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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 
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กา้วล ้าสูเ่ทคโนโลยใีหมล่า่สดุของแผน่ยางเมนเบรน ซึง่ครัง้หนึง่ทีผ่า่นมาเริม่จากการกรดีรอยบนแผ่นยาง แต ่FlexDome 
                   ดว้ยลขิสทิธิใ์หม่ของหัวจ่ายอากาศ FlexDome ออกแบบมาเพือ่ใหส้ามารถเปลีย่นทดแทนโดมจ่าย
อากาศแบบเซรามกิทีม่อียู่เดมิโดยยังสามารถตดิตัง้เขา้กับระบบท่ออากาศทีม่อียู่เดมิโดยไม่ตอ้งมกีารปรับเปลีย่นใดๆ

ทัง้ส ิน้ ดว้ยความเป็นหนึง่กา้วสูว่ศิวกรรมของหัวจา่ยอากาศแบบแผน่ยางดว้ยการค านงึถงึการตดิตัง้ทีง่่าย ใชเ้วลาแตน่อ้ย
กวา่การท าความสะอาดหัวจา่ยแบบเซรามกิเดมิดว้ยซ ้า อยากใหล้องด ูบรษัิทยนิดสีง่ตวัอยา่งใหท้า่นทดลองใช ้

 
หัวจ่ายอากาศ FlexDome แสดงจุดเดน่ทีช่ดัเจนต่อการลดค่าใชจ้่ายและเวลาทีส่ญูเสยีไปในการซอ่มบ ารุงรักษาเมือ่
เปรียบเทียบกับหัวจ่ายอากาศแบบโดมเซรามิกดัง้เดิมซึ่งตอ้งการการท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอเพื่อรักษา
ประสทิธภิาพในการท างาน การท าความสะอาดหัวจ่ายอากาศแบบโดมเซรามกิตอ้งมกีารปล่อยน ้าออกจากถัง ฉีดท า

ความสะอาดและพ่นดว้ยกรดหรอืกา๊ซทีเ่ป็นอนัตราย 

หัวจ่ายอากาศ FlexDome มผีวิหนา้รอบนอกทีเ่รียบ ใหก้ระจายฟองกระจายไดอ้ย่างทั่วถงึ มกีารโคง้งอของแผ่นยาง
เมนเบรนอยา่งตอ่เนือ่งสม า่เสมอจงึก าจัดความเสยีหายทีม่ักเกดิกบัหัวจา่ยแบบเซรามกิไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ 

ดว้ยความพเิศษในการปิดลงโดยเฉพาะ Unique sealing action ของหัวจา่ยอากาศ FlexDome เมือ่มกีารหยุดจ่ายลมท า
ใหส้ามารถป้องกนัการอดุตนัและป้องกนัน ้ายอ้นกลบัไปในทอ่อากาศ ซึง่เมือ่เทยีบกับหัวจ่ายอากาศแบบเซรามกิจงึมั่นใจ

ไดถ้งึประสทิธภิาพตลอดอายกุารใชง้านและไมต่อ้งการการซอ่มบ ารุง                                                                  
 

 

 
 

 
 

 

 ใหฟ้องฝอยอากาศแบบละเอยีด 

 ยางเมนเบรนชนดิ Heavy Duty  อายุการใชง้านยาวนาน 
5 - 10 ปี  ม ี Ultimate Tensile Strength         2,100 

psi            800% จนกวา่จะฉกีขาด 
 รองรับปรมิาณอากาศต่อหัวไดค้รอบคลมุ 0.5 - 3.0 scfm 

(0.85 - 5.0 Nm3/hr) 

 ดว้ยรูทีถ่กูเจาะมาอย่างแม่นย าจะเปิดเมือ่มกีารจ่ายอากาศ
เขา้มาและปิดเมื่อหยุดจ่ายอากาศป้องกันการไหลยอ้น

และสิง่สกปรกอดุตนั 
 ยังคงฐานเดมิของหัวจา่ยอากาศแบบเซรามคิไว ้

 มีขนาดพอเหมาะเพื่อการใชเ้ปลี่ยนแทนที่หัวจ่ายแบบ 

Ceramic ดัง้เดมิดว้ย EPDM Membrane โดยใช ้Bolt-On 
ชนดิพเิศษ ออกแบบทดแทนไดโ้ดยเฉพาะอยา่งลงตวั 

 บรเิวณสว่นกลางของแผ่นยางเมนเบรนไดรั้บการออกแบบ
ใหห้นาเป็นพเิศษเพือ่ป้องกนัการโป่งตวั 

 มคีรอบเกลยีวกันหลดุล๊อคแน่นเพือ่ป้องกันแผ่นเมนเบรน
หลดุ 

 บรเิวณตรงกลางชอ่งลมเขา้มใีบครีบเสรมิเพือ่กระจายลม

ป้องกนัไมใ่หส้ว่นกลางแผน่ยางยบุตวัลง 
 ตัวโครงฐานฉีดขึน้รูปจากพลาสตกิโพลพีรอพโพลีนซึง่

เป็นวสัดทุีท่นทานตอ่การกดักร่อนจากน ้าเสยี 
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เปลีย่นหัวจ่ายอากาศแบบเซรามกิทีม่อียู่เดมิมาเป็นหัวจ่ายอากาศฟองละเอยีด FlexDome เสยีแตว่ันนี้ตามขัน้ตอนทีไ่ม่
ยุ่งยากดังแสดงในภาพ โดยการถอดเฉพาะโดมเซรามกิชิน้เดมิออกและตดิตัง้สว่นหัวจ่ายอากาศ FlexDome เขา้ไป
ทดแทนโดยใชเ้วลาเพยีงแค ่2 นาทตีอ่หัวเทา่นัน้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

มาตรฐานช้ินสว่นอปุกรณ ์Standard 

1.ถอดโดมเซรามิกช้ินเก่าออก 

2. ติดตัง้ส่วนฐานของหวัจ่ายอากาศ FlexDome  
   ดว้ยการใช้น๊อตสกรูยึด 

3. ติดตัง้ส่วนแผ่นยางเมนเบรนของหวัจ่ายอากาศ  
   FlexDome  และครอบดว้ยแหวนครอบ Lock Ring  
  กนัแผ่น ยางหลดุ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับหัวจ่ายอากาศแบบโดมเซรามกิ 

ดว้ยประสทิธภิาพของหัวจ่ายอากาศ FlexDome ที่
สงูกว่า จะช่วยใหล้ดค่าใชจ้่ายดา้นไฟฟ้าลงตัง้แต ่

25% ถงึ 40% (ดังการเปรยีบเทยีบ   กราฟ) หัว

จ่ายอากาศแบบเซรามิกจะมีผิวที่ขรุขระและการ
กระจายอากาศไมส่ม า่เสมอสง่ผลใหเ้กดิการเตบิโต

ของเมอืกจลุชพีเกาะทีผ่วิเซรามกิบังเกดิใหเ้กดิการ
ลดประสทิธภิาพการถ่ายเทออกซเิจนและเกดิการ

อดุตนั แตด่ว้ยประสทิธภิาพในการถ่ายเทออกซเิจน
ของหัวจ่ายอากาศ FlexDome จะสงูกวา่ตลอดการ
ใชง้านที่ยาวนานส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลของ

คณุภาพการบ าบัดและเกดิการรองรับอัตราการไหล
ไดด้กีวา่ 
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Components… 

  หัวจา่ยอากาศ USFilter FlexDome ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 สว่นหลกั คอื  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
1. ฐานรองรบัหวัจา่ย (Diffuser Base) : 

ฐานรองรับหัวจ่ายมรีูปทรงกลมผลติจากพลาสตคิโพลพีรอพลีนี [Polypropylene] ฉีดขึน้รูป ขอบนอกของฐานจะขึน้รูป
เป็นร่องรับกับครอบกันแผ่นยางเมนเบรนหลดุ แบบร่องของฐานจะถูกหลอ่ไวค้อยรับกับแผ่นยางโอริง่ บรเิวณศนูยก์ลาง

ของฐานจะมสีว่นกดต า่ depressed section เพือ่ใหส้ามารถตดิตัง้ดว้ยการยดึโดย cap screw โดยปราศจากสว่นหัวยืน่
ออกมาเหนือสว่นผวิบนสดุของฐาน ดา้นใตข้องฐานเป็นสว่นขาวงแหวนขนาดใหญ่ (monolithic ring leg portion) ยืน่

ลงมาออกแบบไวเ้พือ่ใหส้ามารถกดและแนบ (seal) กับปะเก็น (gasketed ring) บนฐานรองเดมิทีม่อียู่ และเพื่อให ้

สามารถเป็นโครงสรา้งรองรับส าหรับฐานได ้
 

2. แผน่ยางเมนเบรน  (Diffuser Membrane) : 
 

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

แผ่นเมนเบรนเพิม่ความหนามากขึน้เพือ่เสรมิแรง แผ่นเมมเบรนถูกท าใหเ้ป็นรูดว้ยการเจาะ Slit เป็นรูปทรงตัว I ขนาด
เล็กจ านวนมาก วางในแนวเสน้ผา่นศนูยก์ลางร่วมกนัหลายๆวงกลม (concentric circle of varying diameter)  

 
 

 

 
 

 

แผ่นเมนเบรนมีความทนทานผลิต
จากยาง EPDM ท่ีผสมและขึน้รูป
มาเป็นพิเศษ สามารถจดจ าการ
ส ะ ท้อน ย้ อนก ลั บ ไ ด้  1 0 0  % 
                              
     มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน 
5 ถงึ 10 ปี 

แผ่นเมมเบรนถูกเจาะให้
เป็นรู Slit รูปตัว “I” อย่าง
สม ่าเสมอรูจะเปิดเม่ือมีการ
จ่ายอากาศเข้ามาและปิด
เ ม่ือหยุดการจ่ายอากาศ
ป้องกันการไหลย้อนและสิ่ง
สกปรกอุดตัน 

 

ฐานรองรับหัวจ่ายท า
จากพลาสตกิโพลีพรอ
พีลีน ต้านทานต่อการ
กัดกร่อนและมีอายุ
การใช้งานท่ียาวนาน 

 

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

ครอบกันหลุดด้านข้าง
ออกแบบเป็นวงแหวน
เกลียวขันแน่นเพื่อยึดให้
แผ่นเมนเบรนอยู่กับท่ี 

 

FlexDome สามารถเปล่ียน
ทดแทนโดมจ่ายอากาศ
แบบเซรามกิเดมิได้ 

ง่ ายและเ ร็วในการขัน
ติดตั ้งเข้าแทนท่ีหัวจ่าย
เซรามกิแบบเดมิ 

 

ขนาดรู Orifice ของ
สกรูยึดออกแบบมา
เพื่อควบคุมปริมาณ
อากาศท่ีจ่ายเข้ามา 
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แผ่นยางเมมเบรนกระจายลม รุ่น Envirex diamond “S” จัดเป็นเทคโนโลยใีหม่ของแผ่นยางเมมเบรนทีใ่หฟ้องฝอย

ละเอยีด (Fine Bubble Diffuser Membrane) ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 9 นิ้ว หัวจ่ายอากาศไดถู้กพัฒนาขึน้มาอย่าง

เฉพาะเจาะจงเพือ่แกข้อ้ผดิพลาดของแผน่เมมเบรนรุ่นและรูปแบบเดมิๆ   
 

 
 

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 

แผน่ยางเมมเบรนรุ่น Diamond TM “S” มคีา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้นอ้ยกวา่ทีเ่คยเป็นมา เพยีงแคต่ดิตัง้เขา้ไปในอปุกรณ์เดมิ

ก็สามารถใชผ้สมผสาน Diamond platform technology เขา้ไปได ้เป็นการชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการจา่ยอากาศ 
แผน่ยาง Membrane รุ่น Diamond TM “S” สามารถใชเ้พือ่ปรับปรุงตวัหัวจา่ยเซรามคิเดมิขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 9 นิว้ ที่

มอียู ่หรอืใชแ้ทนแผน่เมมเบรนรุ่นอืน่ๆจากผูผ้ลติอืน่ๆไดเ้ชน่กนั 
 

คณุลกัษณะของแผน่ยาง EPDM 

ลกัษณะพืน้ฐาน (Base Characteristic) 
แผน่ยาง 
ยีห่อ้อ ื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 ช ัว่โมง 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 
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3. ครอบเกลยีวกนัหลดุ (Retaining Ring) : 

 
ครอบเกลยีวกนัหลดุ (Retaining ring) หลอ่ขึน้รูปจาก PVC และมเีกลยีวส าหรับขนัตดิกับขอบเกลยีวของฐานรองรับหัว

จา่ยอากาศ ขณะทีย่ดึครอบกนัหลดุ (retaining ring) ใหแ้น่น O-ringของแผน่เมนเบรนจะถูกกดลงไปในร่อง (groove) 
บนฐานหัวจา่ยอากาศ เพือ่เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัตอ่การร่ัว (positive seal) 

 
 

4. อุปกรณเ์สรมิเพิม่เตมิ (Accessories) : 

 

4.1 หัวน๊อตยดึและแหวนยดึ Cap screw and Washer ท าจากพลาสตกิหรอืโลหะซึง่ไมก่ดักร่อน น็อตยดึจะควา้นเป็นรู 

      (centrally bored) ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางรู orifice 1/8 นิว้ ตลอดทัง้ความยาวเพือ่ใหม้วลอากาศเคลือ่นทีท่ะลผุา่น 
4.2 วสัดยุาง Gasket ส าหรับทัง้อปุกรณ์ใหญแ่ละเพือ่การเปลีย่นทดแทนเป็นวัสดชุนดิยางสงัเคราะห ์EPDM โดยมขีนาด 

และรูปร่างดงัเชน่ทีก่ าหนดไว ้
 

 

การท างาน Operation... 

 
อากาศจะเคลือ่นทีเ่ขา้สู่สว่นภายในของขอ้ต่อเกลยีวของหัวจ่ายอากาศผ่านไปยังดา้นใตข้องแผ่นเมมเบรนในหัวจ่าย

อากาศ ท าใหอ้ากาศถูกเบี่ยงเบนขึน้ไปดา้นบนเป็นการค่อย ๆ เปิดรูจ่ายอากาศออก ปล่อยใหอ้ากาศกระจายตัวสู่

ของเหลว เป็นลักษณะฟองฝอยละเอยีดในขณะทีอ่ากาศหลุดออกไป และเมือ่กระบวนการจ่ายอากาศหยุดลง แผ่นยาง
เมมเบรนยืดหยุ่นจะแฟบลงจนเรียบแบนบนแผ่นฐานซึง่จะท าใหรู้จ่ายอากาศปิดลง ไม่ก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์ของ

เหลวไหลยอ้นเขา้สูภ่ายในหัวจา่ยอากาศ  

 

 

 

 

 

 

ดว้ยคณุลกัษณะพเิศษทีม่ผีลกบัประสทิธภิาพทีเ่ยีย่มยอดของแผน่ยาง EPDM Diamond “S” 

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 
จ่ายออกซิเจนได้สูงกว่าขณะที่อากาศป้อนเข้าสูง
กว่า มีแรงดนัสูญเสียต ่ากว่า 

ความหนาของแผ่นยาง 

(Membrane Thickness) 
0.080 -0.100  0.080 - 0.165  

บริเวณส่วนกลางแผ่นยางหนากว่าเพือ่ลดการเกิด
การโป่งตวัและมีผลต่อการป้องกนัการไหลย้อนทีมี่
ประสิทธิผลดีกว่า 

แผ่นยางกนัรัว่  

(Membrane seal ring) 

ยางโอริงกนัร่ัว 
เป็นลกัษณะวงกลม 

วางลงในชอ่งสี่เหลี่ยม 

ยางโอริงกนัร่ัวมีลกัษณะเป็นสี่เหลี่ยม
เรียวลงคล้ายจกุไม้ก๊อกวางในชอ่ง

สี่เหลี่ยม 
คงสถานะความเป็นยางกนัรัว่แม้เกิดการหดตวัลง 
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การติดตัง้ Installation… 

 

1.    ท าการถอดโดมเซรามกิของหัวจ่ายอากาศเดมิออกจากฐานพลาสตกิดว้ยความระมัดระวัง จากนัน้ท าการถอด

ประเก็น Gasket เดมิ และท าความสะอาดโดยการน าเศษสิง่สกปรกออกจากผวิของฐานหัวจา่ยอากาศทัง้หมด 

2.    ท าความสะอาดและเป่าอากาศเพือ่ก าจัดฝุ่ นผง เศษกรวดทรายและสิง่ปะปนอืน่ๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกกอ่นจะเปลีย่น
หัวจา่ยอากาศใหมเ่ขา้ไปแทนที ่

3.    ประกอบประเก็น gasket อนัใหมท่ีจ่ัดใหเ้ขา้ไปแทนทีย่ังต าแหน่งเดมิใหส้นทิด ี
4.    ประกอบฐาน Diffuser Base ของหัวจ่ายอากาศ FlexDome เขา้ไปแทนทีฐ่านของหัวจ่ายอากาศเซรามกิเดมิซึง่มี

ขนาด 7 นิว้ จากนัน้ยดึไวใ้หต้ดิกันดว้ย cap screw และ washer ทีม่ใีห ้ขัน cap screw ใหแ้น่นพอทีจ่ะกด gasket

ไวอ้ยู่กับที ่และคงไวซ้ึง่แรงกดอากาศ air tight assembly จากนัน้ตดิตัง้แผ่นยางเมมเบรนยดืหยุ่น (flexible 
membrane) ดว้ยการดงึใหต้งึไวเ้หนอืฐานรองหัวจ่ายอากาศ ตอ้งใหม้ั่นใจวา่ขอบดา้นในของแผ่นเมมเบรนไดส้อด

เขา้ไปในรอยเวา้ของขอบฐานอยา่งสมบรูณ์ จากนัน้ตดิตัง้ retaining ring ทีข่อบนอกของฐานหัวจา่ยอากาศ 
5.    ขอ้ควรระวงั : เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่หัวจา่ยอากาศ หา้มขนัยดึ cap crew หรอื edge band แน่น 

เกนิไปในขณะทีท่ าการประกอบตดิตัง้ 
 

 

 

 

 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี
 

 
 

 

     

บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จ ากดั 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์: 0-2934-7391-3  โทรสาร : 0-2934-7394  

E-mail : sales@envitrade.co.th    Website  : www.envitrade.co.th 

 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย 

ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจา่ยอากาศ จากสหรัฐอเมรกิา  
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