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การออกแบบสภาพแวดล้อม
สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทพิเศษ ขนาดสามารถกำหนดได้  

ตารางข้อมูลมาตรฐาน
รายการ

ฝาครอบด้านบน
แท่นยึดมอเตอร์
เพลา

ซีลเชิงกล

กรอบนอก

สายเคเบิล

ใบพัด

ขาตั้ง

ตลับลูกปืน
เชิงกล
ใบพัด

ตัวป้องกัน
การป้องกันน้ำ
ฉนวนกันความร้อน

ความถี่

อุณหภูมิของเหลว
คุณภาพของเหลว

มอเตอร์

การสกัด
ของเหลว

คุณภาพ
วัสดุ

โครงสร้าง
ป้องกันมอเตอร์เกินพิกัด

2P ( 3000rpm ) · มอเตอร์แห้ง

FC200

FC200

ส่วนบน คาร์บอน/เซรามิก
ส่วนล่าง ซิลิคอน/ซิลิคอน

FC200
SUS304

IP68

0~40°C 

50Hz

VCT or H07RN-F or SOW 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

คำอธิบาย

ใบพัดประเภทตัวพี

การระบายน้ำสกปรกท่ัวไป

SUS304

คลาส B(1HP) · คลาส F(2~5HP)

ซีลเชิงกลสองชั้น

SUS410(1HP) • SUS403(2~5HP)

อื่นๆ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

 

น้ำมันหล่อลื ่นเกรดพิเศษใช้เป็นน้ำมันฟู ้ดเกรดไวท์ 
มิเนอรัล ออยล์ บริสุทธิ์ ไม่มีสีไม่มีกลิ่น ไม่ละลายในน้ำ 
ได้มาตราฐานองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา 
FDA และมาตราฐาน REACH เป็นต้น ่ส่งผลอันอันตราย 
ต่อสุขภาพสัตว์และมนุษย์ ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สายต่อมอเตอร์เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันน้ำ 
แบบพิเศษ ฐานสายเคเบิลถูกเคลือบด้วยสาร Epoxy
มีประสิทธิภาพในการแยกน้ำและอากาศที่เข้ามา 
ในตัวเครื่องมอเตอร์ รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลได้

มอเตอร์แห้งทรงกรงหนูแบบเหนี่ยวนำ เมื ่อมอ
เตอร์เร่ิมทำงาน ทนทานต่อการโหลดและการเพ่ิมข้ึน 
ของอุณหภูมิ ผ่านการออกแบบที่ละเอียดแม่นยำ 
ลวดกลมมีฉนวนกันความร้อนพิเศษ ประสิทธิภาพ 
สูงใช้งานได้นาน

ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานเกินกำลัง ทั้งด้านของ 
อุณหภูมิและการไหลของแกระแสไฟฟ้า เคร่ืองป้อง 
กันจะทำงานอัตโนมัติ เพื ่อไม่ให้มอเตอร์เกิด
ความเสียหาย

การออกแบบขาตั้งสเตนเลสทรงกลมสำหรับการเลี้ยง 
สัตว์น้ำโดยเฉพาะ มีผิวหุ้มแผ่นพลาสติกง่ายต่อการ 
เคลื่อนย้ายไม่ส่งผลกระทบต่อบ่อเลี้ยงกุ้ง

 1  ฐานสายเคเบิล

 2  เครื่องตัดอัตโนมัติ

 3  มอเตอร์แห้งประสิทธิภาพสูง

 4  น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษ

 7  แผ่นอโนด

8  ขาตั้ง

หากการแอคทีฟสูงการกัดกร่อนของเหล็กสีทองก็จะยิ่งเร็วขึ้น 
แผ่นอโนดกับปั๊มเมื่อใส่เข้าด้วยกันวางในน้ำทะเล สิ่งเหล่านี้จะ 
ช่วยต่อต้านการกัดกร่อนให้ดีย่ิงข้ึน ช่วยยืดอายุการใช้งานของป๊ัม

การเคลือบอีพ็อกซี่ความเข้มข้นสูงของฟิล์มแห้งหนา  
100μm สารน้ีมีคุณสมบัติท่ีเหนียว ช่วยป้องกันการขูดขีด 
มีความต้านทานต่อสารเคมีและน้ำเค็มดีมาก

ซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide) หรือสารประกอบ 
ที ่ม ีส ูตรเคมีค ือ SiC ทนต่อปฏิก ิร ิยาออกซิเดชัน 
การกัดกร่อนและรอยขีดข่วน เชิงซีลประกบสามารถกัน 
น้ำได้ท้ังด้านบนและล่าง เหมาะสำหรับการใช้งานท่ียาวนาน

 6  ซีลเชิงกลสองชั้น

 5  การเคลือบอีพ็อกซี่ความเข้มข้นสูง

 ปั๊มบ่อเลี้ยงปลา-กุ้งหลายฟังก์ชัน 5 อิน 1 
ชุดผลิตภัณฑ์

50HzF/FN-A1
DSFNTH5-2003

ผู้จัดจำหน่ายความมุ่งมั่น ● ในการให้บริการ ● ด้านนวัตกรรม ● ระดับมืออาชีพ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
© 2020 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.สงวนลิขสิทธิ์

www.hcppump.co.th



ปั๊มดูดตะกอนW ซีรีส์

การออกแบบปั๊มดูดตะกอน W ซีรีส์ ใช้ดูดตะกอนโคลนใต้น้ำขณะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ช่วยสูบระบายหลุมดินโคลนสกปรกที่ก้นบ่อ (บ่อเลี ้ยงกุ ้ง) 
เพื ่อรักษาคุณภาพน้ำ ※เอกสารสิทธิ์หมายเลข M457082 ของประเทศจีน   

อุปกรณ์เสริม

ปั๊ม J ซีรีส์ให้อากาศมากที่สุดผ่านท่อเติมอากาศ 8~10 ม. ความลึก 1.2 ม. เพื่อสร้างฟองอากาศขนาดเล็กเพิ่มออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 
ช่วยปรับปรุงระดับออกซิเจนที่ผิวน้ำ สามารถย่อยสลายอากาศใต้พื้นน้ำ ลดระดับแอมโมเนียและไนไตรต์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

J-11/4 B-2"

อุปกรณ์เสริม
ชุดอากาศเข้า

5

น้ำหนัก กก

J ซีรีส์
ปั๊มจุ่มเติมอากาศ

S ซีรีส์
เครื่องกวาดตะกอนบนผิวน้ำ

การออกแบบเครื ่องดูดตะกอนบนผิวน้ำ S ซีรีส์ ตะกอนจะถูกดูดเข้าไปในกระบอกสีดำ สะสมอยู ่ในนั ้นล็อคแน่นไม่ให้ไหลออกมา 
ด้านบนติดตั ้งเสาพ่นน้ำ ช่วยขจัดฟองน้ำและสิ ่งสกปรกบนผิวน้ำได้ ※เอกสารสิทธิ ์หมายเลข M530032 ของประเทศจีน

กราฟแสดงผลประสิทธิภาพปั๊ม

ภายนอกตัวปั๊มถูกเคลือบด้วยสารอีพอกซี่ความเข้มข้นสูง ทั้งยังติดตั้งแซคริฟิเชียลแอโนด เพื่อป้องกัน
การกัดกร่อน ของน้ำเค็ม ยืดอายุการใช้งาน ออกแบบขาต้ังสเตนเลส เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายของพ้ืน   
ผิวพลาสติก

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

"น้ำคุณภาพ เพื่อเลี้ยงปลาและกุ้ง "
หลักการสำหรับการเล้ียงสัตว์น้ำท่ีไม่ควรเปล่ียนคือการรักษาคุณภาพและความม่ันคงของน้ำ สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโต ซ่ึงคุณภาพน้ำในบ่อเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียหายและกุ้งตายได้ ดังนั้นการรักษาคุณภาพน้ำในทุกขั้นตอนเลี้ยงสัตว์น้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

HCP ได้ออกแบบปั ๊มรุ ่น FN-A1 แบบ 5 อิน 1 
หลายฟังก์ชัน สามารถนำไปประกอบได้กับทุก 
อุปกรณ์ เพ่ือการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้แน่ใจว่าปลาและกุ้งมีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับ 
การเจริญเติบโต

ปัจจัยสำคัญของการจัดการน้ำ

ปั๊มจุ่มน้ำเสีย/ปั๊มจุ่มถ่ายเทFN ซีรีส์

12m

อากาศอากาศ

เครื่องพ่นน้ำNZ ซีรีส์
การติดตั้งเครื่องพ้นน้ำสเตนเลสรุ่น NZ ซีรีส์ ออกแบบเจาะจงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้หลักการพ่นน้ำแบบกระจายในทิศทางตั้งฉากและพุ่งขึ ้นสูง กระจายน้ำอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนสัมผัสอากาศ 
เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ำและลดความเข้มข้นของสารที่ไม่พึงประสงค์ ※เอกสารสิทธิ์หมายเลข M575959 ของประเทศจีน

อุปกรณ์เสริม

S-2/2 Tank
กวาดตะกอนบนผิวน้ำ

7
S-3/2 Tank 15

น้ำหนัก กก

F-PE2-S

ปีกขาเรือ น้ำหนัก กก
22

อุปกรณ์เสริม

ปั๊มดูดคราบบนผิวน้ำ4

ปั๊มดูดตะกอน3

ปั๊มเจ็ท2

ปั๊มสูบระบายน้ำ1เครื่องพ่นน้ำ5

แรงม้า
HP(kW)

2 (1.5) 1.5

ความสูงหัวฉีด
ซม.

11

เส้นผ่านศูนย์
กลางหัวฉีด

ม.*
2.7

ความสูง
การพ่นหัวฉีด

ม.*
0.8

ปริมาณหมุน
เวียนน้ำ(ม³/นาที*)รุ่น

FN-32P-A1
3 (2.2) 1.5 12 3.0 1.0FN-33P-A1
5 (3.7) 1.5 13 3.3 1.2FN-35P-A1

※สัญลักษณ์*คืออ้างอิงข้อมูลเนื้อหา

อุปกรณ์เสริม

NZ3"

พ่นน้ำ

1

น้ำหนัก กก

F-PE2-W

ปีกขาเรือ

-

น้ำหนัก กก

2~5HP

รุ่นท่ีเหมาะสม

2~5HP

รุ่นท่ีเหมาะสม

1HP
2~5HP

1~5HP

รุ่นท่ีเหมาะสม

รุ่นท่ีเหมาะสม

W-2
ดูดตะกอน

3
W-3/3 8

น้ำหนัก กก

F-PE2-W

ปีกขาเรือ น้ำหนัก กก
-

1HP
2~5HP

1~5HP

รุ่นท่ีเหมาะสม

รุ่นท่ีเหมาะสม
2~5HP

รุ่นท่ีเหมาะสม

ชุดข้องอ

EB3-130

EB3-150A

EB4-150A

5

12

14

น้ำหนัก กก

2~3HP

5HP

5HP

รุ่นท่ีเหมาะสม

แรงม้า
HP(kW)

2 (1.5) 3" (80)

ท่อระบายออก
นิ้ว (มม.)

เฟส
Ø วิธีสตาร์ท

8.5

เฮด
ม.

35

ทางระบาย
ตะกอน มม.รุ่น

FN-32P-A1 36

มาตรฐานปริมาณน้ำ
ม³/ชม.

0.6

ม³/นาที

3 (2.2) 3" (80) 12 35FN-33P-A1 360.6

5 (3.7) 3" (80) 3 โดยตรง 19 35FN-35P-A1 360.6 35

น้ำหนัก
กก

1(0.75) 2" (50) 1
3

บรรจุไฟ
โดยตรง

19
18
34
30
37
32

1
3

บรรจุไฟ
โดยตรง

1
3

บรรจุไฟ
โดยตรง

9 26F-21P-A1 120.2

0 20 ม³/ชม.40 60

0

10

ม.

20

0 0.2 ม³/นาที0.4 1.00.6 0.8

FN-35P-A1

FN-32P-A1

F-21P-A1

FN-33P-A1




