TH

Dedicated to the quality
of your air.

ตอบโจทย์์ทุกุ กระบวนการดููแลคุุณภาพลม
การควบคุุมคุุณภาพของลมเป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการผลิิตเพื่่�อประสิิทธิิภาพสููงสุุดไม่่ว่า่ จะเป็็ นการย่่นเวลาการทำำ�งาน
การลดต้้นทุุนการผลิิต
หรืือการเพิ่่�มมาตรฐานคุุณภาพสิินค้้า
การใช้้งานและบำำ�บัดั ลมที่่�ถูกู ต้้องเป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ใน
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเหล่่านี้้� ซึ่่ง� จำำ�เป็็ นต้้องใช้้ความชำำ�นาญและวิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�ถูกู ต้้องและได้้มาตรฐาน
จากประสบการณ์์มากกว่่า 40 ปีี ของเมทััลเวิิร์ค์ ฯ เราเป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลคุุณภาพลมสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมประเภทออโต้้
เมชั่่�นนิิวแมติิค ที่่�เต็็มไปด้้วยประสบการณ์์และโซลููชั่่�นมากมาย เราให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งนี้้�อย่่างมาก ทั้้�งการให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้า้ น
เทคนิิ ค และการประชาสััม พััน ธ์์โ ซลููชั่่�น ใหม่่ ๆ อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอเพื่่� อ เป็็ น การรัับ ประกัั น ให้้ลููก ค้้า มั่่�น ใจได้้ว่่ า ลููก ค้้า จะได้้รั ับ
คุณภาพลมที่ดีที่สุด
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ทำำ�ไมถึึงต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับ
ลมที่่ส� ะอาดและผ่่านการปรัับปรุุ งคุุณภาพ?

ชุดกรองลมเมทัลเวิรค์ ฯ - ตอบโจทย์ทกุ ความต้องการ
ใส่่ใจในคุุณภาพการควบคุุมและการปรัับปรุุ งคุุณภาพลม

ลมถืือเป็็ นแหล่่งพลัังงานที่่�สี่�่ รองจาก แก๊๊ส น้ำ� �ำ และไฟฟ้้า
หลายองค์์กร ถืือเป็็ นต้้นทุุนด้้านพลัังงานเป็็ นลำำ�ดับั แรก
ผู้้�ใช้้งานติิดตั้้�งปั๊๊� มลมเองได้้
คุุณภาพและต้้นทุุนขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�ใช้้เป็็ นผู้้�เลืือก

ลมที่่ส� ะอาด
=
อายุุการใช้้งานของเครื่่อ� งจัักรที่่ม� ากขึ้้น�

อนุุภาคของแข็็ง

อาจทำำ�ให้้ท่อ่ ลมอุุดตััน
และก่่อให้้เกิิดปัั ญหาการสึึกหรอ

ป้องกันปั ญหาการกัดกร่อน
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ATEX
อุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับระบบป้้องกัันความปลอดภััย

เกลีียวข้้อต่่อขนาดตั้้�งแต่่ M5 ถึึง 2”
วััสดุทำุ �ำ จากเทคโนโพลิิเมอร์์หรืือโลหะ
วัสดุส�ำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครอื่ งดื่ม

การควบคุุมคุุณภาพลม
=
ควบคุุมต้้นทุุนและประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน

Series
SYNTESI

รุ่่�นแรกของเมทััลเวิิร์ค์ ฯ
 ที่่�สามารถปรัับเปลี่่�ยน เพิ่่�มลดอุุปกรณ์์ได้้

Series
ONE

Series
SKILLAIR

ชุุดกรองลมที่่�ขนาดเล็็กและรวมอุุปกรณ์์ครบครััน

 ชุุดกรองลมรุ่่�นที่่�มีีอัตั ราการไหล
ได้้สูงู สุุดถึึง 20,000 ลิิตร/นาทีี

ตััวควบคุุมความดัันลม

ช่่วยวััดอััตราการไหลและความถี่่�ในการ
เคลื่่�อนที่่�ของลม
ลดต้้นทุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิต

Series
NEW DEAL

วััสดุทำุ �ำ จากโลหะ มีีความทนทาน
เหมาะสำำ�หรัับการใช้้งานในอุุตสาหกรรมหนััก

REGTRONIC

วาล์์วปรัับสััดส่่วนแรงดััน มีีขนาดตั้้�งแต่่ M5 ถึึง 2”

GS

ปรัับแรงดัันแบบละเอีียดและระบายลมรวดเร็็ว

น้ำำ��

ความลื่่�นไหลของลมต่ำำ��และอาจก่่อให้้เกิิด
การออกซิิไดส์์ของพื้้�นผิิว

ระบบสตาร์์ทและระบายลม
� นั
น้ำำ�มั
อาจก่อให้เกิดปั ญหาเรอื่ งแรงเสียดทาน
ความฝืื ด และมลพิิษ

อากาศปนเปื้้�อน
อาจทำำ�ให้้การทำำ�งานของ
เครื่่อ� งจัักรเสีียหาย

การเปิิ ดลมเข้้าอย่่างรวดเร็็วมีีผลกระทบกัับการเริ่่ม� ต้้น
และสิ้้�นสุุดของตััวทำำ�งาน
เพิ่่�มความปลอดภััยภายในโรงงาน
และผู้้�ปฎิิบัติั หิ น้้าที่่�

Series
BIT

น้ำำ�� หนัักเบา ทำำ�จากเทคโนโพลิิเมอร์์
รุ่่�นยอดนิิยมของเมทััลเวิิร์ค์ ฯ ยอดขายมากกว่่า 10 ล้้านชิ้้�นทั่่�วโลก

LINE
ON LINE
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เคลื่่�อนที่่�ของลม
ลดต้้นทุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิต

Series
NEW DEAL

วััสดุทำุ �ำ จากโลหะ มีีความทนทาน
เหมาะสำำ�หรัับการใช้้งานในอุุตสาหกรรมหนััก

REGTRONIC

วาล์์วปรัับสััดส่่วนแรงดััน มีีขนาดตั้้�งแต่่ M5 ถึึง 2”

GS

ปรัับแรงดัันแบบละเอีียดและระบายลมรวดเร็็ว

น้ำำ��

ความลื่่�นไหลของลมต่ำำ��และอาจก่่อให้้เกิิด
การออกซิิไดส์์ของพื้้�นผิิว

ระบบสตาร์์ทและระบายลม
� นั
น้ำำ�มั
อาจก่อให้เกิดปั ญหาเรอื่ งแรงเสียดทาน
ความฝืื ด และมลพิิษ

อากาศปนเปื้้�อน
อาจทำำ�ให้้การทำำ�งานของ
เครื่่อ� งจัักรเสีียหาย

การเปิิ ดลมเข้้าอย่่างรวดเร็็วมีีผลกระทบกัับการเริ่่ม� ต้้น
และสิ้้�นสุุดของตััวทำำ�งาน
เพิ่่�มความปลอดภััยภายในโรงงาน
และผู้้�ปฎิิบัติั หิ น้้าที่่�

Series
BIT

น้ำำ�� หนัักเบา ทำำ�จากเทคโนโพลิิเมอร์์
รุ่่�นยอดนิิยมของเมทััลเวิิร์ค์ ฯ ยอดขายมากกว่่า 10 ล้้านชิ้้�นทั่่�วโลก

LINE
ON LINE

 ตััวปรัับแรงดัันลม

TH

Dedicated to the quality
of your air.

ตอบโจทย์์ทุกุ กระบวนการดููแลคุุณภาพลม
การควบคุุมคุุณภาพของลมเป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการผลิิตเพื่่�อประสิิทธิิภาพสููงสุุดไม่่ว่า่ จะเป็็ นการย่่นเวลาการทำำ�งาน
การลดต้้นทุุนการผลิิต
หรืือการเพิ่่�มมาตรฐานคุุณภาพสิินค้้า
การใช้้งานและบำำ�บัดั ลมที่่�ถูกู ต้้องเป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ใน
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเหล่่านี้้� ซึ่่ง� จำำ�เป็็ นต้้องใช้้ความชำำ�นาญและวิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�ถูกู ต้้องและได้้มาตรฐาน
จากประสบการณ์์มากกว่่า 40 ปีี ของเมทััลเวิิร์ค์ ฯ เราเป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลคุุณภาพลมสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมประเภทออโต้้
เมชั่่�นนิิวแมติิค ที่่�เต็็มไปด้้วยประสบการณ์์และโซลููชั่่�นมากมาย เราให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งนี้้�อย่่างมาก ทั้้�งการให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้า้ น
เทคนิิ ค และการประชาสััม พััน ธ์์โ ซลููชั่่�น ใหม่่ ๆ อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอเพื่่� อ เป็็ น การรัับ ประกัั น ให้้ลููก ค้้า มั่่�น ใจได้้ว่่ า ลููก ค้้า จะได้้รั ับ
คุณภาพลมที่ดีที่สุด

metalwork.th
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