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คุณลกัษณะเด่นเฉพาะ  [Specific Features] 
 

 มีขนาดช่องว่างตะแกรงให้เลือกตั้งแต่  12  ถึง 40 มิลลิเมตร  และมีความสามารถในการรองรับน ้ าเสียได้
หลากหลายข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ  โดยถูกออกแบบใหเ้หมาะส าหรับรองรับขนาดความกวา้งรางตั้งแต่ 400 
มิลลิเมตร ไดถึ้ง 2,000 มิลลิเมตร 

 สามารถดกัขยะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 พฒันารูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านในระบบบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 สามารถเลือกวสัดุโครงสร้างหลกัท าดว้ยเหลก็ไร้สนิมเกรด 304 ทนทานต่อการกดักร่อนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 สามารถเลือกการท างานแบบอตัโนมติัโดยการตั้งเวลาการท างาน  และ/หรือสั่งการโดยระดบัลูกลอยบริเวณ

หนา้ตะแกรง   เม่ือมีเศษขยะติดคา้งท่ีตะแกรงในปริมาณมาก และ/หรือสั่งการดว้ยลูกลอยซ่ึงควบคุมความต่าง
ศกัยข์องระดบัน ้าหนา้และหลงัตะแกรงดกัจากการท่ีมีเศษขยะมาติดสะสมหนา้ตะแกรงดกั   ท าใหม้อเตอร์ไม่
จ าเป็นตอ้งท างานตลอดเวลาและสามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้าได ้

 ออกแบบใหส้ามารถรองรับปริมาณน ้าเสียท่ีผนัผวนไดม้าก   
 ติดตั้งและบ ารุงรักษาง่าย สามารถซ่อมแซม ณ จุดติดตั้งไดโ้ดยตรง   
 ผลิตโดยผูน้ าดา้นเทคโนโลยีในการก าจดัเศษขยะซ่ึงแขวนลอยมากบัน ้าเสียจากโรงงานผลิต ซ่ึงไดรั้บมาตรฐาน

การจดัการ ISO 9001 : 2000 
 รับประกนัอายกุารใชง้านนานถึง 1 ปี  มาตรฐานจากผูผ้ลิต 
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ลกัษณะการท างาน  [How It Works] 

COSME- Chain Type Vertical Bar Screen  เป็นตะแกรงดกัขยะชนิดหยาบ  โดยเหมาะส าหรับติดตั้ง
ในรางคอนกรีต  พร้อมดว้ยชุดกวาดขยะอตัโนมติัท่ีมีมอเตอร์อยู่ท่ีส่วนบนสุดของตะแกรง    เม่ือมีขยะติดคา้งอยู่ท่ี
ตะแกรงในปริมาณท่ีมากพอ   ชุดมอเตอร์ขบัเคล่ือนและเกียร์ทดรอบจะท าการขบัเคล่ือนผา่นโซ่กวาดใหชุ้ดใบกวาด
ขยะซ่ึงประกอบดว้ยหวีกวาด (Combs)   ท าดว้ยวสัดุ PVC หมุนวนข้ึนทางดา้นหนา้ตะแกรงท าหนา้ท่ีกวาดเศษขยะ
ท่ีติดคา้งอยู่หนา้ตะแกรงและน าพาไปยงัส่วนบนสุดของตะแกรงโดยมีใบกรีดปาด (Rocking Lever Scraper) ท า
ดว้ยยางท่ีช่วยกรีดแยกขยะออกจากชุดกวาดเพ่ือใหข้ยะหล่นลงสู่ภาชนะรองรับต่อไป  
 

อุปกรณ์มาตรฐาน  [How It Is Built] 
 กรอบโครงสร้างและตะแกรงดกัท าจากเหลก็ชุบกลัวาไนซ์ หรือ เหลก็ไร้สนิมเกรด 304   
 ขนาดตะแกรงดกั   30 x 10 มิลลิเมตร 
 ชุดหวีกวาดขยะท าจากวสัดุพีวีซี  ติดตั้งบนฐานท่ีเป็นเหลก็ไร้สนิมเกรด  304 
 ใบกรีดปาดขยะกระดกได ้(Rocking Lever Scraper) ท าจากเหลก็ไร้สนิม 304 สามารถถอดเปล่ียนไดง่้าย 
 โซ่คราดท าจากเหลก็ไร้สนิม 304 หล่อล่ืนดว้ยน ้า 
 ชุดขบัเคล่ือน (Gear Motor) พร้อมชุดป้องกนัแรงบิดเกินชนิดปรับตั้งค่าได ้(Adjustable Torque Limiting 

Device) 
 ฝาครอบป้องกนัอนัตราย (Protection Cover) ท าจากเหล็กชุบกลัวาไนซ์ หรือ เหล็กไร้สนิมเกรด 304 ตาม 

มาตรฐาน CE Rules ของยโุรป  
 ขนาดช่องวา่งระหวา่งตะแกรงมีใหเ้ลือกตั้งแต่ช่วง 12 ถึง 40 มิลลิเมตร 
 

ส่วนประกอบ  [Components] 
 โครงยึด (Load Bearing Frame) ท าจากเหลก็เหนียวมว้นข้ึนรูป  (Bended carbon steel plate ) หรือ  เหลก็

ไร้สนิมเกรด 304 (Stainless Steel 304) 
 โซ่ส่งถ่ายก าลงั  (Thick Chain Transmission) ท าดว้ยเหลก็ไร้สนิมเกรด 304  สามารถถอดเปล่ียนไดง่้าย 
 โซ่คราด (Dragging Chain) พร้อมหูคลอ้ง (Chain Links) ท าจากเหล็กไร้สนิม 304  พร้อมลูกลอ้หมุน 

(Rollers) ท าดว้ยวสัดุพลาสติกโพลีเอสเตอร์ (Polyester)  หล่อล่ืนดว้ยน ้า (Self Lubricating in Water) 
 ชุดอุปกรณ์กวาดเศษขยะ (PVC Cleaning  Combs) ติดตั้งบนฐานรองท าจากเหลก็ไร้สนิม เกรด 304 ยึดดว้ย 

สกรูน๊อตชนิดเหลก็ไร้สนิม 
 ใบปาด (Scraper)  เพ่ือการกรีดกวาดขยะซ่ึงน าพาข้ึนมาลงโดยใบกวาดขยะสู่ภาชนะรองรับ 
  เฟืองมงกุฏขบัเคล่ือน (Driving Crown Gear) และเพลาขบั (Through-Shaft) พร้อมแท่นรับลูกปืนท าจากเหลก็

ไร้สนิมเกรด 304 
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 ฝาครอบป้องกนัอนัตราย (Protection Cover) ท าจากแผ่นเหลก็ชุบกลัวาไนซ์   หรือ เหลก็ไร้สนิมเกรด 304   
ตามมาตรฐาน CE Rules ของยโุรป 

  ชุดเกียร์ทดรอบแบบเฟืองตวัหนอน (Worm Screw Reducer)  ประกอบมาพร้อมดว้ยอุปกรณ์ปรับตั้งค่า
แรงบิด  (Pre-Torque) และอุปกรณ์ป้องกนัแรงบิดเกิน (Torque Limiting  Device) 

 มอเตอร์ขบัเคล่ือน (Electric Motor) ชนิดหุ้มมิดขนาด 0.37 – 0.75 กิโลวตัต์ เหมาะกบัไฟฟ้าชนิด 3 สาย  
220/380 โวลท์   50  เฮิร์ท  4 โพล  1400 รอบต่อนาที  ระดบัการป้องกนัน ้าและฝุ่ น  IP 55  ฉนวนป้องกนั 
Class F  

 


 

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขนาด [Sizing Table] 
  CP40 CP50 CP60 CP80 CP100 CP130 CP150 CP200 

  [mm] 400 500 600 800 1000 1300 1500 2000 




 [mm] 2500–3000–3500–4000–4500–5000–5500-6000 

[kW] 0.37 0.75 

  [m/min] 6 

  [mm] 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 - 40 
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อุปกรณ์เสริม  [Optional] 
 ตูค้วบคุมการเปิด / ปิด (On –Off Control Box) พร้อมชุดตดัการท างานเม่ือกระแสเกิน (Overload Cut-out) 

ประกอบยึดไวก้บัอุปกรณ์เคร่ืองดกัขยะ 
 ตูค้วบคุมท าดว้ยวสัดุเรซินสังเคราะห์แบบประตู 2 ชั้น สั่งการท างานกวาดขยะโดยอตัโนมติัดว้ยนาฬิกาตั้งเวลา 

(Timer) และระดบัลูกลอย   และชุดควบคุมหวีกวาด (Combs) ให้เคล่ือนตวัหยุดอยู่เหนือรางระบายเม่ือ 
เคร่ืองจกัรหยุดท างาน (End-of Stroke Device) และสวิทซ์หยุดการท างานฉุกเฉิน (Emergency Heads 
Switch)  

 ขาตั้งส าหรับรองรับ (Support Column) ตูค้วบคุมท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม 304 

 

 สนใจขอรับขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีบ่รษัิท เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีริง่ จ ำกัด 

 

ผู้น าด้านเทคโนโลยี 

COSME  s.r.l   ประเทศอิตาลี 
ผูน้ าในการคิดคน้และพฒันาตะแกรงดกัและตกัขยะอตัโนมติัหลากรูปแบบและอุปกรณ์บ าบดัน ้าเสียชนิดอ่ืนๆ 
 
ผู้แทนจ าหน่ายแต่เพยีงผู้เดียวในประเทศไทย 

 

  

 บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 

396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  10310 

โทรศพัท ์ : 0-2934-7390-3 

โทรสาร  : 0-2934-7394  

E-mail  : sales@envitrade.co.th  
            Website         :          www.envitrade.co.th 
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