
                                        VARIAIR Coarse  Bubble Air Diffuser 

หวัจา่ยอากาศชนดิฟองหยาบแบบปรบัอตัราการจา่ยอากาศได ้

 VARIAIR Coarse  Bubble Air Diffuser                                         -1-                                                                   May, 2010 

                                                                                                                               




จากผูพ้ฒันา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 

โทร.   0-2934-7391-3      แฟ๊กซ์.  0-2934-7394      อีเมล.  sales@envitrade.co.th 
 
 
คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ Specific Features & Benefits... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องค์ประกอบวัสดุมีเพียง 3  ชิ้น 
ประกอบดว้ย โครงตัวจ่ายอากาศ 

(Diffuser Body) ปลอกสวมส าหรับ
ป รั บ จ า น ว น รู อ า ก า ศ อ อ ก

(Adjustable Sleeve) และวาลว์กัน
กลบั (Check Valve)  

 สามารถปรับเลือกจ านวนรูอากาศ
ออกไดท้ัง้ 12 รู หรือ 8 รู หรือ 4 รู 

ท าใหป้รับปรมิาณอากาศทีจ่่ายออก
จากแต่ละหั วจ่ายไว ก้่อน (Pre-

adjust) ไดต้ามตอ้งการ 

 ตอ่เขา้กับท่อจ่ายอากาศไดง้่ายโดย
ขอ้ตอ่เกลยีว 3/4” NPT 

 เหมาะส าห รับบ่อป รับสภาพน ้ า 

(Equalization Tank)  บ่อย่อย
ตะกอน (Aerobic Digestion Tank)  

บอ่กวนผสมน ้าเสยี (Mixing Tank) 

 ไม่ก่อใหเ้กิดการไหลยอ้น (Back 

Flow Prevention) และการอดุตัน 
(Non Clog) ของท่ออากาศ จาก

การมวีาลว์กันกลับ(Check Valve) 
เป็นลักษณะลูกบอลทองเหลือง

เคลือ่นลงมาปิดทางเขา้ของอากาศ

ในทนัททีีไ่มม่กีารจา่ยอากาศ 
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2.  ปลอกสวม เพื่อการปร ับ
จ านวนรูอากาศออก (Orifice 
Adjustable Sleeve)  
ตัวหัวจ่ายอากาศจะมเีกลยีวภายใน
ไวร้องรับกับเกลยีวนอกของปลอก
สวม (Sleeve) ซึ่งผลิตจาก
พลาสตกิ DELRIN โดยมีแหวน 
(Nut) เป็นตัวล็อค ปลอกสามารถ
ปรับต าแหน่งจ านวนรอูากาศออกได ้
ที ่12 รู 8 รู หรือ 4 รู และคงไวท้ี่
ค ว าม เ ร็ วสู งของอากาศผ่ าน ร ู
Orifices ต่างๆ ใหอ้ัตราการไหล 
(Air Flow Rates) ผา่นของอากาศ
ออกไดห้ลากหลายปรมิาณ  

 

หลกัการท างาน How Its Works... 

 

อากาศจากทอ่จะไหลเขา้ผ่านรูขอ้ตอ่ดา้นลา่งของหัวจ่ายอากาศและไหลลอดออกไปตามรูเปิด (Open Holes) บรเิวณ

โครงตัวหัวจ่ายอากาศ โดยทีภ่ายในหัวจ่ายอากาศมลีกูบอลทองเหลอืง (Brass Ball) ท าหนา้ทีเ่ป็นวาลว์กันกลับ เวลา
จ่ายอากาศเขา้ไปบอลทองเหลอืงจะตดิอยู่ดา้นบนแต่เมือ่มกีารหยุดจ่ายอากาศบอลทองเหลอืงจะถูกอากาศดันใหไ้ป

เคลือ่นลงไปปิดทางเขา้ของอากาศโดยทนัทเีพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการไหลยอ้น (Back Flow Prevention) ของน ้าเสยีซึง่
มขีองแข็งแขวนลอย (Solid) ปะปนอยู่ เป็นการป้องกันการอดุตัน (Clogging) ภายในของทอ่อากาศ ตัวอปุกรณ์หัวจ่าย

อากาศแต่ละหัวถูกออกแบบมาใหส้ามารถปรับตัง้อัตราการจ่ายปริมาณอากาศทีอ่อกจากหัวจ่ายอากาศใหเ้หมาะสม

ลว่งหนา้ตามตอ้งการได ้

 

 

มาตรฐานอปุกรณ ์Standard Components... 

    หัวจ่ายอากาศ USFilter VariAir Diffuser ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลกั คอื  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การติดตัง้ Installation... 

- เริม่ตน้จากการท าความสะอาด (Clean) และเป่าลมไลภ่ายในเสน้ทอ่จ่ายอากาศ (Flush Air Lines) เพือ่การ

น าพาใหส้ ิง่สกปรกจ าพวกฝุ่ น กรวด หรอืสารแปลกปลอมทัง้หลายทีห่ลดุลอดอยู่ภายในทอ่ออกกอ่นทีจ่ะท าการตดิตัง้
หัวจ่ายอากาศ (ในคราวทีต่อ้งมกีารเปลีย่นทดแทนหัวจ่ายใหม่ทดแทนหัวจ่ายทีส่กึหรอหรือเสยีหาย (Replacing 

Damage) ก็ควรจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนดงีนีด้ว้ยเชน่กนั)  

-      หัวจ่ายอากาศตอ้งตดิตัง้ใหอ้ยู่ในแนวตัง้ตรงดิง่ (installed Vertically and Plumb) เพือ่ใหก้ารท างานเป็นไป
โดยถกูตอ้งสมบรูณ์ 

 
 
ค าเตอืน (Caution)  
เพือ่ป้องกันความเสยีหายตอ่หัวจ่ายอากาศในระหวา่งการตดิตัง้ ไมค่วรขันเกลยีวจนแน่นเกนิไป (Overtighten) 

 

 

 

 

 

1. ตวัโครงหวัจ่ายอากาศ (Diffuser 

Body) 

ท าจากพลาสตกิ DELRIN มขีอ้ตอ่เกลยีว
นอกขนาด 3/4˝ NPTเพือ่การยดึตอ่เขา้กับ
ท่อแขนงลมทั ้งชนิดท่อที่ติดอยู่กับที ่
(Fixed Mounting) ชนดิทีท่อ่ลมยกขึน้ได ้
(Lift out) หรือชนิดท่อลมยกกระดก 
(Swing) ได ้บนตัวหัวจ่ายอากาศจะมีรู
ส าหรับใหล้มออกขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  
5/32 ˝จ านวน 12 รู เรียงกันเป็น 3 แถว
แถวละ 4 ร ู 

3. วาลว์กนักลบั (Check Valve) 
มีลักษณะเป็นลูกบอลทองเหลืองขัดเงา 
(Polished Brass Ball) จะน่ังอยู่สว่นลา่ง
ของหัวจ่ายอากาศทันทีที่ไม่มีการจ่าย
อากาศเพือ่ป้องกันไม่ใหเ้กดิการไหลยอ้น 
(Back Flow Prevention) และการอดุตัน 

(Non Clog) ของทอ่อากาศ 
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ผู้น าด้านเทคโนโลย ี
 

 
 

ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจ่ายอากาศ จากสหรัฐอเมรกิา  

     
      ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย 

 

 
บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จ ากดั 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์: 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  
E-mail : sales@envitrade.co.th  Website  : www.envitrade.co.th 

 

กราฟแสดงการเกดิแรงดนัสญูเสยีของหัวจา่ยอากาศทีส่ามารถปรับอตัราการจ่ายอากาศเขา้ได ้ปรมิาตรของลมอาจจะ
เพิม่ขึน้ในขณะความดันสญูเสยีคงที ่หรอืปรมิาตรของลมคงทีแ่ตค่วามดันสญูเสยีลดลง  โดยก าหนดจากการเพิม่ขึน้

ของจ านวนการเปิดรู Orifices ในหัวจา่ยอากาศแบบปรับได ้

ตารางแสดงอตัราความเร็วลมทีผ่า่นรูเปิด Orifices ขนาด 5/32” 
ในหัวจา่ยอากาศจ านวนหนึง่หัว ส าหรับอัตราการจ่ายอากาศเขา้

ที่หลายอัตรา ควรเลือกที่อัตราความเร็วอากาศผ่านรูเปิดที่

มากกวา่ 100 FPS เพือ่ใหเ้กดิการท าความสะอาดตัวเอง (Self 
– Cleaning) และควรก าหนดความเร็วทีน่อ้ยกวา่ 300 FPS เพือ่

การจ ากดัความดนัสญูเสยี (Limit Headloss) 
ทัง้นีค้วรตดิตัง้หัวจ่ายอากาศ VARIAIR Diffuser ลงบนเสน้ทอ่

จ่ายอากาศเพื่อรองรับการป้อนอากาศเขา้ในกรอบแต่ละหัว
ตัง้แตช่ว่ง 6 – 12 CFM  

 

mailto:envitrad@ksc.th.com

