
 

 
AVD 250: Light Production Spray System 
  

 

 

THERMION® AVD 250 เป็นรุ่นประหยดัท่ีออกแบบมาเพื่อสาํหรับการใชง้านทัว่ไปท่ีมีอตัราการ

ทาํงานไม่มากนกั มีขนาดกระทดัรัดและเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก สาํหรับการใชง้านกบัอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

เพื่อรองรับการทาํงานพ่นพอกเคลือบผวิและงานซ่อมบาํรุงท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั อีกทั้งยงัเหมาะสาํหรับ

เป็นเคร่ืองพ่นพอกระบบอาร์คสเปรยเ์คร่ืองแรกสาํหรับการเร่ิมตน้ทาํงานทางดา้นเทอร์มอลสเปรย ์

คุณสมบติั 
• ใชเ้ทคโนโลย ีAVD (ARC VOLTAGE DRIVE) ในการควบคุม 

• ระบบขบัลวดแบบดนั 4 ลอ้ 

• สามารถทาํงานไดก้บัลวดพน่พอกขนาด 1/16” (1.6MM) 

• ปืนพน่พอกแบบแรงขบัดนัสูง (JET FORCE HEAD GUN) 

• ชุดสายพน่ยาว 10 ฟุต 

• ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 250 แอมแปร์ ท่ีการทํางานตอ่เน่ือง 100% 

• ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าท่ี 10-12 กิโลวตัต ์3 เฟส 400โวลต ์50 เฮริตซ์ 

• ความตอ้งการอากาศอดัท่ีแรงดนั 80-100 ปอนดต่์อตารางฟุต ปริมาณ 20-40 ลบ.ฟุตต่อนาที 

 

 

 

 

 



 

AVD 350 :  Engineered 
Coating / Remanufacturing in shop 
environments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERMION® AVD 350 เป็นรุ่นมาตรฐานสาํหรับงานพน่พอกซ่อมบาํรุงซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่ง

แพร่หลายสาํหรับงานพ่นพอกเคลือบผวิและงานพน่พอกเพื่อซ่อมบาํรุงช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลใน

อุตสาหกรรมขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ซ่ึงตอ้งการการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง และตอ้งการเน้ือพน่พอกท่ีมี

คุณภาพสูง ชุดขบัลวดติดตั้งบนรถเขน็สามารถเคล่ือนยา้ยไปทาํงานไดส้ะดวกโดยท่ีไม่ตอ้งนาํชุดจ่ายไฟฟ้าท่ี

มีขนาดใหญ่และนํ้าหนกัมากเคล่ือนท่ีไปดว้ย ทาํใหส้ามารถนาํไปใชก้บังานพน่พอกเพื่อกนัสนิมและพน่

พอกเพื่อตกแต่งผวิไดส้ะดวกมากข้ึน เหมาะสาํหรับผูท่ี้ทาํงานดา้นเทอร์มอลสเปรยเ์ป็นหลกั 

คุณสมบติั 
• ใชเ้ทคโนโลย ีAVD (ARC VOLTAGE DRIVE) ในการควบคุม 
• ระบบขบัลวดแบบดนั 4 ลอ้ พร้อมชุดปรับแต่งลวดใหต้รง 
• สามารถทาํงานไดก้บัลวดพน่พอกขนาด 1/16” (1.6MM), 2MM และ 3/32”(2.3MM) 
• ปืนพน่พอกแบบแรงขบัดนัสูง (JET FORCE HEAD GUN) 
• ชุดสายพน่ยาว 13 ฟุต 
• ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 350 แอมแปร์ ท่ีการทาํงานต่อเน่ือง 100% 
• ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าท่ี 15-17 กิโลวตัต ์3 เฟส 400โวลต ์50 เฮริตซ์ 
• ความตอ้งการอากาศอดัท่ีแรงดนั 80-100 ปอนดต่์อตารางฟุต ปริมาณ 65 ลบ.ฟุตต่อนาที 

 



 

AVD 450 : Engineered 
Coatings & 1/8 Corrosion Wires 
 

 

THERMION® AVD 450 เป็นรุ่นท่ีออกแบบมาเพื่อใชใ้นงานพน่พอกเพื่อป้องกนัการเกิดสนิม 

ต่อตา้นการผกุร่อนและ และพน่เพื่องานตกแต่งทางสถาปัตยกรรมต่างๆ สาํหรับอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดปาน

กลางถึงขนาดใหญ่ ชุดขบัลวดถูกติดตั้งบนรถเขน็สามารถเคล่ือนยา้ยไปทาํงานไดส้ะดวกและคล่องตวัโดยท่ี

ไม่ตอ้งนาํชุดจ่ายไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่และนํ้าหนกัมากเคล่ือนท่ีไปดว้ย 

คุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
• ใชเ้ทคโนโลย ีAVD (ARC VOLTAGE DRIVE) ในการควบคุม 

• ระบบขบัลวดแบบดนั 4 ลอ้ พร้อมชุดปรับแต่งลวดใหต้รง 

• สามารถทาํงานกบัลวดพน่พอกขนาด 1/8” (3.2MM) 

• ปืนพน่พอกแบบครอบคุมพื้นท่ีกวา้ง 

• ชุดสายพน่ยาว 13ฟุต 

• ชุดสายไฟฟ้าและสายควบควบคุมระหวา่งชุดจ่ายไฟและชุดขบัลวดยาว 50ฟุต 

• ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 450 แอมแปร์ 

• ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าท่ี 17-19 กิโลวตัต ์3 เฟส 400โวลต ์50 เฮริตซ์ 

• ความตอ้งการอากาศอดัท่ีแรงดนั 80-100 ปอนด์ต่อตารางฟุต ปริมาณ 65 ลบ.ฟุตต่อนาที 

 



 

AVD 456HD : High Density 
Arc Spray Coating System 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERMION® AVD 456HD เป็นรุ่นท่ีออกแบบมาสาํหรับการทาํงานพน่พอกท่ีตอ้งการเน้ือพ่น

พอกท่ีมีความหนาแน่นและคุณภาพสูง สาํหรับงานพน่พอกเคลือบผวิและงานพน่พอกเพือ่ซ่อมบาํรุงช้ินส่วน

เคร่ืองจกัรกลในอุตสาหกรรมขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ 

คุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
• ใชเ้ทคโนโลย ีAVD (ARC VOLTAGE DRIVE) ในการควบคุม 

• ระบบขบัลวดแบบดนั 6 ลอ้ พร้อมชุดปรับแต่งลวดใหต้รง 

• สามารถทาํงานกบัลวดพน่พอกขนาด 1/16 ” (1.6MM) ถึง 1/8” (3.2MM) 

• ปืนพน่พอกแบบแรงขบัดนัสูง 

• ชุดสายพน่ยาว 13 ฟุต  

• ชุดสายไฟฟ้าและสายควบควบคุมระหวา่งชุดจ่ายไฟและชุดขบัลวดยาว 50ฟุต ชุดจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรงขนาด 650 แอมแปร์ 

• ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าท่ี 30 กิโลวตัต ์3 เฟส 400โวลต ์50 เฮริตซ์ 

• ความตอ้งการอากาศอดัท่ีแรงดนั 80-100 ปอนดต่์อตารางฟุต ปริมาณ 70 ลบ.ฟุตต่อนาที 

• มิเตอร์สาํหรับอ่านค่าพารามิเตอร์ในการพน่พอกแบบดิจิตอล 

 



 

Thermion Arc Spray 
System Highlights 
ประสทิธภิาพสงู ทํางานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และมคีวามยดืหยุน่
สงู (High Efficiency Reliability and Flexibility) 
 

เน่ืองจากเทอร์เม่ียนมีความช่ียวชาญและชาํนาญในการผลิตเคร่ืองพน่พอกระบบอาร์คสเปรยเ์ป็นเวลามา

อยา่งยาวนาน จึงทราบปัจจยัและปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัการทาํงานของระบบอาร์คสเปรยเ์ป็นอยา่งดี ดงันั้น

ผลิตภณัฑข์องเทอร์เม่ียนจึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนของเคร่ืองพ่นพอกระบบอาร์ค

สเปรย ์และใชว้สัดุท่ีทนทาน ทาํใหเ้คร่ืองมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูง ทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อะไหล่

ส้ินเปลืองมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน และมีความยดืหยุน่สูงในการนาํเคร่ืองไปใชง้านไม่วา่จะเป็นภายใน

โรงงานหรือทาํงานนอกสถานท่ี เน่ืองจากเป็นระบบท่ีออกแบบมาเป็นแบบแยกส่วน (Modular 
System Design) ซ่ึงสามารถควบคุมไดโ้ดยตรงจากผูป้ฏิบติังานหรือทาํงานร่วมกบัระบบอตัโนมติั

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

เทคโนโลย ีAVD (Thermion® Arc Voltage Drive 
Technology) 

เทคโนโลยท่ีีถูกคิดคน้ข้ึนมาและเป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะของเทอร์เม่ียน 

เทคโนโลยน้ีีเป็นการใชแ้รงดนัอาร์คจากตวัจ่ายกระแสไฟฟ้ามา

ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ขบัลวดเพื่อเป็นการควบคุมระยะอาร์ค

ของลวดสองเส้นอยา่งสมบูรณ์ [AUTOMATIC WIRE 
SPEED AND ARC GAP CONTROL] ทาํให้

อนุภาคท่ีเกิดจากการอาร์คมีความต่อเน่ืองและมีขนาดสมํ่าเสมอ ส่งผล

ใหเ้น้ือของผวิพ่นพอกมีความสมํ่าเสมอสูงอีกทั้งยงัมีแรงยดึเกาะและ

ความหนาแน่นท่ีดีอีกดว้ย นอกจากน้ีระบบ AVD ยงัมี

ความสามารถในการดึงลวดพน่พอกกลบัทนัทีหลงัจากหยดุการพน่

เพื่อป้องกนัการหลอมละลายติดกนัของลวดพน่พอก ซ่ึงเป็นการลด

เวลาในการแกไ้ขปัญหาลวดพน่พอกเช่ือมติดกนัเม่ือหยดุทาํการพน่ 
 



 

 

 
สายปืนพน่พอกแบบควบรวมชนดิยดืหยุน่ทนทานและปืนพน่
พอกแบบแรงขบัดนัสงู (Thermion® Flexible/ 
Durable Combination Frontend Leads and JET Force 
Head Gun) 
 

 

สายปืนพน่พอกของเทอร์เม่ียน มีหนา้ท่ีนาํ 

กระแสไฟฟ้า อากาศอดั และลวดพน่พอก

ส่งไปยงัปืนพน่พอก โดยควบรวมอยูใ่นชุด

เดียวกนั ทาํใหมี้ความสะดวกในการใชง้าน 

อากาศอดัท่ีส่งผา่นสายปืนพ่นพอกน้ีนอกจาก

การทาํหนา้ท่ีเร่งอนุภาคของโลหะหลงัจาก

การอาร์คแลว้ยงัทาํหนา้ท่ีระบายความร้อน

ใหก้บัตวันาํไฟฟ้าท่ีทาํหนา้ท่ีส่งผา่น

กระแสไฟฟ้าเพื่อทาํการอาร์คอีกดว้ย สายปืน

พน่พอกของเทอร์เม่ียน มีความยดืหยุน่สูง อีกทั้งยงัมีความทนทานรองรับการใชง้านท่ีหนกัใน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีฝุ่ นละอองสูง อีกทั้งยงัสามารถบาํรุงรักษาไดง่้าย 

เทคโนโลยล่ีาสุดของเทอร์เม่ียน ซ่ึงมีการออกแบบเป็นระบบหวัพน่แบบปิด [CLOSED NOZZLE 
DESIGN] ซ่ึงมีผลทาํใหเ้น้ือพน่พอกมีคุณภาพสูงและเปอร์เซนตรู์พรุนในเน้ือพ่นพอกตํ่า ดว้ยปืนพน่

พอกท่ีมีนํ้าหนกัเบาและสะดวกในการกดแบบใชน้ิ้วทั้งหมดกาํดา้มปืน ทาํใหช่้วยลดความอ่อนลา้ของ

ผูป้ฏิบติังานหากจาํเป็นตอ้งทาํการพน่พอกเป็นเวลานาน ดา้มปืนยงัสามารถถอดออกไดใ้นกรณีตอ้งการนาํ

ชุดหวัพน่ไปยดึเกาะกบัแกนเคล่ือนท่ีสาํหรับการพน่แบบอตัโนมติั 
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	Thermion® AVD 450 เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพ่นพอกเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ต่อต้านการผุกร่อนและ และพ่นเพื่องานตกแต่งทางสถาปัตยกรรมต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ชุดขับลวดถูกติดตั้งบนรถเข็นสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้สะดวกและคล่อ...
	คุณสมบัติเบื้องต้น

	 ใช้เทคโนโลยี AVD (Arc Voltage Drive) ในการควบคุม
	 ระบบขับลวดแบบดัน 4 ล้อ พร้อมชุดปรับแต่งลวดให้ตรง
	 สามารถทำงานกับลวดพ่นพอกขนาด 1/8” (3.2mm)
	 ปืนพ่นพอกแบบครอบคุมพื้นที่กว้าง
	 ชุดสายพ่นยาว 13ฟุต
	 ชุดสายไฟฟ้าและสายควบควบคุมระหว่างชุดจ่ายไฟและชุดขับลวดยาว 50ฟุต
	 ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 450 แอมแปร์
	 ความต้องการกำลังไฟฟ้าที่ 17-19 กิโลวัตต์ 3 เฟส 400โวลต์ 50 เฮริตซ์
	 ความต้องการอากาศอัดที่แรงดัน 80-100 ปอนด์ต่อตารางฟุต ปริมาณ 65 ลบ.ฟุตต่อนาที

	AVD 456HD : High Density Arc Spray Coating System
	Thermion® AVD 456HD เป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานพ่นพอกที่ต้องการเนื้อพ่นพอกที่มีความหนาแน่นและคุณภาพสูง สำหรับงานพ่นพอกเคลือบผิวและงานพ่นพอกเพื่อซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่
	คุณสมบัติเบื้องต้น

	 ใช้เทคโนโลยี AVD (Arc Voltage Drive) ในการควบคุม
	 ระบบขับลวดแบบดัน 6 ล้อ พร้อมชุดปรับแต่งลวดให้ตรง
	 สามารถทำงานกับลวดพ่นพอกขนาด 1/16 ” (1.6mm) ถึง 1/8” (3.2mm)
	 ปืนพ่นพอกแบบแรงขับดันสูง
	 ชุดสายพ่นยาว 13 ฟุต
	 ชุดสายไฟฟ้าและสายควบควบคุมระหว่างชุดจ่ายไฟและชุดขับลวดยาว 50ฟุต ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 650 แอมแปร์
	 ความต้องการกำลังไฟฟ้าที่ 30 กิโลวัตต์ 3 เฟส 400โวลต์ 50 เฮริตซ์
	 ความต้องการอากาศอัดที่แรงดัน 80-100 ปอนด์ต่อตารางฟุต ปริมาณ 70 ลบ.ฟุตต่อนาที
	 มิเตอร์สำหรับอ่านค่าพารามิเตอร์ในการพ่นพอกแบบดิจิตอล

	Thermion Arc Spray System Highlights
	ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีความยืดหยุ่นสูง (High Efficiency Reliability and Flexibility)
	เนื่องจากเทอร์เมี่ยนมีความชี่ยวชาญและชำนาญในการผลิตเครื่องพ่นพอกระบบอาร์คสเปรย์เป็นเวลามาอย่างยาวนาน จึงทราบปัจจัยและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับการทำงานของระบบอาร์คสเปรย์เป็นอย่างดี ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเทอร์เมี่ยนจึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาที่เก...
	เทคโนโลยี AVD (Thermion® Arc Voltage Drive Technology)
	เทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเทอร์เมี่ยน เทคโนโลยีนี้เป็นการใช้แรงดันอาร์คจากตัวจ่ายกระแสไฟฟ้ามาควบคุมความเร็วของมอเตอร์ขับลวดเพื่อเป็นการควบคุมระยะอาร์คของลวดสองเส้นอย่างสมบูรณ์ [Automatic Wire Speed and Arc Gap Control] ทำให้อน...
	สายปืนพ่นพอกแบบควบรวมชนิดยืดหยุ่นทนทานและปืนพ่นพอกแบบแรงขับดันสูง (Thermion® Flexible/ Durable Combination Frontend Leads and JET Force Head Gun)



