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ตะแกรงดักและตักขยะอตัโนมัติชนิดหยาบและชนิดละเอยีดแบบไต่คลาน 

สุดยอดของตะแกรงตักขยะ เหนือกว่าทุกประเภท จากผู้ผลติต้นคิด  CONPURA AB สวเีดน 
ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 

                                                               โทร.   0-2934-7390-3       แฟ๊กซ์.  0-2934-7394      อีเมล.  sales@envitrade.co.th 
 

ตะแกรงดกัและตกัขยะหยาบและละเอียดชนิดท าความสะอาดด้วยเครื่องกลแบบไต่คลาน 
(Automatic Climber Screen) 

เป็นเครื่องดักขยะชนิดส าเร็จรูปและขนาดตามสั่งเพื่อการตดิตัง้เหมาะแกก่ารใชง้าน

หนักเป็นพเิศษชนดิกวาดขยะดา้นหนา้ตะแกรงในทศิทางเดยีวกันกับน ้าไหลผ่านเขา้ 

เหมาะกับการตดิตัง้กับพืน้รางคอนกรตี เป็นชนดิทีไ่ม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์โซ ่โซส่ายพาน 
(Chain Tension) ลวดสลงิ สายเคเบลิ หรอืกระบอกไฮดรอลคิใดๆ เป็นแขนโยงยดึ

ส าหรับดงึขยะขึน้มาจากตะแกรง แตม่หีัวกวาดเคลือ่นตัวเขา้ไปกวาดขยะบรเิวณร่อง
หนา้ตะแกรงและเคลือ่นตัวขึน้เพื่อน าขยะไปทิง้ไดโ้ดยสะดวกและมีประสทิธภิาพ

สงูสดุ  เป็นตะแกรงดักขยะทีต่ัวตะแกรงอยู่กับทีแ่ละไม่มสีว่นเคลือ่นทีใ่ดๆสมัผัสกับ
น ้าโดยตรงนอกจากใบกวาดเพือ่หลกีเลีย่งการซ่อมบ ารุง ชดุตัวขับเคลือ่นเป็นชนิด

ชดุกวาดเฟืองหว ี(Gear Rack) ทีม่ลีอ้เฟืองคู ่(Clog Wheel Drive) สามารถเคลือ่น

ตวัขึน้ลงไปตามร่องรางเหล็กไรส้นมิ (Stainless Steel Trough Rack Carriage) ซึง่
มเีฟืองหวชีบุแข็ง (Hardened Gear Racks) บรรจุอยู่เพือ่ใหช้ดุขับเคลือ่นสามารถ

ไตค่ลานเคลือ่นตวัไปพรอ้มกบัชดุกวาดขยะกอ่ใหใ้ชแ้ขนโยงยดึสัน้ทีส่ดุท าใหม้รีะยะ
การจว้งกวาดสัน้สดุและใหป้ระสทิธภิาพในการกวาดทีด่ทีีส่ดุ  

มชีดุขบัเคลือ่นและหัวกวาดซึง่สามารถใหท้ างานในสภาวะจุม่อยูใ่ตน้ ้าได ้ (เป็น

อปุกรณ์เผือ่เลอืก) (The Option Designs Allow For Submerged Operation of 
Drive & Rake Unit) ป้องกนักรณีไฟฟ้าดับและน ้าทว่มรางระบายในขณะทีช่ดุ

ขบัเคลือ่นก าลงัอยูใ่นสภาวะและในต าแหน่งไตค่ลานลงมากวาดขยะหนา้ตะแกรง 

 

ขอ้ดขีอง ConClimber 

เป็นไดท้ัง้ตะแกรงดักขยะชนดิหยาบและชนดิละเอยีดครอบคลมุชอ่งหา่งของร่อง
ตะแกรงตัง้แต ่4 - 50 มม. ตามตอ้งการ 

 ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิจากสวเีดนซึง่ดทีีส่ดุในโลก 

(Make in Stainless Steel) 

 มีส่วนที่เคลือ่นที่ไดป้ระกอบอยู่นอ้ยเกดิการสกึหรอต ่า (Few 
Moveable Part) 

 ชดุขบัเคลือ่นมคีวามทนทาน ออกแบบใหท้ างานใน

สภาวะจมน ้าได ้(New Drive is Designed For 
Submerged Operation in Case of Overflowing) 

 ดว้ยลักษณะพเิศษของอุปกรณ์และความคงทนจงึไม่จ ากัดต่อ

ขนาดความลกึของรางระบายและความสงูของการระบายขยะ 
(Unlimited Channel Depth / Discharge Height of 

Dewatered Screening) 

 ลขิสทิธิ์เฉพาะกรณีรองตะแกรงละเอียดตัง้แต่ 6 

มม. ลงมาซีต่ะแกรงแต่ละชิน้ออกแบบใหถ้อดสลับ
เปลีย่นได ้(Individually Exchangeable) 

 ติดตั ้งวางท ามุมเอียง 75 ท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพของ

หนา้สมัผัสรองรับน ้าเสยีไดม้ากขึน้ 

 

 รองรับกบัรางกวา้งตัง้แต ่ 350 - 3000 มม. 

 มตีวัครอบชดุอปุกรณ์สว่นบนไวเ้พือ่ป้องกนัอนัตราย 

 ขับเคลือ่นโดยชดุกวาดแบบเฟืองหวพีรอ้มลอ้เฟือง 

(Reliable Gear Rack & Clog Wheel) 

 

 ดว้ยระบบโช็คสปรงิชนดิปรับได ้(Adjustable Spring Loading 

System) ท าใหห้ัวกวาด (Rack) สามารถกา้วขา้มขยะชิน้ใหญ่

ทีม่าตดิคา้ง (Large Obstacles) ไดโ้ดยไม่ก่อปัญหาขึน้กับ

อุปกรณ์ และดว้ยระบบป้องกันแรงบดิเกนิ (Overload Limit 
System) ทีพ่รอ้มมากับตัวเครื่องสามารถตัดการท างานของ

อปุกรณ์หลกีเลีย่งความเสยีหายได ้

 

 
 
 



 

  CONPURA Climber Type Mechanical Screen ConClimber206&208 

Z:\03_Product\CATALOGUE\02_ORIGINAL WORD\01_Screening_ตะแกรงดกัขยะ\01.01_CONPURA_Conclimber_TH.doc page -2- Dec’09 

 

การท างาน 

เป็นตะแกรงดักขยะทีใ่ชไ้ดท้ัง้เป็นตะแกรงดักขยะชนิดละเอยีดและชนดิหยาบตามตอ้งการจากทีผู่ผ้ลติซึง่มคีวาม

เชีย่วชาญในเทคโนโลยแีละมปีระสบการณ์มายาวนานกวา่ 25 ปี  ออกแบบมาใหม้คีวามทนทานและมอีายุการใช ้

งานทีย่นืยาวเมือ่เทยีบกับตะแกรงดักขยะทั่วไป มสีว่นทีเ่คลือ่นทีป่ระกอบอยู่นอ้ยจงึท าใหเ้กดิคา่ใชจ้่ายในการซอ่ม
บ ารุงต า่และมคีวามตอ้งการในการเตมิสารหลอ่ลืน่นอ้ย ดว้ยลขิสทิธิเ์ฉพาะของซีต่ะแกรง ลักษณะพเิศษทีอ่อกแบบ

มาใหม้ชีอ่งหา่งของร่องตะแกรงต า่ไดถ้งึ 4 มม.ท าใหด้กัและกวาดตกัขยะทีล่ะเอยีดไดม้ากขึน้ หัวคราดโกยกวาดตัก
ขยะ (Rake) จะมแีขนโยงยดึ (Rake Arm) ตอ่กับเดอืยหมุน (Pivot) และสามารถปรับสปรงิ (Adjustable Spring 

Loading) ตามปรมิาณของขยะได ้ประกอบดว้ยชดุขับเคลือ่นทีม่คีวามแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่ตอ้งใชอ้ปุกรณ์โซใ่น
การดงึ ชดุเกยีรท์ดรอบซึง่มเีฟืองหว ี(Gear Rocks) ตดิตัง้อยู่ตลอดแนวดา้นขา้งโครงโยงยดึ (Frame Trough) ทัง้ 

2 ขา้งมผีลใหไ้มจ่ ากดัตอ่ขนาดความลกึของรางระบาย และพกิัดความสงูของจุดน าพาขยะออก มชีดุขับเคลือ่นและ

หัวกวาดซึง่สามารถท างานในสภาวะจุ่มอยู่ใตน้ ้าได ้(เป็นอุปกรณ์เผือ่เลอืก) (The Option Designs Allow For 
Submerged Operation of Drive & Rake Unit) ไดโ้ดยไมก่อ่ความเสยีหายตอ่ชดุขบัเคลือ่น 

ลกัษณะพเิศษของตะแกรงดกัขยะแบบละเอยีดลขิสทิธิเ์ฉพาะ 

ออกแบบตะแกรงมาเป็นพเิศษต่อกรณีชอ่งห่างของร่องตะแกรงนอ้ยกวา่ 6 มม. เพื่อเพิม่น ้าไหลผ่านและ

เพิม่ปรมิาณการดักเก็บขยะใหไ้ดม้ากขึน้ เป็นทางเลอืกใหม่ของกระบวณการดักขยะออกจากน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ โดยออกแบบซีต่ะแกรงสามารถถอดเปลีย่นไดท้ลีะอัน  หัวคราดโกยจะท าความสะอาดตะแกรงและน าพา
ขยะผา่นร่องรางเหล็กกลา้ไรส้นมิขึน้ไปยังจดุกรดีขยะออก  

ระบบขบัเคลือ่น 

ประกอบดว้ยชดุขับเคลือ่นทีม่ปีระสทิธภิาพเหนือกวา่ตะแกรงดักขยะทกุประเภท  ลักษณะจุดเดน่คอืการที่

ชดุขบัเคลือ่นแบบเฟืองหว ีและลอ้เฟืองไตค่ลานไปตามร่องรางล าเลยีงของหัวคราดกวาดในแนวทีจั่ดวางไวช้ดัเจน

ตลอดเต็มความยาวของการเคลือ่นตัวลงไปท าการจว้งและกวาดขยะขึน้มาจากหนา้ตะแกรงมอีุปกรณ์ป้องกันการ
ท างานเกนิก าลงัของมอเตอร ์คอื สามารถปรับระบบสปรงิใหพ้อเหมาะกับปรมิาณขยะและเคลือ่นตัวขา้มขยะทีใ่หญ่

เกนิไปได ้ท าใหห้ัวกวาดท างานไดอ้ยา่งไมม่ปัีญหาและมรีะบบป้องกนัแรงบดิเกนิหลกีเลีย่ง ความเสยีหายของระบบ 
ชดุขับเคลือ่นและหัวกวาดซึง่สามารถใหท้ างานในสภาวะจุ่มอยู่ใตน้ ้าได ้(เป็นอุปกรณ์เผือ่เลอืก) (The Option 

Designs Allow For Submerged Operation of Drive & Rake Unit) เพือ่การท างานใตน้ ้าในกรณีเกดิน ้าทว่มราง

ไดแ้ละมอเตอรส์ามารถออกแบบใหเ้ป็นชนดิ 2 ความเร็วรอบ (2- speed motor) ใหเ้หมาะสมกับการท างานและ
ปรมิาณขยะทีต่อ้งกวาดได ้(หากตอ้งการ) 

โครงโยงยดึและฐานรองรบั 

ตัวตะแกรงจะตดิตัง้วางเอยีง 75 กับพื้นราง ประหยัดพื้นทีเ่พื่อการตดิตัง้นอ้ย โครงรางเป็นเหล็กกลา้ไร ้

สนมิ (Stainless Steel Trough) ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นร่องรางเพือ่การน าพาน ้าออกจากขยะในระหวา่งทีต่ักขยะขึน้ 

และท างานร่วมกันกับโครงโยงยดึทีม่คีวามแข็งแรง (Robust Frame) เพือ่การน าพาขยะทีย่กไดส้งู ชดุตะแกรงดัก

และตกัแตล่ะอนัจะถกูออกแบบสัง่ตดัใหเ้หมาะตอ่การใชง้านทีแ่ตกตา่งกันเฉพาะตอ่ความกวา้งรางระบายตัง้แต ่350 
ถงึ3000 มม. ครอบคลุมชอ่งวา่งตะแกรงไดค้รอบคลุมถงึ 50 มม. ออกแบบรองรับไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้

ผูใ้ชง้านเฉพาะ 

การควบคมุและระบบไฟฟ้า 

รูปแบบระบบการควบคมุมใีหเ้ลอืกหลายรูปแบบ เริม่จากรูปแบบสัง่การท างานดว้ยเวลา (Timer Initiation) 

และ สั่งการจากความต่างศักยข์องระดับน ้า (Level Operation) อาจครอบคลุมไปถงึการควบคุมการตักขยะ 
(Screening) การขนถ่ายน าพาขยะ (Conveying) หรอืการอัด (Pressing) และการลา้งขยะทีน่ าพา (Screening 

Washers) สามารถเพิม่เตมิเขา้ไปไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ ระบบตูค้วบคุมไฟฟ้าจะท าการตอ่เดนิระบบสาย
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นการจัดสง่ 

 

 

 



 

  CONPURA Climber Type Mechanical Screen ConClimber206&208 

Z:\03_Product\CATALOGUE\02_ORIGINAL WORD\01_Screening_ตะแกรงดกัขยะ\01.01_CONPURA_Conclimber_TH.doc page -3- Dec’09 

Capacity per m screen width at 20% clogging    

 (ปริมาณน ้ าเสียท่ีไหลผา่นต่อความกวา้งต่อเมตรของรางระบายในกรณีขยะเกิดการอุดตนัหนา้ตะแกรง 20%) 

Hw  mm (ความสูงน า้ Slot width mm. (ร่องห่างซ่ีตะแกรง, มม.) 

หน้าตะแกรง, มม.) 5       6       9      14      20 30 
640 285        341       384        422        445  465 
1040 490        555      624        685        723  756 
1350 640       720      810        889        939  982 
1650 780       880      990         1087         1148    1200 
1950 950      1040      1170         1285         1357    1418 
2350 1150      1253      1410        1548         1635    1709 

 

Measures in mm  (มิติสดัส่วนเป็น มม.) 

Type Hw     C L Hc Wn Wu 

  Max      
206.08 L 708 1940 542  <12,000 500-2000* Wn+170 
206.12 L 1142 2360 730    
206.15 L 1381 2670 1380    
206.18 L 1673 2970 1673    
208.21 L 1700 3220 1190  <15,000 600-3600* Wn+200 
208.24 L 2000 3540 1350    
208.27 L 2400 3950 1600    

* Depending on slot width (ข้ึนอยูก่บัช่างห่างของซ่ีตะแกรง) 

 

  

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

 Conpura ab 

ประเทศสวเีดน 
เป็นผูต้น้คดิคน้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ส าหรับ 

การบ าบดัน ้าเสยี โดยวธิกีารทางกายภาพ 

 ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 

 
บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ  10310 

โทรศัพท ์: 0-2934-7391-3     โทรสาร :    0-2934-7394 

E-mail :       sales@envitrade.co.th 

Website :    www.envitrade.co.th 
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