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วาล์ว์โซล์นีอยด์ค์วบคมุ 
รุ่่�น 410
วาล์ว์โซล์นีอยด์ค์วบคมุ ทำำางานด์ว้ยไฮด์รอล์คิซ่�งจะเปิิด์หรอืปิิด์เต็็มทำี�โด์ยต็อบสนองต็อ่สญัญาณ
ไฟฟ้า

มใีหเ้ล์อืกหล์ายรุน่รวมทำั �งแบบปิกต็เิปิิด์ (NO) แบบปิกต็ปิิิด์ (NC) หรอืต็ำาแหน่งสดุ์ทำา้ย (LP)

วาล์ว์ซรีสี ์BERMAD 400 ทำำางานด์ว้ยระบบไฮด์รอล์คิ วาล์ว์โกรบทำี�ใช้ง้านงา่ยแล์ะเช้ื�อถือืได์ ้
พรอ้มด์ว้ยโครงไฮโด์รได์นามกิทำี�มรีเูจาะเต็็ม ใหเ้สน้ทำางการไหล์ทำี�ราบรื�นแล์ะสมรรถืนะทำี�เหนอื
กวา่ ด์ว้ยช้ดุ์ balanced rolling-diaphragm อบแข็็ง รว่มด์ว้ยช้ดุ์ rugged radial seal disk ทำี�
แข็็งแรงทำำาหนา้ทำี�เป็ินช้ิ�นสว่นเด์ี�ยวข็องวาวล์์ทำี�เคล์ื�อนทำี�

การุ่ใช้ง้านทั่ ่�วไป
 � ปิระหยดั์พล์งังานพรอ้มทำั �งรเีฟรช้แหล์ง่เกบ็นำ�าข็องอาคารอยา่งเพยีงพอ 
สล์บัระหวา่งนำ�าจากปิระปิาโด์ยต็รงแล์ะสถืานสีบูนำ�าควบคมุโด์ยระบบควบคมุ
ภายนอก

 � จัด์ล์ำาด์บัความสำาคญัข็องผูู้ใ้ช้น้ำ�า ต็ดั์การเช้ื�อมต็อ่ผูู้ใ้ช้ท้ำี�มคีวามสำาคญัต็ำ�า 
ทำำาการควบคมุโด์ยระบบควบคมุภายนอก

ในอาคารทำี�ใช้แ้หล์ง่เกบ็นำ�าฉุุกเฉุนิแล์ะแหล์ง่จา่ยนำ�าหล์กัต็ามปิกต็ ิรุน่ 410 สามารถื
ใช้ป้้ิองกนัการจา่ยนำ�าจากแหล์ง่นำ�าหล์กัแล์ะปิล์อ่ยใหน้ำ�าในแหล์ง่เก็บนำ�าจา่ยนำ�าแล์ะ

รเีฟรช้แหล์ง่เกบ็นำ�า จง่ช้ว่ยป้ิองกนัไมใ่หแ้หล์ง่เกบ็นำ�ามสีขุ็อนามยัต็ำ�า
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ผลิติแลิะทดสอบตามมาตรฐาน AWWA C530-12

วัสัดุขุองวัาล์ว์ัหล์กั :
โครง, ฝาครอบแล์ะพารต์ิชิันั :

มาตรฐาน : เหล็ิกหลิอ่เหนยีว
ตวัเลิอืก : สเตนเลิส 316

สปรงิ : สเตนเลิส
ชุัดุไดุอะแฟรม :
NR / EPDM พรอ้มกบัแผน่จานปิิดผนกึที�ผา่น
กระบวนการขึ้ึ�นรปูิแลิะเสรมิแรง :

1½”-6”: พลิาสตกิ
8”- 10”: เหล็ิก
12”-14”: เหล็ิกพรอ้มกบั St.St Upper Guide

การเคล์อืบผิวิั : อพ็ีอกซี่ี�ฟิิวชันับอนดส์นีำ�าเงนิ

ทั่ ั�วัไป :
ขอ้ติอ่ :

กรู�ฟิ : 2”, 3”-8”
หนา้แปิลิน : 1½”-14”
เกลิยีว : 1½”-3”

ระดุบัแรงดุนั : 250 psi; PN16
รปูิแบบวาลิว์ : โกลิบ / ฉาก
อณุหภูมูขิึ้ณะทำางาน : 
นำ�าเย็นไมเ่กนิ 122ºF; 50ºC
อณุหภูมูสิงูเสรมิ :
มใีหบ้รกิารเมื�อมกีารรอ้งขึ้อ

วัสัดุชุุัดุควับคมุ :
อปุกรณเ์สรมิชุัดุควับคมุ :

สเตนเลิส / สำารดิ แลิะทองเหลิอืง
NBR / EPDM

ทั่อ่ : สเตนเลิส / ทองแดง
ฟิติติิ�ง : สเตนเลิส / ทองเหลิอืง
โซล์นีอยดุ ์: 

เนื�อหา : สเตนเลิส / ทองเหลิอืง
อลี์าสโติเมอร ์: ยางสงัเคราะห์
กล์อ่งหุม้ : อพ็ีอกซี่ขีึ้ึ�นรปูิ 

* สำาหรับวสัดเุสรมิอื�น ๆ ใหป้ิรกึษากบั BERMAD 
** วสัดอุาจแตกตา่งกนัไปิตามมาตรฐานดา้นสขุึ้อนามยั

ขอ้มลู์ทั่างเทั่คนคิ

วัธิีกีารส ั�งซื�อ
โปรดุระบวุัาล์ว์ัทั่ี�รอ้งขอติามล์ำาดุบัติอ่ไปนี� :

เซี่ก็เมนต์

BC

ขึ้นาด

1½” DN40
2” DN50
2½” DN65
3” DN80
4” DN100
6” DN150
8” DN200
10” DN250
12” DN300
14” DN350

รุน่ แนวทศิทาง รหสั

โกล์บ G
ตั �งฉาก A

วสัดทุี�ใชัส้รา้ง รหสั

เหล็์กหล์อ่เหนยีวั C

ขึ้อ้ตอ่ มาตรฐาน รหสั

กรู�ฟิ ANSI C606 VI
BS 1387 VB

หนา้แปล์น 
(มมีาตรฐานอื�นให ้
เลิอืก)

ISO-16 16
ABNT16 B6
ANSI 150 A5

AST-* S*

เกลิยีว BSPT BP
NPT NP

แรงดนัไฟิฟ้ิาโซี่ลิี
นอยด์ รหสั
ไมม่โีซี่ลินีอยด์ 000
24VAC/50Hz 4A
24VAC/60Hz 46
24VDC 4D
220VAC/50-60Hz 2A
220VDC 2D
110VAC/50-60Hz 5A
110VDC 5D
12VDC 1D

ไดม้าตราฐานนำ�า
ปิระปิา รหสั

ไดุร้บัการรบัรอง
มาติราฐานนำ �าประปา P2

ไมไ่ดล้ิงทะเบยีน P0

การเคลิอืบผวิ รหสั

อพ็ีอกซี�สนีำ �าเงนิ EB
อพ็ีอกซี่ี�สนีำ�าเงนิพรอ้มการ
ป้ิองกนั UV EV

ตำาแหน่งขึ้องวาลิว์หลิกั
(เมื�อโซล์นีอยดุห์ยดุุจ่า่ยพล์งังาน) รหสั
แบบปกติปิิดุ C
แบบปิกตเิปิิด O
ตำาแหน่งสดุทา้ย P
โซี่ลินีอยดแ์บบ Latch S

ทอ่แลิะฟิิตติ�ง รหสั

ทั่อ่ทั่องแดุงแล์ะฟิติติิ�งทั่อง
เหล์อืง CB

ทอ่แลิะฟิิตติ�งสเตนเลิส NN

คณุลิกัษณะเพิ�มเตมิ 
(เล์อืกหล์ายติวััไดุ)้ รหสั
ตวัระบตุำาแหน่งวาลิว์ I
limit สวติชั์ S
St.St. อปุิกรณเ์สรมิชัดุ
ควบคมุทั �งหมดเป็ิน 316 N

เกจแรงดนั 6
ชัดุออรฟิิิส U
ตวักรองควบคมุขึ้นาดใหญ่่ F
ติวัักรองแบบอนิไล์น์ C

BC - 2” - - P2 - G - C - 16 - EB - 4AC - CB - C

Bulgarkontrola
Bulgaria

ACS
France

GOST
Russia

PZH
Poland

PUB
Singapore

คุณ่สมบัต่ิแิละคุณ่ปรุ่ะโยช้น์
 � วสัด์โุครงสรา้งคณุภาพสงูทำำาใหม้ั�นใจได์ถ้ืง่การทำำางานทำี�เช้ื�อถือืได์แ้ล์ะ
ยาวนาน

 � พื�นทำี�พอรต์็วาล์ว์แบบรเูต็็มแล์ะต็วัโครงแบบไฮโด์รได์นามกิช้ว่ยใหไ้มม่สี ิ�ง
กดี์ข็วางเสน้ทำางการไหล์ ล์ด์การสญูเสยีแรงด์นัโด์ยมคีวามเสยีหายจากการ
เกดิ์ cavitation ต็ำ�า

 � Rolling diaphragm ทำี�มกีารรองรับแล์ะปิรับสมด์ลุ์เต็็มรปูิแบบ - แรงด์นัสั�ง
การทำำางานต็ำ�า แล์ะปิระสทิำธิภิาพการควบคมุการไหล์ต็ำ�าทำี�ยอด์เยี�ยม

 � ทำำางานได์อ้ยา่งมปีิระสทิำธิภิาพหล์งัจากอยูใ่นโหมด์สแต็นด์บ์ายเป็ินเวล์า
นาน

 � การออกแบบสว่นปิระกอบหล์กัสามสว่นทำี�เรยีบงา่ยแล์ะไมซ่บัซอ้น การบำารงุ
รักษา on-site ในเสน้ทำอ่ทำี�งา่ยด์ายโด์ยใช้เ้วล์าหยดุ์ระบบนอ้ยทำี�สดุ์

 � ควบคมุโด์ยแรงด์นัในเสน้ทำอ่ - ทำำางานอสิระ ไมต่็อ้งการพล์งังานภายนอก 
นอกเหนอืจากอปุิกรณค์วบคมุแรงด์นัไฟฟ้าต็ำ�าโซล์นีอยด์์

 � การทำำางานทำางไฟฟ้า; โซล์นีอยด์ ์NO แล์ะ NC แรงด์นัต็ำ�าแล์ะกระแสต็ำ�า 
 � อปุิกรณค์วบคมุโซล์นีอยด์แ์บบ 3 ทำางใหก้ารปิิด์แบบใช้พ้ล์งัไฟฟ้าภายใต็ ้
สภาวะแรงด์นัต็ำ�า

 � อปุิกรณค์วบคมุโซล์นีอยด์ ์เปิิด์/ปิิด์/อตั็โนมตั็ ิแบบแมนนวล์ในต็วั
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