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PAC
เคร�่องแลกเปล่ียนอากาศ ประหยัดพลังงาน 

แบบติดผนัง

Wall Mounted Energy Recovery Ventilator



อากาศภายในหองท่ีเราพักอาศัยหร�อใชงาน โดยเฉพาะหองท่ีเปดเคร�่องปรับอากาศอยูเปนเวลานานๆ 

จะมีกาซคารบอนไดออกไซดในปร�มาณมาก* เน่ืองจากอากาศเดิมภายในหองไมมีการถายเท การทําให

อากาศภายในหอง สามารถหมุนเว�ยน แลกเปล่ียนกับอากาศภายนอกไดตอเน่ืองตลอดเวลา จะชวย

ทําใหภายในหองมีปร�มาณออกซ�เจนเพ่ิมข�้น ลดปร�มาณกาซคารบอนไดออกไซดลง 

* คามาตรฐานของ American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) กําหนดความเขมขน

  ของกาซคารบอนไดออกไซดไวท่ีไมเกิน 1,000 ppm. อันแสดงถึงการระบายอากาศท่ีมีประสิทธ�ภาพ 

อากาศท่ีดีจําเปนตอรางกาย

*2,*3 : Heat illness Prevention (Chapter 3) in “Heat illness Environmental Health Manual 2018”, P32 , Figure3-2 by Ministry of the Environment, Government of Japan. https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_3-1.pdf

*1 : Iwao Uchiyama (Department of Occupational Health, National Institute of Public Health) “Air and Human Beings : from the Physiological Viewpoint” (1999) https://ci.nii.ac.jp/naid/110008447936/

เราทาน อาหาร
ประมาณ

1.3 Kg.

เราทาน น้ำ
ประมาณ

1.2 Kg.

ตอวัน

ตอวัน
*2

*3

เปร�ยบเทียบคุณสมบัติของ  PAC EneRVent / เคร�่องฟอกอากาศ / พัดลมดูดอากาศ 

คุณสมบัติของ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีไดสูงสุด 75 ตรม.

ระบบการกรองประสิทธ�ภาพสูง 3 ช้ัน ประกอบดวย 

    แผนกรอง Pre-Filter ปองกันฝุนจากภายนอกอาคาร

    Activated Carbon ลดกล่ินท่ีไมพึงประสงค

    แผนกรอง HEPA Filter สามารถกรองฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 

    ไดถึง 99% เพ่ืออากาศบร�สุทธ�์

Energy Exchanger ประสิทธ�ภาพสูง สามารถแลกเปล่ียนอุณหภูมิ

และความช�้นไดอยางดี ไมกอใหเกิดเช�้อรา

ไมทําใหแอรทํางานหนักจากการเติมอากาศบร�สุทธ�์จากภายนอก

หนาจอแสดงคาอุณหภูมิ ความช�้น และ คาฝุน PM 2.5 แบบดิจ�ตอล

มีเซ็นเซอรวัดคาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในตัวเคร�่อง

ร�โมทควบคุมไรสาย สามารถต้ังเวลาหยุดการทํางานลวงหนาได

พัดลม DC ประสิทธ�ภาพสูงปรับแรงลมได 8 ระดับ

มีพัดลมสองชุดแยกอิสระสําหรับดึงอากาศบร�สุทธ�์เขาและดึงอากาศภายในหองออก

โหมดการทํางาน PURE สรางสภาวะแรงดันบวกภายในหอง

นวัตกรรมใหมจาก PAC ดีไซนสวยงาม ทันสมัย  

ใชงานงายแคเสียบปล๊ัก 

ตัวเคร�่องน้ําหนักเบา ติดต้ังงาย สะดวก รวดเร็ว มีอุปกรณติดต้ังครบชุด

สามารถดึงอากาศภายนอกจากดานหลังเคร�่องหร�อดานขางเคร�่องได 

ในกรณีพ้ืนท่ีจํากัด

ฟอกอากาศภายในหองใหสะอาดจากฝุนละออง

ดึงอากาศจากภายนอกเขามาภายในหอง เพ่ือเพ่ิม

ปร�มาณออกซ�เจน หมุนเว�ยนอากาศใหหองสะอาด สดช�่น

ลดอุณหภูมิของอากาศท่ีดึงเขามาจากภายนอก ดวย

อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน เคร�่องปรับอากาศทํางานนอยลง

กรองฝุน PM 2.5 และมลภาวะตางๆจากอากาศภายนอกกอนเขา

หองดวย HEPA Filter ไดถึง 99%

สรางสภาวะแรงดันบวกภายในหองเพ่ือปองกันไมใหอากาศ 

ฝุนละอองและมลภาวะตางๆจากภายนอกหองท่ีไมผาน 

การกรองไหลเขามาโดยไมพึงประสงค

คุณสมบัติ                                 เคร�่องฟอกอากาศ       พัดลมดูดอากาศ

เราหายใจรับอากาศ

ประมาณ

18 Kg.
ตอวัน

*1



ฟงกช่ันการทํางาน

Touch Screen Button

เลือกโหมดการทํางานดวยปลายน้ิวสัมผัส ไมวาจะเปนโหมดอัตโนมัติ, โหมด PURE 

หร�อปรับระดับแรงลมไดตามตองการ พรอมโหมด Sleep และต้ังเวลาปดลวงหนา

ไดดวยร�โมทไรสาย

PM 2.5 Monitor

มาพรอมกับเซ็นเซอรตรวจวัดอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ท่ีมีความแมนยําสูง

สามารถควบคุมความเร็วลมไดอัตโนมัติเม่ือมีคาท่ีสูงข�้น

Temperature & Humidity Monitor

แสดงคาอุณหภูมิและความช�้นภายในเพ่ือทราบสถานะอากาศภายในหอง

HEPA Filter With Activated Carbon Filter

กรองอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5 ไดถึง 99% พรอมลดกล่ินไมพึงประสงคจากภายนอก

เพ่ือใหไดอากาศท่ีบร�สุทธ�์เติมเขามาภายใน

High Efficiency Air To Air Energy Exchanger

อุปกรณแลกเปล่ียนอุณหภูมิและความช�้นประสิทธ�ภาพสูง เพ่ือใหอากาศบร�สุทธ�์ท่ีเขาสู

ในหอง มีอุณหภูมิและความช�้นลดลง ไมเพ่ิมภาระใหเคร�่องปรับอากาศ* อีกท้ังมี

คุณสมบัติท่ีไมเกิดเช�้อรา ม่ันใจถึงอายุการใชงานท่ียาวนาน

Exhaust DC Fan 8 Speed

พัดลมดูดอากาศจากภายในหองสูภายนอกแบบ DC ประสิทธ�ภาพสูง สามารถปรับ

แรงลมไดถึง 8 ระดับ ใชพลังงานไฟฟาต่ํา ไรเสียงรบกวน**

Intake Fresh Air DC Fan 8 Speed 

พัดลมเติมอากาศจากภายนอกสูภายในหองแบบ DC ประสิทธ�ภาพสูง สามารถปรับ

แรงลมไดถึง 8 ระดับ สามารถสรางใหเกิดสภาวะ Positive Pressure ใชพลังงาน

ไฟฟาต่ํา ไรเสียงรบกวน**

Pre-Filter 

แผนกรองช้ันตน ปองกันฝุนขนาดเล็กจากภายนอกอาคาร กอนสงอากาศเขาอุปกรณแลกเปล่ียน

อุณหภูมิและความช�้น

RA Pre-Filter

แผนกรองฝุนจากภายในหอง กอนสงอากาศเขา

อุปกรณแลกเปล่ียนอุณหภูมิและความช�้น

Fan Speed Indicator PM 2.5 , Temperature & Humidity Sensor

แสดงสถานะความเร็วพัดลม ตรวจจับฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 , อุณหภูมิ และความช�้น

*เม่ือเปร�ยบเทียบการเติมอากาศ

  แบบไมใชระบบ ERV 

**เม่ือเปดโหมด SLEEP

สวนประกอบ

1.   PAC EneRVent นําอากาศจากภายนอกอาคารเขามา โดยผาน Filter เพ่ือกรองฝุนละออง 

2.   อากาศท่ีผานการกรองแลว ว�่งผานอุปกรณแลกเปล่ียนอุณหภูมิและความช�้นภายใน

     ตัวเคร�่อง เพ่ือปรับอุณหภูมิและชวยลดภาระการทํางานของเคร�่องปรับอากาศ  

3.   กอนอากาศเขาสูภายในหอง จะผานตัวกรอง HEPA Filter ในข้ันตอนสุดทาย

4.   ระบบปรับอากาศภายในหอง จะไดรับอากาศสะอาดท่ีผานการกรองและปรับอุณหภูมิแลว

     ทําใหชวยลดภาระในการทําความเย็น ชวยลดคาใชจายของระบบปรับอากาศลงได

5.   อากาศสวนหน่ึงภายในหองหมุนเว�ยนสูอุปกรณแลกเปล่ียนอุณหภูมิและความช�้น

     กอนระบายออกสูภายนอก ทําใหอากาศภายในหองมีอากาศท่ีสะอาดถายเทหมุนเว�ยน

     อยูเสมอ

อากาศ

ภายนอกอาคาร

อากาศ

ภายนอกอาคาร

อากาศท่ีสะอาด เขามาเติมภายในหอง

อากาศภายในหอง ถูกนําออกไป

อากาศจากภายนอก ท่ีผานการแลกเปล่ียน

อุณหภูมิแลว นอกจากจะทําใหมีคาออกซ�เจน

ในอากาศท่ีสูงข�้น ยังชวยลดภาระการทํางาน

ของเคร�่องปรับอากาศลงอีก เม่ือเทียบกับ

พัดลมดูดอากาศแบบท่ัวไป

หลักการทํางาน

ลดมลภาวะภายในหองลงได 

เม่ือใช PAC EneRVent รวมกับเคร�่องปรับอากาศ จะกินไฟนอยกวาการใชพัดลมดูดอากาศ

แบบกระแสสลับไดถึง  

ภายใน 30 นาที

*เทียบกับอุณหภูมิอากาศในรอบ 1 ป

90% 
65%* 



ปร�มาณลมสูงสุด (m3/h)

โหมดการทํางาน

ระดับพัดลม

ประสิทธ�ภาพการแลกเปล่ียนความรอน

ประสิทธ�ภาพการแลกเปล่ียนความช�้น

กําลังไฟฟา (W)

เสียง (dBA)

น้ําหนัก (kg.)

เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีสูงสุด (m2)

ขนาดเคร�่อง (mm.)

150

Auto , Pure , Manual

DC 8 Speed

82%

60%

35

36

10

75

450x155x660

Maximum Coverage 
Area

Multification HEPA
Purification

Easy to Use Smart Control Silence OperationHeat ExchangerIndoor & Outdoor
Air Filtration

Auto Power Off 
Setting

PAC EneRVent นวัตกรรมใหมจาก PAC ดีไซนสวยงาม ทันสมัย เหมาะสำหรับ

หมุนเว�ยน  แลกเปลี่ยนอากาศในพื้นที่อยูอาศัย อาคารสำนักงาน โรงเร�ยน 

โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ฯลฯ ที่ตองการอากาศสะอาด สดช�่น ดวยการกรอง

ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยางมีประสิทธ�ภาพ เติมออกซ�เจนใหกับหอง ควบคุม

อุณหภูมิ และความช�้นใหอยูอยางสบายตัว 

ตัวเคร�่องมีน้ำหนักเบา ติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว มีอุปกรณติดตั้งครบชุด 

เพียงติดตั้ง ตอทอระบายอากาศดานหลังตัวเคร�่อง หร�อ ดานขางตัวเคร�่อง 

เขากับผนังอาคาร ใชไฟ 220 V. สะดวกตอการใชงาน งายเพียงเสียบปลั๊ก

ผนังอาคาร

ลมจายจากตัวเคร�่อง

อากาศภายในอาคาร

ภายในอาคาร

ภายนอกอาคาร

อากาศภายในหอง

ออกสูภายนอก

อากาศภายนอก

เขาสูภายในหอง

Specification

Installation

Size & Dimension
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