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โชวาเด็นกิ



ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ทิศทางไหลของลม

เครื่องเป่าลมไฟฟ้า Mistresa / Dustresa / Fumeresa

การดูดจับ ใช้แผ่นดูดทำการ
ดูดยึดจับแผ่นไม้อัด
แล้วยกข้ึน

หมุนเวียนอากาศภายใน
เครื่องจักรให้สม่ำเสมอ

การ
หมุนเวียน

การ
เป่าออก

ทำการเป่ากำจัด
หยดน้ำที่ติดอยู่
กับชิ้นส่วน 

การ
ส่งลม

เป่าลมร้อน

การทำ
ให้แห้ง

ทำให้หมึกท่ีพิมพ์
ที่ชิ้นงานแห้ง

การทำ
ให้ลอย

ส่งลมผ่านทางรูเล็กๆ 
เพื่อให้ของที่มีน้ำหนัก
มาก สามารถขยับ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย

การดักจับ
ไอน้ำมัน

ทำการดักจับไอน้ำมัน
จากเคร่ืองแปรรูปโลหะ

การดักจับ
เศษฝุ่น

ทำการดักจับเศษฝุ่นท่ีเกิด
จากงานบด หรือ งานแพ็คถุง

การดักจับไอ
น้ำมันความร้อนสูง

ดักจับไอน้ำมันความร้อน
สูงเช่นเคร่ืองทำความสะอาด

การดักจับ
ควัน

ทำการดักจับควันและกล่ิน
ท่ีเกิดจากเลเซอร์มาร์คเกอร์

Troubleresa II PLUS

การ
เฝ้าระวัง

ทำการตรวจจับความผิดปกติ
ของเคร่ืองจักรท่ีมีแกนหมุน 
เช่น เคร่ืองเป่าลมหรือป๊ัม

Windbag

เป่าลมตรงจุด ! 
(ใช้แทนพัดลม)

การทำ
ให้เย็น

ทำให้ยาง
เย็นลง !

Windracer

การ
เหนี่ยว

นำ

การ
จ่าย
ลม

นำเคร่ือง Windracer มาติดต้ัง
ท่ีบริเวณช่องเป่าของเคร่ืองปรับ
อากาศ จะทำให้สามารถส่งลมเย็น
หรือลมร้อนกระจายออกได้อย่าง
สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสูง

นำเคร่ือง Windracer มาเรียง
ต่อกัน จะทำให้สามารถสร้างกระแส
นำทาง นำลมร้อนหรือความช้ืนตรง
ไปยังพัดลมระบายอากาศได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูง

ส่งลมไปยังจุดทำงานที่ร้อนชื้นที่
พนักงานทำงานอยู่โดยตรง 
(ใช้การส่งลมตรงจุด เพื่อแก้ไข
ปัญหาความร้อน)

ผลิตภัณฑ์อาหาร

เคร่ืองเป่าลมแบบมอเตอร์ต่อตรงสำหรับงานป้องกันฝุ่นและ เคร่ืองเป่าลมแบบสแตนเลสออกแบบเพ่ือระบบคลีนรูม

ข้ันตอนการผลิตบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปชนิดถ้วย

นวด

ทำให้
เป็นแผ่น

ดึงให้บางลง
ตัด

น่ึง

ทอด ทำให้เย็น

ตรวจสอบเส้น

บรรจุถ้วย

ใส่ซุปและเคร่ือง

ปิดฝาบรรจุห่อ

ตรวจสอบสินค้า

บรรจุกล่อง
บะหมี่ถ้วย

กึ่งสำเร็จรูป

สำเร็จ

เครื่องบรรจุห่อ
ถ้วยไม่อยู่น่ิง 
ห่อได้ไม่ตรง

ใช้เคร่ืองเป่าลม
ทำการดูดยึด
เพ่ือทำการห่อ

เครื่องเป่าลมแรงดันสูง รุ่น Vortex

การ
ดูดยึด

ใช้เครื่องเป่าลมแรงดันสูงทำการดูดยึด

ทิศทางไหลของลม

เครื่องทำให้เย็น
การทำ
ให้เย็น

ใช้เคร่ืองเป่าลมสร้างความเร็วลม
ท่ีเหมาะสมทำให้ระยะเวลาส้ันลง

ต้องใช้เวลามาก
ในการทำให้เย็น

เครื่องเป่าลมไฟฟ้า 
DENCHOKU

ทำให้เย็นด้วยปริมาณลมมหาศาล

ตรวจจับความผิดปกติของการส่ันสะเทือน 
ค่ากระแสไฟ ค่าอุณหภูมิของเคร่ืองจักร
ท่ีมีแกนหมุน

ทิศทางไหลของลม

เครื่องทอด (สำหรับเส้นแบบไม่ทอด จะใช้เคร่ืองเป่าลม
ในการหมุนเวียนอากาศในเคร่ืองทำให้แห้ง)

ระบาย
อากาศ

เครื่องเป่าลม
แบบทนความร้อน

ระบายไอร้อน

ไอร้อนหลุดลอดออกมา
ทำให้บริเวณรอบข้างร้อน

เคร่ืองเป่าลมระบาย
ไอร้อนออกสู่นอก
อาคาร

ตัวอย่าง 1 
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ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้ันตอนการผลิตกาแฟแบบขวดกระป๋องเคร่ืองด่ืม

เคร่ืองเป่าลมแบบมอเตอร์ต่อตรงสำหรับงานป้องกันฝุ่นและ เคร่ืองเป่าลมแบบสแตนเลสออกแบบเพ่ือระบบคลีนรูม

วัตถุดิบ เครื่องคั่ว

เมล็ดกาแฟ

จ่ายลมโดยใช้เครื่องเป่าลมทำให้
การคั่วทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DENCHOKU

จ่ายลม

เครื่องบด

รุ่นคอมแพ็ค
เก็บเศษผงที่ไม่ต้องการ
ที่เกิดจากการบด

เครื่องกลั่นกาแฟ

เครื่องบรรจุขวดกระป๋องเครื่องปิดฝา

การดักจับ
เศษฝุ่น

ป้องกันไม่ให้มี
สิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ในขวดกระป๋อง

เครื่องดักจับเศษฝุ่นแบบ
Pulse jet ขนาดเล็กกำจัดความร้อนที่มาจาก

ข้ันตอนการติดฉลากเพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทำงาน

รุ่นคอมแพ็คกาแฟขวดกระป๋อง

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เครื่องติดฉลากด้วยความร้อน

ตรวจจับความผิดปกติของการสั่นสะเทือน 
ค่ากระแสไฟ ค่าอุณหภูมิของเครื่องเป่าลม 
การอุดตันของฟิลเตอร์ของเครื่องดักจับฝุ่น

ข้ันตอนการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ตัวอย่าง 3 รถยนต์

เคร่ืองเป่าลมสำหรับเตาท่ีทนอุณหภูมิท่ีสูงกว่า 600 องศาได้ และ เคร่ืองเป่าลมแบบกันระเบิดสำหรับบูทพ่นสี

ให้ความร้อน

วาล์วไอเสีย 
เพลาข้อเหว่ียง เป็นต้น

หล่อ

ทำความสะอาด

แมชชีนน่ิงกำจัดครีบ

พ่นสีทำให้แห้งชิ้นส่วนเครื่องยนต์

สำเร็จ

อุปกรณ์พ่นสี

ป้องกันละอองสีกระจาย
โดยใช้เครื่องเป่าลม
ดูดผ่านฟิลเตอร์

ระบาย
อากาศ

เครื่องเป่าลมไฟฟ้า 
DENCHOKU

ทิศทางไหลของลม
ทิศทางไหลของลม

เครื่องแมชชีนนิ่ง การดักจับ
ไอน้ำมัน

รุ่น CRM

เมื่อดักจับด้วย
เครื่องดักจับไอน้ำมัน 
ก็จะรักษาให้โรงงาน

สะอาดได้

ไอน้ำมันกระจาย
เต็มโรงงานเลย

ตรวจจับความผิดปกติ
ของเครื่องเป่าลม

เตาอุตสาหกรรม จะทำให้อุณหภูมิ
เท่ากันโดยทั่ว
ได้ไหมนะ?

ใช้เครื่องเป่าลมทำ
การกวนและทำการ
หมุนเวียนอุณหภูมิ
ให้เท่ากันโดยทั่ว

เคร่ืองเป่าลม
แบบทนความร้อน
สำหรับการกวน
และการหมุนเวียน

กวนผสม

การ
หมุนเวียนการดักจับ

เศษฝุ่น

สีหลุดรอดออกมา
ในโรงงาน

ตัวอย่าง 2

ระบาย
อากาศ

ทิศทางไหลของลม



ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม
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ระบาย
อากาศ
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DENCHOKU
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ทิศทางไหลของลม



ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

เคร่ืองเป่าลม
แรงดันสูง 
รุ่น Vortex

เครื่องดักจับ
ไอน้ำมันอุณหภูมิสูง 
(ไม่เกิน 80 °C )

ทำความสะอาดชิ้นส่วน กำจัดไขมัน เคลือบผิวด้วยประจุไฟฟ้า

ข้ันตอนการผลิตกล่องโลหะแปรรูปโลหะ

เคร่ืองเป่าลมท่ีมีการป้องกันการผุกร่อนโดยเคลือบด้วยเรซ่ิน หรือ ทำด้วยสแตนเลส

วัตถุดิบ

กล่องโลหะ

ขึ้นรูปเป็นกระป๋อง

กวน
อากาศ

การดักจับไอ
น้ำมันอุณหภูมิสูง

ใช้ Mistresa ดักจับไอน้ำมัน
จากกระบวนการล้าง

ทำให้เกิดฟอง
โดยเครื่องเป่าลม

อบให้แห้งพ่นสี

ระบายลมร้อน
จากการเป่าแห้ง

กำจัดสีส่วนเกิน
ตรวจจับความผิดปกติ
ของอุณหภูมิภายในเตาอบ

เครื่องเป่าลมขับเคลื่อนด้วย
สายพาน V-belt
รุ่นเสียงเบา

เครื่องเป่าลม
แบบทนความร้อน

ทำให้แห้งด้วย
ลมร้อน 120 °C

ระบาย
อากาศ

ทำให้
แห้ง

อบให้แห้งตรวจสอบ

เครื่องเป่าลมไฟฟ้า
ชนิดทนความร้อน
รุ่นเทอร์โบ

ทำให้แห้งด้วยลมร้อน 120 °C

ระบายลมร้อน
จากการเป่าแห้ง

ระบาย
อากาศ

เสร็จสิ้นกระบวนการ

ตัวอย่าง 4 ข้ันตอนการผลิตยาเม็ดในแผงเวชภัณฑ์

เคร่ืองสำหรับคลีนรูม ทำด้วยสแตนเลสท้ังตัว

ชั่งน้ำหนัก

ตัวอย่าง 5

บด อัดขี้นรูป ทำให้แห้ง

เสร็จสิ้นกระบวนการ บรรจุแผง เคลือบผิว ตอกเม็ดยา

ดักจับฝุ่น
เคร่ืองดักจับฝุ่นสำหรับ

ระบบคลีนรูม
ใช้เครื่องดักจับเศษฝุ่นดักจับฝุ่นละออง

เพื่อไม่ให้กระจายไปทั่ว

ตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจัดการผงยา
และเครื่องปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

เคร่ืองเป่าลมแรงดันสูง รุ่น Vortex
สำหรับขนถ่ายผงยา

ใช้ลมจากเครื่องเป่าทำการ
กวนผสมและทำให้แห้ง

ใช้เครื่องดักจับเศษฝุ่นดักจับ
ฝุ่นละอองเพื่อรักษาระดับ

ความสะอาด

ใช้เครื่องเป่าลมทำการดูดลมทำให้
ภายในเครื่องจักรมีแรงดันเป็นลบ 
ป้องกันลมไม่ให้รั่วออกภายนอก

เคร่ืองเป่าลม
สำหรับคลีนรูม

ดักจับเศษฝุ่น
กวน

อากาศ

เคร่ืองดักจับฝุ่นสำหรับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ยาเม็ด

ระบาย
อากาศ
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ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้ันตอนการผลิตหน้ากากอนามัยส่ิงทอ

เคร่ืองปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพ่ือรักษาระดับความสะอาดในโรงงาน

วัตถุดิบ

ผ้านอนวูฟเวน
(Nonwovens)

ระบาย
อากาศ

ตัวอย่าง 6

ป้อนวัตถุดิบ พับ กดอัด

เครื่องดักจับเศษฝุ่น ทำการดูดเพื่อยึดให้อยู่กับที่ 
พร้อมกับดักจับเศษฝุ่น ทำให้ไม่กระจาย

ไปโดยรอบ

ระบายความร้อนที่สะสม 
ทำให้สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ดีขึ้น

รุ่นคอมแพ็ค

ดักจับเศษฝุ่น

เสร็จสิ้นกระบวนการ ตรวจสอบ ติดสายรัด ตัด

หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง

ระบาย
อากาศ

ดักจับเศษฝุ่นทำการระบายความร้อนและกลิ่น
จากกระบวนการเชื่อมติดสายรัดเพื่อ

ให้สิ่งแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น

ดักจับเศษฝุ่นท่ีเกิดข้ึนเวลาตัด 
เพ่ือรักษาระดับความสะอาด

รุ่นคอมแพ็ค
เครื่องดักจับเศษฝุ่น

ตรวจจับความผิดปกติของ
เคร่ืองดักจับเศษฝุ่น เคร่ืองเป่าลม

ข้ันตอนการผลิตขวดแก้วกระจก

เคร่ืองเป่าลมแบบทนความร้อน เพ่ือการหมุนเวียนและระบายความร้อนจากเคร่ืองจักร

วัตถุดิบ

ตัวอย่าง 7

ผสม หลอม ขึ้นรูป

เสร็จสิ้นกระบวนการ ตรวจสอบ ทำฉลาก (พิมพ์) กระจายความเย็น

กวน
อากาศ

ดักจับเศษฝุ่น

ระบาย
อากาศ

ทำให้เย็น

เศษแก้ว หินปูน ทรายซิลิก้า โซดาแอช
เคร่ืองดักจับเศษฝุ่น เครื่องเป่าลมแบบทนความร้อน

สำหรับการกวนและ
การหมุนเวียน

ขวดแก้ว

รุ่นคอมแพ็ค Windracer

ใช้เคร่ืองดักจับเศษฝุ่นทําการ
จัดเก็บผงท่ีเกนิออกมา

เพ่ือรักษาระดับความสะอาด

ใช้ลมจากเครื่องเป่าลมทำให้
อุณหภูมิภายในเตาเท่ากันอย่าง

สม่ำเสมอ จึงทำให้สามารถ
ใช้พลังงานความร้อนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ระบายควันและกล่ินจากข้ันตอน
การพิมพ์เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อม

ในการทำงานดีข้ึน ใช้ลมจาก Windracer
ทำให้เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจจับความผิดปกติของพัดลม 
อุณหภูมิของแบริ่ง
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ดักจับเศษฝุ่นท่ีเกิดข้ึนเวลาตัด 
เพ่ือรักษาระดับความสะอาด

รุ่นคอมแพ็ค
เครื่องดักจับเศษฝุ่น

ตรวจจับความผิดปกติของ
เคร่ืองดักจับเศษฝุ่น เคร่ืองเป่าลม

ข้ันตอนการผลิตขวดแก้วกระจก

เคร่ืองเป่าลมแบบทนความร้อน เพ่ือการหมุนเวียนและระบายความร้อนจากเคร่ืองจักร

วัตถุดิบ

ตัวอย่าง 7

ผสม หลอม ขึ้นรูป

เสร็จสิ้นกระบวนการ ตรวจสอบ ทำฉลาก (พิมพ์) กระจายความเย็น

กวน
อากาศ

ดักจับเศษฝุ่น

ระบาย
อากาศ

ทำให้เย็น

เศษแก้ว หินปูน ทรายซิลิก้า โซดาแอช
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การหมุนเวียน

ขวดแก้ว

รุ่นคอมแพ็ค Windracer

ใช้เคร่ืองดักจับเศษฝุ่นทําการ
จัดเก็บผงท่ีเกนิออกมา

เพ่ือรักษาระดับความสะอาด

ใช้ลมจากเครื่องเป่าลมทำให้
อุณหภูมิภายในเตาเท่ากันอย่าง

สม่ำเสมอ จึงทำให้สามารถ
ใช้พลังงานความร้อนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ระบายควันและกล่ินจากข้ันตอน
การพิมพ์เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อม

ในการทำงานดีข้ึน ใช้ลมจาก Windracer
ทำให้เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจจับความผิดปกติของพัดลม 
อุณหภูมิของแบริ่ง



ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้ันตอนการผลิตถุงพลาสติกกระบวนการเคมี

เคร่ืองเป่าลมทำด้วยสแตนเลสแบบป้องกันระเบิด ใช้ในบริเวณท่ีต้องการป้องกันการผุกร่อนและป้องกันการระเบิด

วัตถุดิบ

เม็ดพลาสติก (โพลีเอทิลีน)

ทำให้เย็น

ตัวอย่าง 8

เครื่องลำเลียง เครื่องเอ็กทรูชั่น เครื่องเป่าฟิล์ม

เคร่ืองเป่าลม
แรงดันสูง 

รุ่น Vortex
ใช้ลมจากเครื่องเป่าลม

ทำให้เย็นได้ด้วยเวลาอันสั้น

ใช้ลมจากเครื่องเป่า 
ขนถ่ายเม็ดพลาสติกด้วยพลังงาน

เพียงเล็กน้อย

รุ่นสำหรับติดหน้าแปลน

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ขึ้นรูปเป็นถุง พิมพ์

ถุงพลาสติก
ใช้ลมจากเครื่องเป่าลมจะทำให้
ตัวพิมพ์แห้งอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้เย็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องเป่าลม

รุ่นสำหรับ
ติดหน้าแปลน

รุ่นแรงดันสูง

ตรวจจับความผิดปกติของการสั่นสะเทือน 
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าอุณหภูมิของพัดลม

ลำเลียง

ทำให้
แห้ง

ทำให้เย็น

ข้ันตอนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์

เคร่ืองเป่าลมทำด้วยสแตนเลสแบบป้องกันระเบิดท่ีมีการป้องกันการผุกร่อนเพราะใช้ตัวทำละลายจำนวนมากในกระบวนการ

ตัวอย่าง 9

วัตถุดิบ ตัดอินกอต ขัดแผ่นเวเฟอร์ สร้างฟิลม์ออกไซด์ พ่นสารโฟโต้รีซิส

เสร็จส้ินกระบวนการ(ส่งต่อกระบวนการถัดไป) ตรวจสอบ สร้างฟิล์ม เอชชิง การฉายแสง

ดักจับไอน้ำมัน
และเศษฝุ่น

ระบาย
อากาศ

ระบาย
อากาศ

ระบาย
อากาศ

ดักจับไอน้ำมันและฝุ่นผง 
ที่เกิดจากการตัดและการขัด 
เพื่อรักษาระดับความสะอาด

ระบายความร้อนของเครื่องจักร
เพื่อรักษาตัวเครื่อง

กำจัดสารที่เหลือเกิน
จากกระบวนการพ่น
โดยใช้เครื่องเป่าลม

ก้อนซิลิก้อนอินกอต
เคร่ืองดักจับไอน้ำมัน

ท่ีรองรับการดักจับเศษฝุ่น
เครื่องเป่าลมแบบ

ทนความร้อน

เครื่องเป่าลม
แบบป้องกันการระเบิด

ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์
เคร่ืองเป่าลม

สำหรับห้องคลีนรูม

อินกอต

เคร่ืองดักจับไอน้ำมัน
ท่ีรองรับการดักจับเศษฝุ่น

แผ่นเวเฟอร์

ฮีทเตอร์
โฟโต้รีซิส

โฟโต้มาส์ค

เลนส์

สารไวแสง

ใช้เครื่องเป่าลม
ระบายอากาศ

จากห้องฉายแสง

ขั้วไฟฟ้า

ขั้วไฟฟ้า
แผ่นเวเฟอร์

พลาสมา

แผ่นเวเฟอร์
ชิป

เครื่องวัดไฟฟ้า

ตรวจจับความผิดปกติของการส่ันสะเทือน 
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าอุณหภูมิของเคร่ืองเป่าลม

ดักจับไอน้ำมัน
และเศษฝุ่น



ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม
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ทำให้เย็น
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ข้อมูลจําเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลจําเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้ันตอนการผลิตยางรถยนต์ยาง

เคร่ืองเป่าลมแบบแรงดันสูง หรือแบบทนความร้อนสูง ถูกนำมาใช้ให้สอดคล้องกับการผลิต

ตัวอย่าง 10

วัตถุดิบ ขั้นตอนการผสมยาง ขั้นตอนการตัดเป็นแผ่น ขั้นตอนการขึ้นรูป

ยางดิบ คาร์บอนแบล็ค

กำมะถัน สารเคมี
เคร่ืองดักจับเศษฝุ่นแบบ

Pulse jet
เครื่องเป่าลม

แบบติดหน้าแปลน

ดักจับเศษฝุ่น

ทำให้เย็น

ทำการดักจับเศษฝุ่นที่จะเกิดขึ้น
เวลาเทวัตถุดิบเข้าผสมเพื่อรักษา

ระดับความสะอาด

ใช้ลมจากเคร่ืองเป่า 
ช่วยทําให้มอเตอร์ขนาดใหญ่เย็นลง

เพ่ือยืดอายุการใช้งาน

มีดสำหรับตัด
ช้ันเส้นใยเหล็ก (steel ply)

เครื่องขึ้นรูปขั้นตอนเดียวสำหรับยางรถนั่งส่วนบุคคล

การแข่งมอเตอร์ไซค์ พร้อมส่งออกจำหน่าย ขั้นตอนการตรวจสอบ ขั้นตอนการเติมกำมะถัน

Windbag

ใช้แรงลมเป่าสิ่งแปลกปลอมที่ติด
มากับยางออกไปแล้วจึงส่งไปยัง

ขั้นตอนต่อไป

ใช้ Windbag ทำให้ยางที่ร้อน
เย็นลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ยางสำหรับมอเตอร์ไซค์ ยางสำหรับรถยนต์ เครื่องไดนามิค บาลานส์ซิ่ง
เคร่ืองเป่าลมไฟฟ้า

รุ่นมัลติสเตท
ลมน้อยแรงดันสูงเป่าออก

ทำให้เย็น

ตรวจจับความผิดปกติของเครื่องทำยาง
ให้เป็นแผ่น และปฏิทินการทำงาน

ข้ันตอนการผลิตเคร่ืองสำอางค์เคร่ืองสำอางค์

เคร่ืองเป่าลมแบบมอเตอร์ต่อตรงสำหรับงานป้องกันฝุ่นและ เคร่ืองเป่าลมแบบสแตนเลสออกแบบเพ่ือระบบคลีนรูม

ตัวอย่าง 11

วัตถุดิบ ชั่งปริมาณ ผสม เติม

ไมก้า ซิลิก้า 
ไททาเนียมออกไซด์ เป็นต้น

เคร่ืองดักจับเศษฝุ่นสำหรับคลีนรูม ใช้เครื่องเป่าลมแรงดันสูง รุ่น Vortex ในการส่งผงวัตถุดิบ

ใช้เครื่องดักจับเศษฝุ่นเพื่อรักษาระดับ
ความสะอาด

ด้วยแรงลมจากเครื่องเป่าจะทำให้
ผงผสมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดักจับเศษฝุ่น

เสร็จสิ้นกระบวนการ ใส่อุปกรณ์ จัดการขั้นสุดท้าย ขึ้นรูป

กวนผสม

เครื่องสำอางค์

เคร่ืองดักจับเศษฝุ่นสำหรับ
      ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เครื่องดักจับเศษฝุ่น

ใช้เครื่องดักจับเศษฝุ่นเก็บรวบรวม
ฝุ่นผงขนาดเล็กเพื่อไม่ให้กระจาย

ทั่วบริเวณ
ใช้เครื่องดักจับเศษฝุ่นเก็บรวบรวมฝุ่นผง

เพื่อไม่ให้กลับไปติดที่ตัวสินค้าอีกครั้ง

ตรวจจับความผิดปกติของพัดลม
และฟิลเตอร์ภายในเครื่องดักจับเศษฝุ่น

ดักจับเศษฝุ่น

ดักจับเศษฝุ่น



ข้อมูลจําเพาะ
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ด้านอุตสาหกรรม

ข้ันตอนการผลิตยางรถยนต์ยาง
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ระดับความสะอาด
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ตัวอย่าง 11

วัตถุดิบ ชั่งปริมาณ ผสม เติม
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เคร่ืองดักจับเศษฝุ่นสำหรับคลีนรูม ใช้เครื่องเป่าลมแรงดันสูง รุ่น Vortex ในการส่งผงวัตถุดิบ
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ดักจับเศษฝุ่น

ดักจับเศษฝุ่น



ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม

ข้ันตอนการผลิตเลนส์ออพติคอลเคร่ืองจักร
ความแม่นยำสูง

เคร่ืองเป่าลมแบบทนอุณหภูมิสูง กับ เคร่ืองเป่าลมแบบทนการเสียดสี

วัตถุดิบ

ตัวอย่าง 12

ผสม หลอมละลาย ขึ้นรูป

เคร่ืองดักจับเศษฝุ่น

ดักจับผงส่วนเกินออกด้วยเคร่ือง
ดักจับเศษฝุ่น เพ่ือรักษาระดับความสะอาด

ดักจับเศษฝุ่น

หินซิลิก้า กรดบอริก แลนทานัม เป็นต้น

เคร่ืองเป่าลมทนความร้อน
ประเภทหมุนเวียนอากาศ

ใช้เครื่องเป่าลมทำให้อุณหภูมิ
ในเตาสม่ำเสมอและใช้พลังงาน
ความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กวน
อากาศ

ลมจาก Windracer ทำให้
สามารถทำให้เย็นได้โดยไม่ใช้พื้นที่

ทำการดักจับไอน้ำมันและเศษฝุ่น
ที่เกิดจากการขัด

ดักจับไอน้ำมัน
และเศษฝุ่น ดักจับไอน้ำมัน

และเศษฝุ่น

ทำให้เย็น

Windracer

กระจายความเย็นไสผิวขัดโค้ทติ้งเสร็จสิ้นกระบวนการ

เลนส์ออพติคอล

เคร่ืองดักจับไอ
น้ำมันท่ีรองรับ

การดักจับเศษฝุ่น

เคร่ืองดักจับไอ
น้ำมันท่ีรองรับ

การดักจับเศษฝุ่น

ตรวจจับความผิดปกติของการ
ส่ันสะเทือน ค่ากระแสไฟ 
ค่าอุณหภูมิของเคร่ืองเป่าลม

แอร์เทเบิล แอร์เต้นท์ แอร์โดม เครื่องพิมพ์สีแบบโรงพิมพ์ เครื่องทำสาหร่าย สายพานชั้นอากาศ เครื่องทำไม้อัด

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ
(ยึดผ้าให้คงที่)

เตาอบอ่อน เครื่องทำความสะอาด 
(เป่าหยดน้ำออก)

เครื่องหมักมูลสัตว์
และขยะชีวภาพ

เครื่องสร้างลมร้อน ตู้ดูดควัน

เตาอบแห้ง ตู้เก็บตัวทำละลายอินทรีย์ เครื่องพ่นทราย หม้อต้ม ม่านอากาศ บูธพ่นสี

กำจัดตัวทำละลายอินทรีย์

ดูดอากาศด้วยเคร่ืองเป่าลมทำให้สี
ไม่หลุดรอดออกไปสู่ในโรงงาน

ทําม่านอากาศป้องกันแมลงเช่น 
ใช้ท่ีโรงงานอาหาร

ส่งอากาศเข้าไปยังส่วนเตาเผา
ของหม้อต้มเพ่ือให้การเผาไหม้
มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ทำการหมุนเวียนอากาศภายใน
ตู้เก็บสี หรือ ตัวทำละลายอินทรีย์

ใช้ลมจากเคร่ืองเป่าลมทำให้ความ
ร้อนหมุนเวียนภายใน

กำจัดเศษฝุ่นท่ีเกิดข้ึนขณะทำงานผ่าน
ฟิลเตอร์

ส่งลมร้อนส่งลมเข้าไปเพ่ือเร่งการหมักมูลสัตว์
และขยะชีวภาพทำให้อากาศหมุนเวียนในเตาทำการดูดยึดผ้าท่ีปูซ้อนกันให้อยู่กับท่ี 

แล้วใช้ใบมีดตัด
เป่าหยดน้ำที่ติดอยู่กับชิ้นงาน
ออกไป

ใช้แผ่นดูดทำการดูดยกไม้อัดข้ึนเป่าลมจากทางด้านล่าง ทำให้
ผงวัตถุดิบลอยตัวเพ่ือการขนย้าย

ใช้ดูดและเอาน้ำออกจากสาหร่ายใช้เคร่ืองเป่าลมทำให้โดมหรือเต้นท์
พองตัวข้ึน

ส่งลมไปทางช่องเล็กๆเพ่ือให้ช้ินงาน
ท่ีหนักสามารถขยับได้โดยง่าย ทำให้สีท่ีพิมพ์แห้ง

แอร์เทเบิล ชิ้นงาน

เครื่องเป่าลม
เครื่องเป่าลม

เด็ก

เครื่องเป่าลม
ลูกกลิ้งเครื่องพิมพ์

ผงวัตถุดิบ

ตาข่ายโลหะ
เครื่องเป่าลม

เครื่องเป่าลม

ฮีทเตอร์

ลมร้อน
เครื่องเป่าลม

มูลสัตว์ ขยะสด

ชิ้นงาน

เครื่องเป่าลม
เครื่องเป่าลม

ฮีทเตอร์

ชิ้นงาน

ฮีทเตอร์

เครื่องเป่าลม

สาหร่ายกับน้ำ สาหร่าย

ดรัมดูดข้ึนรูปตัวกรอง

เครื่องเป่าลม
น้ําท้ิง ระบาย 
เศษสาหร่าย

เครื่องเป่าลม
เอาน้ำออก

แผ่นดูด
สุญญากาศ

เครื่องเป่าลม เครื่องเป่าลม

ห้องทำให้แห้งสายพาน

วาล์วสามทาง

แผ่น
ไม้อัด

เคร่ืองเป่าลม

ผ้าท่ีปูซ้อนกันแผ่นพลาสติก มีดตัด

ซ่ีแปรง



ข้อมูลจำเพาะ
ด้านอุตสาหกรรม
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ตัวอยางการใชงานผลิตภัณฑในโรงงาน 12 ประเภท

Windracer

โบลเวอร์ Troubleresa II PLUS

Dustresa

Mistresa

Fumeresa เครื่องเป่าลมไฟฟ้า

แคตตาล็อกฉบับที่ No.O-05-03T
ตีพิมพ์ เมษายน 2564

สมาชิก
สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าของญี่ปุ่น (JEMA)
สมาคมอุปกรณ์เสริมเครื่องจักรของญี่ปุ่น (JMAA)
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)

ตัวแทนจำหน่าย

Showadenki (Thailand) Co., Ltd.
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ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
TEL : 02-330-8798    FAX : 02-330-8799
E-mail : sthinquiry@showadenki.co.jp

https://www.showadenki.co.th/

ใบรับรอง ประกาศนียบัตร
ได้รับใบรับรอง ISO14001 และ ISO9001 ใบอนุญาตทำงานเดินท่อในงานก่อสร้างจากผู้ว่าโอซาก้า
ใบรับรองกลาง-ใบรับรองกระทรวงอุตสาหกรรมและขนส่งว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรประยุกต์ไฟฟ้ากระแสสลับ
อยู่ในรายชื่อผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์แนะนำของเมืองโอซาก้า 

โชวาเด็นกิ


