บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
1000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถ.สุขมุ วิท 71 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
ฝ่ำยขำย SMEG: โทรศัพท์ 0-2713-1100 โทรสาร 0-2381-6614 อีเมล์ : contact2@penk.co.th
ฝ่ำยบริกำร: โทรศัพท์ 0-2817-8999 โทรสาร 0-2464-1600 SMEG ICONIC SPACE: โทรศัพท์ 0-2714-0785-6 โทรสาร 0-2714-0830

รายละเอียดและราคาค่ าติดตั้งเครื่ องกรองน้า
สินค้ำ
Pentair
KC-1054

ค่ำติดตั้ง
ติดตั้งฟรี
ใช้ท่อ PVC

Pentair
KC-1054-5600
MPC-1054-FV
0844-363TC-AC

ติดตั้งฟรี
ใช้ท่อ PVC

Pentair
SFT-1054-56SEM
0844-366TC-SOFT

ติดตั้งฟรี
ใช้ท่อ PVC

Pentair
BF7-S-05
BB10
BB20

550 บาท
ใช้ท่อ PVC

อุปกรณ์ที่ให้ฟรี
1. ท่อ PVC 1 นิ้ ว สาหรับทางน้ าเข้าออก ท่อใส่
สายน้ าทิ้ง รวมกันยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมข้อต่อ
และข้องอ รวมกันไม่เกิน 10 ตัว
2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 1 ตัว กันน้ าย้อนกลับ
สาหรับทางน้ าออก
3. บอลวาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับเปิ ดปิ ด
ทางน้ าเข้าออก
4. บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับ
อุปกรณ์วดั แรงดันน้ าเข้าออก
1. ท่อ PVC 1 นิ้ ว สาหรับทางน้ าเข้าออก ท่อใส่
สายน้ าทิ้ง รวมกันยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมข้อต่อ
และข้องอ รวมกันไม่เกิน 10 ตัว
2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 1 ตัว กันน้ าย้อนกลับ
สาหรับทางน้ าออก
3. บอลวาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับเปิ ดปิ ด
ทางน้ าเข้าออก
4. บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับ
อุปกรณ์วดั แรงดันน้ าเข้าออก
1. ท่อ PVC 1 นิ้ ว สาหรับทางน้ าเข้าออก ท่อใส่
สายน้ าทิ้ง รวมกันยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมข้อต่อ
และข้องอ รวมกันไม่เกิน 10 ตัว
2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 1 ตัว กันน้ าย้อนกลับ
สาหรับทางน้ าออก
3. บอลวาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับเปิ ดปิ ด
ทางน้ าเข้าออก
4. บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับ
อุปกรณ์วดั แรงดันน้ าเข้าออก
5. เกลือ 3 ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัม

สิ่งที่ลูกค้ำต้องเตรียม
1. ท่อน้ าเข้าของบ้าน จุดที่ติดตั้ง
ควรอยู่ใกล้ทอ่ น้ าทิ้ง
2. ปั๊ มน้ า 300 วัตต์ ขึ้นไป
3. เต้ารับปลัก๊ ไฟขนาด 15 แอมป์
4. ห้อง หรื อหลังคากันแดด
กันฝน ให้กบั ตัวเครื่ องกรองน้ า
และปลัก๊ ไฟ

1. ท่อ PVC 1 นิ้ ว สาหรับทางน้ าเข้าออก รวมกันยาว
ไม่เกิน 2 เมตร พร้อมข้อต่อและข้องอ รวมกันไม่
เกิน 4 ตัว

1. ท่อน้ าเข้าของบ้าน
2. ปั๊ มน้ า 300 วัตต์ ขึ้นไป
3. ห้อง หรื อหลังคากันแดด
กันฝน ให้กบั ตัวเครื่ องกรองน้ า

ทเ
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Update: 24.08.2018

อุปกรณ์ที่ลูกค้ำต้องจ่ำยเพิ่ม
กรณี จาเป็ นที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่
กาหนดให้ คิดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แต่ละตัวดังนี้
- ท่อ PVC 1 นิ้ ว เมตรละ 100 บาท
- ข้อต่อ และข้องอ PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 80 บาท
- บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 150 บาท;
ทองเหลือง ตัวละ 350 บาท
- บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ ว ตัวละ 100 บาท;
ทองเหลือง ตัวละ 200 บาท
- เช็ควาล์ว 1 นิ้ ว ตัวละ 400 บาท
1. ท่อน้ าเข้าของบ้าน จุดที่ติดตั้ง กรณี จาเป็ นที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่
ควรอยู่ใกล้ทอ่ น้ าทิ้ง
กาหนดให้ คิดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แต่ละตัวดังนี้
2. ปั๊ มน้ า 300 วัตต์ ขึ้นไป
- ท่อ PVC 1 นิ้ ว เมตรละ 100 บาท
3. เต้ารับปลัก๊ ไฟขนาด 15 แอมป์
- ข้อต่อ และข้องอ PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 80 บาท
4. ห้อง หรื อหลังคากันแดด
- บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 150 บาท;
กันฝน ให้กบั ตัวเครื่ องกรองน้ า
ทองเหลือง ตัวละ 350 บาท
และปลัก๊ ไฟ
- บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ ว ตัวละ 100 บาท;
ทองเหลือง ตัวละ 200 บาท
- เช็ควาล์ว 1 นิ้ ว ตัวละ 400 บาท
1. ท่อน้ าเข้าของบ้าน จุดที่ติดตั้ง กรณี จาเป็ นที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่
ควรอยู่ใกล้ทอ่ น้ าทิ้ง
กาหนดให้ คิดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แต่ละตัวดังนี้
2. ปั๊ มน้ า 300 วัตต์ ขึ้นไป
- ท่อ PVC 1 นิ้ ว เมตรละ 100 บาท
3. เต้ารับปลัก๊ ไฟขนาด 15 แอมป์
- ข้อต่อ และข้องอ PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 80 บาท
4. ห้อง หรื อหลังคากันแดด
- บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 150 บาท;
กันฝน ให้กบั ตัวเครื่ องกรองน้ า
ทองเหลือง ตัวละ 350 บาท
และปลัก๊ ไฟ
- บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ ว ตัวละ 100 บาท;
ทองเหลือง ตัวละ 200 บาท
- เช็ควาล์ว 1 นิ้ ว ตัวละ 400 บาท
- ถุงเกลือ ถุงละ 75 บาท (ถุงละ 10 กิโลกรัม)
กรณี จาเป็ นที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่
กาหนดให้ คิดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แต่ละตัวดังนี้
- ท่อ PVC 1 นิ้ ว เมตรละ 100 บาท
- ข้อต่อ และข้องอ PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 80 บาท
- บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 150 บาท;
ทองเหลือง ตัวละ 350 บาท

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
1000/63-11000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถ.สุขมุ วิท 71 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
ฝ่ำยขำย SMEG: โทรศัพท์ 0-2713-1100 โทรสาร 0-2381-6614 อีเมล์ : contact2@penk.co.th
ฝ่ำยบริกำร: โทรศัพท์ 0-2817-8999 โทรสาร 0-2464-1600 SMEG ICONIC SPACE: โทรศัพท์ 0-2714-0785-6 โทรสาร 0-2714-0830

รายละเอียดและราคาค่ าติดตั้งเครื่ องกรองน้า
สินค้ำ
GE Avantapure
4001440

ค่ำติดตั้ง
2,000 บาท
ใช้ท่อ PVC

GE Avantapure
4001436

ติดตั้งฟรี
ใช้ท่อ PVC

GE Homespring
UF-211

9,000 บาท
ใช้ท่อ PPR

เครื่องกรองน้ำดื่ม
ทุกรุ่น

550 บาท

อุปกรณ์ที่ให้ฟรี
1. ท่อ PVC 1 นิ้ ว สาหรับทางน้ าเข้าออก ท่อใส่
สายน้ าทิ้ง รวมกันยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมข้อ
ต่อและข้องอ รวมกันไม่เกิน 10 ตัว
2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 1 ตัว กันน้ า
ย้อนกลับสาหรับทางน้ าออก
3. บอลวาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับเปิ ดปิ ด
ทางน้ าเข้าออก
4. บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับ
อุปกรณ์วดั แรงดันน้ าเข้าออก
1. ท่อ PVC 1 นิ้ ว สาหรับทางน้ าเข้าออก ท่อใส่
สายน้ าทิ้ง รวมกันยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมข้อ
ต่อและข้องอ รวมกันไม่เกิน 10 ตัว
2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 1 ตัว กันน้ า
ย้อนกลับสาหรับทางน้ าออก
3. บอลวาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับเปิ ดปิ ด
ทางน้ าเข้าออก
4. บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับ
อุปกรณ์วดั แรงดันน้ าเข้าออก
5. เกลือ 3 ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัม
1. ท่อ PPR 1 นิ้ ว สาหรับทางน้ าเข้าออก ท่อใส่
สายน้ าทิ้ง (PVC) รวมกันยาวไม่เกิน 6 เมตร
พร้อมข้อต่อและข้องอ รวมกันไม่เกิน 10 ตัว
2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 1 ตัว กันน้ า
ย้อนกลับสาหรับทางน้ าออก
3. บอลวาล์วทองเหลือง 1 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับเปิ ด
ปิ ดทางน้ าเข้าออก
4. บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ ว 2 ตัว สาหรับ
อุปกรณ์วดั แรงดันน้ าเข้าออก

Update: 24.08.2018

สิ่งที่ลูกค้ำต้องเตรียม
อุปกรณ์ที่ลูกค้ำต้องจ่ำยเพิ่ม
1. ท่อน้ าเข้าของบ้าน จุดที่ติดตั้งควร กรณี จาเป็ นที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่
อยู่ใกล้ท่อน้ าทิ้ง
กาหนดให้ คิดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แต่ละตัว ดังนี้
2. ปั๊ มน้ า 300 วัตต์ ขึ้นไป
- ท่อ PVC 1 นิ้ ว เมตรละ 100 บาท
3. เต้ารับปลัก๊ ไฟ ขนาด 15 แอมป์
- ข้อต่อ และข้องอ PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 80 บาท
4. ห้อง หรื อหลังคากันแดด กันฝน
- บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 150 บาท;
ให้กบั ตัวเครื่ องกรองน้ าและ
ทองเหลือง ตัวละ 350 บาท
ปลัก๊ ไฟ
- บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ ว ตัวละ 100 บาท;
ทองเหลือง ตัวละ 200 บาท
- เช็ควาล์ว 1 นิ้ ว ตัวละ 400 บาท
1. ท่อน้ าเข้าของบ้าน จุดที่ติดตั้งควร กรณี จาเป็ นที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่
อยู่ใกล้ท่อน้ าทิ้ง
กาหนดให้ คิดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แต่ละตัว ดังนี้
2. ปั๊ มน้ า 300 วัตต์ ขึ้นไป
- ท่อ PVC 1 นิ้ ว เมตรละ 100 บาท
3. เต้ารับปลัก๊ ไฟ ขนาด 15 แอมป์
- ข้อต่อ และข้องอ PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 80 บาท
4. ห้อง หรื อหลังคากันแดด กันฝน
- บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 150 บาท;
ให้กบั ตัวเครื่ องกรองน้ าและ
ทองเหลือง ตัวละ 350 บาท
ปลัก๊ ไฟ
- บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ ว ตัวละ 100 บาท;
ทองเหลือง ตัวละ 200 บาท
- เช็ควาล์ว 1 นิ้ ว ตัวละ 400 บาท
- ถุงเกลือ ถุงละ 75 บาท (ถุงละ 10 กิโลกรัม)
1. ท่อน้ าเข้าของบ้าน จุดที่ติดตั้งควร กรณี จาเป็ นที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่
อยู่ใกล้ท่อน้ าทิ้ง
กาหนดให้ คิดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แต่ละตัว ดังนี้
2. ปั๊ มน้ า 300 วัตต์ ขึ้นไป
- ท่อ PPR 1 นิ้ ว เมตรละ 500 บาท
3. เต้ารับปลัก๊ ไฟขนาด 15 แอมป์
- ข้อต่อ และข้องอ PPR 1 นิ้ ว ตัวละ 120 บาท
4. ห้อง หรื อหลังคากันแดด กันฝน
- ท่อ PVC 1 นิ้ ว เมตรละ 100 บาท
ให้กบั ตัวเครื่ องกรองน้ าและ
- ข้อต่อ และข้องอ PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 80 บาท
ปลัก๊ ไฟ
- บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ ว ตัวละ 150 บาท;
ทองเหลือง ตัวละ 350 บาท
- บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ ว ตัวละ 100 บาท;
ทองเหลือง ตัวละ 200 บาท
- เช็ควาล์ว 1 นิ้ ว ตัวละ 400 บาท

นิ ปเปิ้ ลทองเหลือง 1/2”, สามทางเหล็ก
ตัวต่อ 3/8” ไป 1/4”, สายน้ า 3/8” หรื อสายน้ า 1/4”
บอลวาล์วสามทาง 1/2", สายน้ าดีถกั ,
เทปพันเกลียว, กิ๊บล๊อค 1/4" และ 3/8”,
ข้อต่อสามทาง, บอลวาล์ว 1/4",
ข้อต่อบอลวาล์วสามทางพร้อมโอริ ง

*** หมายเหตุ :
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์อุปกรณ์ ท่ ตี ดิ ตัง้ ให้ ฟรี ใช้ ตามหน้ างานจริงเท่ านัน้

2.

กรณีท่ มี ีการติดตัง้ ตามหมู่เกาะต่ างๆ หากเป็ นเกาะที่ไม่ สามารถนารถข้ ามฝั่ งไปได้ ลูกค้ าต้ องรั บภาระค่ าโดยสารทางเรื อเพิ่มเติมให้ กับช่ างติดตัง้
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