
การชลประทาน ซีรีีสี์ ์วาล์ว์อากาศ

ภาพทั้้ �งหมดในแคตตาล็็อกน้�ใช้ส้ำำาหร้ับเป็็นภาพป็รัะกอบเทั้า่น้�น

วาล์ว์อากาศแบบผสม
ร่�น C10
BERMAD C10 เป็็นวาล์ว์อากาศแบบผสมผสานคุณุภาพสงูสำาหรัับเคุรัอื
ข่า่ยรัะบบนำ�าแล์ะสภาพการัใช้ง้านที่่�หล์ากหล์าย

โดยจะรัะบายอากาศรัะหวา่งการัเติมินำ�าในที่อ่ช้ว่ยใหร้ัะบายช้อ่งอากาศ
ออกจากที่อ่ที่่�มแ่รังดนัไดอ้ยา่งมป่็รัะสทิี่ธิภิาพ 
แล์ะที่ำาใหม้อ่ากาศเข่า้ป็รัมิาณมากในกรัณ่ที่่�รัะบบมก่ารัรัะบายออก

ดว้ยการัออกแบบติามหล์กัอากาศพล์ศาสติรัข์่ั �นสงู ออรัฟิิิสคุูแ่ล์ะอปุ็กรัณ์
ป้็องกนัการักรัะช้าก (อปุ็กรัณเ์สรัมิ) วาล์ว์น่�จงึใหก้ารัป้็องกนัการัสะสมข่อง
อากาศแล์ะการัเกดิสญุญากาศไดอ้ยา่งยอดเย่�ยม พรัอ้มการัปิ็ดผนกึที่่�ดข่่ ึ�น
ในสภาพแรังดนัติำ�า

ไดรั้ับการัออกแบบมาโดยเฉพาะสำาหรัับการัใช้ง้านกบัรัะบบช้ล์ป็รัะที่าน

คุณ่สมบัตัิแิละคุณ่ประโยชน ์
 ֺ ติวัโคุรังแบบการัไหล์ติรังที่่�มอ่อรัฟิิิสอตัิโนมตัิเิสน้ผา่นศนูยก์ล์างข่นาด
ใหญ ่: สงูกวา่อตัิรัาการัไหล์ป็กติิ
 ֺ ป้็องกนัการัเคุล์ื�อนไหวติามหล์กัอากาศพล์ศาสติรัท์ี่ั �งติวั : ป้็องกนัการั
ปิ็ดกอ่นเวล์าอนัคุวรั โดยไมร่ับกวนการัดดูอากาศเข่า้หรัอืการัรัะบาย
อากาศ
 ֺ การัปิ็ดผนกึแบบไดนามกิ : ป้็องกนัการัรัั�วไหล์ในสภาวะแรังดนัติำ�า  
(1.5 psi; 0.1 บารั)์
 ֺ โคุรังสรัา้งกะที่ดัรััด เรัย่บงา่ยแล์ะแช้ง็แรัง มช่้ ิ�นสว่นที่่�มท่ี่นติอ่การั
กดักรัอ่น สารัเคุมแ่ล์ะป็ุ� ยอยา่งสมบรูัณ ์: ล์ดการับำารังุรัักษาแล์ะยดือายุ
การัใช้ง้าน 
 ֺ ออกแบบใหส้อดคุล์อ้งกบัมาติรัฐานการัที่ำางาน
 ֺ การัรัับรัองจากโรังงานแล์ะการัคุวบคุมุคุณุภาพ : ป็รัะสทิี่ธิภิาพแล์ะ
ข่อ้มลู์จำาเพาะไดรั้ับการัที่ดสอบแล์ะวดัดว้ยแที่น่ที่ดสอบพเิศษ รัวมถึงึ
สภาวะแรังดนัสญุญากาศ
 ֺ ไดรั้ับการัออกแบบใหเ้ข่า้กบัพื�นที่่�เปิ็ดสำาหรัับการัช้ล์ป็รัะที่านที่่�ติอ้งม่
คุณุภาพ เช้น่ นำ�าในแมน่ำ�า, นำ�าคุล์อง, นำ�าเข่ื�อนหรัอืที่่�รัะบายนำ�าดว้ยรัะบบ
ที่่�บำาบดั

คุณ่สมบัตัิเิพิ่ิ�มเติมิและอุป่กรณเ์สรมิ
 ֺ อปุ็กรัณป้์็องกนัการักรัะช้าก (รัหสั SP): ที่ำางานไดล้์ื�นไหล์ยิ�งข่ึ�น ป้็องกนั
คุวามเสย่หายติอ่วาล์ว์แล์ะรัะบบ
 ֺ ป้็องกนัการัไหล์เข่า้ (รัหสั IP) : ป้็องกนัการัดดูอากาศเข่า้มาในที่่� ๆ ซึ่ึ�ง
อาจที่ำาใหปั้็� มเสย่หาย จำาเป็็นติอ้งล์อ่นำ�าอก่คุรัั �งหรัอืหยดุการัถึา่ยเที่นำ�า
 ֺ พอรัต์ิซึ่อ่มบำารังุ : ป็ล์ั�ก 1/8”;DN3 หรัอื ¼”;DN6 สำาหรัับการัเช้ื�อมติอ่
เกจแรังดนั, จดุติรัวจสอบหรัอืจดุที่ดสอบการัรัะบายสำาหรัับฟัิงกช์้นัวาล์ว์
อากาศ
 ֺ จดุที่ดสอบ (รัหสั T)
 ֺ ติอ่ข่ยายดว้ยช้อ่งที่างออกติอ่ดา้นล์า่ง เฉพาะข่นาดที่างเข่า้ 2-3”; 
DN50-80. 

การใชง้านท ั�วไป
 ֺ รัะบบการัช้ล์ป็รัะที่านหล์กั : ป้็องกนัการัสะสมข่องอากาศแล์ะการัเกดิ
สญุญากาศข่องปั็� มป็ล์ายที่างติามที่อ่จา่ยแล์ะพื�นที่่�ในเคุรัอืข่า่ยการั
ช้ล์ป็รัะที่านหล์กั
 ֺ หวัคุวบคุมุการัช้ล์ป็รัะที่าน : ป้็องกนัการัสะสมข่องอากาศแล์ะการัเกดิ
สญุญากาศในพื�นที่่�กรัองแล์ะป็ุ� ยแล์ะวาล์ว์คุวบคุมุหล์กัป็ล์ายที่าง
 ֺ รัะบบภายในพื�นที่่� : ป้็องกนัการัสะสมข่องอากาศแล์ะการัเกดิสญุญากาศ
ในบรัเิวณใกล์เ้คุย่งกบัมเิติอรัว์ดันำ�าแล์ะเคุรัื�องคุวบคุมุอตัิโนมตัิิ
 ֺ การัช้ล์ป็รัะที่านในพื�นที่่�ข่นาดใหญ ่: ป้็องกนัการัสะสมข่องอากาศแล์ะ
การักอ่ติวัข่องสญุญากาศ
 ֺ สถึานปั่็� มนำ�า : เพิ�มป็รัะสทิี่ธิภิาพในการัปั็� มสงูสดุ, คุวามสามารัถึในการั
ล์อ่นำ�าแล์ะล์ดโอกาสที่่�แรังดนักรัะช้ากในรัะหวา่งโหมดไฟิฟ้ิาล์ม้เหล์ว



ซีรีีสี์ ์วาล์ว์อากาศการชลประทาน

ข้อุ้มลูจำำาเพิ่าะข้อุงอุอุรฟิิิส

ทางเข้า้
ข้นาด

อุอุรฟิิิสอุตัิ
โนมตัิ ิ อุอุรฟิิิสจำลน์ ป้อุงกนัการกระชาก

พิ่้�นท่� เสน้ผ่�า
ศูนูยก์ลาง พิ่้�นท่� หมายเลข้

รู
เสน้ผ่�าน 

ศูนูยก์ลางรู
พิ่้�นท่�

ท ั�งหมด

ติร.นิ�ว ติร.นิ�ว นิ�ว ติร.นิ�ว
—

นิ�ว ติร.นิ�ว

มม. ติร.มม. มม. ติร.มม. มม. ติร.มม.

¾” - 1” 0.008 0.795 0.497
—

— —
DN20 - 25 5.4 20.2 320 — —

2” - 3” 0.019 1.772 2.465
4

0.157 0.078
DN50 - 80 12.2 45.0 1,590 4 50

รัุน่ C10

การเช้�อุมติ�อุข้าเข้า้และข้าอุอุก
 ֺ ที่างเข่า้: เกล์ย่วติวัผู ้¾-2”; DN20-50, หนา้แป็ล์น 2-3”; DN50-80
 ֺ ที่างออก : ดา้นข่า้ง, 2”; เกล์ย่วติวัเมย่ DN50 สำาหรัับข่นาดข่องที่าง
เข่า้ 2-3” เที่า่นั�น; DN50-80

วสัด่
 ֺ เนื�อหา : ไนล์อนเสรัมิใยแกว้
 ֺ ช้ดุล์กูล์อย : โพล์โ่พรัพลิ์น่, ไนล์อนเสรัมิใยแกว้ 
 ֺ อล่์าสโติเมอรั ์: EPDM, ติวัเล์อืกเสรัมิ - ไวตินั

ข้อุ้มลูการทำางาน
 ֺ รัะดบัแรังดนั : 175 psi; ISO PN10 หรัอื ISO PN12
 ֺ แรังดนัที่ำางานติำ�าสดุ : 1.5 psi; 0.1 บารั์
 ֺ แรังดนัที่ำางานสงูสดุ : 150 psi; 10 บารั,์ 175 psi; 12 บารั์
 ֺ อณุหภมูกิารัที่ำางานแล์ะนำ�า :  นำ�า, 33-140°F; 1-60°C

แผ่นผ่งัประสทิธิภิาพิ่การไหลข้อุงอุากาศู

แผนผังการัรัะบายอากาศแล์ะรัับเข่า้อา้งองิจากการัวดัจรังิโดยวดัจากสถึานท่ี่ดสอบการัไหล์ข่องอากาศข่อง Bermad ติามมาติรัฐาน EN-1074/4 แล์ะอา้งองิช้อ่งข่าออกดา้น
ข่า้ง ใช้ซ้ึ่อฟิติแ์วรั ์Bermad Air สำาหรัับการัเล์อืกข่นาดแล์ะการัจัดติำาแหน่งวาล์ว์อากาศที่่�เหมาะสม

การรบััเข้า้และระบัายอุากาศู (การัเติมิเข่า้ รัะบายออกข่องที่อ่แล์ะสภาวะสญุญากาศ)

การัไหล์ข่องอากาศ (ล์กูบาศกฟ์ิตุิป็กติติิอ่นาที่ ่- ncfm)
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การัป้็องกนัการัไหล์เข่า้ 
(รัหสั C10-IP) สำาหรัับ
ข่นาดช้อ่งที่างเข่า้ 2-3” 
เที่า่นั�น; DN50-80

2

การัป้็องกนัการักรัะช้าก 
(รัหสั C10-SP) สำาหรัับ
ข่นาดที่างเข่า้ 2-3” 
เที่า่นั�น; DN50-80

1

สว่นข่ยายที่่�มช่้อ่ง
ที่างออกดา้นล์า่ง
สำาหรัับข่นาดที่างเข่า้ 
2-3” เที่า่นั�น; DN50-80

3

เกล์ย่วหรัอืหนา้แป็ล์นติวัผู ้

ฐาน

ป็ล์ั�กจล์น์

แผน่ปิ็ดผนกึแบบไดนามกิ

ล์กูล์อย

Peel Seal

เกล์ย่วติวัเมย่สำาหรัับเพิ�มการั
ป้็องกนัการักรัะช้าก (รัหสั SP) 

หรัอือปุ็กรัณป้์็องกนัการัไหล์เข่า้ 
(รัหสั IP) หรัอืที่อ่รัะบาย

ติวัโคุรัง :

ออรัฟิิิสจล์น์

ติะแกรังกนัแมล์ง

โอรังิ

ออรัฟิิิสอตัิโนมตัิิ

1 2 3

ข้นาดและนำ �าหนกั

     

ข้นาดข้อุง
ทางเข้า้ การเช้�อุมติ�อุ คุวามกวา้ง 

(D)
คุวามสงู 

(H) นำ �าหนกั

นิ�ว
---

นิ�ว นิ�ว ปอุนด์

มม. มม. มม. กก.

¾”-1”
เกล์ย่ว

3.819 6.299 0.99
DN20-25 97 160 0.45

2”
เกล์ย่ว

5.630 9.055 2.87
DN50 143 230 1.3

2”
หนา้แป็ล์น

6.496 9.449 4.30
DN50 165 240 1.95

3”
หนา้แป็ล์น

7.874 9.449 4.96
DN80 200 240 2.25

ภาพิ่ติดั

HH

D D
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