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Magirus Aircore เปนผลงานการผลิต
รวมกันระหวาง Magirus กับ TechnoAlpin Group
ผูเชี่ยวชาญพัดลมเปาหิมะ ซึ่งโดยพื้นฐานแลว
Magirus Aircore เปนกังหันเทอรไบนสมรรถนะ
สู ง ติ ดตั้ งบนยานพาหนะและหุ นยนต บั งคั บ
ระยะไกล หมุนได 360 องศา เงยได 50 องศา
และกมลงได 20 องศา ขับเคลือ่ นดวยไฟฟาหรือ
ไฮโดรลิกไฟฟาซึง่ ตองการพลังงานเพียง 25 kW
Magirus Aircore TAF35 เปนเทอรไบน
หุนยนตติดตั้งบนฐานแชสซีส Iveco Daily ขับ
เคลือ่ นดวยตีนตะขาบ (Track) ควบคุมระยะไกล
ดวยระบบ EmiControl ระยะควบคุ มไกลสุด
300 เมตร สามารถเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวทุก
สภาพไดอยางคลองแคลว หลบหลีกสิง่ กีดขวาง
ไดดี เหมาะสําหรับการดับไฟในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร
หรือเขาถึงยากซึง่ พืน้ ผิวขรุขระและมีอปุ สรรคใน
การเดินทาง
หนึ่งในจุดเดนของ Magirus Aircore คือ
การสรางฝอยน้ําละเอียดทีเ่ หมาะสําหรับดับไฟ
ควบคุมการฉีดดวยระบบ EmiControl เชนกัน

โดยฝอยน้าํ ดังกลาวจะทําความเย็นไดสงู สุดทําให
ไฟดับอยางรวดเร็ว และดวยระยะฉีดน้ํา/โฟม
ที่ไกลกวาจึงไมมีขอจํากัดในเรื่องประสิทธิภาพ
การดับไฟ โดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็ว
ในการตอบโตเหตุ สรางความมัน่ ใจใหกบั นักดับ
เพลิงเพิม่ มากขึน้ ระยะฉีดน้าํ ปกติทที่ าํ ไดคอื 80
เมตร (ในการฉีดฝอยน้าํ ความละเอียดสูง ระยะ
หวังผลคือ 60 เมตร) ทําใหสามารถปฏิบัตงิ าน
ในระยะหางทีป่ ลอดภัยกวาระบบอืน่ ๆ ลดความ
เสี่ยงภัยใหกับผูเขาระงับเหตุไดมากขึ้น
Magirus Aircore TAF35 มีความคลองตัว
สูง ความเร็ว 0-9 ก.ม./ชม. 2 เกียร ควบคุมงาย
ศูนยถว งดี แมจะยกทอกังหันเทอรไบนขนึ้ ไปถึง
ระดับสูงสุดที่ 4 เมตร ตัวยานก็ยังมั่นคงและ
เคลื่อนที่ตอไปได
หัวฉีดน้ําฝอยละเอียดระดับ Water Mist
ติดตัง้ รอบขอบทอดานหนา และตรงจุดศูนยกลาง
โดยเฉพาะชุดหัวฉีดกลางทอสามารถถอดออกและ
เปลี่ยนไปหัวฉีดแบบอื่น เชน หัวมอนิเตอรฉีด
น้ําลําตรง/ฝอยน้ํา ฯลฯ สามารถดับไฟไดทุก

ประเภท ทั้งประเภท A B C และ D ที่เหมาะสม
และไดผลดีคอื ไฟประเภท B ทัง้ น้าํ มันและแกส
อัตราการใชนา้ํ ในแบบฝอยละเอียดและใชกงั หัน
คือ 1,500 ลิตร /นาที (lpm) และหากติดหัว
มอนิเตอรกลางทอจะใชน้ํา 3,500 ลิตร/นาที
ในการฉีดน้ําที่ใชกังหันเทอรไบนพัดเพื่อใหได
ระยะและความแรงสู งขึ้ น (แรงดั นน้ําใช งาน
ทั่วไปคือ 16 บาร)
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น้ําในปริมาณนอยกวา
2. กําจัดปริมาณสารอันตรายที่เกิดจาก
การเผาไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดับไฟไดเร็วและมี ประสิทธิภาพสูง
กวาการดับดวยวิธีทั่วไป
4. สามารถใชในการสรางสวนผสมโฟม
5. ใชระบายควัน
การดับไฟในชัน้ จอดรถใตดนิ อุโมงคเดิน
รถหรืออุโมงครถไฟใตดนิ เปนงานทาทายหนวย
ดับเพลิงเปนอยางยิง่ เนือ่ งจากจะเกิดความรอน
และควันปริมาณมาก ในสภาพการณดังกลาว
การเขาถึงจุดเกิดเหตุใหทันเวลาดวยวิธีดั้งเดิม
แทบเปนไปไมได เพราะไมปลอดภัยสําหรับนัก
ดับเพลิงและจะตองมีกระบวนหลายขั้นตอนใน
การเขาประชิดเพลิงไหม เชนเดียวกับเพลิงไหม
โรงกลั่น คลังน้ํามัน ทาอากาศยาน ฯลฯ ลวน
ทาทายหนวยดับเพลิงไมแพกัน เพราะเสนทาง
เขาสูท เี่ กิดเหตุ มีอปุ สรรคมากมายเปนอันตราย
กับผูป ฏิบตั งิ านเปนอยางยิง่ รวมถึงเพลิงไหมใน
เมืองใหญ ไฟไหมปา ไฟไหมทงุ หญา ซึง่ อาจจะมี
ความเสี่ยงที่คาดไมถึงเกิดขึ้นไดเสมอ
สิง่ ทีหนวยดับเพลิงพยายามแกปญ
 หาก็คอื
ตองหายานพาหนะทีเ่ ขาถึงจุดเกิดเหตุทไี่ มทาํ ให
นักดับเพลิงไดรับอันตรายหรือมีแนวโนมไดรับ
อันตราย และเมื่ อถึ ง จุ ดเกิ ดเหตุ แล วสามารถ
ดับไฟไดทนั ทีโดยทีน่ กั ดับเพลิงไมตอ งเขาไปใกล
เพลิงไหม
ไมมีอะไรจะใหความปลอดภัยแกนักดับ
เพลิงไดมากเทากับหุน ยนตดบั ไฟบังคับระยะไกล

สําหรับกังหันเทอรไบน Magirus Aircore
นอกจากจะชวยเพิ่มแรงดันในการฉีดน้ํา ยังใช
เปนพัดลมไลควันแบบความดันบวก (PPV) ได
อีกดวย โดยสามารถใหอตั ราการสงผานอากาศ
(Airflow) สูงถึง 105,000 ลูกบาศกเมตร/ชัว่ โมง
(sqm/h) โดยมี เสี ยงดั งจากการทํางาน 70
เดซิเบล
เนื่องจากทอเทอรไบน Magirus Aircore
ติดตั้งบนฐานขับเคลื่อนบริเวณดานหลัง จึงให
สมดุลและการทรงตัวในระดับวางใจได ทั้งการ
เคลือ่ นทีไ่ ปขางหนา การยกเทอรไบน การหมุน
เทอรไบน ฯลฯ อีกทั้งยังมีผานเหล็กดานหนา
สําหรับเกรดพืน้ และดันสิง่ กัดขวาง เชน รถยนต
หรืออื่นๆ ที่มีน้ําหนักถึง 3 ดันได
Magirus Aircore TAF35 บังคับการทํางาน
ดวย Remote Control แบบครบวงจร ทั้งการ
เคลือ่ นทีข่ องยานและการฉีดสารดับเพลิง นักดับ
เพลิงหรือผูปฏิบัติงานควบคุมจึงไมจําเปนตอง
เขาไปใกลเพลิงไหม ทําใหมีความปลอดภัย สูง
ตัวอยางเชน การดับไฟเกิดจากน้าํ มันหรือ แกส
รั่วไหล ผูควบคุมบังคับใหมีการฉีดน้ําหลอเย็น
จากระยะไกลกระทั่งทอและวาลวเย็นลงจนนัก
ดับเพลิงสามารถเขาไปปดวาลวไดอยางงายดาย
และไรอันตราย
การทํางานของกังหันเทอรไบน Magirus
Aircore
กังหันเทอรไบนจะปน เม็ดน้ําใหละเอียด
หุนยนตที่ เปนยานพาหนะตีนตะขาบสามารถ
ยิ่งขึน้ เม็ดน้ําทีม่ ีความละเอียดสูงจะครอบคลุม เขมาแลวดันลงพื้นทําใหควันและเขมาลดลง
พื้นที่เพลิงไหมไดมากกวา สงผลใหสามารถดึง
กังหันเทอรไบนในงานดับไฟใหประโยชน เคลือ่ นที่ไปในทุกสภาพเสนทางเพือ่ ทะยานเขา
ดับไฟในทีซ่ งึ่ เต็มไปดวยเปลวไฟและควันหนาทึบ
ความรอนออกมาไดในปริมาณมหาศาล อีกทั้ง ในการดับไฟ 5 ประการ ไดแก
นักดับเพลิงเหมือนตกนรกเมือ่ เขาระงับเหตุ
เม็ดน้ําละเอียดสามารถรวมตัวกับควันและผง
1. ทําความเย็นเพลิงไหมดีดีกวา แตใช
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ปอดของพวกเขาอาจทะลุดวยควันรอนๆ และ
ทุกยางกาวเต็มไปดวยความเสี่ยงหากเชื้อเพลิง
เปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด หุ นยนตดับไฟ
Magirus Aircore TAF35 ทําใหนกั ดับเพลิงไมตอ ง
เขาไปใกลกองไฟในระยะอันตราย เพราะมันจะ
ทําหนาทีแ่ ทนทัง้ หมดดวยการบังคับระยะไกลของ
นักดับเพลิงเพียงคนเดียว ทั้งฉีดน้ํา/โฟม และ
ระบายควัน กังหันเทอรโบใหประโยชนโดยตรง
สองทางคือ ปนน้ําที่ฉีดจากหัวฉีดใหเปนฝอย
ละเอียดและมีแรงสงมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช
เปนพัดลมไลควันและความรอน
การฉีดน้ํา หากเปนการฉีดแบบพลังสูง
ดวยหัวมอนิเตอรจะใชอตั ราไหลของน้าํ 3,500
ลิตร/นาที ฉีดไดไกลถึง 80 เมตร แตถา ใชหวั ฉีด
Water Mist ทีแ่ กนแกลางหรือขอบทอเทอรไบน
จะใชอตั ราไหล 1,500 ลิตร/นาที ฉีดไดไกล 60
เมตร ทัง้ สองแบบใชกงั หันเทอรไบนชว ยในการ
เพิม่ ความแรงของการฉีด
ในการฉีดน้าํ ดับไฟเปนไปในลักษณะการ
ออกแบบที่เรียกวา “hunt-and-kill design”
นัน่ คือ หุน ยนตสามารถดับไฟอยางตอเนือ่ งขณะ
เคลื่อนที่ไปขางหนา มอเตอรระบายความรอน
ดวยน้าํ ใหกาํ ลัง 65 แรงมา เพียงพอสําหรับการ
ทํางาน 5-7 ชั่วโมงโดยไมหยุดพัก หรือจนกวา
น้ําสํารองจะหมดไป
ด วยความสามารถในการทํางานแทน
มนุษยเพือ่ ปองกันไมใหมนุษยไดรบั อันตรายจาก
เพลิงไหม จึงสามารถกลาวไดหุ นยนต ดับไฟ
Magirus Aircore TAF35 เปนเพื่อนที่ดที ี่สุดของ
นักดับเพลิงในยุคนี้

ความสามารถไตความชัน (สูงสุด):
58% (30 )ํ [Gradeability (max): 58 % (30 )ํ ]
 ความสามารถในการทํางานบนพื้นที่
เอียง (สูงสุด): 27% (15 ํ) [Lateral inclination
(max): 27 % (15 )ํ ]
 แรงดึง: 3.8 ตัน (3,800 เดคานิวตัน)
[Pulling power: 3.8 t (3,800 daN)]
 ระดั บ เสี ย ง (ความดั น เสี ย งที่ ร ะยะ
ปลอดภัย 10 เมตร): 84 เดซิเบลเอ [Noise level
(LpA at 10m safety distance): 84 dB(A)
 ระยะการควบคุมทางไกล: 300 เมตร
(Remote control distance: up to 300 m)
 มิติ (ยาว x กวาง x สูง); 3,000 x
1,650 x 2,200 ม.ม. [Dimensions (L x W x
H): approx. 3,000 x 1,650 x 2,200 mm]

ขอมูลทางเทคนิคของ Magirus Aircore
TAF35
หุน ยนต (ยานพาหนะ)
 ความเร็ว: 0-9 กม./ชม. (Speed: 0
- 9 km/h) ขับเคลื่อนดวยตีนตะขาบ
 น้า
ํ หนักสุทธิของยานพาหนะ: 3,900
ก.ก. (Gross vehicle weight: 3,900 kg.)
 เครื่องยนต: ดีเซล 53 กิโลวัตต (71

ทอกังหันเทอรไบน
แรงมา) ระบายความรอนดวยน้าํ เทียร 4 สเตป
 กําลังเทอรไบน: 25 กิโลวัตต (กําลัง
4 [Engine (Diesel): 53 kW (71 HP) waterเพลา) [Power: 25 kW (shaft power)]
cooled Tier 4, Stage III B, Step 4]
 แรงดั นน้ําในการใชงาน: สูงสุ ด 16
 ถังเชื้อเพลิง: 75 ลิตร (Fuel tank:
บาร (Operational pressure water: max. 16 bar)
75l)
 อัตราไหลของน้ํา (Water flow)
 ระเวลาการทํางานเต็มที่ ดวยตั วเอง:
 แบบฉีดฝอยน้ําละเอียด (หัวฉีดกลาง
5-7 ชม. (Autonomy at full load operation:
และหัวฉีดวงแหวนขอบทอ): 0-1,500 ลิตร/
5-7 h)
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นาที [Mode for fine water mist (nozzle head and ring): from 0 to 1,500 l/min]
 แบบฉีดน้ําอัตราไหลแรง: 0-4,700
ลิตร/นาที ที่แรงดัน 16 บาร (Mode for high
water flow: from 0 to 4,700 l/min at 16 bar)
 แบบใช หั ว มอนิ เ ตอร แ ละหั ว ฉี ด วง
แหวนขอบทอ: 0-4,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน
13 บาร (monitor and nozzle ring: from 0 to
4,000 l/min at 13 bar)
 การปรั บ แต ง รู ป แบบการฉี ดน้ําด วย
มอนิเตอรฉดี ฝอยน้าํ : ปรับไดดว ยเครือ่ งควบคุม
ระยะไกล (Monitor spray pattern: adjustable
with remote control
 การปรับอัตราไหลของน้ํา: ปรับทีละ
ขั้น (Flow rate: stepwise adjustable)
 องศาการฉีดน้า
ํ : -22 องศา (มุมกม)
ถึง 47 องศา (มุมเงย) (Angle of inclination:
-22 ํ to 47 )ํ
 วาลวจายน้ํา: วาลว Storz B 4 ตัว
(Water supply: 4 x Storz B)
 ระยะฉีดน้ําแบบฝอยน้า
ํ ละเอียด: ไกล
สุด 60 เมตร (Throwing distance in fine
water mist mode: up to 60 m)
 ระยะฉีดน้ําแบบฉีดนําอัตราไหลแรง:
ไกลสุด 80 เมตร (Throwing distance in highly
flow rate mode: up to 80 m)
 การไหลของอากาศปรับไดไมจํากัด:
60,000 ลบ.ม./ชม. / 105,000 ลบ.ม./ชม.
(Airflow infinitely adjustable: 60,000 m3/h*
/ 105,000 m3/h

* อัตราการไหลเฉพาะที่ผานทอกังหัน
เทอรไบนออกมาเทานั้น ไมรวมอัตราไหลที่มา
จากภายนอกเทอรไบน
แนวความคิด (Concept)
 ใช กั ง หั น เทอร ไ บน (Firefighting
turbine) สรางละอองน้าํ หนาแนน โดยไมจาํ เปน
ตองใชแรงดันน้าํ สูง
 ควบคุ มการทํ า งานจากระยะไกล

(remote control) ทั้งหมด เคลื่อนไปยังพื้นที่
เพลิงไหม
 มีรูป แบบการฉีดน้ําฝอยหลากหลาย
โดยมีตัวควบคุมวงจรน้ําระยะไกลแยกกัน
 เหมาะสําหรับการฉีดฝอยน้ําละเอียด
โฟม สารเคลือบกันรอน และตัวเติมประเภทเจล
 ผานหน ารถแข็ ง แกร ง ใช เคลื่ อนย าย
สิง่ กีดขวาง
 ตัวเชื่อมไฮดรอลิกกับภายนอก
 มีเครื่องจั๊มปสตารทมาตรฐาน NATO
ข อ ได เปรี ยบและผลประโยชน ที่ จะ
ไดรับ (Advantages and Benefits)
 ใหประสิทธิภาพสูงในการดับไฟขนาด
ใหญและมีผิวหนาเพลิงไหมกวาง โดยเฉพาะ
เพลิงไหมจากเชือ้ เพลิงที่เปนของเหลว โดยเปน
ผลของการใชฝอยน้าํ ความละเอียดสูงจากกังหัน
เทอรไบน
 ให ประสิ ทธิ ภาพสู งในการดั บไฟ
อาคารที่โครงสรางซับซอน
 ลดปริมาณแกสและควัน เพิม
่ ทัศนวิสยั
และความปลอดภัย
 ให ประสิ ทธิ ภาพการทําความเย็ นสู ง
เนื่องจากใชฝอยน้ําละเอียดปริมาณมาก
 ดูดซับความรอนไดเร็วกวาเมื่อเทียบ
กับการดับไฟดวยวิธีทั่วไป
 ใชงานงายและปลอดภัย
 มีความยืดหยุนและคลองตัว
 ทอเทอร ไบน ยกตั วและกระดกขึ้ นลง
เพือ่ ปรับองศาการฉีดน้าํ /โฟมได
 ฉีดน้า
ํ /โฟมอยางนุม นวลในการดับไฟ
เกิดจากของเหลวไวไฟ
 ซอมบํารุงชิ้นสวนตางๆ ไดงาย
แบบเลือก (Options)
 ระบบขับเคลือ
่ นบนรางรถไฟ (Railway
driving system)
 รอกสลิงไฮดรอลิก (Hydraulic winch)
/ ทออากาศ (Air tubes) ที่ความยาวตางๆกัน
 กลองสรางภาพดวยลําแสงอินฟราเรด
แสดงเป นภาพสี (FLIR; Forward-looking
infrared cameras, colour)
 ระบบบั น ทึ ก และส ง ข อ มู ล (Data
recording and transmission systems)
 งายกติ ด กั บ แผงด า นหน า (Lifting
forks attached to the front shield)
 ระบบปองกันตัวเอง (Self-protection
system)
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แผงครอบมาตรฐาน (EURO adapter frame)
 หั ว ฉี ด น้ํ า หลายชนิ ด ที่ แตกต า งกั น
(Different nozzle options available)
 ส วนเชื่ อมต อด านท ายรวมถึ ง ที่ คลุ ม
(Suitable trailer solutions including covers)
ระบบควบคุม EMI คืออะไร
ระบบควบคุม EMI (Electromagnetic
Interference Control) เป นการควบคุมการ
ปลอยพลังงานจากแหลงกําเนิดดวยการแผรังสี
หรื อการเหนี่ ยวนําด วยสนามแม เหล็ ก ไฟฟ า
สําหรับทีใ่ ชกบั หุน ยนต Magirus Aircore TAF35
เปนการควบคุมทัง้ การเคลือ่ นทีข่ องหุน ยนตและ
ควบคุมการฉีดน้าํ /โฟม
การปลอยสนามแมเหล็กไฟฟ าเพื่ อส ง
พลังงานสําหรับทําใหเกิดการทํางาน มีทั้งการ


เทคโนโลยสรางละอองน้ําที่มีเม็ดน้ําขนาดเล็ก
ระดับอะตอมคือการปฏิวัติวงการระงับอัคคีภัย
และการควบคุมการฉีดน้ํา มีการใชน้ําปริมาณ
นอยแตใหผลในการดับไฟดีกวา
จุดประสงคหลักของระบบ EmiControl
คือการควบคุมไฟและควันอยางมีประสิทธิภาพ
โดยสรางเม็ดน้าํ ขนาดทีเ่ หมาะสมแลวฉีดออกไป
ดับไฟใหไดผลมากที่สุด โดยการควบคุมระยะ
ไกลของระบบนี้ ครอบคลุ มถึงการเคลื่ อนไหว
ของยานพาหนะ (หุนยนต) การสรางเม็ดน้ํา
ขนาดเล็กระดับอะตอมและการฉีดฝอยน้าํ ไปยัง

แผรังสีและการเหนี่ยวนํา โดยสามารถควบคุม
ไดไมวาตนกําเนิดของพลังงานจะเปนชนิดหรือ
รู ป แบบใด ขอเพี ยงให มี สนามแม เ หล็ ก ที่ มี
ลักษณะตรงกันหรือทดแทนกันได
ระบบควบคุม EMI ของ Magirus Aircore
TAF 35 มีชอื่ ทางการคาวา EmiControl เปนสวน
หนึ่งของบริษัท TechnoAlpin Group ซึ่งผูผลิต
อุปกรณสรางหิมะแบบครบวงจรสําหรับสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วโลก
หลายปกอน TechnoAlpin Group เพิ่มสายการ
ผลิตเครือ่ งสรางละอองน้าํ สําหรับงานวิศวกรรม
เครื่องกลและงานสาขาอื่นๆ ซึ่งทําใหเรียนรูวา ป 2011 ไดมกี ารคนควาวิจยั เพิม่ เติมและนําเขา
ละอองน้ําหรือฝอยน้ํา ยิ่งละเอียดมากเทาไหร มาใช ในการป องกั นอั คคี ภั ยและควบคุ มการ
ก็จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้นเทานั้น ฉีดน้ํา EmiControl จึงถือกําเนิดขึ้น
ความรู นีไ้ ดนาํ ไปใชสรางเนินเลนสกี และตัง้ แต
ในเวลาเพียงไมกี่ปก็เปนที่ยอมรับกันวา

เปาหมายโดยการสนับสนุนจากกังหันเทอรไบน
ในทอขนาดใหญ เปนการทํางานแบบครบวงจร
ซึ่งปฏิบัติงานโดยนักดับเพลิงคนเดียวในระยะ
หางที่ปลอดภัย
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