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ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหอหล่อเย็นเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับอุตสาหกรรมและอาคารสูง ถึงกระนั้น พวกเขาจะนึกถึง
ห่อหล่อเย็นก็ต่อเมื่อเกิดเหตุขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรืออุณหภูมิภายในอาคารในฤดูร้อนเท่านั้น

ปัญหาเกี่ยวกับหอหล่อเย็นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของน้ำ�
และความปลอดภัย
บริษัทเกี่ยวกับงานโลหะสัญชาติยุโรปแห่งหนึ่งประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน
ประจำ�วัน ผู้ควบคุมดูแลการผลิตระบุว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับหอหล่อเย็น
หอหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอาคารที่ห่างจากสายการผลิตหลายร้อยเมตร เขาและผู้
จัดการโรงงานร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งซับซ้อนกว่าที่เขาคิด

การฆ่าเชื้อด้วยแบบแมนนวล
ท่อสำ�หรับเติมไบโอไซด์ถ้าไม่ว่างเปล่าก็เต็มไปด้วยอากาศ ส่งผลให้เกิดการสูบ
จ่ายที่ผิดพลาด ผลที่ตามมาคือ จำ�นวนแบคทีเรียมีมากกว่าสองเท่าของ
จำ�นวนที่ผู้จำ�หน่ายสารเคมีแนะนำ� ผู้จำ�หน่ายสารเคมีมาตรวจเยี่ยมที่ไซต์งาน
ปีละสิบครั้ง และไม่ได้เห็นความผันผวนของจำ�นวนแบคทีเรียที่พุ่งขึ้นสูงใน
ระหว่างการตรวจเยี่ยม
การตรวจเยี่ยม
ของผู้จ�ำหน่ายสารเคมี
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อันดับแรก นอกเหนือจากผู้ควบคุมดูแลการผลิตและผู้จัดการแล้ว ยังมีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมอีกหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทภายนอกผู้ให้
บริการบำ�รุงรักษาอาคารและผู้จำ�หน่ายสารเคมี และพวกเขาไม่ได้เห็นพ้องกัน
อย่างเต็มที่ ซึ่งทำ�ให้ปัญหาเกิดความซับซ้อน เนื่องจากจำ�เป็นต้องมีการ
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การตรวจเยี่ยม
ของผู้จ�ำหน่ายสารเคมี
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การสูบจ่าย

ต่อไปนี้คือกรณีศึกษาของลูกค้า Grundfos ซึ่งชี้ให้เห็นว่า Grundfos
iSOLUTIONS เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาท้าทายที่
เกี่ยวข้องกับการบำ�บัดน้ำ�ในหอหล่อเย็น ปัจจุบันโซลูชันนี้กำ�ลังอยู่ในระยะ
วางแผน

ปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลที่ไซต์งานโดยมนุษย์ ทว่าปัญหาหลายอย่างก็ยัง
คงเกิดขึ้น ปัญหาบางประการที่พวกเขาค้นพบ มีดังต่อไปนี้

แบคทีเรีย

หอหล่อเย็นที่ตั้งอยู่ใน “มุมมืด” ของสถานที่ ส่งสัญญาณให้เห็นถึงภัยที่
ปกติแล้วไม่ได้รับการกล่าวถึง ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่าง
ใหญ่หลวง เมื่อหอหล่อเย็นทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะสามารถลด
ภาพรวมการใช้น้ำ�และการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานหรืออาคารได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบจ่ายไบโอไซด์และจ�ำนวนเซลล์

ลด
ปริมาณการใช้สารเคมี
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การแจ้งเตือน หรือเตือนภัย เป็นเวลาหลายวันจนกระทัง่ ถึงก�ำหนดการ
ตรวจสอบตามปกติครัง้ ต่อไป
อีกช่วงเวลาหนึง่ ในระยะเดียวกันนี้ หนึง่ ในเฟิรม์ แวร์หลักของอุปกรณ์
ควบคุมการท�ำงาน (PLC) ได้รบั การอัปเกรด หลังจากนัน้ น�ำ้ เติมถูกเปิด
อย่างต่อเนือ่ งโดยความผิดพลาดเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน ซึง่ เป็นการ
สูญเสียน�ำ้ โดยเปล่าประโยชน์อกี ครัง้ บริษทั มีความมุง่ มัน่ อย่างแรงกล้าทีจ่ ะ
ลดการใช้นำ�้ เหตุการณ์นจี้ งึ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่อาจยอมรับได้

ปริมาณการใช้นำ�้ สูง
สภาวะการน�ำไฟฟ้าและความสมดุลของนำ�้ ไม่เสถียร ส่งผลต่อสมรรถนะ
ของระบบและเปริมาณการใช้นำ�้ จืดเพิม่ ขึน้ ดังทีป่ รากฏในตารางด้านบน
วาล์วเปิดเติมน�ำ้ ถูกเปิดด้วยวิธแี มนนวลและไม่ได้ท�ำการปิดวาล์ว ส่งผลให้
แทงก์เก็บน�ำ้ ใบหนึง่ มีนำ�้ ล้นตลอดเวลาโดยไม่ได้รบั การติดตามตรวจสอบ

การรายงานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับด้านความ
ต้องการด้านทรัพยากร
จากค�ำกล่าวของผูจ้ ดั การโรงงาน บริษทั ยังเผชิญปัญหาในการรายงาน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายซึง่ ใช้เวลานานอีกด้วย การบันทึกและติดตามข้อมูล
ด้วยวิธแี มนนวลจะใช้เวลามากและก่อให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะรายงานผิดพลาด
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การควบคุมการระบายน�้ำทิ้งด้วยวิธีแมนวลซึ่งไร้ประสิทธิภาพที่ไซต์งาน

โซลูชันและผลลัพธ์
Grundfos iSOLUTIONS มอบการสูบจ่ายที่แม่นยำ�และติดตามตรวจสอบ
ผู้จัดการโรงงานทราบข่าวเกี่ยวกับโซลูชันอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นใหม่ของ
Grundfos โซลูชันนี้มีส่วนประกอบหลายอย่างผสมผสานกัน ได้แก่ ปั๊มสูบจ่าย
สารเคมีระบบดิจิทัลอัจฉริยะ อุปกรณ์การวัดและควบคุม และระบบติดตามตรวจ
สอบจากระยะไกล ซึ่งเชื่อมโยงส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ยังไม่มีการติดตั้ง
ระบบดังกล่าว แต่เขาคาดว่าจะบรรลุผลในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นกว่า
เดิม ควบคุมแบคทีเรียได้ดีขึ้น รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อ
บังคับได้ง่ายขึ้น และประหยัดน้ำ�
แอปบริหารจัดการสารเคมีที่พัฒนาขึ้นใหม่ของ Grundfos จะรวบรวมตัวแปร
ที่สำ�คัญของปฏิบัติการไว้ในที่เดียวกัน โซลูชันนี้ทำ�ให้ผู้ใช้งานปลอดภัยขึ้น ด้วย
การรับประกันว่าจะใช้สารเคมีที่ถูกต้องเท่านั้น มันวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ของระบบทางออนไลน์ และจัดทำ�รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อ
บังคับตามคำ�ขอ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงให้เห็นสัญญาณเตือน การหยุด
และสถานะของสารเคมีได้เรียลไทม์ จึงเพิ่มระยะเวลาที่เครื่องทำ�งานได้ให้นานขึ้น
และจะส่ง SMS ไปยังผู้ปฏิบัติงานเมื่อจำ�เป็นต้องเติมวัสดุสิ้นเปลืองอีกด้วย
ระบบวัดและควบคุม (DID) ของ Grundfos สามารถตอบสนองเมื่อน�้ำส�ำหรับ
ระบายความร้อนถึงจุดวิกฤตที่ปริมาณของแข็งถูกท�ำให้ละลาย จึงท�ำให้เกิดการ
GRUNDFOS (THAILAND) LIMITED
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej 10250 Bangkok Thailand
โทร: (+66) 2 725 8999 Fax: (+66) 2 725 8998
www.grundfos.th

ตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อวาล์วระบายน�้ำทิ้งและวาล์วน�้ำเติม เพื่อรักษา
คุณภาพน�้ำให้อยู่ในพารามิเตอร์ที่เหมาะสมและรักษาความสมดุลของน�้ำให้อยู่ใน
ระดับสูงสุด โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานด้วยวิธีแมนนวล อุปกรณ์นี้ยัง
แจ้งให้ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีไบโอไซด์ในปริมาณที่ต้องการได้ถูกต้อง จึงไม่เกิด
ปัญหาการสูบจ่ายมากหรือน้อยเกินไป เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ในขณะเดียวกัน ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีระบบดิจิทัลอัจฉริยะรุ่น DDA
FCM ของ Grundfos รวมถึงอัลกอริทึมอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จ ก็จะช่วย
ป้องกันท่อน�ำเข้าสารเคมีไม่ให้เต็มไปด้วยอากาศหรือมีฟอง และจะส่งสัญญาณ
เตือนภัยในระบบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้อมูลระบบที่โปร่งใสและการเห็นพ้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โซลูชันของ Grundfos ทำ�ให้มีข้อมูลทั้งหมดพร้อมสำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในห่วงโซ่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการโรงงาน ช่างซ่อมบำ�รุง
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้จำ�หน่ายสารเคมีมีความเห็นพ้องกัน และทำ�ให้พวกเขา
สามารถจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ ยังช่วย
ให้การทำ�งานโดยรวมของหอหล่อเย็นมีประสิทธิภาพสูงสุด และปรับปรุงการ
ควบคุมการใช้น้ำ� พลังงาน และสารเคมี อีกด้วย

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่บนสื่อการตลาดนี้ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง Grundfos ตราสัญลักษณ์ Grundfos และ “be think innovate”
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท Grundfos สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2020 Grundfos Holding A/S, สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ความเสีย่ งต่อการปนเปือ้ นทางชีวภาพและเชือ้ แบคทีเรีย Legionella
การขาดการควบคุมแบคทีเรียแสดงให้เห็นว่ามีความเสีย่ งสูงต่อการปน
เปือ้ นและเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ บริษทั ทีถ่ กู ว่าจ้างเป็นผูร้ ว่ ม
บ�ำรุงรักษาหอหล่อเย็นเติมคลอรีนชนิดเม็ดลงไปเพือ่ ลดความเสีย่ งโดยไม่
ได้แจ้งให้ผใู้ ดทราบ โชคร้ายทีก่ ารท�ำเช่นนัน้ ไม่เพียงพอส�ำหรับการแก้ไข
ปัญหา มีการปรับเปลีย่ นแก้ไขโดยไม่มกี ารจัดท�ำบันทึก จึงควบคุม
สถานการณ์ได้ยาก

