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คณุสมบติัเด่นเฉพาะของระบบ System Features 

 ทัง้ระบบถกูออกแบบใหต้รงตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน NFPA  

National  Electric  Code  Regulations 

 มพัีดลมระบายอากาศส าหรับประกอบของหลอดยวู ี

 ตูจ้า่ยไฟฟ้าเป็นชนดิ NEMA 12 Rating  

 การตดิตัง้และการทดสอบเดนิระบบเป็นไปไดง้่าย 

 
องคป์ระกอบโดยรวม Overview 

 ชุดอุปกรณ์ RAYOX®   Collimated Beam Unit ของ Calgon  

Carbon Corporation                       การแผ่วัดตัวอย่าง

ของ เหลวหรือของแข็งดว้ยแสงยูวีในลักษณะการวัดเป็นครั้ง ๆ 
ระบบถูกออกแบบใหม้คีวามปลอดภัยหลกีเลีย่งตอ่ความลม้เหลวใด 

ๆ ( Fail – Safe )                                 ผู ้         
และเพื่อการป้องกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อภาวะวิกฤตต่าง ๆ ท าให ้

เหมาะต่อการน าไป ใชใ้นหอ้งปฏิบัติการอิสระหรือหอ้งทดลอง

ตรวจสอบในสถาบนัการศกึษา 
 

 อปุกรณ์ถูกใชเ้พื่อการศกึษาในระดับหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบ (Bench Scale Study) โดยการใชห้ลอดยูวชีนิด

แรงดันปานกลาง (Medium – Pressure UV Lamp) หรอืหลอดชนดิแรงดันต า่(Low – Pressure UV Lamp) 
กอ่ใหเ้กดิความสามารถในการทดสอบไดใ้นวงกวา้ง ตวัอยา่งเพือ่การทดสอบ (Specimen) จะถูกจัดวางลงในจาน

รองท าดว้ยหนิ (Petri Dish) ณ         วาง           Collimator Tube ชดุอปุกรณ์ RAYOX®   Collimated 

Beam Unit ถูกใชเ้พือ่การสง่ปรมิาณแสงยูว ี(UV)                    ณ        การไปสูต่ัวอย่างของเหลว
หรอืของแข็งทีจ่ะวดั การสมัผัสกบัแสงยวูโีดยตรงในระยะเวลาทีก่ าหนดกอ่ใหบ้ังเกดิผลของปรมิาณแสงยูวซี ึง่ถูก

ก าหนดโดยผูป้ฏบิัตงิาน และสามารถปรับเปลีย่นในแต่ละตัวอย่างได ้ท าใหผู้ป้ฏบิัตงิานสามารถควบคุมการ
ทดสอบไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

 
 ชดุอปุกรณ์ RAYOX®   Collimated Beam Unit จะประกอบหุม้มากับหลอดยูวชีนดิใหพ้ลังงานสงูของ Calgon 1 

หลอด โดยมาพรอ้มกับบานประตูทีส่ามารถเปิดและปิดเพื่อการใหแ้สงยูวสี่องผ่านตัวอย่าง Sample     ต ้

                         ชนดิ     ว                                                 โดย                
        เครือ่งมอืวัด Radiometer      ถจัดหามาพรอ้มเพือ่การวัดรังสยีูว ี( UV Radiance ) เป็นเครือ่งมอืเพิม่ 

เตมิ        
 

 Calgon Carbon’s UV Technologies Division เป็นผูน้ าในการฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวแีละในอปุกรณ์การออกซิ

เดชัน่ดว้ยแสงมามากกวา่ 25 ปี ในการออกแบบและผลติอปุกรณ์อันหาทีเ่ปรยีบไม่ไดเ้พือ่การฆ่าเชือ้โรคในน ้าดืม่
และเพือ่การท าลายสิง่ปนเป้ือนทางอนิทรยีส์ารทีป่รากฎอยู่ในน ้าใตด้นิและในน ้าตา่ง ๆ เพือ่การผลติ ผลติผลชดุ

เครือ่งฆา่เชือ้โรคดว้ยแสงยูว ีSentinal® และชดุออกซเิดชัน่ RAYOX®  ทีจ่ัดสรา้งจรงิทัง้หมดถูกออกแบบมาจาก
การใชผ้ลการทดสอบจากชดุ Collimated Beam Unit 
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ขอ้ก าหนดทางเทคนิคของตวัระบบ System Specifications 

 เป็นชดุระบบอปุกรณ์ทดสอบล าแสงยวูเีพือ่การปรับสภาพการท างานใหไ้ดป้ระสทิธผิล จัดวางอยู่

บนลอ้เลือ่น 

 หลอดยูวเีป็นชนดิแรงดนัปานกลางใหค้วามเขม้แสงสงูของ Calgon Carbon จ านวน 1 หลอด ( 

หรอืเป็นชนดิแรงดนัต า่เป็นอปุกรณ์เผือ่เลอืก ) 
 น ้าหนักบรรทกุเพือ่การขนสง่ : 68 กโิลกรัม (150 ปอนด)์ 

 พกิดัขนาดโดยประมาณ  : 762 มม. ( L ) x 610 มม. ( W ) x 1,675 มม. ( H ) 

 พลงังานไฟฟ้าชนดิ : 220 โวลท ์VAC , 50 เฮริทซ ์, 1 เฟส , 12 แอมป์ 

 ปุ่ มกดการท างานของหลอด Lamp Start Push Bottom 

 มาตรวดัชัว่โมงการท างานของหลอด Lamp Hour Counter 

 มาตรแสดงกระแสไฟ และแรงดนัไฟจ่ายแกห่ลอดยูว ีชนดิเข็มอนาล๊อค 

 สวทิซเ์พือ่ดงึประตสูงูหรอืต า่ใหแ้สงยูวลีอดผ่าน 

 เครือ่งวดัคลืน่วทิย ุUV Radiometer เพือ่การวดัรังสยีูว ี(เป็นอปุกรณ์เสรมิ) 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

 

Calgon Carbon Corporation 

Making Water and Air 
จากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

       บริษัท    เอน็วิเทรด   เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด 

396   ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง  กรงุเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์: 0-2934-7391-3        โทรสาร :     0-2934-7394  
มอืถอื : 083-988-8480  
E-mail : sales@envitrade.co.th  
Website : www.envitrade.co.th 
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