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AB & TALK ABOUT ENERGY WINDOWS & DOORS
ผ่านหน้าหนาวเริ่มเข้าหน้าร้อน ภูมิอากาศใน
แถบประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้น จึงร้อนเกือบทุก
ช่วงปี ทุกบ้าน อาคาร และสำ�นักงานล้วนแต่พึ่ีง
เครื่องปรับอากาศกันมากมาย ทาง AB&W เรา
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการประหยัดพลังงาน
ยิ่งเข้าหน้าร้อนแบบนี้ หลายๆ ท่านเลือกที่จะเปิด
เครื่องปรับอากาศอยู่ภายในบ้าน แต่รู้หรือไม่?..
ทำ�ไมเปิดเครื่องปรับอากาศในฤดูร้อนจึงไม่เย็นฉ่ำ�
กว่าฤดูอื่นๆ นั้นเป็นเพราะ อากาศภายนอกไหล
เวียนเข้ามาภายใน ในฉบับนี้...ขอเสนอความรู้อีก
หนึ่งช่องทางในการเลือกประตูหน้าต่างเพื่อสร้าง
บรรยากาศดีๆให้บ้านคุณ พร้อม Save Energy
and Save Money ไปในตัว
และอี กหนึ ่ ง งานแสดงสิ นค้า นวั ต กรรม
เทคโนโลยีในวงการการออกแบบ - ก่อสร้าง และ
งานประชุมวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่ง
เราได้รว่ มแสดงสินค้า จัดกิจกรรมและโปรโมชัน่ สุด
พิเศษภายในบูธ พร้อมผู้ชำ�นาญการให้คำ�ปรึกษา
เรื ่ อ งประตู หน้ า ต่ า ง พบกั บ เราได้ภายในงาน
สถาปนิก ’57

บริษัท เอบี แอนด์ ดับบลิว อลูมิเนียม ซิสเต็ม จำ�กัด
ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายระบบประตูหน้าต่าง

บานประตูหน้าต่าง มีพื้นที่มากกว่า 10% ของตัวผนังบ้าน ดังนั้นจึงเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วยสร้าง
บรรยากาศดีๆ ให้ที่พักอาศัยได้ไม่น้อย
สิ่งที่เป็นมากกว่ามากกว่าประตูหน้าต่างที่สวยงาม คือประตูหน้าต่างที่ได้มาตรฐานการออกแบบให้มีค่า
คุณสมบัติต่างๆ โดยเฉพาะด้านการประหยัดพลังงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านความร้อน (U-Value) การไหล
เวียนของอากาศ ในหลายๆ อาคารจึงมีความผันแปรของอากาศ ซึ่งเป็นเหตุให้สิ้นเปลืองพลังงาน และค่าใช้จ่าย
ปัจจัยหลักในการช่วยประหยัดพลังงานและของ
บานประตูหน้าต่าง
- ความร้อน (U-Value) ความแตกต่างของอุณหภูมิ
ทำ�ให้ความร้อนเกิดการถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
อาคาร (มักเกิดในประเทศที่มีภูมิอากาศเป็นเมืองร้อน)
ปริมาณพลังงานความร้อนที่เกิดจากแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิภายนอกและภายในอาคารนี้ เป็นอัตราที่หน้าต่าง
ประตูมีการไหลของความร้อนที่ไม่ได้มาจากแสงอาทิตย์ จะ
แสดงในหน่วยของบีทียู( Btu : British Thermal Unit )
- ค่าสัมประสิทธิ์ (SHGC) ความรอนจากรังสีอาทิตย
คือคาอัตราสว นของรังสีอ าทิต ยที่สงผา นวัสดุผ นัง
และหลังคา สวนโปรงแสงหรือโปรงใสของชองแสง และ
กอใหเกิดการถายเทความรอนเขาภายในอาคาร คาดัง
กลาวรวมผลของรังสีอาทิตยที่สงผานกระจกหรือวัสดุ
โปรงแสงโดยตรงกับการถายเทความรอนที่เกิดจากรังสี
อาทิตยที่ถูกดูดกลืนไวในตัวกระจกหรือวัสดุโปรงแสงเขา
มายังภายในอาคาร SHGC จะมีค่าอยู่ในช่วง 0 – 1 ค่า
SHGC ของกระจกที่ต่ำ�จะทำ�ให้การส่งผ่านความร้อนจาก
แสงอาทิตย์เข้ามาในบ้านมีค่าต่ำ�ลงด้วย
- การรั่วไหลของอากาศ ( Air Leakage : AL )
เมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้นความดันภายในต้องสูงตามขึ้น
ด้วย เมื่อเกิดความแตกต่างของความดันผลที่ตามมา
คือ อากาศในห้องจะวิ่งไหลออกไปยังภายนอกเย็นกว่า

ความแตกต่างของอุณหภูมิ ทำ�ให้ความร้อนเกิดการ
ถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่ภายใน การลดปริมาณความ
ร้อนที่เข้ามาในบ้านของคุณในช่วงฤดูร้อนจะช่วยให้
คุณลดค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศและทำ�ให้บ้าน
ของคุณสะดวกสบายมากขึ้น วัสดุต่างๆภายในบ้าน
ล้วนมีส่วนต่อการลดพลังงานความร้อน โดยคิด
เป็นประตูหน้าต่าง 48% หน้าต่างกระจก จัดว่าเป็น
หน้าต่างที่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ และความ
ร้ อนจากภายนอกอาคารเข้ า สู่ ภ ายในอาคารได้ม าก
ที่สุดทางหนึ่ง
ควรเลือกใช้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเท
ความร้อน ( U-Value) ต่ำ� โดยการเลือกใช้กระจก
กันความร้อน (Double Glass หรือ Insulated
Glass) ตัวกรอบบานควรเชื่อมเข้ามุมแบบสนิท เพื่อ
ลงการรั่วไหลของอากาศภายนอกสู่ภายใน
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AB&W ขอนำ�เสนอนวัตกรรมระบบประตูหน้าต่างรุ่นใหม่ของเรา ซึ่งจะเริ่มจัดจำ�หน่ายอยา่งเป็นทางการในเร็วๆ นี้่ คือรุ่น Windelux ที่ออกแบบเด้วยดีไซน์
ที่ทันสมัยคุ้มค่าต่อการใช้งาน ด้วยคุณภาพจากประเทศออสเตรเลีย กับระบบระบายน้ำ�ที่ผ่านการทดสอบ มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ป้องกันเสียงรบกวน
จากภายนอก เสริมด้วยแผ่น Sub Sill เพื่อป้องกันน้ำ� ลม และฝุ่นละออง และธรณีประตูไม่สูงโดยสามารถเข็นรถเข็นผ่านได้
จุดเด่นของระบบประตูหน้าต่าง รุ่น Windelux ถูกออกแบบให้
มีโครงสร้างที่แข็งแรงเราใส่ใจรายละเอียดในการประกอบชิ้นงาน เพื่อให้ได้
หน้าต่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการซ่อน
รอยต่อในการประกอบบานการติดตั้งกรอบบาน ด้วยกรอบบานที่ Slim
กว่าเพื่อเพิ่มความสวยงามและการออกแบบด้วยระบบล็อคที่ได้มาตรฐาน
ตอบรับความแข็งแรงของตัวโครงอลูมิเนียม เสริมความปลอดภัย และการ
สร้างระบบรางน้ำ�ภายในเแก้ปัญหาการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี สู่นวัตกรรมความ
คุ้มค่าสูงสุด

AB&EVENT

เวียนมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยีในวงการการออกแบบ - ก่อสร้าง จึงขอเชิญชวนเหล่าสถาปนิกและผู้สนใจ เข้า
ร่วมงานสถาปนิก ’57 “สิบแปด | แปดสิบ : Eighteenth I Eighty” ภายในบูธของ AB&W พบกับระบบประตูหน้าต่างมาตรฐานออสเตรเลีย และ
สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
สถาปนิก ’57 “สิบแปด | แปดสิบ : Eighteenth I Eighty”
วันที่ 29 เม.ย - 4 พ.ค. 57
เวลา 11.00 - 21.00 น.
สถานที่ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
บูธ D211
พร้อมกิจกรรมดีๆ โปรโมชั่นสุดพิเศษ และผู้ชำ�นาญด้านการ
ออกแบบติดตั้งประตูหน้าต่าง ให้คำ�ปรึกษาภายในบูธได้ในงาน...
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