THAI PROCESS STEAM CO.,LTD.

บริษทั ไทยโปรเซส สตีม จำกัด

81/86 Moo 9 Chalongkrung Rd., Lampagchee, Nongjorg, Bangkok 10530
81/86 หมู่ที่ 9 ถ. ฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก 10530

Tel :( 02 ) 186-0009 Fax : ( 02 )186-0010

Service hot line (087)791-4995
E-mail : thaiprocesssteam@gmail.com

บริษัท ไทยโปรเซส สตีม จากัด ดาเนินธุรกิจ ออกแบบสร้าง ติดตั้ง ซ่อมบารุงบอยเลอร์
บอยเลอร์ ออกแบบ สร้างและติดตั้งระบบน้าป้อนบอยเลอร์ ระบบน้าโรงงาน ด้วยทีมงาน
วิศวกรและทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการบริการที่รวดเร็ว และงานที่มีประสิทธิภา พ
ติดตั้ง Boiler

รับบริการล้างบอยเลอร์ รับเปลี่ยนท่อไฟ แยงเขม่า Hydro static test และออก
ใบรับรองโดยวิศวกร

ออกแบบ รับเดินระบบท่อสตีม รับหุ้มฉนวนกันความร้อน ออกแบบและติดตั้งระบบ
Station Gas

ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบน้าป้อนโรงงาน ระบบน้า
ป้อนบอยเลอร์ ระบบบาบัดน้าเสีย ด้วยทคโนโลยี ที่ทันสมัย
ยืดหยุ่นเพื่อควาเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ และงบประมาณ
ของลูกค้า ง่ายแก่การบารุงรักษา

ผลิตภัณฑ์ ( Products)
ระบบน้าดี ( Water Treatment )
ระบบประปา (Clarification System)
ระบบถังกรอง กรองทราย(Sand Filter) กรองสี,กลิ่น
(Activated Carbon Filter) ระบบทาน้าอ่อน(Softener)
กรองสนิมเหล็ก (Deiron Filter )
รีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis)
ระบบน้า DI (Deionization System)
ระบบ EDI (Electro Deionization System)

ระบบบาบัดน้าเสีย (Waste Water Treatment)
ระบบน้าเสียชุมชน ระบบน้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม

 งานบริการ ( Service )
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ทีมงานวิศวกรและทีมงานช่างของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าด้วยการบริการแบบครบวงจร
ขอบข่ายงานบริการ ระบบน้าดี ( Water Treatment Plant )
 รับบริการ ล้างเมมเบรน ( RO Membrane Cleaning )
 ล้างฟื้นฟูสารกรอง, กรองน้าอ่อน ( Softener Regeneration) , DI และ Mix-Bed
( Regenerate For DI & Mix-Bed)
 เปลี่ยนถ่ายสารกรอง
 ตรวจเช็คและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ
งานล้างเมมเบรน ( RO Membrane Cleaning)
1. บริการแบบ Onsite Service ในกรณีเร่งด่วนเรามีชุดล้างเมมเบรน สามารถให้บริการ
ลูกค้าได้ถึง Site งานของลูกค้า
2. ถอดมาล้างในที่ Cleaning Plant ของบริษัทฯ
ที่ Cleaning Plant เราได้เตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สาการล้างเมมเบรน ที่ได้มาตรฐาน
สามารถรองรับงานได้ปริมาณมาก ทั้งเมมเบรนขนาด 8 นิ้ว และเมมเบรนขนาด 4 นิ้ว
นอกจากนั้นเราได้เตรียมเมมเบรนสารองใช้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถหยุดการเดินเครื่อง

RO Cleaning Plant 1. Membrane
Size8”x40”

RO Cleaning Plant 2. Membrane
Size 4”x40”

ล้างฟื้นฟูสารกรอง, กรองน้าอ่อน ( Softener Regeneration) , DI และ Mix-Bed
( Regenerate For DI & Mix-Bed)
ที่ Plant ของบริษัทฯ นอกจากจะเตรียมระบบและอุปกรณ์
สาหรับการล้างฟื้นฟู ( Regenerate) บริษัทฯ ได้ให้ความ
สาคัญกับคุณภาพน้า เรามีสต็อคน้าทั้ง DI และ RO ไว้
สาหรับการล้างและบริการลูกค้าที่ต้องการน้าเกรดพิเศษ ไว้
ใช้งาน

จำหน่ำย ( Sales )
ทรายกรอง (Selected Sand)
สารกรองสีกลิ่น (Activated Carbon)
เรซิน (Ion-Exchange)
ไส้กรอง (Micro Filter & Housing)
เมมเบรนและเวสเซล (Membrane & Pressure Vessel)
เพรสเซอร์เกจ ( Pressure Gauge ) เพรสเซอร์สวิทซ์
(Pressure Switch)
เครื่องวัดอัตราการไหล ( Flow Meter )

DI & RO Storage Tank for

 จำหน่ำย ( Sales )
 ปั้มน้า (Water Pump) และปั้มเคมี (Chemical Pump)

EBARA PUMP, STAC PUMP,
PROMINENT PUMP, SUPER PUMP

จาหน่ายเคมีสาหรับระบบบาบัดน้า
- เคมีสาหรับบอยเลอร์
- เคมีปรับสภาพน้า
- เคมีป้องกันตะกรันสาหรับ RO ( Anti-Scale )
- เคมีสาหรับล้างตะกรันในเมมเบรน
- เคมีสาหรับฆ่าเชื้อในเมมเบรน
- เคมีช่วยตกตะกอน

