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บริษัท Broki Metallwaren ตั้งอยู่ในเมืองเมนเดน,ประเทศเยอรมนี มี
พนักงานทั้งหมด150 คนที่ทำางานทั้งในสำานักงานและโรงงาน บริษัท Broki 
ได้ทำาการผลิต ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเกี่ยวกับโลหะมาเป็นเวลาถึง 40 ปี

บริษัท Broki สามารถรับมือกับแนวคิดเกี่ยวกับโลหะทุกรูปแบบ ที่เข้ามาใน
องค์กรเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ด้วยศาสตร์และ
ศิลป์ในเครื่องจักรกลของพวกเขา ตั้งแต่การตัดเลเซอร์, การเจียร, การ
เจาะ,การขึ้นรูป,การเจาะท่อ การตัดท่อด้วยเลเซอร์, การดัด,การเคลือบไป
จนกระทั่งกระบวนการสร้างรูปทรงของชิ้นงานและยังรวมไปถึงการตกแต่ง
ขั้นสุดท้ายเพื่อความสวยงาม: การประกอบ,การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง

ความท ้าทาย

เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่บริษัท Broki Metallwaren GmbH & Co. KG 
ทำาการผลิต ผลิตชิ้นส่วนโลหะและผลิตภัณฑ์ เช่น ชั้นจัดแสดงสินค้าของ
ร้านค้าปลีก ชั้นเก็บของและชั้นวางของ บริษัท Broki เป็นผู้่นำาด้านการจัด
จำาหน่าย อุปกรณ์ร้านค้าที่ออกแบบเฉพาะรายในประเทศเยอรมนี

บริษัท Broki มีพื้นที่ในการเชื่อมสองพื้นที่ด้วยกัน ซึ่ง ช่างเชื่อมจะทำางาน
แบบสองกะ ตั้งแต่เวลา 06.00 น ถึง 22.00 น และทั้งสองพื้นที่นี้ได้รับการ 
ติดตั้งระบบสกัดและระบบกรองจาก บริษัท PLYMOVENT เป็นเวลาหลาย
ปีแล้ว แขนสกัดจำานวน 14 แขนถูกเชื่อมต่อกับ พัดลมส่วนกลางหนึ่งตัว
และระบบกรอง MultiDust®Bank หนึ่งหน่วย แม้ว่ากระบวนการเชื่อมที่เกิด
ขึ้นจะเป็นแบบการเชื่อมแห้ง,แต่ตลับตัวกรอง กลับถูกไฟไหม้เพียงสามครั้ง
ในช่วงตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ปัญหาหลักของการเกิดเพลิงไหม้ตัวกรอง
เหล่านี้คือ การเกิดประกายไฟและสะเก็ดเข้าถึงตัวตลับกรองได้ บริษัท 
Broki จึงจำาเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหา ความเสี่ยงของการเกิดเพลิง
ไหม้ที่เกิดขึ้นในกรณีนี้โดยเฉพาะ และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ, บริษัทประกัน
ภัย ได้ยุติการจ่ายค่าทดแทนเพื่อการเปลี่ยนซ่อมอีกด้วย

ค ำาน ิยม

“แขนสกัดของ PLYMOVENT ทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา 
ซึ่งทำาให้เรามีโรงปฏิบัติงานที่สะอาดสำาหรับพนักงานของเรา “

“ปัญหาเพียงอย่างเดียวที่เรายังคงต้องจัดการก็คือ หน่วยกรองที่ยังคงถูก
ไฟไหม้ในบางครั้งบางคราว ซึ่งทางบริษัท PLYMOVENT ได้แนะนำา
ระบบการแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย SHIELD ให้เรา และได้
ทำาการติดตั้งเพื่อ ทำาการควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในกรณี
นี้โดยเฉพาะ “»เรามั่นใจว่าโปรแกรม SHIELD เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา

การเกิดเพลิงไหม้ของเรา « 

กล่าวโดย Michael Fabian,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้านเทคนิค บริษัท Broki
Metallwaren (ซ้าย)
.

ความเส ี ่ยงจากการเก ดิเพล งิไหม ้ ควบค ุม
ได ้ ้ ด ้ วยระบบ การแก ้ ป ญัหาความ
ปลอดภยัด ้ านอ คัค ภี ยั SHIELD 
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ผลิตภัณฑ์
ระบบการแก้ปัญหาความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัย SHIELD 
การป้องกัน

 ■ SparkShield-500  จำานวน 2 
หน่วย

 ■ SparkShield-250 จำานวน 1 
หน่วยรวมถึงฝาครอบ และถังขยะ
ขนาด 27 ลิตร

การตรวจจับ
 ■ ชุดตรวจจับความร้อน
 ■ ชุดตรวจจับประกายไฟ
 ■ ชุดตรวจจับควัน
 ■ ShieldControl  

รวมถึงตัวกระตุ้นต่อเนี่อง

การยับยั้ง
 ■ วาล์วเลื่อน
 ■ วาล์วโซเลนอยด์
 ■ หน่วย FlameShield (ภายใน 

MDB-24)

แหล่งสกัดต้นทาง
 ■ แขน MultiSmart® Arm, แขน

สกัด จำานวน 14 ตัว
ระบบกรองส่วนกลาง

 ■ MultiDust® Bank, MDB-24 
รวมถึง ตัวประหยัดพลังงาน SCP 
(แผงควบคุมระบบ)

ปีที่ทำาการติดตั้ง
 ■ ปี 2013

การใช้งาน
 ■ งานเชื่อม TIG 
 ■ งานเชื่อม MIG/MAG
 ■ งานเชื่อมเลเซอร์
 ■ งานเชื่อมแบบมีลวดเชื่อม

 ■ แขนสกัด MultiSmart®ทำาให้มั่นใจได้ว่าควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากก
ารเชื่อม จะถูกสกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้ได้ว่าจะ
มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ ะอาด,ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ.

 ■ ตัวดักจับประกายไฟทำาให้มั่นใจได้ว่าประกายไฟและสะเก็ดไฟจะถูก 
ดักจับและกำาจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ■ ระบบการแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย SHIELD ทำาให้มั่นใจ
ได้ว่าความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ อยู่ภายใต้การควบคุม

 ■ การติดตั้งพัดลมส่วนกลางและหน่วยกรองภายนอก อาคารช่วย
ประหยัดพื้นที่

 ■ ShieldControl ทำาให้มั่นใจได้ว่า-ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้- ผลกระทบ
ของความเสียหายจะมีเพียงส่วนน้อย

การแก ้ป ัญหา

บริษัท Broki ได้ทำางานร่วมกับ บริษัท PLYMOVENT เป็นเวลาหลายปี หลัง
จากการเกิดไฟไหม้ที่ตัวกรองก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า  บริษัท Broki 
ต้องการวิธีการแก้ปัญหาที่ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ใน
ลักษณะนี้

ระบบการแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย SHIELD ได้รับการพัฒนา 
-โดยเฉพาะ- เพื่อ ลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตโลหะ ให้เกิดน้อยที่สุด และในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้,ก็สร้างความมั่นใจ
ได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น จะสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
โปรแกรม SHIELD ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลายชนิดเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดเพลิงไหม้, เพื่อตรวจจับประกายไฟ, เพื่อยับยั้งการเกิดเพลิงไหม้ ที่มีอยู่
ในระบบสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อมและระบบกรอง

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ที่ บริษัท Broki หน่วย SparkShield 
3 หน่วยได้ถูกติดตั้งขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดประกายไฟและกระเด็นเข้าไป
ใน ท่อและเข้าถึงไส้กรองและเศษขยะใน ถังขยะ และเพื่อตรวจจับการเกิด
เพลิงไหม้ บริษัทPLYMOVENT ได้ติดตั้งระบบตรวจจับความร้อน,ประกาย
ไฟและควัน ทันทีที่สัญญาณถูกตรวจพบ ShieldControl จะเปิดใช้งานตัว
ยับยั้ง วาล์วจะเลื่อนปิด การไหลเวียนของอากาศทันทีและหน่วย 
FlameShield (ดับเพลิง) จะทำาการดับไฟภายในหน่วยกรอง

เพื่อประหยัดพื้นที่,พัดลมและเครื่องกรองส่วนกลางจะถูก ติดตั้งอยู่ภายนอก 
แผงควบคุมระบบจะทำาให้มั่นใจได้ว่า ระบบไม่ใช้พลังอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่
จำาเป็น, ซึ่งทำาให้ระบบนี้เป็นระบบแก้ปัญหาที่ประหยัดพลังงาน เพื่อรักษา
ระดับการทำางานของระบบให้ทำางานได้เต็มที่เสมอ ทางบริษัท 
PLYMOVENT จึงจัดให้มีข้อตกลงด้านการบริการ / การบำารุงรักษาให้ด้วย

PLYMOVENT ใส่ใจในอากาศที่คุณหายใจ
เรานำาเสนอผลิตภัณฑ์,ระบบและบริการที่จะสร้างความมั่นใจในอากาศที่
สะอาดในที่ทำางาน,ทุกๆที่ในโลก เราเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญของเราที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปี
และความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของเราที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทำาให้เราสามารถนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามที่คุณต้องการ

ข ้อม ูลของระบบ

ประโยชน ์หล ัก
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