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เหลือเวลาอีกเพียง 3 วัน ก็จะสิ้นสุด
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ‘ช้อปช่วย
ชาติ’ ของทางรัฐบาล (11พ.ย.-3ธ.ค.)
กันแล้ว หลายท่านที่ยังมีรายการของ
ใช้จำเป็นยังมีเวลาให้ออกไปจับจ่ายกัน
ได้นะครับ หรือหากมีเวลาน้อยก็ยัมี
ช่องทางการซื้อขายออนไลน์เป็นทาง
เลือกที่สะดวกและรวดเร็วครับ
สำหรับแนวโน้มการใช้งานเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันได้ให้
ความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
เพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้หน่วยงานราชการหลายแห่งได้กำหนดไว้ใน
ขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากคำนึงถึงค่าประสิทธิภาพการ
ประหยัดพลังงาน และการที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้นำที่เห็นความ
สำคัญในเรื่องดังกล่าว ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ภาคเอกชน
โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์จะเริม่ ให้ความสำคัญมากขึน้ อย่าง
แน่นอน โดยเทรนเองได้เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบ
อินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาด
เล็ก (Minisplit)เพือ่ ให้มผ
ี ลิตภัณฑ์ครบทุกรุน่ ตามความต้องการ
ใช้งานของตลาด
สำหรับเนือ้ หาทีเ่ รานำเสนอในฉบับนีท้ า่ นสามารถติดตามได้ภายใน
เล่มครับ และสำหรับผู้ที่กำลังมองความท้าทายและความมั่นคงใน
งานสามารถดูตำแหน่งงานที่เรารับสมัครได้ท้ายเล่มครับ....
เรารอที่จะร่วมงานกับทุกท่านอยู่ครับ
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‘เทรน’ จัดอบรมในหัวขอ ‘The High
Efficiency Chiller Plant Design 2017’
เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม
โนโวเทล เพลินจิต สําหรับลูกคากลุมDesigner
และ Consultant เพื่อใหแนวทาง และวิธีการใน
การออกแบบและเลือกใชอุปกรณตางๆใหแก
อาคาร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการใชพลังงาน
สูงสุด โดยนําเสนอผาน Case Study ที่ไดรับ
การยอมรับจากทั่วโลก
โดยไดเชิญ Mr. Kuan Yee Yow, Director,
Technical Centre of Excellence, Climate
Solutions, Asia Pacific, Ingersoll Rand
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูงใน
ดานดังกลาวมาใหความรู และรวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ โดยเนื้อหาหลักในการอบรม
ไดแก
• High Performance Chiller
Plant, Search for Sustainable Efficiency – Practical
Tips & Case Studies
• Chilled-Water Systems
• System Tools Training
• Singapore GreenMark
Requirement for Chiller
Plant (0.65 for GOLD Plus
& Platinum)
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Approach temp สำคัญอยางไร
คา approach temp ของเครื่องชิลเลอรเราสามารถ
ดูคาไดทั้งทางดาน evaporator และ condenser ซึ่ง
คาที่แสดงนั้นมาจาก
Evap. Approach Temp. = อุณหภูมิน้ำดานออกของ
evaporator - อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวดาน evaporator
Cond. Approach Temp. = อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวดาน
condenser - อุณหภูมิน้ำดานออกของ condenser

CONDENSER

Evap. Approach Temp.

=
อุณหภูมิน้ำดานออกของ evaporator - อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวดาน evaporator

Cond. Approach Temp.

=
อุณหภูมิน้ำยาอิ่มตัวดาน condenser - อุณหภูมิน้ำดานออกของ condenser

สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น ถาคา approach temp. มีคาที่นอยลงมากๆ
จะทำใหประสิทธิภาพดีขึ้น เมื่อคา approach มีการเปลี่ยนแปลง ระบบ
ของเครื่องจะเปลี่ยนแปลงตาม ซึ่งเครื่องแตละเครื่องจะมีคา approach
temp ที่ตางกัน
ดังนั้นคา approach temp. ที่จะใชเปนคาอางอิงเริ่มตน เพื่อดู
ประสิทธิภาพเครื่องวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ควรดูจาก
• คา approach temp. จากการ Start up และ Commissioning คาที่
แสดงจะเปนคาที่เราถือวาดีที่สุด สามารถใชเปนเกณฑหรือคาอางอิง
เริ่มตนได
• คา approach temp. หลังการทำความสะอาด tube
หมายเหตุ : ทางทีมบริการของเทรน มีการเก็บประวัติและบันทึกคา ไมวาจะเปนผลการ
Start up/Commissioning หรือผลการทำความสะอาด tube จึงสามารถหาขอมูลยอน
หลังหรือคาอางอิงตางๆได
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RECOMMENDATION

การเฝาติดตามคา approach temp เปนสิ่งสำคัญ
ทางเทรนของใหคำแนะนำดังนี้ คา Approach temp
ในชวงที่ทำการ Start up/commissioning ซึ่งคาที่
อานได เราจะกำหนดใหเปนคาที่ใชในการอางอิง วา
เครื่องชิลเลอรเครื่องดังกลาวมีคา approach temp
เริ่มตนอยูที่คาเทาไหร แลวกำหนดใหบวกเพิ่มไปอีก
ประมาณ 6 องศาฟาเรนไฮต เพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยน
แปลง ถาคามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
แสดงเปนนัยวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ตัวอยางการคำนวณ :
เครื่องชิลเลอร → ขอมูลจากการ start up,
commissioning → คาที่บันทึก Cond
approach temp = 1 F° กำหนดใหบวกเพิ่ม
ไปอีก 6 องศาฟาเรนไฮต
emp ที่บันทึกเมื่อขณะทำการ
Start up / Commissioning
+
คาเฝาติดตาม
ไดคาดังนี้คือ
1 F° + 6 F° = 7 F°

จุดสำคัญ : การเฝาติดตามคา approach temp
ที่สูงขึ้นตอเนื่อง จะทำใหเราสามารถรูแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถวางแผนการลางทำความ
สะอาด condenser และยังสงผลใหทราบถึง
คุณภาพน้ำดาน cooling ไดอีกดวย
หมายเหตุ :
- 80-100 %RLA เปนชวงที่เครื่องทำงานเต็มที่เหมาะสมกับ
การวิเคราะห parameter ตางๆของเครื่อง
- Temp sensor error สงผลตอการวิเคราะหคาได

***Evap. Approach Temp สามารถบอกไดวา Evaporator
สกปรก หรือน้ำยาในระบบนอย แตสวนใหญจะเปนปญหาน้ำยา
ในระบบนอยมากกวา ซึ่งเราจะไมคอยพบวา Evaporator สกปรก
เพราะวาระบบน้ำดาน evaporator หรือ Chilled water เปนระบบ
ปด (Open type) และการที่เปนระบบเย็น จะไมเกิดตะกรัน แตจะ
เกิดเมือกในระบบเทานั้น ดังนั้นถาปริมาณสารเคมีในระบบลดลง
โดยทั่วไปเมื่อ Evap. Approach Temp มากกวา 6F˚ หรือเกิน
10F˚ ขึ้นไปและเครื่องชิลเลอรมีปญหา Low Refrigerant Temp
สามารถบอกไดวา น้ำยาในระบบนอย
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รับสมัครงาน

บริษัท แอรโค จํากัด (เทรน) ผูนําระบบทําความเย็นระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสําหรับอาคารพาณิชยและที่พักอาศัย
มีความประสงคในการ สรรหาเพื่อนรวมงาน ดังนี้

HR Specialist (Learning and
Development) จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
• Male/Female , aged between 32-40 years old
• Bachelor or Master Degree in HR Management ,
Organization Development, Political Sciences or
other related fields
• Minimum 8 years hands-on experience in HRM
from multinational manufacturing environment
• Good command of English communication and
computer literate with strong knowledgeable of
Thai labor law
• A people oriented and able to work under
pressure independently and as part of HR team
• Knowledge and experience in handling labor union
would be an advantage

ชางเทคนิค จํานวนมาก

ประจํากรุงเทพ, ภูเก็ต, ชลบุรี (พัทยา), โคราช, ขอนแกน, เชียงใหม
คุณสมบัติ
• วุฒิปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟา, ไฟฟากําลัง, อิเลคทรอนิกส,
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาอื่นๆที่ใกลเคียง
• วุฒิม.3 ขึ้นไป และผานการฝกอบรมวิชาชีพ ดานชางเทคนิค,
ไฟฟา, ไฟฟากําลัง, อิเลคทรอนิกส, เครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือสถาบันอื่นๆ
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหมเขารวมงาน
• หากมีประสบการณดานการติดตั้งซอมบํารุงเครื่องชิลเลอรและ
ระบบทําความเย็นจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถขับขี่รถยนต และมีใบอนุญาตขับขี่จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ

วิศวกรขาย (Sales Engineer)
จํานวน 20 อัตรา

ประจํากรุงเทพ 10 อัตรา, ภูเก็ต 1 อัตรา, ชลบุรี (พัทยา)
2 อัตรา, โคราช 3 อัตรา, ขอนแกน 2 อัตรา, เชียงใหม 2
อัตรา
คุณสมบัติ
• Bachelor’s degree in Mechanical or Electrical
Engineering or higher
• Experience 1-5 years in Sales, Service &
Maintenance and General business administra
tion of air-conditioning firm, of management
level.
• Knowledge in HVAC System, Air-condition
background, Contracting Sales, Service would
be advantage
• Have vision, initiative and an orientation
towards delivering good service and achieving
target results’ cost –conscious , team player
and self-motivated , Management skills
• Strong in computer and presentation skills
• Good command of English communication
TOEIC 500 UP
• Good personality and communication

วิธีการสมัครงาน :

» สามารถสมัครงานดวยตนเองที่บริษัท แอรโค จํากัด
วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00-17.00 น.
» สงประวัติ (Resume) มาที่ hrm@trane.com

ติดตอแผนกทรัพยากรบุคคล :

คุณพรรณี จันทนภุมมะ
มือถือ 088 809 6790 , โทร. 02 761 1111 ตอ 8903

บริษัท แอรโค จำกัด เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 30-31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2761 1111, 0 2761 1119

