
GRO-50 / GRO-75
5 Stage Reverse Osmosis System With Pump

คู�มือแนะนำการติดตั้ง
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การแนะนำผล�ตภัณฑ� 

คุณภาพระดับพรีเมี่ยมของเครื่องกรองน้ำ GRO-50 และ GRO-75 ได
ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมจากการคัดเลือกแตละองคประกอบที่เขมงวด 
โดยเทคโนโลยีการกรองเพียง 5 ขั้นตอน สามารถรับประกันความ
ปลอดภัยของน้ำดื่มสำหรับผูบริโภคได

ขั้นตอนที่ 1
PP Filter

เปนขั้นตอนการกรองมาตรฐาน ซึ่งจะกรองเอา
โคลน ทราย สิ่งสกปรกและสนิมเหล็กในน้ำออก
เพื่อลดความขุนในน้ำ

ขั้นตอนที่ 2
GAC Filter

เปนขั้นตอนมาตรฐานในการกรองคลอรีน สารเคมี
ตกคาง กลิ่น สี และรสชาติไมพึงประสงคออก

องค�ประกอบสำคัญและคุณสมบัติ

ส�วนประกอบที่สัมผัสกับน้ำและวัสดุที่ใช�

กระบวนการกรองน้ำ 
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ระบบน้ำประปาจากเทศบาลเมือง PP Filter Granular

Activated Carbon (GAC) เยื่อกรอง RO ถังเก็บน้ำ

GAC (ปรับรสชาติของน้ำดื่ม)

ขั้นตอนที่ 3
CTO Filter

เปนขั้นตอนการกรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
ในการดูดซึมและลดสี ลดความขุน และขจัดสาร
อินทรีย และปรับคุณภาพของน้ำ

ขั้นตอนที่ 4
RO Membrane
Filter

เปนขั้นตอนในการกรองแรธาตุในน้ำ นอกจากนี้ยัง
ขจัดสารแขวนลอยขนาดเล็ก โลหะหนัก และสาร
อินทรียในน้ำ ทำใหไดน้ำดื่มที่มีความบริสุทธิ์สูง

ขั้นตอนที่ 5
Post Activated
Carbon Filter

เปนขั้นตอนการกรองมาตรฐานในการเพิ่มรสชาติ
ใหกับน้ำดื่ม

ลำดับ ชื่อสวนประกอบ คุณสมบัติ วัสดุที่ใช จำนวน

1 กระบอกไสกรองน้ำ พอลิโพรพิลีน (PP)
พอลิโพรพิลีน (PP)

พอลิโพรพิลีน (PP)

พอลิโพรพิลีน (PP)

3 ชุด

3 ไสกรอง GAC ขนาดอนุภาค : 
20-40 mesh

Granular 
activated carbon

336 
กรัม

2 ไสกรอง PP   1 
หนวย

9 ไสกรอง GAC ขนาดอนุภาค : 
20-50 mesh

Granular 
activated carbon

134.6 
 กรัม

8 ถังเก็บน้ำ
PRO-2.8 1/4” NPTM

ดานในเปนยางที่หุม
ดวยโลหะดานนอก

   112×294 มม.

6 กระบอกไสกรอง RO 1 ชุด

   230x360 มม.

4 ฝาครอบไสกรอง GAC พอลิเอทิลีน (PE) 1 ชุด

1 ชุด

   71.5×207 มม.

10 ฝาครอบไสกรอง GAC 1 ชุด   53.6×259 มม.

ทองแดง+สแตนเลส11 กอกน้ำดื่ม 1 ชุด   9.6 มม.

   62×252 มม.
ขนาดรูพรุน : 
5 ไมครอน

5 ไสกรอง CTO 
activated carbon 

Extruded
activated carbon

   55.4×250 มม.
ขนาดรูพรุน :
10 ไมครอน

1 ชุด

1 ชุด

7 เยื่อกรอง RO พอลิเอไมด (PA)Model : GRO-50
หรือ GRO-75
   45×370 มม.

แผนผังการกรองแบบ Crossflow ของเยื่อกรอง RO
Heavy metal

Inlet water

RO membrane

Waste water

Purified water

Floating particles
Bacteria Virus

Organism

คุณสมบัติของ GRO-50 และ GRO-75

- เทคโนโลยี RO ถูกนำมาใชในการกรองเกลือออกจากน้ำ กรองโลหะ

หนักและสารที่เปนอันตราย รวมทั้งสารหนู แคดเมียม เฮกซะวาเลนต-

โครเมียม ตะกั่ว ฟลูออไรด ไตรคลอโรมีเทน เตตระคลอโรมีเทน และ

ไนเตรต-ไนโตรเจน

- Pentair ไดพัฒนาเทคนิคเฉพาะที่เรียกวา Green RO โดยพัฒนา

โครงสรางของเยื่อกรอง RO ใหมีประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราการ

กรองน้ำ จึงชวยใหประหยัดน้ำและพลังงานไฟฟามากขึ้น

- กระบวนการลางเยื่อกรอง GRO อัตโนมัติภายใน 18 วินาที ชวยให

แนใจไดวาน้ำที่กรองไดมีคุณภาพ และเปนการชวยยืดอายุการใชงาน

ของเยื่อกรอง GRO

- ถังเก็บน้ำสามารถทนแรงดันไดสูงไดรับการจดสิทธิบัตรการออกแบบ

ทำใหมั่นใจไดวาสามารถเก็บน้ำใหสะอาด บริสุทธิ์ และสามารถใชได

ทันทีตามความตองการ

- ถูกออกแบบใหใชกับตูอางลางจาน และมีความสูงที่เหมาะสมกับตู

มาตรฐาน ซึ่งสามารถติดตั้งไดสะดวกในหองครัว
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คุณสมบัติทางเทคนิคของผล�ตภัณฑ�
โมเดล
น้ำขาเขา
อุณหภูมิของน้ำขาเขา
อุณหภูมิสิ่งแวดลอม
แรงดันขณะทำงาน
ชวงของคาความดันต่ำ
ชวงของคาความดันสูง
การผลิตน้ำสูงสุดตอวัน
ความจุของถังเก็บน้ำ
คาสูงสุดของ TDS ในน้ำขาเขา
ขั้นตอนในการกรอง
การทำความสะอาด

แหลงจายไฟฟา

น้ำหนัก
ขนาด (ยาวxลึกxสูง)

โมเดล : GRO-50
ปริมาณของน้ำบริสุทธิ์ : 2 ลบ.ม.
อัตราการไหลของน้ำ : 8 L/h
แรงดันน้ำขาเขา : 0.15-0.35 MPa

โมเดล : GRO-75
ปริมาณของน้ำบริสุทธิ์ : 2.1 ลบ.ม.
อัตราการไหลของน้ำ : 12 L/h
แรงดันน้ำขาเขา : 0.15-0.35 MPa

GRO-50
น้ำประปา
5-40 องศาเซลเซียส
2-50 องศาเซลเซียส
0.15-0.35 MPa
0.035-0.28 MPa
0.3-0.4 MPa
50 แกลลอนตอวัน (189 ลิตรตอวัน)
3.2 แกลลอน (ประมาณ 12 ลิตร)
450 PPM หรือนอยกวา
การกรอง 5 ขั้นตอน พรอมปม
ใชเวลาทำความสะอาดอัตโนมัติ
18 วินาที
110-240 โวลต ; 50/60 Hz
(หมอแปลงไฟฟาในตัว)
16 กิโลกรัม
380x210x460 มม.

คุณสมบัติทางเทคนิคของผล�ตภัณฑ�
โมเดล
น้ำขาเขา
อุณหภูมิของน้ำขาเขา
อุณหภูมิสิ่งแวดลอม
แรงดันขณะทำงาน
ชวงของคาความดันต่ำ
ชวงของคาความดันสูง
การผลิตน้ำสูงสุดตอวัน
ความจุของถังเก็บน้ำ
คาสูงสุดของ TDS ในน้ำขาเขา
ขั้นตอนในการกรอง
การทำความสะอาด

แหลงจายไฟฟา

น้ำหนัก
ขนาด (ยาวxลึกxสูง)

GRO-75
น้ำประปา
5-40 องศาเซลเซียส
2-50 องศาเซลเซียส
0.15-0.35 MPa
0.035-0.28 MPa
0.3-0.4 MPa
75 แกลลอนตอวัน (285 ลิตรตอวัน)
3.2 แกลลอน (ประมาณ 12 ลิตร)
450 PPM หรือนอยกวา
การกรอง 5 ขั้นตอน พรอมปม
ใชเวลาทำความสะอาดอัตโนมัติ
18 วินาที
110-240 โวลต ; 50/60 Hz
(หมอแปลงไฟฟาในตัว)
16 กิโลกรัม
380x210x460 มม.

แนวทางในการติดตั้ง
สภาวะในการติดตั้ง

รูปลักษณ�ของผล�ตภัณฑ� พารามิเตอร�ทางเทคนิค

ข�อควรระวังสำหรับผู�ใช�งาน

สำคัญ : 1. ไมอนุญาตใหใชในไฟฟามากกวา 240 โวลต
           2. อัตราการกำจัด TDS = [(คา TDS ของแหลงน้ำ - คา TDS น้ำบริสุทธิ์) x 100%]/
           คา TDS ของแหลงน้ำ
           3. เมื่อแรงดันน้ำขาเขาลดลงต่ำกวา 0.1 MPa ใหติดตั้ง Pressurizer และเมื่อแรงดัน
           น้ำขาเขาเพิ่มมากกวา 0.35 MPa ใหติดตั้ง Decompressor

- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทางเทคนิค, การสูญเสียทรัพยสิน, 
การไดรับบาดเจ็บ, ไฟฟาลัดวงจร หรืออื่นๆ ควรอานคูมือการใชและ
การทำงานพื้นฐานของผลิตภัณฑ

- อุณภูมิการใชงานของเครื่องกรองน้ำอยูในชวง 2-50 องศาเซลเซียส

กรุณาปองกันเครื่องกรองน้ำและทอจากอากาศเย็นจัดจนเปนน้ำแข็ง 

หากเกิดความเสียหายจากสาเหตุนี้ การรับประกันจะถือเปนโมฆะ

- อุณภูมิของน้ำขาเขาเครื่องกรองน้ำอยูในชวง 5-40 องศาเซลเซียส 
หามใชเครื่องกรองน้ำในการผลิตน้ำรอน เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำสูง
หรือต่ำเกินไป จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานของไสกรอง
และสรางความเสียหายใหกับเครื่องกรองน้ำ

- กอนที่จะติดตั้งควรตรวจสอบผูติดตั้งและตรวจสอบระบบวงจร 
เพื่อหลีกเลี่ยงความหลวมของการเชื่อมตอที่เกิดจากการขนสง, ขนถาย
กระบวนการเชนเดียวกับความเสียหายที่เกิดกับองคประกอบ ซึ่งอาจสง
ผลกระทบตออุปกรณ

- กรุณาอยาปรับเปลี่ยนวงจรและระบบทอน้ำ

- กรุณาอยาปรับเปลี่ยนอุปกรณควบคุมรวมทั้งสวิตซควบคุมแรงดันสูง
หรือสวิตซควบคุมความดันต่ำ การรับประกันไมครอบคลุมความเสียหาย
ที่เกิดจากสาเหตุดังกลาว

- ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ กรุณาติดตอผูจัดจำหนาย หรือฝายการ
บริการลูกคา อยาทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของผลิตภัณฑ

- เมื่อใชเครื่องกรองน้ำเปนครั้งแรก หรือจากการเปลี่ยนไสกรองน้ำ 
ควรปลอยน้ำในถังเก็บน้ำออกกอน หามดื่มน้ำในถังเก็บน้ำดังกลาว

- ในกรณีไมใชเครื่องกรองน้ำเปนเวลานาน (เชนนานกวาหนึ่งเดือน)
ใหปดวาลวน้ำเขาและปดการทำงานเครื่องกรองน้ำ เมื่อกลับมาใชงาน
ใหปลอยน้ำที่เหลืออยูในถังเก็บน้ำออก และทำการกรองน้ำเพื่อดื่มใหม

- ในการทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ใหใชผาชุบสารซักลางชนิดออน
ทำความสะอาดเครื่อง แลวใชผาชุบน้ำสะอาดเช็ดอีดครั้ง หลีกเลี่ยง
ตัวทำละลายที่ระเหยงาย เชน น้ำมันเบนซิน

- ปองกันการชนที่รุนแรงหรือกระแทกกับตัวเครื่อง

- การติดตั้งเครื่องกรองน้ำโดยทั่วไปจะตอเขากับทอน้ำประปาในบาน
และติดตั้งใกลกับทอระบายน้ำทิ้งเชนหองครัว ในการติดตั้งทอน้ำเขาและ
ทอน้ำออก, ทอระบายน้ำเสีย, แหลงจายไฟ และอื่นๆ ที่จำเปนตองใช

- ระบบเครื่องกรองน้ำจะตองติดตั้งในแนวตั้งและเชื่อมตอกับทอระบาย
น้ำเสีย

- อุปกรณที่ใชในการทำงานและการบำรุงรักษา ควรเก็บไวในที่สะดวก
ตอการหยิบใชงาน

2



แผนผังการติดตั้งเคร�่องกรองน้ำ การปรับค�าและการทดสอบ

การเตือนในการเปลี่ยนไสกรอง เพื่อเปนการรักษาความสะอาดของน้ำ
และเปนการยืดอายุการใชงานของเครื่องกรองน้ำ การเปลี่ยนไสกรองน้ำ
ขึ้นอยูกับคุณภาพของแหลงน้ำและปริมาณการใชน้ำ

การดูแลรักษา

กระบวนการติดตั้งโดยชางผูเชี่ยวชาญ ดังนี้

ขั้นตอนการเตรียมงาน
- การเตรียมเครื่องมือ :  ไขควง, ประแจ, กรรไกร, คีม, ไมบรรทัด, เทป
พันเกลียว PTFE และอื่นๆ
- เปดบรรจุภัณฑ : เช็คอุปกรณทั้งหมดใหครบ

ขั้นตอนการติดตั้ง

เริ่มการติดตั้ง
- ปดสวิตซหลักที่ควบคุมการไหลของน้ำประปาและกอกน้ำ

- ตอสายน้ำเขากับเครื่องกรองน้ำที่ชองทางออกของน้ำบริสุทธิ์ 1  แลว
นำไปตอกับทอระบายน้ำทิ้งของเคาเตอรหองครัว

- หลังจากแกะพลาสติกที่หุมไสกรองทั้ง 3 ไสกรองออก ใหใสไสกรองลง
ในกระบอกกรองและปดฝาครอบ แลวขันใหแนน

- ใชความยาวของทอระบายน้ำทิ้งใหนอยที่สุดและตอใหโคงงอนอยที่สุด
ระยะหางระหวางเครื่องกรองน้ำกับทอระบายน้ำทิ้งตองไมเกิน 6 เมตร
และสามารถใชทอชนิดไมมีวาลวได

- ทอน้ำทุกอันจะตองไมมีน้ำหนัก หรือความเครียดถายโอนมายังเครื่อง
กรองน้ำ

- โปรดตรวจสอบคาตางๆ ของแหลงจายไฟใหเหมาะสมกับเครื่องกรอง
น้ำ

- เสียบปลั๊กไฟของเครื่องกรองน้ำเขากับเตาเสียบ

- ตอวาลว Electroplated ball เขากับชองดานขางของขอตอสามทาง
และตอสายน้ำขนาด 1/4 นิ้ว เขากับชองทางออก สวนปลายอีกดานของ
สายน้ำใหตอเขากับชองสีขาว : ทางน้ำเขา 4  และปลายอีกดานหนึ่งที่
ออกจากขอตอสามทางใหตอเขากับกอกน้ำดื่ม หรืออุปกรณอื่นๆ ที่เชื่อม
ไปยังแหลงน้ำ

- ตอถังเก็บน้ำเขากับ Pressurized ball valve แลวตอเขากับสายน้ำ
จากนั้นตอเขากับเครื่องกรองน้ำที่ชอง 2  

- ขนาดของรูเจาะที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งกอกน้ำดื่มบนเคาเตอรหอง
ครัวขึ้นอยูกับขนาดเสนผานศูนยกลางของกอกน้ำ โดยการตอสายน้ำ
ดานลางของกอกน้ำดื่ม แลวตอสายน้ำเขากับทางน้ำออกของไสกรอง
Post Carbon จากเครื่องกรองน้ำที่ชอง 3  และสามารถติดตั้งกอก
น้ำดื่มกับผนังไดตามตองการ

- การทำความสะอาดไสกรอง : ถอดสายน้ำเขาของกระบอกกรอง GRO
และตอเขาปลายอีกดานหนึ่งของทอ แลวเปด Electroplated ball 
valveของกอกน้ำดื่ม (เชน เปดน้ำประปา) และเปดไฟฟา ในขณะนี้
เครื่องกรองน้ำอยูในขั้นตอนการลางไสกรอง ทำใหเศษคารบอนของ
ไสกรอง Activated Carbon ละลายน้ำและไหลออกมากับน้ำ เพื่อเปน
การหลีกเลี่ยงการปนเปอนของเยื่อกรอง GRO หลังจากน้ำที่มีคารบอน
ปนระบายออกหมด ใหปดระบบไฟและน้ำประปาชั่วคราว จากนั้นทำ
การตอสายน้ำเขากับกระบอกกรอง GRO อีกครั้ง แลวเสียบปลั๊กไฟของ
ระบบเขากับเตาเสียบ

- การเริ่มการกรองน้ำ : กอนโรงงานจัดสงสินคา ทางโรงงานจะทำการตั้ง
เวลาการทำความสะอาดอัตโนมัติของเครื่องกรองน้ำไวที่ 18 วินาที เมื่อ
เริ่มการกรองน้ำ

- การทดสอบการไหลของระบบทอน้ำ : เมื่อเครื่องกรองน้ำอยูในการ
กรองน้ำบริสุทธิ์ หลังจากน้ำที่กรองไหลไปยังถังเก็บน้ำ น้ำที่กรองไดใน
ตอนแรกจากเยื่อกรอง GRO ที่ถูกถอดจาก Electromagnetic 
wastewater valveจะมีการทำความสะอาดอัตโนมัติภายใน 18 วินาที 
โดยที่น้ำบริสุทธิ์จะมีปริมาณเทากับน้ำที่กรองไดในตอนแรก

- กระบวนการทดสอบแรงดันสูง : กระบวนการกรองน้ำคอนขางใชเวลา
นาน ตั้งแต 30-60 นาที จากนั้นจึงใสลงในถังเก็บน้ำ เพื่อเปนการยืนยัน
การดำเนินการอยางรวดเร็ว อาจปดบอลวาลวของถังเก็บน้ำ หลังจาก
การกรองน้ำปกติประมาณ 5 นาที ในขณะนี้ความดันภายในระบบทอน้ำ
จะเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง (0.3-0.35 MPa) ทำใหสวิตซควบคุมแรงดันสูง
ทำงาน และแหลงจายไฟของปมถูกตัดใหหยุดทำงาน จากนั้นใหเปด
กอกน้ำใหไหล แลวสวิตชควบคุมแรงดันสูงกลับสูสภาวะเดิม และแหลง
จายไฟจะเชื่อมตออีกครั้ง ทำใหปมทำงาน ถาหากเกิดกระบวนการ
ดังกลาวซ้ำอีก ใหตรวจสอบการทำงานของปมและการปดใชงาน หลัง
จากการตรวจสอบการทำงานที่เปนปกติแลวใหเปดบอลวาลวของ
ถังเก็บน้ำได

- กระบวนการทดสอบแรงดันต่ำ : ปด Electroplated ball valve แลว
เชื่อมตอระบบประปา ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ของการไมมีน้ำหรือขาดแคลนน้ำ
ในขณะนี้สวิตซควบคุมแรงดันต่ำควรปดการเชื่อมตอจากแหลงพลังงาน
ปมจะหยุดการทำงาน เพื่อปองกันปมจากการสูบน้ำ และหลีกเลี่ยงความ
เสียหาย เมื่อการดำเนินการเปนปกติใหเปด Electroplated ball valve 
ใหทำงานตามปกติ

- ตรวจสอบการเชื่อมตอและระบบทอน้ำ เพื่อตรวจสอบความแนนหนา 
หรือการรั่วซึมของทอน้ำ ในระหวางการทดสอบหากพบมีน้ำรั่วซึมบริเวณ
ชิ้นสวนและบริเวณขอตอที่เชื่อมตอ ใหปดแหลงจายไฟและตรวจสอบ
อีกครั้ง เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ำ และการเพิ่มความแรงดันภายใน
ระบบทอน้ำ

- หลังจากการปรับปรุงและการทดสอบ น้ำที่กรองไดในครั้งแรกใหระบาย
ทิ้ง ซึ่งยังดื่มไมได ในกรณีที่มีประสิทธิภาพการทำงานยังผิดปกติในระหวาง
การปรับปรุง และการทดสอบใหดูวิธีการแกไขปญหาตามการดำเนินการ
เพิ่มเติม
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ขั้นตอนที่ 1 ไสกรอง PP
ขั้นตอนที่ 2 ไสกรอง GAC
ขั้นตอนที่ 3 ไสกรอง CTO
ขั้นตอนที่ 4 เยื่อกรอง GRO
ขั้นตอนที่ 5 ไสกรอง Post carbon

250 h
250 h
500 h
1,000 h
500 h

ปญหา

1. เครื่องไมกรองน้ำ
เมื่อเปดการทำงาน

A. แรงดันน้ำขาเขาต่ำ
B. สวิตซควบคุมแรงดัน
ไมทำงาน
C. ฟวสอะแดปเตอร
แปลงไฟขาด
D. เครื่องใชไฟฟาไดรับ
เสียหาย

A. เพิ่มแรงดันน้ำขาเขา
B. ซอม หรือเปลี่ยน
สวิตซควบคุมแรงดันใหม
C. เปลี่ยนฟวส
อะแดปเตอรแปลงไฟ
D. ซอมเครื่องใชไฟฟา

2. เครื่องกรองน้ำ
ทำงานปกติ แตไมมี
น้ำไหลออกมา

A. ขอตอสามทางของ
เครื่องกรองน้ำอุดตัน
B. เยื่อกรอง GRO 
อุดตัน

A. เปลี่ยนขอตอสามทาง
ใหม
B. เปลี่ยนเยื่อกรอง GRO
ใหม

สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกปญหาอายุการใชงาน 3 เดือน
อายุการใชงาน 3 เดือน
อายุการใชงาน 6 เดือน
อายุการใชงาน 12 เดือน
อายุการใชงาน 6 เดือน

การแก�ไขป�ญหาการทำงานที่ผิดพลาด

สำคัญ : ถามีปญหาดังกลาวขางตนที่ไมสามารถแกไขได กรุณาติดตอผูจัดทำหนาย

หรือบริการหลังการขาย เพื่อที่ชางบริการชวยในการแกปญหาดังกลาวให 

รายการของบรรจ�ภัณฑ�

3. หัวปมมีน้ำรั่วซึม เทปพันเกลียวหมดอายุ
การใชงาน หรืออุดตัน

ซอมหัวปม หรือเปลี่ยน
ไสกรอง PP บอยขึ้น เพื่อ
ปองกันปมอุดตัน

4. เมื่อเครื่องกรอง
น้ำเขาสูโหมดการทำ
ความสะอาดอัตโนมัติ
เครื่องจะหยุดทำงาน
เปนครั้งคราว

A. แรงดันน้ำขาเขาต่ำ
หรือไสกรอง PP อุดตัน
B. การเชื่อมตอวงจร
ไฟฟาหลวม

A. เพิ่มแรงดันน้ำขาเขา
หรือเปลี่ยนไสกรอง PP
B. ตรวจสอบและกูขอมูล
การทำงานของวงจรไฟฟา

5. ถังเก็บน้ำมีน้ำอยู
แตไมมีน้ำไหลออกมา

A. ถังเก็บน้ำสูญเสีย
ความดัน
B. ไสกรอง Post 
carbon อุดตัน

A. เติมความดันเขาถังเก็บ
น้ำใหได 7 psi และตรวจ
สอบการรั่วไหลของอากาศ
B. เปลี่ยนไสกรอง Post
carbon ใหม

7. เมื่อน้ำเต็มถังเก็บ
น้ำ แตเครื่องกรอง
น้ำไมหยุดทำงาน
หรือเริ่มทำงานใหม
หลังจากที่หยุดทำงาน

A. สวิตซควบคุมแรงดัน
สูงไมทำงาน
B. วาลวปองกันการไหล
ยอนกลับหยุดทำงาน

A. ซอม หรือเปลี่ยนสวิตซ
ควบคุมแรงดันสูงใหม
B. เปลี่ยนวาลวปองกัน
การไหลยอนกลับใหม

6. ขณะเครื่องกรอง
น้ำปดการทำงาน
จะมีน้ำไหลออกมา

เครื่องกรองน้ำ
อุปกรณในการติดตั้ง
ถังเก็บน้ำ
กระบอกไสกรองน้ำ + ไสกรองน้ำ
คูมือการติดตั้ง

1 เครื่อง
1 ชุด
1 ถัง
3 เซต
1 เลม

แรงดันน้ำขาเขาสูงกวา
แรงดันที่ตั้งไว

ปรับการจายน้ำประปา
ใหม

1. โดยทั่วไปแนะนำใหเปลี่ยนไสกรองน้ำในแตละขั้นตอน ดังนี้

2. ทำการเปลี่ยนไสกรอง เมื่อ
    - เมื่อไสกรองน้ำหมดอายุการใชงาน อัตราการไหลของน้ำจะชาลง
    - น้ำที่กรองไดจะมีรสชาติไมดี และมีกลิ่นเหม็น
3. กรุณาติดตอชางที่ใหบริการในการเปลี่ยนไสกรองน้ำ หามถอดเครื่อง
กรองดวยตนเอง
4. กระบวนการเปลี่ยนไสกรอง
สำคัญ : ในระหวางกระบวนการนี้จะมีน้ำลนออกมา ใหเตรียม

กะละมัง ผาขี้ริ้ว หรืออุปกรณทำความสะอาด นอกจากนี้ยางโอริง

อาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายได เพราะฉะนั้นจะทำใหน้ำรั่ว

ออกมามาก เมื่อจะปดฝาครอบกระบอกกรอง โปรดระมัดระวัง

อยาทำใหยางโอริงเสียหาย

     a) ปด Electroplated ball valve และบอลวาลวของถังเก็บน้ำ 
แลวเปดกอกน้ำ เพื่อระบายน้ำที่เหลือออก
     b) หลังจากระบายน้ำออก ใหใชประแจหมุนสำหรับเปดฝาครอบ
ของกระบอกกรอง แลวเอาเปลี่ยนไสกรองใหมใสแทนไสกรองอันเกา
ตามแตละขั้นตอน
     c) ใชสารหลอลื่น เชน วาสลีน ทาบนยางโอริงของฝาครอบ แลวใส
ในตัวฝาครอบ กอนที่จะประกอบเขากับตัวกระบอกกรอง
     d) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามหัวขอการปรับคาและการทดสอบ
     e) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำตามขอตอตางๆ ของเครื่องกรองน้ำ
5. วิธีการเปลี่ยนกระบอกเยื่อกรอง GRO

สำคัญ : ในระหวางกระบวนการนี้จะมีน้ำลนออกมาใหเตรียมกะละมัง ผาขี้ริ้ว หรือ

อุปกรณทำความสะอาด นอกจากนี้อยาดึงและทำใหสายน้ำฉีกขาด เพื่อปองกันการ

รั่วไหลของน้ำ

     a) ปด Electroplated ball valve จนกวาเครื่องกรองน้ำหยุด
ทำงานอัตโนมัติ แลวถอดสายน้ำออกจากชองสีขาว ซึ่งเปนทางน้ำเขา
ของน้ำประปา
     b) ปดบอลวาลวของถังเก็บน้ำ และขันน็อตของขอตอออก จากนั้น
ถอดสายน้ำออกจากอางลางจาน
     c) ถอดสายน้ำออกจากชองสีแดงและสีน้ำเงิน แลวเปลี่ยนกระบอก
เยื่อกรอง GRO ใหม และทำการตอสายน้ำทั้งหมดใหมเขากับกระบอก 
GRO
     d) เปด Electroplated ball valve ใหเครื่องกรองน้ำทำงานอยาง
นอย 2 ชั่วโมง เพื่อทำความสะอาดเยื่อกรอง GRO จนกวาระบบเขาสู
การทำงานปกติ จากนั้นใหตอสายน้ำเขากับบอลวาลวของถังเก็บน้ำ 
แลวเปดบอลวาลว
     e) การเปลี่ยนกระบอกเยื่อกรอง GRO เสร็จสมบูรณ
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บร�ษัทผู�นำเข�าและจัดจำหน�ายโดย

PEN K INTER TRADING CO.,LTD.

เลขที่ 1000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

PEN K LIFE CENTER : โทร. 0-2714-0785-6  โทรสาร: 0-2714-0830

      E-mail address : lifecenter@penk.co.th

สำนักงานขาย : โทร. 0-2713-1100  โทรสาร: 0-2381-6614

        E-mail address : contact2@penk.co.th

ศูนยบริการ : โทร. 0-2817-8999  โทรสาร: 0-2464-1600

     E-mail address : service2@penk.co.th


