
“Right Solution is Right Cool Cooling Tower”
บริษัทให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบ�ำรุง จ�ำหน่ำย Cooling Tower ใหม่ และบริกำรอะไหล่ ทั้งแบบ 
Counter Flow และ Cross Flow มีกำรระบำยควำมร้อนได้ดี วัสดุที่น�ำมำเป็นส่วนประกอบของหอหล่อเย็นมี
ควำมแข็งแรง ทนทำน สวยงำม และดูแลรักษำง่ำย นอกจำกนี้ทำงบริษัทยังรับออกแบบเดินท่อ วำล์ว และปั๊มระบบ
หอหล่อเย็นแบบครบวงจร เรำรับประกันคุณภำพ 1 ปีเต็ม พร้อมบริกำรล้ำงท�ำควำมสะอำด Cooling Tower ฟรี 
2 ครั้ง ส�ำหรับ Cooling Tower ตัวใหม่ที่ท่ำนตัดสินใจเลือกใช้ “เลือกความคุ้มค่า เลือก Cooling Tower Right 
Cool” 

The company provides consultation, design, manufacture, installation, maintenance, and sales 
of new cooling tower system and spare parts for both counter flow and cross flow. These are 
good heat ventilation systems. Materials made of cooling tower are strong, durable, attractive, 
and trouble-free. In addition, the company offers end to end designing solutions of piping, valve, 
and pump for cooling tower with one-year warranty and twice cleaning service free of charge for 
the new installed cooling tower. “Choose value, choose Right Cool cooling tower.”

BY RIGHT SOLUTION



New Cooling Tower
•  Counter Flow: beautiful round cooling tower, constant 

water cooling.
•  Cross Flow: space saver squared cooling tower, side 

by side installation for space efficiency.
Spare Parts

•  Frame Structure: select cooling tower structure from 
galvanized steel or 304 graded stainless steel, long 
lifetime and corrosion resistant.

•  Motor Gear: fan drive designed to fit the size of the 
propeller and cooling tower, durable with steel 
chassis.

•  Motor Support: strong structure with galvanized steel 
with rubber, protection from bumps and vibration 
from motor for a smooth and quiet operation.

•  Fan and Fan Drive: strong wind from balanced and 
light-weighted fans made of aluminum or fiberglass 
material.

•  Sprinkler Head: water dispenser designed and 
manufactured from mold for good showering.

•  PVC Filler and Filler Support: made of quality 
polyvinylchloride plastic, designed with technology 
on thin film water spraying and good heat ventilation, 
easy cleaning, and chemicals, heat, and corrosion 
resistance.

•  F.R.P. Casing and Basin: made of quality fiberglass, 
strong, chemical, air heat, and corrosion resistance.

•  Eliminator: made of quality pvc, spreaded the water 
to Filler. 

•  Louver: made of high quality plastic, dirt and debris 
blocked from entering to cooling tower.

•  Etc.

Maintenance Services:  care, parts replacement, and 
improvement of cooling tower 
system.

Cleaning Services:  cleaning of entire cooling tower 
system, pipes, valves, pumps, and 
machines, life time extension and 
cooling performance improvement.
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เครื่องหอหล่อเย็นใหม่
• Counter Flow หอหล่อเย็นแบบกลมที่มีความสวยงาม และ

ระบายความร้อนของน�้าได้ดีเยี่ยม ท�าให้น�้าเย็นได้ต่อเนื่อง
•  Cross Flow หอหล่อเย็นแบบเหล่ียมที่ประหยัดพื้นที่ สามารถ

ประกอบเรียงต่อขยายแต่ละเครื่องได้ เพื่อการใช้สอยพื้นที่อย่าง
คุ้มค่า 

อะไหล่
• Frame Structure ให้ท่านสามารถเลือกได้ทั้งโครงสร้าง 

หอหล่อเย็นแบบเหล็กกล ้าชุบกัลวาไนซ ์ หรือสแตนเลส  
สตีล เกรด 304 ซึ่งสามารถใช้งานได้นาน ทนทานการกัดกร่อน

• Motor Gear เป็นชุดขับของใบพัดที่มีออกแบบมาให้เหมาะสม
กับขนาดใบพัด และเครื่องหอหล่อเย็น ทนทานด้วยตัวเครื่อง
เหล็กกล้า

• Motor Support โครงสร้างแข็งแรงด้วยเหล็กกล้าชุบกัลวา
ไนซ์ พร้อมชุดยางรองป้องกันกระแทก และการสั่นของมอเตอร์  
ให้เครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบ

• Fan and Fan Drive ด้วยการผลิตใบพัดที่สามารถให้ความ
สมดุลอย่างดีเยี่ยม มีน�้าหนักเบา แต่ดึงลมได้แรง มีทั้งวัสดุ 
Fiberglass และ Aluminium ให้เลือกใช้ตามความต้องการ

• Sprinkler Head หัวจ ่ายน�้ าที่ออกแบบ และผลิตจาก
กระบวนการหล่อขึ้นรูป กลึงแต่งให้สามารถ กระจายน�้าได้ดี

• PVC Filler ผลิตจากพลาสติก Polyvinylchloride ที่มีคุณภาพ 
ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่สามารถกระจายน�้าแผ่เป็นฟิล์ม
ได้บาง และถ่ายเทความร้อนได้ดี ถอดล้างท�าความสะอาด 
ได้ง่าย และทนต่อสารเคมี ความร้อน และการกัดกร่อน

• F.R.P. Casing and Basin ผลิตจาก Fiberglass คุณภาพ 
ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ความร้อนของอากาศ
ป้องกันการผุกร่อนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 

• Eliminator ท่อกระจายน�้าลงสู่ Filler ท�าจากวัสดุ pvc 
• Louver ผลิตจากวัสดุพลาสติกคุณภาพดี ช่วยในการป้องกัน

เศษสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะปนเปื้อนเข้า ไปในเครื่องหอหล่อเย็น
• Etc.

บริการงานซ่อมบ�ารุง  บริการซ่อมแซมบ�ารุง เปลี่ยนอะไหล่ และ
ปรับปรุงระบบหอหล่อเย็น

บริการล้างท�าความสะอาด  บริการล ้างท�าความสะอาดระบบหอ
หล่อเย็นทั้งระบบท่อ วาล์ว ปั ๊ม และ 
ตัวเครื่องหอหล ่อเย็นได ้อย ่างสะอาด  
และยื ดอายุ ก า ร ใช ้ ง านยาวนานขึ้ น  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อเย็นได้เป็น
อย่างดีเยี่ยม


