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คู่มือการใชง้านและวิธีการติดตั้งเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 
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คู่มือการใช้งานและวิธีการติดตั้งนี้มีไว้สําหรับเจ้าของห้องอบไอนํ้า(สตรีม)และเคร่ืองทําไอนํ้า(สตรีม) , บุคคลที่
รับผิดชอบในการดูแลห้องอบไอนํา้(สตรีม)และเคร่ืองทําไอนํา้(สตรี) และสําหรับช่างไฟฟ้าท่ีรับผดิชอบในการติดตั้งเคร่ืองทํา
ไอนํ้า(สตรีม )   เมื่อติดตั้งเคร่ืองทําไอนํา้(สตรีม) แล้ว คู่มือการใช้งานและวิธีการติดตั้งจะถูกส่งมอบให้เจ้าของห้องอบไอนํ้า
(สตรีม)และเคร่ืองทําไอนํา้(สตรีม)  หรือบุคคลทีดู่แลรักษา. ขอแสดงความยนิดกีบัการเลอืกทีย่อดเยีย่ม 

HGX 

วัตถุประสงค์ของการใช้เคร่ืองทําไอนํ้า (สตรีม):  เคร่ืองทําไอนํ้า (สตรีม) HGX  ใช้สําหรับปรับอุณหภูมิภายใน
ห้องอบไอนํา้ (สตรีม) ให้อุ่นขึน้เป็นหลกั ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงค์อืน่ใด 

ระยะเวลาการรับประกนัเคร่ืองทาํไอนํา้ (สตรีม) และอุปกรณ์ควบคุมสําหรับการใช้ในครัวเรือน คอื 2 ปี.  

ระยะเวลาการรับประกนัเคร่ืองทาํไอนํา้ (สตรีม) และอุปกรณ์ควบคุมสําหรับการใช้ในทีส่าธารณะ คอื 1 ปี. 

ระยะเวลาการรับประกนัเคร่ืองทาํไอนํา้ (สตรีม) และอุปกรณ์ควบคุมสําหรับการใช้เพือ่การให้บริการ คอื 3 เดือน. 

การรับประกนันีไ้ม่สามารถใช้ได้ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดคุณภาพนํา้ในตารางที่ 1 หรือหากอุปกรณ์ไม่ได้รับการ
ดูแลตามทีร่ะบุไว้ในข้อ 1.9  และหากอุปกรณ์ไม่ได้รับการตดิตั้งตามทีก่าํหนดในหัวข้อที ่2 
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1. คาํแนะนําสําหรับการใช้งาน 
1.1 ส่วนประกอบระบบเคร่ืองทําไอนํา้ (สตรีม) 

1. แผงควบคุม 2. เซ็นเซอร์อุณหภูม ิ
3. ท่อไอนํา้ 4. หัวฉีดไอนํา้ 
5. ท่อจ่ายนํา้ 6. วาล์วท่อจ่ายนํา้ 
7. ท่อระบายนํา้ 8 a. วาล์วระบายด้วยมอื 
8 b.  วาล์วระบายอตัโนมตั ิ 9. ท่อระบายนํา้ 
10. วาล์วแรงดนัเกนิ 11. เช่ือมต่อสาย 
12. ป๊ัมนํา้หอม 13. ปลัก๊ยาง 
14. ถ้วยตะกอน 

 
 

 
 

รูปที ่1 ส่วนประกอบระบบกาํเนิดไอนํา้ 
 

1.2 ข้อควรระวงั 

 วาล์วเคร่ืองทําไอนํา้ (สตรีม), ท่อและหัวฉีดไอนํา้เร่ิมร้อนขึน้เมื่อใช้งาน. อย่าสัมผสัด้วยมอืเปล่า 

 ไอนํา้จากหัวฉีดไอนํา้จะร้อนจดั. อย่าให้ผิวหนังสัมผสัโดยตรงอาจถูกลวกได้ 

 หากมกีารอุดตนัในหัวฉีดไอนํา้ หรือท่อไอนํา้ จะทาํให้ไอนํา้ออกจากวาล์วแรงดนัสูง. ห้ามปิดวาล์วแรงดนั 

 ห้ามนําอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าห้องอบไอนํา้(สตรีม) 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องอบไอนํา้(สตรีม) แห้งสนิทหลงัจากใช้งาน 
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1.3 การใช้เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 
ก่อนทีจ่ะเปิดเคร่ืองตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวีตัถุทีไ่ม่ควรมอียู่ ในห้องอบไอนํา้(สตรีม)  ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

วา่ไอนํ้าระบายออกไดอ้ยา่งอิสระจากหวัฉีด,  เปิดวาลว์ท่อจ่ายนํ้า ,  เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) มีแผงควบคุมแยก
ต่างหาก. อุปกรณ์จะอยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายเม่ือปุ่มสวา่งข้ึนท่ีแผงควบคุม 
 หากปุ่มไม่สว่างข้ึน, ตรวจสอบวา่มีการเปิดสวิตชเ์คร่ืองจากสวิตชห์ลกั 
 เม่ือเปิดสวิตชเ์คร่ืองจากสวิตชห์ลกัแผงควบคุมจะเช่ือมต่อกบัเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) / เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)ท่ี

กาํลงัใชอ้ยู.่ ขอ้ความ " pairing " และ " Done " จะปรากฏข้ึนเม่ือระบบพร้อมสาํหรับการใชง้าน 
 
 

 
1. Steam generator on/off   สวิตช ์เปิด / ปิด เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 

2. Steam generator on with delay  สวิตช ์เปิด / ปิด เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) แบบหน่วงเวลา 

3. Lighting on/off    สวิตชเ์ปิด / ปิดไฟ 

4. Mode change    ปุ่มการเปล่ียนโหมด 

5. Value increase    ปุ่มเพิม่ค่า 

6. Value decrease    ปุ่มลดค่า 

7. Indicator light: Temperature  ไฟแสดงสถานะ: อุณหภูมิ 

8. Indicator light: Time   ไฟแสดงสถานะ: เวลา 

9. Indicator light: Fragrance  ไฟแสดงสถานะ: นํ้าหอม 

10. Indicator light: Ventilation  ไฟแสดงสถานะ: การระบายอากาศ 

11. Indicator light: Panel locked  ไฟแสดงสถานะ: ลอ็คแผงควบคุม 
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การเปิดเคร่ือง 

  กดปุ่ม 1 (กดคา้งยาว)  
 

 
 

อุณหภูมิท่ีตั้งไวจ้ะปรากฏข้ึนก่อน,   จากนั้นหนา้จอจะเปล่ียนเป็นอุณหภูมิหอ้งอบไอนํ้า
(สตรีม)  ปัจจุบนั.   เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)  จะเร่ิมปล่อยนํ้าเขา้หมอ้ตม้ และเร่ิมอุ่นนํ้า 

 

 
 

เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) จะหยดุชัว่คราวเม่ือเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) ปล่อยนํ้าเขา้หมอ้ตม้
และ เม่ืออุณหภูมิในหอ้งอบไอนํ้า(สตรีม)  เพ่ิมข้ึนตามค่าท่ีตอ้งการ 

 

   การตั้งค่า          

 

 
กดปุ่ม 4 

 
ตั้งอุณหภูม.ิ  
ช่วงการปรับตั้งอยูท่ี่ 30-55 ° C 

     

 

 
กดปุ่ม 4 

 
ตั้งเวลา หน้าจอจะแสดงเวลาทีเ่หลอือยู่. 
 ตั้งค่าตํ่าสุด 10 นาที จากการตั้งค่าเพ่ิมเติม (0: 10 - 24:00 ) 

      

 

 
กดปุ่ม 4 

 
ตั้งค่า ป๊ัมนํา้หอม. 
คุณสามารถเปล่ียนความเขม้ของกล่ินหอมไดด้ว้ยปุ่ม - และ + ค่าตํ่าสุดปิด (OFF) 

          

 

 

กดปุ่ม 4 

 
ตั้งค่าการระบายอากาศ / ลดความช้ืน คุณสามารถเปิดการระบายอากาศได ้(เปิด) หรือปิด 
(OFF) หรือเลือกการลดความช้ืน (DRY)  
 ช่วงการลดความช้ืน (DRY) จะเร่ิมข้ึนเม่ือสวิตชเ์คร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)ถูกปิดหรือ

เม่ือตั้งเวลาในการทาํงาน (ใชเ้วลา 60 นาที) 
 เร่ิมตน้การระบายอากาศอยา่งรวดเร็ว: (แผงควบคุมในโหมดสแตนดบ์าย): 

 กดปุ่ม 4 (M) และเลือกเปิด 
          

 
 
 

 

กดปุ่ม 4 เพือ่ออก 
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   เปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)ท่ีมีการหน่วงเวลา 
 

 

 
 

 

การแสดงการหน่วงเวลาท่ีเหลืออยูจ่ะลดลงจนกว่าจะเป็นศูนย,์ ขณะท่ีสวิตชเ์คร่ืองทาํไอ
นํ้า (สตรีม) เปิดอยู ่

 

  การตั้งค่า 
           

 

กดปุ่ม 4 

 
 

ตัง่ค่าอุณหภูมิ.  
ช่วงการปรับตั้งอยูท่ี่ 30-55 ° C 

          

 

 

 

กดปุ่ม 4 

 
ตั้งค่า การหน่วงเวลา. 
ช่วงการปรับคือ 0: 10 -12: 00 น. 

          

 
 

 

กดปุ่ม 4 เพือ่ออก 
 

 

   การตั้งค่าเพิม่เติม 
       

 
 

 

เปิดเมนูการตั้งค่าเพ่ิมเติมโดยการกดปุ่ม 5 และ 6 คา้งไว ้5 วินาที 

 

 
 
 
 

 

ตั้งค่าระยะเวลาสูงสุด (24 ชัว่โมง) 
ช่วงคือ: 0: 10 - 24 ชัว่โมง 

 

 

 

กดปุ่ม 4 
 

 

 

ตั้งค่าหน่วยความจาํเม่ือไฟดบั 
คุณสามารถเลือกวิธีการทาํงานของอุปกรณ์หลงัจากไฟฟ้าดบั 
 ON1: ระบบจะเร่ิมตน้อีกคร้ังและเวลาจะเดินต่อจาดท่ีมนัไดห้ยดุ 
 ON2: ระบบจะเร่ิมใหม่อีกคร้ังและจะตั้งเวลาใหม่ 
 OFF: ระบบจะไม่เร่ิมตน้ใหม่หลงัจากไฟดบั 
แนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัสาํหรับการใชห้น่วยความจาํแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ภูมิภาค 
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กดปุ่ม 4 
 

 
 

 

ตั้งค่าการเปิดใชง้านของวาลว์ระบายอากาศอตัโนมติั (อุปกรณ์เสริม) 
 วาลว์ระบายอตัโนมติั: เปิด (ON) 
 วาลว์ระบายดว้ยมือ: ปิด (OFF) 

 

 

 
 

กดปุ่ม 4 

 
 

ตั้งค่าช่วงเวลาการลา้งอตัโนมติั    
ถา้เปิดใชง้านวาลว์ระบายอตัโนมติัคุณสามารถเปล่ียนช่วงการลา้งโดย ใชปุ่้ม OFF ปุ่ม - 
และ +  ตวัเลือกคือ 0.5, 1, 2, 3 และ 4 ชัว่โมง ( 1.6.) 

          

 

 

กดปุ่ม 4 

 

ชั่วโมงการใช้งาน. หมายเลขอุปกรณ์  และชั่วโมงการใช้งานจะแสดงเป็นวงจรใน
จอแสดงผล. ในระบบควมคุมหลายเคร่ือง, คุณสามารถดูชัว่โมง การใชง้านของอุปกรณ์
ทั้งหมดจากแผงเดียวกนัได ้
 

          

 

 

กดปุ่ม 4 

 

การบาํรุงรักษา. หนา้จอแสดงใหเ้ห็นวา่ผา่นไปก่ีชัว่โมงแลว้หลงัจากท่ีไดมี้การ
บาํรุงรักษา  รีเซ็ตกลบัหลงัจากบาํรุงรักษาโดยกดปุ่ม 6 (-) เป็นเวลา 5 วินาที 
 
           

 

 

กดปุ่ม 4 

 
การควบคุมนํ้าดว้ยมือ, คุณสามารถเพิ่มและระบายนํ้าไดด้ว้ยปุ่ม - และ + 
 เช่น เม่ือทาํความสะอาดบ่อเกบ็นํ้า, แกไ้ขปัญหาหรือการใหบ้ริการ 
 

         

 

 

กดปุ่ม 4 

 
การแสดงเวอร์ชนั 
อนัดบัแรกเวอร์ชัน่ของซอฟตแ์วร์แผงควบคุมจะปรากฏข้ึนและหลงัจากนั้นเวอร์ชัน่
ซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) / เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)ตามลาํดบัหมายเลข
อุปกรณ์ 

 

          
 

 

กดปุ่ม 4 เพือ่ออก 
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   การปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 
          

 

 

เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)จะดบัลงเม่ือกดปุ่ม 1, หมดเวลาในการทาํงานหรือเกิด
ขอ้ผิดพลาดข้ึน. การปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)จะทาํใหป๊ั้มนํ้าหอมหยดุทาํงาน 

 

  ถ้าอุปกรณ์ไม่มวีาล์วระบายอตัโนมตั ิ(อุปกรณ์เสริม), ให้ปล่อยนํา้
หม้อต้มด้วยตนเองเสมอหลงัจากใช้อุปกรณ์.  เปิดวาล์วปล่อยให้หม้อต้มระบาย
นํา้และปิดวาล์ว.  หลกีเลีย่งส่ิงสกปรกทีป่นเป้ือนและส่ิงสกปรกอืน่ ๆ ที่สะสม
อยู่ในอุปกรณ์ 

 ถา้อุปกรณ์มีวาล์วระบายอตัโนมติั, อุปกรณ์จะลา้งและปล่อยบ่อเก็บนํ้ าเม่ือ
อุปกรณ์ถูกปิด (ใชเ้วลาประมาณ 5 นาที) ในช่วงเวลาน้ีหา้มปิดเคร่ืองจากสวิตช์
หลกั 

 

      การ เปิด / ปิด ลอ็คแผงควบคุม 
          

 
 

 

แผงควบคุมสามารถลอ็คและปลดลอ็คโดยการกดปุ่ม 4 (M) เป็นเวลา 5 วินาที 

 
1.4 ป๊ัมนํา้หอม (อุปกรณ์เสริม) 
เม่ือเปิดเคร่ือง, ป๊ัมนํ้าหอมจะปล่อยนํ้าหอมมากบัท่อไอนํ้า,  ป๊ัมนํ้าหอมจะถูกควบคุมผา่นแผงควบคุม 
 ใส่ท่อดูดของป๊ัมลงกบัภาชนะใส่นํ้าหอมก่อนท่ีจะเปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 
 ระหวา่งการใชค้ร้ังแรก, นํ้าหอมจะไม่ถูกป้อนเขา้ไปในหอ้งอบไอนํ้า(สตรีม) ตั้งแต่เร่ิมตน้, เน่ืองจากนํ้าหอมตอ้ง

ไหลผา่นท่อก่อน.  
ขอ้แนะนาํ : คุณสามารถเร่งกระบวนการไดโ้ดยการตั้งค่าความเขม้ของนํ้าหอมใหสู้งสุดในตอนแรก 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะใส่นํา้หอมไม่แห้งในระหว่างการใช้งาน. ต้องไม่เปิดป๊ัมทิง้ไว้โดยไม่มีนํา้หอม 

 ใช้เฉพาะนํา้หอมทีใ่ช้สําหรับเคร่ืองอบไอนํา้เท่าน้ัน. ปฏิบัตติามคาํแนะนําบนบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
 

1.5 ไฟแสงสว่าง 
แสงสว่างของหอ้งอบไอนํ้า(สตรีม)  สามารถตั้งค่าเพ่ือใหส้ามารถควบคุมไดจ้ากแผงควบคุมไอนํ้า  
(สูงสุด 100 W / 230 V ~) 
 

 เปิด / ปิดไฟแสงสวา่ง โดยกดปุ่มสวิตชท่ี์แผงควบคุม 
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1.6 วาล์วระบายอตัโนมตั ิ(อุปกรณ์เสริม) 

วาลว์ระบายนํ้าอตัโนมติัช่วยในการหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดจากนํ้ามีส่ิงเจือปน.  วาลว์จะทาํงานอตัโนมติั 
1. การลา้งท่อระบายนํ้า   : ใชอุ้ปกรณ์ลา้งส่ิงสกปรกท่ีสะสมอยูใ่นท่อระบายนํ้า การลา้งทาํไดทุ้กๆ 5 คร้ัง ของการ

ใชเ้คร่ืองอบไอนํ้า (สตรีม) 
2. การลา้งหมอ้ตม้ (SET4)  อุปกรณ์จะระบายนํ้าจากหมอ้ตม้และเติมนํ้าสะอาดเขา้ไปตามช่วงการลา้งท่ีไดเ้ลือกไว.้ 

ระหว่างการลา้งขอ้ความ "flushing" จะปรากฏในจอแสดงผล. ฟังกช์นัน้ีมีไวส้าํหรับสถานประกอบการ  ท่ีเปิด
เคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม) เป็นเวลาหลายชัว่โมงในแต่ละคร้ัง. การลา้งใชเ้วลาประมาณ 5 นาทีและในช่วงเวลาน้ี
อุปกรณ์จะหยุดการผลิตไอนํ้ าชัว่คราว. ในระบบการควบคุมหลายเคร่ือง  เคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม) จะไม่หยุด
ทั้งหมดในเวลาท่ีลา้งอุปกรณ์ 

3. ระบายนํ้ าท่ีหมอ้ตม้หลงัจากใชเ้คร่ือง ลา้ง และระบายนํ้ าในหมอ้โดยอตัโนมติัเม่ือปิดเคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม). 
การระบายใชเ้วลาประมาณ 5 นาที 

1.7 รีโมทคอนโทรล 

เคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม)สามารถเปิดใชง้านไดโ้ดยใชรี้โมทคอนโทรลแยกต่างหาก, ซ่ึงตอ้งมีการติกตั้งไวต้ั้งแต่
แรก เช่น ในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรม  
 กดส้ัน ๆ : เปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 
 กดยาว : ปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 

1.8 การควบคุมหลายเคร่ือง 
ดว้ยแผงควบคุมเดียวกนัคุณสามารถใชเ้คร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)ได ้4 เคร่ือง (HGX หรือ HGP) 
 เปิดเคร่ืองจากสวิตชห์ลกัเพ่ือใหอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อกบัแผงควบคุมท่ีเปิดอยูล่่าสุด  
 อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัแผงควบคุมจะเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ โดยอตัโนมติัเม่ือเปิดเคร่ือง 

1.9 การบํารุงรักษาเคร่ืองทาํไอนํา้ (สตรีม) 

ไฟแสดงสถานะเวลาจะเร่ิมกะพริบเม่ือผา่นไป 200 ชัว่โมงหลงัจากการดูแลรักษาก่อนหนา้. การดาํเนินการ
ทั้งหมดสามารถทาํโดยผูใ้ชง้านตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง. การบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ ตอ้งทาํโดยเจา้หน้าท่ีซ่อมบาํรุงมือ
อาชีพ. อย่าใช้เคร่ืองมอืถ้าไม่จาํเป็น เพราะท่อซิลโิคนสามารถแตกได้!  

เคร่ืองผลิตไอนํ้ าในท่ีสาธารณะ และ สถานประกอบการ  การใชง้านดงักล่าวตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง
อย่างน้อยปีละสองคร้ัง  (ตรวจสอบและทาํความสะอาดหมอ้ตม้ ส่วนประกอบเคร่ืองทาํความร้อนและเซ็นเซอร์
ระดบันํ้า) 

1.9.1 การล้างถ้วยตะกอน   
    มีถว้ยตะกอนท่ีดา้นล่างของอุปกรณ์ซ่ึงจะเกบ็ส่ิงเจือปนในนํ้า. ลา้งถว้ยเม่ือมนัลอยข้ึนมา 
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ข้อควรระวัง  เคร่ืองทําไอนํ้า (สตรีม)มีความร้อนสูง  อย่าปลดถ้วยตะกอนขณะกําลังใช้งานอุปกรณ์. 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองทําไอนํ้า (สตรีม)  ถูกระบายความร้อนให้หมดก่อนท่ีจะถอดถ้วยตะกอน เวลาที่
เหมาะสมสําหรับการทาํให้เยน็ลงคอื 24 ช่ัวโมงจากการใช้งานก่อนหน้านี ้

 
 

รูปที ่2   การล้างถ้วยตะกอน 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมอ้ตม้นํ้าวา่งเปล่า  (ตรวจสอบถว้ยวดัผา่นฝาครอบโปร่งใส:  ถา้มีนํ้าในถว้ยให้
ระบายออกใหห้มด) 

2. ปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) จากสวิตชห์ลกั (รูปท่ี 2) 
3. วางถงัใตถ้ว้ยตะกอน. นํ้าบางส่วนอาจจะออกมาจากท่อเม่ือเอาถว้ยออก 
4. คลายตวัยดึถว้ยตะกอนออก 
5. ถอดถว้ยโดยการดึงและ ทาํความสะอาดถว้ย 
6. ใส่ถว้ยกลบัเขา้ท่ีและยดึใหแ้น่น 

1.9.2 การล้างคราบหินปูน 
นํ้ ามีส่ิงเจอปน เช่น หินปูน, ซ่ึงอาจขดัขวางช้ินส่วนภายในของเคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม).  ปริมาณ

หินปูนในนํ้า (ตามความกระดา้งของนํ้า) จะแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค ดว้ยเหตุน้ีการลา้งคราบหินปูนจึง
แตกต่างกนัไป ถา้นํ้าประปาเป็นเร่ืองยากท่ีจะมีคราบหืนปูน  ขอแนะนาํใหติ้ดตั้งนํ้ ายาปรับความกระดา้งเขา้
กบัระบบจ่ายนํ้าของอาคาร  ตามขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้าในตารางท่ี 1 

 

การล้างคราบหินปูนด้วยสารละลายกรดซิตริก 

ไอระเหยของสารละลายกรดซิตริกเป็นอนัตราย นอกเหนือจากกรดซิตริก  ยงัสามารถใชว้สัดุอ่ืน ๆ ใน
ลา้งคราบหินปูน, ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในบรรจุภณัฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
1. ผสมกรดซิตริก 50-80 กรัมกบันํ้า 1 ลิตร 
2. เปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) และปล่อยท้ิงไวป้ระมาณ 10 นาที 
3. ปิดสวิตชห์ลกั (ดูรูปท่ี 2) 
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4. ถอดจุกปิดดา้นบนออกจากเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)  (รูปท่ี 3) 
5. เทสารละลายกรดซิตริก ลงในหมอ้ตม้และใส่จุกปิดกลบัไปท่ีตาํแหน่งเดิม 
6. ปล่อยใหส้ารละลายทาํงาน 1 ชัว่โมง 
7. เปิดสวิตชห์ลกั หากไฟหน่วยความจาํดบัอยูเ่คร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)จะเร่ิมทาํงานโดยไม่ตอ้งกดปุ่ม 1 
 

คุณสมบติัของนํ้า ผลกระทบ ขอ้เสนอแนะ 

นํ้ามีความเขม้ขน้ของอินทรีย ์
ทาํใหมี้   สี,รส, ตะกอน ในเคร่ืองทาํไอนํ้า 
(สตรีม) 

<12 มก. / ลิตร 

นํ้ามีความเขม้ขน้ของธาตุเหลก็ 
ทาํใหมี้  สี, กล่ิน, รส, ตะกอน ในเคร่ืองทาํ
ไอนํ้า (สตรีม) 

< 0,2 มก. / ลิตร 

นํ้ามี ความกระดา้ง: สารท่ีสาํคญัท่ีสุดคือแมงกานีส 
(Mn) และหินปูน, เช่นแคลเซียม (Ca) 

ทาํใหมี้ ตะกอน ในเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 
Mn: < 0,05 mg/l 

 Ca: < 100 mg/l 

นํ้าคลอรีน มีความเส่ียงต่อสุขภาพ หา้มใช ้

นํ้าทะเล เกิดการกดักร่อนอยา่งรวดเร็ว หา้มใช ้

อตัราการไหลเขา้มาในท่อนํ้า  (การวดั: ปล่อยใหน้ํ้า
ไหลจากท่อเขา้มาเป็นเวลาหน่ึงนาทีและวดัปริมาณ
นํ้า) 

ไหลชา้เกินไป: เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) หยดุ
ทาํงาน 

ไหลเร็วเกินไป: นํ้าไหลออกจากท่อไอนํ้า 

8-12 ลิตร /นาที 

 

ตารางที ่1.  ข้อกาํหนดด้านคุณภาพนํา้ 
 

การล้าง (วาล์วระบายนํา้ด้วยมือ) 
8. ปล่อยนํ้าออกจากหมอ้ตม้และปิดวาลว์ระบายนํ้า 
9. เปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) ดว้ยปุ่ม 1 และปล่อยท้ิงไวป้ระมาณ 10 นาที 
10. ปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)โดยใชปุ่้มท่ี 1  ปล่อยนํ้าออกจากหมอ้ตม้และปิดวาลว์ระบายนํ้า 
การล้าง (วาล์วระบายนํา้แบบอตัโนมตัิ) 
8. เปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)ดว้ยปุ่ม 1 และปล่อยท้ิงไวป้ระมาณ 10 นาที 
9. ปิดเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) ดว้ยปุ่ม 1 และปล่อยท้ิงไวป้ระมาณ 5 นาที 
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 รูปที ่3 การล้างหินปูน 
 

1.9.3  การทําความสะอาดหัวฉีดไอนํา้ 
หวัฉีดไอนํ้าสามารถทาํความสะอาดไดด้ว้ยนํ้าสบู่อ่อนๆ 

 1.10 การแก้ไขปัญหา 
หากเกิดขอ้ผดิพลาด ,  แผงควบคุมจะแสดงหมายเลขอุปกรณ์และขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด, ซ่ึงจะช่วยหา

สาเหตุของขอ้ผิดพลาด และแกปั้ญหาต่อไป 

  ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเฉพาะจุดทีม่เีคร่ืองหมายดอกจัน (*). การบํารุงรักษาอืน่ ๆ ทั้งหมดต้องกระทําโดย
เจ้าหน้าทีซ่่อมบํารุงมืออาชีพ 

ข้อความแสดงข้อผดิพลาดและการแก้ไข 

 
 

 

วงจรของเซ็นเซอร์วดัค่าอุณหภูมิเสียหาย. ตรวจสอบสายไฟและการเช่ือมต่อ
จากขั้วต่อไปยงัเซ็นเซอร์ 

 
วงจรของเซ็นเซอร์วดัค่าวดัอุณหภูมิลดัวงจร. ตรวจสอบสายไฟและการ
เช่ือมต่อจากขั้วต่อไปยงัเซ็นเซอร์ 

 
วงจรวดัค่าของตวัป้องกนัความร้อนสูงเกินไปเสียหาย. กดปุ่มรีเซ็ทการตั้งค่า
การป้องกนัความร้อนสูงเกินไป ( 2.10) 

 
ระดบันํ้าต ํ่า. ตรวจดูวา่มีนํ้าอยูใ่นถว้ยวดัหรือไม่. ตรวจเช็ควาลว์นํ้าเขา้ *, 
วาลว์ขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้า, วาลว์ระบายนํ้า, และเซ็นเซอร์ระดบันํ้า 
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ยงัคงมีนํ้าในหมอ้ตม้ในช่วงท่ีทาํการลา้งและการระบาย. ตรวจดูวา่มีนํ้าอยูใ่น
ถว้ยวดัหรือไม่. ตรวจสอบวาลว์ระบายและเซ็นเซอร์ระดบันํ้า 

 

ความลม้เหลวในการเช่ือมต่อระหว่างแผงควบคุมและเคร่ืองทาํไอนํ้า      

 (สตรีม). ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อ 

 

หมอ้ตม้วา่งเปล่าหลงัจากลา้ง ตรวจดูวา่มีนํ้ าอยูใ่นถว้ยวดัหรือไม่. ตรวจเชค็
วาลว์นํ้าเขา้ *, วาลว์ขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้า, วาลว์ระบายนํ้าและเซ็นเซอร์
ระดบันํ้า 

 

หมอ้ตม้เตม็เม่ือเร่ิมเติม (เร่ิม, หยดุ, ลา้งวงจร, ไล่อากาศ).  

ตรวจสอบวาลว์ระบายและเซ็นเซอร์ระดบันํ้า 

 

มีการเติมนํ้ามากเกินไปภายในหา้นาที. ตรวจสอบปริมาณนํ้าเขา้ * , อตัราการ
ไหล * (ตารางท่ี 1), วาลว์ขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้า, วาลว์ระบายนํ้าและ
เซ็นเซอร์ระดบันํ้า 

 
ระดบันํ้าไม่เพียงพอภายใน 10 นาทีหลงัจากเปิดเคร่ือง. ทาํความสะอาดถว้ย
วดัและตรวจสอบสายไฟ 

 
ระดบันํ้าไม่เพียงพอเม่ือระเหยกลายเป็นไอนํ้า.  ตรวจสอบวาลว์นํ้าเขา้ * และ
วาลว์ระบายนํ้า 

ความผดิพลาดหลายๆอยา่งและขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดจะแสดงในจอแสดงผล 
 

เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) หยดุทาํงาน 

เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)หยดุทาํงานโดยสมบูรณ์ถือเป็นปกติ. เคร่ืองทาํไอนํ้า 
(สตรีม)จะหยดุชัว่คราวเม่ือเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)กาํลงัเติมนํ้าในหมอ้ตม้
และเม่ืออุณหภูมิในหอ้งอบไอนํ้า(สตรีม)สูงข้ึนถึงค่าท่ีตอ้งการ 
 

มีนํ้าคา้งในท่อ 

มีวสัดุหรือส่ิงเจอปนอยูใ่นท่อ. ทาํท่อใหต้รงแลว้เอียงท่อเทส่ิงตกคา้งออก
จากเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 

 

 

บ่อเกบ็นํ้ามีกล่ินคลา้ยกล่ินหอม 
 

ตรวจสอบวา่นํ้าหอมไม่ไดไ้หลจากท่อไอนํ้าไปยงัหมอ้ตม้นํ้า  
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ข้อความอืน่ ๆ 

 

ไฟแสดงสถานะเวลาเร่ิมกะพริบเม่ือผา่นไป 200 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บการ
บาํรุงรักษาก่อนหนา้น้ี ,บาํรุงรักษา (  1.9) และ รีเซ็ตกลบัหลงัจากบาํรุงรักษา 

Flushing ขอ้ความในจอแสดงผล การลา้ง 

Pairing  (การจบัคู่) 
ขอ้ความในจอแสดงผล. แผงควบคุมจะเช่ือมต่อกบัเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) ท่ี 
พร้อมใชง้าน 

Done  (เสร็จส้ิน) การเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์เสร็จส้ินแลว้ 

2. คาํแนะนําสําหรับการติดต้ัง                                    

 
 

1. 

รูปที ่4 

หวัฉีดไอนํ้า 

 

2. 

 

วาลว์ระบายดว้ยมือ 

3. อะแดปเตอร์ท่อ 18 mm-G½ " 4. ถว้ยตะกอน 

5. แผงควบคุม 6. เซ็นเซอร์อุณหภูมิ  

7. วาลว์ระบายอตัโนมติั (อุปกรณ์เสริม) 8. ช้ินส่วนเช่ือมต่อสาํหรับป๊ัมนํ้าหอม (อุปกรณ์เสริม) 

9. ป๊ัมนํ้าหอม (อุปกรณ์เสริม) 10. นํ้าหอม (อุปกรณ์เสริม) 
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ตารางที ่2. รายละเอยีดการติดตั้ง      * ระบายอากาศ  ** ไม่ระบายอากาศ 

2.1 ก่อนการตดิตั้ง 
ก่อนทาํการติดตั้งเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)ใหศึ้กษาคู่มือคาํแนะนาํในการติดตั้งและตรวจสอบจุดต่อไปน้ี: 
 ไอนํ้ าท่ีออกมาควรสอดคลอ้งกบัปริมาตรของห้องอบไอนํ้ า(สตรีม). ( ตารางท่ี 2 ให้คาํแนะนาํสําหรับปริมาณ

ตํ่าสุดและสูงสุดสาํหรับเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)และวสัดุผนงัแต่ละชนิด) 
 แรงดนัไฟฟ้าตอ้งเหมาะสมกบัเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 
 ฟิวส์และขนาดสายไฟตรงตามความตอ้งการและการวดัเทียบกบัตารางท่ี 2 
 สถานท่ีติดตั้งเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดขั้นตํ่าสาํหรับระยะความปลอดภยัท่ีกาํหนดไวใ้น

รูปท่ี 5  และสถานท่ีติดตั้งตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.2 

2.2 สถานที่ติดตั้งและการยดึ 
เคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม) ตอ้งติดตั้งภายในพ้ืนท่ีแห้ง , ตอ้งไม่ติดตั้งในท่ีท่ีอาจมีนํ้ าคา้งแขง็หรืออยู่ในบริเวณท่ีมี

สารอนัตราย  อุณหภูมิสูงสุดท่ีอนุญาตบริเวณรอบ ๆ อุปกรณ์คือ 30 ° C 
 ในหอ้งตอ้งมีระบบระบายนํ้าสาํหรับระบายนํ้า. อยา่ติดตั้งอุปกรณ์ตรงเหนือท่อระบายนํ้า เน่ืองจากไอนํ้าท่ีเกิดข้ึน

จากท่อระบายนํ้าจะทาํใหเ้คร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) มีความช้ืนและอาจทาํใหเ้กิดปัญหาได ้
 หากมีการติดตั้ งเคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม) ภายในตู้หรือพ้ืนท่ีปิดจะต้องมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอรอบ ๆ 

ตวัเคร่ือง  ฝาครอบของเคร่ือง สามารถเปล่ียนไดด้ว้ยตวัเอง โดยการเปล่ียนสลบัดา้นหนา้และดา้นหลงัฝาครอบ 
(รูปท่ี 6) 

 หมุนชุดขายดึในแนวตั้งหากติดตั้งอุปกรณ์เขา้กบัผนงั 
 สามารถวางเคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม) ไวใ้นท่ีตํ่ากว่าไดโ้ดยหมุนชุดขายึดให้เป็นแนวนอนและตดัถว้ยตะกอนให้

เลก็ลง (ภาพท่ี 7)      ยดึเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)ใหแ้น่นกบัผนงัหรือใชส้กรูยดึท่ีเหมาะสมกบัวสัดุ (สกรู 6 ตวั) 
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2.3 การต่อท่อจ่ายนํา้และท่อระบายนํา้ 
ดูรูปท่ี 4        ท่อจ่ายนํา้ต้องติดตั้งวาล์วปิดและตวัดูดสูญญากาศ (ตัวไล่อากาศ) แรงดนันํา้ขาเข้าสูงสุดสําหรับท่อจ่ายนํา้คอื 4,0 
บาร์ 
ดูรูปท่ี 8       ตอ้งวางท่อระบายนํ้าใหอ้อกไปจากหอ้งท่ีติดตั้งเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 

     นํา้ทีไ่หลออกต้องไม่ถูกนําไปยงัห้องอบไอนํา้(สตรีม)เพราะนํา้ร้อนมาก (70 ° C)! 
วางท่อใหล้าดเอียงออกจากเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) 
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2.4 การเช่ือมต่อไฟฟ้า 
เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) ตอ้งต่อไฟฟ้าเขา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และโดยช่างไฟฟ้าท่ีไดรั้บอนุญาตและช่าง

ไฟฟ้ามืออาชีพ . ดูรูปท่ี 9 สาํหรับการต่อไฟฟ้า 

2.4.1 การติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
ติดตั้งเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิกบัเพดานหอ้งอบไอนํ้า(สตรีม) หรือติดกบัผนงัให้สูงจากพ้ืน 170 - 300 

ซม. เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 7.5 มม. ดนัเซ็นเซอร์เขา้ไปในรูและปิดผนึกดว้ยซิลิโคน  อย่าติดตั้ง
เซ็นเซอร์ใกลป้ระตูหรือช่องระบายอากาศ.   พ้ืนท่ีท่ีอนุญาตแสดงในรูปท่ี 10 
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2.4.2 การควบคุมหลายเคร่ือง 
สามารถต่อเคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม)   เขา้ดว้ยกนัเพ่ือให้ใชร่้วมกนัในแผงควบคุมเดียวกนัไดถึ้ง 4 

เคร่ือง  เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)  สามารถทาํเป็นรูปแบบต่างๆได ้(HGX หรือ HGP).  หลกัการเช่ือมต่อแสดง
ในรูปท่ี 11 
1. ต่อแผงควบคุมกบัเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) ในไลนต์วัแรก  
2. เช่ือมต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิกบัเคร่ืองทาํไอนํ้ า (สตรีม)  ตวัแรก    สามารถเช่ือมต่อเซ็นเซอร์เพิ่มเติม ( 1 

ตวั / เคร่ือง)  เพือ่เพิม่ความแม่นยาํในการวดัอุณหภูมิและความทนทานต่อความผดิพลาดของระบบ 
3. เช่ือมต่อเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)  เขา้ร่วมกนัดว้ยสายส่งขอ้มูลอุปกรณ์ ดูรูปท่ี 9 
4. เลือกหมายเลขของอุปกรณ์ของเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม). โดยใชต้วัเลข 0-3     
5. ดู 1.8 
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2.5  ท่อไอนํา้ 
ไอนํ้าจากเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) จะไปสู่ห้องอบไอนํ้า(สตรีม)  ดว้ยท่อทองแดง เส้นผา่ศูนยก์ลางภายในท่อไอน้

ต ํ่าสุดคือ 15 มิลลิเมตร  สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม)   กบัท่อทองแดงไดโ้ดยใชท่้อซิลิโคนใสซ่ึงมีเส้นผา่น
ศูนยก์ลางภายใน 18 มิลลิเมตร. 

     ท่อใสจะช่วยในการเห็นปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตอ้งหุม้ฉนวนท่ออยา่งระมดัระวงั ความยาวสูงสุดของท่อไอนํ้าท่ีหุม้ฉนวนกนัความร้อนคือ 10 เมตร  ขอแนะนาํให้

วางเคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) ใหใ้กลก้บัหอ้งอบใหม้ากท่ีสุดเพ่ือลดความยาวของท่อไอนํ้าถา้ติดตั้งหวัฉีดไอนํ้ามากกวา่หน่ึงหวั, 
ท่อไอนํ้าแต่ละท่อท่ีไปยงัหวัฉีดตอ้งติดตั้งวาลว์ควบคุมการไหลเพ่ือใหไ้อนํ้ากระจายอยา่งสมํ่าเสมอในหอ้งอบไอนํ้า(สตรีม). 
รูปท่ี 12A การปรับวาลว์: 
 เปิดวาลว์ทั้งหมดใหสุ้ด 
 หากมีไอนํ้าเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว จากวาลว์ใด ๆ ใหค่้อยๆปิดวาลว์เพียงเลก็นอ้ยเพือ่ใหก้ารไหลของไอนํ้าลดลง 
 หา้มปิดวาลว์ทั้งหมด 

 ไอนํา้ต้องสามารถไหลผ่านหัวฉีดได้อย่างอสิระ หากมกีารอุดตันในหัวฉีดไอนํา้และ / หรือท่อ   ไอนํา้จะออกมาจาก
วาล์วแรงดนัสูง   (รูปที ่8) 

 
 
ปลายท่อไอนํา้ต้องเอยีงไปทางห้องอบไอนํา้(สตรีม). ต้องไม่มีส่วนโค้งหรือหักงอเกนิไป, ไม่เจาะหรือตดัท่อ รูป12B 
 

2.6  การติดตั้งหัวฉีดไอนํา้ 
ติดหวัฉีดไอนํ้าเขา้กบัปลายท่อไอนํ้าและปิดผนึกท่อนาํไอนํ้าดว้ยซิลิโคน ตาํแหน่งหวัฉีดควรสูงจากพ้ืน 10-30 

ซม. ขนาดของหวัฉีดคือ G½ " (ตวัเมีย) รูปท่ี 12A 

  ให้ด้านเปิดของปลายหัวฉีดช้ีลง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอนํา้จะไม่ลวก. วางหัวฉีดให้อยู่ในตาํแหน่งทีไ่ม่มใีครสัมผสั
ได้โดยบังเอญิ 
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2.7 การติดตั้งป๊ัมนํา้หอม 
ติดตั้งป๊ัมนํ้าหอมเพ่ือใหก้ล่ินหอมเขา้สู่ท่อไอนํ้า. ขอ้ต่อระหวา่งท่อจ่ายนํ้าหอมกบัท่อไอนํ้าตอ้งอยูใ่กลก้บัหวัฉีดไอนํ้าให้
ไดม้ากท่ีสุด. โดยการทาํเช่นน้ี, มีความเป็นไปไดเ้พียงเลก็นอ้ยท่ีนํ้าหอมตกคา้งจะสะสมอยูใ่นท่อไอนํ้าในช่วงเวลาหน่ึง. ดูรูป 
4. ดูรูปท่ี 9 สาํหรับการเช่ือมต่อไฟฟ้า 
 

2.8 การติดตั้งวาล์วระบายอตัโนมัติ 
ดูรูป 4. ดูรูปท่ี 9 สาํหรับการเช่ือมต่อไฟฟ้า. เม่ือกระชบัยดึรอยต่อรวมกนัของเคร่ืองกาํเนิดไฟไอนํ้าและไม่ใหม้นัหมุน.  
หลงัจากติดตั้งแล้ว, ให้เปิดใช้งานวาล์วระบายอากาศอัตโนมัตจิากแผงควบคุม (SET3) 
 

2.9 การติดตั้งแผงควบคุม 
แผงควบคุมสามารถกนันํ้าไดแ้ละมีแรงดนัไฟฟ้าตํ่า (โวลตต์ ํ่า). แผงควบคุมสามารถติดตั้งไดใ้นพ้ืนท่ีแหง้เช่น ในหอ้งซกัผา้
หรือหอ้งแต่งตวั, หรือในท่ีพกัอาศยั. แผงควบคุมไม่สามารถติดตั้งในหอ้งอบไอนํ้า(สตรีม)ได ้รูปท่ี 13 

ท่อนาํหรือรางซ่อนสาย (ø 30 มม.) ภายในโครงสร้างผนงัช่วยใหคุ้ณสามารถต่อสายเคเบิลขอ้มูลท่ีซ่อนอยูภ่ายในกาํแพง – 
มิฉะนั้นการติดตั้งจะตอ้งอยูบ่นผวิผนงั 

 

 
 

2.10 การรีเซ็ทค่าตัวป้องกนัความร้อนมากเกนิไป 
เปิดฝาครอบ  หากจาํเป็นใหย้า้ยแผงวงจรโดยการถอดสกรู. คุณสามารถรีเซ็ตตวัป้องกนัความร้อน

สูงเกินไป  โดยการกดปุ่มท่ีปลายดา้นหน่ึงของอุปกรณ์   รูปท่ี 14 

    เหตุผลในการเอาออกไปจะต้องกาํหนดก่อนทีจ่ะกดปุ่ม. ตวัป้องกนัความร้อนสูงเกนิไปจะถูกรีเซ็ตโดยช่างซ่อม
บํารุงมอือาชีพเท่าน้ัน 
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3. อะไหล่สํารอง
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   รุ่น ช้ิน 

1 ส่วนทาํความร้อน 2200 W/230 V  

ส่วนทาํความร้อน 1500 W/230 V  

ส่วนทาํความร้อน 1900 W/230 V  

ส่วนทาํความร้อน 3000 W/230 V  

ส่วนทาํความร้อน 3600 W/230 V  

ส่วนทาํความร้อน 5000 W/230 V 

ZG-322  

ZG-330  

ZG-340  

ZG-350  

ZG-360  

ZG-365 

HGX2  

HGX45  

HGX60  

HGX90  

HGX11  

HGX15 

1  

3  

3  

3  

3  

3 

2 วาลว์ระบายนํ้าดว้ยมือ ZG-575  1 

3 อะแดปเตอร์ท่อ 18mm-G½ " ZSTM-050  1 

4 ชุดถว้ยวดั (รวมเซ็นเซอร์ระดบันํ้า, ดา้นบนและท่อ) WX620  1 

5 ส่วนประกอบท่อระบายนํ้า ZSTM-071  1 

6 ฝาครอบเพ่ือการดูแลรักษา ZSTM-160  1 

7 ถว้ยตะกอน ZSTM-170  1 

8 สวติชห์ลกั ZSK-684  1 

9 แผงวงจร WX604  1 

10 เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ZG-660  1 

11 หมอ้ตม้ (HGX2) 

หมอ้ตม้นํ้า (HGX45-HGX15) 

ZSTM-012  

ZSTM-010 

 1 

1 

12 ตวัป้องกนัความร้อนสูงเกินไป ZG-550  1 
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13 แผงควบคุม WX602  1 

14 ปะเกน็ยาง D18 ZSTM-140  4 

15 วาลว์แรงดนั ZG-580  1 

16 ปะเกน็ยาง D10 ZSTM-150  1 

17 ท่อจ่ายนํ้า ZSTM-047  1 

18 ส่วนประกอบท่อจ่ายนํ้า ZSTM-070  1 

19 ท่อไอนํ้าออก ZSTM-040  1 

20 วาลว์ขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้า (วาลว์โซลีนอยด)์ ZSS-610  1 

21 จุกยาง ZSTM-155  1 

22 ฉนวนสาํหรับหมอ้ตม้ ZSTM-060  1 

23 หวัฉีดไอนํ้า ZG-500  1 

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม 

24 วาลว์ระบายอตัโนมติั ZG-700  1 

25 ป๊ัมนํ้าหอม ZG-900  1 

26 ช้ินส่วนเช่ือมต่อสาํหรับป๊ัมนํ้าหอม ZSTM-195  1 

27 เคร่ืองทาํไอนํ้า (สตรีม) แบบ ควบคุมหลายเคร่ือง 10.8 
กิโลวตัต ์

HGX11L  1 

28 สายขอ้มลู 1.5 เมตร WX312  1 

 


