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เพือ่การรองรบักบัทอ่ขนาด 2” – 24”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Specific Features) 

  ออกแบบสงการดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าเพือ่การกรองกรณีทีม่คีวามสกปรกมาก ั ่ (High dirt loads) และเพือ่การกรอง
วสัดทุีเ่หนยีวหนดื (Sticky particulates) 

 ออกแบบตะแกรงกรองมคีวามละเอยีดไดถ้งึ 10 ไมครอน 
 ครอบคลมุขนาดเสนทอ่ ้ 2” – 24” 
 รองรับอตัราการไหลไดถ้งึ 9,000 gpm (2,045 m3/hr) 
 ออกแบบมาใหม้ปีระสทธภิาพ ความน่าเชอถอืในการกรองิ ื่  
 ทําความสะอาดดว้ยตวัเองอตัโนมัต ิ
 ใชกับงานทีม่คีวามสกปรกมาก โดยเพิม่อุปกรณ์้ ชนสวนขับเคิ้ ่ ลือ่น (Drive assembly) (8) เพือ่ใหแ้น่ใจว่า
กระบอก Dirt Collector สะอาดพรอ้มสาหรับการใชงานครัง้ตอ่ไปํ ้  

 ใชกบัสงสกปรกทีกํ่าจัดยาก โดยเพิม่้ ิ่ เครือ่งสบูน้ําแบบบทูสเตอรเ์พิม่กําลงั (Booster pump) (9) สรา้งแรงพน่น้ํ
ความดนัสงูฉีด ลา้งพืน้ทีต่ะแกรงกรองภายในไดอ้ยา่งทั่วถงึ 

 วสัดใุหเ้ลอืกทัง้เหล็กกลา้ไรส้นมิและเหล็กคารบ์อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร ุน่มาตรฐาน (Available Models)  

Model Line Size (in.) Max. Flow Rate (gpm) Model Line Size (in.) Max. Flow Rate (gpm) 
OREP-02-P 2 110 OREP-12-P 12 2,500 
OREP-03-P 3 215 OREP-14-P 14 2,850 
OREP-04-P 4 485 OREP-16-P 16 0 
OREP-06-P 6 880 OREP-18-P 18 0 
OREP-08-P 8 1,580 OREP-20-P 20 0 
OREP-10-P 10 2,050 OREP-24-P 24 0 
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ลกัษณะการทํางาน (How it works)  

  อุปกรณ์ประกอบดว้ยการกรอง 2 ขัน้ตอน คอื ตัวกรองหยาบ (1)  ตะแกรงกรองละเอยีดผลติจากเหล็กกลา้ไร ้
สนมิ (2)  

 น้ําเสยไหลเข ้ี าทางเขา้ (3) ผ่านตะแกรงกรองหยาบและเขา้สศูนูยก์ลางของตะแกรงกรองละเอยีด น้ําไหลผา่น่
ตะแกรงกรองละเอยีดจากดา้นในสดูา้นนอกทีท่างออก ่ (4) 

 ของแข็งทีไ่มต่อ้งการสะสมบนพืน้ผวิดา้นในของตะแกรงละเอยีด กอ่ใหแ้รงดันภายนอกลดตํ่าลงกวา่แรงดนัภาย 
ในเกดิเป็นแรงดนัตา่งศกย ์ั (Differential Pressure) ของน้ําระหวา่งผวิตะแกรงกรองจนถงึคา่ทีกํ่าหนดตัง้ไว ้ 

 ระบบควบคมุจะสงการใหเ้กดิวงจรการชะลา้งสงสกปรก ั่ ิ่ (Rinse Cycle) โดยการเปิดวาลว์น้ําชะลา้ง (Rinse 
Valve) (5) ระบายน้ําไหลออกทิง้สบูรรยากา่ ศภายนอก 

 เป็นผลใหแ้รงดันภายในสวนหอ้งมอเตอรกํ์าลังน้ํา่      (Hydraulic Motor Chamber) (6) ลดลงและในสวน่
กระบอกรองรับสงสกปรก ิ่ (Dirt Collector)  (7) ลดลง กอ่ใหเ้กดิแรงดันน้ํายอ้นกลบั  (Backflush Stream) ดดู
กากสงสกปรกซงตดิคา้งบรเิวณตะแกรงกรองออกคลา้ยๆ กันกับคุณลักษณะการทํางานของิ่ ึ่ กลไกการดูดทาง
สญุญากาศ 

 น้ําลา้งยอ้นจะไหลเขา้กระบอก Dirt Collector และไหลออกผา่นรรูะบายทีฐ่านของกระบอก Dirt Collector  
 ในขณะเดยีวกัน ชนสวนิ้ ่ การขับเคลือ่น (Drive assembly) (8) จะควบคุมการเคลือ่นตัวของกระบอก Dirt 

Collector เพือ่ใหแ้น่ใจวา่หัวจ่าย (Nozzles) กวาดทั่วพืน้ทีต่ะแกรงในรูปแบบเกลยีว ทําใหก้ารลา้งทําความ
สะอาดตะแกรงกรองเป็นไปโดยสมบรูณ์และเคลือ่นตวัไปยังตําแหน่งดัง้เดมิเพือ่รอการทํางานในรอบตอ่ไป 

 ชดุเครือ่งกรองจะประกอบมาพรอ้มกบัเครือ่งสบูน้ําแบบบทูสเตอรเ์พิม่กําลงั (Booster pump) (9) ซง่ึสรา้งแรง
พน่น้ําความดนัสงู ตรงไปทีพ่ืน้ทีผ่วิดา้นในของตะแกรงกรอง เพือ่ชวยใหก้ารกําจัดสงสกปรกทีเ่หนยีวหรอือนุภาค่ ิ่  
ทีย่ากในกําจัดออกจากตะแกรง ป๊ัมถูกควบคุมการทํางานโดยระบบควบคุมและจะทํางานเมือ่จําเป็นตามความ
ตอ้งการเทา่นัน้ เพือ่ชวยประหยัดพลงังาน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้มลูทางเทคนิค (Technical Data) 

 
 แรงดนัสงูสดุทีทํ่างานได ้: 150 psi (สามารถถามหารุน่รองรับแรงดนัสงูกวา่ได(้หากตอ้งการ)) 
 อณุหภมูขิองไหลสงูสดุ : 150 °F 
 เสือ้หุม้มาตรฐานผลติจากเหล็กคารบ์อน เคลอืบผวิดว้ยโพลเีอสเตอรท์นทานพเิศษ อบเคลอืบชนสงกะสดว้ยั ้ ั ี
แรงไฟฟ้าสถติ สามารถเรยีกหาโครงสรา้งวัสดุเผื่อเลอืกอย่างอืน่ไดห้รอืการเคลอืบผวิแบบพเิศษได ้(หาก
ตอ้งการ) 

 สามารถใชเป็น้ หน่วย ASME ได ้– โดยมหีรอืไมม่ ี“U” stamp ก็ได ้
 ชดุเครือ่งกรองสามารถใชร้ว่มกนัไดเ้พือ่ใหส้ามารถรองรับอตัราการไหลไดไ้มจํ่ากดั 

 

 

 

 

 

 
ผ ูนํ้าดา้นเทคโนโลย ี ผ ูแ้ทนจําหน่ายในประเทศไทย 

  

 
 
บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จํากดั 

จาก ORIVAL, INC. 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง 
กรงุเทพฯ 10310 
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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