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The Best System For Removal and Microscreening of Solids From Liquids. 

Reduced Sizes & High Outputs 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณลกัษณะเด่นเฉพาะ  [ Specific  Features ] 
 

 เป็นตะแกรงดกัเศษวสัดุชนิดละเอียดมาก ซ่ึงปะปนมากบัน ้ า (Removal and Micro-screening of  Solids from Liquids) 
 มีขนาดช่องว่างระหว่างตะแกรงให้เลือกตั้งแต่  0.25 ถึง 2.5 มิลลิเมตร  และมีความสามารถในการรองรับน ้ าเสียได้

หลากหลายข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ   มีขนาดหนา้กวา้งตะแกรงดกัใหเ้ลือกตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรถึง 3,000 มิลลิเมตร 
 สามารถดกัขยะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มีระบบท าความสะอาดดว้ยตนเอง (Self – Cleaning Screen) 
 เหมาะส าหรับใช้กรองสารแขวนลอยท่ีมีมากับน ้ า (Suspended Solids) ทั้ งจากน ้ าเสียอุตสาหกรรม (Industrial 

Wastewater)   หรือน ้ าเสียชุมชน (Municipal Wastewater) 
 พฒันารูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านในระบบบ าบดัน ้ าเสียไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 สามารถเลือกวสัดุโครงสร้างหลกัท าดว้ยเหลก็ไร้สนิมเกรด 304 เป็นมาตรฐาน หรือเลือกเกรด 316   ซ่ึงทนทานต่อการ

กดักร่อนไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ข้ึน  ในกรณีท่ีน ้ าเสียมีฤทธิในการกดักร่อนสูงซ่ึงจะช่วยยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองได ้
 ออกแบบใหส้ามารถรองรับปริมาณน ้ าเสียท่ีผนัผวนไดม้าก  รองรับอตัราการไหลของน ้ าไดต้ั้งแต่ 8 ถึง 1,720 ลูกบาศก์

เมตรต่อชัว่โมง 
 ติดตั้งและบ ารุงรักษาง่ายเพียงยดึขาตั้งเขา้กบัแท่นฐานคอนกรีต   สามารถซ่อมแซม ณ จุดติดตั้งไดโ้ดยตรง   
 ผลิตโดยผูน้ าดา้นเทคโนโลยีในการก าจดัเศษวสัดุท่ีติดมากบัน ้ าจากยโุรป   ซ่ึงไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการ 

ISO 9001 : 2000 
 ออกแบบตามมาตรฐาน CE ของยโุรป 
 รับประกนัอายกุารใชง้านนานถึง 1 ปี  มาตรฐานจากผูผ้ลิต 



DRUM TYPE  ROTOSTRAINER range R   
ตะแกรงดักขยะชนิดละเอยีดมากแบบกรงล้อหมุนกรอง 

Z:\03_Product\CATALOGUE\02_ORIGINAL WORD\01_Screening_ตะแกรงดักขยะ\01.10_COSME_Rotostrainner_R_TH.doc page - 2 Dec’09 

 
แหล่งใช้งานและเคลด็ลบัของขนาดช่องตะแกรงดักทีเ่หมาะสมต่อการใช้งาน 
  ในส่วนของน ้าเสียชุมชน (Municipal Waste Water Application) สามารถใชเ้ป็นตะแกรงดกัเบ้ืองตน้ 
(Pretreatment Screen) ส าหรับช่องเปิดขนาด 0.25 – 0.50 มิลลิเมตร, ใชแ้ทนท่ีถงัตกตะกอนเบ้ืองตน้ (Primary 
Treatment in Alternative to Primary Sedimentation Tank) ส าหรับช่องเปิดขนาด 0.25 มิลลิเมตร, ใชส้ าหรับ
กรองไขมนั (Separate the Grease from the Scum) ออกจากไขท่ีลอยหรือสารแขวนลอยท่ีลอยตวั ขนาดตะแกรง
ดกัท่ีเหมาะสมคือ 1.5 มิลลิเมตร , ใชส้ าหรับดกัสารแขวนลอยแบบหยาบและลอยตวัก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัตะกอน 
(Sludge Screening Prior to Mechanical Dewatering) โดยขนาดช่องว่างท่ีเหมาะสมคือ 0.5 – 1.50 มิลลิเมตร, 
ใชส้ าหรับกรองน ้าท่ีผา่นการบ าบดั (Ocean Outfall) โดยขนาดช่องวา่งท่ีเหมาะสมควรเป็น 1.50 มิลลิเมตร 

 
  ในส่วนของน ้าเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste Water Application)  
เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมกลัน่เบียร์ (Brewery) อุตสาหกรรมเคมี (Chemical) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
(Petrochemical), อุตสาหกรรมมะนาว (Citrus), อุตสาหกรรมไม ้(Forestry) โรงซกัลา้ง (Laundry) อุตสาหกรรมแปร
รูปเน้ือสัตว ์(Meat Processing), ห้องอบพ่นสี (Paint Spray Booths), อุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ล้ียง (Pet Food 
Products) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical), อุตสาหกรรมเตรียมอาหาร (Prepared Foods) , อุตสาหกรรมน ้าตาล 
(Sugar Cane), อุตสาหกรรมฟอกหนงั (Tanning) และอุตสาหกรรมทอผา้ (Textiles) 
 
 

เหมาะส าหรับดักกรองน ้ าท้ิงจากลานช าแหละ, 
ถอดกระดูก, แยกคดัช้ินส่วนหรือขบวนการผลิต
อ่ืนๆ เ พ่ือการน าโปรตีน,  ไขมัน,  และน ้ ามัน
กลับไปใช้ได้ใหม่ อีกทั้ งยงัสามารถลดปริมาณ 
BOD, COD, FOG ไดอี้กดว้ย ขนาดท่ีเหมาะสม
ของตะแกรงดกัคือ 0.50 ถึง 0.75 มิลลิเมตร 

 

 
ขนาดตะแกรงในช่วงระหว่ าง  0 .25  – 0 . 50
มิลลิเมตร จะเหมาะสมในการดกัตะกอนและลด
ปริมาณของเสียจากหอ้งพ่นสี 
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ใช้ส าหรับดักขยะในน ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
ระบายสาธารณะตะแกรงขนาด 0.50 มิลลิเมตร จะ
สามารถดกัไขมนั น ้ ามนัและสารแขวนลอยท่ีไม่
ละลายน ้า (Insoluble Solids) ต่างๆ ได ้

 

ในอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย การติดตั้ง
ตะแกรงดกัชนิดละเอียดแบบกงลอ้หมุนจะช่วยลด
ค่าใชจ่้ายในการเดินและบ ารุงรักษาระบบไดเ้ป็น
อย่างมาก ตะแกรงขนาด 0.75 มิลลิเมตร จะ
เหมาะสมต่อขบวนการน ้ าลา้งตน้ออ้ย, เคร่ืองกนั
กระแทกขั้ น ท่ีหน่ึงและสอง (Primary & 
Secondary Cush Cush) และน ้าลา้ง (Ditch Water 
Application) 

 
ผูผ้ลิตผง Resin, ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber), 
Inedible Fats, Waxes, Cellulose Acetate, AVC และ 
Polyethylene มีความจ าเป็นตอ้งใชต้ะแกรงดกัขยะชนิด
ละเอียดแบบกรงลอ้หมุนเป็นอย่างมาก เพ่ือการดกัสาร
แขวนลอยทั้งชนิดท่ีย่อยสลายและไม่สามารถย่อยสลาย
เองได ้(Degradable and Non-biodegradable Solid 
Matter) ตะแกรงกรองขนาด 0.25 – 1.50 มิลลิเมตรจะ
เหมาะสมต่อการใช้งานท่ีจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาเคร่ืองและไดป้ระสิทธิผลสูงสุด 
 
ในขบวนการอุตสาหกรรมช าแหละสัตวปี์กตะแกรงดกั
ขยะขนาดรูกรอง 0.25 ถึง 0.50 มิลลิเมตร จะเหมาะสม
ต่อการใชง้านในการกรองขน (Feathers) หรือเศษไส้พุง 
(Offal) ของสัตวท่ี์ผ่านการช าแหละซ่ึงปะปนมากบัน ้ า
เสีย ท าให้สามารถดักขยะท่ีจะสามารถน ากลบัไปใช้
ประโยชน์ใหมี้ความแหง้เพ่ิมข้ึนและลดมลภาวะทางน ้ า
ลงได ้
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การเตรียมช้ินงานวสัดุจ าพวกผกัและผลไมก่้อน
ขบวนการบรรจุกระป๋อง (Canning), แช่เย็น 
(Freezing) และบรรจุสด (Pre-Packing or Fresh 
Packaging) จะเก่ียวขอ้งกบัขบวนการลา้ง, การแยก
เศษ, เปลือก, เมล็ดหรือกากสารอินทรียต่์างๆ กาก
ส่ิงสกปรกจะตอ้งถูกผ่านขบวนการแยกออกจาก
น ้าจะน าใชก้ลบัไปใชใ้หม่หรือก่อนปล่อยลงสู่ท่อ 

ระบายสาธารณะ ชุด Rotostrainer จะเขา้มาเก่ียวขอ้งเพ่ือขบวนการดงักล่าวแมอ้ตัราความสกปรกจะผนัผวนก็ตาม 
ตะแกรงดกัซ่ึงมีช่องวา่งของซ่ีตะแกรง 0.50 – 1.00 มิลลิเมตรจะถกูน ามาใชเ้พ่ือการดงักล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
น ้าท้ิงจากขบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูป จากปลาทูน่า ปลาซลัมอน, หอย, ซูรูมิ, ปลาแมคคอเรล, ปลาเกลด็แกว้, 
กุง้, ปู หรืออ่ืนๆ จะถูกดกัเศษวสัดุออกก่อนปล่อยลงสู่การบ าบดัขั้นตอนอ่ืนต่อไป เน่ืองจากไขมนั Grease and Oil 
จะสะสมอยู่ในน ้ าท้ิงดงักล่าว ดงันั้นตะแกรงดกัชนิดละเอียดมากมีรูดกัขนาด 0.50 – 0.75 มิลลิเมตรจะถูกน ามาใช้
งานท่ีเหมาะสมหลีกเล่ียง ภาระการท าความสะอาดบ่อยคร้ังไดแ้ละใหก้ากขยะท่ีแหง้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
ตะแกรงดกัขยะชนิดละเอียดแบบกรงลอ้หมุนกรองจะถูกน ามาใชก้บัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากไมเ้พ่ือ
การดกักรอง เปลือกไม ้เศษข้ีเล่ือยหรือเยื่อกระดาษ ตะแกรงกรองขนาดรู 0.50 มิลลิเมตร ไดผ้่านการพิสูจน์ว่าจะให้
ประสิทธิผลสูงปลอดจากการบ ารุงรักษาเพ่ือการกรองสารแขวนลอยใหไ้ดอ้ตัราการไหลกรองสูงสุด 
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ลกัษณะการท างาน  [ How It Works ] 
COSME- Rotostrainer  เป็นตะแกรงดกัขยะชนิดละเอียดมาก   ท างานโดยน ้าเสียจะถูกส่งเขา้มายงัถงัส่งน ้าท่ีมี
ความกวา้งเท่ากนักบัตะแกรงดกัขยะเพ่ือกระจายน ้ าเสียอย่างสม ่าเสมอ และลดความเร็วของน ้ าลง (High Flow 
Velocities are Minimized)   โดยซ่ีตะแกรง (Wedge Wire) ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้มีรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหม ู
(Special Trapezoid Section Profile)  และมว้นเป็นรูปทรงกระบอก   (Cylinder)   เม่ือท างานมอเตอร์จะหมุน
ตะแกรงชา้ๆ  ให้น ้ าเสียไหลลน้ลงสู่ผิวตะแกรงดา้นนอก (Fed Eternally) เศษขยะท่ีปะปนอยู่ในน ้าเสียจะถูกดกั
บริเวณภายนอกตะแกรงและน าพาเศษขยะท่ีติดอยูบ่นตะแกรงออกจากน ้าเสีย  ขยะจะถูกกวาดออกจากตะแกรงโดย
ใบปาด (Wiper / Skimmer Blade) เพ่ือลงสู่ภาชนะรองรับต่อไป   โดยน ้าเสียจะไหลผ่านเขา้สู่ดา้นในของตะแกรง
ทรงกระบอกและไหลผา่นลงสู่ดา้นล่างของตะแกรงในลกัษณะเป็นมวลใหญ่คลา้ยน ้าตก (Cascade) ก่อใหเ้กิดการท า
ความสะอาดตะแกรงอย่างต่อเน่ืองไปในตวั (Creating a Powerful Backwash Action)    นอกจากน้ียงัมีชุดท าความ
สะอาดเสริมจากภายในตะแกรงดว้ยการสเปรยน์ ้าฉีดท าความสะอาดจากดา้นใน   ดว้ยคุณลกัษณะดงักล่าว ท าใหใ้น
การหมุนตวัตะแกรงดกัในแต่ละรอบตะแกรงดกัจะถกูชะลา้งท าความสะอาดพร้อมส าหรับการดกัขยะรอบใหม่ทนัที 
 

 
 

ดว้ยคุณลกัษณะการลา้งอยา่งอตัโนมติัและต่อเน่ืองท าใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้ตะแกรงดกัจะสามารถรองรับปริมาณน ้า 
(Higher  Hydraulic Loading) และดกัปริมาณขยะไดสู้ง (Higher Solid Loading) เม่ือเทียบกบัตะแกรงดกัประเภทอ่ืน
ก่อใหเ้กิดผลการลงทุนท่ีคุม้ค่าและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการเดินระบบต ่า 
อุปกรณ์มาตรฐาน  [ How It Is Built ] 

- กรอบโครงสร้างของแผ่นกรองท าจากเหล็กไร้สนิมเกรด 304 ทั้ งหมด  พร้อมด้วยแผ่นกรองรูป
ทรงกระบอก,    หวัฉีดพ่นท าความสะอาด (Spraying Nozzles),  ใบปาด (Scraper Blade) ท าจากวสัดุ
ชนิดป้องกนัการสึกหรอ  รวมถึงถงัจ่ายน ้าพร้อมส่วนไหลลน้  ถงัรับน ้าและขาตั้งส าหรับยึดติดกบัพ้ืน 

- ชุดเกียร์มอเตอร์ขบัเคล่ือนพร้อมอุปกรณ์ป้องกนัแรงบิดเกิน (Torque Limiting Device) 

- ขนาดช่องวา่งระหวา่งตะแกรงมีใหเ้ลือกตั้งแต่ 0.25 – 3.0 มม. 
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ส่วนประกอบ  [ Components ] 

- ถงัจ่ายน ้า (Feeding Tank)  พร้อมดว้ยทางน ้าลน้และถงัรับน ้าท าจากเหลก็ไร้สนิมเกรด 304 

- แผ่นกรองรูปทรงกระบอก (Filtering Cylinder) ท าจากเหลก็ไร้สนิมเกรด 304  มีหนา้ตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียม
คางหมพูนัเป็นวงตามยาวของทรงกระบอก   ติดตั้งบนโครงถงัรองรับ  พร้อมดว้ยลูกปืนเพ่ือการหมุนแบบ
หล่อล่ืนดว้ยจารบีชนิดท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนาน 

- ใบปาด (Scraper Blade) ส าหรับท าความสะอาดกรงลอ้ตะแกรงดกัขยะ  ท าจากทองเหลือง  (Brass) 
ติดตั้งบนฐานรองท าจากเหลก็ไร้สนิม พร้อมรวมถึงอุปกรณ์ปรับยืดหยุน่ชนิดตั้งค่าได ้

- หวัฉีดพ่นท าความสะอาด (Spraying Nozzles) เพ่ือการท าความสะอาดตะแกรงจากดา้นในเสริมเพ่ิมเติม
จากน ้ากรองชะลา้งโดยตรง 

- ซีลดา้นขา้ง (Lateral Seal) ท าจากพีวีซี  เพ่ือป้องกนัการร่ัวซึมของน ้าออกจากถงั 

- ชุดเกียร์ทดรอบแบบเฟืองตวัหนอน (Worm Screw Reducer)  และ เกียร์แบบเฟืองเฉียง (Helical Gear)  
ประกอบมาพร้อมดว้ยอุปกรณ์ปรับตั้งค่าแรงบิด  (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 
ความร้อนมาตรฐาน Class F  
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พกิดัอตัราการไหล [ Flow Rate Table ] 
 
  Filtering Cylinder 
  Gear Motor 
  Feeding Basin 
  Collecting Basin 
  Scraper Blade 
  Ramp Spraying Nozzles 
  Control Feed Basin 
  Overflow Basin 
 
 
 
 



 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50 

 mm mm mm mm mm mm mm mm 

 36 61 84 102 116 133 143 160 

 63 111 148 185 209 233 251 263 

 89 155 216 264 300 340 366 370 

 115 206 275 344 387 435 467 480 

 176 296 412 500 571 645 694 700 

 320 550 770 980 1150 1300 1570 1720 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRUM TYPE  ROTOSTRAINER range R   
ตะแกรงดักขยะชนิดละเอยีดมากแบบกรงล้อหมุนกรอง 

Z:\03_Product\CATALOGUE\02_ORIGINAL WORD\01_Screening_ตะแกรงดักขยะ\01.10_COSME_Rotostrainner_R_TH.doc page - 8 Dec’09 

 
ขนาดและพกิดั [ Sizing Table ] 
 

 A B C D E F LC   E   U Weight Power 

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kW 

 900 1300 1362 750 525 885 400 100 150 245 0.37 

 1200 1300 1365 750 825 885 700 200 250 285 0.37 

 1500 1300 1365 750 1125 885 1000 200 250 325 0.37 

 1800 1300 1365 750 1425 885 1300 250 300 365 0.75 

 2400 1300 1365 750 2025 885 1900 300 400 450 0.75 

 3750 1550 - 1250 3100 1070 3000 350x2 400x2 1200 1.50 

  Filtering cylinder
  Gear motor with 
  torque limiter
  Feeding basin
  Collecting tank
  Scraping blade
  Rump spraying    
  nozzles  

  Outlet 
 Inlet 
 Overflow 

FOR R20 MODEL 

 A B C D E F G H  L M 

(mm) 
670 600 560 550 493 226.5 111.5 80 358 438 

     60      

 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00  2.50  

 8 13 17 20 23 26 29  32  





    0.18      
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อุปกรณ์เสริม 

 วสัดุทุกอยา่งท าจากเหลก็ไร้สนิม 316 
 ชุดขบัเคล่ือนแบบปรับรอบการท างานได ้(Variable Speed Drive)  ช่วงตั้งแต่ 3.5 – 17.5 รอบต่อนาที 
 Mobile Floodway blade device 
 Pressure piston pump 50 bar 
 ตูค้วบคุมควบคุมการเปิด / ปิด (On –Off Control Box) พร้อมชุดตดัการท างานเม่ือกระแสเกิน (Overload 

Cut-out) ประกอบยึดไวก้บัอุปกรณ์เคร่ืองดกัขยะ 
 ตูค้วบคุมชนิดตั้งสวิทซ์แบบแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electro Magnetic) แผงควบคุมความร้อน (Thermic), ปุ่มปิด-

เปิดทัว่ไป (General Switch) และนาฬิกาปรับตั้งเวลาการท างาน (Timer) 
 ตูค้วบคุมท าดว้ยวสัดุเรซินสังเคราะห์แบบประตู 2 ชั้น สั่งการท างานกวาดขยะโดยอตัโนมติัดว้ยนาฬิกาตั้ง

เวลา (Timer) ระดบัลูกลอยส่งสัญญาณกระด่ิงดงั (Level Sound)   และสวิทซ์หยุดการท างานฉุกเฉิน 
(Emergency Heads Switch) เพ่ือการประกอบติดตั้งบนก าแพงตามมาตรฐาน CEI Rules 

 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 
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โทรศพัท ์ : 0-2934-7390-3 

โทรสาร  : 0-2934-7394  

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