สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
AIR-CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND.

487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคําแหง 39(เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์.02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120 E-Mail :info@acat.or.th http://www.acat.or.th

Co-organized by

สั มมนาวิชาการ ครังที 2/2560
เรื อง "Update เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการเครื องทํานําเย็น "
วันพุธ ที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้ องสโรชา ชัน3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

หลักการและเหตุผล
ในอาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศมีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานรวมทัUงอาคาร
เครืW องทํานํUาเย็น (Chiller) หัวใจหลักของระบบปรับอากาศ เป็ นอุปกรณ์ทีWใช้พลังงานมากทีWสุดในระบบปรับอากาศและมักจะเป็ นอุปกรณ์ทีW
ต้องพิจารณาในอันดับต้นๆ ในการลดการใช้พลังงาน ปั จจุบนั เทคโนโลยีของเครืW องทํานํUาเย็นของผูผ้ ลิตแต่ละค่ายมีการเปลีWยนแปลงไป
พอสมควรในแนวทางเพืWอการลดการใช้พลังงาน ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของคอมเพรสเซอร์ทีWมีการพัฒนาเทคโนโลยีทีWใช้พลังงานลดลง เช่น
เทคโนโลยีของ Magnetic Bearing, เทคโนโลยี Ceramic Bearing หรื อ เทคโนโลยี Two Stage Centrifugal Chiller เป็ นต้น นอกจากนีUการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํางานของ Chiller Plant โดยใช้ Plant System Manger ก็ถูกนํามาใช้มากขึUน ในหนทางทีWจะใช้พลังงานให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสูงสุด

Magnetic Bearing Compressor

2-Stages Centrifugal Compressor

Single Screw Inverter Compressor
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ในการนีU สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงได้จดั งานสัมมนา
ครัU งนีU ขึU นเพืW อ ให้ ข ้อ มู ล เรืW อ งเทคโนโลยี ข องเครืW อ งทํา นํU าเย็น ในปั จ จุ บัน รวมทัU ง
กรณี ศึกษาการการบริ หารการใช้งานระบบทํานํUาเย็น โดยใช้ Plant System Manager
เพืWอเพิWมประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบปรับอากาศ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ทํางานและการพัฒนางานระบบปรับอากาศต่อไป

Hy brid Ceramic Bearing Compressor
เพืWอให้วศิ วกรทีWปรึ กษา ผูร้ ับเหมา ผูป้ ระกอบการและผูท้ ีWประกอบวิชาชีพทีWเกีWยวข้อง ได้รับทราบเกีWยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ
เครืW องทํานํUาเย็นในงานระบบปรับอากาศจากผูผ้ ลิต ซึWงเป็ นเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง เพืWอสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้เหมาะสม
“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” และ “ASHRAE Thailand Chapter” จึงได้จดั สัมมานาทางวิชาการในหัวข้อ “ Update

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการเครื องทํานําเย็น”
กลุ่มเป้ าหมาย
ผูป้ ระกอบการ วิศวกรทีWปรึ กษา ผูร้ ับเหมา วิศวกรและช่างบํารุ งรักษา เจ้าหน้าทีWภาครัฐ และผูท้ ีWเกีWยวข้องกับการออกแบบ ติดตัUง
และใช้งาน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ประโยชน์ ที>คาดว่ าจะได้ รับ
1.
2.
3.
4.

ความรู ้เกีWยวกับเทคโนโลยีของเครืW องทํานํUาเย็นในปั จจุบนั จากผูผ้ ลิต
ความรู ้เกีWยวกับเทคโนโลยีดา้ นการบริ หารการใช้งานเครืW องทํานํUาเย็น โดยใช้ Plant System Manager
กรณี ศึกษาการเกีWยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีเครืW องทํานํUาเย็นล่าสุด และ Plant System Manager
การแลกเปลีWยนความคิดเห็นในการสัมมนา
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กําหนดการ
08.00 – st.ss น
09.00 – st.uv น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด
โดย... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

09.15 – 10.30 น.

หัวข้อ “Magnetic Bearing Chillers & Central Plant Optimization”
โดย... คุณวินยั แก้วมณี
HVAC Plan & Spec Manager
บริ ษทั จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชันW แนล (ประเทศไทย) จํากัด

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

พักดืWม นํUาชา / กาแฟ
หัวข้อ “Hybrid Ceramic Bearing & Next Generation Refrigerants”
โดย... คุณพิชญ์พฒั น์ กิจเกิดแสง
Business Development & Application Manager
บริ ษทั เทรน (ประเทศไทย) จํากัด

12.00 – 13.00 น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.-15 น.

หัวข้อ “Two Stages Centrifugal, Single Screw Inverter เทคโนโลยีล่าสุ ดเพื>อการประหยัดพลังงาน”
โดย... คุณประสงค์ หล่อเกิดผล
Applied Product Department Joint Venture & Applied Product Division
บริ ษทั สยามไดกิUนเซลส์ จํากัด

14.15 – 14.30 น.

พักดืWม นํUาชา / กาแฟ

14.30 – 15.45 น.

บรรยาย หัวข้อ “Plant System Manager for Efficiency Improvement”
โดย... คุณนพดล สี สงั ข์
Sale and Service Engineer
บริ ษทั แคเรี ยร์ (ประเทศไทยป จํากัด

15.45 – 16.00 น.

พิธีปิด
โดย... ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ President-Elect ASHRAE Thailand Chapter
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แบบตอบรับสัมมนาวิชาการ ครังที 2/2560

เรื อง "Update เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการเครื องทํานําเย็น "
วันพุธ ที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้ องสโรชา ชัน 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
ชืWอ

นามสกุล

บริ ษทั

หมายเลขสมาชิก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

ทีWอยู(่ สําหรับออกใบเสร็จ)
โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

E-mail
เลขทีสมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขทีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนืองจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบุคคล

ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)

อัตราค่ าลงทะเบียน

ชําระเงินภายในวันที> \] พค. _`
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
2,140 บาท
บุคคลทัวW ไป
2,568 บาท

ชําระเงินหลังวันที> 19 พค. 60
2,568 บาท
2,996 บาท

(ผูส้ มัครทีWจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิ|การเข้าร่ วมสัมมนาเป็ นลําดับแรก)
หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าภาษีมูลค่าเพิWม}% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีWตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีWจ่าย •%
3. พิเศษสุ ด! ท่านทีWชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวW ไปท่านสามารถใช้สิทธิ|สมัครสมาชิกสมาคมฯ u ปี (มูลค่า €ss บาท)ได้ฟรี ทนั ที
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีWwww.acat.or.thส่ งใบสมัคร /สําเนาบัตรประชาชน / รู ปถ่าย ไปทีW E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้
สิ ทธิ|ได้ภายในวันทีWจดั กิจกรรมเท่านัUน! ไม่สามารถใช้สิทธิ|ย้อนหลังได้
4. สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีWในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืW องให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิ จกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืW องสามารถออกใบรั บรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืWองได้
5. กรณี ทีWสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวW ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีWมาแทนจะต้องชําระเงินเพิWมในอัตราบุคคลทัวW ไป
6. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีW คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. sƒ-318-4119 , 02-318-4123

วิธีการชําระเงิน
เงินสด ณ ทีWทาํ การสมาคมฯ
เช็คสัWงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีWบญั ชี 644 - 2 - 10754 – 6
ส่ งใบตอบรั บฉบับนี พร้ อมสลิปใบโอนเงิน ไปยัง Email:manageracat@gmail.com หรื อโทรสาร ,--318-4120 จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

