
Model: SFT-1054-56SEM 
WATER SOFTENER 
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วธีิการใช้งานคู่มือ 

คู่มือการใช้งานถูกออกแบบเพ่ือเป็นการแนะน าวิธีการติดตั้งและเร่ิมตน้การใช้

งานของ PNR-SFT-1-1054-56SEM Water Softening พร้อมวาล์วอตัโนมติั 

Fleck 5600 controller 

คู่มือเล่มน้ีจะแนะน าวิธีการติดตั้งพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการติดตั้งท่ีหน้างานจริง อาจมี

การเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างได ้และผูท่ี้ท  าการติดตั้งจะตอ้งมี 

 มีความเขา้ใจการใชง้านวาลว์อตัโนมติั ของ The Fleck brand valves 

 มีความรู้เก่ียวกบัสภาพน ้ าและสามารถตั้งค่าท่ีเหมาะสมของเคร่ือง

กรองน ้าได ้

 มีทกัษะพ้ืนฐานเก่ียวกบัระบบน ้าประปา 
 

สัญลกัษณ์ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 

ค าเตือน : หากไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของคู่มือ อาจท าให้เกิดการ

บาดเจบ็ หรือเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ 
 

ข้อมูลความปลอดภัยและค าเตือนทัว่ไป 

กระแสไฟฟ้า 

 การเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 

 ใชอุ้ปกรณ์แปลงไฟ AC ท่ีจดัมาให้เท่านั้น 

 ตอ้งต่อสายดิน 

 ควรถอดปลัก๊ของอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออก เม่ือตอ้งการตดัระบบ

ไฟฟ้า 

ทางกลไก 

 ห้ามใช้สารหล่อล่ืนท่ีท าจากปิโตเลียม เช่น วาสลีน น ้ ามัน หรือ

น ้ามนัหล่อล่ืนไฮโดรเจนคาร์บอน ควรใชเ้ฉพาะ สารหล่อล่ืนซิลิโคน 

100% เท่านั้น 

 ถา้ขอ้ต่อเป็นพลาสติก ควรขนัให้แน่นดว้ยมือเท่านั้น ในกรณีท่ีมีโอ-

ริง ไม่ควรใช้เทปพนัท่อเพราะจะท าให้น ้ าร่ัวได้ ไม่ควรใช้ประแจ

หรือคีมขนั 

 ระบบประปาทั้งหมดตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑท์อ้งถ่ิน 

 การเช่ือมใกล้ท่อระบายน ้ า ควรท าให้เสร็จก่อนท่ีจะท าการต่อท่อ

ระบายน ้า เน่ืองจากความร้อนท่ีมากเกินไปจะท าให้เกิดความเสียหาย

ต่อวาลว์  

 ห้ามใชต้ะกัว่ในการเช่ือม 

 ห้ามใช้อุปกรณ์ค ้ าน ้ าหนักกับระบบท่ีต าแหน่งข้อต่อของวาล์ว

ควบคุม ท่อประปา และ หรือท่อบายพาส 

 ไม่แนะน าให้ใช้กาวยาแนวกบัท่อ ใช้เทปพนัเกรียว Teflon1ในการ

เช่ือมต่อ 

 Teflon1 เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของ E.I. dePont de Nemours 

ทัว่ไป 

 สงัเกตทุกค าเตือนท่ีปรากฏอยูใ่นคู่มือ 

 ควรวางถงักรองในแนวตั้ง ห้ามคว  ่าหรือท าถงัตก กรณีถ้าคว  ่าถงัจะ

ท าให้สารกรองเขา้ไปในวาลว์ 

 อุณหภูมิขณะการใชง้านอยูร่ะหวา่ง 1-49 ๐C 

 อุณหภูมิของน ้าอยูร่ะหวา่ง 1-43 ๐C 

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

 ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องทอ้งถ่ินส าหรับการทดสอบน ้ า ห้ามกรองน ้ า

ท่ีมีจุลินทรียอ์นัตรายหรือน ้าท่ีไม่ทราบคุณภาพ 

 เม่ือเติมสารกรองลงในถงั ห้ามเปิดวาลว์น ้าจนสุด เติมสารกรองลงใน

ถงัอยา่งชา้ๆเพ่ือป้องกนัการสูญเสียสารกรอง 

 เม่ือท าการติดตั้งการเช่ือมต่อท่อน ้ า (ท่อบายพาส ท่อรวม) ให้ต่อกบั

ระบบประปาก่อน ช้ินส่วนท่ีร้อนต้องท าให้เย็นตัวลงก่อน และ

ช้ินส่วนท่ีเป็นซีเมนตต์อ้งรอให้แข็งตวัก่อนท่ีจะติดตั้งกบัช้ินส่วนท่ี

เป็นพลาสติก 

 ห้ามใชส้ารเคมี หรือตวัท าละลายกบัโอริง แหวนสกรู หรือวาลว์ 
 

ค าเตือน : วาล์วหรือช้ินส่วนของถังถูกประกอบและขนัเพ่ือให้ได้

แรงบิดเฉพาะจากโรงงาน แรงขนัท่ีมากเกินไปอาจส่งผลต่อวาล์ว 

การทดสอบและการจดัวางถงั ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อถงั และโอริง 
 

ค าเตือน: อนัตรายจากน ้ าหนกัท่ีมากเกินไป ควรใช้ 2 คนข้ึนไป ใน

การเคล่ือนยา้ยและการติดตั้งระบบ ขอ้ควรระวงัอาจท าให้เกิดการ

บาดเจบ็ได ้

 



3 

คุณลกัษณะของเคร่ืองกรองน า้ 

PNR-SFT-1-1054-56SEM Water Softener ถูกออกแบบส าหรับเพ่ือก าจดัความ

กระด้าง ไม่สามารถใช้กับน ้ าท่ีมีจุลินทรียท่ี์เป็นอนัตราย หรือน ้ าท่ีไม่ทราบ

คุณภาพ PNR-SFT-1-1054-56SEM Water Softener มีคุณลกัษณะดงัน้ี 

- รูปแบบกะทดัรัดใชพ้ื้นท่ีในการติดตั้งนอ้ย 

- โปรแกรมควบคุมอย่างง่ายสามารถยืดหยุ่นเวลาส าหรับการล้างท า

ความสะอาดอตัโนมติั (automatic backwash) 

- การท างานของการล้างท าความสะอาด จะล้างท าความสะอาด

อตัโนมติัตามเวลาท่ีตั้งไว ้และผูใ้ชส้ามารถปรับการลา้งไดด้ว้ยตนเอง 
 

คุณสมบัตขิองระบบเคร่ืองกรองน า้ 
 

รหสัรุ่น PNR-SFT-1-1054-56SEM 
ขนาดของถงัใส่สาร  10” x 54” 
รุ่นของวาลว์ Fleck 5600 SEM 
ปริมาณของเรซ่ิน 41 L 
ถงัเก็บเกลือ 60 kg 
ช่วงของความดนัระหวา่งการท างาน 1.38-5.86 bar (20-85 psi) 
อตัราการไหลของน ้าในการท างาน 1.2-1.5 m3/h (5.4-6.5 gpm) 
อตัราการไหลของน ้าทิ้ง 2.4 gpm  
อุณหภูมิในการท างาน 2-49 ๐C 
อุณหภูมิของน ้า 1-43 ๐C 
ขนาดของท่อน ้าเขา้/ออก 1” BSP 
ขนาดของท่อระบายน ้า ½” 
ขนาดของท่อน ้าเกลือ 3/8” 
อุปกรณ์จ่ายไฟ (Power supply) 220V/50Hz 

220V/60Hz 
พ้ืนท่ีในการติดตั้ง ถงัเก็บสาร: 

 300 mm D x 1600 mm H 
ถงัน ้าเกลือ: 
390 x 390 x 900 (L x W x H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นทีก่ารตดิตั้ง 

สภาพของสถานท่ีท่ีจะท าการติดตั้งระบบเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก จึงจะตอ้งเป็นดงัน้ี 

 พ้ืนท่ีท่ีติดตั้ง ควรมีพ้ืนผิวเรียบสม ่าเสมอ 

 ห้องท่ีมีขนาดเพียงพอต่อการเขา้ไปซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

 อุปกรณ์จ่ายไฟมีความเสถียร เพ่ือใชใ้นการควบคุมการท างาน 

 จ านวนท่อน้อยท่ีสุดท่ีเขา้สู่เคร่ืองท าน ้ าร้อน 10 ฟุต ( 3 เมตร) เพ่ือ

ป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของน ้าท่ีจะเขา้สู่ระบบ 

 พ้ืนท่ีของท่อระบายน ้าอยูใ่กลก้บัท่ีระบายน ้า 

 ท่อน ้าควรต่อเขา้กบั วาลว์เปิด-ปิดหรือบายพาสวาลว์ 

 ตอ้งท าตามกฎเกณฑข์องรัฐในการติดตั้งระบบ 

 วาล์วถูกออกแบบส าหรับการเยื้องตัวของท่อประปาส ารอง ไม่

รองรับน ้าหนกัของระบบท่ีอยูบ่นท่ีประปา 

 ต้องแน่ใจว่าท่อท่ีถูกเช่ือมเย็นตัว ก่อนท่ีจะท าการติดตั้ งวาล์ว

พลาสติกเขา้กบัท่อประปา 

อุณหภูมิท่ีเยน็หรือร้อนเกินไปจะท าให้วาล์วหรือตวัควบคุมเกิดความเสียหาย 

อุณหภูมิท่ีจุดเยือกแข็งจะท าให้น ้ าแข็งตวัภายในวาล์ว ซ่ึงเป็นความเสียหาย

ทางด้านกายภาพของช้ินส่วนท่ีอยู่ภายใน และสามารถเกิดข้ึนกบัท่อประปาได้

เช่นกนั 

 

แผนผงัของการตดิตั้ง 
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ขั้นตอนการตดิตั้ง 
 

ควรติดตั้งตามขั้นตอนโดยบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม อ่านคู่มือการติดตั้งและ

ใชง้านอยา่งระมดัระวงั 
 

การตดิตั้ง 

 วางระบบ Water Softener  ในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการท าการติดตั้ง 

 ปิดระบบน ้า 

 ต่อท่อเข้าและออกของระบบโดยใช้ท่อท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางท่ี

พอเหมาะ 

 ตดัสายยางตามความยาวท่ีตอ้งการ ต่อสายยางเขา้กบัสายท่อระบายน ้ า

ของระบบและรัดดว้ยห่วงท่อ ท่ีปลายท่อต่อไปท่ีท่อระบายน ้ าและรัด

ให้แน่น 

 ตรวจสอบว่าอุปกรณ์จ่ายไฟและแรงดนัไฟตรงกบัความตอ้งการของ

ระบบ 

 ติดตั้งวาล์วท่ีควบคุมด้วยมือท่ีท่อเขา้และท่อออกของระบบ Water 

Softener. แนะน าให้ติดตั้งบายพาสวาล์วระหว่างท่อเขา้และท่อออก 

เพ่ือท่ีจะสามารถใช้น ้ าไดป้กติโดยจะไม่มีผลกระทบในระหว่างการ

ซ่อมบ ารุง 
 

วธีิต่อสายท่อระบายน า้ 

หมายเหตุ : หลักมาตรฐานการค้าแสดงอยู่ท่ีน้ี อาจจะมีการเปล่ียนแปลง

ค าแนะน า ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินก่อนท าการติดตั้ง 

1. เคร่ืองกรองควรอยูบ่นพ้ืนและสูงไม่เกิน 20 ฟุต ( 6.1 เมตร) จากท่อ

ระบายน ้ า ใช้ขอ้ต่อ (adapter fitting) ท่ีเหมาะสมในการต่อเขา้กบัท่อ

พลาสติก ½ น้ิว เพ่ือเช่ือมต่อสายท่อระบายน ้าของวาลว์ควบคุม 

2. สายท่อระบายน ้ าจะถูกยกให้สูง แต่ปลายสายท่ีโล่งจะต ่ากว่าระดบั

ของวาล์วควบคุม ท่ีปลายสายท่อระบายน ้ าท  าห่วงขนาด 7 น้ิว (18 

เซนติเมตร) ใตห่้วงจะเป็นระดบัเดียวกนักบัสายท่อระบายน ้ า ซ่ึงเป็น

การจดัเตรียมให้พอเหมาะกบัท่อพกัน ้ า ผูกหรือพนัสายท่อให้ตรงกบั

ต าแหน่งท่อระบายน ้ า โดยให้มีช่องว่างอากาศระหว่างปลายสายน ้ า

และท่อน ้าทิ้งอยา่งนอ้ย 1 ½ น้ิว  

3. เม่ือน ้ าจากท่อระบายน ้ าไหลลงสู่ขา้งบนสายท่อน ้ าทิ้ง sink-type trap 

จะถูกใชง้าน 

4. ควรผกูปลายสายท่อระบายน ้า เพ่ือป้องกนัการเคล่ือนไหว 

 
 

ค าเตือน : ห้ามสอดสายท่อระบายน ้าเขา้โดยตรงกบัสายท่อน ้ าทิ้งหรือ 

trap (รูปท่ี 1) ตอ้งมีช่องว่างของอากาศระหว่างสายท่อระบายน ้ ากบั

ท่อน ้าเสีย เพ่ือป้องกนัการไหลกลบัของน ้าทิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่อระบายน ้ า 

ช่องวา่งของอากาศ 

รูปท่ี 1 การเช่ือมต่อสายท่อระบายน ้า 
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ขั้นตอนเร่ิมต้นการท างานและการตั้งโปรแกรม 
 

โปรแกรมของ Water softener และขั้นตอนการเร่ิมตน้ใชง้านควรจะถูกท าโดยบุคคลท่ีท าการติดตั้งเคร่ืองโดยเฉพาะ ซ่ึงขั้นตอนต่างๆจะไม่ไดแ้สดงอยูใ่นคู่มือเล่มน้ี 
 

ปัญหาของการท างาน 

ปัญหา สาเหต ุ วิธีแก้ไข 

1. Softener ไม่ท ำกำร regenerate A. อุปกรณ์จ่ำยไฟภำยนอกส ำหรับ Softener เกิดควำมขดัขอ้ง และอุปกรณ์
จ่ำยไฟภำยในไม่ท ำงำน 

A.แน่ใจวำ่อุปกรณ์จ่ำยไฟไม่เกิดควำมขดัขอ้ง(ตรวจสอบฟิวส์,เตำ้รับ และ
สวทิซ์ไฟ) เปล่ียนอุปกรณ์จ่ำยไฟภำยใน 

B.อุปกรณ์จบัเวลำลม้เหลว B.เปล่ียนอุปกรณ์จบัเวลำ 

C.มอเตอร์ขบัเคล่ือนของวำลว์ควบคุมลม้เหลว C.เปล่ียนมอเตอร์ขบัเคล่ือน 
D.กำรตั้งโปรแกรมไม่เหมำะสม D.ตรวจสอบโปรแกรมให้ถูกตอ้งและแกไ้ขกำรตั้งค่ำท่ีลม้เหลวเม่ือมีควำม

จ ำเป็น 
2. Softener ผลิตน ้ ำกระดำ้ง A.วำลว์บำยพำสถูกเปิดไว(้ถำ้ถูกติดตั้ง) A.ปิดวำลว์บำยพำส 

B.เกลือในถงัน ้ ำเกลือถูกใชจ้นหมด B.เติมเกลือในถงัน ้ ำเกลือเพื่อให้แน่ใจวำ้เหนือกวำ่ระดบัน ้ ำ 
C.หัวฉีดหรือตะแกรงเคร่ืองกรองอุดตนั  C.เปล่ียนหัวฉีดและตะแกรงเคร่ืองกรอง 
D.น ้ ำในถงัน ้ ำเกลือไม่เพียงพอ D.ตรวจสอบเวลำกำรเติมน ้ ำของถงัน ้ ำเกลือ 

E.ท่อส่วนกลำงร่ัว E.ตรวจสอบท่อท่ีแตก; ตรวจสอบโอริง 

F.วำลว์ควบคุมร่ัว F.เปล่ียน seal ring, ตะแกรง หรือลูกสูบ 

G.เคร่ืองวดัอตัรำกำรไหลติดขดั G.เศษขยะในเคร่ืองวดัอตัรำกำรไหล 
H.สำยสัญญำณของเคร่ืองวนักำรไหลขำด หรือไม่ได้เช่ือมต่อกับเคร่ืองวดั
อตัรำกำรไหล 

H.ต่อสำยสัญญำณเขำ้กบัเคร่ืองจบัเวลำและเคร่ืองวดัอตัรำกำรไหล 

I.กำรตั้งโปรแกรมไม่เหมำะสม I.เร่ิมโปรแกรมใหม่ 

3. ใชป้ริมำณเกลือมำกเกินไป A.ระดบัเกลือถูกตั้งค่ำไม่ถูกตอ้ง A.ตรวจสอบกำรตั้ งค่ำของระดับเกลือ , ปริมำณกำรใช้เกลือในกำร 
regeneration แต่ละคร้ังไม่มำกเกินค่ำท่ีแนะน ำของกำรใชเ้กลือ 

B.กำรตั้งโปรแกรมไม่เหมำะสม B.ตรวจสอบวำ่โปรแกรมถูกตอ้งและเปิดกำรตั้งค่ำกำรใช้งำนเร่ิมตน้เม่ือมี
ควำมจ ำเป็น 

4. ผลิตน ้ ำแรงดนัต ่ำ A.ปริมำณของเหล็กในท่อมำกเกินไป A.ท ำควำมสะอำดท่อ 

B.ปริมำณของสนิมใน Softener มำกเกินไปเน่ืองจำกพื้นผวิของเรซ่ินอุดตนั B.ท ำควำมสะอำดวำล์วควบคุมและก ำจัด เร ซ่ิน (ท ำโดยบุคคลท่ีมี
ควำมสำมำรถ) หรือเปล่ียนเรซ่ิน 

C.ท่อทำงเขำ้ของวำลว์ควบคุมอุดตนั C.ถอดลูกสูบออกและท ำควำมสะอำดวำลว์ควบคุม 

5. สูญเสียเรซ่ิน A.ท่อระบำยขนำดใหญ่เกินไป A.จ ำกดัอตัรำกำรไหลของกำรระบำยน ้ ำ 
6. มีปริมำณเหล็กในน ้ ำอ่อนมำกเกินไป A.สนิมท่ีอยูใ่นน ้ ำท่ีป้อนเขำ้มำมีปริมำณมำกกวำ่ค่ำมำตรฐำน A.ติดตั้งเคร่ืองก ำจดัสนิมในเคร่ืองกรองหรือระบบ และเปล่ียนเรซ่ิน 

 

 

ระยะเวลาและเง่ือนไขการรับประกนั 

ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับประกนัในเร่ืองของขอ้บกพร่องของวสัดุ และการท างาน

เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัซ้ือสินคา้ การรับประกนัสินคา้จะไม่ครอบคลุมถึง

อุปกรณ์เสริมท่ีเกิดความเสียหายในระหวา่งการใชง้าน (แท่น, โอริง, และอ่ืนๆ)  
 

*หลกัฐานการซ้ือ 
 

ตอ้งใช้งานอุปกรณ์ตามเง่ือนไขให้สอดคลอ้งตามค าแนะน าของ PEN K ในการ

รับประกันสินค้าจะไม่รับประกัน ในกรณีท่ีอุปกรณ์ถูกดัดแปรง ซ่อม หรือ 

ปรับเปล่ียนโดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอ านาจจาก PEN K ถา้พบความเสียหายจาก 
 

ช้ินส่วนท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คุณควรแจง้ช่างเทคนิค

ของ PEN K ตามเบอร์โทรศพัทข์า้งล่าง 

PEN K จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก อุบติัเหตุ ไฟ อาหารแช่แข็ง 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  การใช้งาน ท่ีผิดลักษณะ การใช้งานท่ีผิด

วตัถุประสงค ์ความประมาท Oxidation agent (เช่น คลอรีน, โอโซน, คลอโรมีน 

และสารประกอบอ่ืนๆ) การสับเปล่ียน การติดตั้ง การท างานท่ีขดัแยง้ค  าแนะน า 

การใชง้านของอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบท่ีไม่เหมาะสมกบัคุณสมบติัของ 

PEN K 
 

ขอค าปรึกษาโดยโทรติดต่อผูจ้ดัจ  าหน่ายทอ้งถ่ิน หรือเขียนจดหมายถึง PEN K 

ส าหรับเร่ืองการรับประกนัและขอ้มูลทางดา้นการบริการ 
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น าเข้าและจัดจ าหน่ายโดย 
บริษัท เพน็ เค อนิเตอร์ เทรดดิง้ จ ากดั 
เลขที ่1000/63-64 อาคาร พ.ีบ.ีทาว์เวอร์ 
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
PEN K 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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