
ELITE INVERTER P R E M I U M  I N V E RT E R

AC-THAI-C-18

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ศูนยลูกคาสัมพันธพานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000
18/6 หมู 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th

พานาโซนิคไดรับมาตรฐาน ISO 14001
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• โปรดศึกษาข�อมูลการติดตั้งและคู�มือการใช�งานอย�างละเอียด
• ข�อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ�อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได�โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า 
• เนื้อหาของข�อมูล ณ เดือนมกราคม 2561
• สีของผลิตภัณฑ�อาจแตกต�างจากสีจร�งเนื่องจากข�อจำกัดด�านการพ�มพ�
• รูปภาพที่แสดงทั้งหมดมีวัตถุประสงค�เพ�่อการนำเสนอแต�เพ�ยงเท�านั้น

ห�ามเติมหร�อเปลี่ยนสารทำความเย็นนอกเหนือจาก

ชนิดที่ระบุไว� ผู�ผลิตจะไม�รับผิดชอบต�อความเสียหาย

และความปลอดภัยที่ลดน�อยลงอันมีสาเหตุมาจาก

การใช�สารทำความเย็นชนิดอื่น

เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค

2018 / 2019สำหรับห�างสรรพสินค�า
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เรามุ�งมั่นเพ�่อคุณภาพของอากาศที่ดีกว�า 

เพ�่อคุณภาพของชีว�ตที่ดียิ�งข�้น

1.3 1.4กก. กก.

ในแต�ละวันเราหายใจเอา

18กิโลกรัม

อากาศ
เข�าไปคนละ

ที่แผนกเคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค
เราตั้งใจจะส�งมอบสิ�งที่เป�นมากกว�าระบบทำความเย็นหร�อทำความร�อน

เราจ�งมุ�งมั่นสร�างสรรค�สิ�งที่เร�ยกว�า Quality Air For Life 
ที่ช�วยให�คุณรู�สึกเย็นสบายด�วยอากาศภายในอาคารที่มีคุณภาพดี 

ต�อคน
ต�อวัน

ต�อคน
ต�อวัน

อาหาร น้ำ

อากาศสะอาดเพ�่อพ�้นที่อยู�อาศัยที่สดชื่น
และปลอดภัยกว�า

FAST COOLING
RADIANT COOLING
SHOWER COOLING

กระแสลมที่ดีต�อสุขภาพ
เพ�่อความเย็นสบายยิ�งกว�า 

ประหยัดพลังงานเพ�่อประสิทธิภาพที่สูงข�้น

Air Is Life Air Is Comfort Air Is Energy 

Total Air Solutions
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1918

หลักการที่เรายึดมั่น

เพ�่อยืนหยัดบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว

คุณโคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ได�ก�อตั้งพานาโซนิคข�้นเมื่อป� 1918 ซ่ึงเป�นยุคที่การติดตั้งปลั๊กและเต�าเสียบในบ�าน 

ไม�สะดวกและทั่วถึงเหมือนป�จจ�บัน ด�วยความใส�ใจถึงคุณภาพชีว�ตของผู�คน เขาจ�งทุ�มเทอย�างเต็มกำลัง

เพ�่อพัฒนาหลากหลายผลิตภัณฑ�ใหม�ที่ล้ำหน�าด�วยนวัตกรรม ในป�นั้น พานาโซนิคเป�ดตัวหัวเสียบ

ปลั๊กไฟฟ�า (attachment plug) ซึ่งช�วยให�สามารถจ�ายไฟให�เคร�่องใช� ไฟฟ�าได�จาก ขั้วหลอดไฟ (light socket) 

ถัดมาคือ ขั้วหลอดไฟพร�อมหัวเสียบปลั๊ก (double cluster socket) ซึ่งช�วยให�สามารถจ�ายกระแสไฟให�หลอดไฟ

และเคร�่องใช� ไฟฟ�าได�พร�อมกันจากแหล�งเดียว แนวคิดดังกล�าวอาจเหมือนเป�นเพ�ยงเร�่องเล็กๆ แต�คุณภาพและ

คุณค�าของผลิตภัณฑ�นั้นส�งผลต�อชีว�ตของผู�คนจำนวนมากในสมัยนั้น ทำให�พานาโซนิคมีชื่อเสียง เป�นที่ยอมรับ 

และเร��มมีส�วนในการช�วยเหลือสังคมด�วยการนำเสนอผลิตภัณฑ�ที่ดีกว�าในราคาที่เหมาะสม ตั้งแต�นั้น 

โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างมาก แต�หลักการของพานาโซนิคไม�เคยเปลี่ยน วันนี้ เราแสดงออก

ถึงความทุ�มเทอย�างเต็มกำลังเพ�่อพัฒนาหลากหลายผลิตภัณฑ�ใหม�ด�วยวลีที่ว�า 

"A Better Life, A Better World" (เพ�่อชีว�ตที่ดีกว�า และโลกที่ดียิ�งข�้น)

พานาโซนิคเร��มส�งออกผลิตภัณฑ�ในป� 1931 และกระตือร�อร�นในการสร�างฐานธุรกิจในต�างประเทศ 

วันนี้ สินค�าอิเล็กทรอนิกส�สำหรับผู�บร�โภคของพานาโซนิคมีจำหน�ายผ�าน 172 แห�ง ใน 37 ประเทศ* 

เราได�ทุ�มเทอย�างต�อเนื่องเพ�่อสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ที่ทำให�ชีว�ตของทุกคนดีข�้น ด�วยการฟ�งเสียง

ความต�องการของลูกค�าในแต�ละพ�้นที่ไม�ว�าจะอยู�ที่ไหน

และตอนนี้ วาระครบรอบ 100 ป� ของพานาโซนิคกำลังจะมาถึง เพ�่อตอบโจทย�ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ�่ออนาคตไปทั่วโลก และเราจะยึดมั่นในหลักการที่ผู�ก�อตั้งบร�ษัทได�สร�างไว�ให�เรา … 

เมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ�านมา

* ณ วันที่ 1 กันยายน 2017

โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ
ผู�ก�อตั้ง

ก�อตั้งพานาโซนิค 

โดยการเป�ดตัวหัวเสียบสว�ทช� ไฟฟ�า (attachment plug)
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เคร�่องปรับอากาศสำหรับใช�ภายในบ�านรุ�นแรก

CS-VU18UKH

เคร�่องปรับอากาศ “SKY Series”

1958

2018

เคร�่องปรับอากาศรุนแรกที่มาพรอมเทคโนโลยี 
nanoe™

Radiant Cooling

ดวยการกระจายลมเย็นสูเพดานและผนัง 
ทำใหทั้งหองมีความเย็นสบายที่เปนธรรมชาติและสม่ำเสมอ

1958

1972

1993

2008

2016

เคร�่องปรับอากาศสำหรับใชภายในบานรุนแรก

เคร�่องทำความรอนและเคร�่องปรับอากาศในเคร�่องเดียว

เคร�่องปรับอากาศที่มาพรอม Human Detection Sensor

เคร�่องปรับอากาศที่มาพรอมเทคโนโลยี nanoe™

เคร�่องปรับอากาศที่มาพรอม Top Flap Airflow

โฆษณาเคร�่องปรับอากาศชนิดติดหน�าต�าง (window type)

ผู�นำความเย็นสบายเหนือระดับมาสู�คุณ ตั้งแต�ป� 1958

ในป 1958 พานาโซนิคพัฒนาเคร�่องปรับอากาศชนิดติดหนาตางขนาดกะทัดรัดรุนแรก

เพ�่อรองรับความตองการเคร�่องปรับอากาศสำหรับใชภายในบานในญี่ปุน 

ตั้งแตนั้นมาพานาโซนิคเปนผูนำในการพัฒนาเคร�่องปรับอากาศที่ล้ำหนาดวย

นวัตกรรมเร�่อยมา การตอบโจทยความทาทายในการจัดการกับฤดูหนาว

ที่หนาวเย็นมากในญี่ปุน พานาโซนิคจึงเปดตัวเคร�่องปรับอากาศรุนที่สามารถ

ใหทั้งความเย็นและความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงทศวรรษป 1990 

มีการใชงานเคร�่องปรับอากาศภายในหองกันอยางแพรหลายในบานเร�อนของคนญี่ปุน 

จากนั้นไมนานมันก็กลายเปนความจำเปนพ�้นฐานทั่วไปในบานคนญี่ปุนทุกหลังคาเร�อน 

  

พานาโซนิคพัฒนาผลิตภัณฑเคร�่องปรับอากาศสำหรับใชภายในบานดวยเทคโนโลยี

อินเวอรทเตอรที่ชวยลดการใชพลังงาน ชวยใหผูบร�โภคประหยัดคาไฟฟา ไมเพ�ยงเทานั้น 

บร�ษัทฯ ยังไดเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของเคร�่องปรับอากาศโดยคิดคนเทคโนโลยี

เซนเซอรอัจฉร�ยะที่เร�ยกวา ECONAVI ซึ่งชวยลดการสูญเสียพลังงาน โดยการตรวจวัดระดับ

ของกิจกรรมในหองและเพ�่มประสิทธิภาพการทำความเย็นตามความเหมาะสม

พานาโซนิคกาวสูเทคโนโลยีการทำความเย็นอีกขั้นดวยการเปดตัวเคร�่องปรับอากาศรุนที่

กระจายลมเย็นแบบไมสัมผัสตัว โดยทำสภาพแวดลอมใหเย็นลงเพ�่อสรางความเย็นสบาย

ที่เปนธรรมชาติและสม่ำเสมอ 

การที่ผูบร�โภคมีความตระหนักเร�่องสุขภาพมากข�้นทำใหพานาโซนิคเปดตัว

เคร�่องปรับอากาศรุนแรกที่มาพรอมเทคโนโลยี nanoe™ ในญี่ปุน ซึ่งใหอากาศสะอาด

และเย็นสบาย ตอนนี้ พานาโซนิคมีแผนจะเปดตัวเคร�่องปรับอากาศอีกหลายรุนที่มาพรอม

กับเทคโนโลยี nanoe™ ที่พัฒนาใหมีประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่ดียิ�งข�้น 

ทั้งในสวนของการกำจัดกลิ�นไมพ�งประสงค การยับยั้งการเติบโตของแบคทีเร�ยและไวรัส 

และการกำจัดฝุนละอองเพ�่อเพ�่มคุณภาพอากาศภายในบาน เพ�่อใหคุณมีคุณภาพชีว�ต

และสุขภาพที่ดียิ�งข�้น 

  

ครบรอบ 60 ป �  เคร � ่องปรับอากาศพานาโซนิค
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เคร�่องกำเนิด nanoe™X 
ที่พัฒนาข�้นใหม�นี้สามารถผลิตอนุมูลของ OH 
ได�มากกว�าเคร�่องกำเนิด nanoe™ ธรรมดาถึง 10 เท�า 
(4.8 ล�านล�าน) 

ปร�มาณอนุมูลของ OH ใน nanoe™X 
ที่มากข�้นนำไปสู�ผลลัพธ�อันยอดเยี่ยมในการยับยั้ง
แบคทีเร�ย ไวรัส และสารก�อภูมิแพ�
รวมถึงการลดกลิ�นไม�พ�งประสงค� 
ให�บ�านของคุณสดชื่นและสะอาดข�้น

nanoe-G ปล�อยไอออนประจ�ลบ
เพ�่อดักจับฝุ�นละออง และยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส ในอากาศ

nanoe-G
เป�นระบบฟอกและกรองอากาศเฉพาะของพานาโซนิค
ที่จะปล�อยไอออนประจ�ลบ 3 ล�านล�านหน�วยเพ�่อดักจับ
ฝุ�นละอองในอากาศ ซึ่งรวมถึงฝุ�นละอองขนาดเล็กกว�า 
2.5 ไมครอน (PM2.5)รวมถึงแบคทีเร�ยและไวรัส
ที่เกาะอยู�ตามพ�้นผิวจากนั้นจะทำการกำจัดฝุ�นละออง
ที่ดักจับได�ในเคร�่องกรอง  

การกำจัดฝุ�นละออง

5-20nm

5-20nm

ลดกลิ�น ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

คืออะไร?
เทคโนโลยีนาโน + อีเล็คทร�ค  =

1-2nm

O2

25w = หลอด LED Light Bulb
*1  ดูข�อมูลหน�า 41 ประกอบ 

*2  ดูข�อมูลหน�า 13 ประกอบ

ระบบฟอกอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดจากพานาโซนิค   

อากาศที่มีคุณภาพดีกว�า นำมาซึ่งสุขภาพที่ดียิ�งข�้น

ของตัวคุณและครอบครัว

มลภาวะทางอากาศไม�ได�มีอยู�แค�ภายนอกเท�านั้น ป�จจ�บันผู�คนใช�เวลาภายในบ�านและที่ทำงานมากข�้น

ทำให�คุณภาพอากาศภายในอาคารเป�นเร�่องสำคัญยิ�งกว�าที่ผู�คนส�วนใหญ�จะนึกถึง

เทคโนโลยี nanoe™ ของพานาโซนิคถือเป�นการปฏิวัติระบบฟอกอากาศ ด�วยประสิทธิภาพ

ในการกำจัดฝุ�นละออง การลดกลิ�นไม�พ�งประสงค� และการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเร�ย

และไวรัส เพ�่อสร�างสภาพแวดล�อมในการอยู�อาศัยที่เอื้อให�ทุกคนมีสุขภาพดี 

เทคโนโลยี nanoe™ สามารถทำงานได�

แม�ในขณะที่ป�ดการทำงานของระบบทำความเย็น 
เพ�่อให�การฟอกอากาศและการลดกลิ�น

ภายในพ�้นที่อยู�อาศัยของคุณมีความต�อเนื่อง

คุณจะได�ไม�ต�องกังวลเกี่ยวกับ

ภาระค�าไฟที่หนักหน�วงเพราะเป�น

เทคโนโลยีที่กินไฟน�อยมาก 

nanoeTM ถูกสร�างข�้นจากความชื้นในอากาศ 
ซึ่งมีส�วนประกอบที่ไวต�อปฏิกิร�ยาสูง หร�อที่รู�จักกัน
ว�าเป�นอนุมูลของไฮดรอกซิล (hydroxyl: OH)

ประสิทธิผลของ nanoeTM ที่มีต�อการยับยั้งแบคทีเร�ย 
ไวรัส และสารประกอบที่ก�อให�เกิดกลิ�นนั้นข�้นอยู�กับ
จำนวนของอนุมูลของ OH ซึ่งถูกสร�างข�้นด�วย
อัตรา 480 พันล�านต�อว�นาที    

ฟอกอากาศไดแมขณะที่ปดระบบทำความเย็น   เปดใชโหมด nanoe™    

เปด

ระบบทำงานดวย Fan Mode 

เพ�ยง

- ใช ไฟนอย

nanoe™ เป�นอนุภาคของน้ำที่ถูกเปลี่ยนให�เป�นอะตอมไฟฟ�าสถิต
ขนาดเล็กระดับนาโน ซึ่งเต็มไปด�วยอนุมูล OH

อนุมูลของ OH 
480 พันล�านต�อว�นาที   

อนุมูลของ OH 
4.8 ล�านล�านหน�วยต�อว�นาที    

ไออนประจ�ลบ 
3 ล�านล�านหน�วยุ*2 

อนุภาคของน้ำ 

อนุมูลของ OH

อนุภาคของน้ำ 

อนุมูลของ OH

nanoe™X มีอนุมูลของ OH มากข�้น 10 เท�า*1

โมเลกุลของ
ออกซิเจน

ไออนประจ�ลบ 

*ผลทดสอบที่เกิดข�้นจร�งแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน. ฟ�งก�ชั่นของ
 
nanoeTM 

 
และ nanoeTM X 

 มีหน�าที่ในการยับยั้งการเติบโตของไวรัสและอื่นๆ แต�ไม�รับประกันการป�องกันการติดเชื้อ.

ร ะบบฟอกอากาศ
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1 ลดกลิ�น

2 ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

*ผลทดสอบที่เกิดข�้นจร�งแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน. ฟ�งก�ชั่นของ
 
nanoeTM 

 
และ nanoeTM X 

 มีหน�าที่ในการยับยั้งการเติบโตของไวรัสและอื่นๆ แต�ไม�รับประกันการป�องกันการติดเชื้อ.

สารก�อภูมิแพ�

ขนหร�อสะเก็ดผิวหนังสัตว�เลี้ยง

ไรฝุ�น

เชื้อรา

แบคทีเร�ยและไวรัส

ลดกลิ�น ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

อากาศที่สะอาดเป�นสิ�งจำเป�นสำหรับการอยู�อาศัยที่เอื้อให�สุขภาพดี 
ดังนั้นจ�งเป�นเร�่องสำคัญที่ต�องเอาใจใส�ต�ออากาศที่เราหายใจเข�าไป

เปลี่ยนพ�้นที่การอยู�อาศัยของคุณ
ให�เป�นพ�้นที่ปลอดภัย 

เทคโนโลย ีnanoe™ X ที่พัฒนาข�้นใหม�ล�าสุด

ของพานาโซนิคช�วยให�คุณสามารถจัดการกับกลิ�นไม�พ�งประสงค� 

แบคทีเร�ย และไวรัสที่เป�นอันตรายต�อคุณ และสุขภาวะทั่วไป

ของสมาชิกในครอบครัว 

2. ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

อากาศสดชื่นเป�นกุญแจสู�ความสุข 
เราถูกรบกวนด�วยกลิ�นที่ไม�พ�งประสงค�จากหลายๆ แหล�ง 
เช�นอาหาร และสัตว�เลี้ยง อนุภาค nanoe™X ซึ่งมีขนาดเล็ก
กว�าละอองไอน้ำ จะซอกซอนเข�าลึกถึงเส�นใยผ�า ไปยับยั้งกลิ�น
ที่รุนแรงและกลิ�นที่ไม�พ�งประสงค�ที่ก�อให�เกิดความรำคาญ 
และสร�างบรรยากาศสดชื่นให�พ�้นที่อยู�อาศัยของคุณ        

อากาศสะอาดเป�นพ�้นฐานของร�างกายที่แข็งแรง
พ�้นที่ต�างๆ ภายในบ�านเต็มไปด�วยแบคทีเร�ย ไวรัส แอบซ�อนอยู� 
รวมทั้งสารก�อภูมิแพ�เกือบทุกประเภท เช�น ไรฝุ�น เชื้อราและขน/
สะเก็ดผิวหนังของสัตว�เลี้ยง ซึ่งมักเป�นสาเหตุหลักของอาการแพ�
และโรคภูมิแพ� nanoe™X สามารถยับยั้งสารก�อภูมิแพ�ต�างๆ 
แบคทีเร�ย และไวรัสบนเส�นใยผ�าและพ�้นผิว ช�วยให�มั่นใจได�ว�า
บ�านจะเป�นพ�้นที่ที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว  

1. ลดกลิ�น

เทคโนโลยี nanoe™ X ที่พัฒนาข�้นใหม�ล�าสุดนี้
ใช�ระบบ “multi-leader discharge” 

ที่โฟกัสการปล�อยประจ�ไปที่ขั้วประจ�รูปร�างคล�าย
เข็ม 4 ตัว จ�งช�วยสร�างอนุมูลของ OH ได�มากข�้น 10 เท�า 
ส�งผลให�ประสิทธิภาพสูงข�้นอย�างมาก 

ขั้วประจ�เปลี่ยนประจ�ให�เล็ก
ระดับอะตอมทำให�เกิดการควบแน�น

ใช�ไฟฟ�าแรงสูงปล�อยใส�น้ำ
ที่ควบแน�นมาจากบรรยากาศ

nanoeTM X ถูกสร�างข�้น1 2 3

nanoe™ X เข�าไปเกาะกับ
แบคทีเร�ย

อนุมูลของ OH ดึงไฮโดรเจน
ออกจากแบคทีเร�ย

อนุมูลของ OH เปลี่ยนไฮโดรเจน
ในแบคทีเร�ยเป�นน้ำและยับยั้ง
การเจร�ญเติบโตของแบคทีเร�ย

A B C

nanoeTM X ซอกซอนเข�าไปในเส�นใยผ�าได�อย�างง�ายดาย1

nanoeTM X โอบล�อมและยับยั้ง

การเจร�ญเติบโตของสารก�อภูมิแพ�  

2

อนุภาคไอน้ำ

ขนาดเล็กระดับที่มองเห็นได�เฉพาะเมื่อใช�กล�องจ�ลทรรศน� 

nanoeTM X ที่ประมาณ 5 - 20 nm ไอน้ำประมาณ 
6,500nm

nanoeTM X ซึ่งมีขนาดเพ�ยง 1 ส�วน 1,000 ของขนาดอนุภาคไอน้ำ
จ�งเล็กกว�าละอองไอน้ำมากจนสามารถซอกซอนเข�าไปในเส�นใยผ�า
เพ�่อยับยั้งการเติบโตของสารก�อภูมิแพ� แบคทีเร�ย และไวรัส   

ถูกสร�างมาอย�างไร

ช�วยสร�างอากาศสดชื่นและสะอาดให�บ�านของคุณอย�างไร

*หมายเหตุ: อนุมูล OH เปนสวนประกอบที่มีความไวตอปฏิกิร�ยาสูงมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเขาโจมตีและทำปฏิกิร�ยากับสารที่เปนอันตรายหลายชนิด 
   ปร�มาณอนุมูล OH ที่มากข�้นนำไปสูประสิทธิภาพที่สูงข�้นในการฟองอากาศและการกำจัดกลิ�น

*1  ดูขอมูลหนา 39-40 ประกอบ *2 & *3  ดูขอมูลหนา 41-43 ประกอบ

ไม�ม ีnanoeTM X มี ไม�ม ีnanoeTM X มี

ลด 5 กลิ�นไม�พ�งประสงค�*1 ได�ดีกว�าและเร็วข�้น ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของสารก�อภูมิแพ�หลักๆ*2

รวมถึงแบคทีเร�ยและไวรัส*3

ระบบฟอกอากาศ

กลิ�นอับ

กลิ�นบุหร�่

กลิ�นบาบิคิว

กลิ�นที่เกิดจากสัตว�เลี้ยง

กลิ�นเหง�่อ
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กำจัดภายใน
เคร�่องกรอง

3

ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G 
3 ล�านล�านหน�วย* 
ถูกปลดปล�อยออกมาจากเคร�่อง 

หมายเหตุ:
* 3 ล�านล�านหน�วยเป�นจำนวนโดยประมาณ

การของไอออนประจ�ลบของ nanoe-G 
ภายใต�สภาวะ ที่ระบุ จำนวนของไอออนประจ�ลบ

ของ nanoe-G ที่วัดได�จร�งที่จ�ดศูนย�กลาง

ของห�อง (13m2): 100k/cc จำนวนที่

คำนวณได�ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G 
รวมทั้งห�องสมมติว�ามีการกระจาย

ตัวอย�างสม่ำเสมอ  

Mechanism
อนุภาคของกลิ�น nanoe-G

เข�าโจมตีอนุภาคของกลิ�น                    สลายและกำจัดกลิ�น

สิ�งสกปรก
ที่ติดอยู�ตามพ�้นผิว

2
Natural Ion Wind 
ช�วยกระจายไอออนประจ�ลบ
ของ nanoe-G 
ที่ถูกปล�อยออกมาจาก
เคร�่องผลิต nanoe-G

มลภาวะในอากาศ1

แบคทีเร�ย

nanoe-G catches airborne particles.

มลภาวะในอากาศที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) สามารถเขาไปในปอดไดงาย 
จึงมีความเสี่ยงที่จะสงผลเสียตอสุขภาพ

หายใจเอาอากาศสะอาดเข�าไปย�อมดีกว�า  
ระบบฟอกอากาศ nanoe-G ชวยขจัดจ�ลชีพและอนุภาคของ

ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ออกจาก
อากาศ จากนั้นอนุภาคเหลานี้จะถูกดักจับไวที่เคร�่องกรอง
เพ�่อทำการกำจัด ฟอกอากาศในสิ�งแวดลอมเพ�่อการอยูอาศัย
ใหคุณหายใจไดอยางปลอดภัย 

กำจัดฝุ�นละออง 

ทุกๆ วัน เราหายใจเอาแบคทีเร�ย 
ไวรัส และเชื่อราที่ลอยอยูในอากาศ
หร�อติดอยูตามพ�้นผิวเขาไปใน
ปร�มาณมาก  

เคร�่องกำเนิด nanoe-G สรางไอออนประจ�ลบ
กวา 3 ลานลานหนวย จากนั้นลมไอออนธรรมชาติ
จะกระจายไอออนประจ�ลบ ซึ่งจะเกาะติดกับอนุภาค
ของฝุนละอองในอากาศ    

ถูกผลิตข�้นอย�างไร 

เคร�่องกำเนิด nanoe-G ปล�อย
ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G 
ออกมา  3 ล�านล�านหน�วย

ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G 
กระจายเข�าสู�เคร�่องกรองโดยใช�
ลมไอออนธรรมชาติ 

1 2

SKY Series มี Dust Sensor 
ทำหน�าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย�างต�อเนื่อง
และเป�ดใช�งานเทคโนโลยี nanoe™ 
โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบว�า
ปร�มาณอนุภาคมีระดับความเข�มข�นสูง

ที่มาพร�อม   DUST SENSOR

กำจัดอนุภาค
ในอากาศ 
(ได�สูงสุด 99%*1*2) 

กำจัดอนุภาคในอากาศ แมแตฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 

2.5 ไมครอน (PM2.5)*1 อนุภาคเหลานี้*2 

ประกอบดวยแบคทีเร�ย ไวรัส และเชื้อรา

*1 & *2 กรุณาดูข�อมูลหน�า 44-45 ประกอบ

1

ยับยั้งจ�ลชีพที่เกาะติดอยูตาม
พ�้นผิวและลดกลิ�นที่เกาะอยู
ตามพ�้นผิวตางๆยับยั้งการเจร�ญ
เติบโตของเชื้อราและทำความสะอาด
พ�้นผิวรอบๆ ตัวคุณ

*3 กรุณาดูข�อมูลหน�า 46 ประกอบ

ยับยั้งอนุภาคและลดกลิ�น
ที่ติดอยู�ตามพ�้นผิว 

(ได�สูงสุด 99%*3) 

2

กำจัดแบคทีเร�ยและไวรัส
ที่ถูกดักจับในเคร�่องกรอง 

*4 กรุณาดูข�อมูลหน�า 47 ประกอบ

กำจัดในเคร�่องกรอง
(ได�สูงสุด 99%*4) 

3

ไม�มี nanoe-G มี

DUST SENSOR ขาว

ปด LED

อากาศสะอาด

ไฟ LED กิจกรรม

ปดใชงานเทคโนโลยี nanoeTM 
เพ�่อฟอกอากาศ

*มีเฉพาะใน SKY Series.

DUST SENSOR แดง อากาศสกปรก

ไฟ LED กิจกรรม

ขาว เปดใชงานเทคโนโลยี nanoeTM 
เพ�่อฟอกอากาศ

เคร�่องกำเนิด nanoe-G 
ปล�อยไอออนประจ�ลบของ 
nanoe-G ออกมา  

ไอออนประจ�ลบของ
nanoe-G
เกาะติดฝุ�นละออง 

อนุภาคเหล�านี้ถูกพัดกลับเข�าไป
ในเคร�่องกรองอากาศ 

กำจัดแบคทีเร�ยและไวรัสที่ถูก
ดักจับในเคร�่องกรองได� 99%*4

*4 กรุณาดูข�อมูลหน�า 55 ประกอบ 

B C D

ช�วยให�บ�านของคุณปลอดฝุ�นละอองได�อย�างไร

A

*ผลทดสอบที่เกิดข�้นจร�งแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน. ฟ�งก�ชั่นของ
 
nanoeTM 

 
และ nanoeTM X 

 มีหน�าที่ในการยับยั้งการเติบโตของไวรัสและอื่นๆ แต�ไม�รับประกันการป�องกันการติดเชื้อ.

ร ะบบฟอกอากาศ

กำจัดฝุ�นละออง

2.5 ไมครอน
(PM2.5) ไวรัส เชื้อรา

ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส
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ELITE INVERTER

เคร�่องปรับอากาศ 

MODERN & MINIMALIST 
DESIGN

• ผิวสัมผัสเร�ยบเนียนและไร�ตะเข็บตลอด

   ทั้งตัวเคร�่องตัดด�วยโลหะโครเมียม

   เส�นบาง เป�นส�วนผสมที่สมบูรณ�แบบของ

   ความงามสง�าและความหรูหรา

• ส�วนโค�งของโครงสร�างถูกทำให�

   โดดเด�น และประณีตข�้น 

• ไฟบอกสถานะต�างๆถูกออกแบบ

   ให�ดูง�ายข�้น พร�อมผิวสัมผัส

   ที่ไร�รอยต�อ

LUSTROUS PEARL
FINISHING

SKYWING  มาพร�อมดีไซน�บานสว�งด�านบนอันล้ำสมัย 
ซึ่งช�วยเพ��มประสิทธิภาพการปล�อยกระแสลม
ได�สูงสุด เพ�่อการทำความเย็นที่สม่ำเสมอ 
บานสว�งดังกล�าวติดตั้งแขนแบบ 
Multidirectional Arm 
ที่สามารถปรับองศาของกระแสลมให�พ��งตรงไปที่เพดาน
และผนังเพ�่อขจัดความร�อนที่ถูกกักเก็บอย�ูในพ�้นผิว
ส�งผลให� ได�ความเย็นสม่ำเสมอยิ�งข�้นทั่วทั้งห�อง 
เร�ยกว�า Radiant Cooling  

การปล�อยลมเย็นจากด�านบนที่เป�นเอกลักษณ�

SKYWING สามารถทำให�คุณรู�สึกเย็นได� 2 ว�ธี
ด�วยการควบคุมของ Multidirectional Arm 

SKYWING 

ทำมุมก�มลงด�านล�างเพ�่อส�งกระแสลม

อันทรงพลังตั้งแต�เร��มเป�ดเคร�่อง

FAST COOLING

หลังจากทำอุณหภูมิได�ถึงระดับที่ตั้ง

ไว� SKYWING จะทำมุมเงยข�้นด�านบน

เพ�่อนำพากระแสลมเย็นสู�เพดาน

และผนังกระจายลมเย็นอย�างทั่วถึง

ทั้งห�อง 

RADIANT COOLING

AEROWINGS บานสว�งคู�ที่ปรับได�อิสระ

PREMIUM INVERTER

เคร�่องปรับอากาศ 

199 มม.

2017 AERO Series

236 มม.

2016

รูปทรง SLIM & SLEEK 

• บางกว�าเคร�่องปรับอากาศ

   รุ�นก�อนๆ ถึง 37 มม.

• โทนสีคลาสสิกพร�อมประกายสีมุกอ�อนๆ  

• แผ�นโลหะโครเมียมให�ความรู�สึกเร�ยบหรู 

ตกแต�งผิวด�วยสีมุก
ประกาย

AEROWINGSทำมุมเงยข�้นเพ�่อกระจาย

ลมเย็นออกไปในรัศมีที่กว�างข�้น จากนั้น

จะค�อยๆ กระจายลมลงด�านล�างอย�าง

สม่ำเสมอทั่วทั้งห�องหลังจากที่เย็นถึง

ระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว� 

SHOWER COOLING

บานสว�งคู� AEROWINGS ทำมุม

ก�มลงด�านล�างเพ�่อนำกระแสลมที่

มีความหนาแน�นสูงลงไปทำให�คุณ

รู�สึกเย�นในทันทีตั้งแต�เป�ดเคร�่อง 

FAST COOLING

AEROWINGS มาพร�อมกับมอเตอร�แยกเป�นอิสระจากกัน 
2 ตัว ซึ่งทำหน�าที่ควบคุมทั้ง 2 บานสว�งที่แยกอิสระจากกัน 
เพ�่อนำพากระแสลมความหนาแน�นสูงไปทำความเย็นให�กับ

พ�้นที่เป�าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ ส�วนบานสว�งทั้งสอง
สามารถกำหนดช�องทางและบีบอัดลมเย็นให�หนาแน�นและลอย

ข�้นสู�ด�านบน ซึ่งจากนั้นจะค�อยๆ กระจายตัวลงด�านล�าง
ไปทั่วทั้งห�องเพ�่อให�ความเย็นที่สม่ำเสมอ เร�ยกว�า 

SHOWER COOLING 

บานสว�งคู� บังคับทิศทางแยกอิสระ 

การกระจายลมเย็นเพ�่อสุขภาพ 
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เพ�่อความเย็นอย�างทั่วถึงและเย็นสบายยิ�งข�้น 

SKY Series ที่มี SKYWING แบบใหม�มาพร�อมกับใบพัดทิศทางลม
ขนาดใหญ�กว�าและมีจำนวนมากกว�าเดิมเพ�่อกระจายกระแสลมออกไป
ในรัศมีที่กว�างข�้น จ�งทำความเย็นได�มากข�้นและสม่ำเสมอยิ�งข�้น  

Radiant Cooling ทำให�อากาศบร�เวณเพดานและผนังเย็น
เพ�่อประสบการณ�ความเย็นสบายทั่วทั้งห�อง

Wider Top Airflow การกระจายลมเย็นจากด�านบนที่กว�างข�้น 

ทำให�ความเย็นเข�าถึงทุกซอกมุมของห�อง ทุกคนจ�งรู�สึกได�ถึงความเย็นที่สม่ำเสมอ

ครอบคลุมพ�้นที่การทำความเย็นที่กว�างข�้น 
การเพ��มทั้งจำนวนและขนาดของใบพัด
ทิศทางลมช�วยกระจายลมเย็นครอบคลุม
พ�้นที่ที่กว�างข�้น ดังนั้น ไม�ว�าคุณจะอยู�จ�ดไหน
ของห�อง คุณจะรู�สึกได�ถึงการทำความเย็น
ที่สม่ำเสมอ  

การกระจายลมเย็นที่ครอบคลุมยิ�งข�้น

2017 2018

พ�้นที่การกระจายลมเย็น > 0.25 เมตร/ว�นาที ที่ขนาดห�อง 3x5.5 เมตร: 
เดิม: 62.3% => ใหม�: 83.3% => ปรับปรุง: 21% 

3048 มม.  (10’)

5486 มม.  (18’)

ใหม� ใหม�

Base

Wider Top Airflow
- RADIANT COOLING

เทคโนโลยีกระจายความเย็นแบบไม�สัมผัสตัวใหม�จากพานาโซนิค
ที่ที่ให�คุณมีความสุขกับความเย็นสบายเพ�่อสุขภาพที่ดีกว�า

FAST COOLING

ตอนเร��มเป�ดเคร�่อง SKYWING 
จะเอียงลงเพ�่อนำพาลมเย็นตรงไปยังตัวคุณ
เพ�่อคลายความร�อนในทันที ด�วยการทำงานร�วมกับ 
P-TECh (เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร�ที่มี Inverter 
ประสิทธิภาพสูง) SKY Series สามารถทำความเย็น
จนถึงอุณหภูมิเหมาะสม (และดีต�อสุขภาพ) 
ที่ตั้งไว� ได�อย�างรวดเร็ว   

TEMPERATURE
DISTRIBUTION TEST

AIRFLOW
SMOKE TEST

BOTTOM AIR INTAKE

แทนที่จะเป�าลมเย็นไปหาคน
โดยตรง SKYWING 
นำพากระแสลมไปด�านบน
เพ�่อทำให�เพดานและผนังเย็น

การทดสอบกระแสลมเย็นจากระบบ RADIANT COOLING

อากาศร�อนจะถูกดูดข�้นมากจาก
ด�านล�างและลมเย็นจะถูกปล�อย
ออกมาจากด�านบนเพ�่อให�เกิด
การกระจายตัวที่สม่ำเสมอของ
ลมเย็น 

SKYWING นำพาลมเย็นไป
ด�านบน ขจัดความร�อนออกจาก
เพดานและผนังเพ�่อให�ความเย็น
กระจายทั่วทั้งห�อง

อุ�นกว�า เย็นกว�า

การทดสอบกระแสลมเย็นจากระบบ   COOLING COOLING

SKYWING นำพากระแสลม
ลงด�านล�างและพ��งตรงไปยังคน
ที่อยู�ในห�องเพ�่อทำความเย็น
อย�างรวดเร็ว 

การทดสอบการกระจายตัวของอุณหภูมิ

อุ�นกว�า เย็นกว�า

ระบบทำความเย็น
แบบเดิม 

FAST COOLING

ลมเย็นจะพัดลงด�านล�าง
และทำให�ห�องเย็นลง
อย�างรวดเร็ว ส�งผลให�
ความเย็นไม�สม่ำเสมอ 
บร�เวณร�มห�องยังคง
ร�อนอยู�

กระแสลมอันทรงพลัง
ทำความเย็นได�อย�าง
รวดเร็ว ห�องถูกทำให�
เย็นอย�างทั่วถึง

การกระจายลมที่กว�างข�้น
เพ��มใบพัดทิศทางลมมาก�ข�้นเป�น 12 ใบพัด 

การกระจายลมที่ไกลข�้น
ใบพัดทิศทางลมที่ใหญ�ข�้น 53% 

ใหญ�ข�้น 53% 

รุ�นก�อนหน�า รุ�นใหม�

68.7มม.
12 ใบพัด

32.5มม.
10 ใบพัด

การทดสอบกระแสลม
ด�วยควัน
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Shower Airflow
- SHOWER COOLING

รู�สึกเย็นสบายและผ�อนคลายตลอดเวลาในพ�้นที่อยู�อาศัย
ของคุณโดยไม�ต�องเผชิญกับความเย็นที่เกินความต�องการ  

กระแสลมที่แรงข�้น พ��งไปได�ไกลข�้น และเร็วข�้น     
AEROWINGS ถูกควบคุมโดยมอเตอร�อิสระ 2ตัวและบานสว�งคู�ที่แยกเป�นอิสระ
อีก 2 บาน กระแสลมจะถูกพัดพาไปในอัตราที่เร็วข�้น กระจายไปได�ไกลข�้นที่ระดับ
ความหนาแน�นที่มากข�้น

FAST COOLING
บานสว�งคู� AEROWINGS 
จะนำทางกระแสลมที่แรงและเร็วลงด�านล�าง 
นำพาลมเย็นทรงพลังไปทำความเย็นให�คุณ
ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด    

2

3

1

บานสว�งย�อย Sub-Flap
บีบอัดและทำให�อากาศเย็นมีความหนาแน�น

มอเตอร�ที่แยกเป�นอิสระ 2 ตัว
ทำหน�าที่ควบคุมบานสว�งย�อย (Sub Flab) และ
บานสว�งหลัก(Bigger Outer Flap) แยกจากกันต�างหาก

บานสว�งหลัก Bigger Outer Flap
ช�วยนำพากระแสลมให�ไปได�ไกลข�้น 

การทดสอบกระแสลม
ด�วยควัน

แทนที่จะเป�าลมเย็นตรงไปยัง
ตัวคน AEROWINGS 
นำพากระแสลมพัดข�้นด�านบน
จนครอบคลุมพ�้นที่ที่กว�างข�้น 
จากนั้นจะค�อยๆ กระจายตัวลง
ด�านล�างอย�างสม่ำเสมอทั่ว
ทั้งห�อง 

การทดสอบกระแสลมเย็นจากระบบ SHOWER COOLING

การทดสอบการกระจาย
ตัวของอุณหภูมิ

ช�องทางลมเข�าจากด�านบน

อากาศร�อนจะถูกดูดเข�าจากทาง
ด�านบนและอากาศเย็นจะถูกปล�อย
ออกทางด�านล�างเพ�่อให�ลมเย็น
กระจายลงด�านล�างจนทั่วพ�้นที่

SHOWER COOLING

AEROWINGS นำพาลมเย็น
ให� ไปได�ไกลข�้นและสูงข�้นไปเพดาน
เพ�่อหลีกเลี่ยงการทำความเย็น
ทางตรง

อุ�นกว�า เย็นกว�า

การทดสอบกระแสลมด�วยควัน

การทดสอบกระแสลมเย็น
จากระบบ  FAST COOLING 

AEROWINGS นำพากระแสลม

พัดลงด�านล�างและตรงไปยังคน

ที่อยู�ในห�องเพ�่อทำให�รู�สึกเย็น

อย�างรวดเร็ว  

การทดสอบการกระจายตัวของอุณหภูมิ

ระบบทำความเย็น
แบบเดิม

FAST COOLING

ลมเย็นพัดลงด�านล�าง

และทำให�ห�องเย็นลงอย�าง

ช�าๆส�งผลให�ได�ความเย็น

ที่ไม�สม่ำเสมอ บร�เวณ

ร�มห�องยังคงร�อน

กระแสลมที่แรงและเร็ว

ทำให�อากาศเย็นในทันที 

ห�องจ�งเย็นสม่ำเสมอ

อุ�นกว�า เย็นกว�า

1

2

3

มอเตอร�ควบคุม 2 
ตัวที่แยกอิสระจากกัน

ป�กย�อย
ป�กหลัก

Shower Airflow การกระจายลมเย็นจากด�านบนลงล�าง 
นำพาลมเย็นไปทั่วทั้งห�อง ซึ่งจากนั้นจะกระจายตัวจากบนลงล�าง
และทำให�ทุกคนในห�องรู�สึกเย็นสบายอย�างอ�อนโยน  

ความเย็นสบายจากด�านบน 

Aero Series ใช� AEROWINGS 
เพ�่อส�งกระแสลมที่แรงและเร็วไปทั่วทั้งห�อง 
ทำให�คุณรู�สึกเย็นอย�างอ�อนโยนจากด�านบน 

รู�สึกเย็นสบายและผ�อนคลายตลอดเวลาในพ�้นที่อยู�อาศัยของคุณ
โดยไม�มีกระแสลมเย็นแรงๆ มาปะทะผิวหนัง และร�างกายของคุณโดยตรง
บอกลาความเย็นที่เกินความต�องการ  
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เทคโนโลยีของพานาโซนิค 

“สมอง” ของ INVERTER

ไมโครคอมพ�วเตอรจะประมวลผลเพ�่อหาโหมด
การทำงานที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเวลาผานไป 
และจะปรับกำลังการทำความเย็นโดยอัตโนมัติ
เพ�่อความเย็นสบายสูงสุดตลอดเวลา

เพ��มกำลังไฟเพ�่อเร�งอัตราเร็วของคอมเพรสเซอร�ตั้งแต�เร��มต�น
เพ�่อให�ลมเย็นที่ทรงพลัง เมื่อเย็นถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว�แล�ว PWM Pulse 
จะควบคุมความเร็วของคอมเพรสเซอร�เพ�่อรักษาระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว� 
ส�งผลให� ได�อากาศที่เย็นสบาย ไม�สิ�นเปลืองพลังงาน

เย็นเร็วและเย็นสบายคงที่ตลอดเวลาEnergy Saving & Precise Temperature Control

P-TECh 
ชวยใหคอมเพรสเซอรทำงานที่ความถี่สูงสุด
ในเวลาที่สั้นที่สุดตั้งแตเร�่มตนชวยใหคุณได
ความเย็นอันทรงพลังนับตั้งแตนาทีแรกที่
เปดเคร�่องปรับอากาศ 

P-TECh พลังที่อยู�เบื้องหลัง 
FAST COOLING 

คอมเพลสเซอร�ความถี่สูง

เวลา (นาท)ี

คว
าม

ถี่ข
อง

คอ
มเ

พ
รส

เซ
อร

� (H
z)

2014 Panasonic

D
A

SH
 T

O
 M

A
X 

FR
EQ

U
EN

CY

ความถี่สูงสุด

P-TECh
2017 Panasonic

กำลังไฟ

อุณหภูมิ

Legend: หมายเหตุ: พลังงานสูญเสียไปเนื่องจาก
         คอมเพรสเซอร� เป�ด-ป�ดบ�อย
         เพ�่อรักษาอุณหภูมิให�อยู�ในระดับที่ตั้งไว�

แบบ NON-INVERTER

กำ
ลัง

ไฟ

อุณหภูมิ
ห�อง

เป�ดเป�ดเป�ด ป�ดป�ด

อุณหภูมิ
มีความผันผวนสูง

อุณหภูมิ
ที่ตั้งไว�

เวลา 

กำลังไฟ

อุณหภูมิ

Legend: หมายเหตุ : ประหยัดพลังงานโดยการปรับ
อัตราความเร็วในการหมุนของคอม
เพรสเซอร�เป�นหลายระดับเพ�่อรักษา
ระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว� 

แบบ INVERTER

เวลา 

กำ
ลัง

ไฟ

ระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว�

อุณหภูมิ
มีความผันผวนสูง

ON

อุณหภูมิ
ห�อง

เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิคที่มาพร�อม Inverter 
มีอัตราความเร็วของคอมเพรสเซอร�หลายระดับ 
ทำให�ได�ว�ธีการที่แม�นยำในการรักษาระดับอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว� ด�วยเหตุนี้เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค
ที่มาพร�อม Inverter จ�งช�วยประหยัดพลังงานได�อย�างมาก 
ขณะเดียวกันก็ทำให�คุณมั่นใจได�ว�าจะได�ความเย็นสบาย
ตลอดเวลา  

เคร�่องปรับอากาศแบบ Non-Inverte สามารถทำงาน
ไดที่ความเร็วคงที่เทานั้นซึ่งมีกำลังมากเกินไปที่จะ
รักษาอุณหภูมิใหอยูในระดับที่ตั้งไว ดวยเหตุนี้ 
เคร�่องจึงเปด-ปดคอมเพรสเซอรบอย ทำใหอุณหภูมิ
มีความผันผวนสูงและเปนสาหตุของการสิ�นเปลือง
พลังงาน  

เคร�่องปรับอากาศแบบ NON INVERTER

กำ
ลัง

ไฟ

Inverter

Non-Inverter

เวลา

PAM

PWM

สรางความเสถียรใหกับความเร็วในการหมุน
ของคอมเพรสเซอรขณะรักษาระดับอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว เชนเดียวกับการใชระบบ Cruise 
Control ในรถยนต  

PWM (Pulse Width 
Modulated Wave)

เพ�่มกำลังไฟฟาของคอมเพรสเซอรอยาง
รวดเร็วเพ�่อทำความเย็นอันทรงพลังเพ�่อให
ถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งไวอยางรวดเร็วตั้งแต
เปดเคร�่อง เชนเดียวกับกระบวนการ turbo 
charging ของรถยนต 

PAM (Pulse  Amplitude 
Modulation)

เคร�่องปรับอากาศที่มาพรอมคอมเพรสเซอรที่เปด-ปดบอยจะทำให
สิ�นเปลืองพลังงานและไมสามารถปรับใหสอดคลองกับอุณหภูมิของ
รางกายของคุณ ทำใหคุณรูสึกไมสบายตัว
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การตรวจจับ
ความเข�มของแสงแดด

การตรวจจับ
กิจกรรมของคน

ECONAVI มีเซ็นเซอร� 2 ตัว ได�แก� เซ็นเซอร�ตรวจจับกิจกรรมของคน 

(Human Activity Sensor) และ เซ็นเซอร�ตรวจจับแสงแดด (Sunlight Sensor) 

โดยทั้งสองตัวทำหน�าที่ตรวจหาตำแหน�งและการเคลื่อนไหวของคน 

*ใช� ได�เฉพาะกับรุ�น AERO Series Premium Inverter 

SUNLIGHT DETECTION

TEMPERATURE WAVE
ABSENCE DETECTION

ACTIVITY DETECTION

AREA SEARCH

ตำแหน�งที่คุณอยู�

ช�วงเวลาที่คุณไม�อยู�ในห�อง 

ช�วงเวลาที่คุณทำกิจกรรมน�อยลง

ช�วงกลางวันมีแดดจ�า
หร�อเวลากลางคืน 

ปรับเปลี่ยนการควบคุมอุณหภูมิ
เป�นจังหวะหลังจากตรวจพบระดับ
การทำกิจกรรมที่น�อยลง

เซ็นเซอร�ตรวจจับ
แสงแดด

เซ็นเซอร�ตรวจจับ
กิจกรรมของคน

ECONAVI เซ็นเซอร�อัจฉร�ยะเพ�่อสิ�งแวดล�อมที่มีความแม�นยำสูง

ซึ่งจะตรวจหาจ�ดที่พลังงานมักจะสูญเสียไปโดยเปล�าประโยชน�

และปรับพลังการทำความเย็นให�สอดคล�องกับสภาพต�างๆ

ภายในห�องและระดับการทำกิจกรรมที่เกิดข�้น 

ตรวจหาช�วงเวลาที่ไม�มีคนอยู�ในห�อง 
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหว
ของคนและความเปลี่ยนแปลงของระดับ
การทำกิจกรรมแล�วปรับกำลังการทำ
ความเย็นให�สอดคล�องกับสถานการณ�
เพ�่อป�องกันการสูญเสียพลังงาน 

ปรับกำลังในการทำความเย็น
ให�สอดคล�องกับความเข�มของแสง

สารทำความเย็นที่ใช�กันทั่วไปในระบบปรับอากาศ เช�น R22 
และ R410A ก�อให�เกิดก�าซเร�อนกระจกปร�มาณมาก
ซึ่งเป�นผลเสียต�อสิ�งแวดล�อม  

สัมผัสความเย็นสบายเหนือระดับ สารทำความเย็นที่ยั่งยืน

ใช�พลังงานน�อยลง 
จ�งช�วยคุณประหยัดค�าไฟ

ภาระค�าไฟ

นอกจากนี้ R32 ยังไม�ส�งผลกระทบใดๆ 
ต�อชั้นโอโซน จ�งเป�นสารที่เป�นมิตร

ต�อสิ�งแวดล�อม 

เป�นมิตรต�อ

ที่พานาโซนิค เรามุ�งมั่นที่จะลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม นั่นเป�นเหตุผลว�าทำไม
เคร�่องปรับอากาศของเราในป�จจ�บันจ�งเปลี่ยนจากการใช�สาร R22 และ R410A 
ไปใช�สาร R32 ที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมมากกว�า 

R32 เป�นสื่อส�งผ�านความร�อนที่ดีเยี่ยมซึ่งนำไปสู�ประสิทธิภาพการใช�พลังงานที่มากข�้น 

นอกจากนี้ยังมีแนวโน�มก�อให�เกิดภาวะโลกร�อนต่ำเมื่อเทียบกับ R22 และ R410A  

R32 ให�ข�ดความสามารถในการทำ
ความเย็นที่สูงข�้นด�วยเหตุนี้จ�งเพ��ม

ประสิทธิภาพการส�งผ�านความร�อน

ข�ดความสามารถ
ในการทำความเย็น

ECONAVI | R32
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ความเย็นสบายที่คุณวางใจได�

มาจากเทคโนโลยีที่น�าไว�วางใจ

ดีไซน�ที่ตอบโจทย�ด�านความทนทานทำให�มั่นใจได�ว�าเคร�่องปรับอากาศจะยังคง
ทำให�ห�องเย็นสบายอย�างต�อเนื่อง และให�ประสิทธิภาพการทำงานที่น�าเชื่อถือ
ต�อเนื่องไปอีกหลายป� พานาโซนิคเชื่อว�านี่เป�นคุณค�าที่แท�จร�งของเคร�่องปรับอากาศ 
และนั่นเป�นเหตุผลว�าทำไมเราจ�งส�งเคร�่องปรับอากาศเหล�านี้เข�ารับการทดสอบ
ความทนทานที่เข�มงวดและหลากหลาย   

เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค
ยึดมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุด
ด�านคุณภาพที่ได�รับการยอมรับ
ในระดับสากล

เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิคถูกออกแบบมาเพ�่อให
ทนทานตอสภาวะที่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศสูง เชน ฝน แสงแดดโดยตรง และลมแรง 

เคร�่องปรับอากาศเหลานี้ผานการทดสอบอันเขมงวด
มาอยางหลากหลายเพ�่อให ไดความทนทาน 
คุณสมบัติกันน้ำ และคุณสมบัติกันกระแทก 
จึงมั่นใจไดในประสิทธิผลและความนาเชื่อถือในระยะยาว   

ความทนทานในระยะยาว

พร�อมประสิทธิภาพที่น�าทึ่ง

• หน�วยภายนอกถูกเคลือบด�วยสารปกป�อง
     พ�้นผิวหลายชั้น
• ทนสภาพอากาศที่มีละอองเกลือและการสัมผัส
     กับน้ำฝน 
•  ทนต�อการสึกกร�อน 

หน�วยภายนอกเคลือบด�วย
สารป�องกันการสึกกร�อน 

• คอนเดนเซอร�แบบท�อทองแดง
• ส�งผ�านความร�อนได�ดีกว�า
• ข�ดความสามารถในการทำความเย็นสูงกว�า 
• ทำความสะอาดและดูแลรักษาง�าย 

• เพ��มความทนทาน 
• ปกป�องคอนเดนเซอร�ให�พ�นจากการสึกกร�อน
     ที่เกิดจากการสัมผัสอากาศน้ำและสารที่ทำให�
     เกิดการสึกกร�อน 
• ต�านทานการเกิดสนิม  

แผ�น PCB กันน้ำ

• ส�วนพ�้นผิวสัมผัสบนแผ�น Printed Circuit                     
    Board (PCB) เทด�วยเรซิ�น 
• ป�องกันผลลัพธ�ที่ไม�พ�งปรารถนาที่เกิดจากการ
 สัมผัสกับหยดน้ำโดยไม�คาดคิด 

ความทนทาน

ตรวจสอบสภาพ
น้ำมันภายใน
คอมเพรสเซอร�
ภายใต�สภาวะ
หลากหลายที่ทั้ง
ร�อนจัด และเย็นจัด

นอกเหนือจากการทดสอบภายใต�สภาวะการ
ทำงานปกติ ยังมีการทดสอบความทนทาน
ในการทำงานในห�องทดสอบที่มีอุณหภูมิและ
ความชื้นสูง ที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 55°C 
สำหรับการใช�งานในสภาพอากาศที่หนาวจัด 
การทดสอบจะทำในห�องทดสอบที่มีอุณหภูมิต่ำ
ที่ติดลบสูงสุด -20°C เคร�่องปรับอากาศ
พานาโซนิคยังคงให�ประสิทธิภาพตามที่ต�องการ
มาตลอดระยะเวลาหลายป� แม�ว�าจะใช�งานภายใต�
สภาวะที่สมบุกสมบันมาเป�นเวลานาน   

หน�วยภายนอก ซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับทั้งน้ำ
ฝนและลม มาพร�อมคุณสมบัติกันน้ำ
ตามมาตรฐาน IPX4 
ป�ญหาที่อาจเกิดข�้นถูกตรวจสอบโดยการ
ทดสอบในลักษณะต�างๆ เช�น 
การเป�ดน้ำฝ�กบัวใส�หน�วยภายนอก
ดังกล�าวตามระยะเวลาที่กำหนด

ภารกิจหลักของเคร�่องปรับอากาศ ก็คือ
มอบอีกระดับของความทนทานที่ช�วยให�มั่นใจได�ว�า
การทำงานจะมีความเสถียรต�อเนื่องไปอีกหลายป� 
เพ�่อให�บรรลุเป�าหมายนี้ เราจ�งทำการทดสอบการ
ทำงานต�อเนื่องเป�นระยะเวลานาน ผลจากการ
ทดสอบนี้ ซึ่งทำการทดสอบภายใต�สภาวะที่สมบุก
สมบันมากกว�าสภาพการใช�งานจร�งอย�างมาก 
ได�พ�สูจน�ให�เห็นถึงความแข็งแรงทนทานของเคร�่อง
ปรับอากาศพานาโซนิค    

การทดสอบการทำงาน
ในสภาวะที่สมบุกสมบัน

การทดสอบคุณสมบัติกันน้ำ การทดสอบความทนทาน
ในระยะยาว 

การทดสอบความน�าเชื่อถือ
ของคอมเพรสเซอร�  

หลังการทดสอบการทำงานต�อเนื่องเราลองถอด
คอมเพรสเซอร�ออกจากหน�วยภายนอกที่เลือกไว� 
แยกชิ�นส�วน แล�วสำรวจดูกลไกภายในและชิ�นส�วน
ต�างๆ เพ�่อดูจ�ดบกพร�องที่อาจเกิดข�้นและ
ความทนทานการทดสอบเหล�านี้ทำเพ�่อดูว�า
การหล�อลื่นภายในคอมเพรสเซอร�ภายใต�สภาวะ
การทำงานที่หลากหลายนั้นมีเพ�ยงพอหร�อไม�    
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โลกแห�ง nanoeTM ในญี่ปุ�น  –  ทุกวัน  ทุกที่  ทุกเวลา

● เคร�่องปรับอากาศติดเพดานชนิด 
   cassette type แบบ 4 ทิศทาง 

● ลิฟท�

SUBARU CORPORATION.

● เคร�่องกำเนิด nanoe ชนิดติดตั้งบนเพดาน (air-e)

Hiroshima Washington Hotel Parkside Hotel Cafe Doll Ayumi Nursery SchoolSakana Machi Hospital Samukawa Nursing Home

● เคร�่องเติม
 ความชื้น
 ในอากาศ

● พัดลม

● เคร�่องปรับอากาศ● เคร�่องฟอกอากาศที่ผ�านการเติมความชื้น

● เคร�่องอบผ�าแห�ง
 ด�วยว�ธีลด
 ความชื้นในอากาศ

JR Kyushu JR East

พานาโซนิคมุ�งมั่นปรับปรุงคุณภาพอากาศด�วย “เทคโนโลยี nanoe”

สำนักงาน

ยานยนต�บ�าน

ระบบขนส�งสาธารณะ (ระบบราง)

ระหวางเดินทาง ที่ทำงาน

ที่บาน

กลับ
บาน

ถูกนำไปใช�งานเพ��มมากข�้นเร�่อยๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม  ตั้งแต�การขนส�งระบบราง ยานยนต� โรงแรม ไปจนถึงโรงพยาบาล

ชื่อทางการคา, เคร�่องหมายการคาและภาพผลิตภัณฑ/บร�การ ใชในเอกสารนี้
ภายใตการอนุมัติของหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศญี่ปุน (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560)

พ�้นที่สาธารณะ บ�านพักคนชราโรงเร�ยนอนุบาลร�านกาแฟ โรงพยาบาลโรงแรม

ขยายการใช�งาน
ไปสู�รถยนต� 34 รุ�น

(ณ เดือนพฤศจ�กายน 2017) 

เลือกใช�กับ 3 รุ�น 

เลือกใช�กับ 1 รุ�น 

เลือกใช�เป�นออพชั่นของอุปกรณ�เสร�ม

เลือกสายยามาโนเตะ (Yamanote)
สำหรับรถไฟรุ�นใหม�ๆ 

เลือกใช�สำหรับรถไฟท�องเที่ยว
“Seven Stars in Kyushu”

เลือกใช�สำหรับตู�โดยสารรถไฟ
แบบพ�เศษที่เป�นระบบชำระค�า

โดยสารก�อนข�้น

เลือกใช�สำหรับตู�โดยสาร
รถไฟรุ�นใหม�

โลกแหง nanoeTM ในญี่ปุน
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*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
(Collective)

Electrostatic Atomisation
(Corona Discharge)

5 - 20 nm 5 - 20 nm 1 - 2 nm

Electrostatic Atomisation
(Multi-leader Discharge) Plasma Discharge
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การถือกำเนิดข�้นของ
nanoe™X !!

* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหน�าที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แต�ไม�รับประกันว�าสามารถป�องกันการติดเชื้อได�

การพัฒนาเทคโนโลยี nanoe™
การพัฒนาเทคโนโลยี nanoe™ เร��มจากเป�าหมายที่จะใช�ศักยภาพตามธรรมชาติของน้ำเพ�่อสลายสารที่ก�อให�เกิดกลิ�น
เพ�่อฟอกอากาศ พานาโซนิคประสบความสำเร็จในการพัฒนาเคร�่องกำเนิด nanoe™ ต�นแบบพร�อมผลลัพธ�ที่พ�สูจน� ได�ในป� 2002 
หลังจากนั้น พานาโซนิคยังคงปรับปรุงและพัฒนาเคร�่องกำเนิด nanoe™ อย�างต�อเนื่องตลอดหลายป�ที่ผ�านมา ในป� 2016 พานาโซนิค
ประสบความสำเร็จอีกขั้นในการพัฒนาเคร�่องกำเนิด nanoe™ ที่สามารถสร�างอนุมูลของ OH ได�มากข�้น 10 เท�า เมื่อเทียบกับ
เคร�่องกำเนิด nanoe™ รุ�นก�อนหน�า      

คำอธิบายทางเทคนิค

เปร�ยบเทียบ

เร��มงานว�จัยที่มีฐานจากแนวคิดหลัก
เกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพ
แวดล�อมสำหรับการอยู�อาศัย 

รุ�นที่ 4 รุ�นที่ 5
แบบ Peltier 

วงการขนส�งทางรางเร��มใช� nanoe™ 
ในตู�รถไฟ  

เป�ดตัวเคร�่องเติม
ความชื้นในอากาศ
และเคร�่องฟอกอากาศ
ที่มาพร�อม nanoe™X 
ในญี่ปุ�น 

สวนประกอบหลัก

เคร�่องกำเนิด

การลดกลิ�น

การยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

การกำจัดฝุนละออง (PM2.5)

ระบบการปลอยออก

ขนาด

อนุมูลของ OH

โซนการผลิต
อนุมูลของ OH: 
เล็ก

โซนการผลิต
อนุมูลของ OH: 
อนุมูลเพ�่มข�้น 10 เทา 

ไอออนประจ�ลบ

อนุมูลของ OH 
480 พันล�านหน�วย/ว�นาที

อนุมูลของ OH 
4.8 ล�านล�านหน�วย/ว�นาที

อนุมูลของ OH 
3 ล�านล�านหน�วย/ว�นาที

nanoe™ ถูกผลิตข�้น ในพ�้นที่ที่มีพลาสมาอยู�มาก
ส�วนหนึ่งของผลิตภัณฑ�ที่ได� ซึ่งก็คือ
โอโซน บางส�วนจะถูกย�อยให�เล็กลง

เพ�่อเอื้อต�อการสร�างอนุมูลของ OH 

ไอออนตามธรรมชาติของลมกระจาย
ไออนประจ�ลบของ nanoe-G ซึ่งถูกปล�อย

ออกมาจากเคร�่องกำเนิด nanoe-G 

: เกิดประสิทธิผล : ไม�เกิดประสิทธิผล

สิ�งที่ก�อให�เกิดกลิ�นไม�พ�งประสงค� เช�น ควันบุหร�่
และกลิ�นจากขยะ จะถูกทำให�ลดลงจนถึงระดับ
ที่แทบจะไม�สามารถสังเกตได�  

ลดกลิ�นไม�พ�งประสงค�ที่พบบ�อย

ทำปฏิกิร�ยากับสิ�งที่กอใหเกิดกลิ�นไมพ�งประสงคและลดกลิ�นนั้น

อนุภาค nanoe™X ซึ่งมีขนาดเล็กกว�าหยดไอน้ำ จะซอกซอนลึกเข�าไปในเส�นใยผ�าแล�วทำการ
ลดกลิ�นออกไปได�อย�างมีประสิทธิภาพสูง

4 ขั้นตอนในการลดกลิ�นไมพ�งประสงค 

การลดกลิ�น nanoe™ เข�าหากลิ�นในเส�นใยผ�า
ได�อย�างแม�นยำ 

อนุมูล OH ทำการย�อยสาร
ที่ก�อให�เกิดกลิ�น

ลดกลิ�นออกไป

38 39

คำอธิบายทางเทคนิค

*9 การเปร�ยบเทียบอนุมูลของ OH จำนวน 4.8 ล�านล�านอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™X กับอนุมูลของ OH จำนวน 480 พันล�านอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™ วัดโดยใช�ว�ธี ESR (อ�างอิงจากการสำรวจของพานาโซนิค)    

ฝุ�นละอองภายในบ�าน

กลิ�น

เป�ดตัวเคร�่องปรับอากาศ
ที่มาพร�อมเทคโนโลยี nanoe™ 
ในเอเชีย 
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* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหน�าที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แต�ไม�รับประกันว�าสามารถป�องกันการติดเชื้อได�

การยับยั้งการเจร�ญเติบโตของไวรัส*2

3 ขั้นตอนในการยับยั้งการเจร�ญเติบโตของไวรัส

nanoe™X ให�ผลในการยับยั้งการเจร�ญเติบโตของทั้งแบคทีเร�ย*1และไวรัส*2 ในอากาศและที่ติดอยู�ตามพ�้นผิว 

ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของแบคทีเร�ยและไวรัสในอากาศและที่ติดอยู�ตามพ�้นผ�ว 

nanoe™X เข�าถึงไวรัสได�อย�างแม�นยำ อนุมูลของ OH เปลี่ยนรูปโปรตีนของไวรัส ยังยั้งการเจร�ญเติบโตของไวรัส

*1 <แบคทีเร�ยในอากาศ> องค�กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดจำนวนแบคทีเร�ยหลังสัมผัสโดยตรงในพ�้นที่ที่เป�นระบบ airtight ขนาด 1 ลบ.ม. 
 ว�ธีการทำให�ปลอดเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: แบคทีเร�ยในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได�อย�างน�อย 99.9% ใน 240 นาที (Kitasato No. 21_0142)
 <แบคทีเร�ยที่เกาะติดอยู�> องค�กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดจำนวนเชื้อแบคทีเร�ยในเสื้อผ�าที่วางอยู�ในถังระบบ airtight ขนาด 1 ลบ.ม.
 ว�ธีการทำให�ปลอดเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: แบคทีเร�ยที่เกาะติดอยู�ตามเสื้อผ�าทั่วไป ผลการทดสอบ: ยับยั้งได�อย�างน�อย 99.9% ใน 24 ชั่วโมง (Kitasato No. 20_0154_2)
 การทดสอบทั้งสองทำการทดสอบกับแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเท�านั้น 
 <แบคทีเร�ยที่เกาะติดอยู�> องค�กรที่ทำการทดสอบ: Japan Food Research Laboratories ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดปร�มาณแบคทีเร�ยที่ติดอยู�บนผ�าในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม. 
 ว�ธีการทำให�ปลอดเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: Attached bacteria ผลการทดสอบ: ยับยั้งได�อย�างน�อย 99% ใน 8 ชั่วโมง (No. 13044083003-01) ผลการทดสอบออกเมื่อ 14 มิถุนายน 2013
 (ทำการทดสอบแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเท�านั้น)

*2 <ไวรัสที่เกาะติดอยู�> องค�กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science ว�ธีการทดสอบ: สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight ขนาด 1 ลบ.ม. และจากนั้นทำการตรวจวัดโดย TCID (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ 50%)
 ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: ไวรัสที่เกาะติดอยู� 1 สายพันธุ� ผลการทดสอบ: ยับยั้งได�อย�างน�อย 99.9% ใน 120 นาที (Kitasota No. 21_0084_1)
 <ไวรัสในอากาศ> องค�กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science ว�ธีการทดสอบ: ไวรัสลอยอยู�ในอากาศและตรวจวัดอัตราการติดเชื้อไวรัสในอากาศในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม. 
 ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: ไวรัสในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได�อย�างน�อย 99% ใน 6 ชั่วโมง (Kitasato No. 24_0300_1) (ทำการทดสอบไวรัสเพ�ยงชนิดเดียวเท�านั้น)
 ไวรัสที่ติดอยู�: องค�กรที่ทำการทดสอบ: Japan Food Research Laboratories ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดอัตราการติดเชื้อไวรัสที่ติดอยู�ตามเสื้อผ�าในห�องทดสอบที่มีขนาดประมาณ 10 ตร.ม. 
 ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™ สารที่ทดสอบ: ไวรัสที่เกาะติดอยู� ผลการทดสอบ: ยับยั้งได�อย�างน�อย 99% ใน 8 ชั่วโมง (No. 13001265005-01) ผลการทดสอบออกเมื่อ 11 กุมภาพันธ� 2013
 (ทำการทดสอบไวรัสเพ�ยงชนิดเดียวเท�านั้น)

*1 ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหน�าที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แต�ไม�รับประกันว�าสามารถป�องกันการติดเชื้อ 
 ผลการระงับกลิ�นอาจแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล�อมโดยรอบ (อุณหภูมิและความชื้น) เวลาในการใช�งาน กลิ�นและชนิดของผ�า ทั้งนี้ ไม�สามารถกำจัดสารที่เป�นพ�ษในบุหร�่ (คาร�บอนมอนอกไซด� ฯลฯ) ออกได� 
 และไม�สามารถกำจัดกลิ�นที่เกิดข�้นต�อเนื่อง (เช�น กลิ�นวัสดุก�อสร�างและกลิ�นสัตว�เลี้ยง) ออกได�อย�างสมบูรณ�

ผลลัพธ�สารเป�าหมาย ชื่อสาร ประสิทธิผล สถาบัน
ที่ทำการทดสอบ

เลขที่รายงาน
การทดสอบ ว�ธีการทดสอบผลลัพธ�สารเป�าหมาย ชื่อสาร ประสิทธิผล สถาบัน

ที่ทำการทดสอบ
เลขที่รายงาน
การทดสอบ ว�ธีการทดสอบ

แบคทีเร�ย

ไวรัส

แบคทีเร�ยในอากาศ ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 240 นาที

ยับยั้งไดอยางนอย 99.90% ใน 120 นาที

ยับยั้งไดอยางนอย 99.90% ใน 24 ชั่วโมง 

ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 8 ชั่วโมง 

ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 6 ชั่วโมง 

ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 8 ชั่วโมง 

ว�ธีการทำใหปลอดเชื้อ: nanoe™
ตรวจวัดจำนวนแบคทีเร�ยหลังการสัมผัสโดยตรง
ในพ�้นที่ขนาด 10 ตร.ม. 
(ทำการทดสอบกับแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

แบคที่เร�ยที่เกาะติดอยู 
(เกาะติดอยูตาม
เสื้อผาทั่วไป)

ว�ธีการทำใหปลอดเชื้อ: nanoe™
ตรวจวัดจำนวนแบคทีเร�ยในผาที่วางในถังระบบ 
airtight ขนาด 1 ลบ.ม.
(ทำการทดสอบกับแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

ว�ธีการทำใหปลอดเชื้อ: nanoe™
ตรวจวัดปร�มาณแบคทีเร�ยที่ติดอยูบนผา
ในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม. 
(ทำการทดสอบกับแบคทีเร�ยเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™
ตรวจวัดอัตราการติดเชื้อไวรัสที่ติดอยูตาม
เสื้อผาในหองทดสอบที่มีขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
(ทำการทดสอบไวรัสเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™
ไวรัสลอยอยูในอากาศและตรวจวัดอัตรา
การติดเชื้อไวรัสในอากาศในหองทดสอบ
ขนาดประมาณ 10 ตร.ม. 
(ทำการทดสอบไวรัสเพ�ยงชนิดเดียวเทานั้น)

ว�ธีการยับยั้งเชื้อ: nanoe™
สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight ขนาด 1 ลบ.ม. 
และจากนั้นทำการตรวจวัดโดย TCID 
(เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ 50%)

กลิ�นที่ติดอยู�

กลิ�นอับชื้นที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*3

กลิ�นสัตวที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*2

กลิ�นบารบีคิวที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*4 

ควันบุหร�่ที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*1

ควันบุหร�่ที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*8

ควันบุหร�่ที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*9

การลดลงของระดับ
ความเขมขนของกลิ�น
1 ระดับเทียบเทากับ

การลดลง 90%

ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™
พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขน
ของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบ
ขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

*1 ลดความเขมขนของกลิ�นลง 2.4 เทา ใน 12 นาที

*8 ลดความเขมขนของกลิ�นลง 2.4 เทา ใน 12 นาทีการสำรวจภายใน

การสำรวจภายใน

*9 เปร�ยบเทียบอนุมูลของ OH จำนวน 4.8 ลานลานอนุมูล/ว�นาที
ใน nanoe™X กับอนุมูลของ OH จำนวน 480 พันลานอนุมูล/ว�นาที
ใน nanoe™ วัดโดยใชว�ธี ESR

*5 ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.1 เทา ใน 1 ชั่วโมง

*4 ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.2 เทา ใน 2 ชั่วโมง

*3 ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.7 เทา ใน 30 นาที

*2 ลดความเขมขนของกลิ�นลง 1.5 เทา ใน 1 ชั่วโมง

กลิ�นเหง�่อที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*5

กลิ�นขยะที่ติดอยู
บนพ�้นผิว*6

กลิ�นตัวเลียนแบบกลิ�น
ของคนวัยกลางคน
และผูสูงอายุที่ติดอยู
ตามหมอน 
(กลิ�นหนังศีรษะ)*7

ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™
ว�ธีการทดสอบ: อนุภาคน้ำถูกทำใหเปน
อะตอมและมีไฟฟาสถิต 15 นาที
ในกลองขนาด 250 ลิตร

*6 ใหผลในการลดกลิ�นใน 15 นาที 

*7 ลดความเขมขนของกลิ�นลง 0.65 เทา ใน 6 ชั่วโมง 
ว�ธีการลดกลิ�น: อุปกรณ nanoe™ 
พ�สูจนโดยใชว�ธีการระบุความเขมขน
ของกลิ�น 6 ระดับ ภายในหองทดสอบ
ขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

ไวรัสในอากาศ

ไวรัสที่เกาะติดอยู

99%

99.90%

99%

99.90%

99%

99%

No. 13044083003-01
ผลการทดสอบออกเมื่อ
14 มิถุนายน 2013

Kitasato 
No. 20_0154_2

Kitasato 
No. 21_0142

Kitasato 
No. 24_0300_1

Kitasato
No. 21_0084_1 

No. 13001265005-01
ผลการทดสอบออกเมื่อ
11 กุมภาพันธ 2013

Kitasato 
Research 
Center for 
Environmental 
Science

Kitasato 
Research 
Center for 
Environmental 
Science

Japan Food 
Research 
Laboratories

Japan Food 
Research 
Laboratories
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*1 องค�กรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจน�โดยใช�ว�ธีการระบุความเข�มข�นของกลิ�น 6 ระดับ ภายในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
 ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: ควันบุหร�่ที่ติดอยู�ตามพ�้นผิว  ผลการทดสอบ: ลดความเข�มข�นของกลิ�นลง 2.4 เท�าใน 12 นาที (4AA33-160615-N04)
*2 องค�กรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจน�โดยใช�ว�ธีการระบุความเข�มข�นของกลิ�น 6 ระดับ ภายในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
 ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นสัตว�ที่ติดอยู�บนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดความเข�มข�นของกลิ�นลง 1.5 เท�าใน 1 ชั่วโมง (4AA33-160315-A34)
*3 องค�กรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจน�โดยใช�ว�ธีการระบุความเข�มข�นของกลิ�น 6 ระดับ ภายในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
 ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นอับชื้นที่ติดอยู�บนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดความเข�มข�นของกลิ�นลง 1.7 เท�าใน 30 นาที (Y16RA002)               
*4 องค�กรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจน�โดยใช�ว�ธีการระบุความเข�มข�นของกลิ�น 6 ระดับ ภายในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
 ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นบาร�บีคิวที่ติดอยู�บนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดความเข�มข�นของกลิ�นลง 1.2 เท�าใน 2 ชั่วโมง (4AA33-151221-N01)
*5 องค�กรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจน�โดยใช�ว�ธีการระบุความเข�มข�นของกลิ�น 6 ระดับ ภายในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
 ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นเหง�่อที่ติดอยู�บนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดความเข�มข�นของกลิ�นลง 1.1 เท�าใน 1 ชั่วโมง (4AA33-151221-N01, Y16HM016)
*6 องค�กรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: อนุภาคน้ำถูกทำให�เป�นอะตอมและมีไฟฟ�าสถิต 15 นาทีในกล�องขนาด 250 ลิตร
 ว�ธีการลดกลิ�น: nanoe™ สารที่ทดสอบ: กลิ�นขยะที่ติดอยู�บนพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ลดกลิ�นใน 15 นาที [BAA33-130125-D01]
*7 องค�กรที่ทำการทดสอบ: Odour and Aroma Design Course, Department of Integrated Informatics, Faculty of Informatics, Daido University ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจน�โดยใช�ว�ธีการระบุความเข�มข�นของกลิ�น 6 ระดับ ภายในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.
 ว�ธีการลดกลิ�น: เคร�่อง nanoe™  สารที่ทดสอบ: กลิ�นตัวเลียนแบบกลิ�นของคนวัยกลางคนและผู�สูงอายุที่ติดอยู�ตามหมอน (กลิ�นหนังศีรษะ) ผลการทดสอบ: ลดความเข�มข�นของกลิ�นลง 0.65 เท�าใน 6 ชั่วโมง (BAA33-130125-D01)
*8 เปร�ยบเทียบการลดความเข�มข�นของกลิ�นลง 2.4 เท�าใน 12 นาทีโดย nanoe™X กับการลดความเข�มข�นของกลิ�นลง 1.2 เท�าใน 120 นาทีโดย nanoe™ (อ�างอิงจากการสำรวจของเรา)
*9 เปร�ยบเทียบอนุมูลของ OH จำนวน 4.8 ล�านล�านอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™X กับอนุมูลของ OH จำนวน 480 พันล�านอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™ วัดโดยใช�ว�ธี ESR (อ�างอิงจากการสำรวจของเรา)

ความเร็วในการลดกลิ�นควันบุหร�่*1

nanoe™X ที่มีอนุมูลของ OH มากข�้น 10 เท�า*9 

สามารถลดกลิ�นได�เร็วกว�า nanoe™ ถึง 10 เท�า*8 

กลิ�นไม�พ�งประสงค�ที่พบบ�อย ได�แก� กลิ�นสัตว�เลี้ยง 
กลิ�นอับชื้น บาร�บีคิว เหง�่อ กลิ�นขยะ 
กลิ�นหนังศีรษะบนหมอน  

กลิ�นบุหร�่*1

คว
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นข
อง

กล
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6 ร
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ับ

ไรกลิ�น

แทบไมไดกลิ�น

พอไดกลิ�น
จางๆ

ไดกลิ�น

กลิ�นแรง

กลิ�นเหม็น
รุนแรงมาก

12 นาที 60 นาที 120 นาที

12 นาที 60 นาที 120 นาที 12 นาที 60 นาที 120 นาที

12 นาที 60 นาที 120 นาที 12 นาที 60 นาที 120 นาที

nanoe™ ลดความเขมขน
ของกลิ�นลง 1.2 เทา
ใน 120 นาที 

การลดโดยธรรมชาติ

nanoe™X สามารถลดความเขมขน
ของกลิ�นลง 2.4 เทาใน 12 นาที

nanoe™X ลดกลิ�นควันบุหร�่
ไดเร็วข�้น 10 เทา*8

กลิ�นสัตว�เลี้ยง*2 กลิ�นอับชื้น*3

กลิ�นบาร�บีคิว*4 กลิ�นเหง�่อ*5
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การลดโดยธรรมชาติ

การลดโดยธรรมชาติ

การลดโดยธรรมชาติ

nanoe™X ลดความเข�มข�นของ
กลิ�นสัตว�เลี้ยงลดลงคร�่งหนึ่ง
ใช�เวลา 120 นาที

nanoe™X ลดกลิ�นบาร�บีคิว
ได�เร็วกว�าการลดลดลงของกลิ�น
ตามธรรมชาติ

nanoe™X ลดกลิ�นอับชื้นลงจนถึง
ระดับที่แทบไม�ได�กลิ�น ใช�เวลา 120 นาที

nanoe™X ลดกลิ�นเหง�่อลงได�
อย�างมาก ใช�เวลา 120 นาที
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เกสรพ�ช 

เกสรหญา
เชื้อรา
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สารกอภูมิแพ
ที่เกิดจากสุนัข

สารกอภูมิแพ
ที่เกิดจากแมว

สารกอภูมิแพ
ที่เกิดจากเชื้อรา

ข�ยและซากไร
ที่ติดอยู

เกสร
จากตนไม
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ลดลง

93%
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No. 13044083002-01

nanoeTM และ nanoeTM X

0

20

40

60

80

100

*1 <สารก�อภูมิแพ�ที่เกิดจากสุนัขและแมว> องค�กรที่ทำการทดสอบ: Institute of Tokyo Environmental Allergens ว�ธีการทดสอบ: สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight ขนาด 45 ลิตร และตรวจวัดโดยใช�ว�ธี ELISA  ว�ธีการยับยั้ง: nanoe™ 
สารที่ทดสอบ: สารก�อภูมิแพ�ที่เกิดจากสุนัขและแมว ผลการทดสอบ: <สุนัข (ขน)> ยับยั้งได�อย�างน�อย 99% ใน 1 ชั่วโมง (11M-RPTAPRO47_1) <แมว (ขน)> ยับยั้งได�อย�างน�อย 98% ใน 2 ชั่วโมง (11MRPTAPR051_1)

<ข�ยและซากไร> องค�กรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: ตรวจวัดสารก�อภูมิแพ�ที่ติดอยู�ตามเสื้อผ�าโดยใช�ว�ธี ELISA ในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม. 
ว�ธีการยับยั้ง: nanoe™ สารที่ทดสอบ: สารก�อภูมิแพ�จากไรที่เกาะติดอยู� ผลการทดสอบ: ยับยั้งได�อย�างน�อย 60% ใน 24 ชั่วโมง (BAA33-130304-F04)

<สารก�อภูมิแพ�ที่เกิดจากเชื้อรา> องค�กรที่ทำการทดสอบ: Institute of Tokyo Environmental Allergens ว�ธีการทดสอบ: สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight ขนาด 45 ลิตร และตรวจวัดโดยใช�ว�ธี ELISA 
ว�ธีการยับยั้ง: nanoe™ สารที่ทดสอบ: สารก�อภูมิแพ�ที่เกิดจากเชื้อรา ผลการทดสอบ: ยับยั้งได�อย�างน�อย 93% ใน 2 ชั่วโมง

*2 องค�กรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center ว�ธีการทดสอบ: พ�สูจน�โดยใช�ว�ธีอิเล็กโตรโฟร�ซิส (Electrophoresis) ว�ธีการยับยั้ง: nanoe™ สารที่ทดสอบ: Allergens (Dermatophagoides pteronyssinus, cedar, 
cypress, Alnus japonica, Japanese white birch, orchard grass, timothy grass, ragweed, artemisia, Alternaria, Aspergillus, Candida, Malassezia, สุนัข, แมว, แมลงสาบ, ผีเสื้อยักษ�) 
ผลการทดสอบ: ผลการลดได�รับการยืนยันใน 24 ชั่วโมง

*3 เปร�ยบเทียบอนุมูลของ OH จำนวน 4.8 ล�านล�านอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™X กับอนุมูลของ OH จำนวน 480 พันล�านอนุมูล/ว�นาทีใน nanoe™ วัดโดยใช�ว�ธี ESR (อ�างอิงจากการสำรวจของเรา)

nanoe™X ยับยั้งสารก�อภูมิแพ� เช�น ขนสุนัขและแมว ข�ยและซากไรฝุ�น สปอร�ของเชื้อราในอากาศ 
nanoe™X ซึ่งมีอนุมูลของ OH มากกว�าเดิม 3 เท�า*3 สามารถยับยั้ง*2 สารก�อภูมิแพ�หลักๆ ได� 

ยับยั้งสารก�อภูมิแพ�ที่เกิดจากสัตว�เลี้ยง*1

nanoe™X ให�ประสิทธิผลในการกำจัดเชื้อราในอากาศ*1 หลายชนิดภายในห�อง
และยับยั้งการเติบโตของเชื้อราที่เกาะติดอยู�ตามพ�้นผิว*2

ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของเชื้อราในอากาศ*1 และเชื้อราที่เกาะติดอยู�ตามพ�้นผ�ว*2

สารกอภูมิแพ

ไร Dermatophagoides Farinae, Dermatophagoides Pteronyssinus (ไรฝุ�นในบ�าน)

ต�น Cedar, Cypress, Alnus Japonica, Japanese White Birch

Orchard Grass, Timothy Grass, Ragweed, Artemisia

Alternaria (Sooty Moulds), Aspergillus (Aspergillus Genus), Candida, Malassezia

สุนัข (ขน), แมว (ขน)

แมลงสาบ ผีเสื้อยักษ�

การยับยั้งสารกอภูมิแพ 
3 ขั้นตอนในการยับยั้งสารกอภูมิแพ 

nanoe™X เข�าถึงสารก�อภูมิแพ� ได�อย�างแม�นยำ อนุมูลของ OH เปลี่ยนรูปโปรตีนของสารก�อภูมิแพ� ยังยั้งสารก�อภูมิแพ�

nanoe™X เข�าถึงเชื้อราได�อย�างแม�นยำ อนุมูลของ OH เข�าสลายโปรตีนของเชื้อรา ยังยั้งการเจร�ญเติบโตของเชื้อรา

ผลลัพธ�สารเป�าหมาย ชื่อสาร ประสิทธิผล สถาบัน
ที่ทำการทดสอบ

เลขที่รายงาน
การทดสอบ ว�ธีการทดสอบ ผลลัพธ�สารเป�าหมาย ชื่อสาร ประสิทธิผล สถาบัน

ที่ทำการทดสอบ
เลขที่รายงาน
การทดสอบ ว�ธีการทดสอบ

สารก�อภูมิแพ�

ยับยั้งไดอยางนอย 99% ใน 1 ชั่วโมง 

ยับยั้งไดอยางนอย 98% ใน 2 ชั่วโมง 

ยับยั้งไดอยางนอย 93% ใน 2 ชั่วโมง 

ยับยั้งไดอยางนอย 60% ใน 24 ชั่วโมง 

ผลไดรับการยืนยันใน 24 ชั่วโมง

สัมผัสโดยตรงในถังระบบ airtight 
ขนาด 45 ลิตร และตรวจวัดโดยใชว�ธี ELISA

ว�ธีการยับยั้ง : nanoe™ ตรวจวัดสาร
กอภูมิแพที่ติดอยูตามเสื้อผาโดยใชว�ธี ELISA 
ในหองทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม.

ว�ธีการยับยั้ง : nanoe™ พ�สูจนโดยใชว�ธี
อิเล็กโตรโฟร�ซิส (Electrophoresis)

* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหน�าที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แต�ไม�รับประกันว�าสามารถป�องกันการติดเชื้อได�

* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหน�าที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แต�ไม�รับประกันว�าสามารถป�องกันการติดเชื้อได�

*1 <เชื้อราในอากาศ> องค�กรที่ทำการทดสอบ: Japan Food Research Laboratories ว�ธีการทดสอบ: จำนวนเชื้อราถูกตรวจวัดในห�องทดสอบขนาดประมาณ 10 ตร.ม. 
 ว�ธีการกำจัด: nanoe™ สารที่ทดสอบ: เชื้อราในอากาศ ผลการทดสอบ: กำจัดออกไปได�อย�างน�อย 99% ใน 60 นาที (No. 205061541-001)
*2 <เชื้อราที่เกาะติดอยู�ตามพ�้นผิว> องค�กรที่ทำการทดสอบ: <เชื้อราที่เกาะติดอยู�ตามพ�้นผิว> Japan Food Research Laboratories ว�ธีการทดสอบ: ยืนยันการใช�เชื้อราที่เกาะติดตามเสื้อผ�าว�ธีการกำจัด: nanoe™ 
 สารที่ทดสอบ: เชื้อราที่เกาะติดอยู�ตามพ�้นผิว ผลการทดสอบ: ผลที่ได�รับการยืนยัน No. 13044083002-01

ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของเชื้อรา
3 ขั้นตอนในการยับยั้งเชื้อรา

ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราในอากาศ

เช
ื้อร

าใ
นอ

าก
าศ

ที่เ
หล

ืออ
ยู� 

(%
)

ประสิทธิผลของ nanoeTM X ในการกำจัดเชื้อราในอากาศ

การลดลงตามธรรมชาติ

60 นาที30 นาที10 นาที0 นาที

Institute of 
Tokyo 
Environmental 
Allergens

Panasonic 
Product 
Analysis Center

เชื้อรา

เชื้อราในอากาศ

เชื้อราในอากาศ

ว�ธีการทดสอบ: nanoe™ 
จำนวนเชื้อราถูกตรวจวัดในหองทดสอบ
ขนาดประมาณ 10 ตร.ม.Japan Food 

Research 
Laboratories

ว�ธีการกำจัด: nanoe™ 
ยืนยันการใชเชื้อราที่เกาะติดตามเสื้อผา

*1 กำจัดออกไปไดอยางนอย 99% ใน 60 นาที 

*2 ผลที่ไดรับการยืนยัน

คำอธิบายทางเทคนิค
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ข�อมูลการขจัดแบคทีเร�ยในอากาศนำเสนอโดยทีมนักว�จัยประจำ Harvard School of Public Health 
ณ งานประชุม Nano-Symposium  ที่ Kyoto University เมื่อป� 2012

สิ�งเจือปนในอากาศ

สิ�งเจือปนในอากาศ

*1 ความสามารถในการกำจัด อนุภาค 2.5 ไมครอน (PM2.5 Removal)
 ไดรับการรับรองโดย FCG Research Institute, Inc

•  หมายเลขรายงานการทดสอบ : 25034
 PM2.5 : ควันบุหร�่ (เปน PM2.5)

ผลการกำจัดดังกลาวไมรวมถึงสารพ�ษตางๆ 
ทั้งหมดที่ปนเปอนอยูในอากาศ

ผลลัพธทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ 

หมายเหตุ: ผลการทดสอบทั้งหมดไดอางอิงจากสภาวะเฉพาะของหองทดสอบ การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

การคาดการณขอมูลการทดสอบ

เวลา (นาที)
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ประเมินประสิทธิภาพ
การขจัดในพ�้นที่ขนาดใหญ 40 ลบ.ม. 

การศึกษาผลการกำจัดแบคทีเร�ยที่เจือปนอยูในอากาศโดยใชเคร�่องปรับอากาศ
ที่มีระบบ nanoe-G ดำเนินการในพ�้นที่ขนาดใหญ และมีการนำเสนอผลการศึกษา
ในงาน Nano-Symposium ในเดือนกันยายน 2012
โดย Harvard University และ Kyoto University

“การประเมินสมรรถนะของการผลิตไอออนเพ�่อทำอากาศใหบร�สุทธิ”์ กลาวโดย 
ดร. S. Rudnick และคณะ โดยคณะอาชีวอนามัยแหงมหาว�ทยาลัยฮารวารด 
หองทดลองว�ทยาศาสตรนาโนอนามัยสิ�งแวดลอม

ผลหลังจากการทดสอบ 100 นาที ในพ�้นที่ทดสอบขนาด 40 ลบ.ม. 
[ขนาดหองประมาณ 10 เสื่อตาตาม]ิ ไมใชผลการทดสอบในพ�้นที่ที่ใชงานจร�ง ว�ธีการทดสอบ: ว�ธีการกำจัดแบคทีเร�ย: การปลอยไอออน nanoe-G

เปาหมาย: แบคทีเร�ยในอากาศ, ผลการทดสอบ: มีการประเมินวา 
หลังจาก 3 ชั่วโมงของการใชงาน nanoe-G สามารถลดได 2.7 log10 , 
มากข�้น ~ 1 log10, เทียบกับเคร�่องปรับอากาศที่ไมมี nanoe-G

แบคทีเร�ย /
เชื้อรา

อนุภาค
ขนาดเล็ก

PM ไมครอน

เกสรดอกไม�

ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง

แหลงที่มาของอนุภาค 2.5 ไมครอน

ประสิทธิภาพการกำจัดอนุภาค 2.5 ไมครอน ยึดตามเวลา

ขจัด ขจัด

อนุภาค
2.5 ไมครอน

*2 การกำจัดสิ�งเจือปนในอากาศ (Airborne Removal) ไดรับการรับรองโดย
 Kitasato Research Center for Environmental Science

• KRCES-Bio. หมายเลขรายงานการทดสอบ : 23_0182
 แบคทีเร�ย : Staphylococcus aureus (NBRC 12732)

• KRCES-Env. หมายเลขรายงานการทดสอบ : 22_0008
 ไวรัส : Escherichia coli phage (øX-174 ATCC 13706-B1)
  : Influenza (H1N1) 2009 Virus

• KRCES-Env. หมายเลขรายงานการทดสอบ : 23_0140
 เชื้อรา : Penicillium pinophilum (NBRC 6345)

ผลลัพธทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ
การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

>10μm <10μm <2.5μm

"Particulate Matter" หร�อที่รู�จักกันในชื่อ PM เกิดจากการรวมกันของ ส�วนประกอบต�างๆ ซึ่งรวมถึง อนุภาคขนาดเล็กมากๆ 
และหยดของเหลว ด�วยอนุภาคขนาดเล็กกว�า 2.5 ไมครอน (PM2.5) นี้เป�นอันตรายต�อสุขภาพ 
เนื่องจากสามารถเข�าสู�ปอดได�อย�างง�ายดาย

การเปร�ยบเทียบขนาดอนุภาค

อนุภาค 2.5 ไมครอน มักพบปนเปอนอยูในอากาศ ซึ่งไดแก ฝุนละออง สิ�งสกปรก ควัน 
และหยดของเหลว อนุภาคขนาดเล็กเหลานี้มาจากแหลงกำเนิดที่มนุษยสรางข�้น เชน 
การเผาไหม เชื้อเพลิงฟอสซิล การเผาในที่แจง และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
ตลอดจนกระบวน การเกิดในธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงละอองน้ำทะเลและฝุนผง
ที่ลอยมากับลม

เล็ก
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เวลาที่ผ�านไป (นาที)

การวัดความหนาแน�นของอนุภาค 2.5 ไมครอน

80 นาที
ขจัด 90%

202 นาที
ขจัด 99%

คำอธิบาย:

เคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G

สิ�งเจือปนในอากาศ

การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณ
การใชงานจร�ง

ประสิทธิผลวัดจากขนาด 0.3 µm.-2.5 µm. 
(บางขนาดเทานั้น) แบคทีเร�ย

ไวรัส
และเชื้อรา

*199% 99%*2

1 log10 reduction

nanoe-G on
nanoe-G off

nanoe-G

ควันบุหร�่
(อนุภาค 2.5 ไมครอน)

การทดสอบเลขที่
No. 25034

KRCES-Bio.
การทดสอบ

เลขที่ 23_0182

KRCES-Env.
การทดสอบ

เลขที่ 22_0008

KRCES-Env.
การทดสอบ

เลขที่ 22_0008

KRCES-Env.
การทดสอบ

เลขที่ 22_0008

KRCES-Bio.
การทดสอบ

เลขที่ 23_0140

กำจัดออกจากอากาศได 
99% หลังเปดใช
งานระบบ 202 นาที

กำจัดออกจากอากาศได 
99% หลังเปดใช
งานระบบ 150 นาที

กำจัดออกจากอากาศได 
99% หลังเปดใช
งานระบบ 120 นาที

กำจัดออกจากอากาศได 
99% หลังเปดใช
งานระบบ 5 นาที

กำจัดออกจากอากาศได 
99% หลังเปดใช
งานระบบ 5 นาที

กำจัดออกจากอากาศได 
99% หลังเปดใช
งานระบบ 90 นาที

ว�ธีการทดสอบตัวอยาง
ทดสอบ

ช่ือสารตัวอยาง ผลการกำจัด เลขท่ีการทดสอบ ผลการทดสอบสถาบันทดสอบ

เช้ือแบคทีเร�ย

เช้ือไวรัส 

เช้ือรา

PM2.5

Staphylococcus
aureus (NBRC 12732)

Escherichia coli phage 
(øX-174 ATCC 13706-B1)

Influenza (H1N1) 2009 
virus

Penicillium pinophilum 
(NBRC 6345)

FCG Research
Institute, Inc

Kitasato 
Research 
Center for 
Environmental 
Science

Kitasato 
Research 
Center for 
Environmental 
Science

Kitasato 
Research 
Center for 
Environmental 
Science

Kitasato 
Research 
Center for 
Environmental 
Science

Kitasato 
Research 
Center for 
Environmental 
Science

99%

99%

99%

99%

99%

99%

เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G 
ในหองทดสอบ (23 ลบ.ม.) และ
ความเขมขนของ อนุภาค 2.5 ไมครอน 
ถูกวัดโดยใชเคร�่องวัด ฝุน PM2.5 แบบดิจิตอล

เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G
ในหองทดสอบ (25 ลบ.ม.) และมีการเก็บตัวอยาง
อนุภาคของแข็งหร�อของเหลวที่แขวนลอย อยูใน
บรรยากาศ (aerosol) และมีการคำนวณหา
ปร�มาณแบคทีเร�ย

เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G ในหองทดสอบ 
(25 ลบ.ม.)และมีการเก็บตัวอยาง phage (ไวรัสที่
ตองอาศัยอยูกับเซลลของ แบคทีเร�ยเพ�่อการเจร�ญ
และเพ�่มจำนวน) ในอากาศ และมีการ คำนวณหา
ปร�มาณ phage ในอากาศที่เก็บตัวอยางไว

เปดใชงาน nanoe-G ในถังทดสอบ (200 ลิตร) 
และมีการเก็บ ตัวอยาง phage และมีการคำนวณ
หาปร�มาณ phage ในอากาศ
ที่เก็บตัวอยางไว

เปดใชงาน nanoe-G ในถังทดสอบ (200 ลิตร) 
และมีการเก็บ ตัวอยางไวรัสไขหวัดใหญ 
(influenza virus) และมีการคำนวณ ความ
เขมขนต่ำสุดของไวรัสที่มีผลตอการติดเชื้อของเซลล 
(virus titer) โดยว�ธีการ Reed and Muench

ในมุมมองดานความเปนอันตรายตอสุขภาพที่เกี่ยวของกับการแพรระบาด
ในเชิงพ�้นที่ของเชื้อไวรัส Influenza (H1N1) 2009 ประสิทธิผลในการ
กำจัดของ nanoe-G ไมสามารถทดสอบไดในหองขนาดใหญ (25 ลบ.ม.)
เมื่อทดสอบในถังขนาด 200 ลิตร nanoe-G สามารถลดปร�มาณเชื้อไวรัส 
Influenza (H1N1) 2009 (ได 99%) เมื่อเปดใชงานไปแลว 5 นาที 
นอกจากนี้ เมื่อทดสอบในหองขนาดใหญ (25 ลบ.ม.) nanoe-G สามารถ
กำจัด Coli phage virus ออกไปได 99.5% เมื่อเปดใชงานไปแลว 
120 นาที มีการตรวจสอบความถูกตองแลววา การประเมิน ปร�มาณของ 
Influenza virus สามารถตั้งสมมติฐานไดจากผลการทดสอบเกี่ยวกับ 
phage ตามผลการทดสอบ ในถัง 200 ลิตร ซึ่งปรากฏวาเคร�่องปรับอากาศ
ในหองทดสอบขนาดใหญ (25 ลบ.ม.) อาจสามารถกำจัด Influenza virus 
ไดผลเชนเดียวกับ phage

เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G ในหอง
ทดสอบ (25 ลบ.ม.) และมีการเก็บตัวอยาง
อนุภาคของแข็งหร�อของเหลวที่แขวนลอย อยูใน
บรรยากาศ (aerosol) และมีการคำนวณหา
ปร�มาณสปอร ของเชื้อรา

ผลการกำจัด อนุภาค 2.5 ไมครอนอนุภาค 2.5 ไมครอน (PM2.5) คืออะไร

• ฝุ�นควันจากโรงงานอุตสาหกรรม
• ไอเสีย
• หมอกควัน
• ควันบุหร�่

อนุภาค 2.5 ไมครอน พบได�ใน

เกสรดอกไม�
10µm-100µm

แบคทีเร�ย
1µm-10µm

ไวรัส
0.001µm-0.1µm

* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหน�าที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แต�ไม�รับประกันว�าสามารถป�องกันการติดเชื้อได�

คำอธิบายทางเทคนิค
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Staphylococcus 
aureus 
(NBRC 12732)

99%

Bacteriophage 
(Phi X 174 
NBRC 103405)

99%

Cladosporium
cladosporioides 
(NBRC 6348)

99%

99%

หมายเหตุ: ผลการทดสอบทั้งหมดไดอางอิงจากสภาวะเฉพาะของหองทดสอบ การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

ระงับกลิ�น
ที่ติดอยูตามพ�้นผิว
(กลิ�นบุหร�่) 

สิ�งที่เกาะอยูตามพ�้นผิว

สิ�งที่เกาะอยูตามพ�้นผิว

สิ�งที่เกาะอยูตามพ�้นผิว

กลิ�นที่เกาะอยูตามพ�้นผิว

ยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา 

ขจัด

ยับยั้งการเติบโต
ของแบคทีเร�ย
และไวรัส

*3 (Adhesive odour deodorisation) ไดรับการรับรองโดย
 Japan Food Research Laboratories

•  หมายเลขรายงานการทดสอบ: 11047933001-02
 แบคทีเร�ย: Staphylococcus aureus (NBRC 12732)
•  หมายเลขรายงานการทดสอบ: 11073649001-02
 ไวรัส: Bacteriophage (Phi X 174 NBRC 103405)
•  หมายเลขรายงานการทดสอบ: 11047937001-02
 เชื้อรา: Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348)

ผลการทดสอบทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ 
การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

ความสามารถในการระงับกลิ�น
(Adhesive odour deodorisation)
ไดรับการรับรองโดย
OMI ODOR-AIR SERVICE Co. Ltd.

• หมายเลขรายงานการทดสอบ 13-1204

ผลการทดสอบทั้งหมดไดจากการทดสอบ
ในบางสภาวะ การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการ
ภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

ระบบยับยั้งแบคทีเร�ยในแผ�นกรองอากาศ IN-FILTER DEACTIVATION ทำงานอย�างไร

การยับยั้งการเติบโตของแบคทีเร�ยในแผนกรอง (IN-FILTER DEACTIVATION)

สารปนเปอนในอากาศ

ยับยั้งการเติบโต
ของแบคทีเร�ย
และไวรัส

ยับยั้งการเติบโตของ
INFLUENZA (H1N1)
2009 VIRUS

*4 ความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคในแผนกรอง (In-Filter Deactivation)
ไดรับการรับรองโดย Japan Food Research Laboratories

• หมายเลขรายงานการทดสอบ: 12037932001
 แบคทีเร�ย: Staphylococcus aureus (NBRC 12732)
• หมายเลขรายงานการทดสอบ: 12014705001
 ไวรัส: Escherichia coli phage (øΧ-174 ATCC 13706-B1)

ผลการทดสอบทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ 
การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

ความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคในแผนกรอง
(In-Filter Deactivation) ไดรับการรับรองโดย 
Kitasato Research Center for Environmental Science

ผลการทดสอบทั้งหมดไดจากการทดสอบในบางสภาวะ 
การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

• หมายเลขรายงานการทดสอบ: KRCES-Virus Test No. 24_0013
ไวรัส: Influenza (H1N1) 2009 Virus

หมายเหตุ: ผลการทดสอบทั้งหมดไดอางอิงจากสภาวะเฉพาะของหองทดสอบ การทดสอบทั้งหมดไมไดดำเนินการภายใตสถานการณการใชงานจร�ง

การกำจัดกลิ�น: กลิ�นที่ติดอยู�ตามผ�าม�านและโซฟา

ปร�มาณของกลิ�นลดลง 1 ระดับ

หลังเปดใชงาน 2 ชั่วโมง

วัตถุที่ทำการทดสอบ: กลิ�นของควันบุหร�่ที่เกาะติดอยู

หองทดสอบ:  20 ตร.ม.

ว�ธีการวัด:   การวัดความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ 

หมายเลขรายงานการทดสอบ: 13-1204

ความเขมขนของกลิ�น ความแรงของกลิ�น

0 ไมมีกลิ�น

1 ไมคอยไดกลิ�น (คาฐานการตรวจจับ)

2 ไดกลิ�น แตแคจางๆ (คาฐานการรับรู)

3 รับรูถึงกลิ�นไดงาย

4 กลิ�นแรง

5 กลิ�นแรงมาก

เร�่มแรก หลังจาก 2 ชั่วโมง

การสลาย
ตามธรรมชาติ

เคร�่องปรับอากาศ
ที่มี nanoe-G

1 ระดับลดลง

ปร
�มา

ณ
ขอ

งก
ลิ�น

1. “ป�ด” เคร�่อง

อันดับแรกคือ 
ปดเคร�่องปรับอากาศ

หมายเหตุ:
ปุม Main Power จะตองเปดตลอด
ระยะเวลาทั้งหมด

2. การทำงานของพัดลม

หมายเหตุ:
การทำงานของพัดลม 30 นาทีใชไดเฉพาะ
เมื่อเคร�่องถูกเปดใชงานในโหมด COOL / DRY

โหมดพัดลม: เปด
ชองพัดลม: บานพับเปดเล็กนอย
ไฟ LED ของ nanoe-G: เปด

พัดลมจะทำงานโดยอัตโนมัติเป�นเวลา 30 นาที
ด�วยบานสว�ง (flap) ท่ีเป�ดเล็กน�อยเพ�อ่ให�แน�ใจว�า
ชิ�นส�วนภายในแห�งและปราศจากความอับชื้น

4. ประสิทธิภาพการยับยั้ง

nanoe-G ยับยั้งการเติบโตของ
แบคทีเร�ยและไวรัส ซึ่งติดอยู�ภายใน
แผ�นกรองอากาศ ภายใน 2 ชั่วโมง

3. การทำงานของ nanoe-G
Natural Ion Wind จะกระจาย
อนุภาค nanoe-G ที่ถูกปล�อยออกมา
จากเคร�่องกำเนิด nanoe-G

โหมดพัดลม: ปด 
ชองพัดลม: ปด
ไฟ LED ของ nanoe-G: เปด

หมายเหตุ:
ระบบ nanoe-G In-Filter Deactivation อาจทำงานเพ�ยงวันละครั้ง ทั้งนี้ข�้นอยูกับ
เวลาทำงานรวมของเคร�่องปรับอากาศ

ว�ธีการทดสอบตัวอย�าง
ทดสอบ ชื่อสารตัวอย�าง ผลการกำจัด เลขที่การทดสอบ ผลการทดสอบสถาบันทดสอบ

เชื้อแบคทีเร�ย

เชื้อไวรัส

เชื้อรา

กลิ�น กลิ�นของควันบุหร�่

ยับยั้งการเติบโต
ของเชื้อรา

ลดลง 1 ระดับ

Japan Food
Research
Laboratories

Japan Food
Research
Laboratories

Japan Food
Research
Laboratories

OMI ODOR-AIR
SERVICE Co.Ltd.

การทดสอบเลขที่
11047933001-02

การทดสอบเลขที่
11073649001-02

การทดสอบเลขที่
11047937001-02

การทดสอบเลขที่
No. 13-1204

กำจัดออกจากอากาศได 99% 
หลังเปดใชงาน nanoe-G 
นาน 120 นาที (เทียบกับไมเปดใช)

การเติบโตของกลุมตัวอยางหยุดลง
(>85% หลัง 7 วัน)

ความเขมขนของกลิ�นลดลง 1 ระดับ
หลังเปดใชงาน 120 นาที

ว�ธีการทดสอบตัวอย�าง
ทดสอบ ชื่อสารตัวอย�าง ประสิทธิภาพ

การยับยั้ง เลขที่การทดสอบ ผลการทดสอบสถาบันทดสอบ

เชื้อแบคทีเร�ย

เชื้อไวรัส

Japan Food
Research
Laboratories

Japan Food
Research
Laboratories

Kitasato
Research
Center for
Environmental
Science

Staphylococcus
aureus
(NBRC 12732) 

Escherichia 
coli phage
(øX-174 ATCC
13706-B1)

Influenza 
(H1N1) 2009
Virus

เฉลี่ย 90% บนแผนกรอง
(เปอรเซ็นตอยูในชวงตั้งแต
78.9% ถึง 96.1% 
ข�้นอยูกับตำแหนง)

การทดสอบเลขที่
12037932001

การทดสอบเลขที่
12014705001

KRCES-Virus
การทดสอบเลขที่
24_0013

ยับยั้งการเติบโตได 99%
หลัง nanoe-G ทำงานได 2 ชั่วโมง

ยับยั้งการเติบโตได 99%
หลัง nanoe-G ทำงานได 2 ชั่วโมง

ยับยั้งการเติบโตไดเฉลี่ย 90%
หลัง nanoe-G ทำงานได 2 ชั่วโมง
(เปอรเซ็นตอยูในชวงตั้งแต 78.9%
ถึง 96.1% ข�้นอยูกับตำแหนง
บนแผนกรอง)

ตัวอยางของที่นำมาทดสอบที่ปนเปอนดวย Staphylococcus aureusถูกนำมาวาง
บนแผนกรองของเคร�่องปรับอากาศสวนที่ อยูภายในอาคาร และจากนั้น nanoe-G 
จะถูกเปดใชงานหลังจาก เก็บตัวอยางของที่นำมาทดสอบเซลลที่ยังมีชีว�ตจะถูกนับ
* สารที่นำมาทดสอบถูกวางไวบนแผนกรองรวม 4 จ�ด ไดแก ดานบน/ดานลางขวา 
และดานบน/ดานลางซาย

ตัวอยางของที่นำมาทดสอบที่ปนเปอนดวย Escherichia coli phage ถูกนำมาวาง
บนแผนกรองของเคร�่องปรับอากาศ สวนที่อยูภายในอาคาร และจากนั้น nanoe-G 
จะถูกเปดใชงาน หลังจากเก็บตัวอยางของที่นำมาทดสอบ จะมีการคำนวณหาความ
เขมขนต่ำสุดของ phage ที่มีผลตอการติดเชื้อของเซลล (phage infectivity titer)
* สารที่นำมาทดสอบถูกวางไวบนแผนกรองรวม 4 จ�ด ไดแก ดานบน/ดานลางขวา 
และดานบน/ดานลางซาย

ตัวอยางของที่นำมาทดสอบที่ปนเปอนดวย Influenza (H1N1) 2009 Virus
ถูกนำมาวางบนแผนกรอง (filter) ของเคร�่องปรับ อากาศสวนที่อยูภายในอาคาร 
และจากนั้น nanoe-G จะถูกเปด ใชงาน หลังจากเก็บตัวอยางของที่นำมาทดสอบ
จะมีการคำนวณหาความเขมขนต่ำสุดของไวรัสที่มีผลตอการติดเชื้อของเซลล 
(virus infectivity titer)
* สารที่นำมาทดสอบถูกวางไวบนแผนกรองรวม 4 จ�ด ไดแก ดานบน/ดานลางขวา 
และดานบน/ดานลางซาย 

เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G 
ในพ�้นที่ทดสอบ (10 ลบ.ม.) และมีการนับเซลล
ที่มีชีว�ต โดยใชว�ธี pour plate

เปดใช nanoe-G ในกลองทดสอบ (90 ลิตร)
และมีการหาความ เขมขนต่ำสุดของ phage 
ที่มีผลตอการติดเชื้อของเซลล โดยใช 
plaque technique

กำจัดออกจากอากาศได 99% 
หลังเปดใชงาน nanoe-G 
นาน 24 ชั่วโมง (เทียบกับสภาวะเดิม/
โหมดการระบายอากาศ)

เปดใช nanoe-G ในกลองทดสอบ (1 ลบ.ม.) 
และมีการนับจำนวน กลุมเชื้อ (colonies) บนจาน

เปดเคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G ในหองทดสอบ 
[20 ลบ.ม.] และมีการประเมินผลการระงับกลิ�นบนผา
ที่มีสวนประกอบของ กลิ�นควันบุหร�่ติดอยู โดยใชว�ธี
การวัดความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับ

* ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจแตกต�างกันไปข�้นอยู�กับสภาพห�องและว�ธีการใช�งาน nanoeTM และ nanoeTM X มีหน�าที่ในการยับยั้งกิจกรรมหร�อการเจร�ญเติบโตของไวรัส ฯลฯ แต�ไม�รับประกันว�าสามารถป�องกันการติดเชื้อได�

%90%*499%*399

คำอธิบายทางเทคนิค

46 47



Radiant Cooling
เพ�่อความเย็นสบายของคุณ

เคร�่องปรับอากาศแบบเดิม เคร�่องปรับอากาศ S K Y  S E R I E S

การกระจาย
ความเร็วลม

การกระจาย
อุณหภูมิ “เย็นจัง”

“รู�สึกสบายจัง”

กระแสลมเข�า

กระแสลม
ออก

พ�้นที่ที่รู�สึกว�าไม�มีลม

พ�้นที่ที่รู�สึกว�าไม�มีลม

“รู�สึกได�ถึงลมเย็น”

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
˚C

“รู�สึกสบายจัง”

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
˚C

กระแสลมเข�า

กระแสลมออก

พ�้นที่ที่รู�สึกว�าไม�มีลม

“ไม�รู�สึกถึงลมเย็นที่มาสัมผัสตัว”

ควบคุมความเย็น
ได�คงที่ทั่วทั้งห�อง

ห�องเย็นสบายโดยไม�
สัมผัสลมเย็นโดยตรง

SKY Series ทำใหหองเย็นอยางสม่ำเสมอ แมจะไมรูสึกวามีกระแสลม 
ระบบทำความเย็นของ SKY Series เย็นสบายตามหลักการของการกระจายความเย็น RADIANT COOLING  

เย็นอย�างนุ�มนวล สม่ำเสมอ

210μS 150μS 71% 98%210μS 206μS

คงความชุ�มชื่นของผิวและป�องกันไม�ให�ผิวแห�ง

THE PRINCIPLE OF RADIANT COOLING

ระบบทำความเย็นแบบเดิมๆ

ระบบ RADIANT COOLING

หลักการทำงานของการกระจายความเย็น (RADIANT COOLING)

รังสีความร�อน
จากหลังคา
และเพดาน

การประเมิน
ความรู�สึก

ความชุ�มชื้น
ของผิวหลัง
อยู�ในห�องที่เป�ด
เคร�่องปรับอากาศ
นาน60 นาที 

SKY Series ชวยใหผูที่อยูภายในหองรูสึกสบายเนื่องจากรังสีความรอนจากบร�เวณเพดานลดลง 

การกระจายความเย็น (RADIANT COOLING) ขจัดความร�อนออกจากเพดานและผนัง 

อุณหภูมิกระเปาะเป�ยก (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) สูงกว�านี้ประมาณ  0.8°C 
(สูงกว�าราว 1.1°C ในแง�ของอุณหภูมิที่คนรู�สึกสบาย)

อุณหภูมิกระเปาะเป�ยก (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) 
เป�นอุณหูมิรวมเฉลี่ยที่ใช�ประเมินผลกระทบของอุณหภูมิ 
ความชื้น และรังสีจากดวงอาทิตย�ที่มีต�อมนุษย� 

อุณหภูมิ
ห�อง

25 ºC 

รู�สึกค�อนข�าง
สบายตัว

รู�สึกสบาย

รู�สึกสบาย/
ค�อนข�างสบายตัว

100%
รู�สึกค�อนข�างสบายตัว

รู�สึกค�อนข�าง
สบายตัว

รู�สึกค�อนข�าง
ไม�สบายตัว

รู�สึกทั้ง
สองอย�าง

20%อุณหภูมิ
ห�อง

25 ºC 

อุณหภูมิบร�เวณ
เพดานโดยเฉลี่ย 

35°C

อุณหภูมิห�อง
โดยเฉลี่ย

25°C

อุณหภูมิรังสีความร�อนเฉลี่ย
(วัดโดย Globe Thermometer)

26.2°C

อุณหภูมิรังสีความร�อนเฉลี่ย
(วัดโดย Globe Thermometer)

26.2°C

อุณหภูมิบร�เวณ
เพดานโดยเฉลี่ย 

30°C

อุณหภูมิห�อง
โดยเฉลี่ย

25°C

สภาวะในการทดสอบ: วัดในสภาวะที่อุณหภูมิความเย็นคงที่ 25°C พร�อมความเร็วลมตั้งไว�ที่ระดับ “HI”

วัดในสภาวะที่อุณหภูมิความเย็นคงที่ 25°C พร�อมความเร็วลมตั้งไว�ที่ระดับ “MEDIUM” อุณหภูมิห�องเฉลี่ยในความเป�นจร�งเท�ากัน

วัดในสภาวะที่อุณหภูมิความเย็นคงที่ พร�อมความเร็วลมตั้งไว�ที่ระดับ “HI”

(นอยกวา 0.2 m/s*) *เมตรตอว�นาที

*ใช� ได�กับ SKY Series (ELITE Inverter) เท�านั้น
*ผลการทดสอบทั้งหมดอ�างอิงจากการทดสอบเป�นการภายใน

ผิวจะไม�แห�งแม�อยู�ภายในห�องที ่SKY Series กำลังทำงานอยู�

60 min. 60 min.

เคร�่องปรับอากาศแบบเดิม

เคร�่องปรับอากาศ S K Y  S E R I E S

กระแสลมสัมผัสกับรางกายโดยตรง
เพ�่อทำใหรูสึกเย็น

กระแสลมเย็นทำใหผนังและเพดานเย็นลง 
ซึ่งชวยดูดซับความรอนออกจากรางกาย  

ความรอนบนผิวจะถูกดูดซับโดยกระแสลม
ทำใหรูสึกเย็นสบาย

ความรอนถูกดูดซับโดยความเย็นรอบๆ 
ผนังและเพดาน ทำใหรูสึกเย็นสบาย 

เคร�่องปรับอากาศแบบเดิมๆ ถูกสร�างข�้นมา เพ�่อเป�าลมเย็นลงด�านล�างและโดยตรงสู�ตัวคน
เพ�่อให�ความรู�สึกเย็นในทันที อย�างไรก็ตาม เมื่อสัมผัสกับลมเย็นเป�นระยะเวลานานเกินไป
บางคนจะรู�สึกไม�สบายตัวและผิวแห�งได�

ด�วยแรงบันดาลใจจากลักษณะการเกิดความเย็นภายในถ้ำ 
ดร. นาโอชิ คาคิทซึบะ จ�งได�คิดค�น ระบบ Radiant Cooling 
ทำความเย็นได�อ�อนโยนกว�าและสม่ำเสมอมากข�้น
ให�ความรู�สึกสบายและมีสุขภาวะที่ดียิ�งข�้น   

ดร. นาโอชิ คาคิทซึบะ
ภาคว�ชาว�ทยาศาสตร�สิ�งแวดล�อม
และเทคโนโลยี ,มหาว�ทยาลัยเมโจ 
ประเทศญี่ปุ�น
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คำอธิบายทางเทคนิค Radiant Cooling



เพ�ยงหนึ่งสัมผัส
เพ�่อความเย็นสบายกว�า

เซ็นเซอร� 150 ตัว

16.6m²

iAUTO ใช� Sine Wave DC Motor มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรลุภารกิจ
ทั้งในการทำความเย็นที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานเป�นเยี่ยม

การขับในรูปแบบคลื่นไซน�

Sine Wave (น้ำเง�น)

มีลักษณะโค�งเป�นคลื่น

เมื่อเทียบกับสี่เหลี่ยม

ทั่วไป (เทา)

ไดรฟ�แบบ Sine Wave สร�างโค�งเป�นรูปลอนคลื่น

ซึ่งช�วยลดการสูญเสียกำลังและการสูญเปล�า

ไดรฟ�รูปทรงสี่เหลี่ยมทั่วไปสร�างจ�ดหักเห

ซึ่งส�งผลให�เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพของกำลัง

ข�อมูลเปร�ยบเทียบ SINE WAVE 

ความเร็วพัดลมปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ

ความเร็วปานกลาง

ความเร็วพัดลมระดับสูง

ความเร็วพัดลมระดับสูงเป�นพ�เศษ

ความเร็วต่ำ

iAUTO-X ทำความเย็นเร็วข�้นถึง 35% เมื่อเทียบกับเคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค
รุ�น STANDARD Non-Inverter ในโหมดความเร็วพัดลมสูง

เย็นเร็วกว�า

PREMIUM Inverter ที่ม ีiAUTO-X

รุนที่เปน Standard non-Inverter ในโหมดความเร็วพัดลมสูง

อุณหภูมิห�อง

เวลา

35ºC

29ºC

25ºC

เย็นเร็ว

ระบบทำความเย็นแบบเดิม FAST COOLING

อุ�นข�้น เย็นข�้น 

iAUTO-X จะปรับเปลี่ยนความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ
ไปเปนความเร็วพัดลมระดับสูงและความเร็วพัดลมระดับสูงพ�เศษ
โดยข�้นอยูกับความแตกตางระหวางอุณหภูมิในหอง
กับอุณหภูมิที่ตั้งไว

หมายเหตุ:
ใช�กับรุ�นที่เป�น PREMIUM Inverter ที่ม ีiAUTO-X

* เปร�ยบเทียบระหว�างโหมด 1.5HP PREMIUM Inverter

 พร�อม iAUTO-X กับรุ�นที่เป�น STANDARD Non-Inverter

 พร�อมโหมดทำความเย็น (Cooling mode)

 PREMIUM Inverter : iAUTO-X Mode

 iAUTO-X Mode, อุณหภูมิภายนอก : 35 Cํ /24 Cํ

 อุณหภูมิที่ตั้งด�วยร�โมท : 25 Cํ พร�อม Fan Speed : Auto

 ทิศทางการไหลของอากาศในแนวนอน : Auto

 ทิศทางการไหลของอากาศในแนวดิ�ง : Straight

 STANDARD Non-Inverter : Cooling Mode พร�อม High Fan

 Cool Mode, อุณหภูมิภายนอก : 35 Cํ /24 Cํ

 อุณหภูมิที่ตั้งด�วยร�โมท : 25 Cํ พร�อม Fan Speed : High

 ทิศทางการไหลของอากาศในแนวนอน : Auto

 ทิศทางการไหลของอากาศในแนวดิ�ง : Straight

 มีการวัดระยะเวลาที่จะทำความเย็นให�ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว�

 ณ ห�องทดลอง พานาโซนิค (ขนาด: 16.6 ตร.ม.)

 ผลอาจแตกต�างกันข�้นอยู�กับสภาพในการติดตั้งและการใช�งาน 

เย็นเร็วข�้น

ข�อได�เปร�ยบของคลื่นไซน�

2. ทำงานได�อย�างมีเสถียรภาพ

3. การสั่นสะเทือนต่ำ

การควบคุมคุณภาพผ�านห�องแล็บที่จำลองข�้น

*มีเฉพาะรุน STANDARD INVERTER, STANDARD Non-INVERTER & DELUXE Non-INVERTER.

1. เย็นเร็วทันใจตั้งแต�สั่งการ
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สี่เหลี่ยมผืนผ�าทั่วไปคลื่นไซน�คำอธิบาย:
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เย็นเร็วทันใจ

iAUTO Mode, อุณหภูมิภายนอก: 35 Cํ /24 Cํ
อุณหภูมิที่ตั้งโดยใชร�โมทคอนโทรล: 25 Cํ
พรอม Fan Speed: Auto ทิศทางของกระแสลมในแนวนอน: Middle,
ทิศทางของกระแสลมในแนวตั้ง: Straight Cooling Mode
พรอม High Fan COOL Mode, อุณหภูมิภายนอก: 35 Cํ /24 Cํ
อุณหภูมิที่ตั้งโดยใชร�โมทคอนโทรล: 25 Cํ พรอม Fan Speed High
ทิศทางของกระแสลมในแนวนอน: Middle,
ทิศทางของกระแสลมในแนวตั้ง: Straight

คำนวณความเร็วในการทำความเย็นโดยวัดระยะเวลาที่ทำความเย็น
ได�ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว� ทำการทดสอบ ณ Panasonic Amenity Room
(ขนาด: 16.6 ตร.ม.) ผลการทดสอบอาจแตกต�างกันไป
ตามสภาพในการติดตั้งและใช�งาน

model iAUTO mode

cool mode
พร�อม High Fan

1. ประสิทธิภาพเพ��มข�้น
แม�ทำงานที่ความเร็วรอบต�อนาทีสูง (RPM)
การหักเหของกระแสไฟฟ�าที่ลดลงช�วยให�มอเตอร�พัดลมเร��มทำงานได�เร็วข�้น

ทำความเย็นได� เร็วข�้น และมีประสิทธิภาพมากข�้น แม�ในขณะทำงานที่ระดับความเร็ว

พัดลมสูงสุด จ�งช�วยลด การใช�ไฟฟ�า

คลื่นไซน�ควบคุมแรงดันไฟฟ�าให�เหมาะสมกับแหล�งจ�ายไฟ ช�วยให�มั่นใจได�ว�า

เกิดประสิทธิภาพ การทำงานสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ

ด�วยการหักเหที่น�อยลง มอเตอร�จ�งทำงานได�นุ�มนวลยิ�งข�้นด�วยการสั่นสะเทือนที่น�อยลง

จ�งช�วยลดการรบกวนทางไฟฟ�า ทำให�การทำงานเง�ยบข�้น

พานาโซนิคทำการทดสอบในห�องทดลองควบคุมสภาพแวดล�อม

ของเราเอง ซึ่งได�จำลองสภาพห�องนั่งเล�นมาตรฐาน

กระบวนการนี้ทำให�มั่นใจได�ว�า เคร�่องปรับอากาศทำงานเต็มประสิทธิภาพ

ภายใต�สภาวะที่แตกต�างหลากหลาย

การทดสอบดำเนินการในพ�้นที่ขนาดใหญ� 16.6 ตร.ม. เพ�่อจำลองขนาดจร�งของห�องนั่งเล�น

อุณหภูมิภายใน ห�องถูกวัดโดยใช�เซ็นเซอร� 150 ตัว เพ�่อหาอุณหภูมิห�องเฉลี่ย

ว�ธีนี้ช�วยรับประกันความถูกต�องของข�อมูลอุณหภูมิภายในห�อง

ตั้งแต�เร��มทำงาน iAUTO จะเพ��มระดับความเร็ว

พัดลม ความเร็วสูงพ�เศษ เพ�่อทำให�ห�องเย็นเร็วข�้น

โดยจะเย็นเร็วข�้น 15% เพ�่อให�ได�ความเย็น

สบายยิ�งกว�าเดิม

2. คงความเย็นสบาย

เมื่อห�องเย็นลงแล�ว iAUTO จะให�กระแสลมเย็น

ต�อเนื่อง เพ�่อรักษาระดับความเย็นสบาย

ภายใต�ความชื้นที่เหมาะสม คุณจ�งรู�สึก

เย็นและสบายตัวตลอดทั้งวัน 

3. ปรับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

iAUTO จะสลับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

ไปเป�นระดับ พัดลมความเร็วสูงและ

พัดลมความเร็วสูงสุด ข�้นอยู�กับความแตกต�าง

ของอุณหภูมิระหว�างอุณหภูมิห�อง

และอุณหภูมิที่ตั้งไว� 

* การเปร�ยบเทียบของ 1.5HP DELUXE Non-Inverter Model
   ที่มาพร�อม iAUTO Mode และ Cooling Mode

เย็นเร็วข�้น

เย็นเร็วข�้น

35%*

เย็นเร็วข�้น

ลมเย็นเปาลงดานลางและทำให
หองเย็นลงไดอยางชาๆ สงผลให
ความเย็นไมสม่ำเสมอบร�เวณร�ม
หองจึงยังคงรอนอยู

กระแสลมอันทรงพลัง
ทำความเย็นไดอยางรวดเร็ว
ทั้งหองจึงเย็นสม่ำเสมอ
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คำอธิบายทางเทคนิค iAUTO-X คำอธิบายทางเทคนิค iAUTO-X 



เปร�ยบเทียบคุณสมบัติ

Cooling Models 

Split Type DELUXE INVERTER PREMIUM INVERTER STANDARD INVERTER DELUXE Non-INVERTER

CS-KU9TKT
CS-KU13TKT

CS-KU18TKT
CS-KU24TKT

ELITE
INVERTER

CS-VU9UKT
CS-VU13UKT
CS-VU18UKT

RADIANT COOLING
Radiant Cooling

DUST SENSOR Dust Sensor

Anti-Dust Coating

CS-U18TKT
CS-U24TKT

CS-U9TKT
CS-U13TKT

ระบบ iAUTO-X

Wall-Mounted

CS-KN9UKT
CS-KN12UKT

CS-KN18UKT
CS-KN24UKT

ระบบตั้งเวลาเป�ด/ป�ด 24 ชม.
24-Hour ON & OFF Real 
Setting Timer

ระบบ iAUTO

ระบบควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง
Airflow Direction 
Control (Up & Down)

CS-PU18SKT
CS-PU24SKT

24-Hour Dual ON
& OFF Real Setting Timer

ร�โมทคอนโทรลชนิดไร�สาย LCD
LCD Wireless Remote Control

ระบบตรวจว�เคราะห�ความผ�ดปกติของตัวเคร�่อง
Self-Diagnostic Function

ฝาป�ดด�านบนเพ�่อการบำรุงรักษา
Top-Panel Maintenance Access 

คอนเดนเซอร�เคลือบสารสีฟ�า
Blue Fin Condenser

ระบบเป�ดเคร�่องใหม�อัตโนมัติเมื่อไฟฟ�าขัดข�อง
Random Auto Restart
(32 Restart Patterns)(Random)

ท�อน้ำยายาวพ�เศษ (ตัวเลขระบุความยาวของท�อน้ำยาแอร�)
Long Piping (Numbers indicate
the maximum pipe length)

ระบบ ECONAVI

การปรับอุณหภูมิแบบลูกคลื่น
Temperature Wave 

C

 ระบบ SLEEPSLEEP

Inverter Control

โหมดทำงานเง�ยบ
Quiet Mode

โหมดขจัดความชื้น
Soft Dry Operation Mode

ระบบควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง และแนวนอน
Personal Airflow Creation

nanoe-G

การขจัดกลิ�น
Odour-Removing Function

หน�ากากสามารถถอดล�างทำความสะอาดได�
Removable, Washable Panel

30m20m 30m 30m

CS-PU9SKT
CS-PU13SKT

ระบบควบคุมทิศทางลมแนวนอนด�วยมือ
Manual Horizontal Airflow
Direction Control 

20m 20m

nanoeTMX

20m (VU9/13)  
30m (VU18)

Anti-Bacterial Filter

30m20m

อากาศที่สะอาดยิ�งข�้น

ความสะดวก

ความน�าเชื่อถือ

ความเย็นสบาย

(   ): หนวยภายนอก Cooling Models

9,000
12,000 / 13,000

18,000
24,000Capacity (Btu/h)

Wall-Mounted
ELITE 
INVERTER
Page 26-27

Wall-Mounted
PREMIUM 
INVERTER
Page 28-29

Wall-Mounted
DELUXE 
INVERTER
Page 30-31

Wall-Mounted
STANDARD 
INVERTER
Page 32-33

Wall-Mounted
DELUXE 
NON INVERTER
Page 34-35

CS-U9TKT
(CU-U9TKT)

CS-U13TKT
(CU-U13TKT)

CS-U18TKT
(CU-U18TKT)

CS-U24TKT
(CU-U24TKT)

CS-KU9TKT
(CU-KU9TKT)

CS-KU13TKT
(CU-KU13TKT)

CS-VU18UKT
(CU-VU18UKT)

CS-KU18TKT
(CU-KU18TKT)

CS-KU24TKT
(CU-KU24TKT)

CS-PU9SKT
(CU-PU9SKT)

CS-PU13SKT
(CU-PU13SKT)

CS-PU18SKT
(CU-PU18SKT)

CS-PU24SKT
(CU-PU24SKT)

(CS-VU9UKT)

CS-KN18UKT
(CU-KN18UKT)

CS-KN24UKT
(CU-KN24UKT)

CS-KN9UKT
(CU-KN9UKT)

CS-KN12UKT
(CU-KN12UKT)

FEATURESELITE INVERTER ELITE INVERTER

FEATURESPREMIUM INVERTER PREMIUM INVERTER WIDE

FEATURESDELUXE INVERTER DELUXE INVERTER WIDE

FEATURESSTANDARD INVERTER WIDESTANDARD INVERTER

FEATURESDELUXE NON INVERTER WIDEDELUXE NON INVERTER

CS-VU9UKT
(CU-VU9UKT)

CS-VU13UKT
(CU-VU13UKT)
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เปร�ยบเทียบคุณสมบัติและภาพรวมเคร�่องปรับอากาศทั้งหมด
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