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ระบบควบคุมการชลประทาน 
Bermad 

 
 

แผนการแก้ไขปัญหาการจดัการชลประทานแบบบูรณาการ 

การชลประทาน 



 

 

Bermadระบบการชลประทาน 
 
 
 

ประวตัโิดยคร่าวของBermad 

นับตั้งแต่บริษทัก่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ.1965(พ.ศ.2508) เป็นต้นมา Bermad ได้เป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นผู้นําด้านอตุสาหกรรมการ

ผลติวาล์วควบคุมไฮดรอลกิทัว่โลก มรีะบบทีส่มบูรณ์แบบที่สุดทีใ่ช้ควบคุมวาล์ว เราใช้เทคโนโลยลีํา้หน้าในการควบคุมของเหลวเพือ่พฒันาผลติภัณฑ์

วาล์ว ซ่ึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก มกีารใช้กนัอย่างแพร่หลายในด้านการชลประทาน การจ่ายนํา้ประปาและการดบัเพลงิ 

ปัจจุบันเราออกแบบวาล์วเฉพาะสําหรับลูกค้าทัว่โลกเพือ่รับรองคุณภาพนํา้และความต้องการนํา้ประปาผ่านผลติภัณฑ์ทีม่ปีระสิทธิภาพดแีละอายุการ

ใช้งานยาว 

เทคโนโลยแีละประสบการณ์ในด้านการบุกเบิก การออกแบบและการผลติวาล์วควบคุมไฮโดรลกิส์หลายสิบปีของBermad เป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาทีล่ํา้ค่ามาก แผนการแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัวาล์วและวธีิการผลติวาล์วทีล่ํา้สมยัเป็นส่ิงหน่ึงทีรั่บประกนัความน่าเช่ือถือของผลติภัณฑ์ทีบ่รรลุ

ประสิทธิภาพสูงในการทาํงาน และเป็นปัจจัยสําคญัทีท่าํให้เราได้รักษาข้อได้เปรียบและความเป็นผูนํา 

ตั้งแต่หลายสิบปีทีผ่่านมา เรามลีูกค้าทีม่รีะดบัจาํนวนมากมายทัว่โลก การส่ือสารทีด่แีละความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเป็นพืน้ฐาน

สําคญัสําหรับเราที่จะสร้างแผนการการออกแบบและผลติวาล์วเฉพาะ ผลติภัณฑ์วาล์วของเราได้ใช้กนัอย่างแพร่หลาย 
• ในงานการก่อสร้าง อตุสาหกรรมและเทศบาล 
• พืน้ที่ผลติและจดัเกบ็ไฟฟ้า ปิโตรเคม ีนํา้มนัและก๊าซธรรมชาต ิแท่นขุดเจาะนํา้มนันอกชายฝ่ัง 
• การชลประทานในพืน้ทีเ่พาะปลูกและเรือนกระจก การชลประทานในพืน้ทีส่นามหญ้าสีเขียว การชลประทานในพืน้ทีส่วนและภูมิทศัน์ 

บริษทัสาขาในเครือและตวัแทนจดัจาํหน่ายBermadมทีัว่โลก เรามกัจะมุ่งมัน่ที่จะสร้างมูลค่าให้กบัลูกค้าอยู่เสมอ เพือ่ให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและ

ไว้วางใจ ทมีงานของเรามุ่งมัน่เป็นอย่างยิง่ในการให้บริการจาํหน่ายและบริการหลงัการขายอย่างมอือาชีพ ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัทีท่าํให้บริษทัของเรา

ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างแพร่หลาย 

ในระยะเวลาหลายสิบปีทีใ่ส่ใจในการจดัการบริหารทาํให้เราได้บรรลผุลการพฒันาทีม่ัน่คง:  
• เรามบีริษทัสาขาในสหรัฐอเมริกา จนี เมก็ซิโก องักฤษ บราซิล ยุโรปและออสเตรเลยี 
• สํานักงานหรือตวัแทนจาํหน่ายของเราได้กระจายไปยงั 85 ประเทศทัว่โลก 
• เรามส่ีวนแบ่งการตลาดทีสํ่าคญัใน 20 กว่าประเทศ 
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Bermadระบบการชลประทาน   

แผนการที่บรรลเุป้าหมายของ Bermad ในด้านวาล์วและการ

ชลประทานได้ครองตาํแหน่งผู้นําของโลก เป็นเวลากว่า 50 ปีทีแ่บ

รนด์ Bermad ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการ

ชลประทานมาโดยตลอด อทิธิพลของแบรนด์ได้ขยายออกไปอย่าง

ต่อเน่ืองจากอสิราเอลไปยงัหลายประเทศอืน่ทัว่โลกและได้กลายเป็น

สัญลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นอย่างยิง่ด้านการชลประทาน วาล์วสําหรับ

ควบคุมการชลประทานของ Bermad ไม่เพยีงแต่เป็นผู้นําของ

โลกด้านการผลติและจาํหน่ายเท่าน้ัน แต่คุณภาพของผลติภัณฑ์ยงั

ได้รับการยกย่องและเป็นทีย่อมรับอย่างกว้างขวางจากแวดวง

อตุสาหกรรมเดยีวกนั แผนการแก้ไขปัญหาด้านการส่ังผลติแบบ

เฉพาะทีด่เียีย่มและวาล์วทีม่คุีณภาพสูงแบบต่างๆของเรา สามารถ

ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของผู้ใช้และวศิวกรด้านการ

ออกแบบระบบชลประทาน 

 

 

 การชลประทานในไร่ 

ผลติภัณฑ์ด้านการชลประทานของ 
Bermad ส่วนมากใช้ในพืน้ที่

เพาะปลูกขนาดใหญ่ในจ่ายนํา้แบบหยดและ

แบบไมโครเสปรย์ มผีลติภัณฑ์หลากหลาย

ประเภททีส่มบูรณ์แบบจากทัว่โลกทั้งด้าน

การจ่ายนํา้แบบหยดและแบบไมโครสเปรย์ 

     

 

 การชลประทานด้วยเคร่ืองจักรกล 
ไม่ว่าจะเป็นอปุกรณ์เคร่ืองจกัรกลในระบบชลประทานแบบไมโครเสปรย์ทั้งแบบเคลือ่นทีห่รือแบบคงที ่
Bermad สามารถจดัหาวาล์วทีป่รับระดบัและปกป้องได้ครอบคลมุ 

 

     

การชลประทานในพืน้ทีส่วนและภูมิทศัน์ 
Bermad ใช้อปุกรณ์ควบคุมช้ันนําของโลกเพือ่พฒันาชุดควบคุมวาล์วทีม่ปีระสิทธิภาพ เช่ือถือได้ ประหยดั

และทนทาน เพือ่วาล์วชลประทานในพืน้ที่สวนและภูมทิศัน์ 
วาล์วชุดนีจ้ะเน้นการประหยดัพืน้ที ่สามารถตดิตั้งในกล่องควบคุมได้อย่างสะดวก 

 

     

การชลประทานในเรือนกระจก 
Bermad มชุีดผลติภัณฑ์ครบวงจรสําหรับเคร่ืองใส่ปุ๋ ย ระบบการชลประทานโดยทัว่ไป อปุกรณ์ตดิตั้งเพือ่ใช้

ในการหมุนเวยีนนํา้และเกบ็สะสมนํา้ 

  

     

 

 กาํจัดฝุ่น 
วาล์วโลหะคุณภาพสูง Bermad มลีกัษณะโดดเด่นและทนทาน สามารถใช้ได้นานในสภาพแวดล้อม

ทีเ่ลวร้าย วาล์วของเราได้นําไปประยุกต์ใช้ในโรงงานผลติไฟฟ้า สถานทีก่่อสร้างและการตดิตั้งระบบฉีด

พ่นนํา้สําหรับกาํจดัฝุ่นต่างๆ 



 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทั 
ต้ังแต่ปี 1965 BERMAD มีความมุ่งม่ันในการวจิัยและพฒันา

เทคโนโลยวีาล์ว ควบคุม โดยมอบผลติภัณฑ์คุณภาพสูงและเช่ือถือได้

ให้กบัตลาดทั่วโลก บริษัทได้กลาย เป็นซัพพลายเออร์ทีมี่ช่ือเสียงในด้าน

วาล์วควบคุม และได้รับสิทธิบัตรและใบรับรอง ระหว่างประเทศจํานวน

มาก วาล์ว BERMAD ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบ การจ่าย

นํา้ทั่วโลกในด้านงานนํา้ การชลประทาน ป้องกนัอคัคีภัยและอาคาร 
 
 

Bermad ในเอเชีย 
Bermad ได้มีบทบาทสําคัญในเอเชียมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ในการพฒันาความสัมพนัธ์กบันักออกแบบในท้องถ่ิน ผู้รับเหมาและผู้ดําเนินกจิการในทุกหน่วย

ธุรกจิของเรา ปัจจุบัน Bermad มีการแพร่หลายไปทัว่ทั้งทวปีและมีศูนย์บริการลกูค้าประจาํภูมิภาคสองแห่ง 

 

 Bermad จีน : ต้ังอยู่ในเซ่ียงไฮ้ Bermad จีน ทําหน้าที่

เป็นศูนย์กลาง การปฏิบัติการและการบริการสําหรับประเทศขนาด

ใหญ่และสําคัญแห่งนี ้บริษัทก่อต้ังขึน้ในปี 2008 และเปิดขยาย

โรงงานเพิม่ขึน้ในปี 2019 

 Bermad เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ : ต้ังอยู่ในสิงคโปร์ 
Bermad SEA ทําหน้าที่เป็นศูนย์ความรู้และบริการระดับ

ภูมิภาคซ่ึงมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าชาวเอเชีย ตะวนัออกนอกเหนือจากจีน

แผ่นดินใหญ่ 

  



 

 

เครือข่ายท่อหลกั 
การควบคุมระดับของเหลวในถังเกบ็นํา้ 
นํา้ทีใ่ช้สําหรับการชลประทานอาจมาจากแหล่งนํา้ในท้องถิ่นหรือแหล่งนํา้ทีอ่ยู่ห่างไกล ได้นํามาเกบ็สะสมไว้ใน

อ่างเกบ็นํา้ธรรมชาตหิรือถังเกบ็นํา้ นํา้ในถังเกบ็นํา้จะต้องเกบ็ไว้ให้เตม็แต่ไม่ล้น ดงัน้ันวาล์วทีค่วบคุมระดบันํา้ใน

อ่างถังนํา้ต้องสะดวกและง่ายต่อการใช้งานและยงัส่งผลกระทบน้อยต่อระบบ ในบางกรณ ีควรจะต้องกาํหนด

อตัราความเร็วการเตมินํา้ เพือ่ป้องกนัท่อและป้องกนัไม่ให้นํา้กดัเซาะผนังของถังเกบ็นํ้า 
วาล์วควบคุมระดบัของเหลว Bermad สามารถทาํงานได้โดยอตัโนมตั ิทาํให้รักษาระดบันํา้ในถังเกบ็นํา้ให้

คงที ่หลงัจากใช้อปุกรณ์ควบคุมขั้นสูงทีเ่กีย่วข้อง สัญญาณบอกสถานะระดบันํา้จะถูกส่งจากระยะทางไกลหรือนํา้

จะถูกเตมิเมือ่ความดนัถึงระดบัทีต่ั้งไว้ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบ วาล์ว Bermad สามารถลดการ

ส่ันสะเทอืนระหว่างการทาํงานอย่างเห็นได้ชัดและหลกีเลีย่งสภาวะการไหลของนํา้ทีรุ่นแรงเพือ่ไม่ให้เกดิความ

เสียหายต่อระบบ 
 

สถานีสูบนํา้ 

สถานีสูบนํา้สามารถตดิตั้งด้านหลงัของแหล่งนํา้ อาทเิช่น ถังเกบ็นํา้ เพือ่ขนส่งนํา้ไปยังพืน้ทีช่ลประทาน 
สถานีสูบนํา้จาํเป็นต้องเอาชนะปัญหาด้านชลศาสตร์ทีสํ่าคญัหลายประการ อาทเิช่น ปรากฏการณ์ water 

hammer ประสิทธิภาพการทาํงานป๊ัมตํา่ ปรากฏการณ์การ cavitation การส่ันสะเทือนรวมถึงปัญหาอืน่ๆ 
Bermad มแีผนการแก้ไขทีค่รอบคลมุในด้านการใช้สถานีสูบนํา้ ซ่ึงรวมถึงวาล์วกนักลบั วาล์ว

ควบคุมป๊ัม วาล์วกาํจดั water hammer และวาล์วอากาศ เป็นต้น สามารถตดิตั้งตามความต้องการของ

ลูกค้าและการออกแบบระบบ เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

การควบคุมความดันระบบ 
ในระบบการจ่ายนํา้ด้วยแรงโน้มถ่วง ความดนันํา้จะเพิม่ขึน้เมือ่พืน้อยู่ในแนวดิง่จงึอาจก่อให้เกดิความเสียหายต่อระบบหรือ

ช้ินส่วนประกอบ ควรตดิตั้งท่อทีรั่บความดนัได้สูงกว่า วธีิการลดความดนัสามารถทาํได้โดยอตัโนมตั ิปลอดภัยและระบบ

สามารถลดความดนัได้อย่างแม่นยาํ สามารถแก้ไขปัญหา water hammer และปัญหาการเพิม่ของความดนัสถิต โดยไม่

ต้องใช้ไฟฟ้าหรือใช้ระบบควบคุมภายนอก 

วาล์วลดความดนัและวาล์วระบายความดนัอย่างรวดเร็วของ Bermad สามารถแก้ไขปัญหาความดนัจากระบบการจ่าย

นํา้ด้วยแรงโน้มถ่วงและปัญหาความดนัในท่อทีเ่กีย่วข้อง วศิวกรของ Bermad สามารถช่วยนักออกแบบด้าน

วศิวกรรมในการเลอืกแบบ ขนาดและตาํแหน่งของวาล์วทีถู่กต้อง เพือ่ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายและเพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของระบบให้ดยีิง่ขึน้ 
 

การควบคุมความดันระบบ 
เมือ่ระบบเตมินํา้คร้ังแรกจาํเป็นต้องระบายอากาศออก เพือ่ให้นํา้ไหลไปข้างหน้าอย่างราบร่ืน เมือ่ระบบอยู่ภายใต้ความดนั จาํเป็นต้องระบายฟองอากาศออกอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้

ระบบการไหลของนํา้ราบร่ืนและเพิม่ประสิทธิภาพในการใช้พลงังานไฟฟ้า ในกรณทีีท่่อแตกเมือ่ความเร็วในการไหลเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนั ความดนัลบอาจทาํให้ท่อบุบและ

ก่อให้เกดิความเสียหายร้ายแรงต่อระบบ 
วาล์วอากาศ Bermad สามารถแก้ไขสามปัญหาข้างต้นได้: เมือ่เตมินํา้คร้ังแรกสามารถระบายอากาศได้เป็นจาํนวนมาก สามารถระบายอากาศในระบบได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้

สภาวะความดนัและสามารถขจดัความดนัลบในกรณทีีท่่อแตกเพือ่หลกีเลีย่งความเสียหายต่อท่อ 

 
  

ระยะห่าง (เมตร) 

แนวเส้นระดบัแรงดนันํา้ 

แนวเส้นระดบัสันปันนํา้ 

ระ
ดบั

คว
าม

สูง
 (เ

ม
ตร

) 



 

 

หัวจ่ายควบคุมการชลประทาน 
หัวจ่ายควบคุมการชลประทานเป็นส่วนประกอบระบบทีสํ่าคญัที่สุด ซ่ึงรวมอปุกรณ์หลกัด้านเทคโนโลยกีารชลประทาน จากสภาพการทาํงานทีแ่ตกต่างกนัจาํเป็นต้องมีผู้นําด้านการ

ออกแบบหัวจ่ายควบคุมการชลประทานในแต่ละส่วนทีแ่ตกต่างกนั 
ยกตวัอย่างเช่น เมือ่ออกแบบต้องคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ระยะทางของแหล่งนํา้ การใช้ป๊ัมนํา้ ขนาดของพืน้ทีช่ลประทาน งบประมาณต้นทุนและปัจจยัอืน่ๆ การออกแบบหัวจ่าย

ควบคุมการชลประทานแต่ละประเภทจะต้องเผชิญกบัปัญหาทีแ่ตกต่างกนั Bermad มปีระสบการณ์ในผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องและการออกแบบทีม่ากมายหลากหลาย สามารถ

แก้ไขปัญหาทียุ่่งยากต่างๆได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูง 

วาล์วกนักลบั 

เมือ่ปิดป๊ัมนํา้จะป้องกนัไม่ให้นํา้ไหลกลบัและรักษาระบบให้อยู่ภายใต้ความดนั ซ่ึง

สามารถป้องกนัป๊ัมนํา้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประหยดัต้นทุนในการทาํงานและลด

การเกดิปรากฏการณ์ water hammer 

วาล์วลดความดัน 
หรือเรียกอกีอย่างว่าวาล์วนิรภัย ซ่ึงเป็นกลไกลด้านความปลอดภัยของระบบ 
ปรากฏการณ์ water hammer มกัเกดิขึน้ระหว่างการเปิดและการปิดป๊ัมและแรงดนัจะ

เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว ในขณะนีว้าล์วลดความดนัจะเปิดช่ัวคราวเพือ่ระบายความดนัที่สูง

เกนิไป 

 วาล์วอากาศป้องกนั water hammer แบบ 

combination 

จดัเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาทีค่รอบคลมุให้กบัระบบสถานีสูบนํ้า ในกรณทีีป๊ั่มนํา้เปิด

ใช้งานความดนัอากาศจะถูกระบายออกและในขณะทีป๊ั่มนํา้เปิดใช้งานจนถึงปิดใช้งานจะ

ช่วยกาํจดัความดนัลบและปรากฎการณ์ค้อนนํา้ 

วาล์วล้างระบบกรองแบบอาศัยนํา้ไหลย้อน 
เมือ่ตดิตั้งระบบกรองในนา วาล์วชนิดนีส้ามารถสร้างระบบอตัโนมตัสํิาหรับล้างระบบ

กรองแบบอาศัยนํา้ไหลย้อน เพือ่ล้างตวักลางหรือแผ่นดสิก์กรอง 

วาล์วลดและควบคุมความดนั 
มสีองวตัถุประสงค์ สามารถป้องกนัระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ:  
● ลดความดนั: เมือ่อตัราการไหลทั้งหมดตํา่กว่าการไหลทีค่าดไว้(เช่น การเปิดการใช้งานวาล์วในไร่ไม่สอดคล้องกบัความคาดการณ์)ความดนัระบบอาจเพิม่สูงขึน้ซ่ึงอาจทาํให้ท่อ

แตกได้ ในขณะนีว้าล์วลดและควบคุมความดนัจะลดระดับการเปิด ซ่ึงจะช่วยลดความดนัในระบบเพือ่รักษาความปลอดภัยของท่อ 
● เมือ่ตวักรองล้างระบบกรองแบบอาศัยนํา้ไหลย้อน อตัราการไหลทั้งหมดของระบบจะเพิม่ขึน้(ในขณะทีม่กีารล้างแบบนํา้ไหลย้อนจะเปิดวาล์วเพิม่)ความดนัอาจมปีระสิทธิภาพ

ไม่พอสําหรับการล้างเคร่ือง(โดยปกตต้ิองเป็น 2.5 bar ขึน้ไป) ในขณะนีว้าล์วลดและควบคุมความดนัจะลดระดบัการเปิด เพือ่ดาํเนินการล้างตวักรองอย่างมปีระสิทธิภาพ 

วาล์ววดันํา้ 
เคร่ืองมอืสําคญัชนิดหน่ึงทีใ่ช้ในการควบคุม สําหรับวดัปริมาณนํา้ทีใ่ช้ในระบบ

ชลประทาน สามารถกาํหนดปริมาณการส่งออกนํา้ผ่านเคร่ืองควบคุม 

 วาล์วอากาศแบบ combination 
วาล์วควบคุมการระบายออก เคร่ืองใส่ปุ๋ ยหรืออปุกรณ์อืน่ ๆ ทีนํ่ามาซ่ึงอากาศ วาล์ว

อากาศสามารถขจดัและควบคุมอปุกรณ์หัวจ่ายหรือความดนัลบทีเ่กดิจากการปิดวาล์ว

กะทนัหัน 
 

  หัวจ่ายควบคุมการ

ชลประทาน 
วาล์วลดความดนัและวาล์ว

รักษาความดนัคงที ่



 

 

หัวจ่ายในไร่ 

หัวจ่ายในไร่เป็นระบบอุปกรณ์ที่มเีทคโนโลย ีในสถานการณ์การทํางานที่แตกต่างกันต้องการการออกแบบหัวจ่าย

ในไร่ที่ไม่เหมือนกัน ยกตวัอย่างเช่น เมื่อทําการออกแบบต้องพจิารณาถึงขนาดพืน้ที่ชลประทาน ภูมิประเทศและ

ปัจจัยอืน่ ๆ Bermad แนะนําให้ติดตั้งวาล์วแยกที่ปรับได้ด้วยตนเองและเคร่ืองกรองที่ทางเข้าของหัวจ่ายใน

ไร่ เพือ่ลดการตันของหัวหยด เพิม่ประสิทธิภาพของระบบและซ่อมแซมรักษาได้ง่าย 
 
 
 
 
 

วาล์วอากาศแบบ combination: 

ระบายอากาศปริมาณมากในขณะที่ระบบทํางาน ส่งเสริมระบบให้มีความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพมากขึน้ ในกรณทีี่เกดิความดันจะปล่อยอากาศที่สะสม

ในระบบอย่างต่อเน่ือง เมื่อป๊ัมนํา้ปิดการทํางานจะกาํจัดอากาศให้หมดส้ิน 

 
 
 
วาล์วลดความดันและควบคุมด้วยโซลนีอยด์ไฟฟ้า:  

วาล์วดงักล่าวมีสองสมรรถนะทีโ่ดดเด่น:  
● เคร่ืองควบคุมชลประทานเปิดและปิดโดยสัญญาณอตัโนมัต ิวาล์วยงัมีสวติช์ควบคุมแบบปรับด้วยตนเอง ไม่ว่าความดนัทางเข้าวาล์วและอัตราการไหลมีความเคลือ่นไหว

อย่างไร วาล์วรุ่นนีส้ามารถลดความดนัสูงของทางเข้าวาล์วเป็นความดนัตํ่าหลงัปิดวาล์วได้ 
● หลงัจากรักษาความดันตํา่ให้คงที่ หัวหยดจะกระจายความดนัอย่างเท่าเทียมกนั เพือ่ป้องกนัท่อนํา้หยดจากท่อแตก  ปัญหาเหล่านีม้ักจะเกดิจากระยะทางของแหล่งนํ้า 

ความสูงของภูมิประเทศและจํานวนของวาล์วที่เปิด-ปิดในแต่ละช่วงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
วาล์วระบายอากาศเข้าออกความเร็วสูงแบบไดนามิก: 
ใช้เป็นเคร่ืองทําลายสุญญากาศ ในกรณทีี่ไม่ได้ตดิตั้งวาล์วระบายอากาศเข้าออก เมื่อวาล์วปิดอย่างรวดเร็วจะมีความดนัลบเกิดขึน้ในระบบ อาจจะทําให้ท่อแตกสร้างความ

เสียหายได้ เมื่อระบบจ่ายนํา้แบบหยดเกดิความดนัลบ หัวหยดจะดูดอากาศและเลนทรายเข้าไป เมื่อทําการชลประทานในรอบถัดไป เลนทรายที่ดูดเข้าไปจะอุดตันหัวหยด 
หลงัจากตดิตั้งวาล์วระบายอากาศเข้าออกความเร็วสูงแบบไดนามิก วาล์วระบายอากาศเข้าออกจะดูดอากาศเข้าไปปริมาณมากเพือ่ขจัดความดันลบและเพือ่หลกีเลีย่งหัวหยด

ดูดอากาศและเลนทรายเข้าไป ดงัน้ันจึงสามารถป้องกนัท่อและลดสภาวะการอุดตัน 

 
 
  

วาล์วอากาศแบบ
combination ในหัว

จ่ายในไร่ 

วาล์วอากาศไคเนตกิส์ในหัว
จ่ายในไร่ 



 

 

การใช้วาล์วควบคุม 
  

วาล์วเปิดปิด 
วาล์วนีม้ีบทบาทในการเปิดและปิด สามารถใช้งานควบคู่กบัเคร่ืองควบคุมโดย

อตัโนมัต ิซ่ึงนํามาใช้เป็นวาล์วควบคุมโซลนีอยด์ไฟฟ้าได้ วาล์วเปิดปิดยังสามารถ

ปรับด้วยตนเองและยงัสามารถควบคุมพลงังานนํา้ในระยะทางไกลได้ 

 วาล์วลดความดัน 
ไม่ว่าความดนัทางเข้าวาล์วและอัตราการไหลมีการเปลีย่นแปลงอย่างไร วาล์ว

สามารถส่งความดนัตํา่ที่คงที่ได้ 
วาล์วลดความดนัจะกระจายความดนัการไหลของนํา้ไปทั่วนาให้เท่ากนัโดย

อตัโนมัต ิลดการเกิดสภาวะท่อแตก 

 

 

 
วาล์วรักษาความดันคงที ่
เมื่อความดนัทางเข้าวาล์วตํา่กว่าค่าที่กาํหนดไว้ วาล์วจะปิดบางส่วน การใช้งานทั่วไป

ที่พบมากที่สุดคอืการตดิตั้งในด้านหลงัตวักรองอัตโนมัติ- วาล์วจะรักษาสภาพเปิดอยู่

เสมอ เมื่อตวักรองทําการล้างระบบกรองแบบอาศัยนํา้ไหลย้อน วาล์วจะปิดบางส่วน 
เพือ่ที่จะให้ตวักรองมีความดนัเพยีงพอในการล้าง 

 วาล์วลดความดันอย่างรวดเร็ว 
ตดิตั้งในด้านหลงัของป๊ัมนํา้และวาล์วลดความดนั วาล์วจะรักษาสภาพปิดอยู่

เสมอ เมื่อความดนัได้เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว วาล์วจะเปิดขึน้เพยีงไม่กีว่นิาทีเพือ่

ระบายความดนัที่มากเกนิไป ซ่ึงจะช่วยปกป้องท่อและหลกีเลี่ยงท่อแตก 

 

 

 
วาล์วควบคุมระดับของเหลว 
วาล์วถูกตดิตั้งไว้ด้านหน้าของถังเกบ็นํา้ โดยใช้ลูกลอยแบบกลไกหรือแบบไฟฟ้า 
สามารถรักษาระดบันํา้ของถังเกบ็นํา้ตามที่กาํหนดโดยอัตโนมัต ิลดการเกดิสภาวะนํา้

ล้นและนํา้ท่วม การใช้อุปกรณ์ช้ินส่วนที่ทันสมัยบางชนิดยงัสามารถป้องกนัระบบ

และผนังอ่างเกบ็นํา้ได้  

 วาล์วควบคุมอตัราการไหล 
ไม่ว่าความดนัทางเข้าหรือทางออกวาล์วเป็นอย่างไร วาล์วควบคุมอตัราการไหล

จะตั้งค่าอัตราการไหลให้สูงสุดล่วงหน้า เพือ่หลกีเลีย่งอตัราการไหลของระบบ

มากเกนิไป ตราบใดที่อตัราการไหลตํา่กว่าค่าที่ตั้งไว้ วาล์วจะเปิดทั้งหมด 

 

 

 
 
  



 

 

Đầu nối PVC 

Đầu nối PVC 

Đầu nối PVC 

Đầu nối PVC 

Mặt bích nhựa 
 

Mặt bích nhựa 
 

รุ่น 100 
รุ่น 100 เป็นวาล์วควบคุมการชลประทานช้ันนําของโลก วาล์วรุ่นนีม้ีข้อดีในหลาย

ประการ เช่น อัตราการไหล ความเสถียรภาพ ความน่าเช่ือถือและความหลากหลาย ซ่ึงได้

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคดัเลอืกเป็นอนัดบัแรกๆในระบบการชลประทานทั่วโลก 

 ● แกนวาล์วมีช้ินส่วนนําทางในด้านบนและด้านล่าง เพือ่สามารถ

ควบคุมการทํางานให้เสถียรเมื่ออตัราการไหลตํา่และความแตกต่าง

ของความดนัสูง 
● เป็นเร่ืองง่ายที่จะซ่อมแซมรักษาช้ินส่วนภายใน เพราะฝาวาล์วถอดออก

ง่าย สามารถถอดออกได้ด้วยเคร่ืองมือทั่วไป วธีิการตดิตั้งใหม่น้ันง่าย

และสะดวก 
● อุปกรณ์กรองภายในใช้สําหรับการกรองภายใน อุปกรณ์กรองภายนอก

มาตรฐานใช้สําหรับวาล์วนํา 
 
สามารถเลอืกส่วนประกอบทีม่โีพรงคู่ทาํงานได้ในระดบัความดนัทีต่ํา่มากและ

การใช้งานแบบพเิศษ 
 

 
 
 

 

 

 

รายละเอยีดผลติภัณฑ์:  
● ขนาด:1.5"- 6" 
● รูปแบบวาล์ว: รูปทรงเหลีย่มหรือรูปทรงกลม 
● รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลยีว(1.5" -3")การเช่ือมต่อแบบหน้าแปลน

(3"กบั6") 
● สามารถเลอืกซีลก้านวาล์วใช้สําหรับปรับเปลีย่นและปิดในเหตุฉุกเฉินง่ายๆ 
● วงจรควบคุมทั้งภายในและภายนอก 
● ขอบข่ายความดนัในการทาํงาน: 0.4 bar-10 bar 
● ความสามารถการปรับเปลีย่นทีเ่สถียรมาก(5 m3/hขึน้ไป) 
● อตัราลดความดนัมถีึง7:1 
 

คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์: 
● พอร์ตวาล์วไม่มีส่ิงกีดขวาง 
● ช้ินส่วนเคลือ่นที่เดีย่ว 
● อตัราการไหลผ่านสูง 
● ความทนทานสูง ทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีและการกดักร่อน

จากฟองอากาศ 

 

วตัถุดิบ:  
1. ตวัวาล์วและฝาวาล์ว: ไนลอนทนทานเสริมเส้นใยแก้ว 
2. ไดอะเฟรมและแหวนปิดผนึก: ยางพาราธรรมชาต ิ
3. สปริง: สแตนเลส 
4. สลกัเกลยีว: สแตนเลส 
 

 

  

 
●หน้าแปลนแบบหมุนสามารถลดแรงต้านทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวของท่อ 
●รูปแบบพเิศษ: วาล์วแบบคู่หรือวาล์วรูปทรงตวัT 
●การออกแบบโพรงคู่แบบใหม่ 

  

ข้อต่อPVC 

 

ข้อต่อPVC 

 

ข้อต่อPVC 

 

ข้อต่อPVC 

 

หน้าแปลนพลาสติก 
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หน้าแปลนพลาสติก 

 

 
หน้าแปลนพลาสติก 

 

 
หน้าแปลนพลาสติก 

 

 

อัตราการไหล(m3/h) 

การตดิตั้งและการเช่ือมต่อวาล์ว แอนิเมช่ันการใช้งาน 100 เร่ือง 



 

 

รุ่น200 
วาล์วรุ่น 200 เป็นวาล์วขนาดเลก็ที่ใช้ได้ผลจริงและประหยดั ได้รับความนิยมจากทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายปีและใช้ในการชลประทานในพืน้ที่สวนและภูมิทัศน์ การ

ชลประทานในเรือนกระจกและการชลประทานในพืน้ที่นาอย่างแพร่หลาย วาล์วมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและเหมาะสม มีความน่าเช่ือถือในการทํางานสูง เหมาะสําหรับใช้ใน

สภาพการทํางานที่มีความดนัตํา่และคุณภาพนํา้ไม่ดี 
Bermad "Top Pilot"นี ้(มีรุ่น 100 และ 200) คอื ตัวควบคุมโดยอาศัยหลกัการความต่างของระดับแรงดนั  และ ตัวควบคุมโซลนิอยด์วาล์ว ที่ทํางานด้วยไฟฟ้า มี ชนิด 2w และ 
3w ซ่ึงใช้ควบคุมการเปิดปิดวงจรทั้งหมด ของ Bermad โซลนิอยด์ และ ตัวควบคุม กรีนแอป 

 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์: 
● ขนาด: ½"-2" 
● รูปแบบวาล์ว: รูปทรงเหลีย่มหรือรูปทรงกลม 
● รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลยีว 
● สามารถเลอืกซีลก้านวาล์วที่ใช้ปรับเปลีย่นได้ง่ายและปิดในกรณฉุีกเฉิน 
● ขอบข่ายความดนัในการทํางาน: 0.7 bar -10 bar 
● วงจรควบคุมภายในและภายนอก 

คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์: 
● พอร์ตวาล์วไม่มีส่ิงกดีขวาง 
● ช้ินส่วนเคลือ่นที่เดีย่ว 
● อตัราการไหลผ่านสูง 
● ความทนทานสูง ทนต่อการกดักร่อนทางเคมีและการกัดกร่อนจากฟองอากาศ 

 

  
 
วตัถุดิบ:  
1.น็อตตวัเมียและน็อตตวัผู้: สเเตนเลส 
2.ฝาวาล์วมีซีลก้านวาล์วมาตรฐาน(2.1) 
3.สปริง: สแตนเลส 
4.ช้ินส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกนัของชุดช้ินส่วนดสิก์วาล์วปิดผนึก 
5.ตวัวาล์วและฝาวาล์ว: ไนลอนทนทานที่เสริมเส้นใยแก้ว 
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อัตราการไหล(m3/h) 



 

 

รุ่น 400 
รุ่น 400 เป็นผลติภัณฑ์วาล์วหลกัด้านการชลประทานของ Bermad วสัดุวาล์วทาํจากโลหะ มีขนาดใหญ่เหมาะสําหรับใช้ในความดันสูง วาล์วได้เช่ือมต่อกบั

ท่อโลหะ รุ่น 400 ง่ายต่อการใช้งานและบํารุงรักษา มีการใช้กนัอย่างแพร่หลายทั่วโลก ไดอะเฟรมของผลติภัณฑ์รุ่นนีถู้กออกแบบเป็นพเิศษสามารถใช้งานได้หลาย

ปีโดยไม่ขดัข้อง 
 

 
 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์:  
●ขนาด: ¾-14" 
●รูปแบบวาล์ว: รูปทรงเหลีย่มหรือรูปทรงกลม 
●รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลยีว(¾" - 2") การเช่ือมต่อแบบ

หน้าแปลน (1.5"-14") 
●ขอบข่ายความดันในการทาํงาน: 0.5 bar -10 bar หรือ 16 bar 
(ขึน้อยู่กบัการเลอืกวงจรและช้ินส่วนควบคุม) 
 
 

คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์:  
●พอร์ตวาล์วไม่มีส่ิงกดีขวาง 
●ช้ินส่วนเคลือ่นที่เดี่ยว 
●อตัราการไหลผ่านสูง 
●ความทนทานสูง ทนต่อการกดักร่อนทางเคมีและการกดักร่อนจาก

ฟองอากาศ  
 

 

วตัถุดิบ:  
1.น็อตตัวเมีย: สแตนเลส 
2.ฝาวาล์ว: ดูด้านล่าง 
3.สปริง: สแตนเลส 
4.ไดอะแฟรม: ยางพาราธรรมชาติ แกนด้านในเป็นพลาสติก 
5.เกลยีวตัววาล์ว (ไม่มีน็อตตัวเมีย) 
6.ตัววาล์ว: ทองเหลอืง (¾-2") •เหลก็หล่อ(1.5" - 8") 

เหลก็หล่อเหนียว(1.5" -14") 
อตัราการไหล (m3/h) 

 
  

อตัราการไหล (m/h3) 
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วาล์วอากาศ 
ในด้านการชลประทานวาล์วอากาศ Bermad มีบทบาทในการแสดงประสิทธิภาพในการใช้พลงังานไฟฟ้า ลดการเกิดท่อแตก ป้องกันหัวหยดอุดตนัและประโยชน์อืน่ๆ 
Bermad มีวาล์วอากาศในทุกรูปแบบ ขอบข่ายขนาดอยูที่½"-12" ซ่ึงสามารถเลอืกวสัดุที่แตกต่างกนัสําหรับใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกนั 

 

 
 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์: 
● ขนาด: ½"-12" 
● รูปแบบวาล์ว: วาล์วระบายอากาศเข้าออกแบบไดนามิก วาล์วระบายอากาศ

ปริมาณน้อยแบบอตัโนมัต ิวาล์วอากาศแบบประกอบ 
● รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลยีว 

(½"-2")การเช่ือมต่อแบบหน้าแปลน(2"-12") 
● PN-10 - PN-40 ความดนัที่กาํหนดไว้ 
●  วสัดุพลาสตกิ (½"-2")เหลก็หล่อเหนียว (2"-12") 
 

คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์:  
●อตัรการไหลมาก 
●ใช้สําหรับคุณภาพนํา้ที่ผสมเลนทราย 
●ลดการร่ัวและระบบบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
●สามารถเพิม่สมรรถนะในการป้องกนัการเกดิ water hammer ตดิตั้งไว้

ด้านหลงัของป๊ัม 
●สามารถเพิม่สมรรถนะในการป้องกนัการดูดเข้า ติดตั้งไว้ด้านหน้าของป๊ัม 

 

 

 
 
วสัดุ : 

1. ช้ินส่วนตวัวาล์วและข้างวาล์ว: ไนลอนทนทานเสริมเส้นใยแก้ว 
2. ช้ินส่วนซีล-ยาง EPDM 

 

 

  

การเข้าออกของอากาศ 
(ระบบเตมินํา้ •ระบายออกหมด•กรณีการทํางานเกดิความดนัลบ) 

อตัราการไหลของอากาศ(ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง-M3h) 
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ตาข่ายป้องกันแมลง 
ตัววาล์ว 
ช่องระบายอากาศเข้าออกความเร็วสูง
แบบไดนามิก 

 ซีลแรงดันตํ่า 

 ฝาครอบลูกลอย 

 

ฐาน 

 

ช่องระบายอากาศปริมาณน้อย 

 ซีลแบบโซ่ม้วน 

 ลูกลอย 

รูปทรงกลม 

 

BSPTเกลียวนอก 

 

ช่องทางออกด้านล่างสามารถเช่ือมต่อกับท่อ

ระบายน้ํา(เหมาะสําหรับใช้กับขนาด 2น้ิว-
C10) 

 

มสีมรรถนะป้องกนัการเกดิค้อนนํา้ 

 

มีสมรรถนะป้องกันน้ําเข้า 

 

ระบายอากาศ(อยู่ในสภาพมคีวามดัน) 

 

อตัราการไหลของอากาศ(ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง-M3h) 
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วธีิการประกอบวาล์วอากาศ

แบบ combination 

 



 

 

รุ่น 350 
Bermad วาล์วล้างระบบกรองแบบอาศัยนํา้ไหลย้อนรุ่น 350 เป็นวาล์วพเิศษ 3 ช่อง ติดตั้งกบัส่ือกลางตวักรองและระบบแผ่นกรองลามิเนต รุ่น 350 มีข้อ

ได้เปรียบที่เห็นได้ชัดดงัต่อไปนี ้

●อตัราการไหลผ่านสูง ความเสียหายของเฮดความดันน้อย 
●ทําจากวสัดุคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน 
●ไดอะเฟรมได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่หลกีเลี่ยงส่ิงสกปรกในกระแสนํา้ไม่ให้สร้างความเสียหายต่อไดอะแฟรม 
●การตดิตั้งอุปกรณ์ขับเคลือ่นแบบโพรงคู่จะช่วยรักษาวาล์วให้ทํางานได้อย่างรวดเร็วและลดการเกดิสภาวะนํา้ล้น 
●สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการบํารุงรักษา 
 

 
 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์: 
●ขนาด: 2", 3", 4" 
●วสัดุตวัวาล์ว: ไนลอนทนทานเสริมเส้นใยแก้ว(สําหรับวาล์วประตูนํา้ทุกขนาด)ทองเหลอืง(2") เหลก็หล่อ(3"กบั4") 
●รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลยีว(2")การเช่ือมต่อแบบรัด(3"กบั4" ช่องชะล้างเป็นการเช่ือมต่อแบบเกลยีว 
●รูปแบบวาล์ว: รูปทรงเหลีย่มหรือรูปทรงตรง 
●ความดนัในการทาํงาน: 0.7 bar-10 bar 
 

 
 
 

 
  

2"วาล์ว 

 
3"วาล์ว 

 
4"วาล์ว 

 
การไหล

ทางตรง 

 

การไหล

ทางตรง 

 

การไหล

ทางตรง 

 

กรอง 

 
กรอง 

 
กรอง 

 
การล้างแบบสะท้อน

กลับ 
การล้างแบบสะท้อน

กลับ 

 

การล้างแบบสะท้อน

กลับ 

 



 

 

วาล์วอืน่ๆ 
วาล์วลดความดันความเร็วสูง PRV 
Bermad วาล์วลดความดนัความเร็วสูง รุ่น PRV เป็นทางเลอืกที่ดสํีาหรับระบบลดความดนัระดับสอง วาล์วลดความดนัความเร็วสูงเหมาะสําหรับตดิตั้งในท่อที่มี

ขนาดเลก็ที่ใกล้ท่อชลประทานแบบหยดและหัวหยด มีความแม่นยาํสูงในการควบคุม ใช้งานได้ง่าย สะดวกและประหยดั วาล์วลดความดนัความเร็วสูงสามารถปรับได้และใน

บางแบบมีจุดตรวจวัด สามารถเลอืกแบบมาตรฐานและแบบที่มีอตัราการไหลตํา่ได้ มีขนาด ¾", 1", 1.5" 

 
 

เช็ควาล์วและรุ่น 700 
เช็ควาล์ว Bermad ตดิตั้งอยู่ด้านหลงัของป๊ัม เพือ่ป้องกันการไหลย้อนไม่ให้

ป๊ัมเกดิความเสียหาย หลกีเลีย่งการส้ินเปลอืงความดนัที่ป๊ัมได้ส่งก่อนหน้า หลกีเลี่ยง

การเกดิฟองอากาศเข้าไปในระบบ Bermad มีเช็ควาล์วที่มีลกัษณะพเิศษที่ปิด

ช้าและเงยีบ ส่วนมากเหมาะสําหรับใช้ในระบบชลประทาน สําหรับระบบที่ซับซ้อน 
สามารถตดิตั้งวาล์วควบคุมป๊ัมรุ่น 700 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย  

วาล์วมิเตอร์นํา้และรุ่น 900 
การวดัเป็นส่วนหน่ึงที่สําคญัในการบริหารจัดการการชลประทาน ซ่ึงจะช่วยให้เจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่เข้าใจการใช้ระบบนํา้ ขนาดขีดจํากดัของวาล์วมิเตอร์นํา้ 
Bermad อยู่ที่ 2"- 20" ซ่ึงสามารถส่งสัญญาณข้อมูลแบบอนาล็อกและดิจิตอลไปยังเคร่ืองควบคุมและเคร่ืองบันทึก 
 

 

เป็นแม่เหลก็ทีใ่ช้ได้กบัวสัดุประเภทโลหะและพลาสตกิ และการกาํหนดค่าที่หลากหลายเพือ่

การวดัล่วงหน้าโดยไม่มีช้ินส่วนใดเคลือ่นไหว 
 

 
  



 

 

โซลนีอยด์ไฟฟ้า 

โซลนีอยด์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสําคญัที่ควบคุมวาล์ว ใช้สําหรับเช่ือมต่อวาล์วและตดิตั้งอุปกรณ์ควบคุมพลงังานไฟฟ้าที่สําคญั โซลนีอยด์ไฟฟ้า Bermad เข้ากนัได้

กบัเคร่ืองควบคุมหลักทั้งหมดและสามารถใช้งานสมรรถนะต่างๆได้ โซลีนอยด์ไฟฟ้า PN-10 มาตรฐานการผลติจากโรงงานโซลนีอยด์ไฟฟ้าเฉพาะของ Bermad 
โซลนีอยด์ไฟฟ้า PN-16 มาจากผู้ผลติโซลนีอยด์ไฟฟ้าที่มีช่ือเสียงระดบัโลก 

 
 

คุณสมบัติหลกั:  
● อยู่ในสภาพปิดหรือเปิดตลอด 
● สามทาง, ประกอบกบัการตั้งค่าด้วยตนเอง: โดยอตัโนมัต ิ, ปิด, เปิด 
● มีแบบที่เหมาะสมให้เลอืกทั้งแบบ PN-10 หรือ PN-16  
● แรงดนักระแสไฟฟ้าคงที่: 12VDC, 24VDC, 24VAC, 

220VAC 
● แรงกระตุ้นแรงดนัไฟฟ้า: S-392: 6-20V S-402:  9-40V 

S-982:  12-50V 
● โซลนีอยด์ไฟฟ้าเฉพาะ: S-982 / S-985 มีไดอะแฟรมเดีย่ว เหมาะ

สําหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทีเ่ลวร้าย สามารถยดือายุการใช้งานได้ 
● ระดบัป้องกนั: IP-68 

ข้อแนะนําความยาวของสายสัญญาณเคเบลิสําหรับแรงกระตุ้นโซลนีอยด์ไฟฟ้า 
Bermad 

 

 

  

S-390-2Wการคํานวณค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้าและความยาวสูงสุดของสายเคเบิล:  

 

S-390-3W การคาํนวณค่าพารามเิตอร์ไฟฟ้าและความยาวสูงสุดของสายเคเบิล:  
 

ระยะห่างสายไฟทีย่าวทีสุ่ด(m) 

ประเภทของขดลวด 

 

2 กโิลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร 

 

5กโิลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร  

 

10กโิลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร  

 

เส้นผ่าศูนย์กลา

งของลวด 

 
ความกดดนัในการทํางาน 

 

*ความต้านทานกระแสไฟฟ้าของขดลวดนี้ไม่ได้วัดออกมา 
 

สีของสายเคเบิล 

 

ประเภทวาล์วโซลนีอยด์

ไฟฟ้า 

 

หน่วยพลังงาน 

(Watt) 

 

 

 

ความต้านทานกระแสไฟฟ้าของ

ขดลวด 

 

 
กระแสไฟฟ้า 

 

คลืน่กระแสไฟฟ้า 

 

 

กระแสไฟฟ้า (Amp) 

 

 

สีแดง/สีแดง 

สีดํา/สีดํา 

 

สีแดง/สีส้ม 

 

สีนํา้เงนิ/สีนํา้เงนิ 

 

ความยาว(m) 

 

คว
าม

ดนั
(b

ar
) 

 

ความยาว(m) 

คว
าม

ดนั
(b

ar
) 

 

 

กรีนแอป เคร่ืองควบคุมสถานีเดยีว 

 

สีของสายเคเบิล 

 

ประเภทวาล์วโซลนีอยด์

ไฟฟ้า 

 

หน่วยพลังงาน 

(Watt) 

 

 

 

ความต้านทานกระแสไฟฟ้าของ

ขดลวด 

 

 
กระแสไฟฟ้า 

 

คลืน่กระแสไฟฟ้า 

 

 

กระแสไฟฟ้า (Amp) 

 

 

*ความต้านทานกระแสไฟฟ้าของขดลวดนี้ไม่ได้วัดออกมา 
 

สีแดง/สีแดง 

 
สีดํา/สีดํา 

 
สีน้ําเงนิ/สีน้ําเงนิ 

 

สีแดง/สีส้ม 

 
สีส้ม/สีน้ําเงนิ 

 



 

 

การเปรียบเทยีบผลติภัณฑ์ 
การเปรียบเทยีบผลติภัณฑ์-ควบคุมวาล์ว 
ระดับความถูกต้อง 
หน่ึงในคุณสมบัตหิลักของวาล์วลดความดันคอื ความดนัของวาล์วต้องไม่เกนิความดนัที่กาํหนดอย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากความซับซ้อนของการออกแบบและการผลติวาล์ว 
ทําให้วาล์วมากมายมักล้มเหลวหรือไม่บรรลุสมรรถนะทีด่ทีี่สุด ค่าความดนัที่แท้จริงมักจะผนัผวนขึน้ลงตามค่าที่กาํหนดไว้ วาล์วและวาล์วนําที่มีคุณภาพค่อนข้างตํา่จะ

ตอบสนองต่ออตัราการไหลและความดันทางเข้าช้า ความดนัทางออกวาล์วจะเกินค่าที่กาํหนดไว้ ดังน้ันอาจทําให้ท่อชลประทานแบบหยดเกดิการแตก วาล์วลดความดนั 
Bermad ใช้เทคโนโลยวีาล์วที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม สามารถบรรลุความดนัทางออกวาล์วได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ 

ความดันสูญเสีย 
วาล์วควบคุมมักจะสร้างความดนัสูญเสียค่อนข้างมาก ทําให้ป๊ัมนํา้ต้องเพิม่การส่งแรงดนั(ทําให้ส้ินเปลอืงพลังงานไฟฟ้ามากขึน้)ในขณะเดยีวกันทําให้ความดนัไม่เพยีง

พอที่จะไปถึงหัวหยด ความดนัสูญเสียเกดิจากความป่ันป่วนสูงภายในวาล์ว นอกจากนีก้ารออกแบบวาล์วทรงกลมแบบดั้งเดิมกท็ําให้เฮดความดันเกดิความเสียหายเพิม่มาก

ขึน้ วาล์วควบคุม Bermad ใช้การออกแบบช่องทางการไหลแบบตรง เพือ่ลดการไหลป่ันป่วน มีอตัราการไหลผ่านสูง ความดนัสูญเสียน้อย 

 
 
ระดบัความทนทานของไดอะแฟรม 
วาล์วควบคุมส่วนใหญ่ใช้การออกแบบแบบฝาย ไดอะเฟรมทําหน้าที่เป็นช้ินส่วน

เคลือ่นไหวมีสองสมรรถนะคอื เปิดและปิดภายใต้แรงดนัตํา่ ( มักจะเห็นได้ทั่วไปใน

การชลประทาน ) เพือ่ให้ได้มาซ่ึงสมรรถนะนีไ้ดอะเฟรมควรมีความบางและความ

ยดืหยุ่น เพือ่หลกีเลีย่งการร่ัวไหลซีลต้องปิดผนึกแน่นสนิท เพือ่ให้ได้มาซ่ึง

สมรรถนะนีไ้ดอะเฟรมจะต้องหนาและแข็งแรง วาล์วส่วนใหญ่จะไม่สามารถมี

คุณสมบัติพเิศษเหล่านีพ้ร้อมกนัได้ Bermad ได้ออกแบบสองสมรรถนะนีใ้ห้

แยกออกจากกนัอย่างฉลาดลํา้เลิศ แต่ในขณะเดยีวกนัสามารถใช้งานสองสมรรถนะนี้

ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่ออยู่ในขอบเขตความดนัทํางาน วาล์ว Bermad 
สามารถใช้งานได้หลายปีโดยไม่เกดิปัญหาใดๆ 

วสัดุพเิศษสําหรับงานชลประทาน 
วสัดุวาล์ว Bermad เป็นไนลอนทนทานที่เสริมเส้นใยแก้วและสแตนเลส สอง

วสัดุนีส้ามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมอากาศที่หนาวจัด นํา้ปุ๋ยเคมีผสม ดนิทรายและ

อืน่ๆ ที่อาจจะทําให้วาล์วมีอายุการใช้งานส้ันลง วสัดุไนลอนสามารถต้านรังสี

อลัตราไวโอเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทําให้เกดิปรากฎการณ์กลายเป็นผงและไม่

ต้องฝังไว้ใต้ดินในฤดูหนาว ไดอะเฟรมของวาล์ว Bermad ได้ออกแบบอย่าง

พถิีพถิันให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสึกหรอน้อย วาล์วโลหะมีช้ันเคลอืบ

ป้องกันรังสีอลัตราไวโอเลต แม้จะผ่านระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลานานกย็ังใหม่อยู่ 
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วาล์วทรงกลมแบบดั้งเดมิ 

 
Bermad100รุ่น 

 

ช้ินส่วนซีล 

 
ไดอะแฟรม 

 
ไดอะแฟรม 

 

ช้ินส่วนซีล 

 

วาล์วทีม่โีครงสร้างแบบฝาย 

 
Bermad100รุ่น 

 



 

 

 

คุณสมบัตขิองวาล์วอากาศ 
สมรรถนะในการระบายอากาศแบบอตัโนมัต ิ
วาล์วอากาศสามารถระบายอากาศในปริมาณมากเม่ือระบบทําการเติมนํา้และดูดอากาศเข้าไปเป็นปริมาณมากเม่ือป๊ัมปิดการทํางาน สมรรถนะในการระบายอากาศ

ปริมาณน้อยแบบอตัโนมัติของ Bermad (วาล์วอากาศแบบประกอบมีสมรรถนะนี)้ ทั้งยงัสามารถระบายฟองอากาศที่เกดิขึน้ในระหว่างการทํางานของระบบ

ชลประทานอย่างต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบัวาล์วอากาศทั่วไปแล้วมันเป็นการเพิม่สมรรถนะที่ใช้ได้ผลจริงๆ ฟองอากาศจะไปสะสมยงัด้านบนของท่อ ความดนัสูญเสีย  
เม่ือกลุ่มฟองอากาศเคลือ่นที่อาจทําให้เกดิปรากฎการณ์ค้อนนํา้ได้ วาล์วอากาศแบบประกอบ Bermad สามารถระบายฟองอากาศได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถ

ส่งเสริมการทํางานของพลงังานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกนัการเกดิปรากฏการณ์ water hammer 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
อตัราการไหลผ่านสูง 
วาล์วอากาศ Bermad มีอตัราการไหลสูง ซ่ึงสามารถให้การปกป้องสูงสุดและเพิม่ประสิทธิภาพของระบบชลประทาน เม่ือมาตรฐานอตัราการไหลเท่ากนั วาล์ว

อากาศ Bermad จะมีขนาดเลก็กว่า เม่ือขนาดของท่อเท่ากนั สมรรถนะในการระบายอากาศของวาล์วอากาศ Bermad จะดีกว่า อกีทั้งยงัสามารถป้องกนั

การเกดิปรากฏการณ์ water hammer ได้ ซ่ึงมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

สภาวะร่ัวไหลและการพ่น 
วาล์วอากาศบางชนิดเกดิสภาวะร่ัวไหลในกรณคีวามดันต่ํา(ต่ํากว่า3เมตร) เน่ืองจากการปิดผนึกไม่สนิทของวาล์วอากาศในขณะทีค่วามดันต่ํา จึงทําให้นํา้ไหลออก

ทางช่องทางออก นอกจากนีว้าล์วอากาศบางชนิดเม่ือระะบายอากาศออกเป็นปริมาณมากจะเกดิสภาวะนํา้พ่นออก 

การใช้งานระดบัสูง 
นอกจากสมรรถนะมาตรฐานของวาล์วอากาศ วาล์วอากาศ Bermad ยงัมีสมรรถนะอืน่ๆทีส่ามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ 
•ป้องกนัการเกดิ water hammer -เม่ือป๊ัมนํา้เร่ิมทํางานลกูลอยของวาล์วอากาศจะเคลือ่นที่อย่างม่ันคง ป้องกนัการเกดิปรากฏการณ์ water hammer 
•สมรรถนะป้องกนัการไหลเข้า-วาล์วอากาศติดต้ังบริเวณด้านหน้าของป๊ัมนํา้ เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสียหายต่อกาลกันํา้ของป๊ัมและระบายอากาศออกในเวลา

เดียวกนั 
 
  

 
การทํางานของวาล์วอากาศใน

เครือข่ายหลกั 

 



 

 

  

ตวัอย่างกรณใีนประเทศจีน 
 

12〃วาล์วรักษาความดันคงที่-ซินเจียง หัวจ่ายในไร่-เจียงซี หัวจ่ายในไร่-เจียงซี 

  

การควบคุมหัวจ่าย-พืน้ที่ปลูกกล้วยกว่างสี วาล์วลูกลอย รุ่น400 ยูนนาน หยวนเหมา 

  

การควบคุมหัวจ่ายใช้วาล์วรุ่น400-กว่างสี หัวจ่ายในไร่ใช้วาล์วรุ่น 200-ภาคใต้ของจีน 

  
 
  

ตวัอย่างกรณ:ี ฮุสก้า คา

เรน สเปน 
ตวัอย่างกรณ:ี เจนิเฟิง กุ้ย

โจว จนี 



 

 

 

ตวัอย่างกรณใีนประเทศจีน  

กุ้ยโจวตะวันตกเฉียงใต้-โครงการการจ่ายนํา้เพือ่เพิม่ความดนั

สําหรับพืน้ที่ทีม่ีอตัราความแตกต่างของระดบันํา้สูง หัวจ่ายในไร่ วาล์วลดความดันรุ่น120-55-ซานตง 

  

หัวจ่ายในไร่ วาล์วทรงเหลีย่มรุ่น120-เสฉวน วาล์วควบคุมไฟฟ้าแม่แหลก็รุ่น 210 ใช้ในการชลประทานเข้า

เรือนกระจก-ปักกิง่ 

  

หัวจ่ายในไร่ วาล์วโพรงคู่รุ่น120-55DC-ยูนนาน วาล์วรุ่น 400 ใช้ในระบบกาํจัดฝุ่น-เหอเป่ย 

  

ตวัอย่างกรณ:ี AJF -รัฐ

แคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ตวัอย่างกรณ:ี พอล ลาร่า-รัฐ

แคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
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