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วาล์ว์ล์ดแรงดนั 
รุ่่�น 420
วาล์ว์ควบคมุล์ดแรงดนัทำำางานดว้ยไฮดรอล์กิ ทำ่�ล์ดแรงดนัต้น้ทำางทำ่�สูงูกวา่ไปเป็นแรงดนัปล์าย
ทำางคงทำ่�ต้ำ�ากวา่ โดยไมค่ำานงึถึงึอปุสูงคท์ำ่�ผัันผัวนหรอืความดนัต้น้ทำางทำ่�หล์ากหล์าย

วาล์ว์ซีร่สู่ ์BERMAD 400 ทำำางานดว้ยระบบไฮดรอล์คิ วาล์ว์โกรบทำ่�ใช้ง้านงา่ยแล์ะเช้ื�อถึอืได ้
พรอ้มดว้ยโครงไฮโดรไดนามกิทำ่�มร่เูจาะเต็้ม ใหเ้สูน้ทำางการไหล์ทำ่�ราบรื�นแล์ะสูมรรถึนะทำ่�เหนอื
กวา่ ดว้ยช้ดุ balanced rolling-diaphragm อบแข็็งดร้ว่มดว้บช้ดุ rugged radial seal disk
ทำ่�แข็็งแรงทำำาหนา้ทำ่�เป็นช้ิ�นสูว่นเด่�ยวข็องวาวล์์ทำ่�เคล์ื�อนทำ่�

การุ่ใช้ง้านทั่ ่�วไป
 � การควบคมุแรงดนัข็องทำอ่จา่ยนำ�าดื�มไดใ้นอาคารภายใต้สู้ภาวะควบคมุแรง
ดนั

 � การป้องกนัแรงดนัทำ่�สูงูเกนิไปข็องทำอ่จา่ยพล์าสูต้กิเกรดต้ำ�าในอาคาร
 � การป้องกนัทำอ่จา่ยหล์กัข็องอาคารสูงูทำ่�มพ่ื�นทำ่�สูว่นล์า่งข็องอาคารทำ่�อาจม่
แรงดนัทำ่�สูงูเกนิไป

 � การป้องกนัพื�นทำ่�ทำ่�มแ่รงดนัสูงูแล์ะระบบฉุุกเฉุนิอาคารสูงู
 � ในเสูน้ทำอ่ข็นาน, สูำารอง หรอื เสูน้ทำอ่ทำ่�ต้อ้งสูล์บัใช้ง้านโดยทำ่�มค่วามจำาเป็น
ต้อ้งใช้ร้ะบบการจา่ยนำ�าทำ่�ไมต่้ดิข็ดั

สูถึานล่์ดแรงดนัทำ่�ใช้ว้าล์ว์ BERMAD 420 ช้ว่ยล์ดแรงดนัข็าเข็า้ทำ่�สูงูไปยงัจดุต้ั �งคา่
ปล์ายทำางทำ่�ต้ำ�าหรอืเสูน้ทำอ่ข็นานสูำารอง เพื�อล์ดความเสู่�ยงในการหยดุนนำ�าทำั �งหมด 
แล์ะเสูน้ทำอ่บายพาสูทำ่�มอ่ตั้ราการไหล์ต้ำ�าสูำาหรับการทำำางานทำ่�มอ่ปุสูงคต์้ำ�า สูำาหรับ

ข็อ้มลู์เก่�ยวกบัผัล์ติ้ภณัฑ์ ์BERMAD อื�นในระบบน่� โปรดดเูอกสูารข็อ้มลู์ผัล์ติ้ภณัฑ์์
ข็อง BERMAD 43Q แล์ะ BERMAD 70F
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ผลิติแลิะทดสอบตามมาตรฐาน AWWA C530-12 

วัสัดุขุองวัาล์ว์ัหล์กั :
โครง, ฝาครอบแล์ะพารต์ิชิันั :

มาตรฐาน : เหล็ิกหลิอ่เหนยีว
ตวัเลิอืก : สเตนเลิส 316

สปรงิ : สเตนเลิส
ชุัดุไดุอะแฟรม :
NR / EPDM พรอ้มกบัแผน่จานปิิดผนกึที�ผา่น
กระบวนการคงรปูิแลิะเสรมิแรง :

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
รปูแบบวัาล์ว์ั : โกลิบ / ฉาก
อณุหภูมูขิณะทั่ำางาน : 
นำ�าเย็นไมเ่กนิ 122ºF; 50ºC
อณุหภูมูสิงูเสรมิ :
มใีหบ้รกิารเมื�อมกีารรอ้งขอ

ควับคมุวัสัดุแุติง่ขอบ :
อปุกรณเ์สรมิควับคมุ :

สเตนเลิส / สำารดิ แลิะทองเหลิอืง
NBR / EPDM

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

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

* สำาหรับวสัดเุสรมิอื�น ๆ ใหป้ิรกึษากบั BERMAD 
** วสัดอุาจแตกตา่งกนัไปิตามมาตรฐานดา้นสขุอนามยั

ขอ้มลู์ทั่างเทั่คนคิ

วัธิีกีารส ั�งซื�อ
โปรดุระบวุัาล์ว์ัทั่ี�รอ้งขอติามล์ำาดุบัติอ่ไปนี� :

เซี่ก็เมนต์

BC

ขนาด

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

รุน่ รปูิแบบ รหสั

โกล์บ G
ตั �งฉาก A

วสัดทุี�ใชัส้รา้ง รหสั

เหล็์กหล์อ่เหนยีวั C

ขอ้ตอ่ 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

มาตราฐานนำ�าดื�ม รหสั

ไดุร้บัการยื�นยนัวัา่
ดุื�มไดุ้ P2

ไมไ่ดล้ิงทะเบยีน P0

การเคลิอืบผวิ รหสั

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

ตำาแหน่งของวาลิว์หลิกั
(เมื�อโซล์นีอยดุห์ยดุุจ่า่ยพล์งังาน) รหสั
แบบปกติปิิดุ C
แบบปิกตเิปิิด O
ตำาแหน่งสดุทา้ย P
โซี่ลินีอยดL์atching S

ทอ่แลิะฟิิตติ�ง รหสั

ทั่อ่ทั่องแดุงแล์ะฟิติติิ�งทั่อง
เหล์อืง CB

ทอ่แลิะฟิิตติ�งสเตนเลิส NN

คณุลิกัษณะเพิ�มเตมิ 
(เล์อืกหล์ายติวััไดุ)้ รหสั
ตวัระบตุำาแหน่งวาลิว์ I
Limitสวติชั์ S
St.St. 316 อปุิกรณเ์สรมิ
ควบคมุทั �งหมด N

เกจแรงดนั 6
ชัดุออรฟิิิส U
ตวักรองควบคมุขนาดใหญ่่ F
ติวัักรองแบบอนิไล์น์ C

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

Bulgarkongtrola
บลั์แกเรย่

ACS
ฝรั�งเศสู

GOST
รัสูเซีย่

PZH
โปแล์นด์

PUB
สูงิคโปร์

คณ่สมบต่ิแิละคณ่ปรุ่ะโยช้น์
 � วสัูดโุครงสูรา้งคณุภาพสูงูทำำาใหม้ั�นใจไดถ้ึงึการทำำางานทำ่�เช้ื�อถึอืไดแ้ล์ะ
ยาวนาน

 � พื�นทำ่�พอรต์้วาล์ว์แบบรเูต็้มแล์ะต้วัโครงแบบไฮโดรไดนามกิช้ว่ยใหไ้มม่สู่ ิ�ง
กด่ข็วางเสูน้ทำางการไหล์ ล์ดการสูญูเสูย่แรงดนัโดยมค่วามเสูย่หายจากการ
เกดิโพรง่อากาศต้ำ�า

 � Rolling diaphragmทำ่�มก่ารรองรับแล์ะปรับสูมดลุ์เต็้มรปูแบบ - แรงดนัสูั�ง
การทำำางานต้ำ�า แล์ะประสูทิำธิภิาพการควบคมุการไหล์ต้ำ�าทำ่�ยอดเย่�ยม

 � ทำำางานไดอ้ยา่งมป่ระสูทิำธิภิาพหล์งัจากอยูใ่นโหมดสูแต้นดบ์ายเป็นเวล์า
นาน

 � การออกแบบสูว่นประกอบหล์กัสูามสูว่นทำ่�เรย่บงา่ยแล์ะไมซ่ีบัซีอ้น การบำารงุ
รักษา on-site ในเสูน้ทำอ่ผัล์ติ้ทำ่�งา่ยดายโดยใช้เ้วล์าหยดุเครื�องนอ้ยทำ่�สูดุ

 � ล์ปูนำารอ่งแล์ะวงจรควบคมุแบบ 2 ทำางทำ่�ต้รวจจับแรงดนัปล์ายทำางไดอ้ยา่ง
ต้่อเนื�อง แล์ะควบคุมวาล์์วได้ทำันทำ่ทำำาให้การปรับแรงดันม่ความเสูถึ่ยรเช้ื�อ
ถึือได้แล์ะแม่นยำา ภายใต้้อัต้ราการไหล์แล์ะสูภาวะแรงดันทำ่�หล์ากหล์าย

 � ควบคมุโดยแรงดนัในเสูน้ทำอ่ - การทำำางานอสิูระไมจ่ำาเป็นต้อ้งใช้พ้ล์งังาน
ภายนอก

 � การควบคมุแรงดนัทำ่�ปรับไดท้ำ่�หนา้งาน ช้ว่ยใหท้ำำาการปรับเทำย่บไดอ้ยา่ง
งา่ยดายในระดบัแรงดนัทำ่�ต้อ้งการ
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