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 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… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FlexDisc เป็นตัวเลอืกทีด่ทีีส่ดุตอ่งานการตดิตัง้ขบวนการกระจายอากาศดว้ยเทคโนโลยขีองแผ่นเมนเบรนทีส่ามารถให ้

ฟองฝอยละเอยีด ออกแบบมาใหไ้ดป้ระสทิธภิาพการท างานและคุม้คา่การลงทนุมากทีส่ดุ เป็นเทคโนโลยทีางวศิวกรรม
ทีก่า้วหนา้ของการจา่ยอากาศผา่นแผน่ยางยดื 

 
FlexDisc มกีารออกแบบเพื่อใหส้ามารถตดิตัง้ระบบเตมิอากาศไดอ้ย่างรวดเร็วและง่ายในการเปลีย่นทดแทน ท าใหไ้ด ้

ประสทิธภิาพทีม่ากขึน้และลดคา่ใชจ้า่ยในดา้นสาธารณูปโภค เชน่ คา่ไฟฟ้า  

USFilter ยังสามารถใหข้อ้มลูค าแนะน าทางดา้นเทคนคิและตอ่ระบบงานทอ่ทีส่มบรูณ์ ทัง้เพือ่การตดิตัง้ระบบเตมิอากาศ
ใหมห่รอืการเปลีย่นทดแทนระบบเดมิ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ใหฟ้องฝอยอากาศแบบละเอยีด 
 ยางเมนเบรนชนดิ Heavy Duty  อายุการใชง้านยาวนาน 

5 - 10 ปี  ม ีUltimate Tensile Strength         2,100 

psi            800% จนกวา่จะฉกีขาด 
 ตดิตัง้ง่ายโดยการป่ันเกลยีว ¾” NPT  เขา้กับขอ้ต่อ

เกลยีวในของทอ่จา่ยอากาศ 
 รองรับปริมาณอากาศต่อหัวไดค้รอบคลุม 0.5 - 3.0 

scfm (0.85 - 5.0 Nm3/hr) 
 ดว้ยรูที่ถูกเจาะมาอย่างแม่นย าจะเปิดเมื่อมีการจ่าย

อากาศเขา้มาและปิดเมือ่หยุดจ่ายอากาศป้องกันการไหล

ยอ้นและสิง่สกปรกอดุตนั 
 ใชท้อ่มาตรฐานเกลยีวขนาด ¾” เพือ่ใหส้ะดวกต่อการ

เปลีย่นแทนหัวจา่ยอากาศแบบฟองหยาบ  
 บริเวณส่วนกลางของแผ่นยางเมนเบรนไดรั้บการ

ออกแบบใหห้นาเป็นพเิศษเพือ่ป้องกนัการโป่งตวั 

 มคีรอบเกลยีวกนัหลดุลอ๊คแน่นเพือ่ป้องกันแผ่นเมนเบรน
หลดุ 

 บรเิวณตรงกลางชอ่งลมเขา้มใีบครบีเสรมิเพือ่กระจายลม
ป้องกนัไมใ่หต้รงกลางแผน่ยางยบุตวัลง 

 ตัวโครงฐานฉีดขึน้รูปจากพลาสตกิโพลพีรอพโพลีนซึง่
เป็นวสัดทุีท่นทานการกดักร่อนจากน ้าเสยี 
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มาตรฐานอปุกรณ ์Standard Components… 

  หัวจา่ยอากาศ USFilter FlexDisc ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 สว่นหลกั คอื  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

1. ฐานรองรบัหวัจา่ย (Diffuser Base) 
 

ฐานรองรับหัวจ่ายมรีูปทรงกลมผลติจากพลาสตคิโพลพีรอพลีนี [Polypropylene] ฉีดขึน้รูป ขอบนอกของฐานจะขึน้รูป
เป็นร่องรับกบัครอบกนัแผน่เมนเบรนหลดุ แบบร่องของฐานจะมไีวค้อยรับกบัแผน่ยางโอริง่ บรเิวณศนูยก์ลางฐานรองรับจะ

ถูกกดต ่าลงพรอ้มขอ้ตอ่เกลยีวนอก ขนาด ¾ นิว้ ยาวประมาณ 1 นิว้ เพื่อใหส้ามารถตดิตัง้เขา้กับทอ่จ่ายอากาศได ้ลมจะ

ผ่านรู Orifice ตรงกลางเขา้สูห่ัวจ่ายอากาศ ตรงบรเิวณต า่สดุของสว่นกลางทีย่ืน่เหนือขอ้ตอ่ Nipple ขึน้มาจะมซีลีป้อง
กนัรูปทรงหลอดเชือ่มตดิกบัฐานรองรับหัวจา่ย 

 
2. ครอบเกลยีวกนัหลดุ (Retaining ring)  

 

ครอบเกลยีวกนัหลดุ (Retaining ring) หลอ่ขึน้รูปจาก PVC และมเีกลยีวส าหรับขนัตดิกับขอบเกลยีวของฐานรองรับหัว
จา่ยอากาศ ขณะทีย่ดึครอบกนัหลดุ (retaining ring) ใหแ้น่น O-ringของแผน่เมนเบรนจะถูกกดลงไปในร่อง (groove) 

บนฐานหัวจา่ยอากาศ เพือ่เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัตอ่การร่ัว (positive seal) 
 
 

แผ่นเมนเบรนมีความทนทานท า
จากยาง EPDM ท่ีผสมและขึน้รูป
มาเป็นพิเศษ สามารถจดจ าการ
สะ ท้อน ย้อนก ลับไ ด้  10 0  % 
                            
       มี อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง าน ไ ด้
ยาวนาน 5 ถงึ 10 ปี 

แผ่นเมมเบรนถูกเจาะให้
เป็นรู Slit รูปตัว “I” รูจะเปิด
เม่ือมีการจ่ายอากาศเข้ามา
และปิดเ ม่ือหยุดการจ่าย
อากาศป้องกันการไหลย้อน
และสิ่งสกปรกอุดตัน 

 

ฐานรองรับหัวจ่ายท า
จากพลาสตกิโพลีพรอ
พีลีน ต้านทานต่อการ
กัดกร่อนและมีอายุ
การใช้งานท่ียาวนาน 

 

บริ เ วณส่ วนกลางของแ ผ่น
เมนเบรนเพิ่มความหนามากขึน้
เพื่อเสริมแรง ป้องกันการเกิด
การโป่งตัว (Ballooning) ของ
แผ่นยาง ได้ฟองฝอยละเอียด
กระจายท่ีผิวอย่างท่ัวถงึ            

บริเวณตรงกลางช่อง
ลม เ ข้ า มีค รีบ  Vane
เสริมเพื่อกระจายลม
ป้องกันไม่ให้ตรงกลาง
แผ่นยางยุบตัวลง 

 
ข้อต่อท่อเป็นมาตรฐาน เกลียว NPT 

ขนาด ¾” มีความยาวเกลียวประมาณ 

1 นิว้ เพื่อให้สะดวกต่อการเปล่ียนแทน
หัวจ่ายอากาศแบบฟองหยาบ  

 

ครอบกันหลุดด้านข้าง
ออกแบบเป็นวงแหวน
เกลียวขันแน่นเพื่อยึดให้
แผ่นเมนเบรนอยู่กับท่ี 
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3. แผน่ยางเมนเบรน  (Diffuser Membrane) 
 

แผน่เมนเบรนจา่ยอากาศเป็นชนดิยางสงัเคราะห ์EPDM ผสมพเิศษส าหรับใชก้ับน ้าเสยี แผ่นเมมเบรนถูกออกแบบมาให ้
รวมเป็นสว่นเดยีวกับ O-ring รอบผวินอกเพือ่การกดอัดระหวา่งฐานและครอบกันหลดุ (retaining ring) ตรงกลางของ

แผน่เมนเบรนเพิม่ความหนามากขึน้เพือ่เสรมิแรง แผ่นเมมเบรนถูกท าใหเ้ป็นรูดว้ยเจาะเป็นรูปทรงตัว I ขนาดเล็กจ านวน

มาก วางในแนวเสน้ผา่นศนูยก์ลางร่วมกนัหลายๆวงกลม (Concentric Circle of Varying Diameter)  
แผ่นยางเมมเบรนกระจายลม รุ่น Envirex diamond “S” จัดเป็นเทคโนโลยใีหม่ของแผ่นยางเมมเบรนทีใ่หฟ้องฝอย

ละเอยีด (Fine Bubble Diffuser Membrane) ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 9 นิ้ว หัวจ่ายอากาศไดถู้กพัฒนาขึน้มาอย่าง
เฉพาะเจาะจงเพือ่แกข้อ้ผดิพลาดของแผน่เมมเบรนรุ่นเดมิๆ   
 

แผน่ยางเมมเบรน Envirex Diamond TM   รุน่ “s” Edition ส าหรบัหวัจา่ยอากาศฟองฝอยละเอยีด 

- ท าจากสารประกอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ทนทานตอ่น ้าเสยี 

- มคีวามตา้นทานแรงดงึ (Tensile strength) สงูกวา่ผลติภัณฑ์
เทยีบเทา่ถงึ 50% 

- มสีว่นผสมของน ้ามันนอ้ยลงเพือ่อายกุารใชง้านทีย่าวนานขึน้ 

- การปรับปรุงแผน่ยางเมนเบรนแบบใหมท่ าให ้
 

o มตีน้ทนุวงจรชวีติต า่ (Lower Lift Cycle Costs) 
o ไดแ้ผน่ยาง Diamond TM ซึง่ใหป้ระสทิธภิาพในการ

แพร่ออกซเิจนมากกวา่เดมิ 

o ท างานในชว่งอตัราการไหลอากาศทีก่วา้งขึน้ 
o เกดิความดนัสญูเสยีลดลง 

o มอีายุการใชง้านนานขึน้ (มากถงึ 10 ปี) 

- ตน้แบบของแผน่ยางเมมเบรนชนดินีถ้กูออกแบบมาใหใ้ชก้บัระบบจา่ยอากาศฟองละเอยีดแบบหัวจา่ยคู ่DualAir 
โดยเฉพาะ แตปั่จจุบนันี้สามารถน ามาใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลายตอ่ทกุระบบการจ่ายอากาศ 

แผ่นยางเมมเบรนรุ่น Siemens Diamond TM “S” มคีา่ใชจ้่ายในการตดิตัง้นอ้ยกวา่ทีเ่คยเป็นมา เพยีงแคต่ดิตัง้เขา้ไปใน
อปุกรณ์เดมิก็สามารถใชผ้สมผสาน Diamond platform technology เขา้ไปได ้เป็นการเพือ่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการ

จา่ยอากาศ 

แผน่ยาง Membrane รุ่น Diamond TM “S” สามารถใชเ้พือ่ปรับปรุงตวัหัวจา่ยเซรามคิเดมิขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 9 นิว้ ที่
มอียู ่หรอืใชแ้ทนแผน่เมมเบรนรุ่นอืน่ๆจากผูผ้ลติอืน่ๆไดเ้ชน่กนั 
 

คณุลกัษณะของแผน่ยาง EPDM 

ลกัษณะพืน้ฐาน (Base Characteristic) 
แผน่ยางยีห่อ้

อ ืน่ๆ 

แผน่ยางของ 
Envirex 

Diamond TM "S" 

ขอ้ดขีอง  
Envirex Diamond TM "S" 

ความตา้นทานแรงดึง (Tensile Strength) 1,200 - 1,400 PSI 2,100 PSI ขึน้ไป 
มีความต้านทานแรงดึงสูงสดุมากกว่าซ่ึงเกีย่วข้อง
โดยตรงกบัอายกุารใช้งานทีย่าวนานข้ึน 

การยืดสูงสุดเม่ือฉีกขาด (Elongation at Failure) 400 % min 800% min มากกว่าเป็นสองเท่าป้องกนัการฉีกขาดได้ดีกว่า 

ความแข็งของยาง (Durometer) 55 ± 5 56 ± 2 เป็นวสัดทีุเ่หนือกว่ายางประเภทเดียวกนั 

ความถ่วงจ  าเพาะ (Specific Gravity) 1.08 1.05 ด้วยวสัดเุจือปนทีน่อ้ยกว่า 

ความตา้นทานตอ่โอโซน (Ozone Resistance) ผ่าน ผ่าน เหมือนกนักบัแบบอืน่ๆ 

หลงัจากใหค้วามรอ้น 70 °C  (158 °F) นาน 70 ชัว่โมง ตามมาตรฐาน ASTM D573-99 

ความตา้นทานแรงดึง (Tensile Strength) ลดลง ลดลงสงูสดุ 25 %  ลดลง 12 %  ความต้านทานแรงดึงลดลงนอ้ยกว่า 50 % 

ความยืดหยุน่  (Elongation) ลดลง ลดลงสงูสดุ 25 % ลดลง 5 %  รกัษาสภาพความต้านทานการฉีกขาดได้ถึง 95% 

ความแข็งของยาง (Durometer) เพ่ิมข้ึน เพ่ิมขึน้ 10 pts เพิ่มขึน้ 1 pt  
ความแข็งของยางต ่ากว่าถึง 10 เท่าส่งผลให้ใช้
แรงดนัในการท างานต ่ากว่า 



                                        USFilter FlexDisc™ Fine Bubble Membrane Diffuser 
(Threaded connection) 

หวัจา่ยอากาศชนดิฟองฝอยละเอยีดแบบยาง Membrane รปูแบบจาน 

 USFilter FlexDisc™ Diffuser (Threaded connection)        -4-                                                                                                                             May, 2010 

                                                                                                                               




 

 

 

การท างาน Operation... 

 

อากาศจะเคลือ่นทีเ่ขา้สูส่ว่นภายในของขอ้ตอ่เกลยีว ของหัวจ่ายอากาศผ่านไปยังดา้นใตข้องแผ่นเมมเบรนในหัวจ่าย
อากาศ ซึง่จะท าใหอ้ากาศเบีย่งเบนขึน้ไปดา้นบนเป็นการค่อย ๆ เปิดรูจ่ายอากาศออก ปล่อยใหอ้ากาศกระจายตัวสู่

ของเหลว เป็นลักษณะฟองฝอยละเอยีดในขณะทีอ่ากาศหลุดออกไป และเมือ่กระบวนการจ่ายอากาศหยุดลง แผ่นยาง
เมมเบรนยืดหยุ่นจะแฟ่บลงจนเรียบแบบบนแผ่นฐานซึง่จะท าใหรู้จ่ายอากาศปิดลง ไม่ก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์ของ

เหลวไหลยอ้นเขา้สูภ่ายในหัวจ่ายอากาศ หัวจ่ายอากาศ Flexdisc ถูกออกแบบมาใหร้องรับการป้อนอัตราอากาศที ่2 

scfm (3.4 Nm3/hr) และมากทีส่ดุที ่3 scfm (5 Nm3/hr) ตอ่หัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะพเิศษทีม่ผีลกบัประสทิธภิาพของแผน่ยาง EPDM 

ลกัษณะพเิศษ (Feature) แผน่ยางยีห่อ้อ ืน่ๆ แผน่ยางของ Envirex Diamond TM "S" 
ขอ้ดขีอง Envirex 
Diamond TM "S" 

จ  านวนของรูอากาศออก 

(Number Air Discharge 

Aperatures) 

4,850 5,400 ขึน้ไป 

จ่ายออกซิเจนได้สูงกว่า
ขณะทีอ่ากาศป้อนเข้าสูง
กว่า มีแรงดนัสูญเสียต ่า
กว่า 

ความหนาของแผ่นยาง 

(Membrane Thickness) 
0.080 -0.100  0.080 - 0.165  

บริเวณส่วนกลางแผ่นยาง
หนากว่าเพือ่ลดการเกิดการ
โป่งตวัและมีผลต่อการ
ป้องกนัการไหลย้อนทีมี่
ประสิทธิผลดีกว่า 

แผ่นยางกนัรัว่  

(Membrane seal ring) 

ยางโอริงกนัร่ัวเป็น
ลกัษณะวงกลมวางลงใน

ชอ่งสี่เหลี่ยม 

ยางโอริงกนัร่ัวเป็นลกัษณะเป็นสี่เหลี่ยมเรียวลง
คล้ายจกุไม้ก๊อกวางในชอ่งสี่เหลี่ยม 

คงสถานะความเป็นยางกนั
รัว่แม้เกิดการหดตวัลง 
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การติดตัง้ Installation… 

 

ใหท้ าการเคลือ่นยา้ยหัวจา่ยอากาศอย่างระมัดระวัง ส ารวจดหูากมเีศษวัสดุ

ตดิทีเ่กลยีวใหน้ าออก ในการตดิตัง้ระบบใหม่หรอืเปลีย่นแทนระบบเกา่ให ้
ท าความสะอาดและไลอ่ากาศออกจากเสน้ทอ่อากาศเพือ่ไม่ใหม้สี ิง่สกปรก 

กรวดทราย และเศษวสัดอุืน่ๆตดิคา้งอยู่ในเสน้ทอ่อากาศ เพือ่ป้องกันความ
เสยีหายตอ่หัวจา่ยอากาศ เวลาตดิตัง้ตอ้งไมข่นัแน่นจนเกนิไป 

จากรรมวธิกีารผลติมผีลตอ่แรงดงึทีผ่วิ (Membrane Surface Tension) 

                  หัวจ่ายอากาศอาจตอ้งการระยะเวลาตรวจสอบ
สถานะการท างานเป็นเวลาหลายชัว่โมงกอ่นทีจ่ะบรรลถุงึประสทิธ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพของหวัจ่ายอากาศ  Performance of FlexDisc… 

 

 

 

องคป์ระกอบ 
(Description) 

วสัดุ  
(Material) 

เครือ่งหมาย 
(Tag) 

ครอบเกลียวกนัหลดุ 

(Retaining Nut)  
พีวีซี A 

แผ่นยางเมนเบรน  

(Membrane) 
ยางสงัเคราะห ์EPDM B 

ฐานรองรบัหวัจา่ย 

(Diffuser Base) 

พลาสติคโพลีพรอพีลีน 

[Polypropylene] 
C 

ท่อจา่ยอากาศ 

(Header Pipe) 
 D 

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบจ่าย
อากาศแบบฟองหยาบ หัวจ่าย

อ า ก า ศ  FlexDisc จ ะ มี
ปร ะสิทธิภาพสูงกว่าท า ให ้

สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้า
ใ น ก า ร ท า ง า น ล ง ไ ด ้

ป ร ะ สิท ธิ ภ า พ ก า ร ถ่ า ย เ ท

ออกซเิจนทีส่งูจะท าใหส้ามารถ
รับอัตราของน ้าเขา้สูข่บวนการ

บ า บั ด ไ ด ม้ า กขึ้น แ ล ะช่ ว ย
ปรับปรุงคณุภาพของน ้าเสยีได ้

ดี ขึ้ น  FlexDisc มี ลั ก ษ ณ ะ

เฉพาะตัวในการปิดของแผ่น
ยางเมือ่ไมม่อีากาศจ่ายเขา้เพือ่

ป้องกันการอุดตันจากการไหล
ยอ้นของน ้าในถัง ต่างจากหัว

จ่ายอากาศแบบฟองหยาบที่
ตอ้งเจอปัญหานี้ เ ป็นประจ า 

ดว้ยขนาดเกลยีวทีม่ีมาตรฐาน

ของ FlexDisc ท าใหส้ามารถ
เปลี่ยนแทนที่หัวจ่ายอากาศ

แบบฟองหยาบไดโ้ดยงา่ย 
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ลกัษณะท่ีแตกต่างจากหวัจ่ายอากาศแบบเซรามิก Outperforms ceramic diffusers… 

หัวจ่ายอากาศ FlexDisc จะลดการซอ่มบ ารุงและลดเวลาในการหยุดเดนิระบบลงเมือ่เทยีบกับการใชห้ัวจ่ายอากาศแบบ

เซรามกิในระบบการจ่ายอากาศ หัวจ่ายอากาศแบบเซรามกิมลีักษณะผวิหนา้ทีไ่ม่เรียบและการกระจายอากาศมลีักษณะ
ไม่แน่นอน เสรมิสง่ใหเ้กดิตะไคร่น ้า (Biogrowth) เกาะบรเิวณผวิหนา้ของหัวจ่าย เป็นผลท าใหป้ระสทิธภิาพในการแพร่

ของออกซเิจนลดลงและเกดิการอดุตัน ท าใหต้อ้งมกีารถ่ายน ้าออกจากบอ่และลา้งดว้ยกรดทีเ่ป็นอันตรายหรอืใชแ้ก๊สใน
การท าความสะอาด สว่นหัวจา่ยอากาศ FlexDisc จะมผีวิทีเ่รยีบและมกีารกระจายอากาศทั่วถงึสม ่าเสมอกันและดว้ยแผ่น

ยางทีม่ีการยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อใหเ้กดิการยึดเกาะของจุลชพีใดๆ ท าใหม้ีอายุการใชง้านที่ยาวนานและไม่
ตอ้งการการซอ่มบ ารุง 
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