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เรียกไดวาเปนชวงเวลาท่ีเราทุกคนตองตอสูกับส่ิงท่ี
มองไมเห็น และสัมผัสไมไดอยางเชื้อไวรัส COVID-19
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางไมเลือกชนชั้นนั้น ก็ทวี
ความรุนแรงเพ่ิมข้ึนท้ังทางสังคม และเศรษฐกิจ เมื่อ
เปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได เราก็ตองเผชญิกับวิกฤตคร้ัง
นี้อยางมีสติ และมีการวางแผนอยางรอบคอบท้ังใน
ระยะส้ัน และระยะยาว เพราะไมมีใครตอบไดวาวิกฤต
คร้ังนี้จะจบลงเมื่อใด และขอเปนกําลังใจใหกับทุกทาน
โดยเฉพาะคณะแพทย ผูทํางานดานสาธารณสุขทุก
ทานดวยครับ

ในแงมุมของการทําธุรกิจ เคร่ืองปรับอากาศ ‘เทรน’
ยังคงใหการบริการลูกคาทุกทานตามปกติ โดยไดจัด
เตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหแกพนักงานท่ี
ตองทํางานใหบริการและพบปะลูกคาอันหลีกเลี่ยงไม
ได รวมถึงเปล่ียนมาใชการประชุมทางออนไลนท้ัง
ในกลุมพนักงาน และลูกคา

รวมท้ัง e-Magazine ฉบับนี้ เรายังมีสาระความรูท่ีมี
ประโยชนเร่ืองไวรัส COVID-19 กับการใชเคร่ืองปรับ
อากาศ รวมถึงบทความเก่ียวกับเทคโนโลยีการฟอก
อากาศท่ีสามารถออกแบบและติดตั้งกับเคร่ือง AHU
ของ Trane แบบสําเร็จจากโรงงาน เรียกวา ‘Trane
Catalytic Air Cleaning System (TCACS)’ ซึ่งชวย
ลดการปนเปอนทางชวีภาพและสารเคมใีนอากาศภาย
ในอาคาร เพ่ือเปนการปรับปรุงคุณภาพอากาศภาย
ในอาคารและสุขภาพสําหรับผูอยูอาศัยท้ังหมด
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Stand in your building’s lobby and take a deep breath. You have followed
all building codes. Your ventilation system is bringing outside air into your
building. But does it feel fresh? Is it as clean as you want it to be?

Outside air can contain contaminants. People bring germs into the building.
And any new furnishings added to the building often introduce odor and
volatile organic compounds (VOCs).

Even though your HVAC system has filters, you may still be circulating
germs, viruses, VOCs and other gases that are too small to be captured.

Equipping your air handler with a Trane Catalytic Air Cleaning System
(TCACS) can help reduce biological organisms such as spores, bacteria and
even the tiniest viruses.

It can also reduce irritating odors from organic compounds such as fumes
from paint, glue and cleaning chemicals, and capture airborne particulates
like dust and mold.

Photocatalyst

(TiO2)

Hole

Light 

or UV

Radical

Harmless

Electron

Photo Catalytic Oxidation: 

UV photons energize

a photo-catalyst

media panel, creating

highly reactive hydroxyl

radicals. Hydroxyl

radicals convert

organic compounds

into simpler compounds

and ultimately into

water and carbon dioxide.   

Process A B C & D

Component Cooling coil
Combination of photo catalytic oxidation (PCO)
and       ultraviolet germicidal irradiation (UVGI)  

Features
Chilled water or refrigerant 
heat exchanger.

A high-intensity UVGI area with a mesh panel coated with titanium 
dioxide (TiO2).

Actions

Captures 90% of the larger 
airborne biocontaminants 
and other particles (1-3 
micro sizes) and 75% of 
the small ones (0.3-1 micro 
sizes).

* -

rated in the ASHRAE STd 52.2

1.  Cools down warm air 
to lower humidity level 
through condensation 
so air becomes more 
comfortable and drier.

2.  Drains out collected 
moisture from the unit, 
reducing growth of 
mold and other mirco-
organisms.

1.  UVGI as part of PCO, penetrates into micro bio organisms that stay 
on coil and drainpan surfaces and damage their DNA bonds. 

2.  At the same time, the UVGI photons energies the TiO2 
(photo-

catalyst) to produce hydroxyl radicals,one of the most powerful 
oxidizing agents in nature to oxidize the remaining micro bio 
organisms that still stay in the air stream or those  that survived 
and passed through UVGI.

3.  The hydroxyl radicals also oxidize gases volatile organic 
compounds and odors.

4.  It oxidizes and converts them into harmless minute carbon dioxide 
and water vapor.

Target particles 
or climate

Mold spores and pollen. Temperature and humidity. Odors, VOCs, fungi, bacteria and viruses.

C

D

C DA B
Outside and 

re-circulating air 

enters system

Clean and 

fresh air 

exits system

Air handler design with TCACS

TCACS converts VOCs and 
biological contaminants into 
water and carbon dioxide.

Catalytic air cleaning explained. 
Airborne contaminants are captured, sterilized and vaporized.  

The TCACS is far more than an air filter.
It is a sophisticated system that integrates
three technologies :
1.   High-efficiency particle filtration
2.   Germ-killing ultraviolet light
3.   Photo-catalytic oxidation process  
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 •  For hotel guestroom

This system draws OA, processes and commissions it to 

bring CA into the hallway and to the fan coils above the 

ceiling of each guest room. The fan coil brings down the 

temperature further to cool the room. The bathroom 

exhaust fan operates to meet hotel codes. 

 •  For public areas such as airport, casino, assembly hall 

This system draws mixed air from outside and 

re-circulating paths, processes and commissions it to 

above the ceiling. The exhaust fan operates to meet 

local codes.

 •  For pharmaceutical and food processing rooms as well 

as laboratory

This system draws mixed air from outside and 

re-circulating paths, processes and commissions it to 

bring CA directly into the spaces though SA above 

the ceiling. The exhaust fan operates to meet local 

codes. In systems where 100% OA is required, RA will 

be eliminated and exhaust fan will operates to exhaust 

100% of the room air. 

 •  For diagnostic,treatment or  patient’s waiting room in 

healthcare

When central system is used to condition the patient’s 

waiting room to reduce cross-infection and odor 

or diagnostic and treatment rooms to reduce the 

potentially large discharges of possible water droplet 

nuclei into the room air, the system draws mixed air 

from outside and re-circulating paths, processes and 

commissions it to bring CA directly into the spaces 

operates to meet local codes.

Abbreviations:

CA = clean air        OA = outside air 

RA = return air        SA = supply air

Catalytic air cleaning employed. 

Here are some of the common installation plans for catalytic air cleaning system:

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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Catalytic air cleaning enjoyed. 

Why TCACS is your logical choice:

 •  Improved indoor environmental quality

The TCACS reduces biological organisms 

such as spores, bacteria and even the 

tiniest viruses. It also removes irritating 

odors and captures airborne particulates 

like dust and mold.

 •  Low maintenance

Maintaining the TCACS is simple; you 

with a normal HVAC system. The UV lights 

require a change only once in every 18 

months. 

 •  Self renewal design

The TCACS media panel is uniquely 

designed to continuously renew itself 

and has an expected lifespan of 15 years 

under normal use. 

 •  Operating consistency

As a Trane system, the factory-engineered 

and installed TCACS comes with the 

full package of renowned Trane system 

reliability and high performance.

 •  Higher productivity

As any CEO or president knows, people 

are the greatest asset of any company. 

Studies show that breathing cleaned air 

can help us think quicker and revitalize 

the body. TCACS reduces airborne spread 

of diseases and therefore, absenteeism.

 •  Energy saving

By combining three technologies in one 

system, TCACS helps building owners 

save in every aspect - material, space, 

operating cost, manpower, etc. 

 •  Improved building value

With enhanced comfort in guestrooms, 

retail units or meeting rooms, your 

building value naturally increases 

allowing you to command higher tenancy 

and rental premiums. 

Retail premisesFitness center

Casino Train station
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COVID-19
กับการใชเครื่องปรับอากาศ
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
Covid-19 ในประเทศไทย มีขอสงสัยสอบถาม
เขามามากวาเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชตามบาน
หรือสํานักงานนั้นมีโอกาสแพรเชื้อ Covid-19
ไดหรือไม วันนี้ เทรน ขอคลายขอกังวลสงสัย
บางประเด็นรวมถึงเสนอแนะแนวทางปองกัน
เพื่อใหทุกทานปลอดภัยจากเชื้อและสามารถ
กาวผานสถานการณนี้ไปดวยกัน

ตอคําถามท่ีวาเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชตาม
บานเรือนหรือสํานักงานสามารถเปนแหลง
สะสมและมีโอกาสแพรเชื้อ Covid-19  ไดหรือ
ไมนั้น ขอยํ้าเตือนขอเท็จจริงเก่ียวกับเชื้อ
Covid-19 กอนดังนี้
1. ไวรัส Covid-19 เปนไวรัสสายพันธุใหมแต
    อยูในตระกูลเดียวกับ SAR-Cov ซึ่งเชื้อจะ
    มีชีวิตอยูไดดีสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิ
    ตํ่าท่ี 22-25 ˚C และความชื้น 45-55% RH
2. เชื้อจะมีชีวิตอยูบนพื้นผิวไดเปนชั่วโมง
    โดยเฉพาะหากพื้นผิวนั้นมีความชื้นสูง
    หรืออุณหภูมิตํ่า
3. การแพรกระจายของเชื้อ สามารถแพรผาน
    การสัมผัสผูมีเชื้อ ละอองเสมหะ นํ้ามูก และ
    นํ้าลาย จากการไอหรือจาม

จากขอเท็จจริงขางตน จะพบวาเชื้อ Covid-19
สามารถมีชีวิตอยูไดนานในสภาวะของหองปรับ
อากาศ แตเรายังสามารถปองกันตัวเองใหปลอด
ภัยจากเชื้อได ดังนี้

1. ทําความสะอาดรีโมทคอนโทรล ซึ่งเปนสวนท่ีเรา
    ตองจับตองทุกวัน ควรหมั่นทําความสะอาดให
    บอยเพ่ือไมใหเปนแหลงพักเชือ้ โดยใชผาชบุนํา้ผสม
    สบู นํา้ยาลางจาน หรือสารฆาเช้ือ บิดหมาดๆ เพือ่
    ทําความสะอาดและเช็ดออกดวยน้ําเปลา หรือทํา
    ความสะอาดดวยแอลกอฮอล  สาํหรบัพ้ืน
    ผวิรอบเคร่ืองสงลมเยน็ แมเราจะมีโอกาส
    นอยในการไปสัมผัส เพราะสวนใหญแขวน
    อยูสูง แตก็ควรทําความสะอาดอยางสมํา่เสมอเพ่ือ
    ลดโอกาสในการเปนแหลงพักและสะสมเชื้อเชนกัน
2. ทําความสะอาดแผนกรองอากาศและผึ่งในท่ีรม
    ใหแหงสนิทอยางสมํ่าเสมอ
    สัปดาหละคร้ัง
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3. ลางเครื่องปรับอากาศใหญประจําป เพื่อทําความ
    สะอาดอุปกรณภายในเคร่ือง ลดโอกาสเส่ียงในการ
    สะสมเชื้อโรค และเชื้อโรคอ่ืนๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ
    ในการทําความเย็นใหกับเคร่ืองปรับอากาศสําหรับ
    หนารอน

4. ในกรณีท่ีจําเปนตองทํางานหรือเขาไปในหองปรับ
    อากาศท่ีมีคนมาก เชน สํานักงาน หรือรถไฟฟา
    ตองปองกันตนเองโดยใสหนากากอนามัยหรือ
    หนากากผาตลอดเวลา เพ่ือปองกันการติดเช้ือ    
    จากละอองเชื้อในอากาศ เพราะเคร่ืองปรับอากาศ
    แบบท่ัวไปท่ีใชในสํานักงานน้ัน ใชการหมุนเวียน
    อากาศในหองมาผานเครื่องปรับอากาศเพื่อทํา
    ความเย็นใหกับหอง เราจึงควรปองกันตัวเองโดย
    การใสหนากากตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงจาก
    การสัมผัสเชื้อในอากาศ
    เพราะอาจมีผูมีเชื้อแตไม
    แสดงอาการอยูภายในหอง
    ปรับอากาศเดียวกันก็เปนได

5. เปดใชเคร่ืองฟอกอากาศควบคูกับการใชเครื่อง
    ปรับอากาศ เพราะเคร่ืองฟอกอากาศจะใชฟลเตอร
    พิเศษท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการกรองอนุภาคขนาด
    เล็กรวมถึงอนุภาคของเชื้อโรคบางชนิดได

6. เปดใชระบบ Plasma หรือ Ionizer หากเคร่ืองปรับ
    อากาศของทานมีระบบดังกลาว เพราะจะชวยยังยั้ง
    การเจรญิเติบโตของเช้ือแบคทีเรียและไวรัสท่ีลอยอยู
    ในอากาศใหนอยลง

นอกจากนีแ้ลว ควรปฏบิติัตามคาํแนะนาํจากหนวยงาน
ภาครัฐอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
สัมผัสเชื้อ โดยเฉพาะการหมั่นลางมือดวยสบู นาน
อยางนอย 20 วินาทีตอคร้ัง และ Social Distancing
โดยหลกีเลีย่งการไปยงัสถานท่ีท่ีมผีูคนเปนจาํนวนมาก
หรือพยายามรักษาระยะหางของแตละบุคคลใหมาก
กวา 1 เมตรหากจําเปนตองออกไปขางนอก เพื่อให
สถานการณคลี่คลายและดีขึ้นโดยเร็ววัน
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1. The use of spring isolators is generally not recommended

     for Trane screw chillers. A neoprene pad is shipped with

     every Pueblo RTHD, it is enough material to put under the

     en�re surface of the chiller base.
2. The chiller base holes are meant for shipping purposes

    only, to secure the chiller to a wooden skid or pallet. The

    chiller base is not designed to support the weight of the

    chiller by a single point, as occurs when you mount the

    base on the spring isolator.  The chiller feet are spot

    welded, with no con�nuous line weld or reinforcing
    structure between feet and legs. The chiller base is meant

    to be supported across all of its length by the neoprene

    pad or on a rigid surface, such as a beam.

3. Suppor�ng the chiller by installing the isolators in the
    exis�ng shipping holes in the base is not recommended.
    This kind of installa�on puts stress at the joints of the
    refrigerant piping and between the evaporator and

    condenser.  Think of stress as generated by the can�lever
    effect.  Do not add more spring isolators in the other
    shipping holes in the base. If the chiller base was a solid

    structure that would be fine (such as RTAC), but since the
    chiller feet are connected by the chiller piping and the

    bolts that hold the evaporator and condenser, it is not a

                                              good option. If four additional

                                              spring isolators are installed,

                                                     the evaporator and condenser

                                                     would become two different
                                                     vibra�ng bodies, worsening
                                                     the vibra�on of the chiller.
                                                     Since this arrangement has not

                                                     been tested or designed for, it is

                                                     strongly discouraged.

Remember! this is an example
of what NOT to do.

INCORRECT Spring Isolator
Installa�on.

Pictures of a problema�c
spring isolator installa�on.
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4. If the spring isolators are s�ll to
    be used, ideally they should be

    mounted underneath a beam

    that is suppor�ng the overall
    weight of the chiller across the

    whole chiller base like on an

    I-beam or similar rigid support,

    not just point loads.
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Spare Parts
Pressure Independent
Control Valve 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ‘Belimo Pressure Independent Control Valve’

VALVE PIQCV EPIV EV

PIQCV

Actuator

Flow Rate (l/s)

Flow Rate Measuring
Principle

Flow Characteristic

Communicative
Control

Control Accuracy

Pipe Size (mm)

Control Type

Power Consumption
in Operation

Closing Pressure ∆ps

Differential Pressure
max∆

Differential Pressure
for Constant Flow
Volume

Warranty

Feature

0.058 – 0.58 l/s

-

-

Equal percentage (VDI/
VDE 2178), optimized in

the opening range

DN 15 – DN 25 

On-off/ Modulating

AC/DC 24V, AC230V

2.5 W

700 kPa

Nominal Voltage

350 kPa

16…350 kPa

-

5 years 5 years

• การทํางานรวมกันระหวาง
  differential pressure regulator
  และ 2 way valve
• แยกชิ้นสวน body กับ หัวขับ
• Spring diaphragm
• สามารถเลือกขนาดไดตาม
  flow rate โดยไมตองคํานวณ
  Cv, Kv

• ใช Flow sensor และ Electronic
  controller แทน Mechanic
  regulator
• ไมมี Spring diaphragm ซ่ึงทําให
  ไมมีแรงดันตกครอม
• มีระบบ flow monitoring
• Low different pressure ที่คอยล
  ตําแหนงสุดทาย

• Flow sensor ควบคุมการจายนํ้าเย็น
  ใหสัมพันธกับ BTU ที่ตองการ รวม
  ถึงการแสดงคา
• มี Temperature sensor สําหรับ
  การวัดอุณหภูมิ
• สามารถเชื่อมตอเขากับ Cloud
• แสดงผลแบบ Real time monitoring
• ลดคาใชจายระบบ pumping สําหรับ
  การจายปริมาณน้ําเย็นดวยเทคโนโลยี
  Delta T Management

BACnet, BACnet MS/TP,
Modbus TCP, MODbus RTU, MP-Bus

หรือ Conventional control

1 kPa…350 kPa (DN 15 - 50)
1 kPa…340 kPa (DN 65 - 150)

350 kPa (DN 15 - 50)
340 kPa (DN 65 - 150)

1400 kPa (DN 15 - 50)
690 kPa (DN 65 - 150)

4 W (DN 15 - 25)
5 W (DN 32 - 50)

10 W (DN 65 - 150)

AC/DC 24V

Modulating

AC/DC 24V

Modulating

DN 15 – DN 150DN 15 – DN 150

±5%±5%

Equal percentage
(VDI/VDE 2178), optimized

in the opening range
(switchable to linear)

Ultrasonic Volumetric Flow

0.35 - 45 l/s0.35 - 45 l/s

Ultrasonic Volumetric Flow

Equal percentage
(VDI/VDE 2178), linear

4.5 W (DN 15 - 50)
9.5 W (DN 65 - 150)

1380 kPa (DN 15 - 50)
690 kPa (DN 65 - 150)

350 kPa (DN 15 - 50)
340 kPa (DN 65 - 150)

1 kPa…350 kPa (DN 15 - 50)
1 kPa…340 kPa (DN 65 - 150)

MP-Bus
หรือ

Conventional control

7 years

BELIMO Pressure Independent Control Valve คือ วาวลสําหรับควบคุมปริมาณนํ้าเย็นสําหรับเครื่องสงลมเย็น จากประเทศ
สวิสเซอรแลนด สามารถเลือกขนาดวาวลไดงายไมซับซอน ขนาดครอบคลุมกับปริมาณ Flow rate ท่ีตองการ ไมตองมีการติดตั้ง
Balancing valve เพราะเปนวาวลท่ีมี Pressure regulator หรือ Flow sensor ในตัว ทําใหการควบคุมปริมาณนํ้าเย็นคงท่ี ไมขึ้นกับ

แรงดันท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระบบ สงผลใหติดตั้งงาย สามารถชวยประหยัดคางานติดตั้งได

Electronic Pressure Independent ValvePressure Independent Quick Compact Valve Energy Valve

BELIMO
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ขอบคุณ
เน้ือหาและ
ภาพประกอบ
จากสมาคม
ศิษยเกาอาชีว
อนามัย และ
ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัย
มหิดล

รูทันและปองกันการติดเชื้อ COVID-
19
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Job Recruitment

Control &
Contracting กรุงเทพฯ 1Control Sales Engineer

Unitary กรุงเทพฯ 1VRF Sales Engineer

Applied
กรุงเทพฯ 1Sales Engineer

กรุงเทพฯ 1Project Engineer

Service
Solutions

ภูเก็ต

3

1กรุงเทพฯ

1กรุงเทพฯ

1กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 3

1

กรุงเทพฯField Service Engineer / Technician

Customer Service Consultant
(Sales Engineer)

Senior Order Registrater Officer
(บัญชี)
Parts & Tools Manager

Customer Care Representative
(Call Center)

  แผนก                                    ตําแหนง                                   อัตรา

บางกะป, คลองเตย


