
เครื่องปรับอากาศแบบพกพาที่ทรงพลัง



HYDRA series from COOLING MONSTERS provide 
high-quality portable air conditioning “Spot Cooling” / 
“Certain Area Cooling” of a large areas (such as big 
warehouse, factory, open space, etc.) whenever cooling 
down the entire area is not practical. It is therefore much 
more economical to provide cool air to people or material 
directly rather than entire area cooling.

All our HYDRA machines provide strong cool air with high 
e�ciency at low power consumption. This series is also 
most suitable for areas whereby only single-phase power 
supply is available and for long-hours application.

In summary, HYDRA series is most suitable where whole 
air conditioning is not necessary and if the incoming power 
supply at the area is not su�cient.

สิทธิประโยชน์ที่แท้จริงของการเลือก 
HYDRA ซีรี่ส์

เป็นทางเลือกในการ
ปรับอากาศของคุณ

HYDRA ซีรี ่ส์จาก COOLING MONSTERS มอบบริการเครื ่อง
ปรับอากาศแบบพกพาคุณภาพสูงสำหรับ "การทำความเย็น
แบบสปอต" / "การทำความเย็นเฉพาะพื้นที่" ในบริเวณที่มีขนาดใหญ่ 
(เช่น โกดังขนาดใหญ่ โรงงาน พื้นที่ว่างแบบเปิด ฯลฯ) เมื่อใดก็ตามที่
การทำความเย็นทั่วทั้งบริเวณไม่สะดวกเหมาะสม ดังนั้น จึงให้ความ
ประหยัดมากขึ้นในการส่งมอบอากาศเย็นแก่ผู้คนหรือวัสดุโดยตรงมาก
กว่าการทำความเย็นพื้นที่ทั้งหมด

เครื่องปรับอากาศ HYDRA ของเราทั้งหมดให้อากาศเย็นจัดพร้อมทั้งมี
ประสิทธิภาพสูงในการใช้กำลังไฟฟ้าในระดับต่ำ ซีรี่ส์นี้ยังเหมาะสมที่สุ
ดกับพื้นที่ที่มีเฉพาะแหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว และสำหรับการใช้งานต่อ
เนื่องหลายชั่วโมง

โดยสรุป HYDRA ซีรี่ส์นั้นมีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อเครื่อง
ปรับอากาศไม่มีความจำเป็น และหากแหล่งจ่ายไฟขาเข้าในบริเวณ
นั้นมีไม่เพียงพอ



Our uniquely designed, powerful & 
e�cient portable cooling is guaranteed 

to cool even the hottest of days

User Friendly Control Panel:
Self-Diagnostic Features (for digital 
version)
Hassle-free On/O� Switch & Fan Speed 
Control (for analog version)

No installation or renovation work 
required; no permits required & other 
costs involved

Easy & fast setup even for first-time users

Durable & robust internal & external 
physical construction

High mobility, each fitted with four (4) 
heavy duty castors & excellent-quality ball 
bearings

Up to three (3) directional cold air flow

Economic power consumption (Single 
Phase Power, less than 13Amp each)

Environmentally friendly refrigerant use

แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย:
คุณสมบัติการวินิจฉัยด้วยตัวเอง (สำหรับรุ่นดิจิทัล)
สวิตช์เปิด/ปิดและการควบคุมความเร็วพัดลมท่ีไม่ยุ่งยาก 
(สำหรับรุ่นแอนะล็อก)

ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งหรืองานปรับปรุงซ่อมแซม 
ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
มาเกี่ยวข้อง

การติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้งานเป็นครั้งแรก

โครงสร้างทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกที่ทนทา
นและแข็งแรง

ความสามารถในการเคลื่อนย้ายที่สูง 
ซึ่งแต่ละตัวติดตั้งเข้ากับล้อสำหรับงานหนักสี่ (4) ล้อ 
และบอลแบริ่งคุณภาพเยี่ยม

การไหลของอากาศเย็นสูงสุดสาม (3) ทิศทาง

การใช้กำลังไฟฟ้าแบบประหยัด (กำลังไฟฟ้าเฟสเดียว 
ซึ่งน้อยกว่า 13 แอมป์ในแต่ละตัว)

การใช้น้ำยาทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติอุปกรณ์
เครื่องทำความเย็นแบบพกพาที่ทรงพลังและมีป
ระสิทธิภาพที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์การออกแบ
บรับประกันการทำความเย็นแม้ในวันที่ร้อนจัด



We are confident that we can provide 
you with much better cooling solutions 
than any other cooling providers 
currently availableEvent Rental

(Daily basis)
      For Outdoor / Indoor Events such 
      as School Open Houses, 
      Roadshows, Product Launch, VIP 
      Receptions, Weddings, Funerals, etc.

Long Term Rental
(Monthly / Half Yearly / Yearly)
      Temporary Cooling Requirements 
      When Main Aircon Is Upgrading or
      in Repair
      Restaurants, Pubs & Cafes Renting 
      to Cool Their Outdoor Dining / 
      Drinking Areas
      Emergency Cooling
      Disaster Relief

Sale for Installation & Ownership
      IT & Server Environment
      Industrial Kitchens
      Hospitals & Laboratories
      Process Cooling
      Multi-work Stations
      Inside Vessels
      Sports Rooms
      Equipment Spot Cooling
      Special Ops Tents
      Aircraft Repairs & Hangars

จะใช้งานเครื่อง
ปรับอากาศได้ที่ใด

ให้เช่าทำกิจกรรม (รายวัน)

การให้เช่าระยะยาว (รายเดือน/รายครึ่งปี/รายปี)

จำหน่ายสำหรับการติดตั้งและการเป็นเจ้าของ

สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง/ในร่ม เช่น 
การเปิดให้ชมโรงเรียน 
งานแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ 
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การต้อนรับวีไอพี 
งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ

ข้อกำหนดการทำความเย็นชั่วคราวเมื่อเครื่องป
รับอากาศหลักอยู่ระหว่างการอัปเกรดหรือการซ่
อมแซม
การให้เช่าในร้านอาหาร 
ผับและร้านกาแฟเพื่อทำความเย็นบริเวณทานอ
าหารเย็น/ดื่มกลางแจ้ง
การทำความเย็นฉุกเฉิน
การบรรเทาภัยพิบัติ

ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเซิร์ฟเวอร์
ครัวอุตสาหกรรม
โรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ
กระบวนการทำความเย็น
สถานีงานที่หลากหลาย
ภายในเรือเดินสมุทร
ห้องกีฬา
อุปกรณ์การทำความเย็นแบบสปอต
เต็นท์แบบพิเศษ
การซ่อมบำรุงอากาศยานและโรงเก็บเครื่องบิน

เรามั่นใจว่าเราสามารถมอบทางออกการท
ำความเย็นให้แก่คุณได้ดีกว่าผู้ให้บริการท
ำความเย็นอื่นใดในปัจจุบันที่มีให้บริการ



50CM

100CM

+40%

POWER FULL TANK

INTUITIVE CONTROLS

EXTENDING AIR DUCTS

AIR DUCTS LENGTH
OPTIONS

CONDENSATE WATER
DRAINAGE

COMPRESSED/STANDARD AIRFLOW

MULTI-DIRECTIONAL
COOLING

12000 BTU

50Hz / Single Phase / 220V to 240V

450mm x 510mm x 1100mm

60 Kilograms

6.6 Ampheres

1.9 KiloWatt

R-410A

9 Meters

18 Liters

250 to 300 Square Feet

COOLING CAPACITY

POWER SUPPLY

DIMENSIONS

WEIGHT

CURRENT CONSUMPTION

POWER CONSUMPTION

REFRIGERANT TYPE

MAX HOT AIR DUCT LENGTH

CONDENSATE TANK

COOLING AREA

การควบคุมที่ใช้งานง่าย

ท่ออากาศส่วนต่อขยาย

การทำความเย็นหลายทิศทาง

ตัวเลือกความยาวท่ออากาศ

การระบายน้ำคอนเดนเสต

การไหลของอากาศอัด/มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

12000 บีทียู
50 เฮิร์ตซ ์/ เฟสเดียว / 220 โวลต์ ถึง 240 โวลต์
450 มม. x 510 มม. x 1100 มม.
น้ำหนัก: 60 กก.
6.6 แอมป์
1.9 กิโลวัตต์
R-410A
9 ม.
18 ลิตร
250 ตารางฟุต ถึง 300 ตารางฟุต

สมรรถนะการทำความเย็น
แหล่งจ่ายไฟ

ขนาด
น้ำหนัก

การใช้กระแสไฟฟ้า
การใช้กำลังไฟฟ้า

ประเภทน้ำยาทำความเย็น
ความยาวท่ออากาศร้อนสูงสุด

ถังคอนเดนเสต (ลิตร)
บริเวณทำความเย็น

อากาศไหล
กลับ 

อากาศเย็น อากาศร้อน

น้ำไ
หลออก



50CM

100CM
POWER FULL TANK

+40%

INTUITIVE CONTROLS

EXTENDING AIR DUCTS

AIR DUCTS LENGTH
OPTIONS

CONDENSATE WATER
DRAINAGE

COMPRESSED/STANDARD AIRFLOW

MULTI-DIRECTIONAL
COOLING

24000 BTU

50Hz / Single Phase / 220V to 240V

560mm x 630mm x 1260mm

99 Kilograms

12.6 Ampheres

2.9 KiloWatt

R-410A

14 Meters

18 Liters

550 to 600 Square Feet

COOLING CAPACITY

POWER SUPPLY

DIMENSIONS

WEIGHT

CURRENT CONSUMPTION

POWER CONSUMPTION

REFRIGERANT TYPE

MAX HOT AIR DUCT LENGTH

CONDENSATE TANK

COOLING AREA

การควบคุมที่ใช้งานง่าย

ท่ออากาศส่วนต่อขยาย

การทำความเย็นหลายทิศทาง

ตัวเลือกความยาวท่ออากาศ

การระบายน้ำคอนเดนเสต

การไหลของอากาศอัด/มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

24000 บีทียู
50 เฮิร์ตซ ์/ เฟสเดียว / 220 โวลต์ ถึง 240 โวลต์
560 มม. x 630 มม. x 1260 มม.
น้ำหนัก: 99 กก.
12.6 แอมป์
1.9 กิโลวัตต์
R-410A
14 ม.
18 ลิตร
550 ตารางฟุต ถึง 600 ตารางฟุต

สมรรถนะการทำความเย็น
แหล่งจ่ายไฟ

ขนาด
น้ำหนัก

การใช้กระแสไฟฟ้า
การใช้กำลังไฟฟ้า

ประเภทน้ำยาทำความเย็น
ความยาวท่ออากาศร้อนสูงสุด

ถังคอนเดนเสต (ลิตร)
บริเวณทำความเย็น

อากาศไหล
กลับ 

อากาศเย็น อากาศร้อน

น้ำไ
หลออก



Can the machine be used in the rain?

When the machine is turned o� and then 
on again, why is the air blowing not cold? 

Do we need to top-up water? 

Do we need to top up the refrigerant? 

Is the refrigerant harmful to earth and 
humans?

Can we switch on the machine for more 
than 24 hours continuously?

Can we use without attaching the hot 
duct?

Is the analog control panel an old model 
series and the digital control panel a new 
series?

Is the machine noisy? 

Are there any exhaust smoke coming out 
from the machine?

No. The HYDRA series is not waterproof. 

Please wait got approximately 2 to 3 
minutes for the compressor to reboot and 
resume cooling. 

The HYDRA series do not use water for 
cooling. 

No. The only time you are required to 
top-up the refrigerant is in the event of a 
gas leak. 

No. The refrigerant used in the machines is 
environmentally friendly. 

Yes you can. 

Yes you can. However, hot air might be 
circulated back to cooling space if the hot 
air is not directed out.  

No. Both control panels are from the same 
series. Analog or digital control panel is a 
choice of preference from buyers. 

No. It is not noisy at all. 

No. The machine expels out condensed 
water and hot air. 

คำถาม
ที่พบบ่อย

สามารถใช้เครื่องในตอนที่ฝนตกได้หรือไม่?
 

เมื่อปิดเครื่อง แล้วเปิดอีกครั้ง 
เพราะเหตุใดการเป่าอากาศจึงไม่เย็น? 
 

เราจำเป็นต้องเติมน้ำหรือไม่? 
 

เราจำเป็นต้องเติมน้ำยาทำความเย็นหรือไม่? 
 

น้ำยาทำความเย็นเป็นอันตรายต่อโลกและมนุษย์หรือไม่?

เราสามารถเปิดเครื่องต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 24 
ชั่วโมงได้หรือไม่?

เราสามารถใช้งานโดยไม่ติดท่อร้อนได้หรือไม่?

แผงควบคุมแอนะล็อกอยู่ในซีรี่ส์รุ่นเก่า 
และแผงควบคุมดิจิทัลอยู่ในซีรี่ส์รุ่นใหม่ใช่หรือไม่?

เครื่องส่งเสียงดังหรือไม่? 
 

มีการปล่อยควันใด ๆ ออกมาจากเครื่องบ้างหรือไม่?

ไม่ HYDRA ซีรี่ส์ไม่กันน้ำ 

กรุณารอประมาณ 2 ถึง 3 นาที 
เพื่อให้คอมเพรสเซอร์รีบูตและกลับมาทำความเย็นอีกค
รั้ง 

HYDRA ซีรี่ส์ไม่ใช้น้ำในการทำความเย็น 

ไม่ เวลาเดียวที่คุณจำเป็นต้องเติมน้ำยาทำความเย็น
คือในกรณีที่มีการรั่วไหลของแก๊ส 

ไม่ น้ำยาทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ใช่ คุณสามารถทำได้ 

ใช่ คุณสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม อากาศร้อน
อาจหมุนเวียนกลับมายังพื้นที่ทำความเย็น 
หากอากาศร้อนไม่ถูกนำออกสู่ภายนอก  

ไม่ แผงควบคุมทั้งสองมาจากซีรี่ส์เดียวกัน แผงควบคุม
แอนะล็อกหรือดิจิทัลมีไว้ให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ซื้อ 

ไม่ เครื่องไม่ส่งเสียงดังเลย 

ไม่ ในหนึ่งเครื่องจะปล่อยน้ำคอนเดนเสตและอากา
ศร้อนออกมาเพียงเท่านั้น 




