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คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ Specific Features & Benefits… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ฐานของหวัจ่ายอากาศท่ีแม่พิมพผ์นวกรวมกนั 

Diffuser Bases Molded Together 

 

ระบบหัวจ่ายอากาศฟองละเอยีดแบบ DualAir® เป็นการพัฒนาขึน้

มาใหมข่อง USFilter หัวจา่ยอากาศ DualAir® ประกอบโดยการรวม
หัวจ่ายอากาศสองหัวไวบ้นฐานที่ผนวกรวมกันดว้ยอานโคง้ 

(Curved Saddle) ระหวา่งหัวจา่ยอากาศทัง้สอง 
ในการออกแบบ หัวจ่ายอากาศ DualAir® ประกอบโดยมสีลักทีท่อ่จ่ายอากาศเป็นทางไปสู่

หัวจ่ายแต่ละหัวของ DualAir® จะตดิตัง้ตรงขา้มกันอยู่บนดา้นขา้งทัง้สองของท่ออากาศ
โดยเชือ่มตอ่ระหวา่งหัวจา่ยทัง้สองโดยอานโคง้ 

การออกแบบหัวจา่ยอากาศในลักษณะเดมิจะใชเ้ป็นแบบหัวเดีย่วเทา่นัน้ ตดิตัง้ดา้นบนหรอื

ดา้นขา้งของทอ่แขนง การใชง้านหลักของหัวจ่ายอากาศ DualAir® ทีอ่อกแบบมาก็เพื่อ
ตดิตัง้หัวจ่ายอากาศสองหัวในหนึ่งจุด การตดิตัง้หัวจ่ายอากาศแบบคู่จะท าใหส้ามารถ

ตดิตัง้หัวจ่ายอากาศกับท่ออากาศไดจ้ านวนมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ของหัวจ่ายอากาศแบบอืน่ 
ออกแบบมาใหร้องรับกับขอบเขตพื้นที่สัมผัสระหว่างท่อกับส่วนประกอบของหัวจ่าย 

กอ่ใหเ้กดิการยดึเหนีย่วไดด้ว้ยแรงยดึเกาะทีด่กีวา่ 

 เป็นลกัษณะหัวจ่ายอากาศคู ่วางบนฐานอานมา้ Saddle Clamp เดยีวกนั 

 สามารถตดิตัง้หัวจ่ายอากาศไดม้ากถงึ 40 หัว ตอ่ความยาวทอ่ 20 ฟตุ (6 เมตร) 

 ตวัจานจา่ยมใีหเ้ลอืกทัง้แบบยางสงัเคราะห ์(EPDM Membrane) และแบบเซรามกิ (Ceramic) 

 สามารถลดเวลาการตดิตัง้ไดถ้งึ 20 – 40 % 

 ใหป้รมิาณอากาศตอ่พืน้ทีไ่ดส้งูกวา่การตดิตัง้แบบหัวจา่ยจานเดีย่วรวมกนั คุม้คา่ตอ่ระบบการเตมิอากาศ
มากกวา่แบบจานเดีย่ว 

 ลดจ านวนขอ้ตอ่แขนงทอ่ ลดจ านวนฐานยดึทอ่ 

 ตดิตัง้สวมกับทอ่อากาศไดโ้ดยสะดวก โดยใช ้Curved Saddle ประกับโคง้มน  

 มพีืน้ทีย่ดึเกาะมากกวา่ กอ่ใหเ้กดิการยดึตดิทีแ่ข็งแรงระหวา่งสว่นประกอบของหัวจา่ยกบัทอ่อากาศ 

 กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้่ายในการขนสง่ต า่ 

 มพีืน้ทีว่า่งบรเิวณฐานพืน้มากขึน้ สะดวกตอ่การซอ่มบ ารุง 

 กอ่ใหเ้กดิประสทิธผิลตอ่การลงทนุของระบบเตมิอากาศสงูสดุ 
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ลดค่าใชจ่้ายในการติดตัง้  Installation Cost is 20 – 40 % Less 

 

 
การออกแบบทีล่ ้าหนา้ของหัวจ่ายอากาศ DualAir® ทีเ่พิ่มความ

หนาแน่นของฟองฝอยอากาศละเอยีดท าใหไ้ดฟ้องละเอยีดทีค่วาม
หนาแน่นสูง ก่อใหเ้กดิเป็นขอ้ดีอย่างมากมายที่เหนือกว่าหัวจ่าย

อากาศรูปแบบดัง้เดมิ ตวัอยา่งเชน่ตอ้งการทัง้แขนงทอ่อากาศ ขายดึ 

ขอ้ต่อ ปลายอุด และท่อแขนงเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทยีบกันหัวจ่าย
อากาศแบบเดีย่ว ซึง่เป็นผลใหค้า่ใชจ้่ายในการตดิตัง้ลดลงถงึ 20% 

- 40% 
จานจ่ายอากาศอาจเลือกใชเ้ป็นยางเมนเบรนหรือเซรามิกเพื่อ

ประกอบเขา้กับ DualAir® ได ้แผ่นตัวกลางจานจ่ายจะยดึแน่นเขา้กับ
ฐานอย่างง่ายดว้ยเกลยีวหมุนล๊อค หัวจ่ายอากาศแบบเมนเบรนจะ

รวมกับฐานรองทีท่ าจากพีวซี ีฐานของหัวจ่ายอากาศจะประกอบตดิ

กบัทอ่พวีซี ีschedule 40  
  

 

 
แผน่เมนเบรนจา่ยอากาศเป็นชนดิยางสงัเคราะห ์EPDM ผสมพเิศษทีถู่กฉีดขึน้รูปดว้ยความดันสงูเป็นเทคโนโลยีทีล่า่สดุ

ทีเ่กดิขึน้ใหก้ารยดืหดตัวทีเ่ดง้กลับยังสภาววะเดมิทีเ่หนือกวา่ มอีายุการใชง้านยาวนานถงึ 10 ปี โดยไม่เกดิการโก่งตัว
ของยางในสภาวะทีรั่บปรมิาณอากาศทีส่งู แผน่เมมเบรนถกูเจาะใหเ้ป็นรู Slit รูปตัว “I” อย่างสม ่าเสมอทนทานตอ่การฉีก

ขาดและความสะอาดยาวนาน ป้องกันการไหลยอ้นและสิง่สกปรกอดุตัน จะเปิดเมือ่มกีารจ่ายอากาศเขา้มาและปิดเมือ่
หยุดการจ่ายอากาศ บรเิวณสว่นกลางของแผ่นเมนเบรนเพิม่ความหนามากขึน้เพือ่เสรมิแรง ป้องกันการเกดิการโป่งตัว 

(Ballooning) ของแผน่ยาง ไดฟ้องฝอยละเอยีดกระจายทีผ่วิอย่างทั่วถงึ และหากเมือ่เลอืกใชต้ัวกลางทีเ่ป็นเซรามกิจะมี

มาตรฐานเหนอืกวา่มาตรฐานอตุสาหกรรมทัว่ไปทัง้ประสทิธภิาพการท างานและความทนทาน            
 

 
ผลติภัณฑข์อง USFilter ครอบคลมุทัง้หัวจา่ยอากาศแพฟองละเอยีดและหัวจ่ายอากาศแบบฟองหยาบ รับรองถงึหัวจ่าย

อากาศทีด่มีคีณุภาพเหมาะสมกับงาน ผลติภัณฑข์อง USFilter จะรวมไปถงึการใหข้อ้มูลดา้นเทคนิกทีเ่กีย่วขอ้ง ใหก้าร

ชว่ยเหลอืทัง้การเลอืกชนิดและประเภทของหัวจ่ายอากาศทีเ่หมาะสม การออกแบบระบบท่อจ่ายอากาศ ทัง้ เพื่อการ
ตดิตัง้ระบบใหม ่การเปลีย่นทดแทนของเดมิ ผลติภัณฑข์อง USFilter เป็นอกีทางเลอืกทีด่ทีางหนึง่ส าหรับงาน 
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มาตรฐานช้ินสว่นอปุกรณ ์Standard Components… 

  หัวจา่ยอากาศ USFilter DualAir ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 สว่นหลัก คอื  

 
วสัด ุMaterial...  

 
 

1. ฐานยดึหวัจา่ยอากาศ (Diffuser Holder) : 
 

ฐานยดึหัวจา่ยอากาศประกอบดว้ยสว่นประกอบของฐาน

ยดึหัวจ่ายอากาศสองหัว ขึน้รูปเป็นชิน้เดยีวกนัโดย
เชือ่มตอ่ดว้ยสว่นทีม่ลีักษณะเป็นอานมา้ ในการประกบตดิ

จะมพีืน้ทีผ่วิสมัผัส 22 ตารางนิว้ โดยใชส้ารท าละลาย

เชือ่มตอ่กบัทอ่หลกั วัสดทุีใ่ชใ้นการผลติเป็นพลาสตกิ 
พวีซีตีาม มาตรฐาน ASTM-1784 และ มาตรฐาน D-638 

ดว้ยแรงดงึ (Tensile strength) อยา่งนอ้ย 7,000 psi 
ฐานยดึหัวจา่ยแตล่ะขา้งจะขึน้รูปเป็นเกลยีวเพือ่รับกับที่

ครอบกนัหลดุ ครอบกนัหลดุจะขึน้รูปดว้ยวัสดพุวีซีซี ึง่มี

วธิกีารผลติโดยการขึน้รูปโดยใชค้วามดนัทีเ่ทา่กนับรเิวณ
รอบๆขอบนอก 
 

ครอบกนัหลดุและฐานยดึในแตล่ะชิน้สว่นจะมสีว่นนูนรอบ

สว่นผวิสมัผัสของสว่นจ่ายอากาศเพือ่สรา้งความมั่นใจถงึ
การผนกึแน่นตอ่แผน่ยางเมนเบรนใหม้ั่นคงแข็งแรง 

 
 

2. แผน่ยางเมนเบรน (Diffuser Membrane) :  
 

แผ่นเมนเบรนจ่ายอากาศเป็นชนิดยางสังเคราะห ์EPDM 

ผสมพเิศษส าหรับใชก้บัน ้าเสยี แผ่นเมมเบรนถูกออกแบบ
มาใหร้วมเป็นสว่นเดยีวกับยาง O-ring รอบผวินอกเพื่อ

การกดอดัระหวา่งฐานและครอบกันหลดุ (retaining ring) 
ตรงกลางของแผ่นเมนเบรนเพิ่มความหนามากขึน้เพื่อ

เสรมิแรง หนังตัดของแผ่นแผ่นยางเมมเบรนจะถูกค่อยๆ

ท าใหเ้รยีวลงจากจดุศนูยก์ลางไปยังขอบนอกยาง O-ring 
เพือ่ใหเ้กดิการแพร่กระจายของลมออกไดอ้ย่างทั่วถงึตลอดผวิหนา้ตัดของแผ่นยางแผ่นเมมเบรนถูกท าใหเ้ป็นรูดว้ยการ

เจาะ Slit เป็นรูปทรงตัว I ขนาดเล็กจ านวนมาก วางในแนวเสน้ผ่านศนูยก์ลางร่วมกันหลายๆวงกลม (concentric circle 
of varying diameter)  
 

แผ่นยางเมมเบรนกระจายลม รุ่น Envirex diamond “S” จัดเป็นเทคโนโลยใีหม่ของแผ่นยางเมมเบรนทีใ่หฟ้องฝอย

ละเอยีด (Fine Bubble Diffuser Membrane) ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 9 นิ้ว หัวจ่ายอากาศไดถู้กพัฒนาขึน้มาอย่าง

เฉพาะเจาะจงเพือ่แกข้อ้ผดิพลาดของแผน่เมมเบรนรุ่นและรูปแบบเดมิๆ  
  
 

3. แผน่รองรบัยางเมนเบรน (Support Plate) :  
 

เป็นการขึน้รูปพวีซีเีพือ่เป็นฐานรองรับแผน่ยางจะแนบตดิกบัฐานยดึหัวจา่ยอากาศเพือ่รองรับแผน่ยาง เมือ่ไมม่กีารจา่ย

อากาศ แผน่รองรับหัวจา่ยจะรองรับเต็มพืน้ทีข่องยาง ยกเวน้บรเิวณตรงกลางของรูทีย่อมใหอ้ากาศดนัแผน่ยางออกไป 
 
 

4. ครอบเกลยีวกนัหลดุ (Retaining Ring) : 

ครอบเกลยีวกนัหลดุ (Retaining ring) หลอ่ขึน้รูปจาก PVC และมเีกลยีวส าหรับขนัตดิกับขอบเกลยีวของฐานรองรับหัว

จา่ยอากาศ ขณะทีย่ดึครอบกันหลดุ (retaining ring) ใหแ้น่น ยางO-ringของแผน่เมนเบรนจะถกูกดลงไปในร่อง 
(groove) บนฐานหัวจา่ยอากาศ เพือ่เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัตอ่การร่ัว (positive seal) 
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การท างาน Operation... 
 

อากาศจะเคลือ่นทีผ่่านรูทางเขา้ขนาดเล็กซึง่เจาะอยู่ภายในของฐาน
ยดึหัวจ่ายอากาศหลังจ่ายฐานยดึถูกบยดึเกาะเชือ่มต่อหัวจ่ายอากาศ

ผ่านไปยังดา้นใตข้องแผ่นเมมเบรนในหัวจ่ายอากาศ ท าใหอ้ากาศถูก

เบีย่งเบนขึน้ไปดา้นบนเป็นการค่อย ๆ เปิดรูจ่ายอากาศออก ปลอ่ยให ้
อากาศกระจายตัวสูข่องเหลว เป็นลักษณะฟองฝอยละเอยีดในขณะที่

อากาศหลุดออกไป และเมือ่กระบวนการจ่ายอากาศหยุดลง แผ่นยาง
เมมเบรนยดืหยุ่นจะแฟบลงจนเรียบแบนบนแผ่นฐานซึง่จะท าใหรู้จ่าย

อากาศปิดลง ไม่ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ของเหลวไหลยอ้นเขา้สู่

ภายในหัวจา่ยอากาศ  
 

 

 

 

การติดตัง้ Installation… 
 

สอดแผ่นยางเขา้ไปกับแผ่นรองรับแผ่นยางทีต่ดิตัง้กับฐานยดึหัวจ่ายแลว้ ตดิตัง้ครอบกันหลดุ ตรวจสอบว่าเกลยีวอยู่ใน

แนวทีเ่หมาะสมกอ่นจะขนัใหแ้น่น เมือ่ตดิตัง้หัวจา่ยอากาศแลว้ควรตรวจสอบการกระจายอากาศใหเ้ป็นไปอย่างสม ่าเสมอ
และตรวจสอบดวูา่หัวจา่ยถกูตดิตัง้อยูภ่ายในพกิดั 1/4” ของทอ่แนวระนาบ โดยเป็นการวดัตัง้แตด่า้นบนของหัวจา่ย 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้น ำด้ำนเทคโนโลย ี
 

 

 

 

     

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

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

 

ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจา่ยอากาศ จากสหรัฐอเมรกิา  
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