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วาล์ว์ระบายแรงดันัแบบเร็ว
รุ่่�น 43Q
วาล์ว์ระบายแรงดันัแบบเร็วที่่�ที่ำางานดัว้ยไฮดัรอล์กิแล์ะสั่ั�งการที่ำางานดัว้ยไดัอะแฟรมที่่�ช่ว่ยล์ดั
แรงดันัระบบเม่�อแรงดันัสั่งูกวา่ค่า่ที่่�ตั้ั �งไวล้์ว่งหนา้

วาวล์์จะตั้อบสั่นองที่ันที่อ่ยา่งแมน่ยำาแล์ะมอ่ตัั้ราการที่ำาซ้ำำ�าสั่งูถึงึการเพิ่ิ�มขึ้ึ�นขึ้องแรงดันัระบบ
ดัว้ยการเปิิดัเต็ั้มที่่� แล์ะยงัมก่ารปิิดัแน่นกนันำ�าหยดัที่่�ที่ำางานไดัอ้ยา่งล์่�นไหล์อก่ดัว้ย

วาล์ว์ซ้ำร่ส่ั่ ์BERMAD 400 ที่ำางานดัว้ยระบบไฮดัรอล์คิ่ วาล์ว์โกรบที่่�ใช่ง้านงา่ยแล์ะเช่่�อถึอ่ไดั ้
พิ่รอ้มดัว้ยโค่รงไฮโดัรไดันามกิที่่�มร่เูจาะเต็ั้ม ใหเ้สั่น้ที่างการไหล์ที่่�ราบร่�นแล์ะสั่มรรถึนะที่่�เหนอ่
กวา่ ดัว้ยช่ดุั balanced rolling-diaphragm อบแข็ึ้งกรว่มดัว้ยช่ดุั rugged radial seal diskที่่�
แข็ึ้งแรงที่ำาหนา้ที่่�เป็ินช่ิ�นสั่ว่นเดั่�ยวขึ้องวาวล์์ที่่�เค่ล์่�อนที่่�

การุ่ใช้ง้านทั่ ่�วไป
 � การป้ิองกนัอยา่งฉัับพิ่ล์นัแล์ะการป้ิองกนัจากแรงดันัที่่�รนุแรงในที่อ่จา่ยนำ�า
ดั่�มไดัโ้นอาค่าร

 � ระบายแรงดันัที่่�สั่งูเกนิไปิที่่�สั่ถึานปั่ิ� มนำ�าดั่�มไดั ้
 � วาล์ว์นริภัยัป้ิองกนัแรงดันัสั่งูในระบบล์ดัค่วามดันันำ�าดั่�มไดั ้

 � เม่�อจำาเป็ินตั้อ้งใช่ง้านระบบระบายแรงดันัในระดับัปิานกล์าง

สั่ถึานล่์ดัแรงดันัที่่�ใช่ว้าล์ว์ BERMAD 43Q ช่ว่ยระบายแรงดันัปิล์ายที่างสั่งูกวา่ปิกตั้ิ
ขึ้องช่ดุัที่อ่แล์ะวาวล์์สั่ำารองที่่�ขึ้นานกนั เพิ่่�อล์ดัค่วามเป็ินไปิไดัใ้นการปิิดักั �นนำ�าที่ั �งหมดั 
แล์ะที่อ่ low flow bypassสั่ที่่�มอ่ตัั้ราการไหล์ตั้ำ�าสั่ำาหรับการที่ำางานที่่�มอ่ปุิสั่ค่วามตั้อ้

งการตั้ำ�า สั่ำาหรับขึ้อ้มลู์เก่�ยวกบัผล์ติั้ภัณัฑ์ ์BERMAD อ่�นในระบบน่� โปิรดัดัเูอกสั่าร
ขึ้อ้มลู์ผล์ติั้ภัณัฑ์ข์ึ้อง BERMAD 420 แล์ะ BERMAD 70F Strainer

รุ่่�น 43Qนำ �าดื่่�มไดื่ ้  •   การุ่ควบคม่แรุ่งดื่น่

หมายเหตุ ่: BERMAD 43Q ตั้อ้งมร่ะบบระบายนำ�าที่่�เหมาะสั่ม เม่�อมท่ี่อ่ระบาย
นำ�าแบบจำากดััใหล้์องพิ่จิารณา BERMAD 794
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ผลิติแลิะทดสอบตามมาตรฐาน AWWA C530-12

ทั่ ่�วไป :
ข้อ้ต่อ่ :

กร๊�ฟ : 2”, 3”-8”
หนา้แปลิน : 1½”-14”
เกลิยีว : 1½”-3”

ระดับ่แรงดัน่ : 250 psi; PN16
รปูแบบวาล์ว์ : โกลิบ / ฉาก
อณุหภูมูิขิ้ณะทั่ำางาน :
นำ�าเย็นไมเ่กนิ 122ºF; 50ºC
อณุหภูมูิสิูงูเสูรมิิ :
มใีหบ้รกิารเม่�อมกีารรอ้งขอ

วสู่ดัชุุุดัควบคมุิ :
อปุกรณเ์สูรมิิควบคมุิ :

สเตนเลิส / สำารดิ แลิะทองเหลิอ่ง
NBR / EPDM

ทั่อ่ : สเตนเลิส / ทองแดง
ฟิิต่ต่ิ�ง : สเตนเลิส / ทองเหลิอ่ง
โซล์นีอยดั ์: 

เน้�อหา : สเตนเลิส / ทองเหลิอ่ง
อลี์าสูโต่เมิอร ์: ยางสงัเคราะห์
กล์อ่งหุม้ิ : อพ็ี็อกชึ้้�นรป๊ 

* สำาหรับวสัดเุสรมิอ่�น ๆ ใหป้รก้ษากบั BERMAD 
** วสัดอุาจแตกตา่งกนัไปตามมาตรฐานดา้นสขุอนามยั

ข้อ้มิลู์ทั่างเทั่คนคิ

วธิีกีารสู ่�งซ้�อ
โปรดัระบวุาล์ว์ทั่ี�รอ้งข้อต่ามิล์ำาดับ่ต่อ่ไปนี� :

เซ็ก็เมนต์

BC

ขนาด

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

รุน่ รป๊แบบ รหสั

โกล์บ G
ตั �งฉาก A

วสัดทุี�ใชึ้ส้รา้ง รหสั

เหล็์กหล์อ่เหนยีว C

ขอ้ตอ่ มาตรฐาน รหสั

กร๊�ฟ ANSI C606 VI
BS 1387 VB

หนา้แปล์น 
(มมีาตรฐานอ่�นให ้
เลิอ่ก)

ISO-16 16
ABNT16 B6
ANSI 150 A5

AST-* S*

เกลิยีว BSPT BP
NPT NP

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

มาตราฐานนำ�าด่�ม รหสั

ไดัร้บ่การย้�นยน่วา่
ดั้�มิไดั้ P2

ไมไ่ดล้ิงทะเบยีน P0

การเคลิอ่บผวิ รหสั

อพ็ี็อกซี�สูนีำ �าเงนิ EB
อพ็ี็อกซ็ี�สนีำ�าเงนิพ็รอ้มการ
ป้องกนั UV EV

ตำาแหน่งของวาลิว์หลิกั
(เมิ้�อโซล์นีอยดัห์ยดุัจ่า่ยพ็ล์ง่งาน) รหสั
แบบปกต่ปิิดั C
แบบปกตเิปิด O
ตำาแหน่งสดุทา้ย P
โซ็ลินีอยดL์atching S

ทอ่แลิะฟิตติ�ง รหสั

ทั่อ่ทั่องแดังแล์ะฟิิต่ต่ิ�งทั่อง
เหล์อ้ง CB

ทอ่แลิะฟิตติ�งสเตนเลิส NN

คณุลิกัษณะเพ็ิ�มเตมิ 
(เล์อ้กหล์ายต่ว่ไดั)้ รหสั
ตวัระบตุำาแหน่งวาลิว์ I
Limitสวติชึ้์ S
St.St. 316 อปุกรณเ์สรมิ
ควบคมุทั �งหมด N

เกจแรงดนั 6
ชึ้ดุออรฟิิส U
ตวักรองควบคมุขนาดใหญ่่ F
ต่ว่กรองแบบอนิไล์น์ C

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

วส่ดื่ข่องวาล์ว์หล์ก่ :
โครุ่ง, ฝาครุ่อบแล์ะพารุ่ต์ุชิ้น่ :

มาตั้รฐาน : เหล็์กหล์อ่เหนย่ว
ตั้วัเล์อ่ก : สั่เตั้นเล์สั่ 316

สปรุ่งิ : สั่เตั้นเล์สั่
ช่้ดื่ไดื่อะแฟรุ่ม :
NR / EPDM พิ่รอ้มกบัแผน่จานปิิดัผนกึที่่�ผา่น
กระบวนการค่งรปูิแล์ะเสั่รมิแรง :

1½”-6”: พิ่ล์าสั่ตั้กิ
8”- 10”: เหล็์ก
12”-14”: เหล็์กพิ่รอ้มกบั St.St Upper Guide

การุ่เคล์อ่บผิวิ : กาวอพ็่ิ่อกซ้ำ่�ฟิวช่นับอนดัส์ั่น่ำ�าเงนิ

Bulgarkongtrola
บลั์แกเรย่

ACS
ฝรั�งเศสั่

GOST
รัสั่เซ้ำย่

PZH
โปิแล์นดั์

WRAS
องักฤษ

คณ่สมบตุ่แิล์ะคณ่ปรุ่ะโยช้น์
 � วสัั่ดัโุค่รงสั่รา้งค่ณุภัาพิ่สั่งูที่ำาใหม้ั�นใจไดัถ้ึงึการที่ำางานที่่�เช่่�อถึอ่ไดัแ้ล์ะ
ยาวนาน

 � พิ่่�นที่่�พิ่อรต์ั้วาล์ว์แบบรเูต็ั้มแล์ะตั้วัโค่รงแบบไฮโดัรไดันามกิช่ว่ยใหไ้มม่ส่ั่ ิ�ง
กด่ัขึ้วางเสั่น้ที่างการไหล์ ล์ดัการสั่ญูเสั่ย่แรงดันัโดัยมค่่วามเสั่ย่หายจากการ
เกดิัโพิ่รง่อากาศตั้ำ�า

 � Rolling diaphragmที่่�มก่ารรองรับแล์ะปิรับสั่มดัลุ์เต็ั้มรปูิแบบ - แรงดันัสั่ั�ง
การที่ำางานตั้ำ�า แล์ะปิระสั่ทิี่ธิภิัาพิ่การค่วบค่มุการไหล์ตั้ำ�าที่่�ยอดัเย่�ยม

 � ที่ำางานไดัอ้ยา่งมป่ิระสั่ทิี่ธิภิัาพิ่หล์งัจากอยูใ่นโหมดัสั่แตั้นดับ์ายเป็ินเวล์า
นาน

 � การออกแบบสั่ว่นปิระกอบหล์กัสั่ามสั่ว่นที่่�เรย่บงา่ยแล์ะไมซ่้ำบัซ้ำอ้น การบำารงุ
รักษา on-site ในเสั่น้ที่อ่ตั้ที่่�งา่ยดัายโดัยใช่เ้วล์าหยดุัเค่ร่�องนอ้ยที่่�สั่ดุั

 � ล์ปูินำารอ่งแล์ะค่วบค่มุแบบ 2 ที่างใหก้ารตั้อบสั่นองที่่�รวดัเร็วแล์ะแมน่ยำา กบั
การเปิล์่�ยนแปิล์งขึ้องแรงดันัอยา่งกะที่นัหนั

 � ขึ้บัเค่ล์่�อนดัว้ยแรงดันัในเสั่น้ที่อ่ - การที่ำางานอสิั่ระไมจ่ำาเป็ินตั้อ้งใช่พ้ิ่ล์งังาน
ภัายนอก

 � วาวล์์นำารอ่งที่่�ปิรับที่่�หนา้งาน ช่ว่ยใหท้ี่ำาการปิรับเที่ย่บไดัอ้ยา่งงา่ยดัายใน
ระดับัแรงดันัที่่�ตั้อ้งการ

 � ตั้วับง่ช่่�การที่ำางานขึ้องวาล์ว์ (อปุิกรณเ์สั่รมิ) - แจง้เตั้อ่นเจา้หนา้ที่่�บำารงุ
รักษาที่นัที่่

รุ่่�น 43Qนำ �าดื่่�มไดื่ ้  •   การุ่ควบคม่แรุ่งดื่น่
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