
 ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรตดิตัง้และกำรบ�ำรงุรักษำ



คูม่อืทีใ่ชส้�ำหรับเวอรช์นัเฟิรม์แวร ์4.x-1.x
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สญัลกัษณส์�าคญั

สญัลกัษณต์อ่ไปนีใ้ชใ้นกำรสนทนำ

 สถานการณอ์นัตรายท ัว่ไป กำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำอำจกอ่ใหเ้กดิอนัตรำยตอ่
บคุคลและทรัพยส์นิ

 สถานการณอ์นัตรายจากไฟฟ้าช็อต กำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำอำจกอ่ใหเ้กดิ
สถำนกำรณค์วำมเสีย่งรำ้ยแรงตอ่ควำมปลอดภยัสว่นบคุคล

	 หมายเหตแุละขอ้มลูท ัว่ไป

ค�าเตอืน
คูม่อืนีอ้ำ้งถงึ E.sybox, E.sybox mini

 อำ่นเอกสำรนีอ้ยำ่งละเอยีดกอ่นกำรตดิตัง้ กำรตดิตัง้และกำรใชง้ำนตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัในพืน้ทีท่ีบ่งัคบัใช ้ ภำยในประเทศทีต่ดิตัง้ผลติภณัฑ ์
ทกุอยำ่งตอ้งด�ำเนนิกำรในลกัษณะทีพ่งึปฏบิตั ิ

 กำรไมป่ฏบิตัติำมขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยั ไมเ่พยีงกอ่ใหเ้กดิควำมเสีย่งตอ่ควำมปลอดภยั 
สว่นบคุคลและควำมเสยีหำยตอ่อปุกรณ ์ แตย่งัท�ำใหส้ทิธิใ์นกำรชว่ยเหลอืทัง้หมดภำยใต ้
กำรรับประกนัเป็นโมฆะ

 บคุลำกรทีม่ทีกัษะ
 ขอแนะน�ำใหต้ดิตัง้โดยบคุลำกรทีม่คีวำมสำมำรถและทกัษะเฉพำะทำงเกีย่วกบัคณุสมบตั ิ

ทำงเทคนคิตำมกฎหมำยทีเ่ฉพำะเจำะจงซึง่มผีลบงัคบัใช ้
 ค�ำวำ่บคุลำกรทีม่ทีกัษะ หมำยถงึ บคุคลซึง่กำรฝึกอบรม ประสบกำรณ ์และกำรชีแ้นะ 

ตลอดจนควำมรูเ้กีย่วกบัมำตรฐำนและขอ้ก�ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งส�ำหรับกำรป้องกนัอบุตัเิหต ุ
และสภำพกำรท�ำงำน ลว้นไดรั้บกำรรับรองโดยบคุคลทีรั่บผดิชอบดำ้นควำมปลอดภยั 
ของระบบทอ่ ซึง่อนุญำตใหบ้คุลำกรดงักลำ่วด�ำเนนิกำรทีจ่�ำเป็นตำ่ง  ๆ โดยสำมำรถรับรู ้
และหลกีเลีย่งอนัตรำยไดท้ัง้หมด (ค�ำจ�ำกดัควำมส�ำหรับบคุลำกรดำ้นเทคนคิ IEC 364)

 เด็กทีอ่ำยมุำกกวำ่ 8 ปี และบคุคลทีม่คีวำมบกพรอ่งทำงรำ่งกำย กำรรับรูท้ำงประสำท 
สัมผัสหรอืทำงจติใจ หรอืขำดประสบกำรณ์หรอืควำมรู ้สำมำรถใชง้ำนอุปกรณ์ได ้
โดยมเีงือ่นไขวำ่ตอ้งอยูใ่นกำรควบคมุดแูล หรอืหลงัจำกไดรั้บค�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรใชอ้ปุกรณ ์
อยำ่งปลอดภยัและมคีวำมเขำ้ใจเกีย่วกบัอนัตรำยทีเ่กีย่วขอ้ง หำ้มปลอ่ยใหเ้ด็กเลน่อปุกรณ ์
นอกจำกนี ้ ผูใ้ชต้อ้งด�ำเนนิกำรท�ำควำมสะอำดและบ�ำรงุรักษำเอง หำ้มใหเ้ด็กท�ำโดย 
ไมม่กีำรควบคมุดแูล

 ควำมปลอดภยั
 อนุญำตใหใ้ชง้ำนไดเ้ฉพำะในกรณีทีร่ะบบไฟฟ้ำมกีำรควบคมุขอ้ควรระวงัดำ้นควำมปลอดภยั 

ตำมขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศทีต่ดิตัง้ผลติภณัฑ ์(ส�ำหรับอติำล ีCEI 64/2)

 ของเหลวทีป๊ั่มขึน้มำ
 ทอ่ไดรั้บกำรออกแบบและสรำ้งขึน้เพือ่ป๊ัมน�้ำ ปรำศจำกสำรระเบดิและอนุภำคของแข็ง 

หรือเสน้ใย โดยมีควำมหนำแน่น 1,000 กก./ลบ.ม. มีควำมหนืดจลน์ 1 ตร.มม. 
/วนิำท ีและไมม่ขีองเหลวทีม่ฤีทธิท์ำงเคมทีีร่นุแรง

 หำ้มใชส้ำยจำ่ยไฟเพือ่ขนสง่หรอืเคลือ่นยำ้ยป๊ัม

 หำ้มดงึสำยเพือ่ถอดปลั๊กออกจำกเตำ้รับ

 หำกสำยไฟเสยีหำย ตอ้งเปลีย่นโดยผูผ้ลติหรอืฝ่ำยบรกิำรควำมชว่ยเหลอืดำ้นเทคนคิ 
ทีไ่ดรั้บอนุญำต เพือ่หลกีเลีย่งควำมเสีย่ง

กำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำเตอืนอำจท�ำใหเ้กดิสถำนกำรณค์วำมเสีย่งตอ่บคุคลหรอืทรัพยส์นิและกำรรับประกนั 
ผลติภณัฑจ์ะเป็นโมฆะ
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ความรบัผดิชอบ

	 ผูผ้ลติไมร่บัรองการท�างานทีถ่กูตอ้งของปั๊มไฟฟ้า	 หรอืตอบค�าถามส�าหรบั 
ความเสยีหายใด	ๆ 	ทีอ่าจเกดิขึน้	หากมกีารดดัแปลง	แกไ้ข	และ/หรอืใชง้าน 
นอกขอบเขตการท�างานทีแ่นะน�า	หรอืตรงขา้มกบัขอ้บง่ชีอ้ ืน่	ๆ	ทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืนี้

	 ผูผ้ลติปฏเิสธความรบัผดิชอบทุกประการส�าหรบัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ 
ในคูม่อืการใชง้านนี	้ หากเกดิจากการพมิพผ์ดิหรอืเป็นขอ้ผดิพลาดในการคดัลอก
ท ัง้นีผู้ผ้ลติขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงผลติภณัฑใ์ด	ๆ	ทีอ่าจพจิารณา 
วา่จ�าเป็นหรอืมปีระโยชน	์โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุลกัษณะส�าคญัของผลติภณัฑ์

1-	ท ัว่ไป
ผลติภณัฑเ์ป็นระบบทีต่ดิตัง้มำพรอ้ม ซึง่สว่นใหญป่ระกอบดว้ยป๊ัมไฟฟ้ำแรงเหวีย่งแบบหลำยขัน้ตอน
ทีส่ำมำรถลอ่น�ำ้ดว้ยตวัเอง มวีงจรอเิล็กทรอนกิสซ์ ึง่ควบคมุผลติภณัฑแ์ละถงัแรงดนั

กำรใชง้ำน

กำรจำ่ยและเรง่แรงดนัระบบน�้ำ ส�ำหรับใชง้ำนในครัวเรอืนหรอืเพือ่อตุสำหกรรม

ดำ้นนอกของผลติภณัฑจ์ะปรำกฏเป็นรปูสีเ่หลีย่มดำ้นขนำนซึง่ม ี6 ดำ้นดงัแสดงในภำพประกอบที ่1

B
C

E

F

A

ภาพประกอบที	่1

ดา้น	A: ฝำทีช่ว่ยใหเ้ขำ้ถงึชอ่งทำงเทคนคิ

ภำยในชอ่งทำงเทคนคิจะสำมำรถเขำ้ถงึ (ดภูำพที ่3):

1. คูม่อืฉบบัยอ่

2. แผน่ขอ้มลูทำงเทคนคิ

3. ฝำเตมิ (ส�ำหรับตดิตัง้แบบแนวตัง้เทำ่นัน้)

4. เครือ่งมอืเสรมิ

5. เพลำมอเตอร์

6. รหสั QR

ดา้น	B: อปุกรณย์ดึสำยยำงชว่ยใหป้ลำยสำยไฟเชือ่มตอ่เขำ้กบัแหลง่จำ่ยไฟหลกั

ดา้น	 C: เกลยีวทองเหลอืง 4 อันท�ำหนำ้ทีร่องรับขำรอง 4 ขำในกรณีทีต่ดิตัง้แบบแนวตัง้ 
สำมำรถถอดฝำเกลยีวขนำด 1 นิว้สองอันเพือ่เชือ่มต่อเขำ้กับป๊ัมโดยขึน้อยู่กับกำรก�ำหนดค่ำ 
กำรตดิตัง้ทีต่อ้งกำรน�ำมำใช ้เชือ่มตอ่ทีต่อ้งกำรดดูน�้ำ (บอ่น�้ำ ถงัเกบ็น�้ำ …) เขำ้กบัขอ้ตอ่ทีม่เีครือ่งหมำย 
"IN" (เขำ้) ของป๊ัม และเชือ่มตอ่ทอ่ขำสง่ไปยงัขอ้ตอ่ทีม่เีครือ่งหมำย "OUT" (ออก) หำกท�ำได ้
นอกจำกนีย้งัมตีะแกรงระบำยอำกำศ ฝำปิดขนำด 3/8 นิว้ ชว่ยระบำยน�้ำของป๊ัมในกรณีทีต่ดิตัง้ 
แบบแนวนอน

ดา้น	E: เกลยีวทองเหลอืง 4 อนัท�ำหนำ้ทีร่องรับขำรอง 4 ขำในกรณีทีต่ดิตัง้แบบแนวนอน ฟังกช์นัหลกั 
ของฝำปิดขนำด 1 นิว้คอืกำรระบำยน�้ำของป๊ัมในกรณีทีต่ดิตัง้แบบแนวตัง้ นอกจำกนีย้งัมตีะแกรงระบำย
อำกำศ 2 อนั

ภาพประกอบที	่3

ภาพประกอบที	่2
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ดา้น	 F: ตำมทีร่ะบไุวใ้นฉลำกทีจ่ะน�ำออก ฝำปิดขนำด 1 นิว้ทีอ่ยูถ่ดัจำกค�ำวำ่ "IN" (เขำ้) ทีด่ำ้น C 
มฟัีงกช์นัแบบคู:่ ในกรณีทีต่ดิตัง้แบบแนวนอน ทำงออกทีม่ฝีำปิดปิดอยูจ่ะท�ำหนำ้ทีเ่ป็นฝำจดุเตมิน�้ำ 
ของป๊ัม (โปรดดดูำ้นลำ่ง "กำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำ" ยอ่หนำ้ 2.2.3) สว่นในกรณีทีต่ดิตัง้แบบแนวตัง้  
ทำงออกเดยีวกนัสำมำรถท�ำหนำ้ทีเ่ป็นขอ้ตอ่ขำเขำ้ (เหมอืนกบัทีม่เีครือ่งหมำย "IN" (เขำ้) ทีด่ำ้น C 
และเป็นทำงเลอืกส�ำรอง) ฝำปิดขนำด 1 นิ้วอันอืน่ชว่ยใหเ้ขำ้ถงึขอ้ต่อท่อรองทีส่ำมำรถใช ้
พรอ้มกันหรือเป็นอกีทำงเลอืกหนึ่งไปยังท่อทีร่ะบุว่ำ "OUT" (ออก) ทีด่ำ้น C แผงอนิเตอรเ์ฟซ 
ของผูใ้ชป้ระกอบดว้ยจอแสดงผลและแป้นพมิพ ์หนำ้ทีข่องอปุกรณด์งักลำ่วคอื ตัง้คำ่ป๊ัมสอบถำมสถำนะ 
และแจง้กำรเตอืนใด ๆ ฝำทีปิ่ดดว้ยสกร ู2 อนัชว่ยใหเ้ขำ้ถงึชอ่งบ�ำรงุรักษำพเิศษเพือ่กำรท�ำควำมสะอำด 
วำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั และกำรตัง้คำ่ใหมส่�ำหรับแรงดนัจดุเตมิน�ำ้ลว่งหนำ้ของถงั ป๊ัมสำมำรถตดิตัง้ 
ตำมกำรตดิตัง้ทีต่ำ่งกนั 2 แบบ คอืแนวนอน (ภำพที ่4) หรอืแนวตัง้ (ภำพที ่5)

1.1	ค�าอธบิายอนิเวอรเ์ตอรท์ ีต่ดิต ัง้มาพรอ้ม
กำรควบคมุอเิล็กทรอนกิสท์ีต่ดิตัง้มำพรอ้มอยูใ่นป๊ัมเป็นชนดิทีม่อีนิเวอรเ์ตอรแ์ละใชป้ระโยชนจ์ำก 
เซ็นเซอรก์ำรไหล แรงดัน และอุณหภูม ิซึง่ตดิตัง้มำพรอ้มในป๊ัมดว้ยเชน่กัน

เมือ่ใชเ้ซน็เซอรเ์หลำ่นี ้ป๊ัมจะเปิดและปิดอตัโนมตัติำมควำมตอ้งกำรน�ำ้ของอปุกรณท์ีใ่ชน้�ำ้ และสำมำรถตรวจจับ
สภำพกำรท�ำงำนทีผ่ดิปกต ิเพือ่ป้องกนัและระบถุงึสิง่ดงักลำ่ว

กำรควบคมุอนิเวอรเ์ตอรรั์บรองฟังกช์นัทีแ่ตกตำ่งกนั สิง่ส�ำคญัทีส่ดุส�ำหรับป๊ัมคอืกำรรักษำคำ่แรงดนัคงที ่
ในทอ่และกำรประหยดัพลงังำน
• อนิเวอรเ์ตอรส์ำมำรถรักษำแรงดนัของน�้ำในระบบใหค้งที ่ โดยกำรเปลีย่นแปลงควำมเร็วรอบของป๊ัม 

ไฟฟ้ำ ในกำรใชง้ำนโดยไมใ่ชอ้นิเวอรเ์ตอร ์ ป๊ัมไฟฟ้ำจะปรับไมไ่ด ้ และเมือ่มกีำรขอกำรไหล 
เพิม่ขึน้ แรงดนัจ�ำเป็นตอ้งลดลงหรอืเปลีย่นในทศิทำงกลบักนั น่ันหมำยถงึแรงดนัสงูเกนิไป 
ทีอ่ัตรำกำรไหลต�่ำ หรอืต�่ำเกนิไปเมือ่มกีำรขอใหเ้พิม่กำรไหล

• เมือ่เปลีย่นแปลงควำมเร็วรอบตำมควำมตอ้งกำรน�้ำของอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำอยู ่ณ ขณะนัน้ อนิเวอรเ์ตอรจ์ะ 
จ�ำกดัพลงังำนทีจ่ำ่ยไปยงัป๊ัมไฟฟ้ำใหน้อ้ยทีส่ดุเทำ่ทีจ่�ำเป็น เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ตรงตำมควำมตอ้งกำรนัน้ 
ในทำงตรงขำ้ม กำรใชง้ำนโดยไมใ่ชอ้นิเวอรเ์ตอร ์ตอ้งพจิำรณำกำรท�ำงำนของป๊ัมไฟฟ้ำเสมอ และ
ใชก้�ำลงัไฟสงูสดุเทำ่นัน้

ส�ำหรับกำรก�ำหนดคำ่พำรำมเิตอร ์โปรดดบูทที ่4-5

1.2	ถงัแรงดนัทีต่ดิต ัง้มาพรอ้ม
ป๊ัมมถีงัแรงดนัทีต่ดิตัง้มำพรอ้ม โดยมคีวำมจรุวม 1 ลติร หนำ้ทีห่ลกัของถงัแรงดนัมดีงันี้
• เพือ่ใหป๊ั้มมคีวำมยดืหยุน่ในกำรป้องกนัป๊ัมจำกคอ้นน�้ำ (Water hammer)
• เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรส�ำรองน�้ำ ซึง่ในกรณีทีม่กีำรร่ัวไหลเล็กนอ้ยจะรักษำแรงดนัในป๊ัมไวไ้ดน้ำนขึน้ 

และกระจำยกำรเริม่ท�ำงำนใหมโ่ดยไมจ่�ำเป็นของป๊ัม โดยหำกไมม่กีลไกนี ้ป๊ัมจะเริม่ท�ำงำนใหมซ่�ำ้ไป
เรือ่ย ๆ

• เมือ่เปิดอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ ตรวจสอบแรงดนัน�้ำส�ำหรับชว่งเวลำสัน้ ๆ ทีป๊ั่มใชเ้พือ่เปิดท�ำงำนจน
มคีวำมเร็วรอบทีถ่กูตอ้ง

ถงัแรงดนัทีต่ดิตัง้มำพรอ้มไมไ่ดม้หีนำ้ทีต่รวจสอบวำ่มกีำรส�ำรองน�้ำ เชน่ เพือ่ลดจ�ำนวนกำรเขำ้ไป 
ด�ำเนนิกำรกบัป๊ัม (ควำมตอ้งกำรน�้ำของอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ ไมใ่ชจ่ำกกำรร่ัวไหลในป๊ัม) ซึง่เป็นไปไดท้ีจ่ะเพิม่ 
ถงัแรงดนัใหม้คีวำมจตุำมทีต่อ้งกำรเขำ้กบัป๊ัม โดยเชือ่มตอ่กบัจดุบนระบบทอ่สง่ (ไมใ่ชจ่ดุดดู!)  
ในกรณีที่ตดิตัง้แบบแนวนอน สำมำรถเชือ่มต่อกับช่องท่อออกที่ไม่ไดใ้ชง้ำน เมื่อเลือกถัง 
พจิำรณำว่ำปรมิำณน�้ำทีป่ล่อยออกมำจะขึน้อยู่กับพำรำมเิตอร ์ SP และ RP ดว้ยซึง่สำมำรถ
ตัง้คำ่ไดใ้นป๊ัม (ยอ่หนำ้ 4-5)

ภาพประกอบที	่4

ภาพประกอบที	่5
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ถงัแรงดนัมกีำรเตมิแรงดนัอำกำศไวล้ว่งหนำ้ ผำ่นวำลว์ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึไดจ้ำกชอ่งบ�ำรงุรักษำพเิศษ
(ภำพที ่1 ดำ้น F)
คำ่โหลดลว่งหนำ้ซึง่ผูผ้ลติจัดท�ำส�ำหรับถงัแรงดนัสอดคลอ้งกบัพำรำมเิตอร ์ SP และ RP ทีต่ัง้ไว ้
เป็นคำ่เริม่ตน้ และอยำ่งไรกต็ำม คำ่จะเป็นไปตำมสมกำรตอ่ไปนี้

Pair = SP - RP - 0.7 บำร ์ โดยที:่
 - Pair = คำ่แรงดนัอำกำศในหน่วยบำร์
 - SP = จดุตัง้คำ่ (ยอ่หนำ้ 5.3.1) ในหน่วยบำร์
 - RP = กำรลดแรงดนัเพือ่เริม่ท�ำงำนอกีครัง้ (ยอ่หนำ้ 5.5.1) ในหน่วยบำร์

ดงันัน้ โดยผูผ้ลติ: Pair = 3.0 - 0.3 - 0.7 = 2.0 บำร์

หำกมกีำรตัง้คำ่ทีแ่ตกตำ่งกนัส�ำหรับพำรำมเิตอร ์SP และ/หรอื RP ปรับวำลว์ส�ำหรับกำรปลอ่ย 
แรงดันออกหรอืปล่อยอำกำศเขำ้จนกว่ำจะตรงตำมสมกำรขำ้งตน้อกีครัง้ (เชน่ SP = 2.0 บำร,์ 
RP = 0.3 บำร ์ปลอ่ยอำกำศจำกถงัแรงดนัจนกวำ่วำลว์จะถงึแรงดนั 1.0 บำร)์

 กำรไมป่ฏบิตัติำมสมกำรขำ้งตน้อำจท�ำใหร้ะบบท�ำงำนผดิปกต ิ หรอืไดอะแฟรมภำยใน 
ถงัแรงดนัช�ำรดุกอ่นถงึเวลำอนัควร

 ถงัแรงดนัมขีนำดควำมจ ุ 1 ลติรเทำ่นัน้ กำรด�ำเนนิกำรใด ๆ เพือ่ตรวจสอบแรงดนัอำกำศ 
ตอ้งด�ำเนนิกำรโดยเชือ่มตอ่เกจแรงดนัอยำ่งรวดเร็ว: กำรสญูเสยีปรมิำณอำกำศทีจ่�ำกดั
แมใ้นปรมิำณนอ้ยอำจท�ำใหแ้รงดนัลดลงอยำ่งเห็นไดช้ดั คณุภำพของถงัแรงดนัชว่ยใหม้ัน่ใจ 
ในกำรคงคำ่แรงดนัอำกำศทีก่�ำหนด ด�ำเนนิกำรตรวจสอบเฉพำะเมือ่มกีำรเทยีบมำตรฐำน 
หรอืเมือ่มัน่ใจวำ่เกดิกำรท�ำงำนผดิปกติ

 กำรด�ำเนนิกำรใด ๆ  เพือ่ตรวจสอบและ/หรอืตัง้คำ่แรงดนัอำกำศใหม ่ตอ้งด�ำเนนิกำรกบัระบบทอ่ 
ทีไ่มอ่ยูภ่ำยใตแ้รงดนั: ตดักำรเชือ่มตอ่ป๊ัมจำกแหลง่จำ่ยไฟ และเปิดอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำทีใ่กล ้
กบัป๊ัมมำกทีส่ดุ โดยเปิดไวจ้นกวำ่จะไมจ่ำ่ยน�ำ้อกีตอ่ไป

 โครงสรำ้งพเิศษของถังแรงดนัชว่ยใหม้ั่นใจถงึปรมิำณและระยะเวลำเมือ่เวลำผำ่นไป 
โดยเฉพำะไดอะแฟรมซึง่โดยทั่วไปเป็นส่วนประกอบที่จะเกดิกำรสกึหรอไดง้่ำย 
ส�ำหรับรำยกำรประเภทนี ้ อยำ่งไรกต็ำม ในกรณีทีเ่กดิกำรแตกหกั ตอ้งเปลีย่นถงัแรงดนั 
ทัง้หมดและด�ำเนนิกำรโดยบคุลำกรทีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้

1.3	ปั๊มไฟฟ้าทีต่ดิต ัง้มาพรอ้ม
ระบบมป๊ัีมไฟฟ้ำแรงเหวีย่งประเภทหลำยใบพัดในตวั ซึง่ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้ำสำมเฟสทีร่ะบำย 
ควำมรอ้นดว้ยน�้ำ กำรระบำยควำมรอ้นของมอเตอรด์ว้ยน�้ำแทนอำกำศจะชว่ยลดเสยีงรบกวนในระบบ 
และควำมเป็นไปไดใ้นกำรตรวจหำแมใ้นชอ่งทีไ่มม่กีำรระบำยอำกำศ

กรำฟในภำพที ่6 แสดงเสน้โคง้ของประสทิธภิำพเมือ่ใชก้บัน�้ำ
ดว้ยกำรปรับควำมเร็วรอบของป๊ัมไฟฟ้ำโดยอตัโนมตั ิ อนิเวอรเ์ตอรจ์ะชว่ยใหเ้ปลีย่นจดุกำรท�ำงำนได ้
ตำมควำมจ�ำเป็นไปยงัสว่นใดสว่นหนึง่ของพืน้ทีท่ีร่องรับกบัเสน้โคง้ เพือ่รักษำคำ่คงทีข่องวำลว์แรงดนั 
ทีต่ัง้คำ่ไว ้(SP) เสน้โคง้สแีดงแสดงกำรท�ำงำนกำรของ E.sybox mini พรอ้มจดุตัง้คำ่ที ่3.0 บำร์

น่ันหมำยควำมวำ่ ดว้ย SP = 3.0 บำร ์ ระบบสำมำรถรับรองไดถ้งึแรงดนัคงทีไ่ปยงัอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ 
ทีต่อ้งใชอ้ัตรำกำรไหลระหวำ่ง 0 ถงึ 40 ลติร/นำทตีำมล�ำดับ ส�ำหรับอัตรำกำรไหลทีส่งูขึน้  
ระบบจะท�ำงำนตำมกรำฟคณุลกัษณะของป๊ัมไฟฟ้ำทีค่วำมเร็วรอบสงูสดุ ส�ำหรับอตัรำกำรไหลต�ำ่กวำ่ 
ขดีจ�ำกดัทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้ รวมถงึกำรรับรองแรงดนัคงที ่ ระบบจะลดก�ำลงัไฟทีใ่ช ้ ดงันัน้จงึลด
กำรสิน้เปลอืงพลงังำน

 ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนขำ้งตน้เป็นกำรวดัทีอ่ณุหภมูหิอ้งและน�้ำทีอ่ณุหภมูปิระมำณ 
 20 °C ในชว่ง 10 นำทแีรกทีม่อเตอรท์�ำงำน โดยระดบัน�้ำทีด่ดูอยูท่ีค่วำมลกึไมเ่กนิ 1 เมตร
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 เมือ่ควำมลกึของกำรดดูเพิม่ขึน้ ประสทิธภิำพของป๊ัมไฟฟ้ำจะลดลง

1.4	คณุลกัษณะทางเทคนคิ
หวัขอ้ พำรำมเิตอร์ E.sybox mini

แหลง่จำ่ยไฟฟ้ำ

แรงดนัไฟฟ้ำ 1 ~ 220-240
VAC

1 ~ 110-127
VAC

ควำมถี่ 50/60 Hz

ก�ำลงัไฟสงูสดุ 850 W

ลกัษณะทำงโครงสรำ้ง

ขนำดโดยรวม 445x262x242 มม. โดยไมม่ี
ทีร่องรับขำ

น�้ำหนักเปลำ่ 
(ไมร่วมบรรจภุณัฑ)์

13.6 กก.

ระดบักำรป้องกนั IP x4

ชัน้ฉนวนของมอเตอร์ F

ประสทิธภิำพเมือ่ใช ้
กบัน�้ำ

Head สงูสดุ 55 ม.

อตัรำกำรไหลสงูสดุ 80 ลติร/นำที

กำรลอ่น�้ำ <5 นำท ีที ่8 ม.

แรงดนักำรท�ำงำน
สงูสดุ

7.5 บำร์

สภำพกำรท�ำงำน

อณุหภมูขิองเหลวสงูสดุ 40 °C

อณุหภมูสิภำพแวดลอ้ม
สงูสดุ

50 °C

อณุหภมูสิภำพแวดลอ้มของ
กำรเกบ็รักษำ

-10÷60 °C

คณุสมบตักิำรใชง้ำน
และ
กำรป้องกนั

แรงดนัคงที่

กำรป้องกนัป๊ัมน�้ำเดนิขณะขำดน�้ำ

กำรป้องกนัน�้ำแข็งตวั

กำรป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี่

กำรป้องกนักำรใชง้ำนเกนิก�ำลงัของมอเตอร์

กำรป้องกนัแรงดนัไฟฟ้ำผดิปกติ

กำรป้องกนัอณุหภมูเิกนิจ�ำกดั

2	-		การตดิต ัง้

 ป๊ัมออกแบบมำส�ำหรับกำรใชง้ำนภำยในอำคำร: หำ้มตดิตัง้ป๊ัมกลำงแจง้และ/หรอืสมัผัส 
กบัสำรกอ่ปฏกิริยิำในบรรยำกำศโดยตรง

 *ในกรณีทีไ่มไ่ดต้ดิตัง้ Total Protection Kit หรอืไมไ่ดป้้องกนัหนำ้จอจำกแสงแดด

 ป๊ัมออกแบบมำเพือ่ใหส้ำมำรถท�ำงำนในสภำพแวดลอ้มทีอ่ณุหภมูคิงอยูร่ะหวำ่ง 0 °C 
ถงึ 50 °C (โดยมเีงือ่นไขวำ่กำรจำ่ยไฟฟ้ำตอ้งแน่นอน: โปรดดยูอ่หนำ้ 5.6.8 "ฟังกช์นั
ป้องกนัน�้ำแข็งตวั")

 ป๊ัมเหมำะส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัน�้ำดืม่

 ป๊ัมไม่สำมำรถใชเ้พื่อป๊ัมน�้ำเค็ม น�้ำเสยี ของเหลวไวไฟ ของเหลวทีก่ัดกร่อน 
หรือระเบดิได ้ (เชน่ ปิโตรเลยีม น�้ำมันเบนซนิ ทนิเนอร)์ รวมถงึจำระบ ี น�้ำมัน 
หรือผลติภัณฑอ์ำหำร

 ป๊ัมสำมำรถดดูทีร่ะดบัควำมลกึไมเ่กนิ 8 ม. 
(ควำมสงูระหวำ่งระดบัน�้ำและปำกดดูของป๊ัม)

 หำกใชป๊ั้มส�ำหรับกำรจำ่ยน�้ำในครัวเรอืน ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ทีก่�ำหนด
โดยหน่วยงำนรับผดิชอบกำรจัดกำรแหลง่น�้ำ

 เมือ่เลอืกพืน้ทีก่ำรตดิตัง้ ตรวจสอบวำ่:
 • แรงดนัไฟฟ้ำและควำมถีต่ำมแผน่ขอ้มลูทำงเทคนคิของป๊ัมสอดคลอ้งกบัคำ่ของ 

ป๊ัมจำ่ยไฟ
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• ด�ำเนนิกำรเชือ่มตอ่ไฟฟ้ำในทีแ่หง้ หำ่งจำกจดุทีอ่ำจเกดิน�้ำทว่ม

• ระบบไฟฟ้ำมสีวติชค์ำ่สว่นตำ่ง (Diffential switch) ที ่I Δn ≤ 30 mA 
และระบบสำยดนิมปีระสทิธภิำพ

หำกไมแ่น่ใจวำ่ไมม่สี ิง่แปลกปลอมในน�้ำทีจ่ะป๊ัม ใหต้ดิตัง้กรองทีป่ำกทำงเขำ้ของป๊ัม ซึง่เหมำะส�ำหรับ 
กำรดกัจับสิง่สกปรก

 กำรตดิตัง้กรองทีป่ำกทำงเขำ้จะท�ำใหป้ระสทิธภิำพเมือ่ใชก้บัน�้ำของป๊ัมลดลงตำมสดัสว่น 
กำรสญูเสยีกำรเตมิน�้ำทีเ่กดิจำกกรอง (โดยทัว่ไป เมือ่กำรกรองยิง่ละเอยีดมำก ประสทิธภิำพ 
จะยิง่ลดลง)

เลอืกประเภทกำรตดิตัง้ทีต่อ้งกำรใช ้ (แนวตัง้หรอืแนวนอน) โดยพจิำรณำกำรเชือ่มต่อกับป๊ัม 
ต�ำแหน่งของแผงอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ และชอ่งวำ่งทีม่ตีำมขอ้บง่ชีด้ำ้นลำ่ง กำรตดิตัง้ทีผ่นังสำมำรถท�ำได ้
โปรดดยูอ่หนำ้ 8.2

2.1	-	ตดิต ัง้แบบแนวต ัง้
ขนัสกรขูำรองแบบยำง 4 อนัทีใ่หม้ำดว้ยในบรรจภุณัฑเ์ขำ้กบัแทน่ทองเหลอืงในดำ้น C วำงป๊ัมใหเ้ขำ้ที ่
โดยค�ำนงึถงึขนำดในภำพที ่7

• จ�ำเป็นตอ้งมรีะยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 10 มม. ระหวำ่งดำ้น E ของป๊ัมและผนัง เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ 
มกีำรระบำยอำกำศผำ่นตะแกรงทีจั่ดไว ้

• หำกคำดวำ่จะตอ้งระบำยป๊ัมจำกฝำระบำย โดยไมใ่ชจ่ำกตวัป๊ัมโดยตรง เวน้ระยะหำ่งเพิม่ขึน้ 
เพือ่ใหเ้พยีงพอทีจ่ะเปิด/ปิดฝำระบำย

• จ�ำเป็นตอ้งมรีะยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 10 มม. ระหวำ่งดำ้น B ของป๊ัมและสิง่กดีขวำงเพือ่ใหส้ำมำรถ 
น�ำสำยไฟเขำ้เสยีบกบัชอ่งจำ่ยไฟหลกัได ้

• ขอแนะน�ำใหเ้วน้ระยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 200 มม. ระหวำ่งดำ้น A ของป๊ัมและสิง่กดีขวำง  
เพือ่ใหส้ำมำรถถอดฝำออกและเขำ้ถงึชอ่งทำงเทคนคิได ้

หำกพืน้ผวิไมเ่รยีบ คลำยสกรฐูำนทีไ่มส่มัผัสกบัพืน้ผวิ แลว้ปรับควำมสงูจนกวำ่จะพอดแีละป๊ัมตัง้ 
อยูอ่ยำ่งมัน่คง ทัง้นี ้ ป๊ัมตอ้งอยูใ่นต�ำแหน่งทีป่ลอดภยัและมัน่คง เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่แกนอยูใ่นแนวตัง้ 
กลำ่วคอื แกนตอ้งไมเ่อยีง

2.1.1	ขอ้ตอ่
เชือ่มขอ้ตอ่ทอ่ดดูเขำ้กบัป๊ัมผำ่นทำงชอ่งทีด่ำ้น F ซึง่มเีครือ่งหมำย "IN" (เขำ้) ดังภำพที ่ 7
(ขอ้ตอ่กำรดดู) จำกนัน้ถอดฝำปิดโดยใชไ้ขควง เชือ่มขอ้ตอ่ทอ่สง่จำกป๊ัมผำ่นทำงชอ่งดำ้น F 
ซึง่มเีครือ่งหมำย "OUT" (ออก) ดงัภำพที ่7 (ขอ้ตอ่) จำกนัน้ถอดฝำปิดโดยใชไ้ขควง ขอ้ตอ่ทัง้หมด
ของป๊ัมกบัทอ่ทีส่ำมำรถเชือ่มตอ่ได ้เป็นขอ้ตอ่เกลยีวตวัเมยีขนำด 1 นิว้ซึง่ท�ำจำกทองเหลอืง

 หำกตอ้งกำรเชือ่มตอ่ผลติภัณฑก์บัทอ่ดว้ยอปุกรณ์ทีม่เีสน้ผำ่นศนูยก์ลำงขนำดใหญ่
กว่ำท่อขนำด 1 นิ้วปกติ (เช่น น็อตวงแหวนในกรณีที่มีขอ้ต่อแบบ 3 ชิน้) 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำ ขอ้ต่อเกลยีวตัวผูข้นำด 1 นิว้ยืน่ออกมำอยำ่งนอ้ย 25 มม. 
จำกเสน้ผำ่นศนูยก์ลำงขำ้งตน้ (ดภูำพที ่8)

ภาพประกอบที	่7
ภาพประกอบที	่8

< 25 มม. > 25 มม.
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 เกลยีวทองเหลอืงตดิตัง้อยูใ่นแทน่เทคโนโพลเิมอร ์ เมือ่ท�ำกำรเชือ่มตอ่กบัน�้ำโดย
กำรเพิม่วสัด ุ(เชน่ เทฟลอน ปอ ...) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปะเกน็ไมห่นำเกนิไป: ภำยใต ้
แรงบดิทีเ่พยีงพอในกำรขนั (เชน่ ประแจทอ่ดำ้มยำว) วสัดสุว่นเกนิอำจท�ำใหเ้กดิแรง 
ทีผ่ดิปกตบินแทน่เทคโนโพลเิมอร ์ซึง่สรำ้งควำมเสยีหำยทีไ่มอ่ำจแกไ้ขได ้

เมือ่อำ้งองิถงึต�ำแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัน�้ำทีจ่ะป๊ัม กำรตดิตัง้ป๊ัมอำจมกีำรก�ำหนดไวเ้ป็น "เหนอื Head"  
หรอื "ต�ำ่กวำ่ Head" กำรตดิตัง้จะก�ำหนดเป็น "เหนอื Head" เฉพำะเมือ่ป๊ัมตดิตัง้อยูท่ีร่ะดบัสงูกวำ่น�้ำ
ทีจ่ะป๊ัม (เชน่ ป๊ัมอยูท่ีพ่ืน้และน�้ำอยูใ่นบอ่) ในทำงกลบักนั จะก�ำหนดเป็น "ต�ำ่กวำ่ Head" เมือ่ป๊ัม
ตดิตัง้อยูท่ีร่ะดบัต�ำ่กวำ่น�้ำทีจ่ะป๊ัม (เชน่ ถงัน�้ำอยูเ่หนอื Head และป๊ัมอยูด่ำ้นลำ่ง)

 หำกกำรตดิตัง้แบบแนวตัง้ของป๊ัมเป็นประเภท "เหนอื Head" ขอแนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์ป้องกนั
กำรไหลยอ้นกลบัในสว่นกำรดดูของป๊ัม เพือ่ใหใ้ชง้ำนจดุเตมิน�้ำป๊ัมได ้(ยอ่หนำ้ 2.1.2)

 หำกกำรตดิตัง้เป็นประเภท "เหนอื Head" ตดิตัง้ทอ่ดดูจำกแหลง่น�้ำเขำ้สูป๊ั่มในลกัษณะ 
ทีจ่ะหลกีเลีย่งกำรเกดิคอหำ่นหรอืกำลกัน�้ำ หำ้มวำงทอ่ดดูสงูกวำ่ระดบัป๊ัม (เพือ่หลกีเลีย่ง 
กำรกอ่ตวัของฟองอำกำศในทอ่ดดู) ทอ่ดดูตอ้งอยูล่กึลงไปบรเิวณทำงเขำ้ทีค่วำมลกึต�ำ่กวำ่ 
ระดบัน�้ำอยำ่งนอ้ย 30 ซม. และตอ้งไมม่นี�้ำซมึผำ่นตลอดชว่งควำมยำวจนถงึทำงเขำ้ 
สูป๊ั่มไฟฟ้ำ

 ตอ้งตดิตัง้ทอ่ดดูและระบบทอ่เพือ่ไมใ่หเ้กดิแรงดนัเชงิกลใด ๆ กบัป๊ัม

2.1.2.	การใชง้านจดุเตมิน�า้
การตดิต ัง้เหนอื	Head	และต�า่กวา่	Head
กำรตดิตัง้ "เหนอื Head" (ยอ่หนำ้ 2.1.1): เขำ้ถงึชอ่งทำงเทคนคิ และถอดฝำเตมิโดยใชไ้ขควง  
(ภำพที ่ 3_ขอ้ 6) เตมิน�้ำสะอำดลงในป๊ัมผำ่นฝำจดุเตมิน�้ำ โดยระมดัระวงัเพือ่ใหอ้ำกำศไหลเวยีนออก 
หำกวำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบัทีท่อ่ดดู (ขอแนะน�ำใหด้ใูนยอ่หนำ้ 2.1.1) ตดิตัง้ไวใ้กลก้บัฝำ 
ทำงเขำ้ป๊ัม ปรมิำณน�้ำทีใ่ชเ้ตมิป๊ัมควรเป็น 0.9 ลติร ขอแนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั 
ทีป่ลำยทอ่ดดู (วำลว์หวักะโหลก) เพือ่ใหเ้ตมิไดอ้ยำ่งรวดเร็วในระหวำ่งกำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำ ในกรณีนี ้
ปรมิำณน�้ำทีจ่�ำเป็นส�ำหรับกำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำจะขึน้อยูก่บัควำมยำวของทอ่ดดู (0.9 ลติรขึน้ไป)

กำรตดิตัง้ "ต�ำ่กวำ่ Head" (ยอ่หนำ้ 2.1.1): หำกไมม่วีำลว์กนักลบัระหวำ่งกำรกกัเกบ็น�้ำและป๊ัม 
(หรอืหำกเปิดอยู)่ ป๊ัมจะท�ำกำรเตมิน�้ำโดยอตัโนมตัทินัททีีย่อมใหป้ลอ่ยอำกำศทีห่ลงเหลอืออก  
ดงันัน้กำรคลำยฝำเตมิ (ภำพที ่3_ขอ้ 6) อยำ่งเพยีงพอทีจ่ะระบำยอำกำศทีห่ลงเหลอืออก จะท�ำใหป๊ั้ม 
เตมิน�ำ้อยำ่งสมบรูณ ์ตอ้งส�ำรวจกำรใชง้ำนและปิดฝำจดุเตมิน�ำ้ทนัททีีน่�ำ้ไหลออก (อยำ่งไรกต็ำม ขอแนะน�ำ 
ใหต้ดิตัง้วำลว์กนักลบัในสว่นของทอ่ดดู และใชเ้พือ่ควบคมุกำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำขณะเปิดฝำ) หรอืในกรณี 
ทีท่อ่ดดูถกูสกดักัน้โดยวำลว์ปิด กำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำอำจด�ำเนนิกำรในลกัษณะเดยีวกบัวธิทีีอ่ธบิำยไว ้
ส�ำหรับกำรตดิตัง้เหนอื Head

2.2	-	ตดิต ัง้แบบแนวนอน
ขนัสกรขูำรองแบบยำง 4 อนัทีใ่หม้ำดว้ยในบรรจภุณัฑเ์ขำ้กบัแทน่ทองเหลอืงในดำ้น E วำงป๊ัมใหเ้ขำ้ที่
โดยค�ำนงึถงึขนำดในภำพที ่9
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• จ�ำเป็นตอ้งมรีะยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 10 มม. ระหวำ่งดำ้น B ของป๊ัมและสิง่กดีขวำงเพือ่ใหส้ำมำรถ 
น�ำสำยไฟเขำ้เสยีบกบัเตำ้รับหลัก

• ขอแนะน�ำใหเ้วน้ระยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 200 มม. ระหวำ่งดำ้น A ของป๊ัมและสิง่กดีขวำง 
เพือ่ใหส้ำมำรถถอดฝำออกและเขำ้ถงึชอ่งทำงเทคนคิได ้

หำกพืน้ผวิไมเ่รยีบ คลำยสกรฐูำนทีไ่มส่มัผัสกบัพืน้ผวิ แลว้ปรับควำมสงูจนกวำ่จะพอดแีละป๊ัมตัง้อยู ่
อยำ่งเสถยีร ทัง้นี ้ ป๊ัมตอ้งอยูใ่นต�ำแหน่งทีป่ลอดภยัและมัน่คง เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่แกนอยูใ่นแนวตัง้ กลำ่วคอื 
แกนตอ้งไมเ่อยีง

2.2.1	ขอ้ตอ่
เชือ่มขอ้ต่อท่อดูดเขำ้กับป๊ัมผ่ำนทำงชอ่งทีด่ำ้น C ซึง่มเีครือ่งหมำย "IN" (เขำ้) ในภำพที ่9 
(ขอ้ตอ่ขำดดู) จำกนัน้ถอดฝำปิดโดยใชไ้ขควง เชือ่มขอ้ตอ่ทอ่สง่จำกป๊ัมผำ่นทำงชอ่งดำ้น C 
ซึง่มเีครือ่งหมำย "OUT 1" (ออก 1) ในภำพที ่9 และ/หรอืผำ่นชอ่งทีด่ำ้น F ซึง่มเีครือ่งหมำย "OUT 2" 
(ออก 2) ในภำพที ่9 (ขอ้ตอ่)
ในกำรตดิตัง้นี ้ สำมำรถเลอืกใชช้อ่งใดชอ่งหนึง่จำกทัง้สองชอ่งแทนกนัได ้ (ขึน้อยูก่บัควำมสะดวก 
ในกำรตดิตัง้) หรอืใชพ้รอ้มกนั (ป๊ัมทอ่คู)่ จำกนัน้ถอดฝำปิดจำกฝำทีต่อ้งกำรใชด้ว้ยไขควง
ขอ้ตอ่ทัง้หมดของป๊ัมกบัระบบทอ่ทีส่ำมำรถเชือ่มตอ่ได ้ เป็นกำรเชือ่มตอ่ขอ้ตอ่เกลยีวตวัเมยีขนำด 1 นิว้
ซึง่ท�ำจำกทองเหลอืง

 ดคู�ำเตอืนในภำพที ่8

2.2.2	การก�าหนดต�าแหนง่แผงอนิเตอรเ์ฟซ
แผงอนิเตอรเ์ฟซออกแบบมำเพือ่ใหส้ำมำรถก�ำหนดต�ำแหน่งในทศิทำงทีผู่ใ้ชจ้ะอำ่นไดส้ะดวกทีส่ดุ 
โดยรปูทรงสีเ่หลีย่มชว่ยใหส้ำมำรถหมนุดำ้นไดค้รัง้ละ 90 องศำ (ภำพที ่10)

• คลำยสกร ู4 อนัทีม่มุของแผงโดยใชเ้ครือ่งมอืเสรมิ

• อยำ่ถอดสกรจูนสดุ เพยีงคลำยสกรจูำกเกลยีวบนตวัผลติภณัฑ์

• ระวงัอยำ่ใหส้กรหูลน่ลงไปในป๊ัม

• เลือ่นแผงออก โดยระวงัอยำ่ดงึสำยสง่สญัญำณ

• จัดต�ำแหน่งแผงใหเ้ขำ้ทีใ่นมมุทีต่อ้งกำร โดยระวงักำรหนบีสำย

• ขนัสกร ู4 อนัดว้ยประแจ
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2.2.3	การใชง้านจดุเตมิน�า้
การตดิต ัง้เหนอื	Head	และต�า่กวา่	Head
เมือ่อำ้งองิถงึต�ำแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัน�้ำทีจ่ะป๊ัม กำรตดิตัง้ป๊ัมอำจมกีำรก�ำหนดไวเ้ป็น "เหนอื   Head" 
หรอื "ต�ำ่กวำ่ Head" กำรตดิตัง้จะก�ำหนดเป็น "เหนอื Head" เฉพำะเมือ่ป๊ัมตดิตัง้อยูท่ีร่ะดบัสงูกวำ่น�้ำที ่
จะป๊ัม (เชน่ ป๊ัมอยูท่ีพ่ืน้และน�ำ้อยูใ่นบอ่) ในทำงกลบักนั จะก�ำหนดเป็น "ต�ำ่กวำ่ Head" เมือ่ป๊ัมตดิตัง้อยูท่ี่
ระดบัต�ำ่กวำ่น�ำ้ทีจ่ะป๊ัม (เชน่ ถงัน�ำ้อยูด่ำ้นบน และป๊ัมอยูด่ำ้นลำ่ง)
กำรตดิตัง้ "เหนอื Head": ถอดฝำเตมิทีม่ไีวส้�ำหรับตดิตัง้แบบแนวนอน ซึง่อยูท่ีด่ำ้น F (ภำพที ่1) 
ดว้ยไขควง เตมิน�้ำสะอำดลงในป๊ัมผำ่นฝำจดุเตมิน�้ำ โดยระวังใหม้กีำรปลอ่ยอำกำศออก ทัง้นี้
เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่มกีำรเตมิไดอ้ยำ่งสงูสดุ ควรเปิดฝำจดุเตมิน�้ำดว้ยทีด่ำ้น A (ภำพที ่1) ซึง่ใชส้�ำหรับกำรเตมิ 
ในกำรตดิตัง้แบบแนวตัง้ เพือ่ปลอ่ยอำกำศทีอ่ำจหลงเหลอืในป๊ัมออกทัง้หมด ใชค้วำมระมดัระวงัโดย
ปิดชอ่งเปิดอยำ่งถกูตอ้งเมือ่เสร็จสิน้กำรใชง้ำน ตอ้งมปีรมิำณน�้ำทีใ่ชเ้ตมิป๊ัมอยำ่งนอ้ย 0.7 ลติร 
ขอแนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบัทีป่ลำยทอ่ดดู (วำลว์หวักะโหลก) เพือ่ใหส้ำมำรถเตมิ 
อยำ่งรวดเร็วเชน่กนัระหวำ่งกำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำ ในกรณีนี ้ ปรมิำณน�้ำทีจ่�ำเป็นส�ำหรับกำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำ
จะขึน้อยูก่บัควำมยำวของทอ่ดดู (0.7 ลติรขึน้ไป ...)

กำรตดิตัง้ "ต�ำ่กวำ่ Head": หำกไมม่วีำลว์กนักลบัระหวำ่งแหลง่น�ำ้และป๊ัม (หรอืหำกเปิดอยู)่ ป๊ัมจะมกีำรเตมิน�ำ้ 
โดยอัตโนมัตทิันททีีไ่ดรั้บอนุญำตใหป้ลอ่ยอำกำศทีห่ลงเหลอืออก ดังนัน้ กำรคลำยฝำเตมิน�้ำ 
(ดำ้น F - ภำพที ่1) อยำ่งเพยีงพอในกำรระบำยอำกำศชว่ยใหร้ะบบเตมิน�้ำอยำ่งสมบรูณ์ ตอ้ง
ส�ำรวจกำรใชง้ำนและปิดฝำจดุเตมิน�้ำทันททีีน่�้ำไหลออกมำ (อยำ่งไรก็ตำม ขอแนะน�ำใหต้ดิตัง้ 
วำลว์กนักลบัในสว่นของทอ่ดดู และเพือ่ใชใ้นกำรควบคมุกำรใชง้ำนจดุเตมิน�้ำทีม่ฝีำปิดหลวม) หรอื 
ในกรณีทีม่กีำรขดัขวำงทอ่ดดูดว้ยวำลว์ทีปิ่ด กำรใชง้ำนจดุเตมิน�ำ้อำจด�ำเนนิกำรในลกัษณะเดยีวกบัทีอ่ธบิำย
ไวส้�ำหรับกำรตดิตัง้เหนอื Head

3	-	การทดสอบการใชง้าน
 ควำมลกึกำรดดูตอ้งไมเ่กนิ 8 ม.

3.1	-	การเชือ่มตอ่ไฟฟ้า
ในกำรปรับปรงุควำมตำ้นทำนตอ่เสยีงรบกวนทีอ่ำจกระจำยไปยังเครือ่งใชอ้ืน่ ๆ  ขอแนะน�ำใหใ้ช ้
รำงเกบ็สำยไฟแยกตำ่งหำกเพือ่จำ่ยไฟผลติภณัฑ์

 ขอ้ควรระวงั: ปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัทกุครัง้!
 กำรตดิตัง้ไฟฟ้ำตอ้งด�ำเนนิกำรโดยชำ่งไฟฟ้ำผูเ้ชีย่วชำญทีไ่ดรั้บอนุญำต ซึง่เป็น 

ผูรั้บผดิชอบทัง้หมด

 ป๊ัมตอ้งตอ่ลงดนิอยำ่งถกูตอ้งและปลอดภยัตำมทีก่�ำหนดโดยขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้

 แรงดนัไฟฟ้ำทีส่ำยไฟอำจเปลีย่นแปลงเมือ่ป๊ัมไฟฟ้ำเริม่ท�ำงำน แรงดนัไฟฟ้ำทีส่ำยไฟ 
อำจมกีำรเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่บัอปุกรณอ์ืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่และคณุภำพของสำยไฟ

 สวติชค์ำ่สว่นตำ่ง (Diffential switch) ทีป้่องกนัป๊ัมตอ้งมขีนำดถกูตอ้งและตอ้งเป็นประเภท  
"Class A"ตอ้งท�ำเครือ่งหมำยทีส่วติชส์วติชค์ำ่สว่นตำ่ง (Diffential switch) อตัโนมตั ิ
ดว้ยสญัลกัษณส์องอนัตอ่ไปนี้
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 วงจรเบรกเกอรแ์มเ่หล็กควำมรอ้นตอ้งมขีนำดถกูตอ้ง
 (โปรดดคูณุลกัษณะทำงไฟฟ้ำ)

3.2	การก�าหนดคา่อนิเวอรเ์ตอรท์ ีต่ดิต ัง้มาพรอ้ม
ป๊ัมไดรั้บกำรก�ำหนดคำ่โดยผูผ้ลติ เพือ่ตอบสนองตอ่กรณีกำรตดิตัง้สว่นใหญซ่ึง่ใชง้ำนทีแ่รงดนัคงที ่
พำรำมเิตอรห์ลกัทีต่ัง้คำ่จำกโรงงำนคอื

• จดุตัง้คำ่ (คำ่ทีต่อ้งกำรของแรงดนัคงที)่: SP = 3.0 บำร/์43.5 ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้
• กำรลดแรงดนัเพือ่เริม่ท�ำงำนอกีครัง้ RP = 0.3 บำร/์4.3 ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้
• ฟังกช์นัป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี:่ ปิดใชง้ำน

อยำ่งไรกต็ำม ผูใ้ชส้ำมำรถตัง้คำ่พำรำมเิตอรเ์หลำ่นีแ้ละอืน่ ๆ ตำมป๊ัม ดยูอ่หนำ้ 5-6-7 ส�ำหรับ
ขอ้ก�ำหนด

 ส�ำหรับค�ำจ�ำกดัควำมของพำรำมเิตอร ์SP และ RP แรงดันทีร่ะบบเริม่ท�ำงำนมคีำ่:
	 Pstart	=	SP	-	RP ตัวอยำ่ง: 3.0 - 0.3 = 2.7 บำรใ์นกำรก�ำหนดคำ่เริม่ตน้

ป๊ัมจะไมท่�ำงำนหำกอปุกรณ์ทีใ่ชน้�้ำอยูท่ีค่วำมสงูซึง่สงูกวำ่ระดับเทยีบเทำ่ของเสำน�้ำทีม่หีน่วย
เป็นเมตรของ Pstart (พจิำรณำ 1 บำร ์= เสำน�้ำ 10 ม.): ส�ำหรับกำรก�ำหนดคำ่เริม่ตน้ หำกอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ 
อยูท่ีค่วำมสงูอยำ่งนอ้ย 27 ม. ป๊ัมจะไมเ่ริม่ท�ำงำน

3.3	-	การลอ่น�า้
กำรลอ่น�้ำของป๊ัมเป็นขัน้ตอนในชว่งทีเ่ครือ่งพยำยำมเตมิน�้ำลงในตวัถงัและทอ่ดดู หำกกำรด�ำเนนิกำร 
ส�ำเร็จ เครือ่งจะท�ำงำนไดต้ำมปกติ
เมือ่ป๊ัมเต็ม (ยอ่หนำ้ 2.1.2, 2.2.3) และก�ำหนดคำ่อปุกรณแ์ลว้ (ยอ่หนำ้ 3.2) จะสำมำรถเชือ่มตอ่ 
แหลง่จำ่ยไฟฟ้ำหลงัจำกเปิดอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำในทอ่อยำ่งนอ้ยหนึง่ตวัใน 10 วนิำทแีรกหำกตรวจพบ 
กำรไหลของน�้ำในระบบทอ่ ป๊ัมจะลอ่น�้ำและเริม่ท�ำงำนตำมปกต ิ นีเ่ป็นกรณีทัว่ไปของกำรตดิตัง้ต�ำ่กวำ่ 
Head (ยอ่หนำ้ 2.1.2, 2.2.3) สำมำรถปิดอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำทีเ่ปิดในระบบทอ่ซึง่มนี�้ำทีป๊ั่มขึน้ไหล
ออกมำ
หำกไมพ่บกำรไหลในระบบทอ่ตำมปกตหิลังจำก 10 วนิำท ีป๊ัมจะขอใหย้นืยันกำรเขำ้สูข่ัน้ตอน 
กำรลอ่น�้ำ (กรณีทัว่ไปของกำรตดิตัง้เหนอื Head ยอ่หนำ้ 2.1.2, 2.2.3) หรอื

เมือ่กด "+" ป๊ัมจะเขำ้สูข่ัน้ตอนกำรลอ่น�้ำ โดยเริม่ท�ำงำนเป็นเวลำสงูสดุ 5 นำท ีซึง่ในระหวำ่งนัน้ ระบบ
ตรวจน�้ำแหง้จะไมท่�ำงำน เวลำในกำรลอ่น�้ำขึน้อยูก่บัพำรำมเิตอรต์ำ่ง ๆ ซึง่ทีม่ผีลกระทบมำกทีส่ดุ
คอืควำมลกึของระดบัน�้ำจำกกำรดงึ พำรำมเิตอรข์องทอ่ดดู ควำมหนำแน่นของน�้ำจำกทอ่ดดูในเงือ่นไข 
ทีเ่มือ่ใชท้อ่ดดูขนำดไมเ่ล็กกวำ่ 1 นิว้ และซลีไวอ้ยำ่งด ี (ไมม่ชีอ่งหรอืขอ้ตอ่ทีอ่ำกำศเขำ้ได)้ 
ผลติภณัฑน์ีอ้อกแบบมำเพือ่จัดกำรกำรลอ่น�้ำเขำ้ในสภำพทีม่นี�้ำลกึถงึ 8 ม. โดยใชเ้วลำนอ้ยกวำ่ 5 นำท ี
ทนัททีีผ่ลติภณัฑต์รวจพบกำรไหลตำมปกตใินระบบทอ่ จะออกจำกขัน้ตอนกำรลอ่น�้ำ และเริม่ท�ำงำน 
ตำมปกต ิสำมำรถปิดอปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำทีเ่ปิดในระบบทอ่ซึง่มนี�้ำทีป๊ั่มขึน้ไหลออกมำหำกขัน้ตอนผำ่นไป 
5 นำท ีผลติภณัฑย์งัไมล่อ่น�ำ้ จอแสดงผลอนิเตอรเ์ฟซจะสง่ขอ้ควำมแจง้ควำมลม้เหลว ใหต้ดักำรเชือ่มตอ่ 
แหลง่จำ่ยไฟ เตมิน�้ำเขำ้ไปในป๊ัมอกีครัง้รอ 10 นำทแีละท�ำซ�ำ้ขัน้ตอนจำกชว่งเวลำทีเ่สยีบปลั๊กในเตำ้รับ  
กด "-" เพือ่ยนืยนัวำ่ไมต่อ้งกำรเริม่ขัน้ตอนกำรลอ่น�้ำ ผลติภณัฑย์งัคงอยูใ่นสถำนะกำรเตอืน

กำรใชง้ำน
เมือ่ป๊ัมไฟฟ้ำลอ่น�้ำแลว้ ป๊ัมจะเริม่ท�ำงำนปกตติำมพำรำมเิตอรท์ีก่�ำหนดคำ่ ซึง่จะเริม่โดยอตัโนมตัิ
เมื่อเปิดก๊อก จ่ำยน�้ำตำมแรงดันที่ตัง้ค่ำ (SP) แลว้รักษำแรงดันใหค้งที่แมจ้ะเปิดก๊อกอื่น ๆ  
จำกนัน้หยุดอัตโนมัตหิลังจำกเวลำ T2 เมือ่ครบตำมเงือ่นไขกำรปิด (ผูใ้ชส้ำมำรถตัง้ค่ำ T2  
คำ่จำกโรงงำนคอื 10 วนิำท)ี
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4	-	แผงปุ่ มและจอแสดงผล

อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชป้ระกอบดว้ยแผงปุ่ มทีม่จีอแสดงผล LCD ขนำด 128x240 พกิเซล และไฟ LED 
แจง้เตอืน POWER, COMM, ALARM ดงัทีเ่ห็นไดใ้นภำพที ่12
จอแสดงผลจะแสดงคำ่และสถำนะของอปุกรณ ์พรอ้มสญัญำณเกีย่วกบักำรท�ำงำนของพำรำมเิตอรต์ำ่ง ๆ
ฟังกช์นัของปุ่ มตำ่ง ๆ สรปุไวใ้นตำรำงที ่1

ปุ่ ม MODE (โหมด) ชว่ยใหเ้ลือ่นไปยังรำยกำรถัดไปในเมนูเดยีวกัน คำ้งไว ้
อยำ่งนอ้ย 1 วนิำทเีพือ่ชว่ยใหข้ำ้มรำยกำรเมนูกอ่นหนำ้

ปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) ชว่ยใหอ้อกจำกเมนูปัจจบุนั

ลดพำรำมเิตอรปั์จจบุนั (หำกเป็นพำรำมเิตอรท์ีแ่กไ้ขได)้

เพิม่พำรำมเิตอรปั์จจบุนั (หำกเป็นพำรำมเิตอรท์ีแ่กไ้ขได)้

ตารางที	่1:	ฟงักช์นัปุ่ ม

กำรคำ้งปุ่ ม "+" หรอืปุ่ ม "-" ชว่ยในกำรเพิม่/ลดอตัโนมตัขิองพำรำมเิตอรท์ีเ่ลอืก หลงัจำกทีค่ำ้งปุ่ ม "+" 
หรอืปุ่ ม "-" ไว ้3 วนิำท ีควำมเร็วเพิม่/ลดอตัโนมตัจิะเพิม่ขึน้

 เมือ่กดปุ่ ม + หรอืปุ่ ม - คำ่ทีเ่ลอืกจะไดรั้บกำรแกไ้ขและบนัทกึทนัทใีนหน่วยควำมจ�ำถำวร 
(EE - Prom) หำกปิดเครื่องแมจ้ะโดยบังเอญิ ในขัน้ตอนนี้จะไม่ท�ำใหสู้ญเสยี
พำรำมเิตอรท์ีต่ัง้ค่ำไวเ้มือ่สักครู่

 ปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) ใชส้�ำหรับออกจำกเมนูปัจจบุันเทำ่นัน้ และไมจ่�ำเป็นส�ำหรับบันทกึ 
กำรเปลีย่นแปลง ในบำงกรณีทีอ่ธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ตอ่ไปนีเ้ทำ่นัน้ทีม่กีำรปรับคำ่บำงอยำ่ง 
โดยกำรกด "SET" (ตัง้คำ่) หรอื "MODE" (โหมด)

ไฟ LED แจง้เตอืน

• เปิด (Power)
 ไฟ LED สขีำว สวำ่งดว้ยแสงคงทีเ่มือ่เปิดเครือ่ง กะพรบิเมือ่ปิดใชง้ำนเครือ่ง

• สญัญำณเตอืน (Alarm) 
 ไฟ LED สแีดง สวำ่งดว้ยแสงคงทีเ่มือ่เครือ่งหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกมขีอ้ผดิพลำด

เมนู

โครงสรำ้งทีส่มบรูณข์องเมนูทัง้หมดและรำยกำรทัง้หมดทีป่ระกอบขึน้แสดงอยูใ่นตำรำงที ่3

ภาพประกอบที	่12:	มมุมองของอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช้
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กำรเขำ้ถงึเมนู
สำมำรถเขำ้ถงึเมนูตำ่ง ๆ จำกเมนูหลกัไดส้องวธิ:ี
 1 - กำรเขำ้ถงึโดยตรงดว้ยชดุปุ่ ม
 2 - กำรเขำ้ถงึตำมชือ่ดว้ยเมนูแบบเลือ่นลง

4.1	การเขา้ถงึโดยตรงดว้ยชุดปุ่ ม
สำมำรถเขำ้ถงึเมนูทีต่อ้งกำรโดยตรงโดยกำรกดชดุปุ่ ม ทีเ่หมำะสมพรอ้มกันในเวลำทีก่�ำหนด 
(เชน่ MODE SET (ตัง้คำ่โหมด) เพือ่เขำ้สูเ่มนูจดุตัง้คำ่) และเลือ่นรำยกำรตำ่ง ๆ ในเมนูดว้ยปุ่ ม 
MODE (โหมด)
ตำรำงที ่2 แสดงเมนูทีส่ำมำรถเขำ้ถงึดว้ยชดุปุ่ ม

ชือ่เมนู ปุ่ มเขา้ถงึโดยตรง เวลาทีค่า้งไว้

User
(ผูใ้ช)้

เมือ่ปลอ่ยปุ่ ม

Monitor
(หนำ้จอ)

  
2 วนิำที

Setpoint
(จดุตัง้คำ่)

  
2 วนิำที

Manual
(แมนนวล)

    
5 วนิำที

Installer
(ตวัตดิตัง้)

    
5 วนิำที

ควำมชว่ยเหลอื 
ทำงเทคนคิ

    
5 วนิำที

ใชค้ำ่ทีต่ัง้
จำกโรงงำน

  
2 วนิำทหีลงัจำกเปิดเครือ่ง

ตัง้คำ่ใหม่
      

2 วนิำที

ตารางที	่2:	การเขา้ถงึเมนู
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เมนูยอ่ (มองเห็นได)้ เมนูขยำย (เขำ้ถงึโดยตรงหรอืใชร้หสัผำ่น)

Main	Menu
เมนหูลกั

User	Menu	Mode	
โหมดเมนผููใ้ช้

Monitor	Menu	
Set-minus	
เมนบูนจอภาพ
ต ัง้คา่-ลบ

Setpoint	Menu	
Mode-Set	
เมนจูดุต ัง้คา่ 
โหมด-ต ัง้คา่

Manual	Menu	
Set-minus-plus	

เมนคููม่อื
ต ัง้คา่-ลบ-บวก

Installer	Menu	
Mode-Set-minus
เมนตูวัตดิต ัง้

โหมด-ต ัง้คา่-ลบ

Tech.	Assist.	Menu	
Mode-Set-plus
เมนคูวามชว่ยเหลอื

ทางเทคนคิ	
โหมด-ต ัง้คา่-บวก

MAIN	(หลกั)
(หนำ้หลกั)

STATUS	RS
รอบตอ่นำที

VP
แรงดนั
VF

กำรแสดงผลกำรไหล
PO

ก�ำลงัไฟทีใ่ชโ้ดยป๊ัม
C1

กระแสไฟที ่
ขดลวดของป๊ัม

CT
ควำมคมชดั

SP
แรงดนัจดุตัง้คำ่

STATO	RI
กำรตัง้คำ่ควำมเร็ว

VP
แรงดนั
VF

กำรแสดงผลกำรไหล
PO

ก�ำลงัไฟทีใ่ชโ้ดยป๊ัม
C1

กระแสไฟทีข่ดลวดของป๊ัม

RS
รอบตอ่นำที

TE
อณุหภมูติวักระจำย

ควำมรอ้น

RP
ลดแรงดนั

ส�ำหรับเริม่ท�ำงำนอกีครัง้

TB
ระยะเวลำหยดุท�ำงำน 

ส�ำหรับกำรขำดน�้ำ

ตวัเลอืกเมนู
BK

ไฟพืน้หลงั
OD

ประเภทของทอ่

TK
เวลำในกำรเปิดไฟพืน้หลงั

T2
กำรหน่วงเวลำในกำรปิด

LA
ภำษำ

MS
ระบบกำรวดั

GP
อตัรำขยำยเชงิสดัสว่น

ชัว่โมงทีเ่ปิด 
จ�ำนวนชัว่โมงกำรท�ำงำน 

จ�ำนวนกำรเริม่ท�ำงำน

TE
อณุหภมูติวักระจำย

ควำมรอ้น

GI
อตัรำขยำยเชงิอนิทกิรัล

RM
ควำมเร็วสงูสดุ

PI
ฮสิโทแกรมก�ำลงัไฟ

EK
เปิดใชง้ำน

กำรใชง้ำนแรงดนัขัน้ต�ำ่
ในขำดดู

PK
เกณฑแ์รงดนัขัน้ต�ำ่ 

ในขำดดู

เครือ่งวดักำรไหลออก
T1

กำรหน่วงเวลำแรงดนัต�ำ่



53

TH ไทย

VE
ขอ้มลู

HW และ SW

FF
ขอ้ผดิพลำดและค�ำเตอืน 

(บนัทกึ)

AY
กำรป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี่

AE
ป้องกนัแกนล็อก

AF
ป้องกนัน�้ำแข็งตวั

RF
กำรตัง้คำ่ขอ้ผดิพลำด
และค�ำเตอืนอกีครัง้

PW
แกไ้ขรหสัผำ่น

ปุ่ ม

สทีีร่ะบุ

พำรำมเิตอรม์ใีนเวอรช์นั K

 
ตารางที	่3:	โครงสรา้งเมนู
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4.2	-	การเขา้ถงึโดยชือ่ดว้ยเมนแูบบเลือ่นลง
ตวัเลอืกเมนูตำ่ง ๆ เขำ้ถงึไดโ้ดยชือ่ จำกเมนูหลกั เขำ้ถงึตวัเลอืกเมนูไดโ้ดยกดปุ่ ม + หรอื -
ชือ่เมนูทีเ่ขำ้ถงึไดจ้ะปรำกฏบนหนำ้ตวัเลอืกเมนู และเมนูใดเมนูหนึง่มกีำรเนน้สเีป็นแถบ (ดภูำพประกอบ 
ที ่13-14) เลือ่นแถบเนน้สโีดยใชปุ้่ ม + และ - เพือ่เลอืกเมนูทีต่อ้งกำร และเขำ้โดยกด MODE (โหมด)

ภาพประกอบที	่13:	ตวัเลอืกเมนแูบบเลือ่นลง

รำยกำรทีม่คีอื MAIN (หลกั), USER (ผูใ้ช)้, MONITOR (จอภำพ) ตำมดว้ยรำยกำรทีส่ ี ่EXTENDED 
MENU (เมนูขยำย) ซึง่รำยกำรนีช้ว่ยใหจ้�ำนวนเมนูทีแ่สดงขยำย เมือ่เลอืก EXTENDED MENU  
(เมนูขยำย) ป๊อปอปัจะปรำกฏโดยขอใหพ้มิพป์ุ่ มกำรเขำ้ถงึ (รหสัผำ่น) โดยปุ่ มกำรเขำ้ถงึ (รหสัผำ่น) 
จะตรงกบัชดุปุ่ มทีใ่ชส้�ำหรับกำรเขำ้ถงึโดยตรง (ดงัในตำรำงที ่8) และชว่ยใหม้หีนำ้จอขยำยของ 
เมนูตำ่ง ๆ จำกเมนูทีต่รงกบัปุ่ มกำรเขำ้ถงึ ส�ำหรับเมนูทัง้หมดทีม่รีะดบัควำมส�ำคญัต�ำ่ ล�ำดบั
ของเมนูคอื: User (ผูใ้ช)้, Manual Setpoint (จดุตัง้คำ่แบบแมนนวล), Manual (แมนนวล), 
Installer (ตวัตดิตัง้), Technical Assistance (ควำมชว่ยเหลอืทำงเทคนคิ)

เมือ่เลอืกปุ่ มกำรเขำ้ถงึ เมนูทีป่ลอ่ยจะยงัคงใชง้ำนไดเ้ป็นเวลำ 15 นำทหีรอืจนกวำ่ผูใ้ชจ้ะปิดใชง้ำนเอง 
ดว้ยรำยกำร "Hide forward menus" (ซอ่นเมนูขำ้งหนำ้) ซึง่ปรำกฏในตวัเลอืกเมนูเมือ่ใชปุ้่ มกำรเขำ้ถงึ

ภำพประกอบที ่14 แสดงแผนภำพกำรใชง้ำนส�ำหรับกำรเลอืกเมนู

เมนูจะอยูต่รงกลำงของหนำ้ เขำ้ถงึจำกดำ้นขวำโดยกำรเลอืกโดยตรงดว้ยชดุปุ่ ม สว่นจำกดำ้นซำ้ย 
เขำ้ถงึโดยระบบกำรเลอืกทีม่เีมนูแบบเลือ่นลง

ภาพประกอบที	่14:	แผนภาพการเขา้ถงึเมนทู ีเ่ป็นไปได้

4.3	-	โครงสรา้งของหนา้เมนู
เมือ่เปิด หนำ้กำรน�ำเสนอบำงหนำ้จะปรำกฏขึน้เพือ่แสดงชือ่ของผลติภณัฑแ์ละโลโก ้ หลงัจำกนัน้เมนู
หลกัจะปรำกฏ ชือ่ของแตล่ะเมนูไมว่ำ่รำยกำรใดกต็ำมจะอยูท่ีด่ำ้นบนของกำรแสดงผลเสมอ

รำยกำรตอ่ไปนีป้รำกฏในหนำ้หลกัเสมอ

สถำนะ: สถำนะกำรใชง้ำน (เชน่ สแตนดบ์ำย ด�ำเนนิกำร ผดิพลำด)
รอบตอ่นำท:ี คำ่มหีน่วยเป็น [รอบตอ่นำท]ี
แรงดนั: คำ่มหีน่วยเป็น [บำร]์ หรอื [ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้] ขึน้อยูก่บัหน่วยกำรวดัทีต่ัง้คำ่ไว ้
ก�ำลงัไฟ: คำ่มหีน่วยเป็น [กโิลวตัต]์ ของก�ำลงัไฟทีใ่ชโ้ดยอปุกรณ์
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หำกกรณีดงักลำ่วเกดิขึน้ รำยกำรตอ่ไปนีอ้ำจปรำกฏ:
ตวับง่ชีข้อ้ผดิพลำด
ตวับง่ชีค้�ำเตอืน
ไอคอนเฉพำะ
เงือ่นไขขอ้ผดิพลำดระบไุวใ้นตำรำงที ่8 สว่นกำรแสดงผลอืน่ ๆ ระบไุวใ้นตำรำงที ่4

เง ือ่นไขขอ้ผดิพลาดหรอืสถานะแสดงอยูใ่นหนา้หลกั

รหสัระบุ ค�าอธบิาย

GO มอเตอรท์�ำงำน

SB มอเตอรห์ยดุท�ำงำน

DIS ผูใ้ชปิ้ดใชง้ำนสถำนะมอเตอรเ์อง

F4 สถำนะ/สญัญำณเตอืนฟังกช์นัสญัญำณแรงดนักำรดดูต�ำ่

EE เขยีนและอำ่นกำรตัง้คำ่ของโรงงำนใน EEprom

WARN. 
Low voltage ค�ำเตอืนเนือ่งจำกกำรขำดแรงดนัไฟฟ้ำของแหลง่จำ่ย

ตารางที	่4:	สถานะและขอ้ความขอ้ผดิพลาดในหนา้หลกั

หนำ้เมนูอืน่ ๆ แตกตำ่งกนัไปตำมฟังกช์นัทีเ่กีย่วขอ้ง และอธบิำยภำยหลงัตำมประเภทของตวับง่ชี ้
หรอืกำรตัง้คำ่ เมือ่เขำ้เมนูใด ๆ ดำ้นลำ่งของหนำ้จะแสดงขอ้มลูสรปุของพำรำมเิตอรท์ีป่ฏบิตังิำนหลกั 
(สถำนะกำรท�ำงำนหรอืขอ้ผดิพลำดใด ๆ ควำมเร็วและแรงดนัปัจจบุนั) ซึง่ชว่ยใหพ้ำรำมเิตอรพ์ืน้ฐำน 
ของเครือ่งมมีมุมองคงที่

ภาพประกอบที	่15:	การแสดงผลของพารามเิตอรเ์มนู

ตวับง่ชีต้รงแถบสถานะทีด่า้นลา่งของแตล่ะหนา้

รหสัระบุ ค�าอธบิาย

GO มอเตอรห์ยดุท�ำงำน

SB มอเตอรห์ยดุท�ำงำน

Disable ผูใ้ชปิ้ดใชง้ำนสถำนะมอเตอรเ์อง

rpm รอบตอ่นำทขีองมอเตอร์

bar แรงดนัระบบทอ่

FAULT กำรเกดิขอ้ผดิพลำดในกำรป้องกนักำรท�ำงำนของป๊ัมไฟฟ้ำ

ตารางที	่5:	ตวับง่ชีต้รงแถบสถานะ

รำยกำรตอ่ไปนีอ้ำจปรำกฏในหนำ้ทีแ่สดงพำรำมเิตอร:์ คำ่เป็นตวัเลขและหน่วยกำรวดัของรำยกำรปัจจบุนั 
คำ่ของพำรำมเิตอรอ์ืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบักำรตัง้คำ่ของรำยกำรปัจจบุนั แถบกรำฟิก รำยกำรโปรด 
ดภูำพประกอบที ่15

4.4	-	การหยดุท�างานการต ัง้คา่พารามเิตอรด์ว้ยรหสัผา่น
อปุกรณม์รีะบบป้องกนัทีเ่ปิดใชง้ำนรหสัผำ่น หำกตัง้คำ่รหสัผำ่นไว ้ พำรำมเิตอรข์องอปุกรณจ์ะเขำ้ถงึ 
และมองเห็นได ้แตจ่ะไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลง
ระบบกำรจัดกำรรหสัผำ่นอยูใ่นเมนู "Technical assistance" (ควำมชว่ยเหลอืทำงเทคนคิ) และ
จัดกำรโดย PW ของพำรำมเิตอร์

4.5	-	การเปิดและปิดใชง้านมอเตอร์
ตำมสภำพกำรใชง้ำนปกต ิกำรกดแลว้ปลอ่ยทัง้ปุ่ ม "+" และ "-" ท�ำใหเ้กดิกำรหยดุท�ำงำน/กำรปลอ่ย
ของมอเตอร ์ (กดคำ้งเองแมว้ำ่จะปิดสวติชแ์ลว้) หำกมกีำรแจง้เตอืนผดิพลำด กำรปฏบิตังิำนทีอ่ธบิำย 
ขำ้งตน้จะตัง้คำ่กำรแจง้เตอืนอกีครัง้
เมือ่มอเตอรปิ์ดใชง้ำน สถำนะนี้จะแสดงโดยไฟ LED สขีำวกะพรบิ ค�ำสัง่นี้สำมำรถเปิดใชง้ำน 
จำกหนำ้เมนูใด ๆ ยกเวน้ RF และ PW
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5	-	ความหมายของพารามเิตอรแ์ตล่ะอนั

 อนิเวอรเ์ตอรท์�ำใหป๊ั้มท�ำงำนทีแ่รงดนัคงที ่กำรควบคมุนีจ้ะมผีลดหีำกขำจำ่ยของระบบน�้ำ 
มขีนำดทีเ่หมำะสม หำกทอ่ในระบบมขีนำดเล็กเกนิไปจะท�ำใหส้ญูเสยีแรงดนัทีอ่ปุกรณ ์
ไมส่ำมำรถชดเชยได ้ผลลพัธค์อืแรงดนัคงทีท่ีเ่ซน็เซอร ์แตไ่มค่งที ่ณ จดุใชง้ำน

 ทอ่ทีม่คีวำมยดืหยุน่มำกเกนิไปสำมำรถท�ำใหเ้กดิกำรสัน่ ซึง่หำกเป็นเชน่นัน้ แกปั้ญหำได ้
โดยปรับพำรำมเิตอรก์ำรควบคมุ "GP" และ "GI" (ดยูอ่หนำ้ 5.6.3 - GP: คำ่สมัประสทิธิ ์
อตัรำขยำยเชงิสดัสว่นและ 5.6.4 - GI: คำ่สมัประสทิธิอ์ตัรำขยำยเชงิอนิทกิรัล)

5.1	-	เมนผููใ้ช้
จำกเมนูหลกั กดปุ่ ม MODE (โหมด) (หรอืใชเ้มนูตวัเลอืกและกด + o - ) เพือ่เขำ้ถงึ USER MENU  
(เมนูผูใ้ช)้ ซึง่ปุ่ ม MODE (โหมด) ในเมนูจะชว่ยใหเ้ลือ่นดหูนำ้เมนูตำ่ง ๆ  ได ้โดยคำ่ทีแ่สดงมดีงัตอ่ไปนี้

5.1.1	-	สถานะ:
แสดงสถำนะป๊ัม

5.1.2	-	RS:	การแสดงผลความเร็วรอบ
ควำมเร็วรอบมอเตอรม์หีน่วยเป็นรอบตอ่นำที

5.1.3	-	VP:	การแสดงผลแรงดนั
แรงดนัระบบทอ่ทีว่ดัมหีน่วยเป็น [บำร]์ หรอื [ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้] ขึน้อยูก่บัระบบกำรวดัทีใ่ช ้

5.1.4	-	VF:	การแสดงผลการไหล
แสดงผลกำรไหลทนัทเีป็นหน่วย [ลติร/นำท]ี หรอื [แกลลอน/นำท]ี ขึน้อยูก่บัระบบกำรวดัทีต่ัง้คำ่

5.1.5	-	PO:	การแสดงผลก�าลงัไฟทีใ่ช้
ก�ำลงัไฟทีใ่ชโ้ดยป๊ัมไฟฟ้ำมหีน่วยเป็น [กโิลวตัต]์
สัญลักษณ์วงกลมกำรกะพรบิอำจปรำกฏใตส้ัญลักษณ์ PO ก�ำลังไฟทีว่ัดได ้ สัญลักษณ์นี้ระบ ุ
กำรแจง้เตอืนลว่งหนำ้เมือ่เกนิก�ำลงัไฟสงูสดุทีอ่นุญำต

5.1.6	-	C1:	การแสดงผลกระแสไฟทีข่ดลวด
กระแสไฟทีข่ดลวดของมอเตอรม์หีน่วยเป็น [แอมป์]
สญัลักษณ์วงกลมแบบกะพรบิอำจปรำกฏใตส้ญัลักษณ์กระแสไฟทีข่ดลวด C1 สญัลักษณ์นี้ระบ ุ
กำรแจง้เตอืนลว่งหนำ้เมือ่เกนิกระแสไฟสงูสดุทีอ่นุญำต หำกกะพรบิทีร่ะยะปกตหิมำยควำมวำ่ 
กำรป้องกนักำรใชง้ำนเกนิก�ำลงัของมอเตอรก์�ำลงัจะสะดดุ และอำจจะเขำ้สูส่ถำนะกำรป้องกนั

5.1.7	-	ช ัว่โมงการใชง้านและจ�านวนการเร ิม่ท�างาน
แสดงชัว่โมงเป็นสำมแถวซึง่ระบจุ�ำนวนทีอ่ปุกรณเ์ปิดใชง้ำน ชัว่โมงกำรท�ำงำนของป๊ัม และจ�ำนวน
กำรเริม่ท�ำงำนของมอเตอร์

5.1.8	-	PI:	ฮสิโทแกรมก�าลงัไฟ
ฮสิโทแกรมของก�ำลังไฟทีส่ง่จะแสดงผลในแถบแนวตัง้ 5 แถบ ฮสิโทแกรมระบรุะยะเวลำทีป๊ั่ม
เปิดใชง้ำนในระดบัก�ำลงัไฟทีก่�ำหนด สว่นแกนแนวนอนคอืแถบทีร่ะดบัก�ำลงัไฟตำ่ง ๆ แกนแนวตัง้เป็น
เวลำทีป๊ั่มเปิดใชง้ำนในระดบัก�ำลงัไฟทีเ่ฉพำะเจำะจง (% ของเวลำเมือ่เทยีบกบัจ�ำนวนรวม)

ภาพประกอบที	่16:	การแสดงผลฮสิโทแกรมก�าลงัไฟ

5.1.9	-	เครือ่งวดัการไหลออก
หนำ้ดงักลำ่วจะแสดงเครือ่งวดักำรไหลสองคำ่ คำ่แรกแสดงกำรไหลออกโดยรวมทีร่ะบบทอ่จำกเครือ่ง 
คำ่ทีส่องแสดงจ�ำนวนบำงสว่นและสำมำรถตัง้คำ่ใหมโ่ดยผูใ้ช ้
จ�ำนวนบำงสว่นสำมำรถตัง้คำ่ใหมจ่ำกหนำ้นี ้โดยกดปุ่ ม "-" คำ้งไวเ้ป็นเวลำ 2 วนิำที

5.1.10	-	VE:	การแสดงผลเวอรช์นั
เวอรช์นัฮำรด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้มำกบัอปุกรณ์
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5.2.4	-	LA:	ภาษา
แสดงผลเป็นภำษำใดภำษำหนึง่ตอ่ไปนี้

• อติำลี
• องักฤษ
• ฝร่ังเศส
• เยอรมนั
• สเปน
• ดตัช์
• สวเีดน
• ตรุกี
• สโลวำเกยี
• โรมำเนยี
• รัสเซยี

5.2.5	-	TE:	การแสดงผลอณุหภมูติวักระจายความรอ้น

5.3	-	เมนจูดุต ัง้คา่
จำกเมนูหลกั กดปุ่ ม "MODE" (โหมด) และ "SET" (ตัง้คำ่) คำ้งไวพ้รอ้มกนั จนกวำ่ "SP" จะ
ปรำกฏในจอแสดงผล (หรอืใชเ้มนูกำรเลอืกโดยกด + หรอื -)
ปุ่ ม + และ - ชว่ยใหส้ำมำรถเพิม่และลดแรงดนัทีเ่พิม่ก�ำลงัระบบทอ่ตำมล�ำดบั
กดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) เพือ่ออกจำกเมนูนีแ้ละกลบัไปยงัเมนูหลกั
ชว่งกำรปรับคำ่คอื 1-5 บำร ์(14-72 ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้)

5.3.1	-	SP:	การต ัง้คา่แรงดนัของจดุต ัง้คา่
แรงดนัทีม่กีำรรักษำแรงดนัของป๊ัม

 แรงดันในกำรเริม่ท�ำงำนป๊ัมอกีครัง้ไมไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัแรงดัน SP ทีต่ัง้คำ่ไวเ้ทำ่นัน้ 
แตย่งัรวมถงึ RP ซึง่ RP แสดงถงึกำรลดลงของแรงดนั โดยเกีย่วขอ้งกบั "SP" ทีเ่กดิจำก 
กำรเริม่ท�ำงำนของป๊ัม

เชน่ SP = 3.0 [บำร]์; RP = 0.3 [บำร]์
ในระหวำ่งกำรท�ำงำนปกต ิป๊ัมจะมกีำรรักษำแรงดนัที ่3.0 [บำร]์
ป๊ัมไฟฟ้ำจะเริม่ท�ำงำนอกีครัง้เมือ่แรงดนัลดลงต�ำ่กวำ่ 2.7 [บำร]์

5.1.11-	FF:	การแสดงผลบนัทกึขอ้ผดิพลาด
กำรแสดงผลขอ้ผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ระหวำ่งกำรท�ำงำนของระบบตำมล�ำดบัเวลำ
ใตส้ญัลกัษณ ์FF จะปรำกฏตวัเลขสองตวั x/y เพือ่ระบขุอ้ผดิพลำดทีแ่สดงผลและจ�ำนวนขอ้ผดิพลำด 
ทัง้หมดทีม่อียูต่ำมล�ำดบั ซึง่ดำ้นขวำของตวัเลขเหลำ่นีค้อืกำรระบปุระเภทของขอ้ผดิพลำดทีแ่สดง
ปุ่ ม + และ - ใชเ้ลือ่นดรูำยกำรขอ้ผดิพลำด: กำรกดปุ่ ม - จะยอ้นกลบัไปยงับนัทกึและหยดุทีข่อ้ผดิพลำด 
แรกสดุทีม่อียู ่กำรกดปุ่ ม + จะไปขำ้งหนำ้ในบนัทกึและหยดุทีข่อ้ผดิพลำดลำ่สดุ
ขอ้ผดิพลำดแสดงผลตำมล�ำดบัเวลำ โดยเริม่ตน้จำกสิง่ทีป่รำกฏยอ้นหลงัไปมำกทีส่ดุในเวลำ x = 1 
ถงึลำ่สดุ x = y จ�ำนวนขอ้ผดิพลำดสงูสดุทีส่ำมำรถแสดงคอื 64 เมือ่ครบจ�ำนวนนัน้ จะเริม่บนัทกึ
ทบับนัทกึทีเ่กำ่ทีส่ดุ
รำยกำรนีใ้นเมนูแสดงผลรำยกำรขอ้ผดิพลำด แตไ่มอ่นุญำตใหต้ัง้คำ่ใหม ่ กำรตัง้คำ่ใหมด่�ำเนนิกำร 
ไดด้ว้ยกำรควบคมุเฉพำะจำกรำยกำร RF ในเมนู TECHNICAL ASSISTANCE MENU (เมนูควำมชว่ยเหลอื 
ทำงเทคนคิ) เทำ่นัน้
บนัทกึขอ้ผดิพลำดไมส่ำมำรถลบโดยทีผู่ใ้ชต้อ้งรเีซต็เอง โดยกำรปิดอปุกรณห์รอืโดยกำรตัง้คำ่ 
จำกโรงงำนใหม ่เวน้แตม่กีำรปฏบิตัติำมขัน้ตอนทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้

5.2	-	เมนบูนจอภาพ
จำกเมนูหลกั สำมำรถเขำ้ถงึ MONITOR MENU (เมนูบนจอภำพ) โดยกดปุ่ ม "SET" (ตัง้คำ่) และ 
"-" (ลบ) พรอ้มกนันำน 2 วนิำท ีหรอืใชเ้มนูกำรเลอืกแลว้กดปุ่ ม + หรอื -
ในเมนูนี ้คำ่ตอ่ไปนีจ้ะปรำกฏขึน้ตำมล�ำดบัโดยกดปุ่ ม MODE (โหมด)

5.2.1	-	CT:	ความคมชดัของจอแสดงผล
ปรับควำมคมชดัของจอแสดงผล

5.2.2	-	BK:	ความสวา่งของจอแสดงผล
ปรับไฟพืน้หลงัของจอแสดงผลในระดบัจำก 0 ถงึ 100

5.2.3	-	TK:	เวลาในการเปิดไฟพืน้หลงั
ตัง้เวลำเปิดไฟพืน้หลงันับจำกกดปุ่ มครัง้สดุทำ้ย คำ่ทีอ่นุญำตคอื "0" ปิดตลอดเวลำ ตัง้แต ่20 วนิำท ี
ถงึ 10 นำท ีหรอื "เปิดตลอดเวลำ"
เมือ่ไฟพืน้หลงัปิดอยู ่กำรกดปุ่ มใด ๆ ครัง้แรกจะมผีลตอ่กำรคนืคำ่ไฟพืน้หลงัโดยตรง
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 กำรตัง้คำ่แรงดนั (SP) ทีส่งูเกนิไปส�ำหรับประสทิธภิำพป๊ัมอำจท�ำใหเ้กดิขอ้ผดิพลำด BL 
ทีบ่ง่บอกวำ่ขำดน�้ำ แตจ่รงิ ๆ แลว้ไมไ่ดเ้ป็นเชน่นัน้ ในกรณีเชน่นีใ้หล้ดแรงดนัทีต่ัง้คำ่ไว ้

5.4	-	เมนคููม่อื
 ในกำรใชง้ำนแบบผูใ้ชเ้ซต็เอง ผลรวมของแรงดนัขำเขำ้และแรงดนัสงูสดุทีส่ำมำรถจำ่ยได ้

ตอ้งไมเ่กนิ 8 บำร์

จำกเมนูหลัก กดปุ่ ม "SET" (ตัง้คำ่) และ "+" รวมทัง้ "-" คำ้งไวพ้รอ้มกนั จนกวำ่หนำ้เมนูคูม่อื 
จะปรำกฏขึน้ (หรอืใชเ้มนูตวัเลอืกโดยกด + หรอื -)

เมนูนีช้ว่ยใหค้ณุสำมำรถดแูละแกไ้ขพำรำมเิตอรก์ำรก�ำหนดคำ่ตำ่ง ๆ: ปุ่ ม MODE (โหมด) ชว่ย
ใหค้ณุเลือ่นดหูนำ้เมนู ปุ่ ม + และ - ชว่ยใหค้ณุเพิม่และลดคำ่ของพำรำมเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งตำม
ล�ำดบั กด SET (ตัง้คำ่) เพือ่ออกจำกเมนูนี ้และกลบัไปยงัเมนูหลกั

กำรเขำ้สูเ่มนูคูม่อืโดยกดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่), +, - จะท�ำใหเ้ครือ่งเขำ้สูส่ภำพ STOP (หยดุ) แบบบงัคบั 
ฟังกช์นันีส้ำมำรถใชเ้พือ่บงัคบัใหเ้ครือ่งหยดุ

ในเมนูหลกั สำมำรถด�ำเนนิกำรควบคมุตอ่ไปนีไ้ดเ้สมอ ไมว่ำ่พำรำมเิตอรแ์สดงผลใดกต็ำม:

กำรสตำรท์ป๊ัมไฟฟ้ำชัว่ครำว

กำรกดปุ่ ม MODE (โหมด) และ + พรอ้มกันจะท�ำใหป๊ั้มเริม่ท�ำงำนทีค่วำมเร็ว RI ซึง่สถำนะ 
กำรท�ำงำนนีจ้ะยงัคงอยู ่ตรำบเทำ่ทีก่ดปุ่ มทัง้สองคำ้งไว ้

เมือ่มคี�ำสัง่ ON (เปิด) กำรท�ำงำนป๊ัมหลงัจำกค�ำสัง่ OFF (ปิด) กำรท�ำงำน กำรสือ่สำรจะปรำกฏ
ขึน้ในจอแสดงผล

กำรสตำรท์ป๊ัม

กำรกดปุ่ ม MODE (โหมด), -, + คำ้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลำ 2 วนิำท ี จะท�ำใหป๊ั้มเริม่ท�ำงำน 
ทีค่วำมเร็ว RI ซึง่สถำนะกำรท�ำงำนจะยังคงอยูจ่นกวำ่จะกดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) โดยป๊ัมจะออกจำก 
เมนูคูม่อืเมือ่กดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) อกีครัง้

เมือ่มคี�ำสัง่ ON (เปิด) ของค�ำสัง่ป๊ัม OFF (ปิด) กำรสือ่สำรจะปรำกฏขึน้ในจอแสดงผล ในกรณี 

ทีใ่ชง้ำนในโหมดนี้นำนกวำ่ 5 นำทโีดยไมม่กีำรไหลเวยีนของเหลว สญัญำณเตอืนควำมรอ้นสงู 
เกนิไปจะท�ำงำน พรอ้มแสดงขอ้ผดิพลำด PH ในจอแสดงผล

เมือ่ไมม่เีงือ่นไขขอ้ผดิพลำด PH แลว้ สญัญำณเตอืนจะตัง้คำ่ใหมโ่ดยอัตโนมัตเิทำ่นัน้ เวลำใน 
กำรตัง้คำ่ใหมค่อื 15 นำท ีหำกเกดิขอ้ผดิพลำด PH มำกกวำ่ 6 ครัง้ตดิตอ่กนั เวลำในกำรตัง้คำ่ใหม ่
จะเพิม่ขึน้เป็น 1 ชม. เมือ่มกีำรตัง้ค่ำใหม่เพิม่เตมิตำมขอ้ผดิพลำดนี้ ป๊ัมจะคงอยู่ในสถำนะ 
หยดุท�ำงำนจนกวำ่ผูใ้ชจ้ะเริม่ตน้ใหม ่โดยใชปุ้่ ม "MODE" (โหมด) "-" "+"

5.4.1	-	สถานะ:
แสดงสถำนะป๊ัม

5.4.2	-	RI:	การต ัง้คา่ความเร็ว
ตัง้คำ่ควำมเร็วมอเตอรเ์ป็นรอบตอ่นำท ีซึง่ชว่ยใหค้ณุบงัคบัจ�ำนวนกำรหมนุรอบตำมคำ่ทีก่�ำหนดไวล้ว่งหนำ้

5.4.3	-	VP:	การแสดงผลแรงดนั
แรงดนัของระบบทอ่มหีน่วยเป็น [บำร]์ หรอื [ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้] โดยขึน้อยูก่บัระบบกำรวดัทีใ่ช ้

5.4.4	-	VF:	การแสดงผลการไหลเวยีน
แสดงกำรไหลเวยีนในหน่วยกำรวดัทีเ่ลอืก หน่วยวดัอำจเป็น [ลติร/นำท]ี หรอื [แกลลอน/นำท]ี 
ตำมยอ่หนำ้ที ่5.5.3 - MS: ระบบกำรวดั

5.4.5	-	PO:	การแสดงผลก�าลงัไฟทีใ่ช้
ก�ำลงัไฟทีใ่ชโ้ดยป๊ัมไฟฟ้ำมหีน่วยเป็น [กโิลวตัต]์
สญัลกัษณว์งกลมแบบกะพรบิอำจปรำกฏใตส้ญัลกัษณ ์ PO ของพลงังำนทีว่ดัได ้ สญัลกัษณน์ี ้
ระบสุญัญำณเตอืนลว่งหนำ้วำ่ก�ำลงัไฟสงูสดุเกนิกวำ่ทีอ่นุญำต

5.4.6	-	C1:	การแสดงผลกระแสไฟฟ้าทีข่ดลวด
กระแสไฟฟ้ำทีข่ดลวดของมอเตอรม์หีน่วยเป็น [แอมป์]
สญัลกัษณว์งกลมแบบกะพรบิอำจปรำกฏใตส้ญัลกัษณก์ระแสไฟฟ้ำทีข่ดลวด C1 สญัลกัษณน์ีร้ะบ ุ
สญัญำณเตอืนลว่งหนำ้วำ่ก�ำลังไฟสงูสดุเกนิกวำ่ทีอ่นุญำต หำกมกีำรกะพรบิเป็นระยะสม�ำ่เสมอ
น่ันหมำยควำมวำ่กำรป้องกนักำรใชง้ำนเกนิก�ำลงัของมอเตอรก์�ำลงัจะสะดดุ และมคีวำมเป็นไปไดส้งูทีร่ะบบ
จะเขำ้สูส่ถำนะกำรป้องกนั

5.4.7	-	RS:	การแสดงผลความเร็วการหมนุรอบ
ควำมเร็วกำรหมนุรอบมอเตอรม์หีน่วยเป็นรอบตอ่นำที

5.4.8	-	TE:	การแสดงผลอณุหภมูติวักระจายความรอ้น

5.5	-	เมนตูวัตดิต ัง้
จำกเมนูหลกั กดปุ่ ม "MODE" (โหมด) และ "SET" (ตัง้คำ่) รวมทัง้ "-" คำ้งไวพ้รอ้มกนัจนกวำ่
พำรำมเิตอรแ์รกของเมนูตวัตดิตัง้จะปรำกฏขึน้ในจอแสดงผล
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(หรอืใชเ้มนูตวัเลอืกโดยกด + หรอื -) เมนูนีช้ว่ยใหส้ำมำรถดแูละแกไ้ขพำรำมเิตอรก์ำรก�ำหนดคำ่ตำ่ง ๆ 
โดยปุ่ ม MODE (โหมด) ชว่ยใหเ้ลือ่นดหูนำ้เมนูตำ่ง ๆ สว่นปุ่ ม + และ - ชว่ยใหเ้พิม่และลดคำ่
พำรำมเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งตำมล�ำดบั กดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) เพือ่ออกจำกเมนูนีแ้ละกลบัไปยงัเมนูหลกั

5.5.1	-	RP:	การต ัง้คา่ความตา่งของแรงดนัเพือ่เร ิม่ท�างานอกีคร ัง้
แสดงถงึกำรลดลงของแรงดนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคำ่ SP ซึง่เป็นสำเหตใุหป๊ั้มเริม่ท�ำงำนอกีครัง้

เชน่ หำกแรงดนัจดุตัง้คำ่คอื 3.0 [บำร]์ และ RP คอื 0.5 [บำร]์ ป๊ัมจะเริม่ท�ำงำนอกีครัง้ที ่2.5 [บำร]์ 
ทัง้นี ้RP สำมำรถตัง้คำ่ขัน้ต�ำ่ตัง้แต ่0.1 ถงึสงูสดุ 1 [บำร]์ ในเงือ่นไขทีเ่ฉพำะเจำะจง (เชน่ ในกรณี 
ทีจ่ดุตัง้คำ่ต�ำ่กวำ่ RP) อำจมกีำรจ�ำกดัโดยอตัโนมตั ินอกจำกนี ้ในกำรชว่ยเหลอืผูใ้ช ้แรงดนัจรงิ
ในกำรเริม่ท�ำงำนอกีครัง้จะปรำกฏขึน้โดยเนน้สไีวใ้ตส้ญัลกัษณ ์RP ในหนำ้กำรตัง้คำ่ RP เชน่กนั 
โปรดดภูำพประกอบที ่17

ภาพประกอบที	่17:	การต ัง้คา่ความตา่งของแรงดนัเพือ่เร ิม่ท�างานอกีคร ัง้

5.5.2	-	OD:	ประเภทของทอ่
คำ่ทีเ่ป็นไปได ้ 1 และ 2 หมำยถงึระบบทอ่แบบแข็งและระบบทอ่ทีย่ดืหยุน่ อปุกรณอ์อกจำกโรงงำน
ดว้ยโหมด 1 ซึง่เหมำะส�ำหรับป๊ัมสว่นใหญ ่ เมือ่แรงดนัมคีวำมผันผวน ซึง่กำรปรับพำรำมเิตอร ์ GI
และ GP ไมส่ำมำรถท�ำใหเ้สถยีร ใหเ้ปลีย่นเป็นโหมด 2

ส�าคญั: พำรำมเิตอรก์ำรควบคมุ GP และ GI จะเปลีย่นแปลงในกำรก�ำหนดคำ่ทัง้สองดว้ย 
นอกจำกนี ้คำ่ GP และ GI ทีต่ัง้คำ่ในโหมด 1 จะจัดเกบ็ไวใ้นหน่วยควำมจ�ำทีแ่ตกตำ่งจำก 
คำ่ GP และ GI ทีต่ัง้คำ่ในโหมด 2 เชน่ เมือ่สง่ตอ่ไปยงัโหมด 2 คำ่ GB ของโหมด 1 จะแทนที ่
ดว้ยคำ่ GB ของโหมด 2 แตจ่ะจัดเกบ็ไวแ้ละจะปรำกฏขึน้อกีครัง้เมือ่กลบัสูโ่หมด 1 คำ่เดยีวกนั 
ทีแ่สดงในจอแสดงผลมนี�้ำหนักแตกตำ่งกนัในโหมดเดยีวกนัหรอืโหมดอืน่ เนือ่งจำกขัน้ตอน
วธิกีำรควบคมุแตกตำ่งกนั

5.5.3	-	MS:	ระบบการวดั
ตัง้คำ่ระบบกำรวดั โดยเลอืกระหวำ่งหน่วยเมตรกิและหน่วยอมิพเีรยีล
ปรมิำณทีแ่สดงผลจะแสดงอยูใ่นตำรำงที ่6

หมายเหต:ุ หน่วยกำรไหลทีใ่ชใ้นภำษำองักฤษ (แกลลอน/นำท)ี แสดงใหเ้ห็นวำ่ใชอ้ตัรำกำรแปลง 
1 แกลลอน = 4.0 ลติร ซึง่สอดคลอ้งกบัแกลลอนเมตรกิ

 

หนว่ยการวดัทีแ่สดงผล

ปรมิาณ หนว่ยเมตรกิ หนว่ยอมิพเีรยีล

แรงดนั บำร ์(bar) ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้ (psi)

อณุหภมูิ องศำเซลเซยีส (°C) องศำฟำเรนไฮต ์(°F)

อตัรำกำรไหล ลติร/นำท ี(l/min) แกลลอน/นำท ี(gal/min)

ตารางที	่6:	ระบบการวดั

5.5.4	-	EK:	การต ัง้คา่ฟงักช์นัแรงดนัต�า่ในขาดดู
ตัง้คำ่ฟังกช์นัแรงดนัต�ำ่ในขำดดู

คา่ คณุสมบตักิารใชง้าน

0 ปิดใชง้ำน

1 เปิดใชง้ำนโดยกำรตัง้คำ่ใหมอ่ตัโนมตัิ

2 เปิดใชง้ำนโดยทีผู่ใ้ชต้อ้งรเีซต็เอง

5.5.5	-	PK:	เกณฑแ์รงดนัข ัน้ต�า่ในขาดดู
ตัง้คำ่เกณฑแ์รงดนัขัน้ต�ำ่ เพือ่ใหป๊ั้มหยดุท�ำงำน เมือ่แรงดนัขำดดูต�ำ่กวำ่ทีก่�ำหนด
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5.5.6	-	T1:	การหนว่งเวลาแรงดนัต�า่ 
(ฟงักช์นัตรวจจบัแรงดนัต�า่ในขาดดู)
ตัง้เวลำปิดอนิเวอรเ์ตอรเ์มือ่ตรวจพบแรงดนัต�ำ่ในขำดดู (ดกูำรตัง้คำ่กำรตรวจจับแรงดนัต�ำ่ในขำดดู 
ยอ่หนำ้ที ่7.6.15.5)

T1 สำมำรถตัง้คำ่ไดร้ะหวำ่ง 0 ถงึ 12 วนิำท ีซึง่กำรตัง้คำ่จำกโรงงำนคอื 2 วนิำที

5.6	-	เมนคูวามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ
กำรตัง้คำ่ขัน้สงูตอ้งด�ำเนนิกำรโดยบคุลำกรทีม่ทีกัษะ หรอือยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุโดยตรงของเครอืขำ่ย 
บรกิำรเทำ่นัน้
จำกเมนูหลกั กดปุ่ ม "MODE" (โหมด) และ "SET" (ตัง้คำ่) คำ้งไวพ้รอ้มกนัจนกวำ่ "SP" จะปรำกฏขึน้ 
ในจอแสดงผล (หรอืใชเ้มนูกำรเลอืกโดยกด + หรอื -) เมนูนีช้ว่ยใหค้ณุสำมำรถดแูละแกไ้ข
พำรำมเิตอร ์กำรก�ำหนดค่ำต่ำง ๆ โดยปุ่ ม MODE (โหมด) ชว่ยใหคุ้ณเลือ่นดูหนำ้เมนูต่ำง ๆ 
สว่นปุ่ ม + และ - ชว่ยใหค้ณุเพิม่และลดคำ่ของพำรำมเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งตำมล�ำดบั กดปุ่ ม SET (ตัง้คำ่) 
เพือ่ออกจำกเมนูนีแ้ละกลบัไปยงัเมนูหลกั

5.6.1	-	TB:	เวลาในการหยดุการท�างานจากการขาดน�า้
กำรตัง้คำ่เวลำตอบสนองในกำรหยดุกำรท�ำงำนจำกกำรขำดน�้ำชว่ยใหค้ณุสำมำรถเลอืกระยะเวลำ 
(เป็นวนิำท)ี ทีอ่ปุกรณจ์ะใชเ้พือ่ระบกุำรขำดน�้ำ กำรเปลีย่นแปลงของพำรำมเิตอรน์ีอ้ำจเป็นประโยชน ์
หำกทรำบวำ่มกีำรหน่วงเวลำระหวำ่ง ชว่งทีเ่ปิดมอเตอรแ์ละชว่งทีน่�้ำเริม่ไหลจรงิ ตวัอยำ่งเชน่ ระบบทอ่ 
ทีม่ทีอ่ดดูซึง่มคีวำมยำวเป็นพเิศษและมรีอยร่ัวเล็กนอ้ย ทอ่ในทีน่ีอ้ำจมกีำรระบำยออก และแมว้ำ่จะมนี�้ำ 
อยูป๊ั่มไฟฟ้ำจะใชเ้วลำในจดุเตมิน�้ำใหมร่ะยะหนึง่ เพือ่จำ่ยกำรไหลเวยีนและท�ำใหร้ะบบทอ่มแีรงดนั

5.6.2	-	T2:	การหนว่งเวลาในการปิด
ตัง้คำ่ระยะทีก่ำรหน่วงเวลำตอ้งปิดอนิเวอรเ์ตอรห์ลงัจำกครบเงือ่นไขกำรปิด กลำ่วคอื ระบบทอ่มแีรงดนั 
และอตัรำกำรไหลเวยีนต�ำ่กวำ่กำรไหลเวยีนขัน้ต�ำ่
T2 สำมำรถตัง้คำ่ไดร้ะหวำ่ง 2 ถงึ 120 วนิำท ีซึง่กำรตัง้คำ่จำกโรงงำนคอื 10 วนิำที

5.6.3	-	GP:	คา่สมัประสทิธิอ์ตัราขยายเชงิสดัสว่น
โดยทัว่ไป ขอ้ก�ำหนดตำมสดัสว่นตอ้งเพิม่ขึน้ส�ำหรับระบบทอ่ทีม่คีณุลกัษณะพเิศษดำ้นควำมยดืหยุน่ 
(เชน่ ทีม่ทีอ่ PVC) และลดลงในระบบทอ่ทีไ่มม่คีวำมยดืหยุน่ (เชน่ ทีม่ทีอ่เหล็ก)
เพือ่รักษำแรงดนัในระบบทอ่ใหค้งที ่อนิเวอรเ์ตอรจ์ะด�ำเนนิกำรควบคมุประเภท PI ในขอ้ผดิพลำดของ 
แรงดนัทีว่ดัได ้อนิเวอรเ์ตอรจ์ะค�ำนวณก�ำลงัไฟทีจ่ำ่ยใหก้บัมอเตอร์

ตำมขอ้ผดิพลำดนี้ อำกำรแสดงของกำรควบคมุนี้ข ึน้อยูก่บักำรตัง้คำ่พำรำมเิตอร ์ GP และ GI 
เพือ่รับมอืกบัอำกำรแสดงทีแ่ตกตำ่งกนัของระบบทอ่น�้ำประเภทตำ่ง ๆ ทีป๊ั่มสำมำรถท�ำงำนได ้
อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอนุญำตกำรเลอืกพำรำมเิตอรท์ีแ่ตกตำ่งจำกกำรตัง้คำ่จำกโรงงำน ส�ำหรับระบบทอ่ 
เกอืบทัง้หมดกำรตัง้คำ่พำรำมเิตอร ์GP และ GI จำกโรงงำนถอืวำ่เหมำะสมทีส่ดุ อยำ่งไรกต็ำม 
หำกมปัีญหำใด ๆ เกดิขึน้ในกำรปรับ กำรตัง้คำ่เหลำ่นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลง

5.6.4	-	GI:	คา่สมัประสทิธิอ์ตัราขยายเชงิอนิทกิรลั
ในสภำวะทีม่แีรงดันลดลงมำกเนือ่งจำกกำรไหลเวยีนทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งฉับพลัน หรอืกำรตอบสนอง 
ของป๊ัมทีล่ำ่ชำ้ ใหเ้พิม่คำ่ GI ทัง้นี ้หำกมกีำรผันผวนของคำ่แรงดนัรอบคำ่จดุตัง้คำ่ ใหล้ดคำ่ GI แทน

ส�าคญั: จ�ำเป็นตอ้งปรับทัง้ GP และ GI เพือ่ใหไ้ดก้ำรปรับแรงดนัทีเ่พยีงพอ

5.6.5	-	RM:	ความเร็วสงูสดุ
ตัง้คำ่ขดีจ�ำกดัสงูสดุในจ�ำนวนกำรหมนุรอบของป๊ัม

5.6.6	-	AY:	การป้องกนัรอบการท�างานถี่
ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ที ่9 ฟังกช์นันี้มไีวส้�ำหรับหลกีเลีย่งกำรสลับเปิด-ปิดบอ่ยครัง้ในกรณี 
ทีเ่กดิกำรร่ัวไหลในระบบทอ่ ฟังกช์นันีส้ำมำรถเปิดใชง้ำนใน 2 โหมดทีแ่ตกตำ่งกนั คอืโหมดปกต ิ
และโหมดอจัฉรยิะ ในโหมดปกตกิำรควบคมุทำงอเิล็กทรอนกิสจ์ะหยดุกำรท�ำงำนมอเตอรห์ลงัจำก 
จ�ำนวนรอบเริม่/หยดุทีเ่หมอืนกนั N ครัง้ ในโหมดอจัฉรยิะ ฟังกช์นัจะปรับคำ่ทีพ่ำรำมเิตอร ์RP 
เพือ่ลดผลกระทบเชงิลบเนือ่งจำกกำรร่ัวไหล หำกตัง้คำ่เป็น "Disable" (ปิดใชง้ำน) ฟังกช์นันีจ้ะ
ไมท่�ำงำน

5.6.7	-	AE:	การเปิดใชง้านฟงักช์นัป้องกนัแกนล็อก
ฟังกช์นันีใ้ชเ้พือ่หลกีเลีย่งกำรหยดุท�ำงำนของระบบเชงิกลในกรณีทีไ่มม่กีำรใชง้ำนเป็นเวลำนำน 
ซึง่จะด�ำเนนิกำรโดยกำรหมนุป๊ัมเป็นระยะ ๆ
เมือ่เปิดใชง้ำนฟังกช์นั ป๊ัมจะด�ำเนนิกำรรอบปลดกำรหยดุท�ำงำนนำน 1 นำท ีทกุ 23 ชัว่โมง

5.6.8	-	AF:	การเปิดใชง้านฟงักช์นัป้องกนัน�า้แข็งตวั
หำกเปิดใชง้ำนฟังกช์นันี ้ป๊ัมจะหมนุอตัโนมตัเิมือ่อณุหภมูถิงึคำ่ทีใ่กลก้บัจดุเยอืกแข็ง เพือ่หลกีเลีย่ง 
กำรแตกหกัของป๊ัม
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5.7	-	การต ัง้คา่การตรวจจบัแรงดนัต�า่ในขาดดู 
(โดยท ัว่ไปจะใชใ้นการเพิม่ก�าลงัปั๊มทีเ่ชือ่มตอ่กบัทอ่ประปา)
ฟังกช์นักำรตรวจจับแรงดันต�่ำในขำดดูท�ำใหเ้กดิกำรหยดุกำรท�ำงำนป๊ัมหลังจำกชว่งเวลำ T1  
(ด ู5.5.6 - T1: กำรหน่วงเวลำแรงดนัต�ำ่)

เมือ่ฟังกช์นันีท้�ำงำน สญัลกัษณ ์F4 จะแสดงในหนำ้หลกั กำรชะงักของฟังกช์นันีท้�ำใหป๊ั้มหยดุท�ำงำน 
ซึง่อำจมกีำรตัง้คำ่ใหมโ่ดยอตัโนมตัหิรอืตัง้คำ่ใหมเ่อง โดยกำรตัง้คำ่ใหมอ่ตัโนมตันัิน้ก�ำหนดวำ่แรงดนั 
ตอ้งกลบัสูค่ำ่ทีส่งูกวำ่เกณฑ ์PK เป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 2 วนิำท ีเพือ่หยดุเงือ่นไขขอ้ผดิพลำด F4
หำกตอ้งกำรตัง้คำ่เครือ่งตดักระแสไฟฟ้ำใหมใ่นโหมดแมนนวล กดแลว้ปลอ่ยปุ่ ม "+" และ "-" 
พรอ้มกนั

5.8	-	RF:	การต ัง้คา่ขอ้ผดิพลาดและค�าเตอืนใหม่
กดปุ่ ม "+" และ "-" คำ้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 2 วนิำท ีเพือ่ลบประวตัขิอ้ผดิพลำดและ 
ค�ำเตอืน จ�ำนวนขอ้ผดิพลำดทีม่อียูใ่นบนัทกึจะระบไุวใ้ตส้ญัลกัษณ ์RF (สงูสดุ 64)
สำมำรถดบูนัทกึไดจ้ำกเมนู MONITOR (จอภำพ) ในหนำ้ FF

5.8.1	-	PW:	เปลีย่นรหสัผา่น
อปุกรณม์รีะบบป้องกนัทีเ่ปิดใชง้ำนดว้ยรหสัผำ่น หำกตัง้คำ่รหสัผำ่นไว ้พำรำมเิตอรข์องอปุกรณ์
จะเขำ้ถงึและมองเห็นได ้แตจ่ะไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลง

เมือ่รหสัผำ่น (PW) คอื "0" พำรำมเิตอรท์ัง้หมดจะปลดล็อกและแกไ้ขได ้

เมือ่ใชร้หสัผำ่น (คำ่ PW แตกตำ่งจำก 0) กำรแกไ้ขทัง้หมดจะหยดุท�ำงำนและ "XXXX" จะ
ปรำกฏในหนำ้ PW

หำกตัง้ค่ำรหัสผ่ำนไว ้ ระบบจะอนุญำตใหน้�ำทำงไปยังทุก ๆ หนำ้ แต่เมือ่ใดก็ตำมทีพ่ยำยำม 
แกไ้ขพำรำมเิตอร ์ ป๊อปอปัจะปรำกฏขึน้โดยขอใหพ้มิพร์หสัผำ่น เมือ่พมิพร์หสัผำ่นทีถ่กูตอ้งแลว้ 
พำรำมเิตอรจ์ะปลดล็อกและแกไ้ขไดเ้ป็นเวลำ 10 นำท ีหลงัจำกกดปุ่ มสดุทำ้ย

หำกตอ้งกำรยกเลกิตวัจับเวลำรหสัผำ่น เพยีงไปทีห่นำ้ PW แลว้กดปุ่ ม "+" และ "-" คำ้งไวพ้รอ้มกนั 
เป็นเวลำ 2 วนิำที

เมือ่พมิพร์หัสผ่ำนทีถู่กตอ้งแลว้ แม่กญุแจจะแสดงเป็นเปิดอยู่ ขณะเดยีวกัน หำกใสร่หัสผ่ำน 
ทีไ่มถ่กูตอ้ง แมก่ญุแจทีก่�ำลงักะพรบิจะปรำกฏขึน้

หลงัจำกตัง้คำ่จำกโรงงำนใหม ่รหสัผำ่นจะตัง้คำ่กลบัเป็น "0"

กำรเปลีย่นแปลงรหสัผำ่นแตล่ะครัง้จะมผีลเมือ่กด Mode (โหมด) หรอื Set (ตัง้คำ่) และกำรเปลีย่นแปลง 
พำรำมเิตอรแ์ตล่ะครัง้ในภำยหลงั หมำยถงึกำรพมิพร์หสัผำ่นใหมอ่กีครัง้ (เชน่ ตวัตดิตัง้ด�ำเนนิกำร 
กำรตัง้คำ่ทัง้หมดดว้ยคำ่ PW เริม่ตน้ = 0 และตัง้คำ่ PW ในทำ้ยทีส่ดุ เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรป้องกนั 
เครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไมต่อ้งด�ำเนนิกำรใด ๆ เพิม่เตมิ)

หำกรหสัผำ่นหำยไป มวีธิกีำรแกไ้ขพำรำมเิตอรข์องอปุกรณซ์ึง่เป็นไปได ้2 แบบ:

• จดบนัทกึคำ่พำรำมเิตอรท์ัง้หมด ตัง้คำ่อปุกรณใ์หมด่ว้ยคำ่จำกโรงงำน โปรดดยูอ่หนำ้ 7.3 
กำรด�ำเนนิกำรตัง้คำ่ใหมจ่ะยกเลกิพำรำมเิตอรท์ัง้หมดของอปุกรณ ์รวมถงึรหสัผำ่น

• จดบนัทกึหมำยเลขทีป่รำกฏในหนำ้รหสัผำ่น สง่อเีมลพรอ้มหมำยเลขนีไ้ปยงัศนูยบ์รกิำร 
ของคณุ ซึง่คณุจะไดรั้บรหสัผำ่นเพือ่ปลดล็อกอปุกรณใ์นสองถงึสำมวนั

6	-	ระบบป้องกนั
อปุกรณน์ีม้กีำรตดิตัง้ระบบป้องกนัเพือ่รักษำป๊ัม มอเตอร ์ ทอ่จำ่ย และอนิเวอรเ์ตอร ์ หำกกำรป้องกนั 
สะดดุหนึง่ครัง้หรอืมำกกวำ่นัน้ กำรป้องกนัทีม่ลี�ำดบัควำมส�ำคญัสงูสดุจะแจง้เตอืนในจอแสดงผลทนัท ี
มอเตอรอ์ำจหยดุท�ำงำนโดยขึน้อยูก่บัประเภทของขอ้ผดิพลำด แตเ่มือ่มกีำรแกไ้ขเงือ่นไขตำมปกต ิ
อำจมกีำรยกเลกิสถำนะขอ้ผดิพลำดโดยทนัท ี หรอืหลงัจำกผำ่นไประยะเวลำหนึง่หลงัจำกกำรตัง้คำ่ใหม ่
อตัโนมตัิ

ในกรณีทีม่กีำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกกำรขำดน�้ำ (BL), กำรใชง้ำนมอเตอรม์ำกเกนิไป (OC), ไฟฟ้ำลดัวงจร 
โดยตรงระหวำ่งขดลวดของมอเตอร ์(SC) สำมำรถลองออกจำกเงือ่นไขขอ้ผดิพลำดเอง โดยกด 
และปลอ่ยปุ่ ม "+" และ "-" พรอ้มกนั หำกยงัคงมเีงือ่นไขขอ้ผดิพลำดอยู ่ตอ้งด�ำเนนิกำรเพือ่แกไ้ข 
สำเหตขุองขอ้ผดิพลำด

ในกรณีทีม่กีำรหยดุกำรท�ำงำนเนือ่งจำกหนึง่ในขอ้ผดิพลำดภำยใน E18, E19, E20 และ E21 จ�ำเป็นตอ้ง
รอ 15 นำท ีโดยเปิดเครือ่งจนกวำ่สถำนะทีห่ยดุท�ำงำนจะตัง้คำ่ใหมโ่ดยอตัโนมตัิ
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สญัญาณเตอืนในบนัทกึขอ้ผดิพลาด

การระบใุนจอแสดงผล ค�าอธบิาย

PD กำรปิดเครือ่งทีผ่ดิปกติ

FA ปัญหำในระบบระบำยควำมรอ้น

ตารางที	่7:	สญัญาณเตอืน

สภาพการหยดุท�างาน

การระบใุนจอแสดงผล ค�าอธบิาย

PH หยดุท�ำงำนเนือ่งจำกป๊ัมรอ้นเกนิไป

BL กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกขำดน�้ำ

BP1
กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกขอ้ผดิพลำดในกำรอำ่นขอ้มลูที่

เซน็เซอรแ์รงดนัระบบทอ่

BP2
กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกขอ้ผดิพลำดในกำรอำ่นขอ้มลูที่

เซน็เซอรแ์รงดนักำรดดู

PB กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกกำรจำ่ยแรงดนัไฟฟ้ำนอกเหนอืขอ้ก�ำหนด

OT กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกระดบัก�ำลงัไฟรอ้นเกนิไป

OC กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกมอเตอรท์�ำงำนหนักเกนิไป

SC กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกไฟฟ้ำลดัวงจรระหวำ่งขดลวดของมอเตอร์

ESC กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกไฟฟ้ำลดัวงจรลงพืน้ดนิ

HL ของเหลวรอ้น

NC กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่มอเตอร์

Ei กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกขอ้ผดิพลำดภำยใน i-th

Vi กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกแรงดนัไฟฟ้ำภำยใน i-th หมดควำมทนทำน

EY หยดุท�ำงำนเพรำะตรวจพบควำมผดิปกตขิองวงจรในป๊ัม

ตารางที	่8:	ตวับง่ชีก้ารหยดุท�างาน

6.1	-	ค�าอธบิายของการหยดุท�างาน

6.1.1	-	"BL"	ระบบป้องกนัน�า้แหง้	(การป้องกนัปั๊มน�า้เดนิขณะขาดน�า้)
ในกรณีทีข่ำดน�้ำ ป๊ัมจะหยดุท�ำงำนโดยอตัโนมตัหิลงัจำกถงึเวลำ TB ซึง่จะระบโุดยไฟ "สญัญำณเตอืน" 
สแีดงและตวัอกัษร "BL" ในจอแสดงผล
หลงัจำกกูก้ำรไหลของน�้ำทีถ่กูตอ้งแลว้ สำมำรถลองออกจำกกำรหยดุกำรท�ำงำนเพือ่ป้องกนัเอง 
โดยกดปุ่ ม "+" และ "-" พรอ้มกนั จำกนัน้ปลอ่ยปุ่ มดงักลำ่ว
หำกสถำนะสญัญำณเตอืนยงัคงอยู ่หรอืหำกผูใ้ชไ้มเ่ริม่ด�ำเนนิกำรโดยกูค้นืกำรไหลของน�้ำและตัง้คำ่ 
ป๊ัมใหม ่กำรตัง้คำ่ใหมอ่ตัโนมตัจิะพยำยำมเริม่ท�ำงำนป๊ัมอกีครัง้

 หำกตัง้คำ่พำรำมเิตอร ์SP ไมถ่กูตอ้ง กำรป้องกนัจำกกำรขำดน�้ำอำจท�ำงำนไมถ่กูตอ้ง

6.1.2	-	การป้องกนัรอบการท�างานถี ่
(การป้องกนัรอบการท�างานตอ่เนือ่งโดยไมม่คีวามตอ้งการน�า้ของอปุกรณ ์
ทีใ่ชน้�า้)
หำกมกีำรร่ัวไหลในสว่นทอ่ของระบบทอ่ ป๊ัมจะเริม่ท�ำงำนและหยดุวงจรแมว้ำ่ไมม่กีำรดงึน�้ำโดยเจตนำ: 
แมแ้ตก่ำรร่ัวไหลเพยีงเล็กนอ้ย (สองถงึสำมมลิลลิติร) กส็ำมำรถท�ำใหแ้รงดนัตกได ้ในทำงกลบักนั 
จะเริม่กำรท�ำงำนของป๊ัมไฟฟ้ำ

กำรควบคมุอเิล็กทรอนกิสข์องระบบสำมำรถตรวจจับกำรร่ัวไหลตำมกำรเกดิซ�้ำ

ฟังกช์นัป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถีส่ำมำรถแยกหรอืเปิดใชง้ำนในโหมดพืน้ฐำนหรอืโหมดอัจฉรยิะ 
(ยอ่หนำ้ 5.6.6)

ในโหมดพืน้ฐำน ป๊ัมจะหยดุและรอใหผู้ใ้ชร้เีซต็เองเมือ่ตรวจพบสภำพกำรเกดิซ�ำ้ สภำพนีม้กีำรสือ่สำร 

ถงึผูใ้ชด้ว้ยแสงของไฟ "สญัญำณเตอืน" สแีดงและกำรปรำกฏของค�ำวำ่ "ANTICYCLING" (กำรป้องกนั 
รอบกำรท�ำงำนถี)่ ในจอแสดงผล หลงัจำกขจัดกำรร่ัวไหล ผูใ้ชส้ำมำรถบงัคบัใหเ้ริม่ท�ำงำนอกีครัง้เอง 
โดยกดและปลอ่ยปุ่ ม "+" และ "-" พรอ้มกนั

ในโหมดอัจฉรยิะ เมือ่ตรวจพบสภำวะกำรร่ัวไหล พำรำมเิตอร ์ RP จะเพิม่ขึน้เพื่อลดจ�ำนวน 
กำรเริม่ท�ำงำนเมือ่เวลำผำ่นไป

6.1.3	-	การป้องกนัน�า้แข็งตวั 
(การป้องกนัการแข็งตวัของน�า้ในปั๊ม)
กำรเปลีย่นสถำนะของน�้ำจำกของเหลวเป็นของแข็งจะท�ำใหม้ปีรมิำตรเพิม่ขึน้ ดงันัน้จ�ำเป็นตอ้งมัน่ใจวำ่ 
ป๊ัมไมม่นี�ำ้เหลอือยู ่ เตมิเมือ่อณุหภมูใิกลก้บัจดุเยอืกแข็ง เพือ่หลกีเลีย่งกำรเสยีหำยของป๊ัม ซึง่เป็นเหตผุล
ทีแ่นะน�ำใหร้ะบำยน�้ำออกจำกป๊ัมไฟฟ้ำใด  ๆ  ทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นชว่งฤดหูนำว อยำ่งไรกต็ำม ป๊ัมนีม้กีำรป้องกนั 
ซึง่ป้องกนักำรกอ่ตวัของน�ำ้แข็งภำยใน โดยกำรเปิดใชง้ำนป๊ัมไฟฟ้ำเมือ่อณุหภมูลิดลงถงึคำ่ใกลจ้ดุเยอืกแข็ง 
ดว้ยวธินีี ้ระบบจะท�ำใหน้�ำ้ภำยในรอ้นและป้องกนัน�ำ้แข็งตวั
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 กำรป้องกนัน�้ำแข็งตวัท�ำงำนเมือ่ระบบไหลเวยีนเป็นปกตเิทำ่นัน้ โดยทีป่ลั๊กไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่อยู ่
หรอืในกรณีทีไ่มม่กีระแสไฟซึง่เป็นผลใหก้ำรป้องกนัท�ำงำนไมไ่ด ้

 อยำ่งไรกต็ำม ขอแนะน�ำวำ่อยำ่ปลอ่ยใหป๊ั้มมนี�้ำเต็มในระหวำ่งทีไ่มม่กีำรใชง้ำนเป็นเวลำ 
นำน: ระบำยน�้ำออกจำกป๊ัมอยำ่งถกูตอ้งผำ่นฝำปิดกำรระบำย และเกบ็ไวใ้นบรเิวณ
ทีม่ทีีก่�ำบงั

6.1.4	-	"BP1"	การหยดุท�างานเนือ่งจากความผดิปกตขิองเซ็นเซอรแ์รงดนั 
ระบบทอ่	(การรกัษาแรงดนัของปั๊ม)
หำกอปุกรณต์รวจพบควำมผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรแ์รงดนักำรระบบทอ่ ป๊ัมจะยงัคงหยดุท�ำงำนและสง่สญัญำณ 
ขอ้ผดิพลำด "BP1" สถำนะนี้เริม่ตน้ทันททีีต่รวจพบปัญหำและสิน้สดุโดยอัตโนมัต ิเมือ่เงือ่นไข 
ทีถ่กูตอ้งไดรั้บกำรกูค้นื

6.1.5	-	"BP2"	การหยดุท�างานเนือ่งจากความผดิปกตขิองเซ็นเซอรแ์รงดนั 
การดดู
หำกอปุกรณต์รวจพบควำมผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรแ์รงดนักำรดดู ป๊ัมจะยงัคงหยดุท�ำงำนและสง่สญัญำณ 
ขอ้ผดิพลำด "BP2" สถำนะนีเ้ร ิม่ตน้ทนัททีีต่รวจพบปัญหำและสิน้สดุโดยอตัโนมตั ิเมือ่เงือ่นไข
ทีถ่กูตอ้งไดรั้บกำรกูค้นื

6.1.6	-	"PB"	การหยดุท�างานเนือ่งจากการจา่ยแรงดนัไฟฟ้านอกเหนอื 
ขอ้ก�าหนด
คำดคะเนวำ่แรงดันไฟฟ้ำของสำยทีอ่นุญำตตรงขัว้จ่ำยไฟมคีำ่อยูน่อกเหนือขอ้ก�ำหนด ซึง่จะม ี
กำรตัง้คำ่ใหมโ่ดยอตัโนมตัเิมือ่แรงดนัไฟฟ้ำทีข่ัว้จำ่ยไฟกลบัคนืสูค่ำ่ทีอ่นุญำต

6.1.7	-	"SC"	การหยดุท�างานเนือ่งจากไฟฟ้าลดัวงจรระหวา่งขดลวดของ 
มอเตอร์
อปุกรณ์มกีำรป้องกนัไฟฟ้ำลัดวงจรโดยตรง ซึง่อำจเกดิขึน้ระหวำ่งขดลวดของมอเตอร ์เมือ่ระบ ุ
กำรหยดุท�ำงำนนี ้สำมำรถพยำยำมเรยีกคนืกำรใชง้ำนโดยกดปุ่ ม + และ - คำ้งไวพ้รอ้มกนั แตจ่ะไมม่ผีลใด ๆ  
จนกวำ่จะผำ่นไป 10 วนิำท ีนับตัง้แตว่นิำททีีเ่กดิไฟฟ้ำลดัวงจร

6.2	-	เง ือ่นไขขอ้ผดิพลาดทีผู่ใ้ชต้อ้งรเีซ็ตเอง
ในสถำนะขอ้ผดิพลำด ผูใ้ชส้ำมำรถยกเลกิขอ้ผดิพลำดดว้ยกำรบงัคบัใหล้องใหม ่โดยกดปุ่ มและ
ปลอ่ยปุ่ ม + และ -

6.3	-	เง ือ่นไขขอ้ผดิพลาดทีป่ั๊มรเีซ็ตโดยอตัโนมตั ิ
ส�ำหรับเงือ่นไขควำมผดิปกตแิละกำรหยดุท�ำงำนบำงอยำ่ง ป๊ัมจะพยำยำมรเีซต็โดยอตัโนมตัิ
ขัน้ตอนทีป๊ั่มรเีซต็โดยอตัโนมตัทิีเ่ฉพำะเจำะจงมดีงันี้
"BL" กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกกำรขำดน�้ำ
"PB" กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกแรงดนัไฟฟ้ำในสำยอยูน่อกเหนอืขอ้ก�ำหนด
"OT" กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกระดบัก�ำลงัไฟรอ้นเกนิไป
"OC" กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกมอเตอรท์�ำงำนหนักเกนิไป
"BP" กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกควำมผดิปกตขิองเซน็เซอรแ์รงดนั

เชน่ หำกป๊ัมหยุดท�ำงำนเนื่องจำกกำรขำดน�้ำ อุปกรณ์จะเริม่ขัน้ตอนกำรทดสอบโดยอัตโนมัต ิ 
เพือ่ตรวจสอบวำ่เครือ่งปลอ่ยน�้ำหมดแน่นอนและแหง้สนทิแลว้ หำกลองตัง้คำ่ใหมส่�ำเร็จในระหวำ่ง 
ขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำร (เชน่ น�้ำกลับสูป๊ั่ม) ขัน้ตอนจะชะงักและกำรท�ำงำนปกตจิะเริม่ตน้ตอ่

ตำรำงที ่9 แสดงล�ำดบักำรปฏบิตังิำนทีด่�ำเนนิกำรโดยใชอ้ปุกรณส์�ำหรับกำรหยดุท�ำงำนประเภทตำ่ง ๆ
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การต ัง้คา่เง ือ่นไขขอ้ผดิพลาดใหมโ่ดยอตัโนมตั ิ

การระบใุน
จอแสดงผล

ค�าอธบิาย ล�าดบัการต ัง้คา่ใหมอ่ตัโนมตั ิ

BL กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำกขำดน�ำ้

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 10 นำท ี
รวมทัง้หมด 6 ครัง้

- ลองหนึง่ครัง้ทกุชัว่โมง 
รวมทัง้หมด 24 ครัง้

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 24 ชัว่โมง 
รวมทัง้หมด 30 ครัง้

PB
กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำก

แรงดนัไฟฟ้ำในสำย 
อยูน่อกเหนอืขอ้ก�ำหนด

- ตัง้คำ่ใหมเ่มือ่ยอ้นกลบัสูแ่รงดนัไฟฟ้ำ
ทีเ่ฉพำะเจำะจง

OT
กำรหยดุท�ำงำนเนือ่งจำก
ระดบัก�ำลงัไฟรอ้นเกนิไป

- ตัง้คำ่ใหมเ่มือ่อณุหภมูขิองระดบัก�ำลงัไฟ 
กลบัมำอยูภ่ำยในขอ้ก�ำหนด

OC
กำรหยดุท�ำงำน 
เนือ่งจำกมอเตอร์

ท�ำงำนหนักเกนิไป

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 10 นำท ี
รวมทัง้หมด 6 ครัง้

- ลองหนึง่ครัง้ทกุชัว่โมง 
รวมทัง้หมด 24 ครัง้

- ลองหนึง่ครัง้ทกุ 24 ชัว่โมง 
รวมทัง้หมด 30 ครัง้

ตารางที	่9:	การหยดุท�างานทีป่ั๊มรเีซ็ตโดยอตัโนมตั ิ

7	-	การต ัง้คา่ใหมแ่ละการต ัง้คา่จากโรงงาน

7.1	-	การต ัง้คา่ระบบท ัว่ไปใหม่
ในกำรตัง้คำ่ระบบใหม ่กดปุ่ มทัง้ 4 คำ้งไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลำ 2 วนิำท ีกำรด�ำเนนิกำรนีเ้หมอืนกบั 
กำรตดักำรเชือ่มตอ่ก�ำลงัไฟ โดยรอใหร้ะบบปิดสนทิและจำ่ยก�ำลงัไฟอกีครัง้ กำรตัง้คำ่ใหมจ่ะไมล่บ 
กำรตัง้คำ่ทีผู่ใ้ชบ้นัทกึไว ้

7.2	-	การต ัง้คา่จากโรงงาน
อปุกรณอ์อกจำกโรงงำนพรอ้มชดุพำรำมเิตอรท์ีต่ัง้คำ่ไวล้ว่งหนำ้ ซึง่อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมตอ้งกำร 
ของผูใ้ช ้ กำรเปลีย่นแปลงกำรตัง้คำ่แตล่ะครัง้จะบนัทกึไวใ้นหน่วยควำมจ�ำโดยอตัโนมตั ิ และเรยีกคนื 
เงือ่นไขจำกโรงงำนไดท้กุเมือ่หำกประสงค ์ (โปรดดกูำรคนืคำ่กำรตัง้คำ่จำกโรงงำน ในยอ่หนำ้ 7.3 
- กำรเรยีกคนืกำรตัง้คำ่จำกโรงงำน)

7.3	-	การเรยีกคนืการต ัง้คา่จากโรงงาน
ในกำรเรยีกคนืคำ่จำกโรงงำน ปิดอปุกรณแ์ลว้รอจนกระทัง่จอแสดงผลปิดอยำ่งสมบรูณ ์ จำกนัน้กดปุ่ ม 
"SET" (ตัง้คำ่) และ "+" คำ้งไวแ้ลว้เปิดเครือ่ง ปลอ่ยปุ่ มทัง้สองเมือ่ตวัอกัษร "EE" ปรำกฏขึน้
เทำ่นัน้
กำรด�ำเนนิกำรนีจ้ะเรยีกคนืกำรตัง้คำ่จำกโรงงำน (ขอ้ควำมและกำรอำ่นซ�ำ้ใน EE-PROM ของกำรตัง้คำ่ 
จำกโรงงำนทีบ่นัทกึไวอ้ยำ่งถำวรในหน่วยควำมจ�ำ FLASH) เมือ่ตัง้คำ่พำรำมเิตอรท์ัง้หมดแลว้ 
อปุกรณจ์ะกลบัสูก่ำรท�ำงำนปกติ

หมำยเหต:ุ หลงัจำกเรยีกคนืคำ่จำกโรงงำน จ�ำเป็นตอ้งตัง้คำ่พำรำมเิตอรท์ัง้หมดทีแ่สดงคณุลกัษณะ 
ของระบบใหม ่(อตัรำขยำย แรงดนัทีก่�ำหนด ฯลฯ) เหมอืนกำรตดิตัง้ครัง้แรก

การต ัง้คา่จากโรงงาน

รหสัการระบุ ค�าอธบิาย คา่
บนัทกึ 
การตดิต ัง้

TK แสงไฟฟ้ืนหลงั 2 นำที

LA ภำษำ องักฤษ

SP แรงดนัทีก่�ำหนด [บำร]์ 3.0

RI
รอบตอ่นำทใีนโหมดแมนนวล 

[รอบตอ่นำท]ี
2,400

OD ประเภทของทอ่ 1 (ไมย่ดืหยุน่)

RP
กำรลดแรงดนัเพือ่เริม่ท�ำงำนอกีครัง้ 

[บำร]์
0.3
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MS ระบบกำรวดั 0 (สำกล)

TB เวลำหยดุท�ำงำนส�ำหรับกำรขำดน�ำ้ [วนิำท]ี 10

T1 กำรหน่วงเวลำแรงดนัต�ำ่ [วนิำท]ี 2

T2 กำรหน่วงเวลำในกำรปิด [วนิำท]ี 10

GP คำ่สมัประสทิธิอ์ตัรำขยำยเชงิสดัสว่น 0.5

GI คำ่สมัประสทิธิอ์ตัรำขยำยเชงิอนิทกิรัล 1.2

AE ฟังกช์นัตอ่ตำ้นกำรท�ำงำนเป็นรอบ 1 (เปิดใชง้ำน)

AF กำรป้องกนัน�้ำแข็งตวั 0

PW เปลีย่นรหสัผำ่น 0 (ปิดใชง้ำน)

AY ฟังกช์นัป้องกนัรอบกำรท�ำงำนถี ่AY 0 (ปิดใชง้ำน)

ตารางที	่10:	การต ัง้คา่จากโรงงาน

8	-	การตดิต ัง้ทีเ่ฉพาะเจาะจง

8.1	-	การยบัย ัง้การล่อน�า้ดว้ยตวัเอง
ผลติภณัฑน์ีผ้ลติและจ�ำหน่ำยโดยมคีวำมสำมำรถในกำรลอ่น�้ำดว้ยตวัเอง ป๊ัมสำมำรถดงึน�้ำไมว่ำ่จะตดิตัง้ 
ในรปูแบบใด กลำ่วคอื ต�ำ่กวำ่ Head หรอืเหนอื Head โปรดดเูอกสำรอำ้งองิยอ่หนำ้ 4 อยำ่งไรกต็ำม  
มหีลำยกรณีทีไ่มจ่�ำเป็นตอ้งใชค้วำมสำมำรถในกำรลอ่น�ำ้ดว้ยตวัเอง หรอืมหีลำยพืน้ทีท่ีห่ำ้มใชป๊ั้มแบบลอ่น�ำ้ 
ดว้ยตวัเองในระหวำ่งกำรลอ่น�้ำ ป๊ัมจ�ำเป็นตอ้งใชน้�้ำสว่นหนึง่ทีอ่ยูภ่ำยใตแ้รงดนัเพือ่กลบัไปทีส่ว่นกำรดดู 
จนกวำ่คำ่แรงดนัขำออกจะถงึระดบั ป๊ัมพจิำรณำวำ่ป๊ัมลอ่น�้ำส�ำเร็จ เมือ่มำถงึจดุนีช้อ่งหมนุเวยีนทีน่�้ำ 
จะปิดโดยอตัโนมตั ิขัน้ตอนนีจ้ะท�ำซ�ำ้ทกุครัง้ทีเ่ปิดป๊ัม จนกวำ่จะมคีำ่แรงดนัทีใ่กลเ้คยีงกบัชอ่งทำง 
กำรไหลเวยีน (ประมำณ 1 บำร)์ แมว้ำ่จะลอ่น�้ำแลว้

เมือ่น�้ำเขำ้สูป๊ั่มทีอ่ยูภ่ำยใตแ้รงดนัแลว้ (สงูสดุทีอ่นุญำตคอื 2 บำร)์ หรอืเมือ่กำรตดิตัง้อยูต่�ำ่กวำ่ 
Head เสมอ มคีวำมเป็นไปได ้(และบงัคบัใชเ้มือ่จ�ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่) ทีจ่ะบงัคบั
ใหปิ้ดทอ่หมนุเวยีน ซึง่สญูเสยีควำมสำมำรถในกำรลอ่น�้ำดว้ยตวัเอง โดยจะไดป้ระโยชนจ์ำกกำรขจัด 
เสยีงคลกิของตวัปิดชอ่งหมนุเวยีนทกุครัง้ทีเ่ปิดป๊ัม

หำกตอ้งกำรบงัคบัปิดทอ่กำรลอ่น�้ำดว้ยตวัเอง ด�ำเนนิกำรดงันี้

1. ตดักำรเชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟ
2. ระบำยน�้ำออกจำกป๊ัม (เวน้แตจ่ะตดัสนิใจยบัยัง้กำรลอ่น�้ำดว้ยตวัเองในกำรตดิตัง้ครัง้แรก)
3. ถอดฝำปิดกำรระบำยทีด่ำ้น E โดยระวงัอยำ่ใหโ้อรงิหลน่ (ภำพที ่18)
4. ใชค้มีชว่ยดงึตวัปิดออกจำกแทน่ ตวัปิดจะถกูดงึออกมำพรอ้มกบัโอรงิและสปรงิโลหะทีป่ระกอบ

เขำ้ดว้ยกนั
5. ถอดสปรงิจำกตวัปิด สอดตวัปิดเขำ้ไปในแทน่อกีครัง้โดยใชโ้อรงิทีเ่กีย่วขอ้ง
 (ดำ้นทีม่ปีะเกน็ไปทำงดำ้นในของป๊ัม ดำ้นทีม่คีรบีรปูกำกบำทไปทำงดำ้นนอก)
6. ขนัสกรทูีฝ่ำปิดหลงัจำกจัดต�ำแหน่งสปรงิโลหะไวด้ำ้นขำ้ง เพือ่ใหบ้บีอดัระหวำ่งตวัปิด 

และครบีทีม่รีปูกำกบำทของกำ้นตวัปิด เมือ่ปรับต�ำแหน่งตวัปิด ตรวจสอบวำ่โอรงิทีเ่กีย่วขอ้ง 
อยูใ่นแทน่อยำ่งถกูตอ้งเสมอ

7. เตมิน�้ำเขำ้ป๊ัม เชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟ เริม่กำรท�ำงำนของป๊ัม



66

THไทย

8.2	-	การตดิต ัง้ทีผ่นงั
ผลติภณัฑน์ีส้ำมำรถตดิตัง้แบบแขวนบนผนังดว้ยชดุอปุกรณเ์สรมิ DAB ซึง่ตอ้งซือ้แยกตำ่งหำก 
กำรตดิตัง้ทีผ่นังจะปรำกฏดังภำพที ่19

9.	การบ�ารงุรกัษา

 ตดักำรเชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟกอ่นเริม่กำรท�ำงำนใด ๆ กบัป๊ัม

ป๊ัมไมต่อ้งกำรกำรบ�ำรงุรักษำตำมปกติ

อยำ่งไรกต็ำม ดำ้นลำ่งนีเ้ป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำพเิศษทีอ่ำจจ�ำเป็นในบำงกรณี 
(เชน่ กำรระบำยน�้ำออกจำกป๊ัมกอ่นน�ำไปเกบ็ หำกจะไมม่กีำรใชป๊ั้มไประยะหนึง่)

9.1	-	เครือ่งมอืเสรมิ
DAB จะใหก้ญุแจโลหะทีม่สีว่นหกเหลีย่มมำพรอ้มกบัผลติภณัฑ ์(ภำพที ่20 - 1) ซึง่มปีระโยชน์
ส�ำหรับกำรด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำแบบพเิศษบำงอยำ่งในป๊ัมหรอืระหวำ่งกำรตดิตัง้

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ใชก้ญุแจส�ำหรับกำรวำงแนวของแผงอนิเตอรเ์ฟซทีอ่ธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ 2.2.2 
หรอืส�ำหรับเปิดฝำของชอ่งทีอ่ยูถ่ดัจำกแผงอนิเตอรเ์ฟซ

หำกกญุแจสญูหำยหรอืเสยีหำย สำมำรถด�ำเนนิกำรใหเ้สร็จสิน้โดยใชป้ระแจหกเหลีย่มตวัแอลมำตรฐำน 
ขนำด 2 มม.

ภาพประกอบที	่18

ภาพประกอบที	่19
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Figure 20

9.2	-	การระบายน�า้ออกจากปั๊ม
หำกตอ้งกำรระบำยน�้ำออกจำกป๊ัม ด�ำเนนิกำรดงันี้

1. ตดักำรเชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟ
2. เปิดกอ๊กน�้ำทีใ่กลก้บัป๊ัมมำกทีส่ดุ เพือ่ไลแ่รงดนัออกจำกป๊ัมใหม้ำกทีส่ดุ
3. หำกมวีำลว์กนักลบัตอ่ทีข่ำจำ่ยของป๊ัม (แนะน�ำทกุครัง้) ใหปิ้ดเพือ่ไมป่ลอ่ยน�้ำทีอ่ยูใ่น 

ระบบทอ่ระหวำ่งป๊ัมและกอ๊กน�้ำทีอ่ยูใ่กลป๊ั้มทีส่ดุไหลออก
4. ตัดทอ่ดดูในจดุทีใ่กลก้บัป๊ัมมำกทีส่ดุ (ขอแนะน�ำใหต้ดิตัง้วำลว์กนักลับทีข่ำดดูในจดุ

ทีใ่กลป๊ั้มมำกทีส่ดุ) เพือ่ไมใ่หน้�้ำไหลออกจำกทอ่ขำดดูทัง้หมด
5. ถอดฝำปิดกำรระบำย (ภำพที ่1 ดำ้น E หำกตดิตัง้ในแนวตัง้ ภำพที ่1 ดำ้น C 

หำกตดิตัง้ในแนวนอน) และปลอ่ยใหน้�้ำในป๊ัมไหลออก (ประมำณ 1.5 ลติร)
6. น�้ำทีต่ดิอยูใ่นระบบทอ่ขำจ่ำยระหวำ่งวำลว์กันกลับทีต่ดิตัง้มำพรอ้มในป๊ัมสำมำรถไหล

ออกมำขณะทีต่ดักำรเชือ่มตอ่ป๊ัม หรอืเมือ่ถอดฝำปิดในทอ่อนัทีส่อง (หำกไมไ่ดใ้ช)้

 แมว้ำ่ระบำยน�้ำสว่นใหญ ่แตป๊ั่มไมส่ำมำรถไลน่�้ำทีม่อียูอ่อกทัง้หมด
 ระหวำ่งกำรจัดกำรกบัป๊ัมหลงัจำกกำรระบำยน�้ำออกจำกป๊ัม อำจมนี�้ำปรมิำณเล็กนอ้ยไหล

ออกจำกป๊ัม

9.3	-	วาลว์ป้องกนัการไหลยอ้นกลบั
ป๊ัมมวีำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบัทีต่ดิตัง้มำพรอ้ม ซึง่จ�ำเป็นในกำรใชง้ำนทีถ่กูตอ้ง กำรมวีตัถแุข็ง 
หรอืทรำยในน�้ำอำจท�ำใหว้ำลว์และป๊ัมท�ำงำนผดิปกต ิแมว้ำ่จะแนะน�ำใหใ้ชน้�้ำจดืและสดุทำ้ยกต็ดิตัง้กรอง 
ทีท่อ่ดดู หำกสงัเกตเห็นกำรใชง้ำนทีผ่ดิปกตขิองวำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั สำมำรถดงึออกมำ 
จำกป๊ัมและท�ำควำมสะอำดและ/หรอืเปลีย่นดว้ยกำรด�ำเนนิกำรดงันี้

1. ถอดฝำทำงเขำ้ไปยงัชอ่งกำรบ�ำรงุรักษำพเิศษ (ภำพที ่1 ดำ้น F) คลำยสกรยูดึ 2 อนัดว้ย
เครือ่งมอืเสรมิ ขอแนะน�ำไมใ่หถ้อดสกรจูนสดุ เพือ่ใหส้ำมำรถใชเ้พือ่ดงึฝำออก ระวงัอยำ่ให ้
สกรหูลน่ลงไปในป๊ัมเมือ่ถอดฝำ (ภำพที ่21)

2. ใชไ้ขควงถอดฝำปิดขนำด 1 1/4 นิว้เพือ่เขำ้ถงึวำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั (ภำพที ่21)
3. ใชค้มีดงึตลับวำลว์ป้องกันกำรไหลยอ้นกลับโดยไม่ตอ้งหมุน ยดึโดยจัมเปอรท์ีม่ใีห ้

ตำมประสงค ์(ภำพที ่21) กำรใชง้ำนอำจตอ้งออกแรงเล็กนอ้ย
4. ท�ำควำมสะอำดวำลว์ดว้ยน�้ำกอ๊ก ตรวจสอบวำ่วำลว์ไมเ่สยีหำยและเปลีย่นหำกจ�ำเป็น
5. ใสต่ลับทีส่มบรูณ์กลับเขำ้ที ่ กำรใชง้ำนตอ้งใชแ้รงทีจ่�ำเป็นในกำรบบีอัดโอรงิ 2 อัน 

(ภำพที ่21)
6. ขันสกรูทีฝ่ำปิดขนำด 1 1/4 นิว้จนกว่ำจะแน่น หำกไม่ไดก้ดตลับเขำ้ทีอ่ย่ำงถูกตอ้ง 

กำรขนัสกรทูีฝ่ำปิดจะท�ำใหก้ำรวำงต�ำแหน่งเสร็จสมบรูณ ์(ภำพที ่21)
7. จัดต�ำแหน่งฝำและขนัสกร ู2 อนั (ภำพที ่21)

ภาพประกอบที	่20
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 หำกโอรงิหนึง่อันหรอืมำกกวำ่สญูหำยหรอืเสยีหำยระหวำ่งกำรด�ำเนนิกำรบ�ำรุงรักษำ 
ทีว่ำลว์ป้องกนักำรไหลยอ้นกลบั ตอ้งเปลีย่นใหม ่มฉิะนัน้ป๊ัมอำจท�ำงำนอยำ่งไมถ่กูตอ้ง

9.4	-	เพลามอเตอร์
กำรควบคมุอเิล็กทรอนกิสข์องป๊ัมจะชว่ยใหม้ัน่ใจวำ่กำรเริม่ท�ำงำนรำบรืน่ เพือ่หลกีเลีย่งควำมเคน้มำกเกนิไป
ทีช่ ิน้สว่นของป๊ัมและยดือำยกุำรใชง้ำนของผลติภณัฑ ์ ในกรณีพเิศษ คณุลกัษณะนีอ้ำจท�ำใหเ้กดิปัญหำ 
ในกำรเริม่ท�ำงำนป๊ัม หลงัจำกชว่งทีไ่มม่กีำรใชง้ำน หรอือำจเกดิกบัป๊ัมทีร่ะบำยน�้ำแลว้ เกลอืทีล่ะลำย
ในน�้ำอำจนอนกน้และกลำยเป็นหนิปนูระหวำ่งสว่นทีเ่คลือ่นไหว (เพลำมอเตอร)์ และสว่นคงทีข่องป๊ัม 

จงึเพิม่ควำมตำ้นทำนในกำรเริม่ท�ำงำน ในกรณีนีอ้ำจเหมำะสมทีจ่ะใชม้อืแยกเพลำมอเตอรอ์อก 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิกำรเปลีย่นเป็นหนิปนู ในระบบนีก้ำรใชง้ำนเกดิขึน้ได ้ เพรำะกำรเขำ้ถงึเพลำมอเตอร ์
จำกดำ้นนอกไดรั้บกำรประกนั และมรีอ่งทีป่ลำยของเพลำ ด�ำเนนิกำรดงันี้

1. ถอดฝำครอบของชอ่งทำงเทคนคิ (ภำพที ่1 ดำ้น A)
2. ยกฝำครอบยำงของฝำปิดทำงเขำ้เพลำมอเตอร ์(ภำพที ่22)
3. ใชก้ญุแจหกเหลีย่มขนำด 10 มม. ถอดฝำปิดทำงเขำ้เพลำมอเตอร ์(ภำพที ่22)
4. สอดไขควงปลำยตรงเขำ้ไปในรอ่งทีเ่พลำมอเตอรแ์ละตวับงัคบั โดยหมนุใน 2 ทศิทำง  

(ภำพที ่22)
5. หำกหมนุไดอ้ยำ่งอสิระ ป๊ัมจะเริม่ท�ำงำนได ้หลงัจำกเปลีย่นฝำปิดและฝำครอบทีถ่อดแลว้
6. หำกกำรหมนุหยดุท�ำงำนและไมส่ำมำรถใชม้อืถอดออกได ้โปรดตดิตอ่ฝ่ำยบรกิำรชว่ยเหลอื

ภาพประกอบที	่21 ภาพประกอบที	่22
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9.5	-	ถงัแรงดนั
ดยูอ่หนำ้ 1.2 ส�ำหรับกำรใชง้ำน เพือ่ตรวจสอบและปรับแรงดนัอำกำศในถงัแรงดนัและเพือ่เปลีย่นหำกช�ำรดุ
ในกำรเขำ้ถงึวำลว์ของถงัแรงดนั ด�ำเนนิกำรดงันี้

1. ถอดฝำทำงเขำ้ไปยงัชอ่งกำรบ�ำรงุรักษำพเิศษ (ภำพที ่ 1 ดำ้น F) คลำยสกรยูดึ 2 อนั 
ดว้ยเครือ่งมอืเสรมิ ขอแนะน�ำไมใ่หถ้อดสกรจูนสดุ เพือ่ใหใ้ชด้งึฝำออกได ้ระวงัอยำ่ใหส้กร ู
หลน่ลงไปในป๊ัมเมือ่ถอดฝำ (ภำพที ่23)

2. เลือ่นฝำปิดยำงออกจำกวำลว์หรอืถงัแรงดนั (ภำพที ่23)
3. ควบคมุวำลว์ตำมทีร่ะบใุนยอ่หนำ้ 1.2 (ภำพที ่23)
4. จัดต�ำแหน่งฝำปิดยำง (ภำพที ่23)
5. จัดต�ำแหน่งฝำและขนัสกร ู2 อนั (ภำพที ่23)

 Figura 23

10	-	การแกไ้ขปญัหา
 กอ่นเริม่หำควำมผดิพลำด จ�ำเป็นตอ้งตดักำรเชือ่มตอ่แหลง่จำ่ยไฟกบัป๊ัม

 (ถอดปลั๊กออกจำกเตำ้รับ)

การแกป้ญัหาท ัว่ไป

ควำมผดิพลำด LED สำเหตทุีเ่ป็นไปได ้ กำรแกไ้ขปัญหำ

ป๊ัมไมเ่ริม่
ท�ำงำน

สแีดง: ปิด
สขีำว: ปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

ไมม่กี�ำลงัไฟฟ้ำ
ตรวจสอบวำ่มแีรงดนัไฟฟ้ำใน
เตำ้รับหรอืไม ่และเสยีบปลั๊ก
อกีครัง้

ป๊ัมไมเ่ริม่
ท�ำงำน

สแีดง: เปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

เพลำหยดุท�ำงำน
ดยูอ่หนำ้ 9.4 (กำรบ�ำรงุรักษำ
เพลำมอเตอร)์

ป๊ัมไมเ่ริม่
ท�ำงำน

สแีดง: ปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

แรงดนั ณ จดุใชง้ำนสงูกวำ่ 
ระดบัแรงดนัในกำรเริม่ 
ท�ำงำนอกีครัง้ของป๊ัม 
(ยอ่หนำ้ 3.2)

เพิม่ระดบัแรงดนัในกำรเริม่
ท�ำงำนอกีครัง้โดยกำรเพิม่ 
SP หรอืกำรลด RP

ป๊ัมไมห่ยดุ
สแีดง: ปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. กำรร่ัวไหลในป๊ัม
2. สว่นใบพัดหรอื 

ชิน้สว่นป๊ัมอดุตนั
3. อำกำศเขำ้ไปในทอ่ดดู
4. เซน็เซอรก์ำรไหล 

ผดิพลำด

1. ตรวจสอบป๊ัม คน้หำ 
และแกไ้ขกำรร่ัวไหล

2. รือ้ป๊ัมและก�ำจัดสิง่กดีขวำง 
(ฝ่ำยบรกิำรชว่ยเหลอื)

3. ตรวจสอบทอ่ดดู คน้หำ 
และก�ำจัดสำเหตทุีท่�ำให ้
อำกำศเขำ้มำ

4. ตดิตอ่ศนูยช์ว่ยเหลอื

ภาพประกอบที	่23
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กำรล�ำเลยีง 
ทีไ่มเ่พยีงพอ

สแีดง: ปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. ควำมลกึของกำรดดู
สงูเกนิไป

2. ทอ่ดดูอดุตนัหรอื 
เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 
ไมเ่พยีงพอ

3. สว่นใบพัดหรอื 
ชิน้สว่นป๊ัมอดุตนั

1. เมือ่ควำมลกึของกำรดดู 
เพิม่ขึน้ ประสทิธภิำพ 
เมือ่ใชก้บัน�้ำของผลติภณัฑ ์
จะลดลง ตรวจสอบวำ่
สำมำรถลดควำมลกึของ 
กำรดดูไดห้รอืไม ่ใชท้อ่ดดู
ทีม่เีสน้ผำ่ศนูยก์ลำงใหญข่ึน้ 
(แตไ่มน่อ้ยกวำ่ 1 นิว้)

2. ตรวจสอบทอ่ดดู คน้หำ
สำเหตขุองกำรอดุตนั 
(สิง่กดีขวำง ซำกกิง่ไม ้
ทำงลำด....) แลว้ก�ำจัดออก

3. รือ้ป๊ัมและก�ำจัดสิง่กดีขวำง 
(ฝ่ำยบรกิำรชว่ยเหลอื)

ป๊ัมเริม่ท�ำงำน
โดยไมม่ ี
ควำมตอ้งกำรน�ำ้ 
ของอปุกรณ์
ทีใ่ชน้�้ำ

สแีดง: ปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. กำรร่ัวไหลในป๊ัม
2. วำลว์ป้องกนักำรไหล

ยอ้นกลบัผดิพลำด

1. ตรวจสอบระบบ คน้หำและ
แกไ้ขกำรร่ัวไหล

2. ซอ่มบ�ำรงุวำลว์ป้องกนั 
กำรไหลยอ้นกลบัตำมที่
อธบิำยไวใ้นยอ่หนำ้ 9.3

แรงดนัน�้ำเมือ่
ไมส่ำมำรถเปิด
อปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ 
ไดท้นัที

สแีดง: ปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

ถงัแรงดนัวำ่งเปลำ่ 
(แรงดนัอำกำศไมเ่พยีงพอ) 
หรอืไดอะแฟรมแตกหกั

ตรวจสอบแรงดนัอำกำศใน 
ถงัแรงดนั หำกมนี�้ำ 
ออกมำขณะกำรตรวจสอบ 
แสดงวำ่ทอ่แตกหกั: บรกิำร
ควำมชว่ยเหลอื มฉิะนัน้ 
เรยีกคนืแรงดนัอำกำศ 
ตำมสมกำรยอ่หนำ้ 1.2

เมือ่เปิด
อปุกรณท์ีใ่ชน้�้ำ 
กำรไหลจะลดลง
เป็นศนูย ์ 
กอ่นทีป๊ั่ม 
จะเริม่ท�ำงำน

สแีดง: ปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

แรงดนัอำกำศในถงัแรงดนั 
สงูกวำ่แรงดนัเริม่ตน้
ของป๊ัม

วดัแรงดนัของถงัแรงดนัหรอื
ก�ำหนดคำ่พำรำมเิตอร ์SP 
และ/หรอื RP เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตำมสมกำรในยอ่หนำ้ 1.2

จอแสดงผล
แสดง
BL

สแีดง: เปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. ไมม่นี�้ำ
2. ไมไ่ดล้อ่น�้ำ
3. ไมส่ำมำรถเขำ้ถงึ 

จดุตัง้คำ่ดว้ยคำ่ RM 
ทีก่�ำหนด

1-2. ลอ่น�้ำจำกป๊ัมและตรวจสอบ 
วำ่มอีำกำศอยูใ่นทอ่หรอืไม ่
ตรวจสอบวำ่กำรดดูหรอืกรอง
ใด ๆ หยดุท�ำงำนหรอืไม่

3. ตัง้คำ่คำ่ RM ทีช่ว่ยให ้
เขำ้ถงึจดุตัง้คำ่

จอแสดงผล
แสดง
BP1

สแีดง: เปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. เซน็เซอรแ์รงดนั 
ผดิพลำด

1. ตดิตอ่ศนูยช์ว่ยเหลอื

จอแสดงผล
แสดง
BP2

สแีดง: เปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. เซน็เซอรแ์รงดนั 
ผดิพลำด

1. ตดิตอ่ศนูยช์ว่ยเหลอื

จอแสดงผล
แสดง
OC

สแีดง: เปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. กำรดดูซมึมำกเกนิไป
2. ป๊ัมหยดุท�ำงำน

1. ของเหลวหนำแน่นเกนิไป 
หำ้มใชป๊ั้มส�ำหรับของเหลวอืน่ 
นอกเหนอืจำกน�้ำ

2. ตดิตอ่ศนูยช์ว่ยเหลอื

จอแสดงผล
แสดง
PB

สแีดง: เปิด
สขีำว: เปิด
สนี�้ำเงนิ: ปิด

1. แรงดนัไฟฟ้ำทีจ่ำ่ย
ต�ำ่เกนิไป

2. แรงดนัไฟฟ้ำใน 
สำยไฟตกมำก
เกนิไป

1. ตรวจสอบวำ่มแีรงดนัไฟฟ้ำ 
ทีถ่กูตอ้ง

2. ตรวจสอบสว่นของสำยจำ่ย
ก�ำลงัไฟ
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11	-	การก�าจดั
ตอ้งก�ำจัดผลติภณัฑห์รอืชิน้สว่นของผลติภณัฑน์ีด้ว้ยวธิทีีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และเป็นไปตำมขอ้บงัคบั 
ในทอ้งถิน่เกีย่วกบัสภำพแวดลอ้ม ใชร้ะบบรวบรวมขยะสว่นทอ้งถิน่ของภำครัฐหรอืเอกชน

12	-	การรบัประกนั
กำรใชง้ำนอปุกรณท์ีว่สัดมุขีอ้ผดิพลำดหรอืขอ้บกพรอ่งทำงกำรผลติของเครือ่ง จะแกไ้ขในระหวำ่งชว่งเวลำ 
กำรรับประกนั โดยกำรซอ่มหรอืเปลีย่นแทนตำมทีเ่รำตดัสนิใจ ซึง่พจิำรณำตำมกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้
ในประเทศทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์

กำรรับประกนัครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งทีส่�ำคญัทัง้หมดทีก่�ำหนดไดว้ำ่เป็นขอ้บกพรอ่งทำงกำรผลติ 
หรอืวสัดทุีใ่ช ้หำกผลติภณัฑใ์ชง้ำนอยำ่งถกูตอ้งตำมค�ำแนะน�ำ

กำรรับประกนัจะเป็นโมฆะในกรณีตอ่ไปนี้
• พยำยำมซอ่มอปุกรณ์
• กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคนคิของเครือ่ง
• กำรใชช้ ิน้สว่นอะไหลท่ีไ่มใ่ชข่องแท ้
• กำรปลอมแปลง
• กำรใชง้ำนทีไ่มเ่หมำะสม เชน่ กำรใชใ้นอตุสำหกรรม

ไมร่วมอยูใ่นกำรรับประกนั:
• ชิน้สว่นทีม่กีำรสกึหรอเร็ว

เมือ่สง่ค�ำขอภำยใตก้ำรรับประกนักบัฝ่ำยบรกิำรควำมชว่ยเหลอืดำ้นเทคนคิทีไ่ดรั้บอนุญำต ใหแ้สดง 
หลกัฐำนกำรซือ้ผลติภณัฑ์


