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ABOUT US 
 

IG Technology & Industry is a technology firm, committed to the business sectors 
for cooling technology, climate- and environmental- protection. 

This triad, which faces the essential challenges of our times, is reflected in the 
respective product solutions and the corresponding products. 

Our goals are: 
to create an environment- friendly, sustainable and conflict-free power supply for 

today and tomorrow 
Considering the necessity of environmentally-friendly operation in the business 

sectors, we offer bespoke solutions to our customers and partners. 
Common ground is our strength: colleagues from all age groups combine traditional 

values with new ideas. Our mindset is dictated by sustainability: 
 

With conviction to – and responsibility for – the world of tomorrow. 
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Wine Cooler 

With	so	many	more	people	becoming	interested	wine	these	days,	wine	refrigerators	have	

come	to	fill	the	need	for	storage.	Refrigerators	make	the	perfect	solution.	

We	especially	enjoy	the	fact	that	you	can	drink	your	whites	as	well	as	your	reds	without	

any	additional	 chilling.	 (I	 need	 to	 chill	 even	my	 reds	a	 little	because	 I	 (like	most	people)	

keep	my	room	temperature	warmer	than	ideal.	

One	 thing	 that	 is	 important	 for	all	 customer	 is	 the	 fact	 that	 some	people	drink	both	 red	

and	white	wine.	If	you	do	also	and	you	don't	want	to	further	chill	your	white	wine	before	

drinking,	buy	either	a	dual	zone	refrigerator	or	possibly	2	smaller	ones	(one	for	each	type).	

Depending	 on	 the	 length	 of	 time,	 and	 the	 quality	 of	wine	 you	will	 be	 storing,	 vibration	

control	is	a	feature	you	will	want	to	check	into.	Another	factor	is	humidity.	The	nicer	units	

have	the	ability	to	maintain	the	proper	humidity	level	inside	the	unit	and	still	circulate	the	

air	enough	 to	discourage	mold	and	mildew.	The	amount	of	bottles	each	 refrigerator	will	

hold	 is	 also	 a	 consideration.	 If	 you	 are	 new	 to	 buying	 and	 storing	 wine,	 we	 would	

recommend	buying	a	wine	refrigerator	that	has	a	little	more	capacity	than	you	would	think	

you	 need.	 If	 you	 are	 limited	 to	 size	 because	 of	 a	 counter	 top	 then	 you	may	 not	 have	 a	

choice,	but	it's	always	frustrating	whenalize	you	wish	you	had	a	little	more	capacity.	



BW-25D1 / BW-25D2 Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with intelligent thermostat system 

BW-25D1/BW-25D2 ตู้แช่ไวน์ ตัวเครื่องมีความอัจฉริยะด้วยระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 

 

Quick Detail 

รายละเอียดสําคัญ 
 

Material: Odors removed activated carbon + anti-UV glass door 
วัสดุ::คาร์บอนดับกลิ่นเมื่อเปิดใช้งานและประตูกระจกสามารถป้องกันรังสียูวี 
Size: 430w*535d*285h (mm) / 260*495*475(mm) 
ขนาด : 430w*535d*285h (มิลลิเมตร)/ 260*495*475* (มิลลิเมตร) 
Surface: anti-UV glass door 
พื้นผิว : ประตูกระจกป้องกันแสงยูวี 
Fire proof: Surface high safety standard 
ทนความร้อน : พื้นผิวมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 
Warranty: 1 year 
รับประกัน : หนึ่งปีเต็ม 
Water proof: Not absorb water  
กันนํ้า : ไม่ดูดซับนํ้า, สามารถกันนํ้าได้  
Hygienic: Easy to clean  
ถูกสุขอนามัย : ทําความสะอาดง่าย 
 

 
 

 
Description 

ลักษณะ 

1. Temperature is high: wine preservation taboo temperature fluctuations, so the use of sophisticated 

compressors, maintaining a constant temperature is the primary purpose wine cooler; 

อุณหภูมิสูง: ข้อหา้มในการเก็บรักษาไวน์ อุณหภูมิจะต้องไม่ขึ้นๆลงๆ ดังนั้นในการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ (เครื่องอัด) 

ที่มีความซับซ้อน จึงต้องเน้นการเก็บรักษาอุณหภูมิให้คงที่ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของตู้แช่ไวน ์

2. The humidity control: To prevent the cork drying shrinkage needs to stay cooler than the internal humidity of 

55%.  

การควบคุมความชื้น: เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการหดตัวหรือแห้งของจุกไม้ก๊อก (ฝาจุกไวน์) 

ตู้จะต้องมีความเย็นมากกว่าความชื้นถึง 55%.  

3. In the dark: To avoid damage of UV on wine, wine glass doors must be UV; 

ในที่มืด: เพื่อหลีกเลี่ยงไวน์จากรังสียูวี ประตูกระจกจะต้องป้องกันรังสียูวี 

4. Ventilation: prevent odor generation, internal ventilation system is necessary.  

การระบายอากาศ: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่น ระบบภายในระบายอากกาศ 
 
Competitive Advantage 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
1.with CE ROHS มีเครื่องหมายของ CE ROHS 

2.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ 



	

 



Wine Cooler BCW – 35A Thermoelectric Wine Cooler with single temperature zone / 12 bottles 

ตู้แช่ไวน์ BCW - 35A เทอร์โมไวน์ อุณหภูมิเดี่ยว / 12 ขวด 
 
Quick Details:   

รายละเอียด: 

                                                                                          
Material:   100% HFC free, environmental friendly                              

Stainless steel powder painting    

ป้องกันอัคคีภัย: สแตนเลสสตีล สีดํา                                                                              

Double Layer Anti – UV Vacuum                         

วัสดุ:  ปลอดสารปราศจาก HFC 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีสเตนเลสสตีล  

Competitive Advantage:  

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
1.with CE ROHS 

1. มี CE ROHS 

2.intelligent thermostat system  

2. ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท 

3.Humanization lock design  

3. ออกแบบ Humanization Lock 

4.Hygienic – Easy to clean 

4  . สะอาดถูกสุขลักษณะ - ทําความสะอาดง่าย

                              

เครื่องดับเพลิงชนิด  Double – Anti UV                  

Fire proof:  Stainless steel powder painting                                        

Color: Black   /  สีดํา                                                                             

Door: Sheeny Black door frame with recessed handle            

Tempered mirror glass door       

ประตู: กรอบประตูสีดําพร้อมที่จับด้านใน ประตูกระจก กระจกนิรภัย                                                                                 

Display: LED Temperature control panel / display                            

Intelligent thermostat system   

จอแสดงผล: LED แผงควบคุมอุณหภูมิ / จอแสดงผล 

ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท 

Shelfs: Wooden shelves 

ชั้นวางของ: ไม้ 

Light: Soft interior LED light    

แสง: ไฟอ่อน LED                                

Legs: Adjustable rubber legs 

ขา: ขายางปรับได้                                            



	
BCW-35A	

	
	

	
	

 



Wine Cooler BCW – 48A thermoelectric Wine Cooler with single temperature zone/ 16 bottles  

ตู้แช่ไวน์ BCW - 48A เครื่องทํานํ้าเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก อุณหภูมิเดี่ยว / 16 ขวด 

 

 Quick Details:                          

รายละเอียด:  

Material:   100% HFC free, environmental friendly                              

Stainless steel powder painting                                           

Double Layer Anti – UV Vacuum                      

วัสดุ: ปลอดสารปราศจาก HFC 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาพสีสเตนเลสสตีล เครื่องดับเพลิงชนิด  

Double - Anti - UV               

Fire proof:  Stainless steel powder painting                                         

ป้องกันอัคคีภัย: สแตนเลสสตีล สีดํา                                                                    

Color: Black                                                                                  

Door: Sheeny Black door frame with recessed handle             

Tempered mirror   glass door                                           

ประตู: กรอบประตสูีดําพร้อมที่จับด้านใน ประตูกระจก กระจกนิรภัย 

Display: LED Temperature control panel / display                            

Intelligent thermostat system                                            

จอแสดงผล: LED แผงควบคุมอุณหภูมิ / จอแสดงผล ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท                                       

Shelfs: Wooden shelves                                                                 

ชั้นวางของ: ไม้                                                            

Light: Soft interior LED light                                                        

แสง: ไฟอ่อน LED  

Legs: Adjustable rubber legs    

ขา: ขายางปรับได้     

Competitive Advantage:  

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1.with CE ROHS 

1. มี CE ROHS 

2.intelligent thermostat system  

2. ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท 

3.Humanization lock design  

3. ออกแบบ Humanization Lock 

4.Hygienic – Easy to clean 

4  . สะอาดถูกสุขลักษณะ - ทําความสะอาดง่าย

         
 

 

 

                                                                   



	

BCW-48A	

	

	

 

 



Wine Cooler  BCW – 49A thermoelectric Wine Cooler with single temperature zone  / 18 bottles 

 ตู้แช่ไวน์ BCW - 49A เครื่องทํานํ้าเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก เขตอุณหภูมิเดี่ยว / 18 ขวด 

 

Quick Details:  รายละเอียด:                                                                            

Material:   100% HFC free, environmental friendly                              

Stainless steel powder painting                                           

Double Layer Anti – UV Vacuum 

วัสดุ: ปลอดสารปราศจาก HFC 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาพสีสเตนเลสสตล                                    

Fire proof:  Stainless steel powder painting                                         

Color: Black    สีดํา                      

Door: Sheeny Black  door frame with recessed handle             

Tempered mirror   glass door                                           

ประตู: กรอบประตูส ีดําพร้อมที่จับด้านใน ประตูกระจก กระจกนิรภัย                                  

Display: LED Temperature control panel / display                            

Intelligent thermostat system                                            

จอแสดงผล: LED แผงควบคุมอุณหภูมิ / จอแสดงผล 

ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท                                 

Shelfs: Wooden shelves                                                                 

ชั้นวางของ: ไม้                                                         

Light: Soft interior LED light                                                        

แสง: ไฟอ่ LED  

Legs: Adjustable rubber legs    

ขา: ขายางปรับได้   

 
 
 

 

 

Competitive Advantage:  

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1.with CE ROHS 

1. มี CE ROHS 

2.intelligent thermostat system  

2. ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท 

3.Humanization lock design  

3. ออกแบบ Humanization Lock 

4.Hygienic – Easy to clean 

4. สะอาดถูกสุขลักษณะ - ทําความสะอาดง่าย 
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BW-50D1 Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with Log Shelf 

BW – 50D1  (ตู้แช่ไวน์) กับชั้นวางเป็นพิเศษ 

 

Quick Detail 

รายละเอียดสําคัญ 

 

Material: log shelf + blue diamond LED lighting + Odor 

removed  

Activated Carbon 

วัสดุ : ชั้นวาง +ไฟ  LED สีฟ ้า +ถ่านกําจัดกลิ่น 

Size: 430*480*510(mm) 

ขนาด : : 430*480*510 (มิลลิเมตร) 

Surface: Double Layer Anti-UV  

ผิวหน้า : ป้องกันรังสียูวีถึงสองเท่า  

Fire proof: Surface high safety standard 

ทนความร้อน : พื้นผิวมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 

Warranty: 1 year 

รับประกัน : หนึ่งปีเต็ม 

Water proof: Not absorb water  

กันนํ้า :ไม่ดูดซับนํ้า,สามารถกันนํ้าได  ้ 

Hygienic: Easy to clean 

 ถูกสุขอนามัย : ง่ายต่อการทําความสะอาด

 
 
 
 
 

 

 

Description 

ลักษณะ 

1.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ 

2.Stainless steel powder painting frame กรอบสแตนเลสเพ้นด้วยผงแป้ง 

3.log shelf  ชั้นวางของ 

4.Odor removed activated carbon คาร์บอนกําจัดกล่ินเมื่อเปิดใช้งาน 

5.Adjustable legs สามารถปรับขาตั้งได ้

6.Blue diamond LED lighting ไฟ LEDสีฟ้า 

7.Moisturizing embossed aluminum cabinet  มีความชุ่มชื่นต่ออลูมิเนียมลายนูน 

 

Competitive Advantage 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1.with CE ROHS มีเครื่องหมายของ CE ROHS 

2.Intelligent thermostat system 

ระบบเทอร์โมอัจฉริยะ 
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BW-55D1 Dual Temperature Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with Blue Diamond LED Lighting 

BW-55D1 ปรับอุณหภูมิได้ 2 อุณหภูมิในเครื่องเดียว เครื่องทําความเย็นไวน์ (ตู้แช่ไวน์) ระบบไฟLED 

 

Quick Detail 

 รายละเอียดสําคัญ 

Material: Famous brand, less vibration, energy-efficient  

Size: 260*495*1025(mm) 

ขนาด: 260*495*1025 (มิลลิเมตร) 

Surface: Wood and Stainless Steel 

ผิวหน้า: ทําจากไม้และสแตนเลส 

Fire proof: Surface high safety standard 

ทนความร้อน: พื้นผิวมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 

Warranty: 1 year 

รับประกัน: หนึ่งปีเต็ม 

Water proof: Not absorb water  

กันนํ้า : นํ้าไม่ดูดซับ,สามารถกันนํ้าได้  

Hygienic: Easy to clean 

ถูกสุขอนามัย: ง่ายต่อการทําความสะอา 

 

 

 

 

 

 

Description 

ลักษณะ 

 1.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ  

2.Stainless steel powder painting frame กรอบสแตนเลสเพ้นด้วยผงแป้ง 

3.Log shelf ชั้นวางของ 

4.Odor removed activated carbon คาร์บอนกําจัดกลิ่นเมื่อเปิดใช้งาน 

5.Adjustable legs ขาสามารถปรับได ้

6.Blue diamond LED lighting ไฟ LEDสีฟ้า 

7.Moisturizing embossed aluminum cabinet มีความชุ่มช่ืนต่ออลูมิเนียมลายนูน 

Competitive Advantage 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1.with CE ROHS  มีเครื่องหมายของ CE ROHS 

2.Intelligent thermostat system   ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ 
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BW-65D1 Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with Humanization Lock Design 

BW-65D1 ตู้แช่ไวน์ตู้เย็นตู้แช่แข็งในเชิงพาณิชย์ด้วยเมตตากรุณาล็อคออกแบบ 

 

Quick Detail 

รายละเอียดสินค้า 

Material: Intelligent thermostat system+ 

moisturizing embossed aluminum cabinet 

วัสดุ: ระบบ thermostat อัจฉริยะ + 

คณะรัฐมนตรีอลูมิเนียมชุ่มชื้นนูน  

Size : 450*525*730(mm) 

ขนาด: 525 * 450 * 730 (mm)  

Surface: moisturizing embossed aluminum cabinet 

พื้นผิว: ความชุ่มชื้นตู้อลูมิเนียมลายนูน  

Fire proof: Surface high safety standard 

หลักฐานไฟพื้นผิวมาตรฐานความปลอดภัยสูง 

Warranty: 1 year 

รับประกัน: 1 ปีที่ผ่านมา  

Color: Stainless steel or silver color 

สี: สแตนเลสหรือสีเงิน  

Water proof: No water absorbs 

กันนํ้า: ไม่มีนํ้าดูดซับ  

Hygienic: Easy to clean 

สุขลักษณะ: ง่ายต่อการทําความสะอาด  

 

 

Description 

ลักษณะ 

 1.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โมอัจฉริยะ  

2.Stainless steel powder painting frame สแตนเลสกรอบภาพวาดผง  

3.log shelf การเก็บรักษาเข้าสู่ระบบ  

4. Odor removed activated carbon กลิ่นลบออกถ่าน  

5. Adjustable legs ขาปรับได ้ 

6. Blue diamond LED lighting เพชรสีฟ้าไฟ LED  

7. Moisturizing embossed aluminum cabinet ให้ความชุ่มชื้นนูนตู้อลูมิเนียม  

 

Competitive Advantage 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1.with CE ROHS  มีเครื่องหมายของ CE ROHS 

2.Intelligent thermostat system   ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ 
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BW-70D1 Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with Stainless Steel Power Painting Frame 

BW-70D1 ตู้แช่ไวน์ตู้เย็นตู้แช่แข็งในเชิงพาณิชย์ด้วยสแตนเลสพาวเวอร์จิตรกรรมกรอบ 
 
Quick Detail 

 รายละเอียดด่วน 

Material: Stainless steel powder painting frame +log shelf +blue diamond LED lighting 

วัสดุ: กรอบภาพวาดผงสแตนเลส + ช้ันวาง + เข้าสู่ระบบ Blue Diamond ไฟ LED  

Size : 450*525*730(mm) 

ขนาด: 525 * 450 * 730 (mm)  

Surface : Stainless steel powder painting frame 

พื้นผิว: สแตนเลสกรอบภาพวาดผง  

Fire proof : Surface high safety standard 

หลักฐานไฟพื้นผิวมาตรฐานความปลอดภัยสูง  

Warranty : 1 year 

รับประกัน: 1 ปีที่ผ่านมา  

Color : Stainless steel or silver color 

สี: สแตนเลสหรือสีเงิน  

Water proof : No water absorb 

กันนํ้า: ไม่มีนํ้าดูดซับ  

Hygienic : Easy to clean 

สุขลักษณะ: ง่ายต่อการทําความสะอาด  

 

Description 

ลักษณะ 

 1.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โมอัจฉริยะ  

2.Stainless steel powder painting frame สแตนเลสกรอบภาพวาดผง  

3.log shelf การเก็บรักษาเข้าสู่ระบบ  

4.Odor removed activated carbon กลิ่นลบออกถ่าน  

5.Adjustable legs ขาปรับได ้ 

6.Blue diamond LED lighting เพชรสีฟ้าไฟ LED  

7.Moisturizing embossed aluminum cabinet ให้ความชุ่มชื้นนูนตู้อลูมิเนียม  

 

Competitive Advantage 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1.with CE ROHS มีเครื่องหมายของ CE ROHS 

2.Intelligent thermostat system  

ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ 
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JC 75 Compressor Wine Cooler with single temperature zone for 24 bottles  

ตู้แช่ไวน์ JC 75 เครื่องทําความเย็นแบบแช่เย็นด้วยโซนอุณหภูมิเดียวสําหรับ 24 ขวด 

 

Feature: 

คุณสมบัติ: 

1.International famous brand compressor 

1. คอมเพรสเซอร์แบรนด์ท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาต ิ

2.Low power consumption 

2. ใช้พลังงานตํ่า 

3.CFC-free refrigerant R600a 

3. สารทําความเย็น CFC ฟรี R600a 

4.Type of appliance: Single temperature zone 

4. ประเภทเครื่องใช้: เขตอุณหภูมิเดี่ยว 

5. Power supply: 220V-240V, 50Hz / 60Hz 

5. แหล่งจ่ายไฟ: 220V-240V, 50Hz / 60Hz 

 

Product description: 

รายละเอียดสินค้า: 

 

 

1) Wine cooler with advancing semiconductor technologies, without mechanical moving parts, design, zero decibel 

noise, ultra-low energy consumption.  

1) 

เครื่องทําความเย็นไวน์ด้วยเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ก้าวหน้าโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่เคล่ือนท่ีด้วยกลไกการออกแบบเสียงรบกวนแบบเดซิเบ

ลเป็นศูนย์และการใช้พลังงานตํ่าเป็นพิเศษ 

2) Wine fridge with efficient and environmentally friendly polyurethane foam agent using the fan to educate an 

equivalent temperature, cooling effect. 

 2) ตู้แช่ไวน์ท่ีมีสารยูรีเทนโฟมท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พัดลมเพื่อให้ความร้อนเย็นและเย็น 

3) Wine cooler with variable flow technologies, with automatic temperature control 

3) เครื่องทําความเย็นไวน์ที่มีเทคโนโลยีการไหลแบบปรับอุณหภูมิด้วยการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
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JC 98 Compressor Wine Cooler with single temperature zone for 34 bottles 

 ตู้แชไ่วน์ JC 98 เครื่องทําความเย็นแบบแช่เย็นด้วยโซนอุณหภูมิเดียวสําหรับ 34 ขวด 

 

Quick Detail 

รายละเอียด 

Material:   100% HFC free, environmental friendly                               

Stainless steel powder painting                                           

Double Layer Anti – UV Vacuum                  

วัสดุ: ปลอดสารปราศจาก HFC 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีสเตนเลสสตีล  

สแตนเลสสตีล สูญญากาศต่อต้านรังสี UV แบบ Double Layer 

Fire proof: Stainless steel powder painting                

ป้องกันอัคคีภัย: ภาพวาดด้วยสแตนเลสสตีล          

Color: Black   สีดํา                                                               

Door: Sheeny Black door frame with recessed 

handle     

Tempered mirror   glass door   

ประตู: กรอบประตูส ีดําพร้อมที่จับด้านใน กระจกประตู 

กระจกนิรภัย 

Display: LED Temperature control panel / display        

Intelligent thermostat system                                             

จอแสดงผล: แผงควบคุม LED temperature / 

จอแสดงผล ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท          

Shelfs: Wooden shelves – 6 pcs / 1rack                                        

ชั้นวางของ: ไม้ - 6 ชิ้น / 1rack                                     

Light: Soft interior LED light 

แสง: ไฟอ่อน LED  

Legs: Adjustable rubber legs 

ขา: ขายางปรับได้ 

      
 
 

 

Competitive Advantage 

 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1. With CE ROHS 

1. มี CE ROHS 

2. Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor 

2. แบรนด์ที่มีชื่อเสียงการสั่นสะเทือนน้อยลงคอมเพรสเซอร์ท่ีประหยัดพลังงาน 

3. Intelligent thermostat system 

3. ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท 
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JC 110 Compressor Wine Cooler with single temperature zone for 33 bottles 

 ตู้แช่ไวน์ JC 110 เครื่องทําความเย็นแบบแช่เย็นด้วยโซนอณุหภูมิเดียวสําหรับ 33 ขวด 

 

Quick Details 

รายละเอียดอย่างรวดเร็ว 

Power Source: Electric 

รายละเอียดอย่างรวดเร็ว แหล่งพลังงาน: ไฟฟ ้า 

Temperature Control: Adjustable Thermostat, 

Electronic 

ควบคุมอุณหภูมิ: ปรับอุณหภูมิ, อิเล็กทรอนิกส์ 

Certification: CE, CCC 

การรับรอง: CE, CCC 

Color: Black Case 

สี: ดํากรณ ี

Cooling system: Compressor Cooling 

ระบบทําความเย็น: คอมเพรสเซอร์คูลลิ่ง 

Current: 0.8A 

ปัจจุบัน: 0.8A 

Noise control: ≤49dBA 

การควบมเสียงรบกวน: ≤49dBA คุ 

Power consumption: 0.7Kw. h/24h 

การใช้พลังงาน: 0.7Kw.h / 24h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product description: 

รายละเอียดสินค้า: 

1) Wine cooler with advancing semiconductor technologies, without mechanical moving parts, design, zero decibel 

noise, ultra-low energy consumption.  

1) 

เครื่องทําความเย็นไวน์ด้วยเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ก้าวหน้าโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยกลไกการออกแบบเสียงรบกวนแบบเดซิเบ

ลเป็นศูนย์และการใช้พลังงานตํ่าเป็นพิเศษ 

2) Wine fridge with efficient and environmentally friendly polyurethane foam agent using the fan to educate an 

equivalent temperature, cooling effect. 

2) ตู้แช่ไวน์ท่ีมีสารยูรีเทนโฟมท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พัดลมเพ่ือให้ความร้อนเย็นและเย็น 

3) Wine cooler with variable flow technologies, with automatic temperature control 

3) เครื่องทําความเย็นไวน์ที่มีเทคโนโลยีการไหลแบบปรับอุณหภูมิด้วยการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 

 
 



 

 
 
 
 
 



USF WINE COOLER 
Choose your door design, and choose between single and dual temperature (2 temperatures) 

 

 



  
     Wuangzhongwang door                     Stainless Steel door             Full Glass door 

Model: USF54 S/D (Single or Dual Temperature Zone)  
รุ่น: USF54 S/D (โซนอุณหภูมิเดี่ยวหรือคู่) 
*** Handle: Dark side handle / stainless steel handle  /  ที่จับ: ด้ามด้านมืด / มือจับสแตนเลส 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Full black glas door frame with 3 layers glass / กรอบประตูกระจกสีดําแบบเต็มพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 4 pcs beech wood shelf  /  4 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
 
                             Technical specifications                             ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 46 Bottles 

ความจุ 46 ขวด 
Temperature Range:                                                   (upper zone 5*C – 12*C  / Lower zone 12*C – 22*C) 
 ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   (โซนบน 5 * C - 12 * C) / (โซนล่าง 12 * C - 22* C) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 160W 

อำนาจ 160W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 595x600x845mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 595x600x845 มม 

Weight: 49kg 

  นํ้าหนัก: 49 กก 



         
     Wuangzhongwang door                Stainless Steel door               Full Glass door 

Model: USF72 S/D (Single or Dual Temperature Zone)  
รุ่น: USF72 S/D (โซนอุณหภูมิเดี่ยวหรือคู่) 
*** Handle: Dark side handle / stainless steel handle  /  ที่จับ: ด้ามด้านมืด / มือจับสแตนเลส 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Full black glas door frame with 3 layers glass / กรอบประตูกระจกสีดําแบบเต็มพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 10 pcs beech wood shelf  /  10 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
 
                            Technical specifications                             ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 76 Bottles 

ความจุ 76 ขวด 
Temperature Range:                                                   ( upper zone 5*C – 12*C  / Lower zone 12*C – 22*C ) 
 ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   ( ซนบน 5 * C - 12 * C) / (โซนล่าง 12 * C - 22 * C ) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 190W 

อำนาจ 190W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 595x600x1215mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 595x600x1215 มม 

Weight: 79kg 

  นํ้าหนัก: 79 กก 

 



                
Wuangzhongwang door             Stainless Steel door             Full Glass door 

Model: USF128 S/D (Single or Dual Temperature Zone)  
รุ่น: USF128 S/D (โซนอุณหภูมิเดี่ยวหรือคู่) 
*** Handle: Dark side handle / stainless steel handle  /  ที่จับ: ด้ามด้านมืด / มือจับสแตนเลส 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Full black glas door frame with 3 layers glass / กรอบประตูกระจกสีดําแบบเต็มพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 13 pcs beech wood shelf  /  13 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
 
                            Technical specifications                             ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 142 Bottles 

ความจุ 142 ขวด 
Temperature Range:                                                   ( upper zone 5*C – 12*C  / Lower zone 12*C – 22*C ) 
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   ( ซนบน 5 * C - 12 * C) / (โซนล่าง 12 * C - 22 * C ) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 220W 

อำนาจ 220W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 595x680x1615mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 595x680x1615 มม 

Weight: 83kg 

 นํ้าหนัก: 83 กก 

 



 

 

 



 
Model:  IG – W7S 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Full black glas door frame with 3 layers glass / กรอบประตูกระจกสีดําแบบเต็มพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** Reversible door  /  ประตูพลิกกลับได้ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
 
                            Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 7 Bottles 

ความจุ 7 ขวด 
Temperature Range:                                                   5*C – 20*C  
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   5 * C - 20 * C 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 90W 

อำนาจ 90W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 147x540x820mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 147x680x820มม 

Weight: 15kg 

 นํ้าหนัก: 15 กก 



 
Model:  IG – W20S 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 5pcs beech wood shelf  /  5 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
                            
                           Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 20 Bottles 

ความจุ 20 ขวด 
Temperature Range:                                                   5*C – 20*C  
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   5 * C - 20 * C 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 100W 

อำนาจ 100W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 350x655x865mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 350x655x865 มม 

Weight: 26kg 

 นํ้าหนัก: 26 กก 



 
Model:  IG – W24S 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 3pcs beech wood shelf  /  3 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
                             
                            Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 24Bottles 

ความจุ 24 ขวด 
Temperature Range:                                                   5*C – 20*C  
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   5 * C - 20 * C 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 95W 

อำนาจ 95W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 595x555x455mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 595x555x455 มม 

Weight: 30kg 

 นํ้าหนัก: 30 กก 



 
Model:  IG – W35D 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 5pcs beech wood shelf  /  5 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
 
                            Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 29Bottles 

ความจุ 29 ขวด 
Temperature Range:                                                   ( upper zone 5*C – 12*C  / Lower zone 10*C – 20*C ) 
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   ( ซนบน 5 * C - 12 * C) / (โซนล่าง 10 * C - 20 * C ) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 130W 

อำนาจ 130W 

Noise control: ≤39dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤39dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 430x680x915mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 430x680x915 มม 

Weight: 36kg 

 นํ้าหนัก: 36 กก 



 
Model:  IG – W40D 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 4pcs beech wood shelf  /  4 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
 
                            Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 42Bottles 

ความจุ 42 ขวด 
Temperature Range:                                                   ( upper zone 5*C – 20*C  / Lower zone 5*C – 20*C ) 
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   ( ซนบน 5 * C - 20 * C) / (โซนล่าง 5 * C - 20 * C ) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 150W 

อำนาจ 150W 

Noise control: ≤39dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤39dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 485x600x820mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 485x600x820 มม 

Weight: 37kg 

 นํ้าหนัก: 37 กก 

 



 
Model:  IG – W46D 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 5pcs beech wood shelf  /  5 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 

 
                            Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 39Bottles 

ความจุ 39ขวด 
Temperature Range:                                                   ( upper zone 5*C – 20*C  / Lower zone 5*C – 20*C ) 
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   ( ซนบน 5 * C - 20 * C) / (โซนล่าง 5 * C - 20 * C ) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 130W 

อำนาจ 130W 

Noise control: ≤39dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤39dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 595x570x820mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 595x570x820 มม 

Weight: 42kg 

 นํ้าหนัก: 42 กก 



 
Model:  IG – W120D 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 8pcs beech wood shelf  /  8 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
                            
                           Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 112 Bottles 

ความจุ 112 ขวด 
Temperature Range:                                                   ( upper zone 5*C – 12*C  / Lower zone 12*C – 20*C ) 
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   ( ซนบน 5*C - 12* C) / (โซนล่าง 12* C - 20*C ) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 160W 

อำนาจ 160W 

Noise control: ≤39dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤39dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 595x710x1420mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 595x710x1420 มม 

Weight: 74kg 

 นํ้าหนัก: 74 กก 



 
Model:  IG – W180T 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 11pcs beech wood shelf  /  11 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 

 
                            Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 156Bottles 

ความจุ 156 ขวด 
Temperature Range:                                                   ( upper zone 5*C – 12*C  / Lower zone 12*C – 20*C ) 
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   ( ซนบน 5*C - 12* C) / (โซนล่าง 12* C - 20*C ) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 210W 

อำนาจ 210W 

Noise control: ≤39dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤39dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 595x710x1720mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 595x710x1720 มม 

Weight: 74kg 

 นํ้าหนัก: 74 กก 

 



                                 
                       Model:  IG – W180TD  (Double door  /  สองประตู ) 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 28pcs beech wood shelf  /  28 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน) 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
 
                           Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 345 Bottles 

ความจุ 345 ขวด 
Temperature Range:(Left  zone 5*C - 20*C)                                          ( upper zone 5*C – 12*C  / Lower zone 12*C – 20*C ) 
ช่วงอุณหภูมิ:       ช่วงอุณหภูมิ 5*C  - 20*C                                                       ( ซนบน 5*C - 12* C) / (โซนล่าง 12* C - 20*C ) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 270W 

อำนาจ 270W 

Noise control: ≤39dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤39dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 1190x710x1720mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 1190x710x1720 มม 

Weight: 186kg 

 นํ้าหนัก: 186 กก 



 
Model: IG – W128DD (Double door  /  สองประตู ) 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 28pcs beech wood shelf  /  28 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 

*** carbon filter ( inside )  /  กรองคาร์บอน (ภายใน)  
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
 
                            Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 290 Bottles 

ความจุ 290 ขวด 
Temperature Range:(Left  zone 5*C - 20*C)                                          ( upper zone 5*C – 12*C  / Lower zone 12*C – 20*C ) 
ช่วงอุณหภูมิ:       (ช่วงอุณหภูมิ    5*C  - 20*C )                                                     ( ซนบน 5*C - 12* C) / (โซนล่าง 12* C - 20*C ) 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 275W 

อำนาจ 275W 

Noise control: ≤39dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤39dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 1190x680x1615mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 1190x680x1615 มม 

Weight: 170kg 

 นํ้าหนัก: 170 กก 

 



 
                         

 
           IG - B110                       IG – B120                                   

 

                        

              IG – B46                           IG – B60                     
 



                                        Model:  IG – B110 
 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Thermostat Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ 
*** Door frame style: dark brown glass, double layer UV protection /สไตล์กรอบประตู: กระจกสีนํ้าตาลเข้ม, การป้องกันรังสี UV
*** Shelf configuration:stainless steel (optional) /การกําหนดค่าชั้นวาง: สแตนเลส (ไม่จําเป็น)
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** Legs: Adjustable rubber legs /ขา: ขายางปรับระดับได้ 
*** Humanization lock design /การออกแบบล็อคมีเมตตากรุณา 
*** Color black /สีดํา
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 

                          Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค  

Capacity: 110L 

ความจุ 110L 
Temperature Range:                                                   2*C – 10*C  
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   2 * C - 10 * C 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 95W 

อำนาจ 95W 

Noise control: ≤40dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤40dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 490x530x880mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 490x530x880 มม 

Weight: 30kg 

 นํ้าหนัก: 30 กก 



                                               Model:  IG – B120 
 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Thermostat Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ 
*** Door frame style: dark brown glass, double layer UV protection /สไตล์กรอบประตู: กระจกสีนํ้าตาลเข้ม, การป้องกันรังสี UV
*** Shelf configuration:stainless steel (optional) /การกําหนดค่าชั้นวาง: สแตนเลส (ไม่จําเป็น)
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** Legs: Adjustable rubber legs /ขา: ขายางปรับระดับได้ 
*** Humanization lock design /การออกแบบล็อคมีเมตตากรุณา 
*** Color black /สีดํา
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 

                          Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค  

Capacity: 120L 

ความจุ 120L 
Temperature Range:                                                   2*C – 10*C  
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   2 * C - 10 * C 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 95W 

อำนาจ 95W 

Noise control: ≤40dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤40dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 490x530x880mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 445x450x833 มม 

Weight: 24kg 

 นํ้าหนัก: 24 กก 



                                          Model:  IG – B46 
 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 3pcs of metal rack with wood trim/  ชั้นวางโลหะ 3 ชิ้นพร้อมขอบไม้ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
                             
                            Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 127L 

ความจุ 127L 
Temperature Range:                                                   2*C – 10*C  
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   2 * C - 10 * C 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 110W 

อำนาจ 110W 

Noise control: ≤40dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤40dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 660x655x865mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 660x655x865 มม 

Weight: 42kg 

 นํ้าหนัก: 42กก 

 
 



 
                                             Model:  IG – B60 
 
*** built – in installation  /  การติดตั้งในตัว 
*** nice modern design  /  การออกแบบที่ทันสมัยดี 
*** Temperature Control: Microcomputer Control  /  การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ 
*** Fan cooling system  / ระบบระบายความร้อนพัดลม 
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass  /   โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น 
*** 3pcs of metal rack with wood trim/  ชั้นวางโลหะ 3 ชิ้นพร้อมขอบไม้ 
*** best air circualtion  /  การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด 
*** LED light  /  ไฟ LED 
*** SS tubular handle  /  เอสเอสจับท่อ 
*** compressor: no vibrations, energy saving  /  คอมเพรสเซอร:์ ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
                             
                            Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 149L 

ความจุ 149L 
Temperature Range:                                                   2*C – 10*C  
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   2 * C - 10 * C 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 130W 

อำนาจ 130W 

Noise control: ≤40dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤40dBA 

Refrigerant 600a 

สารทําความเย็น 600a 

Product Size (WxDxH) 605x600x870mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 605x600x870 มม 

Weight: 45kg 

 นํ้าหนัก: 45 กก 

 



                 MEDICINE& COSMETIC COOLER  

ตู#เย็นเก็บเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ<ยารักษาโรคต?างๆ 
	

                        Preface  /  อารัมภกถา 

Most medicines and cosmetics should always be protected from heat and light. 

Some items always need to be kept in the refrigerator. 

Protect medicines and cosmetics from heat !!! 

Most people are better aware that it is better to protect medicines and cosmetics from heat in the summer. 

But even if the temperatures are not that high, some medicines and cosmetics need to be kept in the refrigerator. Some products 
even require continuous cooling. 

If medicines are stored incorrectly, they can lose their effectiveness! 

Perfumes should be stored for UV rays (light) and cool, otherwise they will lose their effect over time. 

But also a lot of drugs that always have to be refrigerated, different types of insulins. In addition, most vaccines, such as 
hepatitis A / B or tetanus, require a cooling request. And so-called biologics, which are used for rheumatism or cancer, have to be 
permanently cooled. Cold chain drugs include measles, mumps, and rubella vaccines, as well as yellow fever. In addition, some 
metered dose inhalers for asthma and some glaucoma eye drops require continuous cooling. Some ointments should also be 
stored refrigerated! If the packaging says "store and transport refrigerated", the cold chain must not be interrupted under any 
circumstances. 

 

ยาและเครื่องสําอางส่วนใหญ่ควรได้รับการปกป้องจากความร้อนและแสงเสมอ 

สิ่งของบางอย่างจําเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเสมอ 

ปกป้องยาและเครื่องสําอางจากความร้อน !!! 

คนส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าควรป้องกันยาและเครื่องสําอางจากความร้อนในช่วงฤดูร้อนจะดีกว่า 

แต่ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่สูงมากยาและเครื่องสําอางบางอย่างจําเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น บางผลิตภัณฑ์ต้องการการระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง 

หากจัดเก็บยาไม่ถูกต้องอาจสูญเสียประสิทธิภาพได้! 

นํ้าหอมควรเก็บไว้สําหรับรังสียูวี (แสง) และเย็นมิฉะนั้นพวกเขาจะสูญเสียผลในช่วงเวลา 

แต่ยังมียาจํานวนมากที่ต้องแช่เย็นอยู่เสมออินซูลินประเภทต่างๆ นอกจากนี้วัคซีนส่วนใหญ่เช่นไวรัสตับอักเสบเอ / บีหรือบาดทะยักจําเป็นต้องขอความเย็น 

และสิ่งที่เรียกว่าชีววิทยาซึ่งใช้สําหรับโรคไขข้อหรือมะเร็งจะต้องถูกทําให้เย็นลงอย่างถาวร ยากลุ่มความเย็น ได้แก่ วัคซีนโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันและไข้เหลือง 

นอกจากนี้ยาหยอดตาบางชนิดสําหรับโรคหอบหืดและยาหยอดตาต้อหินบางชนิดต้องการการระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง ขี้ผึ้งบางชนิดควรเก็บไว้ในตู้เย็น! 

หากบรรจุภัณฑ์ระบุว่า "จัดเก็บและขนส่งในตู้เย็น" ห่วงโซ่ความเย็นจะต้องไม่หยุดชะงักไม่ว่าในกรณีใด ๆ 



       Model: BW – 50C/M 

Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Capacity: 50L 

ความจุ 50L 
Temperature Range:                                                   11*C – 18*C  
ช่วงอุณหภูมิ:                                                                   11 * C - 18 * C 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 90W 

อำนาจ 90W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Product Size (WxDxH) 430x480x510mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 430x480x510 มม 

Weight: 15kg 

 นํ้าหนัก: 15 กก 



Air Purifier    &     เครื่องฟอกอากาศ 

                  IG – 001/2S                       IG – 002                    

 Preface  /  อารัมภกถา

Today's air pollution affects the environment and causes serious illnesses. Regardless of whether you are 

outside or inside the building, you cannot avoid exposure to toxic dust. To avoid the dangers that can affect 

your (apartment / house) health, we present you the room air cleaner that collects the smallest dust. (PM 2.5 

= dust particles that are 2.5 micrometers small) and cleans and keeps your rooms fresh. 

Some of our models also eliminate bacteria (viruses)!!! 

มลพิษทางอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดโรคร้ายแรง    

ไม่ว่าคุณจะอยู่ภายนอกหรือภายในอาคารคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่นพิษ   

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ (อพาร์ทเมนต ์/ บ้าน) 

ของคุณเราขอนําเสนอเครื่องฟอกอากาศในห้องที่รวบรวมฝุ่นละอองที่เล็กที่สุด (PM 2.5 = อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็ก 2.5 

ไมโครเมตร) และทําความสะอาดและทําให้ห้องของคุณสด 



                                          Model: IG - 002

Air purifiers can remove the following pollutants and dust particles !! 

	เครื่องฟอกอากาศสามารถกําจัดมลพิษและอนุภาคฝุ่นต่อไปนี้ !! 

	.    House dust / ฝุ่นในบ้าน 

	 	.    Particulate matter / ฝุ่นละออง 

	 	•    pollen / เกสร 

	 	•    Animal harrowing / สัตว์บาดใจ 

	 	.   Mould / เชื้อรา 

	 	•    bacteria and viruses / แบคทีเรียและไวรัส 

	 	•    chemicals / สารเคมี 

	 	•    smells, cigarette smoke / กลิ่นควันบุหรี่ 
 

	 	4 steps to achieve perfect indoor air!  
	 	 	4 ขั้นตอนเพื่อให้ได้อากาศภายในอาคารที่สมบูรณ์แบบ! 

	 	Step 1 / ขั้นตอนที่ 1: 
	 	 	 	PP filter: filters hair or dust with a size of 50 microns. 

	 	PP filter: กรองผมหรือฝุ่นด้วยขนาด 50 ไมครอน 
	 	 	Step 2 / ขั้นตอนที่ 2: 

	 	 	 	 HEPA 2.5 PM: filters out smoke, pollen, PM2.5 and general smoke. 
	 	HEPA 2.5 PM: กรองควัน, ละอองเกสร, PM2.5 และควันทั่วไป 
	 	Step 3 / ขั้นตอนที่ 3: 

	 	 	 	Carbon filter: filters out odors, bacteria, viruses, mold. 
	 	ตัวกรองคาร์บอน: กรองกลิ่นแบคทีเรียไวรัสรา 

	 	 	Step 4 / ขั้นตอนที่ 4: 
	 	 	 	The anonia system releases negative anonia in order to collect and clean small dust in the air. 

ระบบอโนเนียจะปล่อยแอนนิโอลบเพื่อรวบรวมและทําความสะอาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 
	

	 	 	 	 	 	    

 

  

 



           Product details / รายละเอียดสินค้า: 

*** Automatic mode - The device can check the air quality and work automatically / 
*** โหมดอัตโนมัติ - อุปกรณ์สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศและทํางานโดยอัตโนมัติ	
*** The air can be cleaned with UV light for air disinfection for 24 hours, PM 2.5 remove dust.  
*** อากาศสามารถทําความสะอาดได้ด้วยแสง UV สําหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมง PM 2.5 กําจัดฝุ่น 
*** Dust filter with H11 level (can filter PM 2.5, dust particles as small as 2.5 micrometers) and that up to 99.99% 
*** ตัวกรองฝุ่นที่มีระดับ H11 (สามารถกรอง PM 2.5 อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กเพียง 2.5 ไมโครเมตร) และสูงถึง 99.99% 
*** LED screen that shows the operating mode, the air value, the humidity and the temperature of the room in real time 
*** หน้าจอ OLED ที่แสดงโหมดการทํางานค่าอากาศความชื้นและอุณหภูมิของห้องแบบเรียลไทม์ 
*** Fresh air generation rate (CADR) 130 cubic meters / hour. 
*** อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 130 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง 
*** The air filter can remove formaldehyde from the air. 
*** ตัวกรองอากาศสามารถกําจัดฟอร์มาลดีไฮด์ออกจากอากาศ 
*** Several filters for fresh air record the PM2 value. 
*** ตัวกรองหลายตัวสําหรับอากาศบริสุทธิ์บันทึกค่า PM2 
*** Sensor for the detection of air humidity and air temperature in the room. 
*** เซ็นเซอร์สําหรับตรวจจับความชื้นในอากาศและอุณหภูมิของอากาศในห้อง 

*** Fan speed & sleep mode  
*** ความเร็วพัดลม & โหมดสลีป 
*** Timer set up (2/4/6/8 / hours) 
*** ตั้งเวลา (2/4/6/8 / ชั่วโมง) 

    *** CADR fresh air transfer rate (CFM) (m3 / h): 180 

    *** อัตราการถ่ายโอนอากาศบริสุทธิ์ CADR (CFM) (m3 / h): 180 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 
	
	
	
																								Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	For room size (sqm):  20  -  40 

สําหรับขนาดห้อง (ตรม.):  20  -  40 
Air circulation:              50  -  250m3 
การไหลเวียนของอากาศ:                                                     50  -  250m3 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 45W 

อำนาจ 45W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Product Size (WxDxH) 360x160x570mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 360x160x570 มม 

Weight: 7,5kg 

 นํ้าหนัก: 7,5 กก 

	
	



 
Model: IG – 001/2S

Air purifiers can remove the following pollutants and dust particles !! 

	เครื่องฟอกอากาศสามารถกําจัดมลพิษและอนุภาคฝุ่นต่อไปนี้ !! 

	.    House dust / ฝุ่นในบ้าน 

	 	.    Particulate matter / ฝุ่นละออง 

	 	•    pollen / เกสร 

	 	•    Animal harrowing / สัตว์บาดใจ 

	 	.   Mould / เชื้อรา 

	 	•    bacteria and viruses / แบคทีเรียและไวรัส 

	 	•    chemicals / สารเคมี 

	 	•    smells, cigarette smoke / กลิ่นควันบุหรี่ 
 
 

	 	3 steps to achieve perfect indoor air!  
	 	3 ขั้นตอนเพื่อให้ได้อากาศภายในอาคารที่สมบูรณ์แบบ! 

	Step 1 / ขั้นตอนที่ 1: 
	 	 	PP filter: filters hair or dust with a size of 50 microns. 

	PP filter: กรองผมหรือฝุ่นด้วยขนาด 50 ไมครอน 
	 	Step 2 / ขั้นตอนที่ 2: 

	 	 	 HEPA 2.5 PM: filters out smoke, pollen, PM2.5 and general smoke. 
	HEPA 2.5 PM: กรองควัน, ละอองเกสร, PM2.5 และควันทั่วไป 
	Step 3 / ขั้นตอนที่ 3: 

	 	 	Carbon filter: filters out odors, bacteria, viruses, mold. 
	ตัวกรองคาร์บอน: กรองกลิ่นแบคทีเรียไวรัสรา 

	 	

	 	 	

 



 
           Product details / รายละเอียดสินค้า: 

***  Wifi connection  for monitoring from outside 
***  สามารถเชื่อมต่อ Wifi สําหรับการตรวจสอบจากภายนอก	
*** Automatic mode - The device can check the air quality and work automatically / 
*** โหมดอัตโนมัติ - อุปกรณ์สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศและทํางานโดยอัตโนมัติ	
*** The air can be cleaned with UV light for air disinfection for 24 hours, PM 2.5 remove dust.  
*** อากาศสามารถทําความสะอาดได้ด้วยแสง UV สําหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมง PM 2.5 กําจัดฝุ่น 
*** Dust filter with H11 level (can filter PM 2.5, dust particles as small as 2.5 micrometers) and that up to 99.99% 
*** ตัวกรองฝุ่นที่มีระดับ H11 (สามารถกรอง PM 2.5 อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กเพียง 2.5 ไมโครเมตร) และสูงถึง 99.99% 
*** LED screen that shows the operating mode, the air value, the humidity and the temperature of the room in real time 
*** หน้าจอ OLED ที่แสดงโหมดการทํางานค่าอากาศความชื้นและอุณหภูมิของห้องแบบเรียลไทม์ 
*** Fresh air generation rate (CADR) 130 cubic meters / hour. 
*** อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 130 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง 
*** The air filter can remove formaldehyde from the air. 
*** ตัวกรองอากาศสามารถกําจัดฟอร์มาลดีไฮด์ออกจากอากาศ 
*** Several filters for fresh air record the PM2 value. 
*** ตัวกรองหลายตัวสําหรับอากาศบริสุทธิ์บันทึกค่า PM2 
*** Sensor for the detection of air humidity and air temperature in the room. 
*** เซ็นเซอร์สําหรับตรวจจับความชื้นในอากาศและอุณหภูมิของอากาศในห้อง 

*** Fan speed & sleep mode  
*** ความเร็วพัดลม & โหมดสลีป 
*** Room humidity and air temperature sensor 
*** เซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิอากาศในห้อง 
*** Timer set up (2/4/6/8 / hours) 
*** ตั้งเวลา (2/4/6/8 / ชั่วโมง) 

    *** CADR fresh air transfer rate (CFM) (m3 / h): 150 

    *** อัตราการถ่ายโอนอากาศบริสุทธิ์ CADR (CFM) (m3 / h): 150 

*** Warranty: 1Year  /  รับประกัน: 1 ป 

 
																								Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	For room size (sqm):  20  -  50 

สําหรับขนาดห้อง (ตรม.):  20  -  50 
Air circulation:              50  -  300m3 
การไหลเวียนของอากาศ:                                                     50  -  300m3 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 5W – 31W 

อำนาจ 5W – 31W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Product Size (WxDxH) 240x240x520mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 240x240x520 มม 

Weight: 4,5kg 

 นํ้าหนัก: 4,5 กก 

 



Dehumidifier  & เครื่องลดความชื้นในบ้าน 
 

            
                  DYD - 10                           DYD - 12                    

           
                 ALT – 30L                           GP - 90L                    



 
Model: DYD - 10

***  laundry dryer function 
*** ฟังก์ชั่นเครื่องเป่าซักรีด 

*** Automatic restart function 
***   ปุ่มเปิดอัตโนมัติ 	

*** Automatic defrosting function 
*** ละลายนํ้าแข็งอัตโนมัต ิ
*** Automatically shut off when water tank is full 
***  ระบบปิดอัตโนมัติเมื่อนํ้าแข็งเต็มถัง 
*** Control type: LED display | Press-key 
*** ชนิดระบบควบคุม: LED หน้าจอ / ปุ่มกด 
*** Up to 24h timer 
*** งเวลาได้สูงสุด 24 ชั่วโมง  
*** Optional continuous drainage                                                                                     
*** การระบายนํ้าอย่างต่อเนื่อง                                                                                     
*** Piston compressor 
*** คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ

                                                                        

																							Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	Deumidifying Capacity:  10L/day (30℃  RH80%) 

ความสามารถในการลดความชื้น: 10L ลิตร/วัน (30℃  RH80%) 

Air circulation:              50  -  300m3 
การไหลเวียนของอากาศ:                                                     50  -  300m3 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 180W 

อำนาจ 180W 

Noise control: ≤40dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤40dBA 

Product Size (WxDxH) 300x250x463mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 300x250x463 มม 

Weight: 11kg 

 นํ้าหนัก: 11 กก 



                       
                                               Model: DYD – 12 
***  laundry dryer function 
*** ฟังก์ชั่นเครื่องเป่าซักรีด 

*** Automatic restart function 
***   ปุ่มเปิดอัตโนมัติ 	

*** Automatic defrosting function 
*** ละลายนํ้าแข็งอัตโนมัต ิ
*** Automatically shut off when water tank is full 
***  ระบบปิดอัตโนมัติเมื่อนํ้าแข็งเต็มถัง 
*** Control type: LED display | Press-key 
*** ชนิดระบบควบคุม: LED หน้าจอ / ปุ่มกด 
*** Up to 24h timer 
*** งเวลาได้สูงสุด 24 ชั่วโมง  
*** Optional continuous drainage                                                                                     
*** การระบายนํ้าอย่างต่อเนื่อง                                                                                     
*** Piston compressor 
*** คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ

                                                                        

																							Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

Deumidifying Capacity:  12L/day (30℃  RH80%) 

ความสามารถในการลดความชื้น: 12Lลิตร/วัน (30℃  RH80%) 

Air circulation:              50  -  300m3 
การไหลเวียนของอากาศ:                                                     50  -  300m3 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 180W 

อำนาจ 180W 

Noise control: ≤40dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤40dBA 

Product Size (WxDxH) 300x250x463mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 300x250x463 มม 

Weight: 11kg 

 นํ้าหนัก: 11 กก 



           
 

   Model: ALT – 30L
   *** Perfect protection against moisture, dust and dirt for expensive devices such as cameras, laptops  

*** ป้องกันความชื้นฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างสมบูรณ์แบบสําหรับอุปกรณ์ราคาแพงเช่นกล้องถ่ายรูปแล็ปท็อป  

	   *** Manual humidity setting in 3 levels 
   *** ตั้งค่าความชื้นด้วยตนเองได้ 3 ระดับ 
   *** High - medium – low 
   *** สูง  -  กลาง  -  ตํ่า 
   *** 1 shelves 
   *** 1 ชั้น 
   *** Lockable door 
   *** ประตูที่ล็อคได้ 
   ***	3 year guarantee 
   *** รับประกัน 3 ป ี

                                                                       

																							Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	 Capacity:  30L 

 ปริมาตร:   30L 
System Thermoelectric 
ระบบ Thermoelectrik 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 5W 

อำนาจ 5W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Product Size (WxDxH) 338x270x330mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 338x270x330 มม 

Weight: 10kg 

 นํ้าหนัก: 10 กก 

 
   



 

                                                                       
 

     Model: ALT – GP90  
 
 
   *** Perfect protection against moisture, dust and dirt for expensive devices such as cameras, laptops  

*** ป้องกันความชื้นฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างสมบูรณ์แบบสําหรับอุปกรณ์ราคาแพงเช่นกล้องถ่ายรูปแล็ปท็อป  

	   *** Microprocessor controller 
   *** ตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ 
   *** 3 shelves 
   *** 3 ชั้น 
   *** Lockable door 
   *** ประตูที่ล็อคได้ 
   ***	3 year guarantee 
   *** รับประกัน 3 ป ี

                                                                       

																							Technical specifications                            ข้อกําหนดทางเทคนิค 

 	 	 Capacity:  90L 

 ปริมาตร:   90L 
System Thermoelectric 
ระบบ Thermoelectrik 
Voltage: 220V/1Ph/50Hz 
แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

Power 12W 

อำนาจ 12W 

Noise control: ≤38dBA 

การควบคุมเสียงรบกวน ≤38dBA 

Product Size (WxDxH) 400x340x830mm  

 ขนาดผลิตภัณฑ์  กว้าง x ลึก x สูง 400x340x830 มม 

Weight: 18kg 

 นํ้าหนัก: 18 กก 



         Ice Maker  / เครื่องทํานํ้าแข็ง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
1. Ice Maker without Water Filter 
and without Dispenser 

เครื่องทําน้ําแข็งโดยไม5ต7องใช7เครื่องกรอง
น้ําและตู*ทําน้ําเย็น  
If potable water is available through the 
drain, then there is NO NEED for Water 
Filter or Water Dispenser 
 
 
 
 

ถ"าเป&นนํ้าท่ีดื่มได"เลยสามารถต6อเข"ากับท6อส6งนํ้าโด
ยไม$ต&องใช&เครื่องกรองนํ้าหรือเครื่องทํานํ้าเย็น
 

2. Ice Maker with 
Water Filter 

 
เครื่องทําน้ําแข็งกับเครื่
องกรองน้ํา 
 
The Water Filter is 
connected between 
the water drain and the 
Ice Maker. The Water 
comes from the drain 
and then run through 
the Filter, get cleaned 
(potable) and then the 
clean water will go 
inside the ice maker.  

เครื่องกรองนํ้าเชื่อมต0อผ"าน
ท"อนํ้ากับเครื่องทํานํ้าแข็ง 
วิ่งผ&าน 
ตัวกรองทําความสะอาด 
เพ่ือให(ได#นํ้า

สะอาดเข#าไปภายใน เครื่อง
ทํานํ้าแข็ง 
 

3. Ice Maker with Water 
Dispenser in 
connection with a big 
water bottle. 
เครื่องทําน้ําแข็งกับตู&ทําน้ําเ
ย็นที่ต(อเข,ากับน้ําขวดใหญ( 
The Water Dispenser is 
pumping the water from a 
separate big bottle of water 
(potable water) into the Ice 
Maker. It is a closed loop 
system.  (No water loss) 
 
 
ตู#ทํานํ้าเย็นจะป/0มนํ้าจากนํ้าขวดใ
หญ#ท่ีแยกออกมา(นํ้าดื่ม) 
เข#าไปในเครื่องทํานํ้าแข็ง, 
ซึ่งเป'นระบบป,ด นํ้าท่ีเหลือ จาก 
เครื่องทํานํ้าแข็ง 
ถูกส%งกลับไปในขวดนํ้า  
(ไม$มีการสูญเปล$าของนํ้า 

 
 
 
 



 

 
 
All Bullet Ice Maker are having a 2 Size Option.  
Easily adjustable by pressing the button. 
ทุกเครื่องทํานํ้าแข็งแบบก้อน มีสองขนาดให้เลือก ง่ายๆแค่กดที่ปุ่มนี้
จะได้นํ้าแข็งก้อนเล็ก หรือก้อนใหญ่ ตามที่คุณต้องการ
 
 

 
 
 
 

  
  

Small 
เล็ก 

Big 
ใหญ$ 

       

 
 

Bullet Ice Maker / เครื่องทําน้ําแข็งก1อน



 

 
 
 
 

Product Type 
ประเภทสินค+า ZB-20 ZB-25A ZB-25B ZB-26 

Production Capacity 
กําลังการผลิต 

20kg/24h 
20 กิโลกรัม / 24ชม. 

25kg/24h 
25 กิโลกรัม / 24ชม. 

25kg/24h 
25 กิโลกรัม / 24ชม. 

26kg/24h 
26 กิโลกรัม / 24ชม. 

Storage Capacity  
การจัดเก็บข+อมูลความจ ุ

5kg 
5 กิโลกรัม 

7kg 
7 กิโลกรัม 

12kg 
12 กิโลกรัม 

7kg 
7 กิโลกรัม 

Unit Dimension 
หน#วยมิติ 330x560x640 398x512x786 398x512x786 398x542x682 

Packing Dimension 
ขนาดบรรจ ุ 390x560x640 460x570x820 460x570x820 460x610x710 

Packing 
บรรจุ 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Refrigerant 
สารทําความเย็น R134a/110g R134a/140g R134a/140g R134a/140g 

N.W (kg) 
N.W (กก.) 28 32 32 31 

G.W (kg) 
G.W (กก. 30 34 34 35 

Voltage/Frequency 
แรงดันไฟฟ)า / ความถี ่ 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 

Input Power 
เพาเวอร'ในการป,อนข.อมูล 220W 240W 240W 240W 

Body Material 
วัสดุของตัวเครื่อง 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

Inside Material 
วัสดุภายใน 

Food Grade 
ABSอาหารเกรด 
เอบีเอส 

Food Grade 
ABSอาหารเกรด 
เอบีเอส 

Food Grade 
ABSอาหารเกรด 
เอบีเอส 

Food Grade 
ABSอาหารเกรด 
เอบีเอส 

Bottom/Back Material 
วัสดุด&านล*าง / กลับ 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 
Insulation Material 
กําไรต'อหุ+นวัสดุฉนวน EPS EPS EPS EPS 

Evaporator Material 
วัสดุระเหิด 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Water Quality 
Requirement 
คุณภาพของน้ํา 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 
Inlet 

Pressureทางเข&าความดัน 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 

Inlet Pipe Diameter 
ปากน้ําเส)นผ+าศูนย/กลางท+อ 0.75inch 0.75inch 0.75inch 0.75inch 

Pipeline Material 
วัสดุท'อส'ง 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Ice Quality 
คุณภาพน้ําแข็ง 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 



Bullet Ice Maker  /  เครื่องทําน้ําแข็งก1อน 

 
 
 
 

 

Product Type  
ประเภทสินค+า ZB-50 ZB-50A ZB-50B 

Production Capacity 
กําลังการผลิต 

50kg/24h 
50 กิโลกรัม / 24ชม. 

50kg/24h 
50 กิโลกรัม / 24ชม. 

50kg/24h 
50 กิโลกรัม / 24ชม. 

Storage Capacity  
การจัดเก็บข+อมูลความจ ุ

7kg 
7 กิโลกรัม 

13kg 
13 กิโลกรัม 

25kg 
25 กิโลกรัม 

Unit Dimension 
หน#วยมิติ 398x542x682 548x611x823 500x610x893 

Packing Dimension 
ขนาดบรรจ ุ 460x610x710 610x670x870 560x670x920 

Packing 
บรรจุ 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Refrigerant 
สารทําความเย็น R134a/190g R134a/200g R134a/200g 

N.W (kg) 
N.W (กก.) 33 47 49 

G.W (kg) 
G.W (กก. 37 52 54 

Voltage/Frequency 
แรงดันไฟฟ)า / ความถี ่ 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 

Input Power 
เพาเวอร'ในการป,อนข.อมูล 380W 380W 380W 

Body Material 
วัสดุของตัวเครื่อง 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

Inside Material วัสดุภายใน 
Food Grade 

ABSอาหารเกรด เอบีเอส 
Food Grade 

ABSอาหารเกรด เอบีเอส 
Food Grade 

ABSอาหารเกรด เอบีเอส 

Bottom/Back Material 
วัสดุด&านล*าง / กลับ 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 
Insulation Material 
กําไรต'อหุ+นวัสดุฉนวน EPS EPS EPS 

Evaporator Material 
วัสดุระเหิด 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Water Quality Requirement 
คุณภาพของน้ํา 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

Inlet Pressureทางเข&าความดัน 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 
Inlet Pipe Diameter 
ปากน้ําเส)นผ+าศูนย/กลางท+อ 0.75inch 0.75inch 0.75inch 

Pipeline Material 
วัสดุท'อส'ง 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Ice Quality 
คุณภาพน้ําแข็ง 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 



Bullet Ice Maker  / เครื่องทําน้ําแข็งก1อน 

Product Type  
ประเภทสินค+า ZB-90 ZB-100 ZB-120 

Production Capacity 
กําลังการผลิต 

90kg/24h 
90 กิโลกรัม / 24ชม. 

100kg/24h 
100 กิโลกรัม / 24ชม. 

120kg/24h 
120 กิโลกรัม / 24ชม. 

Storage Capacity  
การจัดเก็บข+อมูลความจ ุ

55kg 
55 กิโลกรัม 

55kg 
55 กิโลกรัม 

55kg 
55 กิโลกรัม 

Unit Dimension 
หน#วยมิติ 682x610x1050 682x610x1050 682x610x1050 

Packing Dimension 
ขนาดบรรจ ุ 740x670x1082 740x670x1082 740x670x1080 

Packing 
บรรจุ 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Refrigerant 
สารทําความเย็น R134a/390g R134a/200g R134a/390g 

N.W (kg) 
N.W (กก.) 71 47 76 

G.W (kg) 
G.W (กก. 77 52 82 

Voltage/Frequency 
แรงดันไฟฟ)า / ความถี ่ 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 

Input Power 
เพาเวอร'ในการป,อนข.อมูล 650W 650W 720W 

Body Material 
วัสดุของตัวเครื่อง 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

Inside Material วัสดุภายใน 
Food Grade 

ABSอาหารเกรด เอบีเอส 
Food Grade 

ABSอาหารเกรด เอบีเอส 
Food Grade 

ABSอาหารเกรด เอบีเอส 

Bottom/Back Material 
วัสดุด&านล*าง / กลับ 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Insulation Material 
กําไรต'อหุ+นวัสดุฉนวน EPS EPS EPS 

Evaporator Material 
วัสดุระเหิด 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Water Quality Requirement 
คุณภาพของน้ํา 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

Inlet Pressureทางเข&าความดัน 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 

Inlet Pipe Diameter 
ปากน้ําเส)นผ+าศูนย/กลางท+อ 0.75inch 0.75inch 0.75inch 

Pipeline Material 
วัสดุท'อส'ง 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Ice Quality 
คุณภาพน้ําแข็ง 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

 
 

 



 

 

 

 

Flake Ice Maker  / เครื่องทําน้ําแข็งเกล็ด 

Product Type ประเภทสินค+า SZB-20 SZB-50 SZB-100 SZB-150 
Production Capacity 

กําลังการผลิต 
20kg/24h 

20 กิโลกรัม / 24ชม. 
50kg/24h 

50 กิโลกรัม / 24ชม. 
100kg/24h 

100 กิโลกรัม / 24ชม. 
150kg/24h 

150 กิโลกรัม / 24ชม. 
Storage Capacity  
การจัดเก็บข+อมูลความจ ุ

7kg 
7 กิโลกรัม 

10kg 
10 กิโลกรัม 

20kg 
20 กิโลกรัม 

25kg 
25 กิโลกรัม 

Unit Dimension 
หน#วยมิติ 330x503x607 398x542x735 548x612x872 500x610x947 

Packing Dimension 
ขนาดบรรจ ุ 390x560x640 460x610x760 610x670x900 555x670x1000 

Packing 
บรรจุ 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Refrigerant 
สารทําความเย็น R134a/95g R134a/115g R134a/150g R134a/150g 

N.W (kg) 
N.W (กก.) 34 40 58 70 

G.W (kg) 
G.W (กก. 38 45 64 78 

Voltage/Frequency 
แรงดันไฟฟ)า / ความถี ่ 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 

Input Power 
เพาเวอร'ในการป,อนข.อมูล 265W 420W 580W 600W 

Body Material 
วัสดุของตัวเครื่อง 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

Inside Material วัสดุภายใน 
Food Grade 

ABSอาหารเกรด 
เอบีเอส 

Food Grade 
ABSอาหารเกรด 
เอบีเอส 

Food Grade 
ABSอาหารเกรด 
เอบีเอส 

Food Grade 
ABSอาหารเกรด 
เอบีเอส 

Bottom/Back Material 
วัสดุด&านล*าง / กลับ 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 
Insulation Material 
กําไรต'อหุ+นวัสดุฉนวน EPS EPS EPS EPS 

Evaporator Material 
วัสดุระเหิด 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Water Quality Requirement 
คุณภาพของน้ํา 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 
Inlet Pressure 
ทางเข&าความดัน 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 

Inlet Pipe Diameter 
ปากน้ําเส)นผ+าศูนย/กลางท+อ 0.75inch 0.75inch 0.75inch 0.75inch 

Pipeline Material 
วัสดุท'อส'ง 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Ice Quality 
คุณภาพน้ําแข็ง 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

 

 



 

Product Type  
ประเภทสินค+า SZB-200 SZB-250 SZB-300 

Production Capacity 
กําลังการผลิต 

200kg/24h 
200 กิโลกรัม / 24ชม. 

250kg/24h 
250 กิโลกรัม / 24ชม. 

300kg/24h 
300 กิโลกรัม / 24ชม. 

Storage Capacity  
การจัดเก็บข+อมูลความจ ุ

60kg 
60 กิโลกรัม 

60kg 
60 กิโลกรัม 

60kg 
60 กิโลกรัม 

Unit Dimension 
หน#วยมิติ 682x610x1050 682x610x1050 682x610x1050 

Packing Dimension 
ขนาดบรรจ ุ 742x570x1080 742x670x1080 740x670x1080 

Packing 
บรรจุ 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Carton 
กล#อง 

Refrigerant 
สารทําความเย็น R134a/150gx2 R134a/150gx2 R134a/155gx2 

N.W (kg) 
N.W (กก.) 86 87 88 

G.W (kg) 
G.W (กก. 92 93 94 

Voltage/Frequency 
แรงดันไฟฟ)า / ความถี ่ 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 

Input Power 
เพาเวอร'ในการป,อนข.อมูล 580Wx2 580Wx2 600Wx2 

Body Material 
วัสดุของตัวเครื่อง 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

304/2B 
Stainless Steel 

304 / 2B สแตนเลส 

Inside Material วัสดุภายใน 
Food Grade 

ABSอาหารเกรด เอบีเอส 

Food Grade 
ABSอาหารเกรด 
เอบีเอส 

Food Grade 
ABSอาหารเกรด เอบีเอส 

Bottom/Back Material 
วัสดุด&านล*าง / กลับ 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 

Galvanized Sheet 
แผ#นสังกะส ี

 
Insulation Material 
กําไรต'อหุ+นวัสดุฉนวน EPS EPS EPS 

Evaporator Material 
วัสดุระเหิด 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Copper Plating 
ทองแดงชุบ 

Water Quality Requirement 
คุณภาพของน้ํา 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 

potable water 
วัสดุภายใน 

 
Inlet Pressureทางเข&าความดัน 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 0.15-0.3Mpa 

Inlet Pipe Diameter 
ปากน้ําเส)นผ+าศูนย/กลางท+อ 0.75inch 0.75inch 0.75inch 

Pipeline Material 
วัสดุท'อส'ง 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Food Grade Plastic 
พลาสติกห)ออาหารเกรด 

Ice Quality 
คุณภาพน้ําแข็ง 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

Food Grade 
อาหารเกรด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTACT 
Are you interested in our services, or would you like us to make you an offer? Write to us. 
We will examine your requirements in detail and suggest to you a practicable and efficient solution. 
We will prepare a non-binding offer for you, customized to your needs. 
The more information you give us; the more precisely can we tailor the offer to your requirements 
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 YOUR IG TECHNOLOGY TEAM 

Contact: 
IG Technology Industry Co.,Ltd 
Phone: +66 935830166 
Email: info@ig-technology.com 
Address: 80/141 Moo5, Bophut, Koh Samui 84320, Surat Thani, Thailand 
 



With conviction to and 
responsibility for the 
world of tomorrow. 

 

 


