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มุ ม มองในการใช ชี วิ ต และการทํ า ธุ ร กิ จ ที่ ใ ส ใ จในการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมเริ่มขยายตัว
ในวงกวาง ภาครัฐและภาคเอกชนตางออกมาตรการ
เพื่อสนับสนุนและตอยอดสูแนวทางการปฎิบัติมากขึ้น
ไดแก การเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนตรูปแบบ
ใหมจากเดิมเก็บตามขนาดเครื่องยนต มาเก็บตามการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) โดยในอนาคต
อาจขยายมาสูก
 ารเก็บภาษีจากการปลอยกาซคารบอน
ไดออกไซดของอาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
รวมถึงบานพักอาศัย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ภาค
สวนตางๆ ควรวางแผนรองรับในเรื่องอาคารอนุรักษ
พลังงาน เพื่อประโยชนแกธุรกิจและสังคมอยางยั่งยืน
สําหรับทางเลือกที่ชวยประหยัดพลังงานใหกับอาคาร
คือการเลือกใช HIGH EFFICIENCY CHILLER ควบคู
ไปกับ VSD (VARIABLE SPEED DRIVE) CHILLER ;
VSD หรื อ ที่ รู  จั ก กั น ว า เครื่ อ งปรั บ ความเร็ ว รอบ
(INVERTER) นอกจากรูปแบบที่ติดตั้งมาพรอมกับ
อุปกรณตางๆ จากโรงงาน เชน VSD CHILLER แลว
ยังมีแบบที่ติดตั้งเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อการประหยัด
พลังงานสําหรับเครื่อง SCREW CHILLER...ทานที่สน
ใจชิลเลอรประสิทธิภาพสูง หรือการติดตั้ง VSD เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพสําหรับเครื่องSCREW CHILLER ที่
ใชอยูเ ดิม สามารถติดตอ ‘เทรน’ ไดในทุกชองทางครับ
info.tranethailand@trane.com
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TR ANE F AM ILY...G ET TOGETHER

ภาพบรรยากาศดีๆ ในงาน
Trane Family…Get Together เมื่อวันศุกร
ที่ 20 กันยายน 2562 ที่ ‘เทรน’ ไดเชิญทาน
ตัวแทนจําหนายเพือ
่ สังสรรค และทํากิจกรรม
รวมกันที่จังหวัดระยองและชลบุรี โดยภายใน
งานมี กิ จ กรรมสํ า หรั บ กอล ฟ ที่ จั ด ขึ้ น ณ
สนามกอลฟระยอง กรีนวัลเลย คันทรีคลับ
ใหเขารวมแขงขันและรวมสนุกกัน รวมไปถึง
กิจกรรมที่พาทุกทาน ไหวพระ สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดญานสังวรารามวรมหวิหาร
และ Yatch White Party กิจกรรมลองเรือ
ยอรช เคลาวิวทะเลสวยๆ ณ เกาะคราม และ
เกาะลิง จังหวัดชลบุรี

‘เทรน’ ขอบคุณตัวแทนจําหนายทุกทานที่อยู
เปนครอบครัว ‘เทรน’ มาอยางยาวนาน...
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'เทรน' รวมแสดงความยินดีกับศูนยการคา Mixt Chatuchak (มิกซ จตุจักร)
โดยบริษัท พิริยา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในงาน Grand Opening
ฉลองเปดศูนยการคาฯ เมื่อวันศุกรที่ 6 กันยายน 2562 ณ ลาน Event Galleria
ชั้น 1 ศูนยการคามิกซ จตุจักร

‘เทรน’ เขารวมพิธีลงนามโครงการที่ปรึกษาพลังงาน ภายใตโครงการนํารองมาตรการบังคับใชเกณฑมาตรฐาน
อนุรักษพลังงานสําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงาน หรือ Energy Efﬁciency Resources Standard (EERS) ซึ่ง
จัดขึ้นโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หองออดิทอเรียม อาคาร
ท.103 สํานักงานใหญ กฟผ. โดยภายในงานไดรับเกียรติจาก คุณสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน เปนประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผานมา...เครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ ไดจัดฝกอบรมฝายขายและทีมชางของ
หจก. เอส.อาร เครื่องเย็น จ.จันทบุรี โดยบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมอบรม และใหการสนับสนุน
เครื่องปรับอากาศ 'เทรน' มาอยางดีมาโดยตลอด
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Product Knowledge

’

Error Code
รุน PASSIO

ปจจุบัน ‘เทรน’ มีแอปพลิเคชัน

“TRANE THAILAND” เพื่อตรวจสอบ
อาการผิดปกติเบื้องตนจาก Error Code
โดยการเลือกแอปพลิเคชัน เลือกที่เมนู

’

เซอรวิส (Service) และเลือกรุนเครื่อง
ปรับอากาศที่ตองการ
ดาวนโหลดไดทั้งระบบ
IOS หรือ Android

Android – Google Play
https://goo.gl/3CYHbc
IOS - App Store
https://goo.gl/9aqj7N

โคด

ความผิดปกติ

รายละเอียด

การแกไข

E1

ตัวปองกัน High Pressure
ตัดการทํางาน
(เฉพาะรุน 24,000 BTU)

• การระบายความรอน CDU ไมดี
• พัดลมระบายความรอน CDU ไมทาน
• สาย High Pressure ขาดหรือชํารุด

ทําความสะอาด Coil CDU , ตรวจสอบ
การระบายลมรอน CDU , เปลี่ยน Cap.
Run Motor หรือ Motor , เปลี่ยนสาย
ไฟ , เปลี่ยน High Pressure Protector

E5

ระบบปองกันไฟเกิน

ไฟตก ตัวปองกันระแสเกินทํางาน

ตรวจสอบแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา

H3

ตัดการทํางาน Comp,
Overload

• นํ้ายาทําความเย็นนอย ระบบตัน
• Compressor มีความรอนสูง

ตรวจสอบระดับนํ้ายา, Cap Tube,
การระบายความรอน CDU, ตรวจสอบ
กระแส Compressor

H6

DC Motor FCU ไมทํางาน

DC Motor ไมทํางาน

ตรวจสอบแผง PCB, ตรวจสอบทิศการ
หมุน Motor และแรงดันไฟฟา, ตรวจสอบ
ขั้ว Terminal ของสายไฟ

F1

Room Sensor ไมทํางาน

ตัว Room Sensor ขาดหรือชํารุด

เปลี่ยนสายไฟ , เปลี่ยน Room Sensor

F2

Freeze Sensor ไมทํางาน

ตัว Freeze Sensor ขาดหรือชํารุด

เปลี่ยนสายไฟ , เปลี่ยน Freeze Sensor

F4

CDU Liquid Temp Sensor
ไมทํางาน

• ทอ Liquid มีอุณหภูมิสูง
• CDU ไมสามารถระบายความรอน

ตรวจสอบการตอสาย Sensor ระหวาง
FCU และ CDU , ตรวจสอบการระบาย
ความรอน CDU

F0

ตัวปองกันการเกิดนํ้าแข็ง
ตัดการทํางาน

นํ้ายาทําความเย็นนอย

ตรวจสอบระบบทอ,
ตรวจสอบแรงดันนํ้ายา

C5

ไมไดใส Jumper

ไมมี Jumper ที่แผงคอนโทรล

ตรวจสอบ Jumper บน แผง PCB
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Enﬁgineers Update

turning air distribution upside down…

Underﬂoor Air Distribution
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Enﬁgineers Update
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Enﬁgineers Update
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Enﬁgineers Update
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Engineers Update
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Engineers Update
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Engineers Update
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Engineers Update

ปายแสดงอันตรายของสารเคมี
ตามมาตรฐาน NFPA
ปายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี จะบอกใหทราบถึงความรุนแรงของ
สารเคมีตามมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association)
ซึ่งปายจะมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมรูปขาวหลามตัด (Diamond Sign) แบง
เปน 4 สวน มองเห็นเปนรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด 4 รูปติดกัน ดังรูป
โดยในแตละรูปสีเ่ หลีย
่ มเล็ก จะแบง ออกเปน 4 สี โดย สีแดงอยูด
 า นบนสุด
สีนํ้าเงินอยูดานซาย สีเหลืองอยูดานขวา และสีขาวอยูดานลางของรูปสี่
เหลี่ยม ซึ่งแตละสีมีความหมาย ดังแสดงในตาราง
สีแดง

ความไวไฟ

แบงออกเปน 5 ระดับ
0 ไมติดไฟ
1 จุดวาบไฟ สูงกวา 93 องศาเซลเซียส
2 จุดวาบไฟ ตํ่ากวา 93 องศาเซลเซียส
3 จุดวาบไฟ ตํ่ากวา 38 องศาเซลเซียส
4 จุดวาบไฟ ตํ่ากวา 22 องศาเซลเซียส

สีนํ้าเงิน

ผลของสารเคมีตอสุขภาพ

แบงออกเปน 5 ระดับ
0 ปลอดภัย ไมอันตราย
1 อันตรายนอย อาจทําใหเกิดการระคายเคือง
2 อันตรายปานกลาง อาจเกิดอันตราย หากสูดหายใจเขาไป
3 อันตรายสูง ทําใหเกิดการกัดกรอน หรือเปนพิษ ควรหลีก
เลี่ยงการสัมผัสหรือสูดหายใจเขาไป
4 อันตรายถึงตาย ตองใชอุปกรณปองกันชนิดพิเศษ

สีเหลือง

ความไวในการเกิดปฏิกิริยา

แบงออกเปน 5 ระดับ
0 ไมไวตอการเกิดปฏิกิริยา
1 อาจเกิดปฏิกิริยา เมื่อโดนความรอน
2 ไวตอการเกิดปฏิกิริยารุนแรง
3 ความรอน หรือการกระแทก อาจทําใหเกิดการระเบิดได
4 เกิดระเบิดได

สีขาว

ขอมูลสําคัญเพิ่มเติม

แบงออกเปน 5 ระดับ
W
หามสัมผัสกับนํ้าโดยเด็ดขาด
COR สารมีฤทธิ์กัดกรอน
OXY สารออกซิไดซ
สารกัมมันตรังสี
ACID กรด
ALK สารอัลคาไลน
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แผนก

ตําแหนง

Unitary

DEALER SALES FULFILLMENT

Control &
Contracting

SALES

SALES

Service
Solutions

SERVICE

Assistant Service Manager

อัตรา
พัทยา

1

กรุงเทพฯ

1

กรุงเทพฯ

1

พัทยา

1

Sales Engineer (EBS)

กรุงเทพฯ

1

Control Sales Assistant Manager

กรุงเทพฯ

1

กรุงเทพฯ
ภูเก็ต

2
1

ภูเก็ต

1

Service Engineer
Field Service Engineer / Technician

Contracting Sales Engineer

Contracting Assistant Manager

Residential Sales Manager

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่...

กรุงเทพฯ

1

คุณพรรณี จันทนภุมมะ (พี่ติ๊ง)
โทร. 02 761 1111 ตอ 8903
มือถือ & Line 0888096790
* พื้นที่ทํางาน
e-mail : Punnee.Chandanabhumma@trane.com

