วิศวกรซ่อมบารุงต้องปวดหัวและต้องเรียกผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านไฟฟ้ ามาช่วยแก้ไข ปั ญหาซ่อนเร้นเหล่านี้ในระบบ
ไฟฟ้ าอาจเป็ นต้นเหตุของการตัดวงจรผิดพลาด การ
บารุงรักษาอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้นนั ้ จะเกิดขึน้ ได้ก็
ต้องมีการใช้เทคโนโลยีบารุงรักษาประสิทธิภาพสูงเพือ่
ค้นหาปั ญหาทีซ่ ่อนอยู่ อย่างไรก็ตามความต้องการในการ
บารุงรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม เช่นใน
อาคารขนาดใหญ่ทส่ี าคัญ ระบบปรับอากาศและควบคุม
อากาศไหลเวียนต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษเพือ่ ให้ใช้งาน
อาคารได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ในขณะทีก่ ระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนัน้
ต้องการเน้นคุณภาพทีส่ ม่าเสมอของผลิตภัณฑ์เป็ นสิง่
สาคัญทีส่ ุดเพือ่ ให้ลกู ค้ามีความมันใจ
่
การก้าวให้ทนั กับเทคโนโลยีและการกาหนดวิธปี ฏิบตั ทิ ่ี
ดีทส่ี ุดสาหรับแต่ละปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ คือกุญแจสูค่ วามสาเร็จ
ในด้านนี้ ในการสัมมนาวันนี้ท่านจะได้เรียนรูจ้ าก
ผูเ้ ชีย่ วชาญของ Fluke โดยตรง ทัง้ ข้อมูลเชิงลึกและเรียนรู้
แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดในอุตสาหกรรมทีก่ ล่าวถึงในทุก
หัวข้อ และอัพเดตแอพพลิเคชันด้านเทคโนโลยีการ
บารุงรักษาเพือ่ ช่วยให้คุณเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
บารุงรักษาทีม่ คี ุณค่าในองค์กรของคุณ
เหตุผลที่คณ
ุ ควรเข้าร่วมการสัมมนานี้
เรียนรูว้ ธิ คี าดการณ์อาการชารุดของมอเตอร์
ก่อนทีท่ ุกอย่างจะสายเกินไป
เข้าใจเกีย่ วกับปั ญหาด้านคุณภาพไฟฟ้ าทีซ่ ่อน
อยูใ่ นระบบไฟฟ้ าทีจ่ ะทาให้เครือ่ งจักรหยุดชะงัก
เพิม่ ประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ ถือของการ
บารุงรักษาระบบ
รับทราบกรณีศกึ ษาในอุตสาหกรรมต่างๆ
ลองใช้เครือ่ งวัดต่างๆ ทีม่ มี าให้ลองอย่าง
มากมายกับปั ญหาจาลอง

วันพุธที่ 12 มิถนุ ายน 2562
เวลา 8.00 - 16.00 น.
ณ. ห้องธนภาคิน โรงแรมเซ็นทรัล เพลส, สมุทรสาคร
้
เนื อหาและก
านดการ :

เวลา
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.25 น.
09.25 - 10.10 น.
10.10 - 10.30 น.
10.30 - 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.30 น.
14.30-15.20 น.
15.20-16.00 น.

เวลา
ลงทะเบียนเข้างาน ณ. ห้องธนภาคิน
หลักการและรูปแบบการบารุงรักษาให้มปี ระสิทธิภาพ
การตรวจวัดปั ญหาคุณภาพไฟฟ้ าเพื่องานซ่อมบารุงและ
การประหยัดพลังงาน
พักรับประทานของว่าง
การวัดปั ญหาระบบไฟฟ้ าของ Motor & Drive (MDA)
ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ & Workshop รอบที่ 1: 2 สถานี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปั ญหาหลักด้านเครื่องจักรกลหมุน (Mechanic)
ปั ญหาการตรวจหาความร้อนในระบบไฟฟ้ า (TI) และ
วิธแี ก้ไข
พักทานของว่าง + ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ & Workshop
รอบที2่ : 2 สถานี
จับรางวัล และปิ ดการสัมมนา

สั มมนานี้เหมาะกับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบารุ งรักษาและผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ ที่ตอ้ งการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการ
บารุ งรักษา ,วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, ช่างเทคนิคภาคสนาม ,วิศวกรรมที่ดาเนินการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ,วิศวกรเครื่ องกล, ช่างเครื่ องกล, ช่างกลโรงงานอุตสาหกรรมและทีมซ่อมบารุ งที่เกี่ยวข้อง
กับการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาเครื่ องจักรกลหมุน

การสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น --ติดต่อสอบถาม-คุณวัลภา โทร. 08-2321-9123, support@ultraengineering.co.th
คุณจีระภา โทร. 08-7697-7475, jeerapa@ultraengineering.co.th

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด
ร่วมกับ
บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

แบบตอบรับการสั มมนา

ณ. ห้ องธนภาคิน โรงแรมเซ็นทรัล เพลส, สมุทรสาคร

(วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00น.)
ข้าพเจ้า บริ ษทั /หน่วยงาน.....................................................................................................................
ที่อยู่ ...............หมู่.................ถนน.......................... แขวง................................ เขต................................
จังหวัด........................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................
มีความประสงค์ส่งพนักงานเข้าร่ วมการสัมมนาดังต่อไปนี้
1. ชื่อ .................................................. ตาแหน่ง .............................................
มือถือ.............................................โทรศัพท์..............................................
แฟ็ กซ์............................................ E-Mail…………................................
2. ชื่อ ..................................................ตาแหน่ง .............................................
มือถือ.............................................โทรศัพท์.............................................
แฟ็ กซ์............................................ E-Mail………….................................

ร่ วมลุ้นรางวัล
iPad mini 4
จานวน 1 รางวัล
และขอสัมมนาคุณ
อีกมากมาย

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดด้ วยตัวบรรจง (การสัมมนาครั้งนีไ้ ม่ เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)
กรุณา FAX กลับมาที่ 0-2808-1881 ,E-Mail: support@ultraengineering.co.th, jeerapa@ultraengineering.co.th
แผนที่ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส, สมุทรสาคร

