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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Line Size (in.) Max. Flow Rate (gpm) 
ORV-075-LE 0.75 27 
ORV-100-LE 1 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 เป็นเครือ่งกรองอตัโนมัตเิพือ่การประหยัดน้ําลา้งยอ้น 
 ใชน้ํ้าลา้งยอ้นนอ้ยกวา่รุ่นทั่วไปถงึ 90% เพยีง 1 – 2 แกลลอน
ตอ่การลา้ง 1 ครัง้ 

 ออกแบบมาใหม้ีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือในการกรอง
ขณะทีส่ามารถลดปรมิาณน้ําลา้งยอ้น 

 ใชร้องรับกบัทอ่ขนาด ¾ ” หรอื 1” ทีท่างเขา้และทางออก  
 ออกแบบมาใหใ้ชง้านกับอัตราการไหลของน้ําไม่สูง รองรับสูง 
สดุที ่27 gpm (6.1 m3/hr) 

 ตะแกรงเหล็กกลา้ไรส้นิมมีหลายขนาดเพื่อรองรับการใชง้าน
หลากหลาย 

 สามารถเลอืกกรองไดล้ะเอยีดถงึ 10 ไมครอน 
 วสัดเุป็นเหล็กกลา้ไรส้นมิหรอืเหล็กคารบ์อน 

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Specific Features) 

 น้ําเสยีไหลเขา้ทางเขา้ (1) เมือ่ส ิง่สกปรกเขา้สู่
ศูนย์กลางของตะแกรงกรองละเอยีด (2) น้ําไหล 
ผ่านตะแกรงกรองละเอยีดจากดา้นในสูด่า้นนอกที่
ทางออก (3) 

 ของแข็งที่ไม่ตอ้งการสะสมบนพื้นผิวดา้นในของ
ตะแกรงละเอยีด กอ่ใหแ้รงดนัภายนอกลดตํา่ลงกวา่ 
แรงดนัภายในเกดิเป็นแรงดนัตา่งศกัย ์(Differential 
Pressure) ของน้ําระหวา่งผวิตะแกรงกรองจนถงึคา่ 
ทีต่ัง้ไว ้ 

 ระบบควบคุมจะสั่งการใหเ้กดิวงจรการชะลา้งสิง่
สกปรก (Rinse Cycle) โดยการเปิดวาลว์น้ําชะ ลา้ง 
(Rinse Valve) (4) ระบายน้ําไหลออกทิง้สู ่
ภายนอกและปิดวาลว์ควบคุมน้ําออก (Controlled 
outlet valve C.O.V.) (ตวัเลอืกเสรมิ) (5) 

 เป็นผลใหแ้รงดันภายในส่วนหอ้งมอเตอรกํ์าลังน้ํา   
(Hydraulic Motor Chamber) (6) ลดลงและใน
ส่วนกระบอกรองรับสิง่สกปรก (Dirt Collector)  
( 7 )  ลดล ง  ก่ อ ใ ห ้เ กิด แ ร ง ดั น น้ํ า ย ้อ น กลั บ  
(Backflush Stream) ดดูกากสิง่สกปรกซึง่ตดิคา้ง
บรเิวณตะแกรงกรองออกคลา้ยๆ กับการทําความ
สะอาดดว้ยกลไกสญุญากาศ 

ลกัษณะการทํางาน (How it works) 

 น้ําลา้งยอ้นจะถกูขนสง่ผ่านหัวจ่าย (Nozzles) (8) และทอ่สะสมตรง (Direct collector) กอ่นจะฉีดออกผ่านรูระบาย
ของ Hydraulic Motor (9) กอ่ใหก้ระบอก Dirt Collector เกดิการหมนุในลักษณะคลา้ยกบัหัวสปรงิเกอร ์และโดย
ขณะทีเ่กดิสภาวะแรงดันลดบรเิวณ Hydraulic Motor จะทําให ้Dirt Collector เคลือ่นตัวขึน้ลง (Axially 
Movement) ซึง่ควบคมุโดยลกูสบูไฮดรอกลกิ (Hydraulic piston) (10) การเคลือ่นตัวเชน่นีทํ้าใหก้ารชะลา้งทํา
ความสะอาดตะแกรงกรองเป็นไปโดยสมบรูณ์ในแตล่ะรอบการทํางาน 

เพือ่การรองรบักบัทอ่ขนาด ¾” – 1”

ร ุน่มาตรฐาน (Available Models) 
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รายละเอยีด มาตรฐาน ตวัเลอืกเสรมิ 
อตัราการไหลสงูสดุ 27 gpm  
ทางเขา้/ทางออก ¾ “ หรอื 1 “  
วาลว์ปลอ่ยน้ําลา้งยอ้นออก ¾ “ หรอื 1 “  
น้ําหนัก 50 lbs. น้ําหนักตวัเปลา่, 63 lbs. เมือ่บรรจน้ํุาเต็ม 
แหลง่พลงังาน ไมต่อ้งการ, ใชแ้รงดนัน้ําในเสน้ทอ่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์(ดทูีรุ่น่ ORE/P) 
ระบบทําความสะอาดดว้ยตวัเอง อตัโนมัตทัิง้หมด กึง่อตัโนมัต,ิ ทํางานดว้ยมอื 
วัสด ุ เหล็กคารบ์อน และเหล็กกลา้ไรส้นมิ ไทเทเนยีม, Hastelloy, อืน่ ๆ 
แรงดนัใชง้าน 30 psi min., 150 psi max. 12 psi min., 1,000 psi max. 
อณุหภมูใิชง้าน No min.,150°F max. No min., 212°F max. 
รปูแบบของตะแกรง Wire Mesh, PVC Support Wedgewire, Multi-layer sintered 
พืน้ทีต่ะแกรงเปิด 42 in2 (wire mesh) 63 in2 (multi-layered sintered) 
ขนาดของรอ่งรตูะแกรง 50 - 3,000 μm 50 – 10,000 μm 
รอบการลา้งยอ้น 5 วนิาท,ี 2 แกลลอนของน้ํา ตามตอ้งการ 
โคด๊มาตรฐาน ISO 9001 ASME “U” stamp, others 
ความตา้นทาน pH 4 - 9 1 - 12 
ชนดิของไหลทีเ่หมาะตอ่การใช ้ น้ํา น้ําทะเล น้ําเจอืปนน้ํามัน ของไหลทีก่ดักรอ่นสงู 
การเชือ่มตอ่ เกลยีว (Threaded) หนา้แปลน (Flanged), victaulic, Other 
อปุกรณ์ควบคมุ Omnitrol 100, 400 Omnitrol 2000 
ไฟฟ้า 110V/220V AC, ½ Amp, 9V/12V DC ระบบไฮดรอลคิ (Hydraulic) 
การหุม้มดิ ป้องกนัน้ํา (Water proof) NEMA 4X, ป้องกนัการระเบดิ  
แหลง่สงัการตอ่การลา้งยอ้น ความแตกตา่งความดนั, ตัง้เวลา, ทําดว้ยมอื ดว้ยการวัดปรมิาตรการไหลผา่น, ดว้ยรโีมท

ทางไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัเครือ่งกรอง (Filters) 

แหลง่ท่ีจะนําไปใชง้าน (Applications) 

 ปกป้องระบบจา่ยน้ําหวัสปรงิเกอรด์บัไฟ 
 ปกป้องการทํางานของระบบแลกเปลีย่นประจุ
และระบบรเีวอรส์ออสโมซสิ 

 ปกป้องหวัสเปรยจ์า่ยน้ํา (Nozzle) 
 ปกป้องระบบการแลกเปลีย่นความรอ้น 
 ปกป้องระบบการทํางานของระบบ
เครือ่งปรับอากาศ 

 น้ําเสยี 
 น้ําลา้ง 
 ชลประทาน 
 รดน้ําตน้ไม ้
 หอหลอ่เย็น 
 ระบบทําความเย็นแบบดดูซมึ 
 ปกป้องการทํางานของเครือ่ง
สบูน้ํา 

 น้ําหลอ่เย็น 
 น้ําดืม่ 
 น้ําบรโิภคและน้ําใชใ้น 
กระบวนการผลติ 

 น้ําทีนํ่ากลบัมาใชใ้หม ่
 น้ําทีผ่า่นการบําบดั 
 น้ําบาดาล 
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ชนดิถักรอ้ย
เสรมิแรงดว้ย

พวีซี ี

ชนดิวัสดเุผา
หลอมหลายชัน้ ชนดิซีร่อ่งลิม่ 

รปูแบบของตะแกรงกรอง 

ขนาดชอ่งวา่งตะแกรง 15 – 5000 μm 1 – 5000 μm 25 – 2500 μm 
พืน้ทีเ่ปิดของชอ่งตะแกรง 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 
ผลตอ่การกรองวัสดเุสน้ใย ไมด่ ี ไมด่ ี ดมีาก 
ขอ้เปรยีบเทยีบดา้นราคา ตํา่ ปานกลาง สงู 

 

 

   
 
 

 
*ประมาณการเพือ่การอา้งองิ 

 
ผ ูนํ้าดา้นเทคโนโลย ี ผ ูแ้ทนจําหน่ายในประเทศไทย 

  

 
 
บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จํากดั 

จาก ORIVAL, INC. 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง 
กรงุเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์: 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  
E-mail : sales@envitrade.co.th  / envitrad@truemail.co.th   
Website  : www.envitrade.co.th 

ตารางเปรยีบเทียบหน่วยของขนาดรอ่งรตูะแกรง (Screens Apertures) 

ตะแกรง (Screens) 

รปูแบบการติดตัง้ (Installations) 


