รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ
ครุ ภัณฑ์ ในงานระบบประปา
 เครื่องสู บนา้
 ตู้ควบคุม
 ระบบจ่ ายสารละลายคลอรีน
 เครื่องมือประจาการประปา
 เครื่องมือตรวจวัดความเป็ นกรด-ด่ างในนา้
 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในนา้

ปี งบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสู บน้าบาดาลแบบซับเมิสซิเบิล้
เครื่ องสูบน้ าบาดาลแบบซับเมิสซิเบิ้ล 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่ องสูบน้ า
1 ตัว
2. ตูค้ วบคุมการทางาน
1 ตู ้
3. ท่อเหล็กดามาตรฐาน ASTM. A120 หรื อ API. 5L หรื อเทียบเท่า มอก. 277-2532 ขนาด  ไม่นอ้ ยกว่า...2..นิ้ว
ความยาวท่อนละ 10 ฟุต หรื อ 3 เมตร พร้อมข้อต่อ จานวน…..20....ท่อน
-----------------รายละเอียดท่อส่งน้ า ASTM (A-120) พร้อมข้อต่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายใน (นิ้ว)

ความหนาผนังท่อ

นน.ต่อท่อน(รวมข้อต่อ)
ไม่นอ้ ยกว่า กิโลกรัม

นิ้ว

มม.

1"
4
1"
1
2

0.140

3.56

10.20

0.145

3.68

12.21

2”

0.154

3.91

16.44

1"
2

0.203

5.16

26.01

3”

0.216

5.49

34.05

1

2
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องสู บนา้ แบบซับเมิสซิเบิล้ ขนาด...3...แรงม้ า…1...เฟส...220....โวลท์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่ องสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิ้ล ประกอบด้วย
1. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป
เครื่ องสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิล้ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า จะต้องมีลกั ษณะทัว่ ไปดังนี้
1.1 เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
1.2 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบเป็ นชุดสาเร็จจากโรงงานผูผ้ ลิตในทวีปยุโรป หรื อทวีปออสเตรเลีย
หรื อสหรัฐอเมริ กา หรื อประเทศไทย หรื อญี่ปุ่น หรื อโรงงานสาขาของบริ ษทั ฯ โดยผูผ้ ลิตเหล่านี้ ได้รับอนุ ญาตอย่าง
เป็ นทางการจากผูผ้ ลิตและมีการควบคุมดูแลการผลิตจากบริ ษทั ฯแม่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีหนังสื อแต่งตั้ง
หรื อรับรองจากบริ ษทั ฯ แม่ เป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้
1.3 มีผแู ้ ทนจาหน่ ายและให้บริ การภายในประเทศซึ่ งได้รับการแต่งตั้ง หรื ออนุ ญาตจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
อย่างเป็ นทางการโดยจะต้องแสดงหนังสื อแต่งตั้งตัวจริ งพร้อมประทับตราจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตในกรณี เป็ นผลิตภัณฑ์
นาเข้าให้ส่งสาเนาเอกสารนาเข้า (INVOICE) มาให้ตรวจสอบด้วย
1.4 มีก ารใช้ง านอย่า งแพร่ ห ลายในประเทศไทย และตัว แทนจาหน่ า ยต้อ งมีอ ะไหล่พ ร้อ มที่ จ ะ
ให้บริ การได้
1.5 ก่อนที่จะจัดหาหรื อติดตั้ง ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งรู ปแบบหรื อแคตตาล็อค โดยให้ระบุแบบขนาดและ
หมายเลขรุ่ นของเครื่ อ งสู บน้ าและอุ ปกรณ์ ที่จะใช้ทาการติดตั้ง และให้แสดงรายละเอี ยด MATERIAL OF
CONSTRUCTION PERFORMANCE DATA ของเครื่ อ งสู บน้ าและมอเตอร์ ไฟฟ้ า พร้อมทั้งใบอนุ ญาตหรื อ
แต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ าย-บริ การในประเทศไทย หนังสื อรับรองการผลิตตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรม มอก.
1434-2540 (ถ้ามี) เพือ่ ให้ผวู ้ า่ จ้างหรื อผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะว่าถูกต้องตามที่กาหนดในรายการ
ข้อกาหนดหรื อไม่ เมื่อผูว้ า่ จ้างหรื อผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างพิจารณาอนุ ญาตให้นาเครื่ องสู บน้ าดังกล่าวไปใช้งานแล้ว จึงจะ
สามารถทาการติดตั้งในสนามได้
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2.1 สามารถสูบน้ าได้ปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า(Q)………10…….. ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง (m3/hr)
2.2 ที่ความสูงส่งรวม(TDH)………50……..เมตร
2.3 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาด………3………แรงม้า
2.4 ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า……1…..เฟส ……220….โวลท์ ……50……เฮิร์ท
(1)
2.5 มีความเร็ วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที
2.6 มีประสิทธิภาพการสูบ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 55
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2.7 เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 1 เครื่ อง ประกอบด้วย
1.) ตัวเครื่ องสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิ้ล
จานวน 1 ตัว
2.) มอเตอร์ขบั เคลื่อนเครื่ องสูบน้ า
จานวน 1 ตัว
2.8 รายละเอียดส่วนประกอบที่สาคัญของตัวเครื่ องสูบน้ า ต้องประกอบด้วย
(2)
1.) ตัวเรื อนสูบ (CASING)
ทาด้วย …… STAINLESS STEEL ………
2.) ใบพัด (IMPELLER)
ทาด้วย …… STAINLESS STEEL หรื อ พลาสติกชนิดโพลี
โพไพลีน (POLYPROPYLENE) หรื อวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า
3.) เพลา (SHAFT)
ทาด้วย …… STAINLESS STEEL ………
4.) มี CHECK VALVE กันน้ าไหลกลับในตัวเรื อน
2.9 รายละเอียดมอเตอร์ขบั เคลื่อนเครื่ องสูบน้ า มีดงั นี้
1.) เป็ นมอเตอร์ไ ฟฟ้ าชนิ ดใช้ต่อ กับเครื่ อ งสู บน้ าด้วยข้อต่อเพลาทาด้วย STAINLESS STEEL
โดยประกอบกันมาเป็ นชุด
2.) ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้ าจะต้องเป็ นชนิด
 WATER LUBRICATED CARBON BEARING SYSTEM
 HERMETICALLY SEALED STATOR
 BUILT-IN LIGHTNING ARRESTORS ( สาหรับไฟฟ้ า 1 เฟส 220 โวลท์ )
 LIP TYPE SHAFT SEAL
 DOWNWARD THRUST NOT LESS THAN……900…LBS.
3.) เป็ นมอเตอร์ไฟฟ้ าที่ต่อกับสายไฟฟ้ าชนิดต่อแบบปลัก๊ เสียบขันเกลียวยึดแน่นด้วยข้อต่อเกลียว
4.) มีชุดสาหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตมอเตอร์ ( สาหรับไฟฟ้ า 1 เฟส 220
โวลท์ )
5.) ฉนวนหุ ้มขดลวดของมอเตอร์เป็ นฉนวนแบบ Class B (Insulation Class B) สาหรับบ่อ
บาดาลขนาด  4” และฉนวนหุ ้มขดลวดของมอเตอร์เป็ นฉนวนแบบ Class F (Insulation
Class F) สาหรับบ่อบาดาลขนาด  6” ขึ้นไป ตามมาตรฐาน NEMA หรื อ IEC และมีระบบ
ป้ องกันไม่ต่ากว่า IP58
2.10 อุปกรณ์ประกอบเครื่ องสูบน้ า จานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1.) มีฝาครอบปากบ่อบาดาลเป็ นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร  20 เซนติเมตร ใช้
ท่อสั้น ASTM. หรื อ API. ….2…นิ้ว ยาว 35 เซนติเมตร ทาเกลียวหัวท้ายร้อยตรงกลางแล้ว
เชื่อมโดยรอบทั้งบนและล่าง เจาะรู 2 รู สาหรับร้อยสายไฟและวัดระดับน้ า
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2.) มีสายไฟฟ้ าสาหรับต่อไฟฟ้ าจากมอเตอร์ไฟฟ้ า ชนิ ด VCT. (เส้นลวดทองแดงฝอยอบ, ฉนวน
หุม้ PVC) ขนาด 3 x...25…ตารางมิลลิลิตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า….50….เมตร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องสู บนา้ แบบหอยโข่ ง ขนาด…3....แรงม้ า….1....เฟส...220...โวลท์
เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่ องสูบน้ า
1 ตัว
2. ตูค้ วบคุมการทางาน
1 ตู ้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ประกอบด้วย
1. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป
เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า จะต้องมีลกั ษณะทัว่ ไปดังนี้
1.1 เป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
1.2 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบเป็ นชุดสาเร็ จจากโรงงานผูผ้ ลิตในทวีปยุโรป หรื อทวีปออส- เตร
เลีย หรื อสหรัฐอเมริ กา หรื อประเทศไทย หรื อญี่ปุ่น หรื อโรงงานสาขาของบริ ษทั ฯ โดยผูผ้ ลิตเหล่านี้ ได้รับอนุ ญาต
อย่างเป็ นทางการจากผูผ้ ลิ ตและมี การควบคุมดู แลการผลิตจากบริ ษทั ฯแม่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมี หนังสื อ
แต่งตั้งหรื อรับรองจากบริ ษทั ฯ แม่ เป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้
1.3 มีผแู ้ ทนจาหน่ ายและให้บริ การภายในประเทศซึ่ งได้รับการแต่งตั้ง หรื ออนุ ญาตจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
อย่างเป็ นทางการโดยจะต้องแสดงหนังสื อแต่งตั้งตัวจริ งพร้อมประทับตราจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตในกรณี เป็ นผลิตภัณฑ์
นาเข้าให้ส่งสาเนาเอกสารนาเข้า (INVOICE) มาให้ตรวจสอบด้วย
1.4 มีก ารใช้ง านอย่า งแพร่ ห ลายในประเทศไทย และตัว แทนจ าหน่ า ยต้อ งมีอ ะไหล่พร้ อ มที่ จ ะ
ให้บริ การได้
1.5 ก่อนที่จะจัดหาหรื อติดตั้ง ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งรู ปแบบหรื อแคตตาล็อค โดยให้ระบุแบบขนาดและ
หมายเลขรุ่ นของเครื่ อ งสู บน้ าและอุ ปกรณ์ ที่จะใช้ทาการติดตั้ง และให้แสดงรายละเอี ยด MATERIAL OF
CONSTRUCTION PERFORMANCE DATA ของเครื่ อ งสู บน้ าและมอเตอร์ ไฟฟ้ า พร้อมทั้งใบอนุ ญาตหรื อ
แต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ าย-บริ การในประเทศไทย หนังสื อรับรองการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.
1434-2540 (ถ้ามี) เพือ่ ให้ผวู ้ า่ จ้างหรื อผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะว่าถูกต้องตามที่กาหนดในรายการ
ข้อกาหนดหรื อไม่ เมื่อผูว้ า่ จ้างหรื อผูแ้ ทนผูว้ า่ จ้างพิจารณาอนุ ญาตให้นาเครื่ องสู บน้ าดังกล่าวไปใช้งานแล้ว จึงจะ
สามารถทาการติดตั้งในสนามได้
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2.1 สามารถสูบน้ าได้ปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า(Q)……20….. ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง(m3/hr)
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ที่ความสูงส่งรวม(TDH)……23……..เมตร
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาด……3……แรงม้า
ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า……1…..เฟส ……220….โวลท์ ……50……เฮิร์ท
(1)
มีความเร็ วรอบระหว่าง …………2,700 - 3,000……….รอบ/นาที
(2)
มีประสิทธิภาพการสูบ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ……55……
(3)
เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 1 เครื่ อง ประกอบด้วย
1.) ตัวเครื่ องสูบน้ าหอยโข่ง
จานวน 1 ตัว
2.) มอเตอร์ขบั เคลื่อนเครื่ องสูบน้ า
จานวน 1 ตัว
2.8 รายละเอียดส่วนประกอบที่สาคัญของตัวเครื่ องสูบน้ า ต้องประกอบด้วย
(4)
1.) ตัวเรื อนสูบ (CASING) ทาด้วย….…… STAINLESS STEEL หรื อ CAST IRON
2.) ใบพัด (IMPELLER) ทาด้วย….…… STAINLESS STEEL ………และเป็ นแบบ
CLOSED IMPELLER ซึ่งมีความสมดุลย์ทาง Statically และ
Dynamically Balance
3.) เพลา (SHAFT)
ทาด้วย ….…… STAINLESS STEEL ………ไม่เกิดความเสียหาย
ขณะปฏิบตั ิงาน
4.) SHAFT SEAL
แบบ MECHANICAL SEAL ซึ่งหน้าสัมผัสทาด้วยCARBON–
CERAMIC หรื อ CARBON–SILICON CARBIDE
2.9 รายละเอียดมอเตอร์ขบั เคลื่อนเครื่ องสูบน้ า มีดงั นี้
1.) มอเตอร์ ไฟฟ้ าที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบ SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR โครงสร้างปิ ด
มิดชิดระบายความร้อนด้วยพัดลมระบายอากาศ Totally – Enclose FAN – COOLED
2.) กาลังของมอเตอร์ ที่ กาหนดต้องเป็ นก าลังที่ การใช้งานต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน (Continuous
Rating) และมอเตอร์จะต้อ งมีคุณสมบัติตา้ นกระแสในการเริ่ มต้น(Starting Current) และ
กาลังบิด (Torque)ได้ตามมาตรฐาน NEMA หรื อ IEC
3.) มอเตอร์ไฟฟ้ าต่อกับเครื่ องสูบน้ าแบบ CLOSE COUPLED
4.) ฉนวนหุม้ ขดลวดของมอเตอร์เป็ นฉนวนแบบ Class F (Insulation Class F)
ตามมาตรฐาน NEMA หรื อ IEC และมีระบบป้ องกันไม่ต่ากว่า IP44
2.10 ป้ ายบอกรายละเอียด (Name Plate) ของเครื่ องสูบน้ า
2.10.1 ป้ ายบอกรายละเอี ยด (Name Plate) ของเครื่ อ งสู บ น้ า ติด ตั้ง ไว้ก ับ ตัว เรื อนเครื่ องสู บน้ า
และข้อมูลต้องตอกลงใน Name plate สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนในหน่ วยระบบ Metric
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.) ยีห่ อ้
2.) รุ่ น
3.) หมายเลขเครื่ อง (อาจมีหรื อไม่มีก็ได้)
4.) แรงดัน
5.) อัตราการไหล
6.) ความเร็วรอบ
2.10.2 กรณี ที่แยกป้ าย Name Plate ของเครื่ องสู บน้ า และมอเตอร์ ป้ าย Name Plate ของมอเตอร์
ติดตั้งไว้กบั ตัวเรื อนเครื่ องสูบน้ าหรื อมอเตอร์ และข้อมูลต้องตอกลงใน Name plate สามารถ
อ่านได้อย่างชัดเจนในหน่วยระบบ Metric โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) ชนิดหรื อแบบ
2.) ขนาดแรงม้าหรื อกิโลวัตต์
3.) แอมแปร์
4.) แรงเคลื่อนไฟฟ้ า
5.) จานวนเฟส
6.) ความเร็วรอบ
7.) ชั้นของฉนวน
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่องสู บนา้ ดิบ
ขนาด…3...แรงม้ า 1 เฟส 220 โวลท์ (แบบ DIRECT ON LINE)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตูค้ วบคุมการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ าเครื่ องสูบน้ าดิบ ประกอบด้วย
1. เป็ นตูเ้ หล็กมีฝาปิ ดขนาดไม่เล็กกว่า 20 x 44 x 60 ซม. พร้อมกุญแจล็อค เจาะรู สาหรับร้อยสายไฟขนาด  1
นิ้ว ที่ดา้ นบนและด้านล่าง ด้านละอย่างน้อย 1 รู พร้อมยางหุม้ ป้ องกันสายไฟ
2. อุปกรณ์ภายในตูป้ ระกอบเป็ นวงจร Direct on line
2.1 No.Fuse Breaker ชนิด 2 Poles มี Interrupting Capacity ไม่นอ้ ยกว่า 22 KA. ที่ AC. 240 V. ตามมาตรฐาน
NEMA หรื อ JIS หรื อ JEM หรื อ IEC หรื อ มอก. มีAmp.Trip.....40......A. จานวน 1 ตัว
2.2 Magnetic Contactor ใช้ Coil 220 V. มี MAx. Rated Motor Capacity ไม่นอ้ ยกว่า 5 kW. 26 A. ที่ AC 220 V. มี
Auxiliary Contact 1 NO, 1 NC ตามมาตรฐาน NEMA หรื อ JIS หรื อ JEM หรื อ IEC หรื อ มอก. จานวน 1
ตัว
2.3 Thermal Overload Relay ชนิด 3 Elements มี Auxiliary Contact 1 NO, 1 NC และปุ่ ม Reset มีตวั ตั้งค่าทน
กระแสสามารถปรับได้ต่าสุดไม่มากกว่า…..16….A. และสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า….22…..A. ตามมาตรฐาน
NEMA หรื อ JIS หรื อ JEM หรื อ IEC หรื อ มอก. จานวน 1 ตัว
2.4 Current Transformers มี Rated Burden ไม่นอ้ ยกว่า 5 VA. จานวน 1 ตัว
2.5 Fuse Control ชนิด Cartridge fuse ขนาด 2 A. จานวน 1 ตัว
3. อุปกรณ์ที่ฝาตู ้
3.1 Voltmeter หน้าปั ทม์สี่เหลี่ยมขนาดไม่เล็กกว่า 80 x 80 มม. มีสเกลสามารถอ่านค่าได้ต้งั แต่ 0 - 300 V.
จานวน 1 ตัว
3.2 C/T Ammeter หน้าปั ทม์สี่เหลี่ยม ขนาดไม่เล็กกว่า 80 x 80 มม. มีสเกลสามารถอ่านค่าได้
ตั้ง
แต่...10....A. ถึง.....30...A. จานวน 1 ตัว
3.3 Hour Meter AC 220 V. มีหน้าปั ทม์เป็ นเลขจานวนเต็มไม่นอ้ ยกว่า 4 หลัก และทศนิ ยม 1 หลัก จานวน 1 ตัว
3.4 Selector Switch ชนิดปิ ด-เปิ ดได้ 3 ตาแหน่ง มีอกั ษร MANUAL-OFF-AUTO จานวน 1 ตัว
3.5 Pilot Lamp AC.220 V.
 สีแดง มีอกั ษร STOP
จานวน 1 ตัว
 สีเขียว มีอกั ษร RUN
จานวน 1 ตัว
 สีเหลือง มีอกั ษร OVERLOAD จานวน 1 ตัว
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่องสู บนา้ ดิบ
ขนาด…3….แรงม้ า 1 เฟส 220 โวลท์ (แบบ DIRECT ON LINE) (ต่ อ)
4. สายไฟทั้งหมดใช้ตาม มอก. 11-2531
4.1 วงจร Power ใช้สาย THW ขนาด 6 ตารางมิลลิเมตร (7 เส้น)
4.2 วงจร Control ใช้สาย VSF ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร
4.3 การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ภายในตูใ้ ห้ใช้ Plastic Wiring Duct
4.4 การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ที่ฝาตูใ้ ห้ใช้ Spiral Tube
4.5 จุดต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในตูก้ บั ที่ฝาตูใ้ ห้ใช้ Terminal Blocks
4.6 ปลายของสายไฟทั้งหมดให้ย้าด้วยหัวเสียบหรื อหางปลาและทาเครื่ องหมายด้วย Wire Marker
4.7 ให้ต่อวงจรตาม Wiring Diagram ที่กาหนดและถ่ายสาเนาติดไว้ภายในตูด้ ว้ ย
5. ให้นาชุดสาหรับสตาร์ทมอเตอร์สาหรับเครื่ องสู บน้ าแบบซับเมิสซิเบิล้ ที่มากับเครื่ องประกอบลงในตูด้ ว้ ย

----------------------
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่องสู บนา้ ดี
ขนาด…3....แรงม้ า 1 เฟส 220 โวลท์ (แบบ DIRECT ON LINE)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตูค้ วบคุมการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ าเครื่ องสูบน้ าดี ประกอบด้วย
1. เป็ นตูเ้ หล็กมีฝาปิ ดขนาดไม่เล็กกว่า 20 x 44 x 60 ซม. พร้อมกุญแจล็อค เจาะรู สาหรับร้อยสายไฟขนาด  1
นิ้ว ที่ดา้ นบนและด้านล่าง ด้านละอย่างน้อย 1 รู พร้อมยางหุม้ ป้ องกันสายไฟ
2. อุปกรณ์ภายในตูป้ ระกอบเป็ นวงจร Direct on line
2.1 No.Fuse Breaker ชนิด 2 Poles มี Interrupting Capacity ไม่นอ้ ยกว่า 22 KA. ที่ AC. 240 V. ตามมาตรฐาน
NEMA หรื อ JIS หรื อ JEM หรื อ IEC หรื อ มอก. มีAmp.Trip.....…30.......A. จานวน 1 ตัว
2.2 Magnetic Contactor ใช้ Coil 220 V. มี MAX. Rated Motor Capacity ไม่นอ้ ยกว่า 5 KW. 26 A. ที่ AC 220
V. มีAuxiliary Contact 2 NO, 2 NC ตามมาตรฐาน NEMA หรื อ JIS หรื อ JEM หรื อ IEC หรื อ มอก. จานวน 1
ตัว
2.3 Thermal Overload Relay ชนิด 3 Elements มี Auxiliary Contact 1 NO, 1 NC และปุ่ ม Reset มีตวั ตั้งค่าทน
กระแสสามารถปรับได้ต่าสุดไม่มากกว่า……12...A. และสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า……18…...A. ตามมาตรฐาน
NEMA หรื อ JIS หรื อ JEM หรื อ IEC หรื อ มอก. จานวน 1 ตัว
2.4 Current Transformers มี Rated Burden ไม่นอ้ ยกว่า 5 VA. จานวน 1 ตัว
2.5 Fuse Control ชนิด Cartridge fuse ขนาด 2 A. จานวน 1 ตัว
3. อุปกรณ์ที่ฝาตู ้
3.1 Voltmeter หน้าปั ทม์สี่เหลี่ยมขนาดไม่เล็กกว่า 80 x 80 มม. มีสเกลสามารถอ่านค่าได้ต้งั แต่ 0-300 V.
จานวน 1 ตัว
3.2 C/T Ammeter หน้าปั ทม์สี่เหลี่ยม ขนาดไม่เล็กกว่า 80 x 80 มม. มีสเกลสามารถอ่านค่าได้
ตั้ง
แต่....5....A. ถึง.....20....A. จานวน 1 ตัว
3.3 Hour Meter AC 220 V. มีหน้าปั ทม์เป็ นเลขจานวนเต็มไม่นอ้ ยกว่า 4 หลัก และทศนิ ยม 1 หลัก จานวน 1 ตัว
3.4 Selector Switch ชนิดปิ ด-เปิ ดได้ 3 ตาแหน่ง มีอกั ษร MANUAL-OFF-AUTO จานวน 1 ตัว
3.5 Pilot Lamp AC.220 V.
 สีแดง มีอกั ษร STOP
จานวน 1 ตัว
 สีเขียว มีอกั ษร RUN
จานวน 1 ตัว
 สีเหลือง มีอกั ษร OVERLOAD จานวน 1 ตัว
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่องสู บนา้ ดี
ขนาด…3....แรงม้ า 1 เฟส 220 โวลท์ (แบบ DIRECT ON LINE) (ต่ อ)
3.6 Motor Protector ใช้กบั ไฟฟ้ า 1 เฟส 220 V. สามารถป้ องกันมอเตอร์จากกรณี ดงั นี้
 Unbalanced Voltage
 Over Voltage
 Under Voltage
4. สายไฟทั้งหมดใช้ตาม มอก. 11-2531
4.1 วงจร Power ใช้สาย THW ขนาด 6 ตารางมิลลิเมตร (7 เส้น)
4.2 วงจร Control ใช้สาย VSF ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร
4.3 การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ภายในตูใ้ ห้ใช้ Plastic Wiring Duct
4.4 การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ที่ฝาตูใ้ ห้ใช้ Spiral Tube
4.5 จุดต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในตูก้ บั ที่ฝาตูใ้ ห้ใช้ Terminal Blocks
4.6 ปลายของสายไฟทั้งหมดให้ย้าด้วยหัวเสียบหรื อหางปลาและทาเครื่ องหมายด้วย Wire Marker
4.7 ให้ต่อวงจรตาม Wiring Diagram ที่กาหนดและถ่ายสาเนาติดไว้ภายในตูด้ ว้ ย

----------------------
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบจ่ ายสารละลายคลอรีน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบจ่ายสารละลายคลอรี น ประกอบด้วย
1. เครื่ องจ่ายสารละลายคลอรี นชนิด DIAPHRAM ซึ่งสามารถจ่ายสารละลายคลอรี นได้สูงสุดไม่มากกว่า…70.…
ซีซี/นาที และสามารถปรับค่าความละเอียดของอัตราการจ่ายช่วงละไม่มากกว่า…5…ซีซี/นาที ได้โดยการ
INJECTION และสามารถจ่ายเข้าเส้นท่อที่มีความดันไม่นอ้ ยกว่า 56.8 ปอนด์/ตารางนิ้ว (4 บาร์) ใช้กบั ไฟฟ้ า 1
เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆที่สารละลายคลอรี นผ่านจะต้องเป็ นวัสดุที่ไม่มี
ปฏิกริ ยากับสารละลายคลอรี น
2. ถังใส่สารละลายคลอรี นจะต้องเป็ นถังซึ่งทาด้วยสารพลาสติกที่มีชื่อว่า
POLYETHYLENE
หรื อ
POLYPROPYLENE ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 100 ลิตร มีความหนาของผนังถังไม่นอ้ ยกว่า 3 มม. มี SCALE
บอกปริ มาณความจุของถังที่ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 100 ลิตร และมีรูระบายที่กน้ ถังพร้อมฝาปิ ดถัง
3. ชุดวิเคราะห์ปริ มาณคลอรี นหลงเหลือในน้ าจานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ใช้หลักการของการเทียบสี
3.2 เครื่ องมือเทียบสีทาด้วยวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกระแทกมีฝาหรื อครอบปิ ด(ไม่เป็ น กระดาษ)
3.3 หลอดหรื อขวดที่ใส่ตวั อย่างน้ าทาด้วยวัสดุใสซึ่ งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีได้ง่ายไม่หลอกตา และ
สามารถทาความสะอาดได้ง่าย
3.4 มีคาอธิบายขั้นตอนการทดลองเป็ นภาษาไทย
3.5 สามารถหาปริ มาณค่าคลอรี นอิสระได้ ช่วงของการวัดสามารถอ่านค่าต่าสุดได้ ตั้งแต่ 0 มิลลิกรัม/ลิตร
สูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร และอ่านค่าได้ละเอียด 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
3.6 มีสารละลายหรื อสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างน้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตัวอย่าง
3.7 สิ่งของทั้งหมดบรรจุในภาชนะมิดชิด และทนทานต่อการใช้งาน
4. จัดหาผงปูนคลอรี นความเข้มข้นไม่นอ้ ยกว่า 60 % จานวน 50 กิโลกรัม
------------------------
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เครื่องมือประจาการประปา
จานวน 11 รายการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

ประแจคอม้าชนิดขาเดียว ขนาด 24 นิ้ว
ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว
โครงเลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อยขนาด 12 นิ้ว จานวน 1 โหล

คีมล็อก ขนาด 10 นิ้ว
ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว
ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว
ไขควงลองไฟ
ตลับเมตร 5 เมตร
ฆ้อนหัวกลมพร้อมด้าม ขนาด 2 ปอนด์
ตูเ้ หล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5 x 16 x 34.5 นิ้ว
คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสสลับได้สูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 600 แอมป์ วัดความ
ต้านทาน,กระแสไฟฟ้ า, วัดแรงดันไฟฟ้ าได้ ไม่นอ้ ยกว่า 600 โวลท์

จานวน 2 ตัว
จานวน 1 ตัว
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ตัว
จานวน 1 ตัว
จานวน 1 ตัว
จานวน 1 ตัว
จานวน 1 อัน
จานวน 1 อัน
จานวน 1 ตู ้
จานวน 1 ตัว

--------------------------
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจวัดความเป็ นกรด-ด่ างในนา้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่ องมือตรวจวัดความเป็ นกรด-ด่างในน้ า มีดงั นี้
1. ใช้หลักการของการเทียบสี
2. เครื่ องมือเทียบสีทาด้วยวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกระแทกมีฝาหรื อครอบปิ ด (ไม่เป็ นกระดาษ)
3. หลอดหรื อขวดที่ใส่ตวั อย่างน้ าทาด้วยวัสดุใสซึ่ งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีได้ง่ายไม่หลอกตาและสามารถ
ทาความสะอาดได้ง่าย
4. มีคาอธิบายขั้นตอนการทดลองเป็ นภาษาไทย
5. ช่วงของการวัดสามารถอ่านค่าต่าสุดได้ไม่มากกว่า 4 สูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 10 และอ่านค่าได้ละเอียด 0.5
6. มีสารละลายหรื อสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างน้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า 300 ตัวอย่าง
7. สิ่งของทั้งหมดบรรจุในภาชนะมิดชิด และทนทานต่อการใช้งาน
@#@#@#@#@#@#@#@#@#@#@
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในนา้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่ องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ า มีดงั นี้
1. ใช้หลักการของการเทียบสี
2. เครื่ องมือเทียบสีทาด้วยวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกระแทกมีฝาหรื อครอบปิ ด (ไม่เป็ นกระดาษ)
3. หลอดหรื อขวดที่ใส่ตวั อย่างน้ าทาด้วยวัสดุใสซึ่ งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีได้ง่ายไม่หลอกตาและสามารถ
ทาความสะอาดได้ง่าย
4. มีคาอธิบายขั้นตอนการทดลองเป็ นภาษาไทย
5. ช่วงของการวัดสามารถอ่านค่าต่าสุดได้ต้งั แต่ 0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร และ
อ่านค่าได้ละเอียด 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
6. มีสารละลายหรื อสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างน้ าได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตัวอย่าง
7. สิ่งของทั้งหมดบรรจุในภาชนะมิดชิด และทนทานต่อการใช้งาน
@#@#@#@#@#@#@#@#@#@#@
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