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คุณลกัษณะเด่นเฉพาะ (Advantage & Specific Features) 

 ดว้ยการลงทนุทีต่ า่ (Low Cost) เมือ่เทยีบกับเทคโนโลยใีนการบ าบัดแบบกา้วหนา้ชนดิอืน่ๆ เชน่ ระบบโอโซน

และระบบเมมเบรน 

 ดว้ยการออกแบบโดยกระทัดรัด (Compact Design) : เพือ่การตดิตัง้ทีง่่ายและสะดวกและเพือ่การปรับปรุงใหม่

หรอืดดัแปลงแกไ้ขส าหรับโรงบ าบดัขนาดเล็กถงึขนาดกลาง 

 ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานกลางทีส่าม (Third Party Validated) : เป็นไปตามกฎระเบยีบขององคก์ร

พทิักษ์สิง่แวดลอ้มของสหรัฐอเมรกิา เพื่อการบ าบัดน ้าผวิดนิใหด้ขี ึน้ U.S. EPA’S LT2 Enhanced Surface 

Water Treatment Rule 

 เป็นระบบบ าบัดทีส่ะอาด (Clean) : ไม่ตอ้งใชส้ารเคมทีัง้เพือ่การลา้งท าความสอาดหลอดและเพือ่การผลติน ้า 

ไมก่อ่ใหเ้กดิผลผลติทีเ่ป็นพษิตามมา 

 เป็นระบบทีป่ลอดภัย (Safe) : ประกอบมาพรอ้มกบัระบบหยดุการท างานฉุกเฉนิโดยอตัโนมัต ิ

 เป็นระบบทีน่่าเชือ่ถอื (Reliable) : ใชบ้ลัลาสตแ์บบแมเ่หล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Ballasts) 

 การตดิตัง้เป็นไปไดโ้ดยงา่ย (Easily Installed) : ตูค้วบคมุจา่ยไฟสามารถจัดวางใหห้่างจากตัวเครือ่งไดถ้งึ 150 

เมตร 

ค าอธิบายทัว่ไป (Description) 

ออกแบบเพือ่การครอบคลมุการบ าบัดน ้าไดถ้งึ 15,000 ลบ.ม ต่อวัน (4.8 ลา้นแกลลอนตอ่วัน) Calgon รุ่น 

Sentinel® 12 สามารถฆ่าเชือ้โรคในน ้าดืม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ส าหรับโรงบ าบัดคณุภาพน ้าตัง้แตข่นาดเล็กถงึขนาด

กลาง Sentinel® 12 จะใชเ้ทคโนโลยหีลอดชนดิแรงดันปานกลาง (Medium Pressure Lamp Technology) เพือ่การ

บ าบัดใหบ้รรลุตอ่การยับยัง้การเจรญิเตบิโตของโปรโตซัวชนิด Cryptosporidium และเชือ้โรค (Pathogens) อืน่ๆ ที่

คลา้ยคลงึกันซึง่ปะปนในน ้าดืม่ไดม้ากกวา่ 4 ล๊อค (4 log Inactivation) การเลอืกใชห้ลอดชนดิแรงดันปานกลางชว่ยให ้

Sentinel® 12 มขีนาดกระทดัรัดใชพ้ืน้ทีต่ดิตัง้แตน่อ้ย ซึง่สามารถกอ่ใหเ้กดิการเป็นประโยชน์อย่างมนัียส าคัญส าหรับโรง

บ าบดัน ้าตา่งๆ ทีม่องหาระบบทีซ่ ึง่สามารถใชเ้พือ่การปรับปรุง ดดัแปลง แกไ้ขระบบบ าบดัในปัจจบุนัไดโ้ดยงา่ย  
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Sentinel® 12 จะดกีวา่เทคโนโลยกีารบ าบดัทีก่า้วหนา้อืน่ๆ เชน่ ระบบเมมเบรน ระบบโอโซนในรูปของการลงทนุทีต่ า่กวา่ 

คณุลักษณะเดน่ของระบบ Sentinel® 12 ยังรวมถงึการใชเ้ซ็นเซอรว์ัดความเขม้แสงยูวซี ึง่ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงาน

อสิระทีส่าม (Independent, third-party-certified UV Intensity Sensors) ในดา้นทีใ่หก้ารประกันความแน่นอนของการ

สง่ผ่านปรมิาณแสงยูวจีากหลอด การจัดใหม้มีาของระบบท าความสอาดเสือ้หุม้หลอดโดยอัตโนมัต ิ(Automatic Quartz 

Sleeve Cleaning System) และการจัดใหม้ีมาของระบบควบคุมการท างานโดยอัตโนมัตอิย่างสมบูรณ์ (Fully 

Automated Control System)  

 Sentinel® 12 ถูกออแบบโดยใชก้ารค านวณแบบไดนามิคของของไหลแบบกา้วหนา้ (Advanced 

Computational Fluid Dynamics) กอ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนส์งูสดุของหลอดยวูแีละของการจัดวางแผ่นกัน้ขวาง (Baffle 

Placement) เพื่อใหเ้กดิความมั่นใจถงึประสทิธผิลสงูสดุของหอ้งปฎกิรณ์ (Maximum Reactor Performance) และ

ประสทิธภิาพสงูสดุของการท างาน ( Maximum Operational Efficiency ) Sentinel® 12 ไดรั้บการตรวจสอบโดย

หน่วยงานกลางทีส่าม (Third – party Validation) ภายใตก้ฎระเบยีบขององคก์ารพทิักษ์สิง่แวดลอ้มของสหรัฐอเมรกิา

เพือ่การบ าบดัน ้าผวิดนิใหด้ขี ึน้ (U.S. EPA’S LT2 Enhanced Surface Water Treatment Rule Guidelines)  

 ผูผ้ลติ  Calgon Carbon’s UV Technologies Division  มรีะบบฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสงยูวตีดิตัง้อยู่หลายรอ้ยกวา่ชดุ

เพื่อการบ าบัดครอบคลุมคลืน่แสงทีก่วา้ง (Broad Spectrum) ของการบ าบัดน ้าใตด้นิทีป่นเป้ือน (Contaminated 

Groundwater) น ้าเพือ่การผลติ (Process Water) น ้าเสยี (Wastewater) และ น ้าดืม่ (Drinking Water) ผลติภัณฑ ์

Sentinel® เป็นหนึง่ในแหลง่ผลติทางอตุสาหกรรมขนาดใหญ่เพือ่การตดิตัง้บ าบัดน ้าดืม่ขนาดหลายรอ้ยลา้นแกลลอนตอ่

วนั 

การออกแบบเฉพาะส าหรับรุ่น Sentinel® 12 (Sentinel® 12 Design Features) 

 ตัวหลอด Lamps – เลอืกใชห้ลอดชนดิใหค้วามเขม้แสงสงูแบบแรงดันปานกลาง (High Intensity Medium 

Pressure Lamps) 

 เซ็นเซอรเ์พือ่การวัดความเขม้แสงจากการสง่ผ่านจากหลอด Lamp Intensity Sensors – ใชเ้ซ็นเซอรซ์ึง่ผ่าน

การรับรองโดย DVGW – Certified Germicidal Sensors (ตดิตัง้ 1 เซ็นเซอรต์อ่ 1 หลอด) 

 ระบบท าความสะอาดเสือ้หุม้หลอด Cleaning System – เป็นระบบอตัโนมัต ิAutomatic Quickwipe System 

 ระบบการท างานและการควบคมุโดย Automatic Operation and Control System กระท าดว้ยระบบ PLC 

 บลัลาสตแ์มเ่หล็กไฟฟ้า Electromagnetic Ballast – ดว้ยการออกแบบทีเ่ชือ่ถอืไดพ้สิจูน์ไดต้ามกาลเวลาทีผ่่าน

มา (Reliable Time – Proven Design) 

รายละเอยีดทางเทคนิคส าหรับรุ่น Sentinel® 12 

ขอ้ตอ่เขา้ / ออก (Inlet / Outlet) 12” (300 มม.) – ดว้ยหนา้แปลน 150 # 

เพือ่รองรับอตัราการไหล (Flow) จนถงึ 15,000 ลบ.ม./วนั  (4.8 ลา้นแกลลอน / วนั) 

% การสง่ผา่นของแสงทีค่วามยาวคลืน่แสง 254 นาโนเมตร เลอืกทีต่ า่เพยีง 70% 

จ านวนหลอด (Number of Lamps) สงูสดุ 3 หลอด 

พลงังานของหลอดทัง้หมด (Total Lamp Power) 4 ถงึ 12 กโิลวตัต ์(kW) 

แรงดนัไฟทีจ่่ายให ้(Power Supply) 230/400 VAC & 480/660 VAC 

วสัดขุองเสือ้หุม้ (Reactor Body) เหล็กกลา้ไรส้นมิชนดิ 316L 

ความดนัของระบบสงูสดุ (Maximum System Pressure) 150 ปอนด ์/ ตารางนิว้ (psi) 

ชดุเซ็นเซอรว์ัดความเขม้แสงของหลอด (Sensors) 
รับรองเพือ่ใชว้ัดในการฆา่เชือ้โรคโดย DVAW-

Certified Germicidal (1 ชดุตอ่หลอด) 

ชดุกวาดท าความสะอาดเสือ้หุม้หลอด (Wiper) 
ท าดว้ยเหล็กกลา้ไรส้นมิ รุ่น 

Quickwipe Stainless Steel Wipers 
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740 มม. 930 มม. 

533 มม. 

460 มม. 915 มม. 

1,830 มม. 

มติขินาด ( Dimension ) 

มติขินาดของเครือ่งรุน่ SENTINEL® 12 

มติขินาดของตูค้วบคมุ SENTINEL® 12 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

 

 

Calgon Carbon Corporation 
Making Water and Air 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

บริษัท    เอ็นวิเทรด    เอน็จิเนียร่ิง  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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