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Bermad ระบบการชลประทาน 
 
 
 

ประวติัโดยคร่าวของ Bermad 

นับต้ังแต่บริษัทก่อต้ังขึน้ในปี ค.ศ.1965 (พ.ศ.2508) เป็นต้นมา Bermad ได้เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่าเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมการ

ผลติวาล์วควบคุมไฮดรอลกิท่ัวโลก มีระบบท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดท่ีใช้ควบคุมวาล์ว เราใช้เทคโนโลยลีํา้หน้าในการควบคุมของเหลวเพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์

วาล์ว ซ่ึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก มีการใช้กนัอย่างแพร่หลายในด้านการชลประทาน การจ่ายน้ําประปาและการดับเพลงิ 

ปัจจุบันเราออกแบบวาล์วเฉพาะสําหรับลูกค้าท่ัวโลกเพ่ือรับรองคุณภาพน้ําและความต้องการน้ําประปาผ่านผลติภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพดีและอายุการ

ใช้งานยาว 

เทคโนโลยแีละประสบการณ์ในด้านการบุกเบิก การออกแบบและการผลติวาล์วควบคุมไฮโดรลกิส์หลายสิบปีของ Bermad เป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาท่ีลํา้ค่ามาก แผนการแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัวาล์วและวธีิการผลติวาล์วท่ีลํา้สมัยเป็นส่ิงหน่ึงท่ีรับประกนัความน่าเช่ือถือของผลติภัณฑ์ท่ีบรรลุ

ประสิทธิภาพสูงในการทํางาน และเป็นปัจจัยสําคญัท่ีทําให้เราได้รักษาข้อได้เปรียบและความเป็นผูนํา 

ต้ังแต่หลายสิบปีท่ีผ่านมา เรามีลูกค้าท่ีมีระดับจํานวนมากมายท่ัวโลก การส่ือสารท่ีดีและความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเป็นพ้ืนฐาน

สําคญัสําหรับเราท่ีจะสร้างแผนการการออกแบบและผลติวาล์วเฉพาะ ผลติภัณฑ์วาล์วของเราได้ใช้กนัอย่างแพร่หลาย 
• ในงานการก่อสร้าง อตุสาหกรรมและเทศบาล 
• พ้ืนท่ีผลติและจัดเก็บไฟฟ้า ปิโตรเคมี น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ แท่นขุดเจาะน้ํามันนอกชายฝ่ัง 
• การชลประทานในพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเรือนกระจก การชลประทานในพ้ืนท่ีสนามหญ้าสีเขียว การชลประทานในพ้ืนท่ีสวนและภูมิทัศน์ 

บริษัทสาขาในเครือและตัวแทนจัดจําหน่าย Bermad มีท่ัวโลก เรามักจะมุ่งม่ันท่ีจะสร้างมูลค่าให้กบัลูกค้าอยู่เสมอ เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและ

ไว้วางใจ ทีมงานของเรามุ่งม่ันเป็นอย่างยิง่ในการให้บริการจําหน่ายและบริการหลงัการขายอย่างมืออาชีพ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคญัท่ีทําให้บริษัทของเรา

ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างแพร่หลาย 

ในระยะเวลาหลายสิบปีท่ีใส่ใจในการจัดการบริหารทําให้เราได้บรรลุผลการพฒันาท่ีม่ันคง:  
• เรามีบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก องักฤษ บราซิล ยุโรปและออสเตรเลยี 
• สํานักงานหรือตัวแทนจําหน่ายของเราได้กระจายไปยงั 85 ประเทศท่ัวโลก 
• เรามีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสําคญัใน 20 กว่าประเทศ 
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Bermad ระบบการชลประทาน   

แผนการท่ีบรรลุเป้าหมายของ Bermad ในด้านวาล์วและการ

ชลประทานได้ครองตําแหน่งผู้นําของโลก เป็นเวลากว่า 50 ปีท่ี 

แบรนด์ Bermad ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการ

ชลประทานมาโดยตลอด อทิธิพลของแบรนด์ได้ขยายออกไปอย่าง

ต่อเน่ืองจากอิสราเอลไปยงัหลายประเทศอ่ืนท่ัวโลกและได้กลายเป็น

สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นอย่างยิง่ด้านการชลประทาน วาล์วสําหรับ

ควบคุมการชลประทานของ Bermad ไม่เพยีงแต่เป็นผู้นําของ

โลกด้านการผลติและจําหน่ายเท่าน้ัน แต่คุณภาพของผลติภัณฑ์ยงั

ได้รับการยกย่องและเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางจากแวดวง

อุตสาหกรรมเดียวกนั แผนการแก้ไขปัญหาด้านการส่ังผลติแบบ

เฉพาะท่ีดีเยีย่มและวาล์วท่ีมีคุณภาพสูงแบบต่างๆ ของเรา สามารถ

ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของผู้ใช้และวศิวกรด้านการ

ออกแบบระบบชลประทาน 

 

 

 การชลประทานในไร่ 

ผลติภัณฑ์ด้านการชลประทานของ 
Bermad ส่วนมากใช้ในพ้ืนท่ี

เพาะปลูกขนาดใหญ่ในจ่ายน้ําแบบหยดและ

แบบไมโครเสปรย์ มีผลติภัณฑ์หลากหลาย

ประเภทท่ีสมบูรณ์แบบจากท่ัวโลกท้ังด้าน

การจ่ายน้ําแบบหยดและแบบไมโครสเปรย์ 

     

 

 การชลประทานด้วยเคร่ืองจักรกล 
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลในระบบชลประทานแบบไมโครเสปรย์ท้ังแบบเคล่ือนท่ีหรือแบบคงท่ี 
Bermad สามารถจัดหาวาล์วท่ีปรับระดับและควบคุมได้ครอบคลุม 

 

     

การชลประทานในพืน้ท่ีสวนและภูมิทัศน์ 
Bermad ใช้อุปกรณ์ควบคุมช้ันนําของโลกเพ่ือพฒันาชุดควบคุมวาล์วท่ีมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ ประหยดั

และทนทาน เพ่ือวาล์วชลประทานในพ้ืนท่ีสวนและภูมิทัศน์ 
วาล์วชุดนีจ้ะเน้นการประหยดัพ้ืนท่ี สามารถติดต้ังในกล่องควบคุมได้อย่างสะดวก 

 

     

การชลประทานในเรือนกระจก 
Bermad มีชุดผลติภัณฑ์ครบวงจรสําหรับเคร่ืองใส่ปุ๋ ย ระบบการชลประทานโดยท่ัวไป อุปกรณ์ติดต้ังเพ่ือใช้

ในการหมุนเวยีนน้ําและเกบ็สะสมน้ํา 

  

     

 

 กาํจัดฝุ่น 
วาล์วโลหะคุณภาพสูง Bermad มีลกัษณะโดดเด่นและทนทาน สามารถใช้ได้นานในสภาพแวดล้อม

ท่ีเลวร้าย วาล์วของเราได้นําไปประยุกต์ใช้ในโรงงานผลติไฟฟ้า สถานท่ีก่อสร้างและการติดต้ังระบบฉีด

พ่นน้ําสําหรับกาํจัดฝุ่นต่างๆ 



 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท 
ต้ังแต่ปี 1965 BERMAD มคีวามมุ่งมั่นในการวจิัยและพฒันา

เทคโนโลยวีาล์วควบคุม โดยมอบผลติภัณฑ์คุณภาพสูงและเช่ือถือได้ให้กบั

ตลาดทั่วโลก บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ทีม่ีช่ือเสียงในด้านวาล์ว

ควบคุม และได้รับสิทธิบัตรและใบรับรอง ระหว่างประเทศจาํนวนมาก 
วาล์ว BERMAD ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบการจ่ายน้ําทั่ว

โลกในด้านงานน้ํา การชลประทาน ป้องกนัอคัคภัียและอาคาร 
 
 

Bermad ในเอเชีย 
Bermad ได้มบีทบาทสําคญัในเอเชียมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ในการพฒันาความสัมพนัธ์กบันักออกแบบในท้องถ่ิน ผู้รับเหมาและผู้ดําเนินกจิการในทกุหน่วย

ธุรกจิของเรา ปัจจุบัน Bermad มีการแพร่หลายไปทัว่ทั้งทวปีและมีศูนย์บริการลกูค้าประจาํภูมิภาคสองแห่ง 

 

 Bermad จีน : ต้ังอยู่ในเซ่ียงไฮ้ Bermad จีน ทําหน้าที่

เป็นศูนย์กลาง การปฏิบัติการและการบริการสําหรับประเทศขนาด

ใหญ่และสําคญัแห่งนี ้บริษัทก่อต้ังขึน้ในปี 2008 และเปิดขยาย

โรงงานเพิม่ขึน้ในปี 2019 

 Bermad เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ : ต้ังอยู่ในสิงคโปร์ 
Bermad SEA ทําหน้าที่เป็นศูนย์ความรู้และบริการระดับ

ภูมิภาคซ่ึงมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าชาวเอเชียตะวนัออก นอกเหนือจากจีน

แผ่นดินใหญ่ 

  



 

 

เครือข่ายท่อหลกั 
การควบคุมระดบัของเหลวในถังเกบ็นํา้ 
น้ําท่ีใช้สําหรับการชลประทานอาจมาจากแหล่งน้ําในท้องถิ่นหรือแหล่งน้ําท่ีอยู่ห่างไกล ได้นํามาเกบ็สะสมไว้ใน

อ่างเกบ็น้ําธรรมชาติหรือถังเกบ็น้ํา น้ําในถังเกบ็น้ําจะต้องเกบ็ไว้ให้เต็มแต่ไม่ล้น ดังน้ันวาล์วท่ีควบคุมระดับน้ําใน

อ่างถังน้ําต้องสะดวกและง่ายต่อการใช้งานและยงัส่งผลกระทบน้อยต่อระบบ ในบางกรณี ควรจะต้องกาํหนด

อตัราความเร็วการเติมน้ํา เพ่ือป้องกนัท่อและป้องกนัไม่ให้น้ํากดัเซาะผนังของถังเกบ็น้ํา 
วาล์วควบคุมระดับของเหลว Bermad สามารถทํางานได้โดยอตัโนมัติ ทําให้รักษาระดับน้ําในถังเกบ็น้ําให้

คงท่ี หลงัจากใช้อุปกรณ์ควบคุมขั้นสูงท่ีเกี่ยวข้อง สัญญาณบอกสถานะระดับน้ําจะถูกส่งจากระยะทางไกลหรือ

น้ําจะถูกเติมเม่ือแรงดันถึงระดับท่ีต้ังไว้ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบ วาล์ว Bermad สามารถลดการ

ส่ันสะเทือนระหว่างการทํางานอย่างเห็นได้ชัดและหลกีเลีย่งสภาวะการไหลของน้ําท่ีรุนแรงเพ่ือไม่ให้เกดิความ

เสียหายต่อระบบ 
 

สถานีสูบนํา้ 

สถานีสูบน้ําสามารถติดต้ังด้านหลงัของแหล่งน้ํา อาทิเช่น ถังเกบ็น้ํา เพ่ือขนส่งน้ําไปยังพ้ืนท่ีชลประทาน 
สถานีสูบน้ําจําเป็นต้องเอาชนะปัญหาด้านชลศาสตร์ท่ีสําคญัหลายประการ อาทิเช่น ปรากฏการณ์ water 

hammer ประสิทธิภาพการทํางานป๊ัมต่ํา ปรากฏการณ์การ cavitation การส่ันสะเทือนรวมถึงปัญหาอ่ืนๆ 
Bermad มีแผนการแก้ไขท่ีครอบคลุมในด้านการใช้สถานีสูบน้ํา ซ่ึงรวมถึงวาล์วกนักลบั วาล์ว

ควบคุมป๊ัม วาล์วกาํจัด water hammer และวาล์วอากาศ เป็นต้น สามารถติดต้ังตามความต้องการของ

ลูกค้าและการออกแบบระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมแรงดนัระบบ 
ในระบบการจ่ายน้ําด้วยแรงโน้มถ่วง แรงดันน้ําจะเพิม่ขึน้เม่ือพ้ืนอยู่ในแนวดิ่งจึงอาจก่อให้เกดิความเสียหายต่อระบบหรือ

ช้ินส่วนประกอบ ควรติดต้ังท่อท่ีรับแรงดันได้สูงกว่า วธีิการลดแรงดันสามารถทําได้โดยอตัโนมัติ ปลอดภัยและระบบ

สามารถลดแรงดันได้อย่างแม่นยาํ สามารถแก้ไขปัญหา water hammer และปัญหาการเพิม่ของแรงดันสถิต โดยไม่ต้องใช้

ไฟฟ้าหรือใช้ระบบควบคุมภายนอก 

วาล์วลดแรงดันและวาล์วระบายแรงดันอย่างรวดเร็วของ Bermad สามารถแก้ไขปัญหาแรงดันจากระบบการจ่ายน้ํา

ด้วยแรงโน้มถ่วงและปัญหาแรงดันในท่อท่ีเกีย่วข้อง วศิวกรของ Bermad สามารถช่วยนักออกแบบด้านวศิวกรรมใน

การเลือกแบบ ขนาดและตําแหน่งของวาล์วท่ีถูกต้อง เพ่ือช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายและเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้

ดียิง่ขึน้ 
 

การควบคุมแรงดนัระบบ 
เม่ือระบบเติมน้ําคร้ังแรกจําเป็นต้องระบายอากาศออก เพ่ือให้น้ําไหลไปข้างหน้าอย่างราบร่ืน เม่ือระบบอยู่ภายใต้แรงดัน จําเป็นต้องระบายฟองอากาศออกอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ระบบ

การไหลของน้ําราบร่ืนและเพิม่ประสิทธิภาพในการใช้พลงังานไฟฟ้า ในกรณีท่ีท่อแตกเม่ือความเร็วในการไหลเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนั แรงดันลบอาจทําให้ท่อบุบและก่อให้เกดิ

ความเสียหายร้ายแรงต่อระบบ 
วาล์วอากาศ Bermad สามารถแก้ไขสามปัญหาข้างต้นได้: เม่ือเติมน้ําคร้ังแรกสามารถระบายอากาศได้เป็นจํานวนมาก สามารถระบายอากาศในระบบได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้

สภาวะแรงดันและสามารถขจัดแรงดันลบในกรณีท่ีท่อแตกเพ่ือหลกีเลีย่งความเสียหายต่อท่อ 

 
  

ระยะห่าง (เมตร) 

แนวเส้นระดับแรงดันน้ํา 

แนวเส้นระดับสันปันน้ํา 

ระ
ดับ

คว
าม

สูง
 (เ

ม
ตร

) 



 

 

หัวจ่ายควบคุมการชลประทาน 
หัวจ่ายควบคุมการชลประทานเป็นส่วนประกอบระบบท่ีสําคญัท่ีสุด ซ่ึงรวมอุปกรณ์หลกัด้านเทคโนโลยกีารชลประทาน จากสภาพการทํางานท่ีแตกต่างกนัจําเป็นต้องมีผู้นําด้านการ

ออกแบบหัวจ่ายควบคุมการชลประทานในแต่ละส่วนท่ีแตกต่างกนั 
ยกตัวอย่างเช่น เม่ือออกแบบต้องคาํนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทางของแหล่งน้ํา การใช้ป๊ัมน้ํา ขนาดของพ้ืนท่ีชลประทาน งบประมาณต้นทุนและปัจจัยอ่ืนๆ การออกแบบหัวจ่าย

ควบคุมการชลประทานแต่ละประเภทจะต้องเผชิญกบัปัญหาท่ีแตกต่างกนั Bermad มีประสบการณ์ในผลติภัณฑ์ท่ีเกีย่วข้องและการออกแบบท่ีมากมายหลากหลาย สามารถ

แก้ไขปัญหาท่ียุ่งยากต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

วาล์วกนักลบั 

เม่ือปิดป๊ัมน้ําจะป้องกนัไม่ให้น้ําไหลกลบัและรักษาระบบให้อยู่ภายใต้แรงดัน ซ่ึงสามารถ

ป้องกนัป๊ัมน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัต้นทุนในการทํางานและลดการเกดิ

ปรากฏการณ์ water hammer 

วาล์วลดแรงดนั 
หรือเรียกอกีอย่างว่าวาล์วนิรภัย ซ่ึงเป็นกลไกลด้านความปลอดภัยของระบบ 
ปรากฏการณ์ water hammer มักเกดิขึน้ระหว่างการเปิดและการปิดป๊ัมและแรงดันจะ

เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว ในขณะนีว้าล์วลดแรงดันจะเปิดช่ัวคราวเพ่ือระบายแรงดันท่ีสูง

เกนิไป 

 วาล์วอากาศป้องกนั water hammer แบบ 

combination 

จัดเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาท่ีครอบคลุมให้กบัระบบสถานีสูบน้ํา ในกรณีท่ีป๊ัมน้ําเปิด

ใช้งานแรงดันอากาศจะถูกระบายออกและในขณะท่ีป๊ัมน้ําเปิดใช้งานจนถึงปิดใช้งานจะ

ช่วยกาํจัดแรงดันลบและปรากฏการณ์ water hammer 

วาล์วล้างระบบกรองแบบอาศัยนํา้ไหลย้อน 
เม่ือติดต้ังระบบกรองในนา วาล์วชนิดนีส้ามารถสร้างระบบอตัโนมัติสําหรับล้างระบบ

กรองแบบอาศัยน้ําไหลย้อน เพ่ือล้างตัวกลางหรือแผ่นดิสก์กรอง 

วาล์วลดและควบคุมแรงดนั 
มีสองวตัถุประสงค์ สามารถป้องกนัระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ:  
● ลดแรงดัน: เม่ืออตัราการไหลท้ังหมดต่ํากว่าการไหลท่ีคาดไว้ (เช่น การเปิดการใช้งานวาล์วในไร่ไม่สอดคล้องกบัความคาดการณ์) แรงดันระบบอาจเพิม่สูงขึน้ซ่ึงอาจทําให้ท่อ

แตกได้ ในขณะนีว้าล์วลดและควบคุมแรงดันจะลดระดับการเปิด ซ่ึงจะช่วยลดแรงดันในระบบเพ่ือรักษาความปลอดภัยของท่อ 
● เม่ือตัวกรองล้างระบบกรองแบบอาศัยน้ําไหลย้อน อตัราการไหลท้ังหมดของระบบจะเพิม่ขึน้ (ในขณะท่ีมีการล้างแบบน้ําไหลย้อนจะเปิดวาล์วเพิม่) แรงดันอาจมีประสิทธิภาพ

ไม่พอสําหรับการล้างเคร่ือง (โดยปกติต้องเป็น 2.5 bar ขึน้ไป) ในขณะนีว้าล์วลดและควบคุมแรงดันจะลดระดับการเปิด เพ่ือดําเนินการล้างตัวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ 

วาล์วมาตรวดันํา้ 
เคร่ืองมือสําคญัชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการควบคุม สําหรับวดัปริมาณน้ําท่ีใช้ในระบบ

ชลประทาน สามารถกาํหนดปริมาณการส่งออกน้ําผ่านเคร่ืองควบคุม 

 วาล์วอากาศแบบ combination 
วาล์วควบคุมการระบายออก เคร่ืองใส่ปุ๋ ยหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีนํามาซ่ึงอากาศ วาล์ว

อากาศสามารถขจัดและควบคุมอุปกรณ์หัวจ่ายหรือแรงดันลบท่ีเกดิจากการปิดวาล์ว

กะทันหัน 
 

  หัวจ่ายควบคุมการ

ชลประทาน 
วาล์วลดแรงดันและวาล์วรักษา

แรงดันคงที ่



 

 

หัวจ่ายในไร่ 

หัวจ่ายในไร่เป็นระบบอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลย ีในสถานการณ์การทํางานที่แตกต่างกันต้องการการออกแบบหัวจ่าย

ในไร่ที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น เม่ือทําการออกแบบต้องพจิารณาถึงขนาดพ้ืนที่ชลประทาน ภูมิประเทศและ

ปัจจัยอ่ืนๆ Bermad แนะนําให้ติดต้ังวาล์วแยกที่ปรับได้ด้วยตนเองและเคร่ืองกรองที่ทางเข้าของหัวจ่ายใน

ไร่ เพ่ือลดการตันของหัวน้ําหยด เพิม่ประสิทธิภาพของระบบและซ่อมแซมรักษาได้ง่าย 
 
 
 
 
 

วาล์วอากาศแบบ combination: 

ระบายอากาศปริมาณมากในขณะที่ระบบทํางาน ส่งเสริมระบบให้มีความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพมากขึน้ ในกรณีที่เกดิแรงดันจะปล่อยอากาศที่สะสมใน

ระบบอย่างต่อเน่ือง เม่ือป๊ัมน้ําปิดการทํางานจะกาํจัดอากาศให้หมดส้ิน 

 
 
 
วาล์วลดแรงดนัและควบคุมด้วยโซลนีอยด์ไฟฟ้า:  

วาล์วดังกล่าวมีสองคุณสมบัติที่โดดเด่น:  
● เคร่ืองควบคุมชลประทานเปิดและปิดโดยสัญญาณอตัโนมัติ วาล์วยงัมีสวติช์ควบคุมแบบปรับด้วยตนเอง ไม่ว่า

แรงดันทางเข้าวาล์วและอตัราการไหลมีความเคล่ือนไหวอย่างไร วาล์วรุ่นนีส้ามารถลดแรงดันสูงของทางเข้าวาล์ว

เป็นแรงดันต่ําหลงัวาล์วได้ 
● หลงัจากรักษาแรงดันต่ําให้คงที่ หัวน้ําหยดจะกระจายแรงดันอย่างเท่าเทียมกนั เพ่ือป้องกันท่อน้ําหยดจากท่อแตก  

ปัญหาเหล่านีม้ักจะเกดิจากระยะทางของแหล่งน้ํา ความสูงของภูมิประเทศและจํานวนของวาล์วที่เปิด-ปิดในแต่ละ

ช่วงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
วาล์วระบายอากาศเข้าออกความเร็วสูงแบบไดนามิก: 
ใช้เป็นเคร่ืองทําลายสุญญากาศ ในกรณีที่ไม่ได้ติดต้ังวาล์วระบายอากาศเข้าออก เม่ือวาล์วปิดอย่างรวดเร็วจะมแีรงดันลบเกิดขึน้ในระบบ อาจจะทําให้ท่อแตกสร้างความ

เสียหายได้ เม่ือระบบจ่ายน้ําแบบหยดเกดิแรงดันลบ หัวน้ําหยดจะดูดอากาศและเลนทรายเข้าไป เม่ือทําการชลประทานในรอบถัดไป เลนทรายที่ดูดเข้าไปจะอุดตันหัวน้ํา

หยด หลงัจากติดต้ังวาล์วระบายอากาศเข้าออกความเร็วสูงแบบไดนามิก วาล์วระบายอากาศเข้าออกจะดูดอากาศเข้าไปปริมาณมากเพ่ือขจัดแรงดันลบและเพ่ือหลกีเลีย่งหัวน้ํา

หยดดูดอากาศและเลนทรายเข้าไป ดังน้ันจึงสามารถป้องกนัท่อและลดสภาวะการอุดตัน 

 
 
  

วาล์วอากาศแบบ
combination ในหัว

จ่ายในไร่ 

วาล์วอากาศ Kinetic ในหัว
จ่ายในไร่ 



 

 

การใช้วาล์วควบคุม 
  

วาล์วเปิดปิด 
วาล์วนีม้ีบทบาทในการเปิดและปิด สามารถใช้งานควบคู่กบัเคร่ืองควบคุมโดย

อตัโนมัติ ซ่ึงนํามาใช้เป็นวาล์วควบคุมโซลนีอยด์ไฟฟ้าได้ วาล์วเปิดปิดยังสามารถ

ปรับด้วยตนเองและยงัสามารถควบคุมพลงังานน้ําในระยะทางไกลได้ 

 วาล์วลดแรงดนั 
ไม่ว่าแรงดันทางเข้าวาล์วและอัตราการไหลมีการเปลีย่นแปลงอย่างไร วาล์ว

สามารถส่งแรงดันต่ําที่คงที่ได้ 
วาล์วลดแรงดันจะกระจายแรงดันการไหลของน้ําไปทั่วพ้ืนทีใ่ห้เท่ากนัโดย

อตัโนมัติ ลดการเกิดสภาวะท่อแตก 

 

 

 
วาล์วรักษาแรงดนัคงท่ี 
เม่ือแรงดันทางเข้าวาล์วต่ํากว่าค่าที่กาํหนดไว้ วาล์วจะปิดบางส่วน การใช้งานทั่วไปที่

พบมากที่สุดคือการติดต้ังในด้านหลงัตัวกรองอตัโนมัติ- วาล์วจะรักษาสภาพเปิดอยู่

เสมอ เม่ือตัวกรองทําการล้างระบบกรองแบบอาศัยน้ําไหลย้อน วาล์วจะปิดบางส่วน 
เพ่ือที่จะให้ตัวกรองมีแรงดันเพยีงพอในการล้าง 

 วาล์วลดแรงดนัอย่างรวดเร็ว 
ติดต้ังในด้านหลงัของป๊ัมน้ําและวาล์วลดแรงดัน วาล์วจะรักษาสภาพปิดอยู่เสมอ 
เม่ือแรงดันได้เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว วาล์วจะเปิดขึน้เพยีงไม่กีว่ินาทีเพ่ือระบาย

แรงดันที่มากเกินไป ซ่ึงจะช่วยปกป้องท่อและหลกีเลีย่งท่อแตก 

 

 

 
วาล์วควบคุมระดบัของเหลว 
วาล์วถูกติดต้ังไว้ด้านหน้าของถังเกบ็น้ํา โดยใช้ลูกลอยแบบกลไกหรือแบบไฟฟ้า 
สามารถรักษาระดับน้ําของถังเกบ็น้ําตามที่กาํหนดโดยอัตโนมัติ ลดการเกดิสภาวะน้ํา

ล้นและน้ําท่วม การใช้อุปกรณ์ช้ินส่วนที่ทันสมัยบางชนิดยงัสามารถป้องกนัระบบ

และผนังอ่างเกบ็น้ําได้  

 วาล์วควบคุมอตัราการไหล 
ไม่ว่าแรงดันทางเข้าหรือทางออกวาล์วเป็นอย่างไร วาล์วควบคุมอตัราการไหลจะ

ต้ังค่าอัตราการไหลให้สูงสุดล่วงหน้า เพ่ือหลกีเลีย่งอัตราการไหลของระบบมาก

เกนิไป ตราบใดที่อตัราการไหลต่ํากว่าค่าที่ต้ังไว้ 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 ความทนทานและความหลากหลาย ซ่ึงได้

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคดัเลือกเป็นอนัดับแรกๆ ในระบบการชลประทานทัว่โลก 

 ● แกนวาล์วมีช้ินส่วนนําทางในด้านบนและด้านล่าง เพ่ือสามารถ

ควบคุมการทํางานให้เสถียรเม่ืออตัราการไหลต่ําและความแตกต่าง

ของแรงดันสูง 
● เป็นเร่ืองง่ายที่จะซ่อมแซมรักษาช้ินส่วนภายใน เพราะฝาวาล์วถอดออก

ง่าย สามารถถอดออกได้ด้วยเคร่ืองมือทั่วไป วธีิการติดต้ังใหม่น้ันง่าย

และสะดวก 
● อุปกรณ์กรองภายในใช้สําหรับการกรองภายใน อุปกรณ์กรองภายนอก

มาตรฐานใช้สําหรับวาล์วนํา 
 
สามารถเลือกส่วนประกอบท่ีมีโพรงคู่ทํางานได้ในระดับแรงดันท่ีต่ํามากและการ

ใช้งานแบบพิเศษ 
 

 
 
 

 

 

 

รายละเอยีดผลติภัณฑ์:  
● ขนาด:1.5"- 6" 
● รูปแบบวาล์ว: บบฉากหรือแบบโกลป 
● รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลียว (1.5" -3") การเช่ือมต่อแบบหน้าแปลน

(3" กบั 6") 
● สามารถเลือกซีลก้านวาล์วใช้สําหรับปรับเปลีย่นและปิดในเหตุฉุกเฉินง่ายๆ 
● วงจรควบคุมท้ังภายในและภายนอก 
● ขอบข่ายแรงดันในการทํางาน: 0.4 bar-10 bar 
● ความสามารถการปรับเปลีย่นท่ีเสถียรมาก (5 m3/h ขึน้ไป) 
● อตัราลดแรงดันมีถึง 7:1 
 

คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์: 
● พอร์ตวาล์วไม่มีส่ิงกีดขวาง 
● ช้ินส่วนเคล่ือนที่เด่ียว 
● อตัราการไหลผ่านสูง 
● ความทนทานสูง ทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีและการกดักร่อน

จากฟองอากาศ 

 

วตัถุดบิ:  
1. ตัววาล์วและฝาวาล์ว: ไนลอนทนทานเสริมเส้นใยแก้ว 
2. ไดอะแฟรมและแหวนปิดผนึก: ยางพาราธรรมชาติ 
3. สปริง: สแตนเลส 
4. สลกัเกลยีว: สแตนเลส 
 

 

  

 
●หน้าแปลนแบบหมุนสามารถลดแรงต้านท่ีเกดิจากการเคล่ือนไหวของท่อ 
●รูปแบบพเิศษ: วาล์วแบบคู่หรือวาล์วรูปทรงตัว T 
●การออกแบบโพรงคู่แบบใหม่ 

  

ข้อต่อ PVC 

 

ข้อต่อ PVC 

 

ข้อต่อ PVC 

 

ข้อต่อ PVC 

 

หน้าแปลนพลาสติก 
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หน้าแปลนพลาสติก 

 

 
หน้าแปลนพลาสติก 

 

 
หน้าแปลนพลาสติก 

 

 

อัตราการไหล (m3/h) 

การติดตั้งและการเช่ือมต่อวาล์ว แอนิเมช่ันการใช้งานรุ่น 100 



 

 

รุ่น 200 
วาล์วรุ่น 200 เป็นวาล์วขนาดเลก็ที่ใช้ได้ผลจริงและประหยดั ได้รับความนิยมจากทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายปีและใช้ในการชลประทานในพ้ืนที่สวนและภูมิทัศน์ การ

ชลประทานในเรือนกระจกและการชลประทานในพ้ืนที่นาอย่างแพร่หลาย วาล์วมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและเหมาะสม มีความน่าเช่ือถือในการทํางานสูง เหมาะสําหรับใช้ใน

สภาพการทํางานที่มีแรงดันต่ําและคุณภาพน้ําไม่ดี 
Bermad "Top Pilot"นี ้(มีรุ่น 100 และ 200) คือ ตัวควบคุมโดยอาศัยหลกัการความต่างของระดับแรงดนั  และ ตัวควบคุมโซลนิอยด์วาล์ว ที่ทํางานด้วยไฟฟ้า มี ชนิด 2w และ 
3w ซ่ึงใช้ควบคุมการเปิดปิดวงจรทั้งหมดของ Bermad โซลนิอยด์ และ ตัวควบคุม กรีนแอป 

 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์: 
● ขนาด: ½"-2" 
● รูปแบบวาล์ว: บบฉากหรือแบบโกลป 
● รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลยีว 
● สามารถเลือกซีลก้านวาล์วที่ใช้ปรับเปลีย่นได้ง่ายและปิดในกรณีฉุกเฉิน 
● ขอบข่ายแรงดันในการทํางาน: 0.7 bar -10 bar 
● วงจรควบคุมภายในและภายนอก 

คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์: 
● พอร์ตวาล์วไม่มีส่ิงกดีขวาง 
● ช้ินส่วนเคล่ือนที่เด่ียว 
● อตัราการไหลผ่านสูง 
● ความทนทานสูง ทนต่อการกดักร่อนทางเคมีและการกัดกร่อนจากฟองอากาศ 

 

  
 
วสัดุ:  
1.น็อตตัวเมียและน็อตตัวผู้: สเเตนเลส 
2.ฝาวาล์วมีซีลก้านวาล์วมาตรฐาน (2.1) 
3.สปริง: สแตนเลส 
4.ช้ินส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกนัของชุดช้ินส่วนดิสก์วาล์วปิดผนึก 
5.ตัววาล์วและฝาวาล์ว: ไนลอนทนทานที่เสริมเส้นใยแก้ว 
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อัตราการไหล(m3/h) 



 

 

รุ่น 400 
รุ่น 400 เป็นผลติภัณฑ์วาล์วหลกัด้านการชลประทานของ Bermad วสัดุวาล์วทาํจากโลหะ มีขนาดใหญ่เหมาะสําหรับใช้ในแรงดันสูง วาล์วได้เช่ือมต่อกบัท่อ

โลหะ รุ่น 400 ง่ายต่อการใช้งานและบาํรุงรักษา มีการใช้กนัอย่างแพร่หลายทั่วโลก ไดอะแฟรมของผลติภัณฑ์รุ่นนีถู้กออกแบบเป็นพเิศษสามารถใช้งานได้หลายปี

โดยไม่ขัดข้อง 
 

 
 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์:  
●ขนาด: ¾-14" 
●รูปแบบวาล์ว: บบฉากหรือแบบโกลป 
●รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลยีว (¾" - 2") การเช่ือมต่อ

แบบหน้าแปลน (1.5"-14") 
●ขอบข่ายแรงดันในการทาํงาน: 0.5 bar -10 bar หรือ 16 bar 
(ขึน้อยู่กบัการเลือกวงจรและช้ินส่วนควบคุม) 
 
 

คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์:  
●พอร์ตวาล์วไม่มีส่ิงกดีขวาง 
●ช้ินส่วนเคล่ือนที่เดี่ยว 
●อตัราการไหลผ่านสูง 
●ความทนทานสูง ทนต่อการกดักร่อนทางเคมีและการกดักร่อนจาก

ฟองอากาศ  
 

 

วสัดุ:  
1.น็อตตัวเมีย: สแตนเลส 
2.ฝาวาล์ว: ดูด้านล่าง 
3.สปริง: สแตนเลส 
4.ไดอะแฟรม: ยางพาราธรรมชาติ แกนด้านในเป็นพลาสติก 
5.เกลยีวตัววาล์ว (ไม่มีน็อตตัวเมีย) 
6.ตัววาล์ว: ทองเหลือง (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 ป้องกันหัวน้ําหยดอุดตันและประโยชน์

อ่ืนๆ Bermad มีวาล์วอากาศในทุกรูปแบบ ขอบข่ายขนาดอยูที ่½"-12" ซ่ึงสามารถเลือกวสัดุที่แตกต่างกันสําหรับใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกนั 
 

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

ปริมาณน้อยแบบอตัโนมัติ วาล์วอากาศแบบผสม 
● รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลยีว  

(½"-2") การเช่ือมต่อแบบหน้าแปลน (2"-12") 
● PN-10 - PN-40 แรงดันที่กาํหนดไว้ 
●  วสัดุพลาสติก (½"-2") เหลก็หล่อเหนียว (2"-12") 
 

คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์:  
●อตัรการไหลมาก 
●ใช้สําหรับคุณภาพน้ําที่ผสมเลนทราย 
●ลดการร่ัวและระบบบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
●สามารถเพิม่สมรรถนะในการป้องกนัการเกดิ water hammer ติดต้ังไว้

ด้านหลงัของป๊ัม 
●สามารถเพิม่คุณสมบัติในการป้องกนัการดูดเข้า ติดต้ังไว้ด้านหน้าของป๊ัม 

 

 

 
 
วสัดุ : 

1. ช้ินส่วนตัววาล์วและข้างวาล์ว: ไนลอนทนทานเสริมเส้นใยแก้ว 
2. ช้ินส่วนซีล-ยาง EPDM 

 

 

  

การเข้าออกของอากาศ 
(ระบบเติมน้ํา •ระบายออกหมด•กรณีการทํางานเกิดแรงดันลบ) 

 

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

 ซีลแรงดันตํ่า 

 ฝาครอบลูกลอย 

 

ฐาน 

 

ช่องระบายอากาศปริมาณน้อย 

 ซีลแบบโซ่ม้วน 

 ลกลอย 

รูปทรงกลม 

 

BSPTเกลียวนอก 

 

ช่องทางออกด้านล่างสามารถเช่ือมต่อกับท่อ

ระบายนํ้า (เหมาะสําหรับใช้กับขนาด 2 นิ้ว-
C10) 

 

มีสมรรถนะป้องกันการเกดิค้อนนํ้า 

 

มีสมรรถนะป้องกันนํ้าเข้า 

 

ระบายอากาศ (อยู่ในสภาพมีแรงดัน) 

 

อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง-M3h) 
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วธีิการประกอบวาล์วอากาศ

แบบ combination 

 



 

 

รุ่น 350 
Bermad วาล์วล้างระบบกรองแบบอาศัยน้ําไหลย้อนรุ่น 350 เป็นวาล์วพเิศษ 3 ทาง ติดต้ังกับตัวกรองและระบบแผ่นกรองลามิเนต รุ่น 350 มีข้อได้เปรียบที่เห็น

ได้ชัดดังต่อไปนี ้

●อตัราการไหลผ่านสูง การสูญเสียของเฮดแรงดันน้อย 
●ทําจากวสัดุคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน 
●ไดอะแฟรมได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือหลกีเลี่ยงส่ิงสกปรกในกระแสน้ําไม่ให้สร้างความเสียหายต่อไดอะแฟรม 
●การติดต้ังอุปกรณ์ขับเคล่ือนแบบโพรงคู่จะช่วยรักษาวาล์วให้ทํางานได้อย่างรวดเร็วและลดการเกดิสภาวะน้ําล้น 
●สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการบํารุงรักษา 
 

 
 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์: 
●ขนาด: 2", 3", 4" 
●วสัดุตัววาล์ว: ไนลอนทนทานเสริมเส้นใยแก้ว (สําหรับวาล์วประตูน้ําทุกขนาด) ทองเหลือง (2") เหลก็หล่อ (3" กบั 4") 
●รูปแบบการเช่ือมต่อ: การเช่ือมต่อแบบเกลยีว (2") การเช่ือมต่อแบบรัด (3" กบั 4" ช่องชะล้างเป็นการเช่ือมต่อแบบเกลยีว 
●รูปแบบวาล์ว: รูปทรงฉากหรือรูปทรงตรง 
●แรงดันในการทํางาน: 0.7 bar-10 bar 
 

 
 
 

 
  

2"วาล์ว 

 
3"วาล์ว 

 
4"วาล์ว 

 
การไหล

ทางตรง 

 

การไหล

ทางตรง 

 

การไหล

ทางตรง 

 

กรอง 

 
กรอง 

 
กรอง 

 
การล้างแบบ

ย้อนกลับ 
การล้างแบบ

ย้อนกลับ 

 

การล้างแบบย้อนกลับ 

 



 

 

วาล์วอ่ืนๆ 
วาล์วลดแรงดนัความเร็วสูง PRV 
Bermad วาล์วลดแรงดันความเร็วสูง รุ่น PRV เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับระบบลดแรงดันระดับสอง วาล์วลดแรงดันความเร็วสูงเหมาะสําหรับติดต้ังในท่อที่มีขนาด

เลก็ที่ใกล้ท่อชลประทานแบบหยดและหัวน้ําหยด มีความแม่นยาํสูงในการควบคุม ใช้งานได้ง่าย สะดวกและประหยดั วาล์วลดแรงดันความเร็วสูงสามารถปรับได้และในบาง

แบบมีจุดตรวจวดั สามารถเลือกแบบมาตรฐานและแบบที่มีอัตราการไหลต่ําได้ มีขนาด ¾", 1", 1.5" 

 
 

เช็ควาล์วและรุ่น 700 
เช็ควาล์ว Bermad ติดต้ังอยู่ด้านหลงัของป๊ัม เพ่ือป้องกันการไหลย้อนไม่ให้

ป๊ัมเกดิความเสียหาย หลกีเลีย่งการส้ินเปลืองแรงดันที่ป๊ัมได้ส่งก่อนหน้า หลกีเลีย่ง

การเกดิฟองอากาศเข้าไปในระบบ Bermad มีเช็ควาล์วที่มีลกัษณะพเิศษที่ปิด

ช้าและเงียบ ส่วนมากเหมาะสําหรับใช้ในระบบชลประทาน สําหรับระบบที่ซับซ้อน 
สามารถติดต้ังวาล์วควบคุมป๊ัมรุ่น 700 เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย  

วาล์วมิเตอร์นํา้รุ่น 900 
การวดัเป็นส่วนหน่ึงที่สําคญัในการบริหารจัดการการชลประทาน ซ่ึงจะช่วยให้เจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่เข้าใจการใช้ระบบน้ํา ขนาดขีดจํากดัของวาล์วมิเตอร์น้ํา 
Bermad อยู่ที่ 2"- 20" ซ่ึงสามารถส่งสัญญาณข้อมูลแบบอนาล็อกและดิจิตอลไปยังเคร่ืองควบคุมและเคร่ืองบันทึก 
 

 

เป็นแม่เหลก็ทีใ่ช้ได้กบัวสัดุประเภทโลหะและพลาสติก และการกาํหนดค่าที่หลากหลายเพ่ือ

การวดัล่วงหน้าโดยไม่มีช้ินส่วนใดเคล่ือนไหว 
 

 
  



 

 

โซลนีอยด์ไฟฟ้า 

โซลนีอยด์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสําคญัที่ควบคุมวาล์ว ใช้สําหรับเช่ือมต่อวาล์วและติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมพลงังานไฟฟ้าที่สําคญั โซลนีอยด์ไฟฟ้า Bermad ใช้งานได้

กบัวาล์วควบคุมหลกัทั้งหมดและสามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้ โซลีนอยด์ไฟฟ้า PN-10 มาตรฐานการผลติจากโรงงานโซลนีอยด์ไฟฟ้าเฉพาะของ Bermad โซ

ลนีอยด์ไฟฟ้า PN-16 มาจากผู้ผลติโซลนีอยด์ไฟฟ้าที่มีช่ือเสียงระดับโลก 

 
 

คุณสมบัติหลกั:  
● อยู่ในสภาพปิดหรือเปิดตลอด 
● สามทาง, ประกอบกบัการต้ังค่าด้วยตนเอง: โดยอตัโนมัติ , ปิด, เปิด 
● มีแบบที่เหมาะสมให้เลือกทั้งแบบ PN-10 หรือ PN-16  
● แรงดันกระแสไฟฟ้าคงที่: 12VDC, 24VDC, 24VAC, 

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

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

สําหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทีเ่ลวร้าย สามารถยืดอายุการใช้งานได้ 
● ระดับป้องกนั: IP-68 

ข้อแนะนําความยาวของสายสัญญาณเคเบิลสําหรับแรงกระตุ้นโซลนีอยด์ไฟฟ้า 
Bermad 

 

 

  

S-390-2W การคํานวณค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้าและความยาวสูงสุดของสายเคเบิล:  

 

S-390-3W การคํานวณค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้าและความยาวสูงสุดของสายเคเบิล:  
 

ระยะห่างสายไฟท่ียาวท่ีสุด (m) 

ประเภทของขดลวด 

 

2 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร 

 

5 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร  

 

10 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร  

 

เส้นผ่าศูนย์ 
กลางของลวด 

 
ความดันในการทํางาน 

 

*ความต้านทานกระแสไฟฟ้าของขดลวดนีไ้ม่ได้วัดออกมา 
 

สีของสายเคเบิล 

 

ประเภทวาล์วโซลีนอยด์

ไฟฟ้า 

 

หน่วยพลังงาน 

(Watt) 

 

 

 

ความต้านทานกระแสไฟฟ้าของ

ขดลวด 

 

 
กระแสไฟฟ้า 

 

คล่ืนกระแสไฟฟ้า 

 

 

กระแสไฟฟ้า (Amp) 

 

 

สีแดง/สีแดง 

สีดํา/สีดํา 

 

สีแดง/สีส้ม 

 

สีนํ้าเงนิ/สีนํ้าเงนิ 

 

ความยาว (m) 

 

แร
งดั

น
 (b

ar
) 

 

ความยาว (m) 

แร
งดั

น
 (b

ar
) 

 

 

กรีนแอป เคร่ืองควบคุมสถานีเดียว 

 

สีของสายเคเบิล 

 

ประเภทวาล์วโซลีนอยด์

ไฟฟ้า 

 

หน่วยพลังงาน 

(Watt) 

 

 

 

ความต้านทานกระแสไฟฟ้าของ

ขดลวด 

 

 
กระแสไฟฟ้า 

 

คล่ืนกระแสไฟฟ้า 

 

 

กระแสไฟฟ้า (Amp) 

 

 

*ความต้านทานกระแสไฟฟ้าของขดลวดนีไ้ม่ได้วัดออกมา 
 

สีแดง/สีแดง 

 
สีดํา/สีดํา 

 
สีน้ําเงิน/สีน้ําเงิน 

 

สีแดง/สีส้ม 

 
สีส้ม/สีน้ําเงิน 

 



 

 

การเปรียบเทียบผลติภัณฑ์ 
การเปรียบเทียบผลติภัณฑ์-ควบคุมวาล์ว 
ระดบัความถูกต้อง 
หน่ึงในคุณสมบัติหลักของวาล์วลดแรงดันคือ แรงดันของวาล์วต้องไม่เกนิแรงดันที่กาํหนดอย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากความซับซ้อนของการออกแบบและการผลิตวาล์ว ทําให้

วาล์วมากมายมักล้มเหลวหรือไม่บรรลุสมรรถนะทีดี่ที่สุด ค่าแรงดันที่แท้จริงมักจะผนัผวนขึน้ลงตามค่าที่กาํหนดไว้ วาล์วและวาล์วนําที่มีคุณภาพค่อนข้างต่ําจะตอบสนอง

ต่ออัตราการไหลและแรงดันทางเข้าช้า แรงดันทางออกวาล์วจะเกนิค่าที่กาํหนดไว้ ดังน้ันอาจทําให้ท่อชลประทานแบบหยดเกิดการแตก วาล์วลดแรงดัน Bermad ใช้

เทคโนโลยวีาล์วที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม สามารถควบคุมแรงดันทางออกวาล์วได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ 

แรงดนัสูญเสีย 
วาล์วควบคุมมักจะสร้างแรงดันสูญเสียค่อนข้างมาก ทําให้ป๊ัมน้ําต้องเพิม่การส่งแรงดัน (ทําให้ส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึน้) ในขณะเดียวกันทําให้แรงดันไม่เพยีงพอที่จะ

ไปถึงหัวน้ําหยด แรงดันสูญเสียเกดิจากความป่ันป่วนสูงภายในวาล์ว นอกจากนีก้ารออกแบบวาล์วโกลบแบบด้ังเดิมกท็ําให้เฮดแรงดันเกดิความเสียหายเพิม่มากขึน้ วาล์ว

ควบคุม Bermad ใช้การออกแบบช่องทางการไหลแบบตรง เพ่ือลดการไหลป่ันป่วน มีอัตราการไหลผ่านสูง แรงดันสูญเสียน้อย 

 
 
ระดับความทนทานของไดอะแฟรม 
วาล์วควบคุมส่วนใหญ่ใช้การออกแบบแบบฝาย ไดอะแฟรมทําหน้าที่เป็นช้ินส่วน

เคล่ือนไหวมีสองคุณสมบัติคือ เปิดและปิดภายใต้แรงดันต่ํา (มักจะเห็นได้ทั่วไปใน

การชลประทาน) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคุณสมบัตินีไ้ดอะแฟรมควรมีความบางและความ

ยืดหยุ่น เพ่ือหลกีเลีย่งการร่ัวไหลซีลต้องปิดผนึกแน่นสนิท เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

คุณสมบัตินี้ไดอะแฟรมจะต้องหนาและแข็งแรง วาล์วส่วนใหญ่จะไม่สามารถมี

คุณสมบัติพเิศษเหล่านีพ้ร้อมกนัได้ Bermad ได้ออกแบบสองคุณสมบัตินีใ้ห้

แยกออกจากกนัอย่างฉลาดลํา้เลิศ แต่ในขณะเดียวกนัสามารถใช้งานสองคุณสมบัตินี้

ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เม่ืออยู่ในขอบเขตแรงดันทํางาน วาล์ว Bermad สามารถ

ใช้งานได้หลายปีโดยไม่เกดิปัญหาใดๆ 

วสัดุพเิศษสําหรับงานชลประทาน 
วสัดุวาล์ว Bermad เป็นไนลอนทนทานที่เสริมเส้นใยแก้วและสแตนเลส สอง

วสัดุนีส้ามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมอากาศที่หนาวจัด น้ําปุ๋ยเคมีผสม ดินทรายและ

อ่ืนๆ ที่อาจจะทําให้วาล์วมีอายุการใช้งานส้ันลง วสัดุไนลอนสามารถต้านรังสี

อลัตราไวโอเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทําให้เกดิปรากฏการณ์กลายเป็นผงและไม่

ต้องฝังไว้ใต้ดินในฤดูหนาว ไดอะแฟรมของวาล์ว Bermad ได้ออกแบบอย่าง

พถิีพถิันให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสึกหรอน้อย วาล์วโลหะมีช้ันเคลือบ

ป้องกันรังสีอลัตราไวโอเลต แม้จะผ่านระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลานานกย็ังใหม่อยู่ 
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วาล์วโกลปแบบท่ัวไป 

 
Bermad รุ่น 100 

ช้ินส่วนซีล 

 
ไดอะแฟรม 

 
ไดอะแฟรม 

 

ช้ินส่วนซีล 

 

วาล์วท่ีมีโครงสร้างแบบฝาย 

 
Bermad รุ่น 100 

 



 

 

 

คุณสมบัติของวาล์วอากาศ 
คุณสมบัติในการระบายอากาศแบบอตัโนมัต ิ
วาล์วอากาศสามารถระบายอากาศในปริมาณมากเม่ือระบบทําการเติมน้ําและดูดอากาศเข้าไปเป็นปริมาณมากเม่ือป๊ัมปิดการทํางาน คุณสมบัติในการระบายอากาศ

ปริมาณน้อยแบบอตัโนมัติของ Bermad (วาล์วอากาศแบบผสมมคุีณสมบัตินี)้ ทั้งยงัสามารถระบายฟองอากาศที่เกดิขึน้ในระหว่างการทาํงานของระบบ

ชลประทานอย่างต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบัวาล์วอากาศทั่วไปแล้วมันเป็นการเพิม่คุณสมบัติที่ใช้ได้ผลจริงๆ ฟองอากาศจะไปสะสมยงัด้านบนของท่อ แรงดันสูญเสีย  เม่ือ

กลุ่มฟองอากาศเคล่ือนที่อาจทาํให้เกดิปรากฏการณ์ water hammer ได้ วาล์วอากาศแบบผสม Bermad สามารถระบายฟองอากาศได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถ

ส่งเสริมการทํางานของพลงังานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกนัการเกดิปรากฏการณ์ water hammer 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
อตัราการไหลผ่านสูง 
วาล์วอากาศ Bermad มอีตัราการไหลสูง ซ่ึงสามารถให้การปกป้องสูงสุดและเพิม่ประสิทธิภาพของระบบชลประทาน เม่ือมาตรฐานอตัราการไหลเท่ากนั วาล์ว

อากาศ Bermad จะมีขนาดเลก็กว่า เม่ือขนาดของท่อเท่ากนั คุณสมบัติในการระบายอากาศของวาล์วอากาศ Bermad จะดีกว่า อกีทั้งยงัสามารถป้องกนั

การเกดิปรากฏการณ์ water hammer ได้ ซ่ึงมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

สภาวะร่ัวไหลและการพ่น 
วาล์วอากาศบางชนิดเกดิสภาวะร่ัวไหลในกรณีแรงดันต่ํา (ต่ํากว่า 3 เมตร) เน่ืองจากการปิดผนึกไม่สนิทของวาล์วอากาศในขณะที่แรงดันต่ํา จึงทําให้น้ําไหลออกทาง

ช่องทางออก นอกจากนีว้าล์วอากาศบางชนิดเม่ือระะบายอากาศออกเป็นปริมาณมากจะเกดิสภาวะน้ําพ่นออก 

การใช้งานระดับสูง 
นอกจากคุณสมบัติมาตรฐานของวาล์วอากาศ วาล์วอากาศ Bermad ยงัมคุีณสมบัติอ่ืนๆ ที่สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ 
•ป้องกนัการเกดิ water hammer - เม่ือป๊ัมน้ําเร่ิมทํางานลกูลอยของวาล์วอากาศจะเคล่ือนที่อย่างมัน่คง ป้องกนัการเกดิปรากฏการณ์ water hammer 
•คุณสมบัติป้องกนัการไหลเข้า - วาล์วอากาศติดต้ังบริเวณด้านหน้าของป๊ัมน้ํา เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิความเสียหายต่อกาลกัน้ําของป๊ัมและระบายอากาศออกในเวลา

เดียวกนั 
 
  

 
การทํางานของวาล์วอากาศใน

เครือข่ายหลกั 

 



 

 

  

ตัวอย่างในประเทศจีน 
 

12〃วาล์วรักษาแรงดันคงท่ี-ซินเจียง หัวจ่ายในไร่-เจียงซี หัวจ่ายในไร่-เจียงซี 

  

การควบคุมหัวจ่าย-พืน้ท่ีปลูกกล้วยกว่างสี วาล์วลูกลอยรุ่น 400 ยูนนาน หยวนเหมา 

  

การควบคุมหัวจ่ายใช้วาล์วรุ่น 400-กว่างสี หัวจ่ายในไร่ใช้วาล์วรุ่น 200-ภาคใต้ของจีน 

  
 
  

ตัวอย่าง: ฮุสก้า คาเรน สเปน ตัวอย่าง: เจินเฟิง กุ้ยโจว จีน 



 

 

 

ตัวอย่างในประเทศจีน  

กุ้ยโจวตะวันตกเฉียงใต้-โครงการการจ่ายนํา้เพ่ือเพิม่แรงดัน

สําหรับพืน้ท่ีท่ีมีอตัราความแตกต่างของระดับนํ้าสูง หัวจ่ายในไร่ วาล์วลดแรงดันรุ่น 120-55-ซานตง 

  

หัวจ่ายในไร่ วาล์วทรงเหลีย่มรุ่น 120-เสฉวน วาล์วควบคุมไฟฟ้าแม่แหล็กรุ่น 210 ใช้ในการชลประทานเข้า

เรือนกระจก-ปักกิง่ 

  

หัวจ่ายในไร่ วาล์วโพรงคู่รุ่น 120-55DC-ยูนนาน วาล์วรุ่น 400 ใช้ในระบบกาํจัดฝุ่น-เหอเป่ย 

  

ตัวอย่าง: AJF – 
รัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

ตัวอย่าง: พอล ลาร่า- 
รัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หากเน้ือหาของเอกสารนีม้ีการเปลีย่นแปลง เราจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อผิดพลาดประการใด Bermad จะไม่รับผิดชอบ Bermad มีลขิสิทธ์ิทั้งหมด© 

 

www.bermad.com/th 
 

 
 

ด้านการชลประทาน 
 

 


