
เครื่องปรับอากาศแบบพกพาที่ทรงพลัง



We at Cooling Monsters are temperature control experts and a 
reliable cooling solution partner! We provide round-the-clock 
personalised support services to your cooling system for any type 
of venues and events. We also cater cooling services in an 
emergency or planned maintenance for your factory, workshop or 
o�ces.
 
To achieve each project temperature expectations, our in-house 
specialists are able to determine your cooling needs and the 
necessary details such as air flow and venue/tentage insulation. 
Also equally important, we are able to complete all these without 
exhausting your budget.

Our MAMMOTH series is a series of “Packaged Air-Con”: 
monstrous air conditioning machines designed to deliver the right 
temperature and ventilation using non-CFC refrigerant and low 
sound level capability. Our machines are also 
environmentally-friendly and energy-e�cient as well.
 
Whether you’re facing an emergency or need a temporary fix 
during peak demand or planned maintenance, remember that 
COOLING MONSTERS are here for you!

   เ ร า  COOLING MONSTERS  
   เป ็นผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการควบ
คุมอุณหภูมิและพันธมิตรด้านการทำความเย็นที่น่าเชื่อถือ! เรามอบบริการ
สนับสนุนแก่ระบบทำความเย็นของคุณที่เป็นส่วนตัวตลอดเวลาสำหรับสถาน
ที่และกิจกรรมทุกประเภท เรายังจัดบริการทำความเย็นในการซ่อมบำรุง
ฉุกเฉินหรือตามแผนการสำหรับโรงงาน โรงฝึกงาน หรือสำนักงานของคุณ
 
เพื่อบรรลุความคาดหวังด้านอุณหภูมิในแต่ละโครงการ ผู้เชี่ยวชาญภายใน
บริษัทของเราสามารถกำหนดความต้องการการทำความเย็นของคุณและราย
ละเอียดที่จำเป็น เช่น การไหลของอากาศ และฉนวนบริเวณสถานที่/เต็นท์ 
และที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เราสามารถดำเนินการได้สำเร็จโดยไม่สิ้น
เปลืองงบประมาณของคุณ

MAMMOTH ซีรี่ส์ของเรา เป็นซีรี่ส์ของ "เครื่องปรับอากาศสำเร็จรูป": 
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ออกแบบมาเพื่อปล่อยอุณหภูมิและการระบาย
อากาศที่เหมาะสมโดยใช้น้ำยาทำความเย็นที่ไม่มีสารซีเอฟซีและมีระดับเสีย
งต่ำ เครื่องปรับอากาศของเรายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงานอีกด้วย
 
ไม่ว่าคุณต้องเจอกับเหตุฉุกเฉินหรือต้องการปรับปรุงชั่วคราวระหว่างช่วงที่ต้
องใช้งานหนักหรือระหว่างการซ่อมบำรุงตามแผนการ จำไว้ว่า 
COOLING MONSTERS อยู่ตรงนี้เพื่อคุณ!



Most users might only be familiar with Split Unit Air 

Con. This is most commonly used for permanent 

installations at homes and o�ces. A split air 

conditioner consists of two main parts: the outdoor unit 

and the indoor unit. The outdoor unit is installed on or 

near the wall outside of the room or space that you 

wish to cool. The unit houses the compressor, 

condenser coil and the expansion coil or capillary 

tubing. In order words, a spilt unit air-conditioner is 

built not meant for mobile usage or as rental sets.

 

“Packaged Air-Con” units are powerful yet compact 

machines that has its compressor, fans, coils, air 

handler, etc. all housed in a single unit. This kind of 

all-in-one cooling system is usually also known to be 

used for High Capacity Mobile Air Conditioning because 

of high reliability, mobility and durability for outdoor 

and rental use.

แล้วเครื่องปรับอากาศ
สำเร็จรูปคืออะไร?

ผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจคุ้นเคยกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพียงเท่านั้น 
เครื่องปรับอากาศชนิดนี้ใช้กันมากที่สุดสำหรับการติดตั้งที่บ้านและสำนั
กงานแบบถาวร เครื่องปรับอากาศแบบแยกประกอบด้วยสองส่วนหลัก 
ๆ ได้แก่ ส่วนที่อยู่ภายนอกและส่วนที่อยู่ภายใน ส่วนที่อยู่ภายนอก
ติดตั้งอยู่บนหรือใกล้ผนังด้านนอกห้อง หรือพ้ืนท่ีท่ีคุณอยากทำความเย็น 
ที่ตัวบ้านก็จะมีทั้งคอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อน และคอยล์เย็น 
หรือท่อแคพิลลารี อีกนัยหนึ่ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนไม่ได้
สร้างมาสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่หรือให้เช่าเป็นชุด
 
ยูนิต "เครื่องปรับอากาศสำเร็จรูป" นั้นทรงพลังทั้งยังเป็นเครื่องที่สมบูรณ์
แบบที่มีคอมเพรสเซอร์ พัดลม คอยล์ ตัวส่งลม ฯลฯ ทั้งหมดที่จัด
วางในยูนิตเดียว ระบบทำความเย็นแบบครบวงจรชนิดนี้ยังเป็น
ที่รู้จักกันในการใช้งานสำหรับการปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ที่มีสมรรถนะ
สูง เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเคลื่อนย้าย 
และความทนทานที่สูงสำหรับการใช้งานภายนอกและการให้เช่า



From small, private parties to large, prestigious 
projects, we can support you with all your temporary 
and permanent temperature control needs.

APPLICATION
การใช้งาน นับตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มเอกชน ไปจนถึงโครงการที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ 

เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณด้านการควบคุมอุณหภูมิแบ
บชั่วคราวหรือแบบถาวร



We understand and appreciate your e�ort to want make any event, whether 
big or small, a success. Therefore, you will need a partner who will be by your 
side from start to finish – especially if the event requires weeks, months or 
even years of planning. Complete temperature-control for a venue can be quite 
a complex process. Equipment usually will either fit within a tight space or be 
installed a distance away from your event venue. At times, insulation matters 
and other external factors could be quite a challenge as well. You can sleep 
better if you know we are handling all these matters for you. We have the 
experience in facing and solving these challenges and make it work for you.
 
If your venue is tight on space, we will install our MAMMOTH machine away 
from your event. We can bring in cabling and/or air ducting to get the power, 
cooling and air to where it’s needed. We can adapt quickly to the scope of your 
event even if there are last minute changes during planning/setup.

Our experienced cooling engineers can help you work out what equipment you 
need according to your project, location and temperature requirements. We 
can also provide ducting and cabling to give you a complete, reliable cooling 
system to cool your venue e�ectively.
 
Do not worry if you require air conditioning cooling where low noise is 
essential for your event and application. Our quiet but powerful air 
conditioning units run at industry-leading levels of soundproofing, making our 
MAMMOTH machines the perfect solution for use in tents and marquees 
without disturbing your guests and everyone around your venue.
 
Allow us to impress you with our machines and services: we are just one 
phone call away!

เราเข้าใจและชื่นชมความพยายามของคุณที่ต้องการทำให้กิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่
หรือเล็กนั้นประสบความสำเร็จ ดังนั้น คุณจึงต้องการพันธมิตรที่จะอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่ต้นจนจบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกิจกรรมนั้นจำเป็นต้องวางแผนเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี 
การควบคุมอุณหภูมิในสถานที่ให้สมบูรณ์อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน โดยปกติแล้ว 
อุปกรณ์จะมีขนาดพอดีกับสถานที่ หรือมีการติดตั้งห่างจากพื้นที่กิจกรรมของคุณ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
ปัญหาเรื่องฉนวนป้องกันและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ อาจเป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายด้วยเช่นกัน 
คุณสามารถหลับได้เต็มอิ่มมากขึ้น หากคุณรู้ว่าเรากำลังจัดการปัญหาเหล่านี้ให้คุณ 
เรามีประสบการณ์ในการเผชิญหน้าและแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้ และทำงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น
 
หากพื้นที่ของคุณมีพื้นที่ว่างจำกัด เราจะติดตั้งเครื่อง MAMMOTH ของเราห่างจากกิจกรรมของคุณ 
เราสามารถวางสายเคเบิล และ/หรือท่ออากาศเพื่อให้ได้กระแสไฟ การทำความเย็น และปล่อย
อากาศตามความจำเป็น เราสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้ากับกิจกรรมของคุณ แม้จะมี
การเปลี่ยนแผนในนาทีสุดท้ายระหว่างการวางแผน/การติดตั้ง

วิศวกรด้านความเย็นที่มีประสบการณ์ของเราสามารถช่วยคุณหาคำตอบได้ว่าคุณต้องการอุปกรณ์ใ
ดเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ตำแหน่ง และข้อกำหนดด้านอุณหภูมิของคุณ เรายังสามารถวางท่อ
และสายเคเบิลเพื่อมอบระบบทำความเย็นที่น่าเชื่อถือและสมบูรณ์แบบต่อการทำความเย็นให้สถาน
ที่ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ไม่ต้องกังวลหากคุณอยากได้การทำความเย็นด้วยการปรับอากาศที่ให้เสียงรบกวนต่ำซึ่งมีความจำเ
ป็นต่อกิจกรรมและการใช้งานของคุณ ยูนิตปรับอากาศที่เงียบแต่ทรงพลังของเราเป็นผู้นำใน
อุตสาหกรรมการกันเสียง ซึ่งทำให้เครื่อง MAMMOTH ของเราเป็นทางออกที่เหมาะสำหรับการ
ใช้งานในเต็นท์และกระโจมโดยไม่สร้างความรบกวนแก่ผู้เข้าพักและทุกคนที่อยู่รอบสถานที่
 
ให้เราสร้างความประทับใจให้แก่คุณด้วยเครื่องปรับอากาศและบริการของเรา 
เพียงกริ่งเดียวแล้วเราจะไปให้ความช่วยเหลือ!

ทำไมต้องเลือก



240000 BTU／25 HP

50 Hz／三相／400～415 V 

1100 mm × 2700 mm × 2300 mm

約1200 kg

53 アンペア

R-410A

3300 平方フィート
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冷房能力

電源

本体寸法

重量

電流

冷媒

冷却領域

IP レーティング

240000 BTU / 25 HP

50Hz / Three Phase / 400V to 415V

1100mm x 2700mm x 2300mm

1200 Kilogram

53 Amphere

R-410A

3300 Square Feet
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COOLING CAPACITY

POWER SUPPLY

DIMENSIONS

WEIGHT

CURRENT CONSUMPTION

REFRIGERANT TYPE

COOLING AREA

IP RATING

COOLING CAPACITY

POWER SUPPLY

DIMENSIONS

WEIGHT

CURRENT CONSUMPTION

REFRIGERANT TYPE

COOLING AREA

IP RATING

240000 BTU / 25 HP

50Hz / Three Phase / ~415V

110cm x 270cm x 230cm

1200 Kilogram

53 Amphere

R-410A

3300 Square Feet
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MULTIPLE COOL AIR DISTRIBUTION METHODS

CRANE

FORKLIFT

PUSH

Cold Air

Water Out

Hot Air

Return Air

42 HP & 60 HP are also available

(CM42000 & CM60000)

CONNECTABLE T-SECTIONS

EXTENDABLE SPOT AIR DUCTS

BUILT-IN CIRCULAR AIR VENTS

เครน

ดัน

รถยก

วิธีการกระจายอากาศเย็นที่หลากหลาย

ส่วนรูปตัวทีที่เชื่อมต่อได้

ช่องอากาศหมุนเวียนในตัว

ท่ออากาศแบบสปอตที่ยืดได้

มีให้เลือกทั้ง 42 แรงม้า และ 60 แรงม้า

อากาศร้อน

อากาศเย็น

อากาศไหลกลับ 

น้ำไหลออก

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

สมรรถนะการทำความเย็น

แหล่งจ่ายไฟ

ขนาด

น้ำหนัก

การใช้กระแสไฟฟ้า

ประเภทน้ำยาทำความเย็น

บริเวณทำความเย็น

มาตรฐาน IP

240000 บีทียู (25 แรงม้า)

50 เฮิร์ตซ ์/ สามเฟส / ~415 โวลต์

110 ซม. x 270 ซม. x 230 ซม.

1200 กก.

53 แอมป์

R-410A

3300 ตารางฟุต 
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APPLICATIONS 2: HALF INDOORS

When MAMMOTH is placed half indoors and half outdoors, cold air is generated via connecting air ducts or directly via removable head. 

The return air inside venue will go directly into the machine and hot air is expelled outside automatically.

Solo Monster Monsters’ Teamwork

Air ducts can be replaced 
with monster head for 

direct air flow.

For venues with space restrictions, MAMMOTH can be placed fully outdoors. Cold air will be generated into the venue via special air ducts. 

The return air inside the venue will go into the machine via 2 air ducts connected from the indoors and hot air is expelled outside automatically.

APPLICATIONS 1: FULL OUTDOORS
การใช้งาน 1: กลางแจ้งเต็มรูปแบบ

การใช้งาน 2: กึ่งในร่ม

สำหรับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด MAMMOTH สามารถจัดวางอยู่กลางแจ้งได้อย่างเต็มรูปแบบ จะมีการสร้างอากาศเย็นเข้าไปสถานที่ผ่านท่ออากาศพิเศษ 
อากาศที่ไหลกลับเข้าไปในสถานที่จะเข้าไปยังเครื่องปรับอากาศผ่านท่ออากาศ 2 ท่อที่เชื่อมต่อจากภายใน และอากาศร้อนจะถูกปล่อยออกสู่ด้านนอกโดยอัตโนมัติ

เมื่อ MAMMOTH จัดวางอยู่ระหว่างในร่มและกลางแจ้ง จะมีการสร้างอากาศเย็นผ่านการเชื่อมต่อท่ออากาศ หรือผ่านหัวที่ถอดได้โดยตรง 
อากาศที่ไหลเข้าไปในสถานที่จะเข้าไปในเครื่องปรับอากาศโดยตรง และอากาศร้อนจะปล่อยออกสู่ด้านนอกโดยอัตโนมัติ

มอนสเตอร์เดี่ยว การทำงานเป็นทีมของมอนสเตอร์

ท่ออากาศสามารถเปลี่ยนด้วยหั
วมอนสเตอร์สำหรับการไหลของ

อากาศโดยตรง




