
SIGMA 700/800

การจัดการระบบน ้า

BERMAD



ประวตัโิดยครา่วของBermad

50 ปีทีผ่่านมา Bermad ไดเ้ป็นทีย่อมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผูน้ าในดา้น

อุตสาหกรรมการผลติวาลว์ควบคุมไฮโดรลกิสท์ ซ ึง่เป็นวาลว์ควบคุมทีม่ี
คุณภาพสงู มหีลากหลายประเภทนับว่าสมบูรณ์แบบทีส่ดุ เราใชเ้ทคโนโลยี

วาลว์ควบคุมไฮโดรลกิสช์ัน้น าในการผลติผลติภัณฑว์าลว์และสรา้งแผนการ
ด าเนนิงานทีไ่ดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ ซ ึง่ใชใ้นระบบชลประทาน การสรา้ง

ระบบน ้าและการดับเพลงิอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันเราออกแบบวาลว์เฉพาะ
ส าหรับลูกคา้ท่ัวโลกเพือ่รับรองคุณภาพน ้าและความตอ้งการใหน้ ้าประปาผ่าน

ผลติภัณฑท์ีม่สีมรรถนะดแีละอายุการใชง้านยาว

เทคโนโลยแีละประสบการณ์ในดา้นการบุกเบกิ การออกแบบและการผลติวาลว์

ควบคุมไฮโดรลกิสห์ลายสบิปีของBermadเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาทีล่ ้าค่ามาก 
แผนการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับวาลว์และวธิกีารผลติวาลว์ทีล่ ้าสมัยเป็นสิง่หนึง่ที่

รับประกันความน่าเชือ่ถอืของผลติภัณฑท์ี่บรรลุประสทิธภิาพสูงในการท างาน 
และเป็นปัจจัยส าคัญทีท่ าใหเ้ราไดรั้กษาขอ้ไดเ้ปรยีบและความเป็นผูน า

ตัง้แต่หลายสบิปีทีผ่่านมา เรามลีูกคา้ทีม่รีะดับจ านวนมากมายในท่ัวโลก การ
สือ่สารทีด่แีละความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อย่างแทจ้รงิเป็นพื้นฐาน

ส าคัญส าหรับเราทีจ่ะสรา้งแผนการการออกแบบและผลติวาลว์เฉพาะ 
ผลติภัณฑว์าลว์ของเราไดใ้ชก้ันอย่างแพร่หลาย

• เขตเทศบาล อุตสาหกรรมและการก่อสรา้ง

• พืน้ทีผ่ลติและจัดเก็บไฟฟ้า ปิโตรเคม ีน ้ามันและก๊าซ ทีส่ถานนีอกชายฝ่ัง

• ชลประทานการเกษตร การทดน ้าเขา้เรอืนกระจก พืน้ทีส่นามหญา้สเีขยีวและ
อุทยานภูมทิัศน์

บรษัิทสาขาในเครอืและตัวแทนจัดจ าหน่ายBermadมีทั่วโลก เรามักจะมุ่งมั่นที่
จะสรา้งมูลค่าใหก้ับลูกคา้อยู่เสมอ เพือ่ใหลู้กคา้รูส้กึสบายใจและไวว้างใจ 

ทมีงานของเรามุ่งมั่นในการใหบ้รกิารดา้นการขายและบรกิารหลังการขายอย่าง
เป็นมอือาชพีมากทีส่ดุ ซ ึง่เป็นปัจจัยส าคัญทีบ่รษัิทเราไดรั้บการยอมรับจาก

ลูกคา้โดยทั่วไป

การบรหิารบรษัิทอย่างรอบคอบท าใหเ้ราพัฒนาไดอ้ย่างมั่นคง

• เรามบีรษัิทสาขาในสหรัฐอเมรกิา จนี เม็กซโิก อังกฤษ บราซลิ ยุโรปและ
ออสเตรเลยี

• ตัวแทนจ าหน่ายหรอืส านักงานของเราตัง้อยู่ใน85ประเทศทั่วโลก

• เรามสีว่นแบ่งการตลาดทีส่ าคัญใน20กว่าประเทศ

ระบบ
ชลประทาน

ระบบน ้า ระบบการ
ดบัเพลงิ
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ประวตัโิดยครา่ว
ของบรษิทั



700 SIGMA รุน่

รุ่นBermad 700 กับ 800 SIGMA EN/ESเป็นวาลว์ควบคมุ
ไฮโดรลกิส ์วาลว์เป็นรูปทรงตัว Yสามารถป้องกันการกัด
กร่อนไดส้งูและรองรับอัตราการไหลไดส้งูมาก ไบแควร์
(bicavate)แบบบรูณาการสะดวกตอ่การตดิตัง้และการ
ถอนออก

การออกแบบวาลว์สอดคลอ้งกับหลักการพลศาสตรไ์ฮโดร
ลกิส ์ซท าใหไ้มม่อีปุสรรคในการไหลและมคีวามสามารถ
ในการปรับทีย่อดเยีย่มและมปีระสทิธภิาพสงู เหมาะ
ส าหรับใชง้านในระบบทีม่คีวามแตกตา่งของแรงดนัสงู 
มเีสยีงรบกวนและการสั่นสะเทอืนนอ้ย

800 SIGMA EN

700 กบั 800 SIGMA EN/ES

สว่นประกอบไดอะแฟรมรุน่–800 EN/ES

■ สว่นประกอบไบแควร(์bicavate)
 สว่นประกอบไดรเวอรท์ีม่ชี ิน้สว่นเต็มรูปแบบ สะดวก

ตอ่การตดิตัง้และการถอดออก
 สามารถเปลีย่นสว่นประกอบไดรเวอรจ์ากโพรงเดยีว

เป็นสองโพรง หรอืจากสองโพรงเป็นโพรงเดยีว
■ ตัววาลว์ใหญ่ ออกแบบเป็นรุปทรงตัวY
สอดคลอ้งกับการออกแบบพลศาสตรไ์ฮโดรลกิส ์แรง
ตา้นทานต า่อัตราการไหลสงู ความดันเสยีนอ้ย ชอ่งทางไหล
ทีเ่ป็นอัตราการไหลของการจา่ยไฟครึง่ก าลังกเพิม่ความเร็ว
ในการไหล ถงึ25%ของบอลวาลว์ปกติ
■ สว่นประกอบไดอะแฟรม

 พืน้ทีส่ว่นใหญ่ของแผน่ไดอะแฟรมมคีวามยดืหยุน่ท า
จากวัสดเุสรมิความแข็งแรง

 การรับน ้าหนักทีแ่ผ่นไดอะแฟรมรองรับไดจ้ะถกูจ ากัด
ภายใตแ้รงดงึทีเ่กดิจากพืน้ทีท่ างาน

 แผ่นไดอะแฟรมจะถูกป้องกันโดยสว่นประกอบแยกจะ
ไมถู่กท าลายจากหนิขนาดเล็ก ช ิน้ไมแ้ละส ิง่สกปรก
อืน่ๆในระบบทอ่

โครงสรา้งลกูสบู–รุน่–800 EN

ลกูสบูทีแ่ข็งแรงสามารถทนทานตอ่ความแตกตา่งของ
แรงดันทีส่งูข ึน้และรักษาความสมดลุของไฮดรอลกิ 
ลกูสบูอยูใ่นพารท์ชินัเดีย่วทีแ่ยกกันทไดรั้บการป้องกัน
ชนดิปิดแยกไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ซึง่ไดแ้ยกออกจากการ
สัมผัสกับหนิ ไมแ้ละเศษซากทีอ่าจมอียูใ่นน ้า
■ วาลว์สามารถท างานโดยอตัโนมัตโิดยไมต่อ้งใช ้

พลังงานภายนอก
■ ประเภทชิน้สว่นทีส่ามารถเลอืกไดม้มีากมาย

หลากหลาย
 สว่นประกอบทีม่ชีอ่งไหลหนึง่ชอ่งหรอืสองชอ่ง
 ปลั๊กอดุรูปทรงV
 กรงป้องกันการกัดกร่อน(กรงเดยีวหรอืกรงคู)่
 ตัวบง่ชีต้ าแหน่งวาลว์
 สว่นประกอบเอาตพ์ุตแบบอะนาล็อกทีจ่ ากัด
 ชิน้สว่นควบคมุตา่งๆ

700 SIGMA ES 700 SIGMA EN

รุ่น 700 กับ 800 SIGMA EN/ESสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
ทัง้หมดของการเชือ่มตอ่หนา้แปลน 700 SIGMA EN ใชก้าร
ออกแบบไดอะแฟรมทีม่ขีนาดเต็มรูปแบบ ซึง่มอีัตราการไหล
สงู สามารถท าใหก้ารใชท้รัพยากรน ้าและพลังงานมี
ประสทิธภิาพสงู 

700 SIGMA ESวาลว์ไดอะแฟรมมคีวามสามารถในการปรับตัว
ทีย่อดเยีย่ม และสามารถใชใ้นการเปลีย่นแปลงอัตราการไหล
ของระบบเพือ่ใหส้มรรถนะท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
800 SIGMA EN วาลว์ลกูสบูทีม่ขีนาดเต็มรูปแบบ เหมาะกับ
การใชง้านทีม่แีรงดนัสงู ซึง่มขีอ้ไดเ้ปรยีบเดยีวกันกับ 700 
SIGMA และโครงสรา้งทีแ่ขง็แรงมาก 

ISO 9001
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วาลว์ลดความดนั 
720 EN/ES
วาลว์ลดความดันรุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดันน ้าระบบไฮโดร
ลกิส ์ไมว่า่อัตราการไหลหรอืความดันทางเขา้วาลว์มคีวามผันผวน
และการเปลีย่นแปลงอยา่งไร วาลว์รุ่นนี้สามารถลดความดันสงูของ
ทางเขา้วาลว์เป็นความดันต า่ของหลังปิดวาลว์ได ้วาลว์สามารถตัง้
คา่คา่ความดันของหลังปิดวาลว์สองอยา่งทีแ่ตกตา่งกันโดยผ่าน
สัญญาณไฟฟ้า เพือ่ใหไ้ดว้ธิกีารลดแรงดันสองวธิี

รุ่นBermad 700 SIGMA EN/ESเป็นวาลว์ควบคมุไฮโดรลกิส ์
รูปทรงเป็นตัว Y มแีทน่วาลว์ทีย่ืน่ออก สว่นประกอบไดรเวอรท์ีม่ ี
ช ิน้สว่นเต็มรูปแบบ สะดวกตอ่การตดิตัง้และการถอนออก การ
ออกแบบวาลว์สอดคลอ้งกับหลักการพลศาสตรข์องของไหล ซึง่ไม่
มสี ิง่ปิดกัน้เสน้ทางการไหล มคีวามสามารถในการปรับทีย่อดเยีย่ม
และมปีระสทิธภิาพสงู เหมาะส าหรับใชง้านในระบบทีม่คีวามแตง่
ตา่งของแรงดันสงู ผูใ้ชส้ามารถเลอืกวาลว์ทีม่สีว่นประกอบได ้
มาตรฐาน สามารถเลอืกวาลว์ทีม่สีมรรถนะป้องกันความดันแบบ
อสิระทีเ่ป็นรุ่นทีล่งทา้ยดว้ยตวัอักษร “2S”ได ้รุ่นวาลว์700 SIGMA 
EN/ESสามารถใชง้านไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีส่มบกุสมบัน โพรง
อากาศนอ้ยและมเีสยีงรบกวนต า่ รูปร่างภายนอกและขนาดวาลว์
เป็นไปตามมาตรฐานตา่งๆ

ปลั๊กรูปทรงV เป็นช ิน้สว่นส าคัญของวาลว์ ซึง่สามารถควบคมุปรับ
วาลว์ไดภ้ายใตส้ถานการณ์การท างานทีม่อีัตราการไหลต า่อยา่ง
แมน่ย า มสีมรรถนะทีด่สี าหรับการจัดการการร่ัวไหลของน ้าในเมอืง
ตา่งๆโดยเฉพาะส าหรับการใชน้ ้าในกรณทีีม่อีัตราการไหลต า่ใน
เวลากลางคนื การด าเนนิการเปลีย่นแผ่นวาลว์แบนมาตรฐานเป็น
สว่นประกอบ v-port สามารถจ ากัดการสั่นสะเทอืนของระบบและ
ความผันผวนของความดันกระแสน ้าตอนลา่งและเพิม่เสถยีรภาพ
ของระบบ

คณุสมบัตขิองปลั๊กวาลว์

ภาพเคลือ่นไหว
หลักการท างาน

ภาพเคลือ่นไหว
ระบบลดความดัน

720

C70
73Q

C70

70F

การตดิต ัง้ตามแบบฉบบั

จ
ังห
วะ
วา
ล
ว์
%

ดสิกว์าลว์
แบบพื้นราบ

ปลั๊กอุดรูปทรงV

ระบบลดความดนั 700 SIGMA รุน่



ระบบลดความดนั

วาลว์ลดความดนัรุน่ตา่งๆ

วาลว์ควบคมุโดยไฟฟ้าทีม่หีลายระดับ
รุน่: 720-45 EN/ES

วาลว์ลดความดันรุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดันน ้าระบบ
ไฮโดรลกิส ์ไมว่า่อัตราการไหลหรอืความดันทางเขา้วาลว์
มคีวามผันผวนและการเปลีย่นแปลงอยา่งไร วาลว์รุ่นนี้
สามารถลดความดันสงูของทางเขา้วาลว์เป็นความดันต า่
ของหลังปิดวาลว์ได ้วาลว์สามารถตัง้คา่คา่ความดันของ
หลังปิดวาลว์สองอยา่งทีแ่ตกตา่งกันโดยผา่น
สัญญาณไฟฟ้า เพือ่ใหไ้ดว้ธิกีารลดแรงดันสองวธิี

วาลว์ลดความดนัแบบสดัสว่น
รุน่: 720-PD EN/ES

วาลว์ลดความดันแบบสัดสว่นรุ่นนีเ้ป็นวาลว์ควบคมุดว้ย
แรงดันน ้าไฮโดรลกิสแ์บบไดอะแฟรม สามารถปรับความดัน
สงูทางเขา้วาลว์เป็นดความดันต า่หลังปิดวาลว์ตามสัดสว่น
ทีต่อ้งการ อัตราสัดสว่นการลดความดันขึน้อยูก่ับขนาดของ
วาลว์และประเภทของปลั๊กวาลว์

วาลว์ลดความดนั
รุน่: 720-X EN/ES

วาลว์ลดความดันรุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดันน ้าระบบ
ไฮโดรลกิส ์ไมว่า่อัตราการไหลหรอืความดันทางเขา้วาลว์มี
ความเคลือ่นไหวและการเปลีย่นแปลงอยา่งไร วาลว์รุ่นนี้
สามารถลดความดันสงูของทางเขา้วาลว์เป็นความดันต า่
ของหลังปิดวาลว์ได ้วาลว์ทีม่สีว่นประกอบไดรเวอรเ์ป็น
โพรงคูรุ่่นนีใ้ช3้ชอ่งทางซึง่ควบคมุท างานไดร้วดเร็วมาก 
สามารถเปิดไดท้ัง้หมดและลดผลกระทบตอ่วาลว์ในสภาวะ
ทีม่คีณุภาพน ้าไมด่ ี

วาลว์ลดความดนั
รุน่: 820 (40bar)

วาลว์ลดความดันสงูรุ่น820 เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดันน ้า
ไฮโดรลกิสแ์บบลกูสบู ไมว่า่อัตราการไหลหรอืความดัน
ทางเขา้วาลว์มคีวามผันผวนและการเปลีย่นแปลงอยา่งไร
วาลว์รุ่นนี้สามารถลดความดันสงูของทางเขา้วาลว์เป็น
ความดันต า่ของหลังปิดวาลว์ได ้และรักษาระดับใหค้งที่

04

700 SIGMA รุน่



ภาพเคลือ่นไหว
ของสถาปัตยกรรม

ภาพเคลือ่นไหวของ
เขตเทศบาล

750-66

70F

C70

การตดิต ัง้ตามแบบฉบบั

วาลว์ควบคมุระดบัของเหลว 750-66 EN/ES

ตดิตัง้ลกูลอยแนวตัง้สองระดบั

05

การควบคมุระดบัของเหลว 

วาลว์รุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดันน ้าไฮโดรลกิส ์ใชส้ าหรับ
ควบคมุการฉีดน ้าไปยังอา่งเก็บน ้าใหอ้ยูใ่นระดบัทีก่ าหนด การฉีด
น ้าในอา่งเก็บน ้าถูกควบคมุโดยลกูลอยแนวตัง้แบบคูท่ีไ่มส่ามารถ
ปรับได ้ลกูลอยไดต้ัง้ระบบไวล้ว่งหนา้ ท าใหว้าลว์เปิดแลว้เริม่ฉีด
น ้าเขา้ไปในอา่งเก็บน ้า และเมือ่น ้าไดเ้พิม่ข ึน้ถงึระดับน ้าทีต่ัง้ไว ้
วาลว์ก็จะปิด

ตัวเลอืกสมรรถนะทีม่คีณุคา่มากคอืการตดิตัง้ถังน ้า(ถังโปร่งแสง)
ทีส่อดคลอ้งกันกับแทง้คน์ ้าภายนอก

■ ถังน ้านี้มขีอ้ไดเ้ปรยีบทีม่คีณุคา่หลายขอ้ดังนี้
 สามารถมองเห็นความสงูของระดบัของเหลวในแทง้คน์ ้า

โดยตรงได ้
 สะดวกในการรักษา รับรองความปลอดภัยของบคุคล
 สามารถจ าลองการท างานของวาลว์โดยตรงได ้
 ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากคลืน่น ้าและส ิง่สกปรกในแทง้คน์ ้า

ตัวยดึวาล์วลูกลอย

ช ิน้ส่วนวาล์ว
ลูกลอย

ฝาถงัควบคุม
แรงดันน ้า

ตัวกัน้ระดับน ้าในถงั
ควบคุมแรงดันน ้า

อปุกรณ์รักษาความ
สมดุล*หรือถงั
ควบคุมแรงดันน ้า

บอลวาล์ว Ø2ถงั
ควบคุมแรงดันน ้า

เดือยท่อรักษา
ความสมดุล

ระดับน ้าสูง

ระดับน ้าต ่า

700 SIGMA รุน่



วาลว์ควบคมุระดบัของเหลว

การประกอบลกูลอยแนวนอนทีป่รับได ้
รุน่: 750-60 EN/ES

ลกูลอยแนวนอนทีป่รับไดค้วบคมุการฉีดน ้าเขา้อา่งเก็บน ้า 
ไมว่า่อัตราการไหลจะผันผวนอยา่งไร วาลว์ตา่งก็สามารถ
รักษาระดับน ้าคงทีไ่ด ้

การประกอบลกูลอยไฟฟ้าสองระดับ
รุน่: 750-65 EN/ES

วาลว์ควบคมุระดับของเหลวรุ่นนีใ้ชส้ าหรับการควบคมุน ้า
ฉีดไปยังระดับของเหลวทีก่ าหนดไวใ้นอา่งเก็บน ้า การฉีด
น ้าลงไปในอา่งเก็บน ้าโดยใชล้กูลอยไฟฟ้าทีค่วบคมุบแบบ
คู ่วาลว์จะเปิดเมือ่ระดับน ้าต า่ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ และจะปิด
เมือ่น ้าเพิม่ถงึระดับน ้าสงูทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้

วาลว์น ามคีวามแมน่ย าสงูส าหรับการ
กระจายระดับน ้า
รุน่: 750-80 EN/ES

วาลว์ควบคมุระดับของเหลวรุ่นนีใ้ชส้ าหรับการควบคมุน ้าฉดี
ไปยังระดับของเหลวทีก่ าหนดไวใ้นอา่งเก็บน ้า วาลว์นี้จะ
ปิดเมือ่น ้าเพิม่ถงึระดับน ้าสงูทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ เมือ่ระดับน ้า
ลดลงประมาณหนึง่เมตรวาลว์จะเปิดทัง้หมด วาลว์น าทีม่ ี
ความแมน่ย าสงู 3 ทางทีต่ดิตัง้บนวาลว์หลักสามารถรับรูไ้ด ้
ถงึระดับน ้าทีล่ดลง

ตดิตัง้ลกูลอยแนวตัง้สองระดบั
รุน่: 753-66 EN/ES

วาลว์ควบคมุระดับของเหลวทีม่สีมรรถนะในการรักษาความ
ดันรุ่นนี้ใชส้ าหรับการควบคมุการฉีดน ้าในอา่งเก็บน ้าใหอ้ยู่
ในระดับของเหลวทีก่ าหนด ในระหวา่งการฉีดน ้า ไมว่่า
อัตราการไหลและระดับน ้าในอา่งเก็บน ้าจะเปลีย่นอย่างไร 
วาลว์สามารถรักษาความดันขัน้ต า่ได ้การฉีดน ้าลงไปใน
อา่งเก็บน ้าจะถูกควบคมุโดยลกูลอยแนวตัง้แบบคู ่วาลว์จะ
เปิดเมือ่ระดับน ้าต า่ตามทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้  และจะปิดเมือ่น ้า
เพิม่ถงึระดับสงูตามทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้
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การควบคมุระดบัของเหลว 700 SIGMA รุน่



ภาพเคลือ่นไหว
หลักการท างาน

ภาพเคลือ่นไหวสมรรถนะ
ป้องกันความดันทีเ่ป็นอสิระ

C70

C70

740

การตดิต ัง้ตามแบบฉบบั

ตวับง่ชีต้ าแหนง่ - I

สว่นประกอบตัวบง่ชีต้ าแหน่ง
วาลว์พเิศษBermadสามารถ
แสดงระดับการเปิดและปรับ
สถานะวาลว์โดยตรงได ้

สวติชจ์ ากดัเดีย่ว - S

สว่นประกอบสวติชจ์ ากัดเดีย่ว
Bermad ประกอบดว้ยจดุ
สัมผัสเปลีย่น(เปิดไว-้เปิดไว)้
ใชส้ าหรับการสง่สัญญาณปิด
ต าแหน่งวาลว์จากทางไกล

วาลว์ควบคมุป๊ัมแบบเพิม่
ความดนั 740 EN/ES
มสีมรรถนะการตรวจสอบการใชง้านทีร่วดเร็ว

07

ระบบควบคมุปั๊ม

วาลว์ควบคมุป๊ัมรุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดันน ้าไฮโดรลกิส ์ 
ซึง่มโีครงสรา้งโพรงคูม่สีมรรถนะป้องกันความดันสามารถ
ควบคมุการเปิดปิดเครือ่งไดโ้ดยผา่นสัญญาณไฟฟ้า เมือ่ป๊ัมมี
การเปิดปิดวาลว์จะมบีทบาทในการแยกระบบกับป๊ัม และ
ป้องกันไมใ่หเ้กดิ water hammer

700 SIGMA รุน่



วาลว์ควบคมุบูสเตอรป๊ั์มพรอ้มสมรรถนะในการรักษา
ความดนั

วาลว์ควบคมุไฟฟ้าป๊ัมบาดาล
รุน่: 745 EN/ES

วาลว์ควบคมุไฟฟ้าป๊ัมบาดาลรุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ย
แรงดันน ้าไฮโดรลกิส ์ซึง่เพิม่สมรรถนะป้องกันความดัน
ใหร้ะบบป๊ัมมาตรฐาน วาลว์จะถูกตดิตัง้ในรูปแบบ
บายพาส สามารถควบคมุคูก่ับอปุกรณ์ควบคมุป๊ัมพรอ้ม
กัน เมือ่ป๊ัมด าเนนิการเปิดปิด วาลว์จะเริม่ก าจัดคอ้นน ้า
ทีเ่กดิข ึน้ วาลว์รุ่นนี้สามารถป้องกันทรายและหนิซึง่เป็น
ส ิง่สกปรกทีเ่ขา้ไปในระบบได ้

วาลว์ป้องกนัความดนัแบบเคลือ่นทีข่ ึน้/ลง
รุน่: 70A EN/ES

วาลว์รุ่นนี้เป็นวาลว์ป้องกันความดันปิดชา้แบบเคลือ่นทีข่ ึน้/
ลง เมือ่ความดันทางเขา้วาลว์สงูกวา่ความดันหลังปิดวาลว์
วาลว์จะถูกเปิดทัง้หมด เมือ่เปิดจะอนุญาตใหน้ ้าไหลใน
ทศิทางเดยีว เมือ่มกีารไหลยอ้นจะถูกปิด ป้องกันการไหล
ยอ้นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

วาลว์ป้องกนัความดนัปิดชา้
รุน่: 760-03

วาลว์ป้องกันความดันปิดชา้รุ่น760-03-V เป็นวาลว์ควบคมุดว้ย
แรงดันน ้าไฮโดรลกิสแ์บบไดอะแฟรมทีม่โีพรงคู่
เมือ่ความดันหลังปิดวาลว์มากกวา่ความดันทางเขา้วาลว์ วาลว์
จะปิดลงอยา่งตอ่เนื่องตามการควบคมุเพือ่ป้องกันไมใ่หไ้หล
ยอ้นกลับและป้องกันป๊ัมเอาไว ้วาลว์รุ่นนี้สามารถด าเนินการปิด
เร็ว การปิดชา้และก าจัดคอ้นน ้าไดแ้บบบรูณาการ จะไมใ่หเ้กดิ
ความเคลือ่นไหวความดันระบบขึน้ 

สมรรถนะป้องกันความดันแบบเคลือ่นทีข่ ึน้/ลงที่
เป็นอสิระ -2S

สมรรถนะป้องกันความดันแบบเคลือ่นทีข่ ึน้/ลงทีเ่ป็นอสิระ
ของ Bermad สามารถรวมอยูใ่นวาลว์ทีม่สีปรงิ และท าการ
ควบคมุและการปรับวาลว์ในทศิทางการไหลทีถู่กตอ้ง ไมว่า่
สถานะของการควบคมุและการปรับเป็นยังไง ตา่งก็สามารถปิด
วาลว์ไดอ้ยา่งราบรืน่และปิดสนทิกอ่นทศิทางการไหลเปลีย่น

08

ระบบควบคมุปั๊ม

เชค็วาลว์สวงิ
รุน่: 743 EN/ES

วาลว์ควบคมุดว้ยแรงดันน ้าไฮโดรลกิสรุ่์นนี้มสีมรรถนะ
ควบคมุป๊ัมและรักษาความดันรวมทัง้สมรรถนะป้องกันความ
ดัน ซึง่มสีองบทบาทดังนี้ ควบคมุการเปิดปิดเครือ่งโดย
ผ่านสัญญาณไฟฟ้า เมือ่ป๊ัมมกีารเปิดปิดวาลว์จะมบีทบาท
ในการแยกระบบกับป๊ัม และป้องกันไมใ่หเ้กดิ water 
hammer ไมว่า่อัตราการไหลจะเปลีย่นแปลงอยา่งไร เมือ่
วาลว์เปิดจะสามารถรักษาความดันนอ้ยสดุบรเิวณปากป๊ัม
ได ้และสามารถหลกีเลีย่งป๊ัมท างานเกนิปรมิาณอัตราการ
ไหลหรอืระดับการใชพ้ลังงาน

700 SIGMA รุน่



วาลว์อากาศป้องกัน 
water hammer

วาลว์ก าจัด water
hammer

วาลว์ก าจัด water hammer

รุน่: 735-M

วาลว์ก าจัด water hammer รุ่นนี้(ซึง่มอีกีชือ่หนึง่เรยีกวา่วาลว์ควบคมุ
ความเคลือ่นไหวความดัน)ตดิตัง้ในรูปแบบบายพาส ซึง่สามารถเปิดได ้
ทันทเีมือ่ป๊ัมหยดุอยา่งกระทันหัน

วาลว์สามารถเปิดลว่งหนา้และระบายความผันผวนของแรงดันสงูของการ
ไหลยอ้นกลับซึง่จะชว่ยขจัด water hammer วาลว์รุ่นนี้ปิดไดอ้ยา่ง
เสถยีรและราบรืน่ สามารถหลกีเลีย่งการเกดิคอ้นน ้าในตอนปิดวาลว์ได ้
วาลว์ยังสามารถลดความดันสว่นเกนิในระบบ

รุน่: 735-55-M

วาลว์ก าจัด water hammer รุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดนัน ้า
ทีต่ดิตัง้ในรูปแบบบายพาสทีค่วบคมุโดยโซลนิอยดว์าลว์และ
เปิดดว้ยสัญญาณไฟฟ้า กลอ่งควบคมุภายนอก(กลอ่งควบคมุBE
ของBermadหรอืกลอ่งควบคมุอืน่ๆ)จะสั่งงานวาลว์ขดลวด
แมเ่หล็กไฟฟ้าโดยตรงหลังจากไดรั้บสัญญาณค าสั่งทีส่ง่กลบั
โดยสวติชค์วามดันจากนัน้จงึเปิดวาลว์

รุ่น: 735-M
การเปิดดว้ยแรงดนัต า่จะถกูกระตุน้
โดยวาลว์น าร่องไฮดรอลกิ

การตดิต ัง้ตามแบบฉบบั

09

การป้องกนั water hammer 

รุ่น: 735-55-M
การเปิดดว้ยแรงดนัต า่จะถกูกระทบ
ผ่านวาลว์ไฟฟ้าแม่เหล็ก

700 SIGMA รุน่



C70
73Q

C70

720

70F

การตดิต ัง้ตามแบบฉบบั

วาลว์ลดความดนัอยา่งรวดเร็ว

รุน่: 73Q

วาลว์ลดความดันอยา่งรวดเร็วรุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ย
แรงดันน ้าแบบไดอะแฟรม เมือ่ความดันมากกวา่คา่ทีต่ัง้ไว ้
แรงดันสว่นเกนิของระบบจะถกูระบายออก เมือ่ความดันของ
ระบบเพิม่ข ึน้วาลว์รุ่นนี้จะตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
แมน่ย า เมือ่ความดันของระบบสงูขึน้จะปลอ่ยความดัน
สว่นเกนิออกไปในลักษณะเปิดทัง้หมด วาลว์ปิดผนกึอยา่ง
หนาแน่นเพือ่ป้องกันไมใ่หน้ ้าร่ัวออกมา

รุ่น: 835-M
การเปิดดว้ยแรงดนัต า่จะถกู
กระตุน้โดยวาลว์น าร่องไฮดรอลกิ

วาลว์ก าจัด water hammer

รุน่: 835-M รุน่: 835-55-M

วาลว์ก าจัด water hammer รุ่นนี้ตดิตัง้ในรูปแบบบายพาส ซึง่มันสามารถเปิด
ไดท้ันทเีมือ่ป๊ัมหยดุอยา่งกระทันหัน สามารถเปิดวาลว์ลว่งหนา้เพือ่ระบาย
ความผันผวนของแรงดนัสงูของการไหลยอ้นกลับซึง่จะชว่ยขจัด water 
hammer

วาลว์รุ่นนี้ปิดไดอ้ยา่งเสถยีรและราบรืน่ หลกีเลีย่งการเกดิคอ้นน ้าในตอนปิด
วาลว์ วาลว์ยังสามารถลดความดันสว่นเกนิในระบบ

รุ่น800เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดนัน ้าลกูสบู เหมาะส าหรับการใชง้านใน
สภาวะทีม่คีวามดันสงู ตัววาลว์เป็นรูปทรง y หรอืออกแบบเป็นรูปทรงเหลีย่ม 
การออกแบบแบบเสน้ผ่าศนูยก์ลางเต็มรูปแบบสอดคลอ้งกับหลกัการ
พลศาสตรไ์ฮโดรลกิส ์ซึง่ไมม่กีารปิดกัน้เสน้ทางในการไหล ชดุบา่วาลว์และ
สว่นประกอบไดรเวอรม์ชี ิน้สว่นเต็มรูปแบบ สามารถถอดประกอบไดทั้ง้หมดจงึ
ไมจ่ าเป็นตอ้งถอดวาลว์ออกจากทอ่ระหวา่งการบ ารุงรักษา

10

การป้องกนั water hammer 

รุ่น: 835-55-M
การเปิดดว้ยแรงดนัต า่จะถกู
กระทบผ่านวาลว์ไฟฟ้าแม่เหล็ก

700 SIGMA รุน่



วาลว์ลด/รักษาความดัน
รุน่: 730 EN/ES

วาลว์ลด/รักษาความดันรุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดนัน ้า
ไฮโดรลกิสส์ามารถท าหนา้ทีห่นึง่ในสองหนา้ทีต่อ่ไปนี:้ไม่
วา่อัตราการไหลหรอืความดันหลังปิดวาลว์มคีวามผันผวน
และเปลีย่นแปลงอยา่งไร เมือ่วาลว์เปิดจะสามารถรักษา
ความดันทางเขา้วาลว์ใหต้ า่สดุตามการตัง้คา่ไวล้่วงหนา้ 
เมือ่ใชเ้ป็นวาลว์หมนุเวยีน วาลว์นี้สามารถระบายความดัน
สว่นเกนิของระบบทีเ่กนิคา่ทีต่ัง้ไวส้งูสดุ

วาลว์ควบคมุไฟฟ้าแมเ่หล็ก
รุน่: 710 EN/ES

วาลว์ควบคมุไฟฟ้าแมเ่หล็กนี้เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดัน
น ้าไฮโดรลกิสแ์บบไดอะแฟรม ซึง่สามารถท าการเปิดปิด
ทัง้หมดไดผ้่านวาลว์ควบคมุสัญญาณไฟฟ้า ผูใ้ชส้ามารถ
เลอืกวาลว์ควบคมุในรูปแบบแบบปิดถาวร แบบเปิดถาวร
หรอืแบบล็อกไวไ้ด ้

วาลว์ควบคมุอตัราการไหล
รุน่: 770-U EN/ES

วาลว์รุ่นนี้เป็นวาลว์ควบคมุอัตราการไหลไฮโดรลกิส ์ไมว่า่
ความตอ้งการใชน้ ้าหรอืความดันระบบมคีวามเคลือ่นไหว
และการเปลีย่นแปลงอยา่งไร วาลว์รุ่นนี้ตา่งก็สามารถ
รักษาอัตราการไหลสงูสดุทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ได ้

วาลว์ควบคมุทอ่ระเบดิ
รุน่: 790-M EN/ES

วาลว์ควบคมุทอ่ระเบดินี้เป็นวาลว์ควบคมุไฮโดรลกิสแ์บบ
ไดอะแฟรม วาลว์นี้จะปิดอยา่งแน่นหนาเมือ่ตรวจพบวา่การ
ไหลเกนิคา่ทีต่ัง้ไว ้หลังจากปิดแลว้สามารถใชม้อืเปิดได ้
เมือ่คา่อัตราการไหลต า่กวา่คา่ทีต่ัง้ไว ้วาลว์จะเปิดทัง้หมด 
เฮดความดันเสยีจะนอ้ยสดุ ชดุกา้นวาลว์สามารถควบคมุ
ผลกระทบของการเปิดวาลว์และปรับใหเ้ป็นอัตราการไหลที่
ตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งแมน่ย า11

การประยกุตใ์ชใ้นดา้นอืน่ๆ 700 SIGMA รุน่



วาลว์รุน่ 400

วาลว์รุ่น400ของ Bermad เป็นวาลว์ควบคมุดว้ยแรงดันน ้าไฮโดรลกิสแ์บบ
ไดอะแฟรมทีน่่าไวว้างใจได ้ถา้เทยีบกับวาลว์ทีม่โีพรงเดยีวแบบฉบับอืน่แลว้
มขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกวา่ และก็มขีอ้จ ากัดในการใชง้านนอ้ยกวา่ การออกแบบ
ของวาลว์WW-400รวมถงึบา่วาลว์ทีม่เีสน้ผา่ศนูยก์ลางเตม็รูปแบบ การไหล
ของทอ่ราบรืน่ดไีมม่สี ิง่กดีขวางไมม่ซีีโ่ครงและเพลารองรับ ฝาวาลว์สามารถ
ถอดออกไดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็ว สามารถน าไปท าการตรวจสอบและ
การซอ่มแซมรักษาทางออนไลน์อยา่งสะดวกสะบาย ภายในวาลว์ถูก
ออกแบบบนพืน้ฐานเทคโนโลยนีวัตกรรมโดยใชวั้สดทุีท่ าจากยางขัน้สงู
เพือ่ใหไ้ดย้างยดืช ิน้เดยีวทีแ่ขง็แรงและมคีวามยดืหยุน่ ขนาดวาลว์รุ่น400มี
1.5”ถงึ16” ระดับความดันเป็นPN 16

มาตรวัดน ้าไฟฟ้าแมเ่หลก็/เครือ่งวัดอตัราการไหล

มาตรวัดน ้าไฟฟ้าแมเ่หล็ก/เครือ่งวัดอัตราการไหลรุ่นMUT2200ของ Bermad
ใชห้ลักการการเหนี่ยวน าไฟฟ้าแมเ่หล็ก สามารถรักษา0.2%ของความแมน่ย า
การวัดไดภ้ายใตค้วามเร็วอัตราการไหลของเหลวอยูท่ี0่,015m/sถงึ10m/s ซึง่
เป็นการเลอืกทีด่ทีีส่ดุของการวัดดพีารท์ชินัDMAในแพลตฟอรม์น ้าอัจฉรยิะ 
โดยท่ัวไปจะใชส้ าหรับการใชน้ ้าในเทศบาล ชลประทานการเกษตร การจัดการ
น ้าเสยี การขดุเหมอืงแร่และการประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆ ไดรั้บการ
รับรองของน ้าดืม่ระหวา่งประเทศมากมายหลากหลาย เชน่OIML, MID, WRAS
ขนาดของมาตรวัดน ้าไฟฟ้าแมเ่หล็กมDีN 50ถงึDN 300 สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการ(U0/D0)ของสว่นไมท้อ่ตรงกอ่นและหลงัของการตดิตัง้
ขนาดของเครือ่งวัดอัตราการไหลไฟฟ้าแมเ่หล็กม ีDN 15ถงึ DN 2000 ระดับ
ความดันมPีN 16ถงึ PN 40

ถังก าจัด water hammer

ถังก าจัดคอ้นน ้าของ Bermadสามารถชว่ยระบบน ้าดืม่ น ้าทะเลและน ้าเสยี
ป้องกัน water hammer ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ถังก าจัด water hammer 
เป็นสว่นประกอบส าคัญในระบบป้องกันคอ้นน ้า ซึง่สามารถป้องกันคอ้นน ้า
ในสภาพทัง้ความดันบวกและความดันลบได ้ถุงลมนริภัยทีย่ดืหยุน่ภายในถัง
ก าจัด water hammer จะแยกน ้าทีไ่หลเขา้ถังโลหะจากทอ่กับอากาศทีอ่ัด
แน่นลว่งหนา้ในถุง การออกแบบนี้ยดือายกุารใชง้านของระบบ และลดความ
ตอ้งการในการบ ารุงรักษา

ถังก าจัด water hammer สามารถอ านวยปรมิาตรบรรจแุละความดันอัด
ลว่งหนา้ใหถั้งตา่งๆ ได ้วศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ของ Bermadไดใ้ช ้

ซอฟตแ์วรค์ลาสสกิอเมรกิัน kypipeมาท าการวเิคราะหร์ะบบจ าลองคอ้นน ้า
ส าหรับแตล่ะโครงการ หลังจากนัน้ชว่ยลกูคา้ออกแบบเฉพาะแบบVIP

วาลว์อากาศแบบประกอบ

วาลว์อากาศแบบประกอบทีม่คีณุภาพสงูของ Bermadสามารถใชส้ าหรับ
เครอืขา่ยทอ่น ้าและการประยกุตใ์ชต้า่งๆ พวกเขาท าใหอ้ากาศในทอ่วา่ง
เปลา่ในระหวา่งขัน้ตอนการฉีดน ้าชว่ยใหถุ้งลมนริภัยถกูปลอ่ยออกจากทอ่
แรงดันอยา่งมปีระสทิธภิาพและเมือ่ระบายน ้าออกจากทอ่จะฉีดปรมิาณ
อากาศเขา้ไปจ านวนมากเพือ่ป้องกันทอ่น ้า วาลว์อากาศBermadมกีารผนกึ
แน่นทีย่อดเยีย่มภายใตค้วามดันต า่ และมผีลติภัณฑท์ีม่สีมรรถนะดา้นการ
ป้องกันคอ้นน ้าใหเ้ลอืก C70เป็นวาลว์อากาศโลหะ ซึง่ขนาดม2ี”ถงึ12”
ระดับความดนัมPีN 16ถงึPN 40 C30เป็นวาลว์อากาศพลาสตกิ ซึง่ขนาดม1ี”
ถงึ3”ระดับความดันเป็นPN 16
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รุน่อืน่ๆ 700 SIGMA รุน่



ประสทิธภิาพอัตราการไหล/ เฮดความดันเสยี

จัดการกับสิง่สกปรกของน ้าไหลในทอ่

แผนการดัง้เดมิ

แผนการดัง้เดมิ

แผนการของBermad

แผนการของBermad

เน่ืองจากบอลวาลว์แบบดัง้เดมิสรา้งความ
ป่ันป่วนในการไหลไดง้่ายเน่ืองจากลักษณะ
ของรปูรา่งของวาลว์ ซึง่จะท าใหเ้ฮดความ
ดันเสยี และสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ
ของป๊ัมและระบบ วาลว์ชนดิน้ีเสยีพลังงานที่
มคีณุคา่ไปโดยเปลา่ประโยชน ์ซึง่ไม่
เอือ้อ านวยตอ่การท างานของระบบสบูน ้า
และทอ่สง่น ้าระยะไกล

สต๊อปวาลว์แบบดัง้เดมิตอ้งใชแ้ทน่น าเพลา
วาลว์ เน่ืองจากการมซีีโ่ครงค ้าแทน่วาลว์ จะ
มสีิง่สกปรกทีม่ปีรมิาตรขนาดใหญส่ะสมบา้ง
ตามเวลา ในระหวา่งการปรับความดันวาลว์มี
การเปิดปิดสวติซท์ าใหง้่ายตอ่การถกูสิง่
สกปรกเขา้ไปตดิสดุทา้ยอาจท าใหไ้ดรั้บ
ความเสยีหาย

การออกแบบรปูรา่งลักษณะของวาลว์
Bermad 700SIGMA สามารถลดการไหล
แบบป่ันป่วน และเพิม่ประสทิธภิาพการใช ้

พลังงาน25% วาลว์มกีารสญูเสยีแรงดันต า่
มากซึง่สามารถประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการสบู
น ้าและใหป้ระสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน
แรงดันทีส่งูขึน้แกล่กูคา้

การออกแบบนวัตกรรมของวาลว์Bermad 
700SIGMA สามารถน าเพลาจากศนูยก์ลาง
ของวาลว์ ฉะนัน้จงึไมต่อ้งใชซ้ีโ่ครงค ้า สิง่
สกปรกทีม่ขีนาดคอ่นขา้งใหญก่็สามารถผา่น
วาลว์ไดอ้ยา่งอสิระ และไมก่อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใดๆกับวาลว์

การสาธติภาพเคลือ่นไหว

การสาธติภาพเคลือ่นไหว13

เทยีบขอ้ไดเ้ปรยีบกนั

การไหลแบบป่ันป่วน
แรงดันน ้าสูง
สัมประสทิธ ิข์องการไหลนอ้ย (kv)

KV สูงกวา่ลูกลอย
ธรรมดา 25%
จ่ายไฟครึง่ก าลัง

700 SIGMA รุน่



โครงสรา้งโพรงควบคมุ

ชิน้สว่นควบคมุและอืน่ๆ

แผนการดัง้เดมิ

แผนการดัง้เดมิ

แผนการของBermad

แผนการของBermad

สต๊อปวาลว์แบบดัง้เดมิเป็นโครงสรา้งโพรง
เดยีว จะท าใหไ้ดอะแฟรมทีล่ะเอยีดออ่น
สัมผัสกับสิง่สกปรกในน ้า ซึง่กอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายกับไดอะแฟรม ในขัน้ตอนแรกของ
การปิดวาลว์ วาลว์จะตอ้งไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืจากสปรงิซึง่ท าใหส้ญูเสยีแรงดัน
มากและการบ ารงุรักษาในสถานทีท่ าไดย้าก 
คา่ใชจ้า่ยของการเปลีย่นโครงสรา้งเป็นโพรง
คูม่รีาคาแพงมาก และมันเป็นเรือ่งยากทีจ่ะ
น าไปใชใ้นไซต์

ซพัพลายเออรผ์ลติวาลว์ควบคมุสว่นใหญใ่ช ้

ชิน้สว่นทีม่คีณุภาพระดับกลางและมคีวาม
จ ากัดในการเลอืกชิน้สว่น(สว่นมากแตม่วีาลว์
น า บอลวาลว์และวาลว์ไฟฟ้าแมเ่หล็ก) เมือ่
โครงการมคีวามตอ้งการพเิศษทีเ่กนิกวา่
ความตอ้งการของมาตรฐานมักจะเป็นเรือ่ง
ยากทีจ่ะสรา้งใหผ้ลติภัณฑท์ีส่อดคลอ้งกนั 
น่ีอาจเกดิจากการใชว้ศิวกรทีข่าด
ประสบการณใ์นสถานทีเ่กดิเหตุ

วาลว์Bermad 700SIGMA มโีครงสรา้งโพรง
คูแ่บบมาตรฐาน สามารถปกป้องแผน่
ไดอะแฟรมได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งใชส้ปรงิใน
ขัน้ตอนแรกของการปิดวาลว์และงา่ยตอ่การ
เปลีย่นการใชง้านวาลว์และฟังกช์ันตา่งๆใน
พืน้ที ่การก าหนดคา่มาตรฐานน้ีชว่ยใหก้าร
ใชง้านพเิศษไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะใชง้านใน
สภาวะความดันต า่ไดด้มีาก

วาลว์Bermad 700SIGMA ใชเ้ฉพาะชิน้สว่น
ทีม่คีณุภาพสงูสดุและมคีวามหลากหลาย
ของชิน้สว่นควบคมุ วศิวกรประยกุตใ์ช ้

Bermadทีม่ปีระสบการณจ์ะใหค้วามรูร้ะดับ
มอือาชพีตา่งๆแกนั่กออกแบบและ
ผูป้ระกอบการในสถานทีแ่สดงสนิคา้ และจะ
จัดหาอปุกรณช์ิน้สว่นและวาลว์ทีอ่อกแบบ
โดยเฉพาะตามสถานการณท์ีแ่ตงตา่งกัน 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
แพลตฟอรม์น ้าอัจฉรยิะ

การสาธติภาพเคลือ่นไหว

การสาธติภาพเคลือ่นไหว
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[1] วาลว์ควบคุมปั๊มท ีม่สีมรรถนะป้องกนัความดนัเชงิรุก

วาลว์ควบคมุดว้ยแรงดนัน ้าไฮโดรลกิสท์ีม่โีครงสรา้งโพรงคูม่ี
สมรรถนะป้องกันความดนัเชงิรุก สามารถควบคมุการเปิดปิดเครือ่งได ้
โดยผ่านสญัญาณไฟฟ้า
เมือ่ป๊ัมมกีารเปิดปิดวาลว์จะมบีทบาทในการแยกระบบกับป๊ัม และ
ป้องกันไม่ใหเ้กดิ water hammer

[2] วาลว์ควบคุมปั๊มแบบบายพาส

วาลว์ควบคมุป๊ัมไฮโดรลกิสม์สีมรรถนะป้องกันความดนัเชงิรุก
ซึง่จะตดิตัง้โดยรูปแบบบายพาส และจะท างานในขณะเดยีวกันกับ
ขอ้มูลการควบคมุอเิล็กทรอนกิสป๊ั์มน ้าวาลว์จะท างานเมือ่ป๊ัมไดเ้ปิด
ปิด และจะป้องกันส ิง่สกปรกไหลผ่านและป้องกัน water hammer

[3] วาลว์ก าจดั water hammer

วาลว์ก าจัด water hammer ควบคมุโดยพลงังานน ้าหรอืพลังงาน
ไฟฟ้า ตดิตัง้วาลว์โดยรูปแบบบายพาส สามารถปลอ่ยความดนัที่มาก
เกนิไป เพือ่ป้องกันความผันผวนของแรงดนัมาก วาลว์สามารถ
เหนีย่วน าถงึความดนัของระบบ เปิดเมือ่ป๊ัมหยุดอย่างกระทันหันท าให ้
ความดนัลดลงอย่างรวดเร็วหรอืเมือ่ป๊ัมหยุดท างานจะถกูควบคมุโดย
สญัญาณไฟฟ้าเพือ่ใหเ้ปิดทันที
วาลว์ทีเ่ปิดไวล้ว่งหนา้สามารถระบายความผันผวนของแรงดนัสูงเพือ่
ก าจัด water hammer ได ้
ปิดไดอ้ย่างราบรืน่และรวดเร็วหลงัจากปลอ่ยแรงดนัสงู ป้องกันความ
ผันผวนของแรงดนั

[4] วาลว์อากาศแบบประกอบ

วาลว์อากาศแบบรวมกันC70เหมาะส าหรับการใชง้านในระบบน ้าตา่งๆ 
เมือ่ระบบฉดีน ้า วาลว์อากาศจะระบายอากาศในท่อเป็นปรมิาณมากได ้
อย่างรวดเร็ว ในสภาวะระบบมคีวามดนั วาลว์อากาศจะปลอ่ยอากาศ
ในท่อในปรมิาณนอ้ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หลงัจากระบบปลอ่ย
อากาศไดห้มด วาลว์อากาศจะสดูอากาศเป็นปรมิาณมากเขา้

วัดอากาศ เมือ่ระบบระบายอากาศ วาลว์ดดูอากาศเขา้ไปเป็นปรมิาณมาก
วาลว์รุ่นนีใ้ชก้ารออกแบบแบบล ้าสมัย มคีวามสามารถในการปิดผนกึทีด่ ี มรูีระบาย
อากาศอย่างรวดเร็ว มไีมโครวาลวป์ลอ่ยอากาศแบบอัตโนมัตแิละอุปกรณ์ตดิตัง้
ป้องกัน water hammer วาลว์สามารถป้องกันการสะสมของอากาศ ป้องกันการ
เกดิความดนัลบและป้องกัน water hammer ได ้เมือ่วาลว์ปลอ่ยอากาศจะชว่ยลด
การพ่นน ้าออกมาอย่างมปีระสทิธภิาพ
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[5] ถงัก าจดั water hammer

ถงัก าจัด water hammer ทีม่ไีสภ้ายในสามารถป้องกันคอ้นน ้าได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ใชใ้นระบบชลประทานและระบบน ้าเสยี ถงัก าจัด 
water hammer ใหก้ารป้องกันส าหรับระบบทัง้หมด หลกีเลีย่งการ
เกดิคอ้นน ้าความดนับวกและคอ้นน ้าความดนัลบ
ไสภ้ายในของถงัก าจัด water hammer แยกอากาศธาตกุับของเหลว
ออกจากกันโดยสิน้เชงิ เพราะฉะนัน้ผลติภัณฑม์อีายุการใชง้านที่
ทนทานและไม่ตอ้งซ่อมแซมรักษาเป็นประจ า

[6] ปั๊มน า้และเครือ่งควบคุมวาลว์

เครือ่งควบคมุBermadใชใ้นการควบคมุช ิน้สว่นควบคมุ
ของสถานป๊ัีมในจังหวะเดยีวกัน การตดิตัง้และปฏบิัตงิาน
ของเครือ่งควบคมุตา่งก็ง่ายและสะดวกมาก เครือ่งควบคมุมี
โหมดการท างานทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้หลายโหมด ซึง่แสดง
ถงึประสบการณ์อันยาวนานในดา้นการควบคมุสถานีสบู
น ้าBermad

เคร ือ่งควบคุมป้องกนั water hammer มอีุปกรณ์ก าเนดิ
ไฟฟ้าUPS

เครือ่งควบคมุป้องกัน water hammer สว่นใหญจ่ะใชใ้นวาลว์ก าจัดคอ้นน ้าของสถานี
สบูน ้า มแีหลง่จ่ายไฟส ารองUPSอย่างตอ่เนือ่งและแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟได ้ เครือ่ง
ควบคมุสามารถตดิตัง้ในแผงควบคมุป๊ัมไดอ้ย่างง่ายดาย เมือ่ไฟดบั เครือ่งควบคมุจะ
สมัผัสวาลว์ไฟฟ้าแม่เหล็กทันทซีึง่จะท าใหร้ะบบท างานเป็นระยะเวลาทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ 
เพือ่ก าจัดคอ้นน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ



วศิวกรประยกุต ์ Bermad ใชซ้อฟตแ์วรว์เิคราะหไ์ฮโดรลกิสช์ัว่คราว
ทีทั่นสมัยทีส่ดุและซอฟตแ์วรพ์เิศษทีค่น้ควา้ผลติขึน้เองเพือ่
ด าเนนิการวเิคราะหค์อ้นน ้าและการค านวณขนาดวาลว์อากาศ เพือ่
สง่เสรมิการออกแบบระบบใหด้ทีีส่ดุและป้องกนัคอ้นน ้าใหม้ี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ

วศิวกร Bermadใชซ้อฟตแ์วรท์ ีเ่ป็นหลกัดงัน ี้
■ KYPipe - ซอฟตแ์วรว์เิคราะห ์water hammer
■ BERMAD AIR –ซอฟตแ์วรก์ารค านวณและการเลอืกประเภท
วาลว์อากาศ

■ BERMAD SIZING – ซอฟตแ์วรส์ าหรับการค านวณการเลอืก
วาลว์

■ BERSOFT

KYPipe - ซอฟตแ์วรว์เิคราะห ์water hammer
วัตถปุระสงคข์องการวเิคราะห ์water hammer คอืใหแ้น่ใจวา่
การป้องกันแรงดันไดด้ทีีส่ดุ ใหรั้บรองวา่ระบบอยูภ่ายใต ้
สภาพแวดลอ้มทีม่ั่นคงและเปลีย่นแปลงตา่งกส็ามารถท างาน
ไดอ้ยา่งปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ
ขัน้ตอนการวเิคราะห ์water hammer ประกอบดว้ยดังน้ี
■ สรา้งแบบจ าลองการวเิคราะห ์water hammer และยนืยัน
พารามเิตอร(์สภาวะมั่นคง)

■ ไมม่าตรการการป้องกนั water hammer ใดๆท าการวเิคราะหก์าร
เปลีย่นแปลงชั่วคราวของพลังงานน ้า

■ ใชม้าตรการการป้องกัน water hammer และท าการทดสอบ 
สรา้งแผนการทีด่เียีย่มทีส่ดุ

■ ใหร้ายงานการวเิคราะหท์ีค่รอบคลมุ รวมทัง้แนะน าผลติภัณฑแ์ละ
การตัง้คา่พารามเิตอรผ์ลติภณัฑ์

BERMAD AIR –ซอฟตแ์วรก์ารค านวณและการเลอืกประเภท
วาลว์อากาศ
ซอฟตแ์วรน้ี์เป็นซอฟตแ์วรท์ี ่BERMAD คน้ควา้ผลติขึน้เอง ซึง่ใชส้ าหรับ
การตดิตัง้ต าแหน่งวาลว์อากาศทีเ่หมาะสม การค านวณและการเลอืก
ประเภทวาลว์อากาศของโครงการโดยละเอยีด
ซอฟตแ์วรน้ี์เป็นเครือ่งมอืการออกแบบระดับวศิวกรรม ซึง่สามารถชว่ยนัก
ออกแบบทกุคนเขา้ใจขอ้มลูทกุดา้นในการเลอืกวาลว์อากาศ
ซอฟตแ์วรม์หีนา้เว็บผูใ้ชท้ีเ่รยีบง่ายและวธิกีารค านวณทีช่ัดเจน ซึง่จะ
ชว่ยผูใ้ชเ้ขา้ใจผลการค านวณขัน้สดุทา้ยลกึซึง้มากยิง่ขึน้

แบบจ าลอง KYPipe
กรอบคลืน่ของความดนัใน
สภาวะม ีwater hammer

ออกแบบซอฟตแ์วรท์ีใ่ช ้
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ใชส้ าหรับวาลว์อากาศแบบรวมกันทีจั่ดการน ้าเสยีและน ้าทีไ่มใ่ชแ้ลว้ 

ชดุวาลว์อากาศจัดการน ้าเสยีBermadทีม่คีณุภาพสงู เหมาะส าหรับใชก้ับวาลว์อากาศแบบรวมทีเ่หมาะสมกบั
การท างานเครอืข่ายท่อน ้าเสยีและน ้าทีไ่มใ่ชแ้ลว้ทุกชนดิ พวกมันปล่อยอากาศออกมาในชว่งระหวา่งเตมิน ้าเขา้
ท่อ ท าใหส้ามารถปล่อยอากาศและฟองน ้าออกจากทอ่ทีเ่พิม่ความดันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนียั้ง
สามารถป้องกันท่อไดโ้ดยอนุญาตใหอ้ากาศปรมิาณมากเขา้ไปในท่อเมือ่ระบบระบายน ้าหมดหรอืทอ่ระเบดิ
วาลว์อากาศเหล่านีอ้าศัยการออกแบบพลศาสตรท์างอากาศทีทั่นสมัยโครงสรา้งป้องกันแรงกระแทกและการ
ปิดวาลว์ทีม่รีคูู่อยา่งประณีต ซึง่สามารถใหส้มรรถนะการป้องกนัทีด่เียีย่ม ป้องกันการสะสมของอากาศและ
อากาศธาตุทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิปรากฏการณ์คอ้นน ้าอยา่งรนุแรง และปิดผนกึอยา่งแน่นหนาป้องกนัไมใ่หน้ ้าร่ัวไหล
ภายใตส้ภาวะทีม่คีวามดันต ่า

มาตรวัดน ้าไฟฟ้าแมเ่หล็ก/เครือ่งวัดอัตราการไหล

มาตรวัดน ้าไฟฟ้าแมเ่หล็ก/เครือ่งวัดอตัราการไหลรุน่MUT2200ของ Bermadใชห้ลักการการเหนีย่วน าไฟฟ้า
แมเ่หล็ก สามารถรักษา0.2%ของความแมน่ย าการวัดไดภ้ายใตค้วามเร็วอัตราการไหลของเหลวอยู่ที0่,015m/s
ถงึ10m/s ซึง่เป็นการเลอืกทีด่ทีีส่ดุของการวัดดพีารท์ชัินDMAในแพลตฟอรม์น ้าอัจฉรยิะ โดยท่ัวไปจะใช ้

ส าหรับการใชน้ ้าในเทศบาล ชลประทานการเกษตร การจัดการน ้าเสยี การขุดเหมอืงแรแ่ละการประยกุตใ์ชใ้น
อตุสาหกรรมต่างๆ ไดรั้บการรับรองของน ้าดืม่ระหวา่งประเทศมากมายหลากหลาย เชน่OIML, MID, WRAS

ถังก าจัด water hammer 

ถังก าจัดคอ้นน ้าของ Bermadสามารถชว่ยระบบน ้าดืม่ น ้าทะเลและน ้าเสยีป้องกัน water hammer ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ถังก าจัด water hammer เป็นสว่นประกอบส าคัญในระบบป้องกันคอ้นน ้า ซึง่สามารถป้องกันคอ้น
น ้าในสภาพทัง้ความดันบวกและความดันลบได ้ถงุลมนริภัยทีย่ดืหยุน่ภายในถังก าจัด water hammer จะแยก
น ้าทีไ่หลเขา้ถังโลหะจากทอ่กบัอากาศทีอ่ัดแน่นลว่งหนา้ในถงุ การออกแบบนีย้ดือายกุารใชง้านของระบบ และ
ลดความตอ้งการในการบ ารงุรักษา
ถังก าจัด water hammer สามารถอ านวยปรมิาตรบรรจแุละความดันอัดล่วงหนา้ใหถั้งตา่งๆ ได ้วศิวกรที่มี
ประสบการณ์ของ Bermadไดใ้ชซ้อฟตแ์วรค์ลาสสกิอเมรกินั kypipeมาท าการวเิคราะหร์ะบบจ าลองคอ้นน ้า
ส าหรับแต่ละโครงการ หลังจากนัน้ชว่ยลูกคา้ออกแบบเฉพาะแบบVIP



ระบบรักษาความดนัใหค้งที/่ลดความดนั
[1] วาลว์อากาศแบบรวมกนั รุน่C70

จะมกีารปลอ่ยอากาศเป็นปรมิาณมากในชว่งเริม่ตน้ของ
การฉดีน ้าเขา้ท่อและปลอ่ยฟองอากาศเล็กในน ้าก่อน
น ้าไหลผ่านเครือ่งวัดและวาลว์ของระบบ

[1]

[1]
[2][3]

[4]

[2]
[5]

[6]

[3]

[4]

[2] เคร ือ่งกรอง รุน่70F

ก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหายใดๆทีอ่าจเกดิข ึน้กับวาลว์ลด
ความดนัหรอืช ิน้สว่นละเอยีดและบอบบางของระบบ ขัน้
แรกจะสะสมส ิง่สกปรกทีม่ปีรมิาตรคอ่นขา้งใหญท่ีผ่สม
กับน ้าไหลในท่อและไม่อนุญาตใหไ้หลผ่าน

[3] วาลว์ลดความดนัแบบบายพาส 
รุน่720

เมือ่วาลว์ลดแรงดนัหลกัมขีนาดคอ่นขา้งใหญ ่แตใ่น
บางกรณี(เชน่ การใชน้ ้าในกลางคนืและวันหยุด
เทศกาล)อัตราการไหลทีจ่ าเป็นนอ้ยมาก ขอแนะน าให ้
ใชว้าลว์ลดแรงดนัขนาดเล็กอกีชดุหนึง่ เพือ่รับมอืกับ
การไหลปรมิาณนอ้ยในลกัษณะทีม่คีวามเสถยีรภาพ
มากขึน้และถกูตอ้งแม่นย ามากขึน้ ในขณะเดยีวกันยัง
สามารถใชเ้ป็นวาลว์ส ารองเมือ่วาลว์ลดความดนัหลกั
เกดิการขดัขอ้งชัว่คราว
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[4] วาลว์ลดความดนัหลกั รุน่720

ไม่ว่าความดนักระแสน ้าตอนบนหรอืสภาพการไหลจะ
เปลีย่นแปลงอย่างไร คา่ความดนักระแสน ้าตอนลา่ง
สามารถลดและรักษาไวอ้ย่างคงทีไ่ด ้หลงัจากไดต้ดิตัง้
เครือ่งควบคมุทางไกลอัจฉรยิะทีม่ฟัีงชัน่บลทููธ วาลว์ลด
ความดนัสามารถด าเนนิการสลบัการลดความดนั/รักษา
ความดนัใหค้งทีต่อ่คา่ความดนัทีต่ัง้คา่ไวห้ลายคา่ภายใน 
24 ชัว่โมงตอ่วัน ซึง่มันเป็นอุปกรณ์การควบคมุแรงดนัที่
ส าคญัมากในการจัดการการร่ัวไหลในเครอืขา่ยท่อ

ระบบควบคมุระดบัของเหลว
[1] วาลว์อากาศแบบรวมกนั รุน่C70

จะมกีารปลอ่ยอากาศเป็นปรมิาณมากในชว่งเริม่ตน้
ของการฉดีน ้าเขา้ท่อและปลอ่ยฟองอากาศเล็ก
ในน ้าก่อนน ้าไหลผ่านเครือ่งวัดและวาลว์ของระบบ

[2] เคร ือ่งกรอง รุน่70F

ก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหายใดๆทีอ่าจเกดิข ึน้กับวาลว์
ควบคมุระดบัของเหลวหรอืช ิน้สว่นละเอยีดและบอบบาง
ของระบบ ขัน้แรกจะสะสมส ิง่สกปรกทีม่ปีรมิาตรคอ่นขา้ง
ใหญท่ีผ่สมกับน ้าไหลในท่อและไม่อนุญาตใหไ้หลผ่าน

[3] วาลว์ควบคุมระดบัของเหลว รุน่750-66

ควบคมุระดบัน ้าในแทง้คโ์ดยใชทุ้่นภายนอกทีต่ดิตัง้บนผนังแทง้ค์
น ้า# บอลวาลว์66 เป็นระบบระดบัของเหลวคู ่ซ ึง่สามารถตดิตัง้ใน
ถงัภายนอกไดอ้ย่างง่ายดาย ลกูลอยก็สามารถเลอืกประเภทไฟฟ้า
หรอืแบบปรับได ้

[4] วาลว์อากาศแบบรวมกนั รุน่ C30

ทีด่า้นบนของท่อตอ้งตดิวาลว์อากาศแบบรวมกันชดุทีส่อง 
ซึง่เป็นส ิง่จ าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจว่าระบบการฉดีน ้าของแทง้คน์ ้า
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามเสถยีรภาพ เนือ่งจาก
จุดสงูสดุในระบบนีม้ักจะกักเก็บมวลอากาศของชว่งเวลาหนึง่ 
และจะมผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการเตมิน ้าเต็ม

[5] วาลว์ลดแรงดนัอยา่ง
รวดเร็ว รุน่73Q

วาลว์บายพาสฉุกเฉนิ ซึง่คา่แรงดนัทีต่ัง้คา่
ไวส้งูกว่าคา่แรงดนัการท างานของระบบ
มาตรฐาน เมือ่แรงดนัทีเ่กดิข ึน้จรงิของ
ระบบเพิม่ข ึน้สงูกว่าแรงดนัทีต่ัง้คา่ไวอ้ย่าง
ฉับพลนั วาลว์จะเปิดระบายน ้าอย่างรวดเร็ว
เพือ่ปกป้องท่อและช ิน้สว่นในท่อ และ
หลกีเลีย่งท่อระเบดิ

[6] วาลว์อากาศแบบรวมกนั 
รุน่C70

จ าเป็นตอ้งมวีาลว์อากาศแบบรวมกันทีส่องอยู่
ทีช่อ่งทางออกของระบบเพือ่ก าจัดอากาศที่
สดูเขา้ไปซึง่เกดิข ึน้ในระหว่างกระบวนการ
คลายการบบีอัดและดดูเขา้การลดแรงดนัทีม่ี
การกระท ากับวาลว์ลดแรงดนั C70 ยัง
สามารถป้องกันไม่ใหเ้กดิสภาวะสญูญากาศที่
เกดิจากการปิดวาลว์ลดแรงดนัหรอืวาลว์แยก
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หลกัการท างาน

รูปแบบเปิด-ปิด

โหมดปรบัผา่น 3 วาลว์– ลดความดัน

โหมดปรบัผา่น 2 วาลว์– ลดความดัน

ต าแหนง่ปิด

ความดันของระบบเขา้สูโ่พรง
ควบคมุ ความดันในโพรงควบคมุจะ
เพิม่ข ึน้ วาลว์ปิดและซลีจะปิดอยา่ง
แน่นหนา โดยไมม่นี ้าร่ัวไหล

ต าแหนง่ปิด

วาลว์น าจะตอบสนองตามแรงดันหลัง
ปิดวาลว์เพือ่ใหแ้รงดันของระบบเขา้สู่

โพรงควบคมุดา้นบน การออกแบบเป็น
โพรงคูส่ามารถท าใหส้มรรถนะศนูย์
อัตราการไหลปิดไดส้ าเร็จ

ต าแหนง่ปิด

ความดันของระบบสะสมในโพรง
ควบคมุทีไ่มส่ามารถออกไปได ้ เมือ่
ความดันโพรงควบคมุเพิม่ข ึน้ วาลว์
จะปิดสนทิและป้องกันการร่ัว 

ต าแหนง่เปิด

ความดันในโพรงควบคมุดา้นบนจะถกู
ระบายออกสูบ่รรยากาศหรอืบรเิวณ
ความดันต า่ ความดันของระบบ
ท างานบนดสิกว์าลว์ วาลว์จะเปิด

ปรบัต าแหนง่

เมือ่ความดันหลังปิดวาลว์เทา่กับคา่ทีต่ัง้
ไว ้อปุกรณ์ป๊ัมวาลว์น าจะปิดชอ่งวาลว์
ทัง้หมด วาลว์หลักยังคงรักษาสภาวะ
เสถยีรภาพและสมดลุอยู ่วาลว์น าจะ
ควบคมุความดันของโพรงควบคมุตาม
การเปลีย่นแปลงของความดันหลงัปิด
วาลว์ เพือ่ใหว้าลว์ปรับระดับการเปิดและ
เพือ่รักษาความดันทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้

ปรบัต าแหนง่

วาลว์น ารับรูก้ารเปลีย่นแปลงของ
ความดันระบบและจะท าการเปิดหรอื
ปิดตาม วาลว์น าจะควบคมุความดนั
สะสมของโพรงควบคมุดา้นบน เพือ่
ปรับวาลว์หลักใหอ้ยูใ่นระดับการเปิด
และรักษาคา่ความดันทีก่ าหนดไว ้

เปิดดว้ยความดนัต า่

ความดันของระบบเขา้สูโ่พรงควบคมุ
ดา้นลา่ง ความดันของโพรงควบคมุ
ดา้นบนระบายออก ในขณะเดยีวกันความ
ดันระบบผลักดสิกว์าลว์ วาลว์จะเปิด

ต าแหนง่เปิด

เมือ่ความดันหลังปิดวาลว์เทา่กับคา่ทีต่ัง้ไว ้
อปุกรณ์ป๊ัมวาลว์น าจะท าใหค้วามดันไหล
เขา้ไปโพรงควบคมุและวาลว์จะเปิด
ทัง้หมด เฮดความดันในขณะนีเ้สยีหาย
นอ้ยสดุ ความดันหลังปิดวาลว์สงูสดุ วาลว์
โพรงควบคมุคูใ่ช3้ชอ่งทางควบคมุท างาน 
เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งทีว่าลว์จะตดิขัด

ต าแหนง่เปิด

เมือ่วาลว์น าเปิดความดันของระบบจะถูก
ปลอ่ยออกมาจากโพรงควบคมุดา้นบน 
ความดันในโพรงควบคมุดา้นบนจะลดลง 
ความดันระบบทีท่ างานกับโพรงควบคมุ
ดา้นลา่งและดสิกว์าลว์ท าใหว้าลว์เปิด
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การกดักรอ่นแบบรพูรนุ
การกัดกรอ่นแบบรพูรนุมอีทิธพิลตอ่วาลว์ควบคมุและ
สมรรถนะระบบอยา่งชัดเจน
เมือ่ความดันอทุกสถติถงึความดันการระเหยของของเหลว 
ฟองอากาศจะเกดิขึน้และเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และฟองอากาศจะ
เคลือ่นทีไ่ปยังกระแสน ้าตอนลา่งเมือ่ถงึแทน่วาลว์ ความดันสงูจะท า
ใหฟ้องอากาศแตกออกอยา่งรวดเร็ว
การแตกของชอ่งแก๊สซฟิิเคชั่นท าใหเ้กดิคอ้นน ้าความดันสงู
ไมโครไอพน่และความรอ้นสงู ท าใหช้ิน้สว่นวาลว์และทอ่กระแสน ้า
ตอนลา่งถกูสกึกรอ่น ในขัน้ตอนสดุทา้ย การแตก
ของโพรงและการระเหยของน ้าท าใหก้ารไหลถกูสกัดกัน้

สตูรค านวณการกัดกรอ่นแบบรพูรนุท่ัวไป
ในอตุสาหกรรมวาลว์มดัีงน้ี：
 = (P2-Pv) / (P1-P2)

* หากสนใจรูน าการไหลของความดนัตา้นกลบั จากขอ้มูลกราฟขา้งตน้ซึง่มา
จากดสิกว์าลว์แบบพืน้ราบของ Bermad Bermadยนิดใีหค้ าปรกึษาา

ผงัการกดักรอ่นแบบรพูรนุ

700 SIGMA EN (หน่วยเมตรกิ) 700 SIGMA ES (หน่วยเมตรกิ)

กรงป้องกนัการกดักรอ่นแบบรพูรนุ

กรงเดีย่ว -C1

กรงเดีย่ว Bermadใชส้ าหรับ
การลดการกัดกรอ่นแบบรู
พรนุ เสยีงรบกวนและการ
ส่ันสะเทอืน และเหมาะ
ส าหรับการท างานใน
สภาพแวดลอ้มทีม่คีวาม
แตกตา่งแรงดันสงูและระบบ
การลดความดันอัจฉรยิะ

กรงคู ่-C2

กรงคู ่Bermadใชส้ าหรับการ
ลดการกัดกรอ่นแบบรพูรนุ 
เสยีงรบกวนและการ
ส่ันสะเทอืน และเหมาะ
ส าหรับการท างานในสภาพแวดลอ้ม
ทีม่คีวามแตกตา่งของแรงดันสงูมาก
และระบบการลดความดันอัจฉรยิะ

ในน้ี：
 = Sigma ดัชนีการกัดกรอ่นแบบรพูรนุ, จ านวนไรม้ติิ
P1 = ความดันทางเขา้วาลว์, คา่สัมบรูณ์

P2 = ความดันหลังปิดวาลว์, คา่สัมบรูณ์

Pv = ความดันไอของเหลว, คา่สัมบรูณ์

(น ้า, 18°C = 0.02 bar-a); 65°F = 0.3 psi-a)

หมายเหต：ุ

1. ISAสตูรดัชนีการกัดกรอ่นแบบรพูรนุ

 ISA = (P1-Pv) / (P1-P2), เทา่กับ +1

2. ขอ้มลูในผังดา้นลา่งเป็นเพยีงคูม่อืท่ัวไป
3. หากคณุตอ้งการทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพของระบบและสมรรถนะ
วาลว์ควบคมุ โปรดปรกึษากับเจา้หนา้ที ่Bermad

ความดนัทางเขา้วาลว์(bar –g)ความดนัทางเขา้วาลว์(bar –g)

พืน้ท ีค่วามเสยีหายเกดิจาก
การกดักรอ่นแบบรพูรุน

พืน้ท ีค่วามเสยีหายเกดิจาก
การกดักรอ่นแบบรพูรุน

ค
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ลกัษณะกรงป้องกนัการกดักรอ่นแบบรพูรนุ



วสัดมุาตรฐาน
• ร่างวาลว์ ฝาวาลว์และแผ่นกัน้：อพีอกซเีคลอืบเหล็กหลอ่เหนยีว EN 1563หรอืASTM A-536

•สารยดืหยุ่น: ยางไนไตรลม์คีวามทนทานสงู
•ช ิน้สว่นโลหะภายใน: เหล็กกลา้ไรส้นมิ 
•ตลบัลกูปืนวาลว์: บรอนซ์

•ตามทีต่อ้งการอ านวยวัสดอุืน่ๆ

พารามเิตอรท์างเทคนคิ

แผน่ไดอะแฟรม

สกรูบา่วาลว์

ฝาวาลว์

แหวนรูปทรงO

แผน่ก าหนดต าแหน่ง

โช๊คอัพทรงV – ชิน้เลอืก

ตลับลกูปืน

แหวนรูปทรงO

สกรูตลับลกูปืน

แหวนรูปทรงO

แหวนรูปทรงO

แหวนรูปทรงO

ฝาครอบปลั๊กวาลว์

แหวนรูปทรงO

แหวนรองรับของสกรูล็อคเพลาวาลว์

แผน่รองรับดสิกว์าลว์
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แผนผังวาลว์รุน่ 700 
แหวนรองรับสกรูหว่ง

สลักเกลยีวฝาวาลว์และปะเก็น

ฝาโลหะครอบทอ่วาลว์

แหวนสลักเกลยีว

แหวนรองรับของสกรูและปะเก็นฝาวาลว์

สปรงิ

แผน่วาลว์

แหวนปิดผนกึ

แผน่ไดอะแฟรม

ไดอะแฟรม

น็อตตัวเมยียดึกา้นบอกต าแหน่งวาลว์

น็อตตัวเมยียดึเพลาวาลว์

น็อตตัวเมยียดึดสิกว์าลว์

บา่วาลว์

แหวนรูปทรงO

แหวนปิดผนกึล็อค

น็อตตัวเมยีและปะเก็น

ตัววาลว์

ชอ่งตดิตัง้ช ิน้สว่นควบคมุ

แหวนรูปทรงO

เพลาวาลว์

ชอ่งตดิตัง้ช ิน้สว่นควบคมุ

700 SIGMA รุน่

ระดบัความดนั
รหสั 

Bermad
มาตรฐานการ
เชือ่มตอ่

ระดบัความดนั
เหล็กหล่อเหนยีว 

ASTM A-536  
หรอื EN 1563

เหล็กหล่อ
ASTM A-216-WCB 
หรอื EN 10083-1

เหล็กกลา้ไรส้นมิ
ASTM A-743-CF8M 
หรอื EN 10088-1

นกิเกลิอลูมเินยีมบรอนซอ์ลัลอย 
ASTM B-148 C 95800  หรอื 

BS-EN 1400-AB-2

10 ISO PN 10 25 bar 25 bar 25 bar 16 bar

16 ISO PN 16 25 bar 25 bar 25 bar 16 bar

25 ISO PN 25 25 bar 25 bar 25 bar 25 bar

A5 ANSI # 150 250 psi 285 psi 285 psi 250 psi

A3 ANSI # 300 400 psi 400 psi 400 psi 400 psi

PH BSP (Rp ISO 7/1) เสน้เกลยีวบนตะปคูวง 25 bar 25 bar 25 bar 25 bar

NH N P T เสน้เกลยีวบนตะปคูวง 400 psi 400 psi 400 psi 400 psi



แผนผังวาลว์รุน่ 800

วสัดมุาตรฐาน
• ร่างวาลว์：อพ็ีอกซีเ่คลอืบเหล็กกลา้คารบ์อน，เหมาะส าหรับEN10083-1หรอื ASTM A-216-WCB

• สารยดืหยุ่น：ยางไนไตรลม์คีวามทนทานสูง

• ฝาวาลว์ ลูกสูบและชิน้ส่วนโลหะภายใน：เหล็กกลา้ไรส้นมิ

• ตลบัลกูปืนวาลว์：บรอนซ์

ตามทีต่อ้งการอ านวยวัสดอุืน่ๆ

ระดบัความดนั
รหสั

Bermad
มาตรฐานการ
เชือ่มตอ่

ระดบัความดนั
เหล็กหล่อเหนยีว ASTM A-536 

หรอื EN 1563

เหล็กหล่อ
ASTM A-216-WCB 
หรอื EN 10083-1

เหล็กกลา้ไรส้นมิ
ASTM A-743-CF8M 
หรอื EN 10088-1

นกิเกลิอลูมเินยีม
บรอนซอ์ลัลอย ASTM B-
148 C 95800  หรอื BS-
EN 1400-AB-2

10 ISO PN 10 25 bar 25 bar 25 bar 16 bar

16 ISO PN 16 25 bar 25 bar 25 bar 16 bar

25 ISO PN 25 25 bar 25 bar 25 bar 25 bar

40 ISO PN 40
25 bar DN400 ถงึ DN600
40 bar DN40 ถงึ DN350

40 bar 40 bar -

A5 ANSI # 150 250 psi 285 psi 285 psi 250 psi

A3 ANSI # 300 400 psi 400 psi 400 psi 400 psi

A4 A N S I # 400
400 PSI  16'' ถงึ 24''
600 PSI  1.5'' ถงึ 14''

600 psi 500 psi -

PH B S P (Rp ISO 7/1) เสน้เกลยีวบนตะปคูวง 25 bar 25 bar 25 bar 25 bar

NH N P T เสน้เกลยีวบนตะปคูวง 400 psi 400 psi 400 psi 400 psi
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พารามเิตอรท์างเทคนคิ

สลักเกลยีวฝาเกลยีววาลว์

น็อตตัวเมยียดึกา้นบอกต าแหน่งวาลว์

แหวนปิดผนกึลกูสบู

ลกูสบู

ฝาโลหะครอบทอ่วาลว์

แหวนรูปทรงO

เพลาวาลว์

แหวนรูปทรงO

แผน่วาลว์

น็อตตัวเมยียดึดสิกว์าลว์

แหวนปิดผนกึ

กรูดสิกว์าลว์

สกรูบา่วาลว์

แหวนสลักเกลยีว

น็อตตัวเมยี
และปะเก็น

ตัววาลว์

ชอ่งตดิตัง้
ช ิน้สว่นควบคมุ

ชอ่งทางระบายน ้า

ฝาครอบปลั๊กวาลว์

แหวนรูปทรงO

ฝาวาลว์／กระบอกลม

น็อตตัวเมยียดึเพลาวาลว์

แหวนปะเก็น

ตลับลกูปืน

สกรูตลับลกูปืน

แหวนรูปทรงO

สกรูล๊อคเพลาวาลว์

แหวนปะเก็นดสิกว์าลว์

โช๊คอัพทรงV – ชิน้เลอืก

บา่วาลว์

ชอ่งตดิตัง้ช ิน้สว่นควบคมุ

700 SIGMA รุน่



700ES

ลักษณะการไหล

ความแตกตา่งความดันและการค านวณอัตราการไหล

DN 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500

700EN/800
วาลว์ทรง Y ดสิก์
วาลว์แบบพืน้ราบ

Kv 42 50 115 200 460 815 1,250 1,850 1,990 3,310 3,430 3,550

K 2.3 3.9 4.9 3.9 3.7 3.8 3.9 3.7 5.9 3.7 5.5 7.8

Leq - m 4.3 10.3 21.6 23 37.5 53.9 70 85.6 159.9 112.7 204.8 323.8

700EN/800
วาลว์ทรง Y 
โชค๊อัพทรง V

Kv 36 43 98 170 391 693 1,063 1,573 1,692 2,814 2,916 3,018

K 3.1 5.4 6.7 5.4 5.2 5.2 5.4 5.1 8.2 5.1 7.6 10.8

Leq - m 6 14.3 29.9 31.9 51.9 74.6 96.8 118.4 221.3 155.9 283.5 448.1

700EN/800
วาลว์ทรงเหลีย่ม 
ดสิกว์าลว์แบบพืน้
ราบ

Kv 46 55 127 220 506 897 1,375 2,035 2,189 3,641 3,773 N/A

K 1.9 3.2 4 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 4.9 3 4.5 N/A

Leq - m 3.6 8.5 17.8 19 31 44.6 57.8 70.7 132.1 93.1 169.3 N/A

700EN/800
วาลว์ทรงเหลีย่ม
ปลั๊กอุดรูปทรงV

Kv 39 47 108 187 430 762 1,169 1,730 1,861 3,095 3,207 N/A

K 2.6 4.5 5.6 4.5 4.3 4.3 4.5 4.2 6.8 4.2 6.2 N/A

Leq - m 5 11.8 24.7 26.4 42.9 61.7 80 97.9 182.9 128.9 234.3 NA
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พารามเิตอรท์างเทคนคิ

Kv = สมัประสทิธิก์ารไหลวาลว์ (ΔP=อัตราการไหลของ1bar)

Q = อัตราการไหล (m3/h)

ΔP = ความแตกตา่งความดัน (bar) Cv = 1.155 Kv

700 SIGMA รุน่

เครือ่งวัดอัตราการไหล

700EN/800EN

อัตราการไหล- m3/h

ค
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อัตราการไหล- m3/h



ขนาดและน ้าหนัก

700 SIGMA EN

800 SIGMA EN

700 SIGMA ES

ขนาด
inch 1.5" 2" 2.5" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 16"

mm 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400

L mm 230 230 290 310 350 480 600 730 850 1100

W mm 155 165 180 210 255 320 400 480 570 815

h* mm 81 86 92 108 130 163 193 227 272 334

H* mm 234 246 290 252 318 514 618 725 881 1171

น ้าหนัก* Kg 12 14 20 28 47 96 158 256 403 974

ปรมิาณความจุ Litre 0.125 0.125 0.3 0.3 0.45 2.15 4.5 8.5 12.4 29.8

จังหวะวาลว์ mm 16 16 22 25 27 50 62 70 100 134

a inch 3/8'' NPT 1/2'' NPT 1'' BSP

b inch 1/8'' NPT 1/4'' NPT 3/8'' NPT 3/4'' BSP

c inch 1/4'' NPT 1/2'' NPT 3/4'' BSP

G inch 3/4'' G 2'' G 3'' G

ขนาด inch 2.5" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"

mm 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

L mm 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450

W mm 190 210 255 270 320 380 450 540 585 660 815 815 920

h* mm 98 108 130 140 163 193 227 265 299 334 361 398 490

H* mm 242 252 318 375 411 506 600 721 909 943 1195 1220 1240

น า้หนกั* kg 18 22 38 62 78 125 198 306 457 515 1024 1085 1290

ปรมิาณ
ความจุ

Litre 0.125 0.125 0.3 0.45 0.5 2.15 4.5 8.5 12.4 29.8 29.8 29.8 29.8

จงัหวะวาลว์ mm 16 22 25 27 41 50 62 70 100 100 134 134 134

a inch 3/8'' NPT 1/2'' NPT 1'' BSP

b inch 1/8'' NPT 1/4'' NPT 3/8'' NPT 3/4'' BSP

c inch 3/4'' BSP

G inch 3/4'' G 2'' G 3'' G

ขนาด
inch 1.5" 2" 2.5" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"

mm 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
IS

O
 P

N
 2

5
; 4

0
L (mm) 205 210 222 264 335 433 524 637 762 767 1,024 1,030 1,136

W (mm) 156 166 190 210 254 318 382 446 522 590 650 714 778

h (mm) 78 83 95 105 127 159 191 223 261 295 325 357 389

H (mm) 260 265 278 332 422 542 666 783 961 996 1,179 1,208 1,241

P* (mm) N/A N/A N/A N/A N/A 135 135 142 154 154 191 191 191

น ้าหนัก(Kg) 11.8 15 18.4 32 56 106 190 307 505 549 1,070 1,095 1,129

ขนาด
nch

mm

2.5"

65

3"

80

4"

100

5"

125

6"

150

8"

200

10"

250

12"

300

14"

350

16"

400

18"

450

20"

500

24"

600

ดสิกว์าลว์
แบบพืน้ราบ

Kv 60 65 143 215 395 610 905 1520 2140 2250 3300 3300 3300

K 7.8 15.2 7.7 8.3 5.1 6.7 7.5 5.5 5.1 7.9 5.9 9.0 18.7

ปลั๊กอดุรปูทรงV

Kv 51 55 123 183 336 519 769 1292 1857 2027 2970 2970 2970

K 10.8 21.2 10.4 11.4 7.0 9.3 10.4 7.6 6.8 9.8 7.3 11.1 23.0

ขนาด
nch 1.5" 2" 2.5" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 16"

mm 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400

ดสิกว์าลว์
แบบพืน้ราบ

Kv 57 62 98 130 200 540 905 1480 2140 3300

K 1.2 2.6 2.9 3.8 3.9 2.7 3.1 2.8 2.8 2.7

ปลั๊กอดุรปูทรง
V

Kv 46 48 73 102 140 453 767 1310 1940 2970

K 1.9 4.3 5.3 6.2 8.0 3.9 4.3 3.6 3.4 4.6

b

a  
L

H

h

c G

W

• ขนาดใหญส่ดุ

700 SIGMA ES

* ขนาดใหญส่ดุ ** ส าหรับ 24'' ในขนาดวาลว์ไม่รวมถงึขนาดทีว่าง

b

a

c G
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สมัประสทิธิก์ารไหล
700/800 SIGMA EN

700 SIGMA รุน่



นอรเ์วย-์ โครงการยารา

ออสเตรเลยี-แหลง่น ้าในแทสเมเนีย

กมัพชูา - โซลชูั่นกันกระชาก JICA

อติาล-ี การจัดการแรงดัน Simbrivio

จนี- แหลง่น ้าในเรนฮวย

อนิโดนเีซยี- จาการต์า PAM Lyonnaise
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Dựán tại Trung Quốc 700 SIGMA รุน่



ไทย- วาลว์ DN600 ส าหรับ RID

ฟิลปิปินส์ - รโีมทคอนโทรล PRV ในมะนลิา

เวยีดนาม- วาลว์ DN400 ส าหรับการจัดการ
แรงดัน

ไทย- โซลชูันกันกระชากใน PWA

ฟิลปิปินส์ - โซลชูั่นกันกระชาก

เวยีดนาม- วาลว์ DN500 ใน SAWACSO เมอืง
โฮจมินิห์
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Dựán tại Trung Quốc 700 SIGMA รุน่
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