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                                 เคร่ืองเตมิอากาศแบบอดัพ่น/กวนผสม Horizontal Dual-Function Process Aerator / Mixer 
  โดยผูผ้ลิตตน้คิดจากการวิจยัและพฒันา  Aeration Industries International, Inc. สหรัฐอเมริกา 
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โทร.   0-2934-7390-3       แฟ๊กซ.์  0-2934-7394      อีเมล.  sales@envitrade.co.th 

 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะเด่นเฉพาะ (Specific Features & Benefits) 
 เป็นทัง้เครือ่งเตมิอากาศและเครือ่งกวนผสมอยู่ในชดุเดยีวกัน แยกอสิระโดยใบพัด 2 ชดุ (Dual-Function Process Aerator / 

Mixer) และจากการเดนิหรอืไมเ่ดนิเครือ่งเป่าอากาศ 
 สามารถใชเ้ป็นเครือ่งกวนผสมอยา่งเดยีว Anoxic Mode โดยเพยีงหยดุเดนิเครือ่งเป่าอากาศ 
 หากเดนิเครือ่งเป่าอากาศ (Regenerative Blower) ควบคู่ไปดว้ย จะท างานในสภาวะ Aerobic Mode และจะก่อให ้

ประสทิธภิาพในการเตมิออกซเิจนไดส้งู มผีลทดสอบจากหน่วยงานกลางทัง้สหรัฐอเมรกิาและญีปุ่่ นยนืยัน 

 ใหป้ระสทิธภิาพในการกวนผสมสูงโดยความเร็วในการเคลือ่นตัวของน ้าเพือ่การกวนผสม (Mixing Velocity) สูงถงึ 1 ฟตุ/วนิาท ี

สูงเป็น 3 ถงึ 4 เท่าของเครือ่งเตมิอากาศแบบดูดพ่นเกลยีวหมุนโดยทั่วไป (Conventional Jet Aeration Technology) จงึ
สิน้เปลอืงพลังงานเพือ่การกวนผสมต ่าเป็นสัดสว่นไปดว้ย 

 จากประสทิธภิาพการเคลือ่นตัวของอากาศในแนวระนาบ (Horizontal Flow Pattern) และการสง่กระจายอากาศไดล้กึ ท าใหเ้กดิ
การกวนผสมไดสู้ง ก่อผลใหฟ้องฝอยออกซเิจนแพร่กระจาย (O2 Dispersion) สู่มวลน ้าเสียไดม้ากเป็นผลลัพธ์ใหเ้กิด
ประสทิธภิาพการละลายออ๊กซเิจนไดส้งูทกุอณูมวลของน ้าในบอ่บ าบัด 

 ใหอ้ัตราการเตมิออกซเิจนมากกวา่เครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพน่เกลยีวหมนุ (Jet Aerator) โดยทั่วไปถงึ 50 % 

 ใชม้อเตอรท์ีม่คีวามเร็วรอบชา้เพยีง 750 รอบตอ่นาท ี(50 Hz) ลดการสกึหรอ 
 ใหม้วลฟองฝอยอากาศละเอยีดมากเพยีง 2 มลิลเิมตรตาม US EPA Standard 600/2-82-003 ซึง่ก าหนดใหฟ้องฝอยอากาศ

ละเอยีดทีเ่หมาะสมเพือ่การละลายออ๊กซเิจนในน ้าที ่2.2 มลิลเิมตร กอ่ใหเ้กดิการละลายออกซเิจนเขา้สูน่ ้าไดอ้ยา่งดยีิง่ 
 สง่กระจายมวลอากาศและออ๊กซเิจนไดล้กึ (Mixing Depth) ถงึ 4.88 เมตร (ส าหรับขนาด 5 แรงมา้) และไดล้กึมากถงึ  
        9.14 เมตร (ส าหรับขนาด 75 แรงมา้) มั่นใจในประสทิธผิลทีไ่ดรั้บวา่ออกซเิจนสามารถสง่กระจายสูท่กุอนูความลกึของบ่อบ าบัด และ

ท าใหส้ามารถสรา้งบอ่บ าบัดทีเ่ล็กแตล่กึได ้โดยไมก่อ่ใหเ้กดิความกังวลในดา้นจุดบอดของบอ่แตป่ระการใด  

 สามารถน าไปใชไ้ดก้ับระบบบ าบัดน ้าเสยีหลากหลายระบบ โดยเฉพาะระบบ SBR, ระบบซึง่ใชข้บวนการ Nitrification / De-
nitrification โดยใชอุ้ปกรณ์หลักเพยีงชุดเดยีวเท่านัน้สลับท างานไดใ้นสองสถานะตามหว้งเวลาทีก่ าหนด [The AIRE-02 
TRITON Process Aeration and Mixing, Biological Nutrient Removal (BNR) is now made easier and more 
cost- effective by combining mixing, aeration, and BNR in single, compact unit and with separate on 
/* off made] 

 เหมาะกับการใชบ้ าบัดทัง้ Carbonaceous BOD และ N, P ในน ้าเสยี (Biological Nutrient Removal-BNR)  
 มทีัง้แบบทุน่ลอย, แบบยดึกับสะพาน, แบบยดึกับผนังขา้งบอ่ และแบบปรับขึน้ลงตามระดับน ้า 
 อายกุารใชง้านยาวนาน รับประกัน 3  ปี มาตรฐานจากผูผ้ลติ  
 มหีลากขนาดใหใ้ชง้าน ครอบคลมุตัง้แตข่นาด 5 แรงมา้ ถงึ 60 แรงมา้ (ส าหรับมอเตอรช์นดิความถี ่50 เฮริทซ)์ 
 ตดิตัง้และบ ารงุรักษาง่าย ทกุชิน้สว่นสามารถถอดซอ่มบ ารงุไดโ้ดยสะดวกในสนาม โดยไมต่อ้งยกขึน้จากบอ่บ าบัด 

 ผลติจากผูเ้ป็นตน้แบบในการคดิคน้และพัฒนาดว้ยคา่ใชจ้่าย R & D มากกวา่ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รส์หรัฐ 
 ไม่ก่อใหเ้กดิสภาวะละอองระเหย (Aerosols) ซึง่ก่อผลกระทบต่อบรรยากาศและการฟุ้ งกระจายของเชือ้โรคเขา้สู่ร่างกาย

โดยเฉพาะสารกอ่มะเร็ง (Eliminate Potential put cancer causing carcinogens into the atmosphere) 
 เป็นมติรกับชมุชน (Community Friendly) -  ไมม่กีลิน่ เดนิเงยีบ 
 เหมาะส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสยีประเภทอตุสาหกรรมอาหาร / อตุสาหกรรมนม/ โรงงานเยือ่กระดาษ / อตุสาหกรรมเคม ี/ปิโตรเคม ี/

โรงงานทอผา้/ฟอกยอ้ม / น ้าชะลา้งขยะ / อุตสาหกรรมผลติเครือ่งดืม่และไวน์ /อุตสาหกรรมทั่วไปทีม่นี ้าทิง้ / และน ้าเสยีชมุชน
ขนาดใหญ ่ฯลฯ 

 ประการส าคญั สามารถลดขนาดมอเตอร ์ประหยัดคา่ใชจ้่ายในดา้นพลังงานไดม้ากถงึ 50% หากเทยีบกับระบบเตมิอากาศแบบดูด
พน่เกลยีวหมนุ (Jet Aerator) ทั่วไป 

ผลติภัณฑจ์ดลขิสทิธิท์ั่วโลก การลอกเลยีนแบบหรอืดัดแปลงใดๆ จะถกูด าเนนิคดแีละเรยีกรอ้งคา่เสยีหายอยา่งถงึทีส่ดุ ! 
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Aeration Industries International, Inc. 
ผูน้ าของโลกในดา้นเครือ่งเตมิอากาศแบบผวิน า้  The WORLD LEADER in Surface Aeration……… 
อกีครัง้หนึง่ที ่Aeration Industries International, Inc สหรัฐอเมรกิาไดส้รา้งปรากฏการณ์การคดิคน้งานในดา้นการเตมิอากาศใหแ้ก่
น ้าเสยี (Aeration System) ดว้ยลขิสทิธิ ์(Patent) ผลติภัณฑเ์ครือ่งเตมิอากาศแบบอัดพ่น AIRE-02 TRITON Process Aerator / 

Mixer น าเสนอสูต่ลาดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ 1996) หากรวมกับเครือ่งเตมิอากาศแบบดูดพ่น AIRE-02 Aspirator Aerator เครือ่ง
เตมิอากาศ AIRE-02 มตีดิตัง้มาแลว้มากกวา่ 55,000 ทั่วสหรัฐอเมรกิาและทั่วโลกกวา่ 92 ประเทศ 
 

ดว้ยรางวัลคณุภาพผลติภัณฑจ์าก Frost & Sullivan Award Winner บรษัิทคัดเลอืกผลติภัณฑด์เีด่นซึง่มชีือ่เสยีงและเป็นบรรทัดฐาน
ของสหรัฐอเมรกิา กล่าวสรรเสรญิในใบประกาศรางวัลเกยีรตคิุณ (Award Statement) ว่า “จากขวบปีทีก่่อตัง้ตัง้แต่ ค.ศ 1974, 
Aeration Industries International ไดเ้ตบิโตอย่างมชีือ่เสยีงยาวนานควบคู่ไปกับการเป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยคีุณภาพสูง ซึง่
เขา้ใจในชพีจรความตอ้งการของลกูคา้และไดพั้ฒนาผลติภัณฑใ์หต้รงกับความตอ้งการอยา่งตอ่เนือ่ง” 
 

คุณถามเราสดับตรับฟัง วศิวกรคุณภาพของ Aeration Industries International, Inc ซึง่มปีระสบการณ์มากว่าหลายทศวรรษได ้
คน้ควา้และวจัิย (Research & Development) เพือ่สรา้งสรรคค์ าตอบของปัญหาในงานดา้นการบ าบัดน ้าเสยีอย่างมปีระสทิธผิลดว้ย
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมของเครือ่งเตมิอากาศ/กวนผสม AIRE-02 TRITON  คอืค าตอบอยา่งเป็นคณุอนันต ์
   

AIRE-02 TRITON  เป็นทกุอยา่งทีจ่ะหาไดจ้ากอปุกรณ์เพือ่การเตมิอากาศ / อปุกรณ์เพือ่การกวนผสมซึง่ใหก้ารแพร่กระจายมวลฟอง

ฝอยอากาศทีล่ะเอยีดมาก ใหก้ารกวนผสมทีม่ขีดีความสามารถอย่างสูง และดว้ยการท างานดว้ยมอเตอรร์อบชา้ ท าใหเ้กดิความมั่นใจ
ไดว้่าเครื่องเตมิอากาศจะมีอายุการใชง้านที่ยืนยาวและท างานดว้ยเสียงที่เงียบเชยีบ เสรมิไปกับการก าจัดสารอาหารคงเหลือ 
(Biological Nutrient Removal – BNR) ทีค่วบคุมไดโ้ดยง่ายและมปีระสทิธผิลในดา้นการควบคุมค่าใชจ้่ายโดยการควบรวม
เทคโนโลยขีองการกวนผสมและการเตมิอากาศไวใ้นอปุกรณ์ขนาดกะทัดรัดตัวเดยีวกัน แตส่ามารถควบคมุฟังคช์ัน่การท างานแยกอสิระ
จากกันไดโ้ดยสะดวก 
 

ผลติภัณฑเ์ครือ่งเตมิอากาศแบบอัดพน่ /กวนผสม TRITON
  ไดร้ับการคน้ควา้จากหน่วยงาน R & D ภายในหน่วยงานของ Aeration 

Industries International ทีช่านเมอืงมลินีอาโปลสิ มลรัฐมนิเนโซตา้ สหรัฐอเมรกิา จุดรวมหลักของศูนยก์ารคน้ควา้วจัิยอยู่ทีบ่่อ
ทดสอบหอ้งกระจกใสใตน้ ้า (Test Pool) ขนาดความจุ 100,000 แกลลอน (378 ลบ.เมตร) ตามรูปแสดง เพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพ
ของการเคลือ่นกระจายของมวลฟองฝอยอากาศจากท างานของเครือ่งจักรอย่างใกลช้ดิทุกระดับความลกึ นักวจัิยและผูเ้ชีย่วชาญดา้น
คุณภาพน ้าสามารถเหลอืบมองเห็นพฤตกิรรมของฟองฝอยอากาศทีล่ะเอยีด การกวนผสมของมวลอากาศสู่น ้า และการแพร่กระจาย
ของฟองอากาศไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ ในสิง่ทีไ่มส่ามารถตรวจพบไดท้ั่วไป 
 

Aeration Industries International, Inc (AIII) ถอืไดว้่าเป็นผูน้ ายักษ์ใหญ่ของโลกในการผลติอุปกรณ์เครือ่งเตมิอากาศแบบผวิน ้า 
(World Largest Manufacturer of Surface Aeration Equipment) นอกจากนี้ AIII ยังไดค้น้ควา้และเป็นเจา้ของระบบบ าบัดน ้าเสยี
ขัน้พัฒนาแบบกา้วหนา้, เครือ่งเตมิอากาศ เครือ่งกวนผสมทีใ่ชใ้นการบ าบัดน ้าเสยีชมุชน / น ้าเสยีอุตสาหกรรม / ในการฟ้ืนฟูสภาพ
ของทะเลสาบ แมน่ ้า อา่ว คลอง ใชใ้นอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้า/การประมง และฟารม์เลีย้งปลา/กุง้ 
 

AIRE-02 TRITON ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
ทางดา้นยทุธศาสตร์ดีเด่น 

(Product Line Strategy Award Winner) 

ของอุปกรณ์การเติมอากาศ / กวนผสมขั้นสูง 
(Advanced Process Aerator / Mixer Product Line) 
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เครือ่งเตมิอากาศแบบอดัพน่ / กวนผสม AIRE – O2 
 TRITONTM Dual-Function Process Aerator / Mixer 

ชือ่ซึง่บง่บอกคณุภาพดว้ยตนเอง........โดยระบบการเตมิอากาศทีด่เีลศิ In a Class by itself……the Ideal Aeration System 
 
ขบวนการระบบการบ าบดัน ้าเสยีแบบใชอ้ากาศ (Aerobic Wastewater Treatment) จะสามารถบรรลสุภาวะเสถยีรได ้ก็ดว้ยการพึง่พาระบบการเตมิอากาศ ซึง่ให ้
ออกซเิจนทีจ่ าเป็นแกม่วลจลุนิทรยีต์อ่การด ารงชวีติและเจรญิเตบิโต แพรก่ระจายพนัธ ์และยอ่ยสลายสารอนิทรยีใ์นน ้าเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การ
เกดิประสทิธผิลสูงสุดและการเกดิประสทิธภิาพการบ าบัดทีเ่หมาะเจาะไมใ่ชเ่พยีงแต่ใชเ้ครื่องจักรทีใ่หป้ระสทิธภิาพต่อการเตมิออกซเิจน เพือ่จุลนิทรยี์และ 
(Provides Oxygen in a form used by the Micro organisms) เทา่นัน้ แตต่อ้งเป็นเครือ่งจักรทีก่อ่ใหเ้กดิการกวนผสมทีล่ ้าลกึ (Intimately Mix) and 
แพรก่ระจายฟองฝอยออกซเิจน (Dispersed of Oxygen) ตลอดทัว่ทกุอณูของบอ่ / สระเตมิอากาศอยา่งทัว่ถงึ จงึจะเกดิประโยชนแ์ละประสทิธผิลอยา่งแทจ้รงิ 
เพือ่ใหเ้กดิความส าเร็จอยา่งมปีระสทิธผิลตอ่วตัถปุระสงคพ์ืน้ฐานทัง้สอง เครือ่งมอืการเตมิอากาศและระบบการเตมิอากาศประเภทตา่งๆอยา่งหลากหายไดร้ับการ
พัฒนาและถกูน ามาใชใ้นหว้งหลายๆ ปีทีผ่า่นมาในหลากลักษณะการใชง้านในการบ าบัดน ้าเสยี จากการเลอืกคัดสรรคุณลักษณะเดน่เฉพาะของระบบหลาก
ประเภทน าพามาซึง่องคป์ระกอบอดุมคตขิองระบบเครือ่งจักรเตมิอากาศทีป่ระกอบดว้ย 

 

1. ตอ้งสามารถท างานในสองสถานะ  
(Dual-functionality) 

- มีองค์ประกอบซ่ึงควบคุมสภาวะการท างานเติมอากาศและกวนผสมที่แน่นอน เพื่อการบ าบัด
สารอาหารคงเหลอื (Biological Nutrient Removal) 

2. ตอ้งใหฟ้องฝอยอากาศทีล่ะเอยีด  
(Fine Bubble Aerator) 

- ตามข้อบัญญตัขิอง U.S. EPA 

3. ตอ้งกอ่ใหเ้กดิการกวนผสมในแนวระนาบได ้
(Horizontal Mixing) 

- เพือ่ให้เกดิการหมุนวนของน า้ทัว่ทุกอณูของบ่อ 

4. ตอ้งการการบ ารงุรกัษาทีน่อ้ยมาก  
(Minimum Maintenance) 

- มีช้ินส่วนที่เส่ือมอายุตามสภาวะการใช้งานแต่น้อย (Few Wear Parts) และไม่ต้องใช้ชุดขับเคลื่อน
ผ่านเกยีร์ทดรอบ ซ่ึงมช้ิีนส่วนทีม่โีอกาสสึกหรอสูง 

5. ตอ้งเป็นการลงทนุทีคุ่ม้คา่คร ัง้เดยีว  
(Total Cost of Ownership) 

- สามารถรับประกนัได้ถึง 5 ปี ท างานโดยรอบช้าเพือ่ยดือายุการใช้งาน, ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า 

6. ประหยดัเนือ้ท ี ่ 
(Small Footprint) 

- สามารถกวนผสมน าพาออกซิเจนได้ลกึ น าพาซ่ึงการการลงทุนค่าทีด่นิแต่น้อย 

 
Aeration Industries’ R  & D ไดส้มัฤทธิผ์ลในการบรรลรุวมคณุลกัษณะความตอ้งการของการเตมิอากาศทัง้หมดขา้งตน้ เป็นผลลัพธอ์อกมาเป็นเครือ่งเตมิ
อากาศแบบอดัพน่ / กวนผสม AIRE-O2 TRITON เพชรน ้าเอกแหง่ศตวรรษ 
 

ลกัษณะการท างาน (How It Works)  

AIRE – O2
 TRITONTM Dual - Function Process Aerator / Mixer  เป็นเครือ่งจักรกลทีม่คีณุสมบตัทิัง้การเตมิอากาศ และการกวนผสมแกม่วลน ้าเสยี

ในเครือ่งเดยีวกันโดยสมบรูณ์แยกอสิระจากกันดว้ยใบพัดสองชดุซึง่ผา่นการออกแบบเป็นพเิศษ และการเปิดเดนิและไมเ่ปิดเดนิเครือ่งเป่าอากาศ เป็นระบบที่
น าพาซึง่การรวมสิง่ดขีองการท างานดว้ยชลศาสตร ์(Hydraulic) และการใหป้ระสทิธผิลดว้ยการเตมิอากาศเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหเ้กดิการละลายออกซเิจนแกม่วลน ้า
เสยีไดส้งู เกดิการกวนผสมทีเ่หนือกว่า ท าใหเ้กดิเกนิการควบคมุของระบบตะกอนเร่งอย่างมปีระสทิธผิล และรวมถงึการบ าบัดสารอาหารสว่นเกนิ (Biological 
Nutrient Removal – BNR Process) เป็นไปโดยปรับคมุไดโ้ดยงา่ย และควบคมุคา่ใชจ้า่ยด าเนนิการอยา่งไดผ้ล  

รปูแบบการเตมิอากาศและการกวนผสมรว่มกนั (Aeration and Mixing Mode) 
ในการท างานจะกระท าโดยชดุมอเตอรข์ับเคลือ่นและเครือ่งเป่าอากาศซึง่ตดิตัง้อยู่เหนือระดับน ้า 
ตวัมอเตอรจ์ะท าการขบัเคลือ่นชดุเพลาสง่ก าลงัผา่นทางยอยหมนุ (Joint Coupling) โดยชดุเพลา
สง่ก าลังจะตดิตัง้อยู่ภายในเสือ้หุม้เพลาซึง่เอยีงท ามุมกับผวิน ้า ตัวเพลาแบบกลวง (Hollow 
Shaft) จะสง่ถา่ยก าลังใหช้ดุใบพัดทัง้สองชดุ (Primary and Secondary Propellers) ของ
เครือ่งจักรท างานพรอ้มกัน ใบพัดชดุแรก (PowerMixTM Propeller) ซึง่มขีนาดใหญ่จะท าหนา้ที่
กวนผสมใหม้วลน ้าเกดิการเคลือ่นตัวหมุนวนในปรมิาณมากตามทีต่อ้งการ เพือ่การน าพามวล
ฟองอากาศใหเ้คลือ่นตวัในลกัษณะเอยีงดิง่ลง (Downward Direction) ไดร้ะยะทางทีไ่กลและลกึ
ขึน้ ท าใหม้วลอากาศมโีอกาสสัมผัสกับน ้าเสยีไดย้าวนาน (Increasing Bubble Residence 
Time) สง่ผลใหเ้กดิการละลายออกซเิจนแกน่ ้าไดม้ากขึน้ (Increasing Oxygen Transer) ใบพัด
ชดุทีส่อง (Saturn Ring Design Propeller) จะท าหนา้ทีเ่ฉือนใหม้วลอากาศมฟีองฝอยขนาดเล็ก 
(Ultra Fine Bubbles) และท าหนา้ทีเ่สรเีพิม่กรรมวธิทีางไนตรฟิิเคชัน่ (Nitrification) ซึง่เป็นการ
เปลีย่นแปลงสารประกอบไนโตรเจนไปเป็นไนไทรตแ์ละไนเตรต โดยจลุนิทรยีห์รอืปฏกิริยิาสารใด
สารหนึง่กบักรดไนตรกิ โดยคณุสมบตัใินการเตมิอากาศกระท าไดด้ว้ยการอดัจา่ยอากาศจากเครือ่ง
เป่าอากาศ (Regenerative Blower) ประสทิธภิาพสงูผา่นทอ่อากาศเหนือผวิน ้าสง่ผา่นรูทอ่แกน
กลวงตอ่ไปยังใบพัดเตมิอากาศทีจ่มอยู่ใตน้ ้า เพือ่กระจายเป็นออกซเิจนเตมิแกม่วลน ้าเสยี และ
โดยทีใ่บพดัชดุแรก (Mixing Propeller) ซึง่มขีนาดใหญแ่ละถกูออกแบบส าหรับท าใหเ้กดิการกวน
ผสมอย่างม ีประสทิธภิาพ จะท าหนา้ทีก่วนผสมหมนุไปพรอ้มกับใบพัดชดุทีส่อง (Saturn Ring  
Propeller) เพือ่การเตมิอากาศ 

รปูแบบการกวนผสมอยา่งเดยีว (Mixing Mode) 
ถา้ตอ้งการใหเ้กดิการกวนเพยีงอย่างเดยีว โดยไม่มกีารเตมิอากาศในบางชว่ง เชน่ในระบบ 
Nitrification / De-nitrification เป็นตน้ ก็สามารถท าไดง้่ายเพียงหยุดเครื่องเป่าอากาศ 
(Regenerative Blower) เทา่นัน้ ในขณะทีม่อเตอรข์องชดุอปุกรณ์หลกัยังคงท างานท าใหส้ามารถ
คงสภาวะความเร็วในการเคลือ่นตวัของน ้าในขณะทีไ่มม่กีารเตมิอากาศเขา้ไปไวอ้ยู่เป็นการท างาน
ในสภาวะดไีนตรฟิิเคชัน่ (Denitrification) ซึง่เป็นขบวนการแปลงไนเตรตใหอ้ยู่ในรูปของก๊าซ
ไนโตรเจน รวมถงึก๊าซไนเตรียสเกดิขึน้ดว้ยดว้ยจุลนิทรีย์ทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยคุณลักษณะดังนี้ จะ
กอ่ใหเ้กดิการประหยัดพลังงานตอ่กรณีมมีลภาวะเขา้สูร่ะบบบ าบัดแตน่อ้ย แตย่ังคงรักษาสภาวะ
ความเขม้ขน้ของออกซเิจนละลายไดใ้นน ้าเพือ่รักษาสภาวะระบบไดอ้ยา่งเหมาะสมทีส่ดุ และยังคง
สภาวะการกวนแขวนลอยของตะกอนในทกุอณูความลกึภายในบอ่บ าบดัไว ้

เมือ่ตดิตัง้เครือ่งเตมิอากาศชนดินีร้วมกนัหลายๆ ชดุจะสามารถเป็นตวักระจายอากาศและกวนผสม
แกน่ ้าเสยีไดโ้ดยทั่วถงึทัง้สระเตมิอากาศ ซึง่คณุสมบัตขิองเครือ่งจักรชนดินี้จะใหป้ระสทิธภิาพที่
ดกีวา่เครือ่งเตมิอากาศแบบ Aspirator Aerator โดยทัว่ไป ท าใหส้ามารถประหยัดพลังงานในการ
ใชง้านไดเ้ป็นอยา่งมาก 
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ประสทิธผิล (Efficiency)  

โดยที ่AIRE – O2
 TRITONTM Dual Mode Process Aerator / Mixer ไดถ้กูออกแบบจากขบวนการวจัิยและคน้ควา้พัฒนา (R&D) ดว้ยเงนิ

ลงทนุมากกวา่ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ ผา่นการทดสอบและตรวจสอบประสทิธภิาพภายในถังทดสอบของผูผ้ลติ และผา่นการทดสอบจากหน่วยงาน
กลางอืน่ๆ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของการใชง้าน ดังตัวอย่างการทดสอบโดยหน่วยงานกลาง (An Independent Engineering Company) ในประเทศ
ญีปุ่่ นพบวา่ AIRE – O2

 TRITONTM Dual - Function Process Aerator / Mixer ใหอ้ัตราการถา่ยเทออกซเิจนเฉลีย่ไดส้งูถงึ 1.74 
KgO2/kw.hr สงูกวา่มาตรฐาน JSWA standard มคีวามคงทน ออกแบบและทดสอบมาเพือ่การเตมิอากาศและการกวนผสมทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สามารถ
กวนใหอ้ัตราการสบูหมนุวนน ้าในบอ่บ าบัดไดส้งูถงึ 3,000 – 12,900 GPM  ของขนาดเครือ่งจักร 5 – 60 แรงมา้ทีค่วามถีก่ระแสไฟฟ้า 50 เฮริทซ ์
เหมาะทีจ่ะน าไปใชก้บัระบบบ าบดัน ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เชน่ หอ้งเย็น โรงงานฆา่สตัว ์เป็นตน้ หรอืน ้าเสยีจากชมุชน ตา่ง ๆ  

นอกจากเครือ่งเตมิอากาศชนดินี้จะมเีครือ่งเป่าอากาศชว่ยในการอัดอากาศผา่นเพลากลวงท าใหม้ปีระสทิธภิาพการเตมิอากาศสงูมากกวา่เครือ่งเตมิ
อากาศชนดิอืน่แลว้ ยังมแีผน่กัน้ป้องกนัน ้าวน (Vortex Shield) เป็นอปุกรณ์มาตรฐานเพือ่ชว่ยป้องกันความเสยีหายแกใ่บพัดจากการเกดิ Cavitations 
กระท าตอ่ใบพดัระหวา่งการท างานอกีดว้ย 
 

                                             TRITON Outperforms Conventional Systems In Every Important Area 
เครือ่งเตมิอากาศแบบอดัพน่/กวนผสม TRITON ใหป้ระสทิธภิาพเหนอืกวา่ระบบเตมิอากาศแบบธรรมดาในทุกพืน้ทีก่ารใชง้าน 

 เครือ่งเตมิ
อากาศแบบ 

อดัพน่/กวนผสม 

 
AIRE-02 
TRITON 

เครือ่งเตมิ
อากาศผวิน า้ 
ชนดิรอบเร็ว 
 
High Speed 

Aerator 

เครือ่งเตมิ
อากาศแบบ 
เกลยีวหมนุ 

 
Jet Aerator 

เครือ่งเตมิ
อากาศผวิน า้ 
ชนดิรอบชา้ 
 
Low Speed 

Aerator 

ระบบ 
หวัจา่ย 
อากาศ 

 
Diffuse

d Air 

กงัหนัเตมิ
อากาศ 

 
 
Disk/Cage 

Rotor 

 เหมาะกบัขบวนการ Nitrification* ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 
 เหมาะกบัขบวนการ Denitrification* ใช่ ไม่ใช่ (a) ไม่ใช่ (a) ไม่ใช่ (a) ไม่ใช่ (a) ไม่ใช่ (a) 
 สามารถท างานในสองสภาวะ  

 (Dual-Function) 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

 อัตราการเติมออกซิเจน ณ สภาวะ
มาตรฐาน  

 (Standard O2 Transfer Rate) 

1.80 

kgO2/kW.Hr 

1.80 

kgO2/kW.Hr 

1.20 

kgO2/kW.Hr 

1.80 

kgO2/kW.Hr 

(g) 

 

1.80 

kgO2/kW.Hr 
 ความลกึของการสง่กระจาย O2 สงูสดุ  

 (Maximum O2 Transfer Depth) 

9.14 ม. (d) 3 ม. (d,e) 8 ม. (d) 3 ม. (d,e) (f) 2.2 ม. 

 ใชเ้พื่อขบวนการก า จัดสารอาหาร 
(BNR) 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

 ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะละอองละเหย 
(Aerosol Reduction) 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

 ใหอ้ัตราความเ ร็ วในการกวนผสม 
(Mixing Velocities) 

0.35 ม./  
วินาที 

0.075 ม./
วินาที 

0.075 ม./
วินาที 

0.075 ม./
วินาที 

N/A (b) 0.35 ม./
วินาที 

 ก่อใหเ้กิดการไหลแบบชักน าของน ้า 
(Induced Flow)  

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

 หว้งเวลาการรับประกนั  

 (Warranty Period) 

3 ปีต่อเน่ือง 1 ปี 1 – 2 ปี  1 – 2 ปี 1 ปี 1 ปี 

 ท าการซอ่มบ ารงุไดใ้นภาคสนาม 

 (On Site Serviceable) 

ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ 

 ความเร็วรอบการหมนุ  

 (Running Speed) 

ต ่ากว่า สูง สูง ต ่า สูง (c) ต ่า 

 เกยีรท์ดรอบ (Gear Reducer) ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ใช้ N/A ใช้ 
 ระดบัเสยีง (Noise Level) ต ่า สูง ต ่า สูง สูง สูง 

 

* 

 

: 
 
ดบูญัญัตคิวามหมายไดใ้นหมวด “การก าจัดสารอาหารในน ้าเสยีทางชวีภาพ (Biological Nutrient Removal)” ทา้ยฉบบัหนา้ 10/11 

(a) : ตอ้งใชเ้ครือ่งกวนผสมแยกเพิม่เตมิเสรมิตา่งหาก 
(b) : เนื่องจากกอ่ใหเ้กดิขบวนการกวนผสมในแนวดิง่ จงึตอ้งตดิตัง้ครอบคลุมทั่วพืน้กน้บอ่บ าบัด (Full Floor Coverage) และโดยไม่มี

ขอ้มลูเป็นทีย่นืยัน 
(c) : จากเครือ่งเป่าอากาศ 
(d) : ขึน้กบัขนาดแรงมา้และประสทิธภิาพของเครือ่งจักรของแตล่ะผูผ้ลติ ตวัเลขทีแ่สดงเป็นคา่สงูสดุทีเ่ครือ่งเตมิอากาศจะกระท าไดใ้นแต่

ประเภท 
(e) : สามารถเตมิอากาศไดล้กึขึน้ เมือ่บรรจุหรอืกอ่สรา้งชดุ Draft Tube ไวท้ีก่น้บอ่ชว่ยเสรมิการดดูดงึน ้า หรอืบรรจุ Long Intake Cone 

ส าหรับ High Speed Surface Aerator 
(f) 
 
(g)             

: 
 
: 

ไมจ่ ากดัความลกึ ขึน้กบัแรงดนัของเครือ่งเป่าอากาศทีจ่ะเอาชนะแรงกดของน ้าเหนือหัวจ่าย และขึน้กับปรมิาณอากาศทีจ่ะละลายได ้
เพยีงพอกอ่นทีฟ่องฝอยอากาศโผลข่ึน้ผวิน ้า 
ขึน้กบัเปอรเ์ซน็ตก์ารละลายของออ๊กซเิจนตอ่ความลกึของน ้า (% O2 Transfer /m. Depth) หรอืขึน้กบัมวล O2 ตอ่ปรมิาตรมวลอากาศ
ทีล่ะลายตอ่ความลกึของน ้า (gO2/Nm3.m) 
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THE KEY is Fine Bubble Oxygen Dispersion 

หวัใจส าคญั คอื การแพรก่ระจายมวลฟองฝอยอากาศทีล่ะเอยีด 

 
จากการที่อากาศถูกผลักดว้ยแรงอัดผ่านเพลากลางกลวงสู่ใบพัดและหัว
จ่ายออกไปดว้ยมวลอากาศขนาดฟองฝอยละเอียดที่ 2.0 มิลลเิมตรใน
อัตราความเร็วแพร่กระจายที่สูงละลายเขา้สู่น ้า ตรงตามขอ้ก าหนดของ 
U.S. EPA ซึง่ก าหนดขนาดฟองอากาศทีเ่หมาะสมในรูปแบบฟองละเอยีด
ขนาด 2.2 มลิลเิมตร Aeration Industries เป็นหนึง่ในผูผ้ลติเพยีงไม่กีร่าย
ทีม่เีอกสารการทดลอง (Test Report) เป็นเครือ่งพสิูจน์ในขณะทีห่ลาย
ผูผ้ลติอา้งว่าเครือ่งจักรสามารถใหฟ้องฝอยละเอยีดโดยไม่มีเอกสารขอ้
ยนืยันใดๆ 
 
การแพรก่ระจายของออกซเิจน (Oxygen Dispersion) 

ออกซเิจนสามารถแพรก่ระจายไดท้ั่วทกุอณูของบ่อดว้ยการออกแบบใบพัด
ทีห่าทีเ่ปรยีบเสมอเหมอืน (Unique Impeller Design) ของเครือ่งเตมิอากาศ AIRE-O2 TRITON และดว้ยเกดิการกวนในแนวระนาบ 

(Horizontal Mixing) เพือ่ใหม้วลออ๊กซเิจนสัมผัสสู่มวลน ้าเสยีใหก้ระจายสู่มวลจุลชพี ก่อใหก้ารบ าบัดน ้าเสยีเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล
และลดจุดบอดทกุสว่นในบอ่บ าบัด 
 
ยดืเวลาการน าพาของอากาศสูน่ า้เสยี (Extend Hang Time) 

จากการทีเ่ครือ่งเตมิอากาศแบบอัดพ่น TRITON พ่นฟองอากาศเขา้สู่มวลน ้าไดม้ากขึน้จากเครือ่งเป่าอากาศ (Regenerative Blower) 

โดยส่งอากาศออกในรูปของฟองฝอยละเอียด (Fine Bubble) ก่อใหเ้กิดเสมือนการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของฟองฝอยขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1 นิว้มากกว่า 12 เท่า ของพืน้ทีผ่วิเดมิและเพิม่ระยะเวลาการแขวนลอย (Increases the Bubble Hang Time) ท าให ้
ออกซเิจนสามารถละลายไดม้ากขึน้ และท าใหน้ ้าตะกอนสลัดจ์ในถังเตมิอากาศสัมผัสออกซเิจนไดน้านขึน้ (Mixed Liquor Interface 
Time) 
 

บททดสอบของ 3 ระบบเตมิอากาศ  (Three Systems Put to the Test) 
 

 รปูแบบการใชเ้ครือ่งเตมิอากาศ AIRE-O2 แบบสง่ผา่น (AIRE-O2 Flow - Linkage :  

จะเห็นไดว้า่ดว้ยเครือ่งเตมิอากาศแบบอดัพน่จัดวางหลายๆ ตัวอย่างตอ่เนื่องกันกอ่ใหเ้กดิ
รูปแบบการเคลือ่นตัวของอากาศและน ้าในแนวระนาบ (Horizontal Flow Pattern) 
กอ่ใหเ้กดิการสง่ถา่ยออกซเิจนเขา้สูน่ ้าไดส้งูสดุ เกดิการเพิม่ประสทิธภิาพการแพรก่ระจาย
ของออกซเิจนไดส้งูสดุ และเกดิการกวนผสมไดท้ัว่มวลอณูทกุปรมิาตรของบอ่ เป็นผลท า
ใหเ้กดิการเคลือ่นตวัของออกซเิจนในรปูทรงทีใ่หเ้กดิการกวนผสมไดท้ั่วถงึ เกดิการแขวน
ตะกอนในน ้า และรักษาสภาวะอณุหภมูขิองน ้าไดค้งทีต่ลอดทัง้ปี 

  รปูแบบการใชเ้ครือ่งเตมิอากาศชนดิผวิน า้แบบรอบชา้ (Surface Aeration) :  

จะเห็นไดว้า่พืน้ทีก่ารบงัเกดิผลจากการท างานของเครือ่งเตมิอากาศชนดิผวิน ้าแบบรอบชา้
เป็นไปโดยขอ้จ ากดั 

  รปูแบบการใชเ้ครือ่งเป่าอากาศกบัหวัจา่ยอากาศ (Blower/Diffuser System) :  

โดยทีข่นาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางทีบ่งัเกดิผลในแตล่ะหวัจ่ายจากระบบ การเตมิอากาศดว้ยหัว
จา่ยอากาศมขีอ้จ ากดั ท าใหต้อ้งใชห้วัจา่ยอากาศจ านวนมากเพือ่ใหค้รอบคลมุการกระจาย
อ๊อกซเิจนทกุพืน้ทีผ่วิของบอ่ / สระเตมิอากาศ ซึง่พบวา่พืน้ทีส่ว่นมากยังคงปกคลมุดว้ย
หมิะจากความไมเ่พยีงพอตอ่การเตมิอากาศและการกวนผสม และจะสังเกตเุพิม่เตมิไดว้า่
เกดิชอ่งเปิดจากการแพร่กระจายอากาศของหัวจ่ายอากาศในแตล่ะจุดไมเ่ท่ากัน ซึง่เป็น
ขอ้บ่งชีถ้งึเกดิการอุดตันที่ผวิหนา้ของหัวจ่ายจากตะกรัน (Scaling) และจากเมือก 
(Fouling) ขึน้ 

 

บทพสิจูนท์ ีเ่ดน่ชดัของการกวนผสม  (Proof is in the Mixing) 
 
การเคลือ่นตวัน าพาสง่ผา่นฟองอากาศจากเครือ่งหนึง่ไปยงัอกีเครือ่งหนึง่  

(Flow Linkage)  
เครือ่งเตมิอากาศแบบอัดพ่น/กวนผสม TRITON ใชก้ลยุทธใ์นการจัดวาง

กระจายไปทั่วทัง้บอ่น ้า/สระน ้า กอ่ใหเ้กดิบรรลผุลตอ่การเฉลีย่ความเร็วของ
การกระจายอากาศไดสู้งสุดเป็นผลลัพธ์รวมกันของแรงมา้ขับเคลื่อนของ
เครื่องเตมิอากาศที่บรรจุเขา้ไปในบ่อเป็นผลใหเ้กดิการแพร่กระจายของ
ออกซเิจนไดส้งูสดุ (Greatest Oxygen Dispersion) และการกวนผสมได ้
สงูสดุ (Greatest Mixing) เพือ่กอ่ใหเ้กดิการแขวนตะกอนในน ้า จากการ

สง่ผา่นความเร็วของเครือ่งจักรเครือ่งหนึง่ไปยังอกีเครือ่งหนึง่กวนใหร้ะดบัการ
ละลายออกซเิจน (DO) ทีส่งูกวนผสมกบับรเิวณทีม่กีารละลายต ่า เพือ่ใหเ้กดิ
การปรับปรุงทีด่ขี ึน้กว่าการส่งถา่ยออกซเิจนจากเครื่องเตมิอากาศเพยีงชดุ
เดียว ซึง่อาจน าพาใหจ้ านวนแรงมา้ของมอเตอร์โดยรวมของเครื่องเติม
อากาศลดลง เป็นผลตอ่การประหยัดพลงังานโดยรวม  
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ขอ้จ ากดัของการเตมิอากาศรปูแบบตา่งๆ  

 

ตอ่รูปแบบการใชร้ะบบหวัจา่ยอากาศ (Diffuser Systems) : 
 
อากาศอัดถูกจ่ายออกผ่านหัวจ่ายอากาศซึง่วางกระจายบรเิวณพืน้กน้บ่อ/สระ 
ดว้ยขนาดแรงมา้ของมอเตอรท์ีม่ากกวา่ (หมายรวมถงึการใชพ้ลังงานทีม่ากกว่า) 
ทีต่อ้งใชใ้นการเอาชนะต่อแรงกดจากความสูงของน ้า ออกซเิจนจะพุ่งกระจาย
ขึน้ในแนวดิง่ อาจก่อใหเ้กดิการหลุดรอดไปไดโ้ดยไวก่อนทีก่ารแพร่กระจายสู่

น ้าในแนวระนาบจะบังเกดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ท าใหเ้กดิจุดบอดอากาศ 
(Dead Zone) ขึน้บรเิวณใตหั้วจ่ายและในแนวผนังเอยีง ดังนัน้การเตมิอากาศจงึ
มปีระสทิธผิลนอ้ยลงจากการกวนผสมทีไ่มท่ั่วถงึ 
 
 
 

 

ตอ่รูปแบบการใชเ้ครือ่งเตมิอากาศชนดิผวิน า้ (Surface Aerators) : 

 
เป็นระบบซึ่งดูดน ้ าขึ้นและสาดออกไปสัมผัสกับอากาศ, สรา้งละอองระเหยสู่

บรรยากาศ มอเตอร์ตอ้งใชก้ าลังเพื่อการดูดน ้ าขึ้น (หมายถึงการใชพ้ลังงานที่
มากกวา่) ขอบเขตการดงึน ้าจะโดนจ ากัดและจากการทีเ่กดิการเคลือ่นไหวแต่นอ้ย จงึ
จะเกดิของแข็งตกคา้งบรเิวณมมุและบรเิวณกน้บอ่ระหวา่งเครือ่งจักรแตล่ะชดุได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ตอ่รูปแบบการใชเ้ครือ่งเตมิอากาศชนดิกรงแปรงกงัหนั / จานหมุน (Cage Rotor / Disk System) : 
 
เป็นระบบซึง่สืน้เปลอืงการบ ารงุรักษาสงูและสิน้เปลอืงพลังงานอยา่งมาก ระบบจานหมนุ/แปรงหมนุจะตวัดน ้าขึน้สู่อากาศ ก่อละอองระเหย
สู่ส ิง่แวดลอ้มในอากาศ ซึง่อาจน าพากลิน่ซึง่ไม่พงึปรารถนาและเชือ้โรคเขา้สู่อากาศ นอกจากนี้ระบบยังไม่มปีระสทิธผิลในการคงการ
แขวนลอยใหส้ม ่าเสมอทั่วทัง้ควูนเวยีนได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก า ร ท า ง า น ข อ ง   Low 
Speed Surface Aerators 
ก่อใหเ้กิดการฟุ้ งกระจาย

ของละออง (Aerosol) น ้า
เสยีอยา่งหนัก สง่ผลกระทบ

ต่อบรรยากาศสิ่งแวดลอ้ม
และเกิดการฟุ้ งกระจายเชือ้

โรคเขา้สูร่า่งกาย โดยเฉพาะ
สารกอ่มะเร็ง 

พืน้ทีก่ารบังเกดิผลจาก
การท างานของเครื่อง

เติมอากาศชนิดผิวน ้ า
แบบ รอบช า้ เ ป็ นไป

อย่างมีขอ้จ ากัด (จาก
รูปจะพบเห็นหิมะคง
คา้งอยู่จากการเคลื่อน

ตัวของน ้าไมท่ั่วถงึ 



AIRE – O2 
 TRITONTM Dual-Function Process Aerator / Mixer 

 

AIRE – O2 
 TRITONTM Dual-Function Process Aerator / Mixer 7/11                                                                                                                                  RO1-Dec,  2009 

 

 
ทีส่ดุของการกวนผสมในแนวระนาบ (The Ultimate in Horizontal Mixing) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือ่งเตมิอากาศแบบอดัพน่/กวนผสม AIRE-O2 TRITON Process Aerator/Mixer ไดส้รา้งสรรคใ์หเ้กดิการเคลือ่นตวัของมวลอากาศและ

น ้าในความเร็วทีส่งู และในรปูแบบการกวนผสมในแนวระนาบเพือ่การบ าบดัน ้าอยา่งมปีระสทิธผิลทีด่เีลศิ 
เครือ่งเตมิอากาศแบบอดัพน่/กวนผสม TRITON จะกอ่ใหเ้กดิการปฏบิตัติอ่การกวนผสมในประสทิธภิาพทีส่งู (High Mixing Performance  

 
 
Efficiencies) จากอตัราการไหลแบบชกัน ้า (Induced Flow Rate) ซึง่มากกวา่อตัราการดดูสง่จากตวัใบพดั (Propeller Pumping Rates) ที่
ไดม้าจากการค านวณผา่นขบวนการทางคณติศาสตร ์(Mathematically Calculated) ผูผ้ลติใบพดัประมาณการวา่อัตราการไหลโดยแรงพยุง
จะเป็นประมาณ 10 ถงึ 20 เทา่จากตวัเลขการค านวณของอตัราการไหลจากการดดูของใบพดั 
จดุซึง่เป็นทีส่ดุของการกวนผสมของ TRITON คอื 

 
 มคีวามสามารถในการกวนผสมไดล้กึถงึ 30 ฟตุ (9.14 เมตร) 

 มสี่วนประกอบทีส่มบูรณ์ของการกวนแบบรอบชา้ทีย่ังคงใหป้ระสทิธผิลต่อการกวนแมใ้นสภาวะทีห่ยุดอัดอากาศเขา้ไป จากการที่
ใบพัดเพือ่การกวนผสมเป็นสว่นประกอบหลักของเครือ่งซึง่ยังคงท างานตอ่เนื่องในสภาวะทีม่อเตอร์ขับเคลือ่นของเครื่องจักรยังคง
ท างานอยู ่

 เพิม่พนูอตัราการเตมิออกซเิจนและการกวนผสมไปดว้ยกัน ท าใหก้อ่ใหเ้กดิผลตอ่ประสทิธภิาพการบ าบัดซึง่สามารถลดพลังงานทีจ่ะ
ถกูใชล้งไดถ้งึ 50% 

 TRITON เป็นเครือ่งเตมิอากาศซึง่อัดพน่อากาศและกวนผสมอากาศใตผ้วิน ้า (Sub-Surface Aerator / Mixer) จงึไมก่อ่ใหเ้กดิ

มลภาวะละอองระเหยของน ้า การสาดกระเด็นของน ้า หรอืการแพรก่ระจายของเชือ้โรคสูอ่ากาศ 

 สามารถลด BOD, TSS และปรมิาณตะกอนลงได ้รวมถงึตอ้งการการบ ารุงรักษาแตน่อ้ย (Low Maintenance) จงึกลา้รับประกัน
เครือ่งจักรไดย้าวนาน 3 – 5 ปี (ขึน้กบัสภาวะการใชง้านอยา่งไมม่เีงือ่นไข) บรรเทาปัญหาและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

ข้อปฏิเสธ :                 เ    เป็นแนวทางในการออกแบบเบื้องต้นต่อการน าไปใช้งานจ าพวกน ้าเสีย โปรดปรึกษา Aeration Industries 

International ส าหรับข้อมูลเพิม่เตมิในด้านความลกึใช้งานได้สูงสุดต่อกรณกีารตดิตัง้เคร่ืองจักรแบบต่อเน่ืองหลายตัวรวมกันและ/หรือน าไปใช้
งานประเภทอื่นๆ ผู้ผลติและตวัแทนจ าหน่ายไม่อยู่ในฐานะต่อการรับประกนัความรับผดิชอบต่อผลของคุณภาพจากการช้ีแนะน้ีใดๆทัง้ส้ิน 

1 m 

2 m 

4 m 

5 m 

6 m 

7 m 

8 m 

9 m 

10 m 

0 m 

3 m 

แนวพกิดัความลกึของการกวนจากการท างานของเครือ่งเตมิอากาศแบบอดัพน่/กวนผสม TRITON 

5 Hp 7.5 Hp 10 Hp 15 Hp 20 Hp 25 Hp 30 Hp 40 Hp 50 Hp 60 Hp 75 Hp

3.7 kW 5.6 kW 7.5 kW 11.2 kW 14.9 kW 18.6 kW 22.4 kW 29.8 kW 37.3 kW 44.7 kW 55.9 kW

1.83 m 1.83 m 2.44 m 2.74 m 3.35 m 3.66 m 4.11 m 4.27 m 4.72 m 5.18 m 5.49 m

2.29 m 2.29 m 2.90 m 3.20 m 3.81 m 4.11 m 4.57 m 4.72 m 5.18 m 5.64 m 5.94 m

2.74 m 2.74 m 3.35 m 3.66 m 4.27 m 4.57 m 5.03 m 5.18 m 5.64 m 6.10 m 6.40 m

4.88 m 4.88 m 5.49 m 5.94 m 6.55 m 7.01 m 7.47 m 7.77 m 8.23 m 8.84 m 9.14 m

5 Hp 
7.5 Hp 10 Hp 

15 Hp 20 Hp 
25 Hp 

30 Hp 40 Hp 
50 Hp 60 Hp 

75 Hp 

บ่อดาดคอนกรีตที่พืน้ต้องมคีวามลึกอย่างน้อย

บ่อกรุผ้าใบต้องมคีวามลึกอย่างน้อย

บ่อดนิต้องมคีวามลึกอย่างน้อย

ความลึกสูงสุดที่มปีระสิทธิผลต่อการกวนผสมของ TRITON

1 m 

2 m 

4 m 

5 m 

6 m 

7 m 

8 m 

9 m 

10 m 

0 m 

3 m 
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ภายใตก้ารออกแบบทีเ่รยีบงา่ย........... 
Simplicity in Design…………… 
 
เครือ่งเตมิอากาศแบบอัดพ่น/กวนผสม AIRE-O2 TRITON ไดบั้ญญัติ
ในความเรยีบง่ายโดยตัวเอง ประกอบดว้ยชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นตัวแต่นอ้ย
ชิน้ ง่ายตอ่การประกอบตดิตัง้และการท างาน และตอ้งการบ ารุงรักษาที่
ต ่า เป็นเครื่องเตมิอากาศที่ประกอบบนผวิน ้าสามารถเป็นไดท้ัง้ชนิด
ลอยน ้า (Float Mounted) ดว้ยทุ่นลอย ชนิดยดึกับก าแพงขา้งบ่อ 
(Wall Mounted) และชนดิยดึกับสะพาน (Bridge Mounted) 
 
เครือ่งเตมิอากาศแบบอัดพน่/กวนผสม TRITON  

มขีนาดครอบคลมุ 
- 5 ถงึ 75 แรงมา้ ส าหรับมอเตอรคืวามถี ่60 เฮรทิซ ์
- 5 ถงึ 60 แรงมา้ ส าหรับมอเตอรคืวามถี ่50 เฮรทิซ ์
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุลกัษณะเดน่พืน้ฐาน (Basic Features): 

 เป็นเครือ่งจักรกลซึง่ผา่นออกแบบอยา่งเรยีบง่ายไมยุ่ง่ยาก 

 ใชช้ ิน้สว่นทีส่กึหรอไดแ้ตน่อ้ย 

 ไมต่อ้งการชิน้สว่นวาวลห์รอืเกยีรท์ดรอบทีส่ลับซบัซอ้น 

 ใชเ้ครือ่งเป่าอากาศแบบ Regenerative Blower ประกอบ (Onboard) อยูบ่นตัวเครือ่ง 

 สามารถหยดุเครือ่งเป่าอากาศแยกเอกเทศจากกันไดใ้นกรณทีีอ่อกซเิจนละลาย (D.O) ในน ้ามเีพยีงพอ เพือ่การประหยัดพลังงาน 

 ไมม่สีว่นชิน้ใดบล็อคทศิทางของอากาศและไมก่อ่ใหเ้กดิการร่ัวซมึของอากาศ 

 ใชม้อเตอรช์นดิออกแบบเพือ่การอตุสาหกรรมชนดิรอบชา้ เสือ้หุม้เป็นเหล็กกลา้ไรส้นมิ 

 ในแผนปฏบัิตกิารซอ่มบ ารงุเป็นประจ า (Routine Maintenance) ในสนามจะกระท าตอ่สองชิน้สว่นทีเ่ป็นประโยชนเ์ทา่นัน้ 

 ดว้ยลขิสทิธิก์ารออกแบบใบพัดผลักอากาศ/และวงแหวนเฉือนอากาศเฉพาะและการทีเ่ครือ่งจักรท างานไดใ้นสองสภาวะจงึเป็น
อปุกรณท์ีด่เียีย่มตอ่การน าไปใชใ้นบ าบัดสารอาหารคงเหลอื (BNR) ในน ้าเสยี 

 โดยทีเ่ครือ่งจักรท างานทีร่อบต ่า (750 รอบตอ่นาททีีค่วามถี ่50 เฮริทซ)์ จงึสรา้งความมั่นใจตอ่อายกุารใชง้านของเครือ่งเตมิอากาศ, 
กอ่ใหเ้กดิการปรับปรงุขบวนการผสมทีด่เีลศิ และตอ่ท างานดว้ยเสยีงทีเ่งยีบเชยีบ 

 เป็นเครือ่งจักรขนาดกะทัดรัด ง่ายตอ่การประกอบตดิตัง้ เคลือ่นยา้ยและซอ่มบ ารงุ 

 ควบคมุการเดนิได ้โดยสามารถ “เปิด/ปิด” เครือ่ง (เป่าลม) ตามปรมิาณออกซเิจนละลาย (D.O) หรอืควบคมุโดยนาฬกิาตัง้เวลา 

(Timer) หรอืควบคมุโดยคน 

 ดว้ยการอัดอากาศเตมิลงใตผ้วิน ้า (Subsurface Aeration) จงึไมก่อ่ใหเ้กดิละอองระเหย มคีวามปลอดภัยตอ่สภาวะแวดลอ้ม 

 รับประกันยาวนานถงึ 5 ปี ขึน้อยูก่ับลักษณะการใชง้าน 
 

ใบพดั PowerMixTm / Saturn Ring Design : 
 แยกออกจากกันโดยสมบรูณ์ในการกวนผสมและในการเตมิออกซเิจน เพือ่ขบวนการ Nitrification และ Denitrification 
 ปรับเสรมิใหก้ารเตมิออ๊กซเิจนเป็นไปไดม้ากขึน้ 
 ลดสภาวะการดงึจูง (Drag) ของน ้า เพิม่ความน่าเชือ่ถอื (Improve Reliability) และเพิม่อายกุารใชง้านไดย้นืยาว (Longevity) 

 

AIRE-O
2
 ยงัมีเคร่ืองจักรซ่ึงเป็นเครือญาติคู่ผสมกบั TRITON


 

เพื่อการ “กวนผสมเพียงอย่างเดียว (Mixing only)” เช่น AIRE-O
2
 

Horizontal Sub-Surface Mixer ซ่ึงออกแบบครอบคลุมตั้งแต่ขนาด 

2 ถงึ 30 แรงมา้ ส าหรบัมอเตอรช์นิดใชค้วามถีไ่ฟฟ้า 50 เฮิรทซ ์ให้

เลือกครบั 
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ประหยดัพลงังานจากการใชเ้ครือ่งเตมิอากาศ AIRE-O2 TRITON Aerator : 
 
ตัวอย่างจากระบบบ าบัดน ้ าเสียเทศบาลเมือง Oregon 
WWTP สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าลงไดถ้งึ 55% เมือ่มี
การน าเครือ่งเตมิอากาศ AIRE-O2 TRITON มาใชเ้ทยีบได ้

เป็นมูลค่า US$ 235,000 ในหว้งเวลา 5 ปีดว้ยการลดมวล
ภาวะทีเ่หนอืกวา่จากเครือ่งเตมิอากาศ และดว้ยมอเตอรช์นดิ
ประสทิธภิาพสูง (Energy Efficient Motors) ท าใหม้กีารใช ้

จ านวนเครื่องเติมอากาศแต่นอ้ย เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพการ
บ าบัดเป็นไปตามขอ้ก าหนด ท าใหท้างเทศบาลเมือง
สามารถลดก าลังมา้ของมอเตอรล์งไดถ้งึ 240 แรงมา้ 
แผนภมูดิา้นขวาแสดงถงึการประหยัดคา่ใชจ้่ายของชมุชนลง
ในหว้ง 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เมือ่เทยีบกับอัตราต่างๆ ของค่า
กระแสไฟฟ้า (Costs of Electricity) ซึง่ถงึแมว้่าค่า
กระแสไฟฟ้ามาตรฐานของเมอืงโอเรคอนจะอยู่ที ่$ 0.07 /
กโิลวัตต/์ชัว่โมง แตร่ะบบบ าบัดน ้าเสยีจะจ่ายทีอ่ัตรา $ 0.03 
/กโิลวัตต์/ชั่วโมง ขณะทีอ่ัตราค่ากระแสไฟฟ้าเฉลีย่ของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิาอยูท่ี ่$ 0.0858/กโิลวัตต/์ชัว่โมง 
 
 

 

การน าไปใชง้าน (Application) : 
 
เครือ่งเตมิอากาศแบบอัดพ่น/กวนผสม AIRE-O2 TRITON เป็นเครือ่งจักร

ทีด่เียีย่มส าหรับการน าไปใชง้าน เพื่อการส่งผ่านออกซเิจนไปสู่ของเหลว 
ซึง่รวมถงึกรรมวธิีการบ าบัดน ้าเสียทางชวีภาพ ซึง่ใชถ้ัง / สระ / อ่างเตมิ
อากาศ ควบคุมน ้าเสยีทางอุตสาหกรรมและน ้าเสยีชมุชน โดยครอบคลุมใน
การใชใ้นสระเตมิอากาศ บ่อปรับสภาพน ้า ระบบเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง 
บอ่ยอ่ยตะกอนแบบใชอ้ากาศ และระบบใกลเ้คยีงอืน่ๆ  
 
 

ดเีลศิตอ่การบ าบดัสารอาหารคงเหลอืในน า้เสยี  
(Ideal for Biological Nutrient Removal) : 
 
จากการทีเ่ครือ่งเตมิอากาศแบบอัดพ่น/กวนผสม TRITON สามารถใชง้าน

ไดโ้ดยการเตมิอากาศ / การกวนผสมควบคู่กัน และโดยการกวนผสมเป็น
เอกเทศอย่างเดยีว TRITON จงึเหมาะสมอย่างยิง่ต่อการบ าบัดทางชวีภาพ

ต่อขบวนการ Nitrification* และขบวนการ Denitrification* โดยในขัน้ตอน
ขบวนการ Nitrification ทัง้การเตมิอากาศและการกวนผสมจะถูกกระท าไป
พรอ้มกัน ในขัน้ตอน Denitrification แมก้ารเตมิอากาศจะถูกหยุดลง แต่
เครือ่งจักรยังคงท างานอย่างเรยีบง่ายคงการกวนผสมทีม่ีประสทิธภิาพสูง 
เพือ่ชว่ยใหข้บวนการ Denitrification เป็นไปโดยสะดวก 
 
เครื่องเตมิอากาศแบบอัดพ่น /กวนผสม TRITON สามารถเป็นค าตอบ

อยา่งเหมาะสมตอ่การบ าบัดธาตอุาหารคงเหลอื (BNR) โดยการรวมการเตมิ
อากาศกับการผสมเขา้ดว้ยกันและแยกเพยีงการกวนผสมอย่างเดยีว โดย
ทัง้หมดเกดิจากเครื่องจักรเพียงตัวเดียวที่มีองค์ประกอบโดยตัวเองของ
อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด เครือ่งเตมิอากาศแบบอัดพ่น/กวนผสม TRITON 

ยังเป็นองคป์ระกอบหลักของระบบบ าบัดแบบ Tri-Oval ของ Aeration 

Industries International ซึง่ก่อใหเ้กดิการควบคุมอย่างเหนือล ้าต่อระบบ
บ าบัดแบบตะกอนเร่ง และการกวนผสมไดล้ึกถึง 30 ฟุต (9.14 เมตร) 
บังเกดิผลใหใ้ชร้ะบบบ าบัดทีใ่ชพ้ืน้ทีน่อ้ยลง ท าใหป้ระหยัดค่าใชจ้่ายดา้น
ทีด่นิลงไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 

ออกซเิจนจะแพร่กระจายอย่างคงที ่สง่กระจายไปทั่วสระ
น ้ าขนาดใหญ่ดว้ยเครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย ซ ึ่ง
สามารถปรับตวัขึน้ลงตามระดับน ้า เป็นผลใหฟ้องอากาศมี
ระยะเวลาละลายไดน้านขึ้น และจ ากัดการไหลแบบ
ลดัวงจรได ้

ดว้ยการแพร่กระจายออกซิเจนในปริมาณสูง และมี
ความสามารถต่อการกวนผสม TRITONก่อใหเ้ครื่องเตมิ
อากาศแบบอัดพ่น / กวนผสม  เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
ส าหรับสระเติมอากาศ ระบบเติมอากาศแบบกวนผสม
สมบรูณ์ ควูนเวยีน อา่ง หรอืถงัเก็บกกัน ้าตา่งๆ  
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การก าจดัสารอาหารในน า้เสยีทางชวีภาพ (Biological Nutrient Removal – BNR) 

  โดยทีเ่ทคโนโลยกีารบ าบัดน ้าเสยีในปัจจุบัน นอกจากค านงึถงึการบ าบัด Carbonaceous BOD ทางชวีภาพเพือ่ใหไ้ด ้
น ้าทีส่ะอาดแลว้ การลดปรมิาณธาตุอาหารคงเหลอื (Nutrient Removal) ซึง่ไดแ้ก่ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ซึง่ธาตุอาหารทัง้สอง
เป็นสารอาหารหลักทีเ่กีย่วกับน ้าเสยีและน ้าทิง้ออกจากระบบบ าบัด ถา้ธาตุอาหารทัง้สองถูกปล่อยทิง้ออกจากระบบบ าบัดน ้าเสยีหรอื
จากน ้าเสยีโดยตรง จะเกดิปัญหาจากการเจรญิเตบิโตขยายพันธม์ากมายของสาหร่ายและพชืน ้าต่างๆจนเต็มพืน้ทีผ่วิของแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิซึง่เกดิสภาวะทีเ่รยีกว่า สาหร่ายเบ่งบาน (Algal Boom) เป็นการเพิม่จ านวนกลุ่มชวีพชืจ านวนมากอย่างรวดเร็วทัง้ชนดิที่
มองเห็นและมองไมเ่ห็นดว้ยตาเปลา่แกแ่หลง่น ้า ท าใหน้ ้ามสีเีขยีวหรอืมสีแีดง โดยสาหรา่ยเบง่บานจะเกดิขึน้ทีบ่่อหรอืแหล่งกักเก็บน ้า
หรอืคคูลอง ซึง่เรยีกบอ่เหลา่นี้ว่าบ่อยูโทรฟิก (Eutrophic Pond หรอื Eutrophic Reservior หรอื Eutrophic Lake) บ่อยูโทรฟิกจะมสีี

เขยีว เนือ่งจากความอดุมสมบรูณ์ของสาหรา่ยเซลเดยีวจนมกีารขยายพันธม์ากเกนิไปกวา่ทีบ่อ่พอจะรองรับได ้ท าใหป้รมิาณออกซเิจน

ในบ่อลดลงอย่างมาก ส่งผลใหส้าหร่ายเน่าตายทับถมกันมสีภาพเน่าเสยี มกีลิน่เหม็น ปลาหรอืสัตวน์ ้าอืน่ๆ จะตาย เกดิสภาวะขาด
อากาศแอนแอโรบกิอยา่งทั่วบรเิวณในบอ่ กอ่ปัญหามลภาวะตอ่แหลง่น ้านัน้ 

  เมือ่เกดิปัญหาดังกลา่วท าใหแ้หลง่น ้าไมส่ามารถน ามาใชใ้นการอปุโภคและบรโิภคได ้และไม่สามารถใหส้ิง่มชีวีติ เชน่ 
กุง้ หอย ป ู ปลา อยู่ได ้ ดังนัน้น ้าทิง้ทีอ่อกจากอาคารบา้นเรอืน ส านักงาน และทีอ่อกจากโรงบ าบัดน ้าเสยีจงึควรอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้ง
ควบคุมปรมิาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสใหม้เีหลอืนอ้ยทีสุ่ด พอทีจ่ะไม่ใหเ้กดิปัญหาปรากฏการณ์สาหร่ายเบ่งบานขึน้ได  ้ดังนัน้การ
บ าบัดน ้าเสยีใหม้คีณุภาพดขีึน้เพยีงการลด BOD ไม่น่าจะเพยีงพออกีต่อไป จงึจ าเป็นตอ้งก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสออกจากน ้า
เสยีใหไ้ดค้ณุภาพน ้าระบายออกสูแ่หลง่น ้าสาธารณะทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและเหมาะสมดว้ย  

  ปัจจุบันจงึมกีารน าขบวนการไนตรฟิิเคชั่น-ดไีนตรฟิิเคชั่น (Nitrification–Denitrification) ซึง่เป็นระบบทีป่ระหยัดค่า
ลงทนุ ไมม่ปัีญหาการก าจัดขัน้สดุทา้ย และสามารถก าจัดไนโตรเจนไดท้ัง้หมด มาใชใ้นขบวนการบ าบัดน ้าเสยี 

  Nitrification  : แปลง NH3-N  เป็น  NO-
2  และต่อเป็น   NO-

3 

  De-nitrification  : แปลงต่อไป  เป็นก๊าซไนโตรเจน  (N2) 
  ซึง่ขบวนการดังกลา่วไดม้กีารน ามาปรับใชใ้นระบบบ าบัดแบบ Anoxic-Aerobic (A/O) Process, Sequencial Batch 

Reactor (SBR), Aerobic-Anoxic-Aerobic Process, Oxidation Ditch Process, Orbal Concentric Oxidation Ditch , Anoxic-
Anoxic-Aerobic Process (A2/O) เป็นตน้ 
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 TRITONTM Dual - Function Process Aerator / Mixer ไดรั้บการออกแบบใหน้ ามาใชใ้นขบวนการ 

Nitrification – Denitrification     ดังกล่าวรวมทัง้ระบบการเตมิอากาศแบบปรกตเิพือ่การลดสารอนิทรยีใ์นน ้าเสยี โดยเป็นอุปกรณ์
แบบกระทัดรัดเพยีงชิน้เดยีว (Single Compact Unit) ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการกวนผสมปราศจากอากาศ สลับกับการกวนผสมพรอ้ม
การเตมิอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสมและตอ่เนือ่ง 

 

 

การตดิตัง้แบบยดึกับสะพาน (Bridge Mount) ในบ่อบ าบัดแบบคูวง
เวยีนชนดิ Tri-Ovalจะชว่ยคงสภาวะความเร็วของการไหลเวยีนในแนว
ระนาบของน ้าไดล้กึถงึ 30 ฟุต (9.14 เมตร) ก่อใหใ้ชพ้ื้นที่บ่อนอ้ย 
(Small Footprint) ลดคา่จัดซือ้ทีด่นิลง (Reduced Land Costs) 
 

ในการน าไปใชใ้นระบบการบ าบดัแบบทลีะเท (SBR) เครือ่งเตมิอากาศแบบ
อดัพน่/กวนผสม TRITON จะคงระดบัออ๊กซเิจนละลายน ้า (D.O.) ไว ้คง
สภาวะการแขวนลอยของของแข็ง และยังสามารถใชเ้พือ่การกวนในสภาวะ
พอดอีากาศ (Anoxic Mixing) แตอ่ยา่งเดยีวไดอ้กีดว้ย 
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60/50 Hz Weights & Measures for the AIRE-O2 TRITON Aerator :  


 

  Dimension Motor 60 HZ Motor 50 Hz Motor Shipping Pontoon Pontoon  

  A B Frame Motor FLA@ Motor FLA@ Weight System System 

Hp kW In. (m.) In. (m.) Size RPM 460V RPM 380V Lbs. (kg) Available  

5 4 76   (1.93) 16 (.41) 254TCZ 865 8 750 10 480   (218) b a : Intra-Pond 

7.5 5.5 76   (1.93) 16 (.41) 254TCZ 865 11 750 12 540   (245) b b : Tri-Pontoon 

10 7.5 87   (2.21) 21 (.53) 284TCZ 870 15 750 17 660   (299) c c  : Quad-Pontoon 

15 11 87   (2.21) 21 (.53) 286TCZ 870 23 750 25 680   (308) c d  : Penta-Pontoon 

20 15 87   (2.21) 21 (.53) 324TCZ 880 29 750 33 880   (399) c e  : Hexa-Pontoon 

25 18.5 93   (2.36) 26 (.66) 326TCZ 880 35 750 42 910   (413) c, d f  : Hepta-Pontoon 

30 22 93   (2.36) 30 (.76) 364TCZ 875 42 750 51 1400 (635) d g  : Octa-Pontoon 

50 37 102 (2.59) 31 (.79) 250SM 887 64 735 74 1515 (687) g Pontoon systems 

60 45 102 (2.59) 31 (.79) 250SM 884 74 725 81 1565 (710) g Available for 50 Hz/ 

75 55 102 (2.59) 32 (.81) 250SM 884 97 N/A N/A 1715 (778) g 60 Hz may vary. 

           Contact factory. 

N/A – Not available at time of printing 
Check with factory and your country representative 

Frame Size, RPM, FLA, and Ship Weights 

may vary between motor manufacturers 
Data subject to change without notice 

 
 

 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

Aeration Industries International, Inc.   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผูต้น้คิดเคร่ืองเติมอากาศชนิดดูดพ่น Aspirator [Jet] Aerator  เป็นรายแรกของโลก ตั้งแต่ปี คศ. 1974 
และเป็นผูต้น้คิดเคร่ืองเติมอากาศแบบอดัพน่ / กวนผสม TRITON 

 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย 
 

  

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

โทรศัพท ์ :     0-2934-7390-3   โทรสาร  :    0-2934-7394  
E-mail  :  sales@envitrade.co.th   
Website  : http//:www.envitrade.co.th  

International Thai Royal Air Force Hospital Site, U.S. Industrial Wastewater 

CIBA/Georgy, Mexico Thailand Bongards Creamery, MN 
Cascades, Canada Eastern Seaboard Environmental Complex,  

Thailand 
Corbett Canyon Vineyards, CA 

Gora Kalwaria WWTP, Poland Tlaxcala, Mexico Del Monte, MN 
Hilasal Tetiles, EL Salvador Torres Papel, Spain Empire Cheese, NY 
Keith WWTP, Scotland Waihi Beach WWTP, New Zealand ExxonMobil, LA 

Lin An WWTP, China U.S. Municipal Wastewater International Paper, MN 
Lyondell, Netherlands Astoria WWTP, OR Jackson Paper, NC 
Milotice, Czech Republic City of Cape Coral, FL Procter & Gamble, IA 
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper, Indonesia City of Dawson, MN Reichhold Chemical, Inc. GA 

Petron Corporation, Philippines City of Franklin, LA Snowshoe Mountain Resort, WV 

Qing Bai Jiang, China City of Ontario, OR Sonoco Products Company, SC 

SAPPI, South Africa Littlefield WWTP, TX Trefethen Vineyards, CA 
Shi He Zi WWTP, China Livermore WWTP, KY Tropicana Products, Inc. FL 
Suzhou, China Millbrae WPCA, CA Weyerhaueser, OR 
 Moscow WWTP, PA Widmer Wine Cellars, Inc. NY 

ENVITRADE 
ENGINEERING 

COMPANY LIMITED 
 

ตวัอยา่งลูกคา้ท ัว่โลกซึง่พงึพอใจตอ่การตดิต ัง้ AIRE – O2 
 TRITON 


 

 


