ASHRAE Technical Visit
31st May 2022,Tuesday
11.00-17.00 น.

New Bristol Factory
11:00 – 12:00

รับประทานอาหารกลางวัน ASHRAE Thailand Chapter Office

12:00 –12:10

ลงทะเบียนที่ ASHRAE Thailand Chapter Office (แจ ้งผลตรวจ ATK)

12:10 – 13:00

เดินทางไป บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

13:00 - 13:30

ลงทะเบียนทีก
่ ล
ุ ธร กรณีเดินทางไปเอง/แจ ้งผลตรวจ ATK (App หมอพร ้อม)

13:30 – 14:00

ประธานกล่าวเปิ ดงาน: President, ASHRAE THAILAND CHAPTER

14:00 – 15:00

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

15:00 – 16:00

ศึกษาดูงาน

16:00 – 16:15

ประธานกล่าวปิ ดงาน: President, ACAT

16:15 – 17:00

เดินทางกลับไป ASHRAE Thailand

ลงทะเบียน

้ สิทธิบัตร เทคโนโลยี
ผู ้นาด ้านอุตสาหกรรมเครือ
่ งทาความเย็นของอาเซียน โดย บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) ได ้เข ้าซือ
้ นาทีม
การผลิต และเครือ
่ งจักรอุปกรณ์ จาก บริสทอล ผู ้ผลิตคอมเพรสเซอร์ลก
ู สูบสัญชาติอเมริกันชัน
่ เี ทคโนโลยีทันสมัยและเป็ น
ผู ้นาในตลาดคอมเพรสเซอร์สาหรับเครือ
่ งปรับอากาศในสหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง ในปี ทีผ
่ ่านมา เครือ
่ งจั กรและอุปกรณ์
การผลิตได ้ถูกลาเลียง ออกจากโรงงานเดิมในเมืองบริสทอล มลรัฐเวอร์จเิ นีย สหรัฐอเมริกามายังกรุงเทพมหานคร และได ท
้ ยอย
้ สายการผลิตในครัง้ นี้ ตอกย้ า
ติดตัง้ ในพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ รับปรุงใหม่ 30,000 ตารางเมตรซึง่ เป็ นพืน
้ ทีต
่ ด
ิ กันกับ โรงงานปัจจุบันการเข ้าซือ
ั ้ นาของกลุม
ความเป็ นผู ้ผลิตคอมเพรสเซอร์ชน
่ บริษัท กุลธร
ในวันที่ 10 กันยายน 2563 บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) ได ้เปิ ดดาเนินการสายการผลิตคอมเพรสเซอร์ กุ ลธรบริส
ทอล อย่างเป็ นทางการ โครงการนี้จะผลิตคอมเพรสเซอร์ขนาดตัง้ แต่ 9,000-72,000 บีทย
ี ต
ู อ
่ ชัว่ โมง (3/4 - 6 แรงม ้า) ใช ้สาหรับ
เครือ
่ งปรับ อากาศ และระบบฮีทปั๊ ม และขนาด 2,900-27,000 บีท ียูต่อชั่วโมง (3/4 -3 1/2 แรงม ้า) ใช ้กับ ตู ้เย็น เชิงพาณิช ย์
สายการผลิตคอมเพรสเซอร์ กุลธร บริสทอล ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ใหม่นี้สามารถพัฒนาให ้ผลิต คอมเพรสเซอร์ ขนาดใหญ่ได ้ถึง 290,000 บีท ี
ยูตอ
่ ชัว่ โมง (หรือ 24 แรงม ้า) เพือ
่ ใช ้กับระบบเครือ
่ งปรับอากาศขนาดใหญ่ ได ้ในอนาคต
ั ้ นา ให ้กับลูกค ้าของบริษัทฯ และ ลูกค ้าของบริสทอล และตัง้ ใจทีจ
บริษัทมุง่ มั่นทีจ
่ ะเป็ นผู ้ผลิตคอมเพรสเซอร์ ด ้วย เทคโนโลยีชน
่ ะ
่ อเมริกันผลิตโดยคนไทย ไป
นาสินค ้าคุณภาพทีผ
่ ลิตโดยฝีมือคนไทยกระจายไปทุกภูมภ
ิ าคทั่วโลก บริสทอล คอมเพรสเซอร์ ชือ
ไกลทั่วโลก
ด ้วยเหตุนี้ จงึ เป็ นโอกาสอั นดีท ี่ทางบริษัท ได ้เปิ ดให ้ผู ้สนใจเข ้าเยี่ย มชมศึกษาดูง านที่โรงงานที่เต็ มไปด ้วยเทคโนโลยีขัน
้ สูง
้ ส่วนทีเ่ ป็ นหัวใจหลักของการทาความเย็น
สาหรับการผลิตชิน

ค่าธรรมเนียม

Member ASHRAE/ACAT : 1,000 Baht
Public : 1,400 Baht

ิ ธิในการปิ ดรับสมัครหากเต็มจานวน
รับจานวนจากัด ขอสงวนสท
https://www.ashraethailand.org/

memberashrae@gmail.com

02-318-4119,4123

