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คณุลกัษณะเดน่เฉพาะ [ Specific Features ] 

 

 สามารถดกัขยะขนาดเล็กไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ  โดยไมเ่กดิการอดุตนัทีรู่ตะแกรง 

 คา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรักษาต า่  ตอ้งการดแูลรักษานอ้ยและไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการเนื่องจากไม่มมีอเตอร์
ขบัเคลือ่น 

 มขีนาดรูตะแกรงใหเ้ลอืกตัง้แต ่ 0.5 - 3.0  มม.  มรีูปแบบตา่งๆ ทีห่ลากหลายเหมาะสมกับลักษณะน ้าเสยีและ
การใชง้าน 

 ออกแบบใหส้ามารถรองรับปรมิาณน ้าเสยีทีผั่นผวนไดม้าก มขีนาดใหเ้ลอืกรองรับอัตราการไหลไดต้ัง้แต ่4 ถงึ 

95 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ชัว่โมง   
 พัฒนารูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านในระบบบ าบัดน ้าเสยีไดอ้ย่างหลากหลาย โดยเฉพาะจากอตุสาหกรรม

อาหารหอ้งเย็น  โรงงานช าแหละอาหารทะเลและเนื้อสัตว ์ โรงงานอาหารสัตว ์ โรงงานเสน้ในตา่งๆ โรงงาน
อตุสาหกรรมเยือ่กระดาษเป็นตน้ 

 รับประกนัอายกุารใชง้านนาน 1 ปี  มาตรฐานจากผูผ้ลติ 
 แผน่ตะแกรงดกัสามารถปรับมมุเอยีงได ้ เพือ่การควบคมุความหนาของขยะทีต่ดิคา้งตามตอ้งการ 
 วสัดโุครงสรา้งหลกัท าดว้ยเหล็กไรส้นมิเกรด 304 หรอืเกรด 316 ทนทานตอ่การกดักร่อนไดเ้ป็นอยา่งด ี
 วัสดุตะแกรงดักชนิดถอดเปลีย่นไดท้ าจากวัสด ุPVDF ทนทานตอ่อณุหภูมไิดส้งูในชว่ง -35 C ถงึ +160 C 

หรือเป็นเหล็กตะแกรงไรส้นิมเกรด 304 หรือ เกรด 316 รูปตัดสีเ่หลีย่มคางหมู (Trapezoidal bars) หาก
ตอ้งการ 

 ตดิตัง้และบ ารุงรักษางา่ย สามารถซอ่มแซม ณ จดุตดิตัง้ไดโ้ดยตรง   

 ผลติโดยผูน้ าดา้นเทคโนโลยใีนการก าจัดเศษขยะทีต่ดิมากับน ้าเสยีโดยเฉพาะจากยโุรป โดยโรงงานซึง่ไดรั้บ
มาตรฐานการจัดการ ISO 9001 : 2000 

 สามารถตดิตัง้ชดุแปรงกวาด (Pneumatic Brushes) เพื่อการกวาดเศษขยะตกคา้งเป็นอุปกรณ์เสรมิ โดยมี
หัวฉดีน ้าท าความสะอาดในตวั 
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ลกัษณะการท างาน [ How It Works ] 
 

COSME- Static Grid Screen เป็นตะแกรงดักขยะชนดิละเอยีดแบบตดิตัง้อยู่กับที ่การท างานของตะแกรง

ดกัขยะ เป็นไปอยา่งเรยีบงา่ยแตส่งูดว้ยประสทิธภิาพในการก าจัดขยะออกจากน ้าเสยี โดยน ้าเสยีจะไหลผ่านถังพักน ้า

ดา้นบน (Upper Load Bearing Tank) และไหลลน้อย่างสม ่าเสมอลงผ่านตะแกรงชนดิพเิศษ ซึง่มรีูปทรงออกแบบ
เอยีงมุมโดยเฉพาะพรอ้มแผ่นตะแกรงรอนโดยทีม่ีชอ่งว่างระหว่างตะแกรงหลายขนาดใหเ้ลอืก (ตัง้แต่ 0.5 – 3.0 

mm.) ขึน้อยู่กับคุณลักษณะของเศษขยะทีต่อ้งการดัก   นอกจากนี้ยังมรีูปร่างของตะแกรงทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษ

เพือ่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน   โดยสามารถแยกเศษขยะไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยไม่เกดิการอุดตัน   และยัง
สามารถปรับมุมในการตดิตัง้ของตะแกรงดักขยะ (Adjustable Inclination on Filter Grid Element) เพือ่เพิม่หรอืลด

ความหนา (More or Less Thick) หรอืความหนาแน่น (Dense) ของขยะทีถู่กแยกออกไดด้ว้ย และสามารถพลกิ
กระดก (Overturning) เพือ่การท าความสะอาดภายในได ้นอกจากนี้หากตอ้งการใหเ้ศษขยะทีต่ดิอยู่บนตะแกรงหลดุ

ออกไดอ้ยา่งงา่ยดายรวดเร็วและดยีิง่ขึน้ก็สามารถตดิตัง้ ชดุแปรงกวาด (Pneumatic Brushes) แบบคูว่างอยู่บนโครง

สแตนเลส 304 เพื่อการเคลือ่นตัวโดยกระบอกอัดลมซึง่มแีกนท าดว้ยวัสดุสแตนเลส 304 วางเสริมบนตะแกรงดัก 
เพือ่การกวาดเศษขยะตกคา้งโดยมหีัวฉดีน ้าท าความสะอาดในตวัเพิม่เตมิไดอ้กีดว้ย 

 
 
อปุกรณ์มาตรฐาน  [ How It Is Built ] 
 
- สว่นประกอบทัง้หมดท าจากเหล็กไรส้นิม 304   ยกเวน้ตะแกรงดักขยะชนิดปรับตัง้มุมเอยีงไดท้ าจากวัสด ุ

PVDF ชนดิพเิศษ (ทนทานตอ่อณุหภูม ิตัง้แต่ – 35  ถงึ  160 องศา) หรอืท าจากวัสดเุหล็กไรส้นมิเกรด 304 
หรอื เกรด 316 เพือ่ช ิน้สว่นเผือ่เลอืก 

- ขนาดชอ่งวา่งตะแกรงมใีหเ้ลอืกตัง้แต ่0.5 - 0.75 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 3.0  มลิลเิมตร 
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สว่นประกอบ  [Components] 
 

องคป์ระกอบของวัสดทุัง้หมดท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิมาตรฐานไมต่ า่กวา่ AISI 304 นอกจากบอกเป็นอย่างอืน่ 

 (1) กรอบโครงสรา้ง (Bearing Structure) และถังเก็บกักน ้า (Bearing Tanks)  

 กรอบโครงสรา้งทกุสว่นตอ้งประกอบขึน้รูปและท าจากเหล็กไรส้นมิเกรด 304 พรอ้มดว้ยถังสง่น ้า 
(Feed Tank) หรอืเหล็กกลา้ไรส้นมิเกรด 316 เผือ่เลอืก 

 (2) แผน่กรองเศษขยะ (Filtering Panel)  
แผ่นกรองเศษขยะสามารถปรับมุมเอียง (Adjustable Inclination) และสามารถพลกิกระดกได ้

(Overturning) ท าดว้ยวัสดุ PVDF (Vinylidene Polyfluoride) ชนิดพิเศษสามารถรองรับแรงกล 

(Mechanical Strength) ไดส้งู มชีอ่งวา่งระหวา่งตะแกรง 0.5-3 มลิลเิมตร วัสดทุนทานตอ่อณุหภูมไิด ้

ระหว่าง –25 C ถงึ 160 C หรือท าจากเหล็กกลา้ไรส้นิมเผื่อเลือก มีรูปทรงแบบเดอืยคางหม ู

(Trapezoidal bars) โครงรองรับ (Frame) ท าดว้ยเหล็กไรส้นมิ (Stainless Steel) เกรด 304 หรือ 

เกรด 316 เผือ่เลอืก 

(3) ชดุแปรงกวาด (Pneumatic Brushes)    

สามารถตดิตัง้ชดุแปรงกวาด (Pneumatic Brushes) แบบคูว่างอยู่บนโครงสแตนเลส 304 เพือ่การเคลือ่น

ตวัโดยกระบอกอดัลม (Pneumatic Cylinder) ซึง่มแีกน (Rod) ท าดว้ยวสัดสุแตนเลส วางเสรมิบนตะแกรง
ดัก เพือ่การกวาดเศษขยะตกคา้งโดยมหีัวฉีดน ้า (Nozzles) ท าความสะอาดในตัว สัง่การท างานโดยการ

กดปุ่ มฉุกเฉินสั่นใหข้ยะหลุดล่วงจากตะแกรงไดโ้ดยง่าย กรณีขยะตดิคา้งค่อนขา้งสกปรกมาก (หาก
ตอ้งการ)  

  

  
แหลง่ใชง้าน [ Applications Checklist ] 
 
* อตุสาหกรรมอาหาร (Food Processing) 

- Washwater 

- By – product recovery 
- Plant effluent 

- Flume water 

* อตุสาหกรรมเคม ี(Chemical Processing) 
 - Organic & Inorganic slurries 

 
* อตุสาหกรรมสิง่ทอ (Textile) 
 - Lint removal 
 

* อตุสาหกรรมเยือ่กระดาษ (Pulp & Paper) 
- Whitewater 

- Fiber recovery 

- Thickening 
- Effluent cleaning for recycle 

 

* น ้าทิง้ชมุชน (Municipal  Discharge) 
 - Grit removal 

 - Storm water 

 - Pretreatment of raw sewage 

ฯลฯ 
 

 
ขนาดและลกัษณะการใชง้าน 
 
 

   SERIE GS เป็นแบบมาตรฐานสามารถใชไ้ดก้บัน ้าเสยีจากโรงงานตา่งๆ เชน่ โรงเลีย้งสตัว ์  โรงงานอาหาร 
โรงงานเยือ่กระดาษ    น ้าเสยีชมุชน    น ้าเสยีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม น ้าเสยีจากโรงงานช าแหละ

อาหารทะเลและเนือ้สตัว ์  น ้าเสยีโรงงานผลติสารเคม ี  โรงงานน ้าตาล โรงซักลา้ง /ซักแหง้ โรงกลั่นน ้ามัน  
สามารถรองรับน ้าเสยีไดต้ัง้แต ่4 – 95 ลบ.ม./ชม. (ผลทดสอบจากน ้าสะอาด) 
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   : Feeding Tube 

   : Feeding Tank 

   : Discharge Tank 

   : Bearing Structure 

   :      Pneumatic brushes (optional) 
   :      PVDF Grids 

   :      Filtering Surface  : Pneumatic brushes 
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