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อย่างที่หลายท่านทราบดีว่า ‘เทรน’ เป็นผู้นำาด้านระบบปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมด้วยส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 มา
โดยตลอด ซึ่งเราได้รักษามาตรฐานการทำางานรวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
โดยมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าอยู่อย่าง
สม่ำาเสมอ

และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เทรนได้เสริมทัพทีม
บรกิารสำาหรบัเครือ่งชลิเลอร ์ดว้ยทมีงานกวา่ 200 คน ไมว่า่จะเปน็ 
Customer Service Consultant Team คือทีมวิศวกรที่ปรึกษา
ด้านงานบริการที่พร้อมให้คำาปรึกษาแก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
เพือ่ออกแบบและปรบัปรงุใหอ้าคารของทา่นมกีารใชพ้ลงังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด, Technical Support Team คือทีมสนับสนุน
ด้านเทคนิค โดยวิศวกรผู้เชียวชาญและมีประสบการณ์สูง ที่พร้อม
ให้คำาปรึกษาข้อสงสัยด้านเทคนิคต่างๆ รวมทั้งจัดอบรมการใช้
งานและบำารุงรักษาสำาหรับลูกค้าที่ติดตั้งชิลเลอร์เทรนอีกด้วย 
และเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น เทรนจึง
มี Customer Quality Team หรือทีมงานควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะ
รวบรวมปญัหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ในสว่นสนิคา้และบรกิารผา่นการทำาแบบ
สำารวจความพึงพอใจภายหลังการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
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เมื่อวันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เทรน 
(ประเทศไทย) ได้ต้อนรับคณะตัวแทนบริษัท เมาะตะมะ เทรด
ดิ้ง จำากัด (Mottama Trading Co., Ltd.) จากประเทศ
พม่า เพื่อเยี่ยมชมการทำาธุรกิจของเครื่องปรับอากาศ 
‘เทรน’ ในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท แอมแอร์ จำากัด 
โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ ณ บางนา กม. 19,  
บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซัพพลาย จำากัด ตัวแทนจำาหน่าย
เครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ และอาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ ์
โครงการที่ใช้เครื่องทำาน้ำาเย็นหรือชิลเลอร์ของเทรน
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มหาวิทยาลัยพะเยา 
เยี่ยมชมโรงงาน ‘เทรน’

ต้อนรับ MOTTAMA TRADING 
เยี่ยมชมธุรกิจ ‘เทรน’

>>

>>
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เทรน (ประเทศไทย) มีโอกาสได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าเยี่ยมชม 
บริษัท แอมแอร์ จำากัด หรือโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ ณ บางนา กม. 19 โดยได้บรรยาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำางานของโรงงานในการผลิตเครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’  รวมถึง
นำาคณะเยี่ยมชมในสายงานการผลิตอีกด้วย
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Water Cooled Series R  
Installation Guide

REFER ENGINEERING BULLETIN BULLTIN : RLC-PRB015-EN 

อปุกรณ ์HVAC ทีใ่ชง้านในรม่ จะตอ้งตดิตัง้อยา่งถกูตอ้งเพือ่ลดปญัหาเสยีงรบกวนและลดการสัน่สะเทอืน
จากอุปกรณ์ ส่งไปยังพื้นอาคารหรือโครงสร้างอาคาร เมื่อมีการเลือกสถานที่ตั้งในอาคาร ควรคำานึงถึง
วัสดุของอุปกรณ์ที่ใช้ ทั้งวัสดุที่ใช้ทำาฐานรองเครื่องและขาตั้งของเครื่อง

หมายเหตุ  : การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนเป็นสิ่งสำาคัญควรขอคำาปรึกษาโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอะคูสติก

พื้นที่การติดตั้ง : การป้องกันเรื่องเสียงภายในอาคารควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องกลต่างๆใกล้กับ
พื้นที่ ที่เสี่ยงต่อผลกระทบด้านเสียง แนะนำาให้ทำาการติดตั้งใกล้พื้นที่ ที่ส่วนบริการ อาทิ ห้องเก็บของ 
ห้องเครื่องจักร เป็นต้น

BASE : ทำาการติดตั้งเครื่องบนแท่น
อินเนอเธีย (INERTIABASE) หรือ
ติดตั้งเครื่องบนแผ่นยางกันสะเทือน 
(NEOPRENE PADS) เพื่อลดแรง
สั่นสะเทือนที่ส่งผ่านไปยังโครงสร้าง
อาคาร ISOLATORS สำาหรับ SPRING 
ISOLATORS ไม่แนะนำา เนื่องจาก
ประสิทธิภาพไม่น่าเชื่อถือ เมื่อนำาไปใช้
กับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู

Chilled Water Piping
• Provide flexible couplings and vibration isolators for the 

water circulating pump connections to minimize the trans-
mission of sound throughout the building vis the piping.

• Isolate the chilled water piping from the chiller with ELAS-
TOMERIC vibration eliminators. Metal braided eliminators 
have proven to be much less effective than vibration 
transmission due to the higher frequencies associated 
with screw compressors.

• Isolator pipe hangers with ELASTOMERIC isolators. Do 
not allow the chiller to support the weight of the chilled 
water piping! Both of these precautions will minimize the 
potential for casing vibration transmission to the building.

BUILDING STRUCTURE (โครงสร้างอาคาร)
EQUIPMENT ROOM INSTALLATION การติดตั้งเครื่องชิลเลอร์ในห้องเครื่อง แนะนำาให้ทำาการวางเครื่องบนพื้น
คอนกรีตที่หนา นอกจากนั้น ประตูห้องเครื่องควรมีขอบยาง (GASKETED) และต้องปิดสนิท
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Condensation in 
Air-Handling Systems

Condensation due to bypass air 
(dehumidifying coils). Untreated, 
humid air that is allowed to bypass 
around (or through) a dehumidifying 
coil and mix with cold air leaving the coil 
may result in condensation downstream 
of the coil.

Properly mounting and sealing a de-
humidifying coil in an AHU typically 
requires block-off (blank-off) plates 
that must be properly fitted to prevent 
air from bypassing around the coil. Also, 
air must pass through the coil without 
any large inactive sections or gaps that 
may allow varying leaving air conditions.

Where it happens. Common locations 
for air bypass are:

• seams where the block-offs mount to 
the coil or walls of the AHU,

• gaps between the coil casing and fins,

• under or above the coil where the 
mounting and retaining structures are 
installed,

• inactive portions of the coil (either by 
design or due to coil capacity control),

• internal wiring chases (control or pow-
er) where wiring passes through the 
coil section.

Guidance. Factory mounting of dehu-
midifying coils typically results in closer 
attention to block-off design, installation 
and sealing. Use gaskets and sealants as 
needed to minimize or eliminate air gaps.

Coil design also plays a role in air bypass. 
Minimizing gaps and bypass paths is an 
important design criteria. Using multiple 
rows with dehumidifying coils tends to 
minimize risks of downstream condensa-
tion compared to one- or two-row coils, 
since the leavingair conditions tend to 
vary less.

Condensation due to coil control. 
Control sequences are not often re-
viewed when looking for causes of con-
densation. But close analysis of control 
valve operation shows how this might 
be an issue. When a system is at steady 
state with typical leaving-air conditions, 
the interior surface temperature of the 
AHU downstream of the cooling coil will 
be close to the leaving-air temperature. If 
the control valve is rapidly closed, while 
airflow remains relatively constant, this 
could result in condensation.

For several minutes after the control 
valve is rapidly closed, the air continues 
to be cooled (and humidified) as the 
residual condensate on the fins of the 
dehumidifying coil evaporates into the 
passing air. This cool, humid air then 
passes over the cold interior AHU sur-
faces, possibly resulting in condensation. 
Condensation is more likely if this valve 
cycling happens often, and the dew point 
of the air entering the coil is well above 
the leaving-air dry-bulb temperature.

Guidance. If cycling control of the valve 
is necessary, the valve should be closed 
gradually rather than abruptly.  f possi-
ble, stopping airflow in conjunction with 
closing the water flow would also help 
minimize potential issues.

Acquiring trend data from control de-
vices over an extended period of time 
can help diagnose this potential cause. 
Figure 3 shows trend data for discharge 
air temperature, entering air temperature 
and humidity, entering and leaving water 
temperature, and valve position in an 
AHU. In this particular system the dis-
charge air temperature setpoint is 52°F 
and the fan speed is held constant, while 
the control valve modulates. In certain 
intervals, the control valve is closed 
while the fan speed is maintained which 
could result in condensation on the cold 
interior panels downstream of the coil.
The data must be taken rapidly enough, 
such as every minute. Figure 3 shows 
a 30-minute interval. Trend data taken 
slower than this could mask the cause.

Figure 3. Coil trend data.
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Condensation due to uneven air-
temperatures. Stratified air occurs 
when air streams inside a duct or AHU 
are at different temperatures, having not 
been properly mixed. If the dew point of 
one of these airstreams is higher than the 
dry-bulb temperature of the adjacent 
airstream, condensation on downstream 
surfaces may result.

There are a variety of causes for strat-
ified air including component design, 
operation, position and control of the 
equipment.

Where it happens. Stratified air down-
stream of a dehumidifying coil might be 
due to stratified air entering the coil, an 
imbalanced air velocity profile through 
the coil, or inactive or underperforming 
portions of the coil. The design and 
circuiting should be considered as it 
could contribute to varying leaving air 
conditions, as can airflow or water flow 
restrictions.

A non-uniform air-velocity profile can 
be caused by fan location relative to 
the coil. Fans located downstream of 
coils (draw-thru) are less likely to result 
in condensation or fogging versus fans 
located upstream of coils (blow-thru). 
A draw-thru fan tends to create a more 
uniform air-velocity profile across a 
coil compared to a blow-thru fan. This 
is especially noticeable with housed 
centrifugal fans with a high discharge 
velocity. And, the motor on a draw-thru 
fan will add a couple degrees of heat into 
the airstream, which is often adequate to 
avoid any condensation.

The proximity of the fan to the dehumid-
ifying coil can also impact the air-velocity 
profile. As the distance between the fan 
and coil decreases, the velocity profile 
becomes less uniform.

In addition, applications with high indoor 
humidity levels (such as laundry rooms, 
shower rooms, industrial processes, 
swimming pools, etc.) can experience 
fogging and condensation when cold air 
from outside is mixed with this humid 
recirculated air.

Guidance. Consideration should be 
given to the equipment and component 
orientation to avoid stratification issues, 
if possible. Flexibility of the equipment 
design may or may not allow for this. 
Adding air blenders and/or baffles to 
properly mix airstreams can be a trial and 
error process, but can minimize stratifi-
cation once in the field.

Fogging. Fogging can be the cause of 
moisture on surfaces. Fog, as it relates 
to HVAC systems, is visible water vapor 
(mist) in the airstream. As moist air 
mixes with colder air, miniscule droplets 
can condense on particulate material 
suspended in the cold air, forming vis-
ible fog.

Under certain conditions, this fog can be 
so substantial that it can reduce visibility 
and be carried several feet downstream 
of the dehumidifying coil. This may or 
may not be a problem depending on the 
configuration, construction, and intend-
ed use of the system.

Because fog is a fine mist entrained in 
the airstream, it can be challenging to 
capture and contain. The moisture can 
wet surfaces and components inside the 
AHU, or ducts and insulation immediate-
ly downstream. Electrical components 
could also be at risk.

Another potential drawback of fogging 
is that it may result in higher indoor 
humidity levels. A dehumidifying coil 
cools the air to condense water vapor, 
allowing for capture and removal of the 
condensate by the drain pan. Instead of 
being captured, fog may travel into the 
space, resulting in a higher humidity level 
than desired.

In most situations, dehumidifying coils 
are involved in the production of fog. 
Laboratory and field service experience 
has shown several common triggers and 
related conditions that may cause fog 
to form.

Figure 4. High-velocity regions observed on the coil facing the blower exit.
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Poor fin surface wettability. Surface 
tension between the coil fin surface and 
the resulting condensate from dehumid-
ification influences whether the mois-
ture will be properly removed from the 
airstream and captured in the drain pan, 
or if it will result in moisture carryover 
or fogging.

Hydrophilic fin surfaces have an affinity 
for water and result in the film of con-
densate being properly directed down 
the fin surface and into the drain pan.

Hydrophobic fin surfaces repel water 
and are more likely to result in moisture 
carryover (depending on many other 
factors). Fogging could occur if the 
resulting condensate forms small mist 
droplets instead of large droplets.

The properties of the selected fin surface 
material or coatings, as well as deposited 
contaminants, can increase the likelihood 
of a hydrophobic (repelling) condition. 
Field experience has shown that many 
industrial and process facilities release 
gaseous chemical compounds into the 
air that can attach to the coil fin surfaces 
when air is recirculated from the space. 
These compounds can be related to plas-
tics, polymers, paper, wax, oils, process 
lubricants, release agents, adhesives, 
hydrocarbons, and others.

Their presence in the airstream could be 
continuous or even from a single event 
that has since passed. High resolution 
microscopic inspection might be re-
quired to identify the presence of these 
substances.

Once deposited, removal of these con-
taminants may or may not be possible 
or practical. Replacing the coil will likely 
alleviate the problem if the original 
source of contamination has been re-
moved. Air cleaning and filtration to 
remove the airborne contaminants, or 
rearranging ductwork to acquire air from 
a non-contaminated space, are other 
potential solutions.

Entering air is too close to satu-
ration. Laboratory test experience has 
shown that as entering air approaches 
saturation (100 percent relative hu-
midity), it is easier to produce fog from 
dehumidifying coils.

Stratified leaving air and non-uni-
form air-velocity profile. Fog is more 
easily produced when the air-velocity 
profile is non-uniform. This can happen 
when the fan is too close to the dehu-
midifying coil (see Figure 4).

Inactive coil sections. Coils with par-
tially active fin surfaces are more likely to 
produce fog than coils with 100 percent 
active fin surfaces. Potential culprits in-
clude part-load operation of intertwined 
or horizontally (face) split coils,  oils 
with a large number of unused/inactive 
circuits, or inconsistent fin-to-tube bond 
that could compromise how uniformly 
the coil transfers heat.

Guidance. Solutions to prevent con-
densation also apply to fogging: spe-
cifically related to infiltration, bypass, 
and uneven air temperatures. If coil fin 
surface contaminiation is expected, re-
move particles, gases, and vapors from 
the airstream to avoid the deposition of 
contaminants.

Fog seems to be more common in a 
blowthru fan arrangement than in a 
draw-thru arrangement. The motor heat 
from a drawthru fan is usually enough 
to raise the drybulb temperature a 
few degrees, and remove the fog by 
creating separation between the dry-
bulb temperature and dew point. And 
as mentioned earlier drawthru units 
typically have a more uniform velocity 
profile across face of the coil, thus they 
are less prone to disturb the condensing 
moisture. 

Traditional mist eliminators often cannot 
successfully capture fog because it is too 
fine and simply flows through them.

Closing Thoughts

The causes of condensation in airhan-
dling systems can be complex. There are 
many opportunities during the design, 
installation, and operation of a system 
to contribute to uncontrolled moisture. 
There is no single source or solution and 
each situation must be evaluated to de-
termine the root cause. Understanding 
the source can often lead to an effective 
solution.

By Brian Hafendorfer, systems engineer, Trane. You 
can find this and previous issues of the Engineers 
Newsletter at trane.com/engineersnewsletter.         

To comment, e-mail us at ENL@trane.com.
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BUILDING SAFETY CULTURE

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment : HRA) หมายถึง การ
ประมาณคา่ความเปน็ไปได ้หรอืโอกาสทีค่นซึง่สมัผสักบัสภาพแวดลอ้มทีม่สีิง่คกุคาม
ต่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกัน ว่าจะแสดงผลกระทบด้าน
สุขภาพจากการได้รับอยู่ในระดับใด

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพมีขั้นตอนหลักอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี ้

(1) การระบุอันตราย (Hazard Identification) 

คือ กระบวนการบ่งชี้ว่าสิ่งใดหรือภาวะใดเป็นปัจจัยคุกคาม โดย
พิจารณาจากปัจจัยทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และทางเออร์
โกโนมิกส์ นั่นคือ หากคนสัมผัสสิ่งนั้นหรือภาวะนั้นอาจก่อให้
เกิดปัญหาทางสุขภาพขึ้นได้ การบ่งชี้สิ่งคุกคาม เป็นการตอบ
คำาถามว่า ในสถานที่แห่งนั้น หรือสภาพการณ์แห่งนั้น มีสิ่ง
คุกคามอยู่จริงหรือไม่ หรืออะไรบ้างที่เป็นสิ่งคุกคาม ในการบ่งชี้
สิง่คกุคามในสถานทีท่ำางานก ็คอื การศกึษาขอ้มลูจากเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง (Desktop analysis) และการเดนิสำารวจสถานทีท่ำางาน 
(Walkthrough survey) 

(2) การประเมินการสัมผัส (Exposure assessment)

คือ การประเมินระดับการสัมผัสที่แต่ละบุคคล ประชากร หรือระบบนิเวศน์ ได้รับว่ามากน้อยเพียงใด โดยคำานึง
ถึงขนาดการสัมผัส (dose) ระยะเวลาที่สัมผัส (duration) และช่องทางการสัมผัส (routes of exposure) รวม
ถึงเส้นทางการฟุ้งกระจายของสิ่งคุกคามจากในสิ่งแวดล้อมผ่านตัวกลาง (medias) มาสู่คนด้วย 
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(3) การประเมินขนาดสัมผัสกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Dose-response assessment)

เป็นการประเมินว่าขนาดของการสัมผัสระดับใดจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากน้อย
เทา่ใด ซึง่กระบวนการนีจ้ะทำาใหส้ามารถแบง่ระดบัการสมัผสั เปน็ ระดบัปลอดภยั กบั
ระดับที่ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น การประเมินการตอบ
สนองต่อสารเคมีในวิชาพิษวิทยา สารพิษชนิดเดียวกันแต่มี “ปริมาณการสัมผัส” 
ต่างกัน จะทำาให้ร่างกายตอบสนองต่างกัน สำาหรับสิ่งคุกคามประเภทอื่น ทั้งสิ่ง
คุกคามทาง กายภาพ ชีวภาพ และการยศาสตร์ ระดับการสัมผัสที่ต่างกันนั้นก็จะ
ทำาให้ร่างกายมนุษย์เกิดผลตอบสนองต่างกันด้วยเช่นเดียวกัน

(4) ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment) 

คือ การนำาข้อมูลจากทั้ง 3 ขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์เพื่อประเมินว่า การสัมผัสสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่
นั้น ถือเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลระดับอันตรายของสิ่งคุกคามและระดับการสัมผัส
สิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมนั้น ในที่ทำางานหรือสถานประกอบการแห่งนั้น คนทำางานแต่ละคน หรือแผนกงานแต่ละ
แผนก ย่อมจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่แตกต่างกันไปตามสิ่งคุกคามที่สัมผัส ในขั้นตอนนี้จะต้องบอกให้ได้ว่า
ความเสี่ยงต่อปัจจัยคุกคามที่ประเมินนั้น ระดับของความเสี่ยงมีมากน้อยแค่ไหน มีความเสี่ยงอย่างไร ใครเป็น
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุด ลักษณะงานหรือกิจกรรมแบบใดที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงสูงสุด 

เมื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้ว สิ่งสำาคัญที่ต้องดำาเนิน
การต่อมาก็คือการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ผู้
ที่มีอำานาจตัดสินใจในการดำาเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นมักเป็น
ผู้บริหารขององค์กร กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ดีจะต้อง
เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำาเนินการในช่วง
เวลาที่เหมาะสมด้วย 

อีกกระบวนการหนึ่งที่ต้องกระทำาไปควบคู่กับการจัดการความเสี่ยง คือ การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Com-
munication) เป็นกระบวนการที่ทำาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นมากขึ้น บุคคลสำาคัญที่
จำาเป็นต้องทำาการสื่อสารความเสี่ยงให้เข้าใจเป็นอันดับแรกก็คือผู้บริหารที่มีอำานาจตัดสินใจในการจัดการความ
เสี่ยงนั้นได้ และคนที่ได้รับความเสี่ยงนั้นด้วย การนำาเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารความเสี่ยงนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป ์
ข้อมูลวิชาการที่สื่อสารต้องตรงกับความเป็นจริง ต้องทำาให้เกิดความตระหนักรู้ในอันตรายที่อาจเกิดจากความ
เสี่ยงนั้น แต่ก็ต้องไม่ทำาให้เกิดความตื่นตระหนกจนเกินไป และต้องทำาให้ผู้ที่ได้รับความเสี่ยงนั้นมีความรู้ สามารถ
ดูแลตัวเอง รับมือกับความเสี่ยงนั้นได้
เอกสารอ้างอิง : มอก 2535 2555 การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน

Safety and Health newsletter

1 High Risk

6 Low Risk

3 Moderate Risk

0 Unknow Risk

บริษัท แอร์โค จำากัด เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 30-31 ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2761 1111, 0 2761 1119


