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จากผูผ้ลิตตน้คิด  Aeration Industries International, Inc. สหรัฐอเมริกา 
ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 

                           โทร.   0-2934-7391-3       แฟ๊กซ์.  0-2934-7394      อีเมล.  sales@envitrade.co.th 
 

คณุลกัษณะเดน่เฉพาะ 
 

 ใหป้ระสทิธภิาพในการเตมิออกซเิจนไดส้งู ม ี   

       ผลทดสอบจากหน่วยงานกลางทีเ่ชือ่ถอืได ้

 ใหก้ารกวนผสมในบอ่ไดอ้ย่างยอดเยีย่มทัง้ดา้น
การกระจายน ้า อัตราความเร็วและระยะในการ

เคลือ่นตวัของน ้า มผีลการทดสอบยนืยันแน่นอน 

 พัฒนารูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านในบอ่  

       เตมิอากาศไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 ออกแบบใชไ้ดท้ัง้กับระบบบ าบัดแบบ Aerated 
Lagoon, Activated Sludge, Oxidation Ditch 

อกีทัง้และใชไ้ดก้ับ Equalization Tank, 
Digestion Tank 

 รับประกนัอายกุารใชง้านนานถงึ 3 ปี มาตรฐาน    

       จากผูผ้ลติโดยไมม่เีงือ่นไข 

 ใหฟ้องอากาศทีฝ่อยละเอยีดมากถงึ 2 มม.  ตามมาตรฐานของ US.EPA-600/2-82-003 

 วสัดโุครงสรา้งหลกัท าดว้ยเหล็กไรส้นมิ ทนตอ่การกดักร่อนไดโ้ดยสมบรูณ์แบบ 

 มขีนาดใหเ้ลอืกตัง้แตข่นาด 10 แรงมา้ (3 ทุน่) ถงึขนาด 25 แรงมา้ (4 ทุน่) ส าหรับมอเตอรช์นดิ 50 เฮริทซ ์

       190/380 โวลต ์4 โพล (1450 RPM) เทา่นัน้ ตวัมอเตอรท์ าจากเหล็ก Rolled Steel 

 ตดิตัง้และบ ารุงรักษางา่ย สามารถซอ่มแซม ณ จดุตดิตัง้ไดโ้ดยตรง  โดยไมจ่ าเป็นตอ้งน าขึน้มาซอ่มแซมภายนอกบอ่ 

 ผลติจากผูเ้ป็นตน้แบบในการคดิคน้เครือ่งเตมิอากาศแบบ Aspirating (Jet) Aerator มากวา่ 35 ปี   
(ตัง้แต ่ค.ศ. 1974:  พ.ศ. 2517) 

 
 

 

 ลกัษณะการท างาน 

 

AIRE – O2 
Aspirator Aerator เป็นเครื่องเตมิอากาศชนดิผวิน ้า 

ท างานโดยการดดูอากาศจากบรรยากาศภายนอกผ่านรูดดูอากาศเหนือ

ผวิน ้าสง่ผา่นแกนเพลากลวง (Hollow  Shaft) ซึง่ตอ่เขา้กับใบพัดทีจ่ม

อยู่ใตน้ ้า หมุนขับเคลือ่นโดยมอเตอรไ์ฟฟ้าซึง่ตดิตัง้อยู่เหนือผวิน ้า ใน
การหมุนขับใบพัดจะดันน ้ าใหเ้กิดความดันที่แตกต่างจากสภาวะ

สญุญากาศทีป่ลายเพลา ท าใหอ้ากาศเหนือผวิน ้าถูกดูดผ่านรูเปิดบน
เพลาเขา้มาในแกนเพลากลวงและผ่านหัวจ่ายอากาศ (Diffuser) เป่า

อากาศเขา้ไปในน ้าเสยี ในลักษณะของฟองฝอยละเอยีด (Fine 
Bubble) ตามขนาดและคณุสมบัตทิีก่ าหนดไวใ้น USEPA ; Report 

Number EPA-600/2-82-003 เพือ่กระจายเป็นออกซเิจนเตมิแก่มวล

น ้าเสยีท าใหไ้ดป้ระสทิธภิาพในการเตมิอากาศสงู 
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ประสทิธผิล 
 

เครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพ่น AIRE – O2 
Aspirator Jet Aerator ผลติจากวัสดทุีม่คีวามคงทนปราศจากการกัด

กร่อน ถูกออกแบบและผ่านการทดสอบมาเพื่อการเตมิอากาศ และการกวนทีม่ปีระสทิธภิาพสูง ทดสอบโดย

หน่วยงานกลางในสหรัฐอเมรกิา สามารถน าไปใชก้ับระบบบ าบัดน ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม จากชมุชนตา่ง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

นอกจากนี้บรเิวณเพลากลาง AIRE – O2  ซึง่เป็นทางผ่านของอากาศ (Air Path) จะมลีักษณะกลวงท าใหอ้ากาศ

ไหลผ่านไปยังหัวจ่ายอากาศบรเิวณใบพัดไดม้ากและสะดวก อกีทัง้ดว้ยมาตรฐานของอปุกรณ์ซึง่มแีผ่นป้องกันการ
เกดิน ้าวน (Vortex Shield) เพือ่ชว่ยป้องกันความเสยีหายแกใ่บพัดจากการเกดิปรากฏการณ์  Cavitations  กระท า

ตอ่ใบพัดระหวา่งการท างานลูกปืนส าหรับรองรับบรเิวณชว่งลา่งเป็นชนดิหลอ่ลืน่ดว้ยน ้าปราศจากความตอ้งการใน
การซอ่มบ ารุงดว้ยการอัดจารบหีลอ่ลืน่ใดๆทัง้ส ิน้เหนือกวา่เครือ่งเตมิอากาศชนดิไม่ใชล้กูปืนรองรับบรเิวณดา้นลา่ง 

วึง่จะเกดิปัญหาหลังจากการใชง้าน เนื่องจากแรงแขวน (Overhung Load) อกีทัง้ทกุชิน้สว่นไดรั้บการออกแบบให ้
สามารถถอดเปลีย่นไดใ้นสนามโดยไมจ่ าเป็นตอ้งยกออกไปซอ่มบ ารุงนอกบรเิวณ 
 

ขนาดของผลติภณัฑ ์

ปัจจุบนั Aire-O2
  ผลติเครือ่งเตมิอากาศแบบดดูพ่นรุ่น 1030 ครอบคลมุ ตัง้แตข่นาด 10 ถงึ 25 แรงมา้ โดยมี

มอเตอรม์าตรฐาน NEMA Standard ส าหรับมอเตอรช์นดิ 50 เฮริทซ ์190/380 โวลต ์4 โพล (1450 RPM) ตัว

มอเตอรท์ าจากเหล็ก Rolled Steel 

 

 

 

  

ผูน้ าดา้นเทคโนโลย ี

Aeration Industries International, Inc.   ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
เป็นผูต้น้คดิเครือ่งเตมิอากาศชนดิ Aspirator Aerator เป็นรายแรกตัง้แตปี่ ค.ศ. 1974 
 

ผูแ้ทนจ าหนา่ยแตผู่เ้ดยีวในประเทศไทย 

  

                    บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จ ากดั 

 396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว 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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