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คุณลักษณะเดนเฉพาะ  

Specific Features & Benefits 

 เปนรุน “Unmanned” ไมตองใชคนเขามาเก่ียวของสัมผัสในทุกข้ันตอนของการทํางาน 
 จากผูผลิตซึ่งไดรับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 Certified Quality System 
 ผูตนคิดหนึ่งเดียวของโลกดวยระบบเกี่ยวดึงแผนกรองออกโดยอัตโนมัติพรอมกันทุกแผนในคราวเดียวกัน 

(Simultaneous Plate – Pack Opening & Shifting Systems) เกิดการหลุดลวงของกากตะกอนแหง (Filter 
Cake Discharge) ไปพรอมกัน ลดหวงเวลาการทํางานของระบบ ทําใหเพ่ิมรอบของการทํางานการกรองไดมาก
ข้ึน กอใหเกิดการบีบอัดสารแขวนลอยและตะกอนแขวนลอยในแตละวันไดมากขึ้น 

 แผนกรองมีใหเลือกทั้งแบบ Recess Plate & Membrane Plate ตามความเหมาะสมของงาน 
 ถูกออกแบบใหสามารถลางกากตะกอน (Cake Washing) ภายในดวยน้ําหรือสารละลาย และสามารถเปากาก
ตะกอนใหแหง (Cake Drying) ภายในดวยลมหรือกาซอ่ืนๆ ได โดยใชรวมกับแผนกรองแบบ Membrane Plate 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 

 ประกอบดวยระบบฉีดลางทําความสะอาดผากรองแบบแรงดันต่ําอัตโนมัติ Automatic Low – Pressure Cloth 
Washing เพ่ือลางฝุน (Dust) & กากตะกอนตกคาง (Cake Remnants) ดวยหัวสเปรยติดตายอยูภายในเหนือ
แผนกรอง 

 ดวยระบบฉีดลางผากรองแรงดันสูง Automatic High Pressure Cloth Washing แบบแขนหุนยนตพรอมหัวฉีด
เพ่ือลางทําความสะอาดผากรองในทิศทางตั้งฉาก (Perpendicular) กับพ้ืนผิวผากรอง 

 ดวยระบบสั่นแผนกรอง (Plate Shaking Device) เพ่ือสลัดกากตะกอนแหง (Cake) ที่ติดคางหลงเหลืออยูภายใน
หองของแผนกรองออก 
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ME, จํากัดนิยามดวยความเร็วและดวยการทํางานโดยเครื่องจักรปราศจากแรงงานคน  

ME, Speed and Automatic 
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การออกแบบ Design : 
ME เปนเคร่ืองอัดตะกอน
รูปแบบโครงสร างคานรับ
ดานขาง Side – Beam Filter 
Press ซึ่งเปนท่ีสุดของ
เคร่ืองจักรท่ีมีความสามารถ
รอบตัว ซึ่งเผื่อไวใหตรงตอ
ความตองการเหมาะสมกับ
ขบวนการเฉพาะ  และกับ
ความตองการของลูกคา 
 

การทํางานดวยเครื่องจักรโดย
ปราศจากแรงงานคน 
Automation : 
ME เปนเคร่ืองจักรท่ีทํางาน
อัตโนมัติสมบูรณแบบ ดวยรอบ
การทํางานที่สั้นและลดเวลาปลอย
วางลงดวยระบบการเกี่ยวดึงเปด
กลุมแผนกรองออกพรอมกันใน
เ วล า เ ดี ย ว กั น  (Simultaneous 
Plate – Pack Opening System) 
กอใหเกิดผลใหการลวงออกของ
กากตะกอนในเวลาอันสั้น 
 

สัดสวนขนาด Dimensions : 
เคร่ืองอัดตะกอนตระกูล ME มี
ครอบคลุมท้ังขนาดรุนใหญและ
รุนเล็ก ในรุนขนาดเล็กถือไววา
เ ป น เ ค รื่ อ ง ก ร อ ง ท่ี ทํ า ง า น
อัตโนมัติอยางแทจริง (Truly-
Automatic Filters) หนึ่งเดียวใน
โลก 
 

 

 

รุน ขนาด แรงดัน จํานวนแผนกรอง ปริมาณกากบรรจุ พื้นที่ผิวการกรอง มิติความยาว นํ้าหนักตัวเปลา 
 แผนกรอง ใชงาน  (ลิตร) (ม2) (มม.) (กก.) 
 (มม.) (บาร) นอยสุด   มากสุด นอยสุด    มากสุด นอยสุด    มากสุด นอยสุด   มากสุด นอยสุด    มากสุด 

ME 630 630 x 630 15 20 24 150 180 11 13 2800 4400 1350 1500 
ME 800 800 x 800 15 15 30 220 370 14 28 4300 5850 2800 3500 
ME 1000 1000 x 1000 15 21 50 490 1000 32 75 6000 9900 6800 10000 
ME 1200 1200 x 1200 15 18 51 600 1500 40 110 6000 10500 8310 13900 
ME 1500 1500 x 1500 15 17 56 900 2895 60 190 6200 13000 12300 24800 
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ดวยความหลากหลายของอุปกรณเพ่ิมเติม  

A Wide Range of Accessories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด วยความจุ ท่ี แป ร ผั น
ภ า ย ใ น ห อ ง ก ร อ ง 
Variable – Volume 
Chamber : 
แ ผ น ก ร อ ง แ บ บ ย า ง 
Membrane ถูกนํามาใชใน
บางกรณีพิเศษที่ซ่ึงตองการ
การลางกากภายในหอง
กรอง (In-Chamber Cake 
Washing) อาจจะโดยน้ํา
หรือสารละลายอื่นๆ หรือซ่ึง
ตองการการทําใหกากแหง 
(Drying) อาจโดยลมอัด
หรือโดยแกสอื่นๆ การใช
แผนกรองแบบเมมเบรนจะ
เพิ่มประสิทธิภาพอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ต อ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการลางกาก
และเปลาแหงกาก 
 

ด วย เค ร่ื อง มื อ ส่ั นแผ นกรอง 
(Plate Shaking Device) 
กลไกลลู ก เบี้ ย วและกลไกตาม 
(Cam–And–Follower Mechanism) 
จะสั่นแผนกรองโดยทันทีทันใด 
เพื่อใหเกิดการลวงออกของกาก
ตะกอนที่หลงเหลือ หรือของเศษชิ้น
กากจากแผนกรอง 
 

ดวยปลองระบาย Ventilation Hood
ปลองระบายหรือที่ครอบจะชวยเก็บกักไอ
กัดกรอนหรือไอระบายหรือแกสจะถูกระบาย
ออ ก โ ด ย ร ะ บ บก า ร ส กั ด  (Extraction 
System) เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
ผูปฏิบัติงานหรือสภาวะแวดลอมจะไดรับ
การปองกันจากสิ่งผึ่งออกที่เปนอันตราย 

ดวยปลอกปองกันแม
แ ร ง ไ ฮ ด ร อ ลิ ค 
Protective Bellows 
for Hydraulic Jack 
ลูกสูบ (Piston) ของแม
แรงไฮดรอลิคจะ ถูก
ปองกันจากฝุน และจาก
ของเหลวที่กัดกรอน
โดยปลอกครอบซึ่งทํา
ดวยองคประกอบของ
ผาและยาง (Cloth-And 
–Rubber Bellows) 

ดวยการเกี่ยวดึงเปด
แผ นกรอ งออกโดย
อัตโนมัติพรอมในคราว
เดียวกัน 
Simultaneous Plate 
Pack Opening and 
Plate Shifting : 
แผนกรองทุกแผนจะ ถูก
เกี่ยวเนื่องไปยังแผนทายที่
เคลื่อนตัวได เม่ือแผนทาย
ถูกเปดออกแผนกรองอื่นๆ 
ซ่ึงอยูในสภาวะปดชิดจะถูก
ดึงพาเปดใหกาก Cake ลวง
ออก ใน เ วลาตามกั นม า
อันรวดเร็ว กอใหเกิดเวลาที่
ไมเกิดการกรองในสภาวะ 
“Dead Mode” สิ้นสุด 
 

ดวยการฉีดลางผากรองดวย
แรงดั น สู ง โดยอั ต โน มั ติ 
Automatic High – 
Pressure Cloth Washing 
ดวยแขนหุนยนตซ่ึงประกอบ
เขากับหัวฉีดลางผาเปนลําพุง
ดวยแรงดันสูงที่ 50 บารตรงใน
แนวตั้งฉาก (Perpendicular) 
ไปยังพื้นผิวผากรอง ระบบนี้จะ
สามารถรับประกันไดถึงความ
สะอาดหมดจดของผากรอง 
และเปนผลตามมาชวยใหคง
สภาวะอัตราการซึมผานของ
การกรองที่สูงสุดตลอด 
 

ดวยการฉีดลางผากรอง
ด ว ย แ ร ง ดั น ตํ่ า โ ด ย
อั ต โ น มั ติ  Automatic 
Low - Pressure Cloth 
Washing 
ดวยโครงขายระบบปดของ
หัวฉีดซ่ึงวางอยูเหนือกลุม
แผนกรองจะโปรยหลั่งไหล
น้ําแกผากรองเพื่อลางฝุน 
(Dust) และกากตะกอน
ตกคาง (Cake Remnants) 
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กลุมเครือ่งจกัรการกรอง ME ของ DIEMME จัดใหซึง่ส่ิงที่มีคณุลักษณะพิเศษตรงตอความตองการเฉพาะ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาอปุกรณ ME เหมาะสมตอการใชงานทีย่ากย่ิงและที่ไมเปนปรกตวิิสัย 

 

 

 

 

 

รุน ME 630 
 ผลิตผล – เพ่ือการกรองตะกอนจากอุตสาหกรรมขัดเงาโลหะ ซึ่งมี
องคประกอบของโครเมี่ยม, สังกะสี, อลูมเนียม, ทองแดง 

 แผนกรอง – ชนิดปุมนูนขนาด 630 x 630 มม. 
 อุปกรณเสริม – ฝาครอบแบบเลื่อนไดทําดวยโลหะเหล็กกลาไร
สนิมเกรด 316 (Sliding covering in 316 stainless steel) 

 เครื่องมือพิเศษ – ปลอกสวมชนิดถอดเปลี่ยนไดเพ่ือรองรับแผน
กรองทําดวยไนลอน (Nylon interchangeable plate support 
wear strip) 

 

 

รุน ME 1200 
 ผลิตผล – เพ่ีอการกรองสิ่งเจือปนระหวางของแข็งกับของเหลวจากอุตสาหกรรมเคมี 
 แผนกรอง – ชนิดยางเมมเบรนขนาด 1,200 x 1,200 มม. 
 อุปกรณเสริม – ปลองระบายควัน (Smoke Ventilation Hood) 
 เครื่องมือพิเศษ – โครงสรางเคลือบดวยเหล็กกลาไรสนิมเกรด 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุน ME 1500 
 ผลิตผล - เพ่ีอการกรองสิ่งเจือปนระหวางของแข็งกับของเหลว
จากอุตสาหกรรมเหมืองแรและทรายซิลิกาขนาดเล็กมาก 

 แผนกรอง – ชนิดยางเมมเบรนขนาด 1,500 x 1,500 มม. 
 อุปกรณเสริม  – วาลวทนทานตอการสึกกรอนชนิดพิเศษ 

(Special Abrasion – Resistant Valves) 
 เครื่องมือพิเศษ – ตัวครอบปองกันทําดวยพลาสติคใส 

 

ผูนําดานเทคโนโลยี 
 

 
DIEMME S.p.A. Via Bedazzo, Italia  

 
 

ผูแทนจําหนายแตผูเดียวในประเทศไทย  
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