
คุณุสมบัตัิแิละคุณุประโยชน์์
 ֺ ตัวัโครงแบบการไหลตัรงที่่�มีอ่อรฟิิิสเสน้ผ่า่นศูนูย์ก์ลางขนาดใหญ่ ่: 
อตััราการไหลสงู
 ֺ ป้้องกนัการเคล่�อนไหวตัามีหลกัอากาศูพลศูาสตัรท์ี่ั �งตัวั : ป้้องกนัการ
ปิ้ดกอ่นเวลาอนัควร โดย์ไมีร่บกวนการดดูอากาศูเขา้หรอ่การระบาย์
อากาศู
 ֺ การปิ้ดผ่นกึแบบไดนามีกิ : ป้้องกนัการรั�วไหลระหวา่งที่ำางานในสภาวะ
แรงดนัตัำ�า (1.5 psi; 0.1 บาร)์
 ֺ สามีารถย์ดึดว้ย์เกลย่์วที่่�สว่นฐานเพ่�อตัอ่เกจแรงดนั จดุตัรวจสอบหรอ่จดุ
ที่ดสอบการระบาย์สำาหรับฟัิงกช์ันัวาลว์อากาศู
 ֺ โครงสรา้งกะที่ดัรัด เรย่์บงา่ย์และแชัง็แรง มีช่ั ิ�นสว่นที่่�มีท่ี่นตัอ่การ
กดักรอ่น สารเคมีแ่ละปุ้� ย์อย์า่งสมีบรูณ์ ์: ลดการบำารงุรักษาและย์ด่อาย์ุ
การใชัง้าน
 ֺ การรับรองจากโรงงานและการควบคมุีคณุ์ภาพ : ป้ระสทิี่ธิภิาพและ
ขอ้มีลูจำาเพาะไดรั้บการที่ดสอบและวดัดว้ย์แที่น่ที่ดสอบพเิศูษ รวมีถงึ
สภาวะแรงดนัสญุ่ญ่ากาศู

คุณุสมบัตัิเิพิ่ิ�มเติมิและอุปุกรณเ์สรมิ
 ֺ จดุที่ดสอบ (รหสั T)

การเช่�อุมติอุ่ทางเข้า้และทางอุอุก
 ֺ ที่างเขา้: เกลย่์วตัวัผู่ ้¾-2”; DN20-50
 ֺ ที่างออก : ดา้นขา้ง

การใชง้าน์ท ั�วไป
 ֺ ระบบการชัลป้ระที่านหลกั : ระบาย์อากาศูและป้้องกนัการเกดิ
สญุ่ญ่ากาศูของปั้� มีป้ลาย์ที่างตัามีที่อ่จา่ย์และพ่�นที่่�ในเครอ่ขา่ย์การ
ชัลป้ระที่านหลกั
 ֺ หวัควบคมุีการชัลป้ระที่าน : ระบาย์อากาศูและป้้องกนัการเกดิ
สญุ่ญ่ากาศูในพ่�นที่่�กรองและปุ้� ย์
 ֺ ระบบภาย์ในพ่�นที่่� : การป้้องกนัเกดิสญุ่ญ่ากาศู
 ֺ การชัลป้ระที่านในพ่�นที่่�ขนาดใหญ่ ่: การป้้องกนัเกดิสญุ่ญ่ากาศู

วสัดุุ
 ֺ เน่�อหา : ไนลอนเสรมิีใย์แกว้
 ֺ ชัดุลกูลอย์ : โพลโ่พรพลิน่
 ֺ อล่าสโตัเมีอร ์: EPDM

ข้อุ้มลูการทำางาน์
 ֺ ระดบัแรงดนั : 150 psi; ISO PN10
 ֺ แรงดนัที่ำางานตัำ�าสดุ : 1.5 psi; 0.1 บาร์
 ֺ แรงดนัที่ำางานสงูสดุ : 150 psi; 10 บาร์
 ֺ อณุ์หภมูีกิารที่ำางานและนำ�า : นำ�า, 33-140°F; 1-60°C

วาลว์อากาศูแบบจลน์
รุน่์ K10
BERMAD K10 เป็้นวาลว์อากาศูแบบจลนค์ณุ์ภาพสงูสำาหรับเครอ่ขา่ย์ระบบ
นำ�าและสภาพการใชัง้านที่่�หลากหลาย์ โดย์จะระบาย์อากาศูระหวา่งการเตัมิี
นำ�าในที่อ่และที่ำาใหม้ีอ่ากาศูเขา้ป้รมิีาณ์มีากในกรณ่์ที่่�ระบบมีก่ารระบาย์ออก

ดว้ย์การออกแบบตัามีหลกัอากาศูพลศูาสตัรท์ี่่�ลำ�าสมียั์ วาลว์น่�ใหก้าร
ป้้องกนัที่่�ย์อดเย์่�ย์มีจากเกดิสญุ่ญ่ากาศูพรอ้มีการปิ้ดผ่นกึที่่�ดข่ ึ�นภาย์ใตั ้
สภาวะแรงดนัตัำ�า

ข้อุ้มลูจำำาเพิ่าะข้อุงอุอุรฟิิิส

ข้น์าดุข้อุงข้าเข้า้
อุอุรฟิิิสจำลน์์

เสน้์ผ่า่ศูนู์ยก์ลาง พิ่่�น์ท่�

น์ ิ�ว น์ิ�ว ติร.น์ิ�ว

มม. มม. ติร.มม.

¾-1" 0.787 0.496
DN20-25 20 320

2" 1.220 1.17
DN50 31 755

การชลประทาน์

ภาพทั้้ �งหมดในแคตตาล็็อกน้�ใช้ส้ำำาหร้ับเป็็นภาพป็รัะกอบเทั้า่น้�น  

ซีรีีสี์ ์วาล์ว์อากาศ



การรบััเข้า้และระบัายอุากาศู (การเตัมิีเขา้ ระบาย์ออกของที่อ่และสภาวะสญุ่ญ่ากาศู)
แผ่น์ผ่งัประสทิธิภิาพิ่การไหลข้อุงอุากาศู

ข้น์าดุและน์ำ �าหน์กั

ข้น์าดุข้อุง
ทางเข้า้ การเช่�อุมติอุ่ คุวามกวา้ง

(D)
คุวามสงู

(H) น์ำ �าหน์กั

น์ิ�ว
---

น์ิ�ว น์ิ�ว ปอุน์ดุ์

มม. มม. มม. กก.

¾-1"
เกลย่์ว

2.992 4.291 0.37
DN20-25 76 109 0.17

2"
เกลย่์ว

3.661 5.118 0.62
DN50 93 130 0.28
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การไหลของอากาศู (ลกูบาศูกเ์มีตัรป้กตัติัอ่ชัั�วโมีง - nm3/h)

การไหลของอากาศู (ลกูบาศูกฟ์ิตุัป้กตัติัอ่นาที่ ่- ncfm)
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ภาพิ่ติดัุ K10 2"; DN50

เกลย่์วตัวัผู่ ้

แผ่น่ปิ้ดผ่นกึแบบไดนามีกิ
ตัวัโครง :
ลกูลอย์
ฐาน

ตัะแกรงกนัแมีลง
ออรฟิิิสจลน์

ภาพิ่ติดัุ K10 ¾ - 1”; DN20-25 

ตัวัโครง :

ลกูลอย์

เกลย่์วตัวัเมีย่์

แผ่น่สตัอ๊ป้เป้อร์

แผ่น่ปิ้ดผ่นกึแบบไดนามีกิ

ตัะแกรงกนัแมีลง

ออรฟิิิสจลน์
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ซีรีีสี์ ์วาล์ว์อากาศการชลประทาน์
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