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ซีรีีสี์ว์าล์ว์อากาศ

วาล์ว์อากาศแบบผสม
สำาหรัับน้ำำ�าเสยีแล์ะน้ำำ�าทิ้้�ง ทิ้ี�
ไมส่ะอาด
รุ่่�น C50
BERMAD C50 เป็็น้ำวาล์ว์อากาศแบบผสมคุณุภาพสงูสำาหรัับเคุรัอืข่า่ยรัะบบ
น้ำำ�าเสยีแล์ะน้ำำ�าทิ้้�งแล์ะสำาหรัับสภาพการัใช้ง้าน้ำทิ้ี�หล์ากหล์าย โดยจะรัะบาย
อากาศรัะหวา่งการัเติม้น้ำำ�าใน้ำทิ้อ่ช้ว่ยใหร้ัะบายช้อ่งอากาศแล์ะกา๊ซออกจาก
ทิ้อ่ทิ้ี�มแีรังดนั้ำไดอ้ยา่งมปี็รัะสท้ิ้ธิภ้าพแล์ะทิ้ำาใหม้อีากาศเข่า้ป็รัม้าณมากใน้ำ
กรัณีทิ้ี�รัะบบมกีารัรัะบายออก

ติัวโคุรังทิ้ี�ยาวแล์ะข่องเหล์วล์อยติำ�าทิ้ำาใหป้้็องกนั้ำไมใ่หข้่องเหล์วสมัผัสกบั
กล์ไกสว่น้ำบน้ำได ้

ดว้ยการัออกแบบติามหล์ักอากาศพล์ศาสติรัข์่ั �น้ำสงู ออรัฟ้้ิสคุูแ่ล์ะอปุ็กรัณ์
ป้็องกนั้ำการักรัะช้าก (อปุ็กรัณ์เสรัม้) วาล์ว์น้ำี�จงึใหก้ารัป้็องกนั้ำการัสะสมข่อง
อากาศแล์ะกา๊ซไดอ้ยา่งยอดเยี�ยมแล์ะป้็องกนั้ำการัเกด้สญุญากาศพรัอ้มการั
ป้็ดผน้ำกึทิ้ี�ดขี่ ึ�น้ำใน้ำสภาพแรังดนั้ำติำ�า

คุณ่สมบัตัิแิละคุณ่ปรุ่ะโยชน์
 ֺ ติวัโคุรังแบบการัไหล์ติรังทิ้ี�มอีอรัฟ้้ิสอตัิโน้ำมตัิเ้สน้้ำผา่น้ำศนู้ำยก์ล์างข่น้ำาด
ใหญ:่ การัไหล์ข่องอากาศสงูมากกวา่ป็กติ้
 ֺ ป้็องกนั้ำการัเคุล์ื�อน้ำไหวติามหล์กัอากาศพล์ศาสติรัท์ิ้ั �งติวั: ป้็องกนั้ำการัป้็ด
กอ่น้ำเวล์าอนั้ำคุวรั โดยไมร่ับกวน้ำการัดดูอากาศเข่า้หรัอืการัรัะบายอากาศ
 ֺ การัป้็ดผน้ำกึแบบไดน้ำามก้: ป้็องกนั้ำการัรัั�วไหล์ใน้ำสภาวะแรังดนั้ำติำ�า (0.8 
psi; 0.05 บารั)์
 ֺ ดไีซน้ำต์ิวัโคุรังทิ้ี�ยาว: ป้็องกนั้ำข่องแข็่งมาทิ้ำาการัสมัผัสกบัช้้�น้ำสว่น้ำการั
ทิ้ำางาน้ำดา้น้ำบน้ำ
 ֺ โคุรังสรัา้งกะทิ้ดัรััดเรัยีบงา่ยแล์ะแข็่งแรัง พรัอ้มช้้�น้ำสว่น้ำทิ้ี�ป้็องกนั้ำการั
กดักรัอ่น้ำอยา่งสมบรูัณ:์ ล์ดการับำารังุรัักษาแล์ะยดือายกุารัใช้ง้าน้ำ
 ֺ สองช้อ่งซอ่มบำารังุ: ทิ้ำาใหส้ามารัถล์า้งทิ้ำาคุวามสะอาดยอ้น้ำกล์บัแล์ะ
รัะบายออกได ้
 ֺ เกล์ยีวข่าออกดา้น้ำข่า้ง (2” ; DN50) สำาหรัับการัเช้ื�อมติอ่อปุ็กรัณ์
ป้็องกนั้ำการักรัะช้าก (SP) หรัอือปุ็กรัณป้์็องกนั้ำการัไหล์เข่า้ (IP)
 ֺ การัรัับรัองจากโรังงาน้ำแล์ะการัคุวบคุมุคุณุภาพ: ป็รัะสท้ิ้ธิภ้าพแล์ะข่อ้มลู์
จำาเพาะไดรั้ับการัทิ้ดสอบแล์ะวดัดว้ยแทิ้น่้ำทิ้ดสอบพเ้ศษ รัวมถงึสภาวะ
แรังดนั้ำสญุญากาศ

คุณ่สมบัตัิเิพิ่ิ�มเติมิและอุป่กรุ่ณเ์สรุ่มิ
 ֺ ป้็องกนั้ำการักรัะช้าก (รัหสั SP): ทิ้ำางาน้ำไดล้์ื�น้ำไหล์ย้�งข่ึ�น้ำ ป้็องกนั้ำคุวาม
เสยีหายติอ่วาล์ว์แล์ะรัะบบ
 ֺ ป้็องกนั้ำการัไหล์เข่า้ (รัหสั IP): ป้็องกนั้ำการัดดูอากาศเข่า้มาใน้ำทิ้ี� ๆ ซึ�ง
อาจทิ้ำาใหปั้็� มเสยีหาย จำาเป็็น้ำติอ้งล์อ่น้ำำ�าอกีคุรัั �งหรัอืหยดุการัถา่ยเทิ้น้ำำ�า
 ֺ วาล์ว์รัะบาย (รัหสั Z)

การุ่ใชง้านทั่ ั�วไป
 ֺ สถาน้ำปัี็� มน้ำำ�า: รัะบายอากาศ, ป้็องกนั้ำสญุญากาศ
 ֺ ทิ้อ่สำาหรัับน้ำำ�าไมส่ะอาด: ป้็องกนั้ำการัสะสมข่องอากาศแล์ะกา๊ซแล์ะการั
กอ่ติวัข่องสญุญากาศใน้ำพื�น้ำทิ้ี�จดุเป็ล์ี�ยน้ำคุวามช้นั้ำแล์ะจดุยกสงู แล์ะทิ้ี�
ถน้ำน้ำ/สะพาน้ำแมน่้ำำ�า
 ֺ โรังบำาบดัน้ำำ�าเสยี: รัะบายอากาศ, ป้็องกนั้ำการัสะสมข่องอากาศแล์ะกา๊ซ
แล์ะการักอ่ติวัข่องสญุญากาศ

C50-P

C50-G C50-N

C50-CC50-J
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การุ่เช่�อุมติ�อุขาเขา้และขาอุอุก
 ֺ ข่าเข่า้:

 ■ ติวัโคุรังไน้ำล์อน้ำเสรัม้ใยแกว้ (C50-P): เกล์ยีวติวัผู ้2-3”; DN50-80, 
หน้ำา้แป็ล์น้ำ 2-4”; DN50-100

 ■ ติวัโคุรังเหล็์กเหน้ำยีว (C50-C, C50-J): เกล์ยีวติวัผู ้2”; DN50, หน้ำา้
แป็ล์น้ำ 2-3”; DN50-80

 ■ ติวัโคุรังสเติน้ำเล์ส (C50-G, C50-N): เกล์ยีวติวัผู ้2-3”; DN50-80, 
หน้ำา้แป็ล์น้ำ 2-3”; DN50-80

 ֺ ข่าออก: ข่าออกดา้น้ำข่า้ง, เกล์ยีวติวัเมยี 2”; DN50

ขอุ้มลูการุ่ทั่ำางาน
 ֺ รัะดบัแรังดนั้ำ: 150 psi; ISO PN10 (C50-P), 230 psi; ISO PN16 
(C50-C, C50-J, C50-G, C50-N)
 ֺ แรังดนั้ำทิ้ำางาน้ำติำ�าสดุ: 0.8 psi; 0.05 บารั ์
 ֺ แรังดนั้ำทิ้ำางาน้ำสงูสดุ: 150 psi; 10 บารั ์(C50-P), 230 psi; 16 บารั ์
(C50-C, C50-J, C50-G, C50-N)
 ֺ อณุหภมูก้ารัทิ้ำางาน้ำแล์ะเคุรัื�องมอื: น้ำำ�า, 33-140°F; 1-60°C

วสัดุ่
 ֺ ติวัโคุรัง, คุอแล์ะฝาคุรัอบ: 

 ■ ไน้ำล์อน้ำเสรัม้ใยแกว้ (C50-P)
 ■ เหล็์กเหน้ำยีว (C50-C)
 ■ สเติน้ำเล์ส 316 (C50-N)

 ֺ ติวัโคุรังเหล็์กเหน้ำี�ยวพรัอ้มคุอแล์ะฝาคุรัอบ ไน้ำล์อน้ำเสรัม้ใยแกว้ (C50-J)
 ֺ ติวัโคุรังสเติน้ำเล์ส 316 พรัอ้มคุอแล์ะฝาคุรัอบ ไน้ำล์อน้ำเสรัม้ใยแกว้ 
(C50-G)
 ֺ ช้ดุล์กูล์อยสว่น้ำบน้ำ: โพล์โีพรัพล้์นี้ำ, ไน้ำล์อน้ำเสรัม้ใยแกว้
 ֺ ช้ดุล์กูล์อยสว่น้ำล์า่ง: โพล์โีพรัพล้์นี้ำ, ติวัเล์อืก – สเติน้ำเล์ส 316
 ֺ กา้น้ำล์กูล์อย: สเติน้ำเล์ส 316
 ֺ อลี์าสโติเมอรั:์ EPDM, NBR ติวัเล์อืก - ไวตินั้ำ
 ֺ การัเคุล์อืบเหล็์กเหน้ำี�ยว อพ็ีอกซี�ฟ้ิวช้นั้ำบอน้ำด์
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แผ่นผ่งัปรุ่ะสทิั่ธิภิาพิ่การุ่ไหลขอุงอุากาศู

แผน้ำผังการัรัะบายอากาศแล์ะรัับเข่า้อา้งอง้จากการัวดัจรัง้โดยวดัจากสถาน้ำทีิ้ดสอบการัไหล์ข่องอากาศข่อง Bermad ติามมาติรัฐาน้ำ EN-1074/4 แล์ะอา้งอง้ช้อ่งข่าออกดา้น้ำ
ข่า้ง ใช้ซ้อฟิติแ์วรั ์Bermad Air สำาหรัับการัป็รัับข่น้ำาดแล์ะการัจัดติำาแหน่้ำงวาล์ว์อากาศทิ้ี�เหมาะสม 

การุ่รุ่บััเขา้และรุ่ะบัายอุากาศู (การัเติม้เข่า้ รัะบายออกข่องทิ้อ่แล์ะสภาวะ
สญุญากาศ)

การุ่ปล�อุยอุากาศู (การัทิ้ำางาน้ำภายใติแ้รังดนั้ำ)

การัไหล์ข่องอากาศ (ล์กูบาศกฟ์ิตุิป็กติต้ิอ่น้ำาทิ้ ี- ncfm)
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เกล์ยีวติวัผู ้

ล์กูล์อยหล์กั

กา้น้ำล์กูล์อย

ติวัดดูซบัการั
กรัะแทิ้ก

แหวน้ำ

สป็รัง้

ฝาคุรัอบ

ล์กูล์อยดา้น้ำบน้ำ

ออรัฟ้้ิสแบบจล์น้ำ์

ติะแกรังกนั้ำแมล์ง

แผน่้ำป้็ดผน้ำกึแบบไดน้ำามก้ (ออรัฟ้้ิสจล์น้ำ)์

Peel Seal (ออรัฟ้้ิสอตัิโน้ำมตัิ)้

ช้อ่งซอ่มบำารังุสว่น้ำบน้ำ

ช้อ่งซอ่มบำารังุสว่น้ำบน้ำ

ติวัโคุรัง

1 2 3

เกล์ยีวติวัเมยีสำาหรัับเพ้�มการัป้็องกนั้ำ
การักรัะช้าก (รัหสั SP) หรัอืคุณุสมบตัิ้

ป้็องกนั้ำการัไหล์เข่า้ (รัหสั IP) หรัอื
ทิ้อ่รัะบาย

ออรัฟ้้ิสอตัิโน้ำมตัิ้

ป็ล์ั�กจล์น้ำ์

ช้อ่งซอ่มบำารังุสว่น้ำล์า่ง

ช้อ่งซอ่มบำารังุสว่น้ำล์า่ง

รัุน่้ำ C50

ภาพิ่ติดัุ - ติวัโคุรุ่งไนลอุนเสรุ่มิใยแกว้ (C50-P)

ภาพิ่ติดัุ - ติวัโคุรุ่งสเตินเลส (C50-N)
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เกล์ยีวติวัเมยีสำาหรัับเพ้�มการั
ป้็องกนั้ำการักรัะช้าก (รัหสั SP) หรัอื
คุณุสมบตัิป้้็องกนั้ำการัไหล์เข่า้ (รัหสั 

IP) หรัอืทิ้อ่รัะบาย

ป้็องกนั้ำการัไหล์เข่า้ (รัหสั 
C50-IP)

ป้็องกนั้ำการักรัะช้าก 
(รัหสั C50-SP)

1

สว่น้ำข่ยายทิ้ี�มชี้อ่งออก
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(D)
คุวามสงู

(H) นำ �าหนกั คุวามกวา้ง
(D)

คุวามสงู
(H) นำ �าหนกั

นิ�ว นิ�ว นิ�ว ปอุนดุ์ นิ�ว นิ�ว ปอุนดุ์ นิ�ว นิ�ว ปอุนดุ์

มม. มม. มม. กก. มม. มม. กก. มม. มม. กก.

2"
เกล์ยีว

13.622 18.031 12.8 14.488 19.291 45.2 13.740 19.252 26.4
DN50 346 458 5.8 368 490 20.5 349 489 12.0

2"
หน้ำา้แป็ล์น้ำ

13.622 18.504 14.1 14.488 19.724 49.1 13.740 19.724 30.2
DN50 346 470 6.4 368 501 22.3 349 501 13.7

3"
เกล์ยีว

13.622 18.031 13.0 --- --- --- --- --- ---
DN80 346 458 5.9 --- --- --- --- --- ---

3"
หน้ำา้แป็ล์น้ำ

13.622 18.504 14.8 14.488 19.291 52.5 13.740 19.252 33.5
DN80 346 470 6.7 368 490 23.8 349 489 15.2

4"
หน้ำา้แป็ล์น้ำ

13.622 18.504 15.3 14.764 19.291 55.1 14.764 19.291 37.5
DN100 346 470 7.0 375 490 25.0 375 490 17.0

H

D

สเตินเลสและ
ไนลอุนเสรุ่มิใยแกว้ (C50-G)

สเตินเลส
(C50-N)

ขาเขา้
ขนาดุ

การุ่เช่�อุมติ�อุ

คุวามกวา้ง
(D)

คุวามสงู
(H) นำ �าหนกั คุวามกวา้ง

(D)
คุวามสงู

(H) นำ �าหนกั

นิ�ว นิ�ว นิ�ว ปอุนดุ์ นิ�ว นิ�ว ปอุนดุ์

มม. มม. มม. กก. มม. มม. กก.

2"
เกล์ยีว

13.622 19.213 23.4 13.661 19.252 37.0
DN50 346 488 10.6 347 489 16.8

2"
หน้ำา้แป็ล์น้ำ

13.622 19.134 29.1 13.661 19.370 41.7
DN50 346 486 13.2 347 492 18.9

3"
เกล์ยีว

13.622 20.197 28.7 13.661 20.197 41.9
DN80 346 513 13.0 347 513 19.0

3"
หน้ำา้แป็ล์น้ำ

13.622 19.409 35.7 13.661 19.843 48.3
DN80 346 493 16.2 347 504 21.9

4"
หน้ำา้แป็ล์น้ำ

13.622 19.409 41.2 13.661 19.843 49.4
DN100 346 493 18.7 347 504 22.4

ขนาดุและนำ �าหนกั

* รัวมสว่น้ำข่ยายทิ้ี�ป็รัะกอบแล์ว้ + ข่อ้ติอ่หกัศอก 90 องศา สำาหรัับอปุ็กรัณ ์SP/IP เพ้�มเติม้ เพ้�มคุวามกวา้ง (D) เป็็น้ำ 2.087”; 53 มม.

* รัวมสว่น้ำข่ยายทิ้ี�ป็รัะกอบแล์ว้ + ข่อ้ติอ่หกัศอก 90 องศา สำาหรัับอปุ็กรัณ ์SP/IP เพ้�มเติม้ เพ้�มคุวามกวา้ง (D) เป็็น้ำ 2.087”; 53 มม.

https://www.bermad.com/

