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สวสัดผีูอ้า่นทกุทา่น กลบัมาพบกนัอกีครัง้ในฉบบัเดอืนเมษายน  
ผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์กันอย่างมีความสุข ก็กลับมา

ทำางานที่เรารักต่อไปครับ

ในส่วนการทำางานของเทรนนั้น หลายท่านจะนึกถึงเครื่องปรับ
อากาศขนาดใหญ่ หรือเครื่องชิลเลอร์สำาหรับอาคารเชิงพาณิชย์ 
และเครือ่งปรบัอากาศขนาดเลก็สำาหรบัทีพ่กัอาศยั แตย่งัมอีกีหนึง่
ธุรกิจที่มีความสำาคัญมาก และเป็นส่วนเสริมสำาคัญให้แก่ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจของเรา นั่นก็คือ ธุรกิจงานบริการสำาหรับเครื่องปรับ
อากาศขนาดใหญ่

และหนึ่งในลูกค้าของเทรนที่ใช้บริการจากเรา คือ ห้างสรรพสินค้า
ชั้นนำาที่มีสาขาทั่วประเทศ โดยจำานวนกว่า 30 สาขา ได้ใช้บริการ 
Extended Warranty Program จาก Trane Care Service 
แบบ Comprehensive Agreement ซึ่งเป็นสัญญาบริการแบบ
ครอบคลุมทั้งหมด รวมไปถึงชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ของเครื่องชิล
เลอร์ นอกเหนือจากการรับประกันแบบมาตรฐานทั่วไป ซึ่งจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเครื่องชิลเลอร์ กรณี
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น เครื่อง
มีปัญหาขัดข้อง หรือจำาเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นส่วน ทาง
เทรนจะส่งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจเช็คและเปลี่ยนชิ้นส่วน
อะไหล่ให้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งการดูแลรักษา
อย่างใกล้ชิดจากเทรน จะช่วยลดโอกาสการเกิด downtime ของ
เครื่องชิลเลอร์ได้

นอกจากนี้ เทรน ได้เปิดตัวหนังโฆษณาทางออนไลน์ชุดใหม่ขึ้นมา 
ในชือ่ชดุ ‘Call Me! We are TRANE มี…เทรน…คุณเยน็ฉ่ำา’ โดยเนน้
สร้างการจดจำาแบรนด์ผ่านเสียงเพลงเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ พร้อม 
Tag Line ที่เป็น Key message หลักแบบสั้น กระชับ และง่ายต่อ
การจดจำา นั่นก็คือ ‘การรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 12 ปี’ ซึ่ง
เป็นจุดขายหลักของเครื่องปรับอากาศเทรน แบบติดผนังรุ่น Pas-
sio และ Passio Inverter ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีเป็นอันดับ
หนึ่งของเรา ซึ่งเหมาะสำาหรับที่พักอาศัย และอาคารสำานักงานที่
มีความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000-24,000 บีที
ยู และสำาหรับท่านที่ยังไม่เห็นโฆษณาชิ้นนี้ 

และเช่นเคยกับเนื้อหาของ e-Magazine ฉบับนี้ ที่ได้นำาสาระความ
รู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศมาให้ทุกท่าน โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหา
ดา้นความปลอดภยัในการทำางานในอตุสาหกรรมปรบัอากาศดา้น
ต่างๆ และนับจากนี้เราจะนำาเสนอเทคนิค ระเบียบ หรือมาตรฐาน
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ฉบับ….ปิดท้ายฉบับสำาหรับ
ทา่นทีม่องหาโอกาสการทำางานทีท่า้ทาย เราไดเ้ปดิรบัสมคัรผูร้ว่ม
งานหลายตำาแหน่ง ในจำานวนหลายอัตรา ซึ่งท่านสามารถดูราย
ละเอยีดเพิม่เตมิ รวมทัง้ดเูนือ้หาทัง้หมดทีก่ลา่วมานีไ้ดใ้นฉบบัครบั

พัลลภ เตชะสุวรรณ์
Trane Thailand Country Leader

สามารถคลิ๊กชมได้ครับ

https://www.youtube.com/watch?v=Mchae_nbLK8
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ปัจจุบันนี้พลังงานเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับมนุษย์และทวีความสำาคัญมากขึ้น 
ในขณะที่แหล่งพลังงานต่างๆได้ลดน้อยลง และมีราคาสูงมากขึ้น มนุษย์เรา
จึงต้องคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานให้มากยิ่งขึ้น 
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TRANE Heat Pump

สำ�หรับก�รผลิตน้ำ�ร้อนก็เช่นเดียวกัน ในอดีตเร�ใช้ 
Boiler (หม้อต้มน้ำ�) หรือ Heater (ขดลวดไฟฟ้�) 

ผลิตน้ำ�ร้อนเพื่อใช้ในสถ�นประกอบก�ร เช่น โรงแรม 
โรงพย�บ�ล รีสอร์ต และโรงง�นอุตส�หกรรม ซึ่งเป็น
ระบบทำ�น้ำ�ร้อนที่สิ้นเปลืองพลังง�น  และเสียค่�ใช้จ่�ย
เป็นจำ�นวนม�ก ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ที่ส�ม�รถตอบ
โจทย์ในเรื่องนี้ได้ โดยมีระบบทำ�น้ำ�ร้อนที่มีประสิทธิภ�พ
สูง ลดก�รใช้พลังง�น ประหยัดค่�ใช้จ่�ย และรักษ�สิ่ง
แวดล้อม นั่นคือ เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนระบบ Heat Pump 
ซึง่อ�ศยัหลกัก�รผลติน้ำ�รอ้นจ�กก�รถ�่ยเทคว�มรอ้น
ของอ�ก�ศภ�ยนอก

เทรน ได้ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�โดยผลิต
เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนระบบ Heat Pump หล�กหล�ยประเภท
ซึ่งเหม�ะกับก�รใช้ง�นในแต่ละ Application

1. Air to Water Heat Pump ส�ม�รถผลิตน้ำ�ร้อน
ได้สูงสุดถึง 60 องศ�เซลเซียส และมีผลพลอยได้เป็น      
ลมเยน็ทีอ่ณุหภมูเิฉลีย่ต่ำ�กว�่อณุหภมูอิ�ก�ศภ�ยนอก
ประม�ณ 10 องศ�เซลเซียส ตัวอย่�งเช่น อ�ก�ศ
ภ�ยนอกขณะผลิตน้ำ�ร้อนอยู่ที่ 30 องศ�เซลเซียส 
เครื่อง Heat Pump จะทำ�ก�รจ่�ยลมเย็นที่ 20 องศ�
เซลเซยีส ซึง่ส�ม�รถนำ�อ�ก�ศดงักล�่วไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
เช่น ห้องเครื่องลิฟท์, โถงท�งเดิน, ห้องช่�ง และอื่นๆ

เทรน ได้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

โดยผลิตเครื่องทำาน้ำา
ร้อนระบบ Heat Pump 

หลากหลายประเภท
ซึ่งเหมาะกับการใช้งานใน

แต่ละ Application
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3. Hybrid Hot Water Air Conditioner เป็นเทคโนโลยีในก�รผลิตน้ำ�ร้อน
จ�กเครื่องปรับอ�ก�ศขน�ดเล็ก โดยก�รนำ�คว�มร้อนจ�ก Condensing 
unit ม�ผลติน้ำ�รอ้น หรอื Hot Water Recovery นัน่เอง ระบบนีเ้หม�ะสำ�หรบั
ที่พักอ�ศัย, คอนโดมิเนียม หรือรีสอร์ทขน�ดเล็ก เป็นต้น

นอกเหนือจ�กก�รออกแบบ Heat Pump ให้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�นในแต่ละ Application แล้ว เทรนยังคำ�นึง ถึงชีว
อน�มัยและคว�มปลอดภัยของผู้ใช้ง�น เนื่องจ�กผลผลิตน้ำ�ร้อนจ�ก Heat Pump จะถูกใช้ง�นแบบก�รสัมผัสโดย 
ตรงกับมนุษย์ ไม่ว่�จะเป็นน้ำ�ร้อนในก�รอ�บน้ำ�, ล้�งจ�น หรืออื่นๆ  โดยห�กมีก�รรั่วของส�รทำ�คว�มเย็นกับน้ำ�
ร้อนในระหว่�งก�รแลกเปลี่ยนคว�มร้อน น้ำ�ร้อนที่ปนเปื้อนส�รทำ�คว�มเย็นจะสัมผัสโดยตรงกับมนุษย์ทั้งท�งตรง
และท�งอ้อม ในประเทศสหรัฐอเมริก� นอกจ�ก Heat Pump ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังง�น จะอยู่ในก�รควบคุม
ของกระทรวงพลังง�นแล้ว ยังถูกระบุให้เป็นข้อ
บังคับของกระทรวงส�ธ�รณสุขอีกด้วย และด้วย
เหตุผลที่กล่�วข้�งต้น ทำ�ให้ Heat Pump กล�ย
เป็นอุปกรณ์ที่ต้องได้รับก�รควบคุมในเรื่องชีว
อน�มัย ดังนั้น เทรน ได้ออกแบบ Heat Pump ของ
เทรนทกุรุน่ ใหเ้ปน็ไปต�มม�ตรฐ�นส�กลโดยคำ�นงึ
ถึงชีวอน�มัยของผู้ใช้ นอกเหนือจ�กก�รประหยัด
พลังง�น และยิ่งไปกว่�นั้นระบบ Heat Pump ของ
เทรนทุกรุ่นยังส�ม�รถเชื่อมต่อกับระบบ Building 
Automation System ได้ และภ�พด้�นขว�นี้เป็น
ตัวอย่�งกร�ฟฟิกของก�รใช้ง�น

2. Water to Water Heat Pump ส�ม�รถผลิตน้ำ�ร้อนได้สูงสุดถึง 70 องศ�
เซลเซียส และมีผลพลอยได้เป็นน้ำ�เย็นที่มีอุณหภูมิ 7 องศ�เซลเซียส ซึ่งส�ม�รถ
นำ�ไปใช้แบ่งเบ�ภ�ระก�รทำ�ง�นของระบบปรับอ�ก�ศ (Chiller) ได้โดยนำ�ไปทิ้งไว้
ในส่วนของ Chilled Water Return เพื่อลดภ�ระของเครื่องทำ�น้ำ�เย็น หรือนำ�ไป
เติมในท่อ Condenser ที่วิ่งเข้� Cooling Tower เพื่อก�รระบ�ยคว�มร้อนที่ดีขึ้น

TRANE Heat Pump

นอกเหนือจากการออกแบบ  
Heat Pump ให้เหมาะสมกับการใช้

งานในแต่ละ Application แล้ว เทรน
ยังคำานึงถึงชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของผู้ใช้งาน
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Harmonic Distortion in 
Electrical Systems

A primer for non-electrical engineers

Non-linear loads distort the original cur-
rent and voltage waveforms by drawing 
current in instantaneous pulses that are 
disproportionate to voltage.

Switch-mode power supplies (SMPS), 
found in computers, servers, moni-
tors, printers, photocopiers, telecom 
systems, broadcasting equipment, and 
variable-speed motors and drives, are 
examples of non-linear loads. Single-
phase, non-linear loads are prevalent 
in office equipment, while three-phase, 
non-linear loads are widespread in larg-
er electrical systems.

Non-linear electric loads are charac-
terized by a non-constant resistance 
during the applied voltage waveform. 
Because the resistance is not constant 
the resulting current waveform does not 
match the applied voltage waveform. 
Each of the various non-linear loads 
have a unique resistance characteristic, 
and thus, a unique current waveform 
shape.

The common SMPS load consists of a 
2-pulse (full wave) rectifier bridge (to 
convert AC to DC) and a large filter 
capacitor on its DC bus. This load draws 
current in short, high-amplitude puls-
es that occur around the positive and 
negative peaks of voltage. The resulting 
current waveform is shown in Figure 8.

This power conversion creates harmon-
ics. When the rectifier converts incom-
ing AC power to DC power, its demand 
for current rapidly cycles on and off. 
This cyclic power draw distorts the 
original shape of the current waveform, 
“chopping up” the sinusoidal shape 
and imposing new waveforms that are 
multiples —harmonics — of the original 
signal. These harmonics are reflected 
back onto the electrical system. 1 The 
combination of the fundamental sine 
wave and its multiples cause “harmonic 
distortion,” a new waveform of an en-
tirely different shape.

Although the circuit is supplied by a 60 
Hz sinusoidal voltage waveform, the 
resulting current waveform shown in 
Figure 8 isn’t a simple 60 Hz sinusoi-
dal waveform. This waveform can be 
described mathematically as being the 
combination of many sine waves of 
different frequencies.

To better understand this, it’s neces-
sary to understand how sine waves are 
added.

Harmonics. As mentioned earlier, the 
presence of harmonics in electrical sys-
tems means that current and voltage are 
distorted and deviate from sinusoidal 
waveforms.

To demonstrate we’ll start with a funda-
mental 60 Hz sine wave, similar to the 
one shown in Figure 1, and add a second 
sine wave with a frequency of 180 Hz 
(or 3rd harmonic). Figure 9 shows the 
60 Hz wave in orange and the 180 Hz 
wave in gray. The waves are combined 
by adding the area under each curve.

Another way to look at this is that at any 
point along the x-axis, the value of the 
orange wave is added to the value of the 
gray wave. When both waves have the 
same sign, e.g., both are positive, the 
magnitudes add. When the waves have 
opposite signs the values subtract. The 
result is the dotted blue wave.

The harmonic frequencies are always 
integer multiples of the fundamental. 
Figure 10 shows the resulting waveform 
when second, third and fourth har-
monics are added to the fundamental 
waveform.

2/3

Figure 8. Common SMPS current waveform

Engineers Update
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Figures 9 and 10 show a single harmonic 
being added to the fundamental waveform 
to illustrate how the addition of harmonics 
changes the shape of the resulting wave-
form. The waveform addition used in Figure 
10 can be used to add multiple harmonic 
waveforms at the same time.

It’s necessary to use many harmonic waves 
to produce the complicated waveforms cre-
ated by non-linear loads. Figure 11 shows 
the addition of 3rd through 15th harmonics 
to create a “square” waveform.

More on power factor. The previous section 
on linear electrical loads explained that 
the displacement power factor is used to 
indicate how much non-productive current 
is required by the linear load. Similarily, 
non-linear loads also result in non-produc-
tive currents. These currents are quantified 
by distortion power factor.

The total, or true, power factor for a system 
is the combination of displacement power 
factor and distortion power factor. These 
nonproductive currents cost the utility. Al-
though the utility can’t charge for the extra 
current on a kW basis they may include a 
charge (penalty) for a low power factor. 
For example, in some markets a low power 
factor of 80 percent could be charged a 
16% percent surcharge.2

If the power company includes a charge for 
low power factor there is a direct cost for 
harmonic distortion.

Harmonic currents travel through the elec-
trical system along with the fundamental 
current. Electrical systems can tolerate 
some harmonic content but when the 
harmonics are excessive a host of issues 
can arise. Problems caused by harmonics 
can be widespread throughout the system, 
e.g., overheating of distribution equipment, 
or localized to the disruption of sensitive 
equipment, and interference with telecom-
munication circuits, etc. Voltage distortion 
resulting from the current distortion, can 
also result in equipment problems.

2/3

output waveform

fundamental

harmonic

2nd harmonic

3rd harmonic

4th harmonic

smrofevaw xelpmocsmrofevaw cinomrah

2f

3f

4f

Figure 9. Resultant waveform for the combination of fundamental and 3rd harmonic

Figure 10. Resulting waveforms for 2nd, 3rd and 4th harmonics

fundamental 60 hz waveform

resultant waveform 

180 hz waveform (3rd harmonic)

Linear Loads, Displacement Power 
Factor

• Linear loads do not change the shape of 
the current waveform, but may change the 
phase angle between voltage and current.

• Power factor correction for linear loads 
can be achieved by adding capacitance to 
offset the inductive effect of the motors 
and realign current with voltage.

• In linear circuits, the sinusoidal currents 
and voltages are of one frequency. The 
displacement power factor arises only from 
the difference in phase between the current 
and voltage.

Non-Linear Loads, Distortion Power 
Factor

• With a non-linear load, the current is drawn 
from the utility in pulses which may occur 
multiple times per electrical cycle.

• Non-linear loads create harmonic currents 
at higher frequencies in addition to the 
original current frequency.

• Power factor correction can be achieved 
using filters designed to pass only line 
frequency (50 or 60Hz), reducing harmonic 
current, and making the non-linear device 
now look like a linear load.

• Distortion power factor is a measure of 
how much the harmonic distortion of a 
load current decreases the efficiency of the 
power transferred to the load.

Displacement and Distortion Power Factor Comparison.

To be continued
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การปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ

เชื่อมโลหะยังไงให้ปลอดภัย
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Safety and Health newsletter

การปฎิบัติงานเกี่ยวกับ
การเชื่อมโลหะ

เชื่อมโลหะยังไง
ให้ปลอดภัย

การติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดแก๊ส

1. ก�รก่อสร้�ง ต่อเติม ซ่อมแซมอ�ค�รหรือ
เครื่องจักร และก�รปฏิบัติง�นที่มีก�รเชื่อม
ตัด หรือเจียร ชิ้นง�น ห�กมีก�รปฎิบัติง�นที่
ทำ�ให้เกิดประก�ยไฟหรือสะเก็ดไฟ ต้องมีวัสดุ
หรืออุปกรณ์ทนไฟเพื่อควบคุม ป้องกัน ปิด
กั้นสะเก็ดไฟ ประก�ยไฟ มิให้กระเด็นไปถูกวัสดุ
ที่ติดไฟง่�ย และควรมีผู้รับผิดชอบ ควบคุม
ก�รปฏิบัติง�นอย่�งใกล้ชิด หรือมีใบอนุญ�ต
ให้ปฏิบัติง�นที่ทำ�ให้เกิดประก�ยไฟ (Work 
Permit) ด้วย

2. อุปกรณ์ก�รเชื่อมส�ยไฟและข้อต่อที่หลวม
หรือชำ�รุดนั้น ต้องทำ�ก�รแก้ไขให้อยู่ในสภ�พ
ปลอดภัย พร้อมใช้ง�นอยู่เสมอ

3. ตรวจสอบก�รรั่วไหลของข้อต่อและว�ล์วเป็น
ประจำ� ถ้�พบว่�มีก�รไหลของแก๊สจ�ก
ถังแก๊สให้หยุดก�รทำ�ง�นที่ใช้ไฟใน
บรเิวณนัน้ทนัท ีและแกไ้ขโดยเรว็

4. ก�รเชื่อมต้องระวังเปลว
ไฟ สะเก็ดไฟที่จะถูกลมพัด
ปลิวไปตกอยู่ในบริเวณที่มีส�ร
ไวไฟหรือวัตถุติดไฟง่�ย หรือเป็น
อันตร�ยต่อคนที่อยู่บริเวณข้�งเคียง

การปฎิบัติงานที่
ทำาให้เกิดประกาย
ไฟหรือสะ เก็ดไฟ 
ต้ อ ง มี วั ส ดุ ห รื อ
อุปกรณ์ทนไฟเพื่อ
ควบคุม ป้องกัน 
ปิ ด กั้ น ส ะ เ ก็ ด ไ ฟ 
ป ร ะ ก า ย ไ ฟ  มิ ใ ห้
กระเด็นไปถูกวัสดุ
ที่ติดไฟง่าย
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Safety and Health newsletter

มาตรการ
ความปลอดภัย
ในการทำางาน
ตัดเชื่อมโลหะ

1. ควรจัดให้มีข้อกำ�หนดให้ผู้ปฏิบัติง�นต้อง
ดำ�เนินก�รขออนุญ�ตก่อนปฏิบัติ ง�น (Work 
permit) ในบริเวณพื้นที่ทำ�ง�นเชื่อมตัดโลหะ 
เพื่อให้ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนและให้เกิดคว�ม
ปลอดภัยและมีผู้รับผิดชอบคว�ม ปลอดภัยเฝ้�
ระวังในก�รทำ�ง�น

2. ก่อนที่จะทำ�ก�รเชื่อมตัดด้วยไฟฟ้�หรือแก๊สทุกครั้ง 
ผู้ปฏิบัติง�นต้องทำ�ก�รตรวจสอบบริเวณโดยรอบ จะ
ตอ้งไมม่วีสัดทุีต่ดิไฟไดอ้ยูใ่นรศัมทีีส่ะเกด็ไฟจ�กก�รปฏบิตัิ
ง�นจะ กระเดน็ไปถงึ ทัง้นีใ้หร้วมถงึก�รเชือ่มในทีส่งูทีส่ะเกด็ไฟ
จะตกลงไปได้ โดยให้ทำ�ก�รเคลื่อนย้�ยวัสดุที่ติดไฟดังกล่�วออกไป 
หรือจัดห�วัสดุที่ไม่ติดไฟ (Fire Proof Blanket) ปิดกั้น

3. จะต้องเคลื่อนย้�ยส�รที่ส�ม�รถติดไฟได้ให้พ้นบริเวณที่ประก�ยไฟจ�กก�รเชื่อมส�ม�รถกระเด็นไปถึง
4. ควรจัดให้มีอุปกรณ์วัสดุที่ไม่ติดไฟปิดกั้นบริเวณพื้นที่ ปฏิบัติง�นเพื่อป้องกันประก�ยไฟหรือสะเก็ดไฟ

กระเด็นไปตกบริเวณส�รไวไฟ/ วัสดุติดไฟหรือกระเด็นถูกผู้อยู่ใกล้เคียง
5. ก�รเชื่อมหรือตัดภ�ชนะบรรจุส�รไวไฟหรือแก๊สทุกครั้ง ต้องถ่�ยและล้�งทำ�คว�มสะอ�ด 

ส�รไวไฟหรือแก๊สที่ตกค้�งอยู่ในภ�ชนะ แล้วทำ�ก�รระบ�ยอ�ก�ศภ�ยในภ�ชนะจนแน่ใจ
ว่�ไม่มีส�รไวไฟหรือแก๊สตกค้�ง หรือต้องเป็น 0% ของขีดจำ�กัดล่�งของช่วงก�ร
ติดไฟ (Lower Explosive Limit) แล้วเท่�นั้น จึงทำ�ก�รเชื่อมได้

6. ในบริเวณที่มีก�รเชื่อมตัดจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงติด ตั้งไว้ใกล้บริเวณพื้นที่
ทำ�ง�นให้เพียงพอ และส�ม�รถหยิบใช้ได้โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

7. ควรว�งถังแก๊สในแนวตั้งให้ห่�งจ�กบริเวณเชื่อมตัดเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟ จ�ก
ก�รเชื่อมกระเด็นไปถูก และยึดถังให้มั่นคงป้องกันก�รล้ม และควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ทุกชิ้นเพื่อป้องกันก�รรั่วให้อยู่ในสภ�พที่พร้อมจะใช้ ง�นก่อนเริ่ม
ทำ�ง�น

8. อุปกรณ์ก�รเชื่อมตัดด้วยไฟฟ้�จะต้องอยู่ในสภ�พที่ไม่ชำ�รุด ฉีกข�ด เสียห�ย
9. ก�รถอดธปูเชือ่มออกเพือ่หยดุพกัชัว่คร�วหรอืเลกิใชง้�น จะตอ้งปดิสวติช์

ไฟฟ้�ทุกครั้ง
10. ฟิวส์ของเครื่องเชื่อมไฟฟ้�ที่ใช้ต้องมีขน�ดเหม�ะสมและใส่ฟิวส์ให้เข้�ที่
11. ห�้มสลบัส�ยลมกบัส�ยแกส๊อย�่งเดด็ข�ด เพร�ะอ�จทำ�ใหเ้กดิก�รระเบดิได้
12. ควรตรวจสอบส�ยลมและส�ยแก๊ส รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ 

(Flashback Arrestors) ให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�น
13. สวมถุงมือและแว่นต� หรือหน้�ก�กทุกครั้งที่ทำ�ง�น
14. หลังจ�กปฏิบัติง�นแล้วเสร็จให้มีก�รตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทำ�ง�นเชื่อมตัดและจุดที่สะเก็ดไฟตก เพื่อให้

แน่ใจว่�ไม่มีก�รลุกติดไฟ
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We’re Hiring
รับสมัครงาน

เทรน (ประเทศไทย) ผู้นำาใน
อุตสาหกรรมปรับอากาศที่มี
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง สำาหรับที่พัก
อาศัย และอาคารเชิงพาณิชย ์ 
มีความประสงค์ที่จะสรรหา
เพื่อนร่วมงาน ในตำาแหน่ง
ต่างๆ ดังนี้

Location : Bangkok / Phuket / Pattaya

Job Qualification:
• Degree in Mechanical Engineer or related 

field
• Good command in communication and 

written English TOEIC 500 UP 
• At least 3-5 years experiences in HVAC 

design, project engineer or related field 
functions will be advantage

• Male or Female age 28-35 years 
• Be good at communication & co-ordination
• Excellent manual dexterity in operation 

machines and documents
• Self- starter and able to work independent 

and as a team
• Able to traveling both up country and 

abroad
• Extensive knowledge of PC
• Own car and driving license

ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติม : 

Location : Bangkok

Job Qualification:
• Degree in Mechanical Engineer or related 

field
• Good command in communication and 

written English TOEIC 500 UP 
• At least 3-5 years experiences in HVAC 

design, project engineer or related field 
functions will be advantage

• Male or Female age 28-35 years 
• Be good at communication & co-ordination
• Excellent manual dexterity in operation 

machines and documents
• Self- starter and able to work independent 

and as a team
• Able to traveling both up country and 

abroad
• Extensive knowledge of PC
• Own car and driving license

ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติม : 

Cost Estimation Engineer 
จำานวน 3 อัตรา

Energy Audit Engineer 
จำานวน 2 อัตรา
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Click Click

http://www.trane.com/commercial/asia-pacific/th/th/about-us/newsroom/press-releases/Recruit-CostEstimateEngineer.html
http://www.trane.com/commercial/asia-pacific/th/th/about-us/newsroom/press-releases/Recruit-EnergyAuditEngineer.html
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บริษัท แอร์โค จำ�กัด เลขที่ 1126/2 อ�ค�รว�นิช 2 ชั้น 30-31 ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2761 1111, 0 2761 1119

ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีอานุภาพมาก ดังนั้นขอให้คุณปฏิบัติตามเคล็ดลับ กฎและข้อบังคับเพื่อ
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด !

Location : Bangkok 

หน้าที่โดยรวม :
ก�รตรวจประเมินด้�นพลังง�น (Energy Audit) เพ่ือให้ทร�บถึงประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น และก�รสูญเสีย
พลังง�น ก่อนดำ�เนินก�รในก�รปรับปรุง โดยมุ่งหวังในลดก�รสูญเสียพลังง�น และเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รใช้
พลังง�น

หน้าที่รับผิดชอบ :
1. สำ�รวจและตรวจวัดประสิทธิภ�พของเครื่องชิลเลอร์ (Chiller)
2. จัดทำ�ร�ยง�นบันทึกก�รตรวจวัด
3. ดำ�เนินก�รปรับปรุงเพื่อให้เครื่องชิลเลอร์อยู่ในค่�ที่ได้ม�ตรฐ�นและมีประสิทธิภ�พ

คุณสมบัติ
• เพศช�ย อ�ยุระหว่�ง 20 - 35 ปี
• วุฒิก�รศึกษ�ปวส. หรือเทียบเท่� ส�ข�ไฟฟ้�กำ�ลัง
• มีประสบก�รณ์ง�นระบบไฟฟ้�อ�ค�ร โรงง�น และระบบปรับอ�ก�ศง�นอนุรักษ์พลังง�น
• มีคว�มรู้ระบบไฟฟ้�แรงสูง แรงต่ำ�และระบบไฟฟ้�สำ�รอง (Generator) พื้นฐ�น
• ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad พื้นฐ�น
• มีทักษะภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น
• ส�ม�รถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์
• ส�ม�รถเดินท�งไปต่�งจังหวัดได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมง�นในองค์กร

ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติม : 

• ส�ม�รถสมัครง�นด้วยตนเอง  จันทร์ – ศุกร์  
08.00-17.00 น. ที่ บริษัท แอร์โค จำ�กัด อ�ค�ร
ว�นิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต
ร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

• ส่งประวัติ  (Resume)  ม�ที่  hrm@trane.com

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

Energy Audit Technician  
จำานวน 2 อัตรา

วิธีการสมัครงาน ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

Click

http://www.trane.com/commercial/asia-pacific/th/th/about-us/newsroom/press-releases/Recruit-EnergyAuditTechnician.html

