
F3000-B2B, F3000-B2M 

Filtration System 
 

คู่มือการติดตั้งและวธีิการใช้งาน 
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คุณสมบัต ิ

ระดบัอุณหภูมิ: 40 - 100 °F (4.4 – 38 °C) 

ระดบัแรงดนัน ้ำ: 40 – 100 psi (2.75 – 6.89 bar) 

อตัรำกำรไหลของน ้ำท่ี 60 psi (4.1 bar): 

- รุ่น F3000-B2B: 0.6 แกลลอน/นำที (2.27 

ลิตร/นำที) 

- รุ่น F3000-B2M: 0.6 แกลลอน/นำที (2.27 

ลิตร/นำที) 

สำมำรถกรองได:้ 

- รุ่น F3000-B2B: 675 แกลลอน (2,555 ลิตร) 

- รุ่น F3000-B2M: 675 แกลลอน (2,555 ลิตร) 

ขนำดของเคร่ืองกรองน ้ำ:  
         12.5 น้ิว x 11.25 น้ิว x 5.25 น้ิว 
         (317 มม. x 285 มม. x 133 มม.) 

น ้ำหนกัของเคร่ืองกรอง:  

- รุ่น F3000-B2B (ระบบน้ีเท่ำนั้น): 6 ปอนด ์(2 

กิโลกรัม) 

-  รุ่น F3000-B2M (ระบบน้ีเท่ำนั้น): 6 ปอนด ์

(2 กิโลกรัม) 
 

อุปกรณ์พร้อมตวัเคร่ือง 

 เคร่ืองกรองน ้ำพร้อมไส้กรอง 

 ชุดฮำร์ดแวร์ส ำหรับกำรติดตั้ง 

 ก๊อกน ้ำด่ืมไร้สำรตะกัว่ 

 สำยน ้ำขนำด 3/8 น้ิว (สีขำว/ฟ้ำ) 
 

ข้อควรระวงั 

  ห้ำมใช้กับน ้ ำ ท่ี มี จุ ลินทรีย์ท่ี

อนัตรำย หรือน ้ ำท่ีไม่ไดผ้่ำนกระบวนกำรฆ่ำเช้ือหรือ

ระบบประปำ ก่อนหรือหลงัระบบเคร่ืองกรองน ้ำ 

ระบบเคร่ืองกรองน ้ำน้ีไดรั้บกำรรับรองควำมสำมำรถ

ในกำรกรองซีสต ์และอำจจะกรองซีสตท่ี์ยงัหลงเหลือ

จำกฆ่ำเช้ือของระบบประปำได ้

 

ระบบเคร่ืองกรองน ้ ำต้องได้รับกำร

ปกป้องจำกกำรแช่แขง็ ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดกำรร่ัวของตวั

กรองและกำรร่ัวซึมของน ้ำ 

 

หมำยเหตุ:  

 ใชก้รองน ้ำท่ีอุณหภูมิหอ้งเท่ำนั้น 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรติดตั้ งปฏิบัติตำม

กฎหมำยและข้อบังคับของรัฐและท้องถ่ิน

ทั้งหมด 

 ระบบเคร่ืองกรองน ้ ำตอ้งไดรั้บกำรดูแลตำม

ค ำแนะน ำของผูผ้ลิต รวมถึงกำรเปล่ียนไส้

กรอง สำรปนเป้ือนหรือสำรอ่ืน ๆ ท่ีถูกกรอง

หรือลดปริมำณลงโดยระบบเคร่ืองกรองน ้ ำน้ี 

เป็นส่ิงท่ีไม่จ  ำเป็นในน ้ ำของคุณ ติดต่อกำร

ประปำเพื่อศึกษำและวเิครำะห์น ้ำท่ีใช ้หรือส่ง

น ้ ำไปทดสอบในแลปเพื่อผลให้ได้ผลกำร

สอบท่ีถูกตอ้ง 
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 หลงัจำกท่ีไม่ใช้งำนเป็นระยะเวลำนำน (เช่น

ในช่วงวนัหยดุ) ขอแนะน ำใหท้ ำควำมสะอำด

ระบบให้สะอำด โดยกำรปล่อยให้น ้ ำไหล

ประมำณ 5-6 นำทีก่อนกำรใชง้ำน 

 ไส้กรองท่ีใชก้บัระบบเคร่ืองกรองน ้ ำน้ีมีอำยุ

กำรใช้งำนท่ีจ ำกดั เม่ือเกิดกำรเปล่ียนแปลง

ของรสชำติกล่ินและ /หรือกำรไหลของน ้ ำเร่ิม

มีกำรไหลชำ้ลง ซ่ึงบ่งบอกวำ่ควรมีกำรเปล่ียน

ไส้กรอง 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 แวน่ตำนิรภยั 

 ประแจท่ีสำมำรถปรับได ้

 มีดตดัหรือคตัเตอร์ 

 สวำ่นไฟฟ้ำดว้ยมือหรือไฟฟ้ำ 

 ตะไบ 

 ดอกสวำ่นขนำด ¼ น้ิว 

ถำ้อ่ำงไม่ไดมี้รูส ำหรับก๊อกน ้ำแยกต่ำงหำก: 

 เจำะรูกลำง 

 เจำะรูหรือรูเจำะ 3/4 น้ิว 

 ดอกสวำ่นขนำด 3/32 น้ิว 
 

 

 

 

การตดิตั้งเคร่ืองกรองน า้ด่ืม 

หมำยเหตุ:  

- ส ำหรับกำรติดตั้งภำยใตม้ำตรฐำนอ่ำงลำ้งจำน

แบบ ขนำดเกลียว 1/2 น้ิว 14 NPS หรือขนำด

เกลียว 3/8 น้ิว x 3/8 น้ิว 

- โปรดอ่ำนค ำแนะน ำทั้งหมด ก่อนท่ีจะท ำกำร

ติดตั้งและใชร้ะบบเคร่ืองกรองน ้ำของคุณ 

- ไดอะแกรมท่ีมีหมำยเลขก ำกับจะตรงกับ

ขั้นตอนนั้นๆ 
 

1.  การติดตั้งข้อต่อสายน า้ 

ขอ้ต่อสำยน ้ ำเขำ้ ขนำด 1/2 น้ิว-14 NPS หรือขนำด

เกลียว 3/8 น้ิว x 3/8 น้ิว ถำ้ผำ่นกฎเกณฑท่ี์ก ำหนด ขอ้

ต่อสำยน ้ำไวต่้อกบัท่อน ้ำเยน็ แต่ถำ้ไม่ผ่ำนกฎเกณฑท่ี์

ก ำหนด ขอ้ต่อสำยน ้ำสำมำรถเปล่ียนตำมกฎท่ีก ำหนด

ได้ สำมำรถหำได้จำกผูจ้ ัดจ  ำหน่ำยภำยในประเทศ

ของคุณ 

A. ปิดวำลว์สำยน ้ ำดี ถำ้สำยน ้ ำดีไม่มีวำลว์เปิด/ปิด

อยู่ภำยใต้อ่ำงล้ำงจำน คุณควรท ำกำรติดตั้ ง

วำลว์เปิด/ปิด 
 

B. เปิดก๊อกน ้ ำและปล่อยให้น ้ ำทั้งหมดไหลออก

จำกสำยน ้ำ 
 

C. บิดสำยน ้ำดีออกจำกปลำยก๊อกน ้ำ 
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D. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำวงแหวนปะเกน็กนัร่ัวยดึ

ติดแน่นกบัวำลว์สำยน ้ำเขำ้ 
 

E. ติดตั้งต่อขอ้ต่อสำยน ้ำ 3 ทำงท่ีปลำยกน้ก๊อก 
 

F. แลว้ต่อสำยน ้ำดีกลบัท่ีขอ้ต่อสำยน ้ำ 3 ทำง 
 

หมำยเหตุ: ดูรูปท่ี 1G-1H ส ำหรับกำรตั้งค่ำขอ้ต่อ

สำยน ้ำเขำ้ต่อกบัขนำดเกลียว 3/8 น้ิว x 3/8 น้ิว 

 

 
 

 
 

2.  เลือกพืน้ทีใ่นการติดตั้งก๊อกน า้ 

หมำยเหตุ: ก๊อกน ้ ำด่ืมควรติดตั้งในพื้นท่ีท่ีสำมำรถ

เปิดใช้ได้สะดวก พื้นท่ีในกำรติดตั้งควรเป็นท่ีเรียบ

เพื่อให้ฐำนแน่นไม่หลุด ขนำดรูในกำรติดตั้งก๊อกน ้ ำ

ด่ืมคือ ¾ น้ิว  

ในขบวนกำรน้ี อำจท ำให้เกิดฝุ่ นละออง
ท่ีสำมำรถท ำใหเ้กิดระคำยเคืองตำถำ้มีกำรสัมผสั และ
ปัญหำต่อกำรหำยใจ ในขั้นตอนน้ี ควรใส่แว่นนิรภยั 
และผำ้ปิดจมูก เพื่อป้องกนัฝุ่ นละออง  
 

ห้ำมพยำยำมเจำะรูอ่ำงล้ำงจำนท่ีเป็น 
All-Porcelain ซ่ึงติดก๊อกน ้ ำท่ีรูมีมำให้ หรือติดบน
เคำนเ์ตอร์ 
 

ก่อนเจำะรูบนเคำนเ์ตอร์ ควรสังเกตดำ้น
ใตข้องเคำนเ์ตอร์ ไม่ควรมีสำยไฟและท่อน ้ ำอยู ่ควรมี
พื้นท่ีพอท่ีจะต่อสำยน ้ำของก๊อกน ้ำด่ืม 
 

หำ้มเจำะรูท่ีมีควำมหนำของพื้นผวิ
มำกกวำ่ 1 น้ิว  
 

หำ้มเจำะรูผำ่นพื้นกระเบ้ือง หินอ่อน 
แกรนิต หรืออ่ืนๆท่ีวสัดุคลำ้ยกนั ควรปรึกษำช่ำง
ประปำ หรือผูผ้ลิตเคำนเ์ตอร์ก่อนลงมือ 
 

A. วำงเศษกระดำษหนงัสือพิมพต์รงอ่ำงลำ้งจำน
ป้องกนัไม่ให้เศษขยะ, ช้ินส่วน หรือเคร่ืองมือ 
ตกลงในท่อระบำยน ้ำอ่ำงลำ้งจำน 

B. ติดเทปบนท่ีท่ีจะเจำะ เพื่อป้องกนัไม่ให้สว่ำน
ร่ืนสัมผสัจุดอ่ืนๆ 

C. ท ำจุดท่ีจะเจำะ โดยกำรใชด้อกสว่ำนขนำด ¼ 
น้ิว เพื่อเจำะน ำ 

D. แลว้ใชด้อกสว่ำนขนำด 3/4 น้ิว เพื่อเจำะรูทะลุ
อ่ำงลำ้งจำน 

วงแหวนปะเก็นกนัร่ัว 
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E. ท ำมุมของรูใหเ้รียบ 
 

 
 

3.  การติดตั้งก๊อกน า้ด่ืมA. ใชเ้ทปแม่เหลก็ประมำณ 
3-5 ช้ินต่อเขำ้กบักำ้นก๊อกน ้ำ 

 

B. ก๊อกน ้ำประกอบดงัแสดงในรูปท่ี 3 
 

C. ขนัอยำ่งรวดเร็วเขำ้กบัปลำยเกลียวของก๊อกน ้ำ 
 

D. วำงเคร่ืองหมำย 5/8 น้ิว จำกปลำยดำ้นหน่ึงของ
ท่อสีฟ้ำ วำงปลำยท่อ 3/8 น้ิว และดนัเขำ้ท่ีส่วน
ดำ้นล่ำงของช่องเสียบ เคร่ืองหมำย 5/8 น้ิวควร
ติดกบัปลัก๊ของขั้วต่อ 

 

หมำยเหตุ: ในกำรถอดท่อออกให้ท ำกำรดนัท่ีปลอก
หุม้ขอ้และดึงท่อออก 

E. จบัก๊อกน ้ ำใส่ท่อผ่ำนรูในอ่ำงลำ้งจำน วำงท่ีจบั
ก๊อกน ้ำไวใ้นต ำแหน่งท่ีตอ้งกำร 

 

F. ใส่แกนกลำงของก๊อกน ้ ำและวงแหวนแบบมี
ร่องระหว่ำงดำ้นล่ำงของเคำน์เตอร์หรืออ่ำงลำ้ง
จำนและเคร่ืองซักผำ้ ขันนอตด้วยประแจให้
แน่น 

 

G. เสียบเขำ้ไปในฐำนรำงน ้ำของก๊อกน ้ำ 
 

 
 

4.  การติดตั้งเคร่ืองกรองน า้ด่ืม 
 

A. เลือกพื้นท่ีใตอ่้ำงลำ้งจำน หรือพื้นท่ีท่ีเหมำะสม
ในกำรติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ำด่ืม 

 

หมำยเหตุ: กล่องบรรจุของระบบเคร่ืองกรองน ้ ำ
สำมำรถใชเ้พื่อก ำหนดขนำดในกำรติดตั้งระบบเคร่ือง
กรองน ้ำและไส้กรองได ้ดงัรูปท่ี 4a 
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B. ติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ ำในแนวตั้ง ตรวจสอบให้
แน่ใจวำ่กำรติดตั้งอยูใ่นระดบั โดยกำรใชดิ้นสอ
ท ำเคร่ืองหมำยในช่องท่ีส ำหรับยดึ ตำมรูปท่ี 4b 
ในกรณีท่ีวำงระบบไวใ้กลพ้ื้นให้วำงดินสอไว้
เหนือช่องท่ีจะท ำกำรติดตั้ ง เพื่อให้แน่ใจว่ำมี
ท่ีว่ำงเพียงพอ ส่วนดำ้นล่ำงไส้กรองและพื้นท่ี
ส ำหรับกำรเปล่ียนไส้กรอง ดูตำมรูปท่ี 4c ซ่ึงใช้
ดอกสว่ำน 3/32 เพื่อสร้ำงรูน ำร่องส ำหรับกำร
ติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ำ  

 

 

 
 

 เคร่ืองกรองน ้ ำด่ืมควรติดตั้ งบน
ผนงัท่ีแข็งแรง มัง่คงพื้นผิวท่ีสำมำรถรับน ้ ำหนกัของ
เคร่ืองกรองน ้ำ 
 

5.  การต่อก๊อกน า้ด่ืมเข้ากบัระบบเคร่ืองกรองน า้ 

A. ก ำหนดควำมยำวของสำยน ้ ำท่ีตอ้งจะต่อจำก
ทำงน ้ำกรองออกของเคร่ืองกรองน ้ ำ และต่อเขำ้
ก๊อกน ้ ำด่ืม ควรมั่นใจว่ำควำมยำวของสำยน ้ ำ
เพียงพอเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกำรโคง้งอ และ
ไดค้วำมยำวท่ีเหมำะสม ควรตดัสำยน ้ ำทนัที ท ำ

เคร่ืองหมำย 5/8 น้ิวจำกปลำยสำยน ้ ำ ท่ีจะต่อ
เขำ้ก๊อกน ้ำตำมรูปท่ี 5 วำงปลำยท่อ 3/8 น้ิว และ
ดนัเขำ้ท่ีเตำ้เสียบ (ดำ้นขวำ) ของระบบใหเ้ขำ้ท่ี 

 

 ห้ำมโคง้ หรืองอสำยน ้ ำ เม่ือเวลำใส่
สำยน ้ำ 
 

B. ค่อยๆดึงกลบัเขำ้ในท่อเพื่อใหแ้น่ใจวำ่ได้

เช่ือมต่ออยำ่งถูกตอ้ง 
 

 

ตวักรอง 

ตวักรอง 



7 

  
 
6.  ต่อสายน า้เข้าข้อต่อน า้ประปา 

A. ก ำหนดควำมยำวของสำยน ้ ำท่ีตอ้งจะต่อจำก
ทำงน ้ ำเขำ้ของเคร่ืองกรองน ้ ำ แลว้ต่อเขำ้ขอ้ต่อ 
3 ทำงของสำยน ้ ำดี ควรมัน่ใจว่ำควำมยำวของ
สำยน ้ำเพียงพอเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรโคง้งอ 
และได้ควำมยำวท่ีเหมำะสม ควรตัดสำยน ้ ำ
ทนัที ท ำเคร่ืองหมำย 5/8 น้ิวจำกปลำยสำยน ้ ำ 
ท ำใหป้ลำยสำยน ้ ำเปียก ใส่ปลำยสำยน ้ ำอีกดำ้น
หน่ึงต่อเขำ้ 3/8 น้ิวขอ้ต่อ 3 ทำงของสำยน ้ ำดี 
เคร่ืองหมำย 5/8 น้ิว ควรดนัเขำ้ขอ้ลอ็คในวำลว์
ขอ้ต่อ 3 ทำงของสำยน ้ำดี ตำมรูปท่ี 6a 

 

B. ท ำเคร่ืองหมำย 5/8 น้ิวจำกปลำยสำยน ้ ำอีกดำ้น
หน่ึง ท ำใหป้ลำยสำยน ้ ำเปียก ใส่สำยน ้ ำเขำ้ทำง
น ้ ำเขำ้ (ทำงด้ำนซ้ำยของเคร่ืองกรองน ้ ำ) แลว้
ดนัสำยน ้ำเขำ้ไปจนสุดถึงท่ีท ำเคร่ืองหมำย ตำม
รูปท่ี 6b  

 

 

 
 

7.  การท าให้เคร่ืองกรองน ้าท างาน 

A. เปิดวำลว์น ้ำประปำชำ้ๆ 

B. เปิดก๊อกน ้ำด่ืมใหน้ ้ำไหลผำ่นไส้กรองประมำณ 

10 นำที เพื่อใหร้ะบำยน ้ำท้ิง 

C. ตรวจสอบกำรร่ัวท่ีขอ้ต่อทุกตวั ถำ้มีกำรร่ัว

เกิดข้ึน ควรดูท่ีหวัขอ้ กำรท ำงำนผดิพลำด 

หมายเหตุ : ไส้กรองน ้ ำอำจมีผงละเอียดคำร์บอน (ผง
ละเอียดคำร์บอน สีด ำ) ถ้ำในน ้ ำกรองมีผงละเอียด
คำร์บอนอยู ่ควรระบำยน ้ำท้ิง 
 

หมายเหตุ : เม่ือเปิดน ้ำกรองคร้ังแรก จะมีควำมขุ่นให้
เห็น แต่ถ้ำในแก้วควำมขุ่นหำยไป มันคืออำกำศท่ี
ออกจำกไส้กรอง ฟอกอำกำศในน ้ำจะหำยไปหลงัจำก
กำรติดตั้งหลำยสัปดำห์ผำ่นไป 
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การเปลีย่นไส้กรอง 

หมายเหตุ : อำยุกำรใชง้ำนของไส้กรองน ้ ำข้ึนอยูก่บั
สภำพน ้ ำท่ีเข้ำและปริมำณกำรใช้น ้ ำ แนะน ำควร
เปล่ียนไส้กรอง เม่ือกล่ิน และรสชำติ หรือกำรไหล
ของน ้ำเปล่ียนไป หรือเปล่ียนทุก 6 เดือน – 1 ปี 

ควรตรวจสอบรุ่นไส้กรอง ก่อนซ้ือส ำหรับเคร่ือง
กรองน ้ำ 

- รุ่น F3000-B2B และ F3000-B2M โดยใชชุ้ด
ไส้กรอง F2B2-RC2 และ F1S5-RC 

8. การเปลีย่นไส้กรอง 

A. ลดแรงดนัของน ้ ำ โดยกำรปิดวำลว์น ้ ำประปำ 
แลว้ก๊อกน ้ ำด่ืมท้ิงไวจ้นน ้ ำหยุดไหล วำงท่ีลอง
น ้ ำ หรือผำ้ใต้เคร่ืองกรองน ้ ำเพื่อป้องกันกำร
หยดของน ้ำ ดงัรูปท่ี 8a 

 
B. ถอดฝำครอบออกและยกตวัล็อคข้ึนจนกว่ำไส้

กรองจะหลุดออกจำกชุดหวักรอง ตำมรูปท่ี 8b 

C. ดึงไส้กรองออกจำกชุดหวักรอง ตำมรูปท่ี 8c 

D. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำตวัล็อคอยู่ในต ำแหน่ง
ยกข้ึน ตำมรูปท่ี 8c 

E. จดัเรียงต ำแหน่งบนไส้กรองดว้ยช่องต่ำงๆใน
ชุดหวักรอง เล่ือนไส้กรองเขำ้ไปในชุดหวักรอง
ท่ีเช่ือมต่อกับตัวล็อคซ่ึงจะเล่ือนไปมำให้ลง
ลอ็ค ตำมรูปท่ี 8d 

F. ปิดตวัลอ็คลงจนกระทัง่ลอ็คเขำ้ท่ี ตำมรูปท่ี 8e 

G. ติดตั้งฝำครอบ 

หมำยเหตุ: ดูในหัวขอ้กำรท ำให้เคร่ืองกรองท ำงำน
ส ำหรับขั้นตอนท่ีเหลือ 
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การท างานผดิพลาด 

รอยร่ัวระหว่างหัววาล์วเคร่ืองกรองน า้และไส้กรอง 

1. ลดแรงดนัของน ้ำ โดยกำรปิดวำลว์น ้ำประปำ แลว้
ก๊อกน ้ำด่ืมท้ิงไวจ้นน ้ำหยดุไหล วำงท่ีลองน ้ ำ หรือ
ผำ้ใตเ้คร่ืองกรองน ้ำเพื่อป้องกนักำรหยดของน ้ำ 

2. หมุนไส้กรองออก และตรวจสอบยำงกนัร่ัวโอริง 
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ สะอำดและอยูใ่นต ำแหน่ง 

3. หมุนไส้กรองกลบัเขำ้หัววำลว์ ท ำให้เคร่ืองกรอง
น ้ ำท ำงำน และตรวจหำรอยร่ัว ถำ้ยงัมีรอยร่ัว ปิด
วำลว์น ้ำประปำ และติดต่อผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

น า้ร่ัวจากข้อต่อสายน า้ 

1. ลดแรงดนัของน ้ำ โดยกำรปิดวำลว์น ้ำประปำ แลว้
ก๊อกน ้ำด่ืมท้ิงไวจ้นน ้ำหยดุไหล วำงท่ีลองน ้ ำ หรือ
ผำ้ใตเ้คร่ืองกรองน ้ำเพื่อป้องกนักำรหยดของน ้ำ 

2. กดตวัล็อคในขอ้ต่อของเคร่ืองกรองน ้ ำ หรือตัว
ล็อคของข้อต่อ 3 ทำง และดึงสำยน ้ ำออก 
ตรวจสอบรอยตดั , รอยบนสำย และเศษฝุ่ นท่ี
สำยน ้ ำ ตัด หรือท ำควำมสะอำดสำยน ้ ำบนท่ีมี
ปัญหำเพื่อใหส้ำยน ้ำสะอำด 

3. ท ำให้ปลำยสำยน ้ ำเขำ้สะอำด และดนักลบัเขำ้ขอ้
ต่อน ้ ำขำ้วของเคร่ืองกรองน ้ ำ ควรมั่นใจว่ำ ดัน
สำยน ้ ำผ่ำนยำงกนัร่ัวโอริง ท ำให้เคร่ืองกรองน ้ ำ
ท ำงำน และตรวจหำรอยร่ัว ถ้ำยงัมีรอยร่ัว ปิด
วำลว์น ้ำประปำ และติดต่อผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 

วธีิการจบัเวลาในการท างานของไส้กรอง 

การตั้งเวลาของไส้กรอง 
(ตรวจสอบระบบเคร่ืองกรองน า้เท่าน้ัน) 
 

คุณสำมำรถติดตั้งตวัจบัเวลำของไส้กรองไดใ้นระบบ
โดยกำรลอกแผ่นรองกำวออกจำกแผ่นโลหะท่ีมำ
พร้อมกบัตวัตั้งเวลำของไส้กรอง กำรจบัเวลำสำมำรถ
ยึดติดอยู่กบัพื้นผิวโลหะแม่เหล็กโดยใช้แม่เหล็กท่ี
ติดตั้งมำจำกโรงงำนในกำรจบัเวลำของไส้กรอง 
 

 
 

การติดตั้งและเปิดใช้งาน 
เม่ือท ำกำรเลือกสถำนท่ีติดตั้งแลว้ ให้เปิดกำรใชง้ำน
ตวัจบัเวลำโดยกำรดึงแท็บพลำสติกออกจำกดำ้นขำ้ง
ของตัวจับ เวลำ  กดและปล่อยปุ่มเพื่ อยืนย ันว่ ำ
แบตเตอร่ีท ำงำนอยู ่ไฟจะกะพริบเป็นสีเขียวสำมคร้ัง 
ดงัรูปท่ี 9a 
 

หมำยเหตุ: ตวัจบัเวลำในกำรใชง้ำนตำมท่ีก ำหนด 12 
เดือน ตวัจบัเวลำใชแ้บตเตอร่ีชนิดถ่ำนนำฬิกำ (2023) 
 

แถบแม่เหลก็ โลหะ 

กระพริบสี

เขียว 3 คร้ัง 

ตวัลอ็ค 
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ระบบการท างานของตัวตั้งเวลาของไส้กรอง 
การท างาน 
1. ตวัจบัเวลำจะเร่ิมกระพริบเป็นสีแดงทุกๆ 3 นำที
หลงัจำกเดือนท่ี 11 และจะกระพริบเป็นสีแดง 3 คร้ัง
ทุกๆ 3 นำทีหลงัจำกเดือนท่ี 12 ดงัรูปท่ี 9b 
 

 
 

หมำยเหตุ: สถำนะตวัจบัเวลำของอำยุกำรใชง้ำนของ

ไส้กรอง สำมำรถเรียกดูได้ทนัทีโดยกำรกดปุ่มและ

ปล่อย 
 

การตั้งค่าเวลาใหม่ 

1. หำกตอ้งกำรรีเซ็ตตัวจบัเวลำหลังจำกเปล่ียนไส้

กรองให้กดปุ่มคำ้งไว ้5 วินำที แลว้ท ำกำรตั้งเวลำให้

ตั้งเวลำ 12 เดือน ตำมรูปท่ี 9c 

 

การเปลีย่นแบตเตอร่ี 

1. กำรเปล่ียนแบตเตอร่ีทุกๆ 12 เดือน หำกตอ้งกำร

เปล่ียนแบตเตอร่ีให้หำช่องรูท่ีดำ้นขำ้งของตวัตั้งเวลำ

และค่อยๆถอดดำ้นหนำ้ของตวัจบัเวลำ ก็จะสำมำรถ

เขำ้ถึงตวัแบตเตอร่ีไดแ้ลว้ ตำมรูปท่ี 9d 
 

2. เล่ือนแบตเตอร่ีอนัใหม่เขำ้ท่ีเก็บแบตเตอร่ีโดยให้

ดำ้นบวก (+) ของด้ำนแบตเตอร่ีหงำยข้ึนสู่วงเล็บท่ี

ส ำหรับยึดแบตเตอร่ี แลว้จดัต ำแหน่งแท็บบนตวัจบั

เวลำกลบัไปท่ีช่องบนหนำ้เคร่ืองจบัเวลำและกด และ

จับทั้ งสองด้ำนเข้ำด้วยกัน  ในกรณีกำร เปล่ียน

แบตเตอร่ีจะไม่รี เซ็ตตัวจับเวลำ 12 เดือน หำก

จ ำเป็นตอ้งรีเซ็ตใหก้ดปุ่มคำ้งไวเ้ป็นเวลำ 5 วนิำที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดปุ่มคำ้งไวเ้ป็นเวลำ 5 วนิำที 

กระพริบสีแดง 1 คร้ัง หลงัจำก 11 เดือน 

กระพริบสีแดง 3 คร้ัง หลงัจำก 12 เดือน 
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อะไหล่ของเคร่ืองกรองน า้ 

ล ำดบั รหสัช้ินส่วน ค ำอธิบำย จ ำนวน 

1 655126-96 ชุดไส้กรอง F2B2-RC2 1 
2 655116-96 ไส้กรอง F1S5-RC 1 

3 
4004604 หวักรอง รุ่น F3000-B2B 1 
4004606 หวักรอง รุ่น F3000-B2M 1 

4 4003596 ชุดเคร่ืองมือติดตั้ง 1 และ 2 1 
5 244960* ก๊อกน ้ำ 1 
6 4004917 ฝำครอบ 3 ช้ิน 1 
7 4003641 ตวัจบัเวลำของไส้กรอง 1 

*ภำพก๊อกน ้ำอำจมีควำมแตกต่ำงจำกของจริง 
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ข้อมูลของประสิทธิภาพการท างาน 

ขอ้สังเกตท่ีส ำคญั : ควรอ่ำนขอ้มูลของประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนและเปรียบเทียบประสิทธิภำพของเคร่ือง
กรองน ้ำน้ีกบัน ้ ำท่ีคุณตอ้งกำรจะกรอง ค ำแนะน ำควร
ควรตรวจสภำพน ้ ำของบำ้นคุณ ก่อนซ้ือเคร่ืองกรอง
น ้ำเพื่อสำมำรถก ำหนดในกำรกรองน ้ำได ้

เง่ือนไขในการทดสอบ 

อตัรำกำรไหลของน ้ำ 

- F3000-B2B = 2.27 ลิตรต่อนำที (0.6 
แกลลอนต่อนำที) 

- F3000-B2M = 2.27 ลิตรต่อนำที (0.6 
แกลลอนต่อนำที) 

ประสิทธิภำพกำรกรองน ้ำ 

- F3000-B2B = 2,555 ลิตร (675 แกลลอน) 
- F3000-B2M = 2,555 ลิตร (675 แกลลอน) 
- แรงดนัน ้ำทำงเขำ้ = 4.1 bar (60 psi) 
- อุณหภูมิ = 68°F ± 5°F (20°C ± 2.5°F) 

กำรทดสอบอยู่ภำยใต้เ ง่ือนไขของห้องวิจัย กำร
ท ำงำนจริงจะมีควำมแตกต่ำง 
 

ควำมตอ้งกำรในกำรท ำงำนส ำหรับเคร่ืองกรองน ้ ำรุ่น 
F3000-B2B และ F3000-B2M 

- แรงดนัน ้ำ = 2.75 – 6.89 bar (40 – 100 psi) 
- อุณหภูมิ = 4.4 – 37.8°C (40 - 100°F) 

 

รูปแบบเคร่ืองกรองน า้ 

 

 

เคร่ืองกรองน า้รุ่น F3000-B2B และ F3000-
B2M 

เคร่ืองกรองน ้ ำน้ีได้รับกำรทดสอบตำมมำตรฐำน 
NSF/ ANSI 42 และ 53 ส ำหรับควำมสำมำรถกำร
กรองสำรต่ำงๆตำมรำยกำรดำ้นล่ำง ควำมเขม้ขน้ของ
สำรท่ีอยู่ในน ้ ำท่ีใช้ในกำรทดสอบได้ถูกกรองจน
เหลือควำมเขม้ขนัต ่ำกว่ำ หรือเท่ำกบัระดบัท่ียอมรับ
ได ้ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นมำตรฐำน NSF/ ANSI 42 และ 
53  

สอดคลอ้งกบัมำตรฐำน NSF / ANSI 53 ส ำหรับกำร
ลดค่ำ VOC ดูข้อมูลประสิทธิภำพส ำหรับกำร
ปนเป้ือนและประสิทธิภำพกำรลดลง 
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อตัรำกำรไหลของน ้ ำ = 0.6 แกลลอน/นำที (2.2 ลิตร/

นำที); ปริมำณกำรกรอง = 675 แกลลอน (2,555 ลิตร) 

หรือ 12 เดือน 

กำรทดสอบอยู่ภำยใต้เ ง่ือนไขของห้องวิจัย กำร
ท ำงำนจริงจะมีควำมแตกต่ำง 
*ลดอนุภำคขนำดเลก็ลงได ้0.5-1 ไมครอน 

**มำตรฐำน NSF/ANSI 53 สำมำรถรับรองกำรลดลง

ของซีสต ์อยำ่งเช่น Cryptosporidium และ Giardia 

 
สารเคม ี ความเข้มข้น 

ทีใ่ช้ทดสอบ 
ความเข้มข้นใน
น า้สูงสุดที่
ยอมรับได้ 

ประสิทธิภาพการกรอง 

ประสิทธิภาพ
การกรองที่
ต้องการ 

ประสิทธิภาพ
การกรองโดย

เฉลีย่ 

มาตรฐาน 42 - ผลทางด้านกายภาพ 

คลอรีน 2.0 มก./ลิตร ± 
10% 

- ≥50% 95.9% 

อนุภำค ระดบั 
1 ขนำด 0.5-1 
ไมครอน* 

อยำ่งนอ้ย 10,000 
อนุภำค/ มล. 

- >85% 97.9% 

มาตรฐาน 53 – ผลทางด้านสุขภาพ 

ซิสต*์* ขั้นต ่ำ 50,000 ไม
โครสเฟียร์/ ลิตร 

- 99.95% 99.99% 

สำรเคมีท่ีใชใ้น
กำรเกษตร 

0.009 มก./ ลิตร ± 
10% 

0.003 มก./ ลิตร - 93.7% 

สำรตะกัว่ 
 (pH 6.5) 

0.15 มก./ ลิตร ± 
10% 

0.010 มก./ลิตร - 99.9% 

สำรตะกัว่ 
 (pH 8.5) 

0.15 มก./ ลิตร ± 
10% 

0.010 มก./ลิตร - 99.6% 

ยำฆ่ำแมลง 0.002 มก./ ลิตร ± 
10% 

0.0002 มก./ 
ลิตร  

- 97.4% 

คลอโรฟอร์ม 
(VOC ตวัแทน
ของสำรเคมี) 

0.300 มก./ ลิตร ± 
10% 

0.015 มก./ ลิตร - 98.8% 


