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ป๊อกดริงค์ (POG Drink)
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บริษัท อีเกิลดรีม จ้ำกัด
ตุลำคม 2564 - ตุลำคม 2572 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนกำรรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริงค์ เป็นระบบที่ออกแบบมำเพื่อใช้กับน้ำประปำ
ที่ผลิตจำกระบบประปำหมู่บ้ำนหรือระบบประปำทั่วไปได้ทุกชนิด โดยน้ำประปำที่ใช้กับระบบดังกล่ำวจะต้องผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้ำประปำของกำรประปำส่ วนภูมิภำค โดยระบบได้ออกแบบให้ใช้ งำนร่วมกั บเมมเบรนชนิดเคลื อ บ
โพลีเอไมด์ ที่ให้กำรกรองในระดับรีเวิร์สออโมซิส แต่ใช้พลังงำนขับเคลื่อนในระดับนำโนฟิลเตรชั่น ท้ำให้ลดกำรใช้พลังงำน
และได้ผลผลิตน้ำที่มีปริมำณสูงกว่ำในระดับกำรกักกันเกลือที่ใกล้เคียงระดับรีเวิร์สออสโมซิส ระบบควบคุมกำรท้ำงำน
แบบอั ต โนมัติ แสดงผลผ่ ำนหน้ ำจอมอนิเ ตอร์ มี จ อแสดงค่ ำคุ ณภำพน้ ำ เบื องต้ น และมี ร ะบบล้ ำงอั ตโนมัติ เพื่ อ ช่ ว ยให้
กำรท้ำงำนและกำรควบคุมของผู้ปฎิบัติงำนเป็นไปอย่ำงสะดวก และผู้ปฎิบัติงำนสำมำรถปรับเปลี่ยน ตังค่ำกำรท้ำงำนได้
จำกหน้ำจอมอนิเตอร์
คุณลักษณะเฉพำะ
1. เครื่ อ งผลิ ต น้ ำ บริ โ ภคด้ ว ยกระบวนกำรรี เ วิ ร์ ส ออสโมซิ ส ขนำดเครื่ อ ง กว้ ำ ง 1.10 เมตร x ยำว
1.90 เมตร x สูง 1.40 เมตร น้ำหนักเครื่อง 275 กิโลกรัม
2. เป็นเครื่องผลิตน้ำบริโภคจำกน้ำประปำก้ำลังกำรผลิตไม่ต่้ำกว่ำ 1.5 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง
3. ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์
4. น้ำประปำที่ใช้กับเครื่องผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนกำรรีเวิร์สออสโมซิส ต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
น้ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค
5. ใช้งำนร่วมกับเมมเบรนที่คิดค้นขึนเฉพำะ รำยละเอียดดังนี
1) Size 8 นิว x 40 นิว
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 8 นิว x ยำว 40 นิว
(ขนำดมำตรฐำน)
2) Type Polyamide thin film ชนิดโพลีเอไมด์คอมโพสิตเมมเบรน
composite (PA-TFC)
3) Permeate Flow Rate
ปริมำณน้ำเพอมิเอท 11,500 แกลลอนต่อวันหรือ
3
11500 GPD (43.5 m /d)
43.5 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
4) Active area 400 ft2 (37 m2)

พืนที่กำรกรอง 400 ตำรำงฟุต (37 ตำรำงเมตร)

5) Application : Tap water,
Ground water
6) จ้ำนวนที่ใช้

กำรประยุกต์ใช้กรองน้ำประปำ, น้ำบำดำล
2 ท่อ vessel

6. มีถังกรองเบืองต้น (Pre-treatment Tank) ภำยในบรรจุไส้กรองอนุภำคขนำด 10 ไมครอน ป้องกัน
กำรเกิดตะกอนที่จะอุดตันบนไส้กรองพีเอเมมเบรน เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนของพีเอเมมเบรน
7. มี อุ ป กรณ์ วั ด ควำมเข้ ม ข้ น สำรละลำยของน้ ำ ประปำก่ อ นเข้ ำ เครื่อ งผลิ ตน้ ำ บริ โภคด้ว ยกระบวน
กำรรีเวิร์สออสโมซิส
8. มีอุปกรณ์วัดควำมเข้มข้นสำรละลำยของน้ำที่ผ่ำนกรองพีเอเมมเบรน
9. มีอุปกรณ์วัดค่ำพีเอช (pH)
10. มีอุปกรณ์วัดแรงดันภำยในกระบอกส้ำหรับบรรจุเมมเบรน ซึ่งจะตรวจจับแรงดันของน้ำที่ผ่ำนเข้ำมำ
ในเมมเบรน เมื่อเมมเบรนเริ่มหมดสภำพกำรใช้งำน ระบบจะสั่งตัดกำรท้ำงำนอัตโนมัติ (อำยุกำรใช้งำน
เมมเบรนในเครื่องโดยประมำณ 3-5 ปี ทังนีขึนอยู่กับกำรดูแลรักษำและคุณภำพน้ำที่ต้องบ้ำบัด)
11. มีหน้ำจอระบบสัมผัส ส้ำหรับตังค่ำกำรท้ำงำน สวิตช์เปิด-ปิด ระบบกำรท้ำงำน และปุ่มหยุดฉุกเฉิน
12. มีปั๊มแรงดันสูงส้ำหรับจ่ำยน้ำเข้ำพีเอเมมเบรน ก้ำลังกำรผลิตน้ำหลังออกจำกพีเอเมมเบรนไม่ต่้ำกว่ำ
1.5 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง
13. มีระบบน้ำน้ำทิงส่วนหนึ่งที่ผ่ำนชุดกรองพีเอเมมเบรนน้ำกับมำผลิตใหม่ เพื่อประหยัดน้ำ
14. มีระบบล้ำงผิวหน้ำพีเอเมมเบรน เป็นระบบอัตโนมัติ สำมำรถตังเวลำกำรล้ำงได้
15. มี ร ะบบล้ ำ งพี เ อเมมเบรนด้ ว ยสำรเคมี พร้ อ มติ ด ตั งถั ง เคมี ส้ ำ หรั บ บรรจุ ส ำรเคมี ที่ ใ ช้ ล้ ำ งเคมี
พีเอเมมเบรน
16. มีระบบควบคุมกำรท้ำงำนผลิตน้ำเป็นระบบอัตโนมัติ
17. มีบริกำรหลังกำรขำย รับประกัน 1 ปี ครอบคลุมควำมเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติของทังระบบ
รวมถึงเมมเบรน ยกเว้นควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ กำรลักขโมย และกำรใช้งำนผิดประเภท มีทีมงำน
เข้ำมำดูแลทุก 6 เดือน นับจำกวันที่ติดตังระบบ
++++++++++++++++++++
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