
BERMAD อาคารและการกอ่สรา้ง

ภาพทั้้ �งหมดในแคตตาล็็อกน้�ใช้ส้ำำาหร้ับเป็็นภาพป็รัะกอบเทั้า่น้�น  

ซีรีี่ี�ส์ ์700

วาล์ว์ควบคมุระดับัน้ำำ�า 
ด้ว้ยลูกูลูอยแนวตั้ ้�งสองระด้บ้
ร่�น 750-66
วาล์ว์ควบคมุที่่�ที่ำางาน้ำแบบไฮดัรอล์กิซึ่่�งควบคมุการเติมิแหล์ง่เกบ็น้ำำ�าแล์ะระดับัน้ำำ�าของแหล์ง่เกบ็

การเติมิแหล์ง่เกบ็ใน้ำการติอบสน้ำองติอ่ล์กูล์อยแน้ำวติั �งสองระดับัที่่�ควบคมุดัว้ยไฮดัรอล์กิซึ่่�งเปิิดั
ที่่�ระดับัแหล์ง่เก็บติำ�าที่่�ติั �งคา่ไวล้์ว่งหน้ำา้ แล์ะปิิดัที่่�ระดับัสงูที่่�ติั �งคา่ไวล้์ว่งหน้ำา้โดัยไมค่ำาน้ำง่ถึง่
แรงดันั้ำความติา่งของวาล์ว์

วาล์ว์ BERMAD ซึ่ร่ย่ ์700 เป็ิน้ำวาล์ว์แบบโกล์ที่่�มร่ปูิแบบออบล์ก่เป็ิน้ำไฮดัรอล์คิ ที่่�มต่ิวักระติุน้้ำ
แบบ double chamber ซึ่่�งสามารถึถึอดัแยกออกจากติวัโครงไดัโ้ดัยเป็ิน้ำอปุิกรณ์์ใน้ำติวัแยก
ติา่งหาก ติวัโครงวาล์ว์แบบไฮโดัรไดัน้ำามกิถึกูออกแบบมาเพื่่�อการไหล์ที่่�ไมม่ส่ ิ�งกด่ัขวางแล์ะ
ใหค้วามสามารถึใน้ำการปิรับเปิล์่�ยน้ำที่่�ยอดัเย่�ยมแล์ะมป่ิระสทิี่ธิภิาพื่สงูสำาหรับการใช้ง้าน้ำแรงดันั้ำ
ที่่�มค่วามแติกติา่งสงู

การใช้ง้านทั่ ้�วไป
 � การควบคมุระดับัน้ำำ�าใน้ำแหล์ง่เกบ็น้ำำ�าของอาคาร รวมถึง่ถึงัเกบ็ใน้ำหอ้งใติด้ันิ้ำ
แล์ะบน้ำหล์ังคา ถึังสล์ายแรงดััน้ำ แหล์่งเก็บน้ำำ�าฉุกเฉิน้ำที่่�ที่ำางาน้ำภายใติ้สภาวะ
ที่่�เล์วร้ายแล์ะการใช้้งาน้ำหน้ำัก

 � การจัดัการล์ำาดับัความสำาคญัแล์ะการสำารองของแหล์ง่เกบ็น้ำำ�า
 � การติดิัติั �งน้ำอกถึงัเกบ็ การควบคมุระดับัใน้ำการเขา้ถึง่ที่่�จำากดััหรอ่ใน้ำ site 
ระยะไกล์

ระบบควบคมุระดับัแหล์ง่เกบ็น้ำำ�าปิระกอดัว้ย 750-66 ที่่�ควบคมุระดับัสงูแล์ะ
ติำ�าของน้ำำ�าใน้ำแหล์ง่เกบ็ เพื่่�อเป็ิน้ำการสำารองวาล์ว์ควบคมุระดับัน้ำำ�าอก่ติวัจะถึกู
ติั �งอยูท่ี่่�ติน้้ำที่างแล์ะปิรับเที่ย่บใหม้ร่ะดับัน้ำำ�าสงูข่�น้ำเล็์กน้ำอ้ย สามารถึติั �งวาล์ว์

สำารองใหท้ี่ำางาน้ำดัว้ยไฮดัรอล์คิ (750-66 อก่ติวั) หรอ่ระบบไฟฟ้า (750-65) 
ไดั ้

ร่�น 750-66นำ �าด้่�มได้ ้  •   การควบคม่ระด้บ้นำ �า

750-66 750-65
70F
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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�งเศส

GOST
รัสเซึ่ย่

PZH
โปิแล์น้ำดั์

Watermark
ออสเติรเล์่�ย

AS 5081
ออสเติรเล์ย่

คณ่สมบต้ั้แิลูะคณ่ประโยช้น์
 � วสัดัโุครงสรา้งคณุ์ภาพื่สงู - การที่ำางาน้ำที่่�ที่น้ำที่าน้ำ ยด่ัหยุน่้ำแล์ะยาวน้ำาน้ำ
 � การออกแบบที่่�ที่น้ำที่าน้ำ - เหมาะสำาหรับการที่ำางาน้ำที่่�ติอ่เน้ำ่�องแล์ะหนั้ำกหน่้ำวง
 � การซึ่อ่มบำารงุใน้ำเสน้้ำที่อ่ - บำารงุรักษาแล์ะบรกิารไดัง้า่ยแล์ะรวดัเร็ว
 � ขบัเคล์่�อน้ำดัว้ยแรงดันั้ำใน้ำเสน้้ำที่อ่ - การที่ำางาน้ำอสิระไมจ่ำาเป็ิน้ำติอ้งใช้ ้
พื่ล์งังาน้ำภายน้ำอก

 � ช้ดุัติวักระติุน้้ำแบบรวมเป็ิน้ำช้ดุัเดัย่ว - ล์ดัเวล์าการหยดุัที่ำางาน้ำ
 � ควบคมุระดับัน้ำำ�าไดัอ้ยา่งแมน่้ำยำาแล์ะเช้่�อถึอ่ไดั ้ป้ิองกนั้ำไมใ่หแ้หล์ง่เกบ็น้ำำ�า
เกดิัน้ำำ�าล์น้้ำแล์ะไมจ่า่ยน้ำำ�า

 � ติวักระติุน้้ำ double chamber ที่ำางาน้ำไดัเ้ต็ิมรปูิแบบภายใติส้ภาวะแรงดันั้ำติำ�า
มาก รวมถึง่ติวัเสรมิที่่�มก่ารเปิิดัแล์ะการปิิดัที่่�สมบรูณ์ภ์ายใติแ้รงดันั้ำสายเป็ิน้ำ
ศนู้ำย ์ใหก้ารติอบสน้ำองของวาล์ว์ที่่�ราบร่�น้ำแล์ะที่นั้ำที่โ่ดัยไมเ่กดิัวอเติอรแ์ฮม
เมอร์

 � อปุิกรณ์ค์วบคมุล์กูล์อยแบบ 4 ที่างใหก้ารเปิิดัใน้ำสภาวะแรงดันั้ำติำ�ามากเป็ิน้ำ
ไปิไดัอ้ยา่งราบร่�น้ำแล์ะการไหล์ของน้ำำ�าที่่�เงย่บสน้ำทิี่

ร่�น 750-66นำ �าด้่�มได้ ้  •   การควบคม่ระด้บ้นำ �า

ผล์ิติแล์ะที่ดัสอบติามมาติรฐาน้ำ AWWA C530-12

750-66

750-66


