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คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ  (Specific Features & Benefits) 

 

 ใหป้ระสทิธภิาพในการเตมิออ๊กซเิจนไดส้งู มผีลทดสอบจากหน่วยงานกลางทีเ่ชือ่ถอืไดย้นืยัน 

 ใหก้ารกวนผสมในบ่อไดอ้ย่างยอดเยีย่มทัง้ดา้นการกระจายน ้า อัตราความเร็วและระยะในการเคลือ่นตัวของน ้า มผีลการ
ทดสอบยนืยันแน่นอน 

 พัฒนารปูแบบใหส้อดคลอ้งกับการใชง้านในบอ่เตมิอากาศไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 ออกแบบใชไ้ดท้ัง้กับระบบบ าบัดแบบ Aerated Lagoon, Activated Sludge, Oxidation Ditch , Sequantial Batch 
Reactor อกีทัง้ยังเหมาะสมกับ Equalization Tank , Sludge Digestion Tank 

 รับประกันอายกุารใชง้านนานถงึ 3 ปี มาตรฐานจากผูผ้ลติโดยไมม่เีงือ่นไข 

 ใหฟ้องอากาศทีฝ่อยละเอยีดมากถงึ 2 มลิลเิมตร เป็นไปตามมาตรฐานการจ าแนกฟองฝอยอากาศทีล่ะเอยีดของ U.S. EPA-
600/2-82-003 

 วัสดโุครงสรา้งหลักท าดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นมิ ทนทานตอ่การกัดกรอ่นไดโ้ดยสมบรูณ์แบบ 

 มขีนาดใหเ้ลอืกตัง้แต ่2 แรงมา้ (2 ทุน่) ถงึขนาด 100 แรงมา้ (8 ทุน่) ส าหรับมอเตอรช์นดิ 50 เฮริทซ ์

 มลีูกปืนชนดิหล่อลืน่ดว้ยน ้าประคองอยู่ส่วนล่าง ท าใหลู้กปืนของชุดมอเตอรข์ับเคลือ่นไม่ตอ้งท างานหนักแบบแรงแขวน 
(Overhung Load) เครือ่งจักรจงึมอีายใุชง้านไดย้นืยาวกวา่ 

 ดว้ยรปูทรงใบพัด (Impeller) ทีเ่กดิจากการคน้ควา้วจัิย สง่ผลใหเ้กดิการกระจายปยุฟองอากาศ (Plume) แก่น ้าไดก้วา้งและ
ไกลดว้ยความเร็วในการเคลือ่นตัว 1 ฟุตต่อวนิาท ี(0.35 เมตรต่อวนิาที) สูงกว่าผูผ้ลติทุกรายในทอ้งตลาด มผีลทดสอบ
เปรยีบเทยีบเป็นขอ้พสิจูนช์ดัจากหน่วยงานกลาง (Third Party) ท าใหเ้กดิการแพร่มวลฟองฝอยอากาศสู่น ้าไดม้ากกว่าและ
ไกลกว่า ซึง่เป็นผลใหเ้กดิการแพร่กระจายอ๊อกซเิจน (Oxygen Dispersion) และใหป้ระสทิธภิาพการเตมิอ๊อกซเิจน 
(Oxygen Transfer Rate) ทีส่งูกวา่ 

 ตดิตัง้และบ ารงุรักษาง่าย สามารถซอ่มแซม ณ จุดตดิตัง้ไดโ้ดยตรง โดยไมจ่ าเป็นตอ้งน าขึน้มาซอ่มแซมภายนอกบอ่บ าบัด 

 ผลติจากผูเ้ป็นตน้แบบในการคดิคน้เครือ่งเตมิอากาศแบบ Aspirating  (Jet) Aerator มากว่า  35  ปี   (ตัง้แต่ ค.ศ. 1974  :  
พ.ศ. 2517) 
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ตน้แบบของอปุกรณบ์ าบดัน ้าอยา่งมีคณุภาพ 

A Tradition of Water Quality ….. 

 
Aeration Industries International, Inc. 
(AIII) ไดร้ับการยอมรับอย่างกวา้งขวางใหเ้ป็น
ผูน้ าในการบ าบัดน ้าเสีย ทัง้น ้าเสยีชุมชนและน ้า
เสยีอุตสาหกรรม เหนือจากนัน้ยังครอบคลุมรวม
ไปถงึอุตสาหกรรมการเพาะพันธส์ัตวน์ ้า การฟ้ืนฟู
สภาพของทะเลสาบ แมน่ ้า แหล่งน ้าและท่าเทยีบ
เรอื และรวมถงึถูกน ามาใชอ้ย่างกวา้งขวางในการ
ปรับปรงุคณุภาพน ้าของสระน ้าภายในสนามกอลฟ์ 
AIII ก่อตัง้โดย Mr. Joseph Durda  ในปี ค.ศ. 
1 9 7 4  ( พ . ศ .  2 5 1 7 )  ร่ ว ม กั บ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบรหิาร CEO และ กรรมการผูจั้ดการใน

ปัจจุบัน Mr. Daniel Durda บตุรชาย AIII ประสพ
ความส าเร็จอย่างมากมายก็ดว้ยผลติภัณฑเ์รอืธง 
AIRE-O2 Surface – Mounted Aspirating 
Aerator เครือ่งเตมิอากาศยดึเกาะบนผวิน ้าแบบ
ดูดพ่น AIRE-O2  (หรอืทีค่นไทยบางส่วนไดตั้ง้
ศัพทน์ิยามใหม่ใหเ้รยีกง่ายว่า Jet Aerator) ได ้
ถูกกล่ันกรองมามากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของ
ศตวรรษในดา้นการคน้ควา้และพัฒนา 

ดว้ยความแน่วแน่ที่จะท าใหเ้ครื่องเติมอากาศ 
AIRE-O2  ดพีรอ้มไม่มทีีต่ ิAeration Industries 
International, Inc จงึไดทุ้่มงบลงทุนในงานดา้น
การวจัิยคน้ควา้พัฒนาและคงการลงทุนไวอ้ย่าง
ต่อเนื่อง อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในงานดา้น
การวจัิยซึง่มคีวามสามารถในขัน้ดเีลศิ และซึง่ถูก
ควบคุมตรวจสอบบันทึกดว้ยเครื่องมือวัดระบบ
คอมพวิเตอร์ล ้ายุคถูกจัดไวเ้พือ่ใหค้วามสามารถ
ใชใ้นการควบคุมอย่างต่อเนื่องและวัดระบบการ

ท างานต่างๆ ในดา้นการวิจัยพัฒนาไดอ้ย่าง
มากมาย 

 
 
 
 

หัวใจหลักของศนูยว์จัิยและพัฒนาถกูก าหนดไว ้
ที่บ่อทดสอบขนาดใหญ่ความจุ  100,000 
แกลลอน (378 ลบ.เมตร) ซึง่มเีพยีงหนึง่เดยีว
ในอุตสาหกรรมดา้นนี้ ดว้ยความลกึบ่อทดสอบ
ที่มากกว่า 18 ฟุต (5.5 เมตร) พรอ้มหอ้ง
กระจกใตร้ะดับน ้าท าใหส้ามารถมองเห็นการ
ท างานของเครื่องเติมอากาศบรเิวณใตน้ ้ าได ้
อยา่งชดัเจน 

ดว้ยมุมมองใตน้ ้า (Below-Water View) ท าให ้
นักวจัิยในหลากหลายดา้นและผูเ้ชีย่วชาญดา้น
คุณภาพน ้าสามารถมองเห็นสิง่ทีย่ากจะแลเห็น
ของสิง่ที่อยู่ใตน้ ้าในลักษณะ “ท่องไปกับการ
คน้ควา้” ต่ออุปกรณ์เตมิอากาศและระบบการ
เตมิอากาศไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
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ทฤษฏีของการท างาน Theory of Operation….. 
 

AIRE – O2 
Aspirator Aerator เป็นเครือ่งเตมิอากาศชนดิผวิน ้า ท างานโดยการดูดอากาศจากบรรยากาศภายนอก (Atmospheric 

Air) ผา่นรดูดูอากาศเหนอืผวิน ้า (Opening Port) สง่ผา่นแกนเพลากลวง (Hollow  Shaft) ซึง่ต่อเขา้กับใบพัด (Impeller) ทีจ่มอยู่ใต ้
น ้า หมุนขับเคลือ่นโดยมอเตอรไ์ฟฟ้าซึง่ตดิตัง้อยู่เหนือผวิน ้า ในการหมุนขับใบพัดจะดันน ้าใหเ้กดิความดันทีแ่ตกต่างจากสภาวะกึง่
สูญญากาศทีป่ลายเพลา ท าใหอ้ากาศจากบรรยากาศเหนือผวิน ้าถูกดูดผ่านรูเปิดบนเพลาเขา้มาในแกนเพลากลวงและผ่านหัวจ่าย
อากาศ (Diffuser) เป่าอากาศเขา้ไปในน ้าเสยีในแนวระนาบ (Horizontal Direction) ดว้ยความเร็วสูง ในลักษณะของฟองฝอย
ละเอยีด (Fine Bubble) ขนาด 2.0 มลิลเิมตรใกลเ้คยีงกับขนาดและคุณสมบัตทิีก่ าหนดไวใ้น U.S. EPA ; Report Number EPA-
600/2-82-003 ในรปูแบบของฟองละเอยีดที ่2.2 มลิลเิมตร  เพือ่การกระจายเป็นอ๊อกซเิจนเตมิแก่มวลน ้าเสยี ท าใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ
ในการเตมิอากาศทีส่งู จากการทีอ่อ๊กซเิจนถกูสง่ผา่นสูน่ ้าและสูจุ่ลนิทรยีใ์นหว้งเวลาของการสัมผัส (Hang Time) กับฟองฝอยอากาศ
ทีล่ะเอยีด โดยการรวมกันของการออกแบบใบพัดซึง่หาทีเ่ปรยีบไม่ไดข้อง AIRE – O2  และการกวนผสมในแนวนอนระนาบ 
(Horizontal Flow Mixing) จะกอ่ใหเ้กดิการแพรก่ระจายออ๊กซเิจน (O2 Dispersion) ใหส้ิง่ทีด่ทีีส่ดุแกข่บวนการบ าบัดน ้าเสยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

อากาศจากบรรยากาศอา
อากาศภายนอก 

(Atmospheric Air) 

       ออ๊กซเิจนละลาย 

(Dissolved Oxygen) 

มอเตอรข์บัเคลือ่น 
(พรอ้มกลอ่งตอ่สายไฟ) 

Electric Motor 
(W/Wiring Terminal Box) 

ยอยหมนุ 

Universal Joint 

รอูากาศเขา้/เสือ้หุม้ 

Air Intake Ports/Housing 

ลกูปืนหลอ่ลืน่ดว้ยน า้ 
Lower Bearing 

ใบพดัสทิธบิตัร 

Proprietary 

หนา้แปลนยดึ 
Mounting Flange 

เพลากลางกลวง 

Hollow Shaft 
เสือ้หุม้เพลา 

Unit Housing 

ปลอกสวม 

Wear Sleeve 

หวัจา่ย 
Diffuser 
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การแพรก่ระจายของออ๊กซิเจน -  หวัใจของการเติมออ๊กซิเจนอยา่งมีประสิทธิภาพ..... 


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ประสิทธิผล  Performance Efficiency….. 

  
AIRE – O2 

Aspirator Aerator ผลติจากวัสดทุีม่คีวามคงทนปราศจากการกัดกรอ่น ถกูออกแบบและผา่นการทดสอบมาเพือ่การเตมิ

อากาศและการกวนทีม่ปีระสทิธภิาพสูง ดังปรากฏผลทดสอบประสทิธภิาพการเตมิอากาศตามตารางดา้นล่าง ซึง่ทดสอบโดย
หน่วยงานกลางในสหรัฐอเมรกิา สามารถน าไปใชก้ับระบบบ าบัดน ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม จากชมุชนและเทศบาลต่างๆ ได ้
อยา่งเหมาะสม 

 
นอกจากนี้บรเิวณเพลากลาง AIRE – O2  ซึง่เป็นทางผ่านของอากาศ (Air Path) จะมลีักษณะกลวงท าใหอ้ากาศไหลผ่านไปยังหัว
จ่ายอากาศบรเิวณใบพัดไดม้ากและสะดวก อกีทัง้ดว้ยมาตรฐานของอุปกรณ์ซึง่มแีผ่นป้องกันการเกดิน ้าวน (Vortex Shield) เพือ่
ชว่ยป้องกันความเสยีหายแกใ่บพัดจากการเกดิปรากฏการณ์  Cavitations  กระท าต่อใบพัดระหว่างการท างานไดด้ว้ยลูกปืนส าหรับ
รองรับบรเิวณชว่งลา่งเป็นชนดิหลอ่ลืน่ดว้ยน ้าปราศจากความตอ้งการในการซอ่มบ ารุงดว้ยการอัดจารบหีล่อลืน่ใดๆทัง้สิน้ อกีทัง้ทุก
ชิน้สว่นไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถถอดเปลีย่นไดใ้นสนามโดยไมจ่ าเป็นตอ้งยกออกไปเปลีย่นนอกบรเิวณ 

 

 
 

 

การบ าบัดน ้าเสยีโดยระบบการเตมิอากาศจะไม่มปีระสทิธผิลในการน าพาอ๊อกซเิจนที่สมบูรณ์และสม ่าเสมอโดยปราศจากการ
แพรก่ระจายออ๊กซเิจนไดท้ั่วถงึทัง้บอ่บ าบัด ถงึแมว้า่จะมรีะบบมากมายทีอ่อกแบบมาเพือ่การเตมิอากาศแก่น ้าเสยี แต่ไม่มรีะบบใด
ทีม่ปีระสทิธภิาพใหก้ารแพรก่ระจายออ๊กซเิจนเป็นไปโดยสม ่าเสมอดังเชน่ ระบบการเตมิอากาศของ AIRE-O2 ระบบทั่วไปเชน่ หัว
จ่ายอากาศ (Diffused Air) ระบบเครือ่งเตมิอากาศแบบการดูดสาดน ้าใหก้ระจายทีผ่วิ (Surface Splashes) และระบบระหัดกรงลอ้
กังหัน (Rotors) จะมขีอ้จ ากัดต่อการส่งผลกระทบต่อพืน้ที ่(Limit Areas of Influence) มโีอกาสเกดิการไหลลัดวงจร (Causing 
Short – Circuiting) เกดิจุดบอด (Dead Zones) ภายในบอ่บ าบัดและเกดิการเตมิอากาศไดไ้ม่สมบูรณ์ (Partial Aeration)  โดยที่
เครือ่งเตมิอากาศแบบดูดพ่นของ AIRE-O2 จะใหเ้กดิการไหลวนในแนวระนาบและในรูปแบบการหมุนวน (Horizontal & Circular 
Flow Pattern) ท าใหเ้กดิการหมุนวนของน ้าและอากาศทั่วทัง้บ่อบ าบัด การกวนผสมจะก่อใหเ้กดิกระแสการหลั่งไหลของ
ออกซเิจนในแนวระนาบในความเร็วทีส่งู ซึง่จะกวาดสารแขวนลอยไปดว้ยอย่างทั่วถงึ ก่อใหเ้กดิการแขวนลอย เพือ่การบ าบัดทาง
ชวีภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นผลสุดทา้ยใหเ้กดิการบ าบัดน ้าเสยีทีด่ขี ึน้  ลดบโีอด ี(BOD) และสารแขวนลอย (SS) ไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิลสงู 
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ขอ้พิสจูนอ์ย ูท่ี่การกวนผสม The Proof is in the Mixing….. 
 

ดว้ยระบบเครือ่งเตมิอากาศแบบดูดพ่น AIRE-O2  รูปแบบการหมนุวนในแนวระนาบถกูก่อตัวขึน้ และถกูควบคุมใหเ้กดิการบ าบัดทีม่ปีระสทิธภิาพสูง
เพยีง หนึง่เดยีวทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการตา้นจากการเคลือ่นตวัของน ้าคอืแรงเฉื่อย (Inertia ) หากเมือ่แรงเฉื่อยถกูเอาชนะได ้พลงังานทีถ่กูใชเ้พยีงแตน่อ้ยก็
จะเพยีงพอเพือ่คงสภาวะความเร็วตา่งๆ ของการไหล ความสามารถในการกวนผสมในแนวระนาบ (Horizontal Mixing Capability) และรูปทรงการ
เคลือ่นตวัของการไหล (Flow Pattern)ไดถ้กูแสดงไวอ้ย่างชดัเจนดว้ยการทดสอบโดยมหาวทิยาลัย Auburn University สหรัฐอเมรกิา เกลอื (Salt) 
และสยีอ้ม (Dye) ถกูอดัเขา้ไปในสระพรอ้มการบรรจเุครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพน่ AIRE-O2 ขนาด 3 แรงมา้เพยีงหนึง่ตวั รปูลักษณะการเคลือ่นตัวของ
สยีอ้มซึง่แสดงไวต้ามรูปดา้นลา่งไดพ้สิจูน์ถงึประสทิธผิลอย่างเรา้ใจของเครือ่งเตมิอากาศแบบดูดพ่น AIRE-O2ทัง้นี้รวมถงึการด าเนนิการทดสอบ
จ าเพาะ โดยการอัดเกลอืไดถ้กูบันทกึดว้ยเอกสารของการกวนผสมจากบนสูล่า่ง จากขา้งหนึง่ของสระไปยังอกีขา้งหนึง่ของสระ การกวนผสมอย่าง
สมบรูณ์และคงตวัไดถ้กูพสิจูนอ์ยา่งชดัแจง้จากบนผวิน ้าสูท่อ้งน ้า 
จากภาพดา้นลา่งเป็นขอ้พสิจูนท์ีย่นืยันไดว้า่ทัง้การเตมิอากาศโดยเครือ่งเตมิอากาศชนดิผวิน ้าแบบสาดน ้า (Surface Splashier Systems) และแบบใช ้

เครือ่งเป่าลมร่วมกับหัวจ่ายอากาศ (Blower / Diffuser) มขีอ้จ ากัดในสว่นของพืน้ทีท่ีถ่กูกระท า (Areas of Influence) กอ่ใหเ้กดิสภาวะจุดบอดที่
อากาศแพรก่ระจายไมถ่งึใน บอ่ แตด่ว้ยรปูแบบการไหลแบบถกูชกัจงู (Induced Flow) ของเครือ่งเตมิอากาศ AIRE-O2 ท าใหก้ารถกูเฉือนแบบฝนปยุ
ของน ้าเป็นไปไดน้อ้ยหรอืแทบไมเ่กดิขึน้เลย หากเทยีบกบัรปูแบบดัง้เดมิของเครือ่งเตมิอากาศชนดิรอบเร็วแบบสาดกระจายน ้าออก ซึง่ตอ้งดดูน ้าเสยี
ผา่นสว่นทีข่ดเป็นเกลยีว (Volute) ใหเ้กดิการเฉือนของน ้า 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

บททดสอบของ 3 ระบบเตมิอากาศ  (Three Systems Put to the Test) 

 

รปูแบบการใชเ้ครือ่งเตมิอากาศ AIRE-O2 แบบสง่ผา่น (AIRE-O2 Flow – 

Linkage : 
จะเห็นไดว้่าดว้ยเครื่องเติมอากาศแบบอัดพ่นจัดวางหลายๆ ตัวอย่างต่อเนื่องกัน

ก่อใหเ้กดิรูปแบบการเคลื่อนตัวของอากาศและน ้าในแนวระนาบ (Horizontal Flow 
Pattern) กอ่ใหเ้กดิการสง่ถา่ยออกซเิจนเขา้สูน่ ้าไดส้งูสดุ เกดิการเพิม่ประสทิธภิาพการ
แพรก่ระจายของออกซเิจนไดส้งูสดุ และเกดิการกวนผสมไดท้ั่วมวลอณูทุกปรมิาตรของ

บ่อ เป็นผลท าใหเ้กดิการเคลื่อนตัวของออกซเิจนในรูปทรงที่ใหเ้กดิการกวนผสมได ้
ทั่วถงึ เกดิการแขวนตะกอนในน ้า และรักษาสภาวะอณุหภมูขิองน ้าไดค้งทีต่ลอดทัง้ปี 
 

  รปูแบบการใชเ้ครือ่งเตมิอากาศชนดิผวิน า้แบบรอบ (Surface Aeration) :  

จะเห็นไดว้า่พืน้ทีก่ารบังเกดิผลจากการท างานของเครือ่งเตมิอากาศชนดิผวิน ้าแบบรอบชา้
เป็นไปโดยขอ้จ ากัด 

 
  รปูแบบการใชเ้ครือ่งเป่าอากาศกบัหวัจา่ยอากาศ (Blower/Diffuser System) :  

โดยทีข่นาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางทีบ่ังเกดิผลในแตล่ะหัวจา่ยจากระบบการเตมิอากาศดว้ยหัวจา่ย 
อากาศมขีอ้จ ากัดท าใหต้อ้งใชห้ัวจา่ยอากาศจ านวนมากเพือ่ใหค้รอบคลมุการกระจายออก 
ซเิจนทกุพืน้ทีผ่วิของบอ่ / สระเตมิอากาศซึง่พบวา่พืน้ทีส่ว่นมากยังคงปกคลมุดว้ยหมิะจาก 

ความไมเ่พยีงพอตอ่การเตมิอากาศและการกวนผสมและจะสงัเกตเพิม่เตมิไดว้า่เกดิชอ่ง 
เปิดจากการแพรก่ระจายอากาศของหัวจา่ยอากาศในแตล่ะจดุไมเ่ทา่กันซึง่เป็นขอ้บง่ชี ้

ถงึเกดิการอดุตันทีผ่วิหนา้ของหัวจา่ยจากตะกรัน (Scaling) และจากเมอืก (Fouling) ขึน้ 

 
ภาพมมุสงูในชว่งหนา้หนาว 

32 นาทผีา่นไป 
 เกดิการกวนผสมอยา่งสมบูรณ์ 

หลงัจาก 16 นาท ีเร ิม่ดว้ยการเตมิสยีอ้ม 8 นาทตีอ่มา 

รปูแบบการตอ่ประสานของฟองฝอยอากาศโดย
เครือ่งเตมิอากาศ AIRE-O2   
ดว้ยระบบจดลิขสิทธิ์ของ  AIRE-O2  จ ะก่อให เ้กิด
ความสามารถในขบวนการเชือ่มต่อประสานของฟองฝอย
อากาศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะใหเ้กิดการละลายของ

ออกซเิจนในระดับทีส่งู มคีวามสามารถในการกวนผสมที่
เหนอืกวา่ เกดิการบ าบัดไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลตลอดทัง้ปี 

และตอ้งการบ ารงุรักษาทีต่ ่า การจัดวางเครือ่งเตมิอากาศ 
AIRE-O2  หลายๆ ตัวต่อเนื่องกันจะเกิดการเชื่อมต่อ

ประสานของฟองฝอยอากาศต่อน ้า ดว้ยระบบการจัดวาง
ในแนวลักษณะนี้ จะก่อใหเ้กดิรูปทรงการไหลเวยีนของ
ออกซเิจนสูน่ ้าไดส้งู ดอ้ยประสทิธภิาพการเตมิออกซเิจน

ที่สูงจะชว่ยใหก้ารบ าบัดน ้าทางดา้นชวีภาพเพื่อการลด 
Biological Oxygen Demand (BOD) อาจสงูถงึ 99% 

ในน ้าเสยีที่มีมลภาวะสูง ดว้ยรูปทรงการไหลเวียนของ
ฟองฝอยอากาศที่ความเร็วสูบงจะท าใหส้ารแขวนลอย
แขวนอยูใ่นน ้าเพิม่ประสทิธผิลในการบ าบัดมลภาวะ  
 

 

รู ป แบบ ใช้ร ะ บบห ัว จ่ า ย

อ า ก า ศ  (Diffuser 
Systems) 
อากาศอัดถูกจ่ายออกผ่านหัว

จ่ายอากาศซึ่ง ว างกร ะจาย
บริเวณพื้นกน้บ่อ / สระ ดว้ย

ขนาดแรงม า้ของมอเตอร์ที่
มากกว่า (หมายรวมถึงการใช ้

พลังงานที่มากกว่า) ที่ตอ้งใช ้

ในการเอาชนะต่อแรงกดจาก
ความสูงของน ้า ออกซิเจนจะ

พุ่งกระจายขึ้นในแนวดิ่ง อาจ
ก่อใหเ้กิดการหลุดรอดไปได ้

โดยไวก่อนการแพร่กระจายสู่

น ้ า ในแนวนอนจะเกิดขึ้นได ้
อย่างมปีระสทิธผิลเกดิจุดบอด

ขึ้นบริเวณใตห้ัวจ่าย และใน
แนวผนังเอียง ดังนั้นการเติม

อากาศจงึมีประสทิธผิลนอ้ยลง 
จากการกวนผสมทีไ่มท่ั่วถงึ 

รปูแบบใชเ้ครือ่งเตมิอากาศ

แ บ บ ก ร ง แ ป ร ง  (Rotor 
Systems) 
เ ป็นระบบซึ่งสิ้นเปลืองการ

บ ารุงรักษาสูงและสิ้นเปลือง
พลังงานอย่างมาก ระบบจาน

หมุน/แปรงหมุน จะตวัดน ้าขึน้
สู่อากาศ ก่อละอองระเหยสู่

ส ิง่แวดลอ้มในอากาศ ซึง่อาจ
น าพากลิ่นซึง่ไม่พึงปรารถนา
และเชือ้โรคสูอ่ากาศ ระบบยัง

ไม่มีประสทิธผิลในการคงการ
แขวนลอยใหส้ม ่าเสมอได ้

แสดงการท างานของเครือ่ง

เตมิอากาศชนดิสาดกระจาย
น า้-หลงัจากผา่นไป 80 นาท ี

รูปแบบใช้เครื่องเต ิมอากาศ
ช นิ ด ผิ ว น ้ า  (Surface 
Aerators) 

เป็นระบบซึ่งดูดน ้ าขึ้นและสาด
ออกไปสัมผัสกับอากาศสร า้ง

ละอองระเหยสูบ่รรยากาศ มอเตอร์
ตอ้งใชก้ าลัง เพื่อการดูดน ้ าขึ้น 

( ห ม า ย ถึ ง ก า ร ใ ช ้พ ลั ง ง า นที่
มากกว่า) ขอบเขตการดึงน ้า จะ
โดนจ ากัดและจากการที่เกิดการ

เคลื่อนไหวแต่ น ้อยจึง จะ เกิด
ของแข็งตกคา้งบริเวณมุมและ

บรเิวณกน้บอ่ระหวา่งเครือ่งจักรแต่
ละชดุได ้
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ดว้ยการออกแบบท่ีเรยีบง่าย Simplicity in Design...... 
 

เครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพน่ AIRE – O2 
Aspirator Aerator มอีงคป์ระกอบความเรยีบง่ายอยู่ในตัวเอง ใหร้ะบบการดูดจ่ายอากาศใน

แนวระนาบ (Offering a Horizontal Aspirating Air System) โดยจัดวางบนระบบทุ่นลอยเหนือผวิน ้า มอีงคป์ระกอบของชิน้ส่วนการ
เคลือ่นไหวแตน่อ้ยชิน้ เพือ่ใหก้ารตดิตัง้เป็นไปโดยสะดวกและง่าย และตอ้งการการบ ารงุรักษาเพยีงแตน่อ้ย 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   มอเตอรช์นดิทนทาน

ตอ่งานหนกั [Severe 
Duty Motor] (ชนดิหุม้

มดิ TEFC) 
มอเตอร์แต่ละชุดมีค วาม
ทนทานต่อแรงบิด (Service 

Factor) 1.15 เท่า เสือ้หุม้
เ ป็นวัสดุ เห ล็กหล่อ (Cast 

Iron) , ลูกปืนมอีายุการใช ้

งานชนดิ B-10 Life, กล่อง
ต่อสายไฟมีป ร ะ เ ก็ นยาง

ป้องกันน ้ าซึมเขา้และวัสดุ
ช ิน้งานเหล็กทนทานต่อการ

กัดกรอ่นไดส้งู 

2.   ชิน้สว่นงานเหล็ก 

(Hardware) 
ตัวโครงสรา้งโยงยดึวสัดเุชือ่มต่อ

และวัสดุโยงยึดถูกเลือกใชเ้ป็น
เหล็กชบุกัลวาไนซเ์ป็นวัสดุหลัก 
หรืออาจสามารถเลือกใชเ้ป็น

เหล็กกลา้ไรส้นมิใหเ้ลอืก เพือ่ให ้
เหมาะสมต่อสภาวะการกัดกร่อน

ทีส่งูของสภาวะน ้าเสยีทีร่า้ยแรง
ได ้

3.   หนา้แปลนยดึ (Mounting Flange) 
ท าดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นมิ เพือ่การยดึตัวเสือ้หุม้ 

(Housing) เขา้กับมอเตอรข์ับเคลือ่นเพือ่การ
ตดิตัง้ในหลากรปูแบบ โครงหนา้แปลนสามารถ

ปรับมุมเอียงองศาเพื่อใหส้ัมพันธก์ับความลกึ
ของน ้าไดห้ลากหลาย และสามารถหมนุจากจุด
หมนุ (Pivot) ใหเ้ครือ่งเตมิอากาศโยกขึน้เหนือ
น ้าเพือ่การบ ารงุรักษาไดโ้ดยสะดวก 

4.   เสือ้หุม้ (Housing) 

วัสดุท าดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นมิชนิด
เป็นริ้ว ตัวเสื้อหุม้จะหุม้ห่อเพลา
หมุนที่ต่อมาจากชุดขับเคลื่อน มี

รเูจาะเปิด (Opening) ใกลส้ว่นบน
เพื่อใหอ้ากาศจากบรรยากาศถูก

ดูดผ่านเขา้สู่เพลากลวงที่ต่อมา
จากชดุขับเคลือ่นได ้

5.   เพลากลวง (Drive Shaft) 

วัสดุท าด ว้ย เหล็กกล า้ไร ส้นิมใชย้อยหมุนแบบ 
Universal Coupling เพือ่การปรับจุลสมดุลย์ เพลา

กลวงจะตอ่ยาวตลอดความยาวเสือ้หุม้ ซึง่มใีบพัดและ
หัวจ่ายขันแน่นต่อยึดเขา้ เพลาไดร้ับการถ่วงจุล
สมดลุยม์กีารสัน่สะเทอืนไมเ่กนิ 0.2 นิว้ตอ่วนิาท ี(IPS) 

6.   แผงป้องกนัน า้วน  

      (Vortex Shield) 
แผงโล่ป้องกันการเกิดน ้ าหมุนวนเป็นส่วนของ

อปุกรณ์หลักซึง่มมีากับเครือ่งจักรจากการทีก่ระแส
น ้าวน (Vortex) จะก่อรูปขึ้นเมื่ออุปกรณ์ใบพัด
หมุนในระดับจมตัวแต่นอ้ย แผงโล่ลอยจะช่วย

ป้องกันการเกิดกระแสน ้าวนไปสัมผัสท าการสกึ
กรอ่นตอ่ใบพัด 

7.   ลูกปืน  (Compound Bearing) 
ลูกปืนชนดิหล่อลืน่ดว้ยน ้ารูปทรงคลา้ยขลุ่ยจะถูกอัด
เขา้กับบรเิวณสว่นลา่งภายในเสือ้หุม้เพลา ซึง่สามารถ

ถอดประกอบภายในไม่กี่นาทีไดโ้ดยสะดวกใน
ภาคสนาม 

8.   ปลอกหุม้เพลาชนดิใชง้าน

ทนทานตอ่การสกึหรอ  (Severe 
Duty Wear Sleeve) 
ปลอกหุม้เพลาชนดิอโลหะ ใชว้ัสดุที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มจะใชเ้พื่อ
ป้องกันการสกึของเพลาไม่ใหส้ัมผัส

กับลูกปืนหมุนโดยตรง ปลอกหุม้
เ พ ล า ส า ม า ร ถ อ ด เ ป ลี่ ย น ไ ด ้
โดยสะดวกในภาคสนาม 

9.   ใบพดั  (Propeller) 
ใบพัดถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ

เครือ่งเตมิอากาศแบบดูดพ่น AIRE–
O2 Aspirator Aerator มาโดยเฉพาะ
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง  ใบพัด

รู ป แ บ บ เ ฉ พ า ะ ข อ ง  Aeration 
Industries กา้วล ้าเกินเทคโนโลย ี

(Technology Breakthrough)  ท า
ใหเ้ครือ่งเตมิอากาศ AIRE–O2 กา้ว

เหนือคุณภาพกว่าคู่แข่งขันในดา้น
คณุภาพและดา้นประสทิธผิลจากการ
พัฒนาร่วมกับสถาบันการศกึษาและ

ผูเ้ชี่ยวชาญจากกองทัพเรือสหรัฐ
ใบพัดของAIRE–O2ถูกออกแบบมา

เพื่ อ เทคโนโลยีก า รดูด อ าก าศ
โดยเฉพาะไม่เหมือนใครในโลก
ถงึแมว้า่คู่แข่งมากมายจะใชใ้บพัดที่

ออกแบบมาเพือ่การใชง้านแบบทรง
ตัว(Stationary Application)หรือ

การใชง้านแบบมีแรงขับ เคลื่อน
(Propulsion Application) แต่ใบพัด
ของ AIRE–O2 ไดถู้กออกแบบมา

เพือ่ลดการเกดิหลุมโพรง(Eliminate 
Cavitation) และชว่ยใหเ้กดิการส่ง

กระจายอ๊อกซเิจนไดส้งูสดุในขณะที่
มีความเ ร็วในการกวนผสมสูงสุด
เชน่กัน 

10.   หวัจา่ยอากาศ  (Diffuser) 
สรา้งดว้ยวสัดุเหล็กกลา้ไรส้นมิและมี
รูปทรงทางเรขาคณิต เข า้กันกับ

ใบพัด ตัวหัวจ่ายถูกออกแบบใหเ้กดิ
ความต่างศักย์สูงของแรงดันผ่านรู

ชอ่งเปิดส าหรับการไหลของอากาศ
จากบรรยากาศและเพื่อใหเ้กิดผล

ผลติของฟองฝอยอากาศในขนาดที่
เหมาะสมส าหรับการยืดระยะเวลา
การสมัผัสกับน ้าเสยี 

11.   การลอยตวั (Flotation) 
ทุ่นลอยใชว้ัสดุที่น ้าหนักเบา ความ
หนาแน่นต ่า ทนทานตอ่แสงยูว ีเสือ้

หุ ้ม เ ป็ น วั ส ดุ โ พ ลี เ อ ท ที ลี น 
(Polyethylene) ออกแบบใหม้แีรง

พยุงลอยตัวขึ้น 640 ปอนด์ (290 
กโิลกรัม) ตอ่ทุน่ 
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แนวพิกดัความลึกของการกวนในแนวระนาบ (Mixing Depth Guidelines) 

 
 

 
 

ผลกระทบจากการเกดิกระแสน ้าวน Vortex Cavitation Effect….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ข้อปฏเิสธ :                 เ    เป็นแนวทางในการออกแบบเบื้องต้นต่อการน าไปใช้งานจ าพวกน ้าเสีย โปรดปรึกษา Aeration Industries International ส าหรับข้อมูลเพิม่เติมในด้านความลึกใช้

งานได้สูงสุดต่อกรณกีารติดต้ังเคร่ืองจกัรแบบต่อเน่ืองหลายตัวรวมกันและ/หรือน าไปใช้งานประเภทอื่นๆ ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายไม่อยู่ในฐานะต่อการรับประกันความรับผิดชอบต่อผลของคณุภาพ
จากการช้ีแนะน้ีใดๆทั้งส้ิน 
 

รปูแสดง   AIRE-02
 Aspirator Aerator ซึง่ใหม้วลฟองฝอยอากาศที่

ละเอยีด กระจายขนาดปุยฟอง (Plume) ไดก้วา้งใหญ ่

รปูแสดง   มวลฟองอากาศทีม่ขีนาดมวลปุยฟอง Plume เล็กลง ฟอง

หยาบขึน้ ของผูผ้ลติเครือ่งเตมิอากาศในรูปแบบทีใ่หอ้ากาศไหลผา่น
ระหว่างเพลากลางแบบ Draft Tube กบัปลอกนอกเพลาซึง่ออกแบบ

เพือ่รองรบัลูกปืน ซึง่มชี่องใหอ้ากาศไหลผ่านไดต้ ่า ท าใหไ้ดม้วล
ฟองอากาศนอ้ย และแสดงสภาวะการเกดิน า้วนจากอุปกรณ์ซึง่ไม่มี

การตดิต ัง้ชุด Vortex Shield ป้องกนัการเกดิน า้วนมผีลท าใหเ้กดิ 
Severe Cavitations กดักร่อนใบพดัและกอ่ใหเ้กดิการลดปรมิาณ
มวลออกซเิจนทีก่ารเตมิน า้ลง 

บอ่ดาดคอนกรตีที่พื้นตอ้งมคีวามลกึอย่างนอ้ย

บอ่กรผุา้ใบตอ้งมคีวามลกึอย่างนอ้ย

บอ่ดนิตอ้งมคีวามลกึอย่างนอ้ย

ความลกึสงูสดุที่มปีระสทิธผลตอ่การกวนผสม
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แบบ VERTICAL CABLE  MOORING 
เหมาะกับบ่อที่มีความผันผวนของระดับน ้ามาก เช่น บ่อปรับเสถียรน ้า, 
บ่อ SBR ทั้งนีเ้คเบิลโยงยดึ 1 ชุดจะติดตั้งในแนวนอนโยงยึดกับหมุดหลัก
ข้างบ่อสองด้าน เคเบิลอกี 1 คู่ จะโยงยึดในแนวดิ่งยึดผ่านโครงของเคร่ือง
เติมอากาศกับก้นบ่อ เพื่อเป็นแนวการเคลื่อนตัวขึ้นลงของเคร่ืองเติม
อากาศ ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีขาหยั่ง (Mounting Legs) หรือแผ่นควบคุม
ยบัยั้งระดบั (Stop Plates) เพื่อช่วยป้องกันมิให้ใบพัดกระทบกระแทกกับ
ก้นบ่อ 

 
รปูแบบการติดตัง้ Mounting and Mooring….. 

ดว้ยการปรับรูปแบบการติดตั้งไดห้ลากหลายเคร่ืองเติมอากาศแบบดูดพน่ AIRE-O2 Aspirator Aerator จึงเหมาะกบัการติดตั้งไดท้ั้งแบบการลอยในสระ
หรือบ่อเติมอากาศ ซ่ึงรวมถึงในสระหรือบ่อท่ีระดบัน ้าแปรผนัข้ึนลงไม่คงท่ี แบบการยึดกบัสะพานในคูวงเวียน แบบการยึดกบัผนงัภายในของบ่อยอ่ย
ตะกอน และแบบให้เคล่ือนตวัข้ึนลงตามระดบัน ้าในบ่อ SBR 

 

แบบ SPAN DIRECT MOORING แบบ SWING  ARM  MOORING 
โดยการโยงยดึกบัหมุดหลักข้างบ่อผ่านสายสลงิเคเบิล เหมาะกบับ่อที่มี
ระดบัน า้ผนัแปรสูงต ่าไม่เกนิ 0 . 9 0  เมตร โดยในแต่ละแนวของสาย
เคเบิล สามารถยดึเกาะเคร่ืองเติมอากาศได้หลายๆ ชุด ต่อเนื่องกนั 

โดยการโยงยึดกับหมุดหลักข้างบ่อผ่านสายสลิงเช่นกัน แต่มีชุด Span 
Bridle Mooring System เสริม เพื่อการใช้กับบ่อที่มีระดับน ้าผันแปร
สูงต ่าระหว่าง 0.90 ถึง 4.5 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  FREE  ANCHOR  MOORING 
ส าหรับการโยงยดึระหว่างทุ่นกบัหมุดโยงยดึอสิระ 3 จุด 
แยกเฉพาะส าหรับเคร่ืองเติมอากาศตัวนั้นๆ 

แบบ  WALL  MOUNT 
เหมาะกับการติดตั้งยึดเกาะกับผนังบ่อโดยตรง ใช้ได้ทั้งบ่อรูปทรงเหลี่ยมและทรง
กลม อุปกรณ์การโยงยึด (Brackets) จะมีขนาดสูงเพียงพอให้สามารถปรับระดับ
ความสูงต ่าของเคร่ืองเติมอากาศได้ วสัดุของชุดโยงยึดมีทั้งที่ท าด้วยเหล็กชุบกัลวา
ไนซ์ หรือใช้เหลก็กล้าไร้สนิม 

แบบ BRIDGE MOUNT 
เหมาะส าหรับการติดตั้งในคูวนเวียน (Oxidation  Ovals) หรือ
ในบ่อที่มีสะพานพาดในแนวกว้างของบ่อ เคร่ืองเติมอากาศจะ
แขวนโยงยดึมาจาก Mounting  Hardware ซ่ึงยดึไว้กบัสะพาน 

แบบ  FREE  ANCHOR  MOORING 
ส าหรับการโยงยึดระหว่างทุ่นกับหมุดโยงยึดอิสระ 3 จุด 
แยกเฉพาะส าหรับเคร่ืองเติมอากาศตัวนั้นๆ 
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หลากหลายแหลง่ใชง้าน Applications….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

ควูนเวยีนรปูทรงไข ่ 
(Oxidation Ovals Ditches) 
ควูนเวยีนเป็นหนึง่ในระบบทีน่ยิมใชก้ันในการบ าบัดน ้า
เสยี ระบบเครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพน่ AIRE-O2 ถูก
ออกแบบใหม้ผีลตอ่การน าไปใชใ้นระบบบ าบัดรูปแบบ
ดังกลา่วนี้ เพือ่ก่อใหเ้กดิรูปทรงการเคลือ่นตัวผสมใน
แนวระนาบสอดคลอ้งไปกับพื้นฐานการออกแบบ
รูปทรงของคูวนเวียน ผลของจ านวนแรงมา้ที่ลดลง
อยา่งเห็นไดเ้ดน่ชดัและการประหยัดคา่บ ารงุรักษาของ
ระบบเครือ่งเตมิอากาศแบบดูดพน่ AIRE-O2 ซึง่ผา่น
การติดตั ้งมามากมายเขา้ไปแทนที่ระบบอุปกรณ์
แบบเดมิ Cage Rotor ซึง่อุย้อา้ยยุ่งยากเป็นขอ้พสิจูน์
ทีช่ดัเจน 

สระน า้ (Lagoons & Ponds) 
ดว้ยการออกแบบรูปแบบการจัดวางหน่วยอุปกรณ์หลายๆ 
ตวัน ามารวมกนั (Modular Design) และการปรับเปลีย่นการ
วางของแต่ละตัวเป็นอสิระแก่กัน ท าใหร้ะบบเตมิอากาศ
แบบดูดพน่ AIRE-O2 เหมาะส าหรับใชใ้นสระน ้าไดอ้ย่าง
จ าเพาะเหมาะสม แนวความคิดของการเคลื่อนตัวน าพา
อากาศแบบต่อเนื่อง (Flow Linkage) และการเคลือ่นตัว
ของอากาศในแนวระนาบ (Horizontal Flow) จะกอ่ใหเ้กดิ
การท างานไดเ้ป็นอยา่งดทีัง้ตอ่สระทีต่ืน้และสระทีม่คีวามลกึ 
เครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพน่ AIRE-O2 สามารถจัดวางเพือ่
กอ่ใหเ้กดิการไหลของอากาศไปตามทศิทาง (Directional 
Flow) หรือในลักษณะผลักมวลน ้ าขนาดใหญ่อย่าง
เหลอืเฟือ ซึง่สามารถจัดวางเพือ่กอ่ใหเ้กดิรูปทรงการไหล
ใหอ้ยู่ในทศิทางเดยีวกัน ณ พืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่งของสระได ้
จากการควบคุมการไหลของอากาศ ขบวนการบังคับทศิ
ทางการไหล ณ จุดต่างๆ สามารถด าเนินการไดภ้ายในบ่อ
เตมิอากาศเดียวกัน (โดยใชแ้ผงกัน้แรงดันบังคับทศิการ
ไหลของน ้า– Hydrostatic Baffling) 

บอ่เตมิอากาศและบอ่ยอ่ยตะกอน 
(Aeration Basins and Digesters) 
ระบบ AIRE-O2 สามารถตดิตัง้ในบอ่แบบธรรมดาทัว่ไป
ส าหรับระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) หรอืบอ่
ย่อยตะกอนแบบใชอ้ากาศ (Secondary Aerobic 
Sludge Digestion) เครือ่งเตมิอากาศแตล่ะตวัสามารถ
จัดวางเพือ่ก าจัดจุดบอดต่างๆ (Dead Spots) และ
ป้องกันการก่อตัวของตะกอน (Prevent Sludge 
Buildup) ระบบเตมิอากาศแบบดดูสาดน ้า (Surface 
Splashes Systems) ซึง่รวมถงึระบบเครือ่งเตมิอากาศ
แบบรอบเร็วตามแสดงในรูปจะพบวา่บรเิวณลา่งสดุจะ
คงไวซ้ ึง่จุดบอดอย่างเป็นปกติวิสัย ท าใหข้องแข็ง
สามารถสะสมทบัถมกนัได ้

การเตมิอากาศเขา้สูบ่อ่ (Tank Aeration) 
เครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพน่ AIRE-O2 จะท าใหก้ารท างาน
ของบ่อบ าบัดแบบกะทัดรัดก่อประสทิธผิลดีขึน้ โดยการ
ท างานของระบบตะกอนเร่งจะดีขึน้โดยการเพิม่การเติม
อากาศและการกวนผสม 
จากความกระทัดรัดของอุปกรณ์ต่อในการหิ้วพกพาได ้
(Portability) ความสามารถในการปรับใช ้(Adaptability) 
แล ะค ว ามส าม า ร ถ ใ น ก า ร ซ่อ มบ า รุ ง ใ นสน าม ไ ด ้
(Serviceability) ท าใหเ้ครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพน่ AIRE-
O2 เป็นอุปกรณ์อุดมคตติ่อการใชง้านไดอ้ย่างกวา้งขวาง
ส าหรับถงัเตมิอากาศชนดิตา่งๆ 
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พิกดัขนาดและน ้าหนกัของเครื่องเติมแบบดดูพ่น Aire-O2 

60/50 Hz Weights & Measures for the AIRE-O2


 Aspirator Aerator: 




ปัจจุบันเครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพ่น Aire-O2
 ผลติตามขนาดมาตรฐานตัง้แต่ 2 ถงึ 75 แรงมา้ โดยมมีอเตอรใ์หเ้ลอืกใชท้ัง้แบบ IEC 

และ NEMA Standard 

 

 

ขอ้มลูประกอบเพ่ือการออกแบบท่ีส าคญั 

Aire-O2
  มกีราฟแสดงผลการท างาน (Performance Curve) ในรูปแบบต่างๆ ทีเ่กดิจากผลการทดสอบเพือ่ชว่ยในการออกแบบ

ระบบบ าบัดน ้าเสยีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึง่แสดงระยะความลกึของน ้าทีเ่ครือ่งเตมิอากาศในแตล่ะขนาดมอเตอรส์ามารถสง่ผา่นออ๊กซเิจนให ้
สามารถละลายไปถงึได ้ (Maximum Operating Depth) , แสดงขนาดก าลังแรงมา้ทีเ่หมาะสมต่อการกวนผสมไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
(Horsepower Required for Complete Mix) , แสดงระยะทีเ่หมาะสมในการจัดวางเครือ่งเตมิอากาศแต่ละชดุเพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ
ความต่อเนื่องของการกวนผสมและใหก้ารซมึซับอ๊อกซเิจนไดสู้งสุด (Spacing For Flow Linkage)  แสดงโซนการละลายของ
อ๊อกซเิจน (Zone of  Oxygen Dispersion) ของแต่ละขนาดมอเตอร ์ และแสดงโซนทีเ่กดิการกวนผสมอย่างสมบูรณ์ (Zone of 
Complete Mix) ของแตล่ะขนาดมอเตอร ์

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี
Aeration Industries International, Inc.   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผูต้น้คิดเคร่ืองเติมอากาศชนิด Aspirator Aerator เป็นรายแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 
 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย 
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  Dimension Motor 60 HZ Motor 50 Hz Motor Shipping Pontoon Pontoon 

  A B Frame Motor FLA
@ 

Motor FLA@ Weight System System 

Hp kW Inch. 
(m.) 

Inch. 
(m.) 

Size RPM 460V RPM 380V Lbs. (kg) Availabl
e 

 

2 1.5 67   (1.70) 15 (.38) 180TC 3505 3.6 2945 6.3 226   (103)  a,b a  :  Intra-Pond 

3 2.2 67   (1.70) 15 (.38) 184TC 3505 4.6 2900 5.2 244   (111) a,b b  :  Tri-Pontoon 

5 4 67   (1.70) 15 (.38) 184TC 3480 6.8 2890 8.6 246   (112) a,b c   :  Quad-Pontoon 

7.5 5.5 69   (1.75) 17 (.43) 213TC 3505 10.2 2845 6.26 286   (130) a,b d   :  Penta-Pontoon 

10 7.5 75   (1.91) 16 (.41) 215TC 3500 12.5 2910 13.8 360   (163) b e   :  Hexa-Pontoon 

15 11 81   (2.06) 17.5 (.44) 254TC 3510 19.4 2850 29.1 465   (211) b f   :  Hepta-Pontoon 

20 15 81   (2.06) 17.5 (.44) 256TC 3500 25 1465 36.3 470   (213) b g   :  Octa-Pontoon 

25 18.5 83   (2.11) 22 (.56) 284TC 3510 32 1465 43.9 720   (327) b, c  

30 22 83   (2.11) 22 (.56) 286TC 3510 38 1469 58.3 769   (349) b, c  

40 30 93   (2.36) 25 (.64) 324TC 1765 50 1473 72.6 1350 (612) d  

50 37 93   (2.36) 25 (.64) 326TC 1765 61 1473 82.9 1775 (805) d  

60 45 93   (2.36) 30 (.76) 364TC 1775 70 1473 102 1885 (855) e  

75 55 93   (2.36) 30 (.76) 365TC 1775 86 1473 137 1895 (860) e  

100 75 93   (2.36) 31 (.79) 405TC 1775 115 1477 169 1930 (875) g  
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Data subject to change without notice 

บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 

Pontoon systems 
Available for 50 

hz/60 hz 
may vary. 

Contact factory. 

FRAME SIZE, RPM, 

FLA, and SHIP 
WEIGHTS may vary 
Between motor 

manufacturers 
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