
ระบบกรองเพื่อก�รกำ�จัดละออง
น้ำ�มันที่มีประสิทธิภ�พ
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ค ุณท ำ�ก�รควบค ุมละอองน ้ ำ �ม ันหร ือไม ่  ?

เร�ทำ� ละอองน้ำ�มันหรือควันน้ำ�มันจะเกิดขึ้นเมื่อ
น้ำ�ย�หล่อเย็นถูกใช้
เพื่อทำ�ให้ชิ้นง�นโลหะเย็น และ/หรือ ใช้เพื่อหล่อ
ลื่นชิ้นส่วน และเครื่องมือระหว่�งขบวนก�รดำ�เนิน
ง�น

ละอองน้ำ�มันจำ�เป็นต้องถูกดักจับเพื่อปกป้อง
สุขภ�พของพนักง�น  เพื่อสร้�งสภ�พแวดล้อมก�ร
ทำ�ง�นที่ปลอดภัย และยืดอ�ยุก�รใช้ง�น
ของเครื่องจักรและเครื่องมือ Plymovent ขอนำ�
เสนอระบบแก้ปัญห�เพื่อควบคุมละอองน้ำ�มัน
ภ�ยในทุกสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น 

Plymovent มีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นก�รดักจับ  
ก�รกรอง และ ก�รกำ�จัดละอองน้ำ�มันม�กว่� 25 ปี 
เร�มีคว�มรู้  ประสบก�รณ์และเทคโนโลยีแห่ง
ศ�สตร์และศิลป์ที่นำ�เสนอตั้งแต่ผลิตภัณฑ์แบบ 
Plug & Play ไปจนถึงก�รติดตั้งแบบครบวงจร

ด้วยคุณภ�พของอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�รมีคว�ม
สำ�คัญม�กขึ้นและที่สำ�คัญยิ่งไปกว่�นั้น
คือ ต้องอยู่ในขอบเขตที่กฎหม�ยกำ�หนด

ในฐ�นะบริษัท  คุณมีหน้�ที่ที่จะต้องตอบสนองต่อ
ม�ตรฐ�นสุขภ�พระดับช�ติ หรือระดับท้องถิ่นและ
ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย

ดังนั้น  Plymovent จึงได้จัดห�ระบบกรองที่มี
คุณภ�พสูง เพื่อลดคว�มเข้มข้นของละอองน้ำ�มัน
ให้คว�มมั่นใจในอ�ก�ศที่สะอ�ดในที่ทำ�ง�น

MISTELIMINATOR

Plymovent นำ�เสนอเครื่องกรองแบบแยกส่วน เพื่อลดคว�มเข้มข้นของ
ละอองน้ำ�มันอย่�งมีประสิทธิภ�พ  ภ�ยใต้คว�มต้องก�รของคุณ 
เร�นำ�เสนอหน่วยกรองเดี่ยวและหน่วยกรอง Bank ที่ครอบคลุมบริเวณ
กว้�ง ขึ้นอยู่กับคว�มจุที่ต้องก�ร 
ไม่ว่�คุณจะใช้เครื่องจักร(CNC) แบบปิด  เปิดครึ่งหรือแบบเปิด  
เร�ก็มีท�งเลือกที่เหม�ะสมให้

ละอองน ้ ำ �ม ันค ืออะไร?

ละอองน้ำ�มันเกิดจ�กก�รที่เครื่อง
มือที่หมุนอย่�งรวดเร็ว พื้นผิวที่
ร้อนปะทะกับส�รหล่อเย็น(MWF) 
MWF ถูกใช้เป็นน้ำ�หล่อเย็น และ 
/หรือน้ำ�มันหล่อลื่น   ซึ่งเป็นคำ�
ทั่วไปที่ใช้เรียกของเหลวที่ใช้ใน
กระบวนก�รโลหะ

MWF ช่วยลดคว�มร้อนและแรง
เสียดท�นระหว่�งเครื่องมือตัด
และชิ้นง�น  
ซึ่งจะช่วยป้องกันก�รเผ�ไหม้
และก�รเกิดควัน โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในก�รหมุนที่คว�มเร็วสูง
ก�รเคลื่อนไหว MWF ยังช่วย
ปรับปรุง

คุณภ�พของชิ้นง�นโดยก�ร
กำ�จัดเศษ แผ่นและสิ่งตกข้�ง
อย่�งต่อเนื่อง
จ�กเครื่องมือที่ถูกใช้ง�นและพื้น
ผิวของชิ้นง�น

สิ่งที่ควรตระหนักถึง คือ ก�รใช้
ส�รหล่อเย็นที่ถูกประเภท
และถูกปริม�ณให้สอดคล้องกับ
กระบวนก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับโลหะ
เป็นสิ่งสำ�คัญ 
เพื่อหลีกเลี่ยงก�รเกิดละออง
น้ำ�มันที่ไม่จำ�เป็นในอุณหภูมิสูง
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ข ้อด ีโดยรวม

 ■ สอดคล้องกับม�ตรฐ�นสุขภ�พและคว�ม
ปลอดภัย

 ■ ลดคว�มเสี่ยงต่อสุขภ�พในสถ�นที่ทำ�ง�น   
- จำ�กัดก�รสัมผัสกับของเหลวที่เป็นอันตร�ย
และละอองน้ำ�มัน

 ■ สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย   
- ไม่มีก�รลื่นไถล   
- ลดคว�มเสี่ยงของก�รเกิดไฟไหม้

 ■ ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิต   
- กำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นที่ดีขึ้นต้องขอบคุณ
คว�มสะอ�ดของอ�ก�ศในที่ทำ�ง�น   
- ผู้ควบคุมเครื่องจักรใช้เวล�ก�รทำ�ง�นสั้น
ลง เนื่องจ�กคว�มสะอ�ดภ�ยในเครื่อง CNC

 ■ ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงรักษ� / ก�รดำ�เนิน
ง�น   
- ยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของเครื่องจักรและ
เครื่องมือ   
- ป้องกันอุปกรณ์เทคโนโลยีสูงที่มีคว�ม
ละเอียดอ่อน   
- สภ�วะก�รมองเห็นที่ชัดเจนภ�ยในเครื่อง 
CNC ที่ปิด

 ■ ก�รประหยัดพลังง�น  ในกรณีที่มีก�ร
หมุนเวียน

 ■ MWF ในฐ�นะของเหลวระบ�ยคว�มร้อนถูกใช้เพื่อทำ�ให้ชิ้นง�น
โลหะ เครื่องจักร และเครื่องมือเย็นตัว  
 
กร�ไฟท์  ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�รเกิดหมอก ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�รเกิด
ควัน  หรือ ย�ฆ่�แมลงและก�รยับยั้งก�รเกิดสนิมมักจะนำ�ม�ใช้ร่วม
กับของเหลวระบ�ยคว�มร้อน  
 
ของเหลวระบ�ยคว�มร้อน ( ขึ้นอยู่กับกระบวนก�รผลิต ) ทำ�ให้เกิด
ควันพิษ   ควัน   หมอก   ไอน้ำ�  แก๊ส  หยดหรือสเปรย ์  
 
ทุกรูปแบบเหล่�นี้คือละอองน้ำ�มัน แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องใช้วิธีก�ร 
กรองที่แตกต่�งกันอย่�งช�ญฉล�ด   
Plymovent ให้คำ�แนะนำ�ที่เหม�ะสมได้ต�มคว�มต้องก�รของคุณ 

 ■ MWF ในฐ�นะของส�รหล่อลื่นใช้เพื่อรับประกันคว�มร�บรื่นใน
กระบวนก�รทำ�ง�น โดยก�รลดแรงเสียดท�นระหว่�งโลหะและ
เครื่องมือ  
น้ำ�มันหล่อลื่นเป็นส่วนผสมของน้ำ�ที่มีปริม�ณน้ำ�มันสูงกว่�ส�รหล่อ
เย็นหรือ   
โดยม�ก แร่ธ�ตุล้วนหรือน้ำ�มันท�งชีวภ�พที่ปร�ศจ�กน้ำ�  
ข้อเสีย คือ ก�รที่ส�รหล่อลื่นส�ม�รถก่อให้เกิดสภ�พแวดล้อมก�ร
ทำ�ง�นที่ลื่น ดังนั้น  อุปกรณ์กรองที่มีคุณภ�พสูงจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น เพื่อ
รับประกันสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย

* ร�ยก�รนี้ไม่ได้หม�ยรวมถึงก�รใช้ง�นทั้งหมด
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ภ ัยอ ันตร�ยของละอองน ้ ำ �ม ัน

ละอองน้ำ�มันก่อให้เกิดอันตร�ยอย่�งร้�ย
แรงต่อสุขภ�พและคว�มปลอดภัยใน สถ�น
ที่ทำ�ง�น

ละอองน้ำ�มันส�ม�รถ  
 ■ ทำ�อันตร�ยต่อสุขภ�พ ของพนักง�น

ของคุณอย่�งถ�วร  
 ■ ก่อให้เกิดก�รระค�ยเคืองต�  ผิวหนัง  

ลำ�คอ และ ปอด  
 ■ ทำ�ให้เกิดสถ�นก�รณ์ที่เป็นอันตร�ยใน

สถ�นที่ทำ�ง�น (พื้นลื่น)  
 ■ สร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งรุนแรงต่อ

เครื่องจักร เช่น สนิม/กัดกร่อน   ก�ร
ชำ�รุดของอุปกรณ์ระบบควบคุมอุณหภูมิ
และคว�มชื้น  

 ■ ก่อให้เกิดค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงรักษ�
สูง (คว�มเหนียวเหนอะ)  

 ■ ก่อให้เกิดปัญห�ด้�นสุขอน�มัย
เนื่องจ�กก�รเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อร�  

 ■ ทำ�ให้เกิดไฟไหม้ (ข�ดก�รบำ�รุงรักษ�)

เคร ื ่องจ ักรและก�รด ำ�เน ินก�รท ี ่ท ำ�ให ้ เก ิด ละอองน ้ ำ �ม ัน

กระบวนก�รโลหะเช่น ก�รขึ้นรูป แม่พิมพ์  ก�รอบชุบหรือก�รทำ�คว�มสะอ�ดชิ้น
ส่วนโลหะ ส�ม�รถทำ�ให้เกิดละอองน้ำ�มัน
กระบวนก�รเหล่�นี้เกิดขึ้นในเครื่องกลึง หรือ เครื่อง(CNC)ส่วนกล�ง ที่ส�ม�รถ
ปิด  เปิดครึ่ง หรือเปิดทั้งหมด 
ก�รดักจับ ก�รกรองและก�รกำ�จัดละอองน้ำ�มันที่มีประสิทธิภ�พ มุ่งเน้นให้ถูกกับ
ขน�ด เครื่องจักรและเครื่องมือ

ก�รใช้ง�นเครื่องจักรส่วนใหญ่* ที่ทำ�ให้เกิดละอองน้ำ�มันคือ  
 ■ กระบวนก�รเครื่องมือเครื่องจักรสำ�หรับ ก�รกลึง  เช่นก�รตัด  เจ�ะ  ก�ร

ขัดเกล�และก�รเจ�
 ■ ก�รรักษ�พื้นผิวโดยใช้ผงขัด เช่น ก�รเจียรและขัดแบบเปียก
 ■ กระบวนก�รขึ้นรูปด้วยก�รกลึงส่วนประกอบโลหะและแผ่นโลหะ เช่น ก�รขึ้น

รูปหัวเย็น  ก�รล�กขึ้นรูปลึกและก�รปั๊ม
 ■ ก�รอบชุบ เช่น ก�รชุบแข็งวัสดุ
 ■ เครื่องล้�งชิ้นส่วนที่ทำ�คว�มสะอ�ดชิ้นส่วนโลหะด้วยน้ำ�มัน  น้ำ� และคว�มดัน
 ■ EDM เครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยไฟฟ้�ให้โลหะมีรูปร่�งต�มต้องก�รโดยวิธีก�ร

ปล่อยกระแสไฟฟ้�

* ร�ยก�รนี้ไม่ได้หม�ยรวมถึงก�รใช้ง�นทั้งหมด

ฐ�นกรองแบบแถวเดี่ยวและคู่

หน่วยกรอง MistEliminator ทั้งสองตัว  ME-31/32 และ ME-41/42  มีจัด
จำ�หน่�ยเป็นแบบฐ�นกรองแถวเดี่ยวและคู่สำ�หรับคว�มจุขน�ดใหญ่ ถึง 5 
หน่วยก�รปูกระเบื้อง

ลักษณะทุกประก�รจะเหมือนกับหน่วยตัวกรองธรรมด� ขึ้นอยู่กับชนิดของ
ละอองน้ำ�มัน  คุณส�ม�รถเลือกชุด ME-3 หรือ ME- 4

โปรแกรม MISTELIMINATOR แบบแยกส ่วน

MistEliminator เป็นแบบแยกส่วน และส�ม�รถปรับให้เหม�ะสมกับคว�ม
ต้องก�รของคุณในด้�นกำ�ลังก�รผลิต ตัวกล�งและประสิทธิภ�พ
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับท�งเลือกของก�รลงทุนเทียบกับต้นทุนก�รดำ�เนินก�ร
ไม่ว่�คุณจะผลิตละอองน้ำ�มันหรือควันน้ำ�มัน ในปริม�ณน้อยหรือม�ก  ไม่ว่�คุณ
จะทำ�ง�นไม่กี่ชั่วโมงต่อวันหรือทำ�อย่�งต่อเนื่อง ไม่ว่�คุณจะต้องก�รแบบ
หมุนเวียนหรือช่องปล่อยออกไปภ�ยนอก MistEliminator จ�ก Plymovent  
เหม�ะกับทุกสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น
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ME-31 และ ME-32
Economical choice for light applications or applications with a sticky oil residue

ตัวเลือกแบบประหยัดสำ�หรับก�รใช้
ง�นเบ�หรือก�รใช้ง�นที่มีคร�บ
น้ำ�มันเหนียว

หน่วยติดตั้งอยู่กับที่ ME-31 และ 
ME 32 ได้รับก�รพัฒน�สำ�หรับ
กระบวนก�รกรองในก�รใช้ง�นที่
ปล่อยละอองน้ำ�มันในระหว่�ง
กระบวนก�รโลหะ

ทั้งสองหน่วย มีคว�มเหม�ะสม
สำ�หรับก�รใช้ง�นเบ�ที่ใช้น้ำ�หล่อ
เย็นหรือน้ำ�มันหล่อลื่น ยกตัวอย่�ง
เช่น ก�รใช้ง�น MQL (ก�รใช้
น้ำ�มันอนุภ�คเล็ก) 

ก�รเลือก MistEliminator ที่ถูกต้อง
นั้นขึ้นอยู่กับก�รใช้ง�นของคุณ ถ้�
คุณต้องก�รใช้กับง�น เบ� ละออง
น้ำ�มันเหนียว หนืดสูง หรือเก็บน้ำ�มัน

ปนเปื้อนที่มีอนุภ�คของแข็ง เร�ขอ
แนะนำ�ชุด ME-3 

เศษน้ำ�มันที่เหลือจะยังไม่ถูกนำ�ม�
ใช้ใหม่ได้(ทันที)  ส�รตกค้�งยัง
ประกอบด้วยอนุภ�คโลหะ ในกรณีนี้ 
ตลับแบบระบ�ยน้ำ�ด้วยตัวเองไม่ใช่
วิธีก�รแก้ปัญห�แบบประหยัด  ดัง
นั้น เร�ขอแนะนำ�ชุด ME-3

ME-31 และ ME 32 ก็ยังเหม�ะ
สำ�หรับก�รใช้ง�นที่ละอองน้ำ�มัน
เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เช่น MQL 
และ กระบวนก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับ
โลหะที่คว�มเร็วต่ำ� ยกตัวอย่�ง เช่น  
ก�รเจียร  ก�รเจ�ะ  ก�รเลื่อย และ
ก�รทำ�ให้แข็ง

*ใช้สำ�หรับ ME-32 เท่�นั้น

ME-31 ยึดต�มหลักวิธีก�รกรอง 4 ขั้นตอน  ซึ่ง
อ�ก�ศที่ถูกกรองแล้วจะถูกปล่อยออกต�มช่องที่
อยู่ด้�นนอก
ME-32 ยึดต�มหลักวิธีก�รกรอง 5 ขั้นตอน ซึ่ง
อ�ก�ศที่ถูกกรองแล้วจะมีก�รหมุนเวียนม�ใช้
หยดน้ำ�มันที่เหลือจะหยดลงไปใต้ถังเก็บน้ำ�มันที่
อยู่ด้�นล่�งของหน่วย

ประหย ัดพล ังง�น

ในกรณีหมุนเวียน  แนะนำ�ให้ใช้ ME-32 ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวกรอง HEPA ที่ถูกเพิ่มเข้�ม� 
ก�รหมุนเวียนรับประกันได้ว่�อ�ก�ศร้อนหรือ
เย็นที่มีค่�จะคงอยู่ภ�ยในสถ�นที่ทำ�ง�น ซึ่งไม่
เพียงแต่ประหยัดพลังง�น ยังลดค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รทำ�คว�มร้อนและก�รระบ�ยอ�ก�ศอีกด้วย

1.  ก�รแยกก ่อนจะป ้องก ันไม ่ให ้อน ุภ�ค
ขน�ดใหญ่ เข ้�ไปในตล ับกรอง

2.  HYDROFILTER แยกหยดน ้ ำ �ม ันและ
ละอองน ้ ำ �ม ันท ี ่ รวมต ัวก ันให ้ เป ็นหยด

3.  ก ่อนก�รกรองจะม ีต�ข ่�ยอล ูม ิ เน ียม
ส ำ�หร ับกรองอน ุภ�คขน�ดใหญ่

4.   ถ ุงกรองร ับประก ันก�รกรองหล ัก

5.  แผ ่นกรอง HEPA * ร ับประก ันก�รกรองล ำ�ด ับส ุดท ้�ย 
ระด ับ H13 ต�มม�ตรฐ�น EN 1822

กระบวนก�รกรอง 
ME-31/32

กระบวนก�รกรอง 5 ข ั ้นตอน

น้ ำ�ม ันท ี ่ เหล ือจะหยดลงไปในถ ัง
น ้ ำ �ม ันท ี ่อย ู ่ ใต ้หน ่วย
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ME-41 และ ME 42
ตัวเลือกสำ�หรับก�รใช้ง�นหนักมีส�รตกค้�งในน้ำ�มันที่สะอ�ด

หน่วยติดตั้งอยู่กับที่ ME-41 และ 
ME 42 ได้รับก�รพัฒน�สำ�หรับ
กระบวนก�รกรองในก�รใช้ง�นที่
ปล่อยละอองน้ำ�มันในระหว่�ง
กระบวนก�รโลหะ ทั้งสองหน่วย
เหม�ะสำ�หรับก�รใช้ง�นหนักที่ใช้
น้ำ�ย�หล่อเย็น
หรือน้ำ�มันหล่อลื่น

ก�รเลือก MistEliminator ที่ถูกต้อง
นั้นขึ้นอยู่กับก�รใช้ง�นของคุณ 
ห�กมีละอองน้ำ�มันคว�มหนืดต่ำ�
ปริม�ณม�กถูกปล่อยออกม�ใน
ระหว่�งกระบวนก�รดำ�เนินง�น เร�
ขอแนะนำ�ชุด ME-4 

กระบวนก�รด้�นเครื่องมือของเครื่อง 
CNC คว�มเร็วสูงก็จัดอยู่ในหมวด
หมู่นี้  ตัวกรองมีก�รระบ�ยน้ำ�ได้ด้วย
ตนเองพร้อมกับเครื่อง CNC ที่ได้รับ
ก�รปรับที่เหม�ะสม จะทำ�ให้ ME-41 
และ ME-42 ทำ�คว�มสะอ�ดตัวเอง  
ก�รบำ�รุงรักษ�ต่ำ�และค่�ใช้จ่�ยก�ร
ดำ�เนินง�นต่ำ�

พัดลมแบบผสมผส�น

นอกเหนือจ�กหน่วยคงที่แบบเดี่ยว
แล้ว  Plymovent ยังนำ�เสนอวิธีแก้
ปัญห�แบบครบวงจร ME-42/F1 
และME-42/F2 ซึ่งประกอบด้วย
พัดลมดูด/สกัดแบบผสมผส�น ติดตั้ง
บนหน่วยเครื่องกรองม�ตรฐ�น
ประโยชน์หลักของพัดลมในตัว คือ
ไม่จำ�เป็นต้องต่อท่อ

หน่วยกรองทั้งสองยืดต�มหลักวิธี
ก�รกรอง 6 ขั้นตอนของ ME-42  
ซึ่งจะช่วยให้มีก�รหมุนเวียนของ
อ�ก�ศที่ได้รับก�รกรองแล้ว ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับปริม�ณอ�ก�ศ ซึ่งคุณส�ม�รถ
เลือกใช้ F1 (คว�มจุต่ำ�) หรือ F2 
(คว�มจุสูง) 
พัดลมจะถูกติดตั้งอยู่ในกล่องเก็บ
เสียง เพื่อรับประกันระดับเสียง
รบกวนต่ำ�

* ใช้สำ�หรับ ME-42 เท่�นั้น
น้ำ�มันท่ีเหลือจะหยดลงไปในถังน้ำ�มันท่ีอยู่
ใต้หน่วย

1.  ก�รแยกก่อนก�รกรองจะป้องกันไม่ให้อนุภ�ค
ขน�ดใหญ่เข้�ไปในตลับกรอง

2.  HydroFilter แยกหยดน้ำ�มันและละอองน้ำ�มันที่รวม
ตัวกันให้เป็นหยด

3.  ก่อนก�รกรองจะมีต�ข่�ยอลูมิเนียมสำ�หรับกรอง
อนุภ�คขน�ดใหญ่

4.  OC-1 ตลับกรองระบ�ยน้ำ�ด้วยตนเองจะรวมละออง
น้ำ�มันให้เป็นหยดและคงเหลืออนุภ�คขน�ดกล�ง

5.  OC-2 ตลับกรองระบ�ยน้ำ�ด้วยตนเองจะรวมละออง
น้ำ�มันให้เป็นหยดและคงเหลืออนุภ�คขน�ดเล็ก

6. ตัวกรอง HEPA * รับประกันก�รกรองลำ�ดับสุดท้�ย  
ระดับ H13 ต�มม�ตรฐ�น EN 1822

6 ข ั ้นตอนก�รกรอง

ME-41 ยืดต�มหลักวิธีก�รกรอง 5 ขั้นตอน  ซึ่ง
อ�ก�ศท่ีถูกกรองแล้วจะถูกปล่อยออกต�มช่องที่
อยู่ด้�นนอก 
ME-42 ยืดต�มหลักวิธีก�รกรอง 6 ขั้นตอน ซึ่ง
อ�ก�ศที่ถูกกรองแล้วจะมีก�รหมุนเวียนม�ใช้

ประหย ัดพล ังง�น

ในกรณีหมุนเวียน  แนะนำ�ให้ใช้ ME-42 ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวกรอง HEPA ที่ถูกเพิ่มเข้�ม� 
ก�รหมุนเวียนรับประกันได้ว่�อ�ก�ศร้อนหรือ
เย็นที่มีค่�จะคงอยู่ภ�ยในสถ�นที่ทำ�ง�น 
ซึ่งไม่เพียงแต่ประหยัดพลังง�น ยังลดค่�ใช้จ่�ย
ในก�รทำ�คว�มร้อนและก�รระบ�ยอ�ก�ศอีก
ด้วย

ข ั ้นตอนก�รกรองของ 
ME-41/42
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Plymovent MistWizardTM เป็นเครื่องกรองที่มีประสิทธิภ�พสูงใช้สำ�หรับก�รกรอง
ละอองน้ำ�มัน ซึ่งถูกออกแบบม� 
เพื่อจัดก�รกับละอองน้ำ�มันที่ม�จ�กทั้งอิมัลชันและน้ำ�ย�หล่อเย็น (MWF) 
น้ำ�ย�หล่อเย็นที่ถูกเก็บได้จะส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้หรือทิ้ง

MISTWIZARDTM ว ิธ ีแก ้ป ัญห�ท ี ่สมบ ูรณ ์แบบส ำ�หร ับก�รใช ้ง�น
เคร ื ่องจ ักรกลเด ี ่ยวหร ือหล�ยเคร ื ่อง

Plymovent MistWizard™ เหม�ะ
สำ�หรับเครื่อง CNC เดี่ยวแบบปิด ที่มี
ปริม�ณบรรจุด้�นในระหว่�ง
2 ลูกบ�ศก์เมตร / 70 ลูกบ�ศก์ฟุต และ 
4 ลูกบ�ศก์เมตร / 140 ลูกบ�ศก์ฟุต
MistWizard ™ คือ เครื่องที่มีระบบกู้คืน
น้ำ�ย�หล่อเย็นในตัวเอง  ซึ่งช่วยให้
ส�ม�รถทำ�ก�รติดตั้ง MistWizard ™
ได้โดยตรงบนเครื่องจักรของคุณและ
เครื่องควบคุมสำ�หรับพัดลมดูดอ�ก�ศ
ส่วนกล�งเพื่อสร้�งก�รติดตั้งระบบ 

ประโยชน์ของก�รติดต้ังระบบส่วน
กล�งคือ ก�รที่คุณส�ม�รถใช้ง�นได้ถึง 
12 เมกะวัตต์ - 2 หน่วย
ด้วยก�รใช้พัดลมเพียงตัวเดียว ซึ่งนี่คือ
ก�รผสมผส�นด้วยก�รใช้ก�รขับ
เคลื่อนด้วยคว�มถี่ที่หล�กหล�ยเพื่อ
ก�รประหยัดพลังง�นซึ่งจะลดก�รใช้

พลังง�นของระบบได้โดยประม�ณ 25-
50%

ข้อดี
 ■ รูปแบบที่กะทัดรัดร�ค�ไม่แพง
 ■ ค่�ใช้จ่�ยในก�รติดตั้งต่ำ�   
 ■ - หน่วยติดตั้งง่�ยอเนกประสงค์
 ■ - ผสมผส�นเป็นส่วนหนึ่งของ

เครื่องจักร  ง�นท่อน้อย
 ■ ค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงรักษ�ต่ำ�  

- ก�รบำ�รุงรักษ�ที่ค�ดก�รณ์ได้
ด้วย Δเครื่องวัดคว�มดัน  
- ก�รเปลี่ยนไส้กรองทำ�ได้ง่�ยและ
รวดเร็ว 
- อะไหล่ไส้กรองมีร�ค�ที่เป็นธรรม

3 ข ั ้นตอนก�รกรอง

2.  ไส้กรองหุ้มด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ สำ�หรับ
ดักจับอนุภ�คที่เกิดจ�กก�รเจียรและฝุ่น (ก�ร
ร่อน)

3.  ตลับกรองเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบส�ร 
oleophobic แบบซักได้ (สภ�วะกระทบจ�กแรง
เฉื่อย/ก�รดัก )

1.  ช่องท�งเข้� AquaSpin™  สำ�หรับหยด
ขน�ดใหญ่ หยด (แยกอนุภ�คด้วยแรงเฉื่อย)



www.plymovent.co.th

ตัวแทนจำ�หน่�ยอย่�งเป็นท�งก�รของ Plymovent  

Plymovent ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงก�รออกแบบ 0506194120/A

Plymovent ใส่ใจในอ�ก�ศที่คุณห�ยใจ 
เร�นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ ระบบและบริก�รที่สร้�งคว�มมั่นใจใน
อ�ก�ศที่สะอ�ดในที่ทำ�ง�น ไม่ว่�ที่ใดก็ต�มในโลก 

เร�เค�รพในสภ�พแวดล้อมและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ
สูง
ด้วยคว�มเชี่ยวช�ญของเร�ที่สั่งสมม�เป็นเวล�หล�ยปีที่ผ่�น
ม�และคว�มมุ่งมั่นที่แท้จริงของเร�
ที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� 
ทำ�ให้เร�ส�ม�รถจัดห�วิธีก�รแก้ปัญห�ที่คุณต้องก�รได้
อย่�งถูกต้องแม่นยำ�

PLYMOVENT ม ีแพคเกจท ี ่ครบถ ้วน

นอกจ�ก หน่วยกรอง MistWizard และ MistEliminator 
และ filter banks แล้ว  PLYMOVENT ยังมี วิธีก�รกรอง
อื่น ๆ เพื่อดักจับละอองน้ำ�มัน กลุ่มของผลิตภัณฑ์ประกอบ
ด้วยหน่วยกรองแบบเครื่องจักรกล 
หน่วยกรองแบบไฟฟ้�สถิตและระบบก�รดูดซับ เช่น 
OilShield (ชุดจ่�ยผงหินปูน) 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและอุปกรณ์ของคุณ  Plymovent 
ส�ม�รถนำ�เสนอวิธีแก้ปัญห�ที่เหม�ะสมให้กับคุณได้
ก�รใช้เครื่อง CNC แบบเปิดครึ่งมักจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์
สำ�หรับก�รสกัด/ดูด 
เร�ขอนำ�เสนอแขนสกัด/ดูดแบบต่�ง ๆ ที่จะดักจับละออง
น้ำ�มันบริเวณแหล่งต้นกำ�เนิดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�ก
ด้วยวิธีก�รนี้ ละอองน้ำ�มันจะไม่มีโอก�สที่จะสะสมอยู่ใน
สถ�นที่ทำ�ง�นของคุณ 
Hoods สกัด/ดูด เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะดักจับละออง
น้ำ�มัน  ดังเช่น ตัวอย่�งข้�งต้น เครื่อง CNC แบบเปิด
พัดลมจะทำ�ให้แพคเกจครบถ้วนสมบูรณ์ และมีจัดจำ�หน่�ย
ต�ม ขน�ด / คว�มจุ ที่หล�กหล�ยขึ้นอยู่กับสภ�พ
โดยเฉพ�ะของแต่ละที่

PLYMOVENT นำ�เสนอวิธีแก้ปัญห�ที่สมบูรณ์แบบเพื่อ
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ

Plymovent นำ�เสนอวิธีแก้ปัญห�ที่สมบูรณ์แบบเพื่อก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ เร�มีประสบก�รณ์ม�กกว่� 45 ปี
ในด้�นก�รสกัดและก�รกรองควันเชื่อม  ฝุ่นจ�กก�รเจียร
และละอองน้ำ�มันในอุตส�หกรรมโลหะ
นอกจ�กน้ีเร�ยังมีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นก�รสกัดควันไอ
เสียของย�นพ�หนะและก�รกำ�จัดสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ 
จ�กอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�ร

เริ่มต้นจ�กศูนย์ไปสู่วิธีก�รแก้ปัญห�ที่ถูกต้อง
 
Plymovent ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ผลิต เร�ยังให้คำ�แนะนำ�
และบริก�รง�นด้�นวิศวกรรมระดับมืออ�ชีพ
เพ่ือสรรห�วิธีแก้ปัญห�ท่ีเหม�ะกับคว�มต้องก�รเฉพ�ะ
ของคุณหรือที่คุณต้องก�ร 
นอกจ�กน้ีเร�ยังมีบริก�รและก�รบริก�รด้�นก�รบำ�รุง
รักษ�เพื่อให้ก�รทำ�ง�นของระบบดำ�เนินไปได้อย่�งดีที่สุด 
สำ�หรับข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณ�ติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยอย่�ง
เป็นท�งก�รของ Plymovent 
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเร�

58 Moo 15 T.Makhueajae 
A. Muang
Lamphun 51000
Thailland 

T +66(0)52 039 505
F +66(0)98 820 3550
E thailand@plymovent.com
I www.plymovent.com

Plymovent Manufacturing Co. Ltd.Plymovent Manufacturing Co. Ltd.


