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เรื�อง “ High Efficiency Chiller Plant ” 

 สาํหรับระบบ HVAC สาํหรับอาคารในปัจจุบนัสาํหรับประเทศไทยนั�น ระบบปรับอากาศถือไดว้า่เป็นระบบที$ใชพ้ลงังานสูงสุด
มากกวา่ 50-60% ของการใชพ้ลงังานในอาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิ$งสภาวะโลกร้อนที$ทวีรุนแรงขึ�นในปัจจุบนั ยิ$งส่งผลต่อการใชพ้ลงังาน
ระบบปรับอากาศที$ทวีสูงขึ�นๆทุกๆปีอยา่งหลีกเลี$ยงไม่ได ้ 
 ดงันั�นสิ$งหนึ$งที$จะช่วยลดการใชพ้ลงังานของระบบปรับอากาศไดจ้ากตน้ทางคือ “ การจดัระบบ Chiller Plant ” ที$เหมาะสม ที$
สามารถ operated ไดส้อดคลอ้งกบัภาระความร้อนที$แก่ขึ�นจริงกบัอาคารไดใ้นแต่ละช่วงเวลาไดอ้ยา่งลงตวัและเหมาะสมที$ประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานที$ดีที$สุด  เทคนิคในการเลือกชนิดของเครื$องทาํนํ�าเยน็ ,การกาํหนดจาํนวนเครื$อง ,การกาํหนดขนาดทาํความเยน็ ,ระบบส่ง
นํ�าเยน็ที$เลือกใช ้ , การติดตั�งที$ดี , การ commissioning test ที$ถกูตอ้ง รวมถึงการ operated plant ที$เหมาะสม ลว้นแต่เป็น “ตวัแปรในการ
เพิ$มหรือทาํลายประสิทธิภาพของ Plant” ไดต้ลอดเวลา  
 ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงตระหนกัและเลง็เห็นความสาํคญัในเรื$องนี�   จึงจดัการสมัมนาขึ�นเพื$อเป็น
เวทีในการร่วมแบ่งปันความรู้เพื$อใชพ้ฒันางานทางธุรกิจ, งานทางวิชาชีพของวิศกรไทย และการใชพ้ลงังานในประเทศไทยใหเ้กิดความ
ยั$งยืนต่อไปในอนาคต 
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 Latest trends in Desiccant Dehumidification 

    “Efficient Fresh Air Management – through DOAS (Dedicated Outdoor Air Systems)” 

 

The industry today is highly knowledge based. The rapid and continuous advancement in technology and 
manufacturing processes, with the transition from process research to discovering new products necessitate 
quality environ.  However, the more modern the processes, the more stringent are the demand for a precise 
control of many parameters to ensure a quality final product with long shelf life.  

Majority of products are highly hygroscopic and tend to suffer physical, enzymatic, microbiological and 
biochemical deterioration after coming in contact with moisture. 

Humidity/moisture is a constant threat to production efficiency and product quality and causes myriad of 
problems.  

Humidity control or Dehumidification, thus, becomes almost essential in processing, manufacturing, storage, 
research and testing areas. 

The application of dehumidification is as universal as air, though Dehumidifiers have been traditionally viewed 
as equipment for “industrial” usage. Typically, industrial applications can be categorized into 4 major areas: 
Storage, Production & Processing, Packaging and Product Drying. 

In the first segment of this paper, the focus will be mainly on humidity related parameters of requirement of 
quality air and solutions through Desiccant Dehumidification , Technology options , Equipment and 
Applications 

 

The second segment of this paper will address the need of a better IEQ and innovative green options for 
reduction in energy cost while providing for better IEQ through DOAS …dedicated outdoor air systems 

The Green Building movement is driving the HVAC community to look at innovative solutions for reducing the 
energy cost and better IEQ (Indoor Environment Quality). The ventilation and air conditioning system which is 
a key component in Green Building design is on the verge of a paradigm shift. This shift is providing designers 
opportunities to explore energy efficient designs. The new initiatives are aimed at improving health, comfort 
and productivity. 

Integration of DOAS (Dedicated Outdoor Air System)/Treated Fresh Air Units: TFAs, with parallel terminal 
system offers a migratory path from the single all-air variable air volume systems. As an example, Active 
Chilled Beams combined with system design suitable for tropical climate, the DOAS system becomes an 
excellent choice to address IAQ (Indoor Air Quality), Humidity Control and help buildings become green. 
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