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เครือ่งกรองชนดิทําความสะอาดดว้ยตวัเองอตัโนมตั ิ

จาก  ORIVAL, INC.   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

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

 

เพือ่การรองรบักบัทอ่ขนาด 2” – 24”

 

 

 

 

 

 

 

 
คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Specific Features) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 เป็นรุน่ดัง้เดมิและยังคงเป็นรุน่ยอดนยิมและคงความดอียา่ง
ตอ่เนือ่ง (The Original and Still the Best!) 

 เป็นรุน่มาตรฐานใชกบังานไดห้ลากหลาย้  
 เป็นรุน่ซงใชแรงดนัน้ําในเสนทอ่เป็นแหลง่พลงังานึ่ ้ ้  
 ใชกบัทอ่ขนาด ้ 2”  - 24” ทีท่างเขา้และทางออก รองรับ
อตัราการไหลไดถ้งึ 12,000 gpm (2,727 m3/hr) 

 ตะแกรงกรองมคีวามละเอยีดไดถ้งึ 10 ไมครอน 
 ตะแกรงเหล็กกลา้ไรส้นมิมหีลายขนาดเพือ่รองรับการใชงาน้
ไดห้ลากหลาย 

 มวีสัดใุหเ้ลอืกทัง้เหล็กกลา้ไรส้นมิ และเหล็กคารบ์อน 
 มทีัง้รุน่มาตรฐานและรุน่ทีส่ามารถเลอืกจากตวัเลอืกเสรมิได ้
 เหมาะสาหรับการใชกบังานอตุสาหกรรมประเภทํ ้ ตา่ง ๆ, งาน
ทําความเย็นและงานเหมอืงแร ่

 สามารเลอืกรปูแบบการตดิตัง้ไดถ้งึ 3 รปูแบบ คอื I Series,  
P Series และ B Series 

 
 
 
 
 
 
 

ประวติับรษิทั ORIVAL, INC. โดยยอ่ 

 การจัดทําเครือ่งกรองชนดิทําความสะอาดดว้ยตัวเองอัตโนมัต ิเพือ่การขจัดสารแขวนลอยออกจากน้ําเป็นยิง่กวา่
งาน แตเ่ปรยีบเสมอืนดั่งชวติของ ี Orival ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้ในปี 2529 จวบจนปัจจุบันเครือ่งกรองหลายพันชดุได ้
ถูกตดิตัง้แก่ประเภทการใชงานของลูกคา้อย่างหลากหลาย รวมถงึบรษัิทขนาดใหญ่ซงอยู่ในกลุ่มทีไ่ดรั้บการ้ ึ่
กล่าวขานใน Fortune 500 บรษัิทยักษ์ใหญ่รวมถงึในหน่วยงานรัฐบาลกลาง องคก์รสวนทอ้งถิน่ต่าง ๆ ใน่
มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และเพือ่ใหต้รงต่อมาตรฐานความตอ้งการของทอ้งถิน่นัน้ ๆ บรษัิทจงึมทีัง้แบบ
เครือ่งกรองเดีย่ว ระบบต่อหนา้แปลนต่อหนา้แปลน ชุดซงประกอบเป็นกลุ่มกอ้นบนฐานสาเร็จรูป ชุดรูปแบบึ่ ํ
มาตรฐาน ชดุทีม่ขีอ้ตอ่ชนดิทางเลอืกเสรมิ หรอืมาตรฐานความตา่งศกยท์างไฟฟ้าทีแ่ตกตา่งกนัออกั ไป ทัง้หมด
นี ้Orival สามารถจัดทําใหไ้ด ้ไมว่า่จะเป็นความตอ้งการใดของผูใ้ช ้Orival สามารถสนองตอบไดเ้สมอ 

 ดว้ยเครอืขา่ยผูเ้ชยวชาญในการประยุกตข์อง ี่ Orival สามารถนํามาซงการออกแบบจัดหาอุปกรณ์ใหต้รงกับึ่  
ความตอ้งการเฉพาะรายของงานการกรองดว้ยงานทีป่ระณีต มคีณุภาพอยา่งดทีีส่ดุ  
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รายละเอยีด รุน่มาตรฐาน ตวัเลอืกเสรมิ 
แหลง่พลังงาน ไมต่อ้งการ, ใชแรงดันน้ําในเสนทอ่้ ้  อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์(ดทูีรุ่น่ ORE/P) 
ระบบทําความสะอาดดว้ยตัวเอง อตัโนมัตทัิง้หมด กึง่อตัโนมัต,ิ ทํางานดว้ยแรงคน 
วสัด ุ เหล็กคารบ์อน หรอืเหล็กกลา้ไรส้นมิ ไทเทเนยีม, Hastelloy หรอือืน่ ๆ 
แรงดันใชงาน้  30 psi minimum, 150 psi maximum 12 psi minimum, 1,000 psi maximum 
อณุหภมูใิชงาน้  No minimum,150°F maximum No minimum, 212°F maximum 
รปูแบบของตะแกรง เสนใย ้ Wire Mesh, ฐานพวีซี ี(PVC Support) Wedgewire หรอื Multi-layer sintered 
ขนาดของรอ่งรตูะแกรง 50 - 3,000 μm 50 – 10,000 μm 
อตัราการไหลตอ่ 1 ชดุ สงูสดุ 8,100 gpm (1,841 m3/hr) สงูสดุ 15,000 gpm (3,409 m3/hr) 
โคด๊มาตรฐาน ISO 9001 ASME “U” Stamp, อืน่ ๆ 
ความตา้นทาน pH 4 - 9 1 - 12 
ชนดิของไหลทีเ่หมาะตอ่การใช ้ น้ํา น้ําทะเล น้ําเจอืปนน้ํามัน ของไหลทีก่ัดกรอ่นสงู 
การเชอมตอ่ื่  หนา้แปลน (Flanged), เกลยีวหมนุ (Threaded) Victaulic หรอือืน่ ๆ 
การตดิตัง้ ไดท้กุทีแ่มจํ้าเป็นตอ้งตดิตัง้ควํา่ลง 

ตวัเครือ่งกรอง (Filters) 

 
 
รายละเอยีด รุน่มาตรฐาน ตวัเลอืกเสรมิ 
พลังงาน 110V/220V AC ½ Amp, 9V/12V DC ไฮดรอลคิ (Hydraulic) 
การหุม้มดิ ชนดิ NEMA 4X ชนดิป้องกันการระเบดิ (Explosion proof) 
แหลง่กําเนดิของการลา้งยอ้น ดว้ยแรงดันตา่งศกย์ั , ตัง้เวลา, ปรับดว้ยมอืคน ดว้ยการวดัปรมิาตรการไหลผา่น, ดว้ยรโีมททางไกล 
ครอบคลมุจํานวนเครือ่งกรอง 1 - 10 1 - ไมจํ่ากดั 

อปุกรณค์วบคมุ (Controls) 

 

 

  ประกอบดว้ยการกรอง 2 ชน ั

ลกัษณะการทํางาน (How it works) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

้ เป็นการ กรองหยาบ
เบือ้งตน้ และการกรองละเอยีดดว้ยตะแกรงเหล็กกลา้
ไรส้นมิ 

 เมือ่ของแข็งทีไ่ม่พงึประสงคเ์กดิการสะสมบนพืน้ผวิ
ดา้นในของตะแกรงกรองละเอยีด เกดิการสะสมเป็น
กลุม่กอ้น filter cake กอ่ใหเ้กดิกรองอนุภาคละเอยีด
ขนาดเล็กไม่ใหผ้่านไปได ้ทําใหเ้กดิแรงดันตา่งศกย์ั
ข ึน้ 

 เมือ่เกดิตะกอนสงสกปรกตดิคา้งสะสมเพิม่ปรมิาณอยู่ิ่
ภายในพื้นผิวของตะแกรงกรองจะก่อใหแ้รงดัน
ภายนอกลดตํ่าลงกวา่แรงดนัภายในเกดิเป็นแรงดนั 
ตา่งศกย ์ั (Differential Pressure) ของน้ําระหวา่ง 
ผิวตะแกรงกรองจนถึงค่าระดับที่กําหนดตั ้งไว ้
ลว่งหนา้ 

 ระบบควบคุมจะสงการใหเ้กิดวงจรการชะลา้งสงั่ ิ่
สกปรก (Rinse Cycle) โดยการเปิดวาลว์น้ําชะลา้ง  
(Rinse Valve) ระบายน้ําไหลออกทิง้โดยอตัโนมัต ิ 
กอ่เป็นผลใหแ้รงดันภายในสวนหอ้งมอเตอรกํ์าลังน้ํา่   
(Hydraulic Motor Chamber) ลดลงและในสวน่  
กระบอกรองรับสงสกปรก ิ่ (Dirt Collector) ลดลง กอ่ใหเ้กดิแรงดันน้ํายอ้นกลบั (Backflush Stream) ดดูกากสง่ิ
สกปรกซงตดิคา้งบรเิวณตะแกรงกรองออกคลา้ยๆ กนักบัึ่ กลไกการดดูทางสญุญากาศ  

 น้ําลา้งยอ้นจะไหลเขา้กระบอก Dirt Collector และไหลออกผ่านรูระบายของ Hydraulic Motor กอ่ใหก้ระบอก Dirt 
Collector เกดิการหมุนในลักษณะคลา้ยกับหัวสปรงิเกอร ์และโดยขณะทีเ่กดิสภาวะแรงดันลดบรเิวณ Hydraulic 
Motor จะทําให ้Dirt Collector เคลือ่นตัวขึน้ลง (Axially Movement) ทําใหก้ารลา้งทําความสะอาดตะแกรงกรอง
เป็นไปโดยสมบรูณ์ 

 กระบวนการใชเวลาเพยีงเสยววนิาท ีโดยไมต่อ้งหยดุระบบการไหล้ ี้ ของน้ําใชงาน้
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 รปูแบบการประกอบติดตัง้และโครงรา่งภายนอก (Installations & Configurations) 

 

I Series 
 เป็นรุน่ทีใ่ชต้อ่ในเสนทอ่้ โดยตรง (In-line model) 
 จุดต่อ น้ํา เข า้และออกอยู ใ่นแนวร ว่มศนูย ก์ลา
เดยีวกนั 

 โดยปกตใิชเ้พือ่การตดิตัง้ในลักษณะเป็นหน่วยเดีย่ว 
(Single unit) และเป็นการตดิตัง้ในแนวดิง่ 

 

P Series 
 เป็นรุน่ทีใ่ชตอ่้ ครอ่มเสนทอ่้  (On-line model) 
 ทางเขา้และทางออกอยูใ่นแนวทศิขนานกนั 
 โดยปกตใิชใ้นการตดิตัง้เป็นหน่วยเดีย่วหรือหลาย
หน่วย (Multiple unit) และเป็นการตดิตัง้ในลักษณะ
ทศิทางควํา่ลง 

 

B Series 
 เป็นรุ่นที่ใชติดตัง้ในแนวออ้มท่อ้  (Bypass) และมี
วาลว์สลบั 

 ทางเขา้และทางออกอยูใ่นแนวทศิขนานกนั 
 โดยปกตใิชเพือ่รองรับ้ การทํางานทีเ่ป็นการไหลผ่าน
ทั ้งหมด  เมื่อการไหลของ น้ํา จํา เ ป็นตอ้งคงที
สมํ่าเสมอ 

 

 
กราฟแสดงความดนัลดและอตัราการไหล (Pressure drop vs. Flow rate) 

 

 
 

ตารางเปรยีบเทียบหน่วยของขนาดรอ่งรตูะแกรง (Screens Apertures)  

 

 
*ประมาณการเพือ่การอา้งองิ 
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แหลง่ท่ีจะนําไปใชง้านการกรอง (Applications) 

 
ผา่นการพิสนูเ์พ่ือการใชง้านได้

หลากหลายประเภทของ : 

 ระบบทําความเย็นแบบดดูซม ึ
(HAVC) 

 อตุสาหกรรมเคม ี
 หน่วยสารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อน 

 อตุสาหกรรมพลาสตกิ 
 อตุสาหกรรมอาหาร 
 อตุสาหกรรมน้ําตาล 
 อตุสาหกรรมเหมอืง 
 อตุสาหกรรมเหล็ก 
 อตุสาหกรรมยานยนต ์
 อตุสาหกรรมกระดาษ 
 อตุสาหกรรมเภสชักรรม 
 พลงังาน 
 อตุสาหกรรมการบําบดัของเสยี 

 
เพ่ือการกาํจดัของแข็ง, หรอืสารท่ีมี

ความถ่วงจําเพาะต่างๆ ประเภท: 

 ทราย 
 กรวด 
 สาหรา่ย 
 เกสรดอกไม ้
 โคลน 
 จลุชพี 
 แมลง 
 ตะกรัน 
 สนมิ 
 หอยแมลงภู ่

 
แหลง่น้ําท่ีเกี่ยวขอ้ง : 

 หอหลอ่เย็น 
 แมน้ํ่า 
 ทะเลสาบ 
 บอ่น้ํา 
 สระน้ํา 
 อา่งเก็บน้ํา 

 
แหลง่การนําไปใชง้าน : 

 น้ําหลอ่เย็น 
 น้ําในกระบวนการผลติ 
 น้ําทีนํ่ากลบัมาใชใหม่้  
 น้ําทีผ่า่นการบําบดั 
 น้ําบรโิภค 
 ขบวนการใชน้ํ้าเสยี 
 น้ําลา้ง 
 น้ําดืม่สะอาด 
 ชลประทาน 

เพือ่งานอตุสาหกรรมเล็กกลา้และการหลอ่
แบบตอ่เนือ่ง 

 

เพือ่งานระบบทําความเย็น แบบดดูซม ึ
(HAVC) ประเภทผา่นนํา้ท ัง้หมด 

 
เพือ่งานหลอ่เย็นนํา้ของการเชอมเป็นจดุื่  

 

กระบวนการหลอ่เย็น 

 
เพือ่การผลติพลงังาน 
 

 

ในการบําบดันํา้เสยีเพือ่การหมนุเวยีนนํา้  
เพือ่การชลประทาน 

 
เพือ่งานการดบัจบัมลพษิแบบเปียก 
 

 

เพือ่การทดสอบการร ัว่ของอตุสาหกรรม 
ตวัถงัรถยนต ์

 
เพือ่งานระบบหลอ่เย็นในลกัษณะการกรอง 
นํา้บางสวนจากเครือ่งสบูนํา้หมนุเวยีน่  
 

 

เพือ่งานระบบหลอ่เย็นดว้ยการดงึนํา้บาง 
สวนมากรองรว่มกบัแหลง่เครือ่งสูบนํา้ที่่  
ใชในการหมนุวนนํา้หล้ อ่เย็น 

 
เพ่ือการป้องกนั : 

 การแลกเปลีย่นความรอ้น 
 หวัฉีดสเปรย ์
 เครือ่งมอืวัด 
 เครือ่งสบูน้ํา 

 
 ระบบแลกเปลีย่นประจแุละ
ระบบรเีวอรส์ออสโมซสิ 

 ระบบเครือ่งปรับอากาศ 
 สงแวดล ้ิ่ อม 
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 ขอ้มลูทางเทคนิค (Technical Data) (Add “-s” to model number for stainless steel construction) 

MODEL Open Screen Area 
(in2) 

Empty weight  
(lb) 

“I” Series “P” Series “B” Series 

Flange 
Size 
(in.) 

Max  
Flow Rate 

(gpm) Woven Sintered I Series P Series B Series 
- OR-02-PE - 2” NPT 110 64 96 - 95 - 

OR-03-IS OR-03-PS - 3 175 64 96 105 105 - 
OR-03-IE OR-03-PE OR-03-BE 3 175 237 356 205 215 225 
OR-04-IS OR-04-PS - 4 350 120 180 135 135 - 
OR-04-IE OR-04-PE OR-04-BE 4 350 474 713 235 225 280 
OR-06-IE OR-06-PE OR-06-BE 6 660 474 713 290 285 335 
OR-08-IS OR-08-PS OR-08-BS 8 1320 474 713 340 325 380 

- OR-08-PE OR-08-BE 8 1320 713 1070 - 355 425 
OR-10-IS OR-10-PS OR-10-BS 10 1760 632 950 565 575 865 

- OR-10-PE OR-10-BE 10 1760 945 1420 665 645 975 
OR-12-IS OR-12-PS OR-12-BS 12 2640 945 1420 665 645 975 
OR-14-IS OR-14-PS OR-14-BS 14 3960 1070 1605 965 700 1040 

- OR-14-PE OR-16-BS 16 4840 1070 1605 - 965 1305 
- OR-18-PS - 18 6125 1070 1605 - 1025 - 
- OR-20-PS - 20 8100 2140 3210 - 1400 - 
- OR-24-PS - 24 12000 3210 4815 - 2100 - 

 

 
ชนดิถักรอ้ย

ชนิดตะแกรงกรอง (Screens) 

ชนดิวัสดเุผา เสรมิแรงดว้ย ชนดิซรอ่งลิม่ี่  หลอมหลายชน้ั พวีซี ี
รปูแบบของตะแกรงกรอง 

ขนาดชองวา่ง่ ตะแกรง 15 – 5000 μm 1 – 5000 μm 25 – 2500 μm 
พืน้ทีเ่ปิดของชอง่ ตะแกรง 40% 60% 30% 
ทนทานตอ่ความดนัลด 300 psi 300 psi 450 psi 
ทนทานตอ่อณุหภมู ิ 150 °F 300 °F 750 °F 
วัสด ุ(เหล็กกลา้ไรส้นมิเกรด) St/St 316L St/St 316L St/St 316L 
วัสดตุวัเลอืกเสรมิ Titanium, Hastelloy และวัสดพุเิศษเฉพาะอืน่ ๆ 
ผลตอ่การกรองวัสดเุสนใย้  ไมด่ ี ไมด่ ี ดมีาก 
ขอ้เปรยีบเทยีบดา้นราคา ตํา่ ปานกลาง สงู 

 

 
ผ ูนํ้าดา้นเทคโนโลย ี ผ ูแ้ทนจําหน่ายในประเทศไทย 

  

 
บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จํากดั 

 
396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง 
กรงุเทพฯ 10310 จาก ORIVAL, INC. 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา โทรศพท์ั  : 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  
 E-mail : sales@envitrade.co.th  / envitrad@truemail.co.th   

Website  : www.envitrade.co.th 
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