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Air Conditioner

จากเทคโนโลยีสุดล้ำที่เราไมเคยหยุดคิดคนและสรางสรรค พรอมความเช�อมั่นในคุณภาพและความไววางใจ

ตลอดระยะเวลา 100 ปที่ผานมา ทำใหเคร�องใชไฟฟาฮิตาชิ เปนคำตอบแหงชีวิตเหนือระดับสำหรับทุกครัวเรือน

ดวยการออกแบบผลิตภัณฑที่ชาญฉลาดและสะดวกตอการใชงาน พรอมเทคโนโลยีและสวนประกอบในการผลิต

ที่ ไมเพียงลำ้สมัยแตยังใส ใจตอสิ่งแวดลอม เพ�อมอบอีกขั้นแหงการใชชีวิตที่เหนือกวาดวยเคร�องใช ไฟฟาฮิตาชิ

UPGRADE FOR LIFE อีกระดับแหงความสะดวกสบายแหงการใช ชีวิต



99%*2

ระบบ Frost Wash ไมทำงาน ระบบ Frost Wash ทำงานอัตโนมัติ

สดช�นกับอากาศสะอาดไดทุกวัน

ดวยระบบทำความสะอาดแผงคอยลเย็นอัตโนมัติ

Hitachi

*1 อางอิงคุณสมบัติจากรุ น RAS-VX13CJT

*2 ทดสอบโดย Boken Quality Evaluation Institute

ผลการปองกันแบคทีเรียดวยสเตนเลสสตีล

ปริมาณแบคทีเรีย

ลดลงสูงสุดถึง

สะอาดมั่นใจดวยระบบสเตนเลสคลีน (Stainless Clean System)

แผนรองหยดน้ำสเตนเลสและชองปลอยลมสะอาดอยางสม่ำเสมอดวยสเตนเลส

สามารถยับยั้งและลดปริมาณแบคทีเรีย ไดสูงสุดถึง 99%
*2

ตรวจจับการทำงานอัจฉริยะดวย Human Sensor
*3

โหมดการทำงานอัตโนมัติ Auto Frost Wash

ตรวจพบ

บุคคล

อยูในหอง

ไมมีบุคคล

อยูในหอง

*3 ระบบ  Human Sensor จะทำการตรวจจับบุคคลในหองทุก 15 นาที เปนจำนวนสูงสุด 4 รอบ

เปดและปดการทำงานระบบ Frost Wash 

โดยอัตโนมัติดวยการตรวจจับบุคคลที่อยู ในหอง

กำจัดฝุน เชื้อรา คราบน้ำมัน

และสาเหตุของกลิ่น

ไมพึงประสงคตางๆ

อากาศสะอาด

สรางเกล็ดน้ำแข็งที่แผงคอยลเย็น และละลายน้ำแข็งในระยะเวลารวดเร็ว เพ�อชะลางฝุนและสิ่งสกปรก 

ที่เกาะบริเวณแผงคอยลเย็น ชวยลดปริมาณเชื้อราและแบคทีเรียไดถึง 93%
*1

แผนรองหยดน้ำสเตนเลส

ชองปลอยลม

ทำใหแผงคอยลเย็น เปนเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็ก

ละลายน้ำแข็งใหกลายเปนน้ำ

ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

เพ�อชะลางฝุนและสิ่งสกปรก

ที่ติดอยูบริเวณแผงคอยลเย็น

1 2



ระบบปองกันหยดน้ำ

สั่งการทำงานไดตามอิสระ

คุณสามารถสั่งใหระบบ Frost Wash 

ทำงานเฉพาะเวลาที่ตองการได โดยการกดปุม 

Frost Wash จากนั้นไฟ LED แสดงสถานะ

จะคอยแจงเตือนใหคุณทราบ วาถึงเวลา

ที่ควรทำความสะอาดดวยระบบ Frost Wash 

เม�อใชงานเคร�องปรับอากาศครบทุก 200 ช่ัวโมง

ระบบ Frost Wash ไมทำงาน

ไฟ LED แจงเตือน

ปริมาณฝุนสะสม

ระบบ Frost Wash ทำงานอัตโนมัติ

93%*5 93%*6

ลดปริมาณ

เชื้อราไดถึง

หยดน้ำ

ฝุนและสิ่งสกปรก

เปลี่ยนความชื้นภายในหอง

ใหกลายเปนหยดน้ำ

เกาะบนแผงคอยลเย็น

ลดอุณหภูมิบนแผงคอยลเย็นลง

จนถึง -15 ํ C ทำใหหยดน้ำที่เกาะ

กลายเปนน้ำแข็ง และจับฝุนรวมกัน

เพ�อการลางทำความสะอาดไดงาย

ฝุนจะถูกดันออกจากครีบของ

แผงคอยลเย็น ซึ่งเกิดจากการ

ขยายตัวของน้ำที่กลายเปนน้ำแข็ง

100 100

7 7

อีกขั้นของการกำจัดฝุนและแบคทีเรียดวยเทคโน   โลยี “Frost Wash”

ทำความสะอาดฝุนที่สะสมดวยการสรางเกล็ดน้ำแข็งเคลือบบริเวณแผงคอยลเย็นแลวละลายอยางรวดเร็วเพ�อชะลางฝุนออก     อยางรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 3 : ทำใหแหง ขั้นตอนที่ 4 : คงความสะอาดสดช�นยิ่งขึ้น

ทำไมตองสรางเกล็ดน้ำแข็ง

ไมมีระบบ Frost Wash

เกล็ดน้ำแข็งบนครีบของ

แผงคอยลเย็นจะละลายกอน 

ทำใหฝุนที่ถูกหุมดวยเกล็ดน้ำแข็ง 

บริเวณอ�นๆ ล�นหลุดออก

ไดโดยงายยิ่งขึ้น

ฝุนจะถูกชะลางและไหล

ออกมาทางทอน้ำทิ้ง
เซ็นเซอรวัดความชืนจะตรวจสอบระดับความชืน

ภายในเคร�องปรับอากาศ กอนทำความสะอาดแผงคอยลเย็น

กระบวนการทำใหแหงจะเริ่มตนทันทีเม�อระดับความชืน

สูงเกินกำหนด เพ�อปองกันการเกิดน้ำหยดหรือหยดน้ำเกาะตัว

ภายในเคร�องปรับอากาศ

อากาศสะอาดยาวนานยิ่งขึ้น

เคร�องปรับอากาศที่อับชื้นและเต็มไปดวยฝุนเปนแหลงอาศัยชั้นดีของเชื้อรา แบคทีเรีย และกลิ่นไมพึงประสงคที่เปนอันตรายตอสุขภาพของคุณ 

การทำความสะอาดดวยระบบ Frost Wash เปนประจำ จะชวยใหอากาศสะอาดและสดช�นอยูเสมอ

มีระบบ Frost Wash

การปองกันแบคทีเรีย การปองกันเชื้อรา

*4 อางอิงคุณสมบัติจากรุน RAS-VX13CJT

*5,*6 ทดสอบโดย Kitasato Research Center of Environmental Science หมายเลขการทดสอบ 2017_40194 เริ่มแสดงผลในการปองกันแบคทีเรียและเชื้อรา เม�อเปดการทำงานระบบ Frost Wash จำนวน 4 ครั้ง

ลดปริมาณ

เชื้อแบคทีเรียไดถึง

ไมมีระบบ

Frost Wash

มีระบบ

Frost Wash

ไมมีระบบ

Frost Wash

มีระบบ

Frost Wash

ดูแลรักษางาย

ทำงานอัตโนมัติ

เม�อเคร�องปรับอากาศใชงานสะสมครบ

200 ชั่วโมง ระบบ Human Sensor
*7 

จะตรวจจับการทำงานอัจฉริยะ

เพ�อตรวจพบวาไมมีบุคคลอยู ในหอง

ระบบ Frost Wash จะเริ่มตนการทำงาน

*7 ระบบ Human Sensor จะทำการตรวจหาบุคคลในหองทุก 15 นาที เปนจำนวนสูงสุด 4 รอบ หากไมพบบุคคลในหองเปนเวลา 1 ชั ่วโมง ระบบ Frost Wash จะเริ ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

ตรวจพบ

บุคคล

อยูในหอง

ไมมีบุคคล

อยูในหอง

ละลายออกเพ�อชะลางฝุนและแบคทีเรียสรางเกล็ดน้ำแข็งบริเวณแผงคอยลเย็น พัดลมเริ่มทำงาน
*4

ขั้นตอนที่ 1 : สรางเกล็ดน้ำแข็ง ขั้นตอนที่ 2 : ละลายเพ�อชะลาง

สรางเกล็ดน้ำแข็ง

จากหยดน้ำ

ละลายน้ำแข็งและลางฝุนออก
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ภาพเปรียบเทียบ

100
(%)

80

60

40

20

0

ทำความสะอาดและชะลางฝุนโดยอัตโนมัติ 

แผนรองหยดน้ำสเตนเลส

ปองกันแบคทีเรีย
*8

แบคทีเรีย

ลดการสะสมฝุน
*9

ปองกันแบคทีเรีย
*8

ชองปลอยลมสเตนเลส Stainless Air Duct

System

ดวยการใชสเตนเลสและวัสดุคุณภาพสูงเปนสวนประกอบภายในเคร�องปรับอากาศ

เพ�อสงผานอากาศที่สะอาดอยางแทจริง

ทำความสะอาดงาย

ลดการสะสมฝุน
*9

ปองกันแบคทีเรีย
*8

บานสวิงสเตนเลส Stainless Louvre 

ทำความสะอาดงายปองกันแบคทีเรีย
*8

แผนกรองนาโน ไททาเนียม สเตนเลส พรีฟลเตอร

Nano Titanium Stainless Pre-Filter

แผนกรองนาโน ไททาเนียม

สเตนเลส พรีฟลเตอร

+ Nano Titanium Wasabi Air Purifying Filter

ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง 2 ข้ันตอน  

ลดการสะสม 

แบคทีเรียได 99%
*10

ลดการสะสม

สารกอภูมิแพได 95%
*11

ลดกลิ่นได 82%
*12

ยับยั้ง

สารอินทรียระเหย

(VOCs) ได 98%
*13

ลดการสะสมเชื้อรา
*14

ภาพเพ�อประกอบการอธิบายเทานั ้น

ฉายแสง UV คล�นสั้น

UV-LED

แผนกรองนาโน ไททาเนียม

เคลือบสารสกัดจากวาซาบิ

อากาศเขา

ขจัดแบคทีเรียเต็มประสิทธิภาพ

UV Fresh ในเคร�องปรับอากาศฮิตาชิ ไดรับการพิสูจนแลววาดีเยี่ยม สามารถยับยั้งการแพรกระจาย

ของแบคทีเรียไดถึง 99%
*15

 โดยหลอด LED จะสงรังสี UV คล�นสั้นไปยังจุลชีพที่ถูกแผนกรองชั้นใน

ดักจับไว ทำหนาที่กำจัดแบคทีเรียและเชื้อราตางๆ อยางรวดเร็ว คุณจึงมั่นใจไดวาทุกลมหายใจจะสะอาด 

สดช�น และดีตอสุขภาพของทุกคนในครอบครัว

เคร�องปรับอากาศทั่วไป

หลังการใชงาน 10 ป

รูหรือไม ?
เคร�องปรับอากาศที่มีชิ้นสวนภายในสกปรก

อาจกลายเปนแหลงสะสมชั้นดีของแบคทีเรียและเชื้อโรคมากมาย

เทคโนโลยีสเตนเลส คลีน ของฮิตาชิ มีสวนประกอบภายในมากถึง 3 สวน

ท่ีผลิตจากสเตนเลส ลดการสะสมของฝุนและแบคทีเรียภายในตัวเคร�อง 

พรอมมอบอากาศท่ีสะอาดและสดช�นไดอยางแทจริง

แผนกรองธรรมดา

ชองปลอยลม

ผลิตจากพลาสติก

บานสวิงผลิตจากพลาสติก

ภาพจากเคร�องปรับอากาศฮิตาชิ รุน RAS-409GX2 ผลิตเม�อป 1997

แผนกรองนาโน ไททาเนียม เคลือบสารสกัดจากวาซาบิ 

กราฟเปรียบเทียบการสะสมของฝุน

สเตนเลส

 49%

พลาสติก

100%

ปริมาณฝุน

ลดลงกวา

50%*9

พลาสติก สเตนเลส

*9 ทดสอบโดย Hitachi Environmental Test Laboratory

ลดการสะสมฝุน

ดวยพื้นผิวที่เรียบล�นและไมกอใหเกิดไฟฟาสถิตของสเตนเลส 

ทำใหฝุนสะสมนอยลงถึง 50 %
*9
 เม�อเทียบกับชิ้นสวนพลาสติกทั่วไป

ผลการทดสอบ

*8 ทดสอบโดย Boken Quality Evaluation Institute ผลทดสอบเลขที่ 20214009288-1,

 10218327, 022580-1 วิธีการทดสอบ JIS Z 2801

*8 ทดสอบโดย Boken Quality Evaluation Institute ผลทดสอบเลขที่ 20214009288-1, 10218327, 022580-1 วิธีการทดสอบ JIS Z 2801

*10 ทดสอบโดย University Putra Malaysia วิธีการทดสอบ : JIS Z2801:2000 แบคทีเรียที่ ใชทดสอบ : สตาฟโลคอกคัส โอรีอุส

*11  ทดสอบโดย International Medical University Malaysia วิธีการทดสอบ : ELIZA เปนเวลา 6 ชั่วโมง สารกอภูมิแพที่ ใชทดสอบ : ไรฝุน

*12 ทดสอบโดย Nanopac Testing Lab วิธีการทดสอบ : ทอตรวจจับแกส กลิ่นที่ ใชทดสอบ : แอมโมเนีย

*13 ทดสอบโดย Nanopac Testing Lab วิธีการทดสอบ : ทอตรวจจับแกส สารอินทรียระเหย (VOCs) ที่ ใชทดสอบ : ฟอรมัลดีไฮด

*14 ทดสอบโดย Nanopac Testing Lab วิธีการทดสอบ : เปรียบเทียบระหวางขนมปงใหม 2 แผนที่วางบนแผนอะคริลิค ภายใตสภาวะที่มีและไมมีแผนกรองนาโน ไททาเนียม เคลือบสารสกัดจากวาซาบิ 

      เปนเวลา 2 สัปดาห ผลที่ ได : ขนมปงที่อยูภายใตแผนกรองนาโน ไททาเนียม เคลือบสารสกัดจากวาซาบิ ไมพบเชื้อรา ขณะที่ขนมปงที่ ไมมีแผนกรองนาโน ไททาเนียม เคลือบสารสกัดจากวาซาบิ มีเชื้อราขึ้นเต็มแผน  

*15  แบคทีเรียสตาฟโลคอกคัส โอรีอุส และอิเชอริเชีย โคไล ถูกยับย้ังการเจริญเติบโตถึง 99% หลังจากผาน UV Fresh เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ทดสอบโดย Japan Food Research Laboratories ผลทดสอบเลขท่ี 203061804-001

แบคทีเรีย 310,000 ตัว
แบคทีเรียเหลือ

เพียง 10 ตัว

แบคทีเรียเพิ่มขึ้นถึง

650,000 ตัว

ผานไป

24 ชั่วโมง

สเตนเลสไมใชสเตนเลส

99%*8

ลดแบคทีเรีย

ไดถึง

แบคทีเรีย

สเตนเลส

ปองกันและยับยั้งแบคทีเรีย

เม�อแบคทีเรียสัมผัสพื้นผิวของสเตนเลส ประจุของโลหะจะเขายึดติด

และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดังนั้นแบคทีเรียจึงลดลง

ไปไดถึง 99%
*8

ระบบทำความสะอาดแผงคอยลเย็นอัตโนมัติ 

Frost Wash

ที่สุดแหงเทคโนโลยีอากาศสะอาดจากภายใน

พรอมมอบความสดช�นไดอยางยาวนาน

ดักจับฝุนและแบคทีเรีย พรอมกำจัดกลิ่นไมพึงประสงค
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จำนวนคนในหอง

สถานะ : นอนหลับ

27 ํC 23 ํC

38 ํC47 ํC

กลองตรวจจับภาพ เซ็นเซอรตรวจจับความชื้น

ระบบการทำงานที่ชวยใหประหยัดพลังงานอยาง  เหนือช้ัน ใหความเย็นสบายย่ิงกวา

ภาพแสดงการกระจายความรอนในประเทศไทย

กลองตรวจจับความรอน

ตรวจจับความรอนบริเวณตางๆ ภายในหอง

เพดานและหนาตางเปนแหลงสะสมความรอนชั้นดี 

จึงเปนสาเหตุที่ทำใหหองไมเย็น กลองตรวจจับ

ความรอน (Thermo Camera) 

ในเคร�องปรับอากาศฮิตาชิ ทำหนาที่ตรวจจับ

ตำแหนงความรอน ควบคุมอุณหภูมิภายในหอง 

พรอมกระจายลมเย็นไดอยางแมนยำ 

หองจึงเย็นเร็วขึ้น

ความรอน

จากแสงแดด

38 ํC

อุณหภูมิผนังหอง

28 ํC

อุณหภูมิ

เพดานที่ ไดรับ

ความรอนจาก

แสงแดด

40 ํC

อุณหภูมิ 27 ํCอุณหภูมิ 27 ํC

อุณหภูมิ 30 ํCอุณหภูมิ 30 ํC

ตรวจจับกิจกรรมและตำแหนงของคนภายในหอง

เพ�อทำการควบคุมระดับอุณหภูมิ และทิศทางการปลอยลมเย็น ที่เหมาะสมตามแตละสถานการณ

ระดับการใชพลังงาน ตำแหนงที่อยูของแตละคน

กิจกรรมที่ ใชพลังงานมาก

ตำแหนง : ไกลเคร�องปรับอากาศ

กิจกรรมที่ ใชพลังงานนอย

ตำแหนง : ใกลเคร�องปรับอากาศ

อยูหางเคร�องปรับอากาศ 2 เมตรอยูหางเคร�องปรับอากาศ 2 เมตร

อยูหางเคร�องปรับอากาศ 6 เมตรอยูหางเคร�องปรับอากาศ 6 เมตร

โดยทำการวัดระดับอุณหภูมิทั้งของคนและหองโดยรวม เพ�อเลือกรูปแบบการทำงานที่สามารถ

สงลมเย็นอยางมีประสิทธิภาพที่สุดโดยอัตโนมัติ เพ�อใหหองเย็นสบายทั่วถึงไดอยางรวดเร็ว
*16

ตรวจวัดระดับความชื้นในหองไดอยางชาญฉลาด

เพ�อมอบความเย็นสบายสูงสุด และปองกันไมใหอากาศแหง

กวาปกติระหวางการทำงาน ในโหมด Air Sleep Feel

*16 คุณสมบัติอางอิงจากรุน RAS-VX13CJT
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แหลงสะสมความรอน

ต่ำ

เหมาะสม

สูง

ปองกันความแหงในอากาศ

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม /    ทำงานเงียบเพียง 19 เดซิเบล
*17

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม /   ทำงานเงียบเพียง 19 เดซิเบล
*17

ความชื้น     ที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ

หลับสนิทดวยสภาพอากาศที่      เหมาะสมและการทำงานที่เงียบ ใหคุณต�นนอนดวยความสดช�นจากลมเย็นสบายสงลมเย็นสบายอยางเหมาะสมเพ�อสงคุณเขานอน

ความชื้น

อุณหภูมิที ่ตั ้งไว

+2 ํC

+1 ํC

ระบบตรวจจับ

การนอนหลับ

ระบบตรวจจับความชื้น

เพิ่มอุณหภูมิ 2 ํC 

เพ�อไมใหอากาศเย็นเกินไป

ระบบตรวจจับ

การต�นนอน

ความชื้น     ที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ

Dr. Kazuyo Tsuzuki Ph.D.
Principal Research Manager Environmental 

Control Research Group Human Technology 
Research Institute
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1. Ceiling Flow กระจายลมเย็น

เพ�อกำจัดแหลงกำเนิดความรอน

ควบคุมลมเย็นไดอยางสมบูรณแบบ

เม�อระบบตรวจพบแหลงกำเนิดความรอนขณะคุณนอนหลับ

จะทำการสงลมแรงพิเศษเพ�อกำจัดความรอน ณ บริเวณดังกลาว

เพ�อปรับอุณหภูมิในหองใหเหมาะสม 

พรอมดูแลคุณใหเย็นสบายตลอดการนอนหลับ

2. Human Targeted Flow

สงลมเย็นสูคุณโดยตรง

Scene Camera จะตรวจจับการเคล�อนไหว

ขณะนอนหลับ และตรวจสอบอุณหภูมิ

รอบๆ ตัวคุณพรอมปรับทิศทางบานสวิง 

เพ�อสงลมเย็นสบายอยางเหมาะสม

ไปยังแตละบุคคลโดยตรง

เพ�อใหคุณนอนหลับสบายที่สุด

สงลมเย็นไปยังคนที่รูสึกรอน

ระบบควบคุมชองปลอยลมพลังแรงสูงความเย็นปกติ

0 นาที 3 นาที 7 นาที

(นาที)

โหมดทำความเย็นปกติ โหมด Air Sleep

ชวงเวลาต�นตัวโดยเฉลี่ยขณะนอนหลับ

ฮิตาชิรวมกับ AIST 

ทำการวิจัยดานการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพ
*19

โหมด Air Sleep จะสามารถลดภาวะการต�นตัวขณะนอนหลับไดมากกวา และยังชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการนอนหลับใหดียิ่งขึ้น

อุณหภูมิ

ทำความเย็นอยางรวดเร็ว

เพ�อตั้งคาอุณหภูมิ

ความรอนสะสม

บริเวณเพดาน

ลมเย็นถูกสงขึ้นไปดานบนเพ�อทำความเย็นบริเวณเพดาน ชวยใหหองเย็นเร็วขึ้น

ทดสอบในหองทดลองของฮิตาชิ
*18

*19 ประสิทธิภาพเฉลี่ยในการนอนหลับของผูใหญ 7 คน ภายใตสภาวะแวดลอมการนอนตามจริงเปนไปในทิศทางที ่ดีขึ ้น

เม�อเปดโหมด Air Sleep เปรียบเทียบกับโหมดทำความเย็นแบบปกติของเคร�องปรับอากาศระบบทั่วไป

หลับสนิทยิ่งขึ้นดวยโหมดการทำงานที่เงียบและ  ชาญฉลาด

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนใหเหมาะสมท่ีสุดขณะคุณ    นอนหลับ

*17 ระดับเสียงต่ำสุดขณะทำงานของเคร�องปรับอากาศฮิตาชิรุน Air Sleep Feel 1.0 และ 1.5 แรงมา ในโหมด Air Sleep Ceiling เม�อเปดโหมดควบคุมความชื้น

เสียงและอุณหภูมิของเคร�องปรับอากาศขณะทำงานอาจเพิ่มขึ้นเล็กนอย ขึ้นอยูกับสภาพความชื้นของหองในขณะนั้น

*18 คุณสมบัติการทำงานอาจแตกตางกันไปในแตละรุ น อางอิงคุณสมบัติจากรุ น RAS-VX13CJT
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สงลมเย็นไปยังแหลงความรอน 

หลังจากผานไป 15 นาที
*20

เย็นทันใจ

ในปุมเดียว

ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร 

และปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมโดยอัตโนมัต ิ 

ชวยทำใหอากาศเย็นสดช�นยิ่งขึ้น 

พรอมลดความชื้นในอากาศไดอยางเหมาะสม

Scene Camera Ceiling จะวิเคราะหจำนวนคนภายในหอง เพ�อปรับความแรงของลมและอุณหภูมิใหเหมาะสมกับทุกคน 

โดยวัดจากปริมาณความรอนของแตละคนที่อยูภายในหอง

หองชั้นบนสุดที่เพดานมีอุณหภูมิสูง

วันที่แดดออกและเปดมานไว

เม�อหองเย็นทั่วถึงแลว

ความรอนสะสมสูงที่บริเวณเพดาน

ความรอนสะสมสูงที่บริเวณหนาตาง

หลังจากสงลมเย็นที่ตัวคุณแลว ระบบจะเนนการทำความเย็น

เปนพิเศษ บริเวณเพดานที่มีความรอนสูง โดยการหมุน

บานสวิงขึ้นและลง พรอมเนนที่สวนเพดานนานกวาปกติ

เพ�อลดอุณหภูมิสะสมบริเวณแหลงกำเนิดความรอน

อุณหภูมิเย็นทั่วถึงทั้งหอง

เนนการทำความเย็นเปนพิเศษบริเวณหนาตางโดยการหมุน

บานสวิงไปทางซายและขวา และเนนที่หนาตางนานกวาปกติ

เพ�อลดอุณหภูมิสะสมบริเวณแหลงกำเนิดความรอน

สงผานลมเย็นโดยรอบ เพ�อควบคุมความเย็นใหอยู ในภาวะปกติ

สงลมเย็นตรงถึงคุณ

เม�อเปดเคร�อง
*20

สงลมเย็นไปที่ตัวคุณโดยตรง

สรางลมเย็นพิเศษเพ�อความเย็นสบายทันที

เริ่มการทำงานเต็มประสิทธิภาพดวยความแรงของพัดลมสูงสุด

เม�อไมมีคนอยู ในหอง

เม�อเลือกโหมดเปดเคร�องอัตโนมัติ 

(Auto-On) ระบบจะเริ่มทำงานทันที

เม�อตรวจจับวามีคนอยูในหอง

ลมเย็นจะถูกกระจายใหทุกคนภายในหองอยางทั่วถึง สงลมเย็นนานกวาในบริเวณ

ที่ผูใชงานอยูใกลแสงแดดหรือมีระดับกิจกรรมสูง

ประหยัดพลังงานเย็นสบาย

เม�อมีคนอยู ในหอง 3 คน อุณหภูมิรอบตัวคน

อุณหภูมิบนผนังหอง

อุณหภูมิบนพื้นหอง

อยู ใกลแสงแดด

อยูหางจากแสงแดด

เม�อมีคนอยู ในหองเพียง 1 คน

เม�อจำนวนคนลดลง ระบบจะคำนวณและปรับอุณหภูมิภายในหอง พรอมเปล่ียนเปนลมเบาสบาย

โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังกระจายลมเย็นภายในหองใหแคบลงใหเหลือเพียงบริเวณพื้นที่

ที่มีคนอยู

ระบบจะปรับเปนลมเบาสบายโดยอัตโนมัติ เม�อไมมีคนอยูในหองเปนเวลา 10 นาที

*20 คุณสมบัติการทำงานอาจแตกตางกันไปในแตละรุน อางอิงคุณสมบัติจากรุน RAS-VX13CJT

เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงาน เย็นสบาย

เม�อเลือกโหมดปดเคร�องอัตโนมัติ (Auto-Off) 

ระบบจะหยุดการทำงาน หากไมมีใครอยูในหอง

เปนเวลา 1 ชั่วโมง
*21

ลมเบา

สบาย

ปด

อัตโนมัติ

ท่ีสุดแหงลมเย็นแรงและเร็วทันใจ
ประหยัดพลังงานดวยระบบอัจฉริยะ

หลังจากสงลมเย็นตอนรับคุณเปนเวลา 15 นาทีแลว 

Scene Camera Ceiling จะตรวจหาความรอนบริเวณตางๆ 

ภายในหอง และควบคุมการกระจายลมเย็นอยางชาญฉลาด

เพ�อลดอุณหภูมิในบริเวณที่มีความรอนสูงกวาปกติ 

เพ�อใหทั้งหองเย็นสบายอยางรวดเร็วและทั่วถึง

กิจกรรมที่

ใชพลังงานนอย กิจกรรมที่

ใชพลังงานมาก
กิจกรรมที่

ใชพลังงานนอย

สงลมเย็นสดช�นย่ิงข้ึน

กลองตรวจจับภาพ (Image Camera) จะตรวจหาตำแหนง

ที่คุณอยู กอนจะปลอยลมเย็นพิเศษ 

ดวยความเร็วของพัดลมสูงสุด เปนระยะเวลา 15 นาที

ในกรณีที่ ไมมีคนอยู ควรยกเลิกการใชงานในโหมดเปด-ปดเคร�องอัตโนมัติ ไมควรตั้งคาการทำงานอัตโนมัติ ในหองที่มีบุคคลผูไมสามารถควบคุมการใชงานของเคร�องปรับอากาศได เชน เด็กเล็ก หรือผูพิการ เปนตน

*21 ระบบจะกลับมาเริ่มทำงานใหมโดยอัตโนมัติ เม�อตรวจพบวาอุณหภูมิสูงเกินกวา 31 ํC

สงลมเย็นนานกวา 

สงลมเย็นสั้นกวา

สงลมเย็นนานกวา

สงลมเย็นสั้นกวา 
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พลังความเย็นเต็มพิกัด

ดวยชองลมเขาที่กวางกวาและพัดลมทำความเย็นที่มีเสนผานศูนยกลาง

ขนาดใหญพิเศษ ทำใหคุณสัมผัสความสดช�นจากปริมาณลมเย็นที่ปลอย

ออกมาไดอยางเต็มที่

กวางกวาถึง 31%
*23 ชองลมเขาที่กวางกวา

ดูดลมเขาไดมากกวา

พัดลมทำความเย็น

ขนาดใหญพิเศษ

ใหปริมาณลมเย็นที่มากกวา

*23 เปรียบเทียบขนาดระหวางรุน RAS-VX13CJT กับรุน RAS-S10CJT, S13CJT, E10CJT และ E13CJT

*24 ขีดความสามารถในการทำความเย็นสูงสุดในรุน RAS-VX13CJT ความสามารถในการทำความเย็นขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและปจจัยภายนอก ณ ชวงเวลานั้นๆ

Ve c t o r
DC 

Inverter

ระบบ Vector DC Inverter เหนือกวาอยางไร?

ระบบ Vector DC Inverter ในเคร�องปรับอากาศฮิตาชิ ประกอบดวยไมโครคอมพิวเตอรชนิดพิเศษที่ถูกติดตั้ง

พรอมหนวยขอมูลเฉพาะบนคอมเพรสเซอร ซึ่งไมเพียงแตทำหนาที่ตรวจวัดการทำงานและสภาวะความล�นไหลของกระแสไฟฟา 

แตยังชวยปรับความเร็วรอบหมุนของคอมเพรสเซอรใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา คอมเพรสเซอรจึงทำงานไดอยางสมบูรณแบบ

สงผลใหเคร�องปรับอากาศสรางลมเย็นไดอยางตอเน�องไมมีสะดุดดวยปริมาณความเย็นสูงสุด

ไมโครคอมพิวเตอร 

ในระบบ Vector DC Inverter

ขอมูลจากมอเตอร

ควบคุมการหมุน

ของมอเตอรอยางแมนยำ

ปรับความเร็ว

ในการหมุนใหเหมาะสม

เทคโนโลยีเอกสิทธ์ิเฉพาะจากฮิตาชิ ซ่ึงไมเพียงแตชวยประหยัดพลังงานไดอยางดีเย่ียม

แตยังใหปริมาณลมเย็นท่ีมากกวา พรอมประสิทธิภาพการทำงานที่คุณวางใจได 

แมอยูในพื้นที่ที่มีปญหาไฟตกหรือไฟดับบอยครั้ง

ประหยัดพลังงานเหนือชั้น

ดวยการทำงานรวมกันของ Vector DC Inverter และ Scene Camera Ceiling สามารถลดการสิ้นเปลือง

พลังงานไฟฟาไดสูงสุดถึง 62%
*22

 เม�อเทียบกับเคร�องปรับอากาศระบบทั่วไป (Non-Inverter)

ใหคุณหลับสบายไดตลอดคืน และยังชวยประหยัดพลังงานในขณะเดียวกัน

ระบบทั่วไป

ประหยัดพลังงาน

สูงสุด

62%
*22

*22 รุน RAS-VX13CJT (โหมดประหยัดพลังงาน) เทียบกับเคร�องปรับอากาศฮิตาชิระบบทั่วไป (Non-Inverter)

1.5 HP (โหมดทำความเย็นปกติ) ปริมาณไฟฟาที่ ใชคำนวณ จากคาพลังงานไฟฟาสะสมตั้งแตเริ่มเปดเคร�อง

เปนเวลา 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหองเริ่มตน 35 ํC และอุณหภูมิที่ตั้งไวเทากับ 25 ํC

เง�อนไขการทดสอบ :

ในหองที่มีคน 3 คน อยูหางจากเคร�องปรับอากาศประมาณ 2.5 เมตร

กำลังทำกิจกรรมที่เผาผลาญพลังงาน 1.0 metabolic equivalents โดยประมาณ เชน นั่งอานหนังสือ 

โดยทดสอบในเวลากลางวันซึ่งตำแหนงที่อยูของทั้ง 3 คนนั้นแยกกัน ภายในหองปดมานทึบแสง 

เพ�อลดปริมาณแสงแดดใหอยู ในระดับต่ำ และอุณหภูมิหองต่ำกวาอุณหภูมิที่ตั้งไว

รุนอินเวอรเตอร

ดวยเทคโนโลยีอินเวอรเตอรอัจฉริยะ

เคร�องปรับอากาศจะทำงานอยางเต็มที่

เพ�อปลอยลมเย็นในปริมาณสูงสุด 

ต้ังแตเร่ิมตน แลวจะคอยๆ ลดระดับลง

โดยอัตโนมัติ เพ�อสรางลมเย็น

ในปริมาณที่เหมาะสม

และคงไวซึ่งความเย็นที่ทำใหคุณ

รูสึกสบายมากที่สุด

ระบบทั่วไป
เคร�องปรับอากาศระบบทั่วไป

(Non-Inverter) จะใชวิธีควบคุม

ความเย็นแบบงายๆ ดวยการทำงาน

และตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร

สลับกันไปมา การรักษาระดับความเย็น

ดวยวิธีนี้ ทำใหสิ้นเปลืองไฟฟามากกวา 

และทำใหเกิดความผันผวนของอุณหภูมิ

ภายในหอง คุณจึงรูสึกรอนและหนาว

สลับกันตลอดเวลา

อุณหภูมิที่ตั้งไว

เริ่มตน

การใชพลังงาน

เวลา

เริ่มตน

การใชพลังงาน

อุณหภูมิที่ตั้งไว

เวลา

ชวงการสูญเสียพลังงาน

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

ชวงการทำงาน

สูงสุด

ชวงประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานโหมดประหยัดพลังงาน

โหมดทำความเย็นปกติโหมดทำความเย็นปกติ

ประหยัดไฟมากกวาในโหมดสแตนดบาย 

เคร�องปรับอากาศทั่วไปจะยังคงกินไฟตอเน�องแม ปดเคร�องแลว 

แตเคร�องปรับอากาศฮิตาชิที่มีระบบประหยัดพลังงานใหมลาสุดในโหมดสแตนดบาย

จะชวยลดการสูญเสียพลังงานไดสูงสุดถึง 82%
*25

 เม�อปดการใชงาน

ภาพจำลองการใชงาน

ชวงเวลาปดเคร�อง (โหมดสแตนดบาย) ชวงเวลาเปดเคร�อง *25  พลังงานที่ ใชในโหมดสแตนดบายของเคร�องปรับอากาศฮิตาชิ รุน RAS-VX13CJT

เทียบกับรุน RAS-DX10CGT, DX13CGT, X10CGT และ X13CGT

ประหยัดพลังงาน

มากถึง

82%*25

ใชพลังงานในโหมดสแตนดบาย

เพียง 0.9 วัตต

เม�อเกิดภาวะไฟฟาขัดของฉุกเฉิน : 

เคร�องยังคงทำงานไดอยางตอเน�อง

หากเกิดปญหาไฟฟาขัดของแบบกะทันหัน 

(เชน แรงดันไฟกระเพ�อมหรือไฟตก) 

ระบบ Vector DC Inverter จะตรวจวัดความผันผวน

ของกระแสไฟ เพ�อปองกันไมใหเคร�องปรับอากาศ

หยุดการทำงานในทันที

กรณีที่ 1

ควบคุมเสถียรภาพของตัวเคร�อง หมดกังวลเร�องกระแสไฟฟาผิดปกติ

หลังเกิดภาวะไฟฟาขัดของ :

เคร�องจะกลับมาทำงานตอไดทันที

หากเกิดปญหาไฟฟาดับ ไมโครคอมพิวเตอร

ในระบบ Vector DC Inverter จะทำการจำคาตางๆ 

ของเคร�องปรับอากาศ และกลับมาทำงานตอ

โดยอัตโนมัติดวยคาเดิมที่ตั้งไวทันทีที่ ไฟฟากลับมา

กรณีที่ 2
ไฟดับ

ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ

สูงสุดถึง 12,714 BTU/ชม.
*24

0V

จดจำคาตางๆ ที่ตั้งไวกอนไฟดับ

เคร�องปรับอากาศ

กลับมาทำงานตอ

ทันทีท่ีไฟมา

ไฟตกกะทันหัน

เคร�องปรับอากาศ

ยังคงทำงานได

อยางตอเน�องกระแสไฟฟาลดลงผิดปกติ

พลังความเย็นเต็มพิกัดพลังความเย็นเต็มพิกัด

สูงสุดถึง 12,714 BTU/ชม.
*24
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Premium Scene Camera Ceiling Inverter 

VX

RAS-VX13CJT

RAS-VX18CJT/VX24CJT

1

2

5

13
15

8

3

46

79

1011

1214

RAS-VX18CJT/RAS-VX24CJTRAS-VX13CJT

ปุมเปดเคร�อง และโหมด Refresh

ปุมฟงกชันอ�นๆ

เพียงกดแคปุมเดียว เคร�องปรับอากาศก็จะเริ่มทำงาน

ในโหมดที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ คุณจึงไมจำเปน

ตองเสียเวลาหลายขั้นตอนในการกดปุม ON 

เพ�อเปดเคร�อง แลวกดปุมเลือกโหมดอีกตอไป

ปุมโหมด Air Sleep และโหมดประหยัดพลังงาน 

ปุมโหมด Welcome Breeze

ปุมโหมดทำงานเงียบ และโหมดลดความชื้น

ปุมปดเคร�อง

ปุมโหมดเรงความเย็นเร็ว

ปุมปรับเพิ่ม-ลดอุณหภูมิ

ปุมโหมด Frost Wash

ปุมตั้งเวลาปดเคร�องอัตโนมัติ 

ปุมปรับความแรงพัดลม

ปุมตั้งเวลาเปดเคร�องอัตโนมัติ 

ปุมปรับบานสวิงบน-ลาง

ปุมปรับทิศทางการปลอยลม

ปุมปรับบานสวิงซาย-ขวา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ปุมเลือกทิศทางการปลอยลมอัจฉริยะ

ผลิตจากวัสดุเคลือบสารปองกัน

การผุกรอน Green Fin

ชุดคอนเดนซิง (Outdoor)

กดปุมเดียวก็เย็นทันใจ

(One Touch On)

ขอมูลจำเพาะ (Specifications)

RAS-VX13CJT

RAC-VX13CJT
รุนสินคา

เฟส, ความถี่, แรงดันไฟฟา

ขีดความสามารถในการทำความเย็น

คาประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER)

กำลังไฟฟา 

กระแสไฟฟา

ระดับความแรงพัดลม (HH/H/M/L/SILENT )

ระดับเสียงของเคร�อง INDOOR 
(HH/H/M/L/SilenT/SS)

ความสามารถในการลดความชื้น

ความยาว/ความสูงของทอน้ำยาแอรสูงสุด

ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ (GAS/LIQUID)

แหลงพลังงานไฟฟา

ขนาด

น้ำหนัก

น้ำยาทำความเย็น

3.4(0.9-4.2)

12,715(3,070-14,330)

20.78

1,006(330-1,280)

4-6

12.0/10.0/8.0/6.0/4.5

48/44/35/27/19

1.6

20/10

9.52/6.35

Indoor

790x300x280

750x570x280

11/32

5.0(0.9-5.8)

18,881(3,070-19,789)

20.16

1,541(320-2,000)

7-10

15.0/14.5/12.0/8.0/6.0

49/48/40/33/30

3.4

20/10

12.7/6.35

Indoor

900x300x230

850x650x298

10.5/43

R32

Indoor

Outdoor

RAS-VX24CJT

RAC-VX24CJT

6.2(1.5-8.0)

23,000(5,118-27,304)

19.65

2,198(350-2,820)

9-13

15.0/14.5/12.0/8.0/6.0

49/48/40/33/30

4.5

30/20

12.7/6.35

Indoor

900x300x230

850x750x298

11.5/45

INDOOR (ก×ส×ล)

OUTDOOR (ก×ส×ล)

INDOOR/OUTDOOR

 , Hz , V

kW

BTU/hr.

BTU/h*W

W

A

m3/min

dB

L/h

m

mm

mm

mm

kg

, 50Hz, 220-230V1

RAS-VX18CJT

RAC-VX18CJT

RAC-VX24CJTRAC-VX18CJTRAC-VX13CJT
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1

4

7

10

3

6

9

11

2

5

8

1

4

7

10

3

6

9

11

2

5

8

113

12

S E
Standard Non-InverterDeluxe Non-Inverter

RAS-E18CJT

RAS-E10CJT/E13CJTRAS-S10CJT/S13CJT

RAS-S18CJT

RAS-S10CJT/S13CJT

ขอมูลจำเพาะ (Specifications)

รุนสินคา

เฟส, ความถี่, แรงดันไฟฟา

ขีดความสามารถในการทำความเย็น

คาประสิทธิภาพการทำความเย็น (EER)

กำลังไฟฟา 

กระแสไฟฟา

ระดับความแรงพัดลม (HH/H/M/L/Silent)

ระดับเสียงของเคร�อง INDOOR

(HH/H/M/L/Silent)

ความสามารถในการลดความชื้น

ความยาว/ความสูงของทอน้ำยาแอรสูงสุด

ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ (GAS/LIQUID)

แหลงพลังงานไฟฟา

ขนาด

น้ำหนัก

น้ำยาทำความเย็น

Indoor

Outdoor

, Hz, V

kW

BTU/hr.

 BTU/h-W

W

A

m3/min

dB

L/h

m

mm

Unit

mm

mm

kg

RAS-S10CJT

RAC-S10CJT

2.8

10,500

13.44

830

3.6

13.5/11.5/8.5/7.0/5.0

46/39/34/28/25

1.4

15/10

9.52/6.35

Indoor

790x300x230

700x468x258

9.5/23

RAS-S13CJT

RAC-S13CJT

3.6

12,806

13.20

1,030

4.64

12.0/11.5/9.0/7.5/6.2

48/43/37/31/29

1.8

15/10

9.52/6.35

Indoor

790x300x230

700x468x258

9.5/25

R32

RAS-S18CJT

RAC-S18CJT

5.5

20,109

13.34

1,600

7.1

18.0/16.5/12.5/10.5/7.5

50/45/38/35/29

3.5

20/10

12.7/6.35

Indoor

1,100x300x260

850x650x298

14.5/44

, 50Hz, 220-230V1

INDOOR (ก×ส×ล)

OUTDOOR (ก×ส×ล)

INDOOR/OUTDOOR

21

ชุดคอนเดนซิง (Outdoor)

7

10

6

ปุมฟงกชันอ�นๆ

ปุมโหมดลดความชื้น

2

ปุมโหมดทำงานเงียบ3

ปุมโหมดเรงความเย็นเร็ว

4

ปุมปดเคร�อง5

ปุมโหมด Air Sleep Timer 6

ปุมปรับความแรงพัดลม7

8

1

ปุมปรับเพิ่ม-ลดอุณหภูมิ

ปุมตั้งเวลาปดเคร�องอัตโนมัติ9

ปุมปรับบานสวิงบน-ลาง10

ปุมตั้งเวลาเปดเคร�องอัตโนมัติ11

ปุมปรับบานสวิงซาย-ขวา12

ปุมเปดเคร�อง

RAS-S18CGT

ขอมูลจำเพาะ (Specifications)

รุนสินคา

เฟส, ความถี่, แรงดันไฟฟา

ขีดความสามารถในการทำความเย็น

คาประสิทธิภาพการทำความเย็น (EER)

กำลังไฟฟา 

กระแสไฟฟา

ระดับความแรงพัดลม (HH/H/M/L/Silent)

ระดับเสียงของเคร�อง INDOOR

(HH/H/M/L/Silent)

ความสามารถในการลดความชื้น

ความยาว/ความสูงของทอน้ำยาแอรสูงสุด

ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ (GAS/LIQUID)

แหลงพลังงานไฟฟา

ขนาด

น้ำหนัก

น้ำยาทำความเย็น

Indoor

Outdoor

   , Hz, V

kW

BTU/hr.

  BTU/h-W

W

A

m3/min

dB

L/h

m

mm

Unit

mm

mm

kg

RAS-E10CJT

RAC-E10CJT

2.8

10,500

13.44

830

3.6

13.5/11.5/8.5/7.0/5.0

46/39/34/28/25

1.4

15/10

9.52/6.35

Indoor

790x300x230

700x468x258

9.5/23

RAS-E13CJT

RAC-E13CJT

3.6

12,806

13.20

1,030.23

4.64

12.0/11.5/9.0/7.5/6.2

48/43/37/31/29

1.8

15/10

9.52/6.35

Indoor

790x300x230

750x468x258

9.5/25

R32

RAS-E18CJT

RAC-E18CJT

5.5

20,109

13.34

1,600.64

7.1

18.0/16.5/12.5/10.5/7.5

50/45/38/35/29

3.5

20/10

12.7/6.35

Indoor

1,100x300x260

850x650x298

14.5/44

, 50Hz, 220-230V1

INDOOR (ก×ส×ล)

OUTDOOR (ก×ส×ล)

INDOOR/OUTDOOR

ชุดคอนเดนซิง (Outdoor)

ปุมฟงกชันอ�นๆ

ปุมปดเคร�อง5

ปุมโหมด Air Sleep Timer 6

ปุมปรับความแรงพัดลม7

8

1

ปุมปรับเพิ่ม-ลดอุณหภูมิ

ปุมตั้งเวลาปดเคร�องอัตโนมัติ9

ปุมปรับบานสวิงบน-ลาง10

ปุมตั้งเวลาเปดเคร�องอัตโนมัติ11

ปุมเปดเคร�อง

ปุมโหมดลดความชื้น

2

ปุมโหมดทำงานเงียบ3

ปุมโหมดเรงความเย็นเร็ว

4

RAC-E18CJTRAC-E10CJT/E13CJTRAC-S18CJTRAC-S10CJT/S13CJT

RAS-E10CJT/E13CJT/E18CJT
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Image Camera
Twin Thermo Camera

Thermo Camera

Vector DC Inverter
K

ey
 F

ea
tu

re
Non-Inverter

9,000

13,000

18,000

24,000

RAS-S10CJT

RAS-S13CJT

RAS-S18CJT

RAS-AX10CJT

RAS-AX13CJT

RAS-AX18CJT

RAS-DX10CJT

RAS-DX13CJT

RAS-DX18CJT

RAS-DX24CJT

RAS-VX13CJT

Sensing
 Technology

BTU/hr.

Good
Sleep

Clean

RAS-VX18CJT

 RAS-VX24CJT

RAS-E10CJT

RAS-E13CJT

RAS-E18CJT

Nano Titanium     Wasabi Air Purifying Filter

Stainless Pre-Filter

UV Fresh UV Fresh

Stainless Clean

Air Sleep Sensor

Human Targeted Flow

30,000

Comfort

Eco Mode
Energy
Saving

Welcome Target Flow

Heat Source Cooling

Welcome Breeze

Ceiling Flow

Automatic Temperature, Humidity Control and Super Silent        Operation
Air Sleep Ceiling Air Sleep Feel Air Sleep Timer

Timer Temperature Control

M
o

d
el

Frost Wash

ขนาด BTU/hr. ที่เหมาะสมกับหอง

*28 อางอิงการคำนวณจากมาตรฐาน SHASE-S112-2000 โดยหองตั้งอยูทางทิศตะวันตก มีหนาตางขนาดเล็ก (1.8 x 0.9 เมตร) และฉนวนกันความรอนนอย ขนาด BTU ที่เหมาะสมอาจแตกตางกันออกไปตามสภาพแวดลอมของหอง

ขนาดพื้นที่

 9 -11 ตร.ม.

12 -14  ตร.ม.

15 -18  ตร.ม.

19 -26  ตร.ม.

27-30 ตร.ม.

   9,333 - 11,407

12,444 - 14,518

15,555 - 18,666

19,703 - 26,961

27,998 - 31,109

ขนาด BTU/hr. ที่แนะนำ
*28

7,765 - 9,491

10,354 - 12,080

12,945 - 15,531

16,394 -  22,433

  23,296 - 25,885

แหลงความรอนมักสะสมอยูบริเวณหลังคา 

เพดาน และผนังของอาคารที่อยูอาศัย

ดังนั้นการเลือกเคร�องปรับอากาศที่เหมาะสม

จะชวยประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงานไดอยางดีเยี่ยม 

เคร�องปรับอากาศฮิตาชิสามารถตรวจจับ

แหลงกำเนิดความรอน และสงลมเย็นอยางตรงจุด 

หองจึงเย็นเร็วขึ้น และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

ภาพแสดงการกระจายความรอนของบานในประเทศไทย

หองนอนชั้นบน

หองนั่งเลนชั้นลาง

47 ํC

23 ํC

23 ํC

23 ํC

38 ํC

38 ํC

เพดาน

เตียงนอน

โตะอาหาร

เพดาน

ขนาด BTU/hr. ที่แนะนำ
*28

หองอยูชั้นลางหองอยูชั้นบนบริเวณของหอง

Deluxe   InverterAXDeluxe Plus
Inverter

DXPremium  Scene Camera Ceiling InverterVX StandardEDeluxe  S
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Scene Camera Ceiling

Stainless Clean

Stainless Dew Plate

Frost Wash

UV Fresh

Save Mode

Nano Titanium Wasabi Air Purifying Filter

Anti-Mold Pre-Filter

Washable Detachable Front Panel

Seamless Fan Speed Control

12h/24h Timer

Air Exhaust System

Auto On

Premium  Scene Camera
Ceiling Inverter

RAS-DX10CJT
RAS-DX13CJT
RAS-DX18CJT
RAS-DX24CJT

Deluxe

Non-Inverter

SCENE CAMERA CEILING

SCENE CAMERA CEILING-T

โหมด AIR SLEEP CEILING

โหมด AIR SLEEP FEEL

โหมด AIR SLEEP TIMER

โหมด WELCOME BREEZE

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดควบคุมการทำงานเพ�อความปลอดภัย

โหมดประหยัดพลังงานเปดปดเคร�องอัตโนมัติ

โหมด FROST WASH

สเตนเลส คลีน

แผนรองหยดน้ำสเตนเลส

UV FRESH

แผนกรองสเตนเลส พรีฟลเตอร

แผนกรอง พรีฟลเตอร

แผนกรองนาโน ไททาเนียม 

เคลือบสารสกัดจากวาซาบิ

หนากากถอดลางได

โหมด REFRESH

โหมดเรงความเย็นเร็ว

โหมดทำงานเงียบ

ระบบ FUZZY LOGIC CONTROL

ระบบปฏิบัติการ SENSOR DRY

โหมดปรับทิศทางลมอัตโนมัติ

โหมดสงลมเฉพาะจุด/โดยรอบ

บานสวิงปรับบน-ลางอัตโนมัติ

บานสวิงปรับซาย-ขวาอัตโนมัติ

ความแรงพัดลม

ระบบควบคุมการทำงานพัดลมแบบตอเน�อง

รีโมทคอนโทรลใชงานงาย

ระบบตั้งเวลาลวงหนา 24 ชั่วโมง

ระบบตั้งเวลาลวงหนา 12 ชั่วโมง

น้ำยาทำความเย็น

ระบบ VECTOR DC INVERTER

ระบบไฟฟากระแสตรง DC POWER SYSTEM

ระบบทำงานอัตโนมัติหลังไฟฟาดับ

ฝาครอบปองกันไฟ

GREEN FIN สารเคลือบปองกันการผุกรอน

คอนเดนซิงเคลือบสารปองกันสนิม

　
คอมเพรสเซอรแบบลูกสูบคู

ทอน้ำทิ้งถอดเปลี่ยนได
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Auto Off Auto
OFF

Auto
ON

Scene Camera Ceiling-T

Refresh Mode

Vector DC Inverter

StandardDeluxe   Inverter Standard   InverterDeluxe Plus Inverter

RAS-AX10CJT
RAS-AX13CJT
RAS-AX18CJT

RAS-X30HGT
RAS-S10CJT
RAS-S13CJT
RAS-S18CJT

RAS-E10CJT
RAS-E13CJT
RAS-E18CJT

RAS-VX18CJT
RAS-VX24CJTRAS-VX13CJT
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(Fuse Blow Prevention)
ระบบปองกันลัดวงจรภายใน 3 นาที

หลากหลายฟงกชันอัจฉริยะตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

Up-Down Auto Swing
ควบคุมทิศทางการปลอยลมขึ้นและลงโดยอัตโนมัต ิิเพ�อการสงผานลมเย็นอยางทั่วถึง

Left-Right Auto Swing
ควบคุมทิศทางการปลอยลมจากซายไปขวาโดยอัตโนมัต ิิเพ�อการสงผานลมเย็นอยางทั่วถึง

การเปลี่ยนความเร็วของพัดลมทั้งสี่ระดับ (Powerful, High, Medium, Low, Silent) 

เปนไปอยางนุมนวลเพ�อการทำงานของพัดลมที่ตอเน�องไมมีสะดุด

ระบบตั้งเวลาปดเคร�องโดยอัตโนมัต ิตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด

ชวยใหอากาศภายในหองหมุนเวียนไดดียิ่งขึ้น

Anti-Corrosion Green Fin 
แผงระบายความรอนภายนอกเคลือบสารปองกันการกัดกรอน

Anti-Rust Outdoor Casing
ฝาครอบคอยลรอนผลิตจากแผนโลหะชุบกัลวาไนซเคลือบดวยสีเรซินสังเคราะหอบรอน 

ทนทานตอสนิมและสภาพอากาศที่รุนแรงไดเปนอยางดี

เม�อเลือกโหมดเปดเคร�องอัตโนมัติ  (Auto-On) ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ ิเม�อตรวจพบวามีคนอยูในหอง

เม�อเลือกโหมดปดเคร�องอัตโนมัติ  (Auto-Off) ) ระบบจะปดการทำงานเม�อตรวจพบวาไมมีใครอยูในหอง

จำกัดปริมาณกระแสไฟสูงสุดระหวางการทำงาน เพ�อปองกันไมใหเบรคเกอรทำงานผิดพลาด

สรางเกล็ดน้ำแข็งบริเวณแผงคอยลเย็นและละลายออกอยางรวดเร็วเพ�อชะลางฝุนและแบคทีเรีย

แผนรองหยดน้ำสเตนเลส ลดแบคทีเรียไดสูงสุด 99%

แผนกรองอากาศประสิทธิภาพสูงเคลือบสารปองกันเชื้อรา

ฝาครอบดานหนาแบบถอดลางได เพ�อการทำความสะอาดและการดูแลรักษาที่สะดวกและงายกวา

ชวยใหคุณรูสึกสดช�นยิ่งขึ้น ดวยการควบคุมอุณหภูมิภายในหอง รวมกับการทำงานคอมเพรสเซอรอัตโนมัต ิ

เพ�อเพิ่มความเย็นและลดความชื้นอยางเหมาะสมที่สุด

Sensor Dry Operation
ลดปริมาณความชื้นภายในหอง ดวยการเพิ่มความเย็นเล็กนอย

Direct/Indirect Swing
Direct Swing เคร�องปรับอากาศจะปลอยลมเย็นไปยังที่ที่มีคนอยูโดยอัตโนมัติ ิ

Indirect Swing เคร�องปรับอากาศจะเลี่ยงการปลอยลมเย็นไปยังที่ที่มีคนอยูโดยตรง

Vector DC Inverter System Ve c t o r
DC 

Inverter

ระบบการทำงานของไมโครคอมพิวเตอรที่ติดตั้งพรอมกับหนวยขอมูลทางดานกลศาสตรบนคอมเพรสเซอร

ชวยตรวจวัดและควบคุมระดับความเร็วในการหมุนของมอเตอรคอมเพรสเซอรตลอดเวลา

เพ�อการทำงานอยางล�นไหลเต็มประสิทธิภาพ

DC Power System
ใชมอเตอรกระแสตรงภายในที่ทำงานเงียบ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในระหวางการซอมบำรุง

Changeable Drain Hose
ทอน้ำท้ิงถอดเปล่ียนได สามารถเลือกตำแหนงตอทอน้ำท้ิงเขากับคอยลเย็นไดท้ังทางซายและขวาของตัวเคร�อง

ในรุน RAS-VX13CJT ประกอบดวยกลองตรวจจับความรอน (Thermo Camera) และกลองตรวจจับภาพ

(Image Camera) อยางละ 1 ตัว ซ่ึงทำหนาท่ีตรวจจับการกระจายความรอน ตำแหนง และระดับกิจกรรม

ของคนที่อยูภายในหอง เพ�อเลือกโหมดการทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุด

ในรุน RAS-VX18CJT และ RAS-VX24CJT ประกอบดวยกลองตรวจจับความรอน 2 ตัว

(Twin Thermo Camera) ซึ่งทำหนาที่ตรวจจับตำแหนงความรอน ควบคุมอุณหภูมิภายในหอง

พรอมกระจายลมเย็นไปยังบริเวณที่มีความรอนสูง หองจึงเย็นเร็วขึ้น

*29 เฉพาะรุน RAS-S18CJT เทานั้น

Eco Mode

Air Sleep Timer

Welcome Breeze

Scene Camera Ceiling จะทำการตรวจจับตำแหนงที่มีคนอยู ระดับกิจกรรมที่ทำ 

แสงอาทิตย และอุณหภูมิ และเลือกโหมดการทำความเย็นที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

เพ�อมอบความเย็นสบายสูงสุดโดยสิ้นเปลืองพลังงานนอยที่สุด

สงลมเย็นและแรงเปนพิเศษมาสูคุณโดยตรงเม�อกลับเขาบานเปนเวลา 15 นาที 

หลังจากนั้นจะปรับมาสงลมเย็นไปยังแหลงความรอนโดยอัตโนมัติ

ตั้งเวลาใหเคร�องปรับอากาศทำงานในโหมด Air Sleep ในเวลาที่กำหนด ขณะที่คุณหลับ

Air Sleep Feel
ตรวจวัดสภาวะการนอนหลับของคุณและปรับการทำงานใหเงียบเปนพิเศษ พรอมควบคุมระดับ

อุณหภูมิภายในหองใหเย็นคงที่ลดความชื้นเพ�อใหคุณหลับสบาย และจะกลับเขาสูโหมด

การทำความเย็นแบบปกติ โดยอัตโนมัติเม�อเซ็นเซอรตรวจพบวาคุณต�นนอน

Air Sleep Ceiling
นอกจากการควบคุมการทำงานใหเงียบเปนพิเศษและรักษาระดับอุณหภูมิหองใหเย็นสบาย 

พรอมกระจายลมเย็นเพ�อกำจัดแหลงกำเนิดความรอนและสงลมเย็นสูคุณโดยอัตโนมัติ
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ระบบการทำงาน

รุนสินคา (Model)

Auto Restart
เริ่มตนการทำงานตอไดทันทีดวยคาเดิมที่ตั้งไวหลังจากไฟฟาดับ

Fireproof Electrical Enclosure
ชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวกับไฟฟาโดยตรงทั้งภายในและนอกเคร�องถูกบรรจุไว

ในกลองผลิตจากโลหะ 100% เพ�อปองกันการติดไฟ

3-Minute Delay Circuit (Fuse Blow Prevention)
ระบบวงจรไฟฟาแบบหนวงเวลา 3 นาที ชวยปองกันอันตรายจากฟวสขาดหรือชิ้นสวนอุปกรณ

เสียหายหากเกิดการรีสตารทเคร�องโดยไมตั้งใจ

Twin Rotary Compressor
กระบอกหมุนแบบคูชวยเพิ่มความสมดุลในการหมุนและการทำงานที่เงียบและนิ่งกวา

Silent Mode
กดปุม Silent Mode เพ�อเขาสูโหมดทำงานเงียบไดทันที

Fuzzy Logic Control
ไมโครคอมพิวเตอรจะคำนวณขนาดหองและสภาวะภายในหองทั้งในขณะนั้นและกอนหนา

เพ�อกำหนดเวลาการเริ่มทำงานในระดับสูง เพ�อสรางความเย็นที่เหมาะสมที่สุด

Nano Titanium Pre-Filter
แผนกรองเคลือบสารนาโน ไททาเนียม ผลิตจากตัวเรงปฏิกิริยา TiO

2
 

ชวยปองกันแบคทีเรียและกลิ่นไมพึงประสงค

Nano Titanium Stainless Pre-Filter
แผนกรองผลิตจากสเตนเลสเคลือบนาโน ไททาเนียม สามารถปองกันและยับยั้งแบคทีเรียไดถึง 99% 

และทำความสะอาดไดงาย

UV LED สงรังสีเพ�อยับยั้งการแพรกระจายของแบคทีเรียไดถึง 99% 

ชองปลอยลม บานสวิง และแผนกรอง ผลิตจากสเตนเลสสามารถปองกันแบคทีเรียไดถึง 99% 

และลดการสะสมฝุนไดถึง 50%

แผนกรองอากาศเคลือบสารนาโน ไททาเนียมและสารสกัดจากวาซาบิ ชวยปองกันแบคทีเรีย 

สารกอภูมิแพ เชื้อรา และกลิ่นไมพึงประสงค

Smart Swing
เปลี่ยนทิศทางการปลอยลมเย็นโดยอัตโนมัติตามสภาวะของแตละบุคคล เชน จำนวนคนในหอง 

ตำแหนงที่อยูของแตละคน รูปแบบการทำกิจกรรม อุณหภูมิ และปริมาณแสงอาทิตยที่สองเขามาในหอง

Powerful Mode
กดปุม Powerful Mode เพ�อเขาสูโหมดเรงความเย็นเร็วและปรับความแรงของพัดลมสูงสุดไดทันที

Sleep Mode
ตั้งเวลาใหเคร�องปรับอากาศหยุดการทำงานในเวลาที่กำหนด ขณะที่คุณหลับ
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