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Everpure         
PBS-400 Water Filtration System 

คู่มือการติดต้ังและวธีิการใช้งาน

 
 

ก่อนเร่ิมการติดตั้งและใช้งานเคร่ืองกรองน ้า 

ขอขอบพระคุณ ท่ี ท่ าน เลือก ซ้ือเค ร่ืองกรองน ้ า 
Everpure Commercial-Grade Water Filtration 
System ส าหรับบา้นของคุณ ระบบเคร่ืองกรองน ้ าด่ืม 
Everpure น าน ้ าท่ีมีคุณภาพสูงระดบัพรีเม่ียม ส่งตรง
ยงัก๊อกน ้ าในห้องครัวของคุณ ซ่ึงมีรสชาติสดช่ืน 
อร่อยและสะดวกส าหรับคุณและครอบครัวของคุณ 

 

 

*โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งและการใชง้านเคร่ืองกรองน ้ า PBS-400 ของท่าน 

*โปรดเก็บคู่มือการใชง้านน้ีเพ่ือน ามาอา้งอิงในอนาคต 

คุณสมบัติเคร่ืองกรองน ้า 

• กรองน ้าส าหรับน ้าเยน็เท่านั้น 

• อุณหภูมิน ้า: 2 - 38°C (35 - 100°F) 

• แรงดนัน ้าสูงสุดและต ่าสุด: 0.7 – 8.6 bar (10 – 
125 psi) โดยไม่มีการกระชาก 

• อตัราการไหลของน ้า: 2.2 ลิตรต่อนาที (8.3 
แกลลอนต่อนาที) 

• ปริมาณการกรอง: 11,355 ลิตร (3,000 
แกลลอน)  

System EV9270-85 

คู่มือการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้าด่ืมภาษาไทย 

คุณสมบติัเคร่ืองกรองน ้า.................................. หนา้ 1 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการติดตั้ง…....…หนา้ 2 

ค าแนะน าในการติดตั้งเบ้ืองตน้…………… หนา้ 2-4 

การรับรองประสิทธิภาพทางดา้นสุขภาพ........ หนา้ 5 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการติดตั้ง 

• ไขควงแฉก 

• ประแจ 

• ตลบัเมตร 

• ดินสอ 

 

ขั้นตอนเบื้องต้นในการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้า 

1. เปิดกล่องและตรวจสอบช้ินส่วน 

ช้ินส่วนในการติดตั้ง 

รายการ ค าอธิบาย รหสัช้ินส่วน 

1 หวัวาลว์ QL3 EV9270-82 

2 ไส้กรอง PBS-400 EV9270-86 

3 แหวนกนัคลาย 2 ตวั EV3062-04 

4 สกรู 2 ตวั EV3061-96 

5 ขอ้งอ 3/8” MPTx3/8” 
FTP  

EV3108-52 

6 ขอ้ต่อ 3/8”x1/2” 2 ตวั EV3122-51 

7 ขอ้ต่อ 3/8”x3/8” 2 ตวั EV3122-50 

8 สายน ้าดี 3/8” EV3122-49 

9 เทปพนัเกลียว Teflon® EV3121-19 

10 อุปกรณ์จบัเวลาของ 
Everpure 

EV9075-70 
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2.  ตรวจสอบพ้ืนที่ในการติดตั้งใต้อ่างล้างจาน 

วดัจากพื้นของตูข้ึ้นมา 20 น้ิว (50.8 ซม.) ท า
เคร่ืองหมายจุดบนผนงัส าหรับการเจาะรูใส่สกรู 
ควรตรวจใหม้ัน่ใจวา่ มีพื้นท่ีเหลือส าหรับกา้นโยก
หวัวาลว์และหลีกเล่ียงไม่ใหส้ายน ้าหยอ่น แลว้พื้นท่ี
ท่ีคุณเลือกในการติดตั้งควรท่ีจะง่ายต่อการเปล่ียน
ไส้กรองในอนาคต 

ขนาด ความกวา้ง ความสูง ความลึก 

PBS-400 5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

20 น้ิว 

(50.8 ซม.) 

5 น้ิว 

(12.7 ซม.) 

หมายเหตุ: หวัวาลว์และไส้กรองควรติดบนผนงัใน
ต าแหน่งตั้ง และไส้กรองแขวนลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ติดหัววาล์วเคร่ืองกรองน ้าใต้อ่างล้างจาน 

หมายเหตุ: การติดตั้งหวัวาลว์รวมถึง ช้ินส่วนขอ้ต่อ 
2 ชุดท่ีสามารถต่อกบัทางน ้าเขา้และออกขนาด 3/8 
น้ิว ถา้สายน ้าดีท่ีมีอยูข่นาด ½ น้ิว ควรใชข้อ้ต่อ ½ 
น้ิว x 3/8 น้ิว แทนขอ้ต่อ 3/8 น้ิว x 3/8 น้ิว คุณมีขอ้
ต่อ 2 ชุดในการเลือกติดตั้งใหเ้หมาะสม 

วิธีการติดตั้งดา้นล่างใชส้ายน ้าดีขนาด ½ น้ิว 

A. ใชพ้นัเทปไปทางเดียวกบัเกลียวเพื่อป้องไม่ให้
เกิดรอยร่ัวท่ีเกลียวขอ้ต่อขนาด 3/8 น้ิว แลว้บิด
เขา้ขอ้งอ 3/8 น้ิว FTP 

B. ใช้พนัเทปท่ีเกลียวขอ้งอ 3/8 น้ิว MPT แล้วใช้
มือบิดขอ้งอเขา้ทางน ้าเขา้ดา้นซา้ยเท่านั้น 

C. ใช้พนัเทปท่ีเกลียวข้อต่อทางน ้ าออกด้านขวา 
แลว้ใชมื้อบิดเขา้เท่านั้น 

D. ใช้แหวนกันคลาย และสกรูคันเข้ากับผนัง 
เพื่อใหห้วัวาลว์ติดแน่นบนผนงั  
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4.  ต่อสายน ้าดีเข้ากบัทางน ้าเข้า 

E. ปิดวาลว์น ้าประปาใตอ่้างลา้งจาน แลว้เปิดก๊อก
น ้าเพื่อระบายแรงดนัท่ีเหลือออก 

F. บิดสายน ้าดีออกจากวาลว์น ้า 

G. แลว้ต่อสายน ้าดีเขา้วาลว์น ้า 

H. ต่อสายน ้ าดีอีกดา้นหน่ึงเขา้ทางน ้ าเขา้หัววาล์ว 
(ต่อเขา้ขอ้งอ และขอ้ต่อ) 

 

 
 

5.  ต่อสายน า้ดีเข้าก๊อกน ้าI. ต่อสายน ้าดีเขา้ทางน ้า
ออกดา้นขวาของหัววาล์ว และอีกดา้นหน่ึงต่อ
เข้าก๊อกน ้ าบนอ่างล้างจาน เพื่อป้องกันความ
เสียหายกบัขอ้ต่อ ควรใชมื้อบิดเท่านั้น 

 

 

 

6.  การติดตั้งและเปิดน า้ทิง้ 

J. ยกกา้นจบัหวัวาลว์รุ่น QC Valve ข้ึน 

K. ใชมื้อถือหวัวาลว์ใหแ้น่น 

L. ร่องล็อกบนไส้กรองควรอยู่ตรงกบัป้ายบนหัว
วาลว์ 

M. ประกอบไส้กรองเขา้ แลว้ดนัข้ึน 

N. หมุนไส้กรองไปทางขวาประมาณ ¼ รอบจน
หยดุ 

O. เปิดวาล์วน ้ าประปา แลว้ตรวจหารอยร่ัวจนถึง
ขอ้งอท่ีทางน ้าเขา้ 

P. เปิดก๊อกน ้า (ไม่แสดงในรูป) 

Q. ดันก้านโยกหัววาล์ว รุ่น  QC Valve ลง เพื่ อ
ระบายน ้าท้ิงลงอ่างลา้งจาน 

 

 



5 

หมายเหตุ: เพื่อระบายผงคาร์บอนท่ีหลุดและอากาศ
ควรเปิดน ้ าท้ิงอย่างน้อย 3 นาที เม่ือเปิดใช้คร้ังแรก
จะสังเกตไดว้่าน ้ ามีความขุ่น เพราะว่าไส้กรองและ
สายน ้ ามีอากาศติดอยู่ ถา้น ้ ากรองยงัมีความขุ่นมาก
วา่ 1 สัปดาห์ควรติดต่อฝ่ายบริการส าหรับค าปรึกษา 

R. แกะพลาสติก และดึงสลกัออกจากอุปกรณ์จบั
เวลา แสง LED และเสียงกร่ิงจะดงัข้ึน 3 คร้ัง
เพื่อยนืยนัการท างาน อุปกรณ์จบัเวลาไดต้ั้ง
โปรแกรมใหส่้งเสียงอีกคร้ังเม่ือครบ 11 เดือน 
ลอกกาว 2 หนา้ออกแลว้ติดบนพื้นท่ีสะดวกใต้
อ่างลา้งจาน 

ประสิทธิภาพทางด้านสุขภาพที่ได้รับรองโดย 
UL 

เคร่ืองกรองน ้ าน้ีได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน 
NSF/ ANSI 42 และ  53 ส าหรับความสามารถการ
กรองสารต่างๆตามรายการดา้นล่าง ความเขม้ขน้ของ
สารท่ีอยู่ในน ้ าท่ีใช้ในการทดสอบได้ถูกกรองจน
เหลือความเขม้ขนัต ่ากว่า หรือเท่ากบัระดบัท่ียอมรับ
ได ้ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นมาตรฐาน NSF/ ANSI 42 และ 
53  

 

 

 

 

 

† NTU = Nephelometric Turbidity Units 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารเคม ี ความเข้มข้น 
ที่ใช้ทดสอบ 

ความ
เข้มข้นใน

น ้า 
สูงสุดท่ี
ยอมรับได้ 

ประสิทธิ
ภาพการ 
กรองที่
ต้องการ 

ประสิทธิ
ภาพการ
กรอง
ต ่าสุด 

ประสิทธิ
ภาพการ 
กรองโดย
เฉล่ีย 

มาตรฐาน 42 - ผลทางด้านกายภาพ 

คลอรีน 2.0 มก./ลิตร 
± 10% 

- ≥50% - 98% 

อนุภาค ระดบั 
1 ขนาด 0.5-1 
ไมครอน 

อยา่งนอ้ย 
10,000 
อนุภาค/มล. 

- ≥85% - 99.8% 

มาตรฐาน 53 – ผลทางด้านสุขภาพ 

ซิสต ์ ขั้นต ่า 
50,000 /ลิตร 

- 99.95% 99.99% 99.99% 

สารตะกัว่ 8.5 0.15 มก./
ลิตร ± 10% 

0.010 มก./
ลิตร 

- 94.1% 97.2% 

สารตะกัว่ 6.5 0.15 มก./
ลิตร ± 10% 

0.010 มก./
ลิตร 

- 98.9% 98.9% 

ความขุ่น 11 ± 1 NTU  0.5 NTU - 98% 99% 
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หมายเหตุ & อ้างองิ 

การติดตั้งน้ีควรปฏิบติัตามกฎเกณฑทุ์กขอ้ 

- ท างานท่ีแรงดนัสูงสุด 125 psi 
- หา้มใชก้บัน ้าท่ีมีจุลินทรียท่ี์อนัตราย หรือน ้าท่ี

ไม่ผา่นการฆ่าเช้ือ เคร่ืองกรองน ้าน้ี ไดรั้บรอง
การกรองซีสต ์ และอาจจะกรองซีสตท่ี์
หลงเหลือจากน ้าประปา 

- การทดสอบอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขมาตรฐานของ
หอ้งทดลอง การท างานจริงอาจมีการแตกต่าง 

- เคร่ืองกรองน ้าน้ีควรรักษาตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลิต รวมถึง การเปล่ียนไส้กรอง 

ราคาขาย $129.99 

ดูท่ีหนา้ 7-9 ส าหรับติดต่อขอ้มูล และการรับประกนั
ของผูผ้ลิต 
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ข้อจ ากดัของการรับประกนั 

คุณได้เลือกซ้ือนวตักรรมของเคร่ืองกรองน ้ าท่ีกรองน ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงความมัน่ใจว่าสินค้า 

Everpure ไดรั้บการรับประกนัความเสียหายของวสัดุและคุณภาพของสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีใช ้และติดตั้งตามท่ีระบุ

ในคู่มือของ Everpure การรับประกนัสินคา้เร่ิมเม่ือวนัท่ีซ้ือสินคา้* และระบุรายละเอียดดงัต่อไปน้ี: 
  

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี 

ยกเวน้ช้ินส่วนประกอบท่ีเปล่ียนได ้เช่น ไส้กรอง** 
 

* ต้องสามารถพสูิจน์ของการซ้ือได้ 

** ส าหรับวัสดุและคุณภาพเท่านั้น ไม่ใช่อายุการใช้งานของเคร่ืองกรอง หรือไส้กรอง 
 

การใช้งานของเคร่ืองกรองต้องสอดคล้องกับเง่ือนไขของคู่มือการติดตั้งของ Everpure ถ้ามีการดัดแปลง ซ่อม 

ปรับเปล่ียน โดยจากคนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก Everpure ทางเราจะไม่รับรองประกนัสินคา้ให ้ 
 

ถา้ตรวจเจอความเสียหายของสินคา้ในเวลาท่ีก าหนด คุณควรแจง้ทางช่างท่ีดูแลหลงัการบริการขายสินคา้ Everpure 

ตามเบอร์ท่ีอยู่ดา้นหลงั และตรวจเจอความเสียหายของสินคา้ท่ีอยู่ในเง่ือนไข คุณควรแจง้ทางช่างท่ีดูแลหลงัการ

บริการขายสินคา้ Everpure เพื่อซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วน คุณมีค่าใชง่้าย ค่าขนส่งจากโรงงาน Everpure และ

ค่าบริการจากผูจ้ดัจ าหน่าย การซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วนใดๆจะรวมอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัของสินคา้ 
 

ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีการเสียหายอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ ไฟไหม ้แช่แข็ง การกระท าของภยัธรรมชาติ 

การน าไปใชใ้นทางท่ีผิด ผิดวตัถุประสงค์ ไม่เอาใจใส่ ออกซิไดซ์ (เช่น คลอรีน โอโซน คลอรามีน และสารอ่ืนๆ) 

การดดัแปลง หรือการติดตั้งท่ีตรงกนัขา้มกบัคู่มือท่ีแนะน า หรือการใชท่ี้ไม่ตรงกบัคุณสมบติัของ Everpure อา้งอิง

ตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารน้ี ถา้คุณซ้ือเคร่ืองกรองน ้าจากเวบ็ไซต ์การรับประกนัและการส่งซ่อมแซมจะ

ใช้ได้เฉพาะท่ีอยู่ภายใต้ผูจ้  าหน่ายท่ีได้รับอนุญาตจาก Everpure เท่านั้น ถ้าอยากทราบว่ารายช่ือผูจ้  าหน่ายผ่าน

เว็บ ไซ ต์ ไ ด้ รับ อ นุ ญ าตจาก  Everpure ห รือ ไม่  ส าม ารถ เข้ าไป ต รวจส อบ ท่ี เว็บ ไซ ต์ ข อ ง  Everpure 

(www.everpure.com) ถ้าคุณซ้ือสินค้าจากผู ้จ  าหน่ายท่ีไม่ได้รับอุนญาตจาก Everpure คุณจะไม่สามารถใช้ใบ

รับประกนัสินคา้เพื่อการซ่อมแซมจาก Everpure ได ้ 
 

http://www.everpure.com/
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ผลิตภณัฑไ์ดร้วมประสิทธิภาพทั้งหมดของการกรองน ้าไวใ้นแต่ละเคร่ือง ในขอบเขตท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

Everpure ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดรวมถึง การใช้งานในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมเฉพาะของ

วัตถุประสงค์; ในขอบเขตท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การรับประกันโดยนัยดังกล่าวมีระยะเวลาจ ากัดตามท่ีระบุ

เบ้ืองต้นส าหรับเคร่ืองกรองน ้า ในฐานะผูผ้ลิต เราไม่สามารถทราบว่า คุณภาพน ้ าของคุณ หรือวตัถุประสงค์ของ

การซ้ือสินคา้ของคุณ คุณภาพของน ้ามีความแตกต่างในแต่ฤดู หรือในช่วงระยะเวลาหน่ึง และอตัราการไหลของน ้ า

ก็มีความแตกต่างเหมือนกนั ถา้มีการยา้ยบา้นคุณภาพของน ้าจะมีความแตกต่างจากเดิม และเพราะเหตุผลเหล่าน้ี เรา

ไม่รับผิดชอบส าหรับการก าหนดของความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคุณ และเรา

ไม่ไดอ้นุญาตให้คนอ่ืนๆตอ้งรับผิดชอบภาระหน้าท่ีดงักล่าวส าหรับเรา นอกจากน้ีทางเราไม่รับผิดชอบและไม่มี

ขอบเขตในการรับประกนัถึงการบอกเป็นนยัหรืออยา่งชดัเจนส าหรับการใชง้านกบัแหล่งน ้ าท่ีไม่เหมาะสมหรือน ้ า

ท่ีไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีระบุในคู่มือเล่มน้ีหรือข้อมูลประสิทธิภาพของเคร่ืองกรองน ้ าน้ี ความจ ากัดของการ

รับผิดชอบของเราภายใต้การรับประกันนี้คือ การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนช้ินส่วนที่มีปัญหา และเรา จะไม่

รับผิดชอบข้อใดๆท้ังส้ินส าหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม เหตุบังเอญิ จากผลลพัธ์ เป็นพเิศษ หรืออ่ืนๆท่ัวไป 
 

ในบางรัฐไม่อนุญาตใหมี้การยกเวน้การรับประกนั โดยบอกเป็นนยัหรือขอ้จ ากดัในระยะเวลาการรับประกนัส้ินสุด 

ดงันั้นขอ้จ ากดัเบ้ืองตน้อาจไม่มีผลต่อคุณ บางรัฐก็ไม่อนุญาตให้มีการยกเวน้การรับประกนัของ ความเสียหายแบบ

เหตุบงัเอิญหรือจากผลลพัธ์  ดงันั้นขอ้จ ากดัเบ้ืองตน้อาจไม่มีผลต่อคุณ การรับประกนัน้ีใหสิ้ทธิตามกฎหมายเฉพาะ

แก่คุณ และคุณอาจจะมีสิทธิอ่ืนๆในแต่ละรัฐท่ีไม่เหมือนกัน ปรึกษาข้อมูลต่างๆหรือเขียนรายละเอียดการ

รับประกนัของเคร่ืองกรองน ้า ติดต่อไดท่ี้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

  

 

 

__________________________      _________________________     ________________________ 

ผูซ้ื้อ              ผูข้าย                           วนัท่ี 
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น าเข้าและจัดจ าหน่ายโดย 
บริษัท เพน็ เค อนิเตอร์ เทรดดิง้ จ ากดั 
เลขท่ี 1000/63-64 อาคาร พ.ีบ.ีทาว์เวอร์ 
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
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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