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      ระบบการผลิตน้ำแบบใหม� 
เพ� ่อผลิตน้ำให� ได�ความบร�ส ุทธิ์
สูงข� ้นที ่ต�นทุนการผลิตน้ำต่ำลง 

พร�อมท ั ้งอน ุร ักษ �พล ังงานและ
สิ�งแวดล�อมไปพร�อมๆกัน
 ลดการสูญเสียพลังงานในการ

  

PRODUCT BENEFITS

ควบคุมคุณภาพของน้ำในหม�อต�มไอน้ำ ช�วยลดต�นทุนการดำเนินงาน
ของโรงงาน ลดการใช�สารเคมี ลดป�ญหาน้ำเสียจากระบบ ส�งผลให�
ต�นทุนในการผลิตน้ำปราศจากแร�ธาตุของโรงงานลดลงและเป�นมิตร
กับสิ�งแวดล�อม 
PRODUCT SPECIFICATION

 PRODUCT  DESCRIPTION

ECO-CURE INDUSTRIAL WATER SYSTEM

 ECO-CURE INDUSTRIAL WATER SYSTEM 

เป�นนวัตกรรมการผลิตน้ำบร�สุทธิ์ขั้นสูง ที่สามารถ
กำจัดแร�ธาตุต�างๆ รวมทั้ง อิออน ประจ�บวก และประจ�ลบ 
ออกไปจากน้ำได�จนหมดสิ�นจนได� DE-MINERALIZED 
WATER น้ำบร�สุทธ์ิคุณภาพสูง ท่ีปราศจากแร�ธาตุ 

 เหมาะสำหรับใช�กับอุปกรณ�ที่ต�องการใช�น้ำ
บร�สุทธ์ิคุณภาพสูง เช�น หม�อต�มไอน้ำ โดยช�วยการทำงาน
ของหม�อต�มไอน้ำให�มีประสิทธิภาพดียิ�งข�น้ 
 ECO-CURE ยังสามารถออกแบบเพ�่อผลิตน้ำ
คุณภาพต�างๆได�หลายเกรดภายในชุดอุปกรณ�เดียว 
และสามารถออกแบบรูปแบบการผลิตน้ำให�เป�นไป
ตามความพอใจของลูกค�า เพ�อ่รองรับการใช�งาน
แบบเฉพาะตัวของแต�ละโรงงาน นอกจากนี้
ยังสามารถติดต้ังและใช�งานได�ง�ายโดย
ไม�ต�องร�อ้ถอนระบบเก�าออก

PRODUCT APPLICATION
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Tier  1

คุณภาพน้ำท่ีผลิตจาก ECO-CURE INDUSTRIAL WATER SYSTEM 



PRODUCT BENEFITS

� ผลิตภัณฑ�ที่ติดตั้งระยะเวลาการป�องกันยาวนาน 
         **รับประกัน 10 ป�** 
� ลดระยะเวลาการซ�อมบำรุง
� ลดโอกาสการหยุดผลิตจากป�ญหาสนิมหน�าแปลน
� ไม�เกิดการหดตัวหลังการใช�งาน การติดต้ังไม�ต�องการ 

 HOT WORK

� ใช� ได� ในสภาพแวดล�อมที่รุนแรง
� แทรกซึมได�แม� ในช�องเล็กๆ อย�างสมบูรณ�
� ราคาถูก 
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        นวัตกรรมการป�องกันการกัดกร�อนระหว�างหน�าแปลน
เป�นการนำความรู� ประสบการณ� รวมท้ังความคิดสร�างสรรค� 
ในการหาว�ธีแก� ไขป�องกันการเกิด CORROSION บร�เวณ
หน�าแปลนซึ่งอาจส�งผลไปสู�การเกิดการรั่วไหลของ GAS 
ออกสู�บรรยากาศทำให�เกิดความอันตรายต�อการผลิต
ของโรงงานได�

PRODUCT SPECIFICATION

        GUNNIM คือผลิตภัณฑ�ที ่ใช�อัดสารเติมเต็มช�องว�าง 

(GUNNIM POLYMER) เพ� ่อป�องกันไม�ให�เหล็กสัมผัส
กับน้ำและอากาศซึ่งเป�นป�จจัยทำให�เกิดสนิมสามารถประยุกต�
ใช�ในหน�าแปลนอุตสาหกรรม ช�วยลดการเกิด UNPLANNED 
DOWNTIME จากการเกิดสนิมจนรั่วและต�องหยุดโรงงานได�
โดยนวัตกรรมน้ียังสามารถนำไปขยายผลให�กับบร�ษัทในเคร�อ 
ปตท. ต�อไป

PRODUCT DESCRIPTION

Tier  1

GUNNIM CORROSION 

GUARD

ไม�ลามไฟเหมาะกับใช�งานในอุตสาหกรรมทุกประเภท
ทนสภาวะแวดล�อม : อุณหภูมิ สูงสุด 150 °C, 
ความเป�นกรด ด�าง PH 4-11, บรรยากาศช้ืน 100% RH
ฉีดพ�นและแทรกอุดช�องว�างได�ดี คุณสมบัติ
การขยายตัวถึง 30 เท�า
ป�องกันกันน้ำซึมผ�านได� 100% ด�วยคุณสมบัติ 
CLOSED CELL
ทำความสะอาดออกง�าย ตามความต�องการ

มีความยืดหยุ�นทำให�ไม�แตก ไม�ยุ�ย ไม�หลุดร�อนง�าย



HOW HYDRAULIC RAM PUMP WORKS 

� ใช�พลังงานน้ำที่มีอยู�ตามธรรมชาติ (อุปกรณ�จะ
 เปลี่ยนพลังงานศักย�ให�เป�นพลังงานจลน�) 
� ออกแบบระบบป�อนน้ำ จากแหล�งน้ำต�นทางที่มี
 ระดับความสูงกว�า ให� ไหลเข�าเคร�่อง
� อาศัยกลไกวาล�วป�ดกั้นทางน้ำไหลอย�างอัตโนมัติ
 เมื ่อเกิดการเปลี ่ยนแปลงอัตราการไหลอย�าง
 กะทันหัน ส�งผลให�ความดันในตัวป��มเพ��มข�้นอย�าง
 รวดเร็วในเวลาสั้นๆ ทำให�ส�งน้ำข�้นไปเก็บในถังที่
 อยู�สูงกว�าได� (หลักการ WATER HAMMER)

PRODUCT SPECIFICATION
กราฟ�กแสดงหลักการทำงาน
ของอุปกรณ�

จาก STEEL-MODEL พัฒนาสูนวัตกรรม
HYDRAULIC RAM PUMP: PVC-MODEL

        HYDRAULIC RAM PUMP มี 2 MODELS 
คือ 2” STEEL MODEL และ 4” PVC MODEL

เปร�ยบเทียบคุณสมบัติ PVC-MODEL

        “HYDRAULIC RAM PUMP”  หร�อ “เคร� ่องตะบันน้ำ” 

เป�นอุปกรณ�ส�งน้ำข�้นที่สูงและระยะทางไกลด�วย “พลังงานน้ำ” 

ทดแทนการใช�ป��มไฟฟ�าหร�อน้ำมัน เพ�อ่นำไปประยุกต�ใช�แก�ไขป�ญหา
การเข�าถึงแหล�งน้ำร�วมกับชุมชนและหน�วยงานราชการในพ�้นที่ 
ส�งเสร�มให�ชุมชนสามารถพ�ง่พาตนเอง ด�านพลังงานได�อย�างย่ังยืน
        

PRODUCT DESCRIPTION & APPLICATION

ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการส�งน้ำ
บนภูเขาสูง

FEED / DRIVE HEAD:  2 TO 30 M.
DELIVERY HEAD:  6 TO 100 M.
DRIVE FLOW:  60 TO 120 L/MIN

วัสดุมีความแข็งแรงสูง ทนต�อแรงดันได�มาก

ENERGY TRANSFER 
EFFICIENCY:  70 TO 90%
DELIVERY FLOW:  TYPICAL
BETWEEN 3 AND 20 L/MIN

ประสิทธิภาพดี เหมาะกับการส�งน้ำ
ในพ�น้ท่ีท่ัวไป
     FEED / DRIVE HEAD:  UP TO 3 M.

วัสดุและอะไหล�หาได�ง�ายตามท�องตลาด

DELIVERY HEAD:  UP TO 20 M.
DRIVE FLOW:  100 TO 300 L/MIN
ENERGY TRANSFER
EFFICIENCY:  55%
DELIVERY FLOW:  TYPICAL 
BETWEEN 3 AND 40 L/MIN

ราคาสูง ราคาถูก
ต�องอาศัยผู�ชำนาญเฉพาะทางในการผลิต
และติดต้ัง ผลิตและติดต้ังได�ง�าย

ประโยชน�ในการส�งน้ำให�ชุมชนบนภูเขาสูง ประโยชน�ในการขยายผล
ได�อย�างแพร�หลาย

2” STEEL-MODEL 4” PVC-MODEL

HYDRAULIC RAM PUMP

: PVC-MODEL
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Tier  1
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