-มิเตอร์ น ้ามัน แสดงจานวนลิตร ( 806 CL, 901 L)
-ชุดปั๊ มชนิดมอเตอร์ ในตัวใช้ ไฟ (12V.)
-ใช้ ไฟแบตเตอร์ รี่ รถยนต์ DC 12 V.
-มือจ่ายน ้ามัน (แบบธรรมดา) ขนาด ¾"
-สายจ่ายน ้ามัน ขนาด ¾" ยาว 3.50 ม.
-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ
1.รับประกันสิ นค้า1ปี 2.วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ 3.อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที 4.มอเตอร์ ขนาด ¼ แรง 5.มีกรองในตัว
6.ทางเข้าขนาด 1" นิ้ว 7.ทางออกขนาด ¾" นิ้ว 8.รอบการทางาน 30 นาที 9.ใช้ได้กบั น้ ามันดีเซล เบนซิล สุราแร่ ก๊าด

-มิเตอร์ น ้ามัน แสดงจานวนลิตร ( 806 CL, 901 L)
-ชุดปั๊ มชนิดมอเตอร์ ในตัวใช้ ไฟ (24V.)
-ใช้ ไฟแบตเตอร์ รี่ รถยนต์ DC 24 V.
-มือจ่ายน ้ามัน (แบบธรรมดา) ขนาด ¾"
-สายจ่ายน ้ามัน ขนาด ¾" ยาว 3.50 ม.
-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ

1.รับประกันสิ นค้า1ปี 2.วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ 3.อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที 4.มอเตอร์ ขนาด ¼ แรง 5.มีกรองในตัว
6.ทางเข้าขนาด 1" นิ้ว 7.ทางออกขนาด ¾" นิ้ว 8.รอบการทางาน 30 นาที 9.ใช้ได้กบั น้ ามันดีเซล เบนซิล สุราแร่ ก๊าด

-ปั๊ มชนิดมอเตอร์ ในตัวใช้ ไฟ (12V.)
-ใช้ ไฟแบตเตอร์ รี่ รถยนต์ DC 12 V
-มือจ่ายน ้ามัน (แบบธรรมดา) ขนาด ¾"
-สายจ่ายน ้ามัน ขนาด ¾" ยาว 3.50 ม.
-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ
1.รับประกันสิ นค้า1ปี 2.วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ 3.อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที 4.มอเตอร์ ขนาด ¼ แรง 5.มีกรองในตัว
6.ทางเข้าขนาด 1" นิ้ว 7.ทางออกขนาด ¾" นิ้ว 8.รอบการทางาน 30 นาที 9.ใช้ได้กบั น้ ามันดีเซล เบนซิล สุราแร่ ก๊าด

-ปั๊ มชนิดมอเตอร์ ในตัวใช้ ไฟ (24V.)
-ใช้ ไฟแบตเตอร์ รี่ รถยนต์ DC 24 V
-มือจ่ายน ้ามัน (แบบธรรมดา) ขนาด ¾"
-สายจ่ายน ้ามัน ขนาด ¾" ยาว 3.50 ม.
-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ

1.รับประกันสิ นค้า1ปี 2.วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ 3.อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที 4.มอเตอร์ ขนาด ¼ แรง 5.มีกรองในตัว
6.ทางเข้าขนาด 1" นิ้ว 7.ทางออกขนาด ¾" นิ้ว 8.รอบการทางาน 30 นาที 9.ใช้ได้กบั น้ ามันดีเซล เบนซิล สุราแร่ ก๊าด

-มิเตอร์ น ้ามันแสดงจานวนลิตร 3 หลัก (807 V.)
-ชุดปั๊ มชนิดมอเตอร์ ในตัวใช้ ไฟ (220 V.)
-ใช้ ไฟบ้ าน AC 220 V เหมาะสาหรับ ตังอยู
้ ก่ บั ที่
-มือจ่ายน ้ามัน (แบบธรรมดา) ขนาด ¾"
-สายจ่ายน ้ามัน ขนาด ¾" ยาว 3.50 ม.
-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ
1.รับประกันสิ นค้า1ปี 2.วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ 3.อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที 4.มอเตอร์ ขนาด 1/3 แรง 5.มีกรองในตัว

ั น้ ามันดีเซล เบนซิล สุราแร่ ก๊าด
6.ทางเข้าขนาด 1¼" นิ้ว 7.ทางออกขนาด ¾" นิ้ว 8.รอบการทางาน 30 นาที 9.ใช้ได้กบ

ชุดปั้ ม+มิเตอร์+Mechanical Counter Register ชุดตัวเลขแมคคานิกส์ แบบแสดงจานวนลิตร เหมาะสาหรับการใช้งานประเภทงานหนัก การขน
ถ่ายน้ ามันที่ตอ้ งการคานวณปริ มาตรโดยละเอียด มีความทนทาน ไม่ตอ้ งซ่อมบารุ งบ่อยๆ ไม่ตอ้ งดูแลรักษามาก ใช้กบั ประเภทงานอุตสาหกรรม
5 Wheels Mechanical, Meter Set For Mobile Oiler ติดตั้งง่าย และ มีความทนทาน เที่ยงตรง มีหลายรุ่ น หลายแบบ ให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม พร้อม บริ การ จัดส่ง
ประกอบไปด้วย
1. Mechanical Counter Register : ชุดตัวเลขแมคคานิกส์ แบบแสดงจานวนลิตร
2. Meter : MJ 55
3. Pump
- ชนิดใบพัด
- ชนิดเฟื อง
4. มือจ่ายน้ ามัน แบบ อัตโนมัติ
5. สายจ่ายน้ ามัน
6. ข้ออ่อนมือจ่ายน้ ามัน Swivel แบบ งอได้

ชุดอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับติดตัง้ กับตู้จ่ายนา้ มัน
คุณสมบัติ : ของชุดระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้ง กับตูจ้ ่ายน้ ามัน
» สภาพแวดล้อมการทางาน
1. อุณหภูมิการทางานควรอยูร่ ะหว่าง -35C° ± 55C°
2. ความชื้ นสัมพัทธ์ 30 - 90%
3. แรงดันอากาศ 86 - 106 kpa
» ระบบไฟฟ้ า ( พร้อมระบบกรองกระ และ แรงดันไฟฟ้ า )
1. แรงดันไฟฟ้ า AC220V.± 20% ( ในกรณี ที่มีแรงดันไฟฟ้ าไม่คงที่ ควรมีชุด Stabilizer )
2. ความถี่ 50 ± 1 Hz.
» ความเที่ยงตรง ± 0.5%
» ตัวเลขทีแสดงบนหน้าจอแสดงผล
1. จานวนการขาย

6 Digits

2. จานวนลิตร

6 Digits

3. ราคาขาย

4 Digits

» ระยะการนับจานวน ของลิตร หรื อ บาทต่อการเติม 6 ตัวเลข ( รวมจุดทศนิยม 1 ตาแหน่ง )
» ระยะการนับจานวนรวม ของกะทางาน
1. จานวนราคาขาย

8 หลัก ( รวมจุดทศนิยม 1 ตาแหน่ง )

2. จานวนลิตร

8 หลัก ( รวมจุดทศนิยม 2 ตาแหน่ง )

» ระยะการนับจานวนรวม ทั้งหมด
1. จานวนราคาขาย

12 หลัก ( รวมจุดทศนิยม 1 ตาแหน่ง )

2. จานวนลิตร

12 หลัก ( รวมจุดทศนิยม 2 ตาแหน่ง )

» ระยะการตั้งราคาขาย 0 - 99.99 บาท / ลิตร
» ช่วงระยะค่าของการหน่วงของโซลินอยวาล์ว 0.0 - 0.99 ( ค่าปกติจะตั้งไว้ที่ 0.3 ลิตร )
» คุณสมบัติอนื่ :
1. สามารถ เชื่ อมต่อกับตัวเลขนับรวมได้ [ 7 Digit Counter ]
2. สามารถ เชื่ อมต่อกับระบบการจัดการน้ ามัน [Gas Station Management - Option]
3. สามารถ เชื่ อมต่อกับระบบพิมพ์ได้ [Option]
4. สามารถ ตั้งจุดทศนิยมที่จอแสดงผลให้เป็ น 1 หรื อ 2 จุดได้
5. สามารถ สลับหน้าจอแสดง ระหว่างบาท กับลิตรได้
6. สามารถ กดเติม เป็ นจานวนเต็มได้ ขณะเติมได้
7. สามารถ เติมแบบน้อยกว่าราคาต่อลิตรได้ ( ตั้ง 30 บาท / ลิตร กดตั้งเติม 25 บาทได้ )
8. สามารถ ลบค่าเลขรวมจานวนบาท และ ลิตรได้
9. สามารถ ตั้งจากัดจานวนการเติมได้ ( เช่น เติม 100 ครั้งแล้วไม่ให้เติมอีก ปลดล๊อกได้ )
10. มีเสี ยงขณะกดปุ่ มใช้งาน (มีให้เลือก)

อุปกรณ์มาตรฐานการผลิตสาหรับน ้ามัน ใช้ งานภาคสนาม งานประเภทอุตสาหกรรมต่าง ๆ งานอุตสาหกรรม งานTank
Farm สาหรับใช้ ในกิจการส่วนตัว มีความทนทาน ใช้ งานได้ สะดวก คล่องตัว รวดเร็ ว มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มผลผลิต ได้ รับ

ความนิยมในทุกอุตสาหกรรม ใช้ งานมีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความพึงพอใจในทุกวงการ ทุกสถานที่การใช้ งาน ลูกค้ า
ทุกวงการเลือกใช้ ในกิจการ

ชุ ดปั้มนา้ มันขนาดเล็ก
Srifah's Mini Tranfer Pumps
ใช้ งานกับที่ ใช้ ไฟบ้ าน 220 โวลต์
หรือเลือกแบบเคลือ่ นทีไ่ ด้ ใช้ ไฟแบตเตอรี่ 12, 24 V.D.C.
คุณสมบัติ Specfications
Power Source :

12, 24 V.D.C., 220 V.A.C.

Flow Rate :

50-70 L./m.

Head :

10 m.

Suction Head :

3 m.

Meter Flow Rate : 20-120 L./m.
Nozzle :

Auto [3/4"]

Hose :

4.0 m.

Meter :

4 Digits.
สะดวก คล่องตัว ใช้ งานได้ทุกความต้ องการ ทุกสภาพการณ์ ตามการเลือกใช้
มีให้ เลือกทั้งชนิดใช้ ไฟบ้ าน และไฟแบตเตอรี่

อุปกรณ์ ในชุด ประกอบด้ วย

สามารถเลือกปรับ-เปลี่ยน อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
เช่น ชุดกรองเศษผง/สิ่ งสกปรกเพื่อความสะอาด และยืดอายุการใช้งานของเครื่ อง
ชุดปั้ มแรงดันสูง (บางรุ่ น) เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางานตามวัตถุประสงค์
มือจ่าย-สายจ่าย แบบ-ขนาดพิเศษตามต้องการ ฯลฯ
หมายเหตุ ไม่ เหมาะกับการใช้ งานกับนา้ มัน หรือของเหลวทีม่ คี วามไวไฟมาก

รายละเอียด

: YB Series Rotary Vane Pump : ปั ม้ สาหรับใช้ งานหนัก ชนิดใบพัด

มีอตั ราการสูบ-จ่ายทีเ่ ร็ ว และแรงมาก สามารถทาการจ่ายได้ ตงแต่
ั ้ 300 - กว่า 1000 ลิตร/นาที่ ให้ เลือกใช้
Main Features : YB Series Self priming rotary vane pump with
internal by-pass valve. The pumps use a rotor with sliding vanes to
draw the liquid. The materials of construction is nodular iron with
sliding vanes built in a special self lubricating material.Due to its
efficiency the pumps can handle viscous and aiso volatile liquids and
require less horsepower than other equivalent pumps. The pumps
are capable of higher flow-rates at lower number of revolutions than
other designs.
Advantage:






Durable pumps for fast and quiet operation.
Sliding vane design provides sustained performance and trouble free operation,high
reliability.
Adjustable relief vaive pratects pump from excessive pressure.
T-type strainers are available to protect pumping system fron damage caused by welding
slag and foreign matter in the piping and tanks.

Application :






Fuel oil delivery truck
Fleet refueling
Lube oil
Aviation refuels
Transport of Petro Chemicals, gasoline, biofuels, solvents and many more

Installation : The pumps are widely used on mobile applications or fixed installations. With
cardan shafts or hydraulic motor the pumps can be installed on any kind of tank truck or
they are coupled to electric or diesel engine on metal bases to be used either on
terminals, heavy duty dispensers, pumping/metering skids, mobile transfer units.
Equipped with Teflon seals the pumps can also be used on a wide variety of solvents in the
petrochemical industry.

ปั๊ มหมุนนา้ มัน พร้ อมหลอดแก้ วแสดงจานวน 5 ลิตร
ปั๊ มมือหมุน พร้ อม หลอดแก้ ว 5 ลิตร
ประเภท การใช้ งาน : น ้ามัน เบนซิน / ดีเซล / น ้ามันเครื่ อง / น ้ามันก๊ าด

ปั๊ มสูบนา้ มัน มือหมุน ธรรมดา
Hand Rotary Pump : เครื่ องสูบน ้ามัน แบบมือหมุน ธรรมดา

เป็ นเครื่ องสูบน ้ามันสาหรับถังขนาด 200 ลิตร เหมาะสาหรับ น ้ามัน ที่มีความหนืดสูง และ ตา่
ประเภท การใช้ งาน : น ้ามัน เบนซิน / ดีเซล / น ้ามันเครื่ อง / น ้ามันก๊ าด

ปั๊ มสูบนา้ มัน มือหมุน รอบละลิตร
1. วัสดุ ผลิตจาก อลูมิเนียม
2. ปริ มาณการจ่าย ต่อการหมุน 1 รอบ (1 รอบ = 1 ลิตร)
3. ขนาดท่อดูด 30 มิลลิเมตร
4. ขนาดท่อยาง 32 มิลลิเมตร ยาว 1,280 มิลลิเมตร
5. มีตวั กรองทางด้ านท่อดูด
6. น ้าหนัก 34 กิโลกรัม

ข้ อมูลทัว่ ไป Specification :
ขนาด ( มิลลิเมตร ) : 1,085 x 202 x 225
ปริ มาณในการส่งน ้ามัน : 72 รอบ / 29 ลิตร ต่อนาที
ท่อส่ง ขนาด ( มิลลิเมตร ) : 25 x 1,280
น ้าหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
อุปกรณ์ ปั๊ มหมุนนา้ มัน พร้ อม หลอดแก้ ว
: ซีล ยางรอง หลอดแก้ ว

ยางแดง = ไวตัน สามารถทนทาน ต่อการกัดกร่อน ของน ้ามัน ได้ ดี เช่น
น ้ามัน เบนซิน / ดีเซล
ยางดา = ธรรมดา อายุการใช้ งาน จะมีน้อยกว่า และ ทนต่อการกัด
กร่อน ของน ้ามัน น้ อยกว่า
: สายยางน ้ามันธรรมดา
: ซีล แกนปั๊ ม

