เงือ่ นไขการใช้ผลิตภัณฑ์ Catch Cool

เวลา

โปรดตอบคำถำมแต่ละคำถำมด้ำนล่ำง
สิ่งทีจ่ ะใช้กำหนดกำรใช้ Catch Cool คือเลขสัมประสิทธิ์
นำ้ หนักของสำรรักษำควำมเย็นทีใ่ ช้ ถูกกำหนดโดยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเลขสัมประสิทธิ์
คุณใช้ผลิตภัณฑ์ คุณต้องกำรเก็บสินค้ำ
นี้ในฤดูไหน
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิเท่ำไหร่
 ฤดูหนำว
 10oC~20oC
 ฤดูใบไม้ผลิ
 5oC~10oC
หรือใบไม้รว่ ง  0oC~5oC
 ฤดูรอ้ น

อุณหภูมิของสินค้ำ
ก่อนบรรจุคือเท่ำไหร่
 สินค้ำแช่แข็ง
 0oC~10oC
 10oC~20oC

ควำมหนำของกล่อง
มีขนำดเท่ำไร
 > 20 มม.
 5 มม.~20 มม.
 ~5 มม.หรือกล่อง
กระดำษลูกฟูก

~8 ชม.
100 ก.
150 ก.
200 ก.
250 ก.
300 ก.
400 ก.
500 ก.
650 ก.
800 ก.

เลขสัมประสิทธิ์

4
5
6
7
8
9
10
11
12

~16 ชม. ~24 ชม.
200 ก. 300 ก.
250 ก. 400 ก.
300 ก. 500 ก.
400 ก. 650 ก.
500 ก. 800 ก.
650 ก. 1 กก.
800 ก. 1.5 กก.
1 กก.
2 กก.
1.5 กก. 2.5 กก.

เจลร ักษำควำมเย็น

ตัวอย่ำง ฤดูรอ้ น  + 5oC~10oC  + สินค้ำแช่แข็ง  + 5 มม.~20 มม.  = 8
เพรำะเลขสัมประสิทธิค์ อื 8 และถ้ำต้องกำรเวลำในกำรเก็บควำมเย็นคือ 20 ชม. สำรรักษำควำมเย็นทีค่ วรใช้คอื 800 ก.

ประสิทธิภาพของ Catch Cool
(สำรรักษำควำมเย็นวำงอยูด่ ำ้ นนอกโดยมีอุณหภูมิภำยนอก 30oC)

สำรรักษำควำมเย็นถูกนำไปไว้ในโกดังทีอ่ ุณหภูมิ 30oC และใช้
เครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยตรงบนผิวของสำรรักษำควำมเย็น
สำรรักษำควำมเย็นถูกแช่แข็งเป็ นเวลำ 12 ชัว่ โมง โดยใช้ตูเ้ ย็นบ้ำน
ทีไ่ ด้กล่ำวมำข้ำงต้นเป็ นมำตรฐำน และอำจไม่ตรงกับกำรนำไปใช้
เวลำในกำรเก็บควำมเย็นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับ อุณหภูมิ
ภำยนอก อุณหภูมิเริ่มต้นของวัตถุ ชนิดของทีบ่ รรจุ และสภำวะอื่น ๆ
เวลำในกำรเก็บควำมเย็นเพิ่มขึ้นเป็ น 2.5~3 เท่ำของค่ำทีไ่ ด้กล่ำวไป
ข้ำงต้น ถ้ำเรำใส่สำรรักษำควำมเย็นภำยในกล่องโฟม และอุณหภูมิ
ภำยนอกประมำณ 18oC
เรำแนะนำให้ทดสอบสำรรักษำควำมเย็นภำยใต้สถำนกำรณ์ และ
สภำวะกำรใช้งำนจริง

วิธีการแช่แข็ง Catch Cool
ระยะเวลำกำรแช่แข็งอย่ำงสมบูรณ์จะแตกต่ำงกันไปตำม
อุณหภูมิของตูเ้ ย็น ขนำดของสำรรักษำควำมเย็น ฤดูกำล ฯลฯ
โปรดนำสำรรักษำควำมเย็นออกจำกกล่องและใส่ในตูเ้ ย็น
พยำยำมให้สำรรักษำควำมเย็นวำงในลักษณะรำบ แม้กำรแข็งตัว
ของสำรรักษำควำมเย็นจะขึ้นกับขนำดของสำรนัน้ แต่สำรรักษำ
ควำมเย็นก็จะแข็งตัวอย่ำงสมบู รณ์ประมำณ 12~24 ชัว่ โมง
ในกรณีกำรแช่แข็งสำรรักษำควำมเย็นพร้อมกับกล่อง โปรด
แช่แข็งอย่ำงน้อย 10 วันขึ้นไป ถ้ำเป็ นไปได้ควรเปิ ดช่อง
บริเวณข้ำงกล่อง โดยกำรเจำะรูตำมเส้นประ เพื่อปรับปรุง
กำรถ่ำยเทควำมเย็นให้ดีข้ ึน

ข้อแนะนาและวิธีการใช้ Catch Cool
กรุณำเก็บในสถำนทีเ่ ย็นและไม่ให้สมั ผัสกับแสงอำทิตย์โดยตรง
แม้ผลิตภัณฑ์น้ ีจะไม่อนั ตรำย แต่ไม่ควรรับประทำน
ผลิตภัณฑ์น้ ีถูกผลิตภำยใต้กำรควบคุมคุณภำพที่เข้มงวด ในกรณี
ทีผ่ ลิตภัณฑ์เกิดกำรรัว่ ไหล กรุณำล้ำงด้วยนำ้ และทิ้งสำรนัน้ เมื่อมี
โอกำส

วิธีใช้ Catch Cool ABS
แช่นำ้ 5-10 นำที

ตำกทิ้งไว้ 2-3 นำที

แช่แข็ง 5-6 ชัว่ โมง
ผลิตและจ ัดจำหน่ำยทีป
่ ระเทศไทย ติดต่อ:

บริษ ัท ที.อำร์.วำย. คูลเฟรช จำก ัด
ภำพประกอบ A

ภำพประกอบ B

ภำพประกอบ C

530 หมู่ 8 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280
โทร: +66(0)2-707-8577 แฟกซ:์ +66(0)2-701-4575
http://www.trycoolfresh.com
TRY COMPANY JAPAN http://www.trycompany.co.jp

Catch Cool

เจลรักษาความเย็น เอื้อทุกประโยชน์ใช้สอย
• เก็บรักษำควำมสดทีอ่ ุณหภูมิคงทีไ่ ด้อย่ำง
สมบูรณ์แบบ
• หลำกหลำยขนำดกับทุกควำมต้องกำร
• รำคำถูก ใช้ซำ้ ได้ คุม้ ค่ำต่อกำรลงทุน
• ปลอดภัยในกำรเก็บรักษำอำหำร
• มีใบรับประกันควำมปลอดภัย

• ไม่กอ่ ให้เกิดผลข้ำงเคียงใด ๆ ต่ออำหำรและ
ผูบ้ ริโภค
เหมาะกับธุรกิจที่ตอ้ งการรักษาความเย็น

ธุรกิจเครือ่ งดืม่ ไวน์ นา้ ผลไม้
* เครื่องดืม่ ไวน์ เหล้ำสำเก
* เครื่องดืม่ นำ้ ผลไม้

ธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
* ยำทีต่ อ้ งเก็บควำมเย็น
* ยำทีต่ อ้ งขนส่ง
* กำรเก็บรักษำยำและสำรเคมี

ธุรกิจด้านเบเกอรี่ นมสด กะทิคนั้ ชีส
* เค้ก ไอศกรีมและขนมหวำน
* ชีส นมสด และกะทิสดคัน้

ธุรกิจด้านผักสด ผลไม้ ดอกไม้

* ขนส่งอำหำรสดและแช่แข็ง
* กำรคงควำมสดใหม่แก่อำหำรสด

1,300

342 × 534 × 15

10

(0 oC) Catch Cool ABS

1

65 × 95

7,200

70 × 100
110 × 160
140 × 220

400
81
30

100 × 150 × 25
140 × 200 × 25
200 × 280 × 25

40
20
10

เก็บควำมเย็นที่ 2-8 oC
เก็บควำมเย็นที่ 2-8 oC และดูดซับนำ้

ธุรกิจด้านบริการจัดส่ง

ธุรกิจด้านอาหารทะเล

(0 oC) Catch Cool Mat

* พืชผัก ดอกไม้ และผลไม้ทุกชนิด

ธุรกิจด้านการกีฬา แค้มป์ ทัวร์
* เก็บอำหำร เนื้อ ชำชิมิ และสลัด
* กล่องเก็บซูชิ
* ตูเ้ ย็นเคลื่อนที่

มีให้เลือกใช้ได้หลำกหลำยอุณหภูมิ เช่น 0oC –11oC และ –21oC เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์
ชือ่ ผลิตภัณฑ์
ปริมาณ (ก.) ขนาด (มม.) จานวน (ชิ้น)/กล่อง
TH-20P
20
50 × 80
700
30
70 × 90
500
TH-30
40
70 × 100
400
TH-40
50
70 × 110
300
TH-50
100
90 × 140
150
(0 oC) TH-100
110 × 160
200
72
TH-200
300
140 × 190
54
TH-300
40
400
140 × 220
TH-400
เก็บควำมเย็นที่ 2-8 oC
TH-500
500
140 × 220
30
TH-800
800
190 × 280
20
TH-1000
1,000
190 × 280
16
TF-30
30
70 × 90
500
TF-40
70 × 100
40
400
(0 oC)
90 × 140
TF-100
100
150
TF-200
200
110 × 160
72
เก็บควำมเย็นที่ 2-8 oC
140 × 220
TF-500
500
30
300 100 × 150 × 25
40
CBH-300
o
(0 C)
140 × 200 × 25
600
20
CBH-600
CBH-1200
1,200 200 × 280 × 25
10
เก็บควำมเย็นที่ 2-8 oC

ผลิตภัณฑ์ Catch Cool

* คูลเลอร์สำหรับปิ กนิก และแคมป์ ปิ้ ง
* ลดอำกำรบำดเจ็บ บวม หรือเคล็ด

อืน่ ๆ
* แช่เย็นอำหำรสด
* กล่องปิ กนิกเก็บควำมเย็น
* กล่องอำหำรเพื่อปำร์ต้ ี
* กล่องอำหำรเพื่อกำรขนส่ง

(-11 oC)
MCH-40
MCH-200
เก็บควำมเย็นที่ -11 และ -21 oC MCH-500
(-11 oC)
CBM-340
CBM-700
o
เก็บควำมเย็นที่ -11 และ -21 C CBM-1400

(ดูดนำ้ ~30-40)

(-21 oC)
MCH-40
40
MCH-200 200
MCH-500 500
(-21 oC)
CBL-340 340
CBL-700 700
CBL-1400 1,400

มีสนิ ค้าสาหรับรักษาอุณหภูมิความเย็นและความร้อนให้เลือกอีกมากมาย ถ้าสนใจติดต่อได้ตามที่อยู่ดา้ นหน้าปก

