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อำ�ล�ปีจอผู้ปร�ดเปรื่อง ก้�วเข้�สู่ปีกุนผู้มั่งคั่ง ขอให้ทุกท่�นทำ�จิตใจให้ผ่องใส 
คิดดี ทำ�ดี พูดดี เพื่อเตรียมรอรับเรื่องดีๆ ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในปี 2562 กันนะครับ

ปิดไตรม�สที่ 4 กันไปแล้ว กับผลประกอบก�รที่เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ แม้
จะไม่ง่�ยแต่เร�ก็ทำ�ได้ ซึ่งต้องขอบคุณทีมง�น และลูกค้�ผู้สนับสนุน ‘เทรน’ ทุก
ท่�น ที่มอบโอก�สให้เร�ดูแลท่�นอย่�งต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่�นม�และในปีหน้�
โครงก�รก่อสร้�งในลักษณะเมกะโปรเจกต์อ�จมีจำ�นวนไม่ม�กนัก ในขณะที่ก�ร
ขย�ยตัวของธุรกิจที่เน้นก�รขย�ยส�ข�ขน�ดเล็กถึงกล�งไปยังชุมชนหรือท้อง
ถิ่นจะมีเพิ่มม�กขึ้น ทำ�ให้คว�มต้องก�รซื้อเครื่องปรับอ�ก�ศแยกส่วนขน�ดเล็ก
ถึงขน�ดใหญ่ เป็นที่ต้องก�รเพิ่มม�กขึ้น โดยมีแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจนในปีนี้จ�ก
ลูกค้�องค์กรของเร� ที่มีก�รขย�ยส�ข�ไปทั่วทุกภูมิภ�ค อ�ทิ ลูกค้�กลุ่มธุรกิจ
จำ�หน่�ยวัสดุก่อสร้�ง ขย�ยส�ข�เพิ่ม 7 ส�ข� เลือกใช้เครื่องปรับอ�ก�ศ ‘เทรน’ 
แบบแยกส่วนขน�ดใหญ่ (Large Commercial) รุ่น RAUP/TTV ขน�ด 50 ตัน, 
ลูกค้�ธุรกิจลิสซิ่ง ที่มีแผนขย�ยส�ข�จำ�นวนหล�ยร้อยส�ข�ไปทั่วทุกตำ�บล 
เลือกใช้เครื่องปรับอ�ก�ศ ‘เทรน’ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น-แขวนใต้ฝ้� รุ่น New 
Stylus และ Dewy เป็นต้น

โดยเหตุผลหลักที่ลูกค้�มอบคว�มไว้ว�งใจให้กับเร� คือ เครื่องปรับอ�ก�ศ ‘เทรน’ 
ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รใช้ง�นได้อย่�งลงตัว ในร�ค�ที่เหม�ะสม พร้อมทั้ง
ก�รดูแลของพนักง�นข�ย และฝ่�ยเทคนิคทั้งก่อนและหลังก�รข�ยที่เป็นไปอย่�ง
รวดเร็วทันใจ และไม่ละทิ้งเมื่อลูกค้�ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ เร�ยังคงรักษ�
คุณภ�พก�รให้บริก�รของเร�อย่�งต่อเนื่อง และไม่ลืมที่จะพัฒน�ต�มข้อเสนอ
แนะของลูกค้�อยู่เสมอ

สำ�หรับ e-Magazine ฉบับสุดท้�ยของปี 2561 นี้ เร�ยังคงคัดสรรส�ระดีๆ ม�
ฝ�กเช่นเคย อ�ทิ ข้อมูลฉล�กประหยัดพลังง�นประหยัด, เครื่องทำ�น้ำ�เย็น รุ่น 
‘CVHH’, คว�มรู้เรื่องถังดับเพลิง รวมถึงก�รรับสมัครผู้สนใจร่วมง�นกับ ‘เทรน’

ช่วงวันหยุดเทศก�ลปีใหม่นี้ ‘เทรน’ ปิดทำ�ก�รตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2561 – 1 ม.ค. 
2562 ระหว่�งปิดทำ�ก�ร ห�กท่�นต้องก�รติดต่อเร� ส�ม�รถส่งข้อคว�มห�
เร�ได้ที่ 2 ช่องท�ง คือ Line@tranethailand และอีเมล info@tranethailand.
com..... สวัสดีวันปีใหม่ ทุกท่�นครับ 
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ฉลากเบอร์ 5 ใหม่

ในเดือนมกราคม ปี 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะเริ่มใช้ฉลากแสดงประสิทธิภาพ
รูปแบบใหม่ เพื่อให้มีรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานของนานา
ประเทศ  และเพื่อให้ง่ายต่อผู้บริโภคในการเข้าใจข้อมูลบนฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5  โดยฉลากรูปแบบ
ใหม่นี้จะเปลี่ยนมาใช้กับสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ที่ กฟผ. ให้การรับรองอยู่พร้อมกัน 

โดยรูปแบบของฉลากประสิทธิภาพมาตรฐานใหม่ ปี 2019 สำาหรับเครื่องปรับอากาศ เป็นดังนี้ 

โดยมาตรฐานปี 2019 สำาหรับเครื่องปรับอากาศนั้น เป็นดังนี้

มารู้จัก…ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
แบบใหม่กันเถอะ
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ชนิดเครื่อง
ปรับอากาศ ขนาดเครื่องปรับอากาศ

ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล SEER (Btu/h/W)

เบอร์ 5 เบอร์ 5 เบอร์ 5 เบอร์ 5 

แบบ Fixed 
Speed

ไม่เกิน 8,000 วัตต์
(≤ 27,296 Btu/h) 12.85 – 13.84 13.85 – 14.84 14.85 – 15.84 ≥15.85

ม�กกว่� 8,000 - 12,000 วัตต์
(> 27,296 - 40,944 Btu/h) 12.40 – 13.39 13.40 – 14.39 14.40 – 15.39 ≥15.40

แบบ Inverter

ไม่เกิน 8,000 วัตต์
(≤ 27,296 Btu/h) 15.00 – 17.49 17.50 – 19.99 20.00 – 22.49 ≥22.50

ม�กกว่� 8,000 - 12,000 วัตต์
(> 27,296 - 40,944 Btu/h) 14.00 – 16.49 16.50 – 18.99 19.00 – 21.49 ≥21.50

1.ระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ 
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ 3 ดาว

5.ค่าประสิทธิภาพ ใช้เพื่อเปรียบ
เทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นที่มี

ขนาดใกล้เคียงกัน

2.ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับรองฉลากฯ

3.ค่าไฟฟ้าต่อปี ใช้เป็นข้อมูล
ประมาณการค่าไฟฟ้า

4.ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
ทั้งยี่ห้อ รุ่น ขนาด



 ‘CVHH’ Trane Water Cooled Chiller

จ�กก�รพฒัน�อย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่รกัษ�คว�มเปน็
ผูน้ำ�ในระดบัโลกในเครือ่งทำ�คว�มเยน็แบบแรง
เหวี่ยง (Centrifugal chillers)  เทรนได้มีก�ร

พฒัน�ผลติภณัฑเ์ครือ่งทำ�คว�มเยน็ SERIES E รุน่ CVHH ทีใ่ชส้�ร
ทำ�คว�มเยน็ Next-Generation (R-1233zd (E)) ทีม่แีรงดนัต่ำ� และ
เป็นส�รทำ�คว�มเย็นที่มีค่� global warming potential ใกล้เคียง
กับศูนย์ (0) ซึ่งช่วยลดภ�วะโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องทำ�คว�มเย็น SERIES E ได้มีก�รออกแบบก�รไหลเวียนของ
อ�ก�ศแบบ COUNTER FLOW (ระบบไหลสวนท�งกัน) ทิศท�ง
ก�รไหลของน้ำ�และอ�ก�ศจะไหลสวนท�งกันซึ่งเป็นก�รไหลที่ทำ�ให้
ประสิทธิภ�พก�รถ่�ยเทคว�มร้อนระหว่�งน้ำ�และอ�ก�ศได้ดีที่สุด

จุดเด่นและข้อดีในการออกแบบเครื่องทำาความเย็นแบบ 
CenTraVac SERIES E 

 ● ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของระบบ thermody-
namic เพื่อให้ได้ประสิทธิภ�พสูงสุด

 ● มอเตอร์แบบ semi-hermetic จะทำ�ง�นในสภ�พแวดล้อมที่
เยน็และสะอ�ด ยดือ�ยขุองเครือ่งทำ�คว�มเยน็และขจดัคว�ม
ร้อนที่อ�จส่งผลกระทบต่อห้องเครื่องกล

 ● คอมเพรสเซอร์แบบ Multi-stage ทำ�หน้�ที่เพิ่มคว�มดัน
และอุณหภูมิส�รทำ�คว�มเย็นให้ได้ต�มที่ต้องก�ร ช่วยให้
ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเสถียรและเชื่อถือได้ในสภ�พก�รใช้
ง�นที่กว้�งขึ้น

สำ�หรับก�รใช้ส�รทำ�คว�มเย็น Next-Generation (R-1233zd (E)) 
เทรน ได้คำ�นึงถึงปัจจัยต่�งๆ เช่น คว�มปลอดภัย,ประสิทธิภ�พ, 
เสียง, คว�มน่�เชื่อถือ และผลกระทบตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น
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เครื่องทำาน้ำาเย็น
ประสิทธิภาพสูง…
รักษ์โลก
‘CVHH’ TRANE 
WATER COOLED 
CHILLER

ก�รเลือกส�รทำ�คว�มเย็นแรงดันต่ำ� R-1233zd (E) ช่วยให้เทรนยัง
คงได้รับก�รยอมรับและเชื่อถือในอุตส�หกรรมเครื่องปรับอ�ก�ศ 
เนื่องจ�กอุตส�หกรรมมีวิวัฒน�ก�รเปลี่ยนไปจ�กก�รเปลี่ยน
สภ�วะของส�รทำ�คว�มเย็น จ�ก HCFCs และ HFCs ไปสู่ก�รสร้�ง
ส�รทำ�คว�มเย็นแบบ low-GWP เช่น R-1233zd (E) แยกเป็นส�ร
ทำ�คว�มเย็น “A1” ต�ม ASHRAE Standard 34 R-1233zd (E) 
เป็นหนึ่งในตัวเลือก Olefin ที่ไม่ติดไฟในปัจจุบัน มีศักยภ�พในก�ร
ทำ�ให้โลกร้อนใกล้เคียงกับศูนย์และช่วยให้ประสิทธิภ�พของเครื่อง
ทำ�คว�มเย็นที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ส�รทำ�คว�มเย็นแรงดันต่ำ�
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของก�รออกแบบเครื่องทำ�คว�มเย็นแบบ 
Centrifugal chillers ของเทรน ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในปีพ.ศ. 2481

Technology leadership

Evaporator
Reduce pressure, Reduce cavitation / noise, ASME friendly 
construction lower cost.

Purge
Rotated purge unit 90 degree on the shell to improve man-
ufacturing and field service access. Adjusting expansion 
valve temperature setting to -4 °F to reduce potential of 
false pump outs.



 ‘CVHH’ Trane Water Cooled Chiller

Condenser discharge baffle design
CFD modeling identified 20% increase in vapor velocity 
over CTV.

Oil/motor cooling system
Supply oil to bearings at minimum flow = 10.6 GPM
Oil: Mineral oil (OIL22)
Refrigerant cooling system: Supply cooling fluid to motor.
Refrigerant source: Liquid refrigerant pulled from con-
denser sump.

4

Condenser drain
Design to minimize unit charge.

Condenser (Internal)

CVHH Compressor Comparison

Description CVHG/CVHF CVHH

Compressor Semi hermetic direct drive 2 and 3 stage centrifugal

Refrigerant R123 ER2 = R1233zd(E)

Bearing  
Arrangement

1 duplex set of angular contact bearings, 
1 radial hydrodynamic bearing

Hydrodynamic thrust bearing and 
journal bearings

Impeller RPM 2280 - 3600 (60Hz)
3000 (50Hz)

Construction Grey cast iron. 15 psig design pressure
(5x safety factor).

Grey cast iron. 50 psig design pressure
(5x safety factor).

Unloading Moveable inlet and interstage guide vanes

Motor 2-pole synchronous induction motor

Motor Cooling Pump fed liquid ref cond-to-cond, stator & annulus rotor air gap.

Joints
Major Castings: Loctite

Suction & Discharge Connections: o-ring
Economizer & Oil Drain: gasket

Major Castings: Loctite w/capture grooves.
All gaskets eliminated by loctite and 

o-rings Connections o-ring



Selecting cooling towers for efficiency (continued)

Selecting cooling towers for efficiency:

Range or approach? (continued)

Opportunity to engineer 

Now, we come to the fun part of the 
design process … the opportunity to 
exercise a bit of engineering judgment. 
There is a thermodynamic price to 
pay when the cooling tower range is 
increased. That penalty occurs at the 
chiller. We can pay that price now by 
specifying a more efficient chiller, or 
we can pay it later by allowing the 
increased cooling tower range to dimin-
ish chiller COP. The following example 
illustrates this concept. 

Alternative 1: Base design.

A middle school in Tennessee requires 
a chilled water system with 800 tons 
of cooling capacity (Alternative 1 
schematic). To meet the specification, 
the engineer has proposed an 800-ton 
centrifugal chiller; the unit under con-
sideration was selected at ARI condi-
tions and is the lowest cost centrifugal 
machine that complies with ASHRAE 
Standard 90.1’s minimum efficiencies. 
Pressure drops through the evapo-
rator and condenser do not exceed 
25 ft. The engineer also proposed a 
two-cell, cooling tower with two 20-hp, 
variable-speed fan motors. The tower’s 
cross-flow design was selected for its 
reliability, ease of maintenance, and 
low height. 

Another benefit of increasing the tower 
range from 9.4°F to 14°F is the drop 
in condenser flow rate from 2400 gpm 
to 1600 gpm. The corresponding re-
ductions in pressure drop decreased 
the required pump power from 40.16 
bhp to 15.89 bhp, even though the 
condenser water piping wasn’t resized: 

Reselecting the centrifugal chiller 
based on 99°F water leaving the con-
denser (due to the 14°F tower range) 
didn’t affect its capital and installation 
costs, but warmer condenser water 
increased the chiller’s annual energy 
consumption. An energy analysis con-
firmed, however, that the substantial 
capital cost reductions for the cooling 
tower and condenser water pump 
would not increase the overall operat-
ing cost of the chilled water system. 
Power reductions at the cooling tower 
and condenser water pump exceeded 
the chiller’s additional power consump-
tion. Ultimately, the projected energy 
consumption for the entire chilled wa-
ter system is 8 percent less than the 
base design: 

The tower selection is based on a range 
of 9.4°F and a flow rate of 2400 gpm, 
which is provided by a 40-hp condenser 
water pump. With the help of energy 
modeling software, the engineer esti-
mates annual energy consumption as 
follows:

Alternative 2: Wider range, smaller 
tower.

Increasing the cooling tower range can 
provide several benefits, including qui-
eter operation, a smaller footprint, low-
er capital investment, and less energy 
use. The design team first investigated 
the capital cost savings of increasing 
the cooling tower range to 14°F (Al-
ternative 2 schematic). In addition to 
reducing the initial cost of the cooling 
tower by 13 percent, it also reduced 
the tower footprint by 25 percent and 
its weight by 23 percent. 

“Having your cake and eating it, too.” 
In most cases larger ΔTs and the as-
sociated lower flow rates will not only 
save installation cost, but will usually 
save energy over the course of the year. 
This is especially true if a portion of the 
first cost savings is reinvested in more 
efficient chillers. With the same cost 
chillers, at worst, the annual operating 
cost with the lower flows will be about 
equal to “standard” flows but still at a 
lower first cost.

[From CoolingTools Chilled Water Plant Design 
Guide, Pacific Gas and Electric (PG&E), <http://
www.hvacexchange.com/cooltools/>]
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Alternative 3: Wider range, optimized 
system.

The school-district administration in 
our example was concerned about the 
capital costs of their buildings and 
equipment, but even more attentive 
to energy/ operation and maintenance 
costs—the total cost of ownership. 
Since available space for the cooling 
tower wasn’t a selection issue, the 
design team adopted a different tack. 
Could the benefit of a wider cooling 
tower range be “redirected” to improve 
the efficiency of the chilled water sys-
tem? What would happen if the range 
was increased without downsizing the 
cooling tower fill? To find out, the de-
sign engineer used the 14°F range and 
the dimensions of the original tower 
to reselect the tower for a third time 
(Alternative 3 schematic). This combi-
nation of parameters reduced the fan 
horsepower requirement from 40 hp to 
20 hp, which yielded financial benefits 
on two fronts: 

• A 5 to 6 percent reduction in the projected capital cost for the tower due to 
smaller fans, motors, and drives 

• A 51 percent reduction in the annual energy consumption projected for 
the tower 

Our engineer then reselected the centrifugal chiller, choosing heat-transfer op-
tions that would allow it to operate more efficiently at the higher tower range. 
These enhancements raised the cost of the chiller, but by less than 5 percent of 
the original estimate. 

Table 1 summarizes the results of all three selections in this example. The lowest 
total owning and operating cost resulted from increasing the tower range, coupled 
with cooling tower and chiller selections aimed at affordable efficiency.

Developing the energy data shown in Table 1 isn’t difficult. The chiller man-
ufacturer can easily provide full- and part-load efficiency data for the chiller 
of your choice at various condenser flow rates, while selection software from 
the cooling tower manufacturer will provide the required tower performance 
data. Energy modeling tools, such as Trane’s Chiller Plant Analyzer (which was 
used to generate the data in this newsletter), simplify comparisons of various 
chiller–tower–pump combinations.

Closing thoughts 

When it comes to reducing both the capital cost and operating expense of a 
chilled water system, cooling tower range can be a particularly potent tool. 

The greater the range, the greater the design team’s latitude to find creative 
and effective solutions to project constraints, such as the budgets for capital 
investment and operating expense (as in this example), or limitations related 
to noise or available space.

Table 1. Summary of selection result s for example chilled water system 

Alternative 1: Alternative 2: Alternative 3: 
Base design Smaller tower Optimized system 

Cooling tower range 9.4°F 14°F 14°F 

Condenser water flow 2400 gpm 1600 gpm 1600 gpm 

Cooling tower parameters 

Footprint 18.75 × 22.08 ft 17.0 × 18.08 ft 18.75 × 22.08 ft 

Weight 38,050 lb 29,136 lb 37,726 lb 

Cells 2 2 2 

40 hp 40 hp 20 hp Fan power (total) 

12.23 ft 12.16 ft 12.23 ft Static lift 

Pressure drops 

Condenser 26.41 ft 

Cooling tower 12.23 ft 

Pipes, valve fittings  11.56 ft  

Pump power required 40.16 bhp 

Chiller efficiency 6.18 COP 

Annual energy consumption 

12.34 ft 20.68 ft 

12.16 ft 12.23 ft 

5.32 ft  5.32 ft  

15.90 bhp 20.39 bhp 

5.76 COP 6.09 COP 

Centrifugal chiller 259,776 kWh 278,389 kWh 263,325 kWh 

Cooling tower 66,911 kWh 64,878 kWh 32,437 kWh 

Condenser water pump 85,769 kWh 33,936 kWh 43,547 kWh 

Total for system 412,456 kWh 377,203 kWh 339,309 kWh 

Selecting cooling towers for efficiency (continued)
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สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งต�มประเภทของไฟ

ในก�รป้องกันและระงับอัคคีภัยมีคว�มจำ�เป็นอย่�ง
ยิ่งที่เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องทร�บเรื่องประเภทของไฟ เพื่อที่จะ
ส�ม�รถเลือกประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่�ง
ถูกต้อง และเหม�ะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในประเทศไทย
กม็กีฏหม�ยระบไุวว้�่บรษิทัจะตอ้งจดัใหม้กีารอบรม
เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงาน
ไม่น้อยกว่า 40% ของแต่ละแผนก

เครื่องดับเพลิงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (class) โดย
จำ�แนกต�มลักษณะของก�รเกิดเพลิงไหม้ และระบุ
ประเภทของเครื่องดับเพลิงไว้บนตัวถังเครื่องอย่�ง
ชัดเจนเป็นตัวอักษร A B C D และ  K ซึ่งเป็นข้อกำ�หนด
ม�ตรฐ�นส�กล ดังนี้

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

แบ่งตามประเภทของไฟ
ตามข้อกำาหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 
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1. ไฟประเภท A สัญลักษณ์ ตัวอักษร A อยู ่
 ในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีเขียว ตัว 
 อักษรสีดำา

 ● สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภ�พ เป็นรูปถังขยะและ
ท่อนไม้ที่ติดไฟ

 ●  เป็นไฟที่เกิดจ�กเชื้อเพลิง  ไม้  กระด�ษ  ผ้�  ย�ง 
และพล�สติก

 ●  เครื่องดับเพลิงที่ เหม�ะสำ�หรับใช้ในก�รดับ
ไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ�สะสมแรงดัน, 
เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน,  เครื่อง
ดบัเพลงิชนดิผงเคมแีหง้ ABC, เครือ่งดบัเพลงิ
ชนิดก๊�ซเหลวระเหยที่ไม่ทำ�ล�ยมลภ�วะ



สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งต�มประเภทของไฟ

2.  ไฟประเภท B สัญลักษณ์ ตัวอักษร B  อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำา

3.  ไฟประเภท C  สัญลักษณ์ตัวอักษร  C  อยู่ในรูปวงกลม พื้นสีฟ้า ตัวอักษรสีดำา

4.  ไฟประเภท D   สัญลักษณ์ ตัวอักษร D  อยู่ในรูปดาวห้าแฉก พื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำา

5.   ไฟประเภท K    สัญลักษณ์   ตัวอักษร   K อยู่ในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า  พื้นสีดำา  
 ตัวอักษรสีขาว

 ● สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภ�พ เป็นรูปถังใส่น้ำ�มันที่ติดไฟ

 ●  เป็นไฟที่เกิดจ�กเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ  น้ำ�มันเบนซิน, น้ำ�มัน
ดีเซล,  สี,  ส�รละล�ย  

 ●  เครื่องดับเพลิงที่เหม�ะสำ�หรับใช้ดับไฟ คือ  ชนิดโฟมสะสม 
แรงดัน, ชนิดผงเคมีแห้ง ABC,   ชนิดค�ร์บอนไดออกไซด์, 
ชนิดก๊�ซเหลวระเหยที่ไม่ทำ�ล�ยมลภ�วะ

 ● สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภ�พ เป็นรูปปลั๊กไฟที่ลุกติดไฟ

 ●  เป็นไฟที่เกิดจ�กเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้� 

 ●  เครื่องดับเพลิงที่เหม�ะสำ�หรับดับไฟ คือ ชนิดผงเคมีแห้ง 
ABC, ชนิดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์, ชนิดก๊�ซเหลวระเหย
ที่ไม่ทำ�ล�ยมลภ�วะ

 ● สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภ�พ เป็นรูปเฟืองโลหะติดไฟ

 ●  เป็นไฟที่เกิดจ�กเชื้อเพลิงที่เป็น โลหะลุกติดไฟ

 ●  เครื่องดับเพลิงที่เหม�ะสำ�หรับดับไฟ คือ ชนิดผงเคมีโซเดีย
มครอไรด์

 ●  สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภ�พ เป็นรูปกระทะทำ�อ�ห�รที่
ลุกติดไฟ

 ●  เป็นไฟที่เกิดจ�กเชื้อเพลิงน้ำ�มันทำ�อ�ห�ร น้ำ�มัน
พืช,  น้ำ�มันจ�กสัตว์ และไขมัน

 ●  เครือ่งดบัเพลงิทีเ่หม�ะสำ�หรบัดบัไฟ คอื เครือ่งดบั
เพลิงชนิดน้ำ�ผสมส�รโปตัสเซี่ยมอะซิเตท
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ปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้หลายประเภท ดังนั้นจึง
อาจเห็นถังดับเพลิงที่ติดป้าย A-B หรือ B-C  หรือแม้แต่ A-B-C ได้ นอกจากนี้เครื่องดับ
เพลิงยังแบ่งเป็นหลายชนิด ขึ้นอยู่กับสารที่บรรจุไว้ในถัง

1. ผงเคมีแห้ง เป็นผงส�รเคมีที่ถูกบรรจุอยู่ในถังที่อัดก๊�ซที่ไม่ติดไฟไว้ เมื่อกดปุ่ม 
ก๊�ซก็จะผลักดันให้ผงเคมีออกจ�กถัง

2. ฮาลอน (Halon) เป็นส�รดับเพลิงที่มีลักษณะเป็นก๊�ซ นิยมใช้ดับเพลิงที่ลุกไหม้
สิ่งที่มีค่� เช่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้องผ่�ตัด เพร�ะเมื่อฉีด
ไปแล้วจะไม่ทิ้งคร�บไว้ตรงบริเวณที่ฉีด หรือทำ�คว�มสะอ�ดได้ง่�ย แต่มีข้อเสียคือ
ส�ม�รถดับเพลิงได้ในระยะใกล้ๆเท่�นั้น

3. น้ำา เป็นถังดับเพลิงที่บรรจุน้ำ�ธรรมด�และก๊�ซที่ถูกอัดไว้ เหม�ะสำ�หรับดับเพลิง 
Class A เท่�นั้น

4. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊�ซที่ถูกอัดแน่นจนเป็นของเหลวเมื่อฉีดออกม�
จะเกิดโฟมที่เย็นจัด  ช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีม�กกับไฟไหม้ 
Class B และ C แต่ส�ม�รถดับไฟได้ดีที่ระยะเพียง 3-8 ฟุต

ที่ม� : 
http://www.samsenfire.com/article/83-fire-calss.html
http://www.c-safety.com/10_fire/04_fireknowledge.html
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