บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
1000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถ.สุ ขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ 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 องทานา้ อุ่น-นา้ ร้ อน MEX
สินค้ำ
เครื่องทำน้ำอุน่
น้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ 5,100 วัตต์

ค่ำติดตั้ง
500 บาท
(แบบจัม๊ )

อุปกรณ์ที่ให้ฟรี
กรณี ลูกค้ามีอุปกรณ์อยูแ่ ล้ว

เครื่องทำน้ำอุ่น
น้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ 5,100 วัตต์

900 บาท

สายไฟ 24 Sq.mm. ไม่เกิน 10 เมตร
สายดิน 11.5 Sq.mm. ไม่เกิน 10 เมตร
โลหะถัก 1/2 นิ้ว ยาว 8-12 นิ้ว
(หากเป็ นสายยาวกว่า 50 เซนติเมตร จะเป็ นสาย
PVC)
การเดินสายไฟ และท่อน้ าเป็ นการเดินลอย

เครื่องทำน้ำร้อน
6,000 วัตต์
8,000 วัตต์

1,100 บาท

สายไฟ 26 Sq.mm. ไม่เกิน 10 เมตร
สายดิน 11.5 Sq.mm. ไม่เกิน 10 เมตร
โลหะถัก 1/2 นิ้ว ยาว 8-12 นิ้ว
(หากเป็ นสายยาวกว่า 50 เซนติเมตร จะเป็ นสาย
PVC)
การเดินสายไฟ และท่อน้ าเป็ นการเดินลอย

Update: 22.08.2018

สิ่งที่ลูกค้ำต้องเตรียม

อุปกรณ์ที่ลูกค้ำต้องจ่ำยเพิ่ม

1. จุดทิ้งสายไฟบริ เวณใกล้ๆ
เครื่ องทาน้ าอุ่น สายไฟต้องมี
ขนาด 24 Sq.mm. พร้อมสายดิน
ขนาด 2.5 Sq.mm.
2. ข้อต่อชนิดเกลียวในฝังในผนัง
ท่อน้ าดีขนาด 1/2 นิ้ว (เกลียวใน
ควรเป็ นเกลียวทองเหลือง) ที่ผนัง
ด้านล่างของเครื่ องทาน้ าอุ่นต่า
จากเครื่ องประมาณ 15 ซม.
1. จุดทิ้งสายไฟบริ เวณใกล้ๆ
เครื่ องทาน้ าอุ่น สายไฟต้องมี
ขนาด 26 Sq.mm. พร้อมสายดิน
ขนาด 2.5 Sq.mm.
2. ข้อต่อชนิดเกลียวในฝังในผนัง
ท่อน้ าดีขนาด 1/2 นิ้ว (เกลียวใน
ควรเป็ นเกลียวทองเหลือง) ที่ผนัง
ด้านล่างของเครื่ องทาน้ าร้อน ท่อ
น้ าไปใช้งานเป็ นข้อต่อเกลียวใน
ทองเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว ฝังผนัง
อยูด่ า้ นซ้ายล่างห่ างจากเครื่ องทา
น้ าอุ่นประมาณ 15 ซม. และห่ าง
จากน้ าเย็นประมาณ 10-13 ซม.

1. หากสายไฟ, สายดินที่ใช้เกินต้องจ่ายเพิ่ม
ตามจริ ง ราคาเมตรละ 50 บาท
2. วาล์วเปิ ด-ปิ ด ขนาด 0.5 นิ้ว ตัวละ 120 บาท
3. ท่อ PVC ขนาด 0.5 นิ้ว เมตรละ 30 บาท
(กรณี ลูกค้าไม่ได้เตรี ยมจุดน้ าเข้าไว้)

เครื่องทำน้ำร้อน
6,000 วัตต์
8,000 วัตต์

ทเ
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1. หากสายไฟ, สายดินที่ใช้เกินต้องจ่ายเพิ่ม
ตามจริ ง ราคาเมตรละ 50 บาท
2. วาล์วเปิ ด-ปิ ด ขนาด 0.5 นิ้ว ตัวละ 120 บาท
3. ท่อ PVC ขนาด 0.5 นิ้ว เมตรละ 30 บาท
(กรณี ลูกค้าไม่ได้เตรี ยมจุดน้ าเข้าไว้)

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
1000/63-11000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถ.สุ ขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ 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 องทานา้ ร้ อนถังเก็บ A.O.Smith
สินค้ำ
เครื่องทำน้ำร้อน
ไฟฟ้ำแบบถังเก็บ
(ไม่มีอุปกรณ์)

ค่ำติดตั้ง
1,000 บาท

อุปกรณ์ที่ให้ฟรี
ติดตั้งโดยไม่ใช้อุปกรณ์

เครื่องทำน้ำร้อน
ไฟฟ้ำแบบถังเก็บ

1,500 บาท

1. สายไฟ VAF 22.5 Sq.mm. ยาว 5 เมตร
2. สายดิน THW 1.5 Sq.mm. ยาว 4 เมตร
3. สายถักสแตนเลส ขนาด 12” – 18” จานวน 2
เส้น
4. เบรกเกอร์ 20A + ฝาครอบ 1 ชุด
5. นิ ปเปิ้ ลสแตนเลส ขนาด 1/2" จานวน 2 ตัว

สิ่งที่ลูกค้ำต้องเตรียม
1. สายไฟ VAF 22.5 Sq.mm.
2. สายไฟ VAF 24 Sq.mm.
3. สายไฟ VAF 26 Sq.mm.
4. สายดิน THW 1.5 Sq.mm.
5. ปลัก๊ ไฟฟ้า 3 ขา (อีเกิ้ล)
6. สายถักสแตนเลส ขนาด 12” –
18”
7. สต็อบวาล์ว (Stop Valve)
8. เบรกเกอร์ 20A + ฝาครอบ
9. นิปเปิ้ ลทองเหลืองขนาด 1/2"
10. รางครอบสายไฟ #4 พลาสติก
11. กราวด์แท่ง (ROD) ขนาด 30
ซม. (ไม่รวมสายไฟ)
1. กราวด์แท่ง (ROD) ขนาด 30 ซม.
(ไม่รวมสายไฟ)

Update: 22.08.2018
อุปกรณ์ที่ลูกค้ำต้องจ่ำยเพิ่ม

1. สายไฟ VAF 22.5 Sq.mm. เมตรละ 25 บาท
2. สายไฟ VAF 24 Sq.mm. เมตรละ 30 บาท
3. สายไฟ VAF 26 Sq.mm. เมตรละ 50 บาท
4. สายดิน THW 1.5 Sq.mm. เมตรละ 9 บาท
5. ปลัก๊ ไฟฟ้า 3 ขา (อีเกิ้ล) ราคา 97 บาท
6. สายถักสแตนเลส ขนาด 12” – 18” เส้นละ
145 บาท
7. สต็อบวาล์ว (Stop Valve) ราคา 260 บาท
8. เบรกเกอร์ 20A ราคา 194 บาท + ฝาครอบ
ราคา 24 บาท
9. นิปเปิ้ ลทองเหลืองขนาด 1/2" ราคา 45 บาท
10. รางครอบสายไฟ #4 พลาสติก เมตรละ 50
บาท

*** หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์อุปกรณ์ ท่ ตี ดิ ตัง้ ให้ ฟรี ใช้ ตามหน้ างานจริงเท่ านัน้
2. กรณีท่ ีมกี ารติดตัง้ ตามหมู่เกาะต่ างๆ หากเป็ นเกาะที่ไม่ สามารถนารถข้ ามฝั่ งไปได้ ลูกค้ าต้ องรับภาระ
ค่ าโดยสารทางเรือเพิ่มเติมให้ กับช่ างติดตัง้
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