Tharikan Co., Ltd.
COMPLETE
POWER
SOLUTIONS

บริษัท ธาริกัน จํากัด
INTRODUCTION

“Our well-trained
and specialized
personals
together with
our high quality
products,
Tharikan is ready
to work for you
effectively.”
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ถึงแมวา ประเทศไทยในปจจุบันจะมีระบบ • การสูญเสียวัสดุอุปกรณใน
การผลิตและการสงจายกระแสไฟฟาที่มี
กระบวนการผลิตของโรงงาน
ประสิทธิภาพสูงมากแลว แตกระนั้นก็ตาม
อุตสาหกรรมตางๆ เชน โรงงานผลิต
การสงกระแสไฟฟาของการไฟฟานคร
บรรจุภัณฑประเภทแกวหรือพลาสติก
หลวงและการไฟฟาสวนภูมภิ าค ก็อาจเกิด
โรงงานผลิตกระเบื้อง โรงงานผลิตยาง
การขัดของได อันเนื่องมาจาก ความ
รถยนต ฯลฯ
บกพรองในอุปกรณ อุบัติเหตุ การตัด
• การสูญเสียสินคาสําเร็จรูป เชน ธุรกิจ
กระแสไฟฟาเพื่อแกไข หรือจากภัย
ประเภทหองเย็น ฟารมเลี้ยงสัตว
ธรรมชาติ ซึ่งการที่กระแสไฟฟาขัดของ
ประเภท กุง ไก เปนตน
แมแตเพียงนาทีเดียว ก็สามารถสรางความ
บริษัท ธาริกัน เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
เสียหายใหแกธุรกิจหลายประเภทไดอยาง
พลังงานไฟฟาและมีความเขาใจเปนอยางดี
มากมาย เชน
ในองคกรตางๆ ที่ตองการใชกําลังไฟฟา
• การสูญเสียความเชื่อมั่นในเรือ
่ งของ
อยางตอเนื่อง เพราะการขัดของของ
ความปลอดภัยและความสะดวกของ กระแสไฟฟาแมแตเพียงชวงเวลาสั้นๆ
ลูกคาในธุรกิจประเภทหางสรรพสินคา ก็อาจนําความสูญเสียอันหาคามิไดใหกับ
สนามบิน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ กิจการนัน้ ๆ ได
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ABOUT THARIKAN
ในพื้นที่ 2 ไรเศษ บริษัท ธาริกัน มีสํานักงาน
ที่เอื้ออํานวยตอการทํางานและการปฏิบัติงาน
มี Workshop ที่กวางขวาง เพียบพรอมไป
ดวยอุปกรณตา งๆ อยางครบถวน วิศวกรและ
ชางของเรามีประสบการณและความเชี่ยวชาญ
สูง พรอมที่จะใหบริการลูกคาของเราดวย
คุณภาพสูงสุดเปนสําคัญ

ลูกคาของบริษัท ธาริกัน สามารถมั่นใจไดวาสินคา
ของทางบริษัทฯ เปนสินคาที่ไดคุณภาพ ตาม
มาตรฐานชั้นนําของโลก เชน ISO 9001, NEMA,
IEEE, ANSI, CSA ฯลฯ โดยเครื่องกําเนิดไฟฟา
KOHLER ไดถูกออกแบบ ผลิต และควบคุมคุณภาพ
โดยบริษัท KOHLER จํากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
มาเปนเวลานานกวา 80 ป

OUR SERVICES
บริษัท ธาริกัน มีวิศวกรและชางที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และความพรอมสูงในการใหบริการอยางครบ
วงจร ตั้งแต การใหคําปรึกษา การวางแผน การเริ่ม
ออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้ง และการทดลองการทํางาน
ของระบบ แผนกบริการของเราพรอมที่จะใหบริการแก
ลูกคาของเราตลอด 24 ชั่วโมง
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OUR PRODUCTS
Diesel Generators
เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชน้ํามันดีเซลเปน
เชื้อเพลิง เปนชนิดเครื่องกําเนิดไฟฟาทีน่ ิยม
มากที่สุดในปจจุบัน เรามีผลิตภัณฑตั้งแต
ขนาด 5 kW ไปจนถึงขนาด 2500 kW
ซึ่งทางบริษัทฯ มีความพรอมในการ
ออกแบบและเลือกเครื่องกําเนิดไฟฟา
ใหอยางเหมาะสมกับการใชงานและคุมคา
การลงทุนของทาน

•
•
•

Efficient Power
Advanced Design
Excellent Reliability

Controllers & Transfer Switches
พรอมกันนี้ ทางบริษัทฯ ของเรายังมีชุดควบคุมอัตโนมัติและสวิทช
สับเปลี่ยนอัตโนมัติอยางครบวงจรเพื่อใหทานเลือกใชงานรวมกับเครือ่ ง
กําเนิดไฟฟาของทานไดอยางเต็มคุณภาพ ชุดควบคุมอัตโนมัติจะทํา
หนาที่ควบคุมการ Start/Stop และปองกันไมใหเครื่องกําเนิดไฟฟา
ของทานทํางานในขณะมีเหตุผิดปกติใดๆ สวนสวิทชสับเปลี่ยน
อัตโนมัติจะเปนตัวกําหนดใหเครื่องกําเนิดไฟฟาของทานเริ่มทํางาน
หรือหยุดทํางานเมื่อเวลาที่กระแสไฟฟาจากการไฟฟาเกิดขัดของหรือ
กลับมาใชงานไดตามปกติ

Switchgear and Switchboard
บริษัท ธาริกัน ยังใหบริการออกแบบ ผลิต และจําหนายระบบควบคุม
การขนานและตูจายไฟฟาแรงต่ํา สําหรับการจายกระแสไฟฟาจาก
การไฟฟา หรือจากเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือจากทั้งสองแหลงพลังงาน
พรอมกันไดอยางอัตโนมัติ ดวยวิศวกรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
สูง และระบบที่สมบูรณแบบ จะทําใหทานสามารถมั่นใจในความ
ปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพสูงสุดในระบบจายกระแสไฟฟา
ในองคกรของทานได

Dec550 Controller

Transfer Switch
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OUR EXPERIENCES
เพื่อใหเกิดความมั่นใจและความเชื่อถือสูงสุดแกทาน ทางบริษัทฯ มี
ตัวอยางงานตางๆ ที่บริษัทฯ เคยทําใหแกลกู คาที่สนใจและเลือกใช
ผลิตภัณฑของเรา

“Reliable power
starts with reliable
generators.”

I. Big C Supermarket
หางสรรพสินคา Big C เปนหนึ่งในบริษัทฯ ที่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ KOHLER และบริการจากธาริกัน
อยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน ดวยการออกแบบ
วางแผน และติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ปราณีต
และไดมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการทํางาน
ของทีมงานที่คลองตัว และเชี่ยวชาญ ทําให
หางสรรพสินคา Big C เชื่อมั่นและเลือกใชเครื่อง
กําเนิดไฟฟาจากบริษัทฯ เรามาโดยตลอด

ภาพจาก

Big C สาขาราชดําริ

II. Rama Garden Hotel
โรงแรมก็เปนหนึ่งในประเภทธุรกิจที่ตองการ
พลังงานไฟฟาอยางตอเนื่อง และโรงแรม รามา การ
เดน ก็เปนหนึง่ ในโรงแรมที่มั่นใจและเลือกใชเครื่อง
กําเนิดไฟฟาจากธาริกัน ดวยคุณภาพและการทํางานที่
มั่นใจไดทุกเวลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา KOHLER
พรอมกับวิศวกรและทีม Service ที่มีประสิทธิภาพ
และความคลองตัวสูง โรงแรม รามา การเดน จึงไม
เคยผิดหวังที่ไดเลือกทํางานกับบริษัท ธาริกัน

ภาพจาก โรงแรม รามา การเดน
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III. The Mall Shopping Center
หางสรรพสินคา เดอะมอลล เปนอีก
หนึ่งบริษัทที่ไววางใจ และเลือกใช
ผลิตภัณฑและบริการจากบริษัทฯ ของ
เราอยางตอเนือ่ งมาโดยตลอด ดวย
คุณภาพในการออกแบบ คุณภาพของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาและการติดตั้งเครื่อง
พรอมกับความเชี่ยวชาญในการผลิต
และติดตั้งระบบควบคุมการขนานและ
ตูจายไฟฟาแรงต่ํา บริษัท เดอะมอลล
กรุป จึงเลือกใหบริษัทฯ เราดูแลระบบ
ไฟฟาของหางสรรพสินคา เดอะมอลล
ทุกสาขา ดวยความมั่นใจสูงสุด

ภาพจากหนางานจริงที่
หางสรรพสินคา เดอะ มอลล

IV. Bangkok Glass Industry
บริษัท บางกอก กลาส เปนอีกหนึ่งบริษัทที่
มีความตองการในความมีประสิทธิภาพ
และความมัน่ คงในการทํางานของระบบ
ควบคุมการขนานและตูจ ายไฟฟาสํารอง
สูงสุด ซึ่งทางบริษัท บางกอก กลาส มั่นใจ
วาไมวางานจะมีความยากลําบากเพียงใด
บริษัทฯ เราก็สามารถออกแบบและติดตั้ง
ระบบไฟฟาสํารองใหไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ และนี่จึงเปนเหตุผลที่ทํา
ใหบริษัท บางกอก กลาส เลือกบริษัทฯ
ของเราใหออกแบบและสรางระบบควบคุม
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองมาอยางตอเนื่อง

ภาพจากหนางานจริงที่
บางกอก กลาส
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Accessories
บริษัทฯ ของเรายังมีอุปกรณเสริมตางๆ ที่ทานสามารถเลือกนํามาใช
ควบคูกับเครื่องกําเนิดไฟฟาและระบบไฟฟาของทานเพือ่ ใหเกิด
ความสะดวก และความมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางเรามีอุปกรณ
ตางๆ ไวใหทานเลือกใชงาน ดังนี:้
•

หองเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดเก็บเสียง

•

ตูเก็บเสียง

•

ถังน้ํามันเชื้อเพลิงใตฐานเครื่อง

•

ระบบปมน้ํามันเชื้อเพลิง

•

ระบบประจุแบตเตอรี่

•

สวิทชตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker)

•

ระบบแสดงขอมูลแบบไรสาย

•

ระบบควบคุมและสื่อสารดวยโทรศัพทมือถือ

(Sound Proof Enclosure)

Wireless Monitoring

(Battery Charger)

Sound Proof Enclosure

“From bid to startup and beyond, we’re there to make sure
your system performs to your specifications.”

CONTACT US
For more information, please contact us.
Address:

Tharikan Company Limited
3435 Soi Ladprao 101 (Watbuengtonglarng) Klongjan
Bangkapi Bangkok 10240 Thailand

Telephone: (66) 02 519 5488, (66) 02 946 7295
Fax:

(66) 02 519 3820, (66) 02 946 7299

Email:

atutrk@yahoo.com, thirawatkan@yahoo.com

Website:

www.kohler.com

