
When Function Meets Connection



นวตักรรมบา้นเดีย่วท่ีเข้าใจชวีติปรชัญาการอยูอ่าศยัแบบไฮบรดิ ดว้ย
สเปซแห่งนวัตกรรมที่เข้าใจชีวิต

AP มุง่ก้าวใหทั้นกับวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป คน้ควา้ศกึษาความต้องการอนั
หลากหลายของผู้อยู่อาศัยในยุคนี้ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ของชวีติใหล้งตวั ดว้ยการนำาเทคโนโลยมีาประยกุตเ์ขา้กบัพืน้ทีโ่ครงการ 
สร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัยผสมผสานฟังก์ช่ันบ้านกับ
เทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทนและ ระบบสมาร์ทโฮม สู่สเปซแห่ง
นวัตกรรมที่เข้าใจการใช้ชีวิตแบบไฮบริดอย่างแท้จริง

AP Hybrid Living 
Innovation 



“นวตักรรมทีใ่สใ่จพืน้ท่ีสว่นกลาง เพ่ือความ
สุขของส่วนรวม”
สังคมน่าอยู่คือสังคมแห่งการแบ่งปัน ให้
พื้นท่ีส่วนรวมของโครงการเกิดเป็นพื้นที่
แห่งการแชร์สิ่งดีๆ อีกทั้งค่าใช้จ่ายสำาหรับ
ส่วนกลางลดลงเม่ือเทียบกับโครงการที่ไม่
ได้ติดตั้งระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮ้าส์หรือ
สวนส่วนกลางที่นำานวัตกรรมพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Power system) และ
ระบบกำาจัดน้ำาเสีย(Greywater Recycle 

system) เข้ามาช่วยทำาให้ทุกคนได้สนุกกับ
การใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้น
· คลับเฮาส์พลังงานแสงอาทิตย์ : ให้

พลังงานแสงอาทิตย์ทำางาน เพื่อให้คุณ
ได้พกัและใช้ชีวติ กับครอบครวัและเพือ่นๆ
ได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าจะเล่นฟิตเนส ว่าย
น้ำา หรือสังสรรค์ที่คลับเฮาส์

· สวนสวยดว้ยการบำาบดัน้ำา : ลดคา่ประปา 
โดยการนำาน้ำาเสียที่มาจากการชำาระล้าง
ทัว่ไป (Greywater) มาผา่นกระบวนการ
บำาบัดเพื่อใช้รดน้ำาต้นไม้ในโครงการ



ดูแลความปลอดภัยของคุณและทุกคนใน
ครอบครัว ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ้านหรือนอก
บา้น ดว้ยระบบความปลอดภยัทีห่ยัง่รู ้เสมอืน
พอ่บา้นทีช่าญฉลาด ชว่ยควบคมุระบบตา่งๆ
รวมถงึ ความปลอดภยัในบา้นอยา่งเขม้งวด
· จะติดบ้านหรือติดเที่ยวก็อุ่นใจ ด้วย

เซ็นเซอร์ประตูและหน้าต่าง และเซ็นเซอร์
ตรวจจบั ความเคลือ่นไหวเมือ่อยูใ่นโหมด 
“Arm” ระบบจะแจง้เตอืนผา่น Applica-
tion พร้อมส่งเสียงไซเรนเตือนผู้บุกรุก
เมื่อตรวจพบการเปิด-ปิดของประตูหรือ
หน้าต่าง หรือตรวจเจอการเคลื่อนไหวใน
บ้าน

· แมต้วัไมอ่ยู่แตส่ามารถดคูวามเคลือ่นไหว
ได้เสมอ ดว้ยกล้อง IP Camera ทีส่ามารถ 
Live Stream ภาพผ่าน Application 
เพื่อดูแลทุกสมาชิกครอบครัว

· หมดปญัหาการลมืกญุแจบ้าน ด้วย Dig-
ital Door Lock ที่สามารถควบคุมล็อค 

เปดิ-ปดิ ประตหูนา้บา้นผา่น Application 
ได ้อีกทัง้ยงัไมต่อ้งบอก Pin Code หลกั 
เม่ือใหแ้มบ่า้น ทำาความสะอาดหรอืเพือ่นๆ
มาหา ดว้ยการสรา้ง Pin Code ช่ัวคราวที่
ใช้ไดค้ร้ังเดียว พรอ้มยงัสามารถแจง้เตอืน
ใน Application เมือ่มกีารเปดิ-ปดิประตู
อีกด้วย

· วัยไหนกอ็ุน่ใจเสมอ เพราะเราเขา้ใจความ
ตอ้งการทีม่ากกวา่ของผูสู้งอาย ุจงึตดิต้ัง
ปุ่มเรียกฉุกเฉินสำาหรับยามคับขัน พร้อม
ทั้งมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 
ที่เตียงนอน เพื่อเปิดไฟทางเดินสู่ห้องน้ำา
แบบอตัโนมตัใินตอนกลางคนื อกีขัน้ของ
การดูแล ดว้ยความสามารถสง่สญัญาณ
เตือนและภาพ Live Streamจาก IP 
Camera ไปยงั Application ในโทรศพัท์
มอืถอื หากไม่พบการเคล่ือนไหวของผูอ้ยู่
อาศัยในห้อง ในกรณีท่ีผู้สูงอายุเกิดล้ม 
เพื่อขอความช่วยเหลือ



ดูแลความสบายบ้าน ดูแลความสบาย
ของคุณและครอบครัว ด้วยระบบควบคุม
อปุกรณ ์ไฟฟ้าอจัฉรยิะในบา้น Smart Home 
Gateway and Security Module
· จะอยู่ตอนกลางวันหรือกลางคืน บ้านก็

สว่างได้เสมอ ด้วยระบบควบคุมไฟแสง
สว่าง Lighting Control ที่สามารถ
เปิด-ปิด ผ่านสวิตช์ และ Application 
ทำางานคู่กับระบบ Motion Sensor ช่วย
ตรวจจบัความเคลือ่นไหว และความสวา่ง
ในบ้าน

· ดูแลสนามหญ้าอย่างมือโปร โดยไม่ต้อง
ขยับตัว ด้วยระบบตั้งเวลา Sprinkle 
รดน้ำาตน้ไม ้ผ่านสวติช ์และ Application

· จะอยู่ในหรอืนอกบา้น กอ็ากาศเยน็สบาย
ได ้ด้วยการควบคมุอุณหภมูผิา่น Appli-
cation อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาให้เปิด

แอร์ก่อน คุณ กลับบ้าน ให้เข้ามาเจอแอร์
เย็นฉ่ำาได้ทุกเวลา

· ไม่ต้องพกกุญแจเปิดรั้วอีกต่อไป ด้วย 
Gate Controller ควบคุมเปิด-ปิด 
มอเตอร์ประตูรั้วบ้าน ผ่านApplication

· ต้อนรับแขกแบบไม่ต้องอยู่บ้าน ด้วย 
Digital Door Lock ที่สามารถควบคุม
ล็อคเปิด-ปิด ประตูหน้าบ้านผ่าน Appli-
cation ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้าง Pin 
Code ช่ัวคราวให้แขกหรือแม่บ้านเปิด
เขา้บา้นได้เอง ระบบนีย้งัสามารถใช้กุญแจ
เปิด-ปิดอีกด้วย

· อากาศดี สขุภาพดี พรอ้มต้อนรบัคณุกลับ
บ้านด้วยอากาศบริสุทธิ์ทุกวัน
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ดูแลทกุคนในครอบครวั และสงัคมรอบดา้น 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่านวัตกรรมจะพัฒนา
ไปถึงไหน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเชื่อมต่อกับ
สังคมรอบข้าง AP ได้สร้างสรรค์ Katsan 
Application เพื่อดูแลช่วยเหลือคุณและ
ครอบครัวตลอดการอยู่อาศัย อีกขั้นแห่ง 
ความสะดวกสบาย ไมว่่าคณุจะอยากอยูแ่บบ
ไมม่ใีครรบกวน หรอืกำาลงัรอแขกคนสำาคญั 
ก็สามารถ แจ้งความต้องการได้ง่ายๆด้วย
การเซต็ในระบบ Application ซ่ึงจะทำาหน้าที่
สือ่สารกบัพนักงานรกัษาความปลอดภยั หนา้
โครงการ เมื่อมีแขกมาเยือนระบบจะส่งการ
แจง้เตอืนไปยงัมอืถอืของคณุ พรอ้มช่วยคดั
แยก รถต้องสงสัยและแจ้งเตือนพนักงาน
รกัษาความปลอดภัย เมือ่มรีถสาธารณะอยู่
เกินเวลา ในยามคับขันยังสามารถกดเรียก 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ตำารวจ หรือ
รถพยาบาลได้เพียงปลายสัมผัส



นวัตกรรมบ้านเดี่ยวที่เข้าใจชีวิต


