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Appendix I; รายละเอียดเชิงเปรียบเทียบระหว่าง Conventional Chiller และ Climaveneta Magnetic Oil
free Chiller
ข ้อที่

ประเด็นการ
พิจารณาทีส
่ าคัญ

Conventional
Chiller

1

ประสิทธิภาพเมือ
่
Full load 100%

ดีทส
ี่ ด
ุ 0.55
kW/Tons

“Climaveneta”
Magnetic Oil
free Chiller
โดยปรกติ 0.54
kW/Tons

2

ประสิทธิภาพเมือ
่
เดิน Chiller แบบ
Part load

ดีทส
ี่ ด
ุ 0.5
kW/Tons

โดยปรกติ 0.34
kW/Tons

3

ระบบน้ ายา

HFC-134a,
R-123

HFC-134a

4

น้ าหนัก

เฉพาะ
Compressor
ทีม
่ น
ี ้ าหนัก
มากกว่า 500
กิโลกรัม

เฉพาะ
Compressor ที่
มีน้ าหนักน ้อย
กว่า 130
กิโลกรัม

5

เสียง

มีเสียงดัง
มากกว่า 80
dB(A)

มีเสียงเงียบกว่า
72 dB(A)

6

การ start เครือ
่ ง

Peak สูงมาก

2A

7

การบารุงรักษา

เปลีย
่ นน้ ามัน

ไม่มรี ะบบน้ ามัน

8

ระบบน้ ามัน

มี

ไม่ม ี

9

ชนิดของ
Evaporator

ปรกติจะเป็ น
ชนิดทีส
่ ารทา
ความเย็นผ่าน
อยูใ่ น Tube

เป็ นแบบ
Flooded
Evaporator ที่
สารทาความเย็น
ผ่านอยูใ่ น Shell

รายละเอียด
โดยเฉลีย
่ Conventional Chiller จะอยู่
ที่ 0.6 kW/tons แต่ทท
ี่ าได ้ต่ากว่าอีก
เล็กน ้อยเนือ
่ งจากบาง Brand ใช ้น้ ายา
R-123 ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมเป็ น
อย่างมาก
ในช่วงระหว่างวัน เดือน และ ปี การ
เดินเครือ
่ ง Chiller จะแปรผันไปตาม
สภาพการใช ้งานและสภาพภูมอ
ิ ากาศ
ภายนอก ซึง่ AHRI ได ้กาหนดให ้การ
เลือกใช ้ Chiller ต ้องคานึงถึง Part
load เป็ นสาคัญ
HFC-134a ไม่มผ
ี ลกระทบต่อ
สิง่ แวดล ้อม (ทัง้ นี้ R-123 ถูกจัดให ้เป็ น
สารทาความเย็นทีต
่ ้องยกเลิกใช ้ในปี
2030 สาหรับประเทศทีพ
่ ัฒนาแล ้ว)
โดยปรกติ Chiller จะมีสว่ นของ
Evaporator และ Condenser ทีม
่ ี
น้ าหนักใกล ้เคียงกันแต่ทัง้ นี้ ความ
แตกต่างอยูท
๋ ี่ compressor ที่
Climaveneta Magnetic Oil free
Chiller ทีม
่ ก
ี ารปรับให ้ใบ Centrifugal มี
2 stage ทาให ้ขนาดลดลงอย่างมาก
โดยปรกติเมือ
่ อยูใ่ นส่วนของ Chiller
Plant จะไม่สามารถสนทนากันได ้ แต่
สาหรับ Climaveneta Magnetic Oil
free Chiller จะสามารถสนทนาได ้ตาม
ปรกติ
Climaveneta Magnetic Oil free
Chiller มีการใช ้กระแสในการ start ที่
ต่ามากเพียง 2 A เท่านัน
้
Climaveneta Magnetic Oil free
Chiller ไม่มก
ี ารบารุงรักษาในส่วนนีอ
้ ก
ี
เพราะไม่ม ี friction loss ทีห
่ ล่อลืน
่ ระบบ
ต ้องมีการใช ้อุปกรณ์มากทัง้ Oil pump,
Oil separator, Oil accumulator หรือ
แม ้แต่ Oil filter, Oil pressure เป็ นต ้น
ทีไ่ ม่จาเป็ นต ้องมีอยูใ่ นระบบอีกต่อไป
เพือ
่ ป้ องกันการเกิดปั ญหาเรือ
่ งน้ ามัน
ตกค ้างใน Shell ของ Evaporator จึง
นิยมให ้สารทาความเย็นวิง่ อยูใ่ น Tube
แต่เมือ
่ ไม่มรี ะบบน้ ามันแล ้ว การนาสาร
ทาความเย็นอยูใ่ น Shell จะทาให ้
1
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10

ขนาด

มีขนาดใหญ่

เล็ก

11

่ สะเทือน
การสัน

้ สะเทือน
สัน
มาก

่ สะเทือนตา่
สัน
มาก

ประสิทธิภาพการแลกเปลีย
่ นความร ้อม
เพิม
่ มากกว่าชนิดปรกติถงึ 20%
โดยประมาณ ทัง้ นีก
้ ารไม่ม ี film บางๆ
ของคราบน้ ามันมาเป็ นอุปสรรคของการ
แลกเปลีย
่ นความร ้อนระหว่างน้ าและสาร
ทาความเย็นก็เป็ นส่วนสาคัญทีท
่ าให ้
Flooded Evaporator มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าปรกติ
เนือ
่ งจากการไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ทเี่ กีย
่ วกับ
ระบบน้ ามันแล ้ว รวมกับขนาด
compressor ทีม
่ ข
ี นาดเล็ก ก็สง่ ผลให ้
ขนาดของ Chiller และ น้ าหนักเบากว่า
เมือ
่ ต ้องการออกแบบพืน
้ ที่ ทีม
่ จ
ี ากัด
และการออกแบบโครงสร ้างฐานรากก็จะ
ประหยัดไปด ้วย
Climaveneta Magnetic Oil free
Chiller ไม่มรี ะบบ Mechanic ทีต
่ ้องผ่าน
แรงเสียดทานทาให ้เกิดเสียงดังแล ้ว
่ สะเทือนก็จะไม่เกิดขึน
การสัน
้ ด ้วย ทัง้ นี้
การติดตัง้ ทีข
่ าของ Chiller ไม่
จาเป็ นต ้องมีอป
ุ กรณ์เพิม
่ เติมในการ
่ สะเทือนของเครือ
รองรับการสัน
่ ง
Chiller อีกต่อไป
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่ มัน
Appendix IV; รายละเอียดแนวทาง Climaveneta ของส่วนการตลาดและความเชือ
่ กับ ส่วนเทคนิคทาง
วิศวกรรม
แนวทาง
ส่วนการตลาด
่ มัน
และความเชือ
่

ประเด็น
ประสบการณ์

ยอดขาย
จานวนโรงงานและ
พืน
้ ทีผ
่ ลิต
R&D

After sale
Training and Call
Center

ส่วนเทคนิคทาง
วิศวกรรม

NPLV, PPLV

Pressure Drop

Gas Phase
diagram

Economizer

รายละเอียด
Climaveneta มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ในธุรกิจเครือ
่ ง
ทาความเย็น โดยเฉพาะได ้รับความไว ้วางใจจาก Danfoss ให ้
เป็ นผู ้พัฒนาเครือ
่ งทาความเย็นโดยใช ้ Danfoss Turbocor
compressor เป็ นเจ ้าแรกๆ ยาวนานกว่า 10 ปี
Climaveneta มียอดขายผลิตภัณฑ์เครือ
่ งทาความเย็นเป็ น
อันดับ 1 ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะ ได ้รางวัลระดับ Platinum
Customer จาก Danfoss Turbocor Compressor
Climaveneta มีโรงงานผลิตทัว่ โลก 9 แห่ง พืน
้ ทีร่ องรับการ
ผลิตมากกว่า 90,000 ตารางเมตร รองรับการผลิตในทุกชนิด
ของเครือ
่ งทาความเย็น
Climaveneta มีทม
ี วิศวกรเพือ
่ พัฒนาเทคโนโลยีทัง้ ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึง
Climaveneta ยังมีห ้องทดสอบถึง 3 ห ้องทดสอบ แบบชนิด
Witness test ทีเ่ ป็ นการรองรับการทดสอบในเชิง High
precision performance test ของการทดสอบในทุกมิตข
ิ อง
ค่าพลังงานต่างๆ
Climaveneta มีระบบการคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายในแต่ละ
ประเทศอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะตัวแทนจาหน่ายทีต
่ ้องมี
ศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับการบริการหลังการขาย
Climaveneta มีศน
ู ย์บรการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู ้ และ
ทักษะต่างๆให ้กับผู ้แทนจาหน่ายหรือแม ้แต่กลุม
่ ลูกค ้าทัง้ ใน
ทวีปยุโรปและเอเซีย รวมถึงมีศน
ู ย์ปฎิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ การเฝ้ าระวัง
ควบคุม การใช ้งานของเครือ
่ งผ่านระบบ ClimaPro (Chiller
Management System) ซึง่ เป็ นระบบการ Optimize ความ
สมดุลของค่าพลังงานต่างๆ ให ้มีความเหมาะสมต่อสภาวะการ
่ วชาญและทันถ่วงที
ใช ้ๆต่าง อย่างเชีย
Climaveneta มีเทคนิคการพัฒนา Danfoss Turbocor
Compressor ให ้สามารถดึงศักยภาพในแต่ละช่วงการใช ้งาน
ของ Compressor ได ้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มากกว่า
ผู ้พัฒนาเครือ
่ งทาความเย็นทีใ่ ช ้ชนิดของ Compressor
เดียวกัน
Climaveneta มีการพัฒนากระบวนการผลิต Shell and Tube
ทัง้ Evaporator และ Condenser ให ้มี Pressure Drop ตา่
ทีส
่ ด
ุ เมือ
่ เทียบกับผู ้พัฒนารายอืน
่ ๆ ซึง่ ส่งผลให ้การประหยัด
้ชนิ
การใช ดของ Pump ต่างๆ ในระบบ จะลดพลังงานการใช ้ลง
ด ้วย
Climaveneta มีการพัฒนา Shell and Tube ในส่วนของ
Evaporator แบบไม่สมมาตร เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพของ
Compressor ให ้ก่อนการเข ้า Inlet Guide Vane มีสภาวะ
น้ ายาเป็ น ไอ 100% ช่วยให ้ประสิทธภาพของ Compressor
สูงขึน
้
Climaveneta มีการติดตัง้ อุปกรณ์นใี้ น Standard model ทุก
รุน
่ เพือ
่ ช่วยให ้น้ ายาก่อนเข ้า Expansion valve มีลักษณะเป็ น
3
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ระบบตู ้ Control

ClimaPro

ของเหลว 100% เพือ
่ เพิม
่ Q ของ Evaporator ให ้สูงขึน
้ บน
Refrigeration Vapor Cycle ซึง่ ส่งผลให ้ COP ของเครือ
่ งทา
ความเย็นสูงขึน
้ อย่างเห็นได ้ชัดเมือ
่ เทียบเคียงกับผู ้ผลิตราย
อืน
่ ๆ
Climaveneta มีการประกอบตู ้ Control เพียงตู ้เดียวเพือ
่
ควบคุมการทางานของ Compressor มากกว่า 1 ตัวต่อเครือ
่ ง
ทาความเย็น 1 เครือ
่ ง ซึง่ เมือ
่ เทียบเคียงกับผู ้ผลิตรายอืน
่ ที่
ต ้องใช ้ตู ้ Control ตามจานวน Compressor ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ในเครือ
่ ง
ทาความเย็นนัน
้ ๆ
Climaveneta มีการพัฒนาระบบ Software แบบการ Optimize
ค่าพลังงานด ้วยทีมวิศวกร R&D จากการพัฒนาระบบมา
ยาวนานกว่า 40 ปี
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Appendix V; แนะนา Climaveneta ผ่าน web link
1. แนะนา turbocor compressor
https://www.youtube.com/watch?v=P1-35Ulk7-0
2. แนะนา Climaveneta Operation
https://www.youtube.com/watch?v=G72Wyhi73rQ
3. แนะนา ClimaPro (Chiller Management System)
https://www.youtube.com/watch?v=c9xpj2Wnzhs
4. แนะนา Climaveneta Shanghai Factory
https://www.youtube.com/watch?v=kCGqdKNgKpY
5. แนะนา Climaveneta Prana syatem in Home
https://www.youtube.com/watch?v=D2KnLs9Pu08
6. แนะนา Climaveneta References in Shanghai
https://www.youtube.com/watch?v=k7ffTf2bBWQ
7. แนะนา Climaveneta References in London
https://www.youtube.com/watch?v=A8HoABELEtI
8. แนะนา Climaveneta References in Cape town Sounth Africa
https://www.youtube.com/watch?v=a4VMRtWbWIo&list=PLC4D11F57A64BCD58
9. แนะนา Climaveneta @Milano
https://www.youtube.com/watch?v=vPZeGJZhQMs&list=PLC4D11F57A64BCD58&index=3
10. แนะนา Climaveneta References in Milano Aerial
https://www.youtube.com/watch?v=g8t9-3smvSI&index=2&list=PLC4D11F57A64BCD58
11. Climaveneta History
https://www.youtube.com/watch?v=cUC04jllMyw
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Appendix VI; แสดงค่าประสิทธิภาพ Chiller ในเชิงการเปรียบเทียบระหว่าง Conventional Air Cooled
Chiller กับ Magnetic Oil free Chiller

แสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบระหว่ าง Conventional และ Magnetic ของ
Air Cooled Chiller
Conventional Air Cooled Chiller

Magnetic Oil free Air Cooled Chiller
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