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COMPANYPROFILE

บริษทั ซาลเมค เพาเวอร์ จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนในปีพุทธศกัราช 2551 ดว้ยทีมงานวศิวกรท่ีมีความรู้ความช านาญ 
รวมทั้งมีประสบการณ์ ด าเนินธุรกิจ งานรับเหมาก่อสร้างโรงงาน อาคารส านกังาน รวมทั้งงานระบบประกอบอาคาร
ต่างๆไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองกล เป็นตน้ มีลูกคา้ท่ีใหค้วามไวว้างใจทั้งภาครัฐและเอกชนทัว่ไป ประเภทของ
งานท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่ 

งานก่อสร้างอาคารโรงงานและส านกังาน             งานปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
งานระบบไฟฟ้าก าลงั งานระบบท่อลม
งานระบบส่ือสาร งานระบบท่อน ้า
งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอาการและระบายอากาศ
งานระบบดบัเพลิง                                                 งานระบบบ าบดัน ้าเสีย
งานรับก าจดัของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม      จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต ่า-แรงสูง

ดว้ยทีมงานวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ในงานระบบต่างๆ เราสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
เป็นอยา่งดี และไดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้ในเวลาอนัรวดเร็ว

SALMEC POWER CO.,LTD. was original established in 2008 with the high skilled and experience 
of  engineer team. As well as having experience, the company is engaged in the construction factory 
works, offices building including building systems such as electrical systems, mechanical systems there 
are government customers and privates. Type of  Installation and service work as follows.

Construction  Building Works Building Renovate Works
Electrical Power System Pressure Air System
Communication System Cooling Water System
Sanitary System Air Conditioning and Ventilation System
Fire Protection System                                 Waste Water Treatment System
Waste Disposal from Industrial Plants Distributor of Low-High Voltage Electrical Equipments

With a team of engineers with experience in various systems, we can meet the needs of customers as well and 
received satisfaction from customers in a short time.



ผลิตภณัฑ์ NP SWITCHBOARD

catalog

ผลติภณัฑ ์NP SWITCHBOARD



ผลติภณัฑ ์NP SWITCHBOARD

บริษทั ซาลเมค เพาเวอร์ จ ากดั / SALMEC POWER CO.,LTD.
เลขท่ี 403/4 ถ.ประชาสรรค ์ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  24000
โทรศพัท:์ 038-512369-70, 081-816-1207 แฟ็กซ์: 038-518773 เวบ็ไซต:์ www.salmecpower.com

catalog



catalog

1. MDB ( Main Distribution Board )

2. DB (Distribution Board )

3. MTS (Manaul Transfer Switch)

4. ATS (Automatic Transfer Switch)

5. Control Panel

INDEX

6. Power Plug Panel
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