เดวี่ สารกรอง เซลไบรท์ คุณภาพสูง

สําหรั บเปลี่ยนแทนทรายกรองในสระว่ ายนํา้

คํานํา
สารกรอง เซลไบรท์ ของ เดวี่ เป็ นสารกรองชนิดล่าสุดที่ผลิตโดย ซีโอไรท์ ออสเตรเลีย พีทีวาย
ลิมิตเต็ด สารกรองตัวนี ้ถูกผลิตมาอย่างแม่นยําเพื่อให้ สมรรถภาพที่ไม่มีสารกรองใดเทียบเท่าได้
เพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดในเรื่ องของประสิทธิภาพ ปกป้องระบบนิเวศวิทยาและมี
อายุการใช้ งานยาวนาน สารกรอง เซลไบรท์ ของเดวี่ มีความคงตัวและแข็ง จึงเป็ นสารกรองที่
เหมาะสําหรับการกรองนํ ้าเกือบทุกชนิด ตังแต่
้ การกรองนํ ้าในครุวเรื อน, กรองนํ ้าสระว่ายนํ ้าเชิง
พานิช, กรองนํ ้าดื่มสําหรับในครัวเรื อนและอุตสาหกรรมผลิตนํ ้าดื่ม
คุณสมบัติ
• มีความถ่วงจําเพาะขณะรวมเป็ นกองเบากว่า (bulk density)
o ลดความถี่ในการล้ างย้ อนกลับได้ ถงึ 80% เมื่อเทียบกับทรายแม่นํ ้า
o ง่ายต่อการจัดการ
• ได้ รับการรับรองเครื่ องหมายเป็ นสินค้ า Watermark
o เป็ นสารกรองชนิดเดียวของออสเตรเลียที่ได้ รับเครื่ องหมายสินค้ า Watermark ว่า
สามารถลดการใช้ นํ ้าและค่าใช้ จ่ายในการใช้ งาน
• เป็ นสินค้ าที่ได้ รับการยินยอมโดย AWWA
o เซลไบรท์ ของ เดวี่ เป็ นสารกรองที่ได้ รับมาตรฐานสารกรองตามข้ อกําหนดของ
สมาคมนํ ้าและนํ ้าเสียของอเมริกา AWWA (American Water & Waste Water
Association)
o มัน่ ใจในประสิทธิภาพการกรองสูงสุดและมีคณ
ุ ภาพเม็ดสารกรองที่ดี
• เพิ่มความสามารถในการกักสิง่ สกปรก
o ด้ วยค่าความสมํ่าเสมอที่ดีกรี สงู ของขนาดอนุภาค หมายความว่า เซลไบรท์
สามารถกักสิง่ สกปรกได้ ยาวนานกว่า
o ด้ วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของ เซลไบรท์ ทําให้ สามารถกักสิง่ สกปรกได้ นานกว่า
ทรายกรองที่มีขนาดเท่ากัน 1.7 ถึง 1.9 เท่า (พิมพ์ครัง้ แรกโดย Foremen ปี ค.ศ.
1985 และล่าสุดโดย Fuger ปี ค.ศ. 2003)
• มีอายุใช้ งานยาวนานกว่า
o สารกรอง เดวี่ เซลไบรท์
6 ถึง 8 ปี
ทรายแม่นํ ้า
4 ถึง 6 ปี
แก้ ว (ละเอียด)
มากกว่า 3 ปี
• ด้ วยความแข็งของเม็ด ซีโอไรท์ (7 mohs) จึงเป็ นสารกรองเชิงพานิชที่อายุใช้ งานยาวนาน
ที่สดุ

บริษัท มิสเตอร์ พูล จํากัด 408 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กทม.10301
โทร.: 02 276 2999 โทร.: 02 276 2999 โทรสาร: 02 276 7800 www. Mspool.com, e-mail:sales@mspool.com

1/3

เดวี่ สารกรอง เซลไบรท์ คุณภาพสูง
สําหรั บเปลี่ยนแทนทรายกรองในสระว่ ายนํา้

• สารกรอง เดวี่ เซลไบรท์ มีคณ
ุ สมบัติเหนือกว่า ทรายซิลกิ ้ า, แก้ วและสารกรองเชิงพานิชทุก
ชนิดที่มีสว่ นประกอบของซีโอไรท์
การใช้ งาน
• กรองนํ ้าสระว่ายนํ ้าทังในครั
้
วเรื อนและเชิงพานิช
• ใช้ กรองนํ ้าดิบเบื ้องต้ นสําหรับโรงกรองนํ ้าสะอาด
• กรองนํ ้าดื่มชุมชนและเชิงการค้ า
• กรองนํ ้าใช้ ซํ ้าในงานเชิงพานิช (เช่นในอูร่ ับล้ างรถ)
• กรองนํ ้าระบบหล่อเย็นเชิงพานิช เช่น ในคูลลิง่ ทาวเวอร์
• กรองนํ ้าระบบบําบัดนํ ้าในงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตแก้ ว
• ระบบบําบัดนํ ้าเสีย
• ระบบบําบัดนํ ้าโสโครก (โครงสร้ างตารางสําหรับควบคุมจุลชีพ)
คุณสมบัตทิ างกายภาพ
• ขนาดเม็ด: 0.50 ถึง 1.4 มม. (มาตรฐานสินค้ า 3C-7M ของ AWWA)
• CEC: 120 (อนุภาคสีชมพู) ถึง 160 (อนุภาคสีเขียว)
• ความถ่วงจําเพาะรวมเป็ นกอง: 1.15 ถึง 1.20 กก./ลบ.ม.
• ขนาดบรรจุ: 25 กก./ถุง ถึง 1.25 ตัน/ถุง
• กรองอนุภาคได้ เล้ กสุด: 5 ไมครอน
• สัมประสิทธิความสมํ่าเสมอของเม็ด: 1.6
• ขนาดเม็ดใช้ งาน: 0.55 มม.
ค่ าคาร์ บอนและฟรุ๊ ตปรินท์ ต่อสิ่งแวดล้ อม (Carbon and Environmental Footprint)
• ร่องรอยของการเกิด ซีโอไรท์ ได้ ถกู พบมานานกว่า 300 ล้ านปี
• ในการล้ างย้ อนกลับถังกรองที่ใช้ เซลไบรท์เป็ นสารกรองสามารถลดปริมาณนํ ้าได้ 20-25%
• สารกรอง เซลไบรท์ สามารถกัดสิง่ สกปรกได้ มากกว่า หมายความว่าลดความถี่ในการล้ าง
ย้ อนกลับได้ มากถึงครึ่งหนึง่ ทําให้ ลดปริมาณนํ ้าที่ใช้ ล้างย้ อนกลับได้ เป็ นจํานวนมากด้ วย
• ไม่จําเป็ นต้ องมีขนตอนทํ
ั้
าให้ บริสทุ ธ์ระดับสูงเหมือนกับการใช้ แก้ วเป็ นสารกรอง (นํ ้าที่สลัด
ออกจากทรายซิลกิ ้ าทําอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม เช่น Cape Flattery, QLD.)
• ซีโอไรท์ ออสเตรเลีย พีทีวาย ทําเกียวกับเหมืองที่มีระบบบริหารที่อ่อนไหวต่อสิง่ แวดล้ อม ด้ วย
การแยกโดยสิ ้นเชิงจากระบบสิง่ แวดล้ อม ไม่มีการทิ ้งของเสียลงในลํานํ ้าและหรื อแม่นํ ้า
เหมือนกับการทําทรายแม่นํ ้า
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