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 ผู้แทนจ าหน่ายระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเลจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 Pure Aqua ผู้น าเทคโนโลยีระดับโลกด้านบ าบัดน  า 

ระบบผลิตน  าจืดจากน  าทะเลมีขนาด 35-18,000 cu.m./วัน 

 Colgate / Palmollive, Coca Cola, Dow Chemical, Chevron, US Navy, 
Caterpillar,  Boeing, Exxon, Marriot, Ford, Sheraton, etc. 

 

 Spectra Watermakers ผู้น าเทคโนโลยีระดับโลกด้านผลิตน  าจืดจากน  า

ทะเล (< 35 cu.m./วัน) - ใช้พลังงานน้อยกว่า 50%  

Australia: Central Desert , Palestine, Chile, Pakistan, South Africa , 

Mexico, etc. 

 Nimbus Water  ผู้ผลิตเครื่องท าน  าดืมด้วยระบบ Reverse osmosis และ 

     Ultra Filtration ส าหรับงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตจากธรรมชาติ  

     (<180 cu.m./วัน) ตั งแต่ปี 1968 

     Haiti  , Chili  , Japan, Pakistan 

 

 



แผนภูมิเปรียบเทียบความสามารถในการกรองในแต่ละระบบ 
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 เครื่องผลิตน ้าดื่มจากแหล่งน ้าธรรมชาติระบบ  
Ultra Filtration 
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คุณสมบัติของเครื่อง 
 
• สามารถผลิตน้้าดื่มสูงสุดถึง 9400 ลิตรตํอวัน จาก

แหลํงน้้าจืดที่มีคํา TDS<500ppm 
• ระบบถูกออกแบบมาให๎เคลื่อนย๎ายได๎สะดวกโดยที่

อุปกรณ์ภายในระบบแตํละตัวถูกตดิตั้งภายในกลํอง
พลาสติกหนาพิเศษขนาดใกล๎เคียงกระเป๋าเดินทางและ
มีล๎อเลื่อนส้าหรับเคลื่อนย๎าย ด๎วยน้้าหนักของระบบ
เพียงแคํ  38.6 kg 

• ระบบไส๎กรอง Ultra Filtration, High 
Capacity 50 micron , และ ไส๎กรอง
คาร์บอน 
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• สามารถก้าจัด bacteria, cysts, และ 
virus ได๎ 99.999% 

• ตัวปั๊มน้้าระบบ Diaphragm  แบบ 
Submersible ชํวยขจัดปัญหาเรื่องอากาศ
ตกค๎างในระบบเพื่อให๎ปั๊มเดินได๎เต็มประสิทธิภาพ
พร๎อมถูงกรองและลูกลอยเพื่อป้องกันป๊ัมดูดสิ่งท่ี
ไมํพึงประสงค์เข๎าสูํระบบ 

• ระบบใช๎ไฟฟ้ากระแสตรง 24v @ 5A  ซึง
สามารถใช๎กับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย,์ 
กังหันลม, แบตเตอรี่ในรถยนต/์บรรทุก หรือ 
ไฟฟ้าครัวเรือน ได๎ด๎วยระบบแปลงไฟเสริม 



  

 

 

 

ลักษณะการน าไปใช้งานของระบบ 
 
• ส้าหรับใช๎ในงานบรรเทาสาธารณภัย 

 
• ท้าน้้าดื่มในถิ่นทุรกันดาร 

 
• ส้าหรับงานทหารในกรณีที่ต๎องตั้งคํายในท๎องท่ีที่ประปาและไฟฟ้ายัง

ไปไมํถึง 



  

 

 

 

คุณสมบัติทางเทคนิคและการใช้งาน 



  

 

 

 



  

 

 

 

แผนภูมิการต่ออุปกรณ์ส าหรับใช้งาน 



  

 

 

 

อุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกับระบบท าน  าดื่มระบบ Ultra Filtration 

 

 ระบบจะมาพร๎อมกับป๊ัมน้้าแบบ Submersible  พร๎อมทั้งทํอน้้าเข๎า/น้้าออก 
พร๎อมใช๎งาน ในกลํองพร๎อมล๎อเลื่อนเพื่อความสะดวกส้าหรับการเคลื่อนย๎าย 

 



  

 

 

 

อุปกรณ์เสริม 
 
• ระบบกรองน ้ำก่อนเข้ำระบบ UF ในกรณีที่แหล่งน ้ำ
จืดที่มีปริมำณสำรแขวงลอยมำกกว่ำ 10 NTU 
 
     ใชส๎้าหรับกรองทรายละเอียด, โคลน, หรือสาหรําย
ขนาดเล็ก ที่ปนเปื้อนมากับน้้าเพ่ือชํวยระบบ UF ท้างาน
ได๎เต็มประสิทธิภาพ  ระบบประกอบด๎วยไส๎กรองใหญํเป็น
พิเศษพร๎อมติดตั้งในกลํองพลาสติกหนาพิเศษพร๎อม
ล๎อเล่ือนเพื่อการเคล่ือนย๎ายที่สะดวก 
 

 



  

 

 

 

แผนภูมิการต่ออุปกรณ์ส าหรับใช้งานเมื่อใช้ร่วมกับระบบกรองน  าเสริมส าหรับน  าที่
มีค่าความขุ่นเกิน 10 NTU 



  

 

 

 

ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองแบบเคลื่อนที่ส าหรับใช้กับอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในยามฉุกเฉิน  

คุณสมบัติของระบบ 
• แบตเตอร่ีแบบไมํต๎องเติมน้้ากลั่น (Maintenance Free) 

ขนาด 70 แอมป์/ชม.  แรงดัน 24 โวลท์    
• แผงโซลําร์เชลล์แบบ Mono Crystalline ให๎ประสิทธิภาพ

สูงสุดขนาด 136 วัตต์และสามารถพับเก็บได๎ในระบบจํายไฟเพื่อ
ความสะดวกในการเคล่ือนย๎ายและมีน้้าหนักเบา 

• ระบบชาร์ทแบตเตอรี่แบบ Smart Charger ขนาด 20 
แอมป์ สามารถใช๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ 110/220 ได๎และสามารถที่
จะชาร์ทแบตเตอรี่เต็มภายใน 3-4 ชม. โดยที่รักษาแรงดันใน
แบตเตอร่ีให๎เต็มอยูํตลอดเวลาหลังจากการชาร์จเสร็จสิ้นแล๎วถ๎าไมํ
มีการใช๎งานและเครื่องชาร์จของระบบสามารถกันน้้าด๎วยมาตรฐาน 
IP68 



  

 ระบบชาร์ทแบตเตอรี่จากแผงเชลล์แสงอาทิตย์ 
พร๎อมหน๎าจอแสดงสถานภาพการท้างานของระบบ  
และมีระบบชาร์จแบบ  Multi-stage 
charging ซ่ึงสามารถท้าให๎ระบบการชาร์จมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังชํวยยืดอายุของ
แบตเตอรี่   มีระบบป้องกันการชาร์ทเกินขนาดหรือ
ใช๎แบตเตอรี่จนเหลือน๎อยเกินไปซ่ึงมีผลท้าให๎
แบตเตอรี่มีอายุการใช๎งานสั้นลง 

 สามารถเคลื่อนย๎ายสะดวกเน่ืองตัวกลํองท้ามาจาก
พลาสติกอยํางหนา พร๎อมด๎วยล๎อเลื่อนเพ่ือความ
สะดวกในการเคลื่อนย๎าย 

 มีระบบป้องกันการลัดวงจรเพ่ือป้องกันความเสียหาย
แกํอุปกรณ์ในแตํละตัว 



  

 

 

 

ลักษณะการน าไปใช้งานของระบบ 

  
• งานบรรเทาสาธารณภัยในท๎องที่ที่ไฟฟ้าเข๎าไปไมํ

ถึง 
• งานราชการทหารส้าหรับใช๎ในถิ่นธุรกันดารให๎

พลังงานระบบวิทยุสื่อสาร และ ไฟแสงสวางในยาม
ค่้าคืน 

• งานตํอพํวงกับอุปกรณเครื่องใช๎ไฟฟ้าทั่วไปที่
ต๎องการไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท ์

• งานจํายไฟฟ้าส้ารองในยามฉุกเฉิน 



  

 

 

 

แผนภูมิการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟส ารองกับระบบUFและระบบกรอง
เสริม 
 
  



  

 

 

 

Options ของระบบจ่ายไฟส ารองเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน
และความต้องการ 
• สามารถแปลงให๎เป็นระบบไฟ 12 โวล์ทได๎และจะได๎ความจุของแบตเตอรี่

จะเพิ่มขึ้นจาก 70แอมป็เป็น 140 แอมป์ 
• สามารถเสริมอุปกรณ์แปลงไฟเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ทได๎

ส้าหรับตํอเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีต๎องใช๎ไฟกระแสสลับอยํางเชํน Laptop 
หรือเครื่องใช๎ไฟฟ้าขนาดเล็กได๎  แตํก็อาจจะท้าระยะเวลาในการใช๎งาน
ของระบบสั้นลงเน่ืองจากปริมาณการใช๎กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 

• สามารถใช๎กับแบตเตอรี่แบบ Gelได๎  ซ่ึงแบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกออกแบบให๎
ปลํอยพลังงาน (discharge) มาให๎ได๎ถึง80%ในขณะท่ี50%ใน
แบตเตอรี่แบบปกติ 



  

 

 

 

ขนาด และ น  าหนัก 
• 81ซม * 56 ซม * 40 ซม 
• น้้าหนักประมาณ 60  กก. 



การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเครื่องผลิตน ้าดื่มระบบUltra 
Filtration ก้าลังผลิต 9400 ลิตรต่อวัน กับ น ้าขวดพร้อมดื่ม

ขนาด 500 cc. 

 ระบบสามารถผลิตน้้าดื่มสูงสุด 9400 ลิตร/วัน = 18000 ขวด/วันขนาด 500cc. 
 ราคาน้้าดื่มเฉลี่ยตํอขวด = 8 บาท  
 สามารถประหยัดในการซ้ือน้้าขวด 8 x 18000 = 144,000 บาท/วัน 
 ถ๎าเราต๎องใช๎เครื่องผลิตน้้าดื่ม 30วันเราจะประหยัดเงินทั้งสิ้น = 4,320,000  
 จากการซื้อน้้าขวด 
 
เมื่อมองในแง่การลงทุนแล้วถือว่าเป็นการคุ้มค่าแก่การลงทุนเป็นที่สุดเพราะเรา
สามารถประหยัดทุนจากการซื อน  าขวดหักค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวระบบเอง
ภายในไม่ถึงเดือนแล้วยังมีทุนเหลือส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านอื่นๆ อีก  
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เข้าสู่ระบบ Ultra Filtration 



References: ข้อมูลของแบคทีเรียและไวรัสที่ปนเปื้อนในน ้า
หลังจากบ้าบัดด้วยระบบ Ultra Filtration 



References: 



References: 



References: 



 

บริษัท อีโคไฮโดร โซลูชั่นส์ จ้ากัด 

 

EcoHydro Solutions Co., Ltd. 
36 Chaloem Phrakiat Thi 9, Soi 9, Sai 2 

Nong Bon, Prawet, Bangkok 10260 
T: (66)-88-692-9957 F:(66)-2-211-6055 

www.ecohydrosolutions.com 


