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วิธีการใช้งานคู่มือ 

คู่มือการใชง้านถูกออกแบบเพ่ือเป็นการแนะน าวิธีการติดตั้งและเร่ิมต้นการใช้งาน

ของ KC-1054 Central Water Treatment System พร้อมวาลว์อตัโนมัติ Fleck 5600 

controller 

คู่มือเล่มน้ีจะแนะน าวิธีการติดตั้งพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการติดตั้งท่ีหนา้งานจริง อาจมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างได ้และผูท่ี้ท  าการติดตั้งจะตอ้งมี 

 มีความเขา้ใจการใชง้านวาลว์อตัโนมติั ของ The Fleck brand valves 

 มีความรู้เกีย่วกบัสภาพน ้ าและสามารถตั้งค่าท่ีเหมาะสมของเคร่ือง

กรองน ้าได ้

 มีทกัษะพ้ืนฐานเกีย่วกบัระบบน ้าและป๊ัมน ้า 

สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยู่ในคู่มือ 

ค าเตือน : หากไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของคู่มือ อาจท าใหเ้กดิการ 

บาดเจ็บ หรือเกดิความเสียหายของอุปกรณ์ 

 

ข้อมูลความปลอดภัยและค าเตือนทั่วไป 

กระแสไฟฟ้า 

 การเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 

 ใชอุ้ปกรณ์แปลงไฟ AC ท่ีจดัมาใหเ้ท่านั้น 

 ตอ้งต่อสายดิน 

 ควรถอดปลัก๊ของอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออก เม่ือต้องการตัดระบบ

ไฟฟ้า 

ทางกลไก 

 ห้ามใช้สารหล่อล่ืนท่ีท าจากปิโตเลียม เช่น วาสลีน น ้ ามัน หรือ

น ้ามนัหล่อล่ืนไฮโดรเจนคาร์บอน ควรใชเ้ฉพาะ สารหล่อล่ืนซิลิโคน 

100% เท่านั้น 

 ถ้าข้อต่อเป็นพลาสติก ควรขันให้แน่นด้วยมือเท่านั้น ในกรณีท่ีมี 

โอริง ไม่ควรใชเ้ทปพนัท่อเพราะจะท าให้น ้ าร่ัวได้ ไม่ควรใช้ประแจ

หรือคีมขนั 

 ระบบประปาทั้งหมดตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑท์อ้งถ่ิน 

 การเช่ือมใกล้ท่อระบายน ้ า ควรท าให้เสร็จก่อนท่ีจะท าการต่อท่อ

ระบายน ้า เน่ืองจากความร้อนท่ีมากเกนิไปจะท าใหเ้กดิความเสียหาย

ต่อวาลว์  

 หา้มใชต้ะก ัว่ในการเช่ือม 

 ห้ามใช้อุปกรณ์ค ้ าน ้ าหนักกบัระบบท่ีต าแหน่งข้อต่อของวาล์ว

ควบคุม ท่อประปา และ หรือท่อบายพาส 

 ไม่แนะน าให้ใช้กาวยาแนวกบัท่อ ใช้เทปพนัเกรียว Teflon1ในการ

เช่ือมต่อ 

 Teflon1 เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของ E.I. dePont de Nemours 

ทัว่ไป 

 สังเกตทุกค าเตือนท่ีปรากฏอยู่ในคู่มือ 

 ควรวางถงักรองในแนวตั้ง ห้ามคว  ่าหรือท าถังตก กรณีถ้าคว  ่าถังจะ

ท าใหส้ารกรองเขา้ไปในวาลว์ 

 อุณหภูมิขณะการใชง้านอยู่ระหว่าง 1-49 ๐C 

 อุณหภูมิของน ้าอยู่ระหว่าง 1-43 ๐C 

 แรงดนัน ้า 20-125 psi (1.38-8.61 bar) 

 ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องทอ้งถ่ินส าหรับการทดสอบน ้า หา้มกรองน ้ า

ท่ีมีจุลินทรียอ์นัตรายหรือน ้าท่ีไม่ทราบคุณภาพ 

 เม่ือเติมสารกรองลงในถงั หา้มเปิดวาลว์น ้าจนสุด เติมสารกรองลงใน

ถงัอย่างชา้ๆเพ่ือป้องกนัการสูญเสียสารกรอง 

 เม่ือท าการติดตั้งการเช่ือมต่อท่อน ้า (ท่อบายพาส ท่อรวม) ให้ต่อกบั

ระบบประปาก่อน ช้ินส่วนท่ีร้อนต้องท าให้เย็นตัวลงก่อน และ

ช้ินส่วนท่ีเป็นซีเมนตต์อ้งรอให้แข็งตัวกอ่นท่ีจะติดตั้งกบัช้ินส่วนท่ี

เป็นพลาสติก 

 หา้มใชส้ารเคมี หรือตวัท าละลายกบัโอริง แหวนสกรู หรือวาลว์ 

ค าเ ตือน :  วาล์วหรือช้ินส่วนของถังถูกประกอบและขันเพ่ือให้ได้ 

                           แรงบิดเฉพาะจากโรงงาน แรงขันท่ีมากเกินไปอาจส่งผลต่อ                             

                          วาล์ว การทดสอบและการจัดวางถัง ซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อถัง  

                          และ โอริง 

ค าเตือน : อันตรายจากน ้ าหนักท่ีมากเกนิไป ควรใช้ 2 คนข้ึนไปในการ 

                          เคล่ือนย้ายและการติดตั้งระบบ ข้อควรระวงัอาจท าให้ เกดิการ 

                          บาดเจ็บได ้

 

คุณลักษณะของเคร่ืองกรองน ้า 

KC-1054 Central Water Treatment System ถูกออกแบบส าหรับการกรองน ้ าใช ้

สามารถกรองส่ิงสกปรกและสารแขวนลอยท่ีอยู่ในน ้ า ไม่สามารถใช้กบัน ้ าท่ีมี

จุลินทรีย์ท่ี เป็นอันตราย หรือน ้ าท่ีไม่ทราบคุณภาพ KC-1054 Central Water 

Treatment System มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

- รูปแบบกะทดัรัดใชพ้ื้นท่ีในการติดตั้งนอ้ย 

- โปรแกรมควบคุมอย่างง่ายสามารถยืดหยุ่นเวลาส าหรับการล้างท า

ความสะอาดอตัโนมติั (automatic backwash) 

- การท างานของการล้างท าความสะอาด จะล้างท าความสะอาด

อตัโนมติัตามเวลาท่ีตั้งไว ้และผูใ้ชส้ามารถปรับการลา้งไดด้ว้ยตนเอง 

 



คุณสมบัตขิองระบบเคร่ืองกรองน ้า 

 

รหสัรุ่น KC-1054 
ขนาดของถงัใส่สาร  10” x 10” 
รุ่นของวาลว์ Fleck 5600 Filter Valve 
วาลว์ควบคุมเวลา Electro-mechanical 12-วนั 
ขนาดของท่อน ้าเขา้/ออก 1” BSP 
ขนาดของท่อน ้าท้ิง ½” NPT 
แรงดนัน ้า 20-125 psi (1.3-8.61 bar) 
อตัราการไหลของน ้าในการท างาน 0.6-1.0 m3/h (2.7-4.4 gpm)  
อตัราการไหลของของในการลา้งท าความสะอาด 7.6 gpm 
อุณหภูมิในการท างาน 1-49 ๐C 
อุณหภูมิของน ้า 1-43 ๐C 
ระยะเวลาของรอบการลา้งท าความสะอาด 40 นาที 
ช่วงเวลาส าหรับการลา้งท าความสะอาด 1-12 วนั 
เวลาท่ีเร่ิมตน้การลา้งท าความสะอาด 12:00 am 
อุปกรณ์จ่ายไฟ (Power supply) 220V/50Hz 
พ้ืนท่ีในการติดตั้ง กวา้ง 12” x ยาว 24” x สูง 65” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนทีก่ารตดิตั้ง 

สภาพของสถานท่ีท่ีจะท าการติดตั้งระบบเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก จึงจะตอ้งเป็นดงัน้ี 

 พ้ืนท่ีท่ีติดตั้ง ควรมีพ้ืนผิวเรียบสม ่าเสมอ 

 หอ้งท่ีมีขนาดเพียงพอต่อการเขา้ไปซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

 อุปกรณ์จ่ายไฟมีความเสถียร เพ่ือใชใ้นการควบคุมการท างาน 

 จ านวนท่อน้อยท่ีสุดท่ีเข้าสู่เคร่ืองท าน ้ าร้อน 10 ฟุต ( 3 เมตร) เพ่ือ

ป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของน ้าท่ีจะเขา้สู่ระบบ 

 พ้ืนท่ีของท่อระบายน ้าอยู่ใกลก้บัท่ีระบายน ้า 

 ตอ้งท าตามกฎเกณฑข์องรัฐในการติดตั้งระบบ 

 วาล์วถูกออกแบบส าหรับการเย้ืองตัวของท่อประปาส ารอง ไม่

รองรับน ้าหนกัของระบบท่ีอยู่บนท่ีประปา 

 ต้องแน่ใจว่าท่อ ท่ี ถูกเช่ือมเย็นตัว  ก่อนท่ีจะท าการติดตั้ งวาล์ว

พลาสติกเขา้กบัท่อประปา 

 อุณหภูมิท่ีเยน็หรือร้อนเกนิไปจะท าใหว้าลว์หรือตวัควบคุมเกดิความ

เสียหาย อุณหภูมิท่ีจุดเยือกแข็งจะท าให้น ้ าแข็งตัวภายในวาล์ว ซ่ึง

เป็นความเสียหายทางด้านกายภาพของช้ินส่วนท่ีอยู่ภายใน และ

สามารถเกดิข้ึนกบัท่อประปาไดเ้ช่นกนั 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง 

ควรติดตั้งตามขั้นตอนโดยบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม อ่านคู่มือการติดตั้ง

และใชง้านอย่างระมดัระวงั 

 



การติดตั้ง 

 วาง  KC-1054 system  ในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการท าการติดตั้ง 

 ปิดระบบน ้า 

 ต่อท่อเขา้และออกของระบบโดยใชท่้อท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง

ท่ีพอเหมาะ 

 ตดัสายยางตามความยาวท่ีต้องการ ต่อสายยางเข้ากบัสายท่อ

ระบายน ้าของระบบและรัดดว้ยห่วงท่อ ท่ีปลายท่อต่อไปท่ีท่อ

ระบายน ้าและรัดใหแ้น่น 

 ตรวจสอบว่าอุปกรณ์จ่ายไฟและแรงดันไฟตรงกบัความ

ตอ้งการของระบบ 

 ติดตั้ งวาล์วท่ีควบคุมด้วยมือท่ีท่อเข้าและท่อออกของ KC-

1054 system . Bypass valve ดังนั้นจะสามารถใช้น ้ าได้ปกติ

โดยจะไม่มีผลกระทบในระหว่างการซ่อมบ ารุง 

 

วิธีต่อสายท่อระบายน ้า 

หมายเหตุ : หลกัมาตรฐานการคา้แสดงอยู่ท่ีน้ี อาจจะมีการเปล่ียนแปลงค าแนะน า 

ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินกอ่นท าการติดตั้ง 

1. เคร่ืองกรองควรอยู่บนพ้ืนและสูงไม่เกนิ 20 ฟุต ( 6.1 เมตร) จากท่อ

ระบายน ้า ใชข้อ้ต่อ (adapter fitting) ท่ีเหมาะสมในการต่อเข้ากบัท่อ

พลาสติก ½ น้ิว เพ่ือเช่ือมต่อสายท่อระบายน ้าของวาลว์ควบคุม 

2. สายท่อระบายน ้ าจะถูกยกให้สูง แต่ปลายสายท่ีโล่งจะต ่ากว่าระดับ

ของวาล์วควบคุม ท่ีปลายสายท่อระบายน ้ าท  าห่วงขนาด 7 น้ิว (18 

เซนติเมตร) ใตห่้วงจะเป็นระดบัเดียวกนักบัสายท่อระบายน ้ า ซ่ึงเป็น

การจดัเตรียมใหพ้อเหมาะกบัท่อพกัน ้า ผูกหรือพนัสายท่อให้ตรงกบั

ต าแหน่งท่อระบายน ้า โดยให้มีช่องว่างอากาศระหว่างปลายสายน ้ า

และท่อน ้าท้ิงอย่างนอ้ย 1 ½ น้ิว  

3. เม่ือน ้าจากท่อระบายน ้าไหลลงสู่ขา้งบนสายท่อน ้ าท้ิง sink-type trap 

จะถูกใชง้าน 

4. ควรผูกปลายสายท่อระบายน ้า เพ่ือป้องกนัการเคล่ือนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน : หา้มสอดสายท่อระบายน ้าเขา้โดยตรงกบัสายท่อน ้าท้ิงหรือ  

                                 trap (รูปท่ี 2) ต้องมีช่องว่างของอากาศระหว่างสายท่อ           

                                 ระบายน ้ากบัท่อน ้าเสีย เพ่ือป้องกนัการไหลกลบัของน ้าท้ิง 

ขั้นตอนเร่ิมต้นการท างานและการตั้งโปรแกรม 

หมายเหตุ : การเช่ือมต่อและความเสถียรของอุปกรณ์จ่ายไฟมีความส าคัญส าหรับ

การใช้งาน KC-1054 System ในกรณีเกดิความขัดข้องของกระแสไฟฟ้าในขณะ

การท างาน จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเวลาเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าระบบท างานตามโปรแกรมเร่ิมตน้ 

ในระบบน้ี ตวัควบคุมเวลาพ้ืนฐาน (time-based controller) จะถูกใช้งาน ระบบจะ

เร่ิมต้นการล้างท าความสะอาดอัตโนมัติ (automatic backwash) เม่ือเวลาปัจจุบัน 

(12.00 am) ท่ีจะมาถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เสียบปลั๊กและมองเข้าไปใน sight hole ข้างหลังของมอเตอร์ เพ่ือ

ตรวจสอบว่าเคร่ืองก  าลงัท างาน 

การตั้งวันส าหรับการล้างท าความสะอาด 

หมุน skipper wheel จนกระทัง่เข็มสีแดงช้ีท่ีเลข “1” เล่ือนแทบ skipper wheel ออก

ภายนอก เพ่ือน า trip finger ยื่นออกมา 

 1 แถบเท่ากบั 1 วนั 

 Finger ท่ีต าแหน่งเข็มสีแดง คือเวลากลางคืน 

 จะหมุนตามเข็มนาฬิกา เข็มสีแดง การยืดหรือหด finger เพ่ือ

ออกแบบเวลาการลา้งท าความสะอาด 

การตั้งเวลาปัจจุบัน 

กดปุ่มตั้งเวลาสีแดงค้างไวแ้ละหมุนเกยีร์ 24 ชั่วโมง จนกระทั่งได้เวลาปัจจุบัน 

จากนั้นจึงปล่อยปุ่มสีแดง 

การเติมสารในถังกบัน า้ 

หมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกาไปท่ีต าแหน่งล้างท าความสะอาดจนได้ยินดัง “คลิก” 

แสดงว่าเร่ิมตน้การใชง้าน 

การเติมสารในถังกบัน า้   

A: ในขณะท่ีตัวควบคุมอยู่ในรอบของการล้างท าความสะอาด เปิดวาล์วของ

น ้าประปาอย่างชา้ๆประมาณ ¼ ของต าแหน่งท่ีเปิด 

 ค าเตือน : ถา้เปิดเร็วและมากเกนิไปสารกรองอาจจะออกจากถังไป  

                                  ยงัวาลว์หรือท่อประปาได้  ในการเปิดท่ีต าแหน่ง ¼  คุณควร 

                                 ได้ยินเสียงอากาศไหลออกจากวาล์วของท่อระบายน ้ าอย่าง 

                                  ชา้ๆ 



B: เม่ืออากาศถูกก  าจัดออกจากถังเกบ็สาร (น ้ าจากท่อระบายน ้ าจะด้วยอัตราการ

ไหลท่ีคงท่ี) เปิดวาลว์ของแหล่งจ่ายหลกัใหสุ้ดจะเป็นการก  าจดัอากาศคร้ังสุดทา้ย 

C: ใหน้ ้าไหลไปยงัท่อระบายน ้ า จนกระทั้งน ้ าไหลออกจากท่อระบายน ้ าออกจน

หมด 

D: ปิดน ้าประปา และปล่อยระบบท้ิงไวป้ระมาณ 5 นาที เพ่ือเป็นการไล่อากาศออก

จากถงั 

F: เปิดกอ๊กน ้าประปาหลงัเคร่ืองกรอง เปิดกอ๊กน ้าจนกระทั้งน ้ าหมด ขณะน้ีระบบ

แลว้         

 

 

E: หมุนลูกบิดไปยงัต าแหน่ง Service 

 

ปัญหาของการท างาน 

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข 

เวลาของวนัไม่ถูกตอ้ง a. เกดิความผิดพลาดจากกระแสไฟฟ้า a. ตั้งเวลาใหม่ตามคู่มือ 
ตวัควบคุมไม่ลา้งท าความสะอาดอตัโนมติั a. ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ Power adapter หรือมอเตอร์  

b. มอเตอร์เกดิความเสียหาย  
a. เช่ือมต่อ power และตั้งเวลาใหม่ 
b. เปล่ียนมอเตอร์(ติดต่อผูแ้ทนจ าหน่าย) 

การควบคุมการลา้งท าความสะอาดผิดเวลา a. การตั้งค่าตวัควบคุมไม่ถูกตอ้ง a. ตั้งเวลาใหม่ตามคู่มือ 
อตัราการไหลของการลา้งท าความสะอาดต ่า a. มีส่ิงแปลกปลอมภายในวาลว์ a. ถอดตวัควบคุมท่อระบายน ้ า ตรวจสอบและก  าจัดส่ิง

แปลกปลอม 
แรงดนัน ้าต ่า a. เคร่ืองกรองอุดตนั 

b. หวัจ่ายภายใน (Internal distribution) อุดตนั 
a. เร่ิมตน้การลา้งท าความสะอาด เพ่ือท าความสะอาดส่ิง
สกปรก 
b. ถอดและท าความสะอาดหวัจ่าย (distributor) 

 

ระยะเวลาและเง่ือนไขการรับประกัน 

ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับประกนัในเร่ืองของข้อบกพร่องของวสัดุ และการท างาน

เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัซ้ือสินค้า การรับประกนัสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึง

อุปกรณ์เสริมท่ีเกดิความเสียหายในระหว่างการใชง้าน (แท่น , โอริง, และอ่ืนๆ)  

 

*หลกัฐานการซ้ือ 

 

ต้องใช้งานอุปกรณ์ตามเง่ือนไขให้สอดคล้องตามค าแนะน าของ PEN K ในการ

รับประกนัสินค้าจะไม่รับประกนั ในกรณี ท่ีอุปกรณ์ถูกดัดแปรง ซ่อม หรือ 

ปรับเปล่ียนโดยบุคคลท่ีไม่ได้รับอ านาจจาก PEN K ถ้าพบความเสียหายจาก

ช้ินส่วนท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด คุณควรแจ้งช่างเทคนิค

ของ PEN K ตามเบอร์โทรศพัทข์า้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN K จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกดิจาก อุบัติเหตุ ไฟ อาหารแช่แข็ง 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การใชง้านท่ีผิดลกัษณะ การใช้งานท่ีผิดวตัถุประสงค ์

ความประมาท Oxidation agent ( เช่น คลอรีน, โอโซน, คลอโรมีน และ

สารประกอบอ่ืนๆ) การสับเปล่ียน การติดตั้ง การท างานท่ีขดัแยง้ค าแนะน า การใช้

งานของอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบท่ีไม่เหมาะสมกบัคุณสมบติัของ PEN K 

 

ขอค าปรึกษาโดยโทรติดต่อผูจ้ัดจ  าหน่ายท้องถ่ิน หรือเขียนจดหมายถึง PEN K 

ส าหรับเร่ืองการรับประกนัและขอ้มูลทางดา้นการบริการ 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยโดย 
บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทรดดิง้ จ ำกัด 
เลขที่ 1000/63-64 อำคำร พ.ีบี.ทำว์เวอร์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวง
คลองตันเหนือ 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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