
ช�วยลดพลังงานจากการ
เป�ดเคร�่องปรับอากาศลงได�
เฉลี่ยอย�างน�อย 10%

ว�ธีใหม� คลายร�อนให�บ�านอย�างตรงจ�ด

นวัตกรรมถ�ายเทอากาศเพ�่อบ�านอยู�สบาย จาก เอสซีจ�

ช�วยให�บ�านเย็นลง

2-5 องศา
ติดตั้งง�ายภายในวันเดียว

หาซื้อได�ที่ SCG HOME และร�านค�าวัสดุก�อสร�างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome 
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ประโยชน�ที่เจ�าของบ�านจะได�รับ

อยู�สบาย บ�านไม�อบอ�าว
ช�วย ถ�ายเทอากาศ 
ได� ไม�น�อยกว�า 7-10 รอบ/ชม.

เติมอากาศใหม�
เข�าสู�ตัวบ�านสม่ำเสมอ ทำให�
บ�านมีการถ�ายเทอากาศดีข�้น

✓ ลดกลิ�นอับภายในบ�าน
✓ ลดการเกิดเชื้อรา*
✓ ลดความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ�

ช�วยลดอ�ณหภูมิ
ในบ�านได� 2-5 องศา 
และ10-15 องศา ในโถงหลังคา 

*เชื้อรามักเกิดจากความชื้นสะสมภายในบ�านโดยไม�มีการถ�ายเทอากาศ

เป�นระบบการทำงานอัตโนมัติ จากหลักการถ�ายเทอากาศ โดยติดตั้งอ�ปกรณ�ตามตำแหน�งต�างๆของบ�าน
เพ�่อลดความร�อนสะสมภายในตัวบ�านและโถงหลังคา จ�งทำให�อ�ณหภูมิภายในบ�านเย็นลง อยู�สบายมากข�้น

ทำงานอย�างไร

บ�านเย็นลง
2-5  ํC
ติดตั้งง�ายภายใน 1 วัน

บ�านที่ติดตั้ง Active AIRflowTM Systemบ�านทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงของอ�ณหภูมิในบ�าน
เมื่อติดตั้งระบบ Active AIRflowTM System

อ�ณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.5 องศา อ�ณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 31.4 องศา
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Intake Air Grille 
ช�องเติมอากาศติดผนัง

ทำหน�าที่เติมอากาศใหม�เข�าสู�ตัวบ�าน เพ�่อให�มี
การถ�ายเทอากาศภายในบ�าน อย�างสม่ำเสมอ

จ�ดเด�น มี Filter ป�องกันแมลง และฝุ�น PM 2.5

ทำหน�าท่ีเร�งการระบายอากาศภายในบ�าน เข�าสู�
โถงหลังคา

Ceiling Ventilator - CV
ชุดระบายอากาศฝ�าเพดาน

อ�ปกรณ�ในระบบประกอบด�วย ตําแหน�งการติดตั้ง

ติดตั้งบร�เวณผนังบ�านชั้นล�าง

ติดตั้งที่ฝ�าเพดานบร�เวณโถงบันได

ติดตั้งบร�เวณผืนหลังคา

Solar Roof Tile Ventilator 
- SRTV
ชุดกระเบื้องระบายความร�อนในโถงหลังคา 
ทำหน�าท่ีเร�งการระบายอากาศภายในโถงหลังคา 
ออกสู�นอกตัวบ�าน ช�วยให�บ�านเกิดการระบาย
ความร�อนตลอดเวลา

จ�ดเด�น • มีเทคโนโลยี Double Protection ป�องกันน้ำฝน
    ย�อนเข�าหลังคาด�วยอ�ปกรณ� SRTV และกระเบ้ือง
    ปล�องท่ีออกแบบโดยเฉพาะ
  • ติดต้ังง�ายไม�ต�องเจาะ เพ�ยงเปล่ียนแผ�นกระเบ้ือง 

ป�องกันฝุ�น PM 2.5
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•  การออกแบบตำแหน�งและจำนวนอ�ปกรณ�ข�้นอยู�กับทิศทาง รูปแบบบ�าน และรูปทรงของหลังคา
• หลังคาที่สามารถติดตั้งได� ได�แก� หลังคาคอนกร�ตแบรนด�ทั่วไป (ตรวจสอบ ณ จ�ดขาย), หลังคาเอสซีจ� รุ�น ซีแพค, รุ�น เพรสทีจ, รุ�น นิวสไตล� (ยกเว�น นิวสไตล� รุ�น โอเร�ยลทอล
 และรุ�น ทิมเบอร�), รุ�น เซลิกา, รุ�น เอ็กซ�เซลล�า และหลังคาเมทัลชีทลอนมาตรฐาน ทุกแบรนด�
• ประสิทธิภาพของระบบข�้นอยู�กับสภาวะแวดล�อมของบ�าน และกิจกรรมที่เกิดข�้นภายในบ�าน
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แพ็คเกจ PREMIUM
Smart Mobile Application 
ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ แสดงผลรายละเอียดของระบบ
ผ�านแอปพลิเคชั่นบนสมาร�ทโฟน สามารถสั่งงานระบบได�
แม�ไม�อยู�บ�าน
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แพ็คเกจ COMPACT
Timer 
ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ด�วยการตั้งค�า
การทำงาน และหยุดทำงานตามเวลาที่กำหนด

แพ็คเกจ SMART
Smart Display 
ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด�วยการตั้งค�าให�ระบบทำงาน
และหยุดทำงาน เมื่ออ�ณหภูมิในบ�านเป�นไปตามที่กำหนด
แสดงผลอ�ณหภูมิผ�านหน�าจอ Smart Display

Active AIRflowTM System 
สามารถเลือกระบบควบคุมการทํางานได�จาก 3 Package ดังนี้

จํานวนอ�ปกรณ�ในระบบ

Intake Air 
Grille 2 จ�ด

Ceiling 
Ventilator 1 จ�ด

Solar Roof Tile 
Ventilator 2 จ�ด

หมายเหตุ

• จํานวนการใช�งานของอ�ปกรณ�ข�างต�น คํานวณจากบ�าน 2 ชั้น

 พ�้นที่ 170 ตร.ม.

• จํานวนการใช�งานของอ�ปกรณ� เปลี่ยนแปลงตามพ�้นที่ใช�สอย

• หากเปลี่ยนวัสดุ SRTV จาก Powder Coating เป�น Stainless

 จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 2,500 บาท ต�อ 1 ชุด

• หลังคาที่สามารถติดตั้งได� ได�แก� หลังคาคอนกร�ตแบรนด�ทั่วไป

 (ตรวจสอบ ณ จ�ดขาย), หลังคาเอสซีจ� รุ�น ซีแพค, รุ�น เพรสทีจ,

 รุ�น นิวสไตล� (ยกเว�น นิวสไตล� รุ�น โอเร�ยลทอล และรุ�น ทิมเบอร�),

 รุ�น เซลิกา, รุ�น เอ็กซ�เซลล�า และหลังคาเมทัลชีทลอนมาตรฐาน

 ทุกแบรนด�

เพ��มประสิทธิภาพสูงสุดเพ�่อการ แก�ไขป�ญหาบ�านร�อน อบอ�าว
ด�วยการติดตั้ง Active AIRflowTM System ร�วมกับฉนวนกันความร�อน
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ช�วยลดอ�ณหภูมิ
ในบ�านได� 2-5 องศา 
และ10-15 องศา ในโถงหลังคา

ป�องกันความร�อน
จากภายนอกเข�าสู�ตัวบ�าน

ได�ดีกว�า

*เปร�ยบเทียบกับบ�านที่ไม�ได�ติดตั้ง Active AIRflowTM System และฉนวนกันความร�อน

ระบายความร�อน
และถ�ายเทอากาศ
ได�ดีกว�า2-3 เท�า* 20 เท�า*
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ช�วยประหยัดพลังงาน
ที่ใช�ในการทำงานของ

เคร�่ืองปรับอากาศกว�า16-20%


