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AMETEK markets and application 
AMETEK markets and application for brushless motors, brushed motors, 

blowers, drive motors and regenerative motors AMETEK Dynamic Fluid Solutions 
(DFS) ผู้ นําด้านการผลติ brushed motors, brushless motors, blowers, drive motors, 
regenerative motors ของโลก ได้คดิค้นและออกแบบมอเตอร์และผลติภณัฑ์หลากหลายรูปแบบเพืCอตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้งานอยา่งครอบคลมุทีCสดุซึCงมอเตอร์และผลติภณัฑ์ของ AMETEK ได้รับการยอมรับอยา่ง
กว้างขวางถงึประสทิธิภาพและความทนทานตลอดอายกุารใช้ มอเตอร์และผลติภณัฑ์ตา่งๆ ของเรา ถกูนําไปใช้ใน

อตุสาหกรรมและธรุกิจทีCหลากหลายดงัตอ่ไปนี W



การนําไปใช้ด้านการเผาไหม้/Combustion Applications

AMETEK ผลติโบลเวอร์ที4หลากหลายและสามารถนําไปประยกุต์ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม

ตรงความต้องการ โดยเฉพาะอยา่งยิ4งโบลเวอร์ประสทิธิภาพสงูที4เหมาะกบัหม้อไอนํ Pา

(boiler) ที4ให้กําลงัการทํางาน WX -ZW[[ KW (85 – 4 million BTU) โบลเวอร์ที4ไมใ่ช้แปรง

ถ่าน (brushless blowers) ในรุ่น Nautilair ถกูออกแบบมาให้มีขนาดกระทดัรัด เสียง

รบกวนตํ4า และมีอายกุารใช้งานที4ยาวนาน เพื4อตอบโจทย์ความต้องการในการนําไปใช้ได้

อยา่งเฉพาะเจาะจง ด้วยการทํางานที4สามารถปรับระดบัแรงลมได้หลากหลาย วิศวกรก็

สามารถจดัการระบบการทํางานของแก๊สและไฟ ทําให้การเผาไหม้มีประสทิธิภาพสงูขึ Pนและ

ปลอ่ยสาร NOx และ CO ตํ4าลง

รูปแบบการนําไปใช้

•หม้อไอนํ Pาและเครื4องทํานํ Pาร้อนอตุสาหกรรม / Commercial Boilers and water Heaters

•การเคลื4อนย้ายเชื Pอเพลงิอดัเมด็ / Pellet Transfer

•Industrial Processing



การใช้งานในธุรกจิทาํความสะอาด/Floorcare Applications

AMETEK ผลติมอเตอร์มากมายหลากหลายขนาดและรูปแบบเพื4อใช้กบัเครื4องมือและ

อปุกรณ์ทําความสะอาดในธรุกิจทําความสะอาดพื Pนมามากวา่ �[ ปี ด้วยความเป็นผู้ นํา

ด้านนวตักรรมตวัจริงของอตุสาหกรรม ชื4อเสยีงของมอเตอร์ยี4ห้อ Lamb ที4ได้รับการยอมรับ

จากผู้ผลติทั4วโลกด้านความทนทานและเชื4อถือได้ AMETEK ยืนหยดัในการพฒันา

เทคโนโลยีที4ดีขึ Pนเพื4อตอบรับความต้องการของลกูค้าทั4วโลกตลอดมา ด้วยมอเตอร์และ

สนิค้าเกี4ยวกบัมอเตอร์ที4ดีที4สดุ และมีให้เลอืกมากที4สดุ

การใช้งานสาํหรับธุรกิจทาํความสะอาด

• เครื4องดดูฝุ่ นแบบสะพายหลงั/ Backpack Vacuum

• เครื4องขดัพรม/ Carpet Extractors

• เครื4องดดูฝุ่ นแบบสว่นกลาง/ Central Vacuum

• เครื4องดดูฝุ่ นอตุสาหกรรม/ Vacuum Cleaner

• เครื4องดดูฝุ่ นแบบอเนกประสงค์/ Utility Vacuum

• เครื4องดดูฝุ่ นงานคาร์แคร์/ Car Wash Vacs



อาหารและเครื4องดื4ม ในอปุกรณ์และเครื4องมือในธรุกิจอาหารและเครื4องดื4ม ต้องการมอเตอร์ที4แข็งแรง

ทนทาน ซื4ง AMETEK ได้ผลติและจําหนา่ยมอเตอร์ที4มีความหลากหลาย เพื4อตอบสนองการใช้งานใน

ธรุกิจอาหารและเครื4องดื4มมาอยา่งยาวนาน และได้รับการยอมรับทั4วโลก เราผลติมอเตอร์โรบสัที4มี

คณุภาพสงู (Robust motor) สาํหรับเครื4องปั4นและเครื4องบดเมลด็กาแฟ ด้วยฐานการผลติที4เรามีอยู่

ทั4วโลก เราสามารถให้บริการลกูค้าที4มีฐานการผลติ และการขนสง่ในหลายๆ ประเทศ ได้อยา่ง

ครอบคลมุในเครื4องปั4นและเครื4องบดเมลด็กาแฟ ที4ต้องใช้มอเตอร์เพื4อขบัเคลื4อนใบพดัในการใช้งาน

ดงักลา่ว มอเตอร์ AMETEK Lamb ถกูออกแบบให้มีคณุภาพสงู และเหมาะกบัความต้องการในการ

ใช้งาน เพื4อตอบสนองธรุกิจด้านอาหารและเครื4องดื4ม ไมว่า่อปุกรณ์ เชน่ เครื4องปั4น เครื4องบดเมลด็

กาแฟ และเครื4องคั Pนนํ Pาผลไม้ แบบธรุกิจหรือแบบใช้ตามบ้านทั4วไป

การใช้งานด้านธุรกจิอาหารและเครื>องดื>ม/Food and Beverage



การใช้งานด้านอุปกรณ์ที>ใช้ภายนอกสถานที>/Outdoor Power Equipment

เครืEองมือไฟฟ้าทีEใช้ในงานกลางแจ้ง

AMETEK PMDC มอเตอร์ เป็นที4นิยมเป็นอยา่งมากสาํหรับการใช้งานกบัอปุกรณ์และเครื4องมือที4ใช้

สาํหรับงานกลางแจ้ง เชน่ เครื4องตดัหญ้า เครื4องกวาดหิมะ และเครื4องเลื4อยไฟฟา้

AMETEK ได้พฒันาการลามิเนต แบบ Galaxy (Galaxy Lamination) ที4มีประสทิธิภาพสงูที4นํามาใช้

แทนการลามิเนตแบบเดิมที4ด้อยประสทิธิภาพ (E-style) การลามิเนตแบบใหมนี่ Pสามารถเพิ4มการใช้

ไฟฟา้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ Pน ชว่ยให้วิศวกรด้านการออกแบบสามารถใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดงักลา่วเพื4อให้ได้ประสทิธิภาพดงัเดิมแตล่ดการใช้วตัถดิุบลง หรือชว่ยเพิ4มประสทิธิภาพ

โดยยงัสามารถอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัของกระแสไฟฟา้เดิมได้ และยงัชว่ยทําให้มอเตอร์ทํางานได้ใน

อณุหภมูิที4เย็นลงได้

ประเภทการใช้งานได้แก่ :

•Garage Door Opener

•Inflatable Devices

•Chainsaws

•Leaf Blowers

•Snow Blowers

•Lawn Mowers

•Marine Engine Starters

•Electric Trimmers

•Power Sports



การใช้งานด้านการขนส่ง/Transportation

AMETEK Dynamic Fluid Solution (DFS) มีโบลเวอร์ พดัลม มอเตอร์ และ ปั�ม ในลกัษณะการใช้งาน

หนกั (Heavy Duty) ให้เลอืกมากที4สดุและหลากหลายที4สดุ ครอบคลมุทกุด้านของธรุกิจด้านการขนสง่ 

และพาหนะด้านการพาณิชย์อื4น ๆ ด้วยสนิค้าภายใต้ชื4อ ROTRON สาํหรับธรุกิจด้านการชนสง่ที4มีอายุ

การใช้งานที4ยาวนานและนา่เชื4อถือสาํหรับรถบสัและการใช้งานในระบบรางแบบตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี P

รถบัส/รถโค้ช Bus/Coach

•Water Circulating Pumps

•Evaporator BLowers

•Condenser Fans

•Underfloor/Underseat Blowers

•Driver’s Ventilation Blowers

•Heater/Defrost Blowers

•Stepwell Blowers

•Radiator Cooling Fans

รถโรงเรียน School Bus

•Booster Pumps

•Evaporator Condenser Fans

•Stepwell Blowers

•Heater/Defroster Blowers

พาหนะขนส่งทีEใช้กับรางรถไฟ Locomotive/Rail

•Diesel Fuel Pump Motors

•Locomotive Cab Blowers

•Traction Cooling Blowers

•Power Electronics Cooling



การใช้งานด้านการแพทย์/Medical Applications

การนําไปใช้ด้านการแพทย์ Medical Applications AMETEK Dynamic Fluid Solutions (Ametek 

DFS) นําเสนอโบลเวอร์ แบบ brush-less DC blowers ที4มีสปีดความเร็วที4หลากหลาย และได้

กลายเป็นโบลเวอร์มาตรฐานที4ผู้ผลติเครื4องมือด้านการแพทย์ทั Pงหลาย นําไปเป็นต้นแบบของการใช้

งานมากมาย เพราะความสามารถในการออกแบบเฉพาะความต้องการของลกูค้า และการนําไปใช้

งานในหลากหลายรูปแบบ ด้วยความคุ้มคา่ ควบคมุได้เต็มประสทิธิภาพ และระบบ air movement ที4

เชื4อถือได้โบลเวอร์ของ AMETEK DFS พร้อมชว่ยให้ผู้ผลติสามารถนําไปออกแบบ พฒันา และตอ่

ยอดผลติภณัฑ์ ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ เพื4ออตุสาหกรรมด้านสขุภาพอยา่งแท้จริง

Applications ต่างๆ รวมถงึ :

•เครื4องมือด้านทนัตกรรม/ Dental Evacuation

•เครื4องมือที4ใช้วิเคราะห์ในห้องทดลอง/ Laboratory Analysis

•เครื4องมือด้านปลอดเชื Pอ/ Sterilization

•เตียงลมสําหรับผู้ ป่วย/ Low Air Loss Beds

•เครื4องมือดดูควนัสาํหรับศลัยกรรม/ Surgical Fume Evacuation

•เครื4องจา่ยยา/ Pill Dispensing

•อปุกรณ์ชว่ยทางเดินหายใจ/ Respiratory Assistance



การใช้งานด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง/Specialized Industrial Applications

Motors and blowers for specialized industrial applications

•Air Sampling

•Fume Evacuation

•Animal Dry Grooming

•Aquaculture

•Chemical Processing

•Pellet Transfer

•Environmental

•Fuel Cell

•HVLP Paint Sprayer

•Industrial

•Material Handling

•Spa



พลังงานไฮโดรลิก/Hydraulic Power
มอเตอร์ Prestolite ของ AMETEK ได้รับการยอมรับจากผู้ผลติและผู้ใช้งานมานานนบัปีในเรื4องของ

อายกุารใช้งานที4ยาวนาน ชว่ยยืดอายกุารทํางานของแบตเตอรี4 ปกปอ้งการถกูกดักร่อนจากสภาพ

อากาศและการทํางานที4ตอ่เนื4องอยา่งมีประสทิธิภาพ

ฐานการผลติ มอเตอร์ Prestolite ของ AMETEK ตั Pงอยูท่ั Pงในอเมริกาเหนือและประเทศจีน จงึทําให้

สามารถเข้าถงึตลาดทั4วโลกและให้บริการที4ครอบคลมุได้มากที4สดุ ด้วยสายการผลติมอเตอร์ที4ครบ

วงจรทั Pงขนาดและ voltage ที4หลากหลายตามความต้องการต้องตลาดในแตล่ะประเทศ

Applications ทีEใช้มอเตอร์ Prestolite 

•Hydraulic Pump

•Steering Assist

•Back-Up Breaking

•Work Access Platforms

คุณประโยชน์ทีEได้รับจาก มอเตอร์ Prestolite

Superior Sealing: การปิดผนกึที4เป็นเลศิของมอเตอร์ Prestolite ของ AMETEK ปอ้งกนัการกดัเซาะ

จากทกุอยา่งที4จะเข้ามาในตวัมอเตอร์ ไมว่า่ หิมะ เกลอื และอื4นๆ ทําให้มอเตอร์ทํางานได้อยา่ง

ตอ่เนื4องในขณะที4มอเตอร์แบบอื4นๆ ไมส่ามารถทํางานตอ่ไปได้แล้ว อีกทั Pงการสง่มอบสมรรถนะการ

ทํางานที4ดีเยี4ยม เพราะมอเตอร์ Prestolite ของ AMETEK มีประสทิธิภาพที4สงูมอเตอร์อื4นๆ อีกทั Pงยงั

ชว่ยยืดอายกุารใช้งานของแบตเตอรี4 ทําให้ได้งานที4มากขึ Pนในเวลาที4จํากดั



การใช้งานกับเครื>องจักรในธุรกจิต่างๆ /Business Machines

เครืEองจกัรสาํหรับธุรกจิหลากหลายประเภท

AMETEK Dynamic Fluid Solutions (DFS) มีมอเตอร์และโบลเวอร์ประเภทตา่งๆ ทกุรูปแบบการใช้

งาน ให้ทา่นเลอืกอยา่งมากมายและครบวงจร ไลต่ั Pงแต ่DC brushless blower ขนาดเลก็ ไป

จนกระทั4ง regenerative blower ที4มีขนาดใหญ่ สาํหรับทกุอตุสาหกรรม

ผู้ผลติเครื4องจกัรชั Pนนําตา่งๆ ของโลก ในธรุกิจตา่งๆเหลา่นี P ตา่งใช้ brushless motor และ Blower 

คณุภาพสงูจาก AMETEK

•เครื4องพิมพ์ออฟเซท็ / Offset Printing machines

•เครื4องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ / Copiers

•เครื4องเรียงกระดาษอตัโนมติั / Collators

•เครื4องเข้าเลม่ / Book binding machines

•เครื4องจดัการกระดาษ / Paper Handling

•และเครื4องจกัรอื4นๆ เชน่ Cooling, Turning Bars, ATM/Banking Equipment, Toner Control, Ink 

Drying, Laser Imaging, Cleaning Systems, Air Pillow


