
www.german-energy-solutions.de/en

Renewable Energy Asia
14 – 16 September 2022
Bangkok, Thailand 



2

บทนำ� .................................................................................  4

energy solutions – made in Germany ...........................  4

ค้นห�พันธมิตรเยอรมันท�งออนไลน์ .................................  6

แผนผังชั้น ................................................................... 8 – 9

ผู้แสดงสินค้� ........................................................... 10 – 25

พลังง�นแสงอ�ทิตย์ .........................................................  26

พลังง�นชีวภ�พ ...............................................................  28

พลังง�นลม ......................................................................  30

พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพ ...............................................  32

พลังง�นน้ำ� ......................................................................  34

ก�รกำ�เนิดพลังง�นไฟฟ้� .................................................. 36
 
ก�รส่งและก�รกระจ�ยพลังง�น ........................................  38

ก�รใช้ง�นด้�นก�รก่อสร้�ง ...............................................  40

ก�รผลิตท�งอุตส�หกรรม .................................................  42

บริก�รส�ธ�รณะ ...............................................................  44 

ส�รบัญ



3

Contents

Introduction  .............................................................................................. 5

energy solutions – made in Germany ............................................ 5

Find German Partners online ............................................................ 7

Floor Plan  ...........................................................................................  8 – 9

Exhibitors  ......................................................................................  10 – 25

Solar Energy  ...........................................................................................  27

Bioenergy ..................................................................................................  29

Wind Energy ...........................................................................................  31

Geothermal Energy  .............................................................................  33

Hydropower  ...........................................................................................  35

Power generation  .................................................................................. 37

 

Energy transmission and distribution ........................................  39

Building applications  .........................................................................  41

Industrial production .........................................................................  43

Public services  .......................................................................................  45 



4

เนื่องจ�กร�ค�พลังง�นที่สูงขึ้น และทรัพย�กรฟอสซิลที่มีไม่
เพียงพอ คว�มเจริญรุ่งเรืองท�งเศรษฐกิจและคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันจึงมีคว�มเกี่ยวข้องที่เพิ่มม�กขึ้นกับคว�มส�ม�รถใน
ก�รใช้แหล่งพลังง�นใหม่ ๆ และโซลูชั่นก�รอนุรักษ์พลังง�นที่
มีประสิทธิภ�พ ซึ่งรวมถึงทุกประเทศทั่วโลกด้วยเช่นกัน ก�รใช้
โซลูชั่นพลังง�นแห่งนวัตกรรมใหม่เป็นวิธีที่มีศักยภ�พมห�ศ�ล
ในก�รอนุรักษ์พลังง�นในทุกแขนง

ก�รส่งเสริมด้�นพลังง�นหมุนเวียนและก�รอนุรักษ์พลังง�นใน
เยอรมนี ทำ�ให้มีก�รก่อตั้งอุตส�หกรรมที่สร้�งเทคโนโลยีชั้นนำ�
ระดับโลกขึ้นม�บ�งอย่�ง อุตส�หกรรมนี้ประกอบด้วยวิส�หกิจ
ขน�ดเล็กและขน�ดกล�งหล�ยพันแห่ง ซึ่งมีคว�มเชี่ยวช�ญใน
ด้�นก�รพัฒน� ก�รออกแบบ และก�รผลิตเทคโนโลยีพลังง�น
หมุนเวียน โซลูชั่นก�รอนุรักษ์พลังง�น โครงข่�ยไฟฟ้� และก�ร
จัดเก็บ ซึ่งเป็นพื้นฐ�นสำ�หรับโซลูชั่นพลังง�นอันช�ญฉล�ด

แนะนำ�

ก�รถ่�ยทอดคว�มเชี่ยวช�ญด้�นพลังง�น ก�รส่งเสริมก�รค้�ต่�ง
ประเทศ และก�รสนับสนุนด้�นคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ระดับ
น�น�ช�ติ เป็นส่วนหนึ่งของคว�มคิดริเริ่มด้�นโซลูชั่นพลังง�น
ของเยอรมนี ซึ่งกระทรวงเศรษฐกิจและพลังง�นแห่งสหพันธ์
ส�ธ�รณรัฐเยอรมนีเป็นผุ้ประส�นง�นและมอบทุนทรัพย์ คว�ม
คิดริเริ่มนี้เปิดโอก�สในก�รสร้�งเครือข่�ยและโอก�สท�งธุรกิจ
ในเยอรมนีและต่�งประเทศ โดยจะแสดงโครงก�รอ้�งอิงต่�ง ๆ 
และสนับสนุนก�รสร้�งคว�มส�ม�รถ ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ของเร�ที่: www.german-energy-solutions.de

energy solutions – 
made in Germany
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With energy prices on the rise and fossil fuel resources 

becoming scarce, both economic prosperity and compe-

titiveness increasingly depend on our ability to use new 

energy sources and energy efficiency solutions. This applies

to all countries worldwide. The use of innovative energy 

solutions offers enormous potential for energy conservation

in all fields. 

The promotion of renewable energies and energy efficiency

in Germany has resulted in the establishment of an industry 

which offers some of the world’s leading technologies.

This industry encompasses several thousand small and 

medium-sized enterprises specialised in the development,

design and production of renewable energy technologies,

energy efficiency solutions, grids and storage. This is the 

basis for smart energy solutions.

Introduction

energy solutions – 
made in Germany

The transfer of energy expertise, the promotion of foreign 

trade and the facilitation of international development 

cooperation are part of the German Energy Solutions Initiative, 

which is coordinated and financed by the German Federal 

Ministry for Economic Affairs and Climate Action. The 

initiative offers networking and business opportunities 

in Germany and abroad, it showcases reference projects 

and facilitates capacity building.  
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ค้นห�พันธมิตรเยอรมันท�ง
ออนไลน์

ได้มีก�รริเริ่มสร้�งฐ�นข้อมูลออนไลน์ขึ้นเพื่อช่วยในก�รค้นห�
พันธมิตรจ�กเยอรมนีที่เหม�ะสำ�หรับโครงก�รของคุณ
บริษัทที่ได้รับเลือกจะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ บริก�ร และโครงก�ร
อ้�งอิงของตน บริษัทเหล่�นี้ทั้งหมดให้บริก�รเทคโนโลยี
พลังง�น ผลิตภัณฑ์ และบริก�รแห่งนวัตกรรม สำ�หรับก�รใช้
พลังง�นทดแทนและสำ�หรับก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พของ
พลังง�น เมื่อใช้ฐ�นข้อมูลของเร� คุณจะส�ม�รถทำ�ก�รค้นห�ผู้
จำ�หน่�ยจ�กเยอรมนีได้อย่�งตรงเป้�หม�ย ในเทคโนโลยีที่หล�ก
หล�ยและในขอบเขตก�รใช้ง�นต่�ง ๆ ซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถค้นห�
พันธมิตรท�งธุรกิจ ซัพพล�ยเออร์ หรือผู้ให้บริก�รที่เหม�ะ
สมได้ นอกจ�กฐ�นข้อมูลจะมีโพรไฟล์ของบริษัทแล้ว ยังมีร�ย
ละเอียดเกี่ยวกับโครงก�รอ้�งอิงที่ดำ�เนินก�รโดยผู้จำ�หน่�ยที่อยู่
ในร�ยก�รอีกด้วย
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The initiative has established an online database to help 

you find the right partner from Germany for your project. 

Selected companies present their products, services and 

reference projects. All of these companies offer innovative 

energy technologies, products and services, e.g. for using 

renewable energies and improving energy efficiency. 

Using our database, you can perform targeted searches 

for German vendors in a range of technologies and fields 

of application and thus find a suitable business partner, 

supplier or service provider. In addition to a company profile, 

the database also provides details of reference projects 

carried out by the listed vendors.

Find German 
Partners online

More information on our website: 
www.german-energy-solutions.de/en
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ผู้แสดงสินค้�
Exhibitors

หม�ยเลขบูธ
Booth

German Information Booth C17

A.H.T. Syngas Technology C17-M

ARMATEC FTS C17-D

BAE Batterien C17-R

Binder C17-L

CS Instruments C17-K

Franz Eisele u. Söhne C17-A

Hensel Electric India C17-J

Herrenknecht C17-Q

Intercable Tools C17-H

Knick Elektronische Messgeräte C17-E

MSM Energy Solutions C17-B

SUMA Rührtechnik C17-C

SunBrush mobil C17-P

THM recycling solutions C17-N

Vogelsang C17-F

Pumpenfabrik Wangen C17-G

Floor Plan
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A.H.T. Syngas Technology N.V. designs and implements 

synthesis gas power and gas production plants for the 

generation of electrical and thermal energy as well as 

for the separation of synthesis gas components such as 

water or carbon (H2, CO, CH4).

A.H.T. Syngas 
Technology N.V.
Diepenbroich 15

51491 Overath

Germany

+49 2206 95 190-10

+49 2206 95 190-11

info@aht-syngas.com

www.aht-energy.com Booth: C17-M

A.H.T. Syngas Technology N.V. ออกแบบและดำ�เนินก�รโรงไฟฟ้�จ�กก๊�ซ
สังเคร�ะห์และโรงผลิตก๊�ซ สำ�หรับก�รผลิตพลังง�นไฟฟ้�และพลังง�นคว�ม
ร้อน รวมทั้งสำ�หรับก�รแยกส่วนประกอบของก๊�ซสังเคร�ะห์ เช่น น้ำ�หรือ
ค�ร์บอน (H2, CO, CH4)

ผู้แสดงสินค้�
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ARMATEC is a well-established supplier of agitators, pumps, 

and additional tank machinery founded in 1965. The company 

also supplies cutters and separators. The advantage for custo-

mers is that they have only one contact person for different 

plant components. 30 diligent employees meet individual 

customer requirements around the world.

Armatec FTS 
GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Str. 7 

88353 Kisslegg 

Germany

+49 7563 90902-0

+49 7563 90902-299

info@armatec-fts.de

www.armatec-fts.comBooth: C17-D

Exhibitors

ARMATEC เป็นซัพพล�ยเออร์ด้�นเครื่องกวน ปั๊ม และเครื่องจักรเพิ่มเติม
สำ�หรับถัง ที่มีคว�มมั่นคง โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1965 บริษัทยังจัดส่งเครื่องตัด
และเครื่องแยกด้วยเช่นกัน ประโยชน์ที่ลูกค้�จะได้รับคือ ลูกค้�จะมีผู้ประส�น
ง�นเพียงผู้เดียวสำ�หรับส่วนประกอบต่�ง ๆ ของโรงง�น พนักง�น 30 คนที่
ทำ�ง�นอย่�งทุ่มเทจะตอบสนองคว�มต้องก�รเฉพ�ะตัวของลูกค้�ทั่วโลก
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Since 1899 BAE stands synonym for reliability in the market 

for industrial lead batteries. BAE excels in its customer 

orientation and quality is our hallmark. Nowadays the core 

business is the production of reliable batteries for stationary 

and renewable energy applications.

BAE Batterien GmbH

Wilhelminenhofstr. 69/70

12459 Berlin

Germany

+49 30 53001 661

+49 30 53001 667

info@bae-berlin.de

www.bae-berlin.deBooth: C17-R

นับตั้งแต่ปี 1899 เป็นต้นม� BAE เป็นชื่อที่หม�ยถึงคว�มน่�เชื่อถือในตล�ด
สำ�หรับแบตเตอรี่ตะกั่วที่ใช้ในอุตส�หกรรม BAE เป็นเลิศในก�รมุ่งเน้นลูกค้�
และโดดเด่นด้วยคุณภ�พ ธุรกิจหลักในปัจจุบันของเร�คือก�รผลิตแบตเตอรี่
ที่ทำ�ง�นได้อย่�งน่�เชื่อถือ สำ�หรับก�รใช้ง�นแบบอยู่กับที่และสำ�หรับก�รใช้
พลังง�นทดแทน

Reliable Energy
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The BINDERGROUP manufactures measuring and control 

equipment specialized for gas flow and pressure, aeration 

air, biogas analysis as well as pressure and temperature 

monitors. Our corporate slogan „BETTER CONTROL. BETTER 

ENVIRONMENT.“ underlines our products’ contribution to 

process safety and efficiency, environmental protection and 

the highest economic customer value.

Binder GmbH

Buchbrunnenweg 18

89081 Ulm

Germany

+49 731 18998-0

+49 731 18998-88

support@bindergroup.info

www.bindergroup.infoBooth: C17-R

BINDERGROUP เป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดและควบคุมแบบพิเศษที่ใช้
สำ�หรับก�รไหลและแรงดันของก๊�ซ อ�ก�ศสำ�หรับก�รเติม ก�รวิเคร�ะห์ก๊�ซ
ชีวภ�พ รวมทั้งระบบตรวจติดต�มแรงดันและอุณหภูมิ สโลแกนของบริษัท
เร� “BETTER CONTROL. BETTER ENVIRONMENT.“ เป็นสิ่งที่เน้น
ย้ำ�ว่�ผลิตภัณฑ์ของเร�มีส่วนช่วยในด้�นคว�มปลอดภัยและประสิทธิภ�พของ
กระบวนก�ร ก�รปกป้องสิ่งแวดล้อม และคุณค่�สูงสุดในด้�นเศรษฐกิจที่ลูกค้�
ได้รับ
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CS INSTRUMENTS stands for professional measurement 

technology for compressed air and gases with subsidiaries 

and distributors all over the world. Continuously CS invests 

in modern calibration stands for dew point/pressure dew 

point and flow measurement. For years, CS has been the 

world's leading manufacturer for professional measurement 

technology

CS INSTRUMENTS 
GmbH & Co. KG
Zindelsteiner Str. 15

78052 VS-Tannheim

Germany

+49 7705 97899-0

+49 7705 97899-20

info@cs-instruments.com

www.cs-instruments.comBooth: C17-K

CS INSTRUMENTS ย่อม�จ�กเทคโนโลยีก�รวัดระดับมืออ�ชีพสำ�หรับอ�ก�ศ
อัดและก๊�ซกับบริษัทส�ข�และผู้จัดจำ�หน่�ยทั่วโลก
CS ลงทุนอย่�งต่อเนื่องในก�รปรับเทียบที่ทันสมัยสำ�หรับก�รวัดจุดน้ำ�ค้�ง/
จุดน้ำ�ค้�งแรงดันและก�รวัดก�รไหล
เป็นเวล�หล�ยปีที่ CS เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีก�รวัดระดับมืออ�ชีพชั้นนำ�ของโลก
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As a manufacturer of pumps and agitators, we can look back 

on more than 130 years of company history - and an extremely 

successful one: With our innovative machines and services in 

the agricultural and biogas sector, we occupy a leading position 

and thanks to a high level of vertical integration, we can offer 

our products optimally adapt to individual requirements.

Despite a long tradition, our gaze is firmly directed towards 

the future with a single goal: To inspire our customers with an 

Eisele product.

Franz Eisele u. Söhne 
GmbH & Co. KG
Hauptstr. 2 – 4

72488 Sigmaringen

Germany

+49 7571 1090

+49 7571 10988

info@eisele.de

www.eisele.deBooth: C17-A

ในฐ�นะผู้ผลิตปั๊มและเครื่องกวน บริษัทของเร�มีประวัติคว�มเป็นม�ที่มองย้อน
กลับไปได้ไกลกว่� 130 ปี ซึ่งเร�ก็ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงสุด: ด้วยเครื่องจักร
และบริก�รแห่งนวัตกรรมของเร�ในอุตส�หกรรมเกษตรและก๊�ซชีวภ�พ เร�จึง
เป็นบริษัทที่อยู่ในระดับแนวหน้� และเนื่องจ�กก�รบูรณ�ก�รในแนวดิ่ง เร�จึงมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รปรับให้เหม�ะกับคว�มต้องก�รเฉพ�ะตัวที่สุด
แม้เร�มีประวัติคว�มเป็นม�ที่ย�วน�น แต่เร�ก็มองไปสู่อน�คตอย่�งมั่นคงด้วย
เป้�หม�ยเดียวคือ: เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้กับลูกค้�ด้วยผลิตภัณฑ์ Eisele
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Hensel has been a reputed German manufacturer of high 

quality industrial cable junction boxes,  distribution boards 

and combinable enclosure systems since 1931. All products 

are with high IP ratings from IP54 - IP69 and for use in harsh 

environments.

HENSEL ELECTRIC INDIA 
PVT LTD (SINGAPORE BR)
#02 – 106, German centre 

for industry and trade, No. 25 

International Business park, 

Singapore – 609916

+65 62595541

rajesh@hensel-electric.in

www.hensel.inBooth: C17-J

Hensel เป็นบริษัทสัญช�ติเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงด้�นก�รผลิตกล่องพักส�ยไฟ
คุณภ�พสูงสำ�หรับอุตส�หกรรม แผงจ่�ยไฟฟ้� และระบบปิดล้อมแบบผสม ม�
ตั้งแต่ปี 1931 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงต�มม�ตรฐ�น IP ระดับสูงตั้งแต่ IP54 - 
IP69 และใช้ง�นได้ในสภ�พแวดล้อมที่รุนแรง
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Herrenknecht is the leading provider of holistic technical so-

lutions in mechanized tunnelling, building on the experience 

of more than 2,300 projects worldwide. For all diameters, in all 

geologies and in all areas of application - railway, metro, road, 

utility, pipelines, hydropower, mining and exploration. 

Herrenknecht Asia Ltd. 
64/213 Eastern Seaboard Indus-

trial Estate (Rayong), Moo 4 

Pluakdaeng Sub-district, Pluak-

daeng District, Rayong Province 

21140, Thailand

+66 33 682411

infohk-asia@herrenknecht.de

www.herrenknecht.comBooth: C17-Q

เฮอร์เร็นคเน็ช เป็นผู้ให้บริก�รชั้นนำ�ด้�นโซลูชั่นท�งเทคนิคแบบองค์รวมใน
ก�รขุดอุโมงค์ด้วยเครื่องจักร โดยสร้�งจ�กประสบก�รณ์ม�กกว่� 2,300 โครงก�ร
ทั่วโลก สำ�หรับเส้นผ่�นศูนย์กล�งทั้งหมด ในทุกธรณีวิทย�และในทุกพื้นที่ของ
ก�รใช้ง�น ท�งรถไฟ รถไฟใต้ดิน ถนน ส�ธ�รณูปโภค ท่อส่ง ไฟฟ้�พลังน้ำ� 
เหมืองแร่ และก�รสำ�รวจ
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Intercable Tools is a family-run company, founded in the 

early 1970s by Herbert Mutschlechner in Bruneck (IT). Today, 

Intercable Tools is one of the world's leading manufacturers 

of tools for processing low and medium voltage cables as well 

connection systems for the electrical, wind and rail sector.

Intercable Tools GmbH

Leverkuser Str. 65

42897 Remscheid

Germany

+49 2191 37 694-0

marketing@intercable.com

www.intercable.toolsBooth: C17-H

Intercable Tools เป็นบริษัทครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 โดย 
Herbert Mutschlechner ณ เมือง Bruneck (ประเทศอิต�ลี) ในปัจจุบัน Inter-
cable Tools เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำ�ระดับโลกด้�นเครื่องมือสำ�หรับก�รดำ�เนิน
ก�รกับส�ยไฟแรงดันต่ำ�และแรงดันป�นกล�ง รวมทั้งระบบเชื่อมต่อสำ�หรับ
อุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้� ลม และร�งรถไฟ
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We have been developing, producing and selling high-quality 

products and services, with a focus on interface technology 

and process analytics for more than 75 years. As a family-

owned and run company with nearly 200 employees, the city 

of Berlin has been the center of our economic activities since 

our inception in 1945.

Knick Elektronische 
Messgeräte GmbH & Co. KG
Beuckestr. 22

14163 Berlin

Germany

+49 30 801910

+49 30 80191-200

info@knick.de

www.knick-international.comBooth: C17-E

เป็นเวล�กว่� 75 ปีแล้วที่เร�พัฒน� ผลิต และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
บริก�รที่มีคุณภ�พสูง โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีส่วนต่อประส�นและก�รวิเคร�ะห์
กระบวนก�ร ในฐ�นะบริษัทของครอบครัวที่ดำ�เนินง�นโดยครอบครัว ซึ่ง
มีพนักง�นเกือบ 200 คน เมืองเบอร์ลินจึงเป็นศูนย์กล�งของกิจกรรมท�ง
เศรษฐกิจของเร�ม�ตั้งแต่เมื่อเริ่มก่อตั้งในปี 1945
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MSM Energy Solutions (MSM) is the authorized system inte-

grator and service dealer for MTU gas engines from Rolls Royce 

Power System, Germany. The MTU gas engines can operate 

with biogas, hydrogen or natural gas and have a power range 

up to 2500kW. MSM has inhouse capability and experience 

to implement total CHP plant. Full one-stop service is also 

available at MSM, from commissioning to maintenance service 

contract. 

MSM Energy Solutions
23 Romklao Klongsampravaj 

Lardkrabang

10520 / Bangkok

Thailand

+66 29150811

mtu@msmenergy.th.com

www.msmenergy.th.comBooth: C17-B

เร�เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยและบริก�รสำ�หรับเครื่องยนต์ก๊�ซยี่ห้อ MTU จ�ก Rolls 
Royce Power System ประเทศเยอรมนี เครื่องยนต์ก๊�ซ MTU ส�ม�รถใช้ง�น
กับก๊�ซชีวภ�พ ก๊�ซไฮโดรเจน หรือก๊�ซธรรมช�ติ และมีช่วงกำ�ลังม�กถึง 2500 
กิโลวัตต์ เร�มีคว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ในก�รสร้�งและออกแบบโรงง�นที่
ผลิตไฟฟ้�และคว�มร้อนไปพร้อมกัน รวมถึงบริก�รครบวงจร ตั้งแต่ก�รว่�จ้�งไป
จนถึงสัญญ�บริก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องยนต์
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SUMA is a german manufacturer of agitators and pumps 

for biogas, various industrial applications and agriculture. 

SUMA Rührtechnik GmbH

Martinszeller Str. 21

87477 Sulzberg

Germany

+49 8376 92 131 0

+49 8376 92 131 19

info@suma.de

www.suma.deBooth: C17-C

SUMA เป็นผู้ผลิตเครื่องกวนและปั๊มสำ�หรับก๊�ซชีวภ�พ ก�รใช้ง�นต่�ง ๆ ใน
ท�งอุตส�หกรรม และก�รเกษตร
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SunBrush® mobil can be deployed universally for cleaning 

open-air and on-roof PV systems, as well as other smooth 

surfaces. It can be operated hydraulically with almost 

any standard tractor, excavator, telescopic loader, etc. Mobile, 

easy-to-install and controlled with minimal effort: With 

the SunBrush Mobile variable cleaning solution, your photo-

voltaic system can be cleaned in passing.

SunBrush mobil GmbH

Am Bahnhof 14

87760 Lachen

Germany

+49 8332 243430

+49 8332 2434399

info@sunbrushmobil.com

www.sunbruschmobil.comBooth: C17-P

ส�ม�รถใช้ SunBrush® mobil ได้อย่�งเอนกประสงค์ สำ�หรับก�รทำ�คว�มสะอ�ด
ระบบพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบกล�งแจ้งและแบบบนหลังค� รวมทั้งพื้นผิวเรียบ
อื่น ๆ โดยส�ม�รถใช้ง�นด้วยระบบไฮดรอลิกได้กับรถแทรกเตอร์ รถขุด รถตัก
ดินแบบ telescopic loader ฯลฯ รุ่นม�ตรฐ�นเกือบทุกรุ่น เคลื่อนย้�ยง่�ย ติด
ตั้งสะดวก และส�ม�รถควบคุมได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย: ด้วยโซลูชั่นก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ด SunBrush Mobile ที่หล�กหล�ย คุณจะส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ด
ระบบพลังง�นแสงอ�ทิตย์ได้โดยใช้เวล�สั้น ๆ
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THM recycling solutions GmbH is a family-run, medium-sized 

company with more than 30 years of know-how in recycling 

machine construction. We supply our customers with tried-

and-tested and highly available recycling machines that are 

optimally tailored to the needs of the recycling industry.

THM recycling solutions 
GmbH
Sulzfelder Str. 38

75031 Eppingen-Muehlbach

Germany

+49 7262 92430

+49 7262 924329

info@thm-rs.de

www.thm-rs.deBooth: C17-N

THM recycling solutions GmbH เป็นบริษัทครอบครัวขน�ดกล�งที่มีคว�มรู้
คว�มชำ�น�ญในด้�นวิศวกรรมเครื่องจักรกลสำ�หรับก�รรีไซเคิลม�กว่� 30 ปี เร�
จัดส่งเครื่องจักรสำ�หรับก�รรีไซเคิลที่ผ่�นก�รทดสอบแล้วและมีคว�มพร้อมใช้
ง�นในระดับสูงให้กับลูกค้� โดยเครื่องจักรจะได้รับก�รปรับต�มคว�มต้องก�ร
ของอุตส�หกรรมก�รรีไซเคิลอย่�งเหม�ะสม
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Vogelsang develops, produces and distributes highly-engineered 

equipment that is easy to maintain. The specialist company has 

a range of innovative products for the fermentation line to help 

optimize biogas plants, such as solid matter feeders, cutters, easy 

to maintain pumps and disintegration technology. Online at: 

www.vogelsang.info

Vogelsang GmbH & Co. KG

Holthöge 10 – 14

49632 Essen (Oldenburg)

Germany

+49 5434 83-0

+49 5434 83-10

germany@vogelsang.info

www.vogelsang.infoBooth: C17-F

Vogelsang พัฒน� ผลิต และจัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์ที่ออกแบบม�เป็นพิเศษซึ่งง่�ย
ต่อก�รบำ�รุงรักษ�
บริษัทเร�เชี่ยวช�ญ มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมม�กม�ยสำ�หรับกระบวนก�รหมัก
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พโรงง�นก๊�ซชีวภ�พ เช่น เครื่องป้อนสส�รของแข็ง 
เครื่องตัด ปั๊มบำ�รุงรักษ�ง่�ย และเทคโนโลยีก�รสล�ยตัว ออนไลน์ได้ที่: www.
vogelsang.info
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WANGEN PUMPEN has been producing high-quality pumps 

for different applications worldwide for more than 50 years. We 

are the Experts in biogas and wastewater pump-technology, 

thanks to consistent orientation towards market and customer 

requirements and with the support of competent sales partners. 

All pumps are technically perfectly designed, service-friendly 

and with a maximum variability.

Pumpenfabrik 
Wangen GmbH 
Simoniusstr. 17

88239 Wangen 

Germany

+49 7522 997-0

+49 7522 997-199

mail@wangen.com

www.wangen.comBooth: C17-G

WANGEN PUMPEN ผลิตปั๊มคุณภ�พสูงสำ�หรับก�รใช้ง�นต่�ง ๆ ทั่วโลก
ม�กกว่� 50 ปี เนื่องจ�กเร�มุ่งเน้นตล�ดและลูกค้�อย่�งต่อเนื่องและด้วยก�ร
สนับสนุนจ�กพันธมิตรก�รข�ยที่มีคว�มชำ�น�ญ เร�จึงเป็นผู้เชี่ยวช�ญในด้�น
เทคโนโลยีปั๊มสำ�หรับก๊�ซชีวภ�พและน้ำ�เสีย ปั๊มทุกเครื่องได้รับก�รออกแบบ
อย่�งสมบูรณ์แบบในท�งเทคนิค ซ่อมบำ�รุงได้ง่�ย และมีคว�มหล�กหล�ยสูงสุด
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มนุษย์ใช้ประโยชน์จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ รังสีแสงอ�ทิตย์และ
คว�มร้อนจ�กดวงอ�ทิตย์ม�ตั้งแต่สมัยโบร�ณ โดยอ�ศัยเทคโนโลยี
ที่พัฒน�ม�เรื่อยๆ

เทคโนโลยีพลังง�นแสงอ�ทิตย์และพลังง�นคว�มร้อน ก�รระบ�ย
คว�มร้อน พลังง�นแสงอ�ทิตย์จ�กโซล�ร์เซลล์ซึ่งผลิตไฟฟ้�จ�ก
คว�มร้อนแสงอ�ทิตย์ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์กรรมแสงอ�ทิตย์เหล่�นี้
เป็นแนวท�งช่วยแก้ไขวิกฤตก�รณ์สิ่งแวดล้อมที่โลกกำ�ลังเผชิญอยู่
ขณะนี้ได้

พลังง�นแสงอ�ทิตย์
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Solar energy, radiant light and heat from the sun, has 

been harnessed by humans since ancient times using 

a range of ever-evolving technologies. 

Solar energy technologies include solar heating, solar 

cooling, solar photovoltaics, solar thermal electricity 

and solar architecture, which can make considerable 

contributions to solving some of the most urgent 

problems the world now faces. 

Solar Energy
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พลังง�นชีวภ�พเป็นพลังง�นทดแทนจ�กวัสดุท่ีได้ม�จ�กแหล่งท่ีม�ท�ง
ชีวภ�พ ชีวมวล คือ อินทรีย์วัตถุใด ๆ ท่ีกักเก็บพลังง�นท่ีได้รับจ�กแสง
อ�ทิตย์ในรูปแบบพลังง�นเคมี ก�รใช้ชีวมวลในรูปของแข็งในก�รผลิต
พลังง�นเป็นวิธีท่ีดำ�เนินสืบเน่ืองม�ย�วน�น และเป็นเทคโนโลยีก�รผลิต
พลังง�นทดแทนท่ียังคงใช้แพร่หล�ยม�กท่ีสุดอีกด้วย ชีวมวลมักอยู่ในรูป
ของแข็งแห้ง รวมถึงเศษซ�กพืชแห้ง เช่น วัสดุจ�กพืชและส่วนประกอบ
ของพืชท้ังหมด ในกระบวนก�รเผ�ไหม้หรือ กระบวนก�รแปรสภ�พ
ให้เป็นก๊�ซ ชีวมวลท่ีเป็นของแข็งไม่เพียงแต่ส�ม�รถสร้�งคว�มร้อน
ได้เท่�น้ัน แต่ยังส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รผลิตไฟฟ้�ในโรงไฟฟ้�พลังง�น
คว�มร้อนร่วม (CHP) ได้อีกด้วย ก๊�ซชีวภ�พท่ีได้จ�กก�รหมักชีวมวลถูก
นำ�ม�ใช้ในก�รจัดสรรพลังง�นท่ัวโลกในรูปแบบต่�งๆ: กล่�วคือ โดยก�ร
เผ�ชีวมวลในโรงไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อนร่วมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้�จ�ก
คว�มร้อนเหลือท้ิงซ่ึงใช้ผลิตเป็นก๊�ซมีเทนท�งชีวภ�พ หลังจ�กผ่�น
กระบวนก�รผลิตท่ีเหม�ะสมแล้ว ก๊�ซชีวภ�พจะถูกป้อนเข้�สู่ท่อส่งก๊�ซ
ธรรมช�ติ ซ่ึงจะนำ�ไปใช้เป็นเช้ือเพลิงสำ�หรับย�นพ�หนะแก๊สธรรมช�ติ
หรือนำ�ไปใช้โดยตรงสำ�หรับก�รปรุงอ�ห�ร

พลังง�นชีวภ�พ
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Bioenergy is renewable energy made available from materials 

derived from biological sources. Biomass is any organic mate-

rial which has stored sunlight in the form of chemical energy. 

The use of solid biomass to generate energy has the longest 

global tradition and is still the most commonly used of all 

renewable energy technologies. Solid biomass includes all dry 

or dried plant material, such as bulk plant materials and plant 

parts. By burning or by gasifying solid biomass not only heat 

can be generated but also electricity in combined heat and 

power plants (CHP). Biogas, produced by the fermentation 

of biomass, is utilised worldwide to supply energy in various 

ways: by burning it in combined heat and power plants for 

power generation using waste heat, as biomethane fed into 

the natural gas grid after appropriate processing of the biogas, 

as fuel for natural gas vehicles or directly for cooking.

Bioenergy
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พลังง�นลมนั้นอุดมสมบูรณ์ มีให้ใช้อย่�งไม่มีวันหมด มีอยู่ทั่ว
ทุกหนแห่ง เป็นพลังง�นสะอ�ดและไม่ก่อให้เกิดก�รปล่อยก๊�ซ
เรือนกระจกระหว่�งก�รดำ�เนินก�รผลิต ซึ่งพลังง�นลมเป็น
พลังง�นท�งเลือกซึ่งทดแทนก�รใช้เชื้อเพลิงจ�กฟอสซิล 

พลังง�นลม คือ ก�รแปรพลังง�นจ�กแรงลมให้เป็นพลังง�นที่นำ�
ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ก�รใช้กังหันลมเพื่อผลิตพลังง�นไฟฟ้� 
เพื่อผลิตพลังง�นเครื่องจักรกล และเพื่อใช้สูบระบ�ยน้ำ�

พลังง�นลม
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Wind power, as an alternative to fossil fuels, is plentiful, 

renewable, widely distributed, clean and produces no 

greenhouse gas emissions during operation.

Wind power is the conversion of wind energy into 

a useful form of energy, such as using wind turbines 

to make electrical power, windmills for mechanical 

power, wind pumps for water pumping of drainage.

Wind Energy
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พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพเป็นพลังง�นคว�มร้อนท่ีสร้�งและเก็บ
สะสมไว้ในโลก พลังง�นคว�มร้อนเป็นพลังง�นจ�กอุณหภูมิของสส�ร

พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพของเปลือกโลกกำ�เนิดจ�กก่อตัวเดิมของ
โลก (20%) และจ�กก�รสล�ยกัมมันตรังสีของแร่ธ�ตุ (80%)

พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพ
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Geothermal energy is thermal energy generated and stored 

in the Earth. Thermal energy is the energy that determines 

the temperature of matter. 

The Geothermal energy of the Earthʼs crust originates from 

the original formation of the planet (20%) and from radioac-

tive decay of minerals (80%).

Geothermal Energy
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พลังน้ำ�เป็นแนวท�งช่วยประหยัดค่�ใช้จ่�ยอันมีประสิทธิภ�พ ซึ่ง
ส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รในก�รใช้ไฟฟ้�พื้นฐ�นได้ พลังน้ำ�ช่วย
ประหยัดพลังง�นและมีบทบ�ทสำ�คัญต่อเสถียรภ�พของส�ยส่ง
กระแสไฟฟ้� ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงไฟฟ้�ด้วย

โรงไฟฟ้�มีอยู่หล�ยประเภท เช่น โรงไฟฟ้�พลังน้ำ� โรงไฟฟ้�กัก
เก็บพลังง�น โรงไฟฟ้�พลังง�นคลื่นและโรงไฟฟ้�พลังง�นน้ำ�ขึ้น
น้ำ�ลง

พลังง�นน้ำ�
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Hydropower is a cost-effi cient way to secure basic 

electricity needs. Depending on the type of power 

plant, hydropower saves or provides energy and plays 

a considerable role for grid stability. 

Different types of power plants can be found; 

hydroelectric power plants, storage power plants, 

wave power plants and tidal power plants. 

Hydropower
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ระบบจัดก�รก�รจร�จรของเยอรมนีนั้นก้�วไกลอย่�งม�ก ผู้
เชี่ยวช�ญเยอรมันมุ่งมั่นดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นภ�ยในภ�คก�รขนส่ง
นวัตกรรมบ�งส่วนที่สำ�คัญ คือ ก�รแปรรูปก๊�ซไอเสียให้เป็น
พลังง�น ก�รผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยประหยัด
พลังง�น หรือแม้กระทั่งองค์ประกอบของโครงสร้�งพื้นฐ�นอันล้ำ�
สมัย

ก�รกำ�เนิดพลังง�นไฟฟ้�
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The greatest effi ciency potentials lie in decentralised 

power close to the consumer; state-of-the-art power plant 

technology such as effi cient CHP plants in combination with 

renewable energy utilisation facilities can bring about major 

cuts in energy usage, as renewable energy reduces reliance on 

fossil fuels while helping to secure a sustainable energy supply.

Power generation
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ระบบจัดก�รก�รจร�จรของเยอรมนีนั้นก้�วไกลอย่�งม�ก ผู้
เชี่ยวช�ญเยอรมันมุ่งมั่นดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นภ�ยในภ�คก�รขนส่ง นวัตกรรมบ�ง
ส่วนที่สำ�คัญ คือ ก�รแปรรูปก๊�ซไอเสียให้เป็นพลังง�น ก�รผลิตชิ้น
ส่วนรถยนต์ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังง�น หรือแม้กระทั่ง
องค์ประกอบของโครงสร้�งพื้นฐ�นอันล้ำ�สมัย

ก�รส่งและก�รกระจ�ย
พลังง�น
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Intelligent energy storage, transmission and distribution 

– both electricity and heat – lead to substantial savings. The 

power supply industry has been seeing increasing focus on 

technologies for modern grid systems towards reducing 

transmission losses while creating the capacity required for 

adopting renewable energy sources, and specifi cally what is 

referred to as the “smart grid” to ensure effi ciently controlled 

power transmission and distribution between producers and 

consumers, while the heating sector has been concentrating 

on especially effi cient distribution concepts such as effi cient 

district heating and modern storage technologies.

Energy transmission 
and distribution
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ศักยภ�พในก�รประหยัดพลังง�นในอ�ค�รนั้นมีม�กถึง 50%! ที่
ไม่ธรรมด�คือ ก�รเพิ่มศักยภ�พของระบบทำ�คว�มร้อนเครื่อง
ปรับอ�ก�ศ และอุปกรณ์ให้แสงสว่�ง อีกทั้งช่วยประหยัดพลังง�น 
เนื่องจ�กส�ม�รถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้

ก�รบริห�รพลังง�นอย่�งช�ญฉล�ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้
พลังง�น คือ เทคโนโลยีคว�มร้อนจ�กแสงอ�ทิตย์ ซึ่งเป็นท�งออก
ในก�รปรับปรุงก�รเผ�ไม้และฮีตปั๊ม

ก�รใช้ง�นด้�นก�รก่อสร้�ง
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The potential for saving energy is enormous in the building 

sector; effi cient building materials, modern construction and 

transport technology, and effi cient building equipment can 

bring about substantial reductions in power consumption. 

Heating, cooling and hot-water supply systems such as con-

densing boilers in combination with solar thermal systems 

and small CHP units for power and heat co-generation provide 

the most promising avenues in saving energy, and state-

of-the-art computer-automated control technologies such 

as intelligent interior temperature regulation and lighting 

control further enhance the energy-saving effect.

Building applications
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เทคโนโลยีอุตส�หกรรมต่อไปนี้ใช้กันอย่�งแพร่หล�ยไปทั่วโลก: 
ระบบอัดอ�ก�ศและระบบปั๊ม เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีปรับ
อ�ก�ศ เครื่องทำ�คว�มเย็นและระบบส�ยพ�นลำ�เลียง

ในอุตส�หกรรมทุกส�ข� ก�รพัฒน�ก�รอนุรักษ์พลังง�นโดยอ�ศัย
ก�รปรับปรุงกระบวนก�รให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งสำ�คัญ ประสิทธิภ�พ
ก�รใช้พลังง�น คือ ก�รบริห�รค่�ใช้จ่�ยอย่�งช�ญฉล�ด ซึ่งถือเป็น
คว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน

ก�รผลิตท�งอุตส�หกรรม
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A wide variety of industries – especially energy-intensive 

manufacturing and processing industries such as foods, 

textiles, chemicals, paper and pulp, rubber and plastics, 

metalworking and automotive – have introduced modern 

energy management systems to increase energy effi ciency 

in production.

Common industrial technologies such as cooling and refrige-

ration, drives and motors, pumps and compressed air, process 

heating and cooling including heat and cold recovery, and 

process automation provide the greatest potential for increa-

sing energy effi ciency.

Industrial production
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ศักยภ�พในก�รประหยัดพลังง�นในบริก�รส�ธ�รณะครอบคลุม
ก�รขนส่งสินค้�และผู้โดยส�ร รวมทั้งก�รควบคุมก�รจร�จรใน
บริก�รส�ธ�รณะ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเขตมห�นครและเขตเมือง 
ด้วยเทคโนโลยีต่�ง ๆ อ�ทิ วิธีก�รขนส่งที่ประหยัดพลังง�น ระบบ
จัดก�รก�รจร�จรแบบอัจฉริยะ และวิธีแก้ปัญห�ด้�นโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภ�พ รวมทั้งก�รให้แสงสว่�งในที่ส�ธ�รณะ 

บริก�รส�ธ�รณะ
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Potential for energy savings in public services encompass 

goods and passenger transport as well as traffi c regulation in 

public services, especially in metropolitan and urban areas, 

with technologies such as energy-effi cient transportation 

methods, intelligent traffi c management systems and effi cient 

logistics solutions as well as public lighting. 

Public services
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