
คุณุสมบัตัิแิละคุณุประโยชน์์
 ֺ ตัวโครงแบบการไหลตรงที่มีออริฟิสเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ : 

อัตรา การไหลสูง
 ֺ ป้องกันการเคลื่อนไหวตามหลักอากาศพลศาสตร์ทั้งตัว : ป้องกันการ

ปิดก่อนเวลาอันควร โดยไม่รบกวนการดูดอากาศเข้าหรือการระบาย
อากาศ

 ֺ การปิดผนึกแบบไดนามิก : ป้องกันการรั่วไหลระหว่างท�างานในสภาวะ
แรงดันต�่า (1.5 psi; 0.1 บาร์)

 ֺ สามารถยึดด้วยเกลียวที่ส่วนฐานเพื่อต่อเกจแรงดัน จุดตรวจสอบหรือจุด
ทดสอบการระบายส�าหรับฟังก์ชันวาล์วอากาศ

 ֺ โครงสร้างกะทัดรัด เรียบง่ายและเชื่อถือได้ที่มีชิ้นส่วนที่มีทนต่อการ
กัดกร่อน สารเคมีและปุ๋ยอย่างสมบูรณ์ : ลดการบ�ารุงรักษาและยืดอายุ
การใช้งาน

 ֺ การรับรองจากโรงงานและการควบคุมคุณภาพ : ประสิทธิภาพและ
ข้อมูลจ�าเพาะได้รับการทดสอบและวัดด้วยแท่นทดสอบพิเศษ รวมถึง
สภาวะแรงดันสุญญากาศ

คุณุสมบัตัิเิพิ่ิ�มเติมิและอุปุกรณเ์สรมิ
 ֺ จุดทดสอบ (รหัส T)

การเช่�อุมติอุ่ขาเขา้และขาอุอุก
 ֺ ขาเข้า: เกลียวตัวผู้ ¾-2”; DN20-50
 ֺ ขาออก : ด้านข้าง

การใชง้าน์ทั่ ั�วไป
 ֺ ระบบการชลประทานหลัก : ระบายอากาศและป้องกันการเกิด

สุญญากาศของปั๊มปลายทางตามสายจ่ายและพื้นที่ในเครือข่ายการ
ชลประทานหลัก

 ֺ หัวควบคุมการชลประทาน : ระบายอากาศและป้องกันการเกิด
สุญญากาศในพื้นที่กรองและปุ๋ย

 ֺ ระบบภายในพื้นที่ : การป้องกันเกิดสุญญากาศ
 ֺ การชลประทานในพื้นที่ขนาดใหญ่ : การป้องกันเกิดสุญญากาศ

วสัดุุ
 ֺ เนื้อหา : ไนลอนเสริมแก้ว
 ֺ ชุดลูกลอย : โพลีโพรพิลีน
 ֺ อีลาสโตเมอร์ : EPDM

ขอุ้มลูการทั่ำางาน์
 ֺ ระดับแรงดัน : 150 psi; ISO PN10
 ֺ แรงดันท�างานต�่าสุด : 1.5 psi; 0.1 บาร์
 ֺ แรงดันท�างานสูงสุด : 150 psi; 10 บาร์
 ֺ อุณหภูมิการท�างานและเครื่องมือ : น�้า, 33-140°F; 1-60°C

วาลว์อากาศแบบจลน์
รุน่์ K10
BERMAD K10 เป็นวาลว์อากาศแบบจลนค์ณุภาพสงูส�าหรับเครอืขา่ยระบบ
น�้าและสภาพการใชง้านทีห่ลากหลาย โดยจะระบายอากาศระหวา่งการ
เตมิน�้าในทอ่และท�าใหม้อีากาศเขา้ปรมิาณมากในกรณีทีร่ะบบมกีารระบาย
ออก

ดว้ยการออกแบบตามหลกัอากาศพลศาสตรท์ีล่�้าสมยั วาลว์นีใ้หก้าร
ป้องกนัทีย่อดเยีย่มจากเกดิสญุญากาศพรอ้มการปิดผนกึทีด่ขี ึน้ภายใต ้
สภาวะแรงดนัต�า่

ขอุ้มลูจำำาเพิ่าะขอุงอุอุรฟิิิส

ขน์าดุขอุงขาเขา้
อุอุรฟิิิสจำลน์์

เสน้์ผ่า่ศูนู์ยก์ลาง พิ่่�น์ทั่่�

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

การชลประทาน

ภาพทั้้ �งหมดในแคตตาล็็อกน้�ใช้ส้ำำาหร้ับเป็็นภาพป็รัะกอบเทั้า่น้�น  

ซีรีสี์ว์าลว์อากาศ



การรับัเข้าและระบัายอุากาศู (การเติมเข้า ระบายออกของท่อและสภาวะสุญญากาศ)
แผ่น์ผ่ังประสิทั่ธิภาพิ่การไหลขอุงอุากาศู

ขน์าดุและน์ำ �าหน์กั

ขน์าดุขอุง
ขาเขา้

การเช่�อุม
ติอุ่

คุวามกวา้ง
(D)

คุวามสงู
(H) น์ำ �าหน์กั

น์ิ�ว
---

น์ิ�ว น์ิ�ว ปอุน์ดุ์

มม. มม. มม. กก.

¾-1"
เกลยีว

2.992 4.291 0.37
DN20-25 76 109 0.17

2"
เกลยีว

3.661 5.118 0.62
DN50 93 130 0.28
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ติดัุ K10 2"; DN50

เกลยีวตวัผู ้

แผ่นปิดผนึกแบบไดนามิก
ตัวโครง :
ลูกลอย
ฐาน

ตะแกรงกันแมลง
ออรฟิิสจลน์

ติดัุ K10 ¾ - 1”; DN20-25 

ตัวโครง :

ลูกลอย

เกลยีวตวัเมยี

แผ่นสต๊อปเปอร์

แผ่นปิดผนึกแบบไดนามิก

ตะแกรงกันแมลง

ออรฟิิสจลน์
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ซีรีีสี์ว์าล์ว์อากาศการีชล์ปรีะทาน

www.bermad.com/th
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