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เครือ่งฆา่เชือ้โรคในน า้เสยีดว้ยแสงยวูขีนาดกลางถงึขนาดใหญ ่

ส าหรบับรรจใุนรางเปิดคอนกรตี รุน่ C3 500TM 

จาก Calgon Carbon ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C3 500 แบบรางเปิดไดรั้บการออกแบบใหม้คีวามทนัสมัยเป็นค าตอบอยา่งมปีระสทิธผิลในดา้นราคาตอ่การฆ่าเชือ้

โรคดว้ยแสงยูวใีนน ้าเสยี ใชห้ลอดยูวชีนดิแรงดนัต า่ (Low Pressure Lamp) ซึง่ใหก้ าลงัสงู (High Power) 500 

วตัต ์ ใหก้ารท างานทีน่ ้าเสยีไหลผา่นขนานไปในทางเดยีวกับการวางหลอดยูวใีหต้รงตอ่ความตอ้งการในการใชง้าน 
โดยมกีารท างานทีเ่รยีบงา่ยและบ ารุงรักษาทีส่ดวก ชว่ยใหเ้กดิการแทนทีข่องการฆา่เชือ้โรคดว้ยการใชค้ลอรนีซึง่

จะท าใหเ้กดิการหลกีเลีย่งความเสีย่งตอ่การเกดิสารกอ่มะเร็งรวมถงึไมต่อ้งมคีวามยุง่ยากตอ่การขนถา่ยสารเคม ี
ในขณะทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพของคณุภาพน ้าทีผ่่านการบ าบัด  

 

 C3 500 สามารถจัดสรา้งเพือ่การบ าบดัน ้าเสยีในราง ออกแบบครอบคลมุเพือ่ปรมิาณอตัราการไหลของน ้าปานกลาง
ถงึอตัราการไหลสงู (Medium to Large Size) C3 500 อาจใชเ้พือ่การฆา่เชือ้โรคของน ้าจากน ้าทิง้ของระบบทอ่น ้า

ทิง้รวม (Combined Sewer Overflow – CSO) หรอืจากน ้าทิง้ของระบบทอ่น ้าเสยีแยก (Sanitary Sewer 
Overflow – SS0) และเพือ่การน าน ้าเสยีมาบ าบัดใชซ้ ้า (Reuse Water) ดว้ยการออกแบบโครงสรา้งแบบส าเร็จ 

(Modular Design) ท าใหส้ามารถขยายเพิม่ขนาดไดง้่ายเพือ่รองรับปรมิาณน ้าทีส่งูขึน้ 
 

 C3 500 สามารถประกอบมาพรอ้มกับระบบควบคมุอยา่งง่ายโดยคน หรอืระบบควบคมุทีส่ลับซบัซอ้นตามความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน องคป์ระกอบของระบบฆา่เชือ้โรคดว้ยแสงยวูจีะประกอบดว้ย หิง้รับหลอด (Lamp Racks) 
กลอ่งจา่ยพลงังานไฟฟ้า (Power Distribution Center) อปุกรณ์ควบคมุระดับน ้าอตัโนมัต ิ (Automatic Level 

Control Device) ระบบท าความสะอาดเสือ้หุม้หลอดอัตโนมัต ิ (Automatic Cleaning System) และสายไฟ
สายสญัญาณเชือ่มโยงตา่งๆ (All Necessary Interconnecting Cables) ไดรั้บการออกแบบเพือ่การตดิตัง้ทีส่ดวก 

(Simple Installation) เพือ่การท างานทีไ่มก่อ่ปัญหา (Trouble free Operation) ตลอดอายกุารใชง้านของระบบ 

C3 500 ถกูออกแบบใหท้ างานครอบคลมุในอณุหภมู ิ ตัง้แต ่ -14 F ถงึ 104 F (-10 C ถงึ 40 C) โดยรองรับ

ความชืน้สมัพัทธ ์(Relative Humidity) 5 – 95 % และมรีะบบทางเลอืก (System Options) ทีส่ามารถออกแบบ
นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ลา่งมาไดด้ว้ย 

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Advantage & Specific Features) 
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1. การออกแบบองคป์ระกอบโครงสรา้งของระบบ (Modular Design) 
 ออกแบบใหม้อีงคป์ระกอบโครงสรา้งประกอบมาส าเร็จ และง่ายตอ่การเริม่เดนิระบบ สามารถเชือ่มตอ่สาย 

เคเบลิไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ชิน้สว่นประกอบของระบบไดรั้บการออกแบบตามมาตรฐาน NEMA 4X (IP56 Protection) 

2. เทคโนโลยขีองหลอดยวู ี(Lamp Technology) 

 มกีารออกแบบลกัษณะของหลอด UV ใหท้ างานโดยใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นหลอดชนดิแรงดัน

ต า่ เคลอืบดว้ยสารอะมัลคมั (Amalgam) ใหป้รมิาณความเขม้ของแสงสงู 

 เป็นหลอดยูวีชนิดจุดตดิไดไ้วปรับตัง้ค่าความรอ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อท าใหอ้ายุการใชง้านของหลอด

ยาวนานขึน้สามารถเริม่เดนิระบบฆา่เชือ้โรคไดเ้ร็ว ใหแ้สงยวูฆีา่เชือ้โรคในน ้าไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  

3. เทคโนโลยขีองบลัลาสต ์(Ballast Technology) 
 ใชบ้ลัลาสตอ์เิล็กทรอนกิสช์นดิความถีส่งู ใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ใหผ้ลติผลแปรผันได ้(Variable Output) 

 บลัลาสตแ์ตล่ะตวัจะจา่ยก าลงัไฟใหแ้กห่ลอดยวูแีตล่ะหลอด 

4. ระบบท าความสอาดอตัโนมตั ิ(Automatic Cleaning System) 

 ออกแบบใหใ้ชก้ลไกในการท าความสะอาด โดยไมม่กีารใชส้ารเคม ี

 สามารถสัง่การท างานโดยอตัโนมัต ิหรอื โดยแรงงานคนก็ได ้

5. ระบบควบคมุแบบนวตักรรมใหม ่(Innovative Control System) 

 ออกแบบระบบควบคมุแบบใหม่ทีส่ามารถควบคมุปรมิาณความเขม้ขน้ของแสงใหต้อบสนองตอ่การฆ่าเชือ้
โรคไดอ้ย่างทันท่วงท ี(Real – Time Dosing Pacing) หรอืปรับเปลีย่นไดต้ามปรมิาณน ้าในขณะนัน้ๆ 

(Flow Pacing) และสามารถตรวจวนิฉัิยผลไดเ้อง (Build – in Self – Diagnostics) 

 สามารถควบคมุการท างานไดท้ีเ่ครือ่งโดยตรง และสามารถควบคมุการท างานไดจ้ากระยะไกล 

 แสดงสถานะการท างานของหลอดแตล่ะหลอด (Individual Lamp Status Indication) 

 นับรวมเวลาทีใ่ชง้านของหลอด (Elapsed Time Counter) 
 มกีารแจง้สถานะความผดิปรกตใินสถานะตา่งๆโดยกระดิง่ดงัและแสดงสถานะการท างานของแตล่ะกลุม่กอ้น 

(Remote Annunciation of Alarms and Bank Status) 

6. ตวัเซ็นเซอรค์วบคมุความเขม้ของแสงยวู ี(UV Intensity Sensor) 
 จัดใหต้วัเซ็นเซอรว์ดัความเขม้ของแสงยวูสีามารถตรวจสอบระดบัความเขม้ขน้เฉลีย่ (Average Intensity)  

ของหลอดยวูใีนแตล่ะกองของแถว (Lamp Bank Array) ไดด้ว้ย  

 ผูใ้ชส้ามารถตัง้คา่ใหม้สีญัญาณเตอืน เมือ่ระดบัความเขม้ขน้ของแสงยวูลีดต า่ลง (Low) และต า่มาก 

(Low – Low) 

7. อุปกรณ์ควบคมุระดบัน า้ (Level Control Devices) มใีหเ้ลอืกใน 3 แนวทาง 
 ใชแ้ผน่เวยีรน์ ้าลน้แบบหยักคดเคีย้ว (Serpentine Weir) ท าดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นมิ 

 ใชป้ระตคูวบคมุระดบัน ้าชนดิถว่งดลุ (Counterbalanced Level Control Gate) ท าดว้ยเหล็กลา้ไรส้นมิ 

 ใชเ้วยีรเ์หล็กกลา้ไรส้นมิปรับระดบัดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า (Motorized Stainless Steel Weir)  
8. พลงังานไฟฟ้าทีป้่อนเขา้เครือ่ง (Input Power Options) 

 

400/230 VAC 3 Phase 4 Wire and GND 50/60 Hz 

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

 

9. ความตอ้งการพลงังาน (Power Demand) 
 565 วตัต ์/ หลอด รวมบัลลาสต ์(อย่างนอ้ย - Nominal)  

10. คณุภาพของพลงังาน (Power Quality) 

 ระบบไดรั้บการออกแบบใหม้ปัีจจัยดา้นพลงังาน (Power Factor) อยา่งนอ้ย 0.95 
 ระบบไดรั้บการออกแบบใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการควบคมุความเพีย้นทัง้หมดทางดา้นกระแสไฟฟ้าตาม

มาตรฐาน IEEE519-1992 ของ CE       
 

 
“Power Factor                                       พลลงังาน                   โดยค านงึจากพลงังานทีจ่า่ยออกจากหลอดยวูี

                                ” 

 

 

การออกแบบเฉพาะของ C
3
 500

TM
 (C

3
 500
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 Design Features) 
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อปุกรณเ์ผื่อเลือก (Options) 

 
   ระบบควบคมุแบบกา้วล ้า (Advanced Control System) 

        เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการฆา่เชือ้โรค 
        เพือ่คณุลักษณะตอ่การแสดงผลและการควบคมุโดยรวม 

        เพือ่ลดคา่ใชจ้่ายในการท างาน 
   เครือ่งวดัความสวา่งของแสงแบบพกพา (Portable Photometers รุ่น # UV-254) 

        เพือ่การแสดงผลความเขม้ของแสงยวู ี
   รถเข็นเพือ่การซอ่มบ ารุง (Service Trolley)  

        รถเข็นแบบเคลือ่นยา้ยไดเ้พือ่ความสดวกตอ่การซอ่มบ ารุงชดุหิง้หลอด (Lamp Racks) 

 
 

การก าหนดช่ือร ุน่ (Model Number Nomenclature) 

 

รุ่นของเครือ่งฆา่เชือ้โรครุ่น C3 500TM สามารถแสดงแยกแยะโดยการรวมของตวัอกัษรและเลขนับจากขนาดของตวัระบบและ
แสดงสถานะการควบคมุโดยกลไกหรอืโดยการควบคมุทางไฟฟ้า 
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แบบฉบบัของระบบในภาพรวม (Typical System Overview) 

 

 
 
 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี 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 
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