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CTS-100M/ CTS-104M/  

CTD-100M 

เคร่ืองกรองน ำ้ดื่มชนิดวำงบนเคำนเ์ตอร ์ 
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Pentair Residential Filtration, LLC 
5730 North Glen Park Road 
Milwaukee, WI 53209-4454 
800-937-6664 
 
Shanghai Office 
21F, Cloud Nine Plaza No. 1118 West Yan’an Road, 
Shanghai, China 200052 
800-820-6671 
 
Manufacture 
Pentair Water Treatment (Suzhou) Co., Ltd. 
371 Heshan Road 
Suzhun, Jiangsu, China 215011 
(86) 512-6661-7690 
 
น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยโดย 
บริษัท เพน็ เค อินเตอร์ เทรดดิง้ จ ำกัด 
เลขที่ 1000/63-64 อำคำร พ.ีบี.ทำว์เวอร์ 
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 
ศูนย์บริกำร: โทร: 02-817-8999  โทรสำร: 02-464-1600 
E-mail address: service@penk.co.th 
 
PEN K LIFE CENTER 
SHOWROOM & EXPERIENCE CENTER 
โทร: 02-714-0785-6  โทรสำร: 02-714-0830 
E-mail address: lifecenter@penk.co.th 
ส ำนักงำนขำย: โทร: 02-712-2316  โทรสำร: 02-381-6614 
E-mail address: contact2@penk.co.th 
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คุณสมบัติ 

 ระดับแรงดันน ้ำ: 21 – 65 psi (1.5 – 4.5 bar) 

 ระดับอุณหภูมิ: 40 – 100 ºF (4.4 – 38 ºC) 

 ควำมละเอียดในกำรกรอง: 0.5 ไมครอน 

 ประสิทธิภำพทำงกำรกรอง และอัตรำกำรไหลของน ้ำที่กรองได้: 

เคร่ือง รุ่น ประสิทธิภำพ 

1 CTS-100M 
6,000 แกลลอน (22,680 ลิตร) อัตรำกำรไหลของ
น ้ำ 1.70 แกลลอน/นำท ี

2 CTD-100M 
6,000 แกลลอน (22,680 ลิตร) อัตรำกำรไหลของ
น ้ำ 1.70 แกลลอน/นำท ี

3 CTS-104M 
2,500  แกลลอน  (9,450 ลิตร) อัตรำกำรไหลของ
น ้ำ 0.50 แกลลอน/นำท ี

*อำยุกำรใช้งำนไส้กรองขึน้อยู่กับควำมสะอำดของน ้ำที่ใช้กรองและสภำพของน ้ำ

ก่อนเข้ำเคร่ืองกรอง 

ระบบเคร่ืองกรองน ้ำนี้ใช้ส ำหรับกำรกรองน ้ำด่ืมจำกน ้ำประปำเท่ำน้ัน ไม่ได้

ออกแบบให้ใช้งำนทำงกำรแพทย์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส ำหรับกำรตดิตั้ง: 

 ประแจเล่ือน 

 ไขควงปำกแบนและไขควงแฉก 

 มีดคัตเตอร์ 

 เทปพันเกลียว Teflon 

อปุกรณ์พร้อมตัวเคร่ือง 

 เคร่ืองกรองน ้ำพร้อมก๊อกน ้ำด่ืม 

 หัววำล์วสกดัทำงน ้ำ 

 ประแจบิดกระบอก 

 จุกต่อก๊อกน ้ำ (Universal) 

ข้อควรระวัง 

ค ำเตือน : มำตรฐำนกำรกรองและคุณภำพของน ้ำที่กรองได้อ้ำงอิง

จำกกำรทดสอบน ้ำทันทีหลังจำกกำรกรอง อำจมีกำรปนเป้ือนกับน ้ำหลังกำร

กรอง ซ่ึงอำจท ำให้ติดเช้ือโรคได้ คุณจึงต้องตรวจสอบระบบท่อ, ก๊อกน ้ำ, ภำชนะ

บรรจุน ้ำและอ่ืนๆ ให้มีควำมสะอำดปลอดภัยอยู่เสมอ  

ค ำเตือน : เคร่ืองกรองน ้ำไม่สำมำรถกรองน ้ำเสีย หรือ น ้ำเน่ำ ให้

เป็นน ้ำด่ืม 

ค ำเตือน : ห้ำมใช้กับน ้ำที่มีจุลนิทรีย์ที่อันตรำย หรือน ้ำไม่ได้ผ่ำน

ขบวนกำรฆ่ำเช้ือหรือระบบประปำ เคร่ืองกรองน ้ำนี้รับรองควำมสำมำรถในกำร

กรองซีสต์ และอำจจะกรองซีสต์ที่ยังหลงเหลือจำกกำรฆ่ำเช้ือของระบบประปำ

ได้ 

ค ำเตือน : ใช้กับน ้ำประปำ หรือน ้ำใส 

ค ำเตือน : เคร่ืองกรองน ้ำไม่สำมำรถท ำงำนในอำกำศที่เย็นจัดจน

เป็นน ้ำแข็ง ซ่ึงอำจท ำให้เคร่ืองเกิดควำมเสียหำยได้ 

ค ำเตือน : เคร่ืองจะมียำงกันร่ัวโอริงที่อยู่ระหว่ำงเกลียวและฐำน

ของกระบอกน ้ำ เพรำะกำรเปลี่ยนไส้กรองควรตรวจเช็คว่ำ ยำงกัน

ร่ัวโอริงอยู่ในต ำแหน่งที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันน ้ำร่ัวซึม  

ค ำเตือน : เคร่ืองกรองน ้ำนี้มีอำยุกำรใช้งำนที่จ ำกัด เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหำประสิทธิภำพในกำรกรอง ควรเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจ ำ และ

ควรเปลี่ยนเคร่ืองกรองน ้ำทุกๆสิบปี 

หมำยเหตุ 

 ใช้กรองน ้ำที่อุณหภูมิห้องเท่ำน้ัน 

 กำรติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ำต้องได้มำตรฐำนตำมกฎของหน่วยงำน 

ของรัฐ 

 ส ำหรับบ้ำนที่แรงดันน ้ำเกิน 65 psi (4.5 บำร์) ควรติดตั้งวำล์วลด

แรงดัน และแรงดันควรจะลดลงเท่ำกับหรือต ่ำกว่ำ 65 psi (4.5 บำร์)   

 สลับวำล์วน ้ำประปำเพ่ือไปใช้เคร่ืองกรองน ้ำ เม่ือหลังจำกไม่ได้เปิดใช้

งำนนำน 

 ถ้ำไม่ได้ใช้งำนเป็นเวลำนำนหลำยวัน ควรเปิดน ้ำให้ไหลผ่ำนไส้กรอง

ประมำณ 5-6 นำที เพ่ือท ำควำมสะอำด ก่อนใช้งำน 

 ถ้ำกลิ่นหรือรสชำติของน ้ำเปลี่ยนแปลง และกำรไหลของน ้ำช้ำลง 

แสดงว่ำประสิทธิภำพของไส้กรองลดลง ควรเปลี่ยนไส้กรองอันใหม่ 

 ห้ำมติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ำให้โดนแสงแดดส่อง 

 ห้ำมใช้สเปรย์ใกล้เคร่ืองกรอง เพรำะมีองค์ประกอบของสำรตัวท ำ

ละลำย ซ่ึงท ำให้พลำสติกเส่ือมและท ำให้เกิดรอยแตก 

 ใช้ประแจบิดในกำรบิดคลำยเกลียวกระบอกไส้กรองเท่ำน้ัน 
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 กำรขันเกลียวข้ำวของกระบอกไส้กรอง ควรใช้มือขันให้แน่นพอควร 

ไม่ควรใช้ประแจขันโดยเด็ดขำด 
 

วธีิกำรติดตั้งเคร่ืองกรองน ำ้ CTS/CTD 
1. เคร่ืองกรองน ้ำมำพร้อมกับไส้กรองที่ติดตั้งอยู่ในกระบอก 

2. ควรอ่ำนหัวข้อวิธีกำรเปลี่ยนไส้กรองน ้ำ ก่อนที่จะคลำยเกลียวกระบอกกรอง

น ้ำ เพ่ือตรวจสอบไส้กรอง เม่ือต้องกำรหมุนกระบอกกรองน ้ำเข้ำที่ ให้

ตรวจดูควำมเรียบร้อยว่ำ ยำงกันร่ัวโอริงยังอยู่ในต ำแหน่งที่ถูกต้อง 

3. คลำยหัวกรองออกจำกปลำยก๊อกน ้ำออก (รูปที่ 1) แล้วติดหัววำล์วสกัดทำง

น ้ำแทนที่หัวกรอง (รูปที่ 2) บิดด้วยมือเท่ำน้ัน หมายเหตุ : ถ้ำขนำดไม่พอดี

กัน คุณอำจจะต้องใช้จุกต่อก๊อก Universal 

4. กำรไล่อำกำศออกก่อนใช้กรอง: น ำเคร่ืองกรองวำงในอ่ำง และบิดคลำย

เกลียวกระบอก 1 รอบ และจบัเคร่ืองกรองตีลังกำคว ่ำในอ่ำง แล้วเปิด

น ้ำประปำประมำณ ¼ (ประมำณ ½ แกลลอนต่อนำที; 2 ลิตรต่อนำท)ี ขัน

เกลียวหัววำล์วสกัดทำงน ้ำ และให้น ้ำเข้ำในกระบอก รอสักครู่เพ่ือให้น ้ำเติม

กระบอก แล้วปิดน ้ำประปำบิดกระบอกกลบัเข้ำเคร่ือง ควรใช้มือบิดเท่ำน้ัน 

และห้ำมบิดแรงเกิน 

5. วำงเคร่ืองกรองน ้ำบนเคำน์เตอร์ให้น ้ำไหลลงไปที่อ่ำง หรือใช้ภำชนะรอง 

เปิดน ้ำประปำให้แรงประมำณ ¼ และบิดหัววำล์วก๊อกสกดัทำงน ำ้ (รูปที่ 3) 

ให้น ้ำไหลเข้ำไปในกระบอกและออกทำงก๊อกน ้ำของเคร่ืองกรอง หลังจำก

ฟองอำกำศที่ก๊อกน ้ำของเคร่ืองหมด จึงค่อยๆ เปิดวำล์วน ้ำประปำให้แรงขึน้

จนสุด ให้น ้ำไหลออกจำกเคร่ืองกรองประมำณ 5 นำที เพ่ือให้อำกำศถ่ำยเท

ออกจำกเคร่ือง แต่ว่ำอำกำศบำงส่วนจะยังอยู่ในเคร่ือง ซ่ึงจะหำยไปเม่ือหลัง

กำรใช้งำน เม่ืออำกำศถ่ำยเทออกหมดกำรไหลของน ้ำจะแรงขึน้ 
 

หมำยเหตุ : เม่ือมีแรงดันน ้ำต ่ำ จะท ำให้ต้องใช้เวลำเพิ่มขึน้หลำยนำที ใน

กำรถ่ำยเทอำกำศออกจำกน ้ำที่กรอง 
 

หมำยเหตุ : เพ่ือให้กรองได้น ้ำสะอำด ถ้ำคุณต้องกำรใช้น ้ำกรอง คุณควร

เปิดก๊อกน ้ำทิง้ไว้ประมำณ 20 วินำที หลังจำกน้ันจึงรองน ้ำกรองมำด่ืม 
 

หมำยเหตุ : เม่ือเร่ิมใช้คร้ังแรก น ้ำที่กรองได้จะมีควำมขุ่นให้เห็น แต้ถ้ำคุณ

กรองน ้ำไว้ในแก้วแล้วตั้งไว้ คุณสำมำรถสังเกตที่ก้นแก้วได้ว่ำ ควำมขุ่นจะ

หำยไปหลังจำกกำรทิง้ไว้สักครู่ เน่ืองจำกเป็นควำมขุ่นที่เกิดจำกฟองอำกำศ

ไม่เป็นอันตรำย เม่ือใช้ไปสักระยะ ฟองอำกำศจะค่อยๆหำยไปเอง 

 

 

กำรเปลีย่นอปุกรณ์ 
1. SA10284  ไส้กรอง CTS-100M  

2. SA10285  ไส้กรอง CTS-104M  

3. 155014-43  ไส้กรอง CTD-100M (กระบอกที่ 1) 

4. SA10284  ไส้กรอง CTD-100M (กระบอกที่ 2) 

    หมำยเหตุ : เหมือนกับ CTS-100M 

5. 150539  SW-1A ประแจบิดพลำสติก SL BULK 

*ใช้ประแจบิดในกำรบิดกระบอกออกเท่ำน้ัน ห้ำมใช้ประแจบิดในกำรขนั

กระบอกเข้ำ 
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วธีิกำรเปลีย่นไส้กรองน ำ้ 
ค ำเตือน : ไส้กรองส ำหรับรุ่น CTS-100M/CTD-100M/CTS-104M สำมำรถ

กรองน ้ำได้ปริมำณ 6,000/6,000/2,500 แกลลอน อย่ำงไรก็ตำม ไส้กรองมีอำยุกำร

ใช้งำนที่แตกต่ำงกันและขึน้อยู่กับกำรใช้งำนและสภำพของน ้ำ คุณควรเปลี่ยนไส้

กรองอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือคุณภำพของน ้ำ และคุณควรเปลี่ยนไส้กรองเม่ือ

คุณสังเกตเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของน ้ำเช่น กลิ่น รสชำต ิและกำรไหลของน ้ำที่ช้ำ

ลงเป็นตัวบ่งช้ี เม่ือคุณเปลี่ยนไส้กรองรุ่น CTS-100M/CTD-100M/CTS-104M 

คุณต้องใช้ไส้กรองจำก Pentair เท่ำน้ัน หำกคุณใช้ไส้กรองรุ่นอ่ืน หรือย่ีห้ออ่ืน 

ประสิทธิภำพกำรกรองจะเปลี่ยนไป ซ่ึงบริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผดิชอบต่อกำรใช้ 

ตำมที่ระบุตำมคู่มือ กำรเรียกร้องสิทธ์ิและประกันถือว่ำเป็นโมฆะ 
 

หมำยเหตุ : ก่อนที่จะเปลี่ยนไส้กรองควรอ่ำนวิธีกำรใช้ก่อน  

เปิดก๊อกน ้ำประมำณ 10 นำที และท ำตำมขั้นตอนดังนี ้
 

A. ปิดวำล์วน ้ำประปำ แล้ววำงเคร่ืองกรองเป็นแนวนอนในอ่ำง และหมุนคลำย

เกลียวกระบอกออกจำกเคร่ือง เม่ือน ้ำเร่ิมไหล จึงน ำเคร่ืองกรองวำงรำบใน

อ่ำง แล้วรอให้น ้ำระบำยออกจนหมด 
 

B. หมุนคลำยเกลียวต่อจนถอดกระบอกออก สวมถุงพลำสติกเพ่ือจบัไส้กรอง 

แล้วหมุนไส้กรองออกจำกกระบอก ปล่อยให้น ้ำออกจำกไส้กรองลงในอ่ำง 

พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรจับไส้กรองและน ำใส่ถุงทิง้ลงในถังขยะ เปิด

น ้ำประปำล้ำงอ่ำงพร้อมกับใช้น ้ำยำท ำควำมสะอำด สุดท้ำยใช้สบู่ล้ำงมือให้

สะอำด 
 

C. น ำยำงกันร่ัวโอริงออกจำกกระบอก แล้วเช็คให้สะอำด 
 

D. ท ำควำมสะอำดด้ำนในกระบอกโดยใช้ฟองน ้ำหรือผ้ำ ท ำควำมสะอำดร่อง

ยำงกันร่ัว และใช้น ้ำอุ่นกบัน ้ำยำล้ำงจำนล้ำงฐำนเคร่ือง หลังจำกน้ันเช็ค

ออกให้แห้ง เติมน ้ำประมำณ 1 ใน 3 ส่วนของกระบอก ลงในกระบอกและ

ใส่น ้ำยำท ำควำมสะอำด 1 ช้อนชำ 
 

E. ใส่ยำงกันร่ัวโอริงกลับเข้ำร่อง 

หมำยเหตุ : ในขั้นตอนนี้ส ำคัญ ต้องดูให้แน่ใจว่ำ ยำงกันร่ัวอยู่ในร่อง เพรำะ

อำจท ำให้มีน ้ำร่ัวซึมได้ 

หมำยเหตุ : ห้ำมใช้น ้ำมันหล่อล่ืนถูยำงกันร่ัว เพรำะอำจท ำให้ยำงเส่ือมสภำพ 
 

F. ใส่กระบอกกลับพร้อมน ้ำยำซักฟอก (ไม่ควรมีกลิ่นคลอรีน) กลับเคร่ือง 

โดยที่ไม่มีไส้กรอง ขัดเกลียวเข้ำ โดยใช้มือบิด ห้ำมบิดแรงเกิน 

 

G. เปิดวำล์วน ้ำประปำเข้ำเคร่ืองกรอง บิดหัววำล์วสกัดทำงน ้ำให้น ้ำออกมำ

จำกก๊อกน ้ำเคร่ืองกรอง แล้วปิดน ้ำประปำ แล้ววำงตั้งเคร่ืองไว้ 20-30 นำท ี
 

H. เปิดวำล์วน ้ำประปำ แล้วบิดหัววำล์วสกัดทำงน ้ำและให้น ้ำไหลออกจำกก๊อก

ของเคร่ืองประมำณ 3-5 นำที 
 

I. ปิดวำล์วน ้ำประปำ บิดกระบอกออกและเทน ้ำทิง้ให้หมด 
 

J. น ำไส้กรองอันใหม่ใส่ลงในกระบอก (ตรวจก่อนว่ำมียำงกันซึม มีกำร

เคลือบสำรหล่อล่ืนไว้) และบิดกระบอกเข้ำเคร่ืองประมำณ 2 รอบเท่ำน้ัน

ไม่ให้แน่น หลังจำกน้ัน ท ำตำมวิธีท ำควำมสะอำดและติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ำ 

ดูที่ขั้นตอนที่ 4 และ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ข้อมูลประสิทธิภำพในกำรกรอง 
 

CTS-100M 

 

 

CTS-104M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTD-100M 

ทดสอบโดย Internal Laboratory โดยสภำวะเป็นไปตำมมำตรฐำนของ NSF Standard ซ่ึง

ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนจริง อำจมีควำมแตกต่ำง ซ่ึงเง่ือนไขทกุอย่ำงตำมกฎเกณฑ์ NSF 

Standard กำรท ำงำนจริง อำจมีควำมแตกต่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรเคมี ควำมเข้มข้น

ที่ใช้ทดสอบ 

ควำมเข้มข้น

สูงสุดในน ้ำที่

ยอมรับได้ 

ประสิทธิภำพ

กำรกรองกที่

ต้องกำร 

ประสิทธิภำพ

กำรกรองโดย

เฉลี่ย 

Standard 42 – ผลทำงด้ำนกำยภำพ 

คลอรีน 

(Chlorine) 

2.0 มก./ลติร  

± 10% 
 ≥ 50% 91.60 % 

สำรต้ำนจุลชีพ 

(Bacteriostatic) 

101-106 

CFU/มล. 

Influent  

≥ effluent 
  

Standard 53 – ผลทำงด้ำนสุขอนำมัย 

ซีสต์ (Cyst) 
ขั้นต ่ำ 50,000/

มล. 
 99.95% 99.97% 

สำรเคมี ควำมเข้มข้นที่

ใช้ทดสอบ 

ควำมเข้มข้น

สูงสุดในน ้ำที่

ยอมรับได้ 

ประสิทธิภำพ

กำรกรองกที่

ต้องกำร 

ประสิทธิภำพ

กำรกรองโดย

เฉลี่ย 

Standard 42 – ผลทำงด้ำนกำยภำพ 

คลอรีน 

(Chlorine) 

2.0 มก./ลติร  

± 10% 

 
≥ 50% 91.60 % 

สำรต้ำนจุลชีพ 

(Bacteriostatic) 

101-106 CFU/

มล. 

Influent  

≥ effluent 

  

Standard 53 – ผลทำงด้ำนสุขอนำมัย 

ซีสต์ (Cyst) ขั้นต ่ำ 50,000/

มล. 

 
99.95% 99.97% 

สำรเคมี ควำมเข้มข้น

ที่ใช้ทดสอบ 

ควำมเข้มข้น

สูงสุดในน ้ำที่

ยอมรับได้ 

ประสิทธิภำพ

กำรกรองกที่

ต้องกำร 

ประสิทธิภำพ

กำรกรองโดย

เฉลี่ย 

Standard 42 – ผลทำงด้ำนกำยภำพ 

คลอรีน 

(Chlorine) 

2.0 มก./ลติร 

 ± 10% 
 ≥ 50% 95.35 % 

สำรต้ำนจุลชีพ 

(Bacteriostatic) 

101-106 

CFU/มล. 

Influent  

≥ effluent 
  

Standard 53 – ผลทำงด้ำนสุขอนำมัย 

ซีสต์ (Cyst) 
ขั้นต ่ำ 50,000/

มล. 
 99.95% 99.99% 

สำรตะกัว่ (Lead) 
0.15 มก./ลติร 

± 10% 
0.01 มก./ลติร  98.20% 
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กำรจ ำกดัของประกนั 
คุณได้ซ้ือเคร่ืองกรองน ้ำที่กรองน ้ำที่ยอดเย่ียม ซ่ึงแสดงถึงควำมม่ันใจของเรำใน

สินค้ำของ Pentair ว่ำสินค้ำได้มีกำรรับประกนัในเร่ืองควำมเสียหำยของวัสดุ

และคุณภำพของสินค้ำ ต้องเป็นแบบเดิม เพ่ือติดตั้งตำมข้อก ำหนดของ Pentair 

ระยะเวลำของกำรรับประกันสินค้ำเร่ิมเม่ือวันที่ซ้ือสินค้ำและระบุตำม

รำยละเอียด: 

 

ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปี 

ส่วนประกอบที่เปลี่ยนได้เช่น ไส้กรอง** 

ส ำหรับระยะเวลำ 5 ปี 

ทั้งระบบเคร่ืองกรองน ้ำ (ไม่รวมส่วนประกอบที่เปลี่ยนได้) 
 

* ต้องสำมำรถพิสจูน์ของกำรซ้ือได้ 

** ส ำหรับวัสดุและคุณภำพ ไม่ใช่อำยุของเคร่ืองกรองหรือไส้กรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำยเซ็นของลูกค้ำ    วันที ่

 

 

 

ลำยเซ็นผู้ขำย    วันที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรใช้งำนของเคร่ืองกรองต้องสอดคล้องกับเง่ือนไขของคู่มือติดต้ังของ Pentair 

ถ้ำมีกำรคัดแปลง ซ่อม ปรับเปลี่ยน โดยจำกคนที่ไม่ได้รับอนุญำตจำก Pentair 

ประกันจะไม่ได้รับรอง ถ้ำตรวจเจอควำมเสียหำยของสินค้ำในเวลำที่ก ำหนด คุณ

ควรแจ้งทำงช่ำงที่ดูแลหลังกำรบริกำรขำยสินค้ำ Pentair เบอร์อยู่ด้ำนหลัง 

 

เรำไม่รับผิดชอบกับควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จำก อบัุติเหตุ ไฟไหม้ แช่แข็ง 

ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำต ิ กำรใช้งำนที่ผิดลักษณะ ผิดวัตถปุระสงค์ ควำม

ประมำท ออกซิไดซ์ (เช่น คลอรีน โอโซน คลอรำมีน และสำรอ่ืนๆ) กำร

สับเปลี่ยนกำรติดตั้ง หรือกำรท ำงำนที่ขัดแย้งกับค ำแนะน ำของคู่มือ หรือกำรใช้

งำนของอุปกรณ์เสริม หรือส่วนประกอบที่ไม่เหมำะสมกับคุณสมบัติของ  

Pentair 

 

คุณสำมำรถปรึกษำและต้องกำรค ำแนะน ำ สำมำรถโทรได้ที่ตัวแทนขำยของ 

Pentair หรือสำมำรถเขียนข้อมูลบริกำรและใบรับประกันส ำหรับ Pentair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


