
คำ�ตอบสำ�หรบัมืออ�ชพี
เทคโนโลยกี�รทำ�คว�มสะอ�ดสำ�หรบัทุกพ้ืนผิว



ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้งเป็นอย�่งไร?

เม็ดน้ำ�แข็งแห้งถูกขบัเคล่ือนด้วยคว�มเรว็เหนือเสียงโดยแรงดันลม เม่ือเกิดก�รกระแทกกับพ้ืนผิวท่ีต้องก�รทำ�คว�มสะอ�ด 
น้ำ�แข็งแห้งจะทำ�ให้เกิดคว�มรอ้นระดับไมโคร (เกิดจ�กอุณหภูมิท่ีเย็นจัดท่ี -79ºC) ซึ่งจะทำ�ล�ยพันธะระหว�่งส�รเคลือบและพ้ืนผิว 
กระแสลมแรงดันสูงจะขจัดส่ิงสกปรกออกจ�กพ้ืนผิว ในขณะท่ี เม็ดน้ำ�แข็งแห้งจะระเหยกล�ยเป็นไอ (ระเหิด) ต่อหน้�ต่อต�คุณ

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้ง เป็นท่ีแพรห่ล�ยอย�่งรวดเรว็ในวงก�รอุตส�หกรรม เน่ืองจ�กกระบวนก�รผลิต ม�ตรฐ�น ก�รรบัรอง
ด้�นส่ิงแวดล้อม และควบคู่ไปถึงคว�มตระหนักท่ีเพ่ิมขึ้นในด้�นผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจ�กกระบวนก�รผลิตในอุตส�หกรรมต่�งๆ วธิกี�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดแบบธรรมช�ติน้ี ใชเ้ม็ดท่ีผลิตขึ้นจ�กกระบวนก�รนำ�ค�รบ์อนไดออกไซด์เหลว (CO2) ม�ขย�ยเพ่ือผลิตส�รท่ีมีลักษณะเหมือน
หมิะ ซึ่งถูกบีบอัดผ่�นแม่พิมพ์เพ่ือผลิตเม็ดน้ำ�แข็งแห้งแบบแข็ง ประโยชน์ด้�นส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยส�รธรรมช�ติ แทนท่ี
ก�รใชส้�รเคมี และลดคว�มจำ�เป็นในก�รกำ�จดัของเสียมีพิษให้เหลือน้อยท่ีสุด

เทคโนโลยขีองเร�มีประโยชน์ม�กม�ย

1. ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยส�รธรรมช�ติ ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้งใชเ้ม็ดน้ำ�แข็งแห้งท่ีทำ�ม�จ�กส�รเดียวกับน้ำ�อัดลม วธิน้ีีไม่ก่อให้
เกิดของเสียมีพิษเชน่เดียวกับก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยทร�ย โซด� น้ำ� หรอืกรวด ก�รพ่นน้ำ�แข็งแห้งยงัม�แทนท่ีก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยส�รเคมี
และตัวทำ�ละล�ย

2. ปลอดภัยต่อระบบไฟฟ้� กระบวนก�รเอนกประสงค์น้ีทำ�คว�มสะอ�ดส่ิงสะสมจำ�นวนม�กโดยไม่สร�้งคว�มเสียห�ยต่อบรเิวณท่ีบอบบ�ง เชน่ 
อุปกรณ์ไฟฟ้� สวติช ์ส�ยไฟ เซน็เซอรไ์ฟฟ้� และอ่ืนๆ
 

3. ไม่มีคว�มเสียห�ย ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้งน้ันแห้งสนิท ไม่กัดกรอ่น และไม่เป็นพิษ กำ�จดัส่ิงปนเป้ือนส่วนใหญ่ได้อย�่งรวดเรว็
โดยไม่ทำ�ล�ยสวติช ์แผงไฟ ส�ยไฟ ท่อ ส�ยพ�น อุปกรณ์ทำ�คว�มเยน็ และปลอดภัยในก�รใชง้�นกับไฟฟ้�

4. ไม่ต้องหยดุก�รผลิต กระบวนก�รน้ีรวดเรว็และแห้งสนิท น้ำ�แข็งแห้งจะห�ยไปเม่ือสัมผัสกับพ้ืนผิว และส�ม�รถดำ�เนินก�รได้โดยไม่ต้อง
ถอดประกอบและไม่ต้องใชเ้วล�ในก�รทำ�ให้แห้ง
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เร�เสนอวธิแีก้ปัญห�ให้กับทุกพ้ืนผิว!
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รวมหัวฉีดพ่น    2 หัวฉีดท่ีเลือก:    1 หัวฉีดส้ันพรอ้ม
     3 มม. - กระแสลมต้ังแต่ 1 ลบ.ม./น�ที  3 หัวเสียบเลือก: 
     4 มม. - กระแสลมต้ังแต่ 1.5 ลบ.ม./น�ที  4-5-6-7-8-9-10 มม.
     5 มม. - กระแสลมต้ังแต่ 2.5 ลบ.ม./น�ที 
 
ม�ตรฐ�นท่อ    ส�ยย�งไรซ้ลิิโคน คว�มย�ว 5    ส�ยย�งไรซ้ลิิโคน คว�มย�ว 7 
     เมตร เส้นผ่�นศูนยก์ล�ง ½”   เมตร เส้นผ่�นศูนยก์ล�ง 3/4”

แรงดัน    2-12 บ�ร ์     2-16 บ�ร์

อัตร�ก�รใชน้้ำ�แข็งแห้ง   10-30 กิโลกรมั/ชัว่โมง   25-90 กิโลกรมั/ชัว่โมง

ขน�ดถัง    8 กิโลกรมั    25 กิโลกรมั

คว�มกว�้ง    480 มิลลิเมตร    400 มิลลิเมตร 

คว�มลึก    550 มิลลิเมตร    780 มิลลิเมตร

คว�มสูง    610 มิลลิเมตร(ไม่รวมมือจบั)    1110 มิลลิเมตร
     895 มิลลิเมตร(รวมมือจบั)

น้ำ�หนัก    32 กิโลกรมั    86 กิโลกรมั

เครื่องส่ัน    ไฟฟ้�     ไฟฟ้�

ชุดลดแรงดัน    เฟสโต้ 1/2”    เฟสโต้ 1”

โครงสร�้ง    สแตนเลส     สแตนเลส

ฝ�ปิด    สแตนเลส     สแตนเลส

IBLmini               IBL3000
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ได้รบัก�รพัฒน�โดยคว�มรว่มมืออย�่งใกล้ชดิกับลูกค้�ซึ่งมีคว�มต้องก�รเฉพ�ะในก�รใชง้�นเครื่องพ่นน้ำ�แข็งแห้งในสภ�พแวดล้อมท่ีมีคว�ม
ท้�ท�ยม�กม�ย ขน�ดและคว�มเรยีบง่�ยผสมผส�นกับคว�มแข็งแกรง่และคว�มทนท�นเป็นข้อได้เปรยีบท่ีสำ�คัญ ด้วยคว�มกว�้งโดยรวม
เพียง 400 มม. ทำ�ให้ส�ม�รถเคล่ือนย�้ยเครื่องจกัรเข้�และรอบๆ พ้ืนท่ีแคบได้ง่�ย โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในระหว�่งเครื่องจกัรทำ�ก�รผลิต ซึ่ง
ชว่ยให้ผู้ปฏิบัติง�นเข้�ใกล้จดุทำ�คว�มสะอ�ดม�กขึ้น และด้วยเหตุน้ีจงึส�ม�รถทำ�ง�นกับส�ยฉีดพ่นท่ีมีคว�มย�วส้ันกว�่ ซึ่งให้ผลก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดท่ีดีขึ้น ท้ังน้ีท้ังน้ันตัวเครื่องท่ีแคบลงไม่ได้หม�ยคว�มว�่ถังเก็บน้ำ�แข็งแห้งจะมีขน�ดเล็ก IBL3000 รองรบัน้ำ�แข็งแห้งม�กกว�่ 25 กก. 
ซึ่งสำ�หรบัก�รใชง้�นส่วนใหญ่จะใชง้�นได้น�นม�กกว�่ 30 น�ทีก่อนจะต้องทำ�ก�รเติม

คว�มเรยีบง่�ยและคว�มทนท�น
อุปกรณ์ท่ีถูกใชง้�นและเคล่ือนย�้ยไปม�ในพ้ืนท่ีแคบหม�ยถึงคว�มเส่ียงท่ีจะเกิดคว�มเสียห�ยต่อเครื่อง น่ันคือเหตุผลท่ีเร�ออกแบบก�ร
ทำ�ง�นของอุปกรณ์ด้วยส่วนประกอบท่ีไม่ยื่นออกม�จ�กตัวเครื่อง (เส่ียงต่อก�รแตกหัก) และในขณะเดียวกันส่วนประกอบท้ังหมดก็ได้รบัก�ร
ปกป้องไวด้้�นหลังมือจบัท่ีด้�นหลังของตัวเครื่อง

IBLmini

เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำ�หรบับรษัิทท่ีต้องก�รทำ�คว�มสะอ�ดชิน้ส่วนและพ้ืนผิวขน�ดเล็ก โดยไม่มีข้อจำ�กัดด้�นป๊ัมลมท่ีมีอัตร�ก�รไหลของ
อ�ก�ศสูง IBLmini ส�ม�รถใชใ้นก�รบำ�รุงรกัษ�ประจำ�วนัสำ�หรบัอุปกรณ์ประมวลผลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรอืทำ�คว�มสะอ�ดชิน้ส่วน
เป็นครัง้คร�วได้อย�่งง่�ยด�ย

ข้อกำ�หนดด้�นอ�ก�ศ
ประโยชน์ท่ีสำ�คัญท่ีสุดอย�่งหน่ึงของ IBLmini (นอกเหนือจ�กร�ค�) คือได้รบัก�รออกแบบม�ให้ทำ�ง�นโดยใชแ้หล่งจ�่ยอ�ก�ศของโรงง�น 
โรงง�นส่วนใหญ่มีคอมเพรสเซอรท่ี์สร�้งแรงดัน 7 บ�รแ์ละปรมิ�ตรอ�ก�ศ 500 ถึง 3000 ลิตร/น�ทีเท่�น้ัน ซึ่งสำ�หรบัง�นทำ�คว�มสะอ�ด
ส่วนใหญ่ด้วย IBLmini ก็น่�จะเพียงพอเพ่ือให้ได้ผลลัพธต์�มท่ีต้องก�ร
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หัวฉีดสำ�หรบั IBL 3000

ก�รเลือกหัวฉีดท่ีถูกต้องเพ่ือชว่ยให้ผู้ใชส้�ม�รถรกัษ�แรงดันท่ีจ�่ยได้
 

 - 5 และ 6 มม. สำ�หรบัปรมิ�ณลมต่ำ�

 - 7 และ 8 มม. สำ�หรบัปรมิ�ตรลมป�นกล�ง

 - 9 และ 10 มม. สำ�หรบัปรมิ�ณลมสูง

อุปกรณ์เสรมิ

นอกจ�กหัวฉีดพ่นท่ีหล�กหล�ยแล้ว เร�ยงัมีอุปกรณ์เสรมิอีกม�กม�ยท่ีจะทำ�ให้ก�รขนย�้ยและก�รจดัเก็บง่�ยขึ้น ท้ังหมดถูกจดัลำ�ดับอยูใ่น
ตำ�แหน่งท่ีถูกต้องทำ�ให้ง่�ยต่อก�รใชง้�น

ตัวยดึหัวฉีดพ่นด้�นหน้� IBL3000

ตัวยดึปืนฉีดและส�ยไฟ
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ก�รเลือกหัวฉีด IBL 3000

ไม่จำ�เป็นต้องมีกำ�ลัง/คว�มเรว็ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดสูงสุดเสมอไป ประโยชน์ท่ีชดัเจนท่ีสุดประก�รหน่ึงของน้ำ�แข็งแห้งคือส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพ้ืนผิวท่ีละเอียดอ่อนได้โดยไม่เกิดคว�มเสียห�ย อย�่งไรก็ต�ม เพ่ือให้ได้ก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีรวดเรว็ท่ีสุดบนพ้ืนผิวท่ี
อ�จมีคว�มเสียห�ย เชน่ พ้ืนผิวเหล็ก ปัจจยัเหล่�น้ีจะต้องถูกควบคุมเป็นอย�่งดี

แรงดันลม

ปืนพ่นและส�ยย�งถูกออกแบบม�สำ�หรบัแรงดันสูงสุด 16 บ�ร ์แรงดันท่ีสูงขึ้นทำ�ให้ส�ม�รถขจดัคร�บสกปรกท่ีเก�ะติดกับพ้ืนผิวได้ดีม�กขึ้น.

ปรมิ�ณลม

IBL3000 มีท่อท�งเดินจรงิ 1 น้ิวตลอดท�งในเครื่องจกัร ซึ่งให้อัตร�ก�รไหลสูงถึง 15 ลบ.ม./น�ที อ�ก�ศม�กขึ้นเท่�กับก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีเรว็
ขึ้น อย�่งไรก็ต�ม ห�กคุณส�ม�รถทำ�ง�นกับอัตร�ก�รไหลของอ�ก�ศท่ีต่ำ�กว�่ คุณก็จะประหยดั ไม่เพียงแต่ในก�รใชไ้ฟฟ้�เท่�น้ัน แต่ยงัรวมถึง
ก�รลงทุนในคอมเพรสเซอรข์น�ดใหญ่และมีร�ค�แพงกว�่ด้วย

หัวพ่นย�ว

เพ่ือสร�้งคว�มเรว็ลมสูงสุดในหัวฉีดประสิทธภิ�พสูง อ�ก�ศและน้ำ�แข็งแห้งจะต้องเรง่คว�มเรว็
ในมุมท่ีกำ�หนด 3-5 องศ� ก�รคำ�นวณและก�รทดสอบแสดงให้เห็นว�่หัวฉีดท่ีมีคว�มย�ว 600-
700 มม. ให้ผลลัพธท่ี์ดีท่ีสุด หัวฉีดท่ีมีคว�มย�วน้ีจะต้องมีน้ำ�หนักเบ�ท่ีสุดเท่�ท่ีจะเป็นไปได้ และ
ผู้ใชง้�นส�ม�รถจดัก�รได้ง่�ย ในขณะท่ีให้กำ�ลังแรงชะล้�งสูงสุด เรข�คณิตของหัวฉีดดังกล่�วจะ
กว�้งขึ้นท่ีป�ก ซึ่งสำ�หรบัหัวฉีดส่วนใหญ่จะมีคว�มกว�้ง 30-40 มม. ก�รกำ�หนดค่�อ่ืนๆ ท้ังหมด
ทำ�ให้ก�รเลือกท่ีเหม�ะสมท่ีสุดสำ�หรบัก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีรวดเรว็และรุนแรงท่ีสุด

หัวพ่นกว�้ง

ก�รเลือกหัวฉีดท่ีกว�้งกว�่น้ันให้ก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีนุ่มนวลกว�่ม�ก ในขณะท่ียงัทำ�คว�ม
สะอ�ดพ้ืนท่ีได้กว�้งกว�่ด้วย ป�ก 80-90 มม. ให้ผลก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ียอมรบัได้

หัวพ่นส้ัน

ในสถ�นก�รณ์ท่ีก�รเข้�ถึงพ้ืนท่ีท่ีต้องทำ�คว�มสะอ�ดไม่สะดวกหรอืเข้�ถึงย�ก หัวฉีดท่ีส้ันกว�่
คือท�งออกเดียว
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ก�รบดน้ำ�แข็งแห้ง

สำ�หรบัก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีละเอียดอ่อน ส�ม�รถใชเ้ครื่องบดเพ่ือแยกน้ำ�แข็งแห้งออกเป็น
อนุภ�คขน�ดเล็ก หลักก�รคือน้ำ�แข็งแห้งจะผ่�นแผ่นต�ข่�ย แผ่นต�ข่�ยม�พรอ้มกับรูขน�ด
ต่�งๆ เพ่ือปรบัขน�ดของเมล็ด “บด” โดยให้แรงกระแทกในระดับต่�งๆ ต�มน้ำ�หนักและคว�ม
รุนแรงในก�รทำ�คว�มสะอ�ด

หัวพ่นโค้ง

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องจกัรท่ีมีชอ่งเปิดเล็กๆ บ�งครัง้ต้องใชห้ัวฉีดแบบโค้ง หัวฉีด 45 องศ�
ชว่ยให้เข้�ถึงและทำ�คว�มสะอ�ดได้ง่�ยขึ้นในพ้ืนท่ีแคบ หัวฉีดแบบโค้งส�ม�รถใชไ้ด้ท้ังแบบหัว
ฉีดส้ันหรอืย�ว

ก�รเลือกหัวฉีด IBLmini

IBLmini มีหัวฉีดพ่นหล�ยแบบให้เลือกใชเ้หมือนกัน

หัวฉีดพ่นม�ตรฐ�น   หัวฉีดพ่นแบบกว�้ง  หัวฉีดพ่นแบบโค้ง                     เครื่องบด

เส้นผ่�นศูนยก์ล�งคอ

ห�กคุณต้องทำ�ง�นกับหัวฉีดท่ีมีชอ่งเปิดเต็ม 1 น้ิว อ�ก�ศท่ี “ขย�ยตัว” จะทำ�ให้แรงดันและคว�มเรง่ท่ีเกิดขึ้นลดลงอย�่งม�ก เพ่ือหลีกเล่ียง
ปัญห�น้ี จำ�เป็นต้องมีข้อจำ�กัดในกระแสลม ทำ�ได้โดยก�รจำ�กัดหัวฉีดไม่ว�่จะเป็นส่วนคงท่ีของหัวฉีดเชน่สำ�หรบั IBLmini ซึ่งคุณส�ม�รถใช้
หัวฉีดขน�ด 3 มม. 4 มม. หรอื 5 มม. หรอืแบบท่ีเร�ทำ�ในหัวฉีดสำ�หรบั IBL3000 ซึ่งคุณส�ม�รถเปล่ียนหัวฉีดเสรมิ เพ่ิมแรงดันก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดสูงสุด ก�รเปล่ียนหัวฉีดเสรมิชว่ยให้คุณประหยดัค่�ใชจ้�่ยได้ม�ก เน่ืองจ�กคุณส�ม�รถใชเ้ปล่ียนหัวฉีดเสรมิแบบต่�งๆ กันสำ�หรบัหัวฉีด
ตัวเดียวได้

* เส้นผ่�นศูนยก์ล�งของคอบ่งบอกว�่ต้องใชก้ระแสลมเท่�ใดเพ่ือรกัษ�แรงดัน
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น้ำ�แข็งแห้งเป็นรูปแบบของแขง็ของค�รบ์อนไดออกไซด์ 
ซึง่เป็นท่ีรูจ้กักันดีและมักใชใ้นอุตส�หกรรมอ�ห�ร ไรซ้ึง่
คว�มชืน้และไม่จำ�เป็นต้องใชส้�รเคมี

เ ร � นำ � เ ส น อ โ ซ ลูชัน ก � ร พ่น น้ำ � แ ข็ง แ ห้ง สำ � ห รับ
อุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ท่ีมีก�รใช้ง�นประจำ�วันกับ
เครือ่งจกัรขน�ดเล็กท่ีใชอ้�ก�ศต่ำ�สำ�หรบัก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดต�มกำ�หนดเวล�

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้งของอุปกรณ์แปรรูปอ�ห�รได้รบัก�รยอมรบัอย�่งกว้�งขว�งว่�เป็นวิธท่ีีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในก�รกำ�จดั
ไขมัน ส่ิงสกปรก อ�ห�รท่ีเหลือ ฝุ่นละออง แป้ง น้ำ�มัน ค�รบ์อนอบ ยสีต์ ฯลฯ และท่ีสำ�คัญอีกด้วย

• ก�รลดต้นทุนแรงง�น = OpEx . ท่ีลดลง
• ลดก�รสึกหรอของเครื่องมือและยดือ�ยกุ�รใชง้�นของเครื่องจกัร = CapEx . ต่ำ�ลง
• ลดก�รใชส้�รเคมี = ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น

อุปกรณ์และชิน้ส่วนส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดได้ขณะใชง้�น

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด 100% น้ีจะป้องกันก�รเติบโตของแบคทีเรยี แม้ในพ้ืนท่ีท่ีเข้�ถึงย�กเชน่

• ส�ยพ�นลำ�เลียง    • สวติช ์     • เครื่องสไลด์
• ส�ยก�รบรรจ ุ    • แผงควบคุม    • มิกเซอร์
• มอเตอร ์     • เต�อบ
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กระบวนก�รทำ�อ�ห�ร



อุปกรณ์อัตโนมัติท้ังหมดได้รบัประโยชน์จ�ก “ระบบทำ�คว�มสะอ�ดแบบไร้
สัมผัส NO CONTACT CLEANING SYSTEM”

วสัดุน้ำ�หนักเบ�ท่ีใชใ้นก�รผลิตหัวปืน กรปิเปอร ์ และสถ�นีเครื่องมือได้รบั
คว�มเสียห�ยจ�กวธิกี�รกำ�จดัตะกรนัและเศษซ�กแบบด้ังเดิม น้ำ�แข็งแห้ง
ชว่ยขจดัปัญห�ท่ีเกิดจ�กส�รปนเป้ือนโดยไม่ทำ�ให้อุปกรณ์เสียห�ย

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้งชว่ยลดก�รขูด ก�รสกัด ก�รตอก และก�ร
ใชน้้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดท่ีเป็นพิษ

ประสิทธภิ�พเพ่ิมขึ้นเน่ืองจ�กกรปิเปอร ์ ปืนเชื่อม ตำ�แหน่งหมุดและสถ�นี
เครื่องมือทำ�ง�นเหมือนใหม่ และเม่ือเกิดก�รบกพรอ่ง วศิวกรส�ม�รถแยก
และซอ่มแซมอุปกรณ์ท่ีบกพรอ่งได้อย่�งรวดเรว็โดยไม่ต้องขจัดตะกรนัท่ีย�ก
ออกจ�กก�รเชื่อม

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดกระบวนก�รท่ีสำ�คัญต่ออุตส�หกรรมก�รผลิตย�นยนต์

ก�รบำ�รุงรกัษ�อุปกรณ์ก�รผลิตอัตโนมัติเป็นประจำ�จะเพ่ิมปรมิ�ณและคุณภ�พท่ีต้องก�รจ�กอุตส�หกรรมก�รผลิต ด้วยเหตุน้ี จงึจำ�เป็นท่ีจะต้องมี
โปรแกรมก�รทำ�คว�มสะอ�ดแบบบูรณ�ก�รและก�รบำ�รุงรกัษ�เชงิป้องกันท่ีจดัเตรยีมไวแ้ละเฝ้�ติดต�ม เพ่ือยดือ�ยแุละก�รบรกิ�รของทรพัยสิ์นของคุณ

ส�รปนเป้ือนท่ีเกิดระหว�่งก�รผลิตอ�จเป็นแต่ไม่จำ�กัดเพียง จ�ระบ ีค�รบ์อน ตะกรนัจ�กก�รเชือ่ม ก�รกระเด็นของรอยเชือ่ม เรซนิ ก�ว และส�รเคมี

จ�กท้ังหมดท่ีกล่�วม�ห�กไม่มีก�รกำ�จดัออกเป็นประจำ� จะก่อตัวข้ึนในและรอบ  ๆ อุปกรณ์อัตโนมัติซึง่สร�้งคว�มเสียห�ยใหกั้บข้อต่อแกนข้อมือ แคลมป์
และกรปิเปอร ์ก�รระบุตำ�แหน่งหมุดและเซน็เซอรแ์สดงชิน้ส่วน และเม่ืออุปกรณ์ทำ�ง�นล้มเหลว ช�่งเทคนิคท่ีมีค่�บรกิ�รแพงม�ก จะต้องขจดัคร�บตะกรนั/ 
ส่ิงสกปรกก่อนก�รซอ่มแซม (ขย�ยเวล�ก�รหยดุทำ�ง�นของอุปกรณ์)
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ก�รทำ�คว�มสะอ�ดเป็นประจำ�ช่วยลดเวล�ท่ีจำ�เป็นสำ�หรับก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดแต่ละครัง้ และท่ีสำ�คัญกว�่น้ันคือลดก�รคัดแยกชิน้ส่วนท่ีไม่ผ่�น
ม�ตรฐ�นให้เหลือน้อยท่ีสุด.

ไม่มีฝุ่น น้ำ� หรอืส�รเคมีท่ีใช ้ทำ�ให้ได้พ้ืนผิวและคุณภ�พท่ีเหนือกว�่.

ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้งของแม่พิมพ์ สกรู เครื่องผสม ฯลฯ ในอุตส�หกรรมก�รฉีดพล�สติกและสไตโรพอร ์ส�ม�รถได้รบัประโยชน์จ�ก
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้ง ซึ่งให้ข้อดีเชน่:

• ลดต้นทุนแรงง�น
• ลดก�รสึกหรอของเครื่องมือ
• ลดอัตร�ของเสีย

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดในสถ�นท่ีโดยไม่ต้องถอดแม่พิมพ์ออกจ�กเครื่องฉีดพล�สติก 

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดเม่ือรอ้นเป็นข้อได้เปรยีบของก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้ง คืนอุปกรณ์กลับเข้�สู่ก�รผลิตอย�่งรวดเรว็ ไม่จำ�เป็นต้อง
รอให้เยน็และอุ่นซ้ำ�.

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีปกติจะใชเ้วล�หล�ยชัว่โมงส�ม�รถทำ�ได้ในไม่ก่ีน�ที.

ก�รกำ�จดัวสัดุกันล่ืน จ�รบี และส�รตกค้�งออกจ�กวสัดุก�รผลิตโดยไม่ทำ�ให้แม่พิมพ์หรอือุปกรณ์เสียห�ย.
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ก�รทำ�คว�มสะอ�ดในสถ�นท่ีโดยไม่ต้องถอดแม่พิมพ์ออกจ�กเครื่อง ก�รทำ�คว�มสะอ�ดเม่ือรอ้นเป็นข้อได้เปรยีบของก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วย
น้ำ�แข็งแห้ง คืนอุปกรณ์กลับเข้�สู่ก�รผลิตอย�่งรวดเรว็ ไม่จำ�เป็นต้องรอให้เยน็และอุ่นซ้ำ�.

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีปกติจะใชเ้วล�หล�ยชัว่โมงส�ม�รถทำ�ได้ภ�ยในเพียงไม่ก่ีน�ที ทำ�คว�มสะอ�ดในขณะท่ีรอ้น 
- เวล�หยดุทำ�ง�นน้อยลง ก�รทำ�คว�มสะอ�ดในสถ�นท่ีทำ�ง�น - เวล�หยดุทำ�ง�นน้อยลง ทำ�คว�มสะอ�ดได้ 100% - ก�รปฏิเสธน้อยลง เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม - ไม่มีส�รเคมี ลดต้นทุนแรงง�น - ปลอดภัยในก�รใชง้�น - ไม่มีของเสียจ�กก�รทำ�คว�มสะอ�ด

ด้วยต้นทุนก�รลงทุนท่ีสูงของแท่นหล่อย�ง ทำ�ให้ต้องมีอ�ยกุ�รใชง้�นท่ีย�วน�น ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้งเป็นวธิท่ีีนิยมในก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดแม่พิมพ์ย�งในชว่ง 30 ปีท่ีผ่�นม� เน่ืองจ�กเป็นวธิท่ีีรวดเรว็ มีประสิทธภิ�พ แห้ง และแน่นอนโดยไม่มีคว�มเสียห�ยใดๆ ต่อแม่
พิมพ์ท่ีมีมูลค่�สูง.

คว�มเรว็กระแทกและก�รขย�ยตัวของ CO2 จ�กก�รกระแทกทำ�ให้ส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดรูระบ�ยอ�ก�ศท่ีสำ�คัญในแม่พิมพ์ได้.
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ก�รทำ�คว�มสะอ�ดแม่พิมพ์ย�ง



ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้งจะขจัดส่ิงท่ีส�ม�รถ
ส่งเสริมก�รเจริญเติบโตของเชื้ อร�ควบคู่ไปกับก�ร
กำ�จดัเชื้อร�ท่ีมีอยูโ่ดยใชเ้ม็ดน้ำ�แข็งแห้ง - อุณหภูมิ
เยอืกแข็ง 78 ºC.

ก � ร ฟ้ื น ฟูวั ส ดุ ท่ี ป น เ ป้ื อ น ป ร ะ ส บ ค ว � ม สำ � เ ร็จ ใ น
อุตส�หกรรมต่�งๆ เชน่ อ�ค�รท่ีอยูอ่�ศัย ก�รก่อสร�้ง
และโรงง�นแปรรูป และจะชว่ยประหยดัเวล�และค่�ใช้
จ�่ยโดยไม่ต้องถอดประกอบ ก�รลดขยะท่ีเกิดจ�กก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดและฟ้ืนฟมู�กกว�่ก�รเปล่ียนวสัดุ

เชื้อร�และแบคทีเรยีส�ม�รถก่อให้เกิดปัญห�สุขภ�พได้ม�กม�ยเม่ือพบเห็นในชวีติประจำ�วนัและพ้ืนท่ีทำ�ง�น ส�เหตุท่ัวไปและแหล่งท่ีอยูอ่�ศัย
ของก�รเจรญิเติบโตของเชื้อร� ได้แก่ น้ำ�ท่วม ก�รรัว่ไหล ปัญห�ท่อประป� คว�มชื้นสูง และก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีไม่มีประสิทธภิ�พ โรคภูมิแพ้
กำ�ลังเพ่ิมสูงขึ้น ก�รติดเชื้อร�กล�ยเป็นเรื่องปกติ และก�รปนเป้ือนกล�ยเป็นคว�มเส่ียงในโรงง�นผลิต ครวัในร�้นอ�ห�ร และส่ิงอำ�นวยคว�ม
สะดวกสำ�หรบัจดัเก็บผลิตภัณฑ์และอ�ห�ร

คุณได้รบัประโยชน์จ�กก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้ง เน่ืองจ�ก:

• ง�นเสรจ็เรว็ขึ้น 60% ถึง 80%
• ปลอดภัยกว�่ สะอ�ดกว�่ ง่�ยกว�่ และเรว็กว�่
• ถอดสปอรข์องเชื้อร�ได้อย�่งท่ัวถึง
• ทำ�คว�มสะอ�ดอย�่งละเอียดในจดุท่ีคับแคบและรอบส่ิงกีดขว�ง
• ขจดัเชื้อร�ออกจ�กมุมแคบในโครงถัก ตง และมุม
• ชว่ยให้ทำ�คว�มสะอ�ดบรเิวณส�ยไฟและท่อประป�ได้โดยไม่เกิดคว�มเสียห�ย
• ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย ลดก�รกำ�จดัของเสีย 
• พ้ืนผิวแห้งสนิท ไม่มีส�รปนเป้ือนและโครงสร�้งไม่เสียห�ย
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ก�รแก้ไขแม่พิมพ์



ก�รนำ�เถ้�สังกะสีออกจ�กก�รชุบสังกะสีแบบจุม่รอ้น.

• ลดต้นทุนแรงง�น
• ลดปัญห�ก�รกำ�จดัของเสีย
• หลีกเล่ียงก�รขีดข่วนจ�กเครื่องมือ

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้งทำ�ให้กระบวนก�รทำ�คว�มสะอ�ดแห้งสนิทและไม่เกิดคว�มเสียห�ย.

• กำ�จดัขี้เถ้�สังกะสีและอนุภ�คอ่ืนๆ ท่ีไม่ต้องก�รได้อย�่งรวดเรว็
• ส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดได้ในขณะท่ีพ้ืนผิวยงัรอ้นอยู่
• ไม่มีก�รรัว่ไหลของน้ำ�ในพ้ืนท่ีก�รผลิต
• ตอบสนองอย�่งรวดเรว็.
• ผลลัพธท่ี์สมบูรณ์แบบส�ม�รถทำ�ได้โดยใชก้�รจ�่ยอ�ก�ศเพียงเล็กน้อย

ก�
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ก�รกำ�จัดจุดท่ีมีข้ีเถ้�สังกะสีทำ�ได้ภ�ยในไม่ก่ีวิน�ทีโดยไม่ทำ�ให้พ้ืนผิวเสีย
ห�ย เร�จดัห�อุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีส�ม�รถใชไ้ด้ในหล�ยสถ�นท่ีซึ่งมีแหล่ง
จ�่ยลมม�ตรฐ�นอยู่

ไม่มีก�รใชน้้ำ�หรอืส�รเคมีเพ่ือให้ได้พ้ืนผิวและคุณภ�พท่ีเหนือกว�่
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ก�รกำ�จดัเถ้�สังกะสี



ส่วนสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�นท�งรถไฟโดยปร�ศจ�กปัญห�คือระบบและเทคโนโลยท่ีีได้รบัก�รดูแลอย�่งดี

ทำ�คว�มสะอ�ดแผงควบคุมไฟฟ้� เครื่องปรบัอ�ก�ศ/ระบบทำ�คว�ม
รอ้น เบ�ะน่ัง ฯลฯ ด้วยน้ำ�แข็งแห้งมีข้อดีหล�ยประก�รเชน่:

• ลดคว�มเส่ียงของชอ็ตคัตและก�รหยดุทำ�ง�น
• ลดคว�มเส่ียงท่ีจะเกิดคว�มเสียห�ยต่อส่วนประกอบ
• ก�รทำ�คว�มสะอ�ดระบบควบคุมไฟฟ้�
• ทำ�คว�มสะอ�ดล่วงหน้�อย�่งรวดเรว็ก่อนทำ�ก�รตรวจสอบ
• ก�รทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องปรบัอ�ก�ศ / ระบบทำ�คว�มรอ้น
• ก�รทำ�คว�มสะอ�ดสปรงิและโชค้อัพ
• ทำ�คว�มสะอ�ดเบรคและชว่งล่�ง
• ปรบัปรุงคุณภ�พอ�ก�ศในรถไฟ รถโดยส�ร เครื่องบนิ ฯลฯ

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องดูดควันและพัดลมดูดอ�ก�ศเพ่ือลด
คว�มเส่ียงจ�กไฟไหม้.

ก�
รข

นส่
ง
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ก�รปกป้องและก�รรกัษ�อ�ยกุ�รใชง้�นท่ีย�วน�นของแม่พิมพ์คือกุญแจสำ�คัญสำ�หรบัผู้ผลิตทุกร�ย ก�รทำ�คว�มสะอ�ดแม่พิมพ์รองเท้�เป็น
ประจำ�โดยใชก้�รเป่�ด้วยน้ำ�แข็งแห้งทำ�ให้มีก�รจดัก�รสินทรพัยท่ี์สมบูรณ์แบบและด้วยเหตุน้ีจงึชว่ยลดค่� cap-ex.

แม่พิมพ์สำ�หรบัรองเท้�หรอืรองเท้�บู๊ตทุกชนิดต้องก�รแม่พิมพ์ท่ีทำ�คว�มสะอ�ดอย่�งสมบูรณ์แบบเพ่ือให้ได้ประสิทธภิ�พและรูปลักษณ์สูงสุด 
ก�รพ่นน้ำ�แข็งแห้งชว่ยให้ทำ�คว�มสะอ�ดแบบแห้งและไรฝุ่้นโดยไม่ต้องถอดแม่พิมพ์ออกจ�กส�ยก�รผลิต.

ก�รกำ�จดัคร�บสกปรกบนแม่พิมพ์อย�่งอ่อนโยนและไม่ทำ�ให้เกิดก�รเสียดสีชว่ยยดึอ�ยกุ�รใชง้�นของแม่พิมพ์ให้ย�วน�น 

และด้วยเหตุน้ีจงึชว่ยลดต้นทุนค่�ใชจ้�่ยด้�นอุปกรณ์ในกระบวนก�รใหม่ ก�รลดก�รใชส้�รเคมีหรอืกระบวนก�รท่ีเป็นอันตร�ยอ่ืนๆ ส�ม�รถ
แทนท่ีด้วยวธิกี�รพ่นน้ำ�แข็งแห้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
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ำ�ค
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ก�รทำ�คว�มสะอ�ดแม่พิมพ์รองเท้�
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น้ำ�แข็งแห้ง (ค�รบ์อนไดออกไซด์เหลวในรูปของแข็ง) เป็น
ท่ีรูจ้กักันดีในอุตส�หกรรมอ�ห�รเพ่ือก�รทำ�คว�มเยน็ เป็น
ท่ียอมรับว่�เป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซึ่ง
ส�ม�รถทดแทนก�รใชส้�รเคมีและก�รใชน้้ำ�ส่วนเกินได้

ไม่มีคว�มชื้น = ไม่มีแบคทีเรยี/เชื้อร�

เหตุผลท่ีร�้นเบเกอรีตั่ดสินใจเก่ียวกับก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแห้ง:

• ส�ยก�รผลิตแห้งเสมอและพรอ้มสำ�หรบัก�รผลิต (ไม่ต้องหยดุก�รผลิต).

• แกะฉล�กและก�วออกจ�กส�ยพ�นลำ�เลียงและเครื่องจกัร.

• ทำ�คว�มสะอ�ดบ�งส่วนโดยไม่ต้องปิดเครื่อง.

• ก�รทำ�คว�มสะอ�ดหลังค�ถึงพ้ืน (โคมไฟ ส�ยไฟ ฯลฯ) โดยไม่ต้องคลุมอุปกรณ์ (แห้ง).

• ทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องจกัรภ�ยใน รอบ ๆ ตลับลูกปืน มอเตอร ์ไฟฟ้� ฯลฯ.

เบ
เก

อร
ี่

เบเกอรี่
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ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�แข็งแหง้มีประโยชน์ต่ออุตส�หกรรมต่�งๆ ม�กม�ย นอกจ�กก�รนำ�เสนอในโฟลเดอรน้ี์แล้ว เร�ยงัเสนอส�ม�รถ
ทำ�ง�นรว่มกับคุณอย�่งใกล้ชดิเพ่ือค้นห�โซลูชนัสำ�หรบัอุตส�หกรรมของคุณ
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ก�รผลิตเม็ดน้ำ�แขง็แห้งท่ีมีคว�มหน�แน่นสูงมีขอ้ดีหล�ยประก�ร.

•ก�รส่งมอบ/ก�รผลิตโดยท่ีรวดเรว็
• ลดก�รสูญเสียโดยก�รผลิตเฉพ�ะท่ีจำ�เป็น
• เม็ดสดเพ่ือก�รทำ�คว�มสะอ�ดหรอืทำ�คว�มเยน็ท่ีดีขึน้

ปัจจยัท่ีสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�ซื้อเครื่องทำ�น้ำ�แข็งแหง้คือ นอกเหนือไปจ�กขอ้เท็จจรงิท่ีชดัเจน
ว�่คุณต้องก�รต้นทุนก�รลงทุนท่ีต่ำ�ท่ีสุด คุณยงัจะได้เครื่องจกัรท่ีมีส่วนประกอบท่ีเชื่อถือได้ซึง่
เป็นท่ีรูจ้กัดี โดยมีค่�บำ�รุงรกัษ�น้อยท่ีสุด

เค
รื่ อง

อัด
เม็

ด 
DI

P1
00

เครื่องทำ�น้ำ�แข็งแห้ง Intelblast DIP100

นอกจ�กตู้สแตนเลสท่ีทนท�น 100% แล้ว เร�ยงั
ใชเ้ฉพ�ะส่วนประกอบจ�ก Danfoss, Siemens และ
ระบบไฮดรอลิกส์ประสิทธิภ�พสูงเป็นส่วนประกอบ
หลักสำ�หรบัก�รทำ�ง�นของเครื่องอัดเม็ด Intelblast 
DIP100

เม่ือผลิตน้ำ�แข็งแห้ง ก�รแปลง CO2 เหลวเป็น
น้ำ�แข็งแห้งจะมีค�รบ์อนไดออกไซด์เหลวประม�ณ 2.5 
กก. เพ่ือผลิตน้ำ�แข็งแห้ง 1 กก.

ก�รออกแบบพิเศษสำ�หรบัก�รจ�่ย CO2 เหลวไปยงั
ห้องกดทำ�ให้ก�รแปลงเข้�ใกล้ 2.2 ม�กขึ้น แน่นอนว�่
ยงัต้องติดต้ังถัง LCO2 และท่อจ�่ยจ�กถังไปยงัเครื่อง
อัดเม็ดให้เป็นไปต�มแนวท�งของเร�

ตู้สแตนเลสได้รบัก�รออกแบบเพ่ือให้ส�ม�รถเคล่ือนย�้ยไปม�ได้อย�่งง่�ยด�ยด้วยรถยก ซึง่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รทำ�คว�มสะอ�ดรอบๆ และ
ใต้เครื่องเป็นประจำ�และง่�ยด�ย แผงท่ีถอดออกได้ขน�ดใหญ่ชว่ยใหเ้ข้�ถึงชิน้ส่วนท้ังหมดภ�ยใน pelletizer ได้อย�่งง่�ยด�ยในก�รบำ�รุงรกัษ�
ต�มปกติและคุ้มค่�.

ก�รควบคุมเครื่องอัดเม็ดส�ม�รถเข�้ถึงได้จ�กจอแสดงผลขน�ดใหญ่ มีแอปพลิเคชนัก�รควบคุมระยะไกลเพ่ือเริม่/หยดุเครื่องอัดเม็ด.

ใครจะได้ประโยชน์จ�กก�รผลิตมีน้ำ�แข็งแหง้?
• ลูกค้�และผู้ใชน้้ำ�แขง็แห้งท่ีมีระยะเวล�ขนส่งน�นและไกลจ�กซพัพล�ยเออร์
• ลูกค้�ท่ีต้องก�รเวล�ตอบสนองท่ีรวดเรว็ จ�กก�รส่ังซื้อเพ่ือใช้
• ลูกค้�ท่ีคำ�นวณก�รชำ�ระคืนแสดงใหเ้หน็ก�รออมท่ีสำ�คัญ ก�รคำ�นวณต้นทุนก�รผลิตส�ม�รถดูได้ท่ีหน้�แรกของเร�

     ขอ้มูลท�งเทคนิคและข้อกำ�หนด: 
     กำ�ลังก�รผลิต:   100 กก./ชม. @ 16-18 บ�ร์
     แผ่นรดีม�ตรฐ�น:   3 มม.
     แรงดันไฟฟ้�:   400V-50 kHz (16 แอมป์)
     ก�รใชพ้ลังง�น:   5.5 กิโลวตัต์
     มิติ:    ยxกxส: 110x70x170 ซม.
     น้ำ�หนัก:     450 กก. เครื่องเปล่�

เครื่องอัดเม็ดส�ม�รถทำ�ง�นด้วยแรงดันถัง LCO2 ต้ังแต่ 13 ถึง 25 บ�ร ์ท่อจ�กถังถึงเครื่องอัดเม็ดต้องเป็นท่อฉนวนท่ีอุณหภูมิต่ำ� ดังน้ันระยะห�่ง
ขัน้ต่ำ�จ�กถังถึงเครื่องอัดเม็ดจงึเหม�ะสมท่ีสุด.
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เร�เป็นบรษัิทท่ีก่อต้ังในปี พ.ศ. 2555 ในประเทศเดนม�รก์ โดยมีสำ�นักง�นและโรงง�นผลิตในสเปน และจดัจำ�หน่�ยไปยงักว�่ 25 ประเทศ.

ก�รออกแบบเครื่องพ่นน้ำ�แข็งแห้งของเร�เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ในอุตส�หกรรมย�นยนต์ ซึ่งต้องก�รเครื่องจกัรท่ีส�ม�รถ
เคล่ือนย�้ยได้ในพ้ืนท่ีแคบรอบๆ ส�ยก�รผลิต ผลลัพธคื์อ IBL3000 ของเร�ซึ่งทำ�ง�นทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมงพรอ้มพลังก�รทำ�คว�มสะอ�ด
ท่ีโดดเด่นและใชน้้ำ�แข็งแห้งน้อยท่ีสุดในตล�ด โดยยงัคงให้ผลลัพธก์�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีดีท่ีสุด.

สำ�หรบัสองอุตส�หกรรมท่ีมีขน�ดใหญ่เท่�กัน (อ�ห�รและก�รฉีดพล�สติก) เร�ได้พัฒน� IBLmini ซึ่งนอกจ�กร�ค�ท่ีน่�ดึงดูดใจม�กแล้ว ยงั
โดดเด่นด้วยก�รใชแ้รงดันลมเพียงเล็กน้อย.

บร
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บรษัิท ของเร�
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ก�รพัฒน�ล่�สุดคือเครื่องอัดเม็ดน้ำ�แข็งแห้งของเร� 
ซึ่งให้ผู้ใชผ้ลิตน้ำ�แข็งแห้งของตัวเองได้

เครื่องจักรท้ังหมดของเร�ผลิตข้ึนจ�กสแตนเลส
และส่วนประกอบท้ังหมดม�จ�กซัพพล�ยเออรร์ะดับ
ส�กลชัน้นำ� เชน่ FESTO และ SIEMENS

อุปกรณ์และเครื่องจักรของเร�ทำ�ให้เร�เป็นผู้นำ�
ตล�ดท้ังในระดับเทคโนโลยแีละในคว�มส�ม�รถของ
เร�ในก�รสร�้งสรรค์นวตักรรม

อุปกรณ์และเครื่องจกัรท่ีเป็นนวตักรรมของเร�ได้รบัก�รพัฒน� ออกแบบ ผลิตและทดสอบก่อนก�รใชง้�นท้ังในเดนม�รก์และสเปน ไฮไลท์ของ
เร�คือคุณภ�พสูง ระดับก�รใชง้�นสูงสุด และด้วยคุณสมบัติท่ีสำ�คัญม�ก - บำ�รุงรกัษ�ง่�ย.

เร�พย�ย�มห�วธิแีก้ปัญห�สำ�หรบัทุกอุตส�หกรรมอยูเ่สมอ และเร�ค้นห�เทคโนโลยท่ีีเหม�ะสมท่ีสุดและโซลูชัน่ก�รทำ�คว�มสะอ�ดเฉพ�ะท�ง
อย�่งต่อเน่ืองสำ�หรบัทุกคว�มต้องก�รและสำ�หรบัลูกค้�แต่ละร�ย

คุณส�ม�รถอ่�นเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อเสนอท้ังหมดของเร�และชมวดีิโอแสดงโซลูชนัจ�กอุตส�หกรรมหลักของเร�ได้โดยไปท่ี:

www.intelblast.com



Intelblast Spain

Rambla dels Països Catalans nº 18, Nave 52
(P.I. Torrent de Santa Magdalena - Ronda Europa 74)
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona - Spain)

Phone: +34 93 816 80 72
Mail: info@intelblast.com 

 www.intelblast.com

 TAI0122

ตัวแทนจำ�หน่�ยท่ีได้รบัอนุญ�ต:

555/52 SSP Tower Building 1, 20th FL.,
Soi Sukhumvit 63 (Ekamai Rd.), Klongton Nua,
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Tel  :  (+66) 02-711-6725 


