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อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

– ปลอดภยัมากข้ึน

– สบายมากข้ึน

– ผลลพัธ์การเช่ือมดีข้ึน
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การเช่ือม
และ

สุขภาพ

และชีวติท่ีไม่มีการเช่ือมคงเป็นเร่ืองยากท่ีจะจินตนาการถึง โดยเฉพาะในดา้นอุตสาหกรรมและ

การคา้ เป้าหมายคือการหาโซลูชนัในอุดมคติส�าหรับวสัดุต่าง ๆ อยา่งไรกดี็ การหาวธีิการดงักล่าว

นั้นตอ้งค�านึงถึงปัจจยัส�าคญัต่าง ๆ เช่น โลหะวทิยา ฟิสิกส์ และวศิวกรรมไฟฟ้า 

 

ความเก่ียวพนัเหล่าน้ีน่ีเองท่ีท�าใหก้ารเช่ือมเป็นงานท่ีน่าต่ืนเตน้แต่ทวา่ทา้ทาย เพราะนอกจาก

ความเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีการเช่ือมท�าไดแ้ลว้ ยงัมีความเส่ียงดา้นสุขภาพท่ีเราตอ้งการปกป้อง 

ช่างเช่ือมใหเ้พียงพอและยัง่ยนื

การเช่ือมเป็นหน่ึงในกระบวนการต่อ

ประสานท่ีดั้งเดิมท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด

ของมนุษยชาติ
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การปกป้องจากควนัเช่ือม การสมัผสัแสงยวู ีความร้อน และ

ไฟฟ้า แน่นอนวา่เป็นส่ิงส�าคญัสูงสุด เป้าหมายไม่ใช่แค่เพียง

การป้องกนัความเจบ็ป่วยทัว่ไปของช่างเช่ือม เช่น ปวดศีรษะ 

“แสงวาบ” (แสบตา) และไขไ้อโลหะ แต่ยงัรวมถึงการป้องกนั

อาการท่ีรุนแรงกวา่นั้นมาก เช่น โรคปอด โรคระบบทางเดิน

หายใจ และโรคทางระบบประสาท ในฐานะนกับุกเบิกดา้น

การปกป้องช่างเช่ือม ผลิตภณัฑข์องเรามีส่วนส�าคญัในการ

คุม้ครองสุขภาพและรับรองความสบายของผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การเช่ือมทุกคน

มาตรการป้องกนัท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บั

กระบวนการเช่ือม วสัดุหลกั และ

โลหะเติมการเช่ือม

การปกป้องจากไฟและความร้อน

ลดความเส่ียงต่อสุขภาพจากความร้อน ประกายไฟ 

หรือเมด็โลหะกระเดน็จากการเช่ือม

การยศาสตร์

เพื่อการเช่ือมท่ีอ่อนลา้นอ้ยท่ีอ่อนโยนต่อขอ้ต่อ 

และมีผลในระยะยาว

การปกป้องจากควนัเช่ือม

เพื่อป้องกนัโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรง 

ในปี 2017 หน่วยงานการวจิยัดา้นมะเร็งสากล 

(International Agency for Research into 

Cancer หรือ IARC) ของ WHO จดัประเภท 

ควนัเช่ือมเป็น “สารก่อมะเร็งต่อบุคคล”

การปกป้องจากแสงยูวแีละแสงจ้า

ปกป้องดวงตาและผวิจากรังสีก่อมะเร็งและการบาดเจบ็ท่ี

เป็นอนัตราย

บริเวณทีต้่องการการปกป้องทีส่�าคญั
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การเช่ือมอาร์ก MIG/MAG, TIG หรือการ

เช่ือมดว้ยมือท�าให้ช่างเช่ือมต่อสัมผสักบัควนั

เช่ือม เม็ดโลหะกระเด็น หรือรังสียวูีในระดบัท่ี

ต่างกนัไป ดงันั้นการเลือกอุปกรณ์ป้องกนัท่ี

เหมาะสมจึงเป็นเร่ืองส�าคญัอยา่งยิ่ง

การดดัแปลงกระบวนการแบบต่าง ๆ เช่น PMC 

(Pulse Multi Control), LSC (Low 

Spatter Control) และ CMT (Cold 

Metal Transfer) ท�าให้เกิดเม็ดโลหะ

กระเด็นและควนัเช่ือมต�่าลงอยา่งมีนยัส�าคญั 

กระบวนการเหล่าน้ียงัลดงานเจียรท่ีใชใ้นการ

ก�าจดัเม็ดโลหะกระเด็น ท่ีมกัก่อให้เกิดอนุภาคฝุ่ น

ละเอียดตามมา

กระบวนการเช่ือมอตัโนมติั ซ่ึงปรับใชร่้วมกบั

เซลลเ์ช่ือมระบบติดตั้ง เช่น Cobot ท�าให้ช่าง

เช่ือมสัมผสักบัความเส่ียงดา้นสุขภาพนอ้ยท่ีสุด

กระบวนการ

เช่ือม

การเช่ือม CMT

ใชค้วามร้อนต�่ามากและใหก้ารอาร์กท่ีเสถียรสูง ดว้ย

คุณสมบติัเหล่าน้ี กระบวนการเช่ือม CMT (Cold 

Metal Transfer) ของ Fronius จึงน่าประทบั

ใจเม่ือเทียบกบัการเช่ือม MIG/MAG แบบทัว่ไป 

โดยท่ีการลดัวงจรและการปล่อยน�้าโลหะไดรั้บการ

ควบคุมอยา่งแม่นย �า และมีการควบคุมกระแสไฟฟ้าไว้

ในระดบัต�่า ผลลพัธ์คือการถ่ายโอนวสัดุท่ีมีเมด็โลหะ

กระเดน็ต�่า และช่วยใหเ้กิดควนัการเช่ือมต�่ามากเป็น

ผลท่ีตามมา
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ส�าหรับกระบวนการเช่ือมท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุดทัว่โลกระบบหน่ึง การป้องกนัเป็นเร่ือง

ส�าคญัอยา่งยิ่งตรงน้ี เพราะพ้ืนท่ีการใชง้านท่ีแตกต่างกนัและความแตกต่างของ

กระบวนการท่ีหลากหลายเพิ่มอนัตรายจากควนัเช่ือม รังสียวูี เม็ดโลหะกระเด็นจากการ

เช่ือม เป็นตน้ ดงันั้น จึงจ�าเป็นตอ้งปรับใชห้รือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัความตึงเครียดเหล่าน้ี

การเกิดควันเช่ือมและ

เม็ดโลหะกระเด็นสูง

ความตึงเครียดและอนัตราย

การเช่ือม TIG

ส�าหรับการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุม (Tungsten Inert Gas) มีการเกิดควนั

เช่ือมท่ีเห็นไดค่้อนขา้งนอ้ย การเกิดควนัเช่ือมต�่าน้ี ร่วมกบัพ้ืนผิวท่ีมกัสะทอ้นแสงมาก

ของวสัดุหลกั ซ่ึงมกัเป็นสเตนเลสสตีลหรืออะลูมิเนียม มกัส่งผลให้รังสียวูีกระจายมาก

ข้ึน ส่งผลให้เกิดโอโซนเพ่ิมข้ึน โดยมกัเกิดท่ีระยะห่างจุดหน่ึงจากจุดเช่ือม

เกิดควันเช่ือมต�่า ไม่มี

เม็ดโลหะกระเด็น

เซลลเ์ช่ือม Cobot

เซลลเ์ช่ือม Cobot เป็นวิธีง่าย ๆ ในการเร่ิมตน้กบัการเช่ือม MIG/MAG อตัโนมติั 

โดยเป็นกระบวนการเช่ือมอตัโนมติัเต็มรูปแบบ และท�างานไดโ้ดยไม่ตอ้งมีช่างเช่ือมแต่

อยา่งใด ตูป้้องกนัให้การป้องกนัแสงจา้ รวมถึงมีพดัลมดูดควนัในตวั ส่วนประกอบ

เหล่าน้ีให้การปกป้องจากรังสียวูี เม็ดโลหะกระเด็น และควนัเช่ือมสูงสุด ส�าหรับผูค้นท่ี

ยืนอยูใ่กลเ้ซลลเ์ช่ือม

ควันเช่ือมและแสง

ยูวีต�่า

การเช่ือมอาร์กโลหะดว้ยมือ

กระแสไฟฟ้าและความร้อน รังสียวูี และเหนือส่ิงอ่ืนใดการเกิดควนัเช่ือมท่ีเพ่ิมมากข้ึน

เป็นความเส่ียงของการเช่ือมอาร์กโลหะดว้ยมือท่ีตอ้งเผชิญอยูทุ่กวนั 

ประเภทของวสัดุอนัตรายในควนัเช่ือมข้ึนอยูก่บัวสัดุของแกนลวดเช่ือมและสารเคลือบ

การเกิดควันเช่ือมและ

เม็ดโลหะกระเด็นสูง

ประหยดัทรัพยากรและปกป้องสุขภาพของบุคลากรผูส้อนและผูเ้รียน การเช่ือม 

MIG/MAG, TIG และการเช่ือมอาร์กดว้ยมือแบบเสมือนจะกลายเป็นส่วน

ส�าคญัต่อการฝึกเช่ือม

โปรแกรมจ�าลอง Welducation 

การเช่ือม MIG/MAG
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กระบวนการเช่ือมทั้งหมดก่อใหเ้กิดควนั แก๊ส และไอท่ีส่งผลกระทบต่อช่างเช่ือม ควนัท่ีเกิดจากการเช่ือมจะอนัตรายเพียงใด

ข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการเช่ือม ไดแ้ก่ วสัดุหลกัและโลหะเติม ซ่ึงกคื็อลวดเติมและลวดเช่ือม รวมถึง

แก๊สปกคลุมป้องกนั 

โลหะเติมท่ีใชน่ี้เปงท่ีเป็นส่วนหลกัท่ีก่อใหเ้กิดอนุภาคควนัเช่ือม หากไม่มีการป้องกนัท่ีเพียงพอ ควนัเช่ือมอาจท�าใหป้วด

ศีรษะและคล่ืนไส ้ก่อใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดเร้ือรัง รวมถึงท�าลายระบบประสาทหรือแมแ้ต่ก่อมะเร็ง

ส�าคญัเพราะเหตุใด?

การปกป้อง
จากควันเช่ือม
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ควนัเช่ือมประกอบดว้ยวสัดุเป็นอนุภาคและก๊าซ ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อร่างกายมนุษยแ์ตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บั

วสัดุท่ีใชใ้นกระบวนการ

สารที่ท�าลายระบบทางเดินหายใจและปอด

เช่น ไอเอิร์นออกไซด ์อะลูมิเนียมออกไซด ์

แมกนีเซียมออกไซด ์ไทเทเนียมออกไซด์

สารเป็นพิษและสารระคายเคือง

เช่น ฟลูออไรด ์แมงกานีสออกไซด ์ซิงคอ์อกไซด,์ 

คาร์บอนมอนอกไซด ์ไนโตรเจนออกไซด ์คอปเปอร์

ออกไซด ์เลดออกไซด ์โอโซน

สารก่อมะเร็ง

เช่น สารประกอบโครม(VI) เบริลเลียมออกไซด ์รวมถึง

นิกเกิลออกไซด ์โอโซน

ส่วนประกอบ

ของควันเช่ือม* 

*   ท่ีมา: สถาบนักลางส�าหรับอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัแห่งเยอรมนี (Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

[BAuA]) 

–  กฎระเบียบทางเทคนิคส�าหรับสารอนัตรายของ

เยอรมนี (TRGS 528)
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สถาบนัการเช่ือมและการต่อประสานแห่ง RWTH 

Aachen University (ISF) ไดท้ดสอบมาตรการ

ป้องกนัของเรา และให้คะแนนประสิทธิภาพดา้นการ

ปล่อยและการสัมผสัควนัเช่ือม*:

ฝึกอบรมได้

ปลอดภยักวา่

* ดูผลลพัธ์การศึกษาวิจยัเร่ืองควนัเช่ือมท่ี:

   www.fronius.com/welding-fume-study
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เรายงัแนะน�าให้ติดตั้งระบบการระบายอากาศในห้องเพ่ิมเติม แมเ้ม่ือใชม้าตรการป้องกนัทั้งหมดรวมกนัแลว้

ก็ตาม วิธีน้ีช่วยรักษาความสะอาดให้แก่อากาศโดยรอบโดยรวมในระหว่างการผลิต และเป็นส่ิงจ�าเป็นเม่ือ

ระบบดูดควนัท่ีจุดก�าเนิดขาดประสิทธิภาพ เป็นตน้

สรุปการศึกษาวิจัย: มาตรการป้องกนัแต่ละอยา่งช่วยลดการปล่อยและการสัมผสัควนัเช่ือมลงอยา่งมีนยัส�าคญั 

วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดพิสูจน์แลว้ว่าเป็นการใชม้าตรการต่อไปน้ีทั้งหมดรวมกนั ในกรณี เราตรวจจบัการ

สัมผสัควนัเช่ือมไดน้อ้ยมาก บางส่วนยงัเป็นค่าปริมาณต�่าสุดท่ีตรวจจบัไดเ้ท่านั้น

หนา้กากเช่ือมพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจแบบมีพดัลมกรองอากาศ

เคร่ืองช่วยหายใจถือว่าเป็นส่ิงส�าคญัเป็นพิเศษ เม่ือเป็นเร่ืองของอุปกรณ์ป้องกนัตวัส่วนบุคคล ระบบ

ท่ีเรียกว่า PAPR (คร่ืองช่วยหายใจแบบมีพดัลมกรองอากาศ) ให้การป้องกนัสูงสุดจากควนัเช่ือม ไม่

ว่าจะใชร้ะดบัพิกดัก�าลงัเท่าใด เราพบว่าค่าการสัมผสัในการทดสอบจะมีระดบัต�่าอยูเ่สมอ ขอ้เสียเพียง

ขอ้เดียวก็คือ ระบบ PAPR จะปกป้องเฉพาะผูมี้สวมใส่เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงผูอ่ื้นในห้อง

ระบบดูดควนัแรงดูดสูง

ระบบดูดควนัแรงดูดสูงเม่ือใชร่้วมกบัหวัดูดควนั จะมีประสิทธิภาพดีเป็นพิเศษส�าหรับการเช่ือมท่ีมี

ก�าลงัต�่าและมีการปล่อยควนัต�่า ในกรณีเหล่าน้ี ควนัจะกระจายรอบ ๆ จุดเช่ือมโดยตรง และสามารถดูด

ออกไปไดพ้อดีดว้ยหวัดูดควนั

ระบบดูดควนัแรงดูดต�่า

ในการทดสอบเปรียบเทียบ ระบบพดัลมดูดควนัแรงดูดต�่าพร้อมท่อดูดปรับไดย้ืดหยุน่และฝาครอบดูด

ควนัยงัมีส่วนช่วยลดควนัเช่ือมลงอยา่งมากอีกดว้ย โดยมีเง่ือนไขส�าคญัในการใชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ีคือ ท่อดูด

ตอ้งอยูใ่นต�าแหน่งท่ีถูกตอ้งเสมอ แต่ช่วยปกป้องบุคลากรในงานเช่ือมทุกคน ตรงขา้มกบัระบบ PAPR

การรวมมาตรการทั้งหมด
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เช่ือมสบายข้ึนทุกลมหายใจ

หนา้กากเช่ือมพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจแบบมีพดัลมกรองอากาศ (ระบบ PAPR) 

ท่ีทนัสมยัให้การปกป้องบุคลากรสูงสุดจากควนัเช่ือม และยงัตอ้งตรงตาม 

ขอ้ก�าหนดและระเบียบท่ีเขม้งวดข้ึนเร่ือย ๆ ของประเทศ

ขอ้ดีอีกประการก็คือ ในสถานท่ีอุณหภูมิสูง ระบบ PAPR มีระบบท�าความเยน็

ในตวั ซ่ึงเพิ่มความสบายข้ึนอยา่งมากให้แก่ช่างเช่ือมผูเ้ช่ียวชาญ

*  ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั VizorConnect ไดท่ี้:

www.fronius.com/vizor-air-3x

อากาศสะอาด
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ระบบป้องกนัระบบ

ทางเดินหายใจ 

Vizor Air/3X

กรองอากาศและให้การมองเห็นท่ีชดัเจน—ระบบ 3X ใน Vizor Air/3X 

ของเราประกอบดว้ยเคร่ืองช่วยหายใจกรองอากาศ ท่อต่อ และสายรัดพกพา 

เม่ือรวมกบัหนา้กากเช่ือมรุ่นท่ีเขา้กนัไดข้องเรา (เช่น Vizor Air/3X 

Connect) ระบบน้ีสามารถกรองอนุภาคควนัเช่ือมไดถึ้ง 3X จากอากาศโดย

รอบ ผ่านไส้กรองอนุภาค TH3P-R-SL (ประเภทสูงสุด) 

จากนั้นระบบจะส่งอากาศสะอาดผ่านท่อต่อท่ีต่ออยูด่า้นหลงัและเขา้สู่ดา้นใน

ของหนา้กากเช่ือมโดยตรง

จากอากาศ
โดยรอบ!

99.8%

เพ่ือการท�างานท่ีไม่เม่ือยลา้ แมแ้ต่เม่ือใชร้ะบบ

ป้องกนัระบบทางเดินหายใจเป็นเวลานาน

สายรัดเสริมตามหลกัการยศาสตร์

กรองอนุภาค
ควนัเช่ือมสูงสุด
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อุปกรณ์ดูดควนัเคล่ือนท่ี รวมกบัท่อดูดในตวัหรือร่วมกบัหวัดูดควนัน้ีใชเ้พ่ือ

ดูดควนัเช่ือม และเหมาะกบังานชัว่คราวและถาวร ข้ึนอยูก่บัรุ่น 

ความสะดวกสูงในการเคล่ือนยา้ยและรัศมีการใชง้าน 360 องศา ท�าให้เป็น

อุปกรณ์ท่ียืดหยุน่เป็นพิเศษ และเป็นคู่หูในอุดมคติส�าหรับการเปล่ียนสถานท่ี

ท�างาน 

 

ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรดา้นการเช่ือมทุกคนสัมผสักบัควนัเช่ือมนอ้ยลงอยา่งมาก

พร้อมใชเ้สมอ

เม่ือตอ้งการ

คุณประโยชน์

–   ขีดความสามารถดูดควนัไดสู้ง เน่ืองจากช่องเป่าดา้นขา้ง

–   การออกแบบขนาดกะทดัรัด

–   ใชไ้ดก้บัหวัดูดควนัหลายแบบ มีตวัเลือกขีดความสามารถใน

การดูดท่ีก�าหนดไวแ้ลว้แบบไม่จ�ากดั 

–   ใชง้านง่าย เพียงแค่กดปุ่มเดียว ถึงแมจ้ะสวมถุงมืออยู่

–   ควบคุมอตัราการไหลของอากาศอตัโนมติั

เหมาะส�าหรับ:

–   การดูดควนัท่ีหวัเช่ือม

–   การใชง้านต่อเน่ือง

–   เปล่ียนสถานท่ี (ขนาดกะทดัรัด 

เคล่ือนยา้ยสะดวก)

คุณสมบติัของ  

Exento HighVac

ระบบดูดควนั

เคล่ือนท่ี
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ดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้: 

www.fronius.com/welding-fume-extraction

คุณประโยชน์

–   ยา้ยต�าแหน่งท่อดูดควนันอ้ยลง ดว้ยการออกแบบการไหล

ท่ีมีประสิทธิภาพของฝาครอบดูดควนั

–   เพิ่มความปลอดภยั เน่ืองจากมีการติดตามสภาพไส้กรอง 

และการเปล่ียนไส้กรองแบบไร้การปนเป้ือน 

–   คุม้ค่าคุม้ราคา ดว้ยขีดความสามารถสูงและอายกุารใชง้าน

ไส้กรองท่ียาวนาน

เหมาะส�าหรับ:

–   การเช่ือมอาร์กดว้ยมือ การเช่ือม MIG/MAG และ TIG

–   งานท่ีท�าเป็นประจ�า

–   เปล่ียนสถานท่ี (เคล่ือนยา้ยสะดวก)

คุณสมบติัของ 

Exento LowVac
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หวัดูดควนัและชุดดูดควนัก�าจดัควนัเช่ือมโดยตรง

ท่ีจุดก�าเนิด ควนัเช่ือมจะถูกตรวจจบัไดก่้อนท่ีจะ

แพร่กระจายออกไป วิธีน้ีไม่เพียงแต่ปกป้องช่าง

เช่ือมเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงทุกคนในบริเวณนั้นดว้ย

 

ในระหว่างการพฒันาหวัดูดควนั เราให้ความใส่ใจ

ในเร่ืองการยศาสตร์เป็นพิเศษ ท่ีสุดแลว้ ขนาดท่ี

แตกต่างกนั เม่ือเทียบกบัหวัเช่ือมทัว่ไป ตอ้งไม่

บัน่ทอนสุขภาพ ความปลอดภยั หรือประสิทธิภาพ

ของช่างเช่ือม

ดูดควนัไดอ้ยา่งแม่นย �า

ท่ีจุดเกิดควนัเช่ือม

หวัดูดควนัและ

ชุดดูดควนั
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Exento 

ชุดดูดควนั ชุดส�าหรับติดตั้งกบัอุปกรณ์เดิม

–   เหมาะส�าหรับหวัเช่ือมทั้งหมดของรุ่น TPS/i Standard, Multilock, 

PullMig และ PullMig CMT ท่ีตวัหวัเช่ือมเอียง 45°

–   เพ่ือการเขา้ถึงช้ินงานท่ีดีข้ึน: ท่อดูดควนัสามารถหมุนไดร้อบ 360°

–   หลอดดูดควนัปรับได ้

–   ปลอกแก๊สไดรั้บการปกป้องดว้ยรูปทรงท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษของหลอด

ดูดควนั

Exento 

ชุดดูดควนั ชุดระบบหุ่นยนต์

ส�าหรับติดตั้งกบัอุปกรณ์เดิม

–   เหมาะกบัตวัหวัเช่ือม 9 แบบของหุ่นยนต ์TPS/i ท่ี

เอียง 0°, 22°, 36°, 45° ในทุกขนาดความยาว

–   ท่อดูดควนัปรับได ้360°

–   ปลอกแก๊สไดรั้บการปกป้องดว้ยรูปทรงท่ีออกแบบมา

เป็นพิเศษของหลอดดูดควนั

–   ท�าความสะอาดดว้ย Robacta Reamer

–   มีขอ้มูล 3 มิติส�าหรับการจ�าลอง
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หวัเช่ือมดูดควนั Exento เป็นส่วนเสริมท่ีสมบูรณ์แบบส�าหรับระบบ Exento 

HighVac และรับรองการดูดควนัท่ีไดผ้ลและแม่นย �า

ชุดอุปกรณ์น้ีตรงตามขอ้ก�าหนดของมาตรฐานดา้นสุข

อนามยัและความปลอดภยั EN ISO 21904-1 ส�าหรับการ

เช่ือมและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง

Exento 

หวัเช่ือมดูดควนั

–  พิกดัก�าลงั 5 แบบ: ลดความร้อนดว้ยอากาศ  

3 แบบและหล่อเยน็ดว้ยน�้า 2 แบบ

–  ขีดความสามารถในการดูดควนัสามารถควบคุมไดโ้ดยตรงท่ีดา้มจบั

–  มีอินเทอร์เฟซผูใ้ช ้4 แบบ: 

ข้ึน/ลง, JobMaster, ปุ่มกดบนหวัเช่ือม

–  ไฟ LED ส�าหรับการเช่ือมในท่ีมืดและส�าหรับการควบคุมคุณภาพ

–  หนงัหุม้ป้องกนัยาว 1.3 เมตรบนดา้มจบัโดยตรง เพื่อการป้องกนัจากอุณหภูมิสูงและ

เมด็โลหะกระเดน็

–  ทดสอบขีดความสามารถในการดูดควนัอยา่งเร็วโดยตรงท่ีหลอดดูดควนั

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้: 

www.fronius.com/welding-fume-extraction
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การยศาสตร์
ความยืดหยุ่นเต็มพิกัด:  

ชุดท่อยาวถึง 15 เมตร หวัเช่ือมท่ีสมดุล และตวัหวั

เช่ือมท่ีมีหลายขนาดความยาวและการเอียง ท�าให้ชีวิต

ของช่างเช่ือมทุกคนง่ายดายข้ึน นอกจากน้ียงัมีรีโมต

คอนโทรลท่ีดา้มจบัดว้ย ถา้จ�าเป็น 

Multilock

ตวัหวัเช่ือมสามารถหมุนได ้360° เพ่ือให้ความ

ยืดหยุน่ในการเช่ือมสูงสุดกบัส่วนประกอบท่ีมีรูปทรง

ทา้ทาย

ดา้มจบัขนาดเลก็

ช่างเช่ือมสามารถเลือกระหว่างดา้มจบัขนาด

มาตรฐานหรือดา้มจบัขนาดเลก็ ข้ึนอยูก่บังาน

รีโมตคอนโทรลในหวัเช่ือม

ช่างเช่ือมจะมองเห็นพารามิเตอร์การเช่ือมท่ีส�าคญัอยูเ่สมอ และ

สามารถปรับไดผ้่านรีโมตคอนโทรลในตวัท่ีดา้มจบั

30°

15°

45°
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การยศาสตร์

เพ่ือการถืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม หนงัหุ้มป้องกนัท่ี

ทนการขีดข่วนและเป็นไปตามหลกัการยศาสตร์

ยางป้องกนัการหกังอท่ีหมุนไดแ้ละยืดหยุน่พร้อม

ขอ้ต่อกลมเพ่ือการถือท่ีดีข้ึน

ชุดท่อท่ียดืหยุน่

การยศาสตร์ขณะการเช่ือมเป็นเร่ืองท่ีมองขา้มไม่ได ้เพราะเร่ืองน้ีทั้ง

สนบัสนุนและปกป้องช่างเช่ือมในขณะท�างาน 

นัน่เป็นเหตุผลท่ีเราตอ้งการวิธีการท่ีจะมอบความปลอดภยัทางอาชีพท่ีจ�าเป็น 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ และเพ่ือให้ท�างานได้

อยา่งสบายไปพร้อมกนั กล่าวคือระบบการเช่ือมและชุดท่อน�้ าหนกัเบา, ดา้ม

จบัหวัเช่ือมท่ีเหมาะกบัสรีระและไม่ล่ืนหลุดมือ, ตวัเลือกการปรับเคร่ืองมือท่ี

รวดเร็ว รวมถึงเคร่ืองเช่ือมท่ีใชง้านไดอ้ยา่งยืดหยุน่ ท�าให้งานของช่างเช่ือม

ง่ายข้ึนแต่ละวนั เพ่ือการเช่ือมท่ีนุ่มนวลข้ึน และให้ผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน

เช่ือมไดส้บายข้ึนเพื่อ

คุณภาพการเช่ือมท่ีดีข้ึน

ดา้มจบัแบบปืน

ดา้มจบัแบบปืนช่วยให้ท�างานไดส้บาย ทั้งยงัวางท่า

ขอ้มือไดเ้หมาะสม และสามารถติดตั้งเขา้กบัอุปกรณ์

เดิมเป็นส่วนเสริมได้

ปุ่มกดบนหวัเช่ือม

กระบวนการเช่ือมสามารถเร่ิมและหยดุได้

อยา่งสะดวกจากส่วนบน

ไฟ LED ในตวั

ไฟ LED ท่ีดา้มจบัจะมอบสภาวะในการเช่ือมท่ี

เหมาะสมท่ีสุดแมอ้ยูใ่นท่ีมืด
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Vizor 4000 Professional

คะแนนเต็มดว้ยการคลาส 1/1/1/1 ตามมาตรฐาน EN379, 

เหมาะกบัการใชง้านมากมาย, ให้การมองเห็นท่ีสมบูรณ์แบบ

และมีตวัเลือกให้เลือกระหว่างระดบัการป้องกนัแบบการน�า

ร่องอตัโนมติัและก�าหนดเอง, ความสว่างระดบั 4, ระดบัการ

พรางแสง 5-13

ดวงตา ใบหนา้ และศีรษะตอ้งเผชิญกบัรังสียวูี

และอินฟราเรดท่ีอนัตรายในระหว่างการเช่ือม

 

หนา้กากเช่ือมสมยัใหม่ระบบอตัโนมติัจะ

ปกป้องช่างเช่ือมจากอนัตรายเหล่าน้ีและส่ิงท่ี

อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น เม็ด

โลหะกระเด็นและอนุภาคสแลก หนา้กากเช่ือม

อตัโนมติัจะตรวจจบัอาร์กอตัโนมติัและพราง

แสงดว้ยการเพิ่มความเขม้อยา่งรวดเร็วและ

เป็นอิสระ

 

มีเพียงหนา้กากเช่ือมรองรับ Bluetooth® 

เท่านั้นท่ีรวดเร็วกว่าและปลอดภยักว่า: 

หนา้กากจะมืดลงโดยระบบเช่ือม แมแ้ต่ก่อนท่ี

อาร์กจะจุดติด และจึงเป็นการผสมผสานความ

ปลอดภยัสูงสุดเขา้กบัความสบายในการท�างาน

ท่ีดีท่ีสุด

การปกป้องท่ีสมบูรณ์

แบบส�าหรับดวงตา 

ใบหนา้ และศีรษะ

การปกป้องจากแสง
ยูวีและแสงจ้า

Vizor Connect

เม่ือมีเทคโนโลยี Bluetooth® หนา้กากเช่ือมจะมืดลงแมแ้ต่

ก่อนท่ีอาร์กจะจุดติด, ให้ทศันวิสัยแบบพาโนรามา, การน�าร่อง

อตัโนมติั, ระดบัความสว่าง 2.5, ระดบัการพรางแสง 5-12 

และอีกมากมาย
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Vizor 4000 Plus

การแสดงผลสีสันท่ีแทจ้ริง, การเอียงปรับไดด้ว้ยแถบเล่ือน

เซ็นเซอร์, โหมดการเจียร, ระดบัความสว่าง 2.5, ระดบัการ

พรางแสง 8-12

Fazor 1000 Plus

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้: 

www.fronius.com/vizor-connect

การปกป้องจากแสง
ยูวีและแสงจ้า

คุณภาพอดัแน่นในสัดส่วนราคา/ประสิทธิภาพท่ีเป็นเลิศ, 

ระดบัความสว่าง 4, ระดบัการพรางแสง 9-13
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แผงป้องกนัความร้อน

แผงป้องกนัความร้อนหมุนได ้ปกป้องจาก

รังสีความร้อนและเม็ดโลหะกระเด็น

ส่วนขยายปุ่ม

เพิ่มความยืดหยุน่และระยะห่างจา

กอาร์กให้กบัการจบั

การปกป้อง
จากไฟและ
ความร้อน
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ถุงมือเช่ือม

ปกป้องดว้ยหนงัววัสปลิตทนทานและการ

เยบ็ Kevlar ทนความร้อน

รองเทา้นิรภยั

เพ่ือการป้องกนัสูงสุดจากความร้อน เม็ดโลหะ

กระเด็น และอนัตรายอ่ืน ๆ ส�าหรับการใชง้านใน

แต่ละวนั

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้: 

www.fronius.com/pw/ppe

เคร่ืองแต่งกายทนความร้อนและหน่วงไฟเป็นส่วนส�าคญัในการปกป้องช่างเช่ือม 

จากความร้อนสูงและเม็ดโลหะกระเด็น

 

ส่ิงท่ีส�าคญัยิ่งกว่า คือเคร่ืองแต่งกายป้องกนัท่ียงัรักษาคุณสมบติัเอาไวไ้ดใ้น 

สภาพแวดลอ้มการเช่ือมท่ีทรหดอยูทุ่กวนั และคอยสนบัสนุนการท�างานอยูต่ลอดเวลา 

อุปกรณ์ป้องกันคุณภาพสูงมีคุณสมบัติดังนี้:

–  เป็นวสัดุท่ีผ่านการทดสอบความร้อนตรงตามมาตรฐาน

–  ปกป้องดวงตาและร่างกายจากรังสียวูี

–  ป้องกนัเม็ดโลหะกระเด็นท่ีทุกจุดท่ีสัมผสั

–  ใชง้านไดดี้และให้ความสบายสูงสุดแก่ผูส้วมใส่

 

นอกเหนือจากเคร่ืองแต่งงาน อุปกรณ์เสริมอยา่งแผงป้องกนัความร้อนและ 

ส่วนขยายปุ่มยงัช่วยรับรองการป้องกนัความร้อนไดดึ้ข้ึนในระหว่างทุกงานเช่ือม

การอาร์กเขม้ขน้อุณหภูมิสูงและช้ินงาน

ร้อนท่ีจะท�าใหช่้างเช่ือมรู้สึกเยน็ทนัที
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Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

T +43 7242 241-0

F +43 7242 241-95 39 40

sales@fronius.com

www.fronius.com

Fronius Middle East FZE

P.O. Box: 263241

Jebel Ali / JAFZA ONE BUILDING

Dubai / U.A.E

T +971 56 49 98 224

contact.middleeast@fronius.com

www.fronius.ae/pw

Fronius (Thailand) Ltd.

Pinthong Industrial Estate I

789/193 Moo 1, Sriracha, Chonburi 

20230

Building: P17/B1

Thailand

T +66 33 04 74 21

sales.Thailand@fronius.com

www.fronius.co.th

Fronius UK Limited

Maidstone Road, Kingston

Milton Keynes, MK10 0BD

United Kingdom

T +44 1908 512 300

info-uk@fronius.com

www.fronius.co.uk

Fronius USA LLC

6797 Fronius Drive

Portage, IN 46368

USA

T +1 877 FRONIUS

sales.usa@fronius.com

www.fronius-usa.com

Fronius India Private Limited

Plot no BG-71/2/B,

Pimpri Industrial Area,

MIDC- Bhosari,

Pune- 411026

India

T + 91 98 20 60 52 07

sales.india@fronius.com

www.fronius.in

Fronius Canada Ltd.

2875 Argentia Road, Units 4,5 & 6 

Mississauga, ON L5N 8G6

Canada 

T +1 905 288-21 00 

F +1 905 288-21 01 

sales.canada@fronius.com

www.fronius.ca

มีความรับผิดชอบต่อ

ผู้คนและส่ิงแวดล้อม

ผลลพัธ์การเช่ือมท่ีสมบูรณ์แบบตอ้งไม่ไดม้าดว้ยการสละสุขภาพและความปลอดภยั นัน่เป็น

เหตุผลท่ีผลิตภณัฑข์องเราปกป้องผูค้นจากอนัตรายในการเช่ือมทัว่ไป เช่น ควนั ความร้อน 

รังสียวูี และน�้ าหนกัท่ีมากเกินไป ดงันั้นจึงช่วยป้องกนัความเจ็บป่วยร้ายแรง

เราท�าให้การท�างานทุกวนัของช่างเช่ือมง่ายข้ึน ดว้ยระบบการเช่ือมขนาดกะทดัรัดน�้ าหนกัเบา  

หวัเช่ือมท่ีตรงตามหลกัการยศาสตร์และเป็นมิตรกบัผูใ้ช ้แนวคิดการท�างานท่ีทนัสมยั เขา้ใจง่าย  

และเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรม

การยศาสตร์และการใชง้าน

ป้องกนัสูงสุด

ขณะออกแบบระบบเช่ือม หวัเช่ือม และอุปกรณ์ป้องกนัของเรา เราพยายามพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ทนทาน 

ย ัง่ยืน และไดผ้ลอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยระบบการเช่ือม ตวัหวัเช่ือม ระบบดูดควนั และหนา้กากเช่ือมท่ี 

ซ่อมบ�ารุงได ้เราช่วยปกป้องผูค้นและส่ิงแวดลอ้ม และรับรองอนาคตท่ีดีกว่าให้กบัคนรุ่นถดัไป

ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร

ขอ้
คว

าม
แล

ะภ
าพ

ป
ระ

กอ
บ

ถูก
ตอ้

ง 
ณ

 เว
ลา

ที่
จดั

พ
ิมพ

 ์F
ro

n
iu

s 
ขอ

ส
งว

น
สิ

ท
ธิ์ใ

น
กา

รเ
ป

ลี่ย
น

แป
ลง

ขอ้
มูล

ท
ั ้งห

มด
ที่

ตีพ
ิมพ

ใ์น
เอ

กส
าร

นี้
 แ

มว้
า่จ

ะใ
ชค้

วา
มเ

อา
ใจ

ใส่
อย

า่ง
สู

งสุ
ดใ

น
กา

รจ
ดัท

�าแ
ลว้

อา
จมี

กา
รเ

ป
ลี่ย

น
แป

ลง
ได

 ้เร
าไ

ม่ย
อม

รับ
ผดิ

ท
าง

กฎ
ห

มา
ย 

ลิข
สิ

ท
ธิ์ 
©

 2
0

2
2

 F
ro

n
iu

sT
M

 ส
งว

น
สิ

ท
ธิ์ทุ

กป
ระ

กา
ร


