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Zymetec Hydro Flow.
เสนอ...
Cost reduction

่
ด้วย การป้ องกัน-และสลายตะกร ัน แบบไม่ตอ
้ งพึงสารเคมี
อีกต่อไป....
ZYMETEC | ลดต ้นทุน | ธันวาคม 2561

…..เครื่องจักรที่เป็นเป้าหมายสาคัญ….
1.Cooling Tower
2.Boiler
ทำไมต้อง

Coolling tower&Boiler.

“เพราะคูลลิ่งฯ... คือระบบหล่ อเย็น หรื อระบบที่ลดอุณหภูมิของนา้ จากการทางานของเครื่ องจักร แทบ
ทุกประเภท ในระบบอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่ วนบอยเลอร์ คือเครื่ องจักรที่สร้ างไอ
นา้ ในระบบอุตสาหกรรมเช่ นกัน เครื่ องจักรทั้งสองประเภท การทางานจะทาให้ เกิดอุณหภูมิในนา้
สูงขึน้ และมีตะกรั น. เราทุกคนต่ างหาวิธีลดปั ญหาด้ าน หิ นปูนและสนิมอยู่ตลอดเวลา เพราะเรารู้ดีว่า
ตะกรั น เมื่อเกิดขึน้ แล้ วไม่ ว่าจะหนามาก หนาน้ อยเพียงได้ ย่อมทาให้ ขนาดท่ อเล็กลง และยังเป็ นชั้นที่
ปิ ดกั้นการระบายความร้ อน-เย็นของนา้ ซึ่ งจะทาให้ เราสูญเสี ยค่ าไฟฟ้ าอย่างมาก ทุก1.5 ม.ม. เราต้ องจ่ าย
ค่ าไฟฟ้ าเพิ่มถึง ร้ อยละ 10.10 เมื่อเทียบกับเครื่ องที่สะอาดใหม่ แต่ การแก้ ปัญหา ขึน้ อยู่กับว่ าท่ านผู้ใช้
จะมีวิธีไหนที่ประหยัดเงินได้ มากที่สุดและได้ ผลดีที่สุด”

รู ปที่ 1 ตะกรั นในระบบ เปรี ยบได้ เหมือนการสู ญเงิ นโดยไม่ มีเจตนา

.....................................
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ข้อเสนอแนะของ Zymetec.
Hydroflow®
คืออุปกรณ์ อิเล็คทอนิค ที่ออกแบบสาหรับแก้ปัญหานี้โดยตรง จะนามาติดตั้งบนผิวด้านนอกท่อ(ค่อม
ท่อ)ไม่ตอ้ งตัดต่อ ไม่ตอ้ งหยุด Hydroflow® จะใช้หลักการส่งคลื่นความถี่พเิ ศษความถี่ต่าๆ 150200 กิโลเฮริ ท ไปกับน้ าในท่อ เพือ่ สลายและป้ องกันตะกรัน รวมถึงยับยั้งการเกิดสนิมด้วย.

ข้อเสีย. Hydroflow®
เนื่องจากเป็ นสินค้าที่มีสิทธิบตั ร น้ าเข้าจาก ประเทศอังกฤษโดยตรง อาจจะมีราคาสูงกว่าวิธีการอื่นที่
เคยมีมาในท้องตลาด แต่สามารถแก้ปัญหาได้ 99.99%

ข้อดีของ Hydroflow®
เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีสิทธิบตั ร ผลิตจากประเทศอังกฤษ ผูใ้ ช้จะได้พบกับประสบการณ์ใหม่แห่ งการป้ องกันปั ญหา
ตะกรัน จากคุณภาพน้ า ที่ผใู้ ช้จะได้สิทธิประโยชน์สูงสุ ด และยังได้รับการประกันผลงาน ด้วยการคือเงิน 100% (กรณี
ใช้ไม่ได้ผล)
หลังจากการลงทุนนี้แล้ว ผูใ้ ช้จะมีโอกาส เห็นการคืนทุน(ROI)ในระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างติดตั้งสิ งที่เจ้าของ
ผูป้ ระกอบการได้รับสิ่ งแรกคือ
1. ลดค่าสั่งซื้อสารเคมีตลอดอายุการใช้งาน(ไม่จาเป็ นต้องใช้สารเคมี)
2. ลดค่าแรงงานจากทีมผูด้ ูแลระบบ(ไม่ตอ้ งทาความสะอาด ไม่ตอ้ งปรับสภาพน้ า)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ลดปัญหาแคทีเรี ย,ตะไคร่ น้ า,ไบโอฟิ ลม์ 99.99%,สนิม 65%
ลดการสิ้ นเปลืองน้ า(ใช้น้ าอย่างมีคุณค่า)
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งระดับในองค์กร และภาพรวมของประเทศ
ลดค่าการใช้ไฟฟ้ า และค่าพลังงานเชื้อเพลิง
รักษาภาพเครื่ องจักร เพิ่มประสิ ทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้ยาวขึ้น.
คืนทุนเร็ ว
ลดการสูญเสี ยผลิตภัณฑ์(เพิ่มโอกาสในการผลิต)
เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
ได้รับการรับประกันสิ นค้า 1+2 ปี และไม่มีซ่อมบารุ งไดๆ ตลอดอายุการใช้งาน.
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ประโยชน์ที่ผ็ใช้จะได้รับ หลังการติดตั้ง
1. ลดปัญหาการควบคุมคุณภาพน้ า เพราะHYDROFLOW สามารถนาน้ า ประปาเข้าสู่ระบบได้เลย ค่าTDS ไม่
ควรเกิน 500 mg/l หรื อมากกว่า โปรดปรึ กษาตัวแทนขาย(ลดภาระการสร้างระบบผลิตน้ า)
2. ลดการสูญเสี ยน้ าหล่อเย็น(สามารถคุมค่าTDSที่สูงได้กว่า ปกติ 1-2เท่าตัว)
3. ลดการซื้อสารเคมี เช่น anti-scale, biocide , Anti-rust ตลอดอายุการใช้งาน (10-15ปี )
4. ลดปัญหาการบารุ งรักษา(ยืดระยะเวลาทาความสะอาด/การอุดตัน ออกไปอีกหลายเท่าตัว)
5. เพิ่มประสิ ทธิภาพเครื่ องจักร
6. ช่วยประค่าการใช้พลังงานตลอด 10-15ปี (ค่าพลังงานเทียบเท่าเครื่ องใหม่)
7. คืนทุนภายใน 4-20 เดือนแล้วแต่ระบบ

รำยละเอียดสำคัญ เพิ่มเติม จำก Zymetec Hydro
ด้วยสิ นค้าที่มีการจดสิ ทธิบตั รของ HydroPath Technology ในใต้ชื่อสิ นค้า “HydroFLOW” โดยการนาเอา
“เทคโนโลยีเฟอร์ไรท์” มาร่ วมมกับคลื่นความถี่ที่เหมาะสมที่สุด จึงเกิดเป็ นรู ปแบบ การป้ องกันและสลายที่มี
ประสิ ทธิภาพ แบบเข้าถึงต้นตอของปัญหาได้อย่างแม่นยา ตลอดแนวท่อ รวมไปจนถึงอุปกรณ์หลัก เหตุการณ์. วิธีการ
ต่อไปนี้เรา เรี ยกว่าการ"ยับยั้ง"การเกิดตะกรัน,bacteria,bioflim,corrosion,algae และรวมไปถึงการนาของเก่าออกจาก
ระบบท่อใน loop เดียวกันด้วย โดยไม่ตอ้ งเติมสารเคมี.
สรุปวิธีการทางานของ Hydroflow.
ใช้ความถี่แบบ “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า” ให้นาพาไปด้วยกันกับน้ า ตลอดแนวท่อ....สามารถศึกษาคุณสมบัติเพิ่มเติมได้
จาก เว็บไซต์ hydroflow-th.com or zymetec.com หรื อโทรสอบถามได้ที่ โทร.092 539 4945

ภาพที่ 2.Hydro flow สามารถควบคุมการสู ญเสี ย

ไฮโดรโฟลว์ เทคโนโลยีนาเข้าจากประเทศ อังกฤษ โดย Zymetec Hydro Technology co.,ltd.
https://www.hydroflow-th.com
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.....................................................................................................................................

ใช้ ได้ กบั ระบบไหนบ้ าง

STEAM TURBINE

สระว่ ายน้า
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กรณีศึกษาล่ าสุ ด

หลักการทางาน

✓ เหตุผลส่ วนใหญ่ ที่ลูกค้ าเลือกใช้ เพือ่ ลดและสลายตะกรั นในระบบ,พอใจเงื่อนไขการรั บประกันคุณภาพ ,รั กษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ,ต้ องการ
ลดต้ นทุนและแรงงานในระบบนั้น ,ต้ องการลดการสั่งซื้อสารเคมีอย่างถาวร
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