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Magirus Aircore เปนผลงานการผลิต
รวมกนัระหวาง Magirus กบั TechnoAlpin Group
ผูเชี่ยวชาญพัดลมเปาหิมะ ซึ่งโดยพื้นฐานแลว
Magirus Aircore เปนกงัหันเทอรไบนสมรรถนะ
สูง ติดต้ังบนยานพาหนะและหุนยนตบังคับ
ระยะไกล หมุนได 360 องศา เงยได 50 องศา
และกมลงได 20 องศา ขับเคล่ือนดวยไฟฟาหรือ
ไฮโดรลิกไฟฟาซึง่ตองการพลังงานเพยีง 25 kW

Magirus Aircore TAF35 เปนเทอรไบน
หุนยนตติดต้ังบนฐานแชสซีส Iveco Daily ขับ
เคล่ือนดวยตีนตะขาบ (Track) ควบคุมระยะไกล
ดวยระบบ EmiControl ระยะควบคุมไกลสุด
300 เมตร สามารถเคล่ือนท่ีไปบนพื้นผิวทุก
สภาพไดอยางคลองแคลว หลบหลีกสิง่กดีขวาง
ไดดี เหมาะสาํหรับการดับไฟในพืน้ท่ีทุรกนัดาร
หรือเขาถงึยากซึง่พืน้ผวิขรุขระและมีอุปสรรคใน
การเดินทาง

หนึ่งในจุดเดนของ Magirus Aircore คือ
การสรางฝอยน้ําละเอียดท่ีเหมาะสาํหรับดับไฟ
ควบคุมการฉีดดวยระบบ EmiControl เชนกัน

โดยฝอยน้าํดังกลาวจะทําความเยน็ไดสงูสดุทําให
ไฟดับอยางรวดเร็ว และดวยระยะฉีดน้ํา/โฟม
ท่ีไกลกวาจึงไมมีขอจํากัดในเร่ืองประสิทธิภาพ
การดับไฟ โดยเฉพาะในเร่ืองของความรวดเร็ว
ในการตอบโตเหตุ สรางความม่ันใจใหกบันกัดับ
เพลิงเพิม่มากข้ึน ระยะฉีดน้าํปกติท่ีทําไดคือ 80
เมตร (ในการฉีดฝอยน้าํความละเอียดสูง ระยะ
หวังผลคือ 60 เมตร) ทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ในระยะหางท่ีปลอดภัยกวาระบบอ่ืนๆ ลดความ
เสี่ยงภัยใหกับผูเขาระงับเหตุไดมากข้ึน

Magirus Aircore TAF35 มีความคลองตัว
สงู ความเร็ว 0-9 ก.ม./ชม. 2 เกยีร ควบคุมงาย
ศูนยถวงดี แมจะยกทอกงัหันเทอรไบนข้ึนไปถงึ
ระดับสูงสุดท่ี 4 เมตร ตัวยานก็ยังม่ันคงและ
เคล่ือนท่ีตอไปได

หัวฉีดน้ําฝอยละเอียดระดับ Water Mist
ติดต้ังรอบขอบทอดานหนา และตรงจดุศูนยกลาง
โดยเฉพาะชดุหัวฉีดกลางทอสามารถถอดออกและ
เปล่ียนไปหัวฉีดแบบอ่ืน เชน หัวมอนิเตอรฉีด
น้ําลําตรง/ฝอยน้ํา ฯลฯ สามารถดับไฟไดทุก

ประเภท ท้ังประเภท A B C และ D ท่ีเหมาะสม
และไดผลดีคือ ไฟประเภท B ท้ังน้าํมันและแกส
อัตราการใชน้าํในแบบฝอยละเอียดและใชกงัหัน
คือ 1,500 ลิตร /นาที (lpm) และหากติดหัว
มอนิเตอรกลางทอจะใชน้ํา 3,500 ลิตร/นาที
ในการฉีดน้ําท่ีใชกังหันเทอรไบนพัดเพื่อใหได
ระยะและความแรงสูงข้ึน (แรงดันน้ําใชงาน
ท่ัวไปคือ 16 บาร)
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สาํหรับกงัหันเทอรไบน Magirus Aircore
นอกจากจะชวยเพิ่มแรงดันในการฉีดน้ํา ยังใช
เปนพัดลมไลควันแบบความดันบวก (PPV) ได
อีกดวย โดยสามารถใหอัตราการสงผานอากาศ
(Airflow) สงูถงึ 105,000 ลูกบาศกเมตร/ชัว่โมง
(sqm/h) โดยมีเสียงดังจากการทํางาน 70
เดซิเบล

เนื่องจากทอเทอรไบน Magirus Aircore
ติดต้ังบนฐานขับเคล่ือนบริเวณดานหลัง จึงให
สมดุลและการทรงตัวในระดับวางใจได ท้ังการ
เคล่ือนท่ีไปขางหนา การยกเทอรไบน การหมุน
เทอรไบน ฯลฯ อีกท้ังยังมีผานเหล็กดานหนา
สาํหรับเกรดพืน้และดันสิง่กดัขวาง เชน รถยนต
หรืออ่ืนๆ ท่ีมีน้ําหนักถึง 3 ดันได

Magirus Aircore TAF35 บงัคับการทํางาน
ดวย Remote Control แบบครบวงจร ท้ังการ
เคล่ือนท่ีของยานและการฉีดสารดับเพลิง นกัดับ
เพลิงหรือผูปฏิบัติงานควบคุมจึงไมจําเปนตอง
เขาไปใกลเพลิงไหม ทําใหมีความปลอดภัย สูง
ตัวอยางเชน การดับไฟเกดิจากน้าํมันหรือ แกส
ร่ัวไหล ผูควบคุมบังคับใหมีการฉีดน้ําหลอเย็น
จากระยะไกลกระท่ังทอและวาลวเย็นลงจนนัก
ดับเพลิงสามารถเขาไปปดวาลวไดอยางงายดาย
และไรอันตราย

การทาํงานของกังหันเทอรไบน Magirus
Aircore

กังหันเทอรไบนจะปนเม็ดน้ําใหละเอียด
ยิ่งข้ึน เม็ดน้ําท่ีมีความละเอียดสูงจะครอบคลุม
พื้นท่ีเพลิงไหมไดมากกวา สงผลใหสามารถดึง
ความรอนออกมาไดในปริมาณมหาศาล อีกท้ัง
เม็ดน้ําละเอียดสามารถรวมตัวกับควันและผง

เขมาแลวดันลงพื้นทําใหควันและเขมาลดลง
กงัหันเทอรไบนในงานดับไฟใหประโยชน

ในการดับไฟ 5 ประการ ไดแก
1. ทําความเย็นเพลิงไหมดีดีกวา แตใช

น้ําในปริมาณนอยกวา
2. กําจัดปริมาณสารอันตรายท่ีเกิดจาก

การเผาไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดับไฟไดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

กวาการดับดวยวิธีท่ัวไป
4. สามารถใชในการสรางสวนผสมโฟม
5. ใชระบายควัน
การดับไฟในชัน้จอดรถใตดิน อุโมงคเดิน

รถหรืออุโมงครถไฟใตดินเปนงานทาทายหนวย
ดับเพลิงเปนอยางยิง่ เนือ่งจากจะเกดิความรอน
และควันปริมาณมาก ในสภาพการณดังกลาว
การเขาถึงจุดเกิดเหตุใหทันเวลาดวยวิธีด้ังเดิม
แทบเปนไปไมได เพราะไมปลอดภัยสําหรับนกั
ดับเพลิงและจะตองมีกระบวนหลายข้ันตอนใน
การเขาประชดิเพลิงไหม เชนเดียวกบัเพลิงไหม
โรงกล่ัน คลังน้ํามัน ทาอากาศยาน ฯลฯ ลวน
ทาทายหนวยดับเพลิงไมแพกัน เพราะเสนทาง
เขาสูท่ีเกดิเหตุ มีอุปสรรคมากมายเปนอันตราย
กบัผูปฏิบติังานเปนอยางยิง่ รวมถงึเพลิงไหมใน
เมืองใหญ ไฟไหมปา ไฟไหมทุงหญา ซึง่อาจจะมี
ความเสี่ยงท่ีคาดไมถึงเกิดข้ึนไดเสมอ

สิง่ทีหนวยดับเพลิงพยายามแกปญหากคื็อ
ตองหายานพาหนะท่ีเขาถงึจดุเกดิเหตุท่ีไมทําให
นักดับเพลิงไดรับอันตรายหรือมีแนวโนมไดรับ
อันตราย และเม่ือถึงจุดเกิดเหตุแลวสามารถ
ดับไฟไดทันทีโดยท่ีนกัดับเพลิงไมตองเขาไปใกล
เพลิงไหม

ไมมีอะไรจะใหความปลอดภัยแกนักดับ
เพลิงไดมากเทากบัหุนยนตดับไฟบงัคับระยะไกล

หุนยนตท่ีเปนยานพาหนะตีนตะขาบสามารถ
เคล่ือนท่ีไปในทุกสภาพเสนทางเพือ่ทะยานเขา
ดับไฟในท่ีซึง่เต็มไปดวยเปลวไฟและควันหนาทึบ

นกัดบัเพลิงเหมือนตกนรกเม่ือเขาระงบัเหต ุ
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ปอดของพวกเขาอาจทะลุดวยควันรอนๆ และ
ทุกยางกาวเต็มไปดวยความเสี่ยงหากเชื้อเพลิง
เปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด หุนยนตดับไฟ
Magirus Aircore TAF35 ทําใหนกัดับเพลิงไมตอง
เขาไปใกลกองไฟในระยะอันตราย เพราะมันจะ
ทําหนาท่ีแทนท้ังหมดดวยการบงัคับระยะไกลของ
นักดับเพลิงเพียงคนเดียว ท้ังฉีดน้ํา/โฟม และ
ระบายควัน กังหันเทอรโบใหประโยชนโดยตรง
สองทางคือ ปนน้ําท่ีฉีดจากหัวฉีดใหเปนฝอย
ละเอียดและมีแรงสงมากข้ึน รวมท้ังสามารถใช
เปนพัดลมไลควันและความรอน

การฉีดน้ํา หากเปนการฉีดแบบพลังสูง
ดวยหัวมอนเิตอรจะใชอัตราไหลของน้าํ 3,500
ลิตร/นาที ฉีดไดไกลถงึ 80 เมตร แตถาใชหัวฉีด
Water Mist ท่ีแกนแกลางหรือขอบทอเทอรไบน
จะใชอัตราไหล 1,500 ลิตร/นาที ฉีดไดไกล 60
เมตร ท้ังสองแบบใชกงัหันเทอรไบนชวยในการ
เพิม่ความแรงของการฉีด

ในการฉีดน้าํดับไฟเปนไปในลักษณะการ
ออกแบบท่ีเรียกวา “hunt-and-kill design”
นัน่คือ หุนยนตสามารถดับไฟอยางตอเนือ่งขณะ
เคล่ือนท่ีไปขางหนา มอเตอรระบายความรอน
ดวยน้าํใหกาํลัง 65 แรงมา เพยีงพอสาํหรับการ
ทํางาน 5-7 ชั่วโมงโดยไมหยุดพัก หรือจนกวา
น้ําสํารองจะหมดไป

ดวยความสามารถในการทํางานแทน
มนษุยเพือ่ปองกนัไมใหมนษุยไดรับอันตรายจาก
เพลิงไหม จึงสามารถกลาวไดหุนยนตดับไฟ
Magirus Aircore TAF35 เปนเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของ
นกัดับเพลิงในยุคนี้

แรงมา) ระบายความรอนดวยน้าํ เทียร 4 สเตป
4 [Engine (Diesel): 53 kW (71 HP) water-
cooled Tier 4, Stage III B, Step 4]

 ถังเชื้อเพลิง: 75 ลิตร (Fuel tank:
75l)

 ระเวลาการทํางานเต็มท่ีดวยตัวเอง:
5-7 ชม. (Autonomy at full load operation:
5-7 h)

 ความสามารถไตความชัน (สูงสุด):
58% (30  )ํ [Gradeability (max): 58 % (30  )ํ]

 ความสามารถในการทํางานบนพื้นท่ี
เอียง (สงูสดุ): 27% (15  ํ) [Lateral inclination
(max): 27 % (15  )ํ]

 แรงดึง: 3.8 ตัน (3,800 เดคานวิตัน)
[Pulling power: 3.8 t (3,800 daN)]

 ระดับเสียง (ความดันเสียงท่ีระยะ
ปลอดภัย 10 เมตร): 84 เดซเิบลเอ [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]

ขอมลูทางเทคนคิของ Magirus Aircore
TAF35

หุนยนต (ยานพาหนะ)
 ความเร็ว: 0-9 กม./ชม. (Speed: 0

- 9 km/h) ขับเคล่ือนดวยตีนตะขาบ
 น้าํหนกัสทุธขิองยานพาหนะ: 3,900

ก.ก. (Gross vehicle weight: 3,900 kg.)
 เคร่ืองยนต: ดีเซล 53 กิโลวัตต (71

ทอกังหันเทอรไบน
 กาํลังเทอรไบน: 25 กโิลวัตต (กาํลัง

เพลา) [Power: 25 kW (shaft power)]
 แรงดันน้ําในการใชงาน: สูงสุด 16

บาร (Operational pressure water: max. 16 bar)
 อัตราไหลของน้ํา (Water flow)
 แบบฉีดฝอยน้ําละเอียด (หัวฉีดกลาง

และหัวฉีดวงแหวนขอบทอ): 0-1,500 ลิตร/
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นาที [Mode for fine water mist (noz-
zle head and ring): from 0 to 1,500 l/min]

 แบบฉีดน้ําอัตราไหลแรง: 0-4,700
ลิตร/นาที ท่ีแรงดัน 16 บาร (Mode for high
water flow: from 0 to 4,700 l/min at 16 bar)

 แบบใช หั วมอนิ เตอรและหัวฉีดวง
แหวนขอบทอ: 0-4,000 ลิตร/นาที ท่ีแรงดัน
13 บาร (monitor and nozzle ring: from 0 to
4,000 l/min at 13 bar)

 การปรับแตงรูปแบบการฉีดน้ําดวย
มอนเิตอรฉีดฝอยน้าํ: ปรับไดดวยเคร่ืองควบคุม
ระยะไกล (Monitor spray pattern: adjustable
with remote control

 การปรับอัตราไหลของน้ํา: ปรับทีละ
ข้ัน (Flow rate: stepwise adjustable)

 องศาการฉีดน้าํ: -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)

 ระยะฉีดน้ําแบบฝอยน้าํละเอียด: ไกล
สุด 60 เมตร (Throwing distance in fine
water mist mode: up to 60 m)

 ระยะฉีดน้ําแบบฉีดนําอัตราไหลแรง:
ไกลสดุ 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

* อัตราการไหลเฉพาะท่ีผานทอกังหัน
เทอรไบนออกมาเทานั้น ไมรวมอัตราไหลท่ีมา
จากภายนอกเทอรไบน

แนวความคดิ (Concept)
 ใชกั งหันเทอร ไบน  (Firefighting

turbine) สรางละอองน้าํหนาแนน โดยไมจาํเปน
ตองใชแรงดันน้าํสูง

 ควบคุมการทํางานจากระยะไกล

(remote control) ท้ังหมด เคล่ือนไปยังพื้นท่ี
เพลิงไหม

 มีรูปแบบการฉีดน้ําฝอยหลากหลาย
โดยมีตัวควบคุมวงจรน้ําระยะไกลแยกกัน

 เหมาะสําหรับการฉีดฝอยน้ําละเอียด
โฟม สารเคลือบกนัรอน และตัวเติมประเภทเจล

 ผานหนารถแข็งแกรงใชเคล่ือนยาย
สิง่กดีขวาง

 ตัวเชื่อมไฮดรอลิกกับภายนอก
 มีเคร่ืองจั๊มปสตารทมาตรฐาน NATO
ขอไดเปรียบและผลประโยชนที่ จะ

ไดรับ (Advantages and Benefits)
  ใหประสทิธภิาพสงูในการดับไฟขนาด

ใหญและมีผิวหนาเพลิงไหมกวาง โดยเฉพาะ
เพลิงไหมจากเชือ้เพลิงท่ีเปนของเหลว โดยเปน
ผลของการใชฝอยน้าํความละเอียดสงูจากกงัหัน
เทอรไบน

 ให ประสิ ทธิ ภาพสู งในการดับไฟ
อาคารท่ีโครงสรางซับซอน

 ลดปริมาณแกสและควัน เพิม่ทัศนวิสยั
และความปลอดภัย

 ใหประสิทธิภาพการทําความเย็นสูง
เนื่องจากใชฝอยน้ําละเอียดปริมาณมาก

 ดูดซับความรอนไดเร็วกวาเม่ือเทียบ
กับการดับไฟดวยวิธีท่ัวไป

 ใชงานงายและปลอดภัย
 มีความยืดหยุนและคลองตัว
 ทอเทอรไบนยกตัวและกระดกข้ึนลง

เพือ่ปรับองศาการฉีดน้าํ/โฟมได
 ฉีดน้าํ/โฟมอยางนุมนวลในการดับไฟ

เกดิจากของเหลวไวไฟ
 ซอมบํารุงชิ้นสวนตางๆ ไดงาย
แบบเลอืก (Options)
 ระบบขับเคล่ือนบนรางรถไฟ (Railway

driving system)
 รอกสลิงไฮดรอลิก (Hydraulic winch)

/ ทออากาศ (Air tubes) ท่ีความยาวตางๆกัน
 กลองสรางภาพดวยลําแสงอินฟราเรด

แสดงเปนภาพสี (FLIR; Forward-looking
infrared cameras, colour)

 ระบบบันทึกและส งขอมูล (Data
recording and transmission systems)

 งายกติดกับแผงดานหนา (Lifting
forks attached to the front shield)

 ระบบปองกนัตัวเอง (Self-protection
system)
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 แผงครอบมาตรฐาน (EURO adapter frame)
 หัวฉีดน้ําหลายชนิดท่ี แตกตางกัน

(Different nozzle options available)
 สวนเชื่อมตอดานทายรวมถึงท่ีคลุม

(Suitable trailer solutions including covers)
ระบบควบคมุ EMI คอือะไร
ระบบควบคุม EMI (Electromagnetic

Interference Control) เปนการควบคุมการ
ปลอยพลังงานจากแหลงกําเนิดดวยการแผรังสี
หรือการเหนี่ยวนําดวยสนามแมเหล็กไฟฟา
สาํหรับท่ีใชกบัหุนยนต Magirus Aircore TAF35
เปนการควบคุมท้ังการเคล่ือนท่ีของหุนยนตและ
ควบคุมการฉีดน้าํ/โฟม

การปลอยสนามแมเหล็กไฟฟาเพื่อสง
พลังงานสําหรับทําใหเกิดการทํางาน มีท้ังการ

แผรังสีและการเหนี่ยวนํา โดยสามารถควบคุม
ไดไมวาตนกาํเนิดของพลังงานจะเปนชนดิหรือ
รูปแบบใด ขอเพียงให มีสนามแมเหล็กท่ี มี
ลักษณะตรงกนัหรือทดแทนกันได

ระบบควบคุม EMI ของ Magirus Aircore
TAF 35 มีชือ่ทางการคาวา EmiControl เปนสวน
หนึ่งของบริษัท TechnoAlpin Group ซึ่งผูผลิต
อุปกรณสรางหิมะแบบครบวงจรสาํหรับสถานท่ี
ทองเท่ียวตางๆ มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก
หลายปกอน TechnoAlpin Group เพิ่มสายการ
ผลิตเคร่ืองสรางละอองน้าํสาํหรับงานวิศวกรรม
เคร่ืองกลและงานสาขาอ่ืนๆ ซึ่งทําใหเรียนรูวา
ละอองน้ําหรือฝอยน้ํา ยิ่งละเอียดมากเทาไหร
ก็จะสามารถครอบคลุมพื้นท่ีไดมากข้ึนเทานั้น
ความรู นีไ้ดนาํไปใชสรางเนนิเลนสก ีและต้ังแต

ป 2011 ไดมีการคนควาวิจยัเพิม่เติมและนาํเขา
มาใชในการปองกันอัคคีภัยและควบคุมการ
ฉีดน้ํา EmiControl จึงถือกําเนิดข้ึน

ในเวลาเพียงไมกี่ปก็เปนท่ียอมรับกันวา

เทคโนโลยสรางละอองน้ําท่ีมีเม็ดน้ําขนาดเล็ก
ระดับอะตอมคือการปฏิวัติวงการระงับอัคคีภัย
และการควบคุมการฉีดน้ํา มีการใชน้ําปริมาณ
นอยแตใหผลในการดับไฟดีกวา

จุดประสงคหลักของระบบ EmiControl
คือการควบคุมไฟและควันอยางมีประสทิธภิาพ
โดยสรางเม็ดน้าํขนาดท่ีเหมาะสมแลวฉีดออกไป
ดับไฟใหไดผลมากท่ีสุด โดยการควบคุมระยะ
ไกลของระบบนี้ครอบคลุมถึงการเคล่ือนไหว
ของยานพาหนะ (หุนยนต) การสรางเม็ดน้ํา
ขนาดเล็กระดับอะตอมและการฉีดฝอยน้าํไปยงั

เปาหมายโดยการสนบัสนนุจากกงัหันเทอรไบน
ในทอขนาดใหญ เปนการทํางานแบบครบวงจร
ซึ่งปฏิบัติงานโดยนักดับเพลิงคนเดียวในระยะ
หางท่ีปลอดภัย


