
วิธีใช ้Catch Cool ABS 

             แชน่ ำ้ 5-10 นำท ี             ตำกทิ้งไว ้2-3 นำท ี        แชแ่ข็ง 5-6 ช ัว่โมง  

                ภำพประกอบ A                  ภำพประกอบ B                          ภำพประกอบ C  

เงือ่นไขการใชผ้ลติภณัฑ ์Catch Cool  
โปรดตอบค ำถำมแตล่ะค ำถำมดำ้นล่ำง 

ส่ิงทีจ่ะใชก้ ำหนดกำรใช ้Catch Cool คือเลขสมัประสิทธ์ิ 

น ำ้หนกัของสำรรกัษำควำมเย็นทีใ่ช ้ถูกก ำหนดโดยควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเลขสมัประสิทธ์ิ 

 คณุใชผ้ลิตภณัฑ์

น้ีในฤดูไหน 

 ฤดูหนำว 

 ฤดูใบไมผ้ลิ  

   หรือใบไมร้ว่ง 

 ฤดูรอ้น 

คณุตอ้งกำรเก็บสินคำ้

ทีอุ่ณหภูมิเทำ่ไหร่ 

 10oC~20oC 

 5oC~10oC 

 0oC~5oC 

อุณหภูมิของสินคำ้ 

กอ่นบรรจคุือเทำ่ไหร่ 

 สินคำ้แชแ่ข็ง 

 0oC~10oC 

 10oC~20oC 

ควำมหนำของกล่อง 

มีขนำดเทำ่ไร 

 > 20 มม. 

 5 มม.~20 มม. 

 ~5 มม.หรือกล่อง 

   กระดำษลูกฟูก 

เลขสมัประสทิธ์ิ 

เวลา 

    8 ชม.   16 ชม.   24 ชม. 

4 100 ก. 200 ก. 300 ก. 

5 150 ก. 250 ก. 400 ก. 

6 200 ก. 300 ก. 500 ก. 

7 250 ก. 400 ก. 650 ก. 

8 300 ก. 500 ก. 800 ก. 

9 400 ก. 650 ก. 1 กก. 

10 500 ก. 800 ก. 1.5 กก. 

11 650 ก. 1 กก. 2 กก. 

12 800 ก. 1.5 กก. 2.5 กก. 

~ ~ ~ 

ประสทิธิภาพของ Catch Cool 

(สำรรกัษำควำมเย็นวำงอยูด่ำ้นนอกโดยมีอุณหภูมิภำยนอก 30oC) 

สำรรกัษำควำมเย็นถูกน ำไปไวใ้นโกดงัทีอุ่ณหภูมิ 30oC และใช ้

เครื่องมือวดัอุณหภูมิโดยตรงบนผิวของสำรรกัษำควำมเย็น 

สำรรกัษำควำมเย็นถูกแชแ่ข็งเป็นเวลำ 12 ช ัว่โมง โดยใชตู้เ้ย็นบำ้น 

ทีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งตน้เป็นมำตรฐำน และอำจไม่ตรงกบักำรน ำไปใช ้

เวลำในกำรเก็บควำมเย็นสำมำรถเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนกบั อุณหภูมิ

ภำยนอก อุณหภูมิเริ่มตน้ของวตัถุ ชนิดของทีบ่รรจ ุและสภำวะอื่น ๆ 

เวลำในกำรเก็บควำมเย็นเพ่ิมข้ึนเป็น 2.5~3 เทำ่ของค่ำทีไ่ดก้ล่ำวไป

ขำ้งตน้ ถำ้เรำใสส่ำรรกัษำควำมเย็นภำยในกล่องโฟม และอุณหภูมิ

ภำยนอกประมำณ 18oC 

เรำแนะน ำใหท้ดสอบสำรรกัษำควำมเย็นภำยใตส้ถำนกำรณ ์และ

สภำวะกำรใชง้ำนจริง 

วิธีการแช่แขง็ Catch Cool 

ระยะเวลำกำรแชแ่ข็งอยำ่งสมบูรณจ์ะแตกต่ำงกนัไปตำม

อุณหภูมิของตูเ้ย็น ขนำดของสำรรกัษำควำมเย็น ฤดูกำล ฯลฯ 

โปรดน ำสำรรกัษำควำมเย็นออกจำกกล่องและใสใ่นตูเ้ย็น 

พยำยำมใหส้ำรรกัษำควำมเย็นวำงในลกัษณะรำบ แมก้ำรแข็งตวั

ของสำรรกัษำควำมเย็นจะข้ึนกบัขนำดของสำรนัน้ แตส่ำรรกัษำ

ควำมเย็นก็จะแข็งตวัอย่ำงสมบูรณป์ระมำณ 12~24 ช ัว่โมง 

ในกรณีกำรแชแ่ข็งสำรรกัษำควำมเย็นพรอ้มกบักล่อง โปรด

แชแ่ข็งอยำ่งนอ้ย 10 วนัข้ึนไป ถำ้เป็นไปไดค้วรเปิดชอ่ง

บริเวณขำ้งกล่อง โดยกำรเจำะรูตำมเสน้ประ เพ่ือปรบัปรุง

กำรถ่ำยเทควำมเย็นใหด้ีข้ึน 

ขอ้แนะน าและวิธีการใช ้Catch Cool 

กรุณำเก็บในสถำนทีเ่ย็นและไม่ใหส้มัผสักบัแสงอำทติยโ์ดยตรง 

แมผ้ลิตภณัฑน้ี์จะไม่อนัตรำย แตไ่ม่ควรรบัประทำน 

ผลิตภณัฑน้ี์ถูกผลิตภำยใตก้ำรควบคมุคณุภำพที่เขม้งวด ในกรณี

ทีผ่ลิตภณัฑเ์กิดกำรรัว่ไหล กรุณำลำ้งดว้ยน ำ้และทิ้งสำรนัน้เม่ือมี

โอกำส 

ตวัอยำ่ง ฤดูรอ้น  + 5oC~10oC  + สนิคำ้แชแ่ข็ง  + 5 มม.~20 มม.  = 8 

เพรำะเลขสมัประสทิธิค์อื 8 และถำ้ตอ้งกำรเวลำในกำรเก็บควำมเย็นคอื 20 ชม. สำรรกัษำควำมเย็นทีค่วรใชค้อื 800 ก. 

TRY COMPANY JAPAN  http://www.trycompany.co.jp 

ผลติและจดัจ ำหนำ่ยทีป่ระเทศไทย ตดิตอ่: 

บรษิทั ท.ีอำร.์วำย. คลูเฟรช จ ำกดั 

530 หมู ่8 ต.ทำ้ยบำ้นใหม ่อ.เมอืง จ.สมทุรปรำกำร 10280 

โทร: +66(0)2-707-8577  แฟกซ:์ +66(0)2-701-4575   

http://www.trycoolfresh.com 

เจลรกัษำควำมเย็น 



ผลติภณัฑ ์Catch Cool 

            ผลติภณัฑ ์                    ชือ่ผลติภณัฑ ์      ปรมิาณ (ก.)    ขนาด (มม.)   จ านวน (ชิ้น)/กล่อง 

เก็บควำมเย็นที ่2-8 oC  

เก็บควำมเย็นที ่2-8 oC  

เก็บควำมเย็นที ่-11 และ -21 oC  

เก็บควำมเย็นที ่2-8 oC  

เก็บควำมเย็นที ่-11 และ -21 oC  

เก็บควำมเย็นที ่2-8 oC และดูดซบัน ำ้  

TH-40 

TH-100 

TH-200 

TH-300 

TH-400 

TH-500 

40 

100 

200 

300 

400 

500 

70 × 100 

90 × 140 

110 × 160 

140 × 190 

140 × 220 

140 × 220 

400 

150 

72 

54 

40 

30 

TF-40 

TF-100 

TF-200 

TF-500 

40 

100 

200 

500 

70 × 100 

90 × 140 

110 × 160 

140 × 220 

400 

150 

72 

30 

  MCH-40    MCH-40  

MCH-200   MCH-200  

MCH-500   MCH-500  

40 

200 

500 

70 × 100 

110 × 160 

140 × 220 

400 

81 

30 

CBH-300 

CBH-600 

CBH-1200 

300 

600 

1,200 

100 × 150 × 25 40 

20 

10 

140 × 200 × 25 

200 × 280 × 25 

 CBM-340    CBL-340  

  CBM-700    CBL-700  

   CBM-1400   CBL-1400  

340 

700 

1,400 

Catch Cool ABS 1 65 × 95 7,200 

* เครื่องดืม่ ไวน ์เหลำ้สำเก 

* เคร่ืองดืม่ น ำ้ผลไม ้

* ยำทีต่อ้งเก็บควำมเย็น 

* ยำทีต่อ้งขนสง่ 

* กำรเก็บรกัษำยำและสำรเคมี 

* เก็บอำหำร เน้ือ ชำชมิิ และสลดั 

* กลอ่งเก็บซชู ิ

* ตูเ้ย็นเคล่ือนที ่

* ขนสง่อำหำรสดและแชแ่ข็ง 

* กำรคงควำมสดใหมแ่กอ่ำหำรสด 

* เคก้ ไอศกรีมและขนมหวำน 

* ชสี นมสด และกะทสิดคัน้ 

* พืชผกั ดอกไม ้และผลไมทุ้กชนิด   

* คลูเลอรส์ ำหรบัปิกนิก และแคมป์ป้ิง 

* ลดอำกำรบำดเจบ็ บวม หรือเคล็ด 

* แชเ่ย็นอำหำรสด 

* กลอ่งปิกนิกเก็บควำมเย็น 

* กลอ่งอำหำรเพ่ือปำรต์ี้ 

* กลอ่งอำหำรเพ่ือกำรขนสง่  

เหมาะกบัธุรกิจท่ีตอ้งการรกัษาความเยน็ 

ธุรกจิเครือ่งดืม่ ไวน ์น า้ผลไม ้

ธุรกจิดา้นเวชภณัฑท์างการแพทย ์

ธุรกจิดา้นบรกิารจดัส่ง 

ธุรกจิดา้นอาหารทะเล 

ธุรกจิดา้นเบเกอรี ่นมสด กะทิค ัน้  ชสี 

ธุรกจิดา้นผกัสด ผลไม ้ดอกไม ้

ธุรกจิดา้นการกฬีา แคม้ป์ ทวัร์ 

อืน่ๆ 

Catch Cool 

เจลรกัษาความเยน็ เอื้อทุกประโยชนใ์ชส้อย 

• เก็บรกัษำควำมสดทีอุ่ณหภูมิคงทีไ่ดอ้ยำ่ง 

   สมบูรณแ์บบ 

• หลำกหลำยขนำดกบัทกุควำมตอ้งกำร 

• รำคำถูก ใชซ้ ำ้ได ้คุม้คำ่ตอ่กำรลงทุน 

• ปลอดภยัในกำรเก็บรกัษำอำหำร 

• มีใบรบัประกนัควำมปลอดภยั 

• ไมก่อ่ใหเ้กดิผลขำ้งเคยีงใด ๆ ตอ่อำหำรและ 

   ผูบ้รโิภค 

100 × 150 × 25 40 

20 

10 

140 × 200 × 25 

200 × 280 × 25 

เก็บควำมเย็นที ่2-8 oC  

Catch Cool Mat 1,300 10 342 × 534 × 15 

มีใหเ้ลือกใชไ้ดห้ลำกหลำยอุณหภมูิ เชน่ 0oC –11oC และ –21oC เป็นตน้ 

มีสนิคา้ส าหรบัรกัษาอณุหภูมิความเยน็และความรอ้นใหเ้ลือกอกีมากมาย ถา้สนใจติดต่อไดต้ามท่ีอยู่ดา้นหนา้ปก 

(0 oC)  

(0 oC)  

(0 oC)  

(0 oC)  

(0 oC)  

(-11 oC) (-21 oC) 

(-11 oC) (-21 oC) 

(ดูดน ำ้ ~30-40) 

TH-20P 20 50 × 80 700 

TH-30 30 70 × 90 500 

TH-800 800 190 × 280 20 

TH-50 50 70 × 110 300 

TF-30 30 70 × 90 500 

TH-1000 1,000 190 × 280 16 
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