
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

neomate 
 

AUTOMATIC  SANITARY  SYSTEM 

  AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE 

 



        “
ฟลชัวาลว์เซ็นเซอรพ์รอ้มโถปัสสาวะแบบแขวนลอย และแบบตัง้พ้ืน มีระบบเซ็นเซอร์

อตัโนมตัิ ติดตัง้งา่ย ไมย่ ุ่งยาก ทันสมยั เพ่ือสขุภาพอานามยัท่ีดี ประหยด้พลงังาน ประหยัน า้ 

ฟลสั 1 ครัง้จา่ยน า้แค ่ 1.08 ลิตร ลดการติดเชื้อจากสขุภณัฑ ์ โดยไมต่อ้งใชม้ือสมัผสั 

สามารถเลือกไดต้ามความชอบ และเหมาะกับสถานท่ี เพ่ือความสวยงาม “   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRATE URINAL 

CERAMIC SENSOR 

FLUSH VALVE 

บริษทัไทยริค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั
หมู่ที่ ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี
จงัหวดัสมุทรปรำกำร

 

www.neomatetech.com 

 

Thaifast_thaifast@hotmail 

 

 

ประหยัดพลังงาน  

ประหยัดน า้ 

ป้องกนัเชือ้โรค 

ตดิตัง้งา่ย 

รับประกนัเยี่ยม 

บริการ รวดเร็ว 

ราคาไมแ่พง 

 

 

   พลังงาน      หม้อแปลง 6 Vdc 
               ถ่านเอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA) 
การท างาน      เซน็เซอร์จับการท างาน 
ระยะเซ็นเซอร์    60±10 cm. (ต้ังไว้ที 40cm.) 
แรงดันน ้า      0.7 – 10 บาร์ 
การหน่วงเวลา   ปล่อยน ้าครั้งละ 6 วินาที 
               (1.08 ลิตร) 
รอบการใช้งาน   350,000 รอบ  
               (ส าหรับ ถ่านอัลคาไลน์)                         
การล้างตัวเอง   ล้างตัวเอง 12 ช่ัวโมง/1ครั้ง 
การปล่อยน ้า    แบบน ้าตก 
การติดต้ัง       หน้ากากเซน็เซอร์ติดโถ 
การติดต้ังโถ     แขวนติดก าแพง 
วัสดุหน้ากาก   สแตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์  
วัสดุโถ         พอร์ซเลนเซอรามิกส์        
ขนาดท่อ       ท่อทางน ้าเข้า Ø ½ นิ้ว 
               ท่อทางน ้าออก Ø 2 นิ้ว 

 

   พลังงาน      หม้อแปลง 6 Vdc 
               ถ่านเอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA) 
การท างาน      เซน็เซอร์จับการท างาน 
ระยะเซ็นเซอร์     60±10 cm. (ต้ังไว้ที 40cm.) 
แรงดันน ้า       0.7 – 10 บาร์ 
การหน่วงเวลา   ปล่อยน ้าครั้งละ 6 วินาที 
                (1.08 ลิตร) 
รอบการใช้งาน   350,000 รอบ  
               (ส าหรับ ถ่านอัลคาไลน์)                         
การล้างตัวเอง   ล้างตัวเอง 12 ช่ัวโมง/1ครั้ง 
การปล่อยน ้า    แบบน ้าตก 
การติดต้ัง       หน้ากากเซน็เซอร์ติดโถ 
การติดต้ังโถ     แขวนติดก าแพง 
วัสดุหน้ากาก   สแตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์  
วัสดุโถ        พอร์ซเลนเซอรามิกส์        
ขนาดท่อ        ท่อทางน ้าเข้า Ø ½ นิ้ว 
               ท่อทางน ้าออก Ø 2 นิ้ว 

 

   พลังงาน      หม้อแปลง 6 Vdc 
               ถ่านเอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA) 
การท างาน      เซน็เซอร์จับการท างาน 
ระยะเซ็นเซอร์    60±10 cm. (ต้ังไว้ที 40cm.) 
แรงดันน ้า       0.7 – 10 บาร์ 
การหน่วงเวลา  ปล่อยน ้าครั้งละ 6 วินาที 
                (1.08 ลิตร) 
รอบการใช้งาน   350,000 รอบ  
               (ส าหรับ ถ่านอัลคาไลน์)                         
การล้างตัวเอง   ล้างตัวเอง 12 ช่ัวโมง/1ครั้ง 
การปล่อยน ้า    แบบน ้าตก 
การติดต้ัง       หน้ากากเซน็เซอร์ติดโถ 
การติดต้ังโถ     แขวนติดก าแพง 
วัสดุหน้ากาก   สแตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์  
วัสดุโถ         พอร์ซเลนเซอรามิกส์        
ขนาดท่อ    :   ท่อทางน ้าเข้า Ø ½ นิ้ว 
               ท่อทางน ้าออก Ø 2 นิ้ว 

 

   พลังงาน      หม้อแปลง 6 Vdc 
               ถ่านเอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA) 
การท างาน      เซน็เซอร์จับการท างาน 
ระยะเซ็นเซอร์     60±10 cm. (ต้ังไว้ที 40cm.) 
แรงดันน ้า      0.7 – 10 บาร์ 
การหน่วงเวลา  ปล่อยน ้าครั้งละ 6 วินาที 
                (1.08 ลิตร) 
รอบการใใช้งาน   350,000 รอบ  
               (ส าหรับ ถ่านอัลคาไลน์)                         
การล้างตัวเอง   ล้างตัวเอง 12 ช่ัวโมง/1ครั้ง 
การปล่อยน ้า    แบบน ้าตก 
การติดต้ัง       หน้ากากเซน็เซอร์ติดโถ 
การติดต้ังโถ     แบบวางต้ังบนพ้ืน 
วัสดุหน้ากาก   สแตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์  
วัสดุโถ         พอร์ซเลนเซอรามิกส์        
ขนาดท่อ        ท่อทางน ้าเข้า Ø ½ นิ้ว 
               ท่อทางน ้าออก Ø 2 นิ้ว 
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AT-390
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