
สถานีดับเพลิง North Tonawanda เป็นสถานีแบบผสมผสานมากว่า 
101 ปี ประกอบด้วยนักดับเพลิงอาชีพ 38 คนและอาสาสมัครดับเพลิง  
60 คน, สถานีดับเพลิง North Tonawanda ครอบคลุมขอบเขต 10 
ตารางไมล์ของแม่น้ำา Niagra และคลอง Erie 

 ■ ประชากรที่ให้บริการ: 32,000 คนจากบ้าน 10,000 หลัง
 ■ สถานี: เครื่องบิน 1 ลำา, เครื่องสูบน้ำา 3 เครื่อง, 

รถช่วยเหลือขนาดเล็ก 1 คัน, รถปฏิบัติการ 1 คัน, เรือเป่าลม
 ■ ทีมพิเศษ: ทีมตรวจสอบไฟไหม้,ทีมเกี่ยวกับวัสดุที่เป็นอันตราย,ที

มช่วยเหลือทางเทคนิค,ทีมกู้ภัยดำาน้ำาและ ทีม swiftwater

ความท ้าทาย

ก่ อนการ ติด ต้ั งระบบกำ าจั ดไอ เสี ยสำ าห รับยานยนต์ของ 
Plymovent, สถานีดับเพลิง North Tonawanda ในนิวยอร์กใช้
ระบบกำาจัดไอเสียจากผู้ผลิตรายอื่น ตามคำาบอกเล่าของหัวหน้า
จอห์น แลเฟ่ิม , ระบบก่อนหน้านี้มีข้อบกพร่องในการ
ออกแบบ,และรั้งอุปกรณ์ไว้, ทำาให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย และ
ไม่สามารถใช้งานได้ การมีระบบที่ใช้ไม่ได้ผลนี้ในสถานี, ก่อให้
เกิดความเสียหายมากกว่าผลดีทั้งต่อรถดับเพลิงและสถานี “คุณ
สามารถมองเห็นเขม่าบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขณะทำาความ
สะอาดสถานี,” หัวหน้าแลเฟิ่ม กล่าวว่า  “ มันคือสัญญาณเตือนภัย
และเราต้องทำาอะไรซักอย่าง “

น่ีคือสิ่งจำาเป็นท่ีต้องทำาโดยเฉพาะอย่างย่ิงนับตั้งแต่ท่ีองค์การ
อนามัยโลกได้ตีพิมพ์แถลงข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ระบุว่าไอเสียจาก
เครื่องยนต์ดีเซลจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์,เพ่ิมความเสี่ยง
ของโรคมะเร็งปอด

ค ำาชมเชย

“จากประสบการณ์ของเรา, ผลิตภัณฑ์,และผู้ทำาการติดตั้งบริษัท 
Air Cleaning Systems, Inc ,ไม่มีอะไรนอกจากคำาว่าน่าเอาเป็น
แบบอย่าง การติดตั้งทำาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริการ
ได้ตามความคาดหวังของเราและมีบุคคลากรพร้อมเสมอที่จะแก้
ปัญหาเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นได้ ผลิตภัณฑ์มีความคงทน,โดย
เฉพาะอย่างย่ิงกับสภาพอากาศท่ีเลวร้ายทางตะวันตกของนคร
นิวยอร์ก, ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ตามกาลเวลาและสภาวะอากาศ”

»เราสามารถเห็นได้จากการทำาความสะอาดประจำาวันว่าไม่มีคราบเขม่า
ก่อตัวขึ้น ซึ่งทำาให้มีสภาพแวดล้อมการทำางานที่ดีต่อสุขภาพสำาหรับ
บุคลากรทั้งหมดของเรา «

อ้างจากคำากล่าวของ จอห์น แลเฟิ่ม หัวหน้าหน่วยดับเพลิงของสถานีดับ
เพลิง North Tonawanda 

www.northtonawanda.org

สถาน ดี บัเพล งิน ิวยอร ์ กเพ ิ ่ม
ระบบก ำาจ ดัไอเส ยีส ำาหร บัยานยนต ์ เพ ื ่อสขุภาพของ
นกัด บัเพล งิและเจ ้ าหน ้ าท ี ่ฉ กุเฉ ิน

กรณ ศี กึษา

www.plymovent.co.th



US-02

ผลิตภัณฑ์ Plymovent 
(รวมระหว่าง 5 สถานี)

 ■ รางเลื่อน SBT พร้อม 
Magnetic Grabber® 9 
ชุด

 ■ รางตรงพร้อม Magnetic 
Grabber® 2 ชุด 

 ■ พัดลม TEV 4 ตัว 
 ■ พัดลม FUA 1 ตัว
 ■ กล่องควบคุม OS-3 4 ตัว 
 ■ ท่อม้วนSERสำาหรับฉีดน้ำา

ดับเพลิง  1 ชุด 

ปีที่ทำาการติดตั้ง
 ■ 2010

 ■ สุขภาพ ลดการสัมผัสกับไอเสียอันตรายของดีเซล 
 ■ สภาพแวดล้อมการทำางานที่สะอาดขึ้น ปริมาณเขม่าสะสมใน

อุปกรณ์ดับเพลิงและในสถานีลดลงอย่างมาก 
 ■ ประหยัดเงิน ลดการลงทุนในอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการ

อากาศและการใช้พลังงานทั้งหมด 
 ■ ใช้งานง่าย การเชื่อมต่อการใช้งานระบบทำาได้จากตำาแหน่ง

คงที่และควบคุมการปล่อยอัตโนมัติ
 ■ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ผ่านการรับรองตาม

มาตรฐาน UL และ AMCA
 ■ ความปลอดภัย  คุณสมบัติตามโครงสร้างเข้ากันได้กับอุปกรณ์

ดับเพลิงอื่น ๆ

ว ิธ ีแก ้ป ัญหา

เทคโนโลยีขั้นสูงจาก Plymovent ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของ
มันที่มีต่อสถานีดับเพลิง North Tonawanda 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกสถานีได้ทำาการติดตั้ง
ระบบ Magnetic Grabber®ของ Plymovent ที่สอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ตามกฎหมาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศของสถานีดับ
เพลิงและลดสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งในอากาศ, สร้างสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่มีสุขภาพดีสำาหรับทุกคน
 
ปัจจุบันแต่ละสถานีมีท่อแขวนอย่างน้อยสองท่อเพ่ือสำารองท่ีจัด
เก็บอุปกรณ์และท่ีสำานักงานใหญ่ได้ทำาการติดต้ังต้ังท่อแขวน
จำานวนสี่ท่อ นอกจากนี้,ห้องช่างก็ได้ทำาการติดตั้งระบบระบบ 
Magnetic Grabber®เพื่อให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงทุกช
นิด การทำางานร่วมกันของระบบติดตามและระบบรางในสถานี
ช่วยลดการแพร่กระจายของควันไอเสียที่เป็นอันตราย 
ระบบกำาจัดไอเสียจากแหล่งต้นกำาเนิดของ Plymovent ทำาการติด
ตั้งพร้อมกับด้ามจับปลดล็อคการเชื่อมต่อปลอดภัย, เพื่อให้มั่นใจ
ในการตัดการเชื่อมต่อกับระบบได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่จำาเป็น

ภายในแต่ละสถานียังประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ท่ี เป็นระบบ
อัตโนมัติอย่างครบครัน, พัดลมและกล่องควบคุมผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐาน ULและ AMCA, ที่ผลิตโดย Plymovent, ซึ่งทำาให้
ระบบไอเสียดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รับประกันและบริการอย่างเต็มรูปแบบโดย Air Cleaning 
Systems, Inc., ตัวแทนจำาหน่ายในพื้นที่ของ Plymovent 
สำาหรับสถานีดับเพลิง North Tonawanda 

PLYMOVENT ใส่ใจในอากาศที่คุณหายใจ เรานำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์,ระบบและบริการที่จะสร้างความมั่นใจในอากาศที่สะอาดในที่
ทำางาน,ทุกๆที่ในโลก เราเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญของเราที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีและความ
มุ่งมั่นอย่างแท้จริงของเราที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทำาให้
เราสามารถนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามที่คุณต้องการ

ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ์

ประโยชน ์หล ัก
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ACCREDITED

บริษัท Plymovent ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

www.plymovent.co.th


