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OVERVIEW BULLETIN 

เครือ่งฆา่เชือ้โรคในน า้เสยีดว้ยแสงยวูแีบบรางเปิดรุน่ C3 

จาก Calgon ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 

โทร.   0-2934-7391-3    แฟกซ์.  0-2934-7394   อีเมล.  sales@envitrade.co.th  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ออกแบบมาใหม้ลีกัษณะกะทดัรัดเหมาะตอ่การใชง้าน 
 ใหป้ระสทิธภิาพในการฆ่าเชือ้โรคสูง, ประหยัดพลังงาน

หลอดยวูเีป็นชนดิแรงดนัต า่ใหป้รมิาณความเขม้แสงสงู [Low 

Pressure, High Output Lamp design]  
 บัลลาสต์อิเ ล็กทรอนิกส์เป็นชนิดผันแปรความเขม้แสง

กอ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ในดา้นพลงังานทีใ่ช ้
 เป็นระบบซึง่ไม่ตอ้งใชส้ารเคม ี(ระบบท าความสะอาดหลอด

ทางกลขบัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า) 
 ออกแบบระบบควบคุมแบบใหม่ที่สามารถควบคุมปริมาณ

ความเขม้ขน้ใหต้อบสนองต่อการฆ่าเชื้อโรคไดอ้ย่าง

ทนัทว่งท ีและสามารถตรวจวเิคราะหเ์ชือ้โรคไดเ้อง 
 การเดนิระบบ และบ ารุงรักษาเป็นไปไดโ้ดยงา่ย 
 ออกแบบใหส้ามารถรองรับคุณลักษณะน ้าทีผ่่านการบ าบัดที่

หลากหลาย 
 เป็นระบบอุปกรณ์ฆ่าเชือ้โรคในน ้ าเสยีซึ่งไวว้างใจไดจ้าก 

Calgon Carbon บรษัิทฯ ซึง่ไดรั้บการยอมรับมากวา่ 60 ปี 

ในดา้นการบ าบดัน ้า 
 

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Advantage & Specific Features) 

ขอ้เปรยีบเทียบระหว่างการฆา่เช้ือโรคดว้ยแสงยวีู กบั คลอรนี 

 (UV Disinfection vs. Chlorination) 

 ระบบการฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวใีหค้วามคุม้ค่ากว่าระบบการฆ่าเชือ้โรคดว้ยคลอรีน ทัง้ดา้นค่าใชจ้่ายและ

ประสทิธภิาพในการฆา่เชือ้โรค 

 การฆา่เชือ้โรคดว้ยแสงยวูสีามารถท าลายเชือ้โรคไดอ้ยา่งปลอดภัยโดยไมม่อีนัตรายกบัการใชง้าน 
 การฆา่เชือ้โรคดว้ยแสงยวูมีปีระสทิธภาพในการฆา่เชือ้โรคสงูกวา่ สามารถลดปรมิาณฟีคอลคอลฟิอรม์ (Fecal 

Coliform) ไดถ้งึ 99.9 % 
 การฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวไีม่ท าใหเ้กดิสารกอ่มะเร็งตกคา้ง เชน่ THMs (Trihalomethane Compounds) ใน

น ้าทีผ่่านการบ าบัดแลว้ แตกตา่งจากการฆ่าเชือ้โรคดว้ยคลอรนีซึง่สารคลอรนีตกคา้งจะท าปฎกิริยิากับ NH3 
ในน ้ากอ่เป็นสารกอ่มะเร็งในน ้าทีผ่่านการบ าบัดและแสงยูวจีะไม่กอ่ใหเ้กดิการกัดกร่อนของภาชนะทีส่มัผัสซึง่

ตรงกนัขา้มกบัคลอรนี 

 ระบบฆา่เชือ้โรคดว้ยแสงยวูไีมก่อ่ใหม้สีารคลอรนีหลงเหลอืในน ้า 
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C3 150TM - เหมาะส าหรับการใชง้านกบัระบบฆา่เชือ้โรคดว้ยแสงยวูทีีม่กีารไหลของน ้าเสยีในระดบัต า่ถงึระดบัปานกลาง 

 

 หลอดแสงยวูใีหก้ าลงัไฟฟ้า 170 วตัต ์(170 W) ก าลังสงูกวา่เกอืบเป็นสองเทา่ เมือ่เทยีบกับระบบของผลติราย

อืน่ 

 มรีะบบท าความสะอาดหลอดไดเ้องโดยอตัโนมัต ิ

 มทีัง้รูปแบบปรับเปลีย่นตามปรมิาณแสงยูวไีดท้ันทตีามลักษณะน ้าเสยี (Real – Time Dose Placing) หรือ

ปรับเปลีย่นตามปรมิาณน ้าเสยีไดท้นัท ี(Flow Pacing) 

 

 

ประเภทรปูแบบของผลิตภณัฑ ์(Product Lines) 

การลดลงของฟีคอลโคลิฟอรม์ (Fecal Coliform Reduction) 

C
3
 Series

TM
 นวตักรรมใหม่ส าหรบัการฆา่เช้ือโรคดว้ยแสงยวีูในน ้าเสีย  

จากการเป็นผูน้ าการฆ่าเชือ้โรคในน ้าดืม่ และ

การออกซเิดชันในน ้ าใตด้ินและสารดูดซับ Activated 

Carbon บัดนี้ Calgon Carbon UV Technologies ได ้
พัฒนานวตักรรมใหมข่องการฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวใีนน ้า

เสยีเสรมิเพิม่เตมิซึง่มคีวามปลอดภัยและคุม้คา่กวา่ระบบ
การฆ่าเชือ้โรคดว้ยคลอรีน (Chlorination) การก าจัด

คลอรีนหลงเหลอืในน ้า (Dechlorination) ระบบการฆ่า

เชือ้โรคดว้ยโอโซน (Ozonation) และการกรองดว้ยเมม
เบรน (Membrane Filtrations),  C3 SeriesTM  ถูก

ออกแบบเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในน ้ าเสีย และเพื่อการ
ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรคในแหลง่น ้า, ล าธาร, 

แม่น ้า และต่อน ้าชายฝ่ังทะเล เป็นระบบฆ่าเชือ้โรคโดย
ใชพ้ลงังานแสงยวูทีีส่ามารถท าลาย DNA ของแบคทเีรยี

, ไวรัส และโปรโตซัว แสงยูวจีะไปห่อหุม้ผนังเซลไม่ให ้

เกดิการแบง่ตัวแพร่กระจาย กอ่ใหป้ราศจากอันตรายจาก
เชือ้โรค ซึง่ระบบฆ่าเชือ้โรคดว้ยคลอรีนจะมขีอ้กังวลใน

เรื่องสารคลอรีนตกคา้งในน ้ า ท าใหม้ีความเสี่ยงต่อ
อันตรายจากสารพษิมากขึน้ และมคีา่ใชจ้่ายดา้นสารเคมี

และการจัดการต่อสารคลอรีนมากขึน้ จงึมีการเลอืกใช ้

ระบบการฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวีซึง่ใหป้ระสทิธิภาพสูง
เป็นเทคโนโลยีทางเลือก เทคโนโลยีแสงยูวีของ 

Calgon Carbon ไดใ้หค้วามส าคัญกับความคุม้ค่าทัง้
ทางดา้นราคาและดา้นพลังงาน ซึ่งผลที่ไดไ้ม่เป็น

อนัตรายและไมม่สีารเคมตีกคา้งในน ้า มกีารออกแบบเป็น
ชอ่งขนานกนักบัทศิทางการไหลของน ้า ท าใหต้ดิตัง้และ

การเดนิระบบเป็นไปไดง้่าย และไม่มีปัญหาในการซ่อม

บ ารุง 
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1. การออกแบบองคป์ระกอบโครงสรา้งของระบบ (Modular Design) 

 ออกแบบใหม้อีงคป์ระกอบโครงสรา้งประกอบมาส าเร็จ และงา่ยตอ่การเริม่เดนิระบบ สามารถเชือ่มตอ่สายเคเบลิ

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ชิน้สว่นประกอบของระบบไดรั้บการออกแบบตามมาตรฐาน NEMA 4X (IP56 Protection) 

2. เทคโนโลยขีองหลอดยวู ี(Lamp Technology) 

 มกีารออกแบบลักษณะของหลอด UV ใหท้ างานโดยใชพ้ลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นหลอดชนดิแรงดันต า่ 

ใหป้รมิาณความเขม้ของแสงสงู 

 เป็นหลอดยวูชีนดิจดุตดิไดไ้วปรับตัง้คา่ความรอ้นอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ท าใหอ้ายกุารใชง้านของหลอดยาวนานขึน้ 

สามารถเริม่เดนิระบบฆา่เชือ้โรคไดเ้ร็ว ใหแ้สงยวูฆีา่เชือ้โรคในน ้าไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  

 มกีารออกแบบหลอดใหคุ้ม้คา่กบัการใชง้าน 

 

3. เทคโนโลยขีองบลัลาสต ์(Ballast Technology)  

 ใชบ้ลัลาสตอ์เิล็กทรอนกิสช์นดิความถีส่งู ใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ใหผ้ลติผลแปรผันได ้(Variable Output) 

 บลัลาสตแ์ละหลอดยวูไีดรั้บการออกแบบใหส้มัพันธเ์พือ่เพิม่ประสทิธผิลและกอ่ใหม้อีายกุารใชง้านทีย่าวนานขึน้ 

 บลัลาสตอ์อกแบบแบบแยกสว่นมคีวามแข็งแรงทนทาน และงา่ยตอ่การซอ่มบ ารุง 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

C3 150 TM PS -ชนดิวางในรางส าเร็จรูป เหมาะส าหรับการใชง้านกับระบบฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวทีีม่กีารไหลของน ้าเสยี

ในระดบัต า่ ถงึระดบัปานกลาง 

 มกีารออกแบบตัวบรรจุหลอดแสงยูวบีรรจุภายในรางระบายทีเ่หมาะสม ซึง่ประกอบดว้ยรางท าจากเหล็กกลา้ไร ้

สนมิ สามารถตดิตัง้ง่าย เพยีงตอ่ทอ่บรรจบหนา้แปลนเขา้ออกและเสยีงสายไฟฟ้าเมนหลักเขา้กับตูค้วบคมุยูวี

ประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง 

C3 500TM  - เหมาะส าหรับการใชง้านกับระบบฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวทีีม่กีารไหลของน ้าเสยีในระดับปานกลาง ถงึ 

ระดับสงู ออกแบบเพื่อการบ าบัดน ้าจากระบบท่อน ้าทิง้รวม (Combined Sewer) บ าบัดน ้าจากท่อน ้าเสยี (Sanitary 

Sewer) และเพือ่การน าน ้าเสยีกลบัมาใชซ้ ้า (Wastewater Reuse Applications) 
 เลอืกใชห้ลอดยูวชีนิดใหป้ระสทิธภิาพก าลังวัตตส์ูงสุดแบบแรงดันต ่า ใหป้ริมาณแรงสูง เคลือบดว้ยสารอะ

มอลคมั (Most Powerful Low Pressure, High Output, Amalgam Lamp) สงูถงึ 500 วตัต ์

 มรีะบบท าความสะอาดหลอดโดยอตัโนมัต ิ

 ออกแบบใหส้ามารถควบคุมปรมิาณแสงยูวใีหต้อบสนองต่อการฆ่าเชือ้โรคไดอ้ย่างทันทว่งท ี(Real – Time 

Dose Pacing) หรอื ตามปรมิาณน ้าเสยี (Flow Pacing) 

 

C3 500TM D  - ใชห้ลอดยูวชีนดิแรงดันต า่ใหป้รมิาณแสงสงู Low Pressure High Output (LPHO) กอ่ใหเ้กดิจ านวน

หลอดทีใ่ชน้อ้ยลงแตยั่งคงใหป้รมิาณแสงยวูทีีส่งู 
 ประกอบดว้ยตวักวนผสมรูปทรงปีกสามเหลีย่ม (Delta Shape Mixing Device)  

 ใชห้ลอดยวูซี ึง่ใหก้ าลังวัตตส์งูถงึ 500 วัตต ์ท าใหใ้ชพ้ืน้ทีใ่ชง้านแตน่อ้ย (Small Footprint) เพือ่ประสทิธภิาพ

โดยรวมทีส่งู 

 ประหยัดกวา่หากเทยีบกบัระบบ LPHO ชนดิอืน่ 

การออกแบบเฉพาะของ C
3
 Series

TM
 (C

3
 Series

TM
 Design Features) 



                                  CALGON ® UV Wastewater Disinfection Systems - C3 SeriesTM 

CALGON ® UV Wastewater Disinfection Systems - C3 SeriesTM Overview                                               10/19/2011 

-4- 

 

4. ระบบท าความสะอาดอตัโนมตั ิ(Automatic Cleaning System) 
 ออกแบบใหใ้ชก้ลไกในการท าความสะอาด โดยไมม่กีารใชส้ารเคม ี

 สามารถสัง่การท างานโดยอตัโนมัต ิหรอื โดยแรงงานคนก็ได ้

5. ระบบควบคมุแบบนวตักรรมใหม ่(Innovative Control System) 
 ออกแบบระบบควบคมุแบบใหม่ทีส่ามารถควบคุมปรมิาณความเขม้ขน้ใหต้อบสนองตอ่การฆ่าเชือ้โรคไดอ้ย่าง

ทันทว่งท ี(Real – Time Dosing Pacing) หรอืปรับเปลีย่นไดต้ามปรมิาณน ้าในขณะนัน้ๆ (Flow Pacing) และ

สามารถตรวจวนิจิฉัยไดเ้อง (Build – in Self – Diagnostics) 
 สามารถควบคมุการท างานไดท้ีเ่ครือ่งโดยตรง และสามารถควบคมุการท างานไดจ้ากระยะไกล 

 มรีะบบควบคมุเผือ่เลอืกทีก่า้วหนา้ (Optional Advanced Control System) ซึง่ออกแบบใหเ้พิม่ประสทิธภิาพ

การฆา่เชือ้โรค และมคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิระบบต า่ 

6. ตวัเซ็นเซอรค์วบคมุความเขม้ของแสงยวู ี(UV Intensity Sensor) 
 จัดใหต้วัเซ็นเซอรว์ดัความเขม้ของแสงยวูสีามารถตรวจสอบระดับความเขม้ขน้เฉลีย่ (Average Intensity) ของ

หลอดยวูใีนแตล่ะกองของแถว (Lamp Bank Array) ไดด้ว้ย  

 ผูใ้ชส้ามารถตัง้คา่ใหม้สีญัญาณเตอืน เมือ่ระดับความเขม้ขน้ของแสงยูวลีดต า่ลง (Low) และต า่มาก (Low – 

Low) 

7. อุปกรณค์วบคมุระดบัน า้ (Level Control Devices) 

 ดว้ยแผน่เวยีรว์ดัน ้าลน้ท าดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นมิ หรอื 

 ใชป้ระตคูวบคมุระดบัน ้าชนดิถว่งดลุ (Counterbalanced Level Control Gate) ท าดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นมิ 

 

8. ก าลงัเครือ่ง (Power)* 

 พลงังานไฟฟ้าทีป้่อนเขา้เครือ่ง (Input Options) มใีหเ้ลอืกหลากหลายทัง้ชนดิ 

 

 

208/120 VAC 3 Phase 4 Wire and GND 60 Hz 

380/220 VAC 3 Phase 4 Wire and GND 50/60 Hz 

415/240 VAC 3 Phase 4 Wire and GND 50/60 Hz 

480/277 VAC 3 Phase 4 Wire and GND 60 Hz 

 

 

 ระบบ C3 150  ม ีPower Factor อย่างนอ้ย 0.95 

 ระบบ C3 500  ม ีPower Factor อย่างนอ้ย 0.98  

 

 

*  ใหอ้า้งองิตามเอกสารรายละเอยีดทางเทคนคิของรุ่นนัน้ๆ 

9. ขอ้ก าหนดในการใชง้าน (Operating Conditions) (ของสภาวะอากาศโดยรอบ)** 
 ชว่งสภาวะของอณุหภมู ิ14° - 104° F (-10° - 40°C) 

 5 - 95 %  ของความชืน้สมัพัทธ ์(ในสภาวะทีไ่ม่ควบแน่น) 

 

 

     **  การปรับแตง่ของระบบสามารถด าเนนิการได ้นอกเหนือจากขอบเขตสภาวะขา้งตน้ 

 
“Power Factor                                       พลลงังาน                   โดยค านงึจากพลงังานทีจ่า่ยออกจากหลอดยวูี

                                ” 
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ผู้น าด้านเทคโนโลยี ผู้แทนจ าหน่ายแต่เพยีงผู้เดยีวในประเทศไทย 
 
 

 

 

บริษัท  เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 
Calgon Carbon Corporation 

 
396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394 
 มือถือ : 083-988-8480  
 E-mail : sales@envitrade.co.th     
 Website  : www.envitrade.co.th 

 
 

ประสบการณแ์ละความเป็นผ ูน้ าดา้นเทคโนโลยแีสงยวีูของ Calgon Carbon  

(Calgon Carbon’s UV Leadership and Experience) 

Calgon Carbon  ไดต้ดิตัง้ระบบฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวอีย่างแพร่หลายทั่วโลกนับหลายรอ้ยยูนติครอบคลุม

ชว่งคลืน่แสงกวา้ง (Broad – Spectrum) เพือ่การฆ่าเชือ้โรคในน ้าใตด้นิทีม่กีารปนเป้ือน (Contaminated Ground 
Water), น ้าในขบวนการผลติ (Process Water) และในกระบวนการบ าบัดน ้าดืม่ (Drinking Water Treatment) ระบบ

ฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวรีุ่น SENTINEL® สามารถตดิตัง้ในระบบผลติน ้าดืม่ขนาดใหญ่ รองรับอัตราการไหลของน ้าไดถ้งึ 
300 ลา้นแกลลอนต่อวัน (11,365 ลบ.ม. ต่อวัน)  RAYOX ® เป็นระบบออกซเิดชันทีใ่ชบ้ าบัดน ้าใตด้นิทีถู่กปนเป้ือน

บ าบัดน ้าเสยีอตุสาหกรรม บ าบัดน ้าในขบวนการผลติซึง่เป็นทีรู่จั้กและใชก้ันอย่างแพร่หลายมายาวนานกวา่ 15 ปี และ

ยังคงเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยกีารบ าบดัการปนเป้ือน เชน่ จากสาร MTBE, NDMA และ1,4-Dioxane เป็นตน้ 

 Calgon Carbon เป็นผูร้เิริ่มคดิคน้ระบบฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวใีนการผลติน ้าดืม่ ในปี 1998 นักวจิัยของ 
Calgon Carbon ไดค้ดิคน้กระบวนการยับยัง้การเจรญิเตบิโตของโปรโตซัวชนดิ Cryptosporidium และเชือ้โรคอืน่ ๆ 

ทีค่ลา้ยคลงึกันทีอ่าศัยอยู่ในน ้าผวิดนิซึง่สง่ผลตอ่ความไม่ปลอดภัยของมนุษย ์และมกีารจดลขิสทิธิต์อ่หน่วยงานของ
สหรัฐอเมรกิา U.S. Patent ของการใชป้รมิาณแสงยวู ี(UV Dose) แตน่อ้ยเพือ่การควบคมุโปรโตซัว Cryptosporidium 

ในน ้า ท าให ้Calgon Carbon เป็นผูน้ าเทคโนโลยฆีา่เชือ้โรคดว้ยแสงยวู ี 

C3 SeriesTM เป็นเทคโนโลยนีวตักรรมใหมใ่นดา้นระบบแสงยวูใีนการบ าบัดน ้าเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในตลาด
ปัจจบุนันี ้

 
 งานบรกิารลกูคา้ งานเทคนิคและอะไหล่ 

(Technical and Customer Services / Spare Parts) 

Calgon Carbon มผีูซ้ ือ้ในเครอืขา่ยกวา่หลายพัน

รายทั่วโลกซึง่ทีไ่วว้างใจในการบริการอย่างมอือาชพีของ 
Calgon Carbon ซึง่มรีะบบการจัดการทีส่นองความตอ้งการ

ของผูซ้ือ้อย่างพงึพอใจ  Calgon Carbon มกีารรองรับ
อปุกรณ์ชิน้สว่นอะไหลอ่ย่างทันทว่งทีใ่นเวลาทีเ่หมาะสมใน

ฐานะของผูอ้อกแบบและผูผ้ลิตของผลิตภัณฑ์ Calgon 

Carbon ไดค้ านึงและก าหนดชิน้สว่นอะไหล่ใหเ้หมาะสม
เพื่อตอบสนองต่อความถูกตอ้งของการเดนิระบบไดอ้ย่าง

เหมาะสม ผลติภัณฑข์อง Calgon Carbon มกีารออกแบบ
ทางวศิวกรรมทีรั่บประกนัการใชง้านทีต่รงตามความตอ้งการ 

และไดม้ีการท าแบบจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อสาธิต
ผลติภัณฑท์ีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพสงู 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั CALGON CARBON (About Calgon Carbon Corporation) 

Calgon Carbon Corporation (นามย่อ : CCC) เป็นหนึง่ในผูน้ าของโลกในขบวนการบ าบัดน ้าและอากาศให ้

สอาดและปลอดภัยเพือ่กอ่ใหเ้กดิความบรสิทุธิข์องกระบวนการผลติอาหารและเครือ่งดืม่ และตอ่กระบวนการน ้าใชใ้น
อตุสาหกรรม มสี านักงานใหญต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงพติสเ์บริก์ มลรัฐเพ็นซลิวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา มโีรงงาน 16 โรงงาน

เพือ่การผลติ ฟ้ืนฟสูารคารบ์อนและการประกอบและมจีุดศนูยร์วมการจ าหน่ายและการซอ่มบ ารุงกวา่ 21 แห่ง  Calgon 
Carbon เป็นทีรู่จ้ักในชือ่ของ Chemviron Carbon ในยโุรป, ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา  Calgon Carbon ใหบ้รกิาร

ผูซ้ ือ้กวา่ 4,000 รายทัว่โลก ซึง่ในปี 2005 มยีอดการขาย 291 ลา้นดอลลา่รส์หรัฐฯ 

 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

Making Water and Air 

Safer     &    Cleaner 
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