
 

 

 

BIG BLUE20 
เคร่ืองกรองน ำ้ใช้ส ำหรับบ้ำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรียนท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ 

 

  

บริษทัฯ ขอขอบคุณท่านท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้าใชคุ้ณภาพสูง PENTAIR จำกสหรัฐอเมริกำ ซ่ึง
บริษทัฯเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย 

เพื่อใหก้ารใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด กรุณาอ่านคู่มือน้ีโดยละเอียด หากมีขอ้สงสัยใดๆ  

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการของบริษทัฯ ไดท่ี้ โทร: 0-2817-8999 ไดทุ้กวนั เวลา: 08:00 – 17:00 น. 

ในบรรจุภณัฑข์องสินคา้จะมีใบรับประกนัคุณภาพ เป็นระยะเวลาในการรับประกนั 1 ปีทั้งค่าอะไหล่และค่าบริการ 
(ค่าอะไหล่ท่ีรับประกนัไม่รวมช้ินส่วนท่ีแตกหกั หรือเส่ือมสภาพตามเวลา) 

กรุณำเกบ็รักษำใบรับประกนัคุณภำพสินค้ำไว้ และแสดงต่อช่ำงซ่อม หำกท่ำนไม่แสดงใบรับประกนั ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิทีต้่องเรียกเกบ็ค่ำอะไหล่ และค่ำบริกำรจำกท่ำน เน่ืองจำกทำงบริษัทฯถอืว่ำกำรรับประกนัสินค้ำเป็น
โมฆะ 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณอย่ำงสูง 

บริษัท เพน็เค อนิเตอร์เทรคดิง้ จ ำกดั 

 

 

 

 

 



คุณสมบัติ 
 

 รหสัสินคา้: 150233 

 รหสัรุ่น: 1” #20 Big Blue, HFPP w/PR* 

 ขนาด: กวา้ง 19 x สูง 59 ซม. (7.45 x 23.22 น้ิว) 

 อตัราการไหลของน ้ าสูงสุด: 55.5 ลิตรต่อนาที (15 
แกลลอนต่อนาท)ี 

 อุณหภูมิสูงสุดของน ้ า: 37.7 องศาเซลเซียส (100 
องศาฟาเรนไฮต)์ 

 แรงดนัน ้ าสูงสุด: 6.2 บาร์ (90 ปอนดต่์อตารางน้ิว) 

* ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจาก NSF 
International 

 

ข้อแนะน ำก่อนกำรติดตั้ง 
 

ค ำเตือน : หา้มใชก้รองน ้ าที่ยงัไม่ผา่นการฆ่าเช้ือโรค หรือ
กรองน ้ าที่ไม่มีระบบการฆ่าเช้ือที่ดีพอทั้งก่อนและหลงัการ
กรอง 

ข้อควรระวัง : ไม่ควรใชก้รองน ้ าขณะที่น ้ ามีอุณหภูมิเยน็จดั
จนเป็นน ้ าแขง็ ซ่ึงจะท าให้เกิดรอยร้าว หรือน ้ าร่ัวได ้

ข้อควรระวัง : ควรใส่ยางโอริงที่ใหม้าพร้อมเคร่ืองกรองใน
ร่องกระบอกเคร่ืองกรอง และป้ายซิลิโคนใหท้ัว่ยางโอริง ซ่ึง
จะช่วยป้องกนัน ้ าร่ัวจากกระบอกเคร่ืองกรอง 

ข้อควรระวัง : เคร่ืองกรองน ้ าน้ีมีอายกุารใชง้าน เพือ่ป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดปัญหากบัการใชง้าน ควรเปล่ียนเคร่ืองกรองน ้ า
อยา่งนอ้ยทุกๆ 10 ปี หรือเร็วกวา่นั้น ซ่ึงขึ้นอยูก่บัพื้นที่ที่
ติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ า (ควรเขียนวนัที่ที่มีการติดตั้งช้ินส่วน
ใดๆ เพือ่เป็นการเตือนส าหรับการเปล่ียนในคร้ังต่อไป) 

หมำยเหตุ : 

 ใชก้รองน ้ าที่เป็นน ้ าเยน็เท่านั้น 

 เคร่ืองกรองน ้ าน้ีสามารถกรองสารแขวนลอยหรือ
สารที่อยูใ่นน ้ าได ้แต่ไม่สามารถกรองน ้ าจากทกุๆ
แหล่งน ้ าได ้ควรปรึกษาการประปาหรือตรวจสอบ
สภาพน ้ าก่อน เพือ่ความปลอดภยั 

 ควรติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าในร่ม 

 เม่ือใชเ้คร่ืองกรองน ้ า ไสก้รองอาจมีอายกุารใชง้าน
ที่แตกต่างจากที่ก  าหนด ซ่ึงขึ้นอยูก่บัลกัษณะการใช้
งานและสภาพน ้ าที่กรอง 

 ควรเปล่ียนไสก้รองน ้ าใหม่ เม่ือน ้ าเปล่ียนไปจาก
เดิมเช่น มีกล่ิน รสชาติเปล่ียน และการไหลของน ้ า
ลดลง 

 เพือ่ประสิทธิภาพในการกรองน ้ าสูงสุด ควรใชไ้ส้
กรองน ้ าจาก PENTAIR เท่านั้น 

 การติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าตอ้งใชอุ้ปกรณ์ตาม
มาตรฐานในคู่มือน้ีเท่านั้น 

 
 



 หา้มใชก้าว (Pipe dope) หรือสารหล่อล่ืนอ่ืนๆป้าย
บนเกลียวท่อน ้ าหรือขอ้งอ ซ่ึงอางท าใหข้อ้ต่อ
เสียหายหรือมีรอยร้าวได ้ควรใชเ้ทปพนัเกลียว
เท่านั้น 

 ควรใชน้ ้ าสบู่อ่อนท าความสะอาดกระบอกเคร่ือง
กรองน ้ า และช้ินส่วนเท่านั้น 

 หา้มใชส้เปรยใ์กลเ้คร่ืองกรองน ้ า ซ่ึงอาจท าให้
เคร่ืองกรองน ้ าเส่ือมสภาพและเกิดรอยร้าว 

 หากไม่ไดใ้ชง้านเคร่ืองกรองน ้ าเป็นเวลานานหลาย
วนั ควรเปิดน ้ าทิ้งประมาณ 5 – 6 นาที เพือ่ท  าความ
สะอาดไสก้รอง 

 ควรสวมแวน่ป้องกนั เม่ือติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ า 

 

ขั้นตอนในกำรติดตั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการติดตั้ง BIG BLUE20 

แนะน ำ : ควรมีวาลว์ปิดน ้ าต่อทางท่อน ้ าเขา้ ทางท่อน ้ าเขา้ใน
รูปน้ีใชท้่อ PVC ในการติดตั้ง  

 
 

หมำยเหตุ : 

 ควรอ่านคู่มือน้ีอยา่งละเอียด ก่อนการติดตั้งและใช้
งานเคร่ืองกรองน ้ า 

 ควรมีวาลว์ปิดน ้ า ทางท่อน ้ าเขา้เคร่ืองกรอง 

 ควรติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าหลงัมิเตอร์น ้ า หรือ
หลงัจากถงัแรงดนัน ้ า 

 ติดตั้งตามค าแนะน าการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าใน
คู่มือน้ี 

ก่อนการติดตั้ง ควรก าหนดพื้นที่ส าหรับติดตั้งเคร่ือง
กรองน ้ า ใชท้่อน ้ าเขา้ – ออกขนาด 1 น้ิว และควรเวน้
ระยะใตเ้คร่ืองกรองน ้ าเพือ่สามารถถอดเปล่ียนไสก้รอง
น ้ าไดส้ะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธีิกำรติดตั้งเคร่ืองกรองน ำ้ 
 

1. ใชเ้ทปพนัเกลียว พนัเกลียวขอ้ต่อท่อน ้ าประมาณ 3 
รอบตามเขม็นาฬิกา 

 

2. ติดตั้งฉากยดึบนเคร่ืองกรองน ้ า ก่อนต่อทอ่น ้ าเขา้ – 
ออก 

หมายเหตุ: ควรเผือ่พื้นที่ดา้นล่างกระบอกเคร่ือง
กรองส าหรับเปล่ียนไสก้รอง 

 

3. ติดตั้งขอ้ต่อและหมุนวาลว์ขอ้ต่อโดยใชมื้อ แลว้ใช้
ประแจขนัใหแ้น่น (หา้มขนัแน่นจนเกินไป) 

 

4. ติดตั้งฉากยดึบนก าแพงโดยใหส้ญัลกัษณ์ “IN” อยู่
ทางน ้ าเขา้ ติดตั้งท่อน ้ าเขา้ – ออกใหเ้รียบร้อย
เพือ่ใหพ้ร้อมที่จะใชง้าน 

 

5. เปิดวาลว์น ้ าเขา้อยา่งชา้ๆ และกดปุ่ มสีแดงบนหวั
เคร่ืองกรองน ้ าเพือ่ระบายแรงดนัที่อยูใ่นเคร่ือง
กรองน ้ า แลว้ตรวจสอบหารอยร่ัว ควรเปิดก๊อกน ้าที่
อยูใ่กลท้ี่สุดทิ้งไวป้ระมาณ 10 นาที เพือ่ลา้งไส้
กรอง จากนั้นใหปิ้ดวาลว์และรอประมาณ 1 ชัว่โมง 
จึงเปิดก๊อกน ้ าอีกคร้ังเพือ่ลา้งไสก้รองอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระยะเวลำในกำรเปลีย่นไส้กรอง 
 

อายกุารใชง้านของไสก้รองขึ้นอยูก่บัสภาพน ้ าและปริมาณ
การใชน้ ้ า ซ่ึงในกรณีปกติ ควรเปล่ียนไสก้รองทุกๆ 6 เดือน
หรือนอ้ยกวา่นั้น สงัเกตจากอตัราการไหลของน ้ าชา้ลง น ้ ามี
รสชาติเปล่ียนไป หรือน ้ าเร่ิมขุ่น ควรเปล่ียนไสก้รองน ้ า
ทนัที 
 

วธีิกำรเปลีย่นไส้กรองน ำ้ 

A. ปิดวาลว์น ้ าเขา้เคร่ืองกรอง กดปุ่ มแดงเพือ่ระบาย
แรงดนัอากาศในกระบอก จากนั้นใหใ้ชป้ระแจขนั
กระบอกเคร่ืองกรองน ้ าอยา่งชา้ๆตามเขม็นาฬิกา
และควรจบัฝาครอบกระบอกเคร่ืองกรองน ้ าเพือ่
ไม่ใหข้ยบั 

หมายเหตุ: ในขณะที่ปิดวาลว์น ้ าเขา้เคร่ืองกรองน ้า
จะไม่สามารถใชน้ ้ าในบา้นได ้ควรมีน ้ าส ารองไวใ้ช้
ในบา้นเพือ่ความสะดวก 

B. เทน ้ าที่อยูใ่นกระบอกเคร่ืองกรองน ้ าทิ้ง แลว้น าไส้
กรองที่ใชแ้ลว้ทิ้ง น ายางโอริงออกและเช็ดซิลิโคน
และท าความสะอาดร่องกระบอกเคร่ืองกรองน ้ า 
จากนั้นเช็ดท าความสะอาดกระบอกเคร่ืองกรองน ้ า
โดยเติมน ้ าปริมาณ 1 ใน 3 ของกระบอกเคร่ืองกรอง
น ้ า แลว้ใส่น ้ ายาฟอกขาว (ชนิดที่ไม่มีคลอรีน) 
ประมาณ 2 ชอ้นโตะ๊ จากนั้นใหเ้ช็ดกระบอกและฝา
ครอบเคร่ืองกรองน ้ าดว้ยฟองน ้ าหรือผา้ หลงัจาก
นั้นลา้งน ้ ายาออกใหส้ะอาด แลว้ตรวจสภาพยางโอ
ริงถา้มีรอยฉีกขาด ควรเปล่ียนยางโอริงใหม่ทนัที 
หากยางโอริงอยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน ให้
ใส่ยางโอริงที่ร่องกระบอกเคร่ืองกรองน ้ า แลว้ป้าย
ซิลิโคนโดยใชน้ิ้วปาดให้เรียบร้อย และใส่ไสก้รอง
ใหม่กลบัลงกระบอก 

 

C. ขนักระบอกกลบัโดยใชมื้อ (หา้มขนัแน่น
จนเกินไป) แลว้เปิดวาลว์น ้ าเขา้อยา่งชา้ๆ และกด
ปุ่ มสีแดงเพือ่ระบายอากาศในกระบอกเคร่ืองกรอง
น ้ า สุดทา้ยใหต้รวจสอบรอยร่ัวหลงัการติดตั้ง 

หมำยเหตุ: หลงัจากการติดตั้งควรเปิดก๊อกน ้ าทิ้งไวอ้ยา่ง
นอ้ย 10 นาที แลว้ปิดวาลว์รอประมาณ 1 ชัว่โมง 
หลงัจากนั้นเปิดวาลว์น ้ าใหน้ ้ าไหลผา่นก๊อกน ้ าอยา่งนอ้ย 
10 นาที ก่อนเร่ิมใชเ้คร่ืองกรอง 

หมำยเหตุ: ควรใชไ้สก้รองน ้ าจาก PENTAIR เท่านั้น
เพือ่คุณภาพของน ้ าหลงักรอง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับประกนัเคร่ืองกรองน ้ า หากตรวจพบวา่ช้ินส่วน
หรืออะไหล่ไม่ไดม้าจากบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรท ำงำนผดิพลำด 
 

เกิดรอยร่ัวระหว่ำงกระบอกและฝำครอบเคร่ืองกรองน ้ำ : 

1. ปิดวาลว์น ้ าเขา้ และกดปุ่ มระบายแรงดนั 
 

2. น ายางโอริงออก ท าความสะอาดร่องบนกระบอก
และยางโอริงดว้ยผา้สะอาด หลงัจากนั้นใส่ยางโอริ
งกลบัเขา้ร่องและป้ายซิลิโคนบนยางโอริงโดยใช้
น้ิวปาดใหท้ัว่ ขนักระบอกกลบัโดยใชมื้อ (หา้มขนั
แน่นจนเกินไป) 

 

3. เปิดวาลว์น ้ าเขา้ ถา้ยงัสงัเกตเห็นรอยร่ัว หรือร่ัวใน
จุดอ่ืนๆ ควรปิดวาลว์น ้ าเขา้และติดต่อฝ่ายบริการ
เพน็เค 

 

เกิดรอยร่ัวที่ทำงท่อน ำ้เข้ำ/ ออก : 

1. ปิดวาลว์น ้ าเขา้ ส าหรับขอ้ต่อทองเหลือง ควรขนั
ดว้ยประแจใหแ้น่นขนาด ½ น้ิว 

 

2. เปิดวาลว์น ้ าเขา้ ถา้ยงัสงัเกตเห็นรอยร่ัว หรือร่ัวใน
จุดอ่ืนๆ ควรปิดวาลว์น ้ าเขา้และติดต่อฝ่ายบริการ
เพน็เค 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของเคร่ืองกรองน ำ้ 
 

1. ฝาครอบกระกอบเคร่ืองกรองน ้า Big Blue20 พร้อม
ปุ่ มระบายแรงดนั 

 

2. กระบอกเคร่ืองกรองน ้ า Big Blue20 
 

3. ยางโอริง 
 

4. ซิลิโคน 
 

5. ไสก้รองน ้ า 
 

6. ประแจขนักระบอกรุ่น SW-4 
 

7. ฉากยดึเคร่ืองกรองน ้ าพร้อมสกรู 8 ตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 



ไส้กรอง 

* ปริมาณในการกรองน ้าข้ึนอยูก่บัสภาพน ้าของแหล่งน ้า 

** อตัราการไหลของน ้าของไส้กรองรุ่น RFFE20-BB ค านวณท่ีประสิทธิภาพในการกรองสูงสุด 

 

รูป     

รุ่นไส้กรอง R30-20BB DGD-2501-20 CFB-PLUS-20BB RFFE20-BB 

ชนิด ไสก้รองพบัจีบ 

ผลิตจาก Polyester Fabric 

ไสก้รองละเอียด 

ผลิตจาก โพลีโพรพลีิน 

ไสก้รองคาร์บอนบล็อก 

ใชเ้ทคโนโลย ีFiberdyne 

ไสก้รองเหล็ก 

ควำมละเอยีดในกำร
กรอง 

30 ไมครอน ชั้นนอก 25 ไมครอน 

ชั้นใน 1 ไมครอน 

5 - 10 ไมครอน สูงสุด < 3 ppm 

ปริมำณในกำรกรอง
น ้ำ* 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ 189,000 ลิตร 

50,000 แกลลอน 

98,421 ลิตร 

26,000 แกลลอน 

อัตรำกำรไหลของน ้ำ 4.5 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
ชัว่โมง 

4.5 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
ชัว่โมง 

684 ลิตรต่อชัว่โมง 40 ลิตรต่อชัว่โมง** 

ใช้กับน ้ำบำดำล ได ้ ได ้ ได ้ ได ้



รูปตัวอย่ำงกำรติดตั้งท่อน ำ้เข้ำ/ ออก  

1. น ้ าประปา 

2. ถงัเก็บน ้ า 

3. ป๊ัม 

4. วาลว์ปิด-เปิดน ้ า 

5. BIG BLUE 20 

6.   บา้น
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Specification 
 

 Item Number: 150233 

 Model: 1” #20 Big Blue, HFPP w/PR* 

 Max. Dimension: 19 x 59 cm (7.45” x 23.22”) 

 Flow Rate: 55.5 lpm (15 gpm) 

 Max. Temperature: 37.7 °C (100°F) 

 Max. Pressure: 6.2 bar (90 psi) 

* Tested and Certified by NSF International 

 

Precaution 
 

Warning: Do not use with water that is microbiologically 
unsafe or of unknown quality without adequate disinfection 
before or after the system. 

Caution: Filter must be protected against freezing, which 
can cause cracking of the filter and water leakage. 

Caution: The rubber O-ring provides the water tight seal 
between the cap and the bottom of housing. 

It is important that the O-ring be properly seated in the 
groove above the threads of the housing or a water leak 
could occur. 

Caution: Because of the product’s limited service life and 
to prevent costly repairs or possible water damage, we 
strongly recommend that the bottom of all plastic housings 
be replaced every ten years. If the bottom of your housing 
has been in use for longer than this period, it should be 
replaced immediately. Date the bottom of any new or 
replacement housing to indicate the next recommended 
replacement date. 

Notes: 

 For cold water use only. 

 The contaminants or other substances removed or 
reduced by this water treatment device are not 
necessarily in your water. Ask your local water 
municipality for the water analysis or have your 
water tested by a lab. 

 Do not install where system will be exposed to 
direct sunlight. 

 Filter cartridge life varies depending on filter type, 
usage, and water conditions. 

 The replacement filter cartridge used with this 
system has a limited service life. Changes in taste, 
odor, or flow of the water being filtered indicate 
that the cartridge should be replaced. 

 Use only PENTAIR replacement cartridges. 



 This installation must comply with all applicable 
state and local regulations. 

 Use only Teflon® tape without adhesive backing to 
seal joints. Do not use pipe compound (pipe dope), 
sticks, or similar compounds; they contain 
petroleum derivatives which will cause crazing 
and cracking of the plastic in the filter housing. 

 Use only soap and water to clean filter housing 
and components. 

 Do not use aerosol sprays (bug spray, cleaning 
fluids, etc.) near the filter. They contain organic 
solvents which will cause crazing and cracking of 
the plastic in the filter housing. 

 After prolonged periods of non-use, such as a 
vacation, it is recommended that the system be 
flushed thoroughly. Let water run for 5-6 minutes 
before using. 

 Wear safety glasses during installation. 

 

Installation Instruction 

 

 

 

 

 

Suggested Installation of BIG BLUE20 

The recommended installation has a shut-off valve on the 
inlet side of the filter. The installation had shown uses PVC 
piping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installation 
 

1. Apply about three wraps of Teflon® tape in 
clockwise direction to pipe threads of each fitting. 

 

2. Attach mounting bracket to the cap before 
assembling the fittings. 

Note: Allow clearance space below housing to 
enable filter cartridge changes. 

 

3. Assemble all fittings. Place the cap properly by 
hand. Use a wrench to tighten firmly (DO NOT 
OVER TIGHTEN). 

 

4. Align filter assembly with ends of pipe, making 
certain cap opening marked “IN” is facing the 
incoming water supply. Assemble firmly. 

 

5. Slowly turn on water supply to the filter and 
depress the red pressure relief button on cap to 
release trapped air. Check for leaks. Open the 
nearest faucet and flush for 10 minutes, wait one 
hour, then flush again for 10 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



When To Change The Cartridge 
 

The life of the cartridge depends on the water volume used 
and the substances in the water. Normally the cartridges 
should be changed at every 6 months or less. Replace the 
cartridge sooner if the water pressure at the faucet begins 
to drop noticeably or if you notice changes in the taste, 
color or flow of filtered water. 
 

Filter Cartridge Replacement 

A. Turn off water supply to filter. Depress red 
pressure-relief button on top of filter. Use housing 
wrench to unscrew bottom of housing. Turn 
slowly to the left and support the housing and 
piping as you loosen the housing. 

Note: If turning off water supply to the filter will 
also turn off water supply to the rest of the home, 
be sure to fill bucket of water first to allow you to 
clean the housing after it has been removed. 

B. Pour out the water from the housing and remove 
and discard the old cartridge. Locate and remove 
large O-ring, wipe clean of lubricant. Rinse out 
bottom of housing and fill about 1/3 full with 
water. Add about 2 tablespoons of bleach and 
scrub cap and bottom of housing with non-
abrasive sponge or cloth. Rinse thoroughly. Check 
O-ring for damage. If cut, scratched or stretched, 
replace it with a new one. If the O-ring is in good 
condition, lubricate it with clean silicone grease, 
insert it back into groove and smooth into place 

with finger. Insert new cartridge over standpipe in 
bottom of housing. 

C. Screw bottom of housing onto the cap and hand-
tighten (DO NOT OVER TIGHTEN). Turn on 
water supply slowly to allow filter to fill with 
water. Depress rea pressure-relief button to release 
trapped air. Check for leaks before leaving 
installation. 

NOTE: After installation, flush the cartridge for 10 
minutes, wait one hour, and then flush again for 10 minutes 
before using the water. 

NOTE: Use only PENTAIR replacement cartridges for 
best results. Failure to use so, will void your warranty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troubleshooting 
 

Leaks between cap and bottom of housing: 

1. Turn off water supply and depress pressure-relief 
button. 

2. Clean and lubricate O-ring with silicone grease. 
Also, clean the groove where the O-ring seats with 
a clean cloth. Replace O-ring back in groove 
above threads. Screw bottom of housing back on 
cap securely by hand (DO NOT OVER 
TIGHTEN). 

3. Turn on water supply. If leaks persist, or if there 
are other leaks on the system, turn off water 
supply. Call Pen K’s service department. 

 

Leaks on inlet/ outlet connections: 

1. Turn off water supply. For brass fittings, tighten 
nut 1/2 – turn with wrench. 

2. Turn on water supply. If leaks persist, or if there 
are other leaks on the system, turn off water 
supply. Call Pen K’s service department. 

 

 

 

 

 

 

Replacement Parts 
 

1. BIG BLUE20 Cap, 1 – inch HEPP blue with 
pressure – relief  

 

2. BIG BLUE20 heavy duty housing 
 

3. O-ring 
 

4. Silicone 
 

5. Cartridge 
 

6. Wrench SW-4 
 

7. Mounting Bracket included 8 units of screw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Replacement Parts 

* Cartridge capacity is approximate and varies depending on conditions. 

** Flow rate calculation is based on highest level of iron reduction of RFFE20-BB cartridge. 

 

 

Cartridge      

Model R30-20BB DGD-2501-20 CFB-PLUS-20BB RFFE20-BB 

Media Pleated Polyester Fabric Pure 100% 

Polypropylene 

Modified Molded Blocks 
Fiberdyne 

Manganese Iron 
Reduction 

Substances 
Reduction 

30 Microns Pre-filter: 25 Microns 

Post-filter: 1 Microns 

5 - 10 Microns Max. Iron Reduction  

< 3 ppm 

Filter Capacity* - - 189,000 Liters 

50,000 Gallons 

98,421 Liters 

26,000 Gallons 

Flow Rate 4.5 m3/ hr 4.5 m3/ hr 684 L/ hr 40  L/ hr ** 

ใช้กับน ้ำบำดำล Yes Yes Yes Yes 



Installation Diagram 

1. Water Supply 

2. Tank 

3. Pump 

4. Stop Valve 

5. BIG BLUE20  

6. House 
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น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยโดย 
บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทรดดิง้ จ ำกัด 
เลขที่ 1000/63-64 อำคำร พ.ีบี.ทำว์เวอร์ 
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 
PEN K LIFE 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 
ศูนย์บริกำร: โทร: 02-817-8999  โทรสำร: 02-464-1600 
E-mail address: service@penk.co.th 
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