
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท Arginta คือกลุ่มร่วมของหกบริษัท กว่า 20 ปีที่ผ่านมา 
ความคิดที่นำาไปสู่อนาคตที่สดใสนี้ได้เติบโตขึ้นจนทำาให้เป็นผู้นำาในตลาด 
เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นสิ่งอำานวยความสะดวกก็ขยายตัวเช่นกัน ในปี 2012 
กลุ่มบริษัท Arginta  มีพื้นที่การผลิตและสำานักงานทั้งหมด 12,600 ตาราง
เมตร กลุ่มบริษัท Arginta  เป็นกลุ่มมืออาชีพที่ได้รับการรับรองและกลุ่มที่
มุ่งมั่นให้เป็น ไปตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, 
OHSAS 18001 และ มาตรฐาน DIN EN 15085-2 

ความท ้าทาย

บริษัท UAB Arginta ตั้งอยู่ในเมืองวิลนีอุส,เป็นผู้นำาด้าน อุตสาหกรรม
วิศวกรรมในลิทัวเนียตั้งแต่ปี 1992 พวกเขาเริ่มมุ่งเน้นในการแปรรูปโลหะ
ตั้งแต่ปี 1991 ซึ่งต่อมาได้ทำาการเปิดตัวระบบการปรับปรุงน้ำา และกิจกรรม
การจัดการเกี่ยวกับน้ำาเสีย  ในปี 2009 บริษัท ได้ดำาเนินการเกี่ยวกับความ
เชี่ยวชาญด้านอื่น นั่นคือ ด้านพลังงานทดแทน ท่ามกลางผู้ผลิตรายอื่นๆ
พวกเขาสามารถทำาการผลิตโลหะขั้นสูง และ สามารถจัดหาชิ้นส่วนโลหะที่
ซับซ้อนสำาหรับอุตสาหกรรมวิศวกรรม 

บริษัท Arginta Engineering ใส่ใจอย่างมากในเรื่องของอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ซึ่งมีหลายกระบวนการที่ิ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล(PPE) เพียงอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกป้องคน
งานได้ ในปี 2012 บริษัท Arginta Engineering ตัดสินใจว่า พวกเขา
ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษสำาหรับควันที่ เกิดจากการเชื่อม /ตัด และฝุ่น
ละอองที่เกิดจากการเจียร พวกเขาลงทุน
ในระบบการสกัดควันมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมี  สภาพแวดล้อม
การทำางานที่สะอาดปลอดภัยและมีสุขภาพดี

ค ำาน ิยม

“การไหลเวียนของอากาศในโรงปฏิบัติงานเชื่อมของเราค่อนข้างซับซ้อน 
ดังนั้นระบบวิธีการแก้ปัญหา ที่ถูกออกแบบโดยระบบวิศวกรรมที่ถูกต้องจึง
เป็นสิ่งจำาเป็น ในฐานะที่เราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดี กับผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง
รายอื่นๆ ครั้งนี้เราได้ทำาการติดต่อ บริษัท PLYMOVENT เนื่องด้วยผู้ผลิต
รายก่อนหน้านี้ ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้ ด้วย
ระดับความเข้มข้นของอนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่สูงเกินไป

ดังนั้นเริ่มแรกเราจึงยังไม่ค่อยเชื่อมั่นใน บริษัท PLYMOVENT เท่าใดนัก 
แต่ในท้ายที่สุด บริษัท PLYMOVENT ก็ทำาให้เราประหลาดใจ! หลังจาก
การทดสอบบางอย่าง ระดับความเข้มข้นของอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก ใน
โรงปฏิบัติการขนาดใหญ่ ลดลงไปอยู่ที่ 1.8 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
ในโรงปฏิบัติการขนาดเล็กลดลงไปอยู่ที่ 2.7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
อยู่ภายใต้ข้อจำากัดทางกฎหมายของลิทัวเนียที่ 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร

»ระดับความเข้มข้นของอนุภาคของแข็งขนาดเล็กลดลง
อย่างมีนัยสำาคัญ จึงมั่นใจได้ว่าในโรงปฏิบัติงานจะมีอากาศที่สะอาด! « 

กล่าวโดย Gintautas Kvietkauskas ผู้อำานวยการ Arginta 
Engineering

ระบบกรองอากาศท ั ่วไปเพ ื ่อความม ั ่นใจ 
ในอากาศท ี ่สะอาดในท ี ่ท ำางาน

กรณ ศี กึษา

www.arginta.lt



 ■ บริษัท Arginta Engineering เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ■ บริษัท Arginta Engineering มีสภาพแวดล้อมการทำางานที่สะอาด 

ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพสำาหรับพนักงาน

 ■ สร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน, ต้องขอบคุณอากาศที่สะอาด

 ■ ระบบแก้ปัญหาเพียงหนึ่งระบบ สำาหรับทุกกระบวนการใน

อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ

 ■ ระบบ Diluter เป็น ระบบกะทัดรัด, สามารถทำางานได้โดยลำาพัง, กิน

พื้นที่น้อย

การแก ้ป ัญหา

บริษัททั้งหมดในลิทัวเนีย - ในฐานะสมาชิกของสหภาพยุโรป-  ต้องมั่นใจได้
ว่าระดับความเข้มข้นของควันเชื่อม ไม่เกินระดับที่ได้รับอนุญาตคือ ที่ขนาด 
5 มิลลิกรัมของอนุภาคของแข็งต่อลูกบาศก์ เมตรของอากาศ ก่อนที่จะมีการ
ติดตั้งระบบการสกัดควัน ,ระดับความเข้มข้นของอนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่
โรงปฏิบัติการ ของ Arginta Engineering อยู่ที่ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร

และควรคำานึงด้วยว่า ว่า ระดับความเข้มงวดนี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคต -เช่น ใน
บางประเทศของสหภาพยุโรป ระดับความเข้มงวดก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วเป็นที่
เรียบร้อย – ซึ่งทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตที่จะบรรลุถึง ระดับ
ความเข้มข้นที่ 3.5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

โรงปฏิบัติการสองแห่งจำาเป็นต้องติดตั้งระบบสกัดควัน บริษัท Arginta 
Engineering ต้องการผลิตภัณฑ์ของ บริษัท PLYMOVENT เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นี้ ระบบการแก้ปัญหาได้รับการออกแบบโดยผู้แทน
จำาหน่าย ในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตของเราซึ่งก็คือ : บริษัท Stokker โรง
ปฏิบัติงานแต่ละแห่งจะถูกวิเคราะห์แยกกัน เพื่อให้แน่ใจถึงผลการสกัดที่จะ
ทำาให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด โรงปฏิบัติงานทั้งสองแห่ง จำาเป็นต้องมีระบบการแก้
ปัญหาที่มีความยืดหยุ่นได้,เนื่องจาก วัตถุโลหะชิ้นใหญ่จะถูกทำาการ
ดัดแปลงที่นี่ และเกิดกระบวนการต่าง ๆ มากมายหลายกระบวนการ เช่น 
การเชื่อม, ตัด, กระบวนการสร้างรูปทรงของชิ้นงาน และการเจียร ซึ่งทาง 
บริษัท stokker ได้จัด ระบบระบายอากาศทั่วไปและระบบการกรองให้ ซึ่ง
ระบบดังกล่าวนั้น คือ ระบบที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อจะรักษา
ระดับความเข้มข้นให้อยู่ภายในขอบเขต ระบบ diluter 3 หน่วยได้ถูกติดตั้ง
ที่โรงปฏิบัติงานแห่งหนึ่ง และ อีกแห่งหนึ่งได้ทำาการติดตั้ง ระบบ Push-Pull 
แบบขนาน 2 หน่วย ซึ่งทางบริษัท Stokker ได้ทำาการติดตั้งระบบเองถึงที่
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเต็มที่
.

PLYMOVENT ใส่ใจในอากาศที่คุณหายใจ เรานำาเสนอผลิตภัณฑ์,ระบบและ
บริการที่จะสร้างความมั่นใจในอากาศที่สะอาดในที่ทำางาน,ทุกๆที่ในโลก เรา
เคารพต่อสิ่งแวดล้อมและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญของ
เราที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของเราที่จะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทำาให้เราสามารถนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูก
ต้องตามที่คุณต้องการ

ข ้อม ูลของระบบ

ประโยชน ์หล ัก

LT-01

ระบบระบายอากาศทั่วไปและระบบกรอง  
ระบบ Push-Pull

 ■ ระบบ Push-Pull แบบขนาน 
จำานวน 2 ตัว

 ■ หน่วยกรอง MDB-16, MultiDust® 
Bank จำานวน 2 ตัว

 ■ พัดลม , SIF-1500 จำานวน 2 ตัว
 ■ แผงควบคุมระบบ(SCP) จำานวน 2 

ตัว
 ■ ขนาด (ตามส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ของโรงปฏิบัติงาน ) 42 x 18 เมตร

ระบบ Diluter
 ■ ระบบกรอง Diluter จำานวน 3 หน่วย
 ■ พัดลม SIF จำานวน 3 ตัว
 ■ แผงควบคุมระบบ (SCP)  จำานวน 3 

ตัว
 ■ ขนาดของโรงปฏิบัติงาน 45 x 18 

เมตร

ปีที่ทำาการติดตั้ง
 ■ 2013

การใช้งาน
 ■  งานเชื่อมด้วยมือ
 ■ งานเจียร
 ■  งานตัดเลเซอร์
 ■  งานเคลือบ
 ■  งานที่เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง

รูปทรงของชิ้นงาน

www.plymovent.com  


