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เพือ่การรองรบักบัทอ่ขนาด 4” – 16”

 
คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Specific Features) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ใชเ้พือ่กรองสิง่สกปรก กอ่นทีจ่ะเขา้สูเ่ครือ่งสบูน้ํา เพือ่ 
ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัเครือ่งสบูน้ํา 

 ชว่ยป้องกนัระบบสบูทัง้ระบบ 
 ใชก้ับการกรองที่ไม่ตอ้งการกรองละเอียด หรือมี
ปรมิาณสิง่สกปรกขนาดใหญจํ่านวนมาก 

 รองรับอตัราการไหลไดส้งูถงึ 5,300 gpm  
 (1,204 m3/hr) 

 ใชเ้พือ่ตอ่กบัเสน้ทอ่ขนาด 4” – 16” 
 ความละเอียดของตะกรา้กรองมีความละเอียดของ
ขนาดใหเ้ลอืกที ่1,200 และ 2,500 ไมครอน 

 มวีสัดใุหเ้ลอืกทัง้เหล็กกลา้ไรส้นมิและเหล็กคารบ์อน 

ลกัษณะการทํางาน (How it works) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหล่งน้ําผวิดนิ เช่นทะเลสาบ สระน้ํา และแม่น้ําลําคลอง 
เป็นแหล่งน้ําทีห่าไดง้่ายและเชือ่ถอืไดสํ้าหรับการใชง้านที่
หลากหลาย รวมทัง้ชลประทาน การผลติ การเตมิน้ําทดแทน 
เพือ่กระบวนการน้ําหลอ่เย็น และอืน่ ๆ ขอ้เสยีของแหลง่น้ํานี้
คอืมีการปนเป้ือนของเศษกรวดหนิ ใบไม ้กิง่ไม ้กระดาษ 
และของแข็งอื่นๆที่ลอยได  ้ซึ่งอาจจะทําใหเ้กิดความ
เสยีหายตอ่เครือ่งสบูน้ําได ้

 ตัวโครงสรา้งผลติจากเหล็กแข็งทีท่นทาน ตะแกรงละเอยีด
ผลติจากเหล็กกลา้ไรส้นมิทีแ่ข็งแรง ซึง่ออกแบบใหใ้ชง้าน
ไดห้ลาย ๆ ปี ตวัโครงสรา้งเคลอืบดว้ยโพลเีอสเตอรท์นทาน
พเิศษ และอบชัน้ Zinc phosphate ดว้ยไฟฟ้าสถติ ตะแกรง
ถูกออกแบบใหส้ามารถรองรับสิง่สกปรกขนาด 18 mesh 
(1200 μm)  หรอื 8 mesh (2500 μm) เพือ่การใชไ้ดก้บั
งานทีห่ลากหลาย  

 ชุดตะกรา้กรองของ ORS จะถูกตดิตัง้ ณ บรเิวณท่อดา้นดูดของเครื่องสูบน้ํา เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจว่าน้ํา
ทีถ่กูดดูสบูเขา้สูร่ะบบจะถกูดดูผ่านสูต่ะกรา้กรองกอ่น ขยะ (Debris) ซึง่สามารถอดุตันหรอืสรา้งความเสยีหายตอ่
เครือ่งสบูไดจ้ะถกูแยกออกโดยสมบรูณ์จากน้ําทีส่บูผา่นไป 

 หัวจ่ายจะหมุนบนตัวรองรับทีท่นทานเพือ่ใหแ้น่ใจว่าใชง้านไดอ้ย่างยาวนาน หัวจ่ายซึง่ถูกตดิตัง้อยู่ภายในชุด
ตะกรา้กรอง ORS จะหมุนวนอยา่งตอ่เนือ่ง หัวจ่ายจะพน่น้ําตรงไปทีต่ะแกรงจากดา้นใน ซึง่จะสามารถกําจัดเศษ 
กรวดทรายทีส่ะสมอยูไ่ด ้

 ชิน้สว่นทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้(Moving part) ทัง้หมดจะถกูตดิตัง้อยูภ่ายในเสือ้หุม้ เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย 

 

 
ความตอ้งการต่อการบํารงุรกัษาเป็นครัง้คราว (Maintenance requirements) 

 

 

 

 ควรลา้งทําความสะอาด ชดุตะแกรงกรอง (Screen) ซึง่ตดิตัง้อยูบ่รเิวณทอ่นําน้ําลา้งยอ้นเขา้ ตามหว้งเวลา
ทีกํ่าหนด 

 ควรตอ้งมกีารตรวจสอบทางสายตาของหวัฉดีจา่ยน้ําดว้ยตา เพือ่หลกีเลีย่งตอ่ความเสยีหายและเพือ่การ
ทํางานอยา่งสมดลุ อยา่งนอ้ยทกุ ๆ ระยะ 3 เดอืนครัง้ 

 ตะแกรงสามารถถอดออกไดโ้ดยงา่ยเพือ่สามารถเขา้ถงึหวัจา่ยตามตอ้ง 
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 ร ุน่มาตรฐาน (Available Models) 

Max. Recommended Flow Rate (gpm) Model Pipe size 
(A) (in.) 

Diameter 
(D) (in.) 

Overall Height 
(H) (in.) 1200 μm 2500 μm 

ORS-04 4 15-1/2 25-5/8 350 440 
ORS-06 6 18-7/8 30-1/4 790 1,000 
ORS-08 8 18-7/8 38-1/4 1,300 1,700 
ORS-10 10 24 41 1,850 2,400 
ORS-12 15 24 48-3/4 2,650 3,300 
ORS-14 14 35-1/2 52-3/4 3,500 4,400 
ORS-16 16 35-1/2 52-3/4 4,400 5,300 
NOTE: Multiple strainers can be installed to handle higher flow rates. 
 
 
 
 
 

 

 

ความดนัน้ําลา้งยอ้นทีต่อ้งการนอ้ยทีส่ดุ : 22 psi 
ความดนัน้ําลา้งยอ้นแนะนํา : 45 psi 
อตัราการไหลน้ําลา้งยอ้น : รุน่ ORS-04 – ORS-10 : 18 gpm 
 รุน่ ORS-12 – ORS-16 : 26 gpm 
การเคลอืบผวิตวัโครงสรา้ง : - โพลเีอสเตอรช์นดิทนทานพเิศษ 

และอบชัน้ Zinc phosphate ดว้ย
ไฟฟ้าสถติ (มาตรฐาน) 

 - ชบุกลัป์วาไนซ ์(ตวัเลอืกเสรมิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แนวรปูแบบการติดตัง้ (Installation Guidelines) 

 ต่อเครื่องกรองเขา้กับทางเขา้เครื่องสูบน้ํา ณ 
บรเิวณตําแหน่งกอ่นวาลว์กนักลบั (Check valve) 

 ตดิตัง้ระบบจ่ายน้ําลา้งยอ้น เริม่จากท่อจ่ายออก
ของเครื่องสูบน้ํายอ้นสู่ตะกรา้กรอง ประกอบดว้ย 
วาลว์ปรับอตัราการไหล ตวักรองและเกจวดัแรงดนั 

 มาตรการการเตรียมการทีเ่หมาะสมควรจะตอ้งถูก
จัดเตรยีมไวใ้นกรณีตดิตัง้ในงานทีร่ะดับน้ําขึน้ลงไม ่
คงที ่

 ตําแหน่งระยะหา่งทีต่อ้งการในการตดิตัง้
ตะกรา้กรอง 

 ระยะเหนอืพืน้ผวิดา้นลา่งของบอ่นอ้ย
ทีส่ดุ 12” 

 ระยะใตผ้วิน้ํา 18” 
 ระยะนอ้ยสดุ 8”  จากสิง่กดีขวางที่
ใกลท้ีส่ดุ 

 

 

 

 

 
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 
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