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ปกป้องดว้ยอปุกรณ ์

ลดแรงดนัทีด่ที ีส่ดุของ 

วงการนี ้อปุกรณล์ดแรงดนั  
Accu-Shear 

ACCU-SHEAR ตัวหมดุจะหักอยา่งหมดจดทกุ
ครัง้ ระหวา่งการผลติ หมดุทกุ ๆ หกชิน้จะถกูหัก
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่วัสดหุรอืความทนทานจะยังคง
เป็นไปตามมาตรฐานเดมิ หมดุ ACCU-SHEAR 
ราคาถกูกวา่บรษัิทคูแ่ขง่: ถอดเปลีย่นไดอ้ยา่ง
งา่ยดายโดยไมต่อ้งถอดตวัระบบท ัง้หมด 

Accu-Shear เป็นหมดุทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยปฏวิตักิารออกแบบอปุกรณ์หมดุจากแบบ
ดัง้เดมิอืน่ ๆ ตัวอปุกรณ์ท าหนา้ทีไ่ดส้มชือ่: มันจะเฉอืนหรอืหกัหมดุแทนทีห่มดุจะโคง้หรอื
งอ อปุกรณ์นีเ้ปิดและปิดเหมอืนวาลว์ผเีสือ้แบบสามแกน โดยหมดุจะอยูด่า้นนอกของตัว
อปุกรณ์เพือ่ใหส้ามารถถอดเปลีย่นไดง้า่ยในระบบทีม่กี าลังการผลติสงูและมกีารไหลเวยีน
ของกระแสแบบทันท ีเพือ่ป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณ์เกดิความเสยีหาย อปุกรณ์ในกลุม่  
Accu-Shear คอืค าตอบ  



คุม้คา่การลงทนุ พรอ้มบรกิารหลงัการขายอนัยอดเยีย่ม  

 ดว้ยการออกแบบโดยวางใหเ้ป็นแนวเดยีวกนั ออกแบบอยา่งเรยีบงา่ยและ
มชี ิน้สว่นนอ้ยลงเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ Accu-Shear ใชต้น้ทนุนอ้ยทีส่ดุ  

 ใบเสนอราคาจะพรอ้มสง่ใหค้ณุภายใน 24 ชัว่โมงหลังจากมกีารขอใบ
เสนอราคาผา่นเว็บไซตห์รอือเีมลของเรา  

 มวีศิวกรอาชพีผูม้ใีบอนุญาตอยูป่ระจ าในทมีเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอยดแูลตอบ
ค าถามดา้นเทคนคิหรอืพรอ้มจะชว่ยเหลอืคณุในการออกแบบวาลว์หรอื
อปุกรณท์ีเ่หมาะสมส าหรับการใชง้านของคณุ  

สามารถตดิต ัง้ ปรบัเปลีย่นและรเีซ็ตไดอ้ยา่งงา่ยดาย  

 หลังจากทีห่มดุหกัไปแลว้ ไมต่อ้งมกีารท าความสะอาดชิน้สว่นใดเลย  

 หลังจากทีห่มดุหกัไปแลว้ ไมต่อ้งคอยเก็บเศษทีเ่หลอือยูอ่อกไป  

 หมดุทีน่ ามาเปลีย่นแทนสามารถเปลีย่นไดอ้ยา่งงา่ยดาย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งถอดอปุกรณ์ใด ๆ ออกไป  

 หมดกงัวลเรือ่งความสบัสนในการเปลีย่นอปุกรณ์ หมดุจะถกูสลกัไวด้ว้ย
หมายเลขชิน้สว่นทีต่รงกบัหมายเลขชิน้สว่นหมดุบนอปุกรณ ์

ไวใ้จได-้แมน่ย า - ดว้ยสทิธบิตัรจาก - ASME, CRYO, Fire Certified- 
ออกแบบอยา่งเป่ียมประสทิธภิาพ  



การทดสอบดว้ยแรงดนัน า้  การทดสอบของ National Board Device  



ประโยชนส์ าคญัทีล่กูคา้จะไดร้บั  
 เวลาตัง้คา่ต า่ทีส่ดุในบรรดาอปุกรณ์ / วาลว์ลดแรงดันดว้ยตนเองทีม่ใีนทอ้งตลาด ระยะเวลาการหยดุ

ท างานนอ้ยทีส่ดุเมือ่ Accu-Shear ท าการรเีซ็ต โดยใชเ้วลาเพยีงไมก่ีว่นิาท ีรับชมไดท้ี่
www.envirovalve.net/videos เพือ่รับชมตามเวลาจรงิวา่สามารถเปลีย่นหมดุไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย
เพยีงใด  

 ลดคา่แรงในการรเีซ็ตอปุกรณ์ เนือ่งจากใชค้นเพยีงหนึง่คนและประแจเลือ่นตัวเดยีว  
 การลดแรงดันในทันทชีว่ยใหอ้ตุสาหกรรมนีม้อีปุกรณ์และการป้องกันในระดับสงูสดุ  

แมน่ย าและไวใ้จได ้ 
 อปุกรณ ์Accu-Shear ไดรั้บการยอมรับจาก ASME UD เพือ่ใหม้ั่นใจถงึความเสมอตน้เสมอปลายของ

กระบวนการผลติและกระบวนการทดสอบของเรา อปุกรณ์แตล่ะชิน้ไดรั้บการทดสอบอยา่งเขม้งวด โดยมี
การทดสอบ 3 ครัง้ทีจั่ดท าขึน้ส าหรับอปุกรณ์ทีจ่ะน าสง่แตล่ะเครือ่ง กรณุาเยีย่มชม 
www.envirovalve.net/videos เพือ่รับชมการสาธติอปุกรณ์ทีม่คีวามเสมอตน้เสมอปลายของเรา  

 การทดสอบจรงิส าหรับลกูคา้หรอืผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต สามารถจัดเตรยีมใหค้ณุไดอ้ยา่งงา่ยดาย  
 การออกแบบออฟเซต็สามชัน้ชว่ยใหซ้ลีไมโ่ดนถหูรอืสกึหรอระหวา่งการใชง้านและยังคงรักษาสมรรถนะที่

สม า่เสมอตลอดอายกุารใชง้านของอปุกรณ์  
 Class VI (bubble tight) และ Class V สามารถปิดผนกึไดถ้งึ 90% ของความดันทีก่ าหนดไวส้ าหรับซลี

โลหะและซลีอลีาสโทเมอร ์ 
 การออกแบบกลไกการไหลเวยีนทีไ่ดรั้บการจดสทิธบิัตรแลว้นีจ้ะชว่ยป้องกันไมใ่หเ้กดิความเสยีหายจาก

หมดุทีส่กึหรอจากการใชง้านเป็นเวลานาน: เพิม่ความแมน่ย าสงูสดุในการเปิดใชง้านและอายกุารใช้
งานของหมดุ 

 

 

 

 

 

Accu-Shear ไดรั้บการทดสอบความเสมอตน้เสมอปลายมากกวา่ 50 รอบ  

การออกแบบทีแ่ข็งแรง เป่ียมประสทิธภิาพและใชง้านไดห้ลากหลาย  

 อปุกรณ์ตา่งๆ ของ Accu-Shear มวีสัดแุละซลีกันกระแทกใหเ้ลอืกหลากหลายประเภทเพือ่ใหม้ั่นใจวา่
สามารถท างานร่วมกับระบบของคณุได ้- ตัวอปุกรณ์สามารถรองรับชว่งอณุหภมูไิดก้วา้งขวาง วสัดทุีม่ฤีทธิ์
กัดกรอ่นและความทา้ทายอืน่ ๆ ไดด้ ี

 การออกแบบซลีทีไ่ดรั้บการยอมรับ (อา้งองิจากวาลว์ผเีสือ้โลหะสามแกนทีท่ าจากโลหะ) ท าใหโ้ลหะ เทฟ
ลอน หรอืวสัดซุลีอืน่ ๆ สามารถใชส้ลับกันไดโ้ดยไมม่ผีลเสยีตอ่ประสทิธภิาพหรอืการออกแบบ  

http://www.envirovalve.net/videos


Accu-Shear คอืเทคโนโลยใีหมล่า่สดุในอปุกรณล์ดแรงดนั  

 อปุกรณ์ระบายความรอ้นทีม่เีสน้ผา่ศนูยก์ลางขนาดใหญ ่(ผา่นการรับรองจาก ASME UD)  
 ขนาดทีไ่ดรั้บการรับรองจาก ASME คอื ขนาดตัง้แต ่8  - 24 นิว้ (ส าหรับขนาดทีใ่หญข่ึน้ไปจนถงึ 72  นิว้ 

ก็มจี าหน่ายเชน่กัน)  
 ตัง้คา่แรงดันใหต้ า่ทีส่ดุที ่1.0 psi +/- 10 %  
 ชว่งอณุหภมู:ิ -300 องศาฟาเรนไฮต ์ถงึ 1000 องศาฟาเรนไฮต ์(มใีหเ้ลอืกทัง้แบบโลหะ หรอื แบบไมใ่ช่

โลหะ)  
 มใีหเ้ลอืกในระดบั ASNI / FCI Class V หรอื ASME Class VI ซึง่มรีะดบัการร่ัวซมึที ่90%  ของแรงดนัทีต่ัง้ไว ้ 
 แมน่ย าและไวใ้จได ้เปิดภายใน 5% ของแรงดันทีก่ าหนด 

 การไหลเวยีนแบบเต็มรปูแบบทันท ีเพือ่ชว่ยลดแรงกดดันไดทั้นทว่งทเีพือ่ป้องกันความเสยีหายของอปุกรณ์  
 รเีซ็ตดว้ยตนเองไดใ้นเวลาเพยีงไมก่ีว่นิาท ีดว้ยหมดุทีถ่อดเปลีย่นไดง้า่ย - ไมต่อ้งเสยีเวลาหยดุท างานทัง้

ระบบและมตีน้ทนุแรงงานต า่ในการรเีซ็ต  
 การออกแบบแบบแนวเดยีวกัน - ความสามารถในการไหลเวยีนสงู ชว่ยใหล้กูคา้สามารถใชอ้ปุกรณ์ขนาดเสน้

ผา่นศนูยก์ลางทีเ่ล็กและลดตน้ทนุลง เมือ่เทยีบกับผูผ้ลติรายอืน่ ๆ ในอปุกรณ์ทีค่ลา้ยคลงึกัน  

อปุกรณ์ Accu-Shear Pin แตล่ะชิน้ไดรั้บการทดสอบอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจัดสง่เพือ่ใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์ของเราจะ
ชว่ยลดแรงดันไดอ้ยา่งปลอดภัย แมน่ย าและไวใ้จไดต้ามทีล่กูคา้ของเราใหค้วามไวว้างใจ  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับอปุกรณ์ Accu-Shear และผลติภัณฑ ์ENVIROVALVE อืน่ ๆ กรณุาแวะไปเยีย่มชม
ไดท้ี:่ www.envirovalve.net หรอืตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย / เจา้หนา้ทีว่ศิวกรรม ทีห่มายเลข 

918-251-6103  

ส านกังานประเทศสหรฐัอเมรกิา (U.S. Office)  
807 N Sycamore Ave  

Broken Arrow, Oklahoma 74012  
918-251-6103  

โทรสาร: 918-872-7414  

ส านกังานฝ่ายบรหิาร (Executive Office)  
5614A Burbank Road SE  
Calgary, Alberta T2H 1Z4  

403-259-3303  
โทรสาร: 403-259-2814 
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