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สั มมนาวิชาการ ครังที 2/2561
เรื อง "Update เทคโนโลยีพดั ลมเพือการประหยัดพลังงาน ใน Air Handling Unit และ Ventilating Fan"
วันอังคาร ที 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้ องสโรชา ชัน3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

Fan System w/ Integrated Motor and Speed Controller

High Efficiency EC Axial Fan with Speed Controller

หลักการและเหตุผล
พัดลมเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญชนิดหนึQงทีQขาดไม่ได้ในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในอาคารพาณิ ชย์หรื อโรงงานขนาด
ใหญ่ซQ ึงมีพดั ลมติดตัYงในเครืQ องปรับอากาศและในระบบระบายอากาศจํานวนมาก การใช้พลังงานทีQพดั ลมทัYงหมดของอาคารจะมีค่าไม่ตQาํ
กว่า 30% ของการใช้พลังงานโดยรวมของระบบปรับอากาศ ซีQงเป็ นอันดับสองรองจากการใช้พลังงานทีQเครืQ องทํานํYาเย็น การประหยัด
พลังงานในอดีตเริQ มจากมีการใช้อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบพัดลม (Variable Speed Drive) เพืQอปรับลดความเร็ วรอบของพัดลมตามภาระการ
ใช้งานจริ งสามารถช่วยในการประหยัดพลังงานได้ในระดับหนึQง
ปัจจุบันเทคโนโลยีของพัดลมและมอเตอร์ ได้ มกี ารเปลียK นแปลงและ
นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่ น 1) Fan System w/ Integrated Motor and Speed Controller (EC Fan) หรื อ 2) พัดลมทีใK ช้ High

Efficiency EC Axial Fan with Speed Controller ซึQงสามารถต่อยอดจากการประหยัดพลังงานเพิQมขึYนจากเดิมเป็ นอย่างมาก
นอกจากนีYเทคโนโลยีดงั กล่าวยังเอืYอต่อการจัดรู ปแบบการแบ่งปริ มาณลมโดยการจัดวางพัดลมขนาดเล็กหลายๆ
ชุดใน
เครืQ องปรับอากาศขนาดใหญ่ชุดเดียวในลักษณะของ Fan Grid ซึQ งเป็ นแนวทางทีQน่าสนใจทัYงในเรืQ องของการลดขนาดพืYนทีQติดตัYงพัดลม และ
การประหยัดพลังงาน
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Fan System w/ Integrated Motor and Speed Controller

การจัดวางพัดลมแบบ Fan Grid

ในการนีYสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงได้จดั งานสัมมนาครัYงนีYขY ึนเพืQอให้ขอ้ มูลเรืQ อง Update เทคโนโลยีพดั
ลมเพือการประหยัดพลังงาน ใน Air Handling Unit และ Ventilating Fan เพืQอเพิQมประสิทธิภาพการทํางานของระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานและการพัฒนางานระบบปรับอากาศต่อไป
เพืQอให้วศิ วกรทีQปรึ กษา ผูร้ ับเหมา ผูป้ ระกอบการและผูท้ ีQประกอบวิชาชีพทีQเกีQยวข้อง ได้รับทราบเกีQยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของพัด
ลมจากผูผ้ ลิต ซึQงเป็ นเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง เพืQอสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้เหมาะสม “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ
ไทย” และ “ASHRAE Thailand Chapter” จึงได้จดั สัมมานาทางวิชาการในหัวข้อ “ Update เทคโนโลยีพดั ลมเพือการประหยัดพลังงาน

ใน Air Handling Unit และ Ventilating Fan”
กลุ่มเป้ าหมาย
ผูป้ ระกอบการ วิศวกรทีQปรึ กษา ผูร้ ับเหมา วิศวกรและช่างบํารุ งรักษา เจ้าหน้าทีQภาครัฐ และผูท้ ีQเกีQยวข้องกับการออกแบบ ติดตัYง
และใช้งาน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ประโยชน์ ทีKคาดว่ าจะได้ รับ
1. ความรู ้เกีQยวกับเทคโนโลยีของพัดลมประสิ ทธิภาพสูงในปัจจุบนั จากผูผ้ ลิต
2. ความรู ้เกีQยวกับเทคโนโลยีดา้ นระบบควบคุมความเร็ วรอบของพัดลมเพืQอการประหยัดพลังงาน
3. กรณี ศึกษาการเกีQยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยี Fan System w/ Integrated Motor and Speed Controller และ พัด
ลมทีQใช้ High Efficiency EC Axial Fan with Speed Controller
4. การแลกเปลีQยนความคิดเห็นในการสัมมนา
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กําหนดการ
08.00 – rs.rr น
09.00 – rs.tu น.
09.15 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น
13.00 – 14.-15 น.

14.15 – 14.30 น.
14.30 – 15.45 น.
15.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด
โดย... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
บรรยาย หัวข้อ “State- of- the-Arts Fan Technology for Air Handling Units”
โดย... Mr. Carsten Ederer
Technical Director บริษทั ebm-papst SEA Pte Ltd

พักดืQม นํYาชา / กาแฟ
บรรยาย หัวข้อ “State- of- the-Arts Fan Technology for Air Handling Units” (ต่อ)
โดย... Mr. Carsten Ederer
Technical Director บริษทั ebm-papst SEA Pte Ltd
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย หัวข้อ “High Efficiency Axial Fan Solution for AHU Application”
โดย... Mr. D.S.Chani
Director Commercial Buildings (API) and Refrigeration (Global) Danfoss Drives

พักดืQม นํYาชา / กาแฟ
บรรยาย หัวข้อ “High Efficiency Axial Fan Solution for AHU Application” (ต่อ)
โดย... Mr. D.S.Chani
Director Commercial Buildings (API) and Refrigeration (Global) Danfoss Drives
พิธีปิด
โดย... ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ President ASHRAE Thailand Chapter

ผู้ดาํ เนินรายการ โดย... คุณทรงยศ ภารดี ประธานโครงการ
มีผ้ ูสรุ ปเป็ นภาษาไทย
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Co-organized by
แบบตอบรับสัมมนาวิชาการ ครังที 2/2561

เรื อง "Update เทคโนโลยีพดั ลมเพือการประหยัดพลังงาน ใน Air Handling Unit และ Ventilating Fan"
วันอังคาร ที 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้ องสโรชา ชัน 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
ชืQอ

นามสกุล

บริ ษทั

หมายเลขสมาชิก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

ทีQอยู(่ 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)

ชําระเงินภายในวันทีK fg พค.hf
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
2,140 บาท
บุคคลทัวQ ไป
2,568 บาท

อัตราค่ าลงทะเบียน

ชําระเงินหลังวันทีK 17 พค. h1
2,568 บาท
2,996 บาท

(ผูส้ มัครทีQจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิzการเข้าร่ วมสัมมนาเป็ นลําดับแรก)
หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าภาษีมูลค่าเพิQม{% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีQตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีQจ่าย |%
3. พิเศษสุ ด! ท่านทีQชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวQ ไปท่านสามารถใช้สิทธิzสมัครสมาชิกสมาคมฯ t ปี (มูลค่า }rr บาท)ได้ฟรี ทนั ที
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีQwww.acat.or.thส่ งใบสมัคร /สําเนาบัตรประชาชน / รู ปถ่าย ไปทีQ E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้
สิ ทธิzได้ภายในวันทีQจดั กิจกรรมเท่านัYน! ไม่สามารถใช้สิทธิzย้อนหลังได้
4. สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีQในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQ องให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิ จกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQ องสามารถออกใบรั บรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQองได้
5. กรณี ทีQสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวQ ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีQมาแทนจะต้องชําระเงินเพิQมในอัตราบุคคลทัวQ ไป
6. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีQ คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. r€-318-4119 , 02-318-4123

วิธีการชําระเงิน
เงินสด ณ ทีQทาํ การสมาคมฯ
เช็คสัQงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีQบญั ชี 644 - 2 - 10754 – 6
กรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบตอบรั บฉบับนี พร้ อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร %&-()*-+)&%จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

