลงดานลางและโดยตรงสูตัวคน
เพ�่อใหความรูสึกเย็นในทันที อยางไรก็ตาม เมื่อสัมผัสกับลมเย็นเปนระยะเวลานานเกินไป
บางคนจะรูสึกไมสบายตัวและผิวแหงได

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

“รูสึกสบายจัง”
“เย็นจัง”

˚C

“รูสึกสบายจัง”

˚C

หองเย็นสบายโดยไม
สัมผัสลมเย็นโดยตรง

กระแสลมออก

กระแสลมเขา

พ�้นที่ที่รูสึกวาไมมีลม

“ไมรูสึกถึงลมเย็นที่มาสัมผัสตัว”

“รูสึกไดถึงลมเย็น”

การกระจาย
ความเร็วลม

ควบคุมความเย็น
ไดคงที่ทั่วทั้งหอง

(นอยกวา 0.2 m/s*) *เมตรตอว�นาที

พ�้นที่ที่รูสึกวาไมมีลม

กระแสลม
ออก

กระแสลมเขา

พ�้นที่ที่รูสึกวาไมมีลม

สภาวะในการทดสอบ: วัดในสภาวะที่อุณหภูมิความเย็นคงที่ 25°C พรอมความเร็วลมตั้งไวที่ระดับ “HI”

ดวยแรงบันดาลใจจากลักษณะการเกิดความเย็นภายในถ้ำ
ดร. นาโอชิ คาคิทซึบะ จ�งไดคิดคน ระบบ Radiant Cooling
ทำความเย็นไดออนโยนกวาและสม่ำเสมอมากข�้น
ใหความรูสึกสบายและมีสุขภาวะที่ดียิ�งข�้น

การกระจายความเย็น (RADIANT COOLING) ขจัดความรอนออกจากเพดานและผนัง
SKY Series ชวยใหผูที่อยูภายในหองรูสึกสบายเนื่องจากรังสีความรอนจากบร�เวณเพดานลดลง

ดร. นาโอชิ คาคิทซึบะ
ภาคว�ชาว�ทยาศาสตรสิ�งแวดลอม
และเทคโนโลยี ,มหาว�ทยาลัยเมโจ
ประเทศญี่ปุน

อุณหภูมิบร�เวณ
เพดานโดยเฉลี่ย

อุณหภูมิบร�เวณ
เพดานโดยเฉลี่ย

35°C

รังสีความรอน
จากหลังคา
และเพดาน
(

อุณหภูมิหอง
โดยเฉลี่ย

30°C

อุณหภูมิรังสีความรอนเฉลี่ย
วัดโดย Globe Thermometer)
26.2°C

25°C

อุณหภูมิรังสีความรอนเฉลี่ย
วัดโดย Globe Thermometer)

(

อุณหภูมิหอง
โดยเฉลี่ย

26.2°C

25°C

อุณหภูมิกระเปาะเปยก (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) สูงกวานี้ประมาณ
(สูงกวาราว 1.1°C ในแงของอุณหภูมิที่คนรูสึกสบาย)

0.8°C

อุณหภูมิกระเปาะเปยก (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT)
เปนอุณหูมิรวมเฉลี่ยที่ใชประเมินผลกระทบของอุณหภูมิ
ความชื้น และรังสีจากดวงอาทิตยที่มีตอมนุษย

หลักการทำงานของการกระจายความเย็
น (RADIANT COOLING)
THE PRINCIPLE
OF RADIANT COOLING
ระบบทำความเย็นแบบเดิมๆ

ความรอนบนผิวจะถูกดูดซับโดยกระแสลม
ทำใหรูสึกเย็นสบาย

รูสึกคอนขาง
ไมสบายตัว

การประเมิน
ความรูสึก

รูสึกคอนขาง
สบายตัว
อุณหภูมิ
หอง
25 ºC

เคร�่องปรับอากาศแบบเดิม

100%

อุณหภูมิ
หอง
25 ºC

รูสึกคอนขางสบายตัว

รูสึกสบาย/
คอนขางสบายตัว

รูสึกคอนขาง
สบายตัว

วัดในสภาวะที่อุณหภูมิความเย็นคงที่ 25°C พรอมความเร็วลมตั้งไวที่ระดับ “MEDIUM” อุณหภูมิหองเฉลี่ยในความเปนจร�งเทากัน

คงความชุมชื่นของผิวและปองกันไมใหผิวแหง

ความรอนถูกดูดซับโดยความเย็นรอบๆ
ผนังและเพดาน ทำใหรูสึกเย็นสบาย
เคร�่องปรับอากาศ S K Y

20%

รูสึกทั้ง
สองอยาง

กระแสลมสัมผัสกับรางกายโดยตรง
เพ�่อทำใหรูสึกเย็น

ระบบ RADIANT COOLING

รูสึกสบาย

ผิวจะไมแหงแมอยูภายในหองที่ SKY Series กำลังทำงานอยู

SERIES

กระแสลมเย็นทำใหผนังและเพดานเย็นลง
ซึ่งชวยดูดซับความรอนออกจากรางกาย

ความชุมชื้น
ของผิวหลัง
อยูในหองที่เปด
เคร�่องปรับอากาศ
นาน60 นาที

60 min.

210μS

150μS

71%

60 min.

210μS

206μS

98%

วัดในสภาวะที่อุณหภูมิความเย็นคงที่ พรอมความเร็วลมตั้งไวที่ระดับ “HI”

*ใช ไดกับ SKY Series (ELITE Inverter) เทานั้น
*ผลการทดสอบทั้งหมดอางอิงจากการทดสอบเปนการภายใน
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คำอธิบายทางเทคนิค iAUTO-X

คำอธิบายทางเทคนิค iAUTO-X

เพ�ยงหนึ่งสัมผัส
เพ�่อความเย็นสบายกวา

35
เย็นเร็วข�้น

รุน STANDARD Non-Inverter ในโหมดความเร็วพัดลมสูง

%*

อุณหภูมิหอง
35ºC

เย็นเร็วข�้น
29ºC

เย็นเร็ว
25ºC

เวลา
PREMIUM Inverter ที่มี iAUTO-X

PREMIUM Inverter : iAUTO-X Mode
iAUTO-X Mode, อุณหภูมิภายนอก : 35 Cํ /24 Cํ
อุณหภูมิที่ตั้งดวยร�โมท : 25 Cํ พรอม Fan Speed : Auto
ทิศทางการไหลของอากาศในแนวนอน : Auto
ทิศทางการไหลของอากาศในแนวดิ�ง : Straight
STANDARD Non-Inverter : Cooling Mode พรอม High Fan
Cool Mode, อุณหภูมิภายนอก : 35 Cํ /24 Cํ
อุณหภูมิที่ตั้งดวยร�โมท : 25 Cํ พรอม Fan Speed : High
ทิศทางการไหลของอากาศในแนวนอน : Auto
ทิศทางการไหลของอากาศในแนวดิ�ง : Straight

iAUTO-X จะปรับเปลี่ยนความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ

ระบบทำความเย็นแบบเดิม

ความเร็วต่ำ
ความเร็วปานกลาง
ความเร็วพัดลมระดับสูง
ความเร็วพัดลมระดับสูงเปนพ�เศษ

อุRoom
ณหภูมTemperature
ิหอง

ไดรฟแบบ Sine Wave สรางโคงเปนรูปลอนคลื่น
ซึ่งชวยลดการสูญเสียกำลังและการสูญเปลา

High
สูง

Time
เวลา

2. คงความเย็นสบาย
เมื่อหองเย็นลงแลว iAUTO จะใหกระแสลมเย็น

ไดรฟรูปทรงสี่เหลี่ยมทั่วไปสรางจ�ดหักเห
ซึ่งสงผลใหเกิดการสูญเสียประสิทธิภาพของกำลัง

ตอเนื่อง เพ�่อรักษาระดับความเย็นสบาย
ภายใตความชื้นที่เหมาะสม คุณจ�งรูสึก
เย็นและสบายตัวตลอดทั้งวัน

ขอไดเปร�ยบของคลื่นไซน

ขอMOTOR
มูลแสดงประสิ
ทธิภาพของมอเตอร
รวมสINDOOR
วนที่อยูภายในอาคาร)
EFFICIENCY
DATA(ไม(EX.
UNIT)
80

ไปเปนระดับ พัดลมความเร็วสูงและ

70
65
60
300

3. ปรับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ
iAUTO จะสลับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

75

พัดลมความเร็วสูงสุด ข�้นอยูกับความแตกตาง
500

700

900

1100

1300

1500

ของอุณหภูมิระหวางอุณหภูมิหอง

Speed ว(r/min)
ความเร็
(r/min)
Sine
คลื
่นไซน
Wave

คำอธิ
บาย:
Legend:

ไปเปนความเร็วพัดลมระดับสูงและความเร็วพัดลมระดับสูงพ�เศษ
โดยข�้นอยูกับความแตกตางระหวางอุณหภูมิในหอง
กับอุณหภูมิที่ตั้งไว

ปานกลาง
Medium

สบายยิ�งกวาเดิม

การหักเหของกระแสไฟฟาที่ลดลงชวยใหมอเตอรพัดลมเร��มทำงานไดเร็วข�้น
ทำความเย็นได เร็วข�้น และมีประสิทธิภาพมากข�้น แมในขณะทำงานที่ระดับความเร็ว
พัดลมสูงสุด จ�งชวยลด การใชไฟฟา

FAST COOLING

SuperวสูงHigh
ความเร็
พ�เศษ

โดยจะเย็นเร็วข�้น 15% เพ�่อใหไดความเย็น

1. ประสิทธิภาพเพ��มข�้น
แมทำงานที่ความเร็วรอบตอนาทีสูง (RPM)

ความเร็วพัดลมปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ

พรอม High Fan

เย็Quick
นเร็วทันใจ

พัดลม ความเร็วสูงพ�เศษ เพ�่อทำใหหองเย็นเร็วข�้น

ขอมูลเปร�ยบเทียบ SINE WAVE

Sine Wave (น้ำเง�น)
มีลักษณะโคงเปนคลื่น
เมื่อเทียบกับสี่เหลี่ยม
ทั่วไป (เทา)

25ºC

modelmode
iAUTO mode
iAUTO
Cool
coolmode
modewith High Fan

ตั้งแตเร��มทำงาน iAUTO จะเพ��มระดับความเร็ว

ทั้งในการทำความเย็นที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานเปนเยี่ยม

* เปร�ยบเทียบระหวางโหมด 1.5HP PREMIUM Inverter
พรอม iAUTO-X กับรุนที่เปน STANDARD Non-Inverter
พรอมโหมดทำความเย็น (Cooling mode)

เย็นเร็วข�้น

29ºC

1. เย็นเร็วทันใจตั้งแตสั่งการ

iAUTO ใช Sine Wave DC Motor มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรลุภารกิจ

มีการวัดระยะเวลาที่จะทำความเย็นใหถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว
ณ หองทดลอง พานาโซนิค (ขนาด: 16.6 ตร.ม.)
ผลอาจแตกตางกันข�้นอยูกับสภาพในการติดตั้งและการใชงาน

รุนที่เปน Standard non-Inverter ในโหมดความเร็วพัดลมสูง

การขับในรูปแบบคลื่นไซน

Efficiency
ประสิ
ทธิภาพ(%)
(%)

iAUTO-X ทำความเย็นเร็วข�้นถึง 35% เมื่อเทียบกับเคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค

35ºC

Fan
ความเร็
Speed
วพัดลม

เย็นเร็วกวา

สีConventional
่เหลี่ยมผืนผาทั่วrectangle
ไป

2. ทำงานไดอยางมีเสถียรภาพ

และอุณหภูมิที่ตั้งไว

คลื่นไซนควบคุมแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมกับแหลงจายไฟ ชวยใหมั่นใจไดวา
เกิดประสิทธิภาพ การทำงานสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ

3. การสั่นสะเทือนต่ำ
อุนข�้น

ลมเย็นเปาลงดานลางและทำให
หองเย็นลงไดอยางชาๆ สงผลให
ความเย็นไมสม่ำเสมอบร�เวณร�ม
หองจึงยังคงรอนอยู

เย็นข�้น

กระแสลมอันทรงพลัง
ทำความเย็นไดอยางรวดเร็ว
ทั้งหองจึงเย็นสม่ำเสมอ

ดวยการหักเหที่นอยลง มอเตอรจ�งทำงานไดนุมนวลยิ�งข�้นดวยการสั่นสะเทือนที่นอยลง
จ�งชวยลดการรบกวนทางไฟฟา ทำใหการทำงานเง�ยบข�้น

การควบคุมคุณภาพผานหองแล็บที่จำลองข�้น
พานาโซนิคทำการทดสอบในหองทดลองควบคุมสภาพแวดลอม
ของเราเอง ซึ่งไดจำลองสภาพหองนั่งเลนมาตรฐาน
กระบวนการนี้ทำใหมั่นใจไดวา เคร�่องปรับอากาศทำงานเต็มประสิทธิภาพ
ภายใตสภาวะที่แตกตางหลากหลาย

เย็นเร็วข�้น

เซ็นเซอร 150 ตัว
16.6m²

หมายเหตุ:
ใชกับรุนที่เปน PREMIUM Inverter ที่มี iAUTO-X

การทดสอบดำเนินการในพ�้นที่ขนาดใหญ 16.6 ตร.ม. เพ�่อจำลองขนาดจร�งของหองนั่งเลน
อุณหภูมิภายใน หองถูกวัดโดยใชเซ็นเซอร 150 ตัว เพ�่อหาอุณหภูมิหองเฉลี่ย
ว�ธีนี้ชวยรับประกันความถูกตองของขอมูลอุณหภูมิภายในหอง

* การเปร�ยบเทียบของ 1.5HP DELUXE Non-Inverter Model
ที่มาพรอม iAUTO Mode และ Cooling Mode
iAUTO Mode, อุณหภูมิภายนอก: 35 Cํ /24 Cํ
อุณหภูมิที่ตั้งโดยใชร�โมทคอนโทรล: 25 Cํ
พรอม Fan Speed: Auto ทิศทางของกระแสลมในแนวนอน: Middle,
ทิศทางของกระแสลมในแนวตั้ง: Straight Cooling Mode
พรอม High Fan COOL Mode, อุณหภูมิภายนอก: 35 Cํ /24 Cํ
อุณหภูมิที่ตั้งโดยใชร�โมทคอนโทรล: 25 Cํ พรอม Fan Speed High
ทิศทางของกระแสลมในแนวนอน: Middle,
ทิศทางของกระแสลมในแนวตั้ง: Straight
คำนวณความเร็วในการทำความเย็นโดยวัดระยะเวลาที่ทำความเย็น
ไดถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว ทำการทดสอบ ณ Panasonic Amenity Room
(ขนาด: 16.6 ตร.ม.) ผลการทดสอบอาจแตกตางกันไป
ตามสภาพในการติดตั้งและใชงาน

*มีเฉพาะรุน STANDARD INVERTER, STANDARD Non-INVERTER & DELUXE Non-INVERTER.
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เปร�ยบเทียบคุณสมบัติและภาพรวมเคร�่องปรับอากาศทั้งหมด

เปร�ยบเทียบคุณสมบัติ
ELITE
INVERTER

Split Type

Capacity (Btu/h)
PREMIUM INVERTER

DELUXE INVERTER

STANDARD INVERTER

DELUXE Non-INVERTER

9,000
12,000 / 13,000

18,000
24,000

ELITE INVERTER

ELITE INVERTER

FEATURES

Wall-Mounted

CS-VU9UKT
CS-VU13UKT
CS-VU18UKT

CS-U9TKT
CS-U13TKT

CS-U18TKT
CS-U24TKT

CS-KU9TKT
CS-KU13TKT

CS-KU18TKT
CS-KU24TKT

CS-PU9SKT
CS-PU13SKT

CS-PU18SKT
CS-PU24SKT

CS-KN9UKT
CS-KN12UKT

CS-KN18UKT
CS-KN24UKT

Cooling Models

Wall-Mounted

ELITE
INVERTER
Page 26-27

(CU-VU9UKT)

CS-VU13UKT

CS-VU18UKT
(CU-VU18UKT)

(CU-VU13UKT)

ความเย็นสบาย
RADIANT COOLING

CS-VU9UKT

(CS-VU9UKT)

Radiant Cooling

ระบบ iAUTO-X

PREMIUM INVERTER

PREMIUM INVERTER WIDE

CS-U9TKT

CS-U18TKT

CS-U13TKT

CS-U24TKT

DELUXE INVERTER

DELUXE INVERTER WIDE

CS-KU9TKT

CS-KU18TKT

CS-KU13TKT

CS-KU24TKT

STANDARD INVERTER

STANDARD INVERTER WIDE

CS-PU9SKT

CS-PU18SKT

CS-PU13SKT

CS-PU24SKT

DELUXE NON INVERTER

DELUXE NON INVERTER WIDE

CS-KN9UKT

CS-KN18UKT

CS-KN12UKT

CS-KN24UKT

FEATURES

ระบบ ECONAVI
C
SLEEP

การปรับอุณหภูมิแบบลูกคลื่น
Temperature Wave

Wall-Mounted

ระบบ SLEEP

PREMIUM
INVERTER

Inverter Control
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ระบบ iAUTO

(CU-U9TKT)

(CU-U13TKT)

(CU-U18TKT)
(CU-U24TKT)

โหมดทำงานเง�ยบ
Quiet Mode

โหมดขจัดความชื้น

Soft Dry Operation Mode

ระบบควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง และแนวนอน

Personal Airflow Creation

FEATURES

ระบบควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง

Airflow Direction
Control (Up & Down)

Wall-Mounted

ระบบควบคุมทิศทางลมแนวนอนดวยมือ

Manual Horizontal Airflow
Direction Control

DELUXE
INVERTER

อากาศที่สะอาดยิ�งข�้น
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nanoe X
TM

(CU-KU9TKT)

(CU-KU13TKT)

(CU-KU18TKT)
(CU-KU24TKT)

nanoe-G

DUST SENSOR

Dust Sensor
Anti-Bacterial Filter

FEATURES

การขจัดกลิ�น

Odour-Removing Function

หนากากสามารถถอดลางทำความสะอาดได

Removable, Washable Panel

Wall-Mounted

STANDARD
INVERTER

Anti-Dust Coating

ความสะดวก
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(CU-PU9SKT)

(CU-PU13SKT)

24-Hour Dual ON
& OFF Real Setting Timer

(CU-PU18SKT)
(CU-PU24SKT)

ระบบตั้งเวลาเปด/ปด 24 ชม.

24-Hour ON & OFF Real
Setting Timer

ร�โมทคอนโทรลชนิดไรสาย LCD

LCD Wireless Remote Control

FEATURES

ความนาเชื่อถือ
ระบบเปดเคร�่องใหมอัตโนมัติเมื่อไฟฟาขัดของ
(Random)

Wall-Mounted

Random Auto Restart
(32 Restart Patterns)

DELUXE
NON INVERTER

คอนเดนเซอรเคลือบสารสีฟา
Blue Fin Condenser

ทอน้ำยายาวพ�เศษ (ตัวเลขระบุความยาวของทอน้ำยาแอร)
Long Piping (Numbers indicate
the maximum pipe length)

20m (VU9/13)
30m (VU18)

20m

30m

20m

30m

20m

30m

20m

30m

Page 34-35

(CU-KN9UKT)

(CU-KN12UKT)

ฝาปดดานบนเพ�่อการบำรุงรักษา

(CU-KN18UKT)
(CU-KN24UKT)

Top-Panel Maintenance Access

ระบบตรวจว�เคราะหความผ�ดปกติของตัวเคร�่อง
Self-Diagnostic Function

( ): หนวยภายนอก
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Cooling Models
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Club Panasonic

Club Panasonic

อีเมลใหอีกครั้ง
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