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กอตั้งขึ้นเมื่อป 2536 ภายใตกลุมบริษัทในเครือยูเอชเอ็มกรุป โดย
มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. รับวางแผน ออกแบบ และติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ํา สถานีสูบจาย
น้ํา ระบบสปริงเกลอรรดน้ําสําหรับงานภูมิทัศน สนามกีฬา
สวนสาธารณะ สนามกอลฟ และระบบสูบสงน้ําขนาดใหญ
ใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มี
ประสบการณ ดวยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชควบคุม เพื่อ
ประหยัดพลังงาน เวลา และใชทรัพยากรน้ําอยางคุมคาที่สุด
2. รับวางแผน ออกแบบ ระบบชลประทานภายใตความดัน สําหรับสวน
เกษตรสมัยใหม และเปนผูแทนจําหนายวาลวควบคุมระบบทอสงน้ํา
ชลประทานเพื่อการเกษตร ยี่หอ “BERMAD” จากประเทศอิสราเอล
3. เปนผูแทนจําหนายเครื่องสูบน้ํา และวาลว จากอเมริกา ออสเตรเลีย
และยุโรป
4. เปนผูแทนจําหนายอุปกรณระบบสปริงเกลอรรดน้ําตนไมและสนาม
หญาอัตโนมัติ ยี่หอ “Hunter®” จากประเทศสหรัฐอเมริกา
5. เปนผูแทนจําหนายทอพีวีชีแข็ง และอุปกรณที่เกี่ยวของ
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BERMAD Irrigation
About this Catalog
This catalog presents a broad overview of the BERMAD main product lines for irrigation projects.
With irrigation representing its earliest challenge and serving as the springboard for development into other areas, BERMAD’s
irrigation products are the culmination of years of hands-on experience, while reflecting BERMAD’s cumulative engineering
and marketing savvy. Over the years BERMAD has expanded both its manufacturing and its R&D capabilities in order to
meet every market need, resulting in the development and marketing of no less than twelve different product lines. In order
to make it easier to choose the best possible product for each specific need, this catalog focuses on the 100, 400 & 900
Series product lines, presenting detailed and clear guidelines.
Unique in its approach the Catalog is organized from the viewpoint of the irrigation project designer, from the laterals to
the water source. Products are subsequently divided into four main chapters based on the location of each system in the
irrigation project:
Main Network – This is the part of the project that pertains to the water source and includes major system components
such as booster and deep well pump stations, reservoirs, main supply lines, pressure and flow control devices, etc.

■

Irrigation Control Head – Here the water supply system is transformed to an Irrigation System. These Irrigation Centers
include various types of large size control valves in a variety of applications.
■

Infield Head-Works – Located on the Riser Lines at the entrance from the supply network to the distribution lines the
Infield Head-Works serves as the system control of the water’s final exit through the emitters. It includes various types of
electric or hydraulic on/off remote control valves, which suit a variety of pressure and flow control applications.
■

Infield System – These models are applied directly to the distribution lines of systems that require additional control
such as systems irrigated by non-compensated emitters, systems with high elevation differential, systems with turbid water,
sloppy margin systems, etc. Some of the most common components of Infield System are: Pressure Reducers,
Anti-Drain Valves and Flush-'n-Stop Valves.
■

In addition the catalog also includes two more chapters:
■

Engineering – A comprehensive technical section presents the updated relevant information about the BERMAD Series.

■

Accessories – Presents full information about BERMAD's control accessories and system components.

The full range of control valves for the irrigation market is so extensive that we have confined ourselves in this catalog to
a select number of models. Contact your BERMAD representative for information on additional models.
Despite our efforts to achieve perfection, if any errors have crept into the catalog, we would appreciate
receiving your feedback.
All the Photos, Applications and Operation Drawings in this Catalog are for Illustration purpose.
The information herein is subject to change without notice.
BERMAD shall not be held liable for any errors contained herein. All rights reserved © Copyright by BERMAD

BERMAD Company Profile

Helping control the world’s most precious resource
Efficient, smart management of our planet’s most precious resources is as vital as the resource itself.
BERMAD water management solutions offer nothing less.
Founded in 1965, BERMAD knows the value of a single drop of water and how best to reap its full advantage.
Today BERMAD serves global customers in a wide range of fields. Bringing together its expertise and
know-how, leading-edge technology and precision engineering, BERMAD provides comprehensive
customized solutions for the control and management of water supply anywhere in the world.

BERMAD - Provider of Solutions
Based on expertise that comes from years of hands-on experience, BERMAD has developed
state-of-the-art control valves and related products, along with comprehensive system solutions
for a range of water management needs. Its main areas of activity include:

Irrigation
A comprehensive line of water control products provides system solutions for the full range of agricultural
irrigation such as drip irrigation, pivot systems, sprinklers, micro-jets and greenhouse irrigation, as well as
commercial and residential gardening irrigation needs.

Waterworks
BERMAD offers systems for water and wastewater supply and treatment facilities ranging from municipalities,
high-rise buildings, to whole industrial water systems, hydroelectric power stations and private sector
projects.

Fire Protection
Automatic control valves with a range of operation modes for fire protection systems in oil refineries,
petro-chemical plants and public buildings.

Petroleum
Automatic, self-actuated control valves for the petroleum industry, implemented
in distribution terminals, cross-country pipelines and petroleum tank farms.

Water metering
BERMAD solutions are adapted to the needs of bulk and domestic water metering in supply systems,
and include remote water metering read-out and pre-payment systems.

BERMAD Company Profile

BERMAD – A Worldwide Presence
With 9 subsidiaries throughout the world, and operations in
over 80 countries on 6 continents, BERMAD has a formidable
global presence. Its worldwide customer training facilities and
parts distribution networks ensure uninterrupted customer
service. Making a significant contribution on the world arena,
BERMAD has taken part in numerous major projects.

Irrigation Project References:
Italy - Carboj, Sicily
■
■
■

Pumping “Arancio lake” water, supplying it to reservoirs on a mountain & irrigating 25000 Ha of various crops
6 units 18”-740, 4 units 8”-735, 1,000 units 3-8” hydrometers, and 20,000 units of various control valves
BERMAD Italy, 1992

Italy - Iter, Sicily
■
■
■
■

Infrastructure for new farming.
7,000 3” 310 valves with RTU, 2.8 M$ for BERMAD valves and Motorola controllers
One of the biggest projects in Sicely
BERMAD Italy, 2002-2005

Spain - Aquifer 23 & 24
■
■
■

Controlling 10,000 private farmers pumping from the same aquifer by hydrometers 927
More then 1.7 M$ through the years 1995-1998
Uralita Tuberias De Systemas

Japan - Miyako
■
■
■
■

Head works of small plots for vegetable private growers
2800 units 900-D AMV’s, estimated total project - 750 K$
Government financed project
E.S. Water Net, 2002-2003

Brazil - Fischer Cargill S.A
■
■
■
■

Full irrigation system for 1377 hectare of citrus new plantation
24 units 6” pump control valves, and more then 200 units 3” PRV's
Total project: 1.2 M$ BERMAD part: 250 K$,
BERMAD Brazil & Irrigarplan, 2001-2002

Argentina - Rio Colorado
■
■
■
■

Water carrier for irrigation
90 units 3”, 4”, 6” models 720, 727-55, 718-03, 73Q & 0710-03
The biggest project in the province of Neuquen, Argentina
Techint Skanska S.A.

BERMAD Company Profile
USA - Salt Water Intrusion / Irrigation Project, Monterey, California
■
■
■

Artichoke and Strawberry irrigation
20 units 6” & 8” 772-55 controlling the head works of the farms
BERMAD USA

China - Yangze River
■
■
■

Irrigation of new plantation from the flood of the three gorges dam
More then 250 valves 4”-8” 420, first phase of one of the biggest projects in the world
BERMAD China & Netafim

Israel - Kolchey Eilat
■
■
■
■

Treating, delivering (60 Km.), storing & pumping the city of Eilat wastewater for irrigation in the Negev desert
25 units 4-10” 720, 730 & 73Q, 10 units 4-8” 920 & 130 units 3x3-350
200 K$
AGAT Engineering, Ardom Association & BERMAD Israel

Palestinian Authority - Jericho
■
■
■
■
■

Conversion from open canals flood irrigation to pressurized drip irrigation
250 units 927-DD installed on hydrants
BERMAD Part - 250 K$
Italian finance, USA supervision
Anera, 2003

Japan - Shizoka Perfecture
■
■
■
■

Tee trees irrigation systems
2000 units 2” 220 valves + 500 units 2” 900-D
Estimated total project - 500 K$, government finance
E.S. Water Net

Philippines - Mindanao Irrigation
■
■
■

Banana plantation for Dole & Delmonte companies
120 units 4 – 6” 420 & 740
Netafim

USA - Strawberry Farms, Salinas, California
■
■
■

Strawberry farm, buried irrigation application
160 units 3”L 120-55 + 50 units 2” 220-55
BERMAD USA

Argentina - Jujuy
■
■
■

Water carrier for irrigation
12 units 14”, 18” & 20” model 753-67-49
Tecnoflow S.A.

USA - Nut Tree Farming
■
■
■

Almond trees, Buried irrigation application
More then 5,000 units 2” 220 Through the years 1995 to 2005
BERMAD USA

Israel - Hof Karmel
■
■
■

Water desalination for Irrigation through a reservoir with pump station
10 units 6-12" 750/720/730 + 50 un. 4-8" AMV's + 300 2" AMV's, BERMAD Part -More then 250 K$
BERMAD & Netafim

USA - Nut Tree Farming
■
■
■

Almond Trees, buried Irrigation application
260 units 3”L 120 valves, first phase of a farm in Bakersfield CA
BERMAD USA
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BASIC MAIN VALVE
โดยปกติวาลวควบคุมจะประกอบดวย
วาลวหลัก และชุดไพลอทสําหรับควบคุม
ระบบ ตัววาลวหลัก จะถูกเรียกวา “Basic
Valve” และเมื่อดูตามภาพตัดขวาง
ภายในของวาลวจะมีลกั ษณะดังภาพ

Diaphragm Retainer

Spring

Cover

เมื่อทําการจายความดันน้ําจากเสน
ทอเขาสูห องควบคุม (Control
Chamber) วาลวจะปดอยางสนิท
ดังตัวอยางนี้ มี ΔF ระหวางแรงทีก่ ระทําตอ
ดานบนและลางของไดอะแฟรม 400 LBS
แรงนี้จะกดไดอะแฟรมลงใหแนบกับบารับ
ทําใหวาลวปดกันรั่วซึมไดอยางแนนสนิท

Seat

ในขณะที่ไมมีการจายความดันเขาสู
ภายในวาลว แรงของสปริง และน้ําหนัก
ของชุดไดอะแฟรมจะทําใหวาลวปด

Diaphragm
100 PSI

OUTLET
INLET

CLOSING FORCE 100 X 10 = 1000 LBS.
CLOSING FORCE 100 X 6 = 600 LBS.
DIFFERENCE = 400 LBS.

Valve Body

10 IN.2

100 PSI

6 IN.2

NON-MODULATING CONTROLS

และเมื่อทําการจายน้ําที่มีความดันผาน
เขาไปในวาลว พรอมทัง้ เปดระบายความ
ดันในหอง Control Chamber ออกสู
บรรยากาศได วาลวก็จะเปดขึน้

3

2

INLET

การควบคุมแบบธรรมดาทั้งการเปดวาลวจนสุดหรือปดจนสนิททําไดโดยใชวาลว 3
ทาง ซึ่งเรียกการควบคุมแบบนี้วา Non-Modulating เนื่องจากวาลวจะไมเปดคาง
เพียงบางสวนเปนเวลานาน

OUTLET

ในทุกครั้งที่หมุนเปลี่ยนทิศทางการไหลที่วาลว 3 ทาง จะเปนการทําใหน้ํา
ไหลเขา หรือไหลออกจากหองควบคุม (Control Chamber) จนกระทั่ง
วาลวเปด หรือปด ดังตัวอยาง
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การควบคุมดวยวาลว 3 ทาง โดยทั่วไปมักจะไมสะดวกเทาที่ควร เพราะ
จําเปนตองใชแรงในการควบคุมสั่งงานมาก จึงไดดัดแปลงใชเครื่องมือและ
วิธีการควบคุมที่งาย และสามารถเลือกใชไดหลากหลายวิธี ตอไปนีค้ ือ
ตัวอยางบางสวนและวิธีการที่เครื่องมือเหลานัน้ ใช

TO OPEN
ควบคุมดวยการเปดระบายน้ํา และความ
ดันออกจากหอง Control Chamber

IN

With a Solenoid

OUT

By a Float

TO CLOSE

By Pressure

ควบคุมดวยการเปดใหน้ํา และความดันไหล
เขาไปในหอง Control Chamber
IN
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OUT

MODULATING CONTROLS
วาลวจะปรับเปลี่ยนคาการควบคุมโดยอัตโนมัติ เมื่อความดันในหอง
Control Chamber มีคาอยูระหวางความดันทีท่ ําใหวาลวปดและเปด
และเพือ่ ใหวาลวสามารถทํางานในลักษณะดังกลาวได จําเปนตองใชอุปกรณชวย
ควบคุม (Pilot Valve) มาประกอบเขากับตัววาลวหลัก ซึ่งตองเลือกใชตามการ
ควบคุมที่แตกตางกัน

VALVE CLOSED...

เมื่อ Pilot Valve หรี่ปดลงมาก
พอที่จะทําใหความดันภายในหอง
Control Chamber เพิ่มขึ้น และ
มากกวาแรงดันจากเสนทอที่จะดัน
ใหไดอะแฟรมเปด วาลวจะคอยๆ
หรี่ปดลง

www.kse1993.com

By Hand

By Difference in
Two Pressures
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เมื่อ Pilot Valve เปดจนถึงจุดทีท่ ําให
น้ําและความดันภายในหอง Control
Chamber ไหลออกมากกวาปริมาณ
ที่จายเขา จนความดันในหอง Control
Chamber ลดลงต่าํ กวาแรงดันจากเสนทอที่ดนั
ใหไดอะแฟรมเปด ทําใหวาลวคอยๆหรี่เปดขึน้
ระดั บการเปด ของวาลว หลัก จะตอบสนอง
ตามการเปลี่ยนแปลงใน Pilot Valve
โดยที่จุดสมดุล แรงที่ดันใหวาลวเปดและปด
จะทํา ให ไ ดอะแฟรมค า งนิ่ งอยู กับ ที่ แ ละลิ้ น
วาลวจะยกเปดขึ้นเพียงบางสวน แตก็พรอมที่
จะตอบสนองอยางทันทีทันใดเพื่อปรับระดับ
และตํ า แหน ง ของตั ว เองให เ หมาะสม ตาม
เงื่อนไขในการควบคุมที่เปลี่ยนแปลงไป

VALVE OPEN...

VALVE MODULATING...

7

AUTOMATIC CONTROLS
ตัวอยางวิธีการใชประโยชนจากวาลวควบคุมอัตโนมัติในรูปแบบตางๆ

การลดความดัน

To Outlet

From Inlet

ใข ก ารตอบสนองตอ ความดั น จากด า น
ทายวาลวที่กระทําตอแผนไดอะแฟรมใน
Pilot Valve จะเปนผลใหวาลวหลักทํา
การหรี่ ตั ว เอง เพื่ อ ควบคุ ม และรั ก ษา
ความดันในเสนทอดานทายวาลวใหไมสงู
เกิ นก ว า ค า ที่ ตั้ งไว แล ะค งที่ อย า ง
สม่ําเสมอ เปนไปตามตองการ
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To Cover

การระบายความดัน

Control
Diaphragm

To Outlet

การควบคุมระดับน้ํา

ใชการตอบสนองตอความดันจากดาน
เหนือวาลวที่กระทําตอแผนไดอะแฟรม
ภายใน Pilot Valve ซึ่งจะสั่งการให
วาลวหลักทําการหรี่ตัวเองเพื่อควบคุม
และรั ก ษาความดั น ด า นเหนื อ วาล ว
ไมใหล ดต่ํ า ลงกว า ค า ที่ ตั้ งไว และเปด
ระบายทันทีที่สูงเกินกวาที่ตองการ

CONTROL CHAMBER

ใชการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําเพียง
เล็กนอยที่ไหลผานวาลวลูกลอย สงผล
ใหวาลวหลักทําการเปด-ปดตัวเอง โดย
ตอบสนองตามระดับน้าํ หรือของเหลว
ในแหลงเก็บกัก เพื่อคงความสม่ําเสมอ
ของระดับน้ําไว
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Single Control Chamber

ผานวาลว ไดกี่แบบ ?
A : ใน Globe วาลวโดยทั่วไปจะใชการไหลในทิศทางที่เรียกวา “Under the disc”
ดังภาพ แตในบางกรณีอาจเลือกใชการไหลในทิศทางตรงกันขามทีเ่ รียกวา “Over
the disc” ซึ่งตัวอยางของวาลวที่เปนขอยกเวนที่เห็นไดชัดเจนทีส่ ุดก็คือ การใชวาลว
แบบ Globe ทําหนาที่เปน Check Valve

To Outlet

การควบคุมอัตราการไหล

ควบคุมจํากัดอัตราการไหลสูงสุด โดยใช
การเปลี่ ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น อ ย ของ
ผลตางความดันที่ไหลผานชอง Orifice ที่
ติดตั้งอยูในแนวทอหลัก เปนตัวควบคุม
การทํางานของวาลวหลัก

คําถามนารู ?
จายเขาไปใน Control Chamber, ความดันในหอง Control Chamber เอง และ
ความดันที่จา ยออกจากหองตางกันนอยมากๆ แตเมื่อความดันที่จา ยเขา Control
Chamber มากกวาความดันทีจ่ ายออก แรงไฮดรอลิกจะเปนสิ่งที่ทําใหวาลวปดได
อยางแนนสนิท ไมใชแรงของสปริง

Q : สามารถเลือกใชความดันจากแหลงอืน่ มาควบคุมวาลวแทนความดันจากใน
เสนทอได หรือไม ?
A : ไดแนนอน เพราะบอยครั้งทีน่ ้ําในเสนทอสกปรกมากๆ หรือมีสภาพที่ไมเหมาะ
จะนํามาใชควบคุม จึงจําเปนตองแยกแหลงความดันที่นํามาใชควบคุม อาจใชเปน
น้ําสะอาด, ลม(มีขอจํากัดบางประการ) หรือน้าํ มัน แทนก็ได แตสิ่งสําคัญที่ตอ ง
คํานึงถึงก็คือ ตองมั่นใจวาแหลงความดันที่นาํ มาใชควบคุมตองมีความดันเทากับ
หรือสูงกวา ความดันน้าํ ในเสนทอที่จะควบคุมตลอดเวลา

Double Control Chamber

Q : ในวาลวควบคุมทีม่ ีลักษณะเปน Globe วาลว จะมีทศิ ทางการไหล

From Inlet To Cover

To Orifice Plate
In Main Line
Low Pressure
Connector

Q : สปริงในวาลวหลักแบบ Basic Valve มีหนาทีอ่ ะไร ?
A : ชวยใหมีแรงเพียงพอที่จะปดวาลว ในกรณีทคี่ วามแตกตางระหวางความดันทีจ่ ะ

Control Chamber เปนสวนสําคัญในการควบคุมการปด-เปดวาลว โดยรับน้ํา
หรื อ ความดั น จากแหล ง ความดั น ที่ ใ ช ค วบคุ ม เข า มาเพื่ อ สร า งแรงกระทํ า ต อ
หนาสัมผัสของแผนไดอะแฟรม โดยชนิดที่มีหองรับความดันอยูเฉพาะดานบนของ
ไดอะแฟรม เรียกวา Single Control Chamber สวนชนิดที่มีหองรับความดันอยูทั้ง
ดานบน และลางของไดอะแฟรม เรียกวา Double Control Chamber ซึ่งสามารถ
ควบคุ มแรงที่ ก ระทํา ตอ ผิ ว ด า นล า งของไดอะแฟรมได ทํ า ใหมี ส มรรถนะในการ
ควบคุมที่สูงกวา
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Q : จะทําอยางไร ถาความดันในเสนทอที่ตอ งการจะควบคุมต่ํามากๆ ?
(ต่ํากวา 10 psi)

A : จําเปนตองเลือกใชความดันจากแหลงอื่นสําหรับสั่งงาน อาจจําเปนตอง
มีสปริงสําหรับชวยในการเปดวาลว ควรปรึกษากับผูผลิตสินคานัน้ ๆ

Q : สามารถควบคุมความเร็วในการเปด หรือปดวาลวได หรือไม ถาไดทําอยางไร ?
A : ไดแนนอน โดยการควบคุมอัตราการไหลเขา-ออกจากหอง Control Chamber
ของน้ํา หรือแหลงความดันทีน่ ํามาใชควบคุม ซึ่งโดยปกติจะใช Needle Valve
ทั่วไปติดตั้งเขากับทอนําความดันทั้งดานทางเขา และออกจาก Control Chamber
ของวาลวดังภาพ
Opening Speed
Control
Closing Speed
Control
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การพิจารณาเลือกใชวาลว BERMAD
หลายปมานี้ Bermad ไดขยายการผลิตไปพรอมกับทําการวิจัย และพัฒนา เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เปนที่ตองการของทุกตลาด และตรงตามความ
ตองการของลูกคา โดยไดมีการพัฒนาและการทําการตลาดในผลิตภัณฑไมนอยกวา 9 รูปแบบที่แตกตางกัน ทําใหในปจจุบันนี้กลุมลูกคาของ Bermad สามารถหาวิธี
แกปญหา หรือการประยุกตใชงานไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลายของรูปทรง ขนาด ความดัน วัสดุที่ใชผลิต และอุปกรณเสริมพิเศษที่ Bermad
ไดนําเสนอออกสูตลาด ซึ่งในความเปนจริงแลวปญหาเดียวที่สําคัญจริงๆ ก็คือ การจะเลือกใชอุปกรณอยางไรใหเกิดความสอดคลองกับความเปนไปไดทางดานเทคนิค
ความแนนอนในการปฏิบัติงาน ความสะดวกในการบํารุงรักษา ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม และคุมคากับตนทุนคาใชจาย
ภายในแคตตาล็อกเลมนี้ไดเจาะลึกลงในรายละเอียดของวาลวรุน IR-100, IR-400, IR-900 และ WW-700 โดยไดนําเสนอแนวทางการพิจารณาเลือกใช
ผลิตภัณฑของ Bermad ที่สอดคลองเหมาะสมกับการแกไขปญหา และสะดวกที่สุดแกลูกคา
คําถามหนึ่งที่ถูกถามบอยเสมอเกี่ยวกับวาลวสําหรับการชลประทาน ก็คือ เมื่อไรจะใชวาลวควบคุมรุนไหน และทําอยางไรจะเลือกไดอยางถูกตอง ซึ่งขอมูล
ตอไปนี้จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจมาก
400 Series – ใหพจิ ารณาเลือกใชเมื่อตองการปรับตั้งคาควบคุมที่วาลวในขั้นสุดทาย และเมื่อ :
ตองการใชวาลวโลหะติดตั้งในเสนทอควบคุมหลัก เพื่อความมั่นคงถาวรในการใชงานระยะยาว
ตองการปรับคาใหมีอัตราการไหลต่ําและความดันที่สม่ําเสมอ ในระบบที่ความดันมีความแตกตางกันมาก
ความดันในระบบสูงมาก และการปฏิบัติงานของวาลวอาจกลายเปนหนึ่งในสาเหตุของการเกิด Water Hammer
ตองการความสะดวก รวดเร็ว ในการดูแล และบํารุงรักษา
ตองการวาลวขนาดใหญกวา 10 ” ; DN 250
100 Series – ใหพจิ ารณาเลือกใชเมื่อตองการอัตราการไหลที่สูงเปนพิเศษ และเกิด Head Loss ต่ํา และเมื่อ :
จําเปนตองใชวาลวพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน เพื่อ
- ทนทานตอสารเคมี และการเกิด Cavitation
- ตองการวาลวน้ําหนักเบา เพราะจําเปนตองเคลื่อนยายบอยในพื้นที่เพาะปลูกแบบหมุนเวียน
- ติดตั้งงาย สะดวก ไมยุงยาก เหมาะสําหรับโครงการใหญ ไมจําเปนตองใชคนที่มีความชํานาญพิเศษในการติดตั้ง
การปรับตั้งคาการใชงานตางๆ ไดสูงสุด โดยเฉพาะในการใชงานกับระบบเทปน้ําหยดความดันต่ํา
ความดันของน้ําที่จายเขาวาลวมีจํากัด จําเปนตองประหยัดพลังงานมาก แตตองการอัตราการไหลสูง
ตองการอุปกรณที่ทําการบํารุงรักษาไดสะดวกและงาย
ลักษณะการติดตั้ง และการเชื่อมตอทําไดหลากหลายรูปแบบ
ตองการวาลวที่จะไมไดรับผลจากการบิดตัว การดัดงอ และความตึงเครียดของทอ เนื่องจากความดันของน้ําภายในเสนทอ
900 Series – ใหพจิ ารณาเลือกใชเมื่อตองการวัด และอานคาปริมาณการไหล และเมื่อ :
ตองการมิเตอรวัดปริมาณน้ํา และวาลวควบคุมอยูในตัวเดียวกัน ลดพื้นที่สําหรับติดตั้ง ตนทุนคาใชจาย และบํารุงรักษา
ทําการควบคุมเพื่อปรับคาความดัน และ/หรือควบคุมการไหล พรอมกับรักษาความแมนยําในการวัด อานคา และสงขอมูลออกมาได
ขจัดปญหาในการติดตั้ง ทําใหไมจําเปนตองมีชวงทอตรงเพื่อลดความปนปวนของน้ําทั้งกอนเขา และหลังออกจากวาลว
สามารถถายเทน้ําไปไดพรอมกับการวัดคาปริมาณน้ํา และควบคุมปริมาณน้ําจํานวนมากๆ
สามารถทํางานไดพรอมกันหลายตัว หรือทําทีละตัวตามลําดับ โดยไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอรชวยควบคุม
700 Series – ใหพจิ ารณาเลือกใชเมื่อตองการวาลวสมรรถนะสูง มีชุด Actuator เปนชนิด double chamber เหมาะสําหรับงานหนัก เชน ในงานอุตสาหกรรม และเมื่อ :
ตองการความดันใชงานสูงกวา 16 บาร ; 230 psi
ตองการวาลวกันน้ําไหลยอนกลับ (check valve) และวาลวคาดการณการเกิดคลื่นกระชาก (Surge) สําหรับระบบปม
การออกแบบระบบที่มีการถายเทน้ําลงจากที่สูง โดยใชวาลวลดความดันเปนขั้นๆ ตามลําดับ หรือใชเปนวาลวเริ่มตนของระบบการลดความดันที่มีผลตางความ
ดันที่สูงมากๆ
ตองการวาลวที่สามารถปรับตั้งคาตางๆ ไดจนถึงขีดสุด
ระบบการทํางานตางๆ ที่แนนอน และมั่นใจได ภายใตระบบที่มีความดันในการทํางานที่ต่ําเกือบเปน 0
ใชโลหะที่แข็งแรงทนทาน และยางสังเคราะหพิเศษที่มีความยืดหยุน สําหรับการใชงานกับน้ําที่มีตะกอนมากๆ
กรุณาดูขอมูลอางอิงจากตารางถัดไป เพื่อใหสามารถเลือกวาลวไดอยางเหมาะสมกับงานที่จะใช รายละเอียดขอมูลทางดานเทคนิคโดยสมบูรณ สามารถดู
ไดจากสวนขอมูลทางวิศวกรรม
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ตารางแสดงขอมูลการไหลของน้ําผานวาลว
ΔP bar = [Q (m³/h) / Kv]²; ΔP psi = [Q (gpm) / Cv]²

อัตราการไหลสูงสุด และต่ําสุดที่ยอมให ขึ้นอยูกับรายละเอียดมากมายในระบบ อยางเชน :
ความดันน้ําดานเหนือวาลว, ความดันที่ตองการตั้งคา, วงจรควบคุม, ผังการจัดวางระบบ และองคประกอบอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอระบบ
สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกขนาดวาลว ใหพิจารณาดังนี้
ความเร็วการไหลที่แนะนําใหใชสําหรับวาลว เปด / ปด ประมาณ 1.5 เมตร/วินาที ; 5 ฟุต/วินาที
ความเร็วการไหลที่แนะนําใหใชสําหรับวาลว ปรับคาตางๆ ประมาณ 3 เมตร/วินาที ; 11 ฟุต/วินาที
การคํานวณหาความดันที่สูญเสียในวาลว หาไดจากสมการของ ΔP ที่อยูดานบนสุดของตาราง
รายละเอียดดานเทคนิคโดยสมบูรณสามารถคนหาเพิ่มเติมไดจากสวนขอมูลทางวิศวกรรม

ตารางแสดงแนวทางการเลือกใชวาลว
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คุณสมบัติการควบคุมของวาลว
หลักจากไดเลือก Series ของวาลวที่ตองการแลว จะตองเลือกรุนของวาลว ซึ่งในแตละ Series สามารถเลือกใชไดมากกวา 200 รุน ซึ่งในการ
เลือกวาลวรุนที่ตองการ ใหพิจารณาจากตําแหนงการติดตั้งของวาลวในโครงการ และการประยุกตใชงานวาลวซึ่งขึ้นอยูกับอุปกรณควบคุมตางๆ
1. คุณสมบัติหลัก – เลือกรุนที่เหมาะกับความตองการในการควบคุมการทํางานหลักของวาลว หรือคุณสมบัติรวมอื่นๆ เชน
 ลดความดัน
 พยุงความดัน
 ควบคุมการไหล
 ควบคุมดวยสัญญาณไฟฟา ผานชุดขดลวด Solenoid
 ผสานความสามารถหลายๆ อยางจากที่กลาวเอาไวขางตน
คุณสมบัติหลักๆ เหลานี้ จะทําใหวาลวควบคุมทํางานไดตามที่ระบบตองการ ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตกรณี
2. คุณสมบัติเพิ่มเติม – คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณเพิ่มเติม จะทําใหใชประโยชนจากความสามารถของวาลวควบคุมไดจนถึงขีดสุด
 ติดตั้งเพิ่มเติมเขาในระบบทํางานแบบอัตโนมัติ ซึ่งชวยใหการทํางานควบคุมตามคุณสมบัติหลักของวาลวสมบูรณยิ่งขึ้น เชน
- ปองกันความดันน้ําในเสนทอดานทายวาลวไมใหสูงเกินความตองการ
- ปองกันการเกิด Surge (แรงกระชากของน้ํา) ในขณะปดวาลว
- ปองกันน้ําไหลยอนกลับ
- ควบคุมการสั่งงานดวยความดัน Hydraulic โดยตรง และอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ
 กําหนดสถานะการทํางานของวาลวในระบบควบคุมของโครงการ ใหสอดคลองกับความตองการและชนิดการควบคุม ซึ่งพิจารณาจาก
ขอมูลสภาพแวดลอม และการคาดการณระดับความสามารถของผูดูแลบํารุงรักษา เพื่อ
- เลือกการควบคุม เปด/ปด ดวย Hydraulic, ไฟฟา หรือ Manual
- เลือกตําแหนงปกติของการทํางานของวาลว ปกติเปด(N.O.) หรือ ปกติปด(N.C.)
- เลือกชนิดของอุปกรณลูกลอยที่จะใชในวาลวควบคุมระดับน้ํา และอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ
2.1 คุณสมบัติของการควบคุมวาลวจากระยะไกล
N.O. Hydraulic Control ……………………... 50
N.C. Hydraulic Control ……………………... 54
Electric Control ……………………………… 55
สําหรับการควบคุมดวย Solenoid ใหตรวจสอบ
 แรงดันไฟฟาที่ตองการ และตําแหนงปกติของวาลว
 ความสามารถในการควบคุม และความตองการ
 ความเสี่ยงจากฟาผา
คํานวณขนาดของสายไฟฟาใหสอดคลองกับ
- เงื่อนไขของความดันในระบบ
- ความตองการใชพลังงานของ Solenoid, ปริมาณ และระยะทาง
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วงจรควบคุมของวาลว
หลังจากไดคุณสมบัติของวาลวตามความตองการแลว ผูออกแบบจะตองเลือกชนิดของวงจรควบคุมที่เหมาะสม (2 way, 3 way, 2/3
way servo) ใหเหมาะสมกับการใชงาน ซึ่งจะตองพิจารณาถึงกลศาสตรของน้ําในเครือขายทอสงน้ํา องคประกอบดานภูมิประเทศ คุณภาพน้ํา
ความแมนยําที่ตองการ และความไวในการตอบสนอง ขอมูลตางๆ ตอไปนี้ ถือเปนแนวทางในการวิเคราะหพิจารณา เมื่อตองการเลือกวงจร
ควบคุมที่เหมาะสม
 2 Way Control
ใชเมื่อตองการการควบคุมที่เที่ยงตรง แมนยําสูง และตองการน้ําสะอาดที่ผานการกรอง หรือน้ําสกปรกที่ตกตะกอนแลว ทํางานไดดีทั้งใน
ระบบที่มีการไหลคงที่ และแบบแกวงขึ้น-ลง การใชอุปกรณควบคุมแบบ 2 ทาง จะเกิด head loss เพิ่มขึ้นเล็กนอยที่วาลวในชวงทํางาน
ที่มีอัตราการไหลต่ํา - ปานกลาง ( ความเร็วน้ํา (“ V ”) ต่ํากวา 2 m/s)
 3 Way Control ( mark = X)
ใชไดทั้งระบบที่คุณภาพน้ําสะอาด หรือสกปรกมีสิ่งเจือปน เชน สารอินทรียตางๆ วงจรควบคุมแบบ 3 ทางจะชวยใหสามารถเปดวาลวได
อยางเต็มที่ตามตองการ อยางเชน ในชวงการสลับเปลี่ยนพื้นที่การใหน้ําชลประทานที่มีอัตราการไหลสูงมาก ซึ่งจะทําใหวาลวเปดเต็มที่
เพื่อใหเกิด head loss นอยที่สุด
 Servo 3/2 Way Control ( mark = b)
ใชไดทั้งระบบที่คุณภาพน้ําสะอาด และสกปรกเจือปนดวยสารอินทรีย หรือน้ําที่ตกตะกอน การเลือกใชชุดควบคุมแบบ Servo 3/2 ทาง
จะพิจารณาใชเมื่อตองการความเที่ยงตรง แมนยําที่สุดเทาที่จะสามารถทําการปรับคาตางๆไดเมื่อใชกับน้ําสกปรก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับระบบลดความดันในระบบชลประทานเทปน้ําหยดความดันต่ํา (ชนิดไมมีการชดเชยความดัน)
การเปรียบเทียบวงจรควบคุม
2 Way Control Circuit…………………… ใชเปนวงจรควบคุมมาตรฐาน
 ตอบสนองการปรับคาไดไว และแมนยํา
 ตั้งคาตางๆ ในระดับต่ํามากๆ ได
 ความแมนยําสูง
3 Way Control Circuit……………………. x
 เปดวาลวไดอยางเต็มที่ เหมาะกับในระบบที่มีความดันต่ํา
 สลับเปนแบบ 2/3 ทาง และปรับเปลี่ยนคืนไดสะดวก
2/3 Way Control Circuit………………….. b
 ตั้งคาในระดับที่ต่ํามากได
 ความแมนยําสูงมากๆ
 เปน Dynamic needle valve ในตัวเอง
 จํากัดความดันตนทาง 4 บาร ; 60 psi
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IR- 400 Basic Valve
วาลวพื้นฐานรุน IR-400 ซึ่งทํางานดวยชุด Diaphragm actuator ถือเปน
ผูนําดานการออกแบบวาลวควบคุม ดวยการผสานความเรียบงาย และ
นาเชื่อถือของโครงสราง เขากับสมรรถนะที่เยี่ยมยอด จนไดกลายเปน
แนวทางพัฒนาวาลว แบบ Single Chamber ทั่วไปในปจจุบัน
วาลวควบคุมน้ําอัตโนมัตินี้ไดถูกออกแบบใหสามารถติดตั้งไดทั้งในแนวตั้ง
และแนวนอน มีขนาดใหเลือกใชตั้งแต 2”-16” ; DN50-DN400 วัสดุ และ
วิธีการเชื่อมตอกับทอหลากหลายรูปแบบ
การออกแบบตัวเรือนของ IR-400 ไดออกแบบใหไมมีชิ้นสวนอุปกรณใดๆ ไป
กีดขวางทางการไหลของน้ําผานวาลวเลย ในขณะที่ยังคงความมั่นคง
แข็งแรงไวไดอีกดวย
การออกแบบที่ผสมผสานการเคลื่อนที่ของน้ําใหเปนหนึ่งเดียวกันนี้ ชวยให
สามารถรับอัตราการไหลไดสูง ในขณะที่เกิด Head loss ต่ํามาก ฝาวาลว
สามารถถอดออกไดงายดวยการยึดกับสกรูเพียง 4 ตัวเทานั้น (ถึงขนาด 10”)
จึงทําใหสามารถติดตั้ง-ปรับตั้งคา และซอมบํารุงวาลวไดในขณะที่ไดทําการ
ติดตั้งไปในเสนทอแลว การออกแบบกลไกภายในตัววาลว IR-400 อยูบน
พื้นฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม ดวยการใชวัสดุยางสังเคราะหเปนเนื้อ
เดียวกันทั้งชิ้นเสริมดวย flexible fabric reinforced พรอมทั้งชิ้นสวนชวย
รองรับแรงรอบแผนชวยใหชุดไดอะแฟรมมีความยืดหยุน และแข็งแรง
ทนทาน ปองกันการรั่วซึมทั่วทั้งแผน และควบคุมการไหลไดอยางแมนยําแม
ทํางานภายใตสภาวะที่ยากลําบาก ชุดไดอะแฟรมและสปริงเพียงชุดเดียว
สามารถใชงานไดตลอดชวงความดันใชงานของวาลว การถอดเปลี่ยนอะไหล
ชุดไดอะแฟรม สามารถทําไดโดยไมตองถอดวาลวออกจากเสนทอ
วาลวพื้นฐานรุน IR 400 ใชความตางของความดันในวาลวเปนกําลังในการ
บังคับไดอะแฟรมใหเปด หรือปด แรงที่กระทําตอหนาสัมผัสดานลางของ
ไดอะแฟรมจะเปนเสมือนเบาะชวยรองรับในขณะที่ทําการปดวาลว โดยจะ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของความดัน และการไหลดานทายวาลว
โดยตรง การเปลี่ยนแปลงของความดันใน Control Chamber มีผลมาจาก
การทํางานรวมกันของ Pilot และชอง Orifice ควบคุมการไหลแบบคงที่
ความดันที่เปลี่ยนแปลงนี้จะเปนตัวควบคุมการปรับเปด/ปด ของวาลว
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IR-100 hYflow Basic Valve
วาลวพื้นฐานรุน IR-100 hYflow ซึ่งทํางานดวยไดอะแฟรม actuator ถือเปน
ผูนําดานการออกแบบวาลวควบคุม ดวยการผสานความเรียบงาย และไวใจ
ไดในโครงสราง เขากับสมรรถนะที่เยี่ยมยอด ในขณะเดียวกันไดกลายเปน
แนวทางพัฒนาวาลวมาตรฐานทั่วไปในปจจุบัน
วาลวควบคุมน้ําอัตโนมัติของ Bermad ไดถูกออกแบบใหสามารถติดตั้งได
ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน มีขนาดใหเลือกใชตั้งแต 2”, 2 ½”, 3”, 4” และ
6” ;DN:50, 65, 80, 100 และ 150
IR-100 hYflow ผลิตจาก Glass-Filled Nylon ทนทานตอสารเคมี และ
Cavitation และมีชองทางการไหลของน้ําที่เปดโลง ไมมีชิ้นสวน หรือกลไก
ยื่นออกมากีดขวางทางน้ํา ในขณะที่ยังคงรักษาความมั่นคงแข็งแรงไวได ชุด
ไดอะแฟรมที่มีความยืดหยุน และชิ้นสวนชวยประคองแนวทางการเคลื่อนที่
ใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองตลอดเวลา น้ําไหลผานวาลวไดในลักษณะแทบจะ
เปนเสนตรง ทําใหสามารถรองรับอัตราการไหลสูงๆ โดยเกิด Head loss
เพียงเล็กนอยเทานั้น ดวยการทํางานรวมกันของอุปกรณชวยประคองการ
เคลื่อนที่ของไดอะแฟรม อุปกรณชวยรองรับแรงที่ผิวขอบดานบนของแผน
ไดอะแฟรม และซีลกันรั่วที่สามารถถอดเปลี่ยนได ชวยให :
 ไมเกิดการกระแทก และเสียงดังในขณะปดวาลว
 มีการปรับคาอยางแมนยํามั่นคง และเคลื่อนที่อยางนุมนวล
 ใชความดันในการทํางานต่ํา
 ไมเกิดการกัดกรอนที่แผนไดอะแฟรม หรือเสียรูปขณะรับแรง
 ไดอะแฟรม และสปริงเพียงชุดเดียวสามารถใชงานไดตลอดชวง
ความสามารถในการทํางานของวาลว
ดวยการออกแบบใหมีชวงความดันและอัตราการไหลในการทํางานกวาง
ตั้งแตระบบน้ําหยดไปจนถึง การใชงานที่การไหลสูงสุด ทําให IR-100
hYflow กลายเปนวาลวควบคุมที่สะดวกตอผูใชงาน
 ดวยการออกแบบใหมีชิ้นสวนหลักๆ เพียง 4 ชิ้น ทําใหรับประกันได
ถึงความสะดวกในการปรับตั้งคา และบํารุงรักษา โดยไมตองถอด
วาลวออกจากเสนทอ
 สามารถปรับเปลี่ยนการตอเชื่อมกับเสนทอไดสะดวก ดวยอุปกรณ
การตอเชื่อมที่หลากหลาย และมีใหเลือกหลายขนาด
 การเชื่อมตอดวยหนาจาน จะชวยใหวาลวเปนอิสระจากแรงบิดดัด
และความเคนของทอที่เกิดขึ้นจากความดันภายในเสนทอ
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IR- 900- M Basic Valve
มิเตอรวัดปริมาณน้าํ กลไกเหนี่ยวนําดวยแมเหล็ก
วาลว Bermad รุน IR-900-M เปนผลิตภัณฑที่ไดรวมเอาความสามารถของมิเตอรวัดปริมาณน้ํา
ใบพัดแนวตั้งแบบ Woltman และวาลวควบคุมชนิด Diaphragm Actuator เขาไวดวยกัน ตัว
ใบพัดวัดปริมาณน้ําจะใชแรงเหนี่ยวนําของแมเหล็ก เพื่อสงกําลังผานหองสุญญากาศไปขับหมุน
ชุดกลไกบันทึกคาซึ่งอยูดานบน ทั้งชุดกลไกซึ่งเหนี่ยวนําดวยแมเหล็กและมิเตอรบันทึกคา จะถูก
ผนึกอยางแนนหนาและจะไมไดรับผลกระทบจากน้ําสกปรก หรือความชื้นจากภายนอก
ชุดขับเคลื่อนดวยแมเหล็กความไวสูง ชวยใหมีความแมนยําสูงกวามิเตอรมาตรฐานทั่วไป และเมื่อ
ติดตั้งชุดอุปกรณสราง และสงสัญญาณ pulse ไฟฟา ทั้งแบบ Reed Switch หรือ Opto-Electric
4-20 mA Transmitter ยิ่งทําใหเกิดความยืดหยุนในการใชงานมากขึ้น
ดวยคุณสมบัติที่เปนไดทั้งมิเตอรวัดปริมาณน้ํา และวาลวหลัก IR-900-M ยังสามารถทํางาน
รวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานได
การทํางาน และวัดคาตางๆ ของ IR-900-M ทําไดอยางสมบูรณ ตั้งแตการอานคาโดยตรงจาก
หนาปด ไปจนกระทั่งสงเปนสัญญาณ pulse ไฟฟาไปยังอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อบันทึก หรือ
ควบคุมการทํางานตามคุณสมบัติของวาลวควบคุมนั้น ไมวาจะเปนควบคุมความดัน ระดับน้ํา
และอัตราการไหล ดวยขนาดตั้งแต 1 ½” ; DN40 ไปจนถึง 10” ; DN250 , IR-900-M ไดถูก
ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อการวัดปริมาณน้ํา และควบคุมการทํางานในระบบน้ําเพื่อการเกษตร
และงานภูมิทัศน รวมไปถึงงานจายน้ําใหแกแหลงชุมชน หรือในระบบงานอุตสาหกรรม
สวนที่ทําหนาที่วัดการไหลจะอยูในแนวตั้งกับแนวทอ โดยจะมีชุดใบพัดพรอมครีบบังคับน้ําใหไหล
เปนเสนตรง การออกแบบนี้ชวยใหไมจําเปนตองมีชวงทอกอนและหลังวาลวที่เปนแนวตรงเพื่อลด
ความปนปวนของน้ําตามมาตรฐานการติดตั้งทั่วไป ทําใหสามารถติดตั้งวาลวไดทั้งในแนวนอน
และแนวตั้ง อีกทั้งยังวัดคาปริมาณน้ําไดอยางแมนยําแมในขณะที่วาลวเปดเพียงบางสวน แกนของ
ใบพัด และแกนของสวนที่ปดกั้นน้ําเปนชิ้นเดียวกัน ทําใหสามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวศูนยกลาง
และแนนสนิทกับทุกชิ้นสวนภายใน ไมวาใบพัด หรือชิ้นสวนเปดกั้นน้ําจะอยูในตําแหนงใดก็ตาม
วาลวพื้นฐานรุน IR-900-M ไดรวมเอาความเรียบงาย และโครงสรางแข็งแรงเขากับสมรรถนะที่สูง
จนกลายเปนแบบอยางในการพัฒนาวาลวแบบ Single Chamber โดยทั่วไป ดวยการออกแบบ
กลไกภายในเปนอยางดี ทําใหวาลวสามารถทนทานตอ cavitation และทําใหมีการไหลผานวาลวที่
ราบเรียบในรูปทรงดอกเห็ดเมื่อเปดวาลว
สวนที่ทําหนาที่ปดกั้นน้ําประกอบดวยแผนที่มีผิวขรุขระซึ่งชวยใหเกิดกําลังแกแผนไดอะแฟรมที่
ยืดหยุน และแข็งแรง ซึ่งจะสไลดเลื่อนตามแนวของแกนนําตลอดชวงการเคลื่อนที่ แผนไดอะแฟรม
มีความสมดุล พรอมชิ้นสวนชวยรองรับเพื่อไมใหเสียรูปทรง ทําใหมีอายุการใชงานนาน และ
สามารถควบคุมการทํางานภายใตสภาวะที่แยไดเปนอยางดี แผนไดอะแฟรมและสปริงเพียงชุด
เดียวสามารถใชทํางานไดตลอดชวงความสามารถของวาลว ฝาครอบสามารถถอดออกไดอยาง
รวดเร็วดวยการถอดนอต ซึ่งทําใหสะดวกในการปรับตั้งและบํารุงรักษาวาลวในขณะที่ยังติดตั้งอยู
ในแนวเสนทอ สวนประกอบภายในทุกชิ้นสวนสามารถอดออกจากวาลวไดอยางสะดวกงายดาย
โดยไมจําเปนตองถอดเรือนวาลวออกจากเสนทอ
www.kse1993.com
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IR-900-D Basic Valve
วาลววัดปริมาณน้าํ อัตโนมัติ Automatic Metering Valve (AMV)
วาลว Bermad รุน IR-900-D เปนผลิตภัณฑที่ไดรวมเอาความสามารถของมิเตอรวัด
ปริมาณน้ําใบพัดตั้ง แบบ Woltman และวาลวควบคุมชนิด Diaphragm Actuator ที่
ทํางานรวมกับ Pilot ควบคุมการทํางาน พรอมทั้ง Pilot ปดวาลวอัตโนมัติที่ติดตั้งมา
ภายใน ซึ่งจะตัดการจายน้ําทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อปริมาณน้ําที่จายผานวาลวครบตาม
ปริมาณที่ตองการ โดยกลไกภายในหองควบคุมจะสั่งให Pilot ปดวาลวทํางานเพื่อให
วาลวควบคุมทําการปดตัวเองลงอยางนุมนวลเพื่อหยุด/ตัดการจายน้ํา
การทํางาน และวัดคาตางๆ ของ IR-900-D ทําไดอยางสมบูรณ ตั้งแตการอานคา
โดยตรงจากหนาปด ไปจนกระทั่งสงเปนสัญญาณ pulse ไฟฟาไปยังอุปกรณ
คอมพิวเตอรเพื่อบันทึก หรือควบคุมการทํางานตามคุณสมบัติของวาลวควบคุมนั้น ไม
วาจะเปนควบคุมความดัน ระดับน้ํา และอัตราการไหล ดวยขนาดตั้งแต 1 ½” ;
DN40 ไปจนถึง 10” ; DN250 , IR-900-D ไดถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อการวัด
ปริมาณน้ํา และควบคุมการทํางานในระบบน้ําเพื่อการเกษตร และงานภูมิทัศน รวมไป
ถึงงานจายน้ําใหแกแหลงชุมชน หรือในระบบงานอุตสาหกรรม
สวนที่ทําหนาที่วัดการไหลจะอยูในแนวตั้งกับแนวทอ โดยจะมีชุดใบพัดพรอมครีบ
บังคับน้ําใหไหลเปนเสนตรง การออกแบบนี้ชวยใหไมจําเปนตองมีชวงทอกอนและหลัง
วาลวที่เปนแนวตรงเพื่อลดความปนปวนของน้ําตามมาตรฐานการติดตั้งทั่วไป ทําให
สามารถติดตั้งวาลวไดทั้งในแนวนอน และแนวตั้ง อีกทั้งยังวัดคาปริมาณน้ําไดอยาง
แมนยําแมในขณะที่วาลวเปดเพียงบางสวน แกนของใบพัด และแกนของสวนที่ปดกั้น
น้ําเปนชิ้นเดียวกัน ทําใหสามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวศูนยกลาง และแนนสนิทกับ
ทุกชิ้นสวนภายใน ไมวาใบพัด หรือชิ้นสวนเปดกั้นน้ําจะอยูในตําแหนงใดก็ตาม
วาลวพื้นฐานรุน IR-900-D ไดรวมเอาความเรียบงาย และโครงสรางแข็งแรงเขากับ
สมรรถนะที่สูง จนกลายเปนแบบอยางในการพัฒนาวาลวแบบ Single Chamber
โดยทั่วไป ดวยการออกแบบกลไกภายในเปนอยางดี ทําใหวาลวสามารถทนทานตอ
cavitation และทําใหมีการไหลผานวาลวที่ราบเรียบในรูปทรงดอกเห็ดเมื่อเปดวาลว
สวนที่ทําหนาที่ปดกั้นน้ําประกอบดวยแผนที่มีผิวขรุขระซึ่งชวยใหเกิดกําลังแกแผน
ไดอะแฟรมที่ยืดหยุน และแข็งแรง ซึ่งจะสไลดเลื่อนตามแนวของแกนนําตลอดชวงการ
เคลื่อนที่ แผนไดอะแฟรมมีความสมดุล พรอมชิ้นสวนชวยรองรับเพื่อไมใหเสียรูปทรง
ทําใหมีอายุการใชงานนาน และสามารถควบคุมการทํางานภายใตสภาวะที่แยไดเปน
อยางดี แผนไดอะแฟรมและสปริงเพียงชุดเดียวสามารถใชทํางานไดตลอดชวง
ความสามารถของวาลว ฝาครอบสามารถถอดออกไดอยางรวดเร็วดวยการถอดนอต
ซึ่งทําใหสะดวกในการปรับตั้งและบํารุงรักษาวาลวในขณะที่ยังติดตั้งอยูในแนวเสนทอ
สวนประกอบภายในทุกชิ้นสวน สามารถอดออกจากวาลวไดอยางสะดวกงายดาย โดย
ไมจําเปนตองถอดเรือนวาลวออกจากเสนทอ
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WW-700 Basic Valve
ลักษณะพื
โดยลั
กษณะพื
้นฐานของวาล
้นฐานของวาล
วรุนว700/705
รุน 700/705
จะเปจะเป
น diaphragm-actuator
น diaphragm-actuator
และ
และรุ
รุน 800/805
น 800/805
จะเปจะเป
นแบบ
นแบบ
piston-actuator
piston-actuator
ซึ่งทัซึ้ง่งสองรุ
ทั้งสองรุ
นทํานงานโดยอาศั
ทํางานดวย ย
หลักกลศาสตรการไหลของน้ํา มีรูปทรงทั้งแบบ obligne
oblique (Y) และแบบ
angle pattern โดยวาลวแตละตัวจะมีสวนประกอบหลักๆ ดัคืงอนี:้ :เรืbodyอนวาลว
(body-seat)
seat และ actuator
และชุดขับเคลื่อน (actuator)
Actuator เปนชุดของอุปกรณที่ถูกประกอบเข
ประกอบดวายกั
กับนวาล
กับวาล
ว เพืว่อให
สามารถอด
วาลวทํางาน
แยกออกจากตั
ไดอยางสมบูรณวเรืสามารถถอดแยกส
อนวาลวเสมือนกับวเป
นออกจากตั
นอุปกรณปวเรืระกอบเพิ
อนวาลว่มไดเติภายในจะ
มเพื่อให
แบ
เปนงวาล
ออกเป
วที่สนมบู
upper
รณ ภายในจะแบ
control chamber
งออกเปและ
น upper
lower control chamber
บเสนทอวไดสามารถถอด
งายในทุกรูปและ
แบบการติดตั้ง
วาล
และวlower
ทั้งสองรุ
control
นสามารถประกอบเข
chamber ชิ้นสาวกันของวาล
ทั้ง single chamber
705/805)ดและ
chamber
(รุน 700/800)
งายในทุกลั(รุกนษณะการติ
ตั้ง ทัdouble
้งแบบ single
chamber
(รุน
ประกอบได
ชิ705/805)
้นสวนที่เปและ
นแกนวาล
้งในรุน(รุSingle
และ Double
chamber จะเปน
doubleวของทั
chamber
น 700/800)
สวนประกอบของ
นยตกัวลางของการเคลื
่อนที
่ ซึ่งจะไม
ิ้นสวนใดๆ ยื่นล้่อํานที
ออกมากี
อุแนวศู
ปกรณ
วาลวตางๆ จะอยู
ในแนวศู
นยมกีชลางของการเคลื
่ ทั้งในรุดนขวาง
เสนทางการไหลของน้
ํา
Single
และ Double chamber
ซึ่งจะไมมีชิ้นสวนใดๆ ยื่นล้ําออกมากีด
พื้นฐานการทํ
างานของวาลวํา double chamber รุน 700/800 จะเปนอิสระ
ขวางเส
นทางการไหลของน้
จากความแตกต
จนเมื่อchamber
มีการสงความดั
นจากในเส
วาล
วรุน 700/800างของความดั
จะเปนแบบนdouble
โดยการทํ
างานขึน้ ทอยูอผ าน
เข
ไปสรางใหเกิาดงของความดั
ความแตกตนาในวาล
งของความดั
นใน Actuator
ใหเกินดทกํอาลัง
กับาความแตกต
วซึ่งมาจากความดั
นจริทํงาในเส
มากพอที
นลิ้นวาล
วใหตอบสนองได
อยางฉับนไวทั
นสถานการณ
ณ ตอนนั้น่จะผลั
สงผกาดันไปเป
นความแตกต
างของความดั
ใน Actuator
ซึ่งไดมเมืี ่อ
างานControl
เพื่อใหวChamber
าลวสามารถตอบสนองการทํ
างาน
มีการเพิ
่มความดั
นใน Upper
จะทําใหเกิดแรงกดทั
บลง
การพั
ฒนากํ
าลังในการทํ
ไดอยาวงฉั
นสถานการณ
UpperนControl
มาให
าลบวปไวดทัและเมื
่อระบายความดั
ออกจะทํChamber
าใหวาลวเปจะใช
ด สกวารเพิ
นในห่มอง
ความดั
ภายในหChamber
อง เพื่อใหโดยปกติ
เกิดแรงกดทั
วาลวปด และระบาย
Lower นControl
จะเปบดลงมาให
เพื่อระบายความดั
นออกสู
ความดั
นออกเพื่อเปดวาล
สวน Lower
Control
บรรยากาศตลอดเวลา
แตวสามารถเพิ
่มความดั
นเขChamber
าไปเพื่อชวโดยปกติ
ยเพิ่มกําจลัะงใน
ระบายความดั
นออกมาสู
บรรยากาศไดแตสามารถเพิ่มความดันเขาไปได
การเปดวาลวในการใช
งานบางกรณี
เพื
เพิ่มกํวาแบบ
ลังในการเป
วาลว รุน 705/805 จะใชความแตกตางของ
สว่อนวาล
Single ดChamber
วาล
วรุนน705/805
Single Chamber
วามแตกต
างของ
ความดั
เปนกําลังซึผลั่งเป
กดันนแบบ
ให actuator
ทํางานปดจะใช
-เปดควาล
ว หอง Lower
าที่คลายเบาะรองรั
การกระแทกจากการป
ด
ความดั
เปนกําลังยกให
ัว actuator
ทํางานปดบ-เป
ดวาลว Lower
ControlนChamber
จะทําตหน
ของวาลวChamber
โดยอาศัยจะทํ
แรงตาหน
านจากความดั
นที่มาจากท
ายวาลวซึ่งตอเชื่อมถึดง
Control
าที่คลายเบาะรองรั
บการกระแทกจากการป
กัของวาล
นโดยผวานทาง
fixed
orifice
ความดันในนทUpper
จะมี
โดยอาศั
ยแรงต
านจากความดั
ายวาลControl
ว ซึ่งตอเชืChamber
่อมถึงกันโดย
ความผั
เสมอ ซึความดั
่งเปนผลมาจากการปรั
บคาโดย
Pilot และ
ผานทางนแปรอยู
fixed orifice
นใน Upper Control
Chamber
จะมีFixed
ความ
Orifice
การปรั
้จะมีผลทําใหเกิบดคการปรั
หรี่เปและFixed
ด หรือปดวาล
วหลัก
ผันแปรอยู
เสมอบเปลี
ซึ่งเป่ยนนนี
ผลมาจากการปรั
าโดยบPilot
Orifice
วาล
วไฮดรอลิ
รุน้จพืะมี
้นฐานมี
งานวหลั
ทั้งกชนิดวัสดุ
การปรั
บเปลี่ยกนนี
ผลทําคใหวามหลากหลายในการเลื
เกิดการปรับหรี่เปด หรืออปกใช
ดวาล
,การเลื
ขนาด,อกใช
ชวงความดั
นใชงาน
และวิ
ธีการเชื่อมตอ โดยโครงสร
วแบบ
วาลวไฮดรอลิ
ก จะมี
ความหลากหลายขึ
้นอยูกับวัสางวาล
ดุ ขนาด
Single นหรืและการเชื
อ Double่อChamber
ถูกใชเปานงวาล
วาลววหลั
กในการประยุ
ใชงาน
ความดั
มตอ ซึ่งในโครงสร
แบบ
Single หรือกตDouble
วาลวในตระกู
ล WW-700
Chamber
จะใช
เปนโครงสรและ
างหลัWW-800
กในวาลSeries
วตระกูล WW-700 และ
WW-800 Series
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การออกแบบ และควบคุมการปฏิบัติงานของเครือขายระบบสงน้าํ หลัก (Main Network) ในระบบชลประทาน จะเริ่ม
จากการคาดคะเนปริมาณน้ําที่มี สภาพการณ และขอจํากัดตางๆ ในโครงการอยางระมัดระวัง โดยคํานึงถึงปริมาณการ
ไหลที่ตองการ ความดัน และคุณภาพของน้าํ บนพื้นฐานของปจจัยเหลานี้วิศวกรโครงการจะตองคํานวณหาชนิด ขนาด
และตําแหนง ขององคประกอบหลักๆในระบบ ตั้งแตสถานีสูบน้ํา, แหลงเก็บกักน้าํ , แนวทอจายน้ํา, อุปกรณควบคุม
ความดัน, อุปกรณระบายอากาศจากเสนทอ, ระบบกรอง และอุปกรณอนื่ ๆ ที่จําเปน
สวนประกอบตางๆ เหลานี้ รวมกันเปนเครือขายระบบสงน้ําหลัก เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง, ไววางใจได, มีประสิทธิภาพ
และเปนการสงน้ําชลประทานที่คุมคาตอการลงทุน
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(แหลงกักเก็บน้ํา)
(ระบบควบคุมระดับน้ํา)
(สถานีสูบจายน้ํา)
(ระบบลดความดัน)
(แนวทอสงน้ําหลัก)
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Main Network
Applications Guide

(สถานีสูบจายน้ํา)

(แหลงกักเก็บน้ํา)

(ระบบลดความดัน)

(ระบบระบายความดัน)

(ระบบระบาย/พยุงความดัน)
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Main Network
Reservoirs

Level Control Valves (วาลวควบคุมระดับน้ํา)
วาลวควบคุมระดับน้ําไดรวมเอาความสามารถของวาลวควบคุมไฮดรอลิก เขากับอุปกรณพื้นฐานอยาง Altitude Pilot หรือกลไกของระบบลูกลอย ดวยการติดตั้ง
วาลวหลักไวภายนอกแหลงเก็บกักจึงชวยกําจัดปญหาในการติดตั้งและบํารุงรักษาที่มักจะเกิดขึ้นเสมอกับการใชวาลวแบบที่ใชกลไกลูกลอยติดตั้งในแหลงเก็บกัก
น้ํา การที่สามารถเลือกใชงานไดทั้งกับอุปกรณ Altitude Pilot และลูกลอยหลากหลายรูปแบบ ทําใหวาลวควบคุมระดับน้ําของ Bermad เปนทางเลือกที่เหมาะสม
ในการเลือกใชงาน

การประยุกตใชงาน
 ระบบที่จํากัดความดันของน้ําที่จาย ( IR-453 )
 การจายน้ําชลประทานโดยตรงจากเสนทอเติมน้ํา (IR-453 & IR-457)
 วาลวจายน้ําสํารองสําหรับแหลงเก็บกัก (IR-453 & IR-457)
 ระบบที่จํากัดปริมาณการไหล (IR-457)
 แหลงเก็บกักซึ่งมีความดันน้ําที่จายเขาสูง (IR-457)
 ลดความดันน้ําในเสนทอที่จายเขาแหลงเก็บกักในระบบเติมน้ําแบบ
อาศัยแรงโนมถวงโลก (IR-457)

 แหลงเก็บกักน้ําที่มีระดับเก็บกักต่ําทุกรูปแบบ
 ตําแหนงการติดตั้งที่ไมสามารถจายพลังงานใหได
 ระบบเติมน้ําที่มีความดันใชงานต่ํามาก
 ระบบที่ตองคํานึงถึงคาใชจายดานพลังงานเปนสําคัญ
 ถังผสมปุย ( IR-450-60)
 แหลงเก็บน้ําที่มีระดับเก็บกักสูง และหอสูงสําหรับเก็บน้ํา
( IR-450-80)
 การพยุงระดับน้ําที่ทางดานจายของแหลงเก็บกัก ( IR-453 )

www.kse1993.com
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Level Control BERMAD Valve
with Modulating Horizontal Float

IR-450-60-R

สําหรับเติมน้ําใหแหลงเก็บกัก โดยจะรักษาระดับน้ําในแหลงเก็บกักใหเต็มอยูเสมอ การใชงาน
ที่เหมาะสม เชน แหลงเก็บกักที่มีพื้นที่ผิวน้ําขนาดใหญ แหลงเก็บกักขนาดเล็ก และถังผสมปุย

Level Control BERMAD Valve
with Bi-Level Vertical Float

IR-450-66-Z
WW-750-66-B

จะเปดวาลวอยางเต็มที่ขณะเติมน้ํา เมื่อระดับน้ําในแหลงเก็บกักลดลงจนถึงจุดต่ําสุดที่ไดตั้งคา
เอาไว และจะเปดสุดอยูอยางนั้นจนกระทั่งระดับน้ําเพิ่มสูงจนถึงระดับสูงสุดที่ตั้งเอาไว วาลวจึงจะ
คอยๆ ปดอยางนุมนวล ทําใหการเปด/ปดของวาลวมีอายุการใชงานยาวนาน และสามารถควบคุม
การเติมน้ําในแหลงที่มีระดับน้ําเก็บกักต่ําทุกรูปแบบแมไมสามารถจายพลังงานมาควบคุมได

Level Control BERMAD Valve
with Altitude Pilot

IR-450-80-XZ
WW-750-80-X

วาลวจะปดเมื่อระดับน้ําถึงจุดสูงสุดตามที่ตั้งคาไว และจะเปดอยางเต็มที่ทันทีเมื่อระดับน้ําใน
แหลงเก็บกักลดลงประมาณ 1 เมตร (3 ฟุต) ซึ่งสัญญาณการทํางานจะมาจาก Altitude Pilot
แบบ 3 ทาง ที่ประกอบอยูบนตัววาลว ไมตองใชชุดลูกลอยในการทํางาน ดวยการทํางานใน
ลักษณะการเปด/ปดแบบนี้ทําใหมีอายุการใชงานยาวนาน เหมาะกับใชเติมน้ําเพื่อควบคุมระดับ
น้ําในแหลงเก็บกัก หรือสําหรับพยุงระดับน้ําดานทางจายของแหลงเก็บกักทีม่ ีระดับเก็บกักอยูสูง
ทุกรูปแบบ และหอเก็บน้ํา

Level Control & Pressure
Sustaining BERMAD Valve
with Bi-Level Vertical Float

Level & Flow Control
BERMAD Valve
with Bi-Level Vertical Float

IR-453-66

IR-457-66-U

วาลวจะเปดเมื่อระดับน้ําลดถึงระดับต่ําสุดที่ตั้งคาไว และปดเมื่อถึงระดับสูงสุด ในขณะทําการ
เติมน้ํา จะคอยพยุงความดันดานเหนือวาลวไมใหลดลงต่ํากวาคาต่ําสุดที่ตั้งไว (IR-453-66) หรือ
จํากัดการไหลของน้ําที่เติมลงไมใหมากเกินกวาที่ตั้งคาไว (IR-457-66-U) เหมาะสมกับแหลงที่มี
ระดับเก็บกักต่ําทุกรูปแบบ โดยเฉพาะระบบที่มีการจายน้ําชลประทานโดยตรงจากเสนทอเติมน้ํา,
ระบบซึ่งมีการจํากัดความดัน หรืออัตราการไหล และการลดความดันที่เกิดในเสนทอของระบบ
เติมน้ําโดยอาศัยแรงโนมถวง หรือระบบเติมที่ความดันตนทางสูงมาก ทั้งสองรุนสามารถทําหนาที่
เปนวาลวเติมน้ําสํารองได
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Pump Station Valves (วาลวควบคุมในสถานีสูบจายน้ํา)
วาลวควบคุมการจายน้ําจากระบบปมจะชวยปองกันปม เสนทอ และสวนประกอบอื่นๆ ในระบบ โดยจะปดกั้นเพื่อแบงแยกสวนของทอสงน้ําออกจากการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วของน้ําที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน ซึ่งมักจะเกิดเมื่อปมเริ่ม และหยุดทํางาน ดวยการทํางานเปน Active Check Valve ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ระบบปม ชวยปองกันการเกิด หรือลดความรุนแรงของการกระชากของความดัน (Surge) ลงไดมาก
ในขณะที่ปมหยุดทํางานอยางกะทันหัน อันเนื่องมาจากไฟฟาหรืออุปกรณควบคุมขัดของ จะเกิดความดันลดลงจากการที่แทงน้ําที่คางอยูยังคงเคลื่อนทีต่ อไประยะหนึ่ง
ตามความยาวของเสนทอ จากนั้นแทงน้ํานี้จะไหลยอนกลับกระแทกเขากับเช็ควาลวของปมที่ปดอยู ทําใหเกิดคลื่นน้ําความดันสูงซึ่งอาจจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วถึง 4
มัค (4 เทาของความเร็วเสียง) การกําจัด Surge เหลานี้จําเปนตองใชการคาดการณ และเฝาระวังลวงหนา วาลวคาดการณการเกิด Surge จะตอบสนองตอความดันที่
ลดลงอยางรวดเร็ว และรอรับการไหลยอนกระแทกกลับของแทงน้ําโดยการเปดวาลวรอไวกอน ซึ่งจะชวยขจัด Surge ออกจากระบบได

การประยุกตใชงาน
วาลวคาดการณการเกิด Surge

วาลวควบคุมการจายน้ําจากระบบปม

 ขจัด Surge ออกจากระบบปมทุกแบบ
- Booster และ Deep Well ความเร็วคงที่ และไมคงที่
 ขจัด Surge ออกจากเครือขายระบบกระจายน้ํา
- การชลประทาน น้ําอุปโภคในชุมชน น้ําทิ้งและบําบัดน้ําเสีย HVAC
- ระบบที่ซอมแซม หรือบํารุงรักษายาก พื้นที่หางไกล และทุรกันดาร
ระบบเกาที่ใชงานมานาน

 ปดกั้นเพื่อแยกสวนระบบออกจากผลกระทบจากการเปด-ปดของปม
- ปมชุดเดียวความเร็วคงที่
- ชุดของปม ความเร็วคงที่ (ชวย และสลับการทํางาน)
- ชุดของปม ความเร็วไมคงที่ (ชวยทํางาน)
 ปองกันปมทํางานเกินกําลัง และการเกิด Cavitation (WW-743)
 ควบคุมการเติมน้ําใหเติมเสนทอ (WW-743)
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Booster Pump Control BERMAD
Quick Active Check Valve

WW-740Q

เปนวาลวควบคุมชนิด Diaphragm Actuator แบบ Double Chamber พรอมกับทํางานเปน Active
Check Valve ในตัว จะเปดเต็มที่หรือปดโดยตอบสนองตามสัญญาณไฟฟา ทําหนาที่ปดกั้นเพื่อแยก
สวนระบบปมออกจากสวนอื่นๆในระบบในชวงกอนเริ่มสตารทและกอนหยุดปม เพื่อปองกันSurge ใน
ระบบทอ

Booster Pump Control & Pressure
Sustaining BERMAD Active Check Valve

WW-743

เปนวาลวที่เพิ่มความสามารถการพยุงความดันลงในวาลวควบคุมระบบปม โดยในขณะที่วาลวเปด
วาลวจะคอยพยุงความดันของน้ําที่จายออกจากวาลวไมใหสูงเกินกวาคาที่ตั้งไว เพื่อปองกันปมทํางาน
เกินกําลัง และการเกิด Cavitation และเพื่อควบคุมการเติมน้ําในเสนทอ

Surge Anticipating BERMAD Control Valve

WW-735-M

เปนวาลวควบคุมแบบ เปด/ปด คอยจับสัญญาณความดันจากในเสนทอ วาลวจะเปดเมื่อเกิดความดัน
ลดลงอยางมากในระบบ ซึ่งอาจเกิดจากไฟฟาขัดของทําใหปมหยุดทํางานกะทันหัน ซึ่งจะทําการเปด
วาลวไวลวงหนาสําหรับระบายความดันจากคลื่นน้ําที่ไหลยอนกลับเพื่อขจัด Surge รุน 735-M นี้จะปด
อยางแนนสนิทและเปดไดอยางรวดเร็วเหมือนวาลวระบายความดัน ซึ่งในขณะที่วาลวปดเพื่อเฝาระวัง
surge อยู ยังสามารถทําหนาที่เปนวาลวระบายความดันสวนเกินออกจากระบบไดดวย

Surge Anticipating BERMAD Control
Valve
with Solenoid Control

WW-735-55-M

เปนวาลวคาดการณการเกิด Surge ที่ไดเพิ่มเอาความสามารถในการควบคุมสั่งการดวย
สัญญาณไฟฟาเขาไป โดยเมื่อมีการขัดของของไฟฟาในระบบ จะทําใหวาลวสามารถตอบสนองโดยตรง
ตอการขัดของทางสัญญาณไฟฟา โดยจะทําการเปดวาลวในทันที ซึ่งวิธีนี้จะใหวาลวเปดไดกอนวิธี
ตรวจจับความดันลดในระบบเนื่องจากปมหยุดกะทันหัน รุน WW-735-55-M เหมาะสําหรับระบบที่มี
ความ sensitive สูง และสําหรับระบบที่มีชวงทอสั้น
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Pressure Reducing Valves (วาลวลดความดัน)
ชวยรักษาความสมดุลของน้ําระหวางระบบสง กับระบบกระจายน้ํา ซึ่งมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบมาก วาลวลดความดันนี้จะชวยในการรักษาสมดุล
ดังกลาว โดยลดความดันที่สูงกวาของน้ําดานกอนเขาวาลวใหลดลง และคงที่อยางสม่ําเสมอตามคาที่ไดตั้งไว เมื่อจายออกทางดานทายวาลว เปนวาลวควบคุมที่ถูก
นํามาใชงานกันมากที่สุด

การประยุกตใชงาน
 สถานีลดความดันน้ํา
 ลดการไหลทิ้ง และการรั่วซึมออกจากระบบ
 การแบงพื้นที่ใหน้ําตามระดับความดัน
 ทอสงน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ํา
 ทําหนาที่เปนวาลวควบคุมจัดการ (IR-420-55; WW-720-55)
 แยกสวนพื้นที่ตามความดันที่ตองใช (IR-420-55; WW-720-55)
 การเปลี่ยนแปลงตามความตองการใชน้ําของระบบอยางกะทันหัน
(IR-420-48)
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 เสนทอที่มีโอกาสเกิดความดันสูงเกินความตองการ (IR-420-48)
 ปองกันทอสงน้ําวางเปลา (IR-423; WW-723)
 แยกสวนใหพื้นที่ตอ งการใชความดันสูงกวายังคงมีความดันเพียง
พอที่จะทํางาน (IR-423;WW-723)
 ควบคุมการเติมน้ําในเสนทอ (IR-423;WW-723)
 ปองกันปมทํางานเกินกําลัง และการเกิด Cavitation
(IR-423:WW-723)
 ลดความดันตามลําดับในการสงน้ําลงจากที่สูง (WW-720-PD)
 ระบบที่มีผลตางของความดันมาก (WW-720-PD)
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Pressure Reducing
BERMAD Valve

IR-420

ทําหนาที่ลดความดันของน้ําที่สูงกวาทางดานเหนือวาลวใหลดลง และคงที่อยางสม่ําเสมอ
ตามที่ตั้งคาไวโดยไมสนใจความตองการน้ํา หรือความดันดานเหนือวาลวที่เปลี่ยนแปลงไป

Pressure Reducing
BERMAD Valve

IR-420-XZ

เปนวาลวลดความดันที่ใชวงจรควบคุมแบบ 3 ทาง การทํางานคลายกับรุน IR-420 แตจะเปด
วาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทอลดลง

Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-420-55

เปนวาลวลดความดันที่เพิ่มความสามารถในการสั่ง เปด/ปด ผานทางอุปกรณโซลินอยดเขาไปใน
วาลวลดความดันรุนมาตรฐาน (IR-420) โดยจะทํางาน เปด-ปด วาลวตามสัญญาณไฟฟา

Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-420-55-X

เปนวาลวลดความดันที่เพิ่มความสามารถในการสั่ง เปด/ปด ผานทางอุปกรณโซลินอยดเขาไปใน
วาลวลดความดันแบบ 3 ทางรุนมาตรฐาน โดยจะทําการเปด-ปด วาลวตามสัญญาณไฟฟา
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Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Downstream Over-Pressure Guard

IR-420-48

เปนวาลวลดความดันที่เพิ่มความสามารถในการปองกันความดันที่มากเกินไปจากการสงน้ําลง
จากที่สูงเขาไปในวาลวลดความดันรุนมาตรฐาน (IR-420) ซึ่งทําใหสามารถหรี่ปดวาลวไดอยาง
ทันทีทันใด เมื่อความดันเปลี่ยนจากคาที่ตั้งไวเพียงเล็กนอย ซึ่งอาจเปนผลมาจากความตองการใช
น้ําที่ลดลงอยางทันที หรือชวงที่ความดันตนทางเพิ่มสูงขึ้นมาก

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve

IR-423

เปนวาลวลดและพยุงความดัน ที่เพิ่มความสามารถในการพยุงความดันเขาไปในวาลวลดความ
ดัน รุนมาตรฐาน (IR-420) ซึ่งทําใหวาลวสามารถทํางานไดใน 2 รูปแบบที่จะเปนอิสระตอกัน โดย
เมื่อความดันดานเหนือวาลวเพิ่มสูงขึ้นวาลวจะชวยปองกันความดันดานทายไมใหสูงเกินกวาคา
ที่ตั้งไว และในขณะที่ความดันดานเหนือวาลวลดลงลิ้นวาลวจะปรับหรี่เองเพื่อพยุงความดันดาน
ตนทางไวไมใหลดลงต่ํากวาคาต่ําสุดที่ตั้งไว เพื่อปกปองระบบทอสงน้ํา

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve

IR-423-XZ

เปนวาลวลดและพยุงความดัน ที่เพิ่มความสามารถในการพยุงความดันเขาไปในวาลวลดความ
ดันแบบใชวงจรควบคุมแบบ 3 ทาง ซึ่งทําใหมีความสามารถในการทํางานไดถึง 3 รูปแบบที่เปน
อิสระตอกัน โดยจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นจากรุน IR-423 คือ ในขณะที่ความดันอยูในชวง
ระหวางคาความดันที่ตองพยุงกับคาความดันที่ตองลด วาลวจะเปดอยางเต็มที่เสมอเพื่อลดการ
สูญเสียความดันเนื่องจากการไหลผานวาลว

www.kse1993.com
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Main Network
Pressure Reducing

Pressure Reducing
BERMAD Valve

WW-720

ฟงกชันการทํางานเหมือนวาลวลดความดัน รุน IR-420 แตมีโครงสรางชุด Actuator เปนแบบ
Double-Chamber ซึ่งทําใหมีความทนทาน และประยุกตใชงานไดหลากหลายมากกวา

Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control

WW-720-55

ฟงกชันการทํางานเหมือนวาลวลดความดัน รุน IR-420-55 แตมีโครงสรางชุด Actuator เปนแบบ
Double-Chamber ซึ่งทําใหมีความทนทาน และประยุกตใชงานไดหลากหลายมากกวา

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve

WW-723

ฟงกชันการทํางานเหมือนวาลวลดความดัน รุน IR-423 แตมีโครงสรางชุด Actuator เปนแบบ
Double-Chamber ซึ่งทําใหมีความทนทาน และประยุกตใชงานไดหลากหลายมากกวา

Proportional Pressure Reducing
BERMAD Valve

WW-720-PD

เปนวาลวลดความดัน แบบ Double Chamber และไมมี Pilot ควบคุม การลดความดันจะลดใน
อัตราสวนที่คงที่ ทําใหความดันดานทายวาลวไมสม่ําเสมอ

www.kse1993.com
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Main Network
Pressure Relief

Pressure Relief Valves (วาลวระบายความดัน)
ในขณะที่ความตองการใชน้ําในระบบเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน การสลับพื้นที่ใหน้ํา การปดวาลวของแหลงน้ํา การทํางานของวาลวระบายอากาศ การ
ทํางานที่เสร็จสิ้น หรือการปฏิบัติงานอื่นๆ มักจะทําใหเกิดคลื่นน้ําความดันสูงซึ่งจะเคลื่อนผานมาตามเสนทอ การใชวาลวระบายความดันที่มีการพิจารณาออกแบบ
การเลือกชนิด การกําหนดขนาด และตําแหนงติดตั้งอยางระมัดระวัง จะทําใหระบบมีความปลอดภัยสูง และคุมกับคาใชจายที่ตองเสียไปในการแกปญหา วาลวจะชวย
ระบายความดันสวนเกินในระบบ โดยการเปดวาลวอยางเต็มที่ ซึ่งตอบสนองอยางทันทีทนั ใดตอความดันที่พุงสูงขึ้นดวยความเที่ยงตรง แมนยํา และแนนอน

การประยุกตใชงาน
 สถานีลดความดัน
 การปองกันการแตกระเปดของอุปกรณภายในระบบ
 ชวยขจัดความดันที่เพิ่มขึ้นสูงไดในชัว่ ครู
 เปนอุปกรณบงชี้ขอผิดพลาดของระบบที่เห็นไดชัดเจน
 ปองกันการแตกระเบิดของอุปกรณตัวกรอง

www.kse1993.com
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Main Network
Pressure Relief

Pressure Relief BERMAD Valve

IR-43Q

เปนวาลวระบายความดันอยางรวดเร็วชนิด Single Chamber โดยจะตอบสนองอยางรวดเร็ว
ฉับไว แมนยํา และมีความแนนอนสูง การระบายความดันจะระบายความดันสวนเกินออกจาก
ระบบ เมื่อความดันเพิ่มสูงกวาคาที่ตั้งไว รุน IR-43Q นี้จะมีการปดตัวลงไดอยางนุมนวล และแนน
สนิท

Pressure Relief BERMAD Valve

WW-73Q

เปนวาลวระบายความดันอยางรวดเร็วชนิด Double Chamber ซึ่งจะชวยแยกสวนไดอะแฟรม
ออกจากการไหลผานของน้ํา ปองกันความเสียหาย และรักษาสมดุลของวาลว เพื่อใหแมนยําใน
การทํางานควบคุมการไหลที่ผลตางความดันสูงๆ อีกทั้งจะมีแรงปดที่มากขึ้น เพื่อชวยในการปด
วาลวไดแนนสนิทยิ่งขึ้น

www.kse1993.com
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Main Network
Pressure Relief / Sustaining

Pressure Relief / Sustaining Valves (วาลวระบาย / พยุงความดัน)
วาลวระบาย และพยุงความดัน จะชวยปองกันปม และระบบทอจายน้ํา โดยขึ้นอยูกับลักษณะการติดตั้งใน 2 รูปแบบดังนี้
 เมื่อติดตั้งอยูภายนอกแนวเสนทอสงน้าํ (ไมขวางทางน้ําไหลปกติ) จะทําหนาที่ระบายความดันสวนเกิน ซึ่งอาจทําอันตรายตออุปกรณในระบบออกไป
 เมื่อติดตั้งในแนวเสนทอสงน้ํา (ขวางทางน้ําไหลปกติโดยตรง) จะทําหนาที่พยุงความดันดานเหนือวาลวไมใหลดต่ํากวาคาต่ําสุดที่ไดตั้งไว ซึ่งจะชวยรักษา ความ
ดันใหพื้นที่ทอี่ ยูเหนือวาลวขึ้นไปใหมีความดันเพียงพอในการปฏิบัติงานเปนลําดับแรก ปองกันเสนทอวางเปลา และปองกันระบบปมทํางานเกินกําลัง ฯลฯ

การประยุกตใชงาน
 ปองกันเสนทอลําเลียงน้ําลงจากที่สูงไมใหวางเปลา
 รักษาความดันใหพอเพียงในการปฏิบัติงานสําหรับสวนที่อยูตนทาง
 ควบคุมการเติมน้ําเขาเสนทอ
 ปองกันปมทํางานเกินกําลัง และ Cavitation
 ควบคุมใหปมจายน้ําในปริมาณที่ต่ําสุดที่ยังปลอดภัยเสมอ
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 ปองกันความดันสวนเกินในเสนทอ
 ระบบที่มีความตองการใชความดันในการทํางานอยางหลากหลาย
(IR-430-55)
 วาลวสํารองสําหรับเติมน้ําเขาแหลงเก็บกักน้ํา (IR-430-55)
 เปนวาลวฉุกเฉินในระบบสถานีกรอง (WW-736)
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Main Network
Pressure Relief / Sustaining

IR-430
Pressure Relief / Sustaining
BERMAD Valve

WW-730

เปนวาลวควบคุมชนิด Diaphragm Actuator สามารถระบายความดัน หรือ พยุงความดันได
อยางเต็มความสามารถ ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการใชงานและลักษณะการติดตั้ง โดยเมื่อ
ติดตั้งในแนวเสนทอ (ขวางการไหลของน้ํา) จะทําหนาที่เปนวาลวพยุงความดัน โดยจะรักษา
ความดันดานเหนือวาลวไมใหลดต่ํากวาคาที่ตั้งเอาไว โดยไมสนใจความเปลี่ยนแปลงของ
ความดันและการไหลของน้ําทายวาลว และเมื่อติดตั้งนอกแนวเสนทอ (ติดตั้งเขากับเสนทอซึ่ง
แยกออกมาจากเสนทอสงน้ําปกติ) จะทําหนาที่เปนวาลวระบายความดัน หรือวาลวควบคุมให
น้ําไหลหมุนเวียน โดยจะระบายความดันสวนเกินซึ่งอาจทําอันตรายตออุปกรณในระบบออกไป

Pressure Sustaining
BERMAD Valve

IR-430-XZ

เปนวาลวระบาย/พยุงความดัน พรอมกับวงจรควบคุมแบบ 3 ทาง จะทําหนาที่พยุงความดันดาน
เหนือวาลวไมใหลดต่ําลงกวาคาที่ตั้งไว โดยไมสนใจการเปลี่ยนแปลงของความดัน และการไหล
ของน้ําดานทายวาลว โดยวาลวจะเปดอยางเต็มที่ทันทีที่ความดันในเสนทอเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับที่ตั้ง
คาไว เพื่อประหยัดพลังงาน และลด Head loss ในระบบ

Pressure Relief / Sustaining
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-430-55
WW-730-55

เปนวาลวที่เพิ่มความสามารถในการควบคุม เปด/ปด จากระยะไกลดวยสัญญาณไฟฟาผานทาง
อุปกรณโซลินอยด เขาไปในวาลวระบาย / พยุงความดันรุนมาตรฐาน (IR-430 / WW-730) ซึ่งทํา
ใหสามารถสั่งงานเปด และปดวาลวดวยสัญญาณไฟฟา เพื่อควบคุมระบบที่มีความดันในการใช
งานแตกตางกันไป หรือ เพื่อใชเปนวาลวควบคุมน้ําใหไหลยอนกลับไปที่อางเก็บน้ํา

Differential Pressure Sustaining
BERMAD Valve

WW-736

เปนวาลวที่ทําหนาที่พยุง หรือควบคุมผลตางของความดันระหวางตําแหนงในระบบ 2 จุด ไมใหมี
ผลตางสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาเอาไว อยางเชน ดานดูดและจายของปม, ดานทางเขาและออกของ
ระบบกรอง, อุปกรณถายเทความรอนหรือเครื่องกระจายความเย็นกับเสนทอที่เลือกใช ฯลฯ
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สถานีควบคุมระบบน้ําชลประทาน (Irrigation Control Head) จะทําหนาที่ปรับเปลี่ยนความดัน และ/หรือ การไหลของ
น้ําจากในเครือขายระบบสงน้ําหลัก (Main Network) ใหเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของระบบ
ชลประทาน ซึ่งอาจจะควบคุมดวยอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการชลประทาน เพื่อควบคุมวาลวควบคุมแบบตางๆ ขนาด
ใหญหลายตัว สําหรับการใชงานตางๆ หลากหลายลักษณะตางกันไปตามคุณสมบัติของสถานีควบคุมระบบชลประทาน






วัดปริมาณน้ําที่ไหลผาน โดยอาจสงคามาแสดงผลยังอุปกรณควบคุมระบบชลประทาน
ควบคุม และรักษาปริมาณน้าํ และความดันใหเพียงพอตอการใชงานในระบบตามทีไ่ ดออกแบบไว
จัดแบงระดับความดันใชงานตามลักษณะของพืช ชนิดของอุปกรณใหน้ํา สถานที่ ระดับพื้นที่
บริหารจัดการระบบชลประทานที่มีความแตกตางกัน เพือ่ ใหไดผลตามความตองการ และเกิดความเหมาะสม
กับความตองการของพืชแตละชนิด และระยะการเจริญเติบโต
ระบบสถานีกรอง และสถานีผสมปุยลงในน้ําชลประทานจากสวนกลาง

www.kse1993.com
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(สถานีควบคุมระบบน้ําชลประทาน)
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Irrigation Control Head
Applications Guide

(ลดความดันน้ํา)

(ควบคุมการเปด / ปดน้ํา)

(ควบคุมการไหล)

(ระบายความดันน้ําสวนเกิน)

(สถานีกรองน้ํา)

(พยุงความดันน้ํา)

www.kse1993.com
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Irrigation Control Head
On / Off Control

On/Off Control Valves (วาลวควบคุมการเปด/ปด)
เปนวาลวเปด/ปด ที่ทํางานโดยใชระบบไฮดรอลิก หรือสัญญาณไฟฟาในการควบคุม ซึ่งสามารถสั่งเปด/ปดกลไกการทํางานไดโดยตรงที่ตัววาลว หรือสงสัญญาณ
สั่งงานมาจากระยะไกลก็ได การเลือกชนิดของวาลว และสถานะปกติของวาลว (เปดหรือปด) ขึ้นอยูกับการออกแบบใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของระบบ
ควบคุมและระดับความสามารถของวาลว

การประยุกตใชงาน
 ระบบชลประทานที่ควบคุมดวยอุปกรณคอมพิวเตอร
 ระบบชลประทานที่ควบคุมแบบ Manual ซึ่งสามารถปรับปรุงใหควบคุม
ดวยคอมพิวเตอรได
 ระบบชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ (IR-900-D2, IR-900-E2)
 ระบบที่อยูหางไกล และ/หรือ มีความตางระดับของพื้นที่กนั มาก
(คุณสมบัติการควบคุมวาลวเพิ่มเติม 54 & 55)
 เฝาระวัง และตรวจสอบการไหลจากระยะไกล และควบคุมการรั่วซึมใน
ระบบ (IR-900-M0)
 เครื่องกลใหน้ําชลประทาน
www.kse1993.com
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Irrigation Control Head
On / Off Control

Hydraulic Control BERMAD Valve

IR-405-Z

วาลวควบคุมการเปด-ปด ชนิด Diaphragm Actuator ซึ่งจะเปดหรือปด โดยตอบสนองตอ
สัญญาณไฮดรอลิก ซึ่งอาจมาจากความดันในเสนทอบริเวณนั้น หรือสงมาจากระยะหาง
ออกไป

Hydraulic Control BERMAD Valve,
Normally Closed with hydraulic Relay

IR-405-54-RXZ

วาลวควบคุมการเปด-ปด แบบปกติปด โดยอาศัยความดันจากในเสนทอเปนแหลงความดัน
จะเปดเมื่อมีการสงคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอกมาสั่งงาน และจะปดเมื่อหยุดสง
สัญญาณ อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรง และทนทานตอความ
เสียหายในกรณีใชเปนวาลวหลัก

Solenoid Controlled BERMAD Valve

IR-410-X

วาลวควบคุมการเปด-ปดควบคุมดวยโซลินอยด โดยอาศัยความดันจากในเสนทอเปนแหลง
ความดัน การเปด/ปดวาลว ตอบสนองตอสัญญาณไฟฟา อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอ
นําความดันมีความแข็งแรง ทนทาน ตอการถูกทําลายในกรณีใชเปนวาลวหลัก โซลินอยด
สามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานทั่วไปได อีกทั้งวาลวสามารถสั่งงาน
แบบ Manual ไดโดยตรง
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Hydraulic Control BERMAD Valve

IR-105-Z

วาลวควบคุมการเปด-ปด ชนิด Diaphragm Actuator ซึ่งจะเปดหรือปด โดยตอบสนองตอ
สัญญาณไฮดรอลิก ซึ่งอาจมาจากความดันในเสนทอบริเวณนั้น หรือสงมาจากระยะหางออกไป

Hydraulic Control BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-105-54-X

วาลวควบคุมการเปด-ปด แบบปกติปด โดยอาศัยความดันจากในเสนทอเปนแหลงความดัน จะเปด
เมื่อมีการสงคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอกมาสั่งงาน และจะปดเมื่อหยุดสงสัญญาณ

Solenoid Controlled BERMAD Valve

IR-110-X

วาลวควบคุมการเปด-ปดควบคุมดวยโซลินอยด อาศัยความดันจากในเสนทอเปนแหลงความดัน
การเปด/ปด วาลวตอบสนองตอสัญญาณไฟฟา โซลินอยดสามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการ
ใหน้ําชลประทานทั่วไปได อีกทั้งวาลวสามารถสั่งงานแบบ Manual ไดโดยตรง
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Hydrometer BERMAD

IR-900-M0-Z

with Magnetic Drive

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการเปด-ปด ที่รวมเอาความสามารถของมิเตอรวัดปริมาณน้ําชนิดแกนใบพัดแนวตั้งแบบ
Woltman เขากับวาลวควบคุมชนิด Diaphragm Actuator โดยการหมุนของใบพัดจะไปเหนี่ยวนําขั้วแมเหล็ก
ไฟฟา เพื่อถายทอดกําลังไปยังชุดอุปกรณบันทึกคาที่ถูกผนึกอยูในหองสุญญากาศ ทําหนาที่เปนทั้งมิเตอรวัด
ปริมาณน้ํา และวาลวหลัก โดยมิเตอรจะทําหนาที่วัดและควบคุมปริมาณน้ําที่ไหลผาน ซึ่งอาจจะสั่งงานผานทาง
อุปกรณควบคุมระบบชลประทาน วาลวจะเปดและปดโดยตอบสนองตอคําสั่งซึ่งเปนสัญญาณความดันจากเสน
ทอในบริเวณนั้น หรือจากที่หางไกลก็ได
Hydrometer BERMAD
Magnetic Drive,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-900-M0-54-RXZ

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการเปด-ปด แบบปกติปด โดยอาศัยความดันจากในเสนทอ วัดปริมาณน้ําโดยอาศัยแรง
เหนี่ยวนําแมเหล็กในการขับเคลื่อนมิเตอร วาลวจะเปดโดยตอบสนองตอสัญญาณความดันมาจากภายนอก
และจะปดเมื่อไมไดรับสัญญาณดังกลาว อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรงมั่นคง
ทนทานตอการใชงาน
Hydrometer BERMAD,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-910-M0-RX

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการเปด-ปดดวยโซลินอยด อาศัยความดันจากในเสนทอเปนแหลงความดัน ใชแรง
เหนี่ยวนําแมเหล็กในการขับเคลื่อนมิเตอร เปดหรือปดโดยตอบสนองตอสัญญาณไฟฟา โซลินอยดสามารถใช
งานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานทั่วไปได อีกทั้งวาลวยังสามารถสั่งงานแบบ Manual ไดโดยตรง
Automatic Metering Valve (AMV) BERMAD

IR-900-D2

ไฮโดรมิเตอรตัดการจายน้ําอัตโนมัติ ที่รวมเอาความสามารถของมิเตอรวัดปริมาณน้ําชนิดแกนใบพัดแนวตั้ง
แบบ Woltman เขากับวาลวควบคุมชนิด Diaphragm Actuator พรอมทัง้ ติดตั้ง Pilot สําหรับปดวาลวอัตโนมัติ
โดยจะทําหนาที่จายน้ําใหตามปริมาณที่ตองการและจะปดตัวเองลงอัตโนมัติทันทีที่ปริมาณน้ําที่ไหลผานครบ
ตามปริมาณที่ตั้งเอาไวโดยไมตองใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณควบคุมอื่นใดชวยในการทํางาน

Automatic Metering Valve (AMV)
BERMAD for Sequential Irrigation

IR-900-E2

ไฮโดรมิเตอรตัดการจายน้ําตามลําดับอัตโนมัติ ที่รวมเอา Pilot ควบคุมการปดวาลวตามลําดับการทํางานเพิ่ม
เขาไป โดยเมื่อเปดจะสงสัญญาณไปยังมิเตอรอัตโนมัติตัวอื่นใหปด และเมื่อมิเตอรปดตัวเองลงแลว จึงจะสง
สัญญาณใหมิเตอรวัดปริมาณน้ําอัตโนมัติตัวถัดไปเริ่มจายน้ําใหครบตามที่ไดตั้งคาเอาไว
ในการทํางานรวมกันของกลุมมิเตอรอัตโนมัติ จะตอเชื่อมกับมิเตอรอัตโนมัติตัวอื่นๆ โดยใชทอนําความดัน และ
ปฏิบัติงานตามลําดับ ซึ่งทําใหสามารถควบคุมการทํางานชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยไมจําเปนตองใช
ระบบคอมพิวเตอรเขามาเกี่ยวของ
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Pressure Reducing Control Valves (วาลวลดความดัน)
การถายเทน้ําจากเครือขายระบบน้ําหลักไปยังระบบชลประทาน มีบอยครั้งที่ตองมีการเชื่อมตอกับระบบที่มีผลตางของความดันใชงานและปริมาณการไหลที่แตกตาง
กันมากๆ วาลวลดความดันจะชวยในการลดความดันที่สูงกวาและแกวงขึ้น-ลงของแรงดันดานเหนือวาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอตามตองการเมื่อจายน้ําออก
ทางดานทายวาลว อีกทั้งยังรักษาระดับความดันใหตรงตามที่ออกแบบ และถูกตองตามความตองการของชนิดพืช อุปกรณจายน้ํา ตําแหนงติดตั้ง ระดับพื้นที่ และการ
บริหารจัดการน้ําชลประทาน

การประยุกตใชงาน
 ระบบลดความดัน
 ศูนยกลางการกระจายน้ํา
 ระบบชลประทานแบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
 ระบบชลประทานแบบ Manual ที่สามารถปรับปรุงใหควบคุมดวย
คอมพิวเตอรได
 ระบบชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ (IR-920-D2)
 เฝาระวัง และตรวจสอบปริมาณการไหลจากระยะไกล และควบคุมการ
รั่วซึมในระบบ (IR-920-M0)
 ระบบที่อยูหางไกล และ/หรือ มีความตางระดับของพื้นที่มาก (คุณสมบัติ
การควบคุมวาลวเพิ่มเติม 54 & 55)
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 เครื่องกลจายน้ําชลประทาน
 ศูนยควบคุมการชลประทานในโรงเรือนเพาะชํา

Irrigation Control Head
Pressure Reducing

IR-420-R
Pressure Reducing BERMAD Valve

IR-420-RX

วาลวลดความดันที่อาศัยความดันจากเสนทอในการควบคุม โดยจะลดความดันที่สูงกวาของดาน
เหนือวาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่าํ เสมอเมื่อจายออกมาทางดานทายวาลว โดยไมสนใจการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําหรือความดันน้ําทางดานเหนือวาลวที่เปลี่ยนไป อุปกรณควบคุมโลหะ
และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรงมั่นคง ทนทานในการใชงาน
รุน IR-420-RX จะทําการเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันลดลงต่ํากวาที่ตั้งคาไว

IR-420-50-R
Pressure Reducing BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-420-50-RX

วาลวลดความดันแบบปกติเปด โดยอาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะปดตัวโดยตอบสนองตาม
คําสั่งซึ่งเปนสัญญาณความดันจากภายนอกระบบ อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมี
ความแข็งแรงมั่นคง ทนทานในการใชงาน
รุน IR-420-50-RX จะทําการเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันลดลงต่ํากวาที่ตั้งคา
เอาไว
IR-420-54-R
Pressure Reducing BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-420-54-RX

วาลวลดความดันแบบปกติปด โดยอาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะเปดโดยตอบสนองตาม
ความดันจากภายนอกระบบ และจะปดเมื่อไมมีสัญญาณความดันดังกลาว อุปกรณควบคุมโลหะ
และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรงมั่นคง ทนทานในการใชงาน
รุน IR-420-54-RX จะทําการเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันลดลงต่ํากวาที่ตั้งคา
เอาไว

IR-420-55-R
Pressure Reducing BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-420-55-RX

วาลวลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด อาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะเปดและปดตาม
สัญญาณไฟฟา อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรงมั่นคง ทนทานในการ
ใชงานเปนวาลวหลัก โซลินอยดสามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
รุน IR-420-55-RX จะทําการเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันลดลงต่ํากวาที่ตั้งคา
เอาไว
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IR-120
Pressure Reducing BERMAD Valve

IR-120-X

ทําหนาที่ลดความดันที่สูงกวาในเสนทอดานเหนือวาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอ โดยไมสนใจ
ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําและความดันที่แกวงขึ้น-ลงของทางดานเหนือวาลว
รุน IR-120-X จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีทคี่ วามดันลดลงต่ํากวาที่ไดตั้งคาไว

IR-120-50
Pressure Reducing BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-120-50-X

วาลวลดความดันชนิดปกติเปด อาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะเปดเมื่อไดรับคําสั่งเปน
สัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก
รุน IR-120-50-X จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันลดลงต่ํากวาที่ไดตั้งคาไว

IR-120-54
Pressure Reducing BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-120-54-X

วาลวลดความดันชนิดปกติปด อาศัยความดันในเสนทอ วาลวจะเปดโดยตอบสนองตามความดัน
ที่สงมาจากภายนอกระบบ และจะปดเมื่อไมมีสัญญาณความดันดังกลาว
รุน IR-120-54-X จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันลดลงต่ํากวาที่ไดตั้งคาไว

IR-120-55
Pressure Reducing BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-120-55-X

วาลวลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด อาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะเปด และปดตาม
สัญญาณไฟฟา โซลินอยดสามารถใชงานรวมกับอุปกรณควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
รุน IR-120-55-X จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันลดลงต่ํากวาที่ไดตั้งคาไว

www.kse1993.com

35

Irrigation Control Head
Pressure Reducing

IR-920-M0-R
Pressure Reducing BERMAD Hydrometer,
with Magnetic Drive

IR-920-M0-RX

ไฮโดรมิเตอรลดความดัน ที่รวมเอาความสามารถของมิเตอรวัดปริมาณน้ําชนิดแกนใบพัดแนวตั้งแบบ
Woltman เขากับวาลวควบคุมชนิด Diaphragm Actuator พรอม Pilot ลดความดัน วาลวจะทําหนาที่ลด
ความดันที่สูงกวาของดานเหนือวาลวใหลดลง และคงที่อยางสม่ําเสมอ โดยไมสนใจการเปลี่ยนแปลงของ
ความดัน และปริมาณน้ําดานเหนือวาลว อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรง
มั่นคง ทนทานในการใชงานเปนวาลวหลักไดเปนอยางดี
รุน IR-920-M0-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันในระบบลดลงต่ํากวาที่ไดตั้งคาไว
IR-920-M0-50-R
Pressure Reducing BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Hydraulic Control

IR-920-M0-50-RX

ไฮโดรมิเตอรลดความดันแบบปกติเปด จะปดเมื่อไดรับคําสั่งเปนสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอกระบบ
รุน IR-920-M0-50-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันในระบบลดลงต่ํากวาที่ตั้งคาไว

IR-920-M0-54-R
Pressure Reducing BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-920-M0-54-RX

ไฮโดรมิเตอรลดความดันแบบปกติปด จะเปดเมื่อไดรับคําสั่งเปนสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และปดเมื่อ
สัญญาณดังกลาวหยุดหายไป รุน IR-920-M0-54-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันใน
ระบบลดลงต่ํากวาที่ตั้งคาไว
IR-920-M0-55-R
Pressure Reducing BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-920-M0-55-RX

ไฮโดรมิเตอรลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด การเปดและปดจะตอบสนองตามสัญญาณไฟฟา โซลินอยด
สามารถใชงานรวมกับอุปกรณควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
รุน IR-920-M0-55-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันลดลงต่ํากวาที่ไดตั้งคาไว

Pressure Reducing BERMAD
Automatic Metering Valve (AMV)

IR-920-D2-R
IR-920-D2-RX

ไฮโดรมิเตอรลดความดันและตัดการจายน้ําอัตโนมัติ ที่ไดรวมเอา Pilot ควบคุมการปดวาลวโดยอัตโนมัติเมื่อ
จายน้ําครบตามปริมาณเขาไปในวาลวรุน 920-M0 ทําใหเปนวาลวที่สามารถลดความดันที่สูงกวาของน้ํา
ดานหลังวาลวใหลดลง และคงที่อยางสม่ําเสมอ เมื่อผานออกมาดานทายวาลว และจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ
ทันทีเมื่อจายน้ําครบตามปริมาณที่ไดตั้งคาเอาไวไดอยางแมนยํา
รุน IR-920-D2-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติทันทีที่ความดันลดลงต่ํากวาที่ไดตั้งคาไว
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Pressure Reducing & Sustaining Control Valves (วาลวลดและพยุงความดัน)
ในเครือขายระบบสงน้ําหลัก บางครั้งจะเกิดปญหาความดันตกลง เนื่องจากการใชน้ําเกินความตองการของระบบ การใหน้ําชลประทานที่ขาดความสมดุล การเติมน้ําใน
เสนทอ การเติมน้ําแหลงเก็บกัก การลางระบบกรอง และอื่นๆ วาลวลดและพยุงความดันไดเพิ่มคุณสมบัติในการพยุงความดันเขาไปในวาลวลดความดันมาตรฐาน ชวย
ใหสามารถจํากัดปริมาณการไหลผานเพื่อพยุงความดันดานตนทางไวไมใหต่ํากวาคาที่ตองการ ในขณะที่ชวยปองกันระบบดานทายน้ําจากความดันที่สูงมากเกินไป
ดวยสถานีควบคุมการสงน้ําชลประทาน

การประยุกตใชงาน
 ระบบลดความดัน
 ควบคุมการเติมน้ําในเสนทอ
 ปองกันเสนทอวางเปลา
 ศูนยควบคุมการกระจายน้ําชลประทาน
 สถานีกรองน้ํา
 ระบบชลประทานที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
 ระบบชลประทานที่ควบคุมแบบ Manual ที่สามารถปรับปรุงให
ควบคุมดวยคอมพิวเตอรได
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 ระบบชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ (IR-923-D2)
 เฝาระวัง และตรวจสอบการไหลจากระยะไกล และควบคุมการรั่วซึม
ในระบบ (IR-923-M0)
 ระบบที่อยูในพื้นทีห่ างไกล หรือที่มีความตางระดับของพื้นที่มากๆ
(คุณสมบัติการควบคุมวาลวเพิ่มเติม 54 & 55)
 เครื่องกลจายน้ําชลประทาน
 ศูนยกลางการชลประทานในโรงเรือนเพาะชํา
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IR-423-R
Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve

IR-423-RX

วาลวลดและพยุงความดัน ที่รวมเอาความสามารถที่เปนอิสระตอกัน 2 อยางเขาไวดวยกัน โดยสามารถพยุง
ความดันดานตนทางไมใหลดลงต่ํากวาคาที่ไดตั้งไว และลดความดันน้ําเมื่อออกสูทายวาลวใหลดลงและคงที่
อยางสม่ําเสมอ อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรงมั่นคง ทนทานในการใชงาน
รุน IR-423-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุงความดัน
แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-423-50-R
IR-423-50-RX

วาลวลดและพยุงความดันแบบปกติเปด อาศัยความดันจากในเสนทอ จะปดโดยตอบสนองตอคําสั่ง
สัญญาณไฮดรอลิกซึ่งมาจากภายนอกระบบ อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรง
มั่นคง ทนทานในการใชงานเปนวาลวหลัก
รุน IR-423-50-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุงความ
ดัน แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-423-55-R
IR-423-55-RX

วาลวลดและพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด จะเปดและปดตอบสนองตามสัญญาณไฟฟา อุปกรณ
ควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรงมั่นคง ทนทานในการใชงานเปนวาลวหลัก โซลินอยด
สามารถใชงานรวมกับอุปกรณควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
รุน IR-423-55-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุงความ
ดัน แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน
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IR-123
Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve

IR-123-X

วาลวลดและพยุงความดันที่รวมเอาความสามารถที่เปนอิสระตอกัน 2 อยางเขาไวดวยกัน โดยสามารถพยุง
ความดันดานตนทางไมใหลดลงต่ํากวาคาที่ไดตั้งไว และลดความดันน้ําเมื่อออกสูทายวาลวใหลดลงและคงที่
อยางสม่ําเสมอ
รุน IR-123-X จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุงความดัน
แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-123-50
IR-123-50-X

วาลวลดและพยุงความดันแบบปกติเปด อาศัยความดันจากในเสนทอ จะปดโดยตอบสนองตอคําสั่ง
สัญญาณไฮดรอลิกซึ่งมาจากภายนอกระบบ
รุน IR-123-50-X จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุงความ
ดัน แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-123-55
IR-123-55-X

วาลวลดและพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด จะเปดและปดตอบสนองตามสัญญาณไฟฟา โซลินอยด
สามารถใชงานรวมกับอุปกรณควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
รุน IR-123-55-X จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุงความ
ดัน แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน
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Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive

IR-923-M0-R
IR-923-M0-RX

ไฮโดรมิเตอรลดและพยุงความดัน ที่รวมเอาความสามารถมิเตอรวัดปริมาณน้ําชนิดแกนใบพัดแนวตั้งแบบ
Woltman เขากับวาลวควบคุมชนิด Diaphragm Actuator พรอมดวย Pilot ลดความดัน และ Pilot พยุงความ
ดัน ทําใหวาลวมีความสามารถในการทํางานได 2 ฟงกชัน ที่เปนอิสระตอกัน นั่นคือวาลวจะชวยพยุงความดัน
ดานเหนือวาลวไมใหลดลงต่ํากวาคาที่ไดตั้งไว พรอมกับลดความดันดานทายวาลวใหต่ําลงและคงที่อยาง
สม่ําเสมอตามคาที่ตั้งเอาไว อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรงมั่นคง ทนทานในการ
ใชงาน ใบพัดของมิเตอรจะสงผานกําลังไปยังอุปกรณบันทึกคาโดยอาศัยแรงเหนี่ยวนําของแมเหล็ก
รุน IR-923-M0-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุงความ
ดัน แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน
Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Hydraulic Control

IR-923-M0-50-R
IR-923-M0-50-RX

ไฮโดรมิเตอรลดและพยุงความดันแบบปกติเปด จะปดโดยตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฮโดรลิก ทําหนาที่
เหมือนกับวาลวควบคุมหลัก และมิเตอรวัดปริมาณน้ําของระบบ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานดวยการ
เชื่อมตอและสั่งงานจากเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานได
รุน IR-923-M0-50-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุง
ความดัน แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน
Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-923-M0-55-R
IR-923-M0-55-RX

ไฮโดรมิเตอรลดและพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด การเปดและปดวาลวจะตอบสนองตอสัญญาณไฟฟา
ทําหนาที่เหมือนกับวาลวควบคุมหลัก และมิเตอรวัดปริมาณน้ํา สามารถควบคุมการปฏิบัติงานดวยการเชื่อมตอ
และสั่งงานผานชุดโซลินอยด ซึ่งสามารถใชรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
รุน IR-923-M0-55-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุง
ความดัน แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน

IR-923-D2-R
Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Automatic Metering Valve (AMV)

IR-923-D2-RX

ไฮโดรมิเตอรลดและพยุงความดัน และตัดการจายน้ําอัตโนมัติ มีความสามารถในการทํางาน 3 ฟงกชันที่เปน
อิสระตอกัน นั่นคือ จะพยุงความดันดานเหนือวาลวไมใหลดลงต่ํากวาที่ไดตั้งคาไว ลดความดันดานทายวาลวให
ต่ําลงและคงที่อยางสม่ําเสมอตามคาที่ตองการ และทําการปดตัวเองโดยอัตโนมัติทันทีที่ปริมาณน้ําไหลผาน
ครบตามที่ไดตั้งคาเอาไว
รุน IR-923-D2-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่เมื่อความดันในเสนทออยูสูงกวาระดับที่ตั้งคาไวที่ Pilot พยุงความ
ดัน แตต่ํากวาคาใน Pilot ลดความดัน
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Pressure Relief Valves (วาลวระบายความดัน)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความตองการน้ําในทันทีทันใดเกิดขึ้นในระบบ การสลับพื้นที่การใหน้ํา การทํางานของวาลวระบายอากาศ การเติมน้ําเขาสูทอในชวงทายๆ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ กอใหเกิดคลื่นความดันสูงซึ่งจะเคลื่อนผานมาตามเสนทอ การใชวาลวระบายความดันจําเปนตองมีการออกแบบอยางระมัดระวัง การเลือกใชขนาด
และตําแหนงการติดตั้งจําเปนตองมีความเรียบงาย สะดวก ปลอดภัยและคุมกับคาใชจายในการแกปญหา วาลวจะตองมีความเที่ยงตรง แมนยํา ไวใจไดและจะตอง
สนองตอบอยางทันทีทันใดในการที่จะชวยระบายความดันสวนเกินออกจากระบบดวยการเปดวาลวอยางเต็มที่

การประยุกตใชงาน
 สถานีลดความดัน
 ระบบปองกันการแตกระเบิดจากแรงดันภายในเสนทอ
 ขจัดความดันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางทันทีทนั ใด
 เปนอุปกรณบงชี้ขอผิดพลาดของระบบที่เห็นไดชัดเจน
 ปองกันในการแตกระเบิด จากแรงอัดภายในชุดตัวกรองน้ํา
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Pressure Relief BERMAD Valve

IR-43Q

วาลวระบายความดันอยางรวดเร็วชนิด Single Chamber โดยจะตอบสนองอยางรวดเร็ว ฉับไว แมนยํา
และมีความแนนอนสูงมาก การระบายความดันจะระบายความดันสวนเกินออกจากระบบทันทีที่ความ
ดันเพิ่มสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาไว
รุน IR 43Q นี้จะมีการปดลิ้นวาลวลงอยางนุมนวล และแนนสนิท

Pressure Relief BERMAD Valve

IR-13Q

วาลวระบายความดันอยางรวดเร็วรุนนี้ไดออกแบบโดยใชพลาสติกวิศวกรรมในการผลิต ทําใหมีความ
ทนทานสูง ทนตอสารเคมี และ Cavitation ไดดี ตัวเรือนวาลวแบบ hYflow “ Y ” ไดออกแบบใหมี
ชองทางการไหลของน้ําใกลเปนทางเสนตรงที่สุด ทําใหสามารถรับอัตราการไหลสูงมากๆ ได พรอมทั้ง
ชุดไดอะแฟรมและชิ้นสวนชวยรองรับแรงตางๆ ที่ทําใหแผนไดอะแฟรมคงรูปรางไมเกิดการยุบตัวบิด
เบี้ยว และรักษาความแมนยําในการทํางานไดดี
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Flow Control Valves (วาลวควบคุมการไหล)
มิเตอรวัดปริมาณน้ํา ชุดกรองน้ํา ปม และอุปกรณกระจายน้ํา มักจะประสบปญหาอัตราการไหลสูงเกินกวาความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือมีปริมาณน้ําเกินความ
ตองการใชจริง อันเนื่องมาจากการชลประทานที่ขาดความสมดุล การเติมน้ําเขาเสนทอ การเติมน้ําลงแหลงเก็บกัก การลางระบบกรองและอื่นๆ วาลวควบคุมการไหล
จะชวยรักษาและควบคุมอัตราการไหลไมใหสูงเกินกวาคาสูงสุดที่ไดตั้งเอาไวโดยไมสนใจการเปลี่ยนแปลงของความตองการน้ําหรือความดันทั้งดานเหนือและทายวาลว

การประยุกตใชงาน
 ระบบชลประทานกึ่งอัตโนมัติ (IR-970-D2)
 เฝาระวัง และตรวจจับการไหลจากระยะไกล และควบคุมการรั่วซึมใน
ระบบ (IR-970-M0)
 พื้นที่อยูหางไกล และ/หรือ ระบบที่มีความตางระดับของพื้นที่มากๆ
(คุณสมบัติการควบคุมวาลวเพิ่มเติม 54 & 55)
 ศูนยกลางการควบคุมระบบน้ําชลประทานในเรือนเพาะชํา

 ระบบจํากัดการจายน้ําใหแกกลุมผูใชน้ําอิสระหลายๆกลุม
 ระบบลดความดัน (IR-472, IR-172, IR-972)
 ควบคุมการเติมน้ําเขาในเสนทอ
 ศูนยกลางการกระจายน้ํา
 ระบบชลประทานที่ควบคุมดวยอุปกรณคอมพิวเตอร
 ระบบชลประทานที่ควบคุมแบบ Manual ที่สามารถปรับปรุงให
ควบคุมดวยคอมพิวเตอรได
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Flow Control BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-470-50-bRUZ

วาลวควบคุมการไหลชนิดปกติเปด อาศัยความดันภายในเสนทอ จะทําหนาที่ควบคุมอัตราการไหลไมให
เพิ่มสูงเกินกวาคาที่ตั้งไว การทํางานของวาลวจะรับคําสั่งจาก Pilot ควบคุมการไหลซึ่งตอบสนองตอ
ผลตางของความดัน ΔP ซึ่งไหลผานชุด Orifice ที่ติดตั้งอยูดานเหนือวาลว วาลวจะปดเมื่อมีสัญญาณ
คําสั่งไฮดรอลิกจากภายนอกมาสั่งการ อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดัน มีความแข็งแรง
มั่นคง และทนทานในการใชงาน

Flow Control BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-470-55-bRU

วาลวควบคุมการไหลชนิดควบคุมดวยโซลินอยด การเปดและปด ของวาลวจะตอบสนองตอ
สัญญาณไฟฟา อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรงมั่นคง และทนทานในการใช
งาน โซลินอยดสามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-472-50-bRUZ

วาลวควบคุมการไหล และลดความดันแบบปกติเปด สามารถทําหนาที่ 2 ฟงกชันที่เปนอิสระตอกัน โดยจะ
ควบคุมอัตราการใชน้ําของระบบไมใหมากเกินกวาที่ไดตั้งคาไว และลดความดันของน้ําที่ผานวาลวไป
ทางดานทายวาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอ อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมี
ความแข็งแรงมั่นคง และทนทานในการใชงาน

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-472-55-bRU

วาลวควบคุมการไหล และลดความดัน ชนิดควบคุมดวยโซลินอยด การเปดและปดของวาลวจะตอบสนอง
ตอคําสั่งซึ่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟา อุปกรณควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรง
มั่นคง และทนทานในการใชงาน โซลินอยดสามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
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Flow Control BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-170-50-bDZ

วาลวควบคุมการไหลโดยอาศัยความดันจากในเสนทอ ชนิดปกติเปด วาลวจะทําหนาที่ควบคุมอัตราการ
ใชน้ําไมใหสูงเกินคาที่ไดตั้งไว โดย Pilot ควบคุมการไหลจะเปนตัวสั่งการ โดยตอบสนองตอผลตางของ
ความดัน ΔP ที่มาจากทอนําความดันที่ติดตั้งอยูภายใน วาลวจะปดโดยตอบสนองตอคําสั่งที่เปน
สัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอกระบบ

Flow Control BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-170-55-bD

วาลวควบคุมการไหลชนิดควบคุมดวยโซลินอยด การเปดและปดของวาลวจะตอบสนองตอ
สัญญาณไฟฟา โซลินอยดสามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-172-50-bDZ

วาลวควบคุมการไหล และลดความดันแบบปกติเปด สามารถทําหนาที่ 2 ฟงกชันที่เปนอิสระตอกัน โดยจะ
ควบคุมอัตราการใชน้ําของระบบไมใหมากเกินกวาที่ไดตั้งคาไว และลดความดันของน้ําที่ผานวาลวไป
ทางดานทายวาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอ

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-172-55-bD

วาลวควบคุมการไหล และลดความดันชนิดควบคุมดวยโซลินอยด การเปด และปด ของวาลวจะตอบสนอง
ตอคําสั่งซึ่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟา โซลินอยดสามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
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Flow Control BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Hydraulic Control

IR-970-M0-50-RVZ

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลชนิดปกติเปดที่รวมเอาความสามารถของมิเตอรน้ําแบบสงผานกําลังจาก
ใบพัดดวยการเหนี่ยวนําดวยแมเหล็กเขากับวาลวควบคุมการไหลแบบ Diaphragm Actuator โดยจะทํา
หนาที่ควบคุมอัตราใชน้ําไมใหสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาไว โดยจะมี Pilot ควบคุมการไหลแบบใบพายซึ่งใบ
พายจะถูกติดตั้งขวางกระแสการไหลของน้ํา วาลวจะทําหนาที่เสมือนเปนมิเตอรวัดปริมาณน้ําและวาลว
ควบคุมหลักไปพรอมกัน โดยสามารถควบคุมผานเครื่องควบคุมการใชน้ําชลประทานได วาลวจะปดตัวเอง
เมื่อไดรับคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิก
Flow Control BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-970-M0-55-RV

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลชนิดควบคุมดวยโซลินอยด จะเปดและปดตามสัญญาณไฟฟา วาลวจะทํา
หนาที่เสมือนเปนมิเตอรวัดปริมาณน้ํา และวาลวควบคุมหลักไปพรอมกัน โดยควบคุมผานชุดโซลินอยดซึ่ง
สามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Hydraulic Control

IR-972-M0-50-RVZ

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลและลดความดันแบบปกติเปด ไดเพิ่มความสามารถในการลดความดันที่เขา
ไปในรุน IR-970-M0-50-RVZ โดยจะทําหนาที่ควบคุมการจายน้ําไมใหเกินกวาคาที่ตั้งไว และลดความดัน
ที่จายออกจากวาลวใหคงที่ และสม่ําเสมอตามที่ตั้งคาไว โดยจะทําหนาที่เสมือนเปนมิเตอรวัดปริมาณน้ํา
และวาลวควบคุมหลักไปพรอมกัน โดยสามารถควบคุมผานเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานได

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-972-M0-55-RV

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลและลดความดันชนิดควบคุมดวยโซลินอยด ไดเพิ่มความสามารถในการลด
ความดันเขาไปในวาลวรุน IR-970-M0-55-RV โดยจะเปด และปดตามสัญญาณไฟฟา วาลวจะทําหนาที่
เสมือนเปนมิเตอรวัดปริมาณน้ํา และวาลวควบคุมหลักไปพรอมกัน โดยสามารถควบคุมผานชุดโซลินอยด
ซึ่งสามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Automatic Metering Valve(AMV) IR-972-D2-RV
ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหล ลดความดันและตัดการจายน้ําอัตโนมัติ ที่เพิ่มความสามารถในการลดความ
ดัน และปดตัวเองทันทีโดยอัตโนมัติ เมื่อจายน้ําครบตามปริมาณที่ตั้งไว เขาไปในไฮโดรมิเตอรควบคุม
อัตราการไหลพื้นฐาน ทําใหมีความสามารถที่เปนอิสระตอกันถึง 3 ฟงกชัน
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Pressure Sustaining Control Valves (วาลวพยุงความดัน)
วาลวพยุงความดันชวยปกปองปม และระบบกระจายน้ํา ขึ้นอยูกับลักษณะติดตั้ง 2 แบบ :
 เมื่อติดตั้งในแนวเสนทอ (ขวางเสนทางการไหลปกติของน้ํา) จะชวยพยุงความดันดานเหนือวาลว เพื่อใหเพียงพอตอการใชงานของสวนที่อยูตนทาง ควบคุมการ
เติมน้ําในเสนทอ ควบคุมความดันที่ใชในการลางระบบกรอง ปองกันเสนทอวางเปลา และปองกันปมทํางานเกินกําลัง ฯลฯ
 เมื่อติดตั้งนอกแนวเสนทอ (แยกออกมาไมขวางเสนทางการไหลปกติ) จะชวยระบายความดันสวนเกินที่จะทําอันตรายตออุปกรณออกจากระบบ ปองกัน
อุปกรณปม และอุปกรณอื่นๆ ในระบบ

การประยุกตใชงาน
 ควบคุมการเติมน้ําในเสนทอ
 รักษาความดันใหพอเพียงในการปฏิบัติงานสําหรับสวนที่อยูตนทาง
 ปองกันทอวางเปลา
 เปนระบบไหลเวียนในระบบปม
 ระบบชลประทานที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
 ระบบชลประทานแบบ Manual ที่จะปรับปรุงใหควบคุมดวย
คอมพิวเตอรในอนาคต
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 ระบบชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ (IR-930-D2)
 เฝาระวัง และตรวจสอบการไหลจากระยะไกล และควบคุมการ
รั่วซึมในระบบ (IR-930-M0)
 พื้นที่อยูหางไกล และ/หรือ มีความตางระดับของพื้นที่มาก
( คุณสมบัติการควบคุมวาลวเพิ่มเติม 54 & 55)
 เครื่องกลจายน้ําชลประทาน
 ศูนยควบคุมการใหน้ําชลประทานในโรงเรือนเพาะชํา
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IR-430-50-R
Pressure Sustaining BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-430-50-RX

วาลวพยุงความดันแบบปกติเปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอ โดยเมื่อติดตั้งในแนวเสนทอจะพยุงความดัน
ดานเหนือวาลวไมใหลดต่ําลงกวาคาที่ตั้งไวโดยไมสนใจการเปลี่ยนแปลงของการไหลและความดันทางดานทาย
วาลว และเมื่อติดตั้งนอกแนวเสนทอวาลวพยุงความดันนี้จะระบายปริมาณน้ําและ/หรือความดันสวนเกินจาก
ที่ตั้งคาไวผานมาทางทายวาลว วาลวจะปดโดยตอบสนองตามคําสั่งซึ่งเปนสัญญาณไฮดรอลิก ชุดอุปกรณ
ควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรง ทนทาน ในการใชเปนวาลวหลัก
รุน IR-430-50-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติ เมื่อความดันในเสนทอเพิ่มสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาไว

IR-430-55-R
Pressure Sustaining BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-430-55-RX

วาลวพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด วาลวจะเปด และปดโดยตอบสนองตามสัญญาณไฟฟา ชุดอุปกรณ
ควบคุมโลหะ และวงจรทอนําความดันมีความแข็งแรง ทนทานในการใชเปนวาลวหลัก โซลินอยดสามารถ
ทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
รุน IR-430-55-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติ เมื่อความดันในเสนทอเพิ่มสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาไว
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IR-130-50
Pressure Sustaining BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-130-50-X

วาลวพยุงความดันแบบปกติเปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอ โดยจะพยุงความดันดานเหนือวาลวไมใหลด
ต่ําลงกวาคาที่ตั้งไว โดยไมสนใจการเปลี่ยนแปลงของการไหลและความดันทางดานทายวาลว เมื่อติดตั้งในแนว
เสนทอ วาลวพยุงความดันนี้จะระบายปริมาณน้ําและ/หรือความดันสวนเกินจากที่ตั้งคาไวผานมาทางทายวาลว
วาลวจะปดโดยตอบสนองตามคําสั่งซึ่งเปนสัญญาณไฮดรอลิก
รุน IR-130-50-X จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติ เมื่อความดันในเสนทอเพิ่มสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาไว

IR-130-55
Pressure Sustaining BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-130-55-X

วาลวพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด โดยวาลวจะเปดและปดโดยตอบสนองตามสัญญาณไฟฟา โซลินอยด
สามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
รุน IR-130-55-X จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติ เมื่อความดันในเสนทอเพิ่มสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาไว
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Pressure Sustaining
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Hydraulic Control

IR-930-M0-50-R
IR-930-M0-50-RX

ไฮโดรมิเตอรพยุงความดันชนิดปกติเปด ที่รวมเอาความสามารถของมิเตอรวัดปริมาณน้ําแบบสงผานกําลังจาก
ใบพัดดวยการเหนี่ยวนําของแมเหล็ก เขากับวาลวพยุงความดัน และ Diaphragm Actuator โดยจะทําหนาที่วัด
ปริมาณน้ําที่ไหลผานพรอมพยุงความดันดานเหนือวาลวไมใหลดต่ํากวาคาที่ไดตั้งไว และจะปดวาลวเมื่อไดรับ
คําสั่งเปนสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก ทําหนาที่เสมือนมิเตอรวัดปริมาณน้ํา และวาลวพยุงความดันซึ่ง
สามารถใชรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานได อุปกรณควบคุมโลหะและวงจรทอนําความดันมีความ
แข็งแรงมั่นคง และทนทานในการใชงาน
รุน IR-930-M0-50-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติ เมื่อความดันในเสนทอเพิ่มสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาไว

Pressure Sustaining
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-930-M0-55-R
IR-930-M0-55-RX

ไฮโดรมิเตอรพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด จะเปดและปดตามสัญญาณไฟฟา อุปกรณควบคุมโลหะและ
วงจรทอนําความดันมีความแข็งแรงมั่นคง และทนทานในการใชงาน โซลินอยดสามารถใชงานรวมกับเครื่อง
ควบคุมการใชน้ําชลประทานทั่วไปได
รุน IR-930-M0-55-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติ เมื่อความดันในเสนทอเพิ่มสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาไว

IR-930-D2-R
Pressure Sustaining
BERMAD Automatic Metering Valve (AMV)

IR-930-D2-RX

ไฮโดรมิเตอรพยุงความดัน และตัดการจายน้ําอัตโนมัติ ที่รวมเอาความสามารถในการปดตัวเองโดยอัตโนมัติ
ทันทีที่วัดปริมาณน้ําไหลผานไดครบตามปริมาณที่ไดตั้งเอาไว เขากับวาลวพยุงความดัน ชนิด Diaphragm
Actuator
รุน IR-930-D2-RX จะเปดวาลวอยางเต็มที่โดยอัตโนมัติ เมื่อความดันในเสนทอเพิ่มสูงเกินกวาที่ไดตั้งคาไว
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Filter Station Control Valves (วาลวควบคุมสถานีกรองน้ํา)
วิธีการหนึ่งที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการทําความสะอาดวัสดุกรอง เชน ทราย หินกรวด แผนดิสกหรือตะแกรงกรองสิ่งสกปรกในชุดกรองน้ํา ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งที่
มีความสําคัญในระบบใหน้ําชลประทานก็คือ การลางแบบใหน้ําไหลยอนสวนทางกลับ (Backwash) โดยใช วาลวลางชุดกรองแบบไหลยอนกลับ ซึ่งจะปดชอง
ทางดานที่น้ําไหลเขาตัวกรองแลวใหน้ําไหลยอนกลับผานตัวกรองในทิศตรงกันขาม เพื่อระบายออกอีกชองทางหนึ่ง ดวยความเร็วของน้ําและผลตางของความดันจะ
สรางแรงไฮดรอลิกซึ่งจะไปชะลางสิ่งสกปรกที่เกาะเคลือบผิวหนาของวัสดุกรองทิ้งออกสูภายนอกระบบ และการใช วาลวควบคุมการไหลสําหรับระบบลางชุดกรอง
จะชวยจํากัดอัตราการไหลของน้ําที่ไหลยอนกลับผานชุดกรองเพื่อปกปองวัสดุกรองจากอัตราการไหลของน้ําที่เร็วเกินไป หรือความดันของน้ําที่มากเกินไป

การประยุกตใชงาน
 ระบบลางชุดกรองอัตโนมัติแบบไหลยอนกลับ ของระบบสถานีกรองซึ่งตอเรียงกันหลายตัว
- วัสดุกรองแบบกรวด
- วัสดุกรองแบบทราย
- วัสดุกรองแบบแผนจาน
- วัสดุกรองแบบตะแกรง
 ระบบลางกรองเดี่ยวอัตโนมัติแบบไหลยอนกลับ
 ติดตั้งไดทั้งแบบ Angle และแบบ Straight (IR-350 Series, Double Chamber Valves)
 จํากัดอัตราการไหลยอนกลับของน้ําที่นําไปลางตัวกรอง (IR-470-beKU, IR-170-beU)
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Filter Backwash Hydraulic
BERMAD Valve, 2x2 Plastic

IR-2x2-350-P

เปนวาลวขนาดกะทัดรัดแบบ 3 ทาง ในรูปทรงตัว T ผลิตจากพลาสติกเสริมแรง เปนวาลว
Diaphragm ชนิด Double Chamber Actuator ออกแบบมาเพื่อควบคุมการลางชุดกรอง
โดยอัตโนมัติดวยทางน้ําเขา และออกขนาด 2 นิ้ว เมื่อไดรับสัญญาณกระตุนการทํางาน
ชิ้นสวนของลิ้นวาลวจะปดชองทางน้ําเขาอยางสนิท และเปดชองทางน้ําทิ้งใหระบายสิ่ง
สกปรกที่มากับน้ําที่ไหลยอนกลับออกทิ้งไป ดวยการเคลื่อนที่ของลิ้นวาลวในระยะทางที่สนั้
ทําใหการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําเปนไปอยางราบเรียบ ประหยัดน้ํา ปองกันน้ําทิ้งไหล
นองทวมพื้นที่สถานีกรอง และปองกันน้ําสกปรกผสมเขากับน้ําสะอาด
รุน IR-2x2-350-P มีทั้งแบบการไหลทํามุม Angle Flow (A) และแบบการไหลแนวตรง
Straight Flow (S)

Filter Backwash Hydraulic
BERMAD Valve, 2x2 Metal Body

IR-2x2-350-R

เปนวาลวในลักษณะเดียวกับรุน IR-2x2-350-P แตตัวเรือนผลิตจากโลหะ(ทองเหลือง) ทําให
มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน มากขึ้น

Filter Backwash Hydraulic
BERMAD Valve, 3x3 Plastic

IR-3x3-350-P

เปนวาลวในลักษณะเดียวกับรุน IR-2x2-350-P แตมีทางน้ําเขา และออก ขนาด 3 นิ้ว

Filter Backwash Hydraulic
BERMAD Valve, 3x3 Metal Body

IR-3x3-350-I

เปนวาลวในลักษณะเดียวกับรุน IR-2x2-350-P แตตัวเรือนผลิตจากโลหะ(เหล็กหลอ) และมี
ทางน้ําเขา และออก ขนาด 3 นิ้ว
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Filter Backwash Hydraulic
BERMAD Valve, 4x3 Metal

IR-4x3-350-A-I

เปนวาลวขนาดกะทัดรัดแบบ 3 ทาง ในรูปทรงตัว T ผลิตจากโลหะ เปนวาลว Diaphragm ชนิด
Single Chamber Actuator ออกแบบมาเพื่อสําหรับการ Backwash ระบบชุดกรอง มีทางน้ําเขา
ขนาด 4” และทางน้ําออกขนาด 3” ในการตอบสนองตอสัญญาณกระตุนการทํางานชิ้นสวน
ของลิ้นวาลวจะปดชองทางน้ําเขาอยางแนนสนิท และเปดชองทางน้ําทิ้ง ใหน้ําที่ไหลยอนกลับพัด
พาเอาสิ่งสกปรกไหลทิ้งออกไป ดวยการเคลื่อนที่ของลิ้นวาลวที่มีระยะทางสั้นทําใหการเปลี่ยนทิศ
ทางการไหลของน้ําเปนไปอยางราบรื่น ประหยัดน้ํา ปองกันน้ําทิ้งไหลนองทวมพื้นที่สถานีกรอง
และปองกันน้ําสกปรกปนเขากับน้ําสะอาด ดวยโครงสรางวาลวที่ผลิตจากโลหะทําใหมนั่ ใจใน
ความแข็งแรง ทนทาน ในการใชงาน

Filter Backwash Hydraulic
BERMAD Valve, 4x4 Metal

IR-4x4-350-A-I

เปนวาลวในลักษณะเดียวกับรุน IR-4x3-350-A-I แตออกแบบใหรองรับอัตราการไหล เพื่อลางสิ่ง
สกปรกไดสูงเปนพิเศษ ดวยทางน้ําเขาและออกขนาด 4”
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Filter Backwash Flow Control
BERMAD Valve

IR-470-beKU

วาลวควบคุมการไหลชนิดปกติเปด อาศัยความดันในเสนทอในการทํางาน ควบคุมอัตราการไหล
ยอนกลับของ Backwash ใหไมสูงเกินกวาคาที่ตั้งเอาไว โดย Pilot ควบคุมการไหลที่ชวยในการ
ทํางานดังกลาว จะตอบสนองตอผลตางของความดัน ΔP ซึ่งสงผานมาจากชุด Orifice ที่ติดตั้ง
อยูดานเหนือวาลว วาลวจะปดโดยตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก

Filter Backwash Flow Control
BERMAD Valve

IR-170-beU

วาลวควบคุมการไหลแบบปกติเปดในลักษณะเดียวกับรุน IR-470-beKU ดังที่กลาวมาแลว
เพียงแตรุนนี้ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงพิเศษ
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สถานีควบคุมน้ําในแปลงเพาะปลูก (Infield Head-Works) จะถูกติดตั้งที่ปากทางเขาของเสนทอกระจายน้ําและเสนทอ
แขนงซึ่งเปนจุดเชื่อมตอกับระบบทอสงจายน้ํา เปนอุปกรณควบคุมจุดสุดทายกอนทีจ่ ะเขาสูระบบทอกระจายน้ํา สามารถ
เลือกใชการควบคุมเปด / ปดจากระยะไกลไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งโดยสัญญาณไฮดรอลิก หรือสัญญาณไฟฟา ซึ่งยัง
สามารถใชงานรวมกับคุณสมบัติในการควบคุมอื่นไดอีกมากมาย
 ควบคุมการสลับเปลี่ยนพื้นที่รดน้ํา, พรอมวัดปริมาณน้าํ ที่ไหลผานโดยอาจสงคามาแสดงผลยังอุปกรณ ควบคุม
ระบบชลประทาน
 ควบคุม และรักษาปริมาณน้าํ และความดันใหเพียงพอตอการใชงานในระบบตามทีไ่ ดออกแบบไว
 จัดแบงพืน
้ ที่ใหน้ําตามระดับความดันใชงาน, ปองกันระบบทอกระจายน้ํา และทอแขนงจากความดันมากเกิน
 บริหารจัดการระบบชลประทานที่มีความแตกตางกัน เพือ
่ ใหไดผลตามความตองการ และเกิดความเหมาะสมกับ
ความตองการของพืชแตละชนิด และระยะการเจริญเติบโต
 ระบบจัดการรวมของสถานีกรองสุดทาย และสถานีผสมปุยลงในน้ําชลประทานในพื้นที่แปลงเพาะปลูก
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(สถานีควบคุมน้ําในแปลงเพาะปลูก)
(แนวทอจายน้ําในแปลงเพาะปลูก)
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Infield Head Works
Applications Guide

(ควบคุมการเปด / ปดน้ํา)

(ลดความดันน้ําชนิดมาตรฐาน)

(ลด และพยุงความดันน้ํา)

(ลดความดันน้ําสําหรับเทปน้ําหยด)

(ควบคุมการไหล)

(พยุงความดันน้ํา)

(ควบคุมการไหล และลดความดันน้ํา)
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On / Off Control

On/Off Control Valves (วาลวควบคุมการเปด/ปด)
เปนวาลวเปด/ปด ที่ทํางานโดยใชสัญญาณไฮดรอลิกหรือสัญญาณไฟฟาในการควบคุม ซึ่งสามารถสั่งการทํางานไดโดยตรงที่ตัววาลวหรือสงสัญญาณสั่งงานจาก
ระยะไกลก็ได การเลือกชนิดของวาลว และสถานะปกติของวาลว(เปดหรือปด) ขึ้นอยูกับการออกแบบใหเหมาะกับความตองการของระบบควบคุม และระดับ
ความสามารถของวาลวที่ตองการ

การประยุกตใชงาน
 ระบบชลประทานที่ควบคุมดวยอุปกรณคอมพิวเตอร
 ระบบชลประทานที่ควบคุมแบบ Manual ซึ่งสามารถปรับปรุงให
ควบคุมดวยคอมพิวเตอรได
 ระบบชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ (IR-900-D0, IR-900-DD)
 ระบบที่อยูหางไกล และ/หรือ มีความตางระดับของพื้นที่มาก
(คุณสมบัติการควบคุมวาลวเพิ่มเติม 54 & 55)
 เฝาระวัง และตรวจสอบการไหลจากระยะไกล และควบคุมการรั่วซึม
ในระบบ (IR-900-M0)
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Hydraulic Control BERMAD Valve

IR-405-Z

วาลวควบคุมการเปด-ปด ที่ทํางานดวยหลักการไฮดรอลิก โดยใชไดอะแฟรมควบคุมการเปด หรือปด
วาลว โดยจะตอบสนองตอคําสั่งที่เปนสัญญาณไฮดรอลิกจากภายในบริเวณนั้น หรือจากระยะไกล
ออกไป

Hydraulic Control BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-405-54-KX

วาลวควบคุมการเปด-ปดแบบปกติปด โดยอาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะเปดโดยตอบสนอง
ตามความดันจากภายนอกระบบ และจะปดเมื่อสัญญาณความดันดังกลาวหายไป

Solenoid Controlled BERMAD Valve

IR-410-KX

วาลวควบคุมการเปด-ปดดวยโซลินอยด ทําใหแรงดันในเสนทอไปขับเคลื่อนกลไกไฮดรอลิก ใหวาลว
เปด หรือปด โดยจะตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฟฟา โซลินอยดสามารถทํางานรวมกับเครื่อง
ควบคุมการใหน้ําทั่วไปได และยังมีคุณสมบัติสั่งงานแบบ Manual อีกดวย
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Infield Head Works
On / Off Control

Hydraulic Control BERMAD Valve

IR-105-Z

วาลวควบคุมการเปด-ปด ที่ทํางานดวยหลักการไฮดรอลิก โดยใชไดอะแฟรมควบคุมการเปด หรือปด
วาลว โดยจะตอบสนองตอคําสั่งที่เปนสัญญาณไฮดรอลิกจากภายในบริเวณนั้น หรือจากระยะไกล

Hydraulic Control BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-105-54-X

วาลวควบคุมการเปด-ปดแบบปกติปด โดยอาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะเปดโดยตอบสนอง
ตามความดันจากภายนอกระบบ และจะปดเมื่อสัญญาณความดันดังกลาวหายไป

Solenoid Controlled BERMAD Valve

IR-110-X

วาลวควบคุมการเปด-ปดดวยโซลินอยด ทําใหแรงดันในเสนทอไปขับเคลื่อนกลไกไฮดรอลิก ใหวาลว
เปด หรือปด โดยจะตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฟฟา โซลินอยดสามารถทํางานรวมกับเครื่อง
ควบคุมการใหน้ําทั่วไปได และยังมีคุณสมบัติสั่งงานแบบ Manual อีกดวย

Solenoid Controlled BERMAD Valve
with 2-Way Internal Controls

IR-110-N1-2W

วาลวควบคุมการเปด-ปดดวยโซลินอยดแบบ 2 ทาง ทํางานดวยหลักการไฮดรอลิกพรอมดวยวงจร
ควบคุมน้ําที่ปอนเขาและระบายออกไหลเวียนอยูภายใน วาลวจะเปดหรือปดอยางแนนสนิทโดย
ตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฟฟาที่ควบคุมใหโซลินอยดทําการเปดหรือปดวงจรไฮดรอลิก โซลิ
นอยดสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได และยังมีคุณสมบัติสั่งงานแบบ
Manual
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Infield Head Works
On / Off Control

Hydrometer BERMAD

IR-900-M0-Z

with Magnetic Drive

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการเปด-ปด ประกอบดวยมิเตอรวัดน้ําแบบ Woltman ซึ่งมีใบพัดอยูในแนวดิ่ง
สงกําลังไปขับเคลื่อนกลไกบันทึกคาบนหนาปดดวยการเหนี่ยวนําของแมเหล็ก และวาลวควบคุมชนิด
Diaphragm Actuator สามารถใชประโยชนเปนไดทั้งมิเตอรวัดปริมาณน้ํา และวาลวหลัก และใช
ทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานได

Hydrometer BERMAD
Magnetic Drive,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-900-M0-54-KX

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการเปด-ปดแบบปกติปด สงกําลังไปขับเคลื่อนกลไกบันทึกคาบนหนาปดดวยการ
เหนี่ยวนําของแมเหล็ก โดยอาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะเปดโดยตอบสนองตามความดันจาก
ภายนอกระบบ และจะปดเมื่อสัญญาณความดันดังกลาวหายไป

Hydrometer BERMAD,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-910-KX

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการเปด-ปดควบคุมดวยโซลินอยด สงกําลังไปขับเคลื่อนกลไกบันทึกคาบนหนาปด
ดวยการเหนี่ยวนําของแมเหล็ก การปด/เปดจะตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฟฟา โซลินอยดสามารถ
ทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมการสั่งงานแบบ Manual

Automatic Metering Valve (AMV) BERMAD

IR-900-D0

ไฮโดรมิเตอรตัดการจายน้ําอัตโนมัติทันทีที่ปริมาณน้ําไหลผานวาลวครบตามที่ตั้งคาไว ดวยการติดตั้ง
กลไกชุด Pilot ปดวาลวอัตโนมัติไวภายใน สามารถควบคุมการจายน้ําผานวาลวตามปริมาณที่ตองการ
อยางแมนยําไดโดยไมตองใชระบบคอมพิวเตอร

Automatic Metering Valve (AMV) BERMAD
for Sequential Irrigation

IR-900-DD

ไฮโดรมิเตอรตัดการจายน้ําตามลําดับอัตโนมัติ ดวยการติดตั้ง Pilot ควบคุมการปดวาลวตามลําดับ
การทํางานเขาไป โดยเมื่อเปดจะสงสัญญาณไปยังมิเตอรอัตโนมัติตัวอื่นใหปด และเมื่อมิเตอรปดตัวเอง
ลงแลว จึงจะสงสัญญาณใหมิเตอรวัดปริมาณน้ําอัตโนมัติตัวถัดไปเริ่มจายใหครบตามที่ไดตั้งคาเอาไว
ในการทํางานรวมกันของกลุมมิเตอรอัตโนมัติ จะตอเชื่อมกับมิเตอรอัตโนมัติตัวอื่นๆ โดยผานทอนํา
ความดัน และปฏิบัติงานตามลําดับ ซึ่งทําใหสามารถควบคุมการทํางานชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ
โดยไมจําเปนตองใชระบบคอมพิวเตอรเขามาเกี่ยวของ
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Infield Head Works
Pressure Reducing Standard

Pressure Reducing Control Valves for Standard Systems
(วาลวลดความดัน สําหรับระบบมาตรฐาน)
การถายเทน้ําจากทอสง จายเขาสูระบบทอกระจายน้ํายอยและทอแขนงซึ่งตองการแรงดันนอยกวา ทําใหจําเปนตองมีการปองกันระบบจากแรงดันสวนที่มากเกิน โดย
การใชวาลวลดความดันเพื่อใหระบบสามารถสงจายความดันที่ต่ํากวาและคงที่อยางสม่ําเสมอใหกับระบบกระจายน้ํา ทําใหสามารถรักษาความดันไดตามที่ออกแบบ
ระบบใหสอดคลองกับความตองการของพืช, อุปกรณสําหรับใหน้ํา, ตําแหนงของระบบในแปลง, ระดับสูง-ต่ําของพื้นที่ และอื่นๆ ได

การประยุกตใชงาน
 ระบบลดความดัน
 ระบบที่ตองมีการจายความดันหลายระดับ (วงจรควบคุมแบบ 3 ทาง)
 ศูนยกลางการกระจายน้ําของระบบ
 ระบบชลประทานที่ควบคุมดวยอุปกรณคอมพิวเตอร
 ระบบชลประทานที่ควบคุมแบบ Manual ที่สามารถปรับปรุงใหควบคุม
ดวยคอมพิวเตอรได
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 ระบบชลประทานกึ่งอัตโนมัติ (IR-920-D0)
 เฝาระวัง และตรวจจับการไหลจากระยะไกล และควบคุมการรั่วซึมใน
ระบบ (IR-920-M0)
 พื้นที่อยูหางไกล และ/หรือ ระบบที่มีความตางระดับของพื้นที่มากๆ
(คุณสมบัติการควบคุมวาลวเพิ่มเติม 54 & 55)
 ศูนยกลางการควบคุมระบบน้ําชลประทานในโรงเรือนเพาะชํา

Infield Head Works
Pressure Reducing Standard

IR-420-KXZ
Pressure Reducing
BERMAD Valve

IR-420-RXZ

วาลวลดความดันแบบอาศัยความดันจากในเสนทอ ทําหนาที่ลดความดันที่สูงกวาของน้ําดานเหนือ
วาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอตามคาที่ตั้งไวเมื่อออกมาดานทายวาลว วาลวจะเปดอยาง
เต็มที่โดยอัตโนมัติเมื่อคาความดันดานทายวาลวลดต่ําลงกวาคาที่ตั้งไว เปน Globe วาลวที่ล้ําหนา
ดวยการออกแบบการไหลอยางมีประสิทธิภาพและวัสดุชวยรับแรงและความสมดุลของไดอะแฟรม
อยางสมบูรณ ไมมีสิ่งกีดขวางเสนทางการไหล สามารถทํางานปรับคาในอัตราการไหลต่ําๆ ไดอยาง
ดีเยี่ยม และลดปญหาในการทํางาน อายุการใชงานยาวนาน
วาลวรุน IR-420-RXZ ประกอบดวยอุปกรณชุดควบคุมที่เปนโลหะ
Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-420-50-KXZ
IR-420-50-RXZ

วาลวลดความดันแบบปกติเปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน วาลวจะปดโดย
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอกระบบ
วาลวรุน IR-420-50-RXZ ประกอบดวยอุปกรณชุดควบคุมที่เปนโลหะ
Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Normally Closed with Relief Override

IR-420-54-KX
IR-420-54-3Q-KX

วาลวลดความดันแบบปกติปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน วาลวจะเปดโดย
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อคําสั่งสัญญาณหายไป
สวนในวาลวรุน IR-420-54-3Q-KX ยังมีคุณสมบัติของวาลวระบายความดันรวมอยูดวย โดยจะ
ทําหนาที่เปนวาลวระบายความดันเพื่อชวยปกปองระบบเมื่อวาลวอยูในสถานะปด

Pressure Reducing
BERMAD Valve
With Solenoid Control

Pressure Reducing
BERMAD Valve
Solenoid Controlled with Relief Override

IR-420-55-KX
IR-420-55-3Q-KX

วาลวลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด อาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะปดหรือเปดโดย
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาซึ่งสั่งการทํางานผานโซลินอยด โซลินอยดสามารถทํางาน
รวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมการสั่งงานแบบ Manual
สวนในวาลว รุน IR-420-55-3Q-KX ยังมีคุณสมบัติของวาลวระบายความดันรวมอยูดวย โดยจะทํา
หนาที่เปนวาลวระบายความดันเพื่อชวยปกปองระบบเมื่อวาลวอยูในสถานะปด
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Infield Head Works
Pressure Reducing Standard

Pressure Reducing
BERMAD Valve

IR-120-XZ

วาลวลดความดันแบบอาศัยความดันจากในเสนทอ ทําหนาที่ลดความดันที่สูงกวาของน้ําดานเหนือ
วาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอตามคาที่ตั้งไวเมื่อออกมาดานทายวาลว วาลวจะเปดอยาง
เต็มที่โดยอัตโนมัติเมื่อคาความดันดานทายวาลวลดต่ําลงกวาคาที่ตั้งไว วาลวผลิตจากพลาสติก
คุณภาพสูง มีความทนทาน รูปทรงวาลวเปนลักษณะตัว Y เพื่อใหน้ําไหลผานไดอยางสะดวก แผน
ไดอะแฟรมที่ยืดหยุน และตัวปลั๊กลิ้นวาลวที่ทนตอสารเคมีและ cavitation ไดสูง ชวยใหรับอัตราการ
ไหลไดสูง มีความมั่นคงและถูกตองแมนยํา ดวยการปดวาลวที่นุมนวล

Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-120-50-XZ

วาลวลดความดันแบบปกติเปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน วาลวจะปดโดย
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอกระบบ

Pressure Reducing
BERMAD Valve,

IR-120-54-X

Normally Closed with Hydraulic Relay

Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Normally Closed with Relief Override

IR-120-54-3Q-X

วาลวลดความดันแบบปกติปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน วาลวจะเปดโดย
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อคําสั่งสัญญาณหายไป
สวนในวาลวรุน IR-120-54-3Q-X ยังมีคุณสมบัติของวาลวระบายความดันรวมอยูดวย โดยจะทํา
หนาที่เปนวาลวระบายความดันเพื่อชวยปกปองระบบเมื่อวาลวอยูในสถานะปด

Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control

Pressure Reducing
BERMAD Valve
Solenoid Controlled with Relief Override

IR-120-55-X

IR-120-55-3Q-X

วาลวลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด อาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะปดหรือเปดโดย
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาซึ่งสั่งการทํางานผานโซลินอยด โซลินอยดสามารถทํางาน
รวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมการสั่งงานแบบ Manual
สวนในวาลว รุน IR-120-55-3Q-X ยังมีคุณสมบัติของวาลวระบายความดันรวมอยูดวย โดยจะทํา
หนาที่เปนวาลวระบายความดันเพื่อชวยปกปองระบบเมื่อวาลวอยูในสถานะปด
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Infield Head Works
Pressure Reducing Standard

Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,

IR-920-MO-KXZ

Magnetic Drive

IR-920-MO-RXZ

ไฮโดรมิเตอรลดความดัน ประกอบดวยมิเตอรวัดปริมาณน้ําแบบ Woltman และวาลวควบคุมการลด
ความดันแบบ Diaphragm Actuator สามารถเปนไดทั้งมิเตอรวัดปริมาณน้ํา และวาลวหลักใน
ตัวเอง ทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําได ทําหนาที่ลดความดันที่สูงกวาของน้ําดานเหนือ
วาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอตามที่ตั้งคาไวเมื่อออกมาดานทายวาลว และจะเปดเต็มที่โดย
อัตโนมัติเมื่อความดันดานทายวาลวลดต่ํากวาที่ตั้งคาไว
วาลวรุน IR-920-M0-RXZ ประกอบดวยอุปกรณชุดควบคุมที่เปนโลหะ
Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Hydraulic Control

IR-920-MO-50-KXZ
IR-920-MO-50-RXZ

ไฮโดรมิเตอรลดความดันแบบปกติเปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน วาลวจะปด
โดยตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอกระบบ
รุน IR-920-M0-50-RXZ ประกอบดวยอุปกรณชุดควบคุมที่เปนโลหะ
Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-920-MO-54-KX

ไฮโดรมิเตอรลดความดันแบบปกติปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน วาลวจะเปด
โดยตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อคําสั่งสัญญาณหายไป
Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-920-MO-55-KX

ไฮโดรมิเตอรลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด อาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะปดหรือเปด
โดยตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟา โดยสั่งการทํางานผานชุดโซลินอยดที่สามารถทํางาน
รวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมการสั่งงานแบบ Manual
Pressure Reducing
BERMAD Automatic
Magnetic Valve (AMV)

IR-920-DO-KX

ไฮโดรมิเตอรลดความดันและตัดการจายน้ําอัตโนมัติ เปนการรวมเอามิเตอรวัดปริมาณน้ําแบบ
Woltman เขากับวาลวควบคุมการลดความดันแบบ Diaphragm Actuator พรอมชุดกลไก Pilot ปด
วาลวอัตโนมัติ และชุด Pilot ลดความดันแบบ 3 ทาง โดยทําหนาที่ลดความดันที่สูงกวาของน้ําดาน
เหนือวาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่าํ เสมอตามที่ตั้งคาไวเมื่อออกมาดานทายวาลว และจะเปด
เต็มที่โดยอัตโนมัติเมื่อความดันดานทายวาลวลดต่ํากวาที่ตั้งคาไว และเมื่อปริมาณน้ําที่ไหลผาน
ครบตามที่ตั้งคาไว วาลวก็จะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ
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Pressure Reducing Drip-Tape

Pressure Reducing Valves for Drip-Tape Applications
(วาลวลดความดัน สําหรับระบบน้ําหยด)
ระบบที่ใชความดันทํางานต่ําและคอนขางบอบบางอยางในทอแขนงของระบบเทปน้ําหยดจําเปนตองมีการดูแลเปนพิเศษ ทั้งการเลือกใช และความสามารถในการ
ทํางานของวาลวลดความดัน วาลวลดความดันสําหรับระบบน้ําหยดของ BERMAD จะใชรวมกับ Servo Pilot ซึ่งไดถูกออกแบบมาเปนพิเศษ โดยจะใชควบคุมความ
ดันที่ต่ํามากๆ ได (0.5 bar ; 7 psi) และเมื่อใชรวมกับ Needle valve ทําใหการทํางานมีความแมนยําสูง และรักษาความดันไดอยางสม่ําเสมอ

การประยุกตใชงาน
 ระบบที่ควบคุมแบบ Manual แตสามารถปรับปรุงใหควบคุมดวย
คอมพิวเตอรได
 ระบบชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ (IR-920-D0)
 เฝาระวัง และตรวจจับการไหลจากระยะไกล และควบคุมการรั่วซึมในระบบ
(IR-920-M0)
 พื้นที่หางไกล และ/หรือ ระบบที่มีความตางระดับของพื้นที่มากๆ
(คุณสมบัติการควบคุมวาลวเพิ่มเติม 54 & 55)

 ระบบน้ําหยด
 ระบบทอน้ําหยดแบบไมมีการชดเชยความดัน
 ระบบที่ตั้งคาความดันใชงานต่ํา
 ระบบลดความดัน
 ระบบที่มีการจายความดันหลายระดับ
 ระบบชลประทานที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
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Pressure Reducing Drip-Tape

Pressure Reducing
BERMAD Valve
For Drip-Tape Applications

IR-420-bKZ
IR-420-bRZ

วาลวลดความดันสําหรับเทปน้ําหยด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน ทําหนาที่ลด
ความดันที่สูงกวาของน้ําดานเหนือวาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอในระดับความดันที่ต่ํามาก
ตามที่ตั้งคาไว เปน Globe วาลวที่ล้ําหนาดวยการออกแบบการไหลอยางมีประสิทธิภาพ พรอมดวย
ไดอะแฟรมที่มีความสมดุลและรองรับแรงไดอยางสมบูรณ ไมมีสิ่งกีดขวางเสนทางการไหล สามารถ
ทํางานปรับคาในอัตราการไหลต่ําๆ ไดอยางดีเยี่ยม และลดปญหาในการทํางาน ทําใหมีอายุการใช
งานที่ยาวนาน
Pressure Reducing
BERMAD Valve

IR-420-50-bKZ

with Hydraulic Control
For Drip-Tape Applications

IR-420-50-bRZ

วาลวลดความดันสําหรับเทปน้ําหยดแบบปกติเปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน
วาลวจะปดโดยตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอกระบบ
วาลวรุน IR-420-50-bRZ ประกอบดวยอุปกรณชุดควบคุมที่เปนโลหะ
Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay
For Drip-Tape Applications

IR-420-54-bK

Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Normally Closed with Relief Override
For Drip-Tape Applications

IR-420-54-3Q-bK

วาลวลดความดันสําหรับเทปน้ําหยดแบบปกติปด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน
วาลวจะเปดโดยตอบสนองตามคําสั่งของสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อคําสั่ง
สัญญาณหายไป
สวนในวาลวรุน IR-420-54-3Q-bK ยังมีคุณสมบัติของวาลวระบายความดันรวมอยูดวย โดยจะทํา
หนาที่เปนวาลวระบายความดันเพื่อชวยปกปองระบบเมื่อวาลวอยูในสถานะปด
Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control
For Drip-Tape Applications

IR-420-55-bK

Pressure Reducing
BERMAD Valve
Solenoid Controlled with Relief Override
For Drip-Tape Applications

IR-420-55-3Q-bK

วาลวลดความดันสําหรับเทปน้ําหยดควบคุมดวยโซลินอยด อาศัยความดันจากในเสนทอ วาลวจะ
ปดหรือเปด โดยตอบสนองตามคําสั่งของสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับ
เครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual
สวนในวาลว รุน IR-420-55-3Q-bK ยังมีคุณสมบัติของวาลวระบายความดันรวมอยูดวย โดยจะทํา
หนาที่เปนวาลวระบายความดันเพื่อชวยปกปองระบบเมื่อวาลวอยูในสถานะปด
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Pressure Reducing
BERMAD Valve
For Drip-Tape Applications

IR-120-bZ

วาลวลดความดันสําหรับเทปน้ําหยด อาศัยความดันจากภายในเสนทอในการทํางาน ทําหนาที่ลดความ
ดันที่ผานออกดานทายวาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอในระดับความดันที่ต่ํามากตามที่ไดตั้งคา
เอาไว เพื่อใหเหมาะกับเทปน้ําหยด ผลิตดวยวิศวกรรมพลาสติกระดับงานอุตสาหกรรม การออกแบบ
วาลวในลักษณะ “hYflow” ทําใหเกิดลักษณะการไหลที่ไหลผานไดตลอด “Look through” พรอมดวย
แผนไดอะแฟรมที่มคี วามยืดหยุนสูง และชุดปดกั้นน้ํา(guided plug) มีการเคลื่อนที่อยางมั่นคง แมนยํา
ทนทานตอสารเคมี และการเกิด Cavitation สามารถควบคุมไดอยางแมนยํา รองรับอัตราการไหลสูงๆ
ได และปดวาลวดวยความนุมนวล
Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Hydraulic Control
For Drip-Tape Applications

IR-120-50-bZ

วาลวลดความดันสําหรับเทปน้ําหยดชนิดปกติเปด ทํางานโดยอาศัยความดันภายในเสนทอ การปด
วาลวตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะเปดเมื่อสัญญาณดังกลาวหายไป
Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay
For Drip-Tape Applications

IR-120-54-b

Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Normally Closed with Relief Override
For Drip-Tape Applications

IR-120-54-3Q-b

วาลวลดความดันสําหรับเทปน้ําหยดชนิดปกติปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ การเปด
วาลวตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อสัญญาณดังกลาวหายไป
ในรุน IR-120-54-3Q-b ยังมีคุณสมบัติของวาลวระบายความดันรวมอยูดวย โดยจะทําหนาที่เปนวาลว
ระบายความดันเพื่อชวยปกปองระบบเมื่อวาลวอยูในสถานะปด
Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control
For Drip-Tape Applications

IR-120-55-b

Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Solenoid Controlled with Relief Override
For Drip-Tape Applications

IR-120-55-3Q-b

วาลวลดความดันสําหรับเทปน้ําหยดควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสน
ทอ การเปดหรือปดจะตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับ
เครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual
ในรุน IR-120-55-3Q-b ยังมีคุณสมบัติของวาลวระบายความดันรวมอยูดวย โดยจะทําหนาที่เปนวาลว
ระบายความดันเพื่อชวยปกปองระบบเมื่อวาลวอยูในสถานะปด
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Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive For Drip-Tape Applications

IR-920-M0-bKZ
IR-920-M0-bRZ

ไฮโดรมิเตอรลดความดัน เปนทั้งมิเตอรวัดปริมาณน้ํา และวาลวควบคุมหลักในตัวเดียวกัน สามารถ
ใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานได ทําหนาที่ลดความดันในระบบทอดานทายวาลว
ใหอยูในระดับที่ต่ํามากและคงที่อยางสม่ําเสมอ ซึ่งเหมาะกับการทํางานของระบบเทปน้ําหยด
รุน IR-920-M0-bRZ ประกอบดวยอุปกรณชุดควบคุมที่เปนโลหะ

Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,

IR-920-M0-50-bKZ

Magnetic Drive with Hydraulic Control
For Drip-Tape Applications

IR-920-M0-50-bRZ

ไฮโดรมิเตอรลดความดันแบบปกติเปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ จะปดโดย
ตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และเปดเมื่อสัญญาณดังกลาวหายไป
รุน IR-920-M0-50-bRZ ประกอบดวยอุปกรณชุดควบคุมที่เปนโลหะ
Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive,
Normally Closed with Hydraulic Relay
For Drip-Tape Applications

IR-920-M0-54-bK

ไฮโดรมิเตอรลดความดันแบบปกติปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ จะเปดโดย
ตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อคําสั่งดังกลาวหายไป

Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control
For Drip-Tape Applications

IR-920-M0-55-bK

ไฮโดรมิเตอรลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ การ
เปดหรือปดจะตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่อง
ควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual
Pressure Reducing BERMAD
Automatic Metering Valve (AMV)
For Drip-Tape Applications

IR-920-D0-bK

ไฮโดรมิเตอรลดความดันสําหรับเทปน้ําหยด ไดเพิ่ม Pilot ปดวาลวอัตโนมัติ และ Pilot ลดความดัน
แบบ Servo (สําหรับระบบที่ทํางานภายใตความดันต่ําโดยเฉพาะ) ทําหนาที่ลดความดันในระบบทอ
ดานทายวาลวใหอยูในระดับที่ต่ํามากและคงที่อยางสม่ําเสมอ ซึ่งเหมาะกับการทํางานของระบบเทป
น้ําหยด และจะปดตัวเองในทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อปริมาณน้ําที่ไหลผานวาลวครบตามที่ตั้งคาเอาไว
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Pressure Reducing & Sustaining Control Valves
(วาลวลดความดัน และพยุงความดัน)
ในการจายน้ําของทอสงจายน้ําของสถานีควบคุมการจายน้ําในแปลงเพาะปลูก อาจมีบางชวงเวลาที่ความดันในระบบลดต่ําลงอันเนื่องมาจากการจายน้ํามากเกินความ
ตองการ ซึ่งอาจจะเกิดจากการใหน้ําชลประทานที่ไมสมดุล, การเติมน้ําในเสนทอ, การลางระบบกรองแบบ Backwash และอื่นๆ วาลวลดและพยุงความดันไดเพิ่ม
คุณสมบัติของการพยุงความดัน เขาไปในวาลวลดความดันมาตรฐานเพื่อจํากัดปริมาณการไหลซึ่งจะทําใหชวยพยุงความดันน้ําดานเหนือวาลวไมใหลดต่ํากวาที่ตั้งคาไว
ในขณะที่ทําหนาที่ลดความดันน้ําในระบบทอดานทายวาลวเพื่อปองกันอุปกรณรดน้ําจากความดันที่สูงเกินไป

การประยุกตใชงาน

 ระบบที่ควบคุมแบบ Manual แตสามารถที่จะปรับปรุงใหควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอรได
 ระบบใหน้ําชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ (IR-923-D0)
 เฝาระวัง และตรวจสอบอัตราการไหลจากระยะไกล และควบคุมการรั่วซึม
ในระบบ ( IR-923-M0)
 ระบบในพื้นที่หางไกล และ/หรือ มีความตางระดับของพื้นที่มาก
(คุณสมบัติการควบคุมวาลว 54 & 55)
 ศูนยควบคุมการใหน้ําชลประทานในโรงเรือนเพาะชํา

 ระบบลดความดัน
 ควบคุมการเติมน้ําเขาสูเสนทอ
 ปองกันเสนทอวางเปลา
 ศูนยควบคุมการกระจายน้ํา (จุดกระจายน้ํา เขน Hydrant)
 สถานีกรองน้ํา
 ระบบใหน้ําชลประทานที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร
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Infield Head Works
Pressure Reducing & Sustaining

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve

IR-423-KXZ

วาลวลดและพยุงความดัน ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ ทําหนาที่พยุงความดันภายใน
เสนทอดานเหนือวาลวไมใหลดลงต่ํากวาคาที่ไดตั้งไว พรอมกับลดความดันภายในเสนทอดานทาย
วาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอตามคาที่ตั้งไว เปน Globe วาลวที่ล้ําหนาดวยการออกแบบการ
ไหลอยางมีประสิทธิภาพ พรอมไดอะแฟรมที่สมดุลและรองรับแรงอยางสมบูรณ ไมมีชิ้นสวนใดกีดขวาง
ทางการไหลของน้ํา เหมาะกับการควบคุมแมในอัตราการไหลต่ําๆ และมีอายุการใชงานยาวนาน

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-423-54-KX

วาลวลดและพยุงความดันชนิดปกติเปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดหรือ
ปดโดยตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อสัญญาณคําสั่งดังกลาว
หายไป

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-423-55-KX

วาลวลดและพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะ
เปดหรือปดโดยตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่อง
ควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual
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Infield Head Works
Pressure Reducing & Sustaining

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve

IR-123-XZ

วาลวลดและพยุงความดัน ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ ทําหนาที่พยุงความดันภายในเสนทอดาน
เหนือวาลวไมใหลดลงต่ํากวาคาที่ไดตั้งไว พรอมกับลดความดันภายในเสนทอดานทายวาลวใหลดลงและคงที่
อยางสม่ําเสมอตามคาที่ตั้งไว ผลิตดวยวิศวกรรมพลาสติกระดับงานอุตสาหกรรม การออกแบบวาลวในลักษณะ
“hYflow” และ “Look through” พรอมดวยแผนไดอะแฟรมที่มีความยืดหยุนสูง ชุดปดกั้นน้ําเคลื่อนที่อยางมั่นคง
แมนยํา ทนทานตอสารเคมีและการเกิด Cavitation สามารถควบคุมไดอยางแมนยํา รองรับอัตราการไหลสูงๆได
และปดวาลวดวยความนุมนวล

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-123-54-X

วาลวลดและพยุงความดันชนิดปกติเปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดหรือปดโดย
ตอบสนองตอคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อคําสั่งสัญญาณดังกลาวหายไป

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-123-55-X

วาลวลดและพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดหรือปด
โดยตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
พรอมฟงกชั่นการสัง่ งานแบบ Manual
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Infield Head Works
Pressure Reducing & Sustaining

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Hydrometer
with Magnetic Drive

IR-923-M0-KXZ

ไฮโดรมิเตอรลดและพยุงความดัน เปนทั้งมิเตอรวัดปริมาณน้ําและวาลวควบคุมหลักในตัวเดียวกัน สามารถใชงาน
รวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานได โดยจะทําหนาที่พยุงความดันในเสนทอดานเหนือวาลวไมใหลดลงต่ํา
กวาคาที่ตั้งไว และลดความดันที่ออกสูทอดานทายวาลวใหลดลง และคงที่อยางสม่ําเสมอตามคาที่ตั้งเอาไว การ
ออกแบบในลักษณะ “All in One” ชวยลดพื้นที่ในการติดตั้ง คาใชจาย และคาบํารุงรักษา ครีบบังคับการไหลทั้ง
ดานเขา และออกของวาลวชวยลดความปนปวนของน้ําทําใหไมจําเปนตองมีระยะทอตรง ในขณะที่ยังคงความ
แมนยําในการวัดคาปริมาณน้ําไวได

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-923-M0-54-KX

ไฮโดรมิเตอรลดและพยุงความดันแบบปกติปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดเมื่อไดรับ
คําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อสัญญาณคําสั่งดังกลาวหายไป

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-923-M0-55-KX

ไฮโดรมิเตอรลดและพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ การเปดหรือ
ปดจะตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไป
ได พรอมฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual

Pressure Reducing & Sustaining
BERMAD Automatic Metering Valve (AMV)

IR-923-D0-KX

ไฮดรอมิเตอรลดและพยุงความดัน ไดเพิ่ม Pilot ปดวาลวอัตโนมัติเขาไปอีกนอกเหนือจาก Pilot พยุงและลดความ
ดัน โดยจะทําหนาที่พยุงความดันในเสนทอดานเหนือวาลวไมใหลดลงต่ํากวาที่ตั้งคาไว และลดความดันในเสนทอ
ดานทายวาลวไมใหสูงกวาคาที่ตั้งไว และจะปดวาลวทันทีอยางอัตโนมัติ เมื่อปริมาณน้ําที่ไหลผานวาลวครบตาม
ที่ตั้งคาไว สามารถใหน้ําตามปริมาณที่ตองการไดโดยอัตโนมัติโดยไมตองอาศัยเครื่องควบคุมคอมพิวเตอร
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Infield Head Works
Pressure Sustaining

Pressure Sustaining Control Valves (วาลวพยุงความดัน)
วาลวพยุงความดัน ทําหนาที่พยุงความดันภายในเสนทอดานเหนือวาลว ใหอยูในระดับที่ไมต่ํากวาคาที่ตั้งไว เพื่อรักษาความดันในระบบทอใหเพียงพอตอการทํางาน
ของระบบสวนที่อยูกอนหนา ปองกันเสนทอ(Hydrant) จายน้ําวางเปลา ควบคุมระดับการเติมน้ําในเสนทอ และรักษาความดันในระบบกรองแบบ Backwash ให
เพียงพอตอการทํางาน และอื่นๆ

การประยุกตใชงาน
 ควบคุมการเติมน้ําเขาในเสนทอ
 รักษาความดันในระบบทอ ใหเพียงพอตอการทํางานของโซนที่อยู
กอนหนา
 ปองกันเสนทอวางเปลา
 พยุงความดันใหเพียงพอตอการ Backwash ของระบบกรอง
 ระบบการใหน้ําชลประทานที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
 ระบบที่ควบคุมแบบ Manual แตสามารถที่จะปรับปรุงใหควบคุมดวย
ระบบคอมพิวเตอรได
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 ระบบการใหน้ําชลประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ (IR-930-D0)
 เฝาระวัง และตรวจสอบอัตราการไหลจากระยะไกล และควบคุมการ
รั่วซึม (IR-930-M0)
 ระบบในพื้นที่หางไกล และ/หรือ มีความตางระดับของพื้นที่มาก
(คุณสมบัติการควบคุมวาลว 54 & 55)
 ศูนยควบคุมการใหน้ําชลประทานในโรงเรือนเพาะชํา

Infield Head Works
Pressure Sustaining

IR-430-KXZ
Pressure Sustaining
BERMAD Valve

IR-430-RXZ

วาลวพยุงความดัน ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ ทําหนาที่พยุงความดันภายใน
ทอดานเหนือวาลวไมใหลดต่ําลงกวาคาที่ตั้งเอาไว และเปดวาลวอยางเต็มที่เพื่อระบายความดัน
สวนที่เกินกวาตองการออกสูดานทายวาลวไดอยางรวดเร็ว เปน Globe วาลวที่ล้ําหนาดวยการ
ออกแบบการไหลอยางมีประสิทธิภาพ พรอมไดอะแฟรมที่สมดุลและรองรับแรงอยางสมบูรณ ไมมี
ชิ้นสวนใดกีดขวางทางการไหลของน้ํา เหมาะกับการควบคุมแมในอัตราการไหลต่ําๆ และมีอายุ
การใชงานยาวนาน
รุน IR-430-RXZ ประกอบดวยอุปกรณชุดควบคุมที่เปนโลหะ

Pressure Sustaining
BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-430-50-KXZ
IR-430-50-RXZ

วาลวพยุงความดันชนิดปกติเปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะปดเมื่อ
ไดรับคําสั่งสัญญาณ ไฮดรอลิกจากภายนอก
รุน IR-430-50-RXZ ประกอบดวยอุปกรณชุดควบคุมที่เปนโลหะ

Pressure Sustaining
BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-430-54-KX

วาลวพยุงความดันชนิดปกติปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดเมื่อ
ไดรับคําสั่งสัญญาณ ไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อสัญญาณดังกลาวหายไป

Pressure Sustaining
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-430-55-KX

วาลวพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปด
หรือปดโดยตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่อง
ควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual
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Infield Head Works
Pressure Sustaining

Pressure Sustaining BERMAD Valve

IR-130-XZ

วาลวพยุงความดัน ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ ทําหนาที่พยุงความดันภายในทอดานเหนือวาลว
ไมใหลดต่ําลงกวาคาที่ตั้งเอาไว และเปดวาลวอยางเต็มที่เพื่อระบายความดันสวนที่เกินกวาตองการออกสูดานทาย
วาลวไดอยางรวดเร็ว ผลิตดวยวิศวกรรมพลาสติกระดับงานอุตสาหกรรม การออกแบบวาลวในลักษณะ “hYflow”
และ “Look through” พรอมดวยแผนไดอะแฟรมที่มีความยืดหยุนสูง ชุดปดกั้นน้ําเคลื่อนที่อยางมั่นคง แมนยํา
ทนทานตอสารเคมีและการเกิด Cavitation สามารถควบคุมไดอยางแมนยํา รองรับอัตราการไหลสูงๆได และปด
วาลวดวยความนุมนวล

Pressure Sustaining BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-130-54-X

วาลวพยุงความดันแบบปกติปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดเมื่อไดรับคําสั่งเปน
สัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อสัญญาณดังกลาวหายไป

Pressure Sustaining BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-130-55-X

วาลวพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดหรือปดโดย
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
พรอมฟงกชั่นการสัง่ งานแบบ Manual
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Infield Head Works
Pressure Sustaining

Pressure Sustaining
BERMAD Hydrometer
with Magnetic Drive

IR-930-M0-KXZ

ไฮโดรมิเตอรพยุงความดัน ไดรวมเอามิเตอรวัดปริมาณน้ําชนิดแกนใบพัดแนวตั้งแบบ Woltman เขากับวาลว
ควบคุมชนิด Diaphragm Actuator พรอม Pilot วาลวพยุงความดัน เปนทั้งมิเตอรวัดปริมาณน้ําและวาลวควบคุม
หลักในตัวเดียวกัน สามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานได โดยจะทําหนาที่พยุงความดันใน
เสนทอดานเหนือวาลวไมใหลดลงต่ํากวาคาที่ตั้งไว และจะเปดวาลวอยางเต็มที่ทันทีเพื่อระบายความดันสวนที่เกิน
กวาที่ไดตั้งคาไปยังดานทายวาลว การออกแบบในลักษณะ “All in One” ชวยลดพื้นที่ในการติดตั้ง คาใชจาย และ
คาบํารุงรักษา ครีบบังคับการไหลทั้งดานเขา และออกของวาลวชวยลดความปนปวนของน้ําทําใหไมจําเปนตองมี
ระยะทอตรง ในขณะที่ยังคงความแมนยําในการวัดคาปริมาณน้ําไวได

Pressure Sustaining
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-930-M0-54-KX

ไฮโดรมิเตอรพยุงความดันแบบปกติปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดเมื่อไดรับ
สัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อคําสั่งสัญญาณดังกลาวหายไป

Pressure Sustaining
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-930-M0-55-KX

ไฮโดรมิเตอรพยุงความดันควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ การเปดหรือปดจะ
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
พรอมฟงกชั่นการสัง่ งานแบบ Manual

Pressure Sustaining
BERMAD Automatic Metering Valve (AMV)

IR-930-D0-KX

ไฮโดรมิเตอรพยุงความดัน ไดเพิ่มเอา Pilot ปดวาลวอัตโนมัติ และ Pilot พยุงความดันพรอมวงจรควบคุมแบบ 3 ทาง
ทําใหสามารถพยุงความดันดานเหนือวาลวไมใหต่ําลงกวาที่ตั้งคาไว และจะเปดอยางเต็มที่ทันที เพื่อระบายความดัน
สวนที่เกินออกสูดานทายวาลว และจะทําการปดวาลวอยางอัตโนมัติทันทีเมือ่ ปริมาณน้ําที่ไหลผานครบตามที่ตั้งคาไว
เปนวาลวที่สามารถจายน้ําชลประทานตามปริมาณน้ําไดโดยไมจําเปนตองใชระบบควบคุมคอมพิวเตอร
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Infield Head Works
Flow Control

Flow Control Valves (วาลวควบคุมการไหล)
มิเตอรวัดปริมาณน้ํา, ตัวกรอง, ปม และอุปกรณสําหรับกระจายน้ําอื่นๆ มักจะมีปญหาอัตราการไหลเกินกวาความสามารถในการทํางานของตัวมันเอง เนื่องจากการ
จายน้ําเกินความตองการในระบบ ในชวงระหวางที่เกิดความไมสมดุลของการใหน้ําชลประทาน การเติมน้ําในเสนทอ การเปดลางตัวกรองแบบ backwash และอื่นๆ
วาลวควบคุมการไหลของน้ําจะชวยควบคุม และจํากัดการไหลใหมีความสม่ําเสมอ และไมเกินกวาคาสูงสุดตามที่ตั้งเอาไว โดยไมสนใจการเปลี่ยนแปลงของความ
ตองการใชน้ํา หรือการเปลี่ยนแปลงของความดันทั้งดานเหนือวาลว และทายวาลว

การประยุกตใชงาน
 ระบบจํากัดการจายน้ําใหแกกลุมผูใชน้ําอิสระหลายๆกลุม
 ควบคุมการเติมน้ําในเสนทอ
 ศูนยควบคุมการกระจายน้ํา
 ระบบชลประทานที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
 ระบบชลประทานแบบ Manual ซึ่งสามารถปรับปรุงใหควบคุมดวย
คอมพิวเตอรได
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 ระบบชลประทานกึ่งอัตโนมัติ (IR-970-D0)
 เฝาระวัง แตะตรวจสอบอัตราการไหลจากระยะไกล และควบคุมการ
รั่วซึม (IR-970-M0)
 ระบบในพื้นที่หางไกล และ/หรือ มีความตางระดับของพื้นที่มาก
(คุณสมบัติการควบคุมวาลว 54 & 55)
 ศูนยควบคุมการใหน้ําชลประทานในโรงเรือนเพาะชํา

Infield Head Works
Flow Control

Flow Control BERMAD Valve
with Hydraulic Control

IR-470-bKUZ

วาลวควบคุมการไหล ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ เพื่อควบคุมจํากัดอัตราการไหลของระบบใหคงที่
อยางสม่ําเสมอ และไมเกินกวาคาที่ตั้งเอาไว โดยใช Pilot ควบคุมการไหล ซึ่งไดรับความดัน P ผานชุด Orifice ที่
ติดตั้งอยูดานเหนือวาลว เปน Globe วาลวที่ล้ําหนาดวยการออกแบบการไหลอยางมีประสิทธิภาพ พรอมไดอะแฟรม
ที่สมดุลและรองรับแรงอยางสมบูรณ ไมมีชิ้นสวนใดกีดขวางทางการไหลของน้ํา เหมาะกับการควบคุมแมในอัตราการ
ไหลต่ําๆ และมีอายุการใชงานยาวนาน

Flow Control BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-470-54-bKU

วาลวควบคุมการไหลแบบปกติปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดโดยตอบสนองตอคําสั่ง
สัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อสัญญาณคําสั่งดังกลาวหายไป

Flow Control BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-470-55-bKU

วาลวควบคุมการไหลควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดหรือปดโดย
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอม
ฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual
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Infield Head Works
Flow Control

Flow Control BERMAD Valve

IR-170-bDZ

วาลวควบคุมการไหล ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ เพื่อควบคุมจํากัดอัตราการไหลของระบบให
คงที่อยางสม่ําเสมอ และไมเกินกวาคาที่ตั้งเอาไว โดยใช Pilot ควบคุมการไหล ซึ่งไดรับสัญญาณ ΔP (ผลตางของ
ความดัน) ที่สงมาตามทอนําความดันที่ติดตั้งอยูกับตัววาลว ผลิตดวยวิศวกรรมพลาสติกระดับงานอุตสาหกรรม
การออกแบบวาลวในลักษณะ “hYflow” และ “Look through” พรอมดวยแผนไดอะแฟรมที่มคี วามยืดหยุนสูง ชุด
ปดกั้นน้ําเคลื่อนที่อยางมั่นคง แมนยํา ทนทานตอสารเคมีและการเกิด Cavitation สามารถควบคุมไดอยาง
แมนยํา รองรับอัตราการไหลสูงๆได และปดวาลวดวยความนุมนวล

Flow Control BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-170-54-bD

วาลวควบคุมการไหลแบบปกติปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ จะเปดโดยตอบสนองตอคําสั่ง
สัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และจะปดเมื่อสัญญาณคําสั่งดังกลาวหายไป

Flow Control BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-170-55-bD

วาลวควบคุมการไหลควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ วาลวจะเปดหรือปดโดย
ตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได
พรอมฟงกชั่นการสัง่ งานแบบ Manual
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Infield Head Works
Flow Control

Flow Control BERMAD Hydrometer
with Magnetic Drive

IR-970-M0-KVZ

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหล ไดรวมเอามิเตอรวัดปริมาณน้ําชนิดแกนใบพัดแนวตั้งแบบ Woltman เขากับวาลว
ควบคุมชนิด Diaphragm Actuator โดยจะมี Pilot ควบคุมการไหลแบบใบพายซึ่งใบพายจะถูกติดตั้งขวาง
กระแสการไหลของน้ํา ซึ่งจะชวยทําหนาที่จํากัดปริมาณใชน้ําใหคงที่ และสม่ําเสมอตามคาสูงสุดที่ไดตั้งไว
การออกแบบในลักษณะ “All in One” ชวยลดพื้นที่ในการติดตั้ง คาใชจาย และคาบํารุงรักษา ครีบบังคับการ
ไหลทั้งดานเขา และออกของวาลวชวยลดความปนปวนของน้ําทําใหไมจําเปนตองมีระยะทอตรง ในขณะที่ยังคง
ความแมนยําในการวัดคาปริมาณน้ําไวได

Flow Control BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-970-M0-54-KV

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลแบบปกติปด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ จะเปดเมื่อไดรับ
สัญญาณคําสั่งไฮดรอลิกจากแหลงภายนอก และจะปดเมื่อสัญญาณคําสั่งดังกลาวหยุดไป

Flow Control BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-970-M0-55-KV

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลควบคุมดวยโซลินอยด ทํางานโดยอาศัยความดันจากภายในเสนทอ การเปดหรือ
ปดจะตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ํา
ทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual

Flow Control
BERMAD Automatic Metering Valve (AMV)

IR-970-D0-KV

ไฮดรอมิเตอรควบคุมการไหล ซึ่งไดเพิ่มเอา Pilot ปดวาลวอัตโนมัติ และ Pilot ควบคุมการไหล แบบกานใบพาย
(Paddle Type) ทําหนาที่ควบคุม และจํากัดปริมาณการไหลไมใหเกินกวาคาที่ตั้งเอาไว และจะปดตัวเองทันที
อยางอัตโนมัติ เมื่อวัดปริมาณน้ําที่ไหลผานไดตามคาที่ตั้งเอาไว เปนวาลวที่สามารถควบคุมปริมาณการใหน้ํา
ชลประทานไดโดยไมตองใชระบบคอมพิวเตอรเขามาเกี่ยวของ
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Infield Head Works
Flow Control & Pressure Reducing

Flow Control & Pressure Reducing Valves
(วาลวควบคุมการไหล และลดความดัน)
วาลวควบคุมการไหล จะรักษาระดับอัตราการไหลไมใหสูงเกินกวาที่ตั้งคาไว เพื่อปองกันอัตราการไหลสูงเกินกวาที่ไดออกแบบไว ซึ่งอาจเกิดจากระบบชลประทานที่
ขาดความสมดุล การเติมน้ําในเสนทอ และอื่นๆ วาลวควบคุมการไหลและลดความดันไดเพิ่มเอาความสามารถในการลดความดันเขาไปในวาลวควบคุมการไหล
มาตรฐาน ซึ่งทําใหสามารถปองกันการจายปริมาณน้ําเกินความตองการไปพรอมกับปองกันอุปกรณในระบบชลประทานดานทายวาลวของสถานีปฏิบัติการในแปลง
เพาะปลูก

การประยุกตใชงาน
 ระบบชลประทานกึ่งอัตโนมัติ (IR-972-D0)
 เฝาระวัง แตะตรวจสอบอัตราการไหลจากระยะไกล และควบคุมการ
รั่วซึม (IR-972-M0)
 ระบบในพื้นที่หางไกล และ/หรือ มีความตางระดับของพื้นที่มาก
(คุณสมบัติการควบคุมวาลว 54 & 55)
 ศูนยควบคุมการใหน้ําชลประทานในโรงเรือนเพาะชํา

 ระบบจํากัดการจายน้ําใหแกกลุมผูใชน้ําอิสระหลายๆกลุม
 ระบบลดความดัน
 ควบคุมการเติมน้ําในเสนทอ
 ศูนยควบคุมการกระจายน้ํา
 ระบบชลประทานที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
 ระบบชลประทานแบบ Manual ซึ่งสามารถปรับปรุงใหควบคุมดวย
คอมพิวเตอรได
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Infield Head Works
Flow Control & Pressure Reducing

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve

IR-472-bKUZ

วาลวควบคุมการไหลและลดความดัน ทําหนาที่ควบคุมจํากัดอัตราการไหลของน้ําในระบบ และลดความดันน้ํา
ดานทายวาลวใหมีคาลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอตามคาที่ตั้งไว เปน Globe วาลวที่ล้ําหนาดวยการ
ออกแบบการไหลอยางมีประสิทธิภาพ พรอมไดอะแฟรมที่สมดุลและรองรับแรงอยางสมบูรณ ไมมีชิ้นสวนใดกีด
ขวางทางการไหลของน้ํา เหมาะกับการควบคุมแมในอัตราการไหลต่ําๆ และมีอายุการใชงานยาวนาน

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-472-54-bKU

วาลวควบคุมการไหลและลดความดันชนิดปกติปด การเปดของวาลวจะตอบสนองตอคําสั่งในรูปของ
สัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก และวาลวจะปดตัวเองเมื่อสัญญาณคําสั่งไฮดรอลิกดังกลาวหายไป

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-472-55-bKU

วาลวควบคุมการไหลและลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด วาลวจะเปดหรือปดโดยตอบสนองตามคําสั่ง
สัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการ
สั่งงานแบบ Manual
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Infield Head Works
Flow Control & Pressure Reducing

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve

IR-172-bDZ

วาลวควบคุมการไหลและลดความดัน ทําหนาที่ควบคุมจํากัดอัตราการไหลของน้ําในระบบ และลดความดันน้ํา
ดานทายวาลวใหมีคาลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอตามคาที่ตั้งไว ผลิตดวยวิศวกรรมพลาสติกระดับงาน
อุตสาหกรรม การออกแบบวาลวในลักษณะ “hYflow” และ “Look through” พรอมดวยแผนไดอะแฟรมที่มี
ความยืดหยุนสูง ชุดปดกั้นน้ําเคลื่อนที่อยางมั่นคง แมนยํา ทนทานตอสารเคมีและการเกิด Cavitation สามารถ
ควบคุมไดอยางแมนยํา รองรับอัตราการไหลสูงๆได และปดวาลวดวยความนุมนวล

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-172-54-bD

วาลวควบคุมการไหลและลดความดันชนิดปกติปด จะเปดโดยตอบสนองตอคําสั่งจากภายนอก ในรูปของ
สัญญาณไฮดรอลิก และจะปดเมื่อสัญญาณคําสั่งดังกลาวหายไป

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Valve
with Solenoid Control

IR-172-55-bD

วาลวควบคุมการไหลและลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด การเปดและปดจะตอบสนองตามคําสั่ง
สัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการ
สั่งงานแบบ Manual
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Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer
with Magnetic Drive

IR-972-MO-KVZ

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลและลดความดัน เปนทั้งมิเตอรวัดปริมาณน้ําชนิดแกนใบพัดแนวตั้งแบบ Woltman
และวาลวควบคุมซึ่งไดติดตั้ง Pilot ควบคุมการไหล และ Pilot ลดความดันเขาไป ทําใหสามารถลดความดันที่สูง
กวาของน้ําดานเหนือวาลวใหลดลงและคงที่อยางสม่ําเสมอเมื่อผานออกมาดานทายวาลว พรอมทั้งจํากัด
ปริมาณการไหลของน้ําที่จายใหแกระบบดานทายวาลวดวย การออกแบบในลักษณะ “All in One” ชวยลด
พื้นที่ในการติดตั้ง คาใชจาย และคาบํารุงรักษา ครีบบังคับการไหลทั้งดานเขา และออกของวาลวชวยลดความ
ปนปวนของน้ําทําใหไมจําเปนตองมีระยะทอตรง ในขณะที่ยังคงความแมนยําในการวัดคาปริมาณน้ําไวได

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive,
Normally Closed with Hydraulic Relay

IR-972-M0-54-KV

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลและลดความดันแบบปกติปด จะเปดเมื่อไดรับคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจาก
ภายนอก และจะปดเมื่อสัญญาณดังกลาวหายไป

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Hydrometer,
Magnetic Drive with Solenoid Control

IR-972-M0-55-KV

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลและลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด การเปดหรือปดจะตอบสนองตามคําสั่ง
สัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการ
สั่งงานแบบ Manual

Flow Control & Pressure Reducing
BERMAD Automatic
Metering Valve (AMV)

IR-972-D0-KV

ไฮโดรมิเตอรควบคุมการไหลและลดความดันชนิดปดตัวเองอัตโนมัติ ซึ่งไดติดตั้ง Pilot ปดวาลวอัตโนมัติ ,
Pilot ควบคุมการไหลชนิดกานใบพาย และ Pilot ลดความดันมาดวย ซึ่งทําใหสามารถจํากัดปริมาณการไหล ,
ลดความดันดานทายวาลวลงใหคงทีอ่ ยางสม่ําเสมอ และปดตัวเองโดยอัตโนมัติทันทีที่วัดปริมาณน้ําที่ไหลผาน
วาลวไดตามปริมาณที่ตั้งคาไว ซึ่งทําใหควบคุมปริมาณน้ําชลประทานไดตามตองการ แมจะใชในระบบชลประทาน
ที่ไมไดควบคุมดวยคอมพิวเตอรก็ตาม
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ระบบการใหน้ําที่ใชหวั กระจายน้ําแบบไมมีการชดเชยความดัน, ระบบที่มีความแตกตางของระดับพื้นที่มาก, ระบบที่ใช
กับน้ําที่มีตะกอนขุนขน, ระบบที่พื้นที่มีหลุมหรือแองมาก และอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดอุปสรรคในลักษณะดังกลาว
จําเปนตองมีอปุ กรณควบคุมเพิ่มเติมกอนทีจ่ ะไปทําการแกไขที่เสนทอกระจายน้ําโดยตรง องคประกอบบางสวนของ
ระบบซึ่งนิยมใชเพื่อแกปญหาในระบบแปลงเพาะปลูกกันอยางแพรหลาย คือ:






อุปกรณลดความดัน เพื่อรักษาอัตราการจายน้ําใหคงที่ และปองกันความเสียหายแกทอ แขนง
วาลวลดความดันสําหรับเสนทอกระจายน้ําซึ่งตองการลดความดันเพือ่ ชดเชยสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทมาก
วาลวเปด/ปด และลดความดันสําหรับแปลงเพาะปลูกที่สภาพพื้นทีแ่ ละสภาพดินมีความยุงยากซับซอน ซึ่งตอง
จัดแบงการควบคุมเปนหลายสวน
วาลวระบายน้าํ อัตโนมัติสําหรับระบายลางผงตะกอนและสิ่งสกปรกออกจากเสนทอกระจายน้ํา ในชวงกอน
เริ่มทําการรดน้ํา และชวงทายหลังจากรดน้ําเสร็จในแตละสวนยอย
วาลวปองกันน้ําไหลออกจากทอ เพื่อปองกันเสนทอวางเปลาเนื่องจากน้ําไหลซึมออกจากหัวจายน้าํ ในที่ต่ํา
และรักษาความสม่ําเสมอในการใหน้ําชลประทานในพื้นที่รดน้ําซึ่งมีลักษณะเปนหลุมเปนแองมาก
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(เสนทอสงกระจายน้ํา)
(เสนทอแขนง)
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Infield System
Applications Guide

(ลดความดันน้ํา)

(ปองกันน้ําไหลทิ้งออกจากเสนทอ)

(ลางเสนทอกอนและหลังใหน้ํา)
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Pressure Reducing for Infield Systems
(วาลวลดความดันสําหรับในแปลงเพาะปลูก)
หัวจายน้ําที่ไมมีการชดเชยความดันและเทปน้ําหยดในเสนทอแขนงมักจะตองมีการลดความดันในขั้นสุดทาย เพื่อชดเชยกับระดับของพื้นที่ที่ตางกัน และความเสียด
ทานภายในเสนทอ อีกทั้งเปนการปองกันทอแขนงระเบิดแตกออกเนื่องจากความดันน้ําที่สูงเกินไป อุปกรณลดความดันชนิดกลไกโดยตรงและวาลวลดความดันจะชวย
การแกไขปญหานี้ไดอยางสะดวกงายดาย และมีประสิทธิภาพคุมกับคาใชจาย

การประยุกตใชงาน
 ระบบน้ําหยดที่ควบคุมการไหลใหคงที่ แตไมมีการชดเชยความดัน
 ปองกันทอแขนงแตกระเบิด เนื่องจากความดันน้ํา
 เปนวาลวลดความดันขั้นตนสําหรับระบบลดความดันที่มีผลตางความดัน
ΔP สูงมาก
 เปนการปองกันขั้นที่สอง สําหรับเสนทอที่มีความบอบบาง
 ชวยในการจัดแบงสวนพื้นที่สําหรับการใหน้ําชลประทานในพื้นที่ทุรกันดาร
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 ใชลดความดันสําหรับบริเวณพื้นที่ที่อยูชายขอบแปลงเพาะปลูก
 ลดความดันใหกับทอกระจายน้ํา (PRV Series)
 ควบคุมการไหลของน้ําจากหัวสปริงเกลอรในเครื่องกลรดน้ํา
ชลประทาน (PRV Series)
 หัวสปริงเกลอรเดี่ยวที่กําหนดอัตราการไหลคงที่ (PRV Series)

Infield System
Pressure Reducing

Adjustable Direct Acting
BERMAD Plastic
Pressure Reducers

¾”-PRV
¾”-PRV-05

อุปกรณลดความดันชนิดทํางานดวยกลไกโดยตรงแบบปรับคาได ผลิตจากพลาสติก ทําการควบ
คุมโดยอาศัยการตอบสนองตอความดันที่กระทําตอแผน Diaphragm ซึ่งจะทําการปรับตัวเพื่อหา
สมดุลระหวางแรงดันไฮดรอลิกกับแรงตานของสปริงที่ตั้งคาเอาไว รุน 3/4”-PRV ผลิตจาก
พลาสติกพิเศษที่มีความแข็งแรงทําใหมีสมรรถนะในการควบคุมที่ดี และมีกลไกที่มีความแข็งแรง
ทนทาน โดยจะลดความดันที่สูงกวาของน้ําดานเหนือวาลวใหลดต่ําลงและคงที่อยางสม่ําเสมอ
โดยไมสนใจการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํา และความดันดานเหนือวาลวที่เปลี่ยนแปลงไป
รุน 3/4”-PRV-05 จะใชอุปกรณลิ้นวาลวพิเศษ (Special throttling plug) และผนึกยางสังเคราะห
(Elastomeric Seal) สามารถลดความดันไดดีแมในสภาวะที่ความตองการใชน้ําใกลจะเปนศูนย

Adjustable Direct Acting
BERMAD Plastic
Pressure Reducer

1”-PRV
1”-PRV-05

อุปกรณลดความดันชนิดทํางานดวยกลไกโดยตรงแบบปรับคาได ผลิตจากพลาสติก สําหรับชวง
การไหลใชงานประมาณ 0.45 – 7.0 m3/h ; 2 – 31 gpm.
รุน 1”-PRV-05 จะใชอุปกรณลิ้นวาลวพิเศษ (Special throttling plug) และผนึกยางสังเคราะห
(Elastomeric Seal) สําหรับชวงการไหลใชงานประมาณ 0.1 – 7.0 m3/h ; 0.4 – 31 gpm.
Adjustable Direct Acting
BERMAD Metal
Pressure Reducer

1½”-PRV

อุปกรณลดความดันชนิดทํางานดวยกลไกโดยตรงแบบปรับคาได ตัวเรือนผลิตจากทองเหลือง
และชิ้นสวนชุดควบคุม (Actuator) เปนพลาสติกเสริมแรง สวนประกอบและกลไกในแตละสวน
แข็งแรงทนทาน พรอมอุปกรณลิ้นวาลวพิเศษ (Special throttling plug) และผนึกยางสังเคราะห
(Elastomeric Seal) ทํางานไดดีแมในสภาวะการไหลใกลจะเปนศูนย และปดไดอยางแนนสนิท
เมื่อไมมีการไหลในระบบ เหมาะกับชวงการไหลใชงานประมาณ 0.45-18 m3/h ; 2-80 gpm
Direct Acting
BERMAD Metal
Pressure Reducer
with Manual Closure

2”-PRV

อุปกรณลดความดันชนิดทํางานดวยกลไกโดยตรง ตัวเรือนผลิตจากทองเหลือง และชิ้นสวนชุด
ควบคุม (Actuator) เปนพลาสติกเสริมแรง สวนประกอบและกลไกในแตละสวนแข็งแรงทนทาน
พรอมอุปกรณลิ้นวาลวพิเศษ (Special throttling plug) ชวยลดความดันที่สูงกวาของน้ําดาน
เหนือวาลวใหลดต่ําลงและคงที่อยางสม่ําเสมอตามที่ตั้งคาไว ทํางานไดดีแมในสภาวะการไหลใกล
จะเปนศูนย และปดไดอยางแนนสนิทเมื่อไมมีการไหลในระบบ
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Pressure Reducing BERMAD Valve
For Drip-Tape Applications

IR-220-bZ

วาลวลดความดัน ทํางานโดยอาศัยความดันในเสนทอ ทําหนาที่ลดความดันที่สูงกวาของดานเหนือวาลวให
ลดลงจนเหลือต่ํามากๆ และคงที่อยางสม่ําเสมอเมื่อผานออกมาดานทายวาลวตามคาที่ตั้งไว ดวยการติดตั้ง
Servo Pilot ทําใหสามารถลดความดันลงไดต่ํามากๆ ( 0.5 bar; 7 psi) ซึ่งเหมาะกับการใชเทปน้ําหยด และการ
ติดตั้งใชงาน Needle Valve จะชวยลดการเกิดเสียงดังลงไดมาก
เปนวาลวพลาสติกแบบ Globe Valve ออกแบบใหมีการไหลอยางมีประสิทธิภาพ พรอมดวยแผนไดอะแฟรมที่มี
ความยืดหยุนสูง ชุดปดกั้นน้ําเคลื่อนที่อยางมั่นคง แมนยํา ทนทานตอสารเคมีและการเกิด Cavitation สามารถ
ควบคุมไดอยางแมนยํา รองรับอัตราการไหลสูงๆได และปดวาลวดวยความนุมนวล

Pressure Reducing BERMAD Valve
with Solenoid Control

For Drip-Tape Applications

IR-220-55-b

วาลวลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด การเปดหรือปดจะตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด
ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual
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Pressure Reducing BERMAD Valve
For Drip-Tape Applications

GR-420-bKZ

วาลวลดความดัน ทํางานโดยอาศัยความดันจากในเสนทอ ทําหนาที่ลดความดันที่สูงกวาของดานเหนือวาลวให
ลดลงจนเหลือต่ํามากๆ และคงที่อยางสม่ําเสมอเมื่อผานออกมาดานทายวาลวตามคาที่ตั้งไว ดวยการติดตั้ง
Servo Pilot ทําใหสามารถลดความดันลงไดต่ํามากๆ ( 0.5 bar; 7 psi) ซึ่งเหมาะกับการใชเทปน้ําหยด และการ
ติดตั้งใชงาน Needle Valve จะชวยลดการเกิดเสียงดังลงไดมาก
เปนวาลวแบบ Globe Valve ออกแบบใหมีการไหลอยางมีประสิทธิภาพ และการชวยรองรับแรง และรักษาความ
สมดุลของแผนไดอะแฟรมเปนอยางดี และปรับคาไดอยางมั่นคง แนนอน ตัวเรือนทําจากทองเหลือง ทําใหมีอายุ
การใชงานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

Pressure Reducing BERMAD Valve
with Solenoid Control
For Drip-Tape Applications

GR-420-55-bK

วาลวลดความดันควบคุมดวยโซลินอยด การเปดหรือปดจะตอบสนองตามคําสั่งสัญญาณไฟฟาผานโซลินอยด
ซึ่งสามารถทํางานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําทั่วไปได พรอมฟงกชั่นการสั่งงานแบบ Manual ตัวเรือนทํา
จากทองเหลือง ทําใหมีความทนทาน และอายุการใชงานยาวนานยิ่งขึ้น
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Anti-Drain Valves (วาลวปองกันการไหลระบายทิ้ง)
การที่เสนทอวางเปลา (เนื่องจากน้ําไหลทิ้งออกไปหมด) หรือในการเติมน้ําใหเสนทอ อาจทําใหเกิดความเสียหายตอเสนทอชลประทานและอุปกรณประกอบ และยัง
สงผลถึงความสม่ําเสมอของการใหน้ําชลประทาน
วาลวปองกันการไหลระบายทิ้ง จะชวยปองกันเสนทอวางเปลาเมื่อทําการติดตั้งเขากับจุดเริ่มตนของแปลงเพาะปลูกที่เปนแองหรือติดตั้งบนทอที่ยกสูงขึ้นของทอสงน้ํา
ลงจากที่สูง หรือในเครื่องกลรดน้ําชลประทาน เมื่อติดตั้งแลวจะชวยใหทอกระจายน้ําหลักยังคงมีความดันต่ําๆ คางอยูในเสนทอ (นัน่ คือยังกักน้ําไวในเสนทอตลอด)
ชวยใหปองกันทอไมมีน้ํา และการที่ตองเติมน้ําใหเสนทอบอยๆ สงผลถึงความสม่ําเสมอ และตอเนื่องของการเริ่ม และหยุดการรดน้ําในแตละพื้นที่ยอ ย ซึ่งจะมีผลดีตอ
ความสม่ําเสมอในการใหน้ําชลประทานในที่สุด

การประยุกตใชงาน
 พื้นที่เพาะปลูกที่มลี ักษณะเปนแองมากๆ
 แนวทอสงน้ําสปริงเกลอรที่สงลงมาจากที่สูง
 เสนทอดานที่อยูสูงกวาในเครื่องกลรดน้ําชลประทาน

Anti-Drain BERMAD Valve

IR-205-05

ใชแรงของสปริงในการทํางาน ชุด Diaphragm Actuator จะเปดเมื่อมีความดันจากการจายน้ําชลประทานเขา
มาและจะปดอยางแนนสนิทเมื่อความดันในระบบลดลงจนถึงระดับที่ตองปด การรักษาความดันในเสนทอนี้
อาศัยแรงจากสปริงซึ่งติดตั้งอยูภายในตัววาลวเปนตัวชวย

Anti-Drain BERMAD Valve

GR-405-05

ใชแรงของสปริงในการทํางาน ชุด Diaphragm Actuator จะเปดเมื่อมีความดันจากการจายน้ําชลประทานเขา
มาและจะปดอยางแนนสนิทเมื่อความดันในระบบลดลงจนถึงระดับที่ตองปด การรักษาความดันในเสนทอนี้
อาศัยแรงจากสปริงซึ่งติดตั้งอยูภายในตัววาลวเปนตัวชวย ตัวเรือนทําจากทองเหลือง ทําใหมคี วามแข็งแรง
ทนทานมากกวา
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Flush-'n-Stop Valves (วาลวระบายตะกอนในทอ)
เปนวาลวอัตโนมัติที่ชวยทําการเปดระบายน้ําและสิ่งสกปรกออกจากเสนทอกระจายน้ําในชวงเริ่มตน และเมื่อสิ้นสุดการใหน้ําในแตละวงรอบของการใหน้ําชลประทาน
ซึ่งจะชวยปองกันการตกตะกอนของสิ่งสกปรกหรือผงฝุนที่มากับน้ํา ณ ตําแหนงปลายเสนทอซึ่งการไหลของน้ํามีความเร็วต่ํา เปนวิธีการที่ชวยลดปญหาการอุดตันของ
หัวกระจายน้ําซึ่งจะสงผลดีตอความสม่ําเสมอในการใหนา้ํ ชลประทาน และลดการบํารุงรักษาระบบ

การประยุกตใชงาน
 วาลวระบายน้ําและสิ่งสกปรกอัตโนมัติ ในเสนทอกระจายน้ํา
o สําหรับระบบน้ําหยด
o สปริงเกลอร และสปริงเกลอรขนาดจิ๋ว
o โรงเรือนเพาะชํา
 ระบายน้ําตามกําหนดเปนประจํา (ดวยการสั่งงานจากความดันภายนอก)
 ระบายน้ําอัตโนมัติจากเสนทอของเครื่องกลรดน้ําชลประทาน

Flush-’n-Stop BERMAD Valve

IR-300-eLMO

วาลวระบายน้ําอัตโนมัติเปนวาลวชนิด Double Chamber Diaphragm Actuator พรอมสปริง
และกานควบคุมการไหล วาลวจะเปดโดยอัตโนมัติ เมื่อความดันในระบบลดลงใกลถึงจุดที่จะ
หยุดการใหน้ํา และคาความดันที่ตั้งไวใหทําการเปดวาลว ทําใหมั่นใจวาจะไมมีสิ่งสกปรกติด
คางอยูในทอหลังจากที่ปดวาลวใหน้ําชลประทาน
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Engineering Data
400 Series

สวนประกอบตางๆ ของ 400 Series
(1) สลักเกลียวสําหรับยึดฝาครอบวาลว (Fastening Bolts)
ใชสลักเกลียวเพียง 4 ตัว (มีถึงวาลวขนาด 10”; DN250) เพื่อยึดฝาครอบวาลว
กับตัววาลว ทําใหสามารถทําการตรวจสอบและซอมบํารุง ในขณะที่วาลวยังติด
ตั้งอยูกับเสนทอไดอยางสะดวกรวดเร็ว
(2) ฝาครอบวาลว (Valve Cover)
ชวยจับยึดไดอะแฟรม และสปริงใหอยูในแนวศูนยกลางการเคลื่อนที่ ทําใหแนใจ
ไดวาวาลวจะสามารถทํางานไดอยางราบลื่น และมีความถูกตองแมนยํา ดวย
โครงสรางที่เรียบงายไมซับซอน ทําใหสามารถตรวจสอบและซอมบํารุงวาลว
ขณะที่ยังติดตั้งอยูก ับเสนทอไดอยางสะดวกรวดเร็ว
(3) สปริงชวยปดวาลว (Auxiliary Closing Spring)
สปริงเดี่ยวเพียงขนาดเดียวสามารถทํางานไดครอบคลุมตลอดชวงความดันใน
การทํางานของวาลว แมในการเปดวาลวดวยความดันที่ต่ํามาก และชวยให
วาลวสามารถปดไดอยางนุมนวลทําใหระบบมีความปลอดภัย
(4) สวนประกอบของไดอะแฟรม (Diaphragm Assembly)
เปนชิ้นสวนที่ทําดวยวัสดุที่มีความยืดหยุนประกอบเขาเปนชิ้นเดียวกัน ซึ่งใน
บริเวณขอบรอบวงจะมีความยืดหยุนและชวยรองรับแรง และสวนแผนปดกั้นน้ํา
ที่ใชการอบยางดวยกรรมวิธี vulcanized เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน
 ไมจําเปนตองใชไดอะแฟรมพิเศษอื่นๆ ในสภาวะเงื่อนไขที่แตกตางกัน
 ดวยตัวชวยนําทางในการเคลื่อนที่ ทําใหการทํางานมีความมั่นคง แนนอน
สามารถปดวาลวไดอยางนุมนวล
 วาลวสามารถเปดหรือปดไดอยางแนนสนิท และสม่ําเสมอ แมทํางาน
ภายใตความดันที่ต่ํามากๆ
 ไดอะแฟรมมีความสมดุลและสมบูรณแบบ ไมเสียรูปทรงจากแรงกระทํา
ของความดันไฮดรอลิกที่ไมสม่ําเสมอ ในการเปด-ปด และในระหวางการ
ปรับคาวาลว
 วาลวมีความมั่นคง แนนอนเปนพิเศษ ไมเกิดเสียงดังในขณะที่ปด-เปด
และทําการปรับความดัน
(5) เกลียวสําหรับใหสลักเกลียวขันยึดฝาวาลว (Body Threads)
ไมตองใชนอตสําหรับขันกับสลักเกลียวเพื่อยึดปดฝาครอบวาลว ทําใหงายตอ
การถอด และประกอบชิ้นสวนในการซอมบํารุง
(6) ตัวเรือนวาลวกวางเปนพิเศษ ( Wide Body Valve)
ไดออกแบบวาลวเพื่อใหน้ํามีการไหลอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการสูญเสียแรงดันนอยทีส่ ุด และตานทานตอการเกิด Cavitation
(6.1) สวนที่เปนตัวนําทางการเคลื่อนที่ และชวยรองรับแรงของไดอะแฟรม
(6.2) สวนของหองที่ไดอะแฟรมใชควบคุมความสมดุลของความดันน้ํา
(6.3) บารับ: ชวยการรองรับแรงไดอยางเต็มที่ ไมมีชิ้นสวนใดๆ ในวาลวยื่นมากีดขวาง; ไมมีชิ้นสวนแกนตัวนําหรือกานวาลวมากีดขวาง ทําใหการไหลผานเปน
แนวตั้งกับแผนปดกั้นน้ํา
(6.4) การเชื่อมตอ: รองรับความดันตามมาตรฐานตางๆ ของ: ISO, ANSI, JIS, BS, และมาตรฐานอื่นๆ

การสั่งชิ้นสวนอะไหลของวาลวโปรดศึกษาจากคูมือ BERMAD ในเลม “ Spare Parts Ordering Guide ”
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100 Series - hYflow

สวนประกอบตางๆ ของ 100 Series
(1) วงแหวนยึดฝาครอบวาลว (Cover Ring)
เปนชิ้นสวนที่ชวยยึดฝาครอบวาลวกับตัววาลวเขาไวดวยกัน ชวยทําใหวาลวแข็งแรงขึ้น และทําใหสวนประกอบแตละชิ้นอยูในแนวเดียวกัน ตัววงแหวน
สามารถหมุนออกไดสะดวก งายตอการซอมบํารุง มีประแจขันวงแหวนเปนอุปกรณเสริม
(2) อุปกรณชวยยึดเกาะวาลว ( "Click-In" Bracket)
สําหรับติดตั้งอุปกรณเสริมที่เปนพลาสติกเขากับตัววาลว
(3) ฝาครอบวาลว (Valve Cover)
โครงสรางของฝาครอบมีความแข็งแรงทนทาน ฝาครอบสามารถเลือกไดหลายแบบ (สําหรับวาลวขนาด 3”; DN80 และขนาดเล็กกวา) ตามความ
ตองการใชงาน เชน แบบที่ใชกับกานควบคุมการไหล(Flow Stem), แบบที่ใชทั้งกับกานควบคุมการไหล(Flow Stem) และตัวบงชี้สถานะวาลว(Position
Indicator) และแบบที่ใชกับโซลินอยดแบบ 2 ทาง(2W-N1 Electric Type)
(4) สปริงชวยปดวาลว (Auxiliary Closing Spring)
สปริงเดี่ยวเพียงขนาดเดียวทําจาก Stainless Steel คุณภาพสูง สามารถทํางานไดครอบคลุมตลอดชวงความดันในการทํางานของวาลว แมในการเปด
วาลวดวยความดันที่ต่ํามาก และชวยใหวาลวสามารถปดไดอยางนุมนวลทําใหระบบมีความปลอดภัย
(5) สวนประกอบของชุดลิ้นวาลว (Plug Assembly)
เปนชิ้นสวนหลายชิ้นนํามาประกอบเขาดวยกัน ประกอบดวย ตัวชวยประคองและนําทางการเคลื่อนที่ของ
ชุดลิ้นวาลว, ขอบรอบวงที่ชวยรับแรงของไดอะแฟรม, ไดอะแฟรมและแผนยางกันรั่วที่ตัวอุดสามารถถอด
เปลี่ยนได ไดอะแฟรมสามารถทํางานไดตลอดชวงความดันในการทํางานของวาลว
5.1) ตัวจับยึดไดอะแฟรม (Diaphragm Holder)
5.2) แผนไดอะแฟรม (Diaphragm)
5.3) ตัวอุดปดกั้นน้ํา (Plug)
5.4) แผนยางกันรั่วที่ตัวอุด (Plug Seal)
(6) เรือนวาลวรูปทรงตัว Y แบบ hYflow
โครงสรางทําจากวัสดุ Glass Reinforced nylon มีความแข็งแรงเปนพิเศษ วัสดุผลิตวาลวมีความทนทาน
ตอสารเคมี และตานทานตอ Cavitation ดวยการออกแบบที่เนนใหมีการไหลไดสะดวก ไมมีชิ้นสวนใดใน
วาลวไปขวางทางการไหลของน้ํา ทําใหสามารถรองรับอัตราการไหลไดสูง แตเกิดการสูญเสียแรงดันเพียง
เล็กนอย
(7) การเชื่อมตอ (End Connections)
สามารถเลือกรูปแบบลักษณะการติดตั้งไดหลาก
หลายทั้งชนิดการติดตั้ง และขนาด เพื่อใหสะดวก
ตามความเหมาะสมของหนางาน
7.1) หนาจาน: มีทั้งแบบพลาสติก และโลหะ
มาตรฐาน ISO, ANSI และ JIS
7.2) เกลียวนอกสามารถตอเขากับหนาจานแปลง
7.3) ขอตอเกลียวใน
(8) ตัวแปลงหนาจาน (Flange Adapter)
ชิ้นสวนนี้จะแยกออกเปนคนละสวนกับตัววาลว
ทําใหวาลวไมไดรับผลกระทบจากแรงบิดดัดงอ หรือ
แรงกระทําจากความเคนของเสนทอ
(9) ขาวาลว (Valve Legs)
ชวยเพิ่มความมั่นคงใหกับวาลว และยังอาจใช
สําหรับเปนตัวยึดเกาะอีกดวย

การสั่งชิ้นสวนอะไหลของวาลวโปรดศึกษาจากคูมือ BERMAD ในเลม “ Spare Parts Ordering Guide ”
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900-M Series

สวนประกอบตางๆ ของ 900-M Series
(1) หัวควบคุม (Control Head)
ประกอบดวย: ตัวจดบันทึกคามิเตอรแบบผนึกในสุญญากาศ, กลไกสงกําลังจากใบพัดดวยแรง
เหนี่ยวนําแมเหล็ก หัวควบคุมและตัวจดบันทึกคาถูกผนึกอยางแนนสนิท มีความไวในการ
ตอบสนองสูง ทําใหมีความถูกตอง แมนยําสูงกวามิเตอรวัดปริมาณน้ําทั่วไป เลือกใชกับ
อุปกรณสงสัญญาณ (transmitter) ไดทั้งแบบ Reed Switch หรือแบบ Opto-Electric 4-20
mA ซึ่งทําใหมีความยืดหยุนในการสรางสัญญาณ pulse ไดดียิ่งกวา
(2) ฝาครอบวาลว (Valve Cover)
ชวยจับยึดไดอะแฟรม สปริง และใบพัด ใหอยูในแนวศูนยกลางการเคลื่อนที่ วาลวจะสามารถ
ทํางานไดอยางราบลื่นและมีความถูกตองแมนยํา ดวยโครงสรางที่เรียบงายไมซับซอน น้ําหนัก
เบา ทําใหการตรวจสอบและซอมบํารุงวาลวขณะที่ยังติดตั้งอยูกับเสนทอสะดวกรวดเร็ว
(3) สปริงชวยปดวาลว (Auxiliary Closing Spring)
สปริงเดี่ยวเพียงขนาดเดียวสามารถทํางานไดครอบคลุมตลอดชวงความดันในการทํางานของ
วาลว แมในการเปดวาลวดวยความดันที่ต่ํามาก วาลวสามารถปดไดอยางนุมนวล ปลอดภัย
(4) สวนประกอบของชุดปดกั้นน้ํา (Closure Assembly)
ประกอบดวยชิ้นสวนคลายแทงกลวงทรงกระบอกสั้นแข็งประกบเขากับไดอะแฟรมเสริมเสนใย
ที่มีความแข็งแรง ตัวนําทางชุดปดวาลว ชิ้นสวนชวยประคองเพื่อความสมดุล และชิ้นสวนชวย
รับแรงของไดอะแฟรม ชวยใหตัวไดอะแฟรมไมใหเสียรูปทรง และยังชวยรักษาความยืดหยุน
ของยางไวอีกดวย สงผลใหมีอายุใชงานยาวนาน และมีความถูกตองแมนยําอยางสม่ําเสมอ
ภายใตการทํางานที่หนักหนวง ไดอะแฟรมและสปริง เพียงชุดเดียวสามารถใชงานไดตลอดชวง
ความสามารถในการทํางานของวาลว
(5) สวนประกอบของชุดใบพัด (Impeller Assembly)
5.1) Guide – จะยึดจับอยูกับตัวกานสงกําลัง และบังคับใหชิ้นสวนภายในทั้งหมดอยูในแนว
จุดศูนยกลาง และยึดกันไวไดอยางแนนหนา
5.2) Upper Flow Straightener – ติดแนนกับแปนผนึกกันรั่ว บังคับใหการไหลออกเปนแนว
เสนตรง และชวยทําใหการไหลมีลักษณะบานแบบเห็ด (mushroom-shaped)
5.3) ใบพัด(Impeller) – เปนใบพัดแบบ Woltman-type แกนใบพัดและลูกปนผลิตจาก
tungsten carbide ทํางานไดอยางถูกตองแมนยํา มีความแข็งแรงทนทาน
(6) เรือนใบพัด (Impeller Housing)
6.1) Lower Flow Straightener – ทําใหน้ําที่ไหลเขาเปนแนวเสนตรง ชวยใหไมจําเปนตองมี
การติดตั้งทอตรงเพิ่มบริเวณกอนเขาวาลว เหมือนกับมาตรฐานการติดตั้งวาลวทั่วๆ ไป
6.2) Seal Seat - วงแหวนโลหะเสริมดวยยางกันรั่วที่ผานกรรมวิธีอบพิเศษเพิ่มความแข็งแรง
ติดตั้งยื่นออกมาจากตัวเรือนวาลวเพื่อชวยปองกันความเสียหายจาก cavitation ตอเรือนวาลว
(7) ตําแหนงสําหรับปรับตั้งคาใหเที่ยงตรงแมนยําสมบูรณ (Integrated Calibration Device)
สามารถทําการปรับตั้งคาไดใหม เมื่อคาความถูกตองแมนยําเริ่มคลาดเคลื่อน (โดยจะมีจุก
โลหะปดไวอยู)
(8) ตัววาลวกวางเปนพิเศษ (Wide Body)
ไดออกแบบใหการเคลื่อนที่ของน้ําสามารถไหลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเกิดการสูญเสีย
ความดันเพียงเล็กนอย และตานทานตอการเกิด Cavitation
8.1) การเชื่อมตอ: รองรับความดันตามมาตรฐานตางๆ ของ: ISO, ANSI, JIS, BS, และ
มาตรฐานอื่นๆ

การสั่งชิ้นสวนอะไหลของวาลวโปรดศึกษาจากคูมือ BERMAD ในเลม “ Spare Parts Ordering Guide ”
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ลักษณะชิ้นสวนตางๆ ของ 900-D Series
(1) ปุมบิดสําหรับปรับตั้งคา (Setting Knob)
ใชงานงายเพียงแคกดลงแลวบิด ก็สามารถปรับและตั้งคาปริมาณน้ําไดตามตองการ
(2) หัวควบคุม (Control Head)
ประกอบดวย: ตัวนับปริมาณการไหลรวม ตัวแสดงคาอัตราการไหล ไมตองใชระบบคอมพิวเตอรชวยควบคุมในการ
ปดวาลว และสามารถสงออกสัญญาณ pulse เพื่อบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร และสําหรับควบคุมระบบ
2.1) Shut-Off Pilot: เปน Pilot ที่ทํางานดวยแรงสปริงซึ่งตั้งคาการทํางานแบบ Manual โดยจะนําความดันน้ําในเสน
ทอเขาไปยังหองควบคุมของ AMV และทําการสลับเปลี่ยนชองทางน้ําอัตโนมัติเพื่อระบายความดันน้ําออกจาก
หองควบคุม
Optional : Shut-Off Pilot แบบทํางานตอเนื่องตามลําดับ
: Shut-Off Pilot แบบรับคําสั่งจากสัญญาณไฟฟาการปดสวิทซของปม
(3) ฝาครอบวาลว (Valve Cover)
ชวยจับยึดไดอะแฟรม สปริง และใบพัด ใหอยูในแนวศูนยกลางการเคลื่อนที่ วาลวจะสามารถทํางานไดอยางราบลื่น
และมีความถูกตองแมนยํา ดวยโครงสรางที่เรียบงายไมซับซอน น้ําหนักเบา ทําใหการตรวจสอบและซอมบํารุงวาลว
ขณะที่ยังติดตั้งอยูก ับเสนทอสะดวกรวดเร็ว
(4) สปริงชวยปดวาลว (Auxiliary Closing Spring)
สปริงเดี่ยวเพียงขนาดเดียวสามารถทํางานไดครอบคลุมตลอดชวงความดันในการทํางานของวาลว แมในการเปด
วาลวดวยความดันที่ต่ํามาก วาลวสามารถปดไดอยางนุมนวล ปลอดภัย
(5) สวนประกอบของชุดปดกั้นน้ํา (Closure Assembly)
ประกอบดวยชิ้นสวนคลายแทงกลวงทรงกระบอกสั้นแข็งประกบเขากับไดอะแฟรมเสริมเสนใยที่มีความแข็งแรง ตัวนํา
ทางชุดปดวาลว ชิ้นสวนชวยประคองเพื่อความสมดุล และชิ้นสวนชวยรับแรงของไดอะแฟรม ชวยใหตัวไดอะแฟรม
ไมใหเสียรูปทรง และยังชวยรักษาความยืดหยุนของยางไวอีกดวย สงผลใหมีอายุใชงานยาวนาน และมีความถูกตอง
แมนยําอยางสม่ําเสมอ ภายใตการทํางานที่หนักหนวง ไดอะแฟรมและสปริง เพียงชุดเดียวสามารถใชงานไดตลอด
ชวงความสามารถในการทํางานของวาลว
(6) สวนประกอบของชุดใบพัด (Impeller Assembly)
6.1) Guide – จะยึดจับอยูกับตัวกานสงกําลัง และบังคับใหชิ้นสวนภายในทั้งหมดอยูในแนวจุดศูนยกลาง และยึดกัน
ไวไดอยางแนนหนา
6.2) Upper Flow Straightener – ติดแนนกับแปนผนึกกันรั่ว บังคับใหการไหลออกเปนแนวเสนตรง และชวยทําให
การไหลมีลักษณะบานแบบเห็ด (mushroom-shaped)
6.3) ใบพัด(Impeller) – เปนใบพัดแบบ Woltman-type แกนใบพัดและลูกปนผลิตจาก tungsten carbide ทํางานได
อยางถูกตองแมนยํา มีความแข็งแรงทนทาน
(7) เรือนใบพัด (Impeller Housing)
7.1) Lower Flow Straightener – ทําใหน้ําที่ไหลเขาเปนแนวเสนตรง ชวยใหไมจําเปนตองมีการติดตั้งทอตรงเพิ่ม
บริเวณกอนเขาวาลว เหมือนกับมาตรฐานการติดตั้งวาลวทั่วๆ ไป
7.2) Seal Seat - วงแหวนโลหะเสริมดวยยางกันรั่วที่ผานกรรมวิธีอบพิเศษเพิ่มความแข็งแรง ติดตั้งยื่นออกมาจากตัว
เรือนวาลวเพื่อชวยปองกันความเสียหายจาก cavitation ตอเรือนวาลว
(8) ตําแหนงสําหรับปรับตั้งคาใหเที่ยงตรงแมนยําสมบูรณ (Integrated Calibration Device)
สามารถทําการปรับตั้งคาไดใหม เมื่อคาความถูกตองแมนยําเริ่มคลาดเคลื่อน (โดยจะมีจุกโลหะปดไวอยู)
(9) ตัววาลวกวางเปนพิเศษ (Wide Body)
ไดออกแบบใหการเคลื่อนที่ของน้ําสามารถไหลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเกิดการสูญเสียความดันเพียงเล็กนอย
และตานทานตอการเกิด Cavitation
8.1) การเชื่อมตอ: รองรับความดันตามมาตรฐานตางๆ ของ: ISO, ANSI, JIS, BS, และมาตรฐานอื่นๆ

การสั่งชิ้นสวนอะไหลของวาลวโปรดศึกษาจากคูมือ BERMAD ในเลม “ Spare Parts Ordering Guide ”
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การสั่งชิ้นสวนอะไหลของวาลวโปรดศึกษาจากคูมือ BERMAD ในเลม “ Spare Parts Ordering Guide ”
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Water Meter (มิเตอรวัดปริมาณน้ํา)
สําหรับงานชลประทาน งานบําบัดน้ําทิ้ง น้ําเสีย
Turbo-IR

คุณสมบัติ และลักษณะเดน
สงผานกําลังดวยกลไกแรงเหนี่ยวนําแมเหล็ก (Magnetic Drive)
ตัวจดบันทึกคาถูกผนึกในสุญญากาศเปนอยางดี ปราศจากความชื้น
ภายใน
ติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณ Pulse แบบ reed switch ได
ตัวจดบันทึกคาสามารถหมุนได 360 °
กลไกของตัวใบพายถูกออกแบบมาอยางดี เพื่อปองกันการติดขัด
และความเสียหายจากของแข็งที่มากับน้ํา
อุปกรณชุดวัดคาสามารถใชไดกับมิเตอรน้ําทุดขนาด
การซอมบํารุงทําไดสะดวก ไมยุงยาก
สามารถติดตั้งไดหลากหลายลักษณะ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
Head loss ต่ํา

TURBO-IR ใชใบพายพลาสติกแบบ multi-blade ติดตั้งอยูบนสุดของ
สวนที่น้ําไหลผาน ซึ่งเปนจุดที่จะไดรับการกระทบกระเทือนจากของแข็ง
ที่ไหลมากับน้ํานอยที่สุด สามารถวัดคาไดอยางถูกตองแมนยําในน้ําที่มี
สิ่งเจือปนที่เปนเศษของแข็งมากถึง 30 %
เหมาะสําหรับใชในงานชลประทาน และน้ําเสีย
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Woltman Turbine Meter (มิเตอรวัดปริมาณน้าํ แบบใบพัด)
สงกําลังดวยแรงเหนี่ยวนําแมเหล็ก ชุดบันทึกคาแบบปองกันความชื้น
WPH

แข็งแรงทนทานเปนพิเศษ เพื่อใหสามารถรับอัตราการไหลไดสูง
TURBOBAR WPH-Magnetic Drive water meter มีชวงความดัน
ในการทํางานที่กวางมากๆ เหมาะเปนพิเศษสําหรับงาน
อุตสาหกรรม, ระบบน้ํา, ระบบแจกจายน้ํา, การเฝาระวัง และ
ตรวจสอบในระบบ และงานดานการเกษตร
ใชหลักการพื้นฐานของ Woltman ใบพัดมีลักษณะเปนเกลียวกน
หอย วนอยูรอบๆ แกนใบพัดตามแนวการไหล
TURBOBAR มีอายุการใชงานยาวนาน บํารุงรักษางายดวย
ตนทุนต่ํา

คุณสมบัติ และลักษณะเดน
สามารถถอด และเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณที่วัดคาได
ตัวจดบันทึกคาเปนแบบแหงปราศจากความชื้น
- มีการปดผนึกชุดบันทึกคาไวอยางแนนสนิท
สามารถติดตั้งอุปกรณเสริมสําหรับสงขอมูลออกแบบ Dry Contact โดย
มาตรฐานอาจเลือกใชเปน Reed Switch หรือ Opto-Electronic sensor
- อุปกรณแปลงอัตราการไหลแบบดิจิตอล และอุปกรณนับ
การไหลแบบดิจิตอลสามารถเลือกใชไดตามความตองการ
การสงกําลังแบบ Magnetic จะชวยปองกันตัวจดบันทึกคาใหแยกสวนออก
จากน้ําอยางปลอดภัย ; มีเพียงใบพัด และกานสงกําลังทีส่ ัมผัสกับน้ําโดยตรง
ใชกับมาตรฐาน ISO 4064 class B-H หรือสูงกวา
สามารถเลือกใชอุปกรณจดบันทึกคาที่แสดงคาในหนวย US gallons ได
EEC Approval (50-300 mm)
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การสงขอมูลออก (Data Output Options)
การบริหารจัดการระบบน้ําจําเปนตองมีขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ วาลวรุน TURBOBAR WPH ชวยทําใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง แมนยํา โดยตรงจาก
ภายในระบบ

การสราง Pulse (Pulse Generating Options)
The reed switch pulse transmitter เปนสวิทซแมเหล็กแบบ เปด/ปด ซึ่งจะสรางและหยุดสรางสัญญาณ pulse ตอหนึ่งหนวยของการไหล
The Opto-Electronic Sensor (infrared retro-reflective photocell) สามารถผลิตสัญญาณ pulse ดวยอัตรา pulse ที่สูงกวา สัญญาณ pulse ที่ได
จะถูกสงไปยังตัวแปลงสัญญาณ(Converter)* เพื่อใหสามารถแสดงผลคาอัตราการไหล, การนับ pulse และ/หรือสงออกมาเปนสัญญาณกระแสไฟ
4-20 mA
* อุปกรณแปลงสัญญาณ (Converter) สามารถเลือกใชไดตามความตองการ
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รูรับคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก (1), สัญญาณดังกลาวในขอ
แรกจะมาเพิ่มความดันในหองควบคุมดานบน (2), แรงกระทําจากแผน
ไดอะแฟรม (3) จะไปทําใหเกิดการขับเคลื่อนของชุดชิ้นสวนที่ทําหนาที่
อุด (4) โดยจะเคลื่อนที่เขาหาบารับของชองทางน้ําจายเขา (5)จนใน
ที่สุดชิ้นสวนยาง seal กันรั่วจะปดอยางแนบสนิททําใหไมเกิดการรั่วซึม
ในสภาวะเงื่อนไขนีจ้ ะทําใหเกิดการไหลยอนจากกรองผานบารับของชอง
ระบาย (6), ในระหวางที่วาลวปด ชิ้นสวนตัวอุด (4) จะปดกั้นชองระบาย
ปองกันไมใหน้ําสกปรกเขามาปะปน เมื่อระบายน้ําในหองควบคุมทิ้ง
ความดันจากในเสนทอจะผลักดันชิ้นสวนอุดใหเคลื่อนขึ้นไปปดชอง
ระบาย ทําใหวาลวกลับสูสภาวะทําหนาที่กรองน้ําอีกครั้ง

รูรับคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก (1), สัญญาณดังกลาวในขอ
แรกจะมาเพิ่มความดันในหองควบคุมดานบน (2), แรงกระทําจากแผน
ไดอะแฟรม (3) จะไปทําใหเกิดการขับเคลื่อนของชุดชิ้นสวนที่ทําหนาที่
อุด (4) โดยจะเคลื่อนที่เขาหาบารับของชองทางน้ําจายเขา (5) จนใน
ที่สุดชิ้นสวนยาง seal กันรั่วจะปดอยางแนบสนิททําใหไมเกิดการรั่วซึม
ในสภาวะเงื่อนไขนีจ้ ะทําใหเกิดการไหลยอนจากกรองผานบารับของชอง
ระบาย (6) , เมื่อระบายน้ําในหองควบคุมดานบนทิ้ง ความดันจากใน
เสนทอที่จายน้ําเขา และแรงสปริง (7) จะผลักดันชิ้นสวนอุดใหเคลื่อนขึ้น
ไปปดชองระบาย ทําใหวาลวกลับสูสภาวะทําหนาที่กรองน้ําอีกครั้ง
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รูรับคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก (1), สัญญาณดังกลาวในขอ
แรกจะมาเพิ่มความดันในหองควบคุมดานบน (2), แรงกระทําจากแผน
ไดอะแฟรม (3) จะไปทําใหเกิดการขับเคลื่อนของชุดชิ้นสวนที่ทําหนาที่
อุด (4) โดยจะเคลื่อนที่เขาหาบารับของชองทางน้ําจายเขา (5) จนใน
ที่สุดชิ้นสวนยาง seal กันรั่วจะปดอยางแนบสนิททําใหไมเกิดการรั่วซึม
ในสภาวะเงื่อนไขนีจ้ ะทําใหเกิดการไหลยอนจากกรองผานบารับของชอง
ระบาย (6) , เมื่อระบายน้ําในหองควบคุมดานบนทิ้ง ความดันจากใน
เสนทอที่จายน้ําเขา และแรงสปริง (7) จะผลักดันชิ้นสวนอุดใหเคลื่อนขึ้น
ไปปดชองระบาย ทําใหวาลวกลับสูสภาวะทําหนาที่กรองน้ําอีกครั้ง

รูรับคําสั่งสัญญาณไฮดรอลิกจากภายนอก (1), สัญญาณดังกลาวในขอ
แรกจะมาเพิ่มความดันในหองควบคุมดานบน (2), แรงกระทําจากแผน
ไดอะแฟรม (3) จะไปทําใหเกิดการขับเคลื่อนของชุดชิ้นสวนที่ทําหนาที่
อุด (4) โดยจะเคลื่อนที่เขาหาบารับของชองทางน้ําจายเขา (5)จนใน
ที่สุดชิ้นสวนยาง seal กันรั่วจะปดอยางแนบสนิททําใหไมเกิดการรั่วซึม
ในสภาวะเงื่อนไขนีจ้ ะทําใหเกิดการไหลยอนจากกรองผานบารับของชอง
ระบาย (6), ในระหวางที่วาลวปด ชิ้นสวนตัวอุด (4) จะปดกั้นชองระบาย
ปองกันไมใหน้ําสกปรกเขามาปะปน เมื่อระบายน้ําในหองควบคุมทิ้ง
ความดันจากในเสนทอจะผลักดันชิ้นสวนอุดใหเคลื่อนขึ้นไปปดชอง
ระบาย ทําใหวาลวกลับสูสภาวะทําหนาที่กรองน้ําอีกครั้ง
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สวนประกอบตางๆ ของวาลวไฮดรอลิก
200 Series
(1) นอต และแปนเกลียว (Fastening Bolts & Nuts)
ใชน็อต และแปนเกลียวสแตนเลส 6 ตัว (วาลว 1 ½” - 2”; DN40-50) สําหรับ
ยึดฝาครอบกับตัววาลว ทําใหสามารถตรวจสอบ และซอมบํารุงวาลว
ในขณะที่ติดตั้งอยูในเสนทอไดสะดวกไมยุงยาก
(2) ฝาครอบวาลว (Hydraulic Type)
โครงสรางวาลวไมซับซอน และมีน้ําหนักเบา ทําใหงายตอการตรวจสอบ และ
ซอมบํารุง
2.1) กานควบคุมอัตราการไหล (Option อุปกรณเสริม)
(3) สปริงชวยในการปดวาลว (Auxiliary Closing Spring)
สปริงขนาดเดียวสามารถใชงานไดตลอดชวงแรงดันการทํางานของวาลว แม
ในการทํางานที่ความดันต่ําๆ และวาลวสามารถปดไดอยางนุมนวลทําให
ระบบมีความปลอดภัย
(4) สวนประกอบของชุด Seal Disk (Hydraulic Type)
ชุด Seal Disk ประกอบดวยแผนไดอะแฟรมที่ชวยในการรองรับแรงรอบแผน
มีความยืดหยุน รักษาความสมดุลในการทํางาน และมีปลั๊กอุดที่แข็งแรง
ทนทาน พรอมดวยชิ้นสวนยางกันรั่วที่ผิวสัมผัสกับบาวาลว ดวยการ
ออกแบบดังกลาวสงผลดังนี้ :
สามารถรับอัตราการไหลไดสูง แตเกิด head loss ต่ํา
การทํางานเปด-ปดวาลวมีความนุนนวล
มีความแมนยํา และมั่นคงแนนอนในการทํางาน
มีการเปดนอย ทําใหลดการกระทบกระเทือนจากความดัน
ไดอะแฟรมทนตอการกัดกรอน และไมเสียรูปทรง
ดวยไดอะแฟรม และสปริงชุดเดียว สามารถทํางานไดเต็มที่ตลอดชวง
ความดันในการทํางานของวาลว
(5) แหวนชวยรับแรงจากไดอะแฟรม (Diaphragm Supporting Ring)
(6) เรือนวาลว (Hydraulic Type)
วาลวผลิตจาก Glass-Filled Nylon มีความแข็งแรงทนทานสูง แมภายใต
สภาวะการทํางานที่ยากลําบาก ดวยความสามารถในการทนตอสารเคมีได
สูง และตานทานตอการเกิด Cavitation บาแทนรับลิ้นวาลวที่เปดโลงไมมี
ชิ้นสวนใดยื่นออกมากีดขวางการไหลของน้ําทําใหรองรับการไหลไดอยาง
เต็มที่ไมมีเศษขยะที่มากับน้ําติดขวางภายใน
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สวนประกอบตางๆ ของวาลวไฟฟา
200 Series
(1) นอต และแปนเกลียว (Fastening Bolts & Nuts)
ใชน็อต และแปนเกลียวสแตนเลส 6 ตัว (วาลว 1 ½ - 2”; DN40-50) สําหรับยึด
ฝาครอบกับตัววาลว ทําใหสามารถตรวจสอบ และซอมบํารุงวาลว ในขณะทีต่ ิด
ตั้งอยูในเสนทอไดสะดวกรวดเร็ว
(2) ฝาครอบวาลว (Electric Type)
โครงสรางวาลวไมซับซอน และมีน้ําหนักเบา ทําใหงายตอการตรวจสอบ และ
ซอมบํารุง
2.1) Solenoid Actuator แบบ 2 ทาง
2.2) กานควบคุมการสั่งงานแบบ Manual
2.3) เข็ม (Needle) – จํากัดอัตราการไหลเขา และกันสิ่งสกปรกไมใหเขาไป
อุดตันภายในหองควบคุม
2.4) กานควบคุมอัตราการไหล (Option อุปกรณเสริม)
(3) สปริงชวยในการปดวาลว (Auxiliary Closing Spring)
สปริงขนาดเดียวสามารถใชงานตลอดชวงแรงดันในการทํางานของวาลว แมใน
การทํางานที่ความดันต่ําๆ และวาลวสามารถปดไดอยางนุมนวลทําใหระบบมี
ความปลอดภัย
(4) สวนประกอบของชุด Seal Disk (Electric Type)
สวนประกอบของชุด Seal Disk ประกอบดวยความยืดหยุน, การรักษาความ
สมดุลในการทํางานของวาลว มีแผนไดอะแฟรมชวยในการรองรับแรง และปก
อุดที่มีความแข็งแรง ทนทาน ดวยชิ้นสวน และสิ่งเหลานี้ทําใหออกแบบมา
เพื่อใหใชงานไดดังนี้ :
สามารถรับอัตราการไหลไดสูง แตเกิด head loss ต่ํา
การทํางานเปด ปดวาลวมีความนุนนวล
มีความแมนยํา และความเสถียรภาพ ในการทํางาน
มีการเปดนอย ทําใหลดการกระทบกระเทือนจากความดัน
ไดอะแฟรมทนตอการกัดกรอน และไมเสียรูปทรง
ดวยไดอะแฟรม และสปริงชุดเดียว สามารถทํางานไดเต็มที่ตลอดชวง
ความดันในการทํางานของวาลว
4.1) Internal Restriction
(5) แหวนชวยรับแรงไดอะแฟรม (Diaphragm Supporting Ring)
(6) เรือนวาลว Body Valve (Hydraulic Type)
วาลวผลิตจาก Glass-Filled Nylon มีความแข็งแรงทนทานสูงแมภายใตสภาวะ
การทํางานที่ยากลําบาก ดวยความสามารถในการทนตอสารเคมีไดสูง และ
ตานทานตอการเกิด Cavitation บาแทนรับลิ้นวาลวที่เปดโลงไมมีชิ้นสวนใดยื่น
ออกมากีดขวางการไหลของน้ําทําใหรองรับการไหลไดอยางเต็มที่ไมมีเศษขยะ
ที่มากับน้ําติดขวางภายใน
6.1) ทางน้ําออกภายในของวงจรควบคุม
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สวนประกอบตางๆ ของ 300 Series
(1) Double Chambered Actuator
ชุด Actuator สามารถถอดแยกออกจากเรือนวาลวได
สามารถดัดแปลงเปนแบบ Single Chambered ไดสะดวก
ในจุดวาลวถูกติดตั้ง โดยไมตองถอดเรือนวาลวจากเสนทอ
(2) สวนประกอบของฝาครอบวาลว (Cover Assembly)
2.1) สามารถเลือกฝาครอบวาลวแบบที่ไมมีกานควบคุมอัตรา
การไหล (Flow Stem) เปนอุปกรณเสริมได
(3) สวนประกอบของไดอะแฟรม (Diaphragm Assembly)
ไดอะแฟรมผลิตจากเสนใยที่มีความยืดหยุน และไดรับการเสริมความแข็งแรงมาเปนพิเศษ
เพื่อใหสามารถชวยรับแรงจากผิวหนาของไดอะแฟรมไดอยางทั่วถึง แรงที่กระทําตอไดอะแฟรม
จะจํากัดอยูแคในบริเวณที่ถูกรับแรงกระทําเทานั้น
(4) ชิ้นสวนปดกั้นแบงแยกสวนภายในวาลว (Inherent Separation Partition)
ชวยทําใหการเคลื่อนที่ของชิ้นสวนในชุด Actuator อยูในแนวจุดศูนยกลางอยางสมบูรณ ชิ้นสวน
นี้จะเปนตัวปดกั้นและแบงแยกหองควบคุมดานลางจากการไหลทั้งในแบบ Single Chambered
และแบบ Double Chambered
(5) สปริง (Spring)
ทําหนาที่เปนตัวเสริมแรงเพื่อชวยในการปดวาลว ซึ่งจําเปนตองมีในชุด Actuator แบบ Single
Chambered สวนใน Double Chambered Actuator ไมจําเปนตองมีสปริงชวยในการปดวาลว
สปริงสําหรับชวยเสริมแรงในการเปดวาลวสามารถเลือกใชกับวาลวที่ทํางานภายใตระบบที่มี
ความดันต่ําใกลเปนศูนย ซึ่งอาศัยการสั่งงานดวยสัญญาณความดันจากภายนอก
5.1) สปริงชวยเปดวาลว (ใชในงานที่มีสภาวะความดันต่ําเปนศูนย หรือคาใกลกับศูนย)
5.2) สปริงชวยปดวาลว (สําหรับใชในวาลวแบบ Single Chamber Actuator เทานั้น)
(6) แผนจานปดกั้นน้าํ พรอมผนึกยางกันรั่วซึม (Vulcanized Seal Disk)
เคลื่อนที่ตามแนวศูนยอยางมีความสมดุล อิสระและเงียบ ผนึกยางกันรั่วผานกรรมวิธีการอบยาง
พิเศษใหมีความแข็งแรงและเหนียวแนนชวยปดกั้นน้ําและปองกันการรั่วซึมไดอยางสมบูรณ ชุด
แผนจานปดกั้นน้ํายึดติดแนนอยางแข็งแรงกับแกนวาลวดวยเข็มสลักสแตนเลส
(7) ตัวเรือนวาลว ( Y หรือ Angle pattern)
จากการออกแบบอยางสอดคลองกับหลักพลศาสตรการไหลของน้ํา ทําใหการใหลผานวาลวมี
ประสิทธิภาพ เกิด head loss ต่ํา ดวยลักษณะการไหลแบบกึ่งเสนตรง (Semi-Straight) สามารถ
รองรับอัตราการไหลเมื่อเทียบกับ globe วาลวรุนมาตรฐานทั่วไป ไดมากกวาถึง 25 %
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สวนประกอบตางๆ ของ R00 Series
(1) นอต (Fastening Bolts)
สะดวกตอการตรวจสอบ และซอมบํารุงวาลวในเสนทอไดอยางสะดวกรวดเร็ว
(2) ฝาครอบวาลว (Valve Cover)
ชวยยึดใหไดอะแฟรมและสปริง ตั้งอยูในตําแหนงแนวจุดศูนยกลาง ทําใหแนใจไดวาวาลวจะสามารถทํางานไดอยาง
ราบลื่น และมีความถูกตองแมนยํา
(3) สวนประกอบของชุดสปริง (Spring Assembly)
สปริงมีใหเลือกใชงานไดถึง 3 แบบ ดังนี้
Standard Spring – เปดดวยความดันในเสนทอที่ 0.9 บาร : 13 psi
Light Spring - เปดดวยความดันในเสนทอที่ 0.2 บาร : 3 psi (สําหรับวงจรควบคุมแบบ 2W & 2W/3W)
Strong Spring - เปดดวยความดันในเสนทอที่ 1.9 บาร : 28 psi (สําหรับใชในงาน Anti-Drain)
(4) ไดอะแฟรม (Diaphragm)
ประกอบดวยไดอะแฟรม 1 ชิ้น ผลิตจากเสนใยที่มีการเสริมแรง และมีความยืดหยุน พรอม
ดวยแผนปดกั้นน้ํา (seal disk) ที่แข็งแรง
Seal disk มีลักษณะเปนรูปทรงกรวยยื่นออกไปทางบารับ (seat) เพื่อใหวาลวจะอยูใน
สภาวะปด, และยังชวยทําหนาที่ดังนี้ :
4.1) Guidance as conditions get rough
4.2) ไมเกิดการกระแทกหรือเกิดเสียงดังอยางรุนแรงขณะทําการปดวาลว
4.3) มีความถูกตอง แมนยํา และทํางานไดอยางมีเสถียรภาพ แมในการปรับคาตางๆ
ภายใตสภาวะงานที่มีอัตราการไหลต่ําๆ
(5) เกลียวประกอบอยางรวดเร็ว (Integrate Fastening Threads)
ถอดแยกชิ้นสวน และประกอบเขา ไดอยางไมยุงยาก
(6) เรือนวาลว (Valve Body)
วาลวที่ผลิตขึ้นจะอาศัยหลักพลศาตรการไหลของน้ําในการออกแบบเปนวาลวแบบ globe
ทําใหสามารถรองรับอัตราการไหลไดสูง เกิด head loss ต่ํา ไมมีชิ้นสวนใดๆ มากีดขวาง
ทางการไหลของน้ําที่ผานบาวาลว ตัวเรือนวาลวไดถูกผลิตใหมีความแข็งแรง ทนทาน
สามารถรองรับแรงไดเปนอยางดี
(7) การเชื่อมตอ (End Connections)
มาตรฐาน – เกลียวใน
Option ('T' & 'D' Patterns only) – ขอตอแบบปากระฆัง Horn (quick latch coupling)
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วาลวระบายอากาศ และสุญญากาศ
สําหรับระบบน้ํา, การเกษตร และระบบรดน้ําสนามหญา
AR Series มีทั้งแบบพลาสติก และโลหะ ซึ่งมีลักษณะทีส่ ําคัญ และจุดเดน ดังนี้ :
มีการผนึกกันรั่วซึมอยางสมบูรณแบบ แมอยูภายใตระบบที่มีความดันต่ํามาก
รับอัตราการไหลไดสูง
ไดมีการจดสิทธิบัตร ดวยการออกแบบอยางชาญฉลาด และพิถีพิถัน
โครงสรางไมซับซอน มีการประกอบที่กะทัดรัด แนนหนา และมั่นใจไดใน
ประสิทธิภาพการทํางาน
BERMAD AR Series เปนวาลวระบายอากาศ และสุญญากาศ
ประกอบดวยวาลวพื้นฐาน 4 รุนคือ :
1” วาลวระบายความดันอากาศอัตโนมัติ (รุน 01-ARA), สําหรับทําหนาที่ระบาย
อากาศอัตโนมัติออกจากระบบทอบริเวณที่เปนตําแหนงดักอากาศ ในขณะที่ระบบมี
ความดัน
2” วาลวระบายและปองกันการเกิดสุญญากาศ (รุน 02-ARK), ดวยรู orifice ที่มีขนาด
ใหญ สําหรับระบายอากาศออกไดปริมาณที่ละมากๆ ในการเติมน้ําในเสนทอ และ
สําหรับการรับเอาอากาศเขามาในเสนทอ กรณีที่มีการระบายน้ําออกอยางรวดเร็วเพื่อ
ปองกันการเกิดความเสียหายจากสภาวะสุญญากาศ
2” เปนวาลวที่นําเอาคุณสมบัติของการระบายอากาศ และปองกันการเกิดสุญญากาศ
ของวาลวทั้งสองรุนขางตนมารวมเขาไวในวาลวตัวเดียว สําหรับความปลอดภัยของ
การเติมน้ํา และระบายน้ําของทอ และการระบายอากาศออกจากเสนทอในระหวางที่
ระบบกําลังทํางาน
1/2” Vacuum breaker (Model ARV), ชวยปองกันทอน้ําหยดจากสิ่งอุดตันอัน
เนื่องมาจากสภาวะเงื่อนไขของลักษณะภูมิประเทศ และระบบน้ําหยดใตดิน

คุณสมบัติ
มีชิ้นสวนที่เคลื่อนที่เพียง 1 หรือ 2 ชิ้น ขึ้นอยูกับแตละรุน
โครงสรางทนทานตอการกัดกรอน
ความดันภายในตัวลูกลอยมีความสมดุล ไมเกิดการเสียรูปทรง หรือยุบตัวได
ผนึกยางปองกันการรั่วซึมไดเปนอยางดี
ดวยการออกแบบการเคลื่อนที่ของอากาศมาเปนพิเศษ ชวยปองกันลูกลอยจาก
การกระแทกของการปดวาลว
มีการปองกันการรั่วซึมอยางสมบูรณ ภายใตระบบที่มีความดันต่ํามากๆ
อยางเชน 0.1 บาร

www.kse1993.com

183

Engineering Data
AR Series

www.kse1993.com

184

Engineering Data
AR Series

สวนประกอบของวาลว

การนําไปใชงาน
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½” Vacuum Breaker (ARV)
สําหรับระบบน้ําหยด, ตัวกรอง และถังปุย
The BERMAD AR ½” Vacuum Breaker (ARV) ไดถูกออกแบบมาเพื่อชวยปองกันไมใหทอ
ยุบตัวจากในขณะที่เกิดสภาวะสุญญากาศภายในทอ ปองกันการแทรกซึมของสารพิษเขาสูระบบ
น้ําหยด และการอุดตันที่หัวน้ําหยดจากการดูดฝุนผงเขามาเมื่อเกิดสภาวะสุญญากาศในทอ

คุณสมบัติ
สามารถถายเทอากาศไดปริมาณมาก
สามารถทนทานตอสารเคมีสูง (ทุกชิ้นสวนของวาลวทําจากพลาสติก)
การทํางานมีความนุมนวล นาเชื่อถือ
งายตอการบังคับควบคุม และซอมบํารุง
สามารถกันน้ํารั่วไดตลอดเวลา แมวาตัวปดผนึกกันรั่วจะชํารุดหรือสูญหายไป
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Positioning 3-Way Pilot Valve

PC-X-P, Plastic

PC-X-M, Metal

เปน Pilot วาลวเปลี่ยนทิศทางการไหลสารพัดประโยชน แบบทํางานดวยกลไกโดยตรงชนิด 3 ทาง ทํางานโดยอาศัย
ความดันน้ํากระทําตอแผนไดอะแฟรม ซึ่งจะทําการปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลระหวางแรงดันไฮดรอลิกกับคาความแข็งของ
สปริงที่ตั้งคาไว Pilot จะบังคับทิศทางการไหล และความดัน ผานชอง Port ตางๆ ของตัว Pilot ดังนี้
เมื่อความดันสูงกวาคาที่ตั้งไวของสปริง
Pilot จะเชื่อมตอ Port 0 กับ Port 3
เมื่อความดันเสมอเทากับคาที่ตั้งไวของสปริง Pilot จะปดการเชื่อมตอกับของทุกๆ Port
เมื่อความดันต่ํากวาคาที่ตั้งไวของสปริง
Pilot จะเชื่อมตอ Port 3 กับ Port 2
ความดันที่สงเขามาใน Pilot จะเขามาทาง Port 1 อยางตอเนื่องตลอดเวลา

Pressure Reducing Pilot Valve

PC-20-P, Plastic

PC-20-M, Metal

เปน Pilot วาลวซึ่งไดรวมเอาหลักการทํางานทุกอยางของ Pilot ชนิด 2 ทาง เขามาไวในตัวเดียวกัน ทํางานดวยกลไก
โดยตรง โดยอาศัยความดันน้ํากระทําตอแผนไดอะแฟรม ซึ่งจะทําการปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลระหวางแรงดันไฮดรอลิกกับ
คาความแข็งของสปริงที่ตั้งไว เมื่อใชในวงจรลดความดัน Pilot จะทําการปรับตัวเพื่อปด เมื่อความดันดานทายวาลวเพิ่ม
สูงขึ้นกวาคาของสปริงที่ตั้งไว โดยจะมีตัวหรี่น้ําเปนอุปกรณจํากัดการไหลของน้ําดานเหนือวาลวกอนที่จะเขาสู Pilot

Pressure Sustaining
Pilot Valve

PC-30-P, Plastic

PC-30-M, Metal

เปน Pilot วาลวแบบทํางานดวยกลไกโดยตรงชนิด 2 ทาง โดยอาศัยความดันน้ํากระทําตอแผนไดอะแฟรม ซึ่งจะทําการ
ปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลระหวางแรงดันไฮดรอลิกกับคาความแข็งที่ตั้งคาไวของสปริง เมื่อใชในวงจรระบาย / พยุงความดัน
Pilot จะทําการปรับตัวเพื่อเปด เมื่อความดันดานเหนือวาลวเพิ่มสูงขึ้นมากกวาคาของสปริงที่ตั้งไว

190
www.kse1993.com

Accessories
Mini Pilots

Quick Pressure Relief
Pilot Valve

PC-3Q-P, Plastic

PC-3Q-M, Metal

เปน Pilot วาลวซึ่งไดรวมเอาหลักการทํางานทุกอยางของ Pilot ชนิด 2 ทาง เขามาไวในตัวเดียวกัน เปน Pilot วาลวแบบ
ทํางานดวยกลไกโดยตรง โดยอาศัยความดันน้ํากระทําตอแผนไดอะแฟรม ซึ่งจะทําการปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลระหวาง
แรงดันไฮดรอลิกกับคาความแข็งของสปริงที่ตั้งไว Pilot จะเปดเมื่อคาความดันน้ําดานเหนือวาลวเพิ่มสูงขึ้นกวาคาของ
สปริงที่ตั้งไว โดยจะมีตัวหรี่น้ําเปนอุปกรณจํากัดการไหลของน้ําดานเหนือวาลวกอนที่จะเขาสู Pilot ซึ่งจะทําใหวาลวคอยๆ
หรี่ปดลงอยางนุมนวล และงายตอการควบคุมวงจร

Pressure Reducing
Servo Pilot Valve

PC-S-P, Plastic

PC-M-P, Metal

เปน Pilot วาลวซึ่งไดรวมเอาหลักการทํางานทุกอยางของ Pilot ชนิด 2 ทาง เขามาไวในวงจรควบคุมแบบ 3 ทาง ทํางาน
ดวยกลไกโดยตรง โดยอาศัยความดันน้ํากระทําตอแผนไดอะแฟรม ซึ่งจะทําการปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลระหวางแรงดัน
ไฮดรอลิกกับคาความแข็งที่ตั้งคาไวของสปริง ไดอะแฟรมที่มีความสมดุลทั่วทั้งแผนทําให Pilot มีความแนนอนในการ
ทํางาน และความแมนยําสูง

Paddle Flow Rate Servo Pilot

PC-7Q-M, Metal

PC-7Q-P, Plastic

Pilot วาลวควบคุมอัตราการไหลนี้ ไดรวมเอาหลักการทํางานของ Pilot ชนิด 2 ทาง เขาไวในวงจรควบคุมแบบ 3 ทาง
ทํางานดวยกลไกโดยตรง โดยอาศัยการขยับเคลื่อนที่ของใบพายที่ขวางการไหลของกระแสน้ํา เมื่อความตองการน้ําเพิ่มสูง
เกินกวาคาที่ตั้งไว แรงจากการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําที่เพิ่มขึ้นจะทําใหใบพายขยับ ซึ่งจะไปออกแรงกดตานทานกับแรงของ
สปริง สงผลใหลิ้นของวาลวหลักขยับหรี่ปดลง เพื่อจํากัดอัตราการไหลใหกลับเขาสูคาที่ตั้งไวที่ Pilot
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Pressure Reducing Pilot Valves (ไพลอทวาลวลดความดัน)
Pilot วาลวสําหรับลดความดันชนิดทํางานดวยกลไกโดยตรง อาศัยความดันน้ํากระทําตอแผนไดอะแฟรม ซึ่งจะทําการปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลระหวางแรงดัน
ไฮดรอลิกกับคาความแข็งของสปริงตามที่ตั้งคาไว Pilot จะตอบสนองอยางตอเนื่องตลอดเวลาตอความดันดานทายวาลว หรือจากแหลงอื่นๆ ซึ่งจะถูกสงมาเพื่อ
ใชควบคุมการทํางานใหลิ้นของ Pilot วาลวหรี่ปดลงเมื่อความดันสูงเกินกวาคาที่ตั้งไว และใชเปนกลไกตอเนื่องไปควบคุมการทํางานของวาลวหลักดวยเชนกัน

Pressure Reducing Pilot Valve

#2PB

ชุดไดอะแฟรมที่มีความสมดุลตลอดทั่วทั้งแผนชวยใหมีความแมนยําสูง และมั่นคงแนนอน เพือ่ ใชในวงจรลดความดัน
ลิ้นของ pilot วาลวจะหรี่ปดลง เมื่อความดันดานทายวาลวเพิ่มสูงเกินกวาที่ตั้งคาไว

Pressure Reducing Pilot Valve
with integral needle valve

#2

เปน pilot วาลวที่ไดรวมเอาหลักการทํางานตางๆ ของวงจรควบคุมแบบ 2 ทาง เขาไวในอุปกรณตัวเดียว และยังมี
Needle Valve ติดตั้งอยูภายในชวยจํากัดปริมาณน้ําที่จายผานเขามายัง pilot ซึ่งจะสงผลดีตอการควบคุมความเร็ว
ในการปดวาลว

High Sensitivity
Pressure Reducing Pilot Valve
with integral needle valve

#82

เปน pilot วาลวชนิดทํางานดวยกลไกโดยตรงที่มีความไวตอการตอบสนองสูง สําหรับระบบที่ทํางานภายใตความดันที่
ต่ํามากๆ หรือเพื่อควบคุมระดับน้ํา เปน pilot วาลวที่ไดรวมเอาหลักการทํางานตางๆ ของวงจรควบคุมแบบ 2 ทาง
เขาไวในอุปกรณตัวเดียว และยังมี Needle Valve ติดตั้งอยูภายในชวยจํากัดปริมาณน้ําที่จายผานเขามายัง pilot
ซึ่งจะสงผลดีตอการควบคุมความเร็วในการปดวาลว
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Pressure Sustaining Pilot Valves (ไพลอทวาลวพยุงความดัน)
Pilot วาลวสําหรับพยุงความดันชนิดทํางานดวยกลไกโดยตรง อาศัยความดันน้ํากระทําตอแผนไดอะแฟรม ซึ่งจะทําการปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลระหวางแรงดัน
ไฮดรอลิกกับคาความแข็งของสปริงตามที่ตั้งคาไว Pilot จะตอบสนองอยางตอเนื่องตลอดเวลาตอความดันดานเหนือวาลว หรือจากแหลงอื่นๆ ซึ่งจะถูกสงมาเพื่อใช
ควบคุมการทํางานใหลิ้นของ Pilot วาลวคอยๆ เปดขึ้น เมื่อความดันสูงเกินกวาคาที่ตั้งไว และใชเปนกลไกตอเนื่องไปควบคุมการทํางานของวาลวหลักดวยเชนกัน

Pressure Sustaining Pilot Valve

#3PB

เมื่อใชในวงจรพยุงความดัน pilot จะหรี่เปด เมื่อความดันดานเหนือวาลวสูงเกินกวาที่ตั้งคาไว

Pressure Sustaining Pilot Valve
with integral needle valve

#3

เปน pilot วาลวที่ไดรวมเอาหลักการทํางานตางๆ ของวงจรควบคุมแบบ 2 ทาง เขาไวในอุปกรณตัวเดียว และยังมี
Needle Valve ติดตั้งอยูภายในชวยจํากัดปริมาณน้ําที่จายผานเขามายัง pilot พรอมกับควบคุมความเร็วในการปด
วาลว

High Sensitivity
Pressure Sustaining Pilot Valve

#83

with integral needle valve

เปน pilot วาลวชนิดทํางานดวยกลไกโดยตรงที่มีความไวตอการตอบสนองสูง สําหรับระบบที่ทํางานภายใตความดัน
ที่ต่ํามากๆ หรือเพื่อการพยุงระดับน้ํา เปน pilot วาลวที่ไดรวมเอาหลักการทํางานตางๆ ของวงจรควบคุมแบบ 2 ทาง
เขาไวในอุปกรณตัวเดียว และยังมี Needle Valve ติดตั้งอยูภายในชวยจํากัดปริมาณน้ําที่จายผานเขามายัง pilot
พรอมกับควบคุมความเร็วในการปดวาลว
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Positioning Pilot Valves (ไพลอทวาลวเปลี่ยนทิศทางการไหล)
Pilot วาลวเปลี่ยนทิศทางการไหลสารพัดประโยชน แบบทํางานดวยกลไกโดยตรงชนิด 3 ทาง อาศัยความดันน้ํากระทําตอแผนไดอะแฟรม ซึ่งจะทําการปรับตัวเพื่อ
หาจุดสมดุลระหวางแรงดันไฮดรอลิกกับคาความแข็งของสปริงตามที่ตั้งคาไว
Pilot จะบังคับทิศทางการไหล และความดันผานชอง Port ตางๆ ของตัว Pilot ดังนี้
เมื่อความดันสูงกวาคาที่ตั้งไวของสปริง Pilot จะเชื่อมตอ port C เขากับ port O
เมื่อความดันเทากับคาที่ตั้งไวของสปริง Pilot จะปดการเชื่อมตอกันของทุกๆ port
เมื่อความดันต่ํากวาคาที่ตั้งไวของสปริง Pilot จะเชื่อมตอ port C เขากับ port A และ port Z
Needle Valve ที่ถูกติดตั้งมาภายในตัว Pilot จะทําหนาที่จํากัดปริมาณน้ําที่ไหลผาน port Z

Positioning Pilot Valve

#X

เหมาะสําหรับใชงานกับวาลวลดความดัน, วาลวพยุงความดัน รวมทั้งวาลวลดและพยุงความดัน ชวยใหการปรับคา
ของวาลวมีความแนนอน และแมนยํา การเปด หรือปดวาลวจนสุดขึ้นอยูกับการปรับคาที่แตกตางกัน
นอกจากนี้ Pilot วาลวรุนนี้ยังสามารถทํางานเปน Adjustable Hydraulic Relay (N.O or N.C) หรือ Automatic
Regulation Override (คุณสมบัติการควบคุมวาลว 09) ไดอีกดวย
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Altitude Pilots and Level control Float Valves (วาลวควบคุมระดับน้ํา)
Altitude Pilot และวาลวลูกลอยควบคุมระดับน้ํา สามารถติดตั้งเขากับตัวเรือนภายนอกของวาลวหลัก ชวยกําจัดปญหาจากการติดตั้งและบํารุงรักษาที่มักจะเกิด
ขึ้นกับการใชวาลวลูกลอยแบบกลไกทั่วไปที่ตองติดตั้งอยูในบอหรือแหลงเก็บกัก ดวยการดัดแปลงและประยุกตใชงานไดอยางกวางขวางของ Altitude Pilot และ
Pilot วาลวลูกลอย ชวยใหวาลวควบคุมระดับน้ําของ BERMAD เปนทางเลือกที่เหมาะสม กับความตองการใชงานวาลวควบคุมระดับน้ํา

Altitude (High Sensitivity)
Positioning Pilot Valve

#8

Pilot วาลวเปลี่ยนทิศทางการไหลแบบ Altitude (ชนิดไวตอการตอบสนอง) จะรับสัญญาณจากระดับน้ําในแหลงเก็บ
กักน้ํา และควบคุมวาลวใหปดเมื่อระดับน้ําถึงระดับสูงสุดที่ไดตั้งคาไว และจะเปดวาลวอยางเต็มที่ทันทีเมื่อระดับน้ํา
ลดลงกวาที่ตั้งคาไวประมาณ 1 เมตร (3 ฟุต) และยังสามารถใชเปน pilot สําหรับวาลวลดความดันในระบบที่
ทํางานภายใตความดันที่ต่ํามากๆ

4-Way Bi-Level Vertical Float

Float #66

เปนวาลวลูกลอยแนวดิ่งสําหรับเปลี่ยนทิศทางการไหลแบบ 4 ทาง สามารถปรับตั้งคาระดับน้ําต่ําสุดและสูงสุดตามที่
ตองการไดทั้ง 2 ระดับ อาศัยการเลื่อนสไลดขึ้นหรือลงตามแกนของลูกลอยซึ่งจะไปดันใหกระเดื่องกดลง หรือยกขึ้น
เพื่อสลับทิศทางการไหล สวนในขณะที่ลูกลอยอยูระหวางตัวหยุดการเลื่อนทั้งดานบนและลาง วาลวหลักจะคางอยู
ในสถานะสุดทายที่ถูกสั่งใหทํางาน pilot จะบังคับทิศทางการไหล และความดันผานชอง ports ตางๆ ดังนี้
เมื่อลูกลอยดันใหกระเดื่องยกขึ้น pilot จะเชื่อมตอ port P กับ C1 และ port C2 กับ V
เมื่อลูกลอยดึงใหกระเดื่องกดลง pilot จะเชื่อมตอ port P กับ C2 และ port C1 กับ V
กานกระเดื่องจะมีตุมถวงเพื่อใหเกิดความสมดุล ติดตั้งอยูดานบนดังภาพ
Notes:
ระดับตางต่ําสุดที่ตั้งได : 15 cm (6”)
ระดับตางสูงสุดที่ตั้งได : 54 cm (21” )
แกนลูกลอยยาว 56 cm (22”) มีกานเพียงอันเดียวใน 1 ชุด
จําเปนตองใชตุมน้ําหนักพิเศษ เมื่อมีการตอกานลูกลอยอันที่ 2
การเชื่อมตอใชทอนําความดันขนาด 3/ 8” จํานวน 3 เสน
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Solenoid Selection Guide (แนวทางการเลือกใชชุดขดลวดไฟฟา)
ในการออกแบบระบบอัตโนมัติซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการชลประทาน สิ่งที่จะชวยในขั้นตอนการเลือกโซลินอยดที่เหมาะสมตรงตามความตองการใชงาน คือตองรู
ความตองการเบื้องตนในการใชงานกอน ซึ่งตาม Chart ดานลางนี้เราสามารถใชเปนแนวทางสําหรับเลือกรุน Solenoid และควรตรวจสอบขอมูลเฉพาะของ
Solenoid ที่เลือกใชดวย ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากขอมูลของ Solenoid แตละรุนในหนาถัดไป เพื่อใหมั่นใจวาเลือกไดถูกตอง และเหมาะสมจริงๆ

โปรดพิจารณาขอมูลสําคัญที่ตองทราบตอไปนี้ เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชไดอยางเหมาะสมทีส่ ุด
o
o
o
o
o

กระแสไฟฟาที่ใชงาน : กระแสสลับ (AC) หรือกระแสตรง (DC)
การทํางานของ Solenoid : 2 ทาง หรือ 3 ทาง
ชนิดของ Solenoid Actuator : ใชการแสไฟฟาตอเนื่อง หรือคางตามจังหวะการจายไฟ (Latching)
ตําแหนงปกติของ Solenoid : ปกติเปด หรือ ปกติปด
ความตองการของเครื่องควบคุม : สายไฟ 2 เสน หรือ 3 เสน
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Solenoids
โซลินอยดแบบใชกระแสไฟตอเนื่องของ BERMAD ไดถูกออกแบบมาเปนพิเศษใหมีอายุการใชงานยาวนานสําหรับงานชลประทาน ใชพลังงานนอย และทนตอ
ฝุนผงที่ปะปนมากับน้ํา เลือกใชใดหลายรุนตามระดับแรงดันไฟฟาที่ตองการ และสามารถใชงานรวมกับเครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานทั่วไปได

2-Way Solenoid Actuator

S-390-2W

รุน S-390-2W เปนชนิด 2 ทาง มีขนาดกะทัดรัด สถานะปกติปด(NC) สามารถติดตั้งเขากับฝาครอบวาลวในวาลว
บางรุนไดโดยตรง หรือประกอบบนฐานติดตั้งแบบ 2 ทาง ซึ่งจะชวยใหใชงานรวมกับวงจรควบคุมแบบ 2 ทางได

3-Way Solenoid

S-390-3W

รุน S-390-3W เปนชนิด 3 ทาง มีขนาดกะทัดรัด สามารถควบคุมวาลวดวยตัวเองอยางอิสระ หรือทํางานรวมกับวงจร
ควบคุมอื่นๆ ตัวฐานจะมีสวิทซสําหรับสั่งทํางานแบบ manual และมีชุดยึดจับสําหรับติดตั้งเขากับตัววาลวหรือชุด
ฐานติดตั้งสําหรับตอกับชุดโซลินอยดหลายๆ ตัว (Solenoid manifold)

3-Way Solenoid with hydraulic Base

S-400-3W

รุน S-400-D-3W-BB เปนชนิด 3 ทาง มีขนาดกะทัดรัด เปน pilot วาลวที่สามารถควบคุมดวยตัวเองอยางอิสระ หรือ
ทํางานรวมกับวงจรควบคุมอื่นๆ ตัวฐานจะมีสวิทซสําหรับสั่งทํางานแบบ manual และมีชุดยึดจับสําหรับติดตั้งเขากับ
ตัววาลว หรือชุดฐานติดตั้งสําหรับตอกับชุดโซลินอยดหลายๆ ตัว (Solenoid manifold)
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3-Way Solenoid Valve, Direct Acting
with Isolating Membrane

Burkert 330

Solenoid วาลวแบบทํางานดวยกลไกโดยตรง ชนิด 3 ทาง อาศัยการเคลื่อนที่ของแกนเดือยทีถ่ ูกพันรอบดวยขดลวด
โดยไดออกแบบใหมีถุงปดกั้นเพื่อแยก Actuator ออกจากของเหลว ชวยปองกันความเสียหายจากสิ่งสกปรกที่มากับ
ของเหลวไดดีกวาโซลินอยดแบบลูกสูบทั่วไป ใหสมรรถณะที่ดีที่สุดและเชื่อถือไดสูงสุด อีกทั้งยังมีอายุการใชงาน
ยาวนานแมใชกับน้ําทะเล ฉนวน epoxy ที่ใชปดผนึกกันการรั่วซึมยังชวยระบายความรอนไดเปนอยางดีแมจะใชงาน
หนักอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
รุน Burkert 330 สามารถใชทํางานเปน solenoid แบบ 2 ทางก็ได

3-Way Solenoid Valve,
Direct Acting – Plunger Actuated

Burkert 6014

Solenoid วาลวแบบทํางานดวยกลไกโดยตรง ชนิด 3 ทาง มีขนาดกะทัดรัด เปนโซลินอยดแบบลูกสูบ ไมตองการ
ความดันต่ําสุดในการทํางาน และไมมีผลกระทบจากตําแหนงการติดตั้ง โครงสรางแข็งแรงทนทาน อายุการใชงาน
ยาวนาน ฉนวน epoxy ที่ใชปดผนึกกันการรั่วซึมยังชวยระบายความรอนไดดี แมจะใชงานหนักตอเนื่องเปนเวลานาน
รุน Burkert 6014 สามารถใชทํางานเปน solenoid แบบ 2 ทางก็ได

2-Way Solenoid Valve,
Servo-Assisted Diaphragm Actuated

Burkert 281

เปน Solenoid วาลวแบบทํางานดวย Diaphragm Actuated เหมาะกับระบบที่ทํางานภายใตความดันต่ํา (Servoassisted) เปน Solenoid ชนิด 2 ทาง มีใหเลือก 2 แบบ
ปกติปด Model : 5281A
ปกติเปด Model : 0281B
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Latching Solenoids
โซลินอยดแบบใชกระแสไฟเฉพาะชวงกระตุนการทํางาน ไดถูกออกแบบมาเปนพิเศษใหมีอายุการใชงานยาวนาน สําหรับงานดานระบบชลประทาน ซึ่งควบคุมดวย
เครื่องควบคุมการใหน้ําชลประทานแบบใชพลังงานจากแบตเตอรี่ Latching solenoid นี้จะใชพลังงานเฉพาะชวงที่ทําการสลับตําแหนง ซึ่งใชกระแสไฟในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ยาวนาน และยังสามารถใชงานรวมกับระบบพลังงานแสงอาทิตยไดอีกดวย

Magnetic Latch Solenoid Actuator,
2-Way, 9VDC Latch, 2-Leads

S-392-2W

รุน S-392-2W เปนชนิด 2 ทาง มีขนาดกะทัดรัด ใชกระแสไฟเฉพาะชวงกระตุนการทํางาน สามารถติดตั้งเขากับฝา
ครอบของวาลวบางรุนไดโดยตรง หรือประกอบเขากับชุดฐานติดตั้งแบบ 2 ทาง ซึ่งนําไปใชกับวงจรควบคุม 2 ทาง
แบบตางๆ ก็ได

Magnetic Latch Solenoid
with Hydraulic Base
3-Way, 9VDC Latch, 2-Leads

S-402-3W

รุน S-402-3W สามารถควบคุมวาลวดวยตัวเองไดอยางอิสระ หรือทํางานรวมกับวงจรควบคุมอื่นๆ ชุดฐานติดตั้งจะมี
สวิทซสําหรับสั่งทํางานแบบ Manual และมีชุดยึดจับสําหรับติดตั้งเขากับตัววาลวหรือชุดฐานติดตั้งสําหรับตอกับชุด
โซลินอยดหลายๆ ตัว (Solenoid manifold)
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Dry Magnetic Latch Solenoid
with Isolating Membrane & Hydraulic Base
3-Way, 12VDC Latch, 2-Leads

S-982-3W

รุน S-982-3W จะไมไดรับผลจากการทําลายของน้ํา เนื่องจากมีถุงหุมซึ่งจะแยกสวน Actuator ออกจากน้ํา สามารถ
ควบคุมวาลวดวยตัวเองไดอยางอิสระ หรือใชงานรวมกับวงจรควบคุมตางๆ ได ชุดฐานติดตั้งจะมีสวิทซสําหรับสั่ง
ทํางานแบบ Manual และมีชุดยึดจับสําหรับติดตั้งเขากับตัววาลวหรือชุดฐานติดตั้งสําหรับตอกับชุดโซลินอยด
หลายๆ ตัว (Solenoid manifold)

Dry Magnetic Latch Solenoid
with Isolating Membrane & Hydraulic Base
3-Way, 12VDC Latch, 3-Leads

S-985-3W

รุน S-985-3W จะไมไดรับผลจากการทําลายของน้ํา เนื่องจากมีถุงหุมซึ่งจะแยกสวน Actuator ออกจากน้ํา สามารถ
ควบคุมวาลวดวยตัวเองไดอยางอิสระ หรือใชงานรวมกับวงจรควบคุมตางๆ ได ชุดฐานติดตั้งจะมีสวิทซสําหรับสั่ง
ทํางานแบบ Manual และมีชุดยึดจับสําหรับติดตั้งเขากับตัววาลวหรือชุดฐานติดตั้งสําหรับตอกับชุดโซลินอยด
หลายๆ ตัว (Solenoid manifold)

Solenoid Valve for Remote Terminal Unit (RTU)

เปน Solenoid Pilot ที่ใชในการควบคุมระบบชลประทานจากระยะไกลดวยสัญญาณวิทยุ หรือสายสงสัญญาณ
ทํางานโดยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยูภายใน เหมาะสําหรับใชงานในระบบชลประทานที่ตองสั่งงานดวย
สัญญาณวิทยุเปนหลัก
Note: RTU Units ตองสั่งซื้อผานแผนกอุปกรณควบคุมการชลประทานของ Motorola® เทานั้น
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ : IRRInet.marketing@motorola.com
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Hydraulic Relay Valve (HRV)

50-P, Plastic

50-M, Metal

ไฮดรอลิกรีเลยแบบ 2 ทาง ชนิดหองควบคุมแบบเดี่ยว(single chamber) อาศัยความดันไฮดรอลิกในการทํางาน โดย
ใหแรงดันไฮดรอลิก กระทําตอแผนไดอะแฟรมเพื่อควบคุมวาลว จะปดโดยตอบสนองตอความดันที่จายเขาไปยัง
หองควบคุม และจะเปดอยางเต็มที่เมื่อระบายความดันดังกลาวออกจากหองควบคุม

50-X-P, Plastic

Shuttle Valve

50-X-M, Metal

วาลวสําหรับเลือกทิศทางการไหล ถูกออกแบบมาใหสามารถเลือกการเชื่อมตอระหวางหองควบคุมหรือหองสง
สัญญาณเขากับแหลงความดันที่สูงกวาระหวางแหลงความดัน 2 แหลงไดโดยอัตโนมัติ แตละแหลงความดันจะ
เชื่อมตอเขากับชอง port ของตัวเอง ความดันจากแหลงที่สูงกวาจะสรางแรงที่มากกวาไปดันปลั๊กอุดดานในของวาลว
ใหไปปดกั้นน้ําจากอีกแหลงความดัน ทําใหน้ําจากแหลงที่มีความดันสูงกวาสามารถไหลเขาไปยัง common port ได

3-Way Hydraulic
Relay Valve (3W-HRV)

54-PZ, Galit

54-M, Metal

ไฮดรอลิกรีเลยแบบ 3 ทาง ชนิดหองควบคุมเดี่ยว อาศัยความดันไฮดรอลิกในการทํางาน โดยจะเปนตัวควบคุมบังคับ
แรงดันไฮดรอลิกที่จะถูกสงผานไปยังหองควบคุมใน pilot วาลว ทํางานเปนไดทั้งตัวหนวงและเรงสัญญาณ (ใน
สถานะปกติเปด (N.O.)) หรือทวนยอนและเรงสัญญาณ (ในสถานะปกติปด (N.C.))
รุน 54-PZ Galit มีอุปกรณสั่งงานแบบ Manual
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AMV Shut-Off Pilot

3W-SOP

Pilot วาลวสําหรับปดอัตโนมัติ แบบ 3 ทางนี้ อาศัยแรงดึงกลับของสปริง กานพับจะบังคับ Pilot วาลว ดวย
การกดแกนตานกับแรงสปริง เพื่อเชื่อมตอ port ตางๆ ดังนี้
ในตําแหนงตั้งคา ตัวแกนของรุน 3W-SOP จะถูกกดปดลง ทําใหเกิดการเชื่อม port C และ V
ในตําแหนงปกติ ตัวแกนของ 3W-SOP จะหมุนยอนกลับดวยแรงของสปริง ทําใหเชื่อม port P และ C
ดวยการหมุนตัวตั้งคาของ AMV จะทําใหไปกดแกนเชื่อมตอ port และเมื่อไดปริมาณน้ําตามตองการ
แลวตัวบังคับจะเลื่อนกลับเขาไปในชุดควบคุมกลไก ทําใหแกนเลื่อนกลับสูตําแหนงปกติ
Connection:
P – Upstream
C – AMV Control Chamber
V – Vent

AMV Sequential Shut-Off Pilot

5W-SOP

เปน Pilot แบบ 5 ทาง ควบคุมการไหลผาน ports ตางๆ ดังนี้ :
ในตําแหนงตั้งคา แกนของ 5W-SOP จะถูกกดปดลง ทําใหเกิดการเชื่อมตอ port P กับ C2
และ C1กับ V1
ในตําแหนงปกติ แกนของ 5W-SOP จะหมุนยอนกลับตามแรงของสปริงทําใหเชื่อม port P กับ C1
และ C2 กับ V2
Connection:
P – Upstream
C1 – AMV Control Chamber
C2 – Next AMV (Plugged for last AMV)
V1 – Previous AMV (Vent for fist AMV) V2 – Vent

AMV Shut-Off Pilot
with Pump Shut-Off Electrical Switch

3W-SOP-S

เปน Pilot แบบ 3 ทาง ควบคุมการไหลผาน ports ตางๆ ดังนี้ :
ในตําแหนงตั้งคา แกนของ 3W-SOP-S จะถูกกดปดลง ทําใหเกิดการเชื่อมตอ port C1กับ V1
ในตําแหนงปกติ แกนของ 3W-SOP-S จะหมุนกลับตามแรงของสปริง ทําใหเชื่อม port P กับ C1
การทํางานของตัวแกนจะทําใหเกิดการตัดไฟที่สวิทซไฟฟา ซึ่งใชสําหรับควบคุมการปดของระบบปม หลังจาก
ที่ไดทําการจายน้ําตามปริมาณที่ตองการแลว
Connection:
Switch Data:
P – Upstream
Change Over 5 - 250V
Electrical Connections N.O. or N.C.
C1 – AMV Control Chamber
V1 – Vent
C2 – Plugged
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Needle Valve
วาลวจํากัดปริมาณน้ําแบบปรับคาได สําหรับจํากัดการไหลของน้ําเขาสู Pilot วาลว หรือตัวควบคุมอื่นๆ ในวงจร
ควบคุมแบบตางๆ เพื่อควบคุมความเร็วในการเปดหรือปดวาลว
Needle valve types:
5° - สําหรับถึงขนาด 4”; DN100 valves
15° - สําหรับขนาด 6”; DN150 และวาลวขนาดใหญกวา

One-Way Flow Control
อุปกรณ Needle Valve ชนิดจํากัดการไหลแบบปรับคาได และไมมีการไหลยอนกลับจากทิศทางตรงกันขาม ทําหนาที่
ชวยควบคุมความเร็วในการเปดหรือปด และเพิ่มความมั่นคงและสม่ําเสมอในการทํางานของวาลวหลัก
Technical Data
Pressure rating: 40 bar; 600 psi
Flow factor: Kv=0.85; Cv=1.0
(ไมจํากัดทิศทางการไหล)

In-line Filter
ตัวกรองในเสนทอแบบลางตัวเอง (self-flushing) ใชกรองของเหลวหรือน้ําที่มีคุณภาพปานกลางจนถึงสะอาดใชดื่มได
ที่ถูกสงมาเพื่อใชในการควบคุมสั่งการ การไหลของน้ําหรือของเหลวที่ตามมาอยางตอเนื่องจะเปนตัวชวยลางทํา
ความสะอาดกรองแบบนี้โดยอัตโนมัติ
Technical Data
Filter element: 400 micron; 40 mesh
Thread: โลหะ -1/4”, 3/8” & 1/2" NPT; พลาสติก – 1/4" NPT Male X 1/8” NPT Female

“Y” Strainer
“Y” Strainer เปนตัวกรองน้ําหรือของเหลวที่นํามาใชควบคุม โดยตองเปนน้ําสะอาดคุณภาพระดับน้ําประปา และ
สามารถทําการบํารุงรักษาในแบบทั่วไปที่ไมยุงยากได
Technical Data
Filter element: 500 micron 35 mesh
Ports: 1/4”, 3/8”, 1/2" NPT, 1” BSP

Large Control Filter
กรองขนาดใหญ ใชสําหรับกรองน้ําที่ถูกสงมาควบคุมซึ่งมีคุณภาพต่ํา สกปรก มีตะกอน และเศษฝุนผงปนอยูมาก
อาจทําใหเกิดการอุดตันอยางรวดเร็วหากใชกรองแบบปกติทั่วไป การใชตัวกรองขนาดใหญนี้จะชวยเพิ่มทั้งความ
แนนอนมั่นคงในการทํางานของระบบวาลวควบคุมและยืดระยะเวลาการบํารุงรักษา ในขณะเดียวกันก็จะเกิด
ขอผิดพลาดนอยมากในการทํางาน
Technical Data
Filter element: Disks 250 micron; 60 mesh
Ports: 3/8” NPT
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2-Way Ball Valve
Ball Valve รุนนี้ชวยใหสะดวก และงายตอการควบคุมแบบ Manual ทั้งการปดและเปดวาลวสําหรับสวนการทํางาน,
ควบคุมการระบายความดัน และควบคุมการระบายน้ํา
Technical Data
Pressure Rating:
40 bar; 600 psi – 1/4” to 3/4”
35 bar; 500 psi – 1” to 2”

Port:
1/4”, 3/8” & 1/2 " NPT
3/4", 1”, 1 1/2" & 2 BSP

3-Way Ball Valve
Ball Valve แบบ 3 ทาง รุนนี้ สามารถใชแทน Pilot วาลว ควบคุมงายและรวดเร็ว สามารถควบคุมการทํางานแบบ
Manual ได 2 ตําแหนง คือ เปด/ปด
Technical Data
Pressure Rating: 27.5 bar; 400 psi
Port: 1/4”, 3/8” & 1/2 " NPT

Manometer Ball Valve
Ball Valve สําหรับระบายความดันชนิด 2 ทาง ทําใหสะดวก และงายตอการควบคุมแบบ Manual สําหรับแยกสวน
การทํางาน และควบคุมการระบายความดันไปสู pressure gauge หรือในสวนอื่นของวงจรควบคุมความดัน
Technical Data
Pressure Rating: 16 bar; 230 psi
Port: 1/8”, 1/4” & 3/8 " NPT

Check Valve
วาลวปองกันการไหลยอนกลับ ทํางานโดยอาศัยแรงดึงกลับของสปริง ชวยใหมีการไหลอยางอิสระของน้ําไปในทิศทาง
เดียวและปองกันน้ําไหลยอนกลับในทิศทางตรงกันขาม ลักษณะการติดตั้งสามารถทําไดในทุกรูปแบบ
Technical Data
Pressure Rating: 20.5 bar; 300 psi
Port:
1/4”, 3/8” & 1/2 " NPT
3/4", 1”, & 1 1/2 ” BSP
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Orifice Plate Assembly
เปนอุปกรณสําหรับวงจรควบคุมของวาลวควบคุมการไหล ทําหนาที่นําความแตกตางของความดัน (ΔP) ไปสรางเปน
กําลังใหแกตัว pilot ควบคุมการไหล ซึ่งจะควบคุมการเปดและปดของลิ้นวาลวหลักใหสอดคลองกับการเปดและปด
ของตัว pilot ผลรวมของ Head loss ที่ไหลผานวาลวจะลดลง เมื่อผานชองตรวจจับที่อยูใกลกับ orifice plate ซึ่งจะ
สงสัญญาณความดันจากดานทายวาลวกอนที่จะปรับคา สามารถทําการคํานวณหาขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน
ของ orifice plate เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดวาลว และเมื่อตองการจํากัดปริมาณการไหล

Orifice Assembly
เปนอุปกรณสําหรับวงจรควบคุมของวาลวควบคุมการไหล โดยจะใชคาความแตกตางของความดัน (ΔP) ที่เปน
สัดสวนโดยตรงกับอัตราการไหล โดย ΔP ดังกลาวจะถูกสงมายัง pilot ควบคุมการไหลและใชเปนกําลังในการปด
หรือเปดตัว pilot ซึ่งจะสงผลใหมีการปรับตัวของลิ้นวาลวหลักอยางสอดคลองกัน สามารถทําการคํานวณหาขนาด
เสนผาศูนยกลางภายในของ orifice plate เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดวาลว และเมื่อตองการจํากัดปริมาณการไหล
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Pressure Gauge
อุปกรณวัดความดันชนิดบรรจุดวยของเหลวภายใน รุนนี้เหมาะสําหรับใชในงานหนัก เชน ในสภาวะที่การไหลไม
สม่ําเสมอ มีการสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงดันในเสนทอ, สภาวะที่มีการกัดกรอน หรือของเหลวที่มีการไหลอยางรุนแรง
ซึ่งการใชงานในลักษณะดังกลาวเกินขีดความสามารถของอุปกรณวัดความดันแบบแหง
Technical Data
Dial size: 2 1/2”; 63 mm
Connection: 1/4” NPT, back or bottom
Scale:
0-6, 10, 16, 25 and 40 bar
0-90, 140, 230, 350 and 600 psi

Accuracy: ± 1.6% ของหนาปด scale

Pressure Sensing Separation Diaphragm
เปนอุปกรณทําหนาที่แยกสวน และปองกัน หองตรวจจับความดันของ pilots วาลว (และ pressure gauges) จาก
ของเหลวที่มีการกัดกรอนอยางรุนแรง, ของเหลวที่ไหลดวยความเร็วสูง, หรือของเหลวที่มีของแข็งปะปนอยู โดย
อุปกรณจะถูกแบงออกเปน 2 หองและกั้นกลางดวยแผนไดอะแฟรม ความดันของระบบที่ตองการตรวจจับจะเขาไป
ยังหองควบคุมที่ 1 และเปลี่ยนเปนแรงกระทําผานแผนไดอะแฟรมถายทอดไปยังหองควบคุมที่ 2 โดยที่หองควบคุม
ที่ 2 กับหองรับสัญญาณความดันของ pilot จะเชื่อมตอกันอยูดวยทอหรือหลอด ซึ่งบรรจุดวยของเหลวที่ไมกัดกรอน,
มีความสม่ําเสมอและมีการขยายตัวนอยมากๆ
Technical Data
Pressure rating: 25 bar; 350 psi
Ports: 1/4” NPT
Air venting ports: 1/8” NPT
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Accessories
System Components

Model 70F

Strainer

ตัวกรองแบบ Strainer ของ BERMAD รุน 70F นี้ไดออกแบบเพื่อแยกเอาวัตถุแปลกปลอมเชน กอนหิน กิ่งไม และอื่นๆ ออก
จากในเสนทอ ซึ่งควรจะติดตั้ง Strainer บริเวณดานเหนือน้ํากอนจะถึงวาลวควบคุม, มิเตอรวัดปริมาณการไหล และ
อุปกรณอื่นๆ ในระบบ
สําหรับ Strainer รุน 80F จะเหมาะกับงานที่ใชความดันสูงมาก
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