
บริษัทรับให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และปรับปรุงระบบผลิตน�้ำประปำ ระบบกำรกรองควำมขุ่น
ต่ำงๆ ระบบกำรกรองด้วยถ่ำนกัมมันต์ ระบบผลิตน�้ำอ่อน ระบบผลิตน�้ำไร้ประจุ Ultra Filtration (UF) 
ระบบผลิตน�้ำ Nano Filter (NF) ระบบผลิตน�้ำ Reverse Osmosis (RO) ด้วยกำรควบคุมกำรผลิต  
ทุกขั้นตอนอย่ำงประณีตให้ระบบท�ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และข้อก�ำหนดที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้ง
บริกำรดูแลรักษำซ่อมบ�ำรุง และงำนอะไหล่ที่รวดเร็ว เพื่อควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดของลูกค้ำ

The company offers consulting, design, manufacture, installation, and improvement 
of municipal water supply, turbidity filtrations, activated carbon filtration, softener, 
demineralization, ultra filtration (UF), nano filter (NF), reverse osmosis (RO). All production 
processes are closely monitored and controlled to ensure that the systems function 
properly as well as requirements and service level agreement including maintenance and 
parts are rendered promptly fulfilling customer’s utmost satisfaction.

Water Supply System
This is a community water work serving 

small village to larger city. The team of 
system design comprises with experts who are 
knowledgeable. They are able to control costs 
by saving a lot of money on chemicals through 
effective design, installation, and operation 
of water supply system. Low cost per unit 
from cost-effective equipments and chemicals 
satisfies safe and clean water for consumers.

กระบวนการผลิตน�้าประปา
สร้างกระบวนการผลิตน�้าประปาหมู่บ้าน ประปา

ชุมชน ประปาขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานออกแบบระบบ 
ที่มีความรู ้ความช�านาญ และสามารถควบคุมต้นทุน 
ประหยัดสารเคมีได้เป็นเงินมหาศาล จากการออกแบบ 
ติดตั้ง และด�าเนินการผลิตน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุน
การผลิตน�้าต่อหน่วยต�่า ด้วยอุปกรณ์ และสารเคมีที ่
ทรงประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค
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กระบวนการกรองตะกอน ความขุ่น และเศษสิ่งสกปรก
กระบวนการระบบกรองทราย และกรวดที่มีลักษณะเป็นชั้นโดย

ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสม น�ามาออกแบบ และจัดเรียง 
ให้สามารถกรองความขุ ่น ตะกอน และสิ่งสกปรกที่ปนเปื ้อนมากับน�้า 
ให้สะอาดยิ่งขึ้น เป็นการก�าจัดตะกอนความขุ่นเบื้องต้นก่อนเข้าระบบต่อไป

กระบวนการบ�าบดัสี กลิน่ และสารปนเป้ือนของน�า้ด้วย
ถ่านกัมมันต์

 กระบวนการออกแบบระบบการกรองน�้าด ้วยถ ่านกัมมันต ์ 
(Activated Carbon System) ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของลูกค้า 
และเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสี กล่ิน สารเคมี สารอินทรีย์ และคลอรีน 
ที่ปนเปื้อน มาในน�า้ได้อย่างรวดเร็ว และสะอาดใส 

กระบวนการผลิตน�้าอ่อน
กระบวนการท�าน�า้ให้บรสุิทธ์ในเบือ้งต้น โดยใช้เทคโนโลยีแลกเปลีย่น

ประจุ (Ion Exchange) ในการก�าจัดความกระด้างทั้งหมดที่ปนเปื้อนอยู่
ในน�้า บริษัทฯมีทีมวิศวกรท่ีพร้อมออกแบบ และบริการให้ปรึกษาส�าหรับ
ระบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า หรือแก้ไขปรับปรุงระบบเก่าให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยตัว Ion Exchange Resins น�าเข้าจาก 
ต่างประเทศคุณภาพ Grade A มาตรฐาน ISO มีใบรับรองคุณภาพทุก  
Lot สามารถท�าได ้ ต้ังแต่ Flow rate 1 – 100 m3/hr per unit  
มีทั้งระบบควบคุมการท�างานแบบ Manual และ Automatic

กระบวนการผลิตน�้าไร้ประจุ หรือแร่ธาตุ
กระบวนการท�าน�้าให้บริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุอิออน โดยใช้เทคโนโลยี

การแลกเปลี่ยนไอออน (ION Exchange) ในการก�าจัด  อิออนประจุบวก  
และอิออนประจุลบที่ปนเปื ้อนอยู ่ในน�้า ด้วย ION Exchange Resins 
คุณภาพสูง Grade น�าเข ้าจากต่างประเทศมีมากมายหลาย Type  
ทั้งรุ่น Standard และ Premium Special ทางบริษัทฯมีทีมวิศวกรที่พร้อม
ออกแบบ และบริการให้ค�าปรึกษาส�าหรับระบบใหม่ตามความต้องการ
ของลูกค้าหรือแก้ไข  ปรับปรุงระบบเก่าหรือเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม 
มากข้ึน สามารถท�าน�้าให้บริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ค่าการน�าไฟฟ้าน้อยกว่า 10 μ s/ 
cm2 จนถึงระดับค่าความต้านทานอยู่ที่ 18 ≥M Ω (เมกะโอห์ม)

Sand and Gravel System
The layers of select sand and gravel properly designed 

and arranged work as a first step filter of turbidity and sediments 
contaminated with water. This initial process provides cleaner 
water prior to delivery it to the water supply system.

Activated Carbon System
The system is designed to suit customer’s filtration 

needs. It enhances efficiency on swift removing of contaminants 
like colors, odors, chemicals, organic substances, and chlorine 
for cleaner water.

Softening Water System
This is an initial step of water purification process using 

ion exchange technology to remove all causes of hardness 
contaminated in the water. To meet the needs of customers, 
a team of engineers from the company can provide design and 
advice on constructing a new system or upgrading an existing 
system to increase efficiency. All grade A quality with ISO 
standard certification ion exchange resins lots are imported from 
abroad. System supports flow rate of 1 -100 m3/hr per unit on 
both manual and automatic control systems.

Demineralization Water System
This water purification removes contaminated mineral 

ions using ion exchange technology. The imported high quality 
ion exchange resins include several types both standard and 
premium grades. A team of engineers from the company can 
provide design and advice on constructing a new system or 
upgrading an existing system to increase efficiency per the 
needs of customers. This purification process reduces electrical 
conductivity to less than 10 μ s/cm2 and resistance to 18 ≥M Ω


