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ซีรีสี์ว์าล์ว์อากาศ

วาล์วอากาศแบบผสม
รุ่่�น C30
BERMAD C30 เป็็นวาลว์อากาศแบบผสมคุณุภาพสงูสำาหรัับ เคุรัอืข่า่ยรัะบบ
นำ�าและสภาพการัใช้ง้านที่่�หลากหลาย โดยจะรัะบายอากาศรัะหวา่งการัเติมินำ�า
ในที่อ่ช้ว่ยใหร้ัะบายช้อ่งอากาศออกจากที่อ่ที่่�มแ่รังดนัไดอ้ยา่งมป่็รัะสทิี่ธิภิาพ 
และที่ำาใหม้อ่ากาศเข่า้ป็รัมิาณมากในกรัณ่ที่่�รัะบบมก่ารัรัะบายนำ�าออก

ดว้ยการัออกแบบติามหลักอากาศพลศาสติรัข์่ั �นสงู ออรัฟิิิสคุูแ่ละอปุ็กรัณ์
ป้็องกนัการักรัะช้าก (อปุ็กรัณ์เสรัมิ) วาลว์น่�จงึใหก้ารัป้็องกนัการัสะสมข่อง
อากาศไดอ้ยา่งยอดเย่�ยมและป้็องกนัการัเกดิสญุญากาศพรัอ้มการัปิ็ดผนกึ
ที่่�ดข่่ ึ�นในสภาพแรังดนัติำ�า

คุณ่สมบัตัิแิละคุณ่ปรุ่ะโยชน์
 ֺ ติวัโคุรังแบบการัไหลติรังที่่�มอ่อรัฟิิิสอตัิโนมตัิเิสน้ผา่นศนูยก์ลางข่นาด
ใหญ ่: สงูกวา่อตัิรัาการัไหลป็กติิ
 ֺ ป้็องกนัการัเคุลื�อนไหวติามหลกัอากาศพลศาสติรัท์ี่ั �งติวั : ป้็องกนัการั
ปิ็ดกอ่นเวลาอนัคุวรั โดยไมร่ับกวนการัดดูอากาศเข่า้หรัอืการัรัะบาย
อากาศ
 ֺ การัปิ็ดผนกึแบบไดนามกิ : ป้็องกนัการัรัั�วไหลในสภาวะแรังดนัติำ�า (1.5 
psi; 0.1 บารั)์
 ֺ สามารัถยดึดว้ยเกลย่วที่่�สว่นฐานเพื�อติอ่เกจแรังดนั จดุติรัวจสอบหรัอืจดุ
ที่ดสอบการัรัะบายสำาหรัับฟัิงกช์้นัวาลว์อากาศ
 ֺ เกลย่วข่าออกดา้นข่า้ง (2” ; DN50) สำาหรัับการัเช้ื�อมติอ่อปุ็กรัณ์
ป้็องกนัการักรัะช้าก (รัหสั SP) หรัอือปุ็กรัณป้์็องกนัการัไหลเข่า้ (รัหสั 
IP)
 ֺ โคุรังสรัา้งกะที่ดัรััด เรัย่บงา่ยและคุงที่นพรัอ้มช้ิ�นสว่นภายในที่่�ป้็องกนั
การักดักรัอ่นไดอ้ยา่งสมบรูัณ ์ลดการับำารังุรัักษาและ ยดือายกุารัใช้ง้าน
 ֺ การัออกแบบที่่�สอดคุลอ้งกบัมาติรัฐานการัใช้ง้านและมาติรัฐานการั
บรักิารันำ�า
 ֺ การัรัับรัองจากโรังงานและการัคุวบคุมุคุณุภาพ : ป็รัะสทิี่ธิภิาพและ
ข่อ้มลูจำาเพาะไดรั้ับการัที่ดสอบและวดัดว้ยแที่น่ที่ดสอบพเิศษ รัวมถงึ
สภาวะแรังดนัสญุญากาศ

คุณ่สมบัตัิเิพิ่ิ�มเติมิและอุป่กรุ่ณเ์สรุ่มิ
 ֺ อปุ็กรัณป้์็องกนัการักรัะช้าก (รัหสั SP) : ที่ำางานไดล้ื�นไหลยิ�งข่ึ�น 
ป้็องกนัคุวามเสย่หายติอ่วาลว์และรัะบบ
 ֺ อปุ็กรัณป้์็องกนัการัไหลเข่า้ (รัหสั IP) : ป้็องกนัการัดดูอากาศเข่า้มา
ในที่่� ๆ ซึ่ึ�งอาจที่ำาใหปั้็� มเสย่หาย จำาเป็็นติอ้งลอ่นำ�าอก่คุรัั �งหรัอืหยดุการั
ถา่ยเที่นำ�า
 ֺ พอรัต์ิซึ่อ่มบำารังุที่่�ติดิติั �ง : ป็ลั�ก ¹/8”;DN3 หรัอื ¼”;DN6 สำาหรัับการั
เช้ื�อมติอ่เกจแรังดนั, จดุติรัวจสอบหรัอืจดุที่ดสอบการัรัะบายสำาหรัับ
ฟัิงกช์้นัวาลว์อากาศ
 ֺ ติอ่ข่ยายดว้ยช้อ่งข่าออกติอ่ดา้นลา่ง เฉพาะข่นาดช้อ่งข่าเข่า้ 2-3”; 
DN50-80.

การุ่ใชง้านทั่ ั�วไป
 ֺ รัะบบที่อ่ : ป้็องกนัการัสะสมข่องอากาศและการักอ่ติวัข่องสญุญากาศ
ในพื�นที่่�จดุเป็ล่�ยนคุวามช้นัและจดุยกสงู ถนน/สะพานแมน่ำ�า
 ֺ เคุรัอืข่า่ยนำ�า : ป้็องกนัการัสะสมข่องอากาศและการักอ่ติวัข่อง
สญุญากาศ
 ֺ ในบรัเิวณใกลเ้คุย่งกบัวาลว์คุวบคุมุและมเิติอรัน์ำ�า : ป้็องกนัการัอา่น
คุา่แรังดนัที่่�ไมแ่มน่ยำาและคุาดเคุลื�อนเนื�องจากมอ่ากาศอยูใ่นอปุ็กรัณ์
เหลา่น่� 

C30-P 

C30-C 
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การุ่เช่�อุมติ�อุขาเขา้และขาอุอุก
 ֺ ข่าเข่า้ :

 ■ ติวัโคุรังพลาสติกิ (C30-P) : เกลย่วติวัผู ้ ¾-2”; DN20-50, หนา้
แป็ลน 2-3”; DN50-80

 ■ ติวัโคุรังเหล็กเหนย่ว (C30-C) : เกลย่วติวัผู ้ 1-2”; DN25-50, หนา้
แป็ลน 2”; DN50

 ֺ ข่าออก :
 ■ ติวัโคุรังพลาสติกิ (C30-P) :

 � ข่อ้ติอ่ข่าเข่า้ 2-3”; DN50-80: ข่าออกดา้นข่า้ง, เกลย่วติวัเมย่ 
2”; DN50

 ■ ติวัโคุรังเหล็กเหนย่ว (C30-C): 
 � ข่อ้ติอ่ข่าเข่า้ 1”; DN25: ข่าออกดา้นข่า้ง, เกลย่วติวัเมย่ ¾”; 

DN20
 � ข่อ้ติอ่ข่าเข่า้ 2”; DN50: ข่าออกดา้นข่า้ง, เกลย่วติวัเมย่ 2”; 

DN50

วสัดุ่
 ֺ ติวัโคุรัง :

 ■ ไนลอนเสรัมิใยแกว้ (รัหสั C30-P) 
 ■ เหล็กเหนย่ว (โคุด้ C30-C) เคุลอืบดว้ยอพ็่อกซึ่่�ฟิิวช้นับอนด์

 ֺ ช้ดุลกูลอย : โพลโ่พรัพลิน่, ไนลอนเสรัมิใยแกว้
 ֺ อล่าสโติเมอรั ์: EPDM, ติวัเลอืกเสรัมิ - ไวตินั 

ขอุ้มลูการุ่ทั่ำางาน
 ֺ รัะดบัแรังดนั : 230 psi; ISO PN16
 ֺ แรังดนัที่ำางานติำ�าสดุ : 1.5 psi; 0.1 บารั์
 ֺ แรังดนัที่ำางานสงูสดุ : 230 psi; 16 บารั์
 ֺ อณุหภมูกิารัที่ำางานและเคุรัื�องมอื : นำ�า, 33-140°F; 1-60°C

รัุน่ C30

ขอุ้มลูจำำาเพิ่าะขอุงอุอุรุ่ฟิิิส

ขาเขา้
ขนาดุ

อุอุรุ่ฟิิิสอุตัิ
โนมตัิ ิ อุอุรุ่ฟิิิส Kinetic ป้อุงกนัการุ่กรุ่ะชาก

พิ่่�นทั่่� เสน้ผ่�า
ศูนูยก์ลาง พิ่่�นทั่่� รุู่

รุู่
เสน้ผ่�าน

ศูนูยก์ลาง รุู่
เสน้ผ่�าน

ศูนูยก์ลาง

ติรุ่.นิ�ว ติรุ่.นิ�ว นิ�ว ติรุ่.นิ�ว
—

นิ�ว ติรุ่.นิ�ว

มม. ติรุ่.มม. มม. ติรุ่.มม. มม. ติรุ่.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

แผ่นผ่งัปรุ่ะสทิั่ธิภิาพิ่การุ่ไหลขอุงอุากาศู

แผนผังการัรัะบายอากาศและรัับเข่า้อา้งองิจากการัวดัจรังิโดยวดัจากสถานท่ี่ดสอบการัไหลข่องอากาศข่อง Bermad ติามมาติรัฐาน EN-1074/4 และอา้งองิช้อ่งข่าออกดา้น
ข่า้ง ใช้ซ้ึ่อฟิติแ์วรั ์Bermad Air สำาหรัับการัป็รัับข่นาดและการัจัดติำาแหน่งวาลว์อากาศที่่�เหมาะสม

การุ่รุ่บััเขา้และรุ่ะบัายอุากาศู (การัเติมิเข่า้ รัะบายออกข่องที่อ่และสภาวะสญูญากาศ)

การัไหลข่องอากาศ (ลกูบาศกฟ์ิตุิป็กติติิอ่นาที่ ่- ncfm)
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ติอ่ข่ยายดว้ยช้อ่งข่าออกติอ่
ดา้นลา่ง เฉพาะข่นาดช้อ่งข่า
เข่า้ 2-3”; DN50-80.

3

1

การัป้็องกนัการักรัะช้าก 
(รัหสั SP) สำาหรัับข่นาด
ข่าเข่า้ 2-3” เที่า่นั�น; 
DN50-80

การัป้็องกนัการัไหลเข่า้ (รัหสั 
IP) สำาหรัับข่นาดช้อ่งข่าเข่า้ 
2-3” เที่า่นั�น; DN50-80

2

เกลย่วหรัอืหนา้แป็ลนติวัผู ้

ฐาน

ป็ลั�ก Kinetic

แผน่ปิ็ดผนกึแบบไดนามกิ

ลกูลอย

Peel Seal

ออรัฟิิิสอตัิโนมตัิิ

เกลย่วติวัเมย่สำาหรัับเพิ�มการัป้็องกนัการักรัะ
ช้าก (รัหสั SP) หรัอือปุ็กรัณป้์็องกนัการัไหล

เข่า้ (รัหสั IP) หรัอืที่อ่รัะบาย

ติวัโคุรัง :

ออรัฟิิิส Kinetic

ติะแกรังกนัแมลง

โอรังิ

1 2 3

1 2 3

เกลย่วหรัอืหนา้แป็ลนติวัผู ้

ฐาน

ป็ลั�ก Kinetic

Dynamic Seal

ลกูลอย

Dynamic Seal

ออรัฟิิิส Kinetic

เกลย่วติวัเมย่สำาหรัับเพิ�มการั
ป้็องกนัการักรัะช้าก (รัหสั SP) หรัอื
คุณุสมบตัิป้ิ็องกนัการัไหลเข่า้ (รัหสั 
IP) หรัอืที่อ่รัะบาย

ติวัโคุรัง :

โอรังิ

พอรัต์ิซึ่อ่มบำารังุ  
(ติวัเลอืกเสรัมิ) :

ออรัฟิิิสอตัิโนมตัิิ

เหล็กเหนย่ว (โคุดุ้ C30-C) เคุลอุ่บัดุว้ยอุพ็่ิ่อุกซี่่�ฟิิวชนับัอุนดุ์

ภาพิ่ติดัุ - ติวัโคุรุ่งไนลอุนเสรุ่มิใยแกว้ (C30-P)
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รัุน่ C30

ขนาดุ
ขอุงขาเขา้ การุ่เช่�อุมติ�อุ

C30-P C30-C

คุวามกวา้ง (D) คุวามสงู (H) นำ �าหนกั คุวามกวา้ง (D) คุวามสงู (H) นำ �าหนกั

นิ�ว
---

นิ�ว นิ�ว lbs นิ�ว นิ�ว ปอุนดุ์

มม. มม. มม. กก. มม. มม. กก.

¾”
เกลย่ว

3,819 6,299 0,99 -- -- --
DN20 97 160 0,45 -- -- --

1”
เกลย่ว

3,819 6,299 0,99 4,331 7,087 4,85
DN25 97 160 0,45 110 180 2,2

2”
เกลย่ว

5,630 9,055 2,87 6,181 9,764 13,66
DN50 143 230 1,3 157 248 6,2

2”
หนา้แป็ลน

6,496 9,449 4,30 7,480 9,843 22,70
DN50 165 240 1,95 190 250 10,3

3”
หนา้แป็ลน

7,874 9,449 4,96 -- -- --
DN80 200 240 2,25 -- -- --

ขนาดุและนำ �าหนกั

H H

D D

https://www.bermad.com/

