ว�ธีใหม คลายรอนใหบานอยางตรงจ�ด
นวัตกรรมถายเทอากาศเพ�่อบานอยูสบาย จาก เอสซีจ�
ชวยใหบานเย็นลง

2-5 องศา

ติดตั้งงายภายในวันเดียว

ชวยลดพลังงานจากการ
เปดเคร�่องปรับอากาศลงได
เฉลี่ยอยางนอย

10%

ทำงานอยางไร
เปนระบบการทำงานอัตโนมัติ จากหลักการถายเทอากาศ โดยติดตั้งอ�ปกรณตามตำแหนงตางๆของบาน
เพ�่อลดความรอนสะสมภายในตัวบานและโถงหลังคา จ�งทำใหอ�ณหภูมิภายในบานเย็นลง อยูสบายมากข�้น

อ�ปกรณในระบบประกอบดวย

1

ตําแหนงการติดตั้ง

Intake Air Grille
ชองเติมอากาศติดผนัง

งกัน

ฝุน
P

M

2.5

ทำหนาที่เติมอากาศใหมเขาสูตัวบาน เพ�่อใหมี
การถายเทอากาศภายในบาน อยางสม่ำเสมอ
จ�ดเดน มี Filter ปองกันแมลง และฝุน PM 2.5

2

3

ปอ

ติดตั้งบร�เวณผนังบานชั้นลาง

Ceiling Ventilator - CV
ชุดระบายอากาศฝาเพดาน

ทำหนาทีเ่ รงการระบายอากาศภายในบาน เขาสู
โถงหลังคา

2

บานเย็นลง

2-5

ติดตั้งที่ฝาเพดานบร�เวณโถงบันได

ํC

3

Solar Roof Tile Ventilator
- SRTV

ชุดกระเบื้องระบายความรอนในโถงหลังคา

ติดตั้งงายภายใน 1 วัน

ทำหนาทีเ่ รงการระบายอากาศภายในโถงหลังคา
ออกสูนอกตัวบาน ชวยใหบานเกิดการระบาย
ความรอนตลอดเวลา
จ�ดเดน • มีเทคโนโลยี Double Protection ปองกันน้ำฝน
ยอนเขาหลังคาดวยอ�ปกรณ SRTV และกระเบือ้ ง
ปลองทีอ่ อกแบบโดยเฉพาะ
• ติดตัง้ งายไมตอ งเจาะ เพ�ยงเปลีย่ นแผนกระเบือ้ ง

1

ติดตั้งบร�เวณผืนหลังคา

การเปลี่ยนแปลงของอ�ณหภูมิในบาน
เมื่อติดตั้งระบบ Active AIRflowTM System
อ�ณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.5 องศา

ประโยชนที่เจาของบานจะไดรับ
ชวยลดอ�ณหภูมิ
ในบานได 2-5 องศา
และ10-15 องศา ในโถงหลังคา

อยูสบาย บานไมอบอาว

ถายเทอากาศ

ชวย
ได ไมนอยกวา 7-10 รอบ/ชม.

เติมอากาศใหม

เขาสูตัวบานสม่ำเสมอ ทำให
บานมีการถายเทอากาศดีข�้น
✓ ลดกลิ�นอับภายในบาน
✓ ลดการเกิดเชื้อรา*
✓ ลดความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ
*เชื้อรามักเกิดจากความชื้นสะสมภายในบานโดยไมมีการถายเทอากาศ

อ�ณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 31.4 องศา

บานทั่วไป
ชวยลดพลังงานจากการ
เปดเคร�่องปรับอากาศลงได
เฉลี่ยอยางนอย

10%

บานที่ติดตั้ง Active AIRflowTM System

Active AIRflowTM System

สามารถเลือกระบบควบคุมการทํางานไดจาก 3 Package ดังนี้
1

แพ็คเกจ COMPACT

จํานวนอ�ปกรณ ในระบบ

Timer
ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ดวยการตั้งคา
การทำงาน และหยุดทำงานตามเวลาที่กำหนด

Intake Air
Grille จ�ด

2

2

แพ็คเกจ SMART
Smart Display
ควบคุมการทำงานอัตโนมัติดวยการตั้งคาใหระบบทำงาน
และหยุดทำงาน เมื่ออ�ณหภูมิในบานเปนไปตามที่กำหนด
แสดงผลอ�ณหภูมิผานหนาจอ Smart Display

3

แพ็คเกจ PREMIUM
Smart Mobile Application
ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ แสดงผลรายละเอียดของระบบ
ผานแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟน สามารถสั่งงานระบบได
แม ไมอยูบาน

Ceiling
Ventilator จ�ด

1

Solar Roof Tile
Ventilator จ�ด

2

หมายเหตุ
• จํานวนการใชงานของอ�ปกรณขางตน คํานวณจากบาน 2 ชั้น
พ�้นที่ 170 ตร.ม.
• จํานวนการใชงานของอ�ปกรณ เปลี่ยนแปลงตามพ�้นที่ใชสอย
• หากเปลี่ยนวัสดุ SRTV จาก Powder Coating เปน Stainless
จะมีคาใชจายเพ��มเติม 2,500 บาท ตอ 1 ชุด
• หลังคาที่สามารถติดตั้งได ไดแก หลังคาคอนกร�ตแบรนดทั่วไป
(ตรวจสอบ ณ จ�ดขาย), หลังคาเอสซีจ� รุน ซีแพค, รุน เพรสทีจ,
รุน นิวสไตล (ยกเวน นิวสไตล รุน โอเร�ยลทอล และรุน ทิมเบอร),
รุน เซลิกา, รุน เอ็กซเซลลา และหลังคาเมทัลชีทลอนมาตรฐาน
ทุกแบรนด

เพ��มประสิทธิภาพสูงสุดเพ�่อการ แกไขปญหาบานรอน อบอาว
ดวยการติดตั้ง Active AIRflowTM System รวมกับฉนวนกันความรอน

ชวยลดอ�ณหภูมิ
ในบานได 2-5 องศา
และ10-15 องศา ในโถงหลังคา

ปองกันความรอน
จากภายนอกเขาสูตัวบาน
ไดดีกวา
เทา*

2-3

ระบายความรอน
และถายเทอากาศ
ไดดีกวา

20 เทา*

ชวยประหยัดพลังงาน

ที่ใชในการทำงานของ
เคร�่ืองปรับอากาศกวา16-20%

*เปร�ยบเทียบกับบานที่ไมไดติดตั้ง Active AIRflowTM System และฉนวนกันความรอน

• การออกแบบตำแหนงและจำนวนอ�ปกรณข�้นอยูกับทิศทาง รูปแบบบาน และรูปทรงของหลังคา
• หลังคาที่สามารถติดตั้งได ไดแก หลังคาคอนกร�ตแบรนดทั่วไป (ตรวจสอบ ณ จ�ดขาย), หลังคาเอสซีจ� รุน ซีแพค, รุน เพรสทีจ, รุน นิวสไตล (ยกเวน นิวสไตล รุน โอเร�ยลทอล
และรุน ทิมเบอร), รุน เซลิกา, รุน เอ็กซเซลลา และหลังคาเมทัลชีทลอนมาตรฐาน ทุกแบรนด
• ประสิทธิภาพของระบบข�้นอยูกับสภาวะแวดลอมของบาน และกิจกรรมที่เกิดข�้นภายในบาน
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