
Everpure  

SPA-400 Water Filtration System 

คู่มือการตดิตั้งและวธีิการใช้งาน 
 

ขอขอบคุณท่ีเลือกใชเ้คร่ืองกรองน ้ำ Everpure 
Commercial-Grade Water Filtration System ส ำหรับ
บำ้นของคุณ ระบบเคร่ืองกรองน ้ำด่ืม Everpure น ำน ้ำ
ท่ีมีคุณภำพสูงระดบัพรีเม่ียม ส่งตรงยงัก๊อกน ้ำในของ
คุณ ซ่ึงมีรสชำติอร่อย สดช่ืน และสะดวกส ำหรับทุก
คนในครอบครัว 

 

คุณสมบัติเคร่ืองกรองน า้ 

 ใชก้รองน ้ำตำมอุณหภูมิน ้ำประปำเท่ำนั้น 

 อุณหภูมิน ้ำ : 2 - 38°C (35 - 100°F) 

 แรงดนัน ้ำต ่ำสุดและสูงสุด: 0.7 – 8.6 bar  
(10 – 125 psi) โดยแรงดนัคงท่ี 

 อตัรำกำรไหลของน ้ำ : 8.3 ลิตรต่อนำที  
(2.2 แกลลอนต่อนำที) 

 ประสิทธิภำพกำรกรอง: 11,355 ลิตร (3,000 
แกลลอน)  

System EV9270-90 

คู่มือการติดตั้งเคร่ืองกรองน า้ด่ืม (ภาษาไทย) 

คุณสมบติัเคร่ืองกรองน ้ำ.................................. หนำ้ 1 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส ำหรับกำรติดตั้ง…... …หนำ้ 2 

ค ำแนะน ำในกำรติดตั้งเบ้ืองตน้…………… หนำ้ 2-3 

กำรรับรองประสิทธิภำพทำงดำ้นสุขภำพ…… หนำ้ 3 

 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการติดตั้ง 

 ไขควงแฉก 

 ประแจ 

 ตลบัเมตร 

 ดินสอ 

ขั้นตอนเบ้ืองต้นในการติดตั้งเคร่ืองกรองน า้ 

1. เปิดกล่องและตรวจสอบช้ินส่วน 

ช้ินส่วนในกำรติดตั้ง 

รำยกำร ค ำอธิบำย รหสัช้ินส่วน 

1 หวัวำลว์ QL3 EV9270-92 

2 ไส้กรอง SPA-400 EV9270-91 

3 แหวนกนัคลำย 2 ตวั EV3062-04 

4 สกรู 2 ตวั EV3061-96 

5 ขอ้งอ 3/8” MPTx3/8” 
FTP  

EV3108-52 

6 ขอ้ต่อ 3/8”x1/2” 2 ตวั EV3122-51 

7 ขอ้ต่อ 3/8”x3/8” 2 ตวั EV3122-50 

8 สำยน ้ำดี 3/8” EV3122-49 

9 เทปพนัเกลียว Teflon® EV3121-19 

10 อุปกรณ์จบัเวลำของ 
Everpure 

EV9075-70 

 

 

2. ตรวจสอบพื้นทีใ่นการติดตั้งใต้อ่างล้างจาน 

วดัจำกพื้นของตูข้ึ้นมำ 20 น้ิว (50.8 ซม.) ท  ำ
เคร่ืองหมำยจุดบนผนงัส ำหรับกำรเจำะรูใส่สกรู 
ควรตรวจใหม้ัน่ใจว่ำ มีพื้นท่ีเหลือส ำหรับกำ้นโยก
หวัวำลว์และหลีกเล่ียงไม่ใหส้ำยน ้ำหยอ่น พื้นท่ีท่ี
คุณเลือกในกำรติดตั้งควรท่ีจะง่ำยต่อกำรเปล่ียนไส้
กรองในอนำคต 

ขนำด ควำมกวำ้ง ควำมสูง ควำมลึก 

SPA-400 5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

20 น้ิว 

(50.8 ซม.) 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

หมายเหตุ: หวัวำลว์และไส้กรองควรติดบนผนงัใน
ต ำแหน่งตั้ง และไส้กรองแขวนลง 



 

3. ติดหัววาล์วเคร่ืองกรองน า้ใต้อ่างล้างจาน 

หมายเหตุ: กำรติดตั้งหวัวำลว์รวมถึง ช้ินส่วนขอ้ต่อ 
2 ชุดท่ีสำมำรถต่อกบัทำงน ้ำเขำ้และออกขนำด 3/8 
น้ิว ถำ้สำยน ้ำดีมีขนำด ½ น้ิว ควรใชข้อ้ต่อ ½ น้ิว x 
3/8 น้ิว แทนขอ้ต่อ 3/8 น้ิว x 3/8 น้ิว คุณมีขอ้ต่อ 2 
ชุดในกำรเลือกติดตั้งควรเลือกใหเ้หมำะสม 

วิธีกำรติดตั้งดำ้นล่ำงใชส้ำยน ้ำดีขนำด ½ น้ิว 
 

a. ใชเ้ทปพนัไปทำงเดียวกบัเกลียวเพื่อป้องไม่ให้
เกิดรอยร่ัวท่ีเกลียวขอ้ต่อขนำด 3/8 น้ิว แลว้บิด
เขำ้ขอ้งอ 3/8 น้ิว FTP 

b. ใชเ้ทปพนัท่ีเกลียวขอ้งอ 3/8 น้ิว MPT แลว้ใช้
มือบิดขอ้งอเขำ้ทำงน ้ำเขำ้ดำ้นซำ้ยเท่ำนั้น 

c. ใชเ้ทปพนัท่ีเกลียวขอ้ต่อทำงน ้ำออกดำ้นขวำ 
แลว้ใชมื้อบิดเขำ้เท่ำนั้น 

d. ใชแ้หวนกนัคลำย และสกรูขนัเขำ้กบัผนงั 
เพื่อใหห้วัวำลว์ติดแน่นบนผนงั  

4. ต่อสายน า้ดเีข้ากบัทางน า้เข้า 

e. ปิดวำลว์น ้ำประปำใตอ่้ำงลำ้งจำน แลว้เปิดก๊อก
น ้ำเพื่อระบำยแรงดนัท่ีเหลือออก 

f. บิดสำยน ้ำดีออกจำกวำลว์น ้ำ 

g. แลว้ต่อสำยน ้ำดีเขำ้วำลว์น ้ำ 

h. ต่อสำยน ้ำดีอีกดำ้นหน่ึงเขำ้ทำงน ้ำเขำ้หวัวำลว์ 
(ต่อเขำ้ขอ้งอ และขอ้ต่อ) 

 

5. ต่อสายน า้ดเีข้าก๊อกน า้ทีอ้่างล่างหน้า 

i. ต่อสำยน ้ำดีเขำ้ทำงน ้ำออกดำ้นขวำของหวัวำลว์ 
และอีกดำ้นหน่ึงต่อเขำ้ก๊อกน ้ำบนอ่ำงลำ้งจำน 
เพื่อป้องกนัควำมเสียหำยกบัขอ้ต่อ ควรใชมื้อ
บิดเท่ำนั้น 

 

 

 

 

 

 



6. การติดตั้งและเปิดน า้ทิง้ 

j. ยกกำ้นโยกหวัวำลว์รุ่น QC Valve ข้ึน 

k. ใชมื้อถือหวัวำลว์ใหแ้น่น  

l. ร่องลอ็กบนไส้กรองควรอยูต่รงกบัป้ำยบนหวั
วำลว์ 

m. ประกอบไส้กรองเขำ้ แลว้ดนัข้ึน 

n. หมุนไส้กรองไปทำงขวำประมำณ ¼ รอบจน
หยดุ 

o. เปิดวำลว์น ้ำประปำ แลว้ตรวจหำรอยร่ัวจนถึง
ขอ้งอท่ีทำงน ้ำเขำ้ 

p. เปิดก๊อกน ้ำ (ไม่แสดงในรูป) 

q. ดนักำ้นโยกหวัวำลว์รุ่น QC Valve ลง เพื่อ
ระบำยน ้ำทิง้ลงอ่ำงลำ้งจำน 

หมายเหตุ: เพื่อลำ้งผงคำร์บอนท่ีหลุดและอำกำศท่ี
อยู่ภำยในไส้กรองควรเปิดน ้ ำทิ้งอย่ำงนอ้ย 3 นำที 
เม่ือเปิดใช้คร้ังแรกจะสังเกตได้ว่ำน ้ ำมีควำมขุ่น 
เพรำะว่ำในไส้กรองและสำยน ้ ำมีอำกำศอยู่ ถำ้น ้ ำ
กรองยงัมีควำมขุ่นมำกว่ำ 1 สัปดำห์ควรติดต่อฝ่ำย
บริกำรเพื่อขอค ำปรึกษำ 

r. แกะพลำสติก และดึงสลกัออกจำกอุปกรณ์จบั
เวลำ แสง LED และเสียงกร่ิงจะดงัข้ึน 3 คร้ัง
เพื่อยนืยนักำรท ำงำน อุปกรณ์จบัเวลำไดต้ั้ง
โปรแกรมใหส่้งเสียงอีกคร้ังเม่ือครบ 11 เดือน 
ลอกกำว 2 หนำ้ออกแลว้ติดบนพื้นท่ีสะดวกใต้
อ่ำงลำ้งจำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสิทธิภาพทางด้านสุขภาพที่ได้รับรองโดย 
UL 

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

 

 

 

† NTU = Nephelometric Turbidity Units 

 

หมายเหตุ & อ้างองิ 

กำรติดตั้งน้ีควรปฏิบติัตำมกฎเกณฑทุ์กขอ้ 

ท ำงำนท่ีแรงดนัสูงสุด 125 psi 

หำ้มใชก้บัน ้ำท่ีมีจุลินทรียท่ี์อนัตรำย หรือน ้ ำท่ีไม่ผำ่น
กำรฆ่ำเช้ือ เคร่ืองกรองน ้ำน้ี ไดรั้บรองกำรกรองซีสต ์
และอำจจะกรองซีสตท่ี์หลงเหลือจำกน ้ำประปำ 

กำรทดสอบอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขมำตรฐำนของ
หอ้งทดลอง ในกำรท ำงำนจริงอำจมีควำมแตกต่ำง 

สารเคมี ความเข้มข้น 
ที่ใช้ทดสอบ 

ความ
เข้มข้นใน

น ้า 
สูงสุดที่
ยอมรับได้ 

ประสิทธิ
ภาพการ 
กรองที่
ต้องการ 

ประสิทธิ
ภาพการ
กรอง
ต ่าสุด 

ประสิทธิ
ภาพการ 
กรองโดย
เฉลี่ย 

มาตรฐาน 42 - ผลทางด้านกายภาพ 

คลอรีน 2.0 มก./ลิตร 
± 10% 

- ≥50% - 98% 

อนุภำค ระดบั 
1 ขนำด 0.5-1 
ไมครอน 

อยำ่งนอ้ย 
10,000 
อนุภำค/มล. 

- ≥85% - 99.8% 

มาตรฐาน 53 – ผลทางด้านสุขภาพ 

ซิสต ์ ขั้นต ่ำ 
50,000 /ลิตร 

- 99.95% 99.99% 99.99% 

สำรตะกัว่ 8.5 0.15 มก./
ลิตร ± 10% 

0.010 มก./
ลิตร 

- 94.1% 97.2% 

สำรตะกัว่ 6.5 0.15 มก./
ลิตร ± 10% 

0.010 มก./
ลิตร 

- 98.9% 98.9% 

ควำมขุ่น 11 ± 1 NTU  0.5 NTU - 98% 99% 



เคร่ืองกรองน ้ำน้ีควรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต 
รวมถึง กำรเปล่ียนไส้กรอง 

รำคำขำย $125.99 

ดูท่ีหนำ้ 8 ส ำหรับติดต่อขอ้มูล และกำรรับประกนั
ของผูผ้ลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อจ ากดัของการรับประกนั 

คุณพึ่ งได้ซ้ือนวตักรรมของเคร่ืองกรองน ้ ำท่ีกรองน ้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแสดงควำมมั่นใจว่ำสินค้ำ 

Everpure ไดรั้บกำรรับประกนัควำมเสียหำยของวสัดุและคุณภำพของสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ท่ีใช ้และติดตั้งตำมท่ีระบุ

ในคู่มือของ Everpure กำรรับประกนัสินคำ้เร่ิมเม่ือวนัท่ีซ้ือสินคำ้* และรำยละเอียดตำมดงัน้ี: 
 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี 

ช้ินส่วนประกอบทีเ่ปลีย่นได้ เช่น ไส้กรอง** 

ส าหรับระยะเวลา 5 ปี 

ทั้งระบบเคร่ืองกรองน า้ (ไม่รวมช้ินส่วนประกอบทีเ่ปลีย่นได้) 
 

* ต้องสามารถพสูิจน์ของการซ้ือได้ 

** ส าหรับวสัดุและคุณภาพเท่าน้ัน ไม่ใช่อายุการใช้งานของเคร่ืองกรอง หรือไส้กรอง 
 

กำรใชง้ำนของเคร่ืองกรองตอ้งสอดคลอ้งกับเง่ือนไขของคู่มือกำรติดตั้งของ Everpure ถำ้มีกำรดดัแปลง ซ่อม 

ปรับเปล่ียน จำกคนท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตจำก Everpure กำรรับประกันจะส้ินสุดลง ถำ้ตรวจเจอควำมเสียหำยของ

สินคำ้ในเวลำท่ีก ำหนด คุณควรแจง้ทำงช่ำงท่ีดูแลกำรบริกำรหลงักำรขำยสินคำ้ Everpure ตำมเบอร์อยู่ดำ้นหลงั 

และถำ้ตรวจเจอควำมเสียหำยของสินคำ้ท่ีอยู่ในเง่ือนไข คุณควรแจง้ทำงช่ำงท่ีดูแลกำรบริกำรหลงักำรขำยสินคำ้ 

Everpure เพื่อซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วน คุณมีค่ำใชจ่้ำย เช่น ค่ำขนส่งจำกโรงงำน Everpure และค่ำบริกำรจำกผู ้

จดัจ  ำหน่ำย กำรซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วนใดๆจะรวมอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขกำรรับประกนัของสินคำ้ 
 

เรำไม่รับผดิชอบกบัควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบั อุบติัเหตุ ไฟไหม ้ กำรแช่แขง็ ภยัพิบติัท่ีเกิดจำกธรรมชำติ กำร

น ำไปใชใ้นทำงท่ีผดิวตัถุประสงค ์ ไม่เอำใจใส่ ออกซิไดซ์ (เช่น คลอรีน โอโซน คลอรำมีน และสำรอื่นๆ) กำร

ดดัดแปลง หรือกำรติดตั้งท่ีตรงกนัขำ้มกบัคู่มือท่ีแนะน ำ หรือกำรใชท่ี้ไม่ตรงกบัคุณสมบติัของ Everpure อำ้งอิง

ตำมคุณสมบติัท่ีก ำหนดไวใ้นเอกสำรน้ี  

ผลิตภณัฑไ์ดร้วมประสิทธิภำพทั้งหมดของกำรกรองน ้ำไวใ้นแต่ละเคร่ือง ในขอบเขตทีไ่ด้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

Everpure ขอปฏเิสธการรับประกนัทั้งหมดรวมถงึ การใช้งานในเชิงพาณชิย์และความเหมาะสมเฉพาะของ

วตัถุประสงค์; ในขอบเขตทีไ่ด้รับอนุญาตตามกฎหมาย การรับประกนัโดยนัยดงักล่าวมรีะยะเวลาจ ากดัตามทีร่ะบุ

เบ้ืองต้นส าหรับเคร่ืองกรองน า้ ในฐำนะผูผ้ลิต เรำไม่สำมำรถทรำบว่ำ คุณภำพน ้ำของคุณ หรือวตัถุประสงคข์อง



กำรซ้ือสินคำ้ของคุณ คุณภำพของน ้ำมีควำมแตกต่ำงในแต่ฤดู หรือในช่วงระยะ และอตัรำกำรไหลของน ้ำก็มีควำม

แตกต่ำงกนั ถำ้มีกำรยำ้ยบำ้นคุณภำพของน ้ำจะมีควำมแตกต่ำงจำกเดิม และเพรำะเหตุผลเหล่ำน้ี เรำไม่รับผดิชอบ

ส ำหรับกำรก ำหนดของควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของคุณ และเรำไม่ไดอ้นุญำตให้

คนอ่ืนๆตอ้งรับผดิชอบภำระหนำ้ท่ีดงักล่ำวส ำหรับเรำ นอกจำกน้ีเรำไม่รับผดิชอบและไม่มีขอบเขตในกำร

รับประกนัถึงกำรบอกเป็นนยัหรืออยำ่งชดัเจนส ำหรับกำรใชง้ำนกบัแหล่งน ้ำท่ีไม่เหมำะสมหรือน ้ำท่ีไม่ตรงตำม

เง่ือนไขท่ีระบุในคู่มือเล่มน้ีหรือขอ้มูลประสิทธิภำพของเคร่ืองกรองน ้ำน้ี การรับผดิชอบของเราภายใต้การ

รับประกนันี้คือ การซ่อมแซมหรือการเปลีย่นช้ินส่วนทีม่ปัีญหา และเราไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ินส าหรับ

ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เหตุบังเอญิ จากผลลพัธ์ เป็นพเิศษ หรืออ่ืนๆทั่วไป 
 

ในบำงรัฐไม่อนุญำตใหมี้กำรยกเวน้กำรรับประกนั โดยบอกเป็นนยัหรือขอ้จ ำกดัในระยะเวลำกำรรับประกนัส้ินสุด 

ดงันั้นขอ้จ ำกดัเบ้ืองตน้อำจไม่มีผลต่อคุณ บำงรัฐก็ไม่อนุญำตใหมี้กำรยกเวน้กำรรับประกนัของ ควำมเสียหำยแบบ

เหตุบงัเอิญหรือจำกผลลพัธ์  ดงันั้นขอ้จ ำกดัเบ้ืองตน้อำจไม่มีผลต่อคุณ กำรรับประกนัน้ีใหสิ้ทธิตำมกฎหมำยเฉพำะ

แก่คุณ และคุณอำจจะมีสิทธิอ่ืนๆในแต่ละรัฐท่ีไม่เหมือนกนั ปรึกษำขอ้มูลต่ำงๆหรือเขียนรำยละเอียดกำร

รับประกนัของเคร่ืองกรองน ้ำ ติดต่อไดท่ี้ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________      _________________________     ________________________  

ผูซ้ื้อ              ผูข้ำย                           วนัท่ี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเข้าและจัดจ าหน่ายโดย 
บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทรดดิง้ จ ากัด 
เลขที่ 1000/63-64 อาคาร พ.ีบี.ทาว์เวอร์ 
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
Life Center: โทร: 02-714-0785-6  โทรสาร: 02-714-0830 
E-mail address: lifecenter@penk.co.th 
ส านักงานขาย: โทร: 02-712-2316  โทรสาร: 02-381-6614 
E-mail address: contact2@penk.co.th 
ศูนย์บริการ: โทร: 02-817-8999  โทรสาร: 02-464-1600 
E-mail address: service@penk.co.th 
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