
BERMAD อาคารและการกอ่สรา้ง

ภาพทั้้ �งหมดในแคตตาล็็อกน้�ใช้ส้ำำาหร้ับเป็็นภาพป็รัะกอบเทั้า่น้�น  

ซีรีี่ี�ส์ ์700

วาล์ว์ล์ดแรงดนั  
รุ่่�น 720
วาล์ว์ควบคมุล์ดแรงดนัที่่�กระตุุ้ �นโดยไดอะแฟรมที่ำางานด �วยไฮดรอล์กิ ที่่�ล์ดแรงดนัตุ้ �นที่างที่่�
สูงูไปเป็นแรงดนัปล์ายที่างคงที่่�ตุ้ำ�ากวา่ โดยไมค่ำานงึถึงึอปุสูงคท์ี่่�ผัันผัวนหรอืความดนัตุ้ �นที่าง
ที่่�หล์ากหล์าย

วาล์ว์ BERMAD ซีร่ย่ ์700 เป็นวาล์ว์แบบโกล์ที่่�มร่ปูแบบออบล์ก่เป็นไฮดรอล์คิ ที่่�มตุ่้วักระตุุ้ �น
แบบ double chamber ซีึ�งสูามารถึถึอดแยกออกจากตุ้วัโครงได �โดยเป็นอปุกรณ์์ในตุ้วัแยก
ตุ้า่งหาก ตุ้วัโครงวาล์ว์แบบไฮโดรไดนามกิถึกูออกแบบมาเพื่ื�อการไหล์ที่่�ไมม่สู่ ิ�งกด่ขวางแล์ะ
ให �ความสูามารถึในการปรับเปล์่�ยนที่่�ยอดเย่�ยมแล์ะมป่ระสูทิี่ธิภิาพื่สูงูสูำาหรับการใช้ �งานแรงดนั
ที่่�มค่วามแตุ้กตุ้า่งสูงู

การุ่ใช้ง้านทั่ ่�วไป
 � สูำาหรับการควบคมุแรงดนัของที่อ่จา่ยนำ�าดื�มได �ในอาคารที่่�ที่ำางานภายใตุ้ �
สูภาวะที่่�เล์วร�ายแล์ะใช้�งานหนัก ซีึ�งจำาเป็นตุ้�องรักษาแรงดันให�แม่นยำาแล์ะ
เสูถึ่ยรไว�

 � ในที่อ่จา่ยหล์กัของอาคารสูงูที่่�มพ่ื่ื�นที่่�สูว่นล์า่งของอาคารที่่�อาจมแ่รงดนัที่่�
สูงูเกนิไป

 � ในเสู �นที่อ่ขนาน, สูำารอง หรอื เสู �นที่อ่ที่่�ตุ้ �องสูล์บัใช้ �งาน ที่่�ซี ึ�งมค่วามจำาเป็น
ตุ้ �องใช้ �ระบบการจา่ยนำ�าที่่�ไมตุ่้ดิขดั

 � อยูใ่กล์ �กบัเขตุ้ที่่�พัื่กอาศัยัแล์ะพื่ื�นที่่�สูำานักงานที่่�ตุ้ �องการหล์ก่เล์่�ยงการซีอ่ม
บำารุงแล์ะเสู่ยงรบกวนจากภายนอก

สูถึานล่์ดแรงดนัที่่�ใช้ �วาล์ว์ BERMAD 720 ช้ว่ยล์ดแรงดนัขาเข �าที่่�สูงูไปยงัจดุ
ตุ้ั �งคา่ปล์ายที่างที่่�ตุ้ำ�าหรอืเสู �นที่อ่สูำารอง เพื่ื�อล์ดความเป็นไปได �ในการหยดุนำ�า
ที่ั �งหมด แล์ะเสู �นที่อ่บายพื่าสูที่่�มอ่ตัุ้ราการไหล์ตุ้ำ�าสูำาหรับการที่ำางานที่่�มอ่ปุสูงค์

ตุ้ำ�า สูำาหรับข �อมลู์เก่�ยวกบัผัล์ติุ้ภัณ์ฑ์ ์BERMAD อื�นในระบบน่� โปรดดเูอกสูาร
ข �อมลู์ผัล์ติุ้ภณั์ฑ์ข์อง BERMAD 73Q แล์ะ BERMAD 70F

รุ่่�น 720นำ �าดื่่�มไดื่ ้  •   การุ่ควบคม่แรุ่งดื่น่
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วัสัดุขุองวัาล์ว์ัหล์กั :
โครง, ฝาครอบแล์ะพารต์ิชิันั :

มาติรฐาน : เหล็็กหล็อ่เหนียีว
ติวััเล์อืก : สเตนีเล็ส 316

ที่่�น ั�ง : สเตนีเล็ส 
ภายใน : 
สเตนีเล็ส, สำ�ริดิดบีุกุ แล็ะเหล็็กเคล็อืบุ แล็ะ POM
ไดุอะแฟรม : ย�งสงัเคริ�ะหเ์สริมิใยผ้�้
ซีล่์ : ย�งสงัเคริ�ะห์
การเคล์อืบผิวิั : อพ็ี็อกซี่ี�ฟิิวชันัีบุอนีดส์นีีำ��เงนิี

ที่ ั�วัไป :
ขอ้ติอ่ :
กริ๊�ฟิ / หนี�้แปล็นี / เกล็ยีว
ระดุบัแรงดุนั : 400 psi; PN25
รปูแบบวัาล์ว์ั : Y (เอยีง) / มมุ
อณุหภมูขิณะที่ำางาน : 
นีำ��เย็นีไมเ่กนิี 140ºF; 60ºC
อณุหภมูสิงูเสรมิ :
มใีหบุ้ริกิ�ริเมื�อมกี�ริริอ้งขอ

ควับคมุวัสัดุแุติง่ขอบ :
อปุกรณเ์สรมิควับคมุ :
สเตนีเล็ส / สำ�ริดิ แล็ะทองเหล็อืง
ที่อ่ : สเตนีเล็ส / ทองแดง
ฟิติติิ�ง : สเตนีเล็ส / ทองเหล็อืง

* สำ�หรัิบุวสัดเุสริมิอื�นี ๆ ใหป้ริกึษ�กบัุ BERMAD
** วสัดอุ�จแตกต�่งกนัีไปต�มม�ตริฐ�นีด�้นีสขุอนี�มยั

ขอ้มลู์ที่างเที่คนคิ

ข้อ้มูลูในที่่�น่�อาจเปล่�ยนแปลงโดย Bermad โดยไมูมู่ก่ารแจง้ให้ท้ี่ราบ Bermad จะไมูรั่บผิดิต่อ่ข้อ้ผิดิพลาดใด ๆ 
© Copyright 2009-2020 Bermad CS Ltd.  มูน่าคมู 2020 

วิธิีกีารสั่ ่�งซื้้�อ
โปรดระบุวุิาล์ว์ิที่ี�รอ้งขอตามล์ำาดบุ่ตอ่ไปนี้ี� :

เซ็ก็เมนต์์

BC

ขนาด

1½” DN40
2” DN50
2½” DN65
3” DN80
4” DN100
6” DN150
8” DN200
10” DN250
12” DN300
14” DN350
16” DN400
18” DN450
20” DN500
24” DN600

รุน่ี้

รูปูแบบ รูหัสั
Y เอยีง Y
ต์ั �งฉาก A

วัสัดทุี่่�ใช้ส้รูา้ง รูหัสั
เหล็์กหล์อ่เหนี้ยีวิ C
สเต์นเลส 316 N

ขอ้ต์อ่ มาต์รูฐาน รูหัสั
สั่งูถึงึ 250 psi / PN16

กรู�ฟ ANSI C606 VI
BS 1387 VB

หันา้แปลน 
(มม่าต์รูฐานอ่�นใหัเ้ลอ่ก)

ISO-16 16
ABNT16 B6
ANSI 150 A5

AST-* S*

เกลย่วั BSPT BP
NPT NP

250-400 psi / PN25

กรูู�ฟ ANSI C606 V2
BS 1387 VD

หันา้แปลน 
(มม่าต์รูฐานอ่�นใหัเ้ลอ่ก)

ISO-25 25
ABNT25 B2
ANSI 300 A3

เกลย่วั BSPT PH
NPT NH

แรูงดนัไฟฟ้าโซ็ล่
นอยด์ รูหัสั
ไมม่โีซื้ล์นีี้อยด์ 000
24VAC/50Hz 4A
24VAC/60Hz 46
24VDC 4D
220VAC/50-60Hz 2A
220VDC 2D
110VAC/50-60Hz 5A
110VDC 5D
12VDC 1D

มาต์รูาฐานนำ�าด่�ม รูหัสั
อนี้มุต่แิล์ว้ิ P2
ไมไ่ดล้งที่ะเบย่น P0

การูเคลอ่บผิวิั รูหัสั

อพ็ี็อกซื้ี�สั่นีี้ำ �าเงนิี้ EB
อพ็่็อกซ็่�สน่ำ�าเงนิ
พ็รูอ้มการูป้องกนั UV EV

ไมเ่คลอ่บผิวิั UC

ต์ำาแหัน่งของวัาลว์ัหัลกั
(เม้�อโซื้ล์นีี้อยดห์ยดุจ่า่ยพ็ล์ง่งานี้) รูหัสั
แบบปกต์ปิิด C
แบบปกต์เิปิด O
ต์ำาแหัน่งสดุที่า้ย P
โซ็ลน่อยดL์atching S

ที่อ่และฟิต์ต์ิ�ง รูหัสั

ที่อ่ที่องแดงและฟิต์ต์ิ�งที่อง
เหัลอ่ง CB

ที่อ่แล์ะฟิตติ�งสั่เตนี้เล์สั่ NN

คณุลกัษณะเพ็ิ�มเต์มิ 
(เล์อ้กหล์ายตว่ิได)้ รูหัสั
ปล์ ่�กล์ิ�นี้ V-Port V
ต์วััรูะบตุ์ำาแหัน่งวัาลว์ั I
Limitสวัติ์ช้์ S
กา้นการูไหัล M
Double Chamber 
(แบบ Active) B

การูควับคมุ 3 ที่ศิที่าง X
St.St. 316 อปุกรณ์เ์สั่รมิ
ควิบุคมุที่ ่�งหมด N

เกจแรูงดนั 6
ช้ดุออรูฟิิส U
ต์วัักรูองควับคมุขนาดใหัญ่่ F
ต์วัักรูองแบบอนิไลน์ C
ต์วััเลอ่กแบบคมุเอง Z

BC - 2” - - 00 - P2 - Y - C - VI - EB - 000 - NN - VN

ซ็รู่่�ส์ รูหัสั

คล์าสั่สั่กิ 00
Sigma EN EN
Sigma ES ES

NSF 61/372
อเมรกิา

Bulgarkontrola
บลั์แกเรย่

ACS
ฝรั�งเศัสู

GOST
รัสูเซีย่

PZH
โปแล์นด์

WRAS
องักฤษ

Watermark
ออสูเตุ้รเล์่�ย

AS 5081
ออสูเตุ้รเล์ย่

DVGW
เยอรมน่

PUB
สูงิคโปร์

คณ่สมบต่ิแิละคณ่ปรุ่ะโยช้น์
 � วสัูดโุครงสูร �างคณุ์ภาพื่สูงู - การที่ำางานที่่�เช้ื�อถึอืได � ยดืหยุน่แล์ะยาวนาน
 � การออกแบบที่่�ที่นที่าน - เหมาะสูำาหรับการที่ำางานที่่�ตุ้อ่เนื�องแล์ะที่ำางาน
หนัก

 � การซีอ่มบำารงุในเสู �นที่อ่ - บำารงุรักษาแล์ะบรกิารได �งา่ยแล์ะรวดเร็ว
 � ขบัเคล์ื�อนด �วยแรงดนัในเสู �นที่อ่ - การที่ำางานอสิูระไมจ่ำาเป็นตุ้ �องใช้ �
พื่ล์งังานภายนอก

 � ช้ดุตุ้วักระตุุ้ �นแบบรวมเป็นช้ดุเดย่ว - ล์ดเวล์าการหยดุที่ำางาน
 � ตุ้วัโครงไฮโดรไดนามกิที่่�ไมม่สู่ ิ�งกด่ขวางเสู �นที่างการไหล์ - ล์ดเสูย่งรบกวน
ให�เหล์ือน�อยที่่�สูุดแล์ะ ล์ดความเสู่ยหายจากคาวิเที่ช้ั�น

 � ไดอะแฟรมที่่�มก่ารป�องกนั - ล์ดโอกาสูที่่�จะเกดิความเสูย่หายจากเศัษวสัูดุ
 � ล์ปูนำารอ่งแล์ะวงจรควบคมุแบบสูองที่างที่่�ตุ้รวจจับแรงดนัปล์ายที่างได �
อยา่งตุ้อ่เนื�อง แล์ะควบคมุวาล์ว์ได �ที่นัที่ ่- ปรับเปล์่�ยนแรงดนัที่่�มม่ค่วาม
เสูถึย่รที่นที่านแล์ะแมน่ยำา ภายใตุ้ �อตัุ้ราการไหล์แล์ะสูภาวะแรงดนัที่่�หล์าก
หล์าย

 � ล์ปูนำารอ่งแล์ะควบคมุสูร �างจากวสัูดทุี่่�เป็นมติุ้รตุ้อ่สูิ�งแวดล์ �อม - การที่ำางานที่่�
ยาวนานแล์ะที่นที่าน

 � ปล์ั�กล์ิ�น V-Port - ความเสูถึย่รการไหล์ตุ้ำ�า
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ผัล์ติุ้แล์ะที่ดสูอบตุ้าม
มาตุ้รฐาน AWWA 
C530-12

720

720


