
สขุภาพและความปลอดภยัใน
อตุสาหกรรมยานยนต ์

คุณกำาจัดควันที่เกิดจากหุ่นยนต์
เชื่อมและงานตัดด้วยเลเซอร์หรือ
ไม่?
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ค ุณให ้ความส ำาค ัญต ่อความ
ปลอดภ ัยและสภาพแวดล ้อมการ
ท ำางานท ี ่ด ีต ่อส ุขภาพหร ือไม ่

เราใส่ใจ. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่
ทำางานน่าอยู่สำาหรับบุคลากรและตรงตาม
มาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ เรา
ต้องควบคุมควันและละอองน้ำามันที่เกิดจาก
การเชื่อม,การตัด,การเจียร

การผลิตเกี่ยวกับโลหะคือองค์ประกอบหลัก
ในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์. เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนและส่วน
ประกอบต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น-เช่น 
การเชื่อมด้วย หุ่นยนต์-จึงถูกนำามาใช้เป็นที่
แพร่หลาย.

มากกว่า 40 ปีมาแล้วที่, Plymovent เป็นผู้
เชี่ยวชาญในการสกัดและคัดกรองมลพิษ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะ. เรานำา
เสนอทางออกที่ทำาให้สถานที่ทำางานเผชิญ
กับสภาวะควันจากการเชื่อมและตัดด้วย
เลเซอร์ให้อยู่ภายใต้ในระดับที่กฏหมาย
กำาหนด, สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล.

อ ุตสาหกรรมยานยนต ์และความต ้องการท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นในป ัจ ุบ ัน

อุตสาหกรรมยานยนต์คือหน่ึงใน
อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่และมี
ความสำาคัญต่อภาคธุรกิจของโลก.

ความต้องการในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิม. 
ยกตัวอย่างเช่น, รถยนต์มีการแบ่ง
ระดับชั้นที่มากขึ้นและลึกลงไปถึง
รายละเอียด ตั้งแต่น้ำาหนักไปจนถึง
ความปลอดภัยและความทนทาน. ยิ่ง
ไปกว่านั้น ผู้ผลิตยานยนต์และผู้จัด
ส่งวัตถุดิบยังต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการที่มากขึ้นเหล่านั้น ภายใต้
อุปกรณ์อำานวยการผลิตที่มีอยู่ให้มี
ความปลอดภัยขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมในสถานที่ทำางาน.

ข้อกำาหนดต่างๆไม่ใช่เหตุผลเดียว
เท่านั้น สำาหรับผู้ผลิตยานยนต์และผู้
จัดส่งวัตถุดิบท่ีจะต้องทำาตามขั้นตอน

เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมการผลิต
ให้ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

มีเหตุผลอื่นๆอีกดังนี้:
 ■ ยกระดับการผลิต.
 ■ ป้องกันและควบคุมอุปกรณ์การ

ผลิตที่มีความละเอียดอ่อน.
 ■ ลดต้นทุนการใช้พลังงานใน

องค์กรและลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

 ■ ลดต้นทุนการดำาเนินงานโดยภาพ
รวม.

 ■ เพิ่มแรงจูงใจและรักษาพนักงาน
ที่มีทักษะสูงไว้.

 ■ ลดต้นทุนในการเปลี่ยนงานของ
พนักงาน.

Plymovent นำาเสนอระบบแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ในที่ทำางาน.



3

ความเส ี ่ยงต ่อการเก ิดเพล ิงไหม ้ในอ ุตสาหกรรมยานยนต ์

เป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เป็นน้ำามัน. ขบวนการ
เชื่อมที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีน้ำามันและ/หรือของเหลว ที่มีจุดวาบไฟต่ำา1 มีความเสี่ยง
สูงที่ระบบการแยกและกรองควันจากการเชื่อมจะติดไฟได้ง่ายกว่าระบบการเชื่อมชิ้น
ส่วนแห้งในอุตสาหกรรมโลหะทั่วไป ตัวอย่างเช่น การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์สำาหรับชิ้นส่วน
ที่เคลือบน้ำามันจากขบวนการกด การปั้ม สามารถก่อให้เกิดควันที่ประกอบไปด้วยน้ำามัน
ที่มีจุดวาบไฟต่ำา ซึ่งควันที่เกิดขึ้นนี้สามารถก่อให้เกิดประกายไฟหรือติดไฟได้เองจาก
ความร้อนระอ2ุ ที่อยู่ในถังเก็บขยะ, ตัวกรองสามารถก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ไม่เฉพาะแค่
ตอนติดตั้งเท่านั้น แต่สามารถก่อให้เกิดไฟไหม้ได้หลังจากนั้นอีกหลายปีให้หลังด้วย

ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้ในหลายกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ, รวม
ถึงการตัดด้วยเลเซอร์, การเชื่อมด้วยมือและหุ่นยนต์ ของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่
เคลือบน้ำามัน. แต่น่าเสียดายที่การเกิดเพลิงไหม้ในระบบคัดแยกและกรองยังเกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งและยังเกิดขึ้นทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์อันนำามาซึ่งต้นทุนจากการหยุด
การผลิตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

Plymovent สามารถลดต้นทุนความเสี่ยงและศักยภาพในการเกิดเพลิงไหม้ให้อยู่ในจุด
ที่ต่ำาสุดได้

ภาวะเส ี ่ยงต ่อการเก ิดเพล ิง
ไหม ้สามารถควบค ุมได ้

Plymovent ทำางานใกล้ชิดกับผู้รับ
จ้างช่วงผลิตที่หนึ่ง และ สอง ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ในด้านการ
พัฒนาวิธีการทดสอบในการแก้
ปัญหาที่หลากหลายเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ในระบบของ
การกรอง. SHIelD ทางออกของ
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย* คือ
ผลลัพธ์ของการร่วมมือนี้.

SHIelD ทางออกของความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย*:

 ■ การลดความเสี่ยงของการเกิด
ไฟไหม้ให้ต่ำาลง

 ■ ลดต้นทุนการเปลี่ยนตัวกรอง
ใหม่,โดยการเพิ่มอายุการใช้
งานของตัวกรองเดิม.

 ■ ลดความเสี่ยงของการหยุด
เครื่องจักรในการผลิต

 ■ เพิ่มประสิทธิภาพและอายุโดย
รวมของระบบแยกและกรอง
อากาศ.

1 จุดวาบไฟเป็นค่าตัวเลขที่แสดงอุณหภูมิต่ำาสุดเมื่อของเหลว/น้ำามันได้รับความร้อนถึงอุณหภูมินี้แล้ว  
จะทำาให้เกิดสารระเหยกลายเป็นไอและสามารถสร้างส่วนผสมที่ติดไฟได้
2 ความร้อนระอุคือ การเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิกริยาทางเคมีทำาให้เกิดการจุดติดไฟใด้โดยธรรมชาติ.

* อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร, ดูหน้า 6.
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FlexHooD (ระบบการแยกคว ัน ขนาดกลาง-เล ็ก)

FlexHood –the extraction hood ของ Plymovent – สามารถกำาจัดควัน จากการ
เชื่อม, ไอ, และละอองของเหลวจากหุ่นยนต์เชื่อมและเครื่องเชื่อมเลเซอร์. เมื่อทำางาน
ร่วมกันกับตัวกรอง, พัดลม และระบบประหยัดพลังงาน, FlexHood จึงถือเป็นทางออกที่
มีประสิทธิภาพอย่างสูง. และถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความกว้าง ยาว(เพื่อครอบคลุมพื้นที่), ใช้ตะขอแขวน
หัวจากเพดานหรืออีกทางหนึ่งคือการใช้ขาตั้งอลูมิเนียมเพื่อรองรับ. เพื่อเหตุผลด้าน
ความปลอดภัยและเพื่อให้การสกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราขอแนะนำาแถบเชื่อม.แถบ
เชื่อมสามารถจำากัดพื้นที่การทำางานได้, ครอบคลุมบริเวณงานเชื่อมหรือสร้างพื้นที่
เฉพาะส่วนซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการเชื่อม, คุณสามารถเลือกแบบโปร่งแสง, กึ่ง
โปร่งแสง, หรือแบบทึบแสงได้  เพื่อป้องกันอันตรายให้ผู้เชื่อมเอง และเพื่อนร่วมงาน
ใกล้เคียงจากแสงที่เกิดจากการเชื่อมและประกายไฟด้วย. FlexHood สามารถติดตั้งได้
กับเครื่องกรองหลักทุกชนิดของ Plymovent, เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคุณ

ระบบ Push-Pull (ระบบการกรองโดยทั่วไป)

หากคุณต้องการที่จะครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่, Plymovent ขอแนะนำา ระบบ 
Push-Pull. ซึ่งระบบนี้จะสกัดและกรองทั่วไป, ซึ่งเหมาะสำาหรับโรงงานผลิตยานยนต์ที่
มีการติดตั้งระบบหุ่นยนต์หลายแบบและมีการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครน. โดยหลักแล้ว 
ระบบ Push-Pull สามารถติดตั้งใด้หลายรูปแบบ, ยกตัวอย่างเช่น แบบรูปตัวยู หรือ
แบบคู่ขนาน. พร้อมด้วยตะแกรงผลักและตะแกรงดึง, ตัวกรองหลัก, พัดลม, ตัวควบคุม
และรวมไปถึงการออกแบบโดยรวม, ระบบนี้สามารถกำาจัดหมอกควัน หรือ “การ
ปกคลุม” ของหมอกควันในสายการผลิตโดยการผลักและดัน (การสกัด) ควันอย่างต่อ
เนื่อง. ระบบนี้สามารถกำาจัดหมอกควันในระดับชั้นที่มีความสูงโดยเฉพาะ (ประมาณ 
4-6 เมตร) อากาศจะถูกกรองและหมุนเวียนกลับมาใช้ต่อไป.

the FlexHood และ ระบบ Push-Pull ของ Plymovent สามารถดักจับและกำาจัดควัน
จากการเชื่อมได้ตั้งแต่เริ่มแรก, เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีใน
สภาพแวดล้อมการทำางาน

การเช ื ่อมด ้วยห ุ ่นยนต ์

หุ่นยนต์เชื่อมกำาเนิดขึ้นเมื่อ 1980. 
อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นผู้ใช้
หลักที่สำาคัญกลุ่มแรก และเป็นที่
แพร่หลายต่อมาโดยเฉพาะการ
เชื่อมจุด. หลังจากนั้นก็เติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วและแพร่กระจายใน
อุตสาหกรรมยานยนต์นี้

กระบวนการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์และ
การเชื่อมด้วยเลเซอร์แต่ละเครื่องก่อ
ให้เกิดควัน. ดังนั้น Plymovent จึง
ได้พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่หลาก
หลายเพื่อดักและกำาจัดควันเหล่า
นั้น. ซึ่งแต่ละวิธีมีเอกลักษณ์และ
ประโยชน์ทั้งสิ้น.

An extraction hood สามารถดัก
และกำาจัดควันจากการเชื่อมได้
อย่างมีประสทธิภาพ, ในพื้นที่เฉพาะ
ของการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์. ส่วน
ระบบการกรองโดยทั่วไป เช่น ระบบ 
Push-Pull จะครอบคลุมในบริเวณ
กว้าง สามารถควบคุมควันจากการ
เชื่อมเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีควันเกิน
ตามที่กฏหมายกำาหนด.

ภาพ: ระบบ Push-Pull ( การสกัดและการกรองทั่วไป)
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ออกแบบได ้ตรงตามความต ้องการ

เพื่อให้บรรลุถึงการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสำาหรับโรงงานผลิตของคุณ, คุณ
จำาเป็นต้องพิจารณาดังนี้,  ขบวนการผลิต, ขั้นตอนการทำางาน, การระบายอากาศ, 
ทิศทางลม, ภาพรวมต่างๆในโครงสร้างของพื้นที่การทำางาน.

ระบบ FlexHood และ Push-Pull ทั้งสองนี้คือทางออกด้านวิศวกรรมที่สามารถ
ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการในโรงงานผลิตยานยนต์ของคุณ. Plymoment ให้
คำาปรึกษาและเสนอแนะพร้อมบริการออกแบบ, ตามความหลากหลายและแตกต่างของ
แต่ละโรงงานได้เป็นอย่างดี.

การประหย ัดพล ังงาน

ระบบการแยกที่ประกอบไปด้วย ตัวกรองที่เหมาะสม, พัดลม, และอุปกรณ์ควบคุมไม่
เพียงแต่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงเท่านั้น, ยังเป็นทางออกในการประหยัดพลังงานอีก
ด้วยเพราะอากาศที่ถูก กรองให้สะอาดแล้วจะกลับเข้ามาสู่พื้นที่ทำางานอีกครั้งหนึ่ง.
การกำาหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสมสามารถควบคุมการไหลเวียนของอากาศ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการดำาเนินงานและประหยัดพล้งงานอีกด้วย.

“ Plymovent หัวสกัดมีประสิทธิภาพสูง. ควัน และ ละอองจากโลหะต่างๆไม่มีโอกาสที่จะสะสมอยู่ในสถานที่ทำางาน, เนื่องจากจะถูกกำาจัด
ทิ้งในทันที! นั่นหมายถึงความสกปรกบนพื้น ที่น้อยลง, ป้องกันอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากร, เช่นการลื่นล้ม. ดังนั้นสภาพ
แวดล้อมในที่ทำางานจึงปลอดภัยมากขึ้น. ยิ่งไปกว่านั้น, คุณภาพของอากาศดีขึ้น. ควันและละอองควันน้อยลง ทำาให้สภาพแวดล้อมมีสุข
อนามัยมากขึ้นสำาหรับพนักงาน. เห็นความแตกต่างได้โดยทันที. Plymovent คำานึงถึงทุกสิ่งนี้. หลักการของพวกเราคือ, เรานำาเสนอ
ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ดี, ตัวดักจับประกายไฟ (แผ่นสะท้อน) ลดความเสี่ยงสูงของการเกิด
ไฟไหม้ ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานอีกด้วย!”

เทคโนโลย ีของการกรองอากาศ

Plymovent เป็นที่รู้จักดีทั่วโลกใน
ด้านเทคโนโลยีการกรองอากาศ. เรา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มามากกว่า 
35 ปี. โดยเฉพาะด้านมลพิษจาก
อุตสาหกรรม และควันจากการเชื่อม
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใส่ใจเป็นพิเศษเสมอ
มา. ด้วยความเป็นมืออาชีพ เราทราบ
ดีว่า ความไม่สะดวกในการทำางาน 
และความเสี่ยงของผู้เชื่อมที่ต้องพบ
เจอทุกๆวันนั้นเป็นย่างไร  ดังนั้นเรา
ได้พัฒนาแนวทางแก้ไขตามหลัก
สากลขึ้น. โดยใช้นวัตกรรม, ความรู้
ในทางปฏิบัติและประสบการณ์ที่สั่งสม
ก่อให้เกิดระบบการแก้ปัญหาในวง
กว้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด.
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Plymoment ตระหนักดีถึงความเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟไหม้ในระบบการกรองอากาศ, 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงสูงในการ
เชื่อม ดังเช่นการเชื่อมชิ้นส่วนที่เคลือบ
น้ำามัน. ดังนั้นเราจึงพัฒนา SHIelD 
ทางออกของความปลอดภัยจากอัคคีภัย* 
the SHIelD ถูกออกแบบให้มีองค์
ประกอบที่หลากหลายรวมเข้าด้วยกันเพื่อ
ให้เกิดระบบแก้ปัญหา. แต่ละองค์
ประกอบมีความเป็นเอกลักษณ์และคุณ
ประโยชน์. แต่ละองค์ประกอบได้รับการ
ทดสอบและผ่านการทดสอบจากหลาก
หลายสถาบันในระดับสากล.

SHIelD ทางออกของความปลอดภัย
จากอัคคีภัย* ช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟไหม้ลงในระดับต่ำา, และในกรณี
เกิดไฟไหม้, ก็ทำาให้มั่นใจได้ว่าความเสีย
หายที่ตามมาก็อยู่ในระดับที่ต่ำามาก.

* อยู่ในระหว่างดำาเนินการจดสิทธิบัตร.

Plymovent เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิด
ไฟไหม้ระหว่างกระบวนการผลิตโลหะได้
ดีกว่าใคร. the SHIelD ถูกออกแบบ
ร่วมกับความรู้และประสบการณ์ของเรา
จากการทำางานในสถานที่จริงทำาให้มี
ระบบที่มีความเป็นไปได้ที่จะควบคุมความ
เสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ที่จะเกิดขึ้น. เรา
นำาเสนอการแก้ปัญหาที่ทำาให้สามารถ
ควบคุมภาวะเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยใน
โรงงานผลิตยานยนต์ทุกแห่ง

1. การป ้องก ัน

ขั้นตอนแรกคือการป้องกันไม่ให้เกิดไฟ
ไหม้ ตัวดักจับประกายไฟที่มีประสิทธิภาพ
จะป้องกันไม่ให้ประกายไฟและก้นบุหรี่
เข้าสู่ตัวท่อหรือตัวไส้กรองและเศษขยะที่
อยู่ในถังขยะ นอกจากนี้, เรายังมี
สายพานลำาเลียงหินปูนซึ่งจะทำาการปล่อย
หินปูนเข้าสู่ท่อที่มีสิ่งปนเปื้อนของน้ำามัน/
ละอองน้ำามัน, ลดปฎิกริยาจุดติดไฟของ

น้ำามันและป้องกันการเกิดการสันดาปอีก
ด้วย

2. การตรวจจ ับ

ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ขึ้น สิ่งสำาคัญ
ประการแรกที่ควรจะตรวจจับในทันทีนั่น
ก็คือ ความร้อน ประกายไฟ หรือควัน ซึ่ง
แผงควบคุมจะตอบสนองและดำาเนินการ
ควบคุมไฟไหม้ในทันที.

3. การระง ับเหต ุ

เมื่อเกิดสัญญาณเตือน, ShieldControl 
จะหยุดการทำางานของพัดลม และกั้นตัว
กรอง โดยการปิดวาล์ว, เพื่อตัดการไหล
เวียนของอากาศ. เพียงแค่เสี้ยววินาที
เท่านั้นไฟก็จะถูกควบคุม. FlameShield 
ทำาให้มั่นใจได้เลยว่าความเสียหายจะเกิด
ขึ้นในระดับที่ต่ำามาก

1. การป้องกัน (ตัวดักจับประกายไฟ) 2. การตรวจจับ (เครื่องตรวจจับควัน) 3. การระงับเหตุ (ถังดับเพลิง)

การควบค ุมความเส ี ่ยงการเก ิดไฟไหม ้ด ้วย SHIelD ทางออกของความปลอดภ ัยจากอ ัคค ีภ ัย *
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ละอองน ้ ำ าม ันจากเคร ื ่องจ ักร

นอกจากกระบวนการเชื่อมและตัด, Plymovent ก็ยังนำาเสนอทางออกของปัญหาสำาหรับเครื่องจักรและเครื่องมือสำาหรับการตัดรูป, ขึ้น
รูป, เจาะรู และกดแบบ. ซึ่งประสิทธิภาพการดักจับ, การกรอง และกำาจัดละอองน้ำามันนั้นมีความสำาคัญอย่างมากต่อความปลอดภัย และ
สุขภาพที่ดี ในสภาพแวดล้อมการทำางาน อีกทั้งยังช่วยในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและเครื่องมือ.

MeTalworking FluiD (MwF)

ผู้จัดส่งวัตถุดิบและผู้รับจ้างช่วงหลายเจ้าผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ (เช่น .มอเตอร์, แหนบ, ตัวถัง, โครงสร้าง, ระบบการขับ
เคลื่อน, ช่วงล่าง, หรือเบาะ) โดยใช้น้ำายาสำาหรับงานขึ้นรูปและแปรรูปโลหะ (น้ำายาหล่อเย็น). ซึ่งน้ำายาสำาหรับขึ้นรูปและแปรรูปโลหะ 
จะทำาให้ชิ้นส่วนเหล็ก, เครื่องจักรและ/หรือเครื่องมือเย็นลง. น้ำายาสำาหรับขึ้นรูปและแปรรูปโลหะยังถูกนำามาใช้กับน้ำามันหล่อลื่น เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการผลิตจะดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะช่วยลดความหนืดระหว่างโลหะกับเครื่องมือ. ซึ่งน้ำายาสำาหรับขึ้นรูปและ
แปรรูปโลหะนี้ยังเป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิด ละอองน้ำามัน, ควัน, หมอก, ไอน้ำา, ก๊าซ, และละอองน้ำามัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต.

เคร ื ่องก ำาจ ัดหมอกคว ัน

Plymovent ขอนำาเสนอ เครื่องกรองแบบแยกส่วนได้ เพื่อช่วยลดความเข้มข้นของปริมาณละอองน้ำามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ไม่ว่า
คุณจะใช้เครื่อง CnC แบบปิด หรือเปิดครึ่งหนึ่ง หรือเปิดหมด. เรามีเครื่องกรองแบบเดี่ยว และแบบต่อขยายตามความต้องการ. เครื่อง
กำาจัดหมอกควัน ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะที่จะกำาจัดละอองน้ำามัน, ควัน, และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของ
เครื่องจักรและเครื่องมือภายในโรงงานผลิตของคุณ.

ประโยชน ์โดยภาพรวม

 ■ สอดคล้องตามมาตรฐานทางด้านความ
ปลอดภัยและด้านสุขภาพอนามัย.

 ■ ลดความเสี่ยงลงในด้านสุขภาพอนามัย
ของพนักงาน: 
- จำากัดปริมาณการสัมผัสควันจากการ
เชื่อมและละอองน้ำามัน.

 ■ มีสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย: 
- ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้. 
- รักษาพื้นไม่ให้เกิดการลื่น.

 ■ เพิ่มประสิทธิผลในการผลิต: 
- มีกำาลังใจในการทำางานที่ดีขึ้น, 
ขอบคุณอากาศที่ปราศจากมลพิษ 
- พนักงานทำางานได้ต่อเนื่อง, เน่ืองจาก
อากาศที่สะอาดในบริเวณเครื่องCnC. 
- การหยุดทำางานลดลง.

 ■ ลดต้นทุนในการบำารุงรักษา/ต้นทุนใน
การดำาเนินงาน: 
- เครื่องจักรและเครื่องมือมีอายุการใช้
งานนานขึ้น. 
- ป้องกันและควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยี
ชั้นสูงที่มีความละเอียดอ่อน

 ■ การประหยัดพลังงาน: 
- บริเวณที่มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเท. 
- การใช้ชุดอุปกรณ์ควบคุม. Image: misteliminator filter bank me-31/5.
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Your authorised Plymovent distributor:

Plymovent reserves the right to make design changes.

Plymovent ใส่ใจอากาศที่คุณหายใจอยู่ เราเสนอผลิตภัณฑ์ 
และการบริการเพื่อให้มั่นใจได้เลยว่าอากาศในที่ทำางานของ
คุณจะต้องสะอาดแน่นอน, รวมทั้งและทุกๆที่ในโลกนี้ด้วย.

เราคำานึงถึงสภาพแวดล้อม และส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สูง. ความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของเราที่นำาเสนอ
ทางออกและสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูก
ต้องและแม่นยำา.

Plymovent น ำาเสนอทางออกส ำาหร ับอากาศท ี ่
ปราศจากมลพ ิษ

Plymovent มีความเชี่ยวชาญในด้านการแยกและการก
รองควันจากงานเชื่อมและตัดในอุตสาหกรรมยานยนต์. 
ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีความชำานาญในการแยกและกรอง
ควันและละอองน้ำามันที่เกิดจากการเจียรในอุตสาหกรรม
การผลิตเกี่ยวกับโลหะ และกำาจัดควันไอเสียจากรถยนต์ 
ทั้งในโรงงานผลิต,และในศูนย์ซ่อมบำารุง เพื่อให้มั่นใจว่า
จะทำาให้อากาศในที่ทำางานปราศจากมลพิษ.

The all-in-one Package

Plymovent เป็นมากกว่าผู้ผลิต, เรามีคำาแนะนำาอย่างมือ
อาชีพ, มีบริการออกแบบด้านวิศวกรรม เพื่อนำาเสนอ
ทางออกที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดย
เฉพาะ. นอกจากนั้น Plymovent ยังมีบริการการซ่อม
บำารุงเชิงป้องกัน เพื่อรักษาระบบต่างๆที่ดีให้คงที่ไว้ และ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม, ติตต่อเราได้โดยตรง หรือ เยี่ยม
ชมที่website.
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