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ผลิตภณัฑจ์ากประเทศออสเตรเลีย พร้อมกบั

ประสบการณ์มากกวา่ 80 ปี

การประกนัคุณภาพ

คงิสแปน  เราภูมิใจกับประสบการณ์
ที�ยืนยาว   ของการพัฒนานวตักรรม
อย่างตอ่เนื�องและการบรกิารลูกคา้ที�
ไม่เหมือนใคร

ตั�งแต่ปี 2477 เรามีแทงคน์ํ�าและอุปกรณ์เสริมที�

มีคุณภาพ และมีอายกุารใชง้านที�ยาวนาน วนันี�

เรายงัคงเป็นผูน้าํตลาด ในการใหค้าํแนะนาํจาก

ผูเ้ชี�ยวชาญที�น่าเชื�อถือ ในการจดัเกบ็นํ�าฝนและ

ทางเลือกอื�นการจดัเกบ็ขอ้มูลจากพื�นที�อาศยั ใน

เชิงพาณิชย ์และชนบท

คิงสแปนไรโน  แทงคพ์าณิชยข์องเราไดรั้บการ

สร้างขึ�นอยา่งแขง็แกร่งจากวตัถุดิบเหลก็เคลือบ

อลูซิงค ์ภายใตแ้บรนด ์ ซิงคลู์ม® ของบลูสโคป 

หรือ เหลก็เคลือบสี คลีนคลัเลอร์บอร์น® โดยมี

ความจุ ตั�งแต่  26,000  ถึง  2,300,000 ลิตรแทงค์

ทั�งหมดมีซบัโพลิเอทิลีนเสริมเกรด  5 ชั�น

สามารถใชบ้รรจุนํ�าดื�ม

แทงคพ์าณิชยไ์ดผ้ลิตในโรงงานออสเตรเลียตะวนัตกของเราภายใตร้ะบบการจดัการคุณภาพที�ไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ระบบการจดัการคุณภาพของเรามีจุดมุ่งหมายที�จะพฒันาตวัเองกบั

มาตรฐานดีที�สุดในโลก และเราภูมิใจที�ไดรั้บมาตรฐานคุณภาพ "Five Ticks"' เพื�อใหลู้กคา้ของเรามี

ความมั�นใจวา่เราพยายามที�จะใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้ที�มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ และ

บริการที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย

แทงค ์ และส่วนประกอบสาํคญัทั�งหมดของ

เรารวมถึง ไลเนอร์ คิงสแปนไรโน อินฟินิตี�  

จะผลิตในโรงงานของเรา ซึ�งหมายความวา่

คุณสามารถมั�นใจไดว้า่ เราสามารถควบคุม

คุณภาพของแทงค ์ในทุกแง่มุมของการผลิต 

เพื�อเพิ�มความแขง็แรงในการติดตั�ง สามารถ

นาํมาใชส้าํหรับของเหลวที�หลากหลายรวม

ทั�งของเหลวที�มีค่า pH สูงหรือตํ�านํ�ารีไซเคิล 

การพฒันายวูสีาํหรับเพื�อใชก้บัไลเนอร์ใหมี้

ความเสถียรเพื�อใชใ้นงานที�ไม่มีหลงัคา

ความเชี�ยวชาญระดบัโลก    ของคิงสแปนเป็น

ธุรกิจระดบัโลกที�มีการดาํเนินงานหลากหลาย

ผลิตภณัฑ ์รวมทั�ง  เทคโนโลยดีา้นแผงฉนวน

สาํหรับอาคาร  และพลงังานทดแทน
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ขนาดแทงค์* 
– โปรไฟล์ลูกฟูก

แทงคพ์าณิชยล์อนลูกฟูกของเรา      มีขนาดมาตรฐาน

หลากหลาย หรือสามารถออกแบบเองเพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้หรือโครงการที�เฉพาะเจาะจง

แทงคพ์าณิชยมี์ระดบัความสูงมาตรฐานใหเ้ลือกถึง 6 

ระดบัที�แตกต่างกนั

หมายเหตุ : ขนาดที�แสดงอยูเ่ป็นมาตรฐาน

ที�ผลิตอยู ่ ปริมาตรของนํ�าที�ใชไ้ดจ้ริงขึ�น

อยูก่บัระยะขอบนํ�าสูงสุด ถึงระดบัขอบ

แทงค ์ขนาดและตาํแหน่งของท่อนํ�า

* ความจุเป็นลิตร
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การผลติมาตรฐานออสเตรเลยี 

สีมาตรฐาน

ส่วนประกอบทั�งหมดของแทงคคิ์งสแปนไรโน จะปฏิบติัตาม

มาตรฐานของออสเตรเลียและอุตสาหกรรม

ผูผ้ลิตแทงคส่์วนใหญ่จะมีสีที�จาํกดัในช่วงมาตรฐาน

เท่านั�น       แทงคเ์ชิงพาณิชยข์องเรามาพร้อมสีสนัที�

สมบูรณ์แบบของบลูสโคป® นอกจากนี�ยงัมี คลัเลอร์

บอร์น อลัตร้า® สาํหรับสีที�เลือกใหเ้หมาะกบัชายฝั�ง

ที�รุนแรงและสภาพแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม

แคตตาลอ็กสีที�แสดงในนี�    ตามสี

ของคลัเลอร์บอร์น® และพยายาม

ที�จะทาํสีของผลิตภณัฑเ์พื�อใหใ้กล้

เคียงกบัสีที�แทจ้ริงใหถู้กตอ้งที�สุด

เท่าที�จะเป็นไปได ้อยา่งไรกต็าม

สภาพแสงที�แตกต่างกนัและขอ้

จาํกดัของกระบวนการพิมพอ์าจส่ง

ผลกระทบต่อโทนสี

ZINCALUME® Pale Eucalypt® Paperbark® Woodland Grey® Monument® Dune®

Surfmist® Windspray® Jasper® Classic Cream® Cove® Ironstone®

Manor Red® Cottage Green® Terrain® Deep Ocean® Evening Haze® Gully™

Basalt™ Night Sky®Shale Grey™ Mangrove™ Wallaby™
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คุณสมบัติ

หลงัคา

หลงัคาของคิงสแปนไรโน    แทงคเ์ชิงพาณิชย์

ทั�งหมดไดย้ดึติดกบัโครงหลงัคา  และสามารถ

รับโหลดแรงลม  ตามมาตรฐาน AS/ZS 1170 :

2007 (การดาํเนินการออกแบบโครงสร้าง)

เราจดัหาเหลก็แรงดึงสูง เพื�อที�จะใชใ้นการผลิต

หลงัคาของไรโนแทงค ์ ติดตั�งกบัโครงหลงัคา

ดว้ยสกรูสลกัเกลียวแรงดึงสูง ซึ�งออกแบบเพื�อ

ใหเ้หมาะสมกบัสิ�งแวดลอ้ม เป็นการชุบสงักะสี

แบบจุ่มร้อน
การออกแบบรับรองใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

AS4100 (โครงสร้างเหลก็) และ AS/NS4600 

(โครงสร้างเหลก็รีดเยน็)

ทั�งหมดของคิงสแปนไรโนแทงคพ์าณิชย ์ สามารถออกแบบมาโดยเฉพาะสาํหรับ

ภาคการทาํงานเพื�อรองรับแรงลมพายไุซโคลน  ตามมาตรฐานของออสเตรเลีย

สาํหรับโหลดแรงลม AS/NZS1170: 2007 (โครงสร้างการดาํเนินการออกแบบ)

โครงสรา้ง
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การเชื�อม

การเชื�อมทั�งหมด และการผลิตอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง

ในการผลิตคิงสแปนไรโนแทงคพ์าณิชยเ์ป็นไป

ตามมาตรฐาน AS/NZS 1554:2008  (โครงสร้าง

เหลก็เชื�อม)

รายละเอยีดผนังลูกฟูก

ผลิตจากวตัถุดิบเหลก็เคลือบอลูซิงค ์ คุณภาพ

ภายใตแ้บรนด ์ ซิงคลู์ม® จากบลูสโคปสตีล

ผลิตดว้ยเหลก็หนาคุณภาพ (SS400) เคลือบ

ดว้ยโลหะผสมที�ประกอบดว้ยอลูมิเนียม 55% 

สงักะสี 43.5%  และซิลิคอน  1.5%  ผลิตดว้ย

วธีิชุบร้อนแบบต่อเนื�อง ขึ�นรูปเยน็และรีดโคง้

โดยใชอุ้ปกรณ์ที�ออกแบบ ขึ�นรูปลอนโปรไฟล์

ลูกฟูกที�โดดเด่น เพิ�มความแขง็แรงทนทาน

ของผนงั
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การป้องกนัการกดักร่อน

ส่วนประกอบโครงสร้างทั�งหมด  ของคิงสแปน

ไรโนแทงค ์   เป็นสงักะสีจุ่มร้อนตามมาตรฐาน 

AS/NZ4680:2006 (จุ่มร้อนชุบสงักะสี)ทุกแทงค์

จะติดตั�งตวัเสียสละแมคนีเซียม "แอโนด" ที�ได้

รับการออกแบบตามมาตรฐานวเิคราะห์   2239 

และประสิทธิภาพมาตรฐาน M3 โลหะผสมการ

เครื�อบสงักะสีหรือกลัวาไนซ์บนเหลก็กลา้ใด ๆ 

เป็นการป้องกนัสนิมบางอยา่ง อยา่งไรกต็ามการ

ป้องกนันี�กมี็ขอ้จาํกดัการใชง้าน   แทงคที์�ถูกติด

ตั�งอยา่งถูกตอ้ง  และมีโปรแกรมการบาํรุงรักษา

ของเราจึงเป็นสิ�งที�จาํเป็นเพื�อเพิ�มอายกุารใชง้าน

ของแทงค์

วาล์วน �าํ

โดยท�วัไปแลว้วาล์วที�ใชใ้นแทงคพ์าณิชยข์อง 

เราผลิตจาก  PE80   เหล็กชุบกลัวาไนซ์ที� หรือ 

ท่อ อุปกรณ์ HDPE ผลิตจากโพลิเอทิลีนความ 

หนาแน่นสูงปฏิบติัตามมาตรฐาน AS/NZS 

4130:2003 และ PMBWELD301A

หวัฉีดสามารถมาพร้อมกบัตาราง, ตาราง D, 

ANSI/AMSI หรือ Class PN16 เป็นแบบครีบ

ดีกบั BSP (เกลียว) และการเชื�อมต่อมว้นร่อง.

แพลตฟอร์ม & บันได

ทุกแพลตฟอร์มท�งัหมด    และบนัไดหรือรอบๆ 

คิงสแปนไรโนแทงคข์องเรา ผลิตตามมาตรฐาน 

AS1657/2012  (แพลตฟอร์มแบบคงที�   ทางเดิน 

และบนัได
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การเตรียมคานวงแหวน

แทงคเ์ชิงพาณิชยท์ั�งหมดตอ้งการการก่อสร้าง

บนคานวงแหวนคอนกรีตหรือออกแบบอยา่ง

เหมาะสม เป็นสิ�งที�จาํเป็นสาํหรับลูกคา้เพื�อให้

แน่ใจวา่ฐานรากและงานโยธาสาํหรับฐานราก

มีความแขง็แรงเพียงพอ การออกแบบของคาน

วงแหวนขึ�นอยูก่บัขนาดแทงค ์   และตาํแหน่ง 

สเปคการออกแบบที�เหมาะสม คิงสแปนจะส่ง

ใหห้ลงัจากที�มีการสั�งซื�อ

การตดิต�งั

คิงสแปน มีเครือข่ายของการติดตั�งแทงคที์�ผา่น

การอบรมเป็นพิเศษทั�วโลก   ผูติ้ดตั�งของเรามุ่ง

เนน้คุณภาพและบริการที�ดีเยี�ยมเพื�อใหแ้น่ใจวา่

งานที�ไดรั้บ  การจดัหา  ตรงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้

แทงคเ์ชิงพาณิชยท์ั�งหมดจะถูกส่งไปยงัสถานที�

ติดตั�งที�ลูกคา้ตอ้งการ ในรูปแบบแพค็แบนช่วย

ใหเ้ราสามารถที�จะติดตั�งแทงค ์   ในสถานที�ที�มี

ขอ้จาํกดัในการเขา้ถึง   แทงคข์นาดใหญ่อาจจะ

ประกอบดว้ยเครน 
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คิงสแปนไรโนอินฟินิตี� เป็นบริษัทชั�นนําที �มีการรับรองคณุภาพ
จากการใช้้เคร�ืองจักรและเทคโนโลยีล่าสุด

สว่นของไลเนอรที์�ต่อ 
เหลื�อมกัน 50 มม.ด้วย 

กร ะบวนการเชื�อม

เทป Metallocene เกรดอาหาร 
เชื�อมยึดพิเศษเพื�อเป็นการป้องกัน
การเกิดแบคทีเรยีใต้ตะเข็บยึด

ชั�นด้านในสุด

ฟิ ล์ม metallocene เกรดอาหารเพิ�ม 

ความแข็งแรงและอายุการใช้งาน

ชั�นที� 2 และ 3 LLDPE เกรดอาหาร 2 ชั�น

ชั�นที� 4 เสน้ใยฝ้ ายทอเสรมิซับแรง 

ชั�นที� 5 ชั�นพิเศษของเอทิลีน ปิด
ด้วยเสน้ใยผ้าฝ้าย

25mm Metallocene film

50mm Overlap

— 

ทุกไลเนอร์ของเราจะผลิตที�โรงงานคิงสแปน   ในภาคตะวนัตกของออสเตรเลียมานาน

กวา่ 20  ปี เราผลิตไลเนอร์ที�มีคุณภาพโดยใชเ้ทคนิคการเชื�อมล่าสุดและสมรรถนะของ

เครื�องจกัรในการผลิตที�มีคุณภาพสูงสุด

เป็นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยล่ีาสุดในผา้ซบัแรง LLDPE Composite Polyester 5 ชั�น 

ในตลาดโลก เป็นเอกสิทธิ� เฉพาะคิงสแปนไรโนอินฟินิตี�  ไลเนอร์ที�มีอยู ่ซบัโพลิเอทิลีน 

การเสริมชั�นพิเศษเพิ�มความแขง็แรงทนทาน     การพฒันาของซบัที�เพิ�มความแขง็แรงให้

กบัคิงสแปนไรโนแทงค ์ แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั�นของเราในการสร้างสรรค ์ และการ

ปรับปรุงของเราอยา่งต่อเนื�องตามมาตรฐาน AS/NZS 4020 และ ANSI/NSF-61

คงิสแปนไรโนอนิฟินิตี� ไลเนอร์

เกรดใช้กบัอาหาร

บรรจุภัณฑ์เพื�อการขนสง่
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ศูนย์การทะเลโกลด์โคสต์

โกลด์โคสต์, รัฐควนีส์แลนด์

2 แทงค ์ความสูง 3.6 เมตร ความจุ 

180,000 ลิตร แทงคเ์ชิงพาณิชยใ์น

โคโอมร่า ไดรั้บการติดตั�งสาํหรับ

การเกบ็นํ�าฝน ซึ�งถูกนาํมาใชอี้ก

ครั�งสาํหรับกระบวนการ และการ

บริการ

มอสเวล

มอสเวล, รฐันิวเซาท์เวลส์

โครงการนี�ไดเ้งินทุนจากรัฐบาลที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการติดตั�งแทงค ์  จาํนวน 4 ใบ มีความจุ 

130,000 ลิตร และอีก 1 ใบ จาํนวน 15,000 

ลิตร แทงคพ์าณิชยที์�มอสส์เวลเซลยาร์ดใน

นิวเซาทเ์วลส์ จะถูกใชใ้นการจดัเกบ็นํ�าจาก

หลงัคาขนาด 10,000 ตารางเมตร ซึ�งจะช่วย

ใหป้ระหยดักวา่  1,800,000 ลิตร ต่อปี

เอทฮัิดสเตเดยีม

เมลเบิร์น, วคิ

ซิตี�เวสตไ์ดใ้หแ้ทงคน์ํ�าสนบัสนุนโครงการ Telstra 

Dome นี�ในอดีต (ตอนนี�คือเอทิฮดัสเตเดียม) ซึ�งได้

ติดตั�งแทงคท์ั�งหมด 17 ใบหลายขนาดในสนามกีฬา 

ซึ�งรวมทั�งหมดประมาณ 1,000,000 ลิตร ทั�งการจดั

เกบ็นํ�ารีไซเคิล นํ�าใชอุ้ปโภค และหอ้งสุขา 

โครงการ: การเกบ็นํ�าฝนในเชิงพาณชิย์

การประปาเมือง โทคมัวอล 

โทคมัวอล, รัฐนิวเซาทเ์วลส์

นํ�าสาํรอง รัฐเซเวล 

เมลเบิร์น, วคิ

จากประสบการณ์ในการแกปั้ญหาการจดั

เกบ็นํ�า สาํหรับสภากีฬา เกบ็นํ�าขนาดใหญ่

ที�จาํเป็นสาํหรับการชลประทาน โครงการ

นี�สาํรองนํ�าสาํหรับที�พกัในเมลเบิร์น  โดย

การติดตั�งแทงคข์องเรา 2 ใบ ปริมาตรความ

จุ 380,000 ลิตร สาํหรับสภาเมืองมอร์แลนด ์

เพื�อโครงการนํ�ารีไซเคิล

การประปาของเมืองมาธูรา

รัฐนิวเซาท์เวลส์

โครงการนี�  ไดเ้ปลี�ยนแทงคน์ํ�าประปาของเก่า

สาํหรับเมืองเลก็ๆของรัฐเมธูรา นิวเซาทเ์วลส์ 

แทงคเ์ก่าถูกรื�อถอน และติดตั�งแทงคใ์หม่เป็น 

330,000 ลิตร ในสถานที�เดียวกนั

โครงการ: เทศบาลเมือง

ทีมการติดตั�งคิงสแปน ตอ้งรื�อถงัประปาที�มี

อยู ่300,000 ลิตร เหล่านี� ถูกแทนที�ดว้ยแทงค์

พาณิชย ์330,000 ลิตร ใหม่  2 ใบ หนึ�งแทงค์

สาํหรับการจดัหานํ�าในเมืองและแทงคอื์�นๆ 

สาํหรับการลา้งกลบั   กระบวนการทั�งหมด

จากการรื�อแทงคเ์ก่า เพื�อการติดตั�งแทงคใ์หม่ 

เสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 ชั�วโมง
— 
8
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เมอร์รีย์กลุเบิร์น

โคบราม, วคิ

โครงการนี� เกี�ยวขอ้งกบัการรื�อถอนและสร้าง

ถงัดบัเพลิง 610,000 ลิตร ที�โรงงานประมวล

ผลเมอร์เรย ์Goulburn โครงการทั�งหมดจาก

การรื�อถอนการสร้างเสร็จสมบูรณ์ในภายใน 

3 วนั

แทงคด์บัเพลิงจาํนวน 2 ใบ ความจุ 25,000 

ลิตร ติดตั�งดา้นบนของอาคารสูงเมืองเมล

เบิร์น แสดงถึงการปรับตวัของแทงคแ์บบ

แยกส่วนของเรา โครงการที�เกี�ยวกบัการ

ยกแทงคแ์บบชุดไปยงัดา้นบนของสถานที�

ติดตั�งเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 วนั

บีโอซี คาร์ราทา 
บีโอซี คาร์ราทา, รัฐเวสเทร์ิส

บีโอซีในคาร์ราทาจาํเป็นตอ้งติดตั�งระบบ

ดบัเพลิงสาํหรับการขยายตวัของพวกเขา

อยา่งต่อเนื�อง คิงสแปนติดต�งั 2 x215,000 

ลิตรแทงคมี์เกณฑก์ารออกแบบถึงภูมิภาค 

D (พื�นที�มีแผน่ดินไหว) 

โครงการ: แทงค์ดบัเพลงิเชิงพาณชิย์

แคนเบอรร์า, โชว์กราวด์

แคนเบอร์รา, รัฐควนีแลนด์

โครงการที�สาํคญันี�   เราไดติ้ดตั�งแทงค ์10 ใบ 

ในแคนเบอร์รา  ในจาํนวนนี�มีแทงคใ์หญ่สุด 

3 ใบ คือ ความจุ 1,500,000 ลิตร จาํนวน 1 ใบ 

ความจุ 2,100,000 ลิตร จาํนนวน 2 ใบ แทงค์

เหล่านี�ใชใ้นการจดัเกบ็นํ�าฝนและนํ�ารีไซเคิล

สนามกอล์ฟ curlewis 

จลีอง, วคิ

แทงคน์ํ�ามีขนาดความจุ 770,000 ลิตร ติดตั�งที� 

Curlew Golf Course บนคาบสมุทรเบลารินจะ

ใชใ้นการกกัเกบ็นํ�า      ที�นาํมาจากส่วนบาํบดั

นํ�าเสีย แทงคน์ํ�าจะตอ้งถูกเติมใหเ้ตม็และไม่มี

นํ�าใน ทุก ๆ 2  ถึง 3 วนั ในช่วงเดือนที�อากาศ

อบอุ่น โดยจะปล่อยนํ�าออกใน ช่วงกลางคืน

เบฟเวอเรส กอล์ฟ 

คอร์ด,วคิ

มีการติดตั�งแทงคค์ลัเลอร์บอร์นสีเทา 770,000 

ลิตร สูง 3.6  เมตร ใชใ้นสนามกอลฟ์ที�รับการ

พฒันาใหม่ใกลก้บัสนามกอฟ์เบฟเวอเรจที�ได้

รับการพฒันาทางตอนเหนือของเมลเบิร์นเป็น

แทงคใ์ชจ้ดัเกบ็นํ�าสาํหรับชลประทาน

โครงการ: ชลประทาน

แทงค์ดบัเพลงิบนอาคารสูง

ย่านศูนย์กลางธุรกิจ เมลเลิร์น, วิค
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โรงกลั�นนํ�าทะเลบนเกาะ    การติดตั�งแทงคน์ํ�า

เหล่านี� เพื�อใชส้าํหรับโรงกลั�นนํ�าทะเลที�สถานี

มูจาเพาเวอร์สเตชั�น ที�มีความสามารถผลิตได้

ถึง 10 ลา้นลิตรต่อวนั   แทงคห์ลายขนาดรวม

ถึงไดส้ร้างแทงค ์ 25,000 ลิตร  (มีขาตั�งยกสูง) 

ขณะที�แทงคข์นาดใหญ่สุดของโครงการนี�คือ 

2,300,000 ลิตร
— 
10

่โปรเจคเหมืองแร 
เครารา, รัฐเวสเทร์ินออสเตรเลยี

โครงการเหมืองแร่ "เครารา" เป็นโครงการ

เหมืองแร่แม่เหลก็ชั�นนาํ     ขั�นตอนในการ

ก่อสร้างโครงการเบื�องตน้จาํเป็นตอ้งสร้าง

แทงคส์าํหรับนํ�าใชใ้นสาํนกังาน และที�พกั

อีก 1,350 หอ้ง คิงสแปนไรโนแทงคไ์ดติ้ด

ตั�งแทงคไ์ปจาํนวน 5 ใบ  สาํหรับงานเกี�ยว

กบัการบาํบดันํ�าเสีย และการจดัเกบ็นํ�าเสีย 

ริโอมา 

ภูเขานิวเซาท์เวลส์
Xstrata 

เมนท์อชิา, รัฐควนีแลนด์

โครงการนี�มีความจุแทงค ์1,000,000 ลิตร

ที�เมนทอิ์ชา Xstrata มีจุดประสงคก์กัเกบ็นํ�า

ความจุ 625,000 ลิตร ไวส้าํหรับดบัเพลิงและ

ส่วนที�เหลือ  จะนาํไปใชส้าํหรับการจดัการ

ถ่านหิน

โครงการ: เหมืองแร่และพลงังาน

สถานีพลงัไฟฟ้า, 

รัฐเวสเทร์ินออสเตรเลยี

บริษทั เพาเวอร์แอนด์วอเตอร์คอร์ปอเรชั�น 

จาํกดั นอร์เทร์ินเทร์ริทอรี

60,000 ลิตร แทงคลู์กฟูกนี�ถูกติดตั�งเป็นส่วน

หนึ�งของระบบออสโมซิสยอ้นกลบัที�สถานี

พลงังานแคทเธอรีน ระบบทั�งหมดมีความ

สามารถในการส่ง 50,000 ต่อวนัและแทงค์

เป็นส่วนประกอบสาํคญัในระบบฆ่าเชื�อ

อตัโนมติัอยา่งสมบูรณ์สาํหรับนํ�าเกบ็

เจริญโภคภณัฑ์

ออนสโลว์, เวสเทร์ินออสเตรเลยี

2 ใบจาํนวน 600,000 ลิตร แทงคส์าํหรับดบัไฟ 

100,000 ลิตร สาํหรับนํ�าใชใ้นโรงงาน แทงค์นี�

ติดตั�งใกลก้บัออนสโลว ์เป็นโครงการเกี�ยวกบั

โรงบาํบดันํ�าเสียในร่มที�จะนาํมาจ่ายก๊าซไปยงั

ก๊าซธรรมชาติจาํนวน 4 ใบ

"RTCA" เหมืองแร่ใกล ้ "Mt Thorley" ในรัฐ

นิวเซาทเ์วลส์ที�ติดตั�งแทงค ์6 ใบ  เป็นสตอ๊ก

นํ�าดี 4 ใบ และสตอ๊กนํ�าใชอื้�นๆ อีก ทั�งหมด

ใชน้ํ�าประมาณ 700,000 ลิตร สาํหรับการจดั

เกบ็นํ�าและลดฝุ่ นในกระบวนการ



— 
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กรมศุลกากรเบตง 

จ.ยะลา ประเทศไทย

แทงคนี์�ติดตั�งจาํนวน 2 ใบ สาํหรับนํ�าจากภูเขา 

ของกรมศุลการเบตง ความจุ 60,0000 ลิตร

โครงการ: ประเทศไทย

ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด 

จ.พษิณุโลก ประเทศไทย

โครงการนี�นี� ติดตั�งจาํนวน 2 ใบ สาํหรับรับนํ�า

จากการบาํบดันํ�าเสียความจุ 204,000 ลิตร และ

อีก 1 ใบสาํหรับใชใ้นการผลิต 385,000 ลิตร

เจริญโภคภณัฑ์

จ.สมุทรสงคราม ประเทศไทย

สาํหรับโครงการพิเศษนี�   คิงสแปนไรโนไดน้าํ

มาพฒันาผลิตภณัฑใ์นการเลี�ยงกุง้   เพื�อลดค่า

ใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงแบบการเลี�ยงแบบเดิม

โดยมีความจุที� 106,500 ลิตร

ร้านกาแฟพโินลาเต้

จ.เพชรบูรณ์ ประเทศไทย

โครงการนี�ติดตั�งแทงคที์�มีความจุ 104,000 ลิตร

จาํนวน 3 ใบ สาํหรับนํ�าดื�มเพื�อประกอบอาหาร

และเครื�องดื�ม ส่วนที�เหลือใชร้ดนํ�าตน้ไมแ้ละ

ใชก้บัรีสอร์ท

โรงงานผลติพลงังานไฟฟ้า 

จ.ระยอง ประเทศไทย

เป็นอีกโครงการ ที�ใชง้านพิเศษสาํหรับจดัเกบ็

นํ�ากลั�นเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีความจุที� 

237,000 ลิตร
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Buenaventura 
Mine Rio Seco, Peru




