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คุณลกัษณะเด่น 
 

 มีขนาดช่องวา่งของรูตะแกรงขนาด    0.8 ถึง  3   มม.  และทรงรี       ขนาด 1x20  ถึงขนาด 5x20     
ซ่ึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ  พร้อมทั้งมีความสามารถในการรองรับน ้าเสียไดห้ลากหลายข้ึนอยูก่บัความ
ตอ้งการ 

 สามารถดกัขยะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 พฒันารูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านในระบบบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 สามารถเลือกวสัดุโครงสร้างหลกัท าด้วยเหล็กไร้สนิมเกรด 304  หรือพิเศษข้ึนเป็นเกรด 316    ซ่ึง

ทนทานต่อการกดักร่อนไดเ้ป็นอยา่งดีในกรณีท่ีน ้ าเสียมีฤทธิในการกดักร่อนสูงซ่ึงจะช่วยยืดอายุการใช้
งานของเคร่ืองได ้

 ออกแบบใหส้ามารถรองรับปริมาณน ้าเสียท่ีผนัผวนไดม้าก   
 ติดตั้งและบ ารุงรักษาง่าย สามารถซ่อมแซม ณ จุดติดตั้งไดโ้ดยตรง   
 ผลิตโดยผูน้ าด้านเทคโนโลยีในการก าจดัเศษขยะท่ีติดมากบัน ้ าเสียจากยุโรป    ซ่ึงได้รับการรับรอง

มาตรฐานการจดัการ ISO 9001 : 2000 
 รับประกนัอายกุารใชง้านนานถึง 1 ปี  มาตรฐานจากผูผ้ลิต 
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ลกัษณะการท างาน 
COSME- CHAIN TYPE VERTICAL BRUSH FILTERS  เป็นตะแกรงดกัขยะชนิดละเอียดมากแบบใช้
แปรงกวาด   ซ่ึงออกแบบเป็นพิเศษให้ตะแกรงมีลกัษณะเป็นรู     ท างานโดยติดตั้งตะแกรงในรางคอนกรีต   
เพื่อดกัเศษขยะขนาดกลางและขนาดเล็กและปล่อยให้น ้ าเสียไหลผา่นไป     หลงัจากนั้นเศษขยะจะถูกก าจดั
ออกจากตะแกรงโดยแปรงท่ีติดตั้งอยูบ่นโซ่อยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงจะท างานโดยอตัโนมติั   นอกจากน้ียงัมีใบปาด
เพื่อกรีดขยะออกจากแปรงและปล่อยลงสู่ถงัรองรับดา้นล่างต่อไป 

อุปกรณ์มาตรฐาน 
- ส่วนประกอบต่างๆ ท าจากเหล็กไร้สนิม 304  หรือ  เหล็กไร้สนิม316  พร้อมดว้ยรางวกกลบัเพื่อช่วย

ในการไหลผา่นตะแกรง 
- โซ่ขบัเคล่ือน (Driving Chain) ท าจากเหล็กไร้สนิม 304   พร้อมดว้ยลูกลอ้หมุน (Rollers) หล่อล่ืน

ดว้ยน ้า (Self Lubricating in Water) 
- แปรงกวาดคู่ จ  านวน 4 อนั  พร้อมดว้ยแผน่รองรับแรงกระแทกและใบปาดปรับสมดุล 
- ฝาครอบป้องกนัอนัตราย (Protection Cover) ท าจากเหลก็ไร้สนิม 304  ตามมาตรฐาน CE Rules ของ 

ยโุรป 
- ชุดขบัเคล่ือน (Gear Motor) พร้อมชุดป้องกนัแรงบิดเกินชนิดปรับตั้งค่าได ้(Adjustable Torque Limiting 

Device) 
- ขนาดช่องวา่งรูตะแกรงมีใหเ้ลือกทั้งแบบรูกลมตั้งแต่  0.8 ถึง 5.0 มิลลิเมตร  และแบบวงรีตั้งแต่ขนาด 1 x 2 

ถึง 5 x 20 มิลลิเมตร 
 

ส่วนประกอบ 
- โครงยึด (Load Bearing Frame) ท าจากเหลก็เหนียวมว้นข้ึนรูป  (Bended Carbon Steel Plate ) หรือ  

เหลก็ไร้สนิมเกรด 304 (Stainless Steel 304) 
- โซ่ส่งถ่ายก าลงั  (Thick Chain Transmission) ท าดว้ยเหลก็ไร้สนิมเกรด 304  สามารถถอดเปล่ียนไดง่้าย 

- โซ่คราด (Dragging Chain) พร้อมหูคลอ้ง (Chain Links) ท าจากเหลก็ไร้สนิม 304  พร้อมลูกลอ้หมุนท า
ดว้ยวสัดุพลาสติกโพลีเอสเตอร์  หล่อล่ืนดว้ยน ้า (Self Lubricating in Water) 

- เฟืองมงกุฏขบัเคล่ือน (Driving Crown) และเพลาขบั (Through-Shaft) พร้อมแท่นรับลูกปืนท าจากเหลก็
ไร้สนิมเกรด 304 

- แปรงกวาด (Cleaning Brushes) ท าจากไนลอนพร้อมดว้ยอุปกรณ์ฐานรองรับแรงกระแทก 
- ใบปาด (SCRAPER)  ส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์กวาดขยะอตัโนมติั    
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- ฝาครอบป้องกนัอนัตราย (Protection Cover) ท าจาก เหล็กไร้สนิม 304   ตามมาตรฐาน CE Rules  
ของยโุรป 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาด 
 

TYPE  CS40 CS50 CS60 CS80 CS100 CS130 CS150 

A  mm  400 500 600 800 1000 1300 1500 
H + S  mm  2500 
KW. 0.37 0.75 
SPEED BRUSHES  m/min 6 
FILTERING SURFACE  mm   da  0.8  a 5           da 1x20 a 5x20 
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อุปกรณ์เสริม 
 ตูค้วบคุมควบคุมการเปิด / 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 

 

 

 สนใจขอรับข้อมลูเพ่ิมเติมดังกล่าวได้ท่ี   ENVITRADE ENGINEERING CO., LTD. 

 

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 ์ : 0-2934-7391-3 

โทรสาร  : 0-2934-7394  

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