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เมือ่ตอ้งการน า้สะอาด   เทคโนโลยจีาก Calgon Carbon เป็นทางเลอืกที่ชดัเจน 

 

 

  

 

 

Calgon Carbon Corporation เป็นผูน้ าของโลก (World Leader) มาอยา่งยาวนานในการแกปั้ญหา

ต่างๆ ดว้ยการใชถ้่านกัมมันต ์(Granular Activated Carbon) และเป็นผูจ้ัดหาทีส่ าคัญของโลก (World’s 

Foremost Providers) ส าหรับการฆา่เชือ้โรคดว้ยแสงยวู ีUltraviolet (UV Light  Disinfection) และเทคโนโลยี

การอ๊อกซเิดชั่น (Oxidation Technology) ส าหรับน ้ าดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีแสงอุลตรา้ไวโอเล็ต-ยูว ี

(Ultraviolet Light) ผสมรว่มกนักบัไฮโดรเจนเปอรอ์อ๊กไซด(์H2O2) จากการเริม่ตน้ดว้ยระบบออ๊กซเิดชัน่เพือ่การ

บ าบดัสิง่ปนเป้ือนในน ้า (Remediating Contaminated Water) ทีก่า้วล ้าหนา้  ตามดว้ยการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง

ดว้ยเทคโนโลยกีารฆา่เชือ้โรคในน ้าดืม่และในน ้าเสยีชมุชนกอ่ใหเ้กดิการสัง่สมประสบการณ์ในงานการแกปั้ญหา

การบ าบัดทางน ้าโดยใชแ้สงยูวทีีน่่าเชือ่ถอืไดม้ากว่า 25 ปี เพือ่เป็นการพสิูจน์ถงึความมุ่งมั่นต่อเทคโนโลยทีี่

จ าเป็นเหล่านี้ Calgon Carbon ไดก้อ่ตัง้แผนกเทคโนโลยยีวู ี(UV Technologies Division) แยกออกจากสว่น

งานถา่นกมัมนัตส์ง่ผลใหเ้กดิด าเนนิการในการแกปั้ญหาตอ่ระบบบ าบดัน ้าดว้ยแสงยวูทีีพ่สิจูนไ์ดโ้ดยสะดวกขึน้ 
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ดว้ยประวัตกิารคน้ควา้ทางนวัตกรรมของการบ าบัดน ้าดว้ยแสงยูวมีากวา่ 25 ปี Calgon Carbon ไดท้ าการแนะน า

ขบวนการที่กา้วหนา้โดยการอ๊อกซเิดชั่นดว้ยแสงยูวีเพื่อการบ าบัดน ้าใตด้นิที่ปนเป้ือน (Remediate Contaminated 

Groundwater) ตดิตามมาดว้ยในปีคศ. 1988 Calgon Carbon ไดแ้นะน าความกา้วหนา้อย่างสดุขดีครัง้แรกในการบ าบัดน ้า

ดื่มในศตวรรษ โดยนักวิทยาศาสตร์ของ Calgon ไดค้ิดคน้กระบวนการยับยั้งการเจริญเตบิโตของโปรโตซัวชนิด 

Cryptosporidium และเชือ้โรค Pathogens ซึง่คลา้ยคลงึกันทีป่ะปนในผวิน ้าซึง่มผีลกระทบตอ่สขุภาพของมนุษย ์จากการ

คน้พบครัง้นีท้ าให ้Calgon Carbon มชีือ่เสยีงในระดบัแนวหนา้ตอ่การใชเ้ทคโนโลยกีารฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงอลุตรา้ไวโอเล็ต

ซึง่สง่ผลอยา่งสดุขอบมาจวบจนปัจจบุนั การเพิม่ขึน้ของประชากรในโลกเป็นอยา่งมากมผีลอย่างวกิฤตติอ่ความตอ้งการน ้าที่

สะอาดเพือ่การอปุโภคและบรโิภค กอ่เป็นทวคีณูตอ่ความตอ้งการใชน้วัตกรรมทีใ่หม่ลา่สดุของ Calgon Carbon เพือ่การฆ่า

เชือ้โรคดว้ยแสงยวูแีละการออ๊กซเิดชัน่ทีท่นัสมัย 

ระบบของ Calgon  Carbon UV Systems                             ทั่ว     5     ของ

โ                       วันที่        150 ลา้น                                 ร                  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความครอบคลุมอย่า ง
กวา้งขวาง   Comprehensive   
Calgon Carbon เป็นแหลง่ทีจ่ัดหามา

ใหซ้ึง่ระบบการฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวี
และเทคโนโลยีการอ๊อกซิเดชั่นที่

กา้วหนา้เพื่อการฆ่าเชือ้โรคและเพื่อ
การบรรเทาแกไ้ขตอ่ 

 น ้าดืม่และน ้าทิง้ของชมุชน 

 น ้ าเสียอุตสาหกรรมและน ้ า

เสียเพื่อใชใ้นกระบวนการ

ผลติ 
 น ้าใตด้นิ 

 

ดว้ยพลงั     Powerful  
โดยค าตอบที่มีประสทิธิผล

อย่างสูง แมแ้ต่ส าหรับการ

บ าบดัเพือ่น าไปใชใ้หม่ตอ่น ้า
เสียที่ทา้ทายต่อการบ าบัด

อย่างสงูและต่อเจตจ านงต่อ
คุณภาพของน ้ าที่ผ่านการ

บ า บั ดที่ต อ้ ง ก า รค่ าหลง 
เหลอืทีต่ า่ 

ดว้ยความยดืหยุน่    Flexible 
เป็นค าตอบทีม่ีคุณค่าทางดา้นราคา

ส าหรับการประยุกต์ใชต้่ออัตราการ

บ าบัดเริม่ตัง้แต่ไม่กีร่อ้ยแกลลอนต่อ
นาทถีงึหลายสบิลา้นแกล ลอนตอ่วัน 

– รวมถึงการรับประกันต่อประ สทิธิ
ภาพ Performance Guaranteed 
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ข้อดีของการใช้ยูว ีThe UV Advantage 

การบ าบัดน ้าโดยเทคโนโลยีแสงยูวีมีประสทิธผิลสูงเนื่องจากเป็นการโจมตสีิง่มีชวีติต่าง ๆ ทีเ่ป็นอันตราย (Harmful 

Organisms)                              (Genetic Level)                                                ทีม่ี
คณุสมบัตใินการฆ่าเชือ้โรค พลังของรังสยีูวจีะท าลาย DNA          Virus,        Bacteria       โ     Protozoa 

                       (Reproduce) และไม่ก่ออันตรายอกีตอ่ไป (Rendering Harmless)                   โ    

เฉพาะต่อการท าลายสิง่มีชวีติทีต่า้นทานต่อคลอรีน เช่น Cryptosporidium     Giardia       ยังมี            
                          

 เป็นการบ าบดัทีล่งทนุต า่และเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการบ าบดัโดยใชส้ารเคม ี

 ออกแบบและตดิตัง้งา่ย เป็นระบบทีย่ดืหยุน่ในการออกแบบและสะดวกสบายในการซอ่มบ ารุง (รวมถงึการดัดแปลง / 

ปรับปรุงระบบบ าบดัเดมิทีม่อียู)่ 

 ไมก่อ่ใหเ้กดิรสและกลิน่สูน่ ้า 

 เป็นเทคโนโลยทีีก่า้วหนา้  เป็นการลงทนุทีเ่หมาะสมทีส่ดุตอ่การควบคมุโปรโตซวั Cryptosporidium  & Giardia 

 ไมต่อ้งการการขนสง่ จัดเก็บ และจัดการกบัสารเคมทีีเ่ป็นพษิ 

 ไมก่อ่ใหเ้กดิผลผลติสว่นเกนิ No Disinfection By – products จงึปลอดภัยตอ่สิง่แวดลอ้มและตอ่ชวีติของสตัวน์ ้า 

 มคีวามตอ้งการการชว่ยเหลอืบ ารุงรักษาแตน่อ้ย 

 ไดรั้บการรับรองจาก EPA ถงึกรรมวธิกีารการฆ่าเชือ้โรคภายใตก้ฎ Long Term 2 Enhanced Surface Water 

Treatment Rules (LT2) 
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Sentinel® ระบบฆ่าเช้ือโรคด้วยแสงยูวใีนน า้ดื่ม UV Disinfection System for Drinking Water 
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ถา้คณุก าลังมองหาผูท้ีม่ปีระสบการณ์อันยอดเยีย่มตอ่ระบบการฆ่าเชือ้โรคส าหรับน ้าดืม่ คณุก าลังหาผูร้่วมน าทาง

ทีถู่กตอ้ง  ไม่ใชแ่ค่เพียงผูท้ าการคดิคน้นวัตกรรมทางเทคโนโลยแีต่ Calgon Carbon ยังเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของ

ผูด้ าเนนิการตดิตัง้ระบบฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวใีนระบบผลติน ้าดืม่ ระบบ Sentinel® System ถูกน าไปใชใ้ชเ้ป็นบรรทัดฐาน

อย่างกวา้งขวางทั่วโลก (Worldwide Standard – bearer) ส าหรับการควบคมุโปรโตซัว Cryptosporidium, Giardia และ

พาหะน าโรคทางน ้า (Waterborne) อืน่ๆ, พยาธเิชือ้โรค (Pathogenic Parasite), แบคทเีรยี (Bacteria) และไวรัส (Virus) 

ในน ้าเพือ่การดืม่กนิ 

ผลติภัณฑร์ะบบ Sentinel® System ถูกน าออกสูต่ลาดเพือ่การคา้ในปีคศ. 1999 เป็นการพสิจูน์ไดว้า่น ้าผวิดนิ

สามารถถกูปกป้องโดยการลงทนุเพยีงสว่นนอ้ยกวา่เทคโนโลยทีีก่า้วหนา้อืน่ๆ เชน่ การใชโ้อโซน และการใชเ้ยือ่เมมเบรน 

กรอง จากผลของการมปีระสทิธผิลทีด่ ี(Effectiveness), มกีารออกแบบทีเ่รยีบง่าย (Design Simplicity) และสามารถหา
ไดใ้นราคาทีไ่ม่แพง (Affordability) ระบบการฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวจีงึไดรั้บการก าหนดโดยหน่วยงานพทิักษ์สิง่แวดลอ้ม 

(Environmental Protection Agency – EPA) ของสหรัฐอเมรกิาวา่เป็นเทคโนโลยทีีเ่ห็นพอ้งตอ่การลงทนุทีต่ า่ (Low-
Cost Compliance Technology) ทีเ่ป็นไปตามแนวทางการบ าบัดน ้าผวิดนิใหด้ขี ึน้หมวดที ่LT2 (Meet LT2 Enhanced 

Surface Water Treatment Guidelines) เพือ่การควบคมุโปรโตซวั Cryptosporidium และ Glardia. 

 

 ในปัจจุบัน Calgon Carbon ไดต้ดิตัง้ชดุ Sentinel® ขนาดใหญ่มากในอตุสาหกรรมการผลติน ้าดืม่ซึง่สามารถบ าบัดน ้าดืม่

ในแตล่ะชดุไดถ้งึ 150,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวัน ต่อคร่อมกันหลายๆ ชดุดว้ยการใชเ้ทคโนโลยหีลอดยูวชีนดิแรงดันปาน

กลาง ซึง่ใหค้วามเขม้ขน้แสงสงู (High Intensity Medium Pressure Lamps) โดยชดุปฎกิรณ์ของระบบยูวขีอง Calgon 

ทัง้หมดไดรั้บการรับรองภายใตข้อ้บญัญัต ิ(Protocol) ของ EPA ที ่LT2 

 จากหนึ่งในผูน้ าที่มีฐานการติดตัง้ใหญ่สุดทางอุตสาหกรรมการบ าบัดน ้ าดว้ยแสงรังสียูวี ระบบ SentinelTM 

                  (Drinking Water Application) หลายสบิหลายรอ้ยลา้นลติรตอ่วนั 

 รุ่นของ SentinelTM  ครอบคลมุตอ่ขนาดทอ่จาก 12”     48” (300 มม. ถงึ 1,200   .)  

 ในแตล่ะชดุของ Sentinel สามารถบ าบดัน ้าไดถ้งึ 200 ลา้นลติรตอ่วนั (52 ลา้นแกลลอนตอ่วนั)  

 ผลติภัณฑ ์Sentinel  AOP เป็นการควบรวมของ UV Disinfection และ Advanced Oxidation อยู่ในยูนติหนึง่

เดยีว 
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คุณสมบัติ & คุณ            SentinelTM  Series 
 ใชเ้พื่อการฆ่าเชือ้โรคในน ้าดืม่ รวมถงึการยับยัง้โปรโตซัวชนิด Cryptosporidium     Giardia โ        

เทคโนโลยหีลอดยูวชีนิดแรงดันปานกลางใหค้วามเขม้ขน้สูง (High Intensity, Medium Pressure Lamp 

Technology) 
 ไมก่อ่ใหเ้กดิผลผลติสว่นเกนิ 
 ผา่นการรับรองโดย US EPA เพือ่การฆา่เชือ้โรคภายใตก้ฏบญัญัต ิLT2 
 ดว้ยการก าจัดรสและกลิน่ทีโ่ดดเดน่ดว้ยเทคโนโลยกีารออ๊กซเิดชัน่ทีก่า้วหนา้ของ SentinelTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayox® ระบบอ๊อกซิเดช่ันด้วยรังสียูว ีเพือ่การบ าบัดน า้ใต้ดินที่ปนเป้ือน การบ าบัดน ้าในขบวนการผลติ 
การบ าบัดน ้าเสียอุตสาหกรรม (UV Oxidation System for Remediation, Process Water, and 
Industrial Wastewater Treatment) 
  ระบบการฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวขีอง Calgon Carbon นอกจากเป็นค าตอบต่อระบบน ้าของชุมชนเพื่อความ

ปลอดภัย และเป็นระบบทีม่ปีระสทิธผิลในการลงทนุเพือ่การบ าบัดน ้าดืม่ ระบบยูวขีอง Calgon Carbon ยังมปีระสทิธผิลทีด่ ี

ใกลเ้คยีงกนัตอ่การบ าบดัน ้าใตด้นิทีป่นเป้ือน และตอ่การบ าบดัน ้าในขบวนการผลติและน ้าเสยีอตุสาหกรรม 

 ระบบ Rayox® Oxidation System ของ Calgon Carbon ถูกใชเ้ป็นหลักในอตุสาหกรรม (Industry System) เพือ่

การท าลายสารประกอบทางอนิทรยีใ์นน ้าใตด้นิ (Organic Compounds in Groundwater) จ าพวก TCE, DCE, PCE, Vinyl 

Chloride, 1,4 dioxide, NDMA และ MTBE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิม่พลงังานด้วยเทคโนโลยอ๊ีอกซิเดช่ันทีก้่าวหน้า The Added Power of Advanced Oxidation  technologies  

                                                            ต่อ          ข ง           ใน

                                                         Oxidizing Agent        เขา้สูน่ ้าโดยสว่นมากจะเป็นสารเคมี

ชนดิไฮโดรเจนเปอรอ์๊อกไซด ์Hydrogen  Peroxide – H2O2  ทีจ่ะดดูซับพลังงานแสงยูวเีกดิสารซึง่กอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิา

รังสไีฮดรอกซลิ Hydroxyl radicals ทีจ่ะออ๊กซไิดซส์ิง่ปนเป้ือนทางอนิทรยีใ์นน ้า ปฏกิริยิานี้จะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ทางเคมีของสิง่ปนเป้ือนไปสู่ผลผลติส่วนเกนิหลงเหลอืทีไ่ม่ก่ออันตรายแทน  เทคโนโลยีอ๊อกซเิดชั่นทีก่า้ว หนา้มี

ประสทิธผิลอย่างมากในการบ าบัดสารเคมไีดอ้ย่างกวา้งขวางรวมถงึ MIB      Geosmin (ซึง่กอ่ใหเ้กดิรสและกลิน่น ้า

ดืม่), NDMA, 1,4 – dioxane, สิง่ปนเป้ือนทีม่คีวามสมัพันธแ์ละมคีวามเกีย่วขอ้งใหม่ ๆ Contaminabts of Emerging 

Concern และอืน่ ๆ อกีมากมาย  

Rayox® ยังสามารถน ามาใชใ้นระบบน ้าเพื่อการผลติและการบ าบัดน ้าเสยีอุตสาหกรรมเพื่อการก าจัด Alcohol, สาร 

Phenol, สาร Acetone, total Organic Compound – TOC และ รวมถงึ COD / BOD 
 

ดว้ยการเสรมิตอ่จากผลติภัณฑ ์Sentinel AOP, Rayox®  จงึเป็นระบบเทคโนโลยเีพือ่การอ๊อกซเิดชัน่ส าหรับการท าลาย

สารประกอบอนิทรยีใ์นน ้าบาดาล น ้าเพือ่การผลติ และน ้าเสยีอตุสาหกรรม 
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การพฒันาส่ิงประดิษฐ์ (Breakthrough Invention) 
ในปีคศ. 1993 ทีม่ลรัฐมวิวอลกี ้สหรัฐอเมรกิา  เกดิการระบาดของโรคอย่างกวา้งขวางจากโปรโตซัว Cryptosporidiosis 

ฆ่าประชากรไปมากกวา่ 100 ชวีติ และจบป่วยมากกวา่ 400,000 คน ในปีคศ. 1997 การคน้ควา้ของ Carbon ไดพ้สิจูน์วา่
การใสพ่ลังงานแสงยูวปีรมิาณแต่นอ้ยสามารถยับยัง้ Cryptosporidium และเชือ้โรคทีค่ลา้ยคลงึกันทีป่ะปนในน ้าไดอ้ย่าง

ไดผ้ล Calgon Carbon ไดจ้ดลขิสทิธิข์องขบวนการการคดิคน้ในปีคศ. 2000 และท าการตดิตัง้เครือ่งฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวี

ในระบบผลติน ้าดืม่ในจ านวนทีพุ่่งสงูขึน้อนัเนือ่งจากเป็นการลงทนุทีต่ า่มคีวามเหมาะสม และการใชง้านเป็นไปไดโ้ดยงา่ย 
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หลกัการท างาน   How It Works 
1. หลอดชนิดแรงดันปานกลางใหค้วามเขม้

แสงสงูจา่ยพลงัแสงยวูสีูน่ ้าปนเป้ือน 
2. เตมิไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด ์(Hydrogen 

Peroxide – H2O2) ลงสู่น ้าปนเป้ือน 
จากนั้นกระตุน้ดว้ยแสงยูวีเพื่อก่อใหเ้กิด

รังสไีฮดรอกซลิ (Hydroxyl) ซึง่จะอ๊อกซิ

ไดซส์ิง่ปนเป้ือนตา่งๆ ทีล่ะลายในน ้า (Dis -
solved  Contaminants) 

3. ชุดเครื่องปฏิกรณ์ (Reactor)จะก่อใหเ้กดิ
ผลิตผลที่ไม่ เ ป็ นอั นต ร าย  (Produces 

Harmless By – products) ซึง่เมื่อ
เกดิปฏกิริยิาโดยสมบูรณ์จะแปลงสภาพไป

เป็นน ้า (Water) คาร์บอนไดอ๊อกไซด ์

(Carbon Dioxide – CO2) และถา้สิง่ปะปน
เป็นจ าพวกคลอรเินต (Chlorinated) ก็จะ

แปลงกลายเป็นสารคลอไรด ์(Chloride) 
4. ผลทีไ่ดรั้บ – Result : 

ก่อใหไ้ดรั้บปริมาณน ้าสะอาดจ านวนมากที่

เป็นผลผลติทีป่ลอดภัย (Safely) และเป็น
การลงทุนที่มีประสิทธิผล (Cost – 

effectively) โดยไม่มขีองเสยีก่อตามมา 
(No Secondary Waste) หรอืไม่มกี๊าซที่

ปลอ่ยออก (No Off – gasses) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rayox  รุ่นมาตรฐานประกอบดว้ยรุ่นตัง้โต๊ะ (Bench 

Scale Unit) ขนาด 1 kW                       
     (Batch Testing)           30 kW, 60 kW 

และ 90 kW                                

                                                 
 

คุณสมบัติ & คุณ            Rayox®   
Oxidation  technologies 

 ใชป้ฏิกริิยารังสี Hydroxyl      การ       

                     
 ท าปฏกิริยิาหลายลา้นครัง้รวดเร็วกวา่สารอ๊อกซิ

ไดซ์ทางเคมี Chemical Oxidants      

                                       
 เป็นการรวม UV Disinfection     Oxidizing 

Agent (           Hydrogen Peroxide) 

          ร็     ง             การเกิด 
                    

 กระทดัรัดและมปีระสทิธภิาพทางดา้นราคา 
 รองรับต่อความพยายามการน าน ้ากลับไปใช ้

ใหม ่– เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม – เป็นทางเลอืก
ตอ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื Sustainable choice 
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C3 Series เพือ่การฆ่าเช้ือโรคในน า้เสียชุมชน (For Disinfection of Municipal Wastewater) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

จากการพสิจูน์ความเป็นผูน้ าในการบ าบัดน ้าดืม่และน ้าใตด้นิดว้ยแสงยูว ีหน่วยงาน Calgon Carbon’s UV Technologies 
Division มคีวามภมูใิจทีจ่ะแนะน าระบบ C3 ซึง่เป็นเทคโนโลยแีละขบวนการทีก่ลา่วขวัญถงึในการเป็น “มาตรฐานใหม่ในการ

บ าบดัน ้าเสยี” 

 Calgon Carbon’s C3 Series ระบบการฆ่าเชือ้โรคในน ้าเสยีถูกออกแบบเพื่อใชก้ับน ้าเสยีชมุชนอย่างมี

ประสทิธผิลในการลงทนุทีเ่หมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยหีลอดยูวชีนดิแรงดันต า่ใหค้วามเขม้แสงสงู (Low Pressure High 
Intensity Output Lamp Technology) ตดิตัง้อยู่ภายในรางเปิด (Installed in An Open Channel) ในทศิทางขนานไปกับ

ทศิทางการไหลของน ้าเสยี (Parallel to the Flow of the Wastewater) 

 C3 Series มคีวามปลอดภัย มปีระสทิธผิลตอ่การลงทนุกวา่หากเปรยีบเทยีบกับการใชค้ลอรนีในการฆ่าเชือ้โรค 

เพือ่การปกป้องรักษาน ้าในทะเลสาป แม่น ้า แหลง่การไหลของน ้าและทอ้งทะเลจากการใชเ้คมเีพือ่การฆ่าซึง่คงเหลอืไวซ้ึง่
ผลผลติสว่นเกนิ และ สารคลอรนีหลงเหลอืในน ้า   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ผลติภัณฑ ์C3  ซึง่กระทัดรัดเป็นทางออกทีม่ปีระสทิธผิลในการประหยัดทางดา้นราคาเพือ่การฆ่าเชือ้โรคในน ้าทิง้และ

เพื่อการน าน ้ากลับมาใชใ้หม่ กลุ่มผลติภัณฑร์ุ่น C3 ครอบคลุมนวัตกรรมใหม่ C3 500TMD ทีผ่่านการจดลขิสทิธิซ์ ึง่
ออกแบบเพือ่การประยกุตใ์ชก้บัการบ าบดัน ้าทิง้ทีท่า้ทายเพือ่การน ากลับมาใชใ้หม่และเพือ่บรรลคุณุภาพน ้าซึง่ผ่านการ

บ าบดัทีต่ า่มาก 

 มรีุ่นครอบคลมุทกุชว่งอตัราการไหลรวมถงึตอ่คณุภาพน ้าทีผ่า่นการบ าบดัหลงัการฆา่เชือ้โรคทีต่ า่ 

 ออกแบบโดยใชห้ลอดยวูชีนดิแรงดนัต า่ใหค้วามเขม้สงู 

 แข็งแรง เป็นชนดิรางเปิด ท าความสะอาดไดด้ว้ยตนเอง  ออกแบบกระทดัรัด 

 มผีลสมบรูณ์ตอ่การประยกุตใ์ชเ้พือ่การน าน ้ากลบัไปใชใ้หม ่

ADVANCED SOLUTION ด้วยค าตอบอย่างก้าวล า้ 
ในอดตีทีผ่่านมา มกีารกลา่วถงึอย่างกวา้งขวางตอ่การใชค้ลอรนีในการฆ่าเชือ้โรคตอ่การบ าบัดน ้าเสยีชมุชนจากการที่

เป็นสารซึง่กอ่ใหเ้กดิผลติผลทีเ่ป็นอันตรายตอ่มนุษย ์และทีเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้าทัง้ตอ่น ้าทีผ่่านการบ าบัดและทีถู่ก
ปลอ่ยออก รวมถงึความเสีย่งและคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการบรรทกุสารคลอรนีภายในโรงบ าบัด C3 150 ซึง่ถูกคดิคน้

โดย Calgon Carbon เป็นค าตอบอย่างกา้วล ้าต่อการใชรั้งสขีองแสงยูวใีนการฆ่าเชือ้โรคแก่น ้าเสยีชุมชนอย่างมี

ประสทิธผิลทางดา้นการลงทนุเผยแพร่หลายไปทัว่โลก 
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ขอ้เปรยีบเทยีบของการฆา่เชือ้โรคดว้ยรงัสยีวู ีกบั การใชค้ลอรนี / การก าจดัคลอรนี

หลงเหลอืในน า้ UV Disinfection VS Chlorination / Dechlorination 

 

 

 

 

 

 ใหป้ระสทิธผิลในการลงทนุดกีวา่ (More Cost – effective)  

 สอาดและปลอดภัยกวา่ (Cleaner & Safer)  

 ใหป้ระสทิธผิลในการบ าบดัสงูสดุ Highly Efficient ; ลด Fecal Coliform ลงได ้

ถงึ 99% อย่างเป็นไปไดโ้ดยง่าย 

 ไมก่อ่ใหเ้กดิผลผลติทีอ่นัตรายตามมา 

 ไมก่อ่ใหเ้กดิสารคลอรนีหลงเหลอืในน ้า 

คุณสมบัติ &             C3 Series 
 เทคโนโลยหีลอดยวูชีนดิทีม่ปีระสทิธผิลดา้นพลังงาน (Energy – efficient) เพือ่การฆ่าเชือ้โรคในน ้าทิง้ โดย

ไมก่อ่ใหเ้กดิผลผลติสว่นเกนิ (By – produce) หรอืมผีลรา้ยตอ่สิง่แวดลอ้ม เฉกเชน่สารคลอรนีทีค่งคา้งอยู ่

 เป็นระบบแบบรางเปิดซึง่ใชห้ลอดยูวทีีใ่หป้รมิาณแสงสงูสดุ  กอ่ใหเ้กดิการใชจ้ านวนของหลอดนอ้ยลงในแต่

ละระบบบ าบดั 
 ผลติภัณฑ ์C3 500TMD ออกแบบพเิศษมาเพือ่การประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงคณุภาพเพือ่น าน ้ากลับไปใชใ้หม ่

Reuse Applications 

 ดว้ยเทคการกวนผสมทีจ่ดลขิสทิธิก์่อใหเ้กดิประสทิธภิาพทางชลศาสตร์การไหลและการฆ่าเชือ้ทีส่งู High 

hydraulic / Germicidal Efficiency 

 ดว้ยระบบการลา้งทางกลทีก่ระทัดรัดซึง่ผ่านการพสิจูน์ โดยใชไ้ฟฟ้าเป็นพลังงานการขับเคลือ่น ไม่ตอ้งการ
อปุกรณ์ประกอบอืน่เสรมิแตอ่ยา่งใด 

 ผา่นการตรวจสอบเพือ่คณุภาพน ้าทีผ่่านการบ าบัดทีต่ า่ โดยค านงึถงึอัตราการสอ่งผ่านของแสงยูวผี่านเสือ้หุม้

หลอด UV  Transmittance       35 % UV – T 

 ตวับลัลาสตต์ดิตัง้อยูเ่หนอืรางระบาย มคีวามปลอดภัยและสะดวก 

 เพือ่เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของพาหะน าโรคทางน ้า Waterborne Pathogens                   

                               

เกีย่วกบั Calgon Carbon Corporation  
 นวตักรรมเป็นหลักส าคญัของ Calgon Carbon Corporation (CCC) 

                                                                                        
                                                                   

 คูข่นานไปกับเทคโนโลยกีารฆ่าเชือ้โรคดว้ยรังสขีองแสงยูว ีCalgon Carbon ยังเป็นผูผ้ลติและจัดหา
ถา่นกมัมันต ์Activated carbon     ป็                 ป็      อปุกรณ์บ าบดัน ้า เทคโนโลยกีาร

แลกเปลีย่นประจ ุระบบการดดูซมึของน ้าและไอระเหย ผลติภัณฑข์อง Calgon Carbon ชว่ยในการ

ท าใหน้ ้า อาหาร และยา มคีวามสะอาดบรสิทุธิ ์ชว่ยในการแยกแกส๊และก าจัดปรอทในแก๊สเรอืน
กระจกจากสถานทีซ่ ึง่ใชถ้า่นหนิในการผลติไฟฟ้า 

 Calgon Carbon – ชือ่ซึง่ท าใหน้ ้าสะอาดและอากาศมคีวามปลอดภัยกวา่และสะอาดกวา่ 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี 
 

 
 

 

Calgon Carbon Corporation 
Making Water and Air 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

    บริษัท  เอน็วิเทรด    เอ็นจิเนียร่ิง   จ ากัด 

396    ซอยลาดพร้าว 94  ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา    เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์ :   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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