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1. คาํเตือนด้านความปลอดภัย 
ส่ิงสําคญั: คู่มือการใช้งานนีม้ีข้อมูลสําคญัเกีย่วกบัมาตรการด้านความปลอดภัยสําหรับการติดตั้งและการใช้งาน 

ดังน้ันผู้ติดต้ังรวมถึงผู้ใช้งานต้องอ่านคําแนะนําให้ละเอียดก่อนเร่ิมติดตั้งและเร่ิมต้นใช้งาน เก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลอ้างองิในอนาคต  

อุปกรณ์นี้มีไว้สําหรับสระว่ายนํ้าและสระสปาเท่าน้ัน  ห้ามใช้ในระบบบสุขาภิบาลนํ้า (นํ้าด่ืม)  ระบบต้อง

เช่ือมต่อกบัวงจรจ่ายไฟที่มีสายดินเท่าน้ันเพื่อป้องกันความผดิพลาด Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI), 

มฉิะน้ันจะส่งผลให้เกดิไฟฟ้าช็อตทาํให้เกดิการบาดเจ็บสาหัส รวมถึงเสียชีวติ 

ตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํดา้นความปลอดภยัต่อไปน้ีในการติดตั้งหรือใชร้ะบบฆ่าเช้ือโรครังสีอลัตราไวโอเลต: 

 ถอดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดออกในระหว่างการติดตั้ง 

 หา้มใชง้านระบบอลัตราไวโอเลตหากสายไฟเสียหาย 

 เปล่ียนสายไฟท่ีชาํรุดทนัที 

 เพ่ือป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จุดเช่ือมต่อต่างๆ แหง้และพน้จากพ้ืน อยา่สัมผสัปลัก๊หากมือเปียก 

 หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปน้ี  อยา่พยายามซ่อมแซมเคร่ืองเอง ส่งกลบัไปยงัศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือแกไ้ข: 

o ถา้เคร่ืองตกไปในนํ้ าอย่าเพ่ิงเขา้ใกล้! อย่างแรกท่ีต้องทาํคือถอดปลัก๊ออก ถา้อุปกรณ์ไฟฟ้าของ

ตวัเคร่ืองเปียกช้ืน ใหถ้อดปลัก๊เคร่ืองออกทนัที 

o ห้ามใชง้านระบบ UV-C น้ีถา้สายไฟหรือปลัก๊เสียหาย หรือถา้เคร่ืองไม่ทาํงานอยา่งถูกตอ้งหลงัจาก

เกิดความผดิพลาดหรือเกิดความเสียหาย 

 อยา่มองไปท่ีหลอด UV โดยตรงขณะท่ีเคร่ืองกาํลงัทาํงานเพราะอาจทาํให้เกิดการบาดเจ็บท่ีตา เช่นตาไหม ้

หรือตาบอดได ้

 หลอดไฟและผลึกแกว้มีความละเอียดอ่อนมาก. ควรระมดัระวงัในการจดัการหรือเปล่ียนช้ินส่วนเหล่าน้ี: 

o สวมถุงมือผา้ฝ้ายขณะจบัหลอดไฟหรือหรือผลึกแกว้ 

o ถือหลอดไฟท่ีส่วนปลายและอย่าสัมผสัหลอดดว้ยมือเปล่าเน่ืองจากส่ิงสกปรกจะลดอายุการใชง้าน

ของหลอด 

o ถา้มีลายน้ิวมือหลงเหลืออยู ่ใหท้าํความสะอาดดว้ยแอลกอฮอล ์

 ปล่อยใหห้ลอดไฟอลัตราไวโอเลตเยน็ลงก่อนท่ีจะสมัผสั 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการใส่น๊อต, แหวนและยางโอริง (O-Ring) ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง มิฉะนั้นอาจทาํใหผ้ลึกแกว้

หลุดออกจากท่ียดึดว้ยความเร็วและทาํใหบ้าดเจบ็ได ้
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 ตอ้งคาํนึงถึงคาํเตือนเร่ืองความปลอดภยัเป็นพิเศษในรุ่น NT-UV87-TO (Ozone) : 

o หลอด UV สร้างโอโซนท่ีมีกล่ินแรง แมใ้นปริมาณท่ีนอ้ยมาก อาจเป็นอนัตรายต่อดวงตา จมูกและ

ผวิหนงัได ้

 ตรวจสอบระบบการร่ัวไหลเป็นประจาํ การติดตั้งท่ีเหมาะสมและตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งของวงแหวนปิดผนึกมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ 

2. บทนํา 
โอโซนและ UV-C เป็นกระบวนการฆ่าเช้ือโรคท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 2 ขั้นตอนในการบาํบดันํ้ า. ดว้ยการ

ผสมผสานแนวคิดสองอย่างน้ีไวใ้นอุปกรณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงจะทาํให้นํ้ าในสระว่ายนํ้ าของคุณสดใหม่สดช่ืนใส

สะอาดปราศจากเช้ือโรคโดยส้ินเชิงลดการใชค้ลอรีนลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

2.1 รังสีอลัตราไวโอเลตฆ่าเช้ืออย่างไร 

เทคโนโลยรัีงสีอลัตราไวโอเลตเป็นวิธีท่ีไม่ใชส้ารเคมีในการฆ่าเช้ือ ในกระบวนการฆ่าเช้ือน้ีจะไม่มีการ

เพ่ิมอะไรเลยซ่ึงทาํใหก้ระบวนการน้ีง่าย ไม่แพงและค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาตํ่ามาก แสง UV-C กาํลงัเป็นท่ี

ช่ืนชอบมากข้ึนในอุตสาหกรรมสระว่ายนํ้ าเน่ืองจากความสามารถในการทาํลายและขจดัคลอรามินทซ่ึ์งทาํให้

เกิดอาการระคายเคืองท่ีตา ผวิหนงัและจมูก ทาํใหห้ายใจลาํบาก 

แสง UV-C ท่ีความยาวคล่ืน 253.7 นาโนเมตรเป็นสารฆ่าเช้ือโรคท่ีมีประสิทธิภาพมาก สามารถยบัย ั้งดี

เอน็เอของแบคทีเรีย, ไวรัสและเช้ือโรคอ่ืน ๆ และทาํลายความสามารถในการเพ่ิมจาํนวนของเช้ือโรค (รูปท่ี 1) 

 
ปริมาณรังสี UV 30mJ / cm2 เพียงพอสาํหรับการฆ่าเช้ือโรคของนํ้าและป้องกนัเช้ือจุลินทรียท่ี์ทนต่อคลอรีน 

99.9% 
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2.2 โอโซนทาํงานอย่างไร 

Emaux ได้พฒันารูปแบบพิเศษซึง่รวมเอาเทคโนโลยีโอโซนและรังสี UV-C เข้าไว้ด้วยกนัในอปุกรณ์

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (ดขู้อรายละเอียดทางเทคนิคของ NT-UV87-TO)      Nano-TechUV-C และโอโซน 

(รุ่น NT-UV87-TO) มีหลอดรังสีอลัตราไวโอเลตความเข้มสงูแตกต่างจาก UV  รุ่น อ่ืน ๆ หลอดไฟชนิด

พิเศษนีเ้ปล่งแสงความยาวคล่ืนภายในช่วงรังสียูวีสองทาง : 254 นาโนเมตร (NM)และ 185 นาโนเมตร 

(NM)  ในขณะท่ีคล่ืน 254 nm  ทําลายดีเอ็นเอของแบคทีเรีย ไวรัสและเชือ้โรคอ่ืน ๆ  คล่ืน 185 nm  มี

หน้าท่ีในการแปลงออกซิเจนท่ีอยู่ในปลอกผลกึให้กลายเป็นโอโซน  โอโซนท่ีผลิตได้จะถกูนําเข้าสู่การไหลเวียน

ของนํา้ด้วย Venturi effect.  สดุท้ายโอโซนและรังสีอลัตราไวโอเลตจะทํางานร่วมกนัเพ่ือทําลายสิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็กเช่นเชือ้รา,  แบคทีเรียลีเจียเนลล่า,ปรสิต,  ตะไคร่นํา้หรือไวรัส,  และยงัช่วยทําลายปัสสาวะ,  สาร

ระเหย, เคร่ืองสําอาง, และครีมกนัแดดโดยไมทํ่าให้เกิดปฏิกิริยาใดๆ  (รูปท่ี 2) 
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3. ประโยชน์หลกั 
ประโยชนข์องอลัตราไวโอเลต ประโยชนข์องโอโซน (เฉพาะ NT-UV87-TO) 
ปกป้องสระของคุณจากส่ิงมีชีวิตท่ีก่อใหเ้กิดเช้ือโรคและ
ตะไคร่นํ้า 

ปกป้องสระของคุณจากส่ิงมีชีวิตท่ีก่อใหเ้กิดเช้ือโรค
และตะไคร่นํ้า 

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ไม่มีความเส่ียงกบัการแพ ้ ไม่มีความเส่ียงกบัการแพ ้
ไม่ระคายเคืองต่อผวิหนงั ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนงั 
ปราศจากการกดักร่อนและกล่ิน ปราศจากการกดักร่อนและกล่ิน 
ลดการใชค้ลอรีนไดถึ้ง 85% ลดการใชค้ลอรีนไดถึ้ง 90% 
อายกุารใชง้านหลอด UV ความดนัตํ่า  
UV-C 9000 ชัว่โมง 
 อายกุารใชง้านหลอด Amalgam 12000 ชัว่โมง 

อายกุารใชง้านหลอดโอโซน 10000 ชัว่โมง 

อุปกรณ์จะแจง้เตือนเม่ือตอ้งเปล่ียนหลอดไฟ  
(เฉพาะรุ่นท่ีมีตวัตั้งเวลา) 

อุปกรณ์จะแจง้เตือนเม่ือตอ้งเปล่ียนหลอดไฟ  
 

เคลือบดว้ยกระจกสแตนเลสสตีล AISI-316L ช่วยเพ่ิม
การสะทอ้นรังสี UV-C ซ่ึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพไดถึ้ง 
35% 

ปัสสาวะ, ครีมกนัแดด, เคร่ืองสาํอางและอนุภาคในการ
ระเหยจะถูกทาํลายโดยโอโซน 

ติดตั้งและบาํรุงรักษาง่าย ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาตํ่า   ประหยดัค่าใชจ่้าย 
 

 

4. คาํแนะนําในการติดตั้ง 
ติดตั้ งเคร่ืองโดยคาํนึงถึงการเขา้ถึงพื้นท่ีสําหรับการบาํรุงรักษาเป็นหลกั  ติดตั้ งในตาํแหน่งท่ีสามารถนาํ

หลอดไฟออกมาไดอ้ยา่งสะดวก (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทท่ี 7 "การติดตั้งระบบประปา"). ส่ิงสาํคญัคือตอ้งเลือก

ระบบฆ่าเช้ือโรคตามอตัราการไหลของนํ้าตามขอ้กหนด ถา้นํ้าผ่านเคร่ืองเร็วเกินไป เวลาในการรับแสงท่ีตอ้งการเพ่ือ

ประสิทธิภาพสูงสุดจะไม่เพียงพอ. ดว้ยเหตุน้ีอุปกรณ์อลัตราไวโอเลตท่ีเลือกสําหรับสระของคุณควรสอดคลอ้งกบั

อตัราการไหลสูงสุดของระบบกรอง (ป้ัมกรอง).  

เราขอแนะนําให้ตดิตั้งเคร่ืองดงักล่าวด้วยการบายพาส 
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5. ข้อกาํหนดทางเทคนิค 

รุ่น คุณสมบติัหลกั 

อตัรา
การไหล
สูงสุด 
(m³/h) 

พลงังาน
เขา้ (W) 

ชนิดของหลอด UV 

NT-UV16 UV 7 16 TUV 16W 4P SE 
NT-UV40 UV 

20 40 TUV 36T5 HE 4P SE 
NT-UV40-T UV พร้อมระบบจบัเวลา 
NT-UV75 UV 

25 75 TUV 36T5 HO 4P SE 
NT-UV75-T UV พร้อมระบบจบัเวลา 
NT-UV87-TO UV และโอโซน 

พร้อมระบบจบัเวลา 
25 87 GHO36T5VH 

NT-UV130-F UV ท่ีมีระบบโฟลสวิตช ์
30 130 

หลอด UV Amalgam TUV 130W 
XPT SE 

NT-UV130-TF UV พร้อมระบบจบัเวลา
และระบบโฟลสวิตช ์

 

 

 

 NT-UV87-TO รุ่นอ่ืน 
หมอ้แปลง 230V, 50-60Hz 120/230V, 50-60Hz 
แรงดนัสูงสุดขณะทาํงาน 3 บาร์ 3 บาร์ 
ขนาดท่อต่อ 1½’’/ 2’’ 1½’’/ 2’’ 
อตัราการไหลท่ีมีประสิทธิภาพ 30 ml/cm2 30 ml/cm2 
อายกุารใชง้านหลอดไฟความดนัตํ่า N/A 9000 hours 
อายกุารใชง้านหลอด Amalgam N/A 12000 hours 
อายกุารใชง้านหลอด UV และโอโซน 10000 hours N/A 
IP Protection IP 54 IP 54 
การผลิตโอโซนสูงสุด 0.6 gram N/A 
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6. ขนาด 
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7.  การเดนิระบบและติดตั้ง 
ระบบฆ่าเช้ือโรค UV-C น้ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์ท่ีประกอบมาพร้อมสาํหรับการติดตั้ง  เพียงแค่เช่ือมต่อท่อก่อน

การเร่ิมใชง้านอุปกรณ์เท่านั้น 

เพ่ือความถูกตอ้งในการติดตั้ง โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํดา้นล่าง: 

 อยา่ติดตั้งระบบ UV-C ในบริเวณท่ีมีแสงแดดส่องถึง  อุปกรณ์น้ีตอ้งติดตั้งในท่ีแหง้และมีอากาศถ่ายเท 

 ระบบ UV-C ตอ้งติดตั้งในแนวตั้ง  และเวน้ระยะห่างจากพ้ืนดา้นล่าง 30 ซม. และดา้นบนสุดของอุปกรณ์

ประมาณ 1.5 เมตรสาํหรับซ่อมและเปล่ียนหลอดไฟ 

 ระบบ UV-C จะตอ้งมีการติดตั้งเขา้กบัระบบสระว่ายนํ้า / สปา / Water feature โดยติดตั้งหลงัป๊ัมกรองและ

ก่อนระบบควบคุมค่า pH   หรือระบบเกลือ (ถา้มี) 

 ถา้ป๊ัมกรองมีอตัราการจ่ายนํ้าเกินกวา่อตัราสูงสุดสาํหรับระบบ UV-C ใหติ้ดตั้งดว้ยการ By – pass ระบบท่อ 

 ติดตั้งระบบ UV-C ดว้ยท่ียดึท่ีใหม้าในตาํแหน่งท่ีกาํหนดและขนัใหแ้น่น 3 ส่วน  หา้มใชป้ระแจ แหนบหรือ

เคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพือ่ขนัช้ินส่วนสงัเคราะห์ 

 ทาํการเช่ือมต่อ UV-C 1 ½ " หรือ 2" เขา้กบัระบบท่อ 

 เปิดใชง้านป๊ัมและตรวจสอบว่าไม่มีการร่ัวไหลใด ๆ ในระบบ 

7.1 ข้อกาํหนดเฉพาะสําหรับระบบโอโซน UV-C NANO-TECH 

ปฏิบัติตามคาํแนะนําด้านล่างเพือ่ติดตั้งระบบโอโซนนาโนเทค UV-C: 

 ติดตั้งมาตรวดัความดนัในระบบท่อแลว้ใชเ้ทปพนัเกลียวพนั แลว้ขนัดว้ยมือใหแ้น่น 

 ใส่เบา้รับในหวัต่อช่องเขา้ของระบบ UV-C อีกดา้นของเบา้รับจะเช่ือมต่อกบัวงจรท่อดว้ยกาว PVC  ระบบ

ท่อตอ้งติดตั้งในแนวนอน (ดูรูปท่ี 3) 

 
รูปท่ี 3 
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 ใชว้าลว์กนัการยอ้นกลบั ยดึส่วนท่ียาวท่ีสุดของสายยางไปท่ีดา้นล่างของอุปกรณ์บนวาลว์อากาศและกดท่ียดึ

เขา้ดา้นใน วางส่วนสั้น ๆ ของท่อลงบนขอ้ต่อของระบบท่อ 

สําคญั!  ท่ออากาศท่ีดา้นบนของอุปกรณ์โอโซนมีไวเ้พ่ือทาํหนา้ท่ีดูดอากาศสาํหรับการสร้างโอโซน ดงันั้นจึงไม่

มีฝาปิดท่อ 

 ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงวงจร Venturi ในตาํแหน่งท่ีท่ีตอ้งการระหว่างท่อ 

 คุณภาพของโอโซนในระบบสามารถปรับเปล่ียนไดด้ว้ยบอลวาลว์ โอโซนจะเขา้สู่วงจรมากข้ึนตามตาํแหน่ง

ท่ีอยูใ่กล ้ระยะท่ีเหมาะกบัมาตรวดัอยูร่ะหวา่ง 0.4 ถึง 0.7 บาร์ (รูปท่ี 4) 

 
รูปท่ี 4 

8. การติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ระบบฆ่าเช้ือโรค UV-C น้ีทาํงานท่ีกระแสไฟฟ้า 110 / 230V และ 50/60 Hz. การเช่ือมต่อของอุปกรณ์กบั

แหล่งจ่ายไฟตอ้งทาํโดยตูค้วบคุมของป๊ัมกรองเพ่ือให้ป๊ัมกรองและระบบ UV-C เช่ือมต่อกนั    ในกรณีของรุ่น NT-

UV130-F และ NT-UV130-TF  โฟลสวิตชจ์ะสัง่ปิดโดยอตัโนมติัหากไม่มีนํ้าไหลผา่น 
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การตดิตั้งสายดิน  ให้ดําเนินการดงันี ้(ดูรูปที ่5): 

 ดึงสายเคเบิล ผา่ปลอกออก 
 ใส่ปลายสายลงในสลกัเกลียวของตวัเคร่ือง 
 ใส่น็อตหกเหล่ียมระหว่างเข้ียวทั้งสองท่ีดา้น

บนสุดของสายเคเบิล 
 ใส่กา้นลอ็คลงบนสลกัเกลียว 
 ขนัน็อตใหแ้น่นดว้ยประแจ อยา่ขนัแน่น

จนเกินไป, มิฉะนั้นปลอกสายเคเบิลอาจจะ
แตก 

 น็อตโปร่งใสท่ีถูกขนับนสายดินจะส่งผลให้
ไม่ไดใ้ชง้านต่อไป, และสามารถท้ิงได ้

 
รูปท่ี 5 

9. การเร่ิมต้นใช้งาน 
ก่อนเร่ิมระบบ UV-C , ใหด้าํเนินการต่อไปน้ี: 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การ Backwash ลา้งถงักรองสะอาดเรียบร้อยแลว้ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สระวา่ยนํ้าไม่มีสารสนิม, เหลก็หรือตะไคร่นํ้า 

 ตรวจสอบและปรับค่าเคมีของสระหรือสปาใหส้มดุล ค่าเคมีท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับระบบ UV-C  

ช่วยใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และยงัช่วยลดการใชส้ารเคมีฆ่าเช้ือโรคไดอ้ยา่งมาก 

 pH: 7.2 – 7.6 

 ความเป็นด่างทั้งหมด: 60 – 120 ppm 

 ความกระดา้ง: นอ้ยกว่า 120 มก./ล. 

 ความขุ่น: นอ้ยกวา่ 1 NTU 

 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด: นอ้ยกว่า 10 มก./ล. 

 การส่งผา่น UV: มากกวา่ 75% 

 ตรวจดูการเช่ือมต่อของไฮดรอลิกและตรวจสอบว่าไม่มีการร่ัวซึม 

 ไล่อากาศออกจากระบบโดยใชว้าลว์ระบายอากาศท่ีติดตั้งไวบ้นตวักรอง (ถา้มี) 
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10. การทาํงาน 

10.1 นาฬิกาตั้งเวลาดจิิตอล* 

* มีให้สําหรับรุ่นต่อไปนี ้:NT-UV40-T,  NT-UV75-T, NT-UV130-TF, NT-UV87-TO. 

ฟังกช์นัตั้งเวลาแบบดิจิตอลมีใหเ้ลือก 3ฟังกช์นัดงัน้ี   
 (รูปท่ี 6) 
 อายกุารใชง้านของหลอด UV 
 ตารางเวลา 
 นาฬิกา 

อายุการใช้งานของหลอด UV 
ทัน ที ท่ี มี การ เ ปิดใช้ง าน รูปแบบข้า งต้นด้วย  Timer 
โปรแกรมจะทาํการทดสอบตัวเอง หน้าจอแสดงผลจะ
แสดงรหัส: 8888 (ทดสอบการแสดงผล); หมายเลขรุ่น
ซอฟตแ์วร์ ; สญัญาณความถ่ีความถ่ี 50Hz หรือ 60Hz 

 
รูปท่ี 6 

 

การแสดงผลจะแสดงการอ่านค่ามเิตอร์ดงันี:้ 

 สาํหรับรุ่น NT-UV40-T และ NT-UV75-T: เม่ือเปิดใชง้านหลอด UV-C เป็นคร้ังแรก หรือหลงัจากการใช้

งานฟังกช์ัน่ “Reset” ค่า “9000” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ  จุดถดัจากตวัเลขดา้นขวาสุดของจอแสดงผลจะ

กะพริบทุกวินาที  แสดงวา่ตวันบักาํลงัทาํงานอยู ่

 สาํหรับรุ่น NT-UV130-TF และ NT-UV87-TO: เม่ือเปิดใชง้านหลอด UV-C เป็นคร้ังแรก หรือหลงัจากใช้

งานฟังกช์ัน่ “Reset” ค่า “9000” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ จุดถดัจากตวัเลขดา้นขวาสุดของจอแสดงผลจะ

กะพริบทุกวินาที แสดงว่าตวันับกาํลงัทาํงานอยู่ อายุการใช้งานจริงของหลอดไฟเหล่าน้ีคือ 12,000 และ 

10,000 ชัว่โมงตามลาํดบั แต่จอแสดงผลสามารถแสดงได ้4 หลกัเท่านั้น. คุณสามารถปรับจาํนวนชัว่โมงดว้ย

ตนเองไดค้ร้ังละ 3,000 ชัว่โมง (สาํหรับ NT-UV130-TF) หรือ 1000 ชัว่โมง (สาํหรับ NT-UV87-TO) ได ้ 
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(โปรดดูคาํแนะนาํดา้นล่าง) 

 หากระบบ UV-C  เคยใชง้านมาก่อนแลว้ เม่ือเปิดเคร่ืองอีกคร้ังหนา้จอจะแสดงค่าสุดทา้ยก่อนท่ีจะปิดเคร่ือง  

หากมีการเพ่ิมหรือลดค่ามิเตอร์ดว้ยตนเองจอแสดงผลจะแสดงการอ่านตวันบัล่าสุดก่อนท่ีจะปิดเคร่ือง 

 

การปรับต้ังค่าด้วยตนเอง 

 กดปุ่ม 'MENU' และเลือกตวัเลือก 'Hr' โดยกด 'MENU' อีกคร้ัง 

 หมายเลขกะพริบท่ีแสดงบนหนา้จอจะแสดงชัว่โมงท่ีเหลือสาํหรับการเปล่ียนหลอดไฟ 

 กดปุ่ม 'MENU' เพ่ือแกไ้ขชัว่โมง 

o ใชปุ่้ม▲และ▼เพ่ือเพ่ิมหรือลดค่าตวันบัตามขั้นตอน 500 ชัว่โมงจากค่าเร่ิมตน้ สูงสุดท่ี 9500 และ

ตํ่าสุด 500 

o เม่ือถึงชัว่โมงท่ีตอ้งการแลว้ใหร้อ 10 วินาทีจนกว่าไฟจะหยดุกะพริบและยนืยนัเวลาท่ีตั้งไว ้

ตวันบัเวลาจะระบุในลกัษณะต่อไปน้ีเม่ือตอ้งเปล่ียนหลอดไฟ: 

 จากตาํแหน่งชัว่โมง 0672, จอแสดงผลจะกะพริบทุกวินาที ควรเปล่ียนหลอดไฟภายใน 4 สปัดาห์ 

 จากตาํแหน่งชัว่โมง 0336, จอแสดงผลจะกะพริบทุกคร่ึงวินาที ควรเปล่ียนหลอดไฟภายใน 2 สัปดาห์ 

 จากตาํแหน่งชัว่โมง 0168, จอแสดงผลจะกะพริบทุก ¼ วินาที ควรเปล่ียนหลอดไฟภายใน 2 สปัดาห์ 

 จากตาํแหน่งชัว่โมง 0000, จอแสดงผลจะกะพริบอยา่งต่อเน่ือง และมิเตอร์จะไม่นบัถอยหลงัต่อไป ตอ้ง

เปล่ียนหลอดไฟทนัที 

การกาํหนดเวลาทาํงาน 
ฟังกช์ัน่น้ีช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดเวลาการทาํงานไดต้ามท่ีตอ้งการเพ่ือใหก้ารฆ่าเช้ือโรคในสระเป็นไป

อยา่งเหมาะสม 

 กดปุ่ม 'MENU' และใชปุ่้ม▲หรือ▼จนกว่าจะถึงตวัเลือก 'UV' กด 'MENU' เพ่ือเลือก 

 'UV00 'หมายถึงเท่ียงคืน 00:00; กด▲หรือ▼เพ่ือเปล่ียนเวลาจาก 0h ถึง 24 ชัว่โมง 'UV01'หมายถึง 01:00 

น. ; 'UV02' หมายถึง 02:00 น. เป็นตน้ 

 กดปุ่ม 'MENU' เพ่ือเลือกชัว่โมง 

 เวลาท่ีเลือกจะกะพริบ. กด▲หรือ▼เพ่ือเลือกวา่จะเปิดหรือปิดเคร่ืองในเวลาน้ีหรือไม่ รอประมาณ 10 

วินาทีจนกว่าจะหยดุกะพริบและยนืยนัการเลือก 

 กดปุ่ม 'MENU' ถา้คุณตอ้งการกลบัไปหรือเลือกชัว่โมงอ่ืน 
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นาฬิกา 

ฟังกช์นัน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถตั้งนาฬิกาไดต้ามเวลาปัจจุบนั 

 กดปุ่ม 'MENU' และใชปุ่้ม▲หรือ▼จนกว่าจะถึงตวัเลือก 'rest' กด 'MENU' เพ่ือเลือก 

 ไฟสญัญาณชัว่โมงจะกะพริบ. กด▲หรือ▼เพ่ือเลือกชัว่โมงท่ีตอ้งการ. รอประมาณ 10 วินาทีจนกวา่จะ

หยดุกะพริบและยนืยนัการเลือก 

 กดปุ่ม 'MENU' เพ่ือเลือกนาที, และไฟแสดงสถานะนาทีจะกะพริบ. กด▲หรือ▼เพ่ือเลือกค่าท่ีตอ้งการ. 

รอประมาณ 10 วินาทีจนกวา่จะหยดุกะพริบและยนืยนัการเลือก 

10.2 โฟลวสวติช์* 

* มีให้สําหรับรุ่นต่อไปนี:้ NT-UV130-F, NT-UV130-TF. 

รุ่นน้ีมาพร้อมกบัหลอด Amalgam UV ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด 

UV-C  ดงันั้นจึงเป็นส่ิงสาํคญัมากท่ีหลอดไฟทาํงานไดต้ลอดเวลาโดยมีอตัราการไหลตํ่าสุด ดว้ยเหตุน้ีโฟลว

สวิตชท่ี์ติดตั้งไวใ้นระบบจะทาํใหเ้คร่ืองหยดุการทาํงานโดยอตัโนมติัหากไม่มีนํ้าไหลผา่น 

11. การบํารุงรักษา 
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดถึ้งการใชง้านท่ีถูกตอ้งและอายกุารใชง้านท่ียาวนานของระบบ UV-C น้ี ใหเ้ช็คค่าเคมีอยา่ง

สมํ่าเสมอและรักษาค่าไวใ้นระดบัท่ีแนะนาํ: 

 pH: 7.2 – 7.6 

 ความเป็นด่างทั้งหมด: 60 – 120 ppm 

 ความกระดา้ง: นอ้ยกว่า 120 มก./ล. 

 ความขุ่น: นอ้ยกวา่ 1 NTU 

 ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด: นอ้ยกว่า 10 มก./ล. 

 การส่งผา่น UV: มากกวา่ 75% 

 

 

11.1 การบํารุงรักษาการเปลี่ยนหลอดไฟและผลกึแก้ว 

ตอ้งทาํความสะอาดอุปกรณ์ปีละสองคร้ังหากมีตะไคร่นํ้าและ / หรือตะกรันท่ีเพ่ิมข้ึนในหลอดผลึกแกว้ของ

ไฟตอ้งทาํความสะอาดโดยใชผ้า้นุ่มชุบส่วนผสมของนํ้าส้มสายชูหรือกรดเจือจาง 
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ตอ้งเปล่ียนหลอด UV-C เม่ืออายกุารใชง้านหมดลง. โปรดดูตารางต่อไปน้ี: 

รุ่น อายกุารใชง้านหลอดไฟ (ชัว่โมงการใชง้าน) 
NT-UV16 

9000 
NT-UV40 

NT-UV40-T 
NT-UV75 

NT-UV75-T 
NT- UV87-TO 10000 
NT- UV130-F 

12000 
NT- UV130-TF 

 

ปิดสวิตชทุ์กคร้ังเม่ือจาํทาํการเปล่ียนหลอดไฟ หากจาํเป็นใหพิ้จารณาอะไหล่ท่ีแผน่ภาพระหวา่งการเปล่ียน 

ถอดประกอบ หรือบาํรุงรักษา 

ขั้นตอนการเปลีย่นหลอดไฟมีดงันี:้ 

 ปิดระบบป๊ัมเพ่ือใหไ้ม่มีนํ้าไหลเขา้เคร่ือง 

 ปล่อยใหห้ลอดไฟอลัตราไวโอเลตเยน็ลงอยา่งนอ้ย 30 นาทีก่อนท่ีจะสมัผสั 

 ไขเตา้รับเช่ือมต่อภายนอก และระบายนํ้าออกจากอุปกรณ์ 

 ดึงสลกัเกลียวดา้นบนดว้ยสายเคเบิลและถอดฝาปิดออกดว้ยปลอกเคเบ้ิลจากช่องใส่ 

 ใชส้ายเคเบิลดว้ยตวัเอง ถอดหลอดไฟออกจากระบบ UV-C ผา่นรูกลางของท่ีเก็บผลึกแกว้ เน่ืองจากช้ินส่วนเหล่าน้ี

มีความเปราะบางมาก การระมดัระวงัเป็นส่ิงสาํคญั อยา่สมัผสัหลอดไฟดว้ยมือเปล่าใหใ้ชผ้า้นุ่มหรือถุงมือผา้ฝ้ายเพ่ือ

จบัหลอดไฟ หากสมัผสัถูกหลอดไฟ ขอแนะนาํใหท้าํความสะอาดอีกคร้ังโดยใชผ้า้นุ่มและแอลกอฮอล ์

 ถา้ตอ้งการทาํความสะอาดผลึกแกว้หรือเปล่ียน ดึงท่ีจบัผลึกแกว้ออกและค่อยๆถอดผลึกแกว้พร้อมกบัแหวนปิด

ผนึก ใชผ้า้นุ่มหรือถุงมือผา้ฝ้ายเพ่ือจบัผลึกแกว้หากสมัผสัถูกหลอดไฟ ขอแนะนาํใหท้าํความสะอาดอีกคร้ังโดยใช้

ผา้นุ่มและแอลกอฮอล ์

 แนะนาํให้ทาํความสะอาดหรือผลึกแกว้ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดท้าํตามการแนะนาํอยา่งถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ 

อยา่ลืมปิดแหวนผนึกท่ีดา้นบนของผลึกแกว้ 

 ใชมื้อยดึผลึกแกว้ใหแ้น่นอีกคร้ังและนาํหลอดไฟใหม่ใส่สู่ผลึกแกว้อยา่งระมดัระวงัผา่นรูเดียวกนัในท่ีวางผลึกแกว้ 

 ติดตั้งปลอกเคเบิลเพ่ือป้องกนันํ้าเขา้กบัสายไฟและน๊อตภายนอก 
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11.2 การบํารุงรักษาโครงสเตนเลส 

โครงสแตนเลสท่ีหุม้อยูภ่ายนอกสามารถทาํความสะอาดไดด้ว้ยแปรงขนนุ่ม อนัดบัแรกหลอด UV-C และ

ผลึกตอ้งถูกถอดออกตามขั้นตอนดา้นล่าง: 

 ถอดขอ้ต่อตวัผู ้2 ½ "- 2".  ออก แลว้ถอดแกว้ออกทางดา้นตรงขา้มของขอ้ต่อ มีขอ้ต่อเกลียว 2 ตวัเช่ือมต่ออยู่

ภายใน ขอ้ต่อเหล่าน้ีทาํใหโ้ครงสเตนเลสยดึเขา้กบัการเช่ือมต่อและท่อใส  ขอ้ต่อทั้งสองตวัน้ีถูกวางไวใ้น

แนวของการเช่ือมต่อและในหวัขอ้ต่อของท่อใส 

 ดึงสลกัเกลียวหลกัออกจากโครงสแตนเลส และถอดดนัขั้วต่อออกจากน็อตดา้นใน 

 ถอดการเช่ือมต่อพีวีซีจากโครงสแตนเลสโดยใชค้อ้นพลาสติก 

 ถอดแหวนปิดผนึกออกจากโครงสแตนเลส 

 ทาํความสะอาดโครงสเตนเลสและประกอบระบบ UV-C อีกคร้ัง : 

o ใส่แหวนปิดผนึกบนโครงสแตนเลส 

o ประกอบพีวีซีโดยการเช่ือมต่อใหค้าํนึงถึงวา่การเช่ือมต่อตอ้งตรงกบัรูของโครงสแตนเลส 

o ประกอบอีกคร้ังดว้ยการขนัน็อตทั้งหมดใหแ้น่นและถูกตอ้ง โปรดสงัเกตวา่ขอ้ต่อ ใหต้าํแหน่งของ

การเช่ือมต่อสอดคลอ้งกบัโครงสแตนเลสจะตอ้งมีเกลียวในตาํแหน่งเฉพาะเพ่ือใหส้ามารถใชรู้สองรู

เพ่ือคลายเกลียว ช่วยใหคุ้ณดดัแปลงตวัต่อได ้

 

11.3 การเปลีย่นชุดไฟฟ้า 
หากจาํเป็นตอ้งเปล่ียนชุดไฟฟ้า ก่อนอ่ืนให้เช่ือมต่อสายดินเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้า ตอ้งถอดเตา้เสียบทั้งหมด

ออกและปลดสายดินออกจากเคร่ือง คลายน๊อตและถอดสายไฟออกจากหลอดไฟอย่างระมดัระวงั   ช้ินส่วน

เหล่าน้ีทั้งหมดตอ้งถูกเกบ็ไวอ้ยา่งระมดัระวงัเน่ืองจากไม่ไดม้าพร้อมกบัโครงหรือชุดไฟฟ้าใหม่ 
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12. การแก้ไขปัญหา 
ปัญหา การแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้
ความผดิพลาดของระบบ UV-C  
หลอดไฟไม่ทาํงาน 

ถอดสายไฟออกจากเตา้เสียบ, ถอดปลัก๊หลอดไฟออก
และตรวจสอบวา่ขั้วหลอดไฟแน่นหรือไม่ 
ตรวจสอบวา่สายไฟฟ้าถูกต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้าหรือไม่. 
ทดสอบวงจรไฟฟ้า 
ตรวจสอบวา่คุณไม่ไดต่้ออุปกรณ์เขา้กบัแหล่งจ่ายไฟอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นฉลากของเคร่ือง 

หลอด UV ไม่สวา่ง ตรวจสอบวา่เตา้เสียบท่ีเสียบปลัก๊ระบบ UV-C มี
แรงดนัไฟฟ้าท่ีเหมาะสมและเสียบสายเคเบิลเขา้กบั
เตา้เสียบอยา่งแน่นหนา 
หลอดไหม.้ เปล่ียนหลอด UV 
ชุดไฟฟ้าไหม ้ติดต่อผูจ้ดัจาํหน่ายเพ่ือขอเปล่ียนใหม่ 

สระนํ้าเป็นสีเขียว ตรวจสอบความสมดุลทางเคมีของสระนํ้า 
ตรวจสอบระบบ UV-C เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เปิดอยู ่
เปิดระบบ UV-C และป๊ัมหมุนเวียนใหน้านข้ึน หาก
ระบบ UV ทาํงานโดยการตั้งเวลา ใหเ้พ่ิมจาํนวนชัว่โมง
การทาํงาน 
พิจารณาเปล่ียนหลอด UV. หลงัจากทาํงานได ้4500 
ชัว่โมง การทาํงานประสิทธิภาพของหลอดไฟลดลงถึง 
80%. น่ีเป็นเร่ืองปกติสาํหรับหลอด UV ชนิดแรงดนัตํ่า
ทั้งหมด 

มีเสียงรบกวนเม่ือระบบ UV-C ทาํงาน ตรวจสอบการเช่ือมต่อและแหวนปิดผนึกทั้งหมด โดย
เฉพาะท่ีอยูใ่กลก้บัหลอด UV และผลึกแกว้ 
ตรวจสอบน๊อตท่ีติดตั้งและใหค้วามใส่ใจกบัจุด
สัน่สะเทือนเหล่านั้น 

ระบบ UV-C มีนํ้าร่ัวซึมออกมา ตรวจสอบการเช่ือมต่อและแหวนปิดผนึกทั้งหมด, 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดล้าํดบัการเช่ือมต่อทั้งหมดอยา่ง
ถูกตอ้ง 
ตรวจสอบผลึกแกว้อาจเสียหรือชาํรุด 
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13. นโยบายการรับประกนั 
Emaux เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐานสูงสุดในการผลิต โดยใชว้สัดุท่ีดีท่ีสุดผา่นทางกระบวนการท่ีทนัสมยั. 

Emaux ภูมิใจนาํเสนอผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี: 

การรับประกนัท่ีเพิม่ข้ึนสาํหรับผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะ 
(ตั้งแต่วนัท่ีแสดงของใบกาํกบัสินคา้) 

สินคา้ ระยะเวลาการรับประกนั 
ไสก้รองและระบบกรอง 2 ปี 
ป๊ัมนํ้า 1 ปี 
ไฟใตน้ํ้ า 1 ปี (หลอดไฟ 90 วนั) 
บนัได 1 ปี 
อุปกรณ์ชุดควบคุม 1 ปี 
Heat Pumps  และ Heat Exchangers 1 ปี 
เคร่ืองคลอรีนจากเกลือและระบบรังสียวูี 1 ปี (2 ปีสาํหรับเซลลเ์คร่ืองเกลือ) 
อุปกรณ์สระวา่ยนํ้า 1 ปี 
อุปกรณ์ทาํความสะอาดและอ่ืน ๆ ทั้งหมด 1 ปี 

 

13.1 ข้อยกเว้นท่ีอาจทําให้เกดิการปฏิเสธการรับประกัน 
1. ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านโดยประมาท  การจดัส่งท่ีไม่เหมาะสมหรือบรรจุภณัฑห์ายจากการขนส่ง 

2. ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านผิดประเภท การใชผ้ดิวิธีหรือความผดิพลาดในการเดินระบบและติดตั้ง

อุปกรณ์ตามท่ีระบุในคู่มือน้ี 

3. ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชผ้ดิวิธี  ผดิวตัถุประสงค ์หรือความผดิพลาดในการใชง้านและติดตั้งอุปกรณ์นอก

ขอบเขตระดบัวิชาชีพท่ีตอ้งการในอุปกรณ์หรือประเภทติดตั้งท่ีคลา้ยคลึงกนั 

4. ความเสียหายท่ีเกิดจากการดดัแปลงผลิตภณัฑโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือไม่ใชอ้ะไหล่แทข้อง Emaux 

5. ความเสียหายท่ีเกิดจากความประมาทหรือความผดิพลาดในการบาํรุงรักษาผลิตภณัฑอ์ยา่งไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น

คู่มือเล่มน้ี 

6. ความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการรักษาสภาพนํ้ าใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของอุตสาหกรรมสระวา่ยนํ้ า

ในระยะเวลาใด ๆ 

7. ความเสียหายท่ีเกิดจากการแช่แขง็ภายในตวัเคร่ือง 

8. ความเสียหายจากอุบติัเหตุไฟไหมภ้ยัพิบติัทางธรรมชาติหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกการควบคุมของ Emaux 

9. รายการท่ีซ่อมหรือดดัแปลงโดยทางใด ๆ โดยบุคคลใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก Emaux 

10. ช้ินส่วนสึกหลอ และฉีกขาด 
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13.2 กระบวนการเรียกร้องสิทธ์ิ 

กระบวนการเรียกร้องสิทธ์ิ Emaux มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การเรียกร้องสิทธ์ิ ลูกคา้ติดต่อผูจ้ดัจาํหน่ายของ Emaux และใหร้ายละเอียดทั้งหมดในการเรียกร้องสิทธ์ิ

ซ่ึงรวมถึง: 

a. ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหา เช่นหมายเลขช้ินส่วนและหมายเลขซีเรียล 

b. คาํอธิบายปัญหา / ความผดิพลาด 

c. รูปภาพ 

2. การแกไ้ข  เม่ือรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑอ์าจจะเกิดข้ึนโดยฝ่ายคุณภาพ 

Emaux ตาม "นโยบายการรับประกนัของ Emaux" 

3. สรุป หลงัจากการตรวจสอบเสร็จส้ิน Emaux  จะแจง้ใหผู้จ้ดัจาํหน่ายทราบ 

 

13.3 เงือ่นไขในการรับประกนั 

การรับประกนัใด ๆของ Emaux จากรายการขา้งตน้โดยผูติ้ดตั้ง และ / หรือวสัดุ (s) หากขอ้บกพร่อง  

เกิดข้ึนในระหว่างระยะเวลาการรับประกนั Emaux  จะทาํการซ่อมหรือเปล่ียนรายการดงักล่าวหรือส่วนท่ีมี

ค่าใช้จ่าย ลูกคา้จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการเรียกร้องสิทธ์ิ   การรับประกนัจาก Emaux เพ่ือให้ไดรั้บ

ประโยชน์จากการรับประกนัน้ี     อยา่งไรก็ตามในการรับประกนัน้ี  Emaux ไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าจดัส่ง

หรือการขนส่งอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใด ๆ "ถึง" หรือ "จาก" การดาํเนินงานดา้นเทคนิคของ Emaux ไม่

รับผิดชอบต่อการสูญเสียเวลา, ความไม่สะดวก, ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่นค่าแรง ,ค่าโทรศพัท,์ ค่าใชจ่้ายทาง

กฎหมาย, หรือค่าวสัดุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนหรือการกาํจดัอุปกรณ์หรือความเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผล

หรือโดยบงัเอิญต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น. Emaux จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกาํไรทางธุรกิจหรือการ

หยุดการดาํเนินงานเน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

หรือความเสียหายใด ๆ ได ้

 

13.4 การรับประกนัหรือการรับรองโดยบุคคลอืน่ 

ไม่มีตวัแทนจาํหน่ายหรือบุคคลอ่ืนใดมีอาํนาจในการรับประกนัหรือรับรองเก่ียวกบั Emaux หรือ

ผลิตภณัฑข์อง Emaux  ดงันั้น Emaux จะไม่รับผดิชอบต่อการรับประกนัหรือการรับรองดงักล่าว 


