
CETA 3/2-Way Valve 
 

  

แอพพลเิคช ัน่ ใชเ้ป็นอปุกรณ์กันร่ัวและวาลว์ลม 3/2 ทาง สําหรับการใชง้านการตอ่แบบสองทาง เพือ่การสลับ
ระหวา่งจุดวัดและชอ่งปลอ่ยลมออก 

แผนภาพวงจร 
การสลับระหวา่งจุดทดสอบ  

 

 

การปลอ่ยอากาศออก 
 

 

คณุสมบตัเิฉพาะ มวีาลว์แบบเลือ่นใชท้ดสอบสําหรับกันการร่ัว 
ไมม่จํีากัดแรงดันลมต่ําสดุ  
วาลว์ปิด-เปิด ควบคมุจากภายนอก 
มกีารควบคมุคณุภาพอย่างด ีทําจากวัสดชุัน้สงู เพือ่ความทนทานและความแมน่ยําสงู 

ระดบักลาง ลม หรอื แกส๊ (ทีก่รองแลว้) 

วสัด ุ ตัวอปุกรณ์ : อลมูเินีย่ม 
อปุกรณ์ภายใน : สเตนเลสสตลี 
แหวนซลี  : ไนตริล่ NBR 

อตัราการร ัว่สงูสดุ สงูสดุ ที ่ 0.2 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร/นาท ี• บาร ์

ขอบเขตการควบคมุ การควบคมุ: แบบลม (สว่นเสรมิ: แบบไฟฟ้า) 
รเีซท  : สปรงิ 

การควบคมุการจา่ยลม แรงดันลมต่ําสดุ: 5 บาร,์ แรงดันลมสงูสดุ: 6 บาร ์

กรณีทีจ่่ายแรงดันต่ํากวา่ 5 บาร ์ควรใชตั้วชว่ยเพิม่แรงดันชว่ยในการจ่าย หากจ่ายแรงดันสงูกวา่ 6 บาร ์
ควรใชตั้วชว่ยลดแรงดันลม 
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CETA 3/2-Way Valve 
 

การควบคมุแบบไฟฟ้า (สว่นเสรมิ) หากวาลว์แบบ 3/2 ทางจําเป็นตอ้งควบคมุจากภายนอก (โดยเกดิกับเครือ่งทีไ่มใ่ชข่อง CETA) 
สามารถใชว้าลว์แบบแมเ่หล็กไฟฟ้าเสรมิ (24 V DC / 5 W) ในการต่อพว่งได ้(สว่นเสรมิ) 

ความเร็วในการตอบสนอง หนึง่ตอ่หา้สว่น ตอ่ วนิาท ี

ชว่งแรงดนัลมในการทดสอบ 0 ถงึ 10 บาร ์ตามมาตรฐาน หรอื  ถงึ 16 บาร ์ตามดอ้งการ 
หากแรงดันลมทีช่อ่งหมายเลข 3 มากกวา่ชอ่งหมายเลข 1 มาก (หมายถงึ p3 » p2) เสน้ทางเดนิลม
ระหวา่งหมายเลข  1 และหมายเลข 2 อาจถกูปิด 

การเชือ่มตอ่ ทางเดนิลม: การขันใหแ้น่น 
 6 x 1 มม 
เสน้ทางการควบคมุ:  ตัวตอ่แบบแน่นเร็ว ขนาด 6 x 1 มม 

ความกวา้ง 5 มม 

อณุหภมูขิณะใชง้าน +10ºC to +40ºC 

ขนาด  

การยดึตดิ มรี ูขนาด 4.2 มม จํานวน 4 ร ูสามารถวางเรยีงกันได ้

คําแนะนํา ควรยดึตดิ 

หมายเหต ุ เครือ่งทดสอบของบรษัิท CETA สามารถเพิม่ชอ่งลมออก (สว่นเสรมิ) เพือ่ตอ่เขา้กับอปุกรณ์วาลว์แบบ  
3/2 ทางได ้ (เลอืกไดจ้ากเมนูเครือ่ง) 

การบํารงุรกัษา ควรใหม้กีารดูแลบํารงุรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ จากทางฝ่ายบรกิารของ บรษัิท CETA  ได ้

นํา้หนกั 0,45 กก 

อปุกรณท์ีน่ําสง่ เอกสารบันทกึการทดสอบ ฝาปิดผลกึ 

 CETA Testsysteme GmbH 
Marie-Curie-Straße 35-37 
40721 Hilden    - Germany – 
Tel.: +49 (0) 2103 / 2471 - 75 
Fax: +49 (0) 2103 / 2471 - 76 
E-mail: sales@cetatest.com 
Internet: www.cetatest.com 

บรษิทั แมกซ ์แวล ูเทคโนโลย ีจาํกดั 
261 ซอยออ่นนชุ 17 แยก 16  ถนนสขุมุวทิ 77 
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ 10250 
Tel.:  +66 (0) 2 717 7199 
Fax :  +66 (0) 2 300 2272 
E-mail: sales@maxvalue.co.th 
Internet : www.maxvalue.co.th 
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