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                                            จากผูพ้ฒันา EUROPELEC SFA ปารีส ฝร่ังเศส 
                                                                                   ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 

โทร.   0-2934-7390-3      แฟ๊กซ์.  0-2934-7394      อีเมล.  sales@envitrade.co.th 

 
 

 คุณลกัษณะเด่นเฉพาะ  (Specific Features & Benefits) 

 

 เหมาะส าหรับงานบ าบัดน ้ าเสยีนิคมอุตสาหกรรม น ้าเสีย
ชมุชนขนาดใหญ ่ โรงงานปิโตรเคม ีโรงงานผลติไฟฟ้า โรง

กลัน่น ้ามัน  ฯลฯ  

 ใบพัดท าดว้ยไฟเบอร์กลาสเรนฟลอสโพลเิอสเตอรห์ลอ่ขึน้
รูปพรอ้มโครงใยเหล็กเสริมแรง มีลักษณะรูปทรงแบบ 

Turbine ลักษณะเฉพาะ ภายในบรรจุโฟมยูรเีทนลอยตัวได ้
โดยตัวเอง ใหป้ระสทิธิภาพต่อการกระจายน ้าเพื่อการรับ

ออกซเิจนในวงกวา้งและดดูน ้าเพือ่การหมนุวนไดล้กึ  
 ผ่านการตดิตัง้ในโครงการใหญ่ๆ ภายในประเทศไทยมา

มากมาย 

 มใีหเ้ลอืกครอบคลมุตัง้แตข่นาด 2 - 125 แรงมา้ 
 เลือกใชว้ัสดุที่มีคุณภาพสูงรับประกันอายุการใชง้านที่

ยาวนาน ลดคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารุง 
 เครือ่งเตมิอากาศไดผ้่านการทดสอบในบอ่ทดสอบทีจ่ าลอง

มาจากบอ่บ าบัดจรงิและรวมถงึผ่านการทดสอบในบอ่บ าบัด

จรงิ ใหป้ระสทิธภิาพการเตมิอ๊อกซเิจนดว้ยตัวเลขทีเ่ป็นจรงิ
และสูงกว่าที่มีในทอ้งตลาด มีประสิทธิภาพการเติม

อ๊อกซเิจน ณ สภาวะมาตรฐาน (Standard Oxygen Transfer Efficiency) ระหวา่ง 1.6 และ 2.4  kg/O2/kWh 
ขึน้อยูก่บัสภาวะการท างาน 

 ทกุขนาดรุ่นของเครื่องเตมิอากาศ EUROPELEC LFT Turbine แบบรอบชา้ไดรั้บการออกแบบใหก้ าลังใชง้าน 
(Power Consumption) เทา่กับก าลังของมอเตอร ์(Power Display On The Motor) เป็นการใชพ้ลังงานอย่าง

คุม้คา่ 

 

บ่อทดสอบประสิทธิภาพ 

ขนาด 1,000 ลบ.ม. 
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ลกัษณะการท างาน 
ดว้ยจุดประสงคห์ลักของระบบเตมิอากาศในน ้าเสยีทีต่อ้งครอบคลุม

การท างานร่วมกนัในสองคณุลกัษณะ กลา่วคอื 
  ตอ้งกอ่ใหเ้กดิการกวนผสมเพือ่ใหอ้นุภาคของของแข็งยังคงความ

เป็น 

     อนุภาคแขวนลอยเป็นเนือ้เดยีวกนัไมต่กตะกอน 

  ตอ้งกอ่ใหเ้กดิเตมิออกซเิจนใหแ้กน่ ้าอยา่งเพยีงพอซึง่เป็นสว่นส าคญั 

    เพือ่การบ าบดัน ้าเสยี 

เครื่องเติมอากาศชนิดผิวน ้ าแบบรอบชา้เป็นเครื่องเติมอากาศที่

เ หมาะส าห รับติดตั ้ง ในบ่อป รับสภาพและกวนผสมน ้ า เสีย 

(Equalization Tank), บอ่เตมิอากาศ (Aeration Tank), สระเตมิ

อากาศ (Aerated Lagoon), ควูนเวยีน (Oxidation Ditch), บอ่ย่อย

ตะกอน (Aerobic Digestion Tank) มีทัง้เป็นชนิด ทุ่นลอย 

(Floating Type) และชนดิ ยดึกับที ่(Fixed Type) ผลติจากประเทศ

ฝร่ังเศส ใบพัดของเครื่องเติมอากาศท าดว้ยวัสดุไฟเบอร์กลาส

เสรมิแรง (Fiberglass Reinforced  Polyester) หลอ่ส าเร็จมรีูปทรงทีไ่ดรั้บการออกแบบเพือ่ความคงทนถาวรและมี

ประสทิธภิาพการเตมิและแพร่กระจายอ๊อกซเิจนไดส้งู เครือ่งเตมิอากาศแต่ละตัวประกอบดว้ยอุปกรณ์ คอื ชดุมอเตอร์

ขับเคลือ่น, ชดุเกยีรท์ดรอบ, เพลากลาง, ใบพัดเตมิอากาศโครงยดึแทน่ หรอืโครงทุน่ลอย พรอ้มแขนโยงยดึพรอ้มการ

เตรยีมผวิและเคลอืบผวิป้องกนัการกดักร่อนของสว่นโลหะ 
 

มาตรฐานของอุปกรณ์ 

ใบพดัเตมิอากาศ (IMPELLER) 
ตัวใบพัดเป็นอสิระไม่ตดิขัดอุดตัน มีลักษณะเคลือ่นตัวไดร้าบเรียบไม่เกดิอาการสั่น

ในขณะหมุน วัสดุของใบพัดเตมิอากาศท าดว้ยไฟเบอร์กลาสเรนฟลอสโพลเิอสเตอร ์

หล่อเป็นชิน้สว่นเดยีวส าเร็จรูปจากโรงงาน ภายในตัวใบพัดบรรจุดว้ยโฟมโพลยีูรเิทน

และเสรมิดว้ยโครงเหล็กในแนวรัศมเีพือ่เสรมิตัวใบพัดใหม้ั่นคงแข็งแรง โครงใยเหล็ก

จะเชือ่มตอ่กบัเพลากลางใบพัดซึง่จะยดึตดิกบัเพลากลางของเครือ่งเตมิอากาศทีต่อ่มา

จากชดุขับเคลือ่น วัสดไุฟเบอรก์ลาสทีใ่ชผ้ลติใบพัดเป็นชนิดทีม่คีวามทนทานตอ่การ

สึกหรอและการสึกกร่อน รูปลักษณะของตัวใบพัดเป็นแบบครีบเทอร์ไบน์ มี

ประสทิธภิาพอยา่งสมบรูณ์ในการกวนผสมและการเตมิอ๊อกซเิจนใหแ้กม่วลจุลชพีในน ้า

เสียหรือมวลตะกอนและสามารถหมุนกวนน ้ าเสียโดยไม่มีการอุดตันขึ้น มีความ

ถ่วงจ าเพาะนอ้ยกว่า 1 เพื่อตัวใบพัดจะไม่จมน ้าในกรณีเกดิการหลุดและช่วยใหก้าร

ประกอบตดิตัง้เป็นไปโดยงา่ย 

ชุดขับเคลือ่น (Motor and Gear Reducer) 
ประกอบดว้ยมอเตอรย์ดึตดิกับเกยีรท์ดรอบโดยใชห้นา้แปลนเป็นตัวยดึตัวมอเตอร์

ทนต่อสภาวะการใชง้านทีก่ัดกร่อน มีมาตรฐานเทยีบเท่ามาตรฐาน IEC หรือ 

NEMA ขดลวดมอเตอรเ์ป็นชนดิกันความชืน้ (NON-HYDROSCOPIC) วัสดตุัวเสือ้

หุม้มอเตอรเ์ป็นเหล็กหลอ่ (CAST IRON) การป้องกันความชืน้และฝุ่ นระดับ IP 55 

ตัวมอเตอร์มีฝาครอบดา้นบน (CANOPY CAP) เพื่อป้องกันน ้าฝนตกลงมาใน

แนวดิง่เขา้สูม่อเตอร ์ 

เกยีรท์ดรอบถกูออกแบบมาใหแ้ข็งแรงทนทานตอ่การใชง้านหนักตลอด 24 ชัว่โมง

ตอ่วนัโดยใชน้ ้ามันเกยีรเ์ป็นตวัหลอ่ลืน่ ประกอบดว้ยเกยีรเ์ฟืองเฉียง เหมาะส าหรับ

การตดิตัง้ในแนวดิง่ เพลาเกยีรอ์อกแบบมาใหร้องรับการใชง้านหนักมากเป็นพเิศษ

โดยไม่เกดิการบดิงอ มลีกูปืน (Bearing)  ทีป่ลายเพลาดา้นออก (Output Shaft) 

อย่างนอ้ย 2 ตัวชนิดเสริมแรง ออกแบบมาใหส้ามารถรับน ้าหนักแรงบดิไดม้าก
เพยีงพอ 
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ข้อมูลด้านเทคนคิเคร่ืองเติมอากาศแบบผวิน ้ารอบช้าชนิดยดึติดกบัทีแ่ละชนิดทุ่นลอย 
kW 2 2 4 6 8 9 11 15 19 22 30 37 45 55 75 90

Hp 2 3 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125

Mean tip speed (m/s) 2.6 3.5 4 4.8 4.5 4.5 5 5.2 4.7 4.7 5.5 5.9 5.9 5.5 5.5 6.5

Service factor of reducer

Basin dia. (minimum) (m.) 8 9 12 13 15 18 21

Basin dia. (maximum) (m.) 12 17 21 33 34 35 38 40 45 50

Minimum liquid level (m.) 2.2

Maximum liquid level (1) (m.) 4.2 4.5 4.8 4.8

Maximum liquid level (2) (m.) 5

Dia. of the spray (m.) 4.5

Zone effected by turbine (m.) 30 32 36 48 51 70 80 82

Average weight** (kg) 160 160 190 210 340 360 390 510 690 700 900 1230 1260 1450 1850 2100

45 75 9060

POWER OUTPUT

5.5

3.6 4.2 5.5 6.0

4 4.5

10 15 30

1.5 1.8

4.8 4.8

2

5

2.4

6.6 7.5 8.0

2.8 3 3.5 3.8 4

2 minimum

5 7 10 11

 
(1) According to the geometry of the basin.  Aerator alone (ขึน้อยูก่บัรปูลกัษณะของบอ่บ าบดั กรณีตดิตัง้เพยีงเครือ่งเตมิอากาศ) 
(2) With draft tube. (กรณีตดิตัง้โครงหลอดดดูเสรมิบรเิวณกน้บอ่เพือ่การดงึน ้าไดล้กึขึน้) 
The maximum and minimum data can be changed according to the geometry of the basin 
Contact us for the power more than 90 kW 
**  These data are not contractual and can change at anytime.  Contact us for any particular project 

 
 

 

มอเตอรข์บัเคลือ่น (Driving Motor) 
 การป้องกนัความชืน้และฝุ่ นระดบั 

IP 55 
 ป้องกนัละอองน ้าเขา้ 
 มรีะบบระบายอากาศอยูภ่ายนอก 
 มฝีาครอบดา้นบนป้องกนัฝน 

 

เกยีรท์ดรอบ  (Gearbox) 
  ออกแบบมาอย่างแข็งแรง เสริมดว้ยลูกปืน

เสรมิแรง (Reinforced Bearing) ทนทานตอ่การ
รองรับแรงในแนวรัศม ี(Radial Load) 

 ออกแบบใหม้แีรงบดิของหอ้งเกยีรส์งูกวา่แรงบดิ
ทีเ่กดิขึน้จรงิ Service Factor  2 เทา่ 

  รับแรงแขวน (Axial Thrust Load) ไดม้ากเกนิ
พอ และเลอืกใชล้กูปืนชนดิกันน ้า (Watertight  
Bearing)  

 ใชล้กูปืนชนดิ L10 Life Bearing   1000,000 

ชัว่โมง  
 

ใบพดัเตมิอากาศ (THE ROTOR) 

ท าดว้ยไฟเบอร์กลาสเรนฟลอสโพลิเอสเตอร ์
ภายในตัวใบพัดบรรจุดว้ยโฟมโพลยีูรเิทน เสรมิตัว
ใบพดัใหม้ัน่คงแข็งแรง มโีครงใยเหล็กเชือ่มตอ่กับ
เพลากลางใบพัด (ซึง่จะยดึตดิกับเพลากลางของ
เครื่องเตมิอากาศที่ต่อมาจากชุดขับเคลื่อน สลัก
และน๊อตที่ใชย้ึดท าจากเหล็กกลา้ไรส้นิมสแตน
เลสสตลี) ชนดิวัสดไุฟเบอรก์ลาสทีใ่ชผ้ลติใบพัดมี
ความทนทานต่อการสึกหรอและสึกกร่อน มี
ประสทิธภิาพอย่างสมบรูณ์ในการกวนผสมและเตมิ
อ๊อกซเิจนแก่มวลจุลชีพในน ้าเสีย รูปทรงใบพัด
แบบเทอร์ไบน์เป็นอสิระไมต่ดิขัดอุดตัน มลีักษณะ
เคลือ่นตวัไดร้าบเรยีบไมเ่กดิอาการสั่นในขณะหมนุ
มคีวามถว่งจ าเพาะนอ้ยกวา่ 1 ตัวใบพัดจะไมจ่มน ้า
ในกรณีเกดิการหลดุหรอืชว่ยใหก้ารประกอบตดิตัง้
เป็นไปโดยงา่ยและสะดวก 
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   ตัวอย่างงานติดตัง้ของ EUROPELEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              ผู้น าด้านเทคโนโลยี 
  ผูคิ้ดคน้เคร่ืองเติมอากาศรูปแบบใบพดัไฟเบอร์กลาสเสริมแรงรูปทรงเทอร์ไบน์ จากฝร่ังเศส  

มีประสบการณ์มากวา่ 40 ปี ดว้ยผลงานการติดตั้งในประเทศไทย โดย Envitrade และทัว่โลก  
  
 ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย 

 

บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั 
396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ  10310 

โทรศัพท ์: 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  

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

3 x 45 kW 4 x 45 kW 

4x45 kW 3x45 kW 2x11 kW 

 


