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คุณลกัษณะเด่นเฉพาะ   [Specific Features] 
 

 สามารถดกัขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  มีพ้ืนท่ีหนา้สัมผสัในการดกัขยะเพ่ิมข้ึนจากความโคง้ของตะแกรง    
ท าใหส้ามารถรองรับน ้าไดม้ากยิ่งข้ึนกวา่แบบทัว่ไป 

 มีขนาดช่องวา่งระหวา่งตะแกรงใหเ้ลือกตั้งแต่  15 ถึง 40 มิลลิเมตร  และขนาดความกวา้งในการรองรับน ้าเสีย
ไดห้ลายขนาดถึงความกวา้งราง 2,000 มิลลิเมตร 

 มอเตอร์หมุนสามารถปรับตั้งเวลาการท างานไดโ้ดยอตัโนมติั   หรือท างานเม่ือมีเศษขยะติดคา้งท่ีตะแกรงใน
ปริมาณมากตามระดบัท่ีก าหนด   ท าใหม้อเตอร์ไม่ตอ้งท างานตลอดเวลา สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได ้

 ออกแบบใหส้ามารถรองรับปริมาณน ้าเสียท่ีผนัผวนไดม้าก   
 เหมาะส าหรับรางชนิดไม่ลึกมาก โดยมีความลึกมาตรฐาน 800 มิลลิเมตร 
 พฒันารูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านในระบบบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 รับประกนัอายกุารใชง้าน 1 ปี  มาตรฐานจากผูผ้ลิต 
 วสัดุโครงสร้างหลกัมีใหเ้ลือกทั้งท าดว้ยเหลก็ชุปกลัวาไนซ์ หรือเหลก็ไร้สนิม 304 
 ติดตั้งและบ ารุงรักษาง่าย สามารถซ่อมแซม ณ จุดติดตั้งไดโ้ดยตรง   
 ผลิตโดยผูน้ าดา้นเทคโนโลยีในการก าจดัเศษขยะท่ีติดมากบัน ้าเสียจากยโุรป โดยโรงงานซ่ึงไดรั้บมาตรฐาน

การจดัการ ISO 9001 : 2000 
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ลกัษณะการท างาน  [How It Works] 

COSME  - Rotary Bar Screen  เป็นตะแกรงดกัและกวาดขยะชนิดหยาบ  ท างานโดยติดตั้งซ่ีตะแกรงท่ี
มีรูปร่างโคง้ (Arched Grid) ในรางคอนกรีต  พร้อมดว้ยชุดกวาดขยะอตัโนมติัท่ีมีแขนกวาดขยะ 2 ขา้ง ยื่นออกจาก
จุดแกนหมุน  ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์เกียร์ทดรอบ    เม่ือมีขยะติดคา้งอยู่ท่ีหนา้ตะแกรงในปริมาณมากพอมอเตอร์จะ
ท าการขบัเคล่ือนชุดกวาดขยะ ซ่ึงมีใบกวาดท าดว้ยวสัดุพีวีซี (PVC Cleaning Comb) ใหห้มุนในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา (Counter Clockwise) ผา่นหนา้ตะแกรงดา้นเหนือน ้า ท าการเก่ียวกวาดและน าพาเศษขยะท่ีติดอยู่เคล่ือนตวั
ข้ึนตามตะแกรงโคง้ไปยงัส่วนบนของตะแกรงดักเพ่ือให้ถูกใบปาด (Scraper) ซ่ึงมีแกนลูกสูบกระดกแบบ 
Double-Acting Piston รับแรงกระแทกชัว่คราวได ้2 ทิศทางตามแนวแกนกระบอกสูบซ่ึงติดตั้งอยู่เหนือตะแกรง
กรีดแยกขยะออกจากชุดกวาดเพ่ือใหข้ยะล่วงหล่นลงสู่ภาชนะรองรับขยะต่อไป  
 

อุปกรณ์มาตรฐาน  [How It Is  Built] 
- กรอบโครงสร้าง (Frame Structure) โครงแขนชนิดกล่อง (Tubular Arms) และตะแกรงโคง้ (Arched Grid) ท า

จากเหลก็ชุปกลัวาไนซ์   (Hot Galvanized Steel) หรือเหลก็ไร้สนิม 304 (AISI 304 Stainless Steel) 
- ใบกวาดเศษขยะ (Cleaning Combs) ท าจากพีวซีี  ติดตั้งบนฐาน  (Supports) ท่ีเป็นเหลก็ชุปกลัวาไนซ์ หรือเหลก็

ไร้สนิม 304 (AISI 304 Stainless Steel) 
- ใบกวาดพร้อมลูกสูบชนิดรองรับแรงกระแทกยืดหดได ้2 ทิศทาง (Double Shock Absorber )  และภาชนะ

รองรับขยะ 
- ชุดขบัเคล่ือนมอเตอร์พร้อมเกียร์ทดรอบ (Gear Motor) พร้อมชุดป้องกนัแรงบิดเกินชนิดปรับตั้งค่าแรงบิดได ้

(Adjustable Torque Limiting Device) 
- มีช่องวา่งของตะแกรง (Spacing) ใหเ้ลือกตั้งแต่ขนาด 15 ถึง 40 มิลลิเมตร 

 

ส่วนประกอบ   [Components] 
- โครงยึด (Load Bearing Frame) ท าจากเหล็กเหนียวชนิดกล่อง (Tubular Carbon Steel) ชุปกลัวาไนซ์  

(Galvanized Steel) หรือเหลก็ไร้สนิมเกรด 304 (AISI 304 Stainless Steel)  ติดตั้งอยูเ่หนือตะแกรงดกัขยะ  
- ตะแกรงรูปร่างโคง้มน  (Arched Grid) ขนาด 40 x 10 มิลลิเมตร  โดยส่วนบนแขวนร้อย (Hinge) เขา้กบัภายใน

ของกรอบโครงเส้ือลูกปืน (Bearing Frame) และโดยจดัวางติดตั้ง อยูภ่ายในรางระบาย 
- แกนหมุนรองรับแขนกวาดตะกอน (Comb Carrying Rotating Arms)  ยึดติดกบัโครงกรอบลูกปืน (Bearing 

Frame) โดยสอดยดึผา่นลูกปืนชนิด Ball Bearing 
- ชุดอุปกรณ์กวาดเศษขยะท าจากพีวซีี  (PVC Cleaning Combs) ติดตั้งบนฐานรองท าจากเหลก็ชุปกลัวาไนซ์ 
- ใบปาด (Scraper)  เพ่ือกรีดปาดขยะออกอตัโนมติัโยงยดึอยูก่บักระบอกรับแรงกระแทกชนิด 2 ทิศทาง 
- เกียร์ทดรอบแบบเฟืองตวัหนอน (Worm Screw Reducer)  ประกอบมาพร้อมกบัชุดปรับค่าแรงบิด (Pre 

Torque) และชุดป้องกนัแรงบิดเกิน (Torque Limiting Device) 
- มอเตอร์ขบัเคล่ือน (Electric Motor) ชนิดไฟ 3 สาย  220/380 โวลท ์  50  เฮิร์ท 4 โพล  1400 รอบต่อนาที  ระดบั

การป้องกนัน ้ าและฝุ่ น IP 55 และฉนวนป้องกนั Class F 
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   Bearing Frame   
   Rotating Arms 
   Double Effect Piston 
   Scraper 
   Extractible Collecting 
       Basin 
   Cleaning Combs 
   Arched Screen 
   Cover and Gear  
       Motor Support 
   Cover (Optional) 
 
 
 
 

 
 

ขนาด [Sizing Table] 
 

  RP40 RP50 RP60 RP80 RP100 RP130 RP150 RP180 RP200 

  [mm] 400 500 600 800 1000 1300 1500 1800 2000 

  [mm] 800 

  [mm] 800 900 1000 1200 1440 1740 1940 2280 2480 

  [mm] 2500 





 [mm] 1400 

  [mm] 15 – 20 – 25 – 30 – 35 - 40 

   [kW] 0.37 0.75 

   3 

* For 3 ph, 220/380 V, 50 Hz Motor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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อุปกรณ์เสริม  [Optional] 

 โครงครอบ (Cover) ท าดว้ยวสัดุ Polycarbonate พร้อมกรอบท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม 304 (AISI 304  Stainless 
Steel) ตามมาตรฐาน CE 

  ตูค้วบคุมการเปิด - ปิด (On-Off Control Box) พร้อมชุดตดัการท างานโดยอตัโนมติัเม่ือกระแสเกินก าลงั 
(Overload Cutout) จดัวางยึดติดกบัเคร่ืองจกัร 

 กล่องควบคุม (Plate Box) พร้อมดว้ยปุ่มสวิทยแ์บบแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic) ชุดป้องกนัความร้อน
สูงเกิน (Thermic Control) และนาฬิกาตั้งเวลาการท างาน (Timer Controller) 

 ตูค้วบคุมท าดว้ยวสัดุเรซินสังเคราะห์แบบประตู 2 ชั้น สั่งการท างานกวาดขยะอตัโนมติัดว้ยนาฬิกาปรับตั้ง
เวลา (Timer) และระดบัลูกลอยพร้อมกระด่ิงดงั (Level Sounds) ชุดควบคุมหวีกวาดใหเ้คล่ือนตวัหยุดเหนือ
ตะแกรงดกั (End-of-Stroke Device) และสวิทซ์หยุดการท างานฉุกเฉิน (Emergency Heads Switch) ชนิดยึด
ติดกบัผนงัอาคาร (ตามมาตรฐานขอ้ก าหนดของ CE Rules) 

 ขาตั้งส าหรับรองรับ (Supporting Column) ตูค้วบคุมท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม 304 

 

 สนใจขอรับขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีบ่รษัิท เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีริง่ จ ำกัด 
 

ผู้น าด้านเทคโนโลยี 

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

 

  

 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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