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คาํแนะนําด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นีค้วรติดตั้งโดยช่างผู้ชํานาญงานหรือผู้ที่มีความชํานาญในการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า  การติดตั้งหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้ได้รับการ
บาดเจ็บสาหัส หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้ การติดตั้งหรือการ
ใช้งานทีไ่ม่เหมาะสม จะทาํให้มผีลกับเง่ือนไขการรับประกัน

ในการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าควรปฏิบัติตามข้อควรระวงัเบ้ืองต้นดงัต่อไปนี:้
1. อันตราย: มคีวามเส่ียงจากไฟฟ้าช็อต
2. จําเป็นต้องต่อสายดิน:   ผลิตภัณฑ์นีค้วรได้รับการติดตั้งและต่อสายดินโดย
ตวัแทนฝ่ายบริการทีม่คีวามชํานาญโดยเฉพาะ
3. ติดตั้งในตําแหน่งที่สามารถเข้าทําการบํารุงรักษาได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
เลือกตําแหน่งที่สามารถนําหลอดไฟออกมาได้ - ความสูงของห้องโดยรวมควร
จะเป็น 2 เท่าของความสูงตวัเคร่ือง

ระบบนี้ต้องเช่ือมต่อกับวงจรจ่ายไฟที่ได้รับการป้องกันการขัดข้องโดยสายดิน
เท่าน้ัน  มิฉะน้ันอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส รวมถึง
อาจทาํให้เสียชีวติได้อีกด้วย

• ถอดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดออกในระหวา่งการติดตั้ง
• หา้มใชง้านระบบอลัตราไวโอเลตหากสายไฟเสียหาย
• เปล่ียนสายไฟท่ีชาํรุดทนัที
• เพื่อป้องกนัไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดเช่ือมต่อต่างๆ แห้งและพน้จากพื้น อย่าสัมผสัปลัก๊หากมือ

เปียกหากเกิดเหตุการณ์ต่อไปน้ี  อย่าพยายามซ่อมแซมเคร่ืองเอง ส่งกลบัไปยงัศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต
เพื่อแกไ้ข:

• ถา้เคร่ืองตกไปในนํ้าอยา่เพิ่งเขา้ใกล!้ อยา่งแรกท่ีตอ้งทาํคือถอดปลัก๊ออก 
• ถา้อุปกรณ์ไฟฟ้าของตวัเคร่ืองเปียกช้ืน ใหถ้อดปลัก๊เคร่ืองออกทนัที
• ห้ามใชง้านระบบ UV-C  น้ีถา้สายไฟหรือปลัก๊เสียหาย หรือถา้เคร่ืองไม่ทาํงานอยา่งถูกตอ้งหลงัจากเกิด

ความผดิพลาดหรือเกิดความเสียหาย
• อยา่มองไปท่ีหลอด UV โดยตรงขณะท่ีเคร่ืองกาํลงัทาํงานเพราะอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ท่ีตา เช่นตาไหม ้

หรือตาบอดได้



รุ่น
แหล่งจ่ายไฟฟ้า
อตัราการไหลสูงสุด
กาํลงัไฟเขา้
ชนิดหลอดไฟ
แรงดนัสูงสุดขณะทาํงาน
ขนาดท่อ เขา้ / ออก
ปริมาณการไหลท่ีแนะนาํต่อการแผรั่งสี
อายกุารใชง้านของหลอด UV และโอโซน ชัว่โมง
ค่าไอพีโปรเทคชัน่
การผลิตโอโซนสูงสุด
ช่วงแรงดนัท่อ Venturi

pH
ความเป็นด่างทั้งหมด

ค่าแสดงผลคุณภาพนํา้:

กระดา้ง
ความขุ่น
TSS: สารแขวนลอยทั้งหมด
การส่งผา่น UV

• หลอดไฟและผลึกแกว้มีความละเอียดอ่อนมาก. 
• ควรระมดัระวงัในการจดัการหรือเปล่ียนช้ินส่วนเหล่าน้ี:
• สวมถุงมือผา้ฝ้ายขณะจบัหลอดไฟหรือหรือผลึกแกว้
• ถือหลอดไฟท่ีส่วนปลายและอยา่สมัผสัหลอดดว้ยมือเปล่าเน่ืองจากส่ิงสกปรกจะลดอายกุารใชง้านของหลอด
• ถา้มีลายน้ิวมือหลงเหลืออยู ่ใหท้าํความสะอาดดว้ยแอลกอฮอล์
• ปล่อยใหห้ลอดไฟอลัตราไวโอเลตเยน็ลงก่อนท่ีจะสมัผสั
• ตอ้งคาํนึงถึงคาํเตือนเร่ืองความปลอดภยัเป็นพิเศษในรุ่น NT-UV87-TO (Ozone) :
• หลอด UV สร้างโอโซนท่ีมีกล่ินแรง แมใ้นปริมาณท่ีนอ้ยมาก อาจเป็นอนัตรายต่อดวงตา จมูกและผวิหนงัได้
• ตรวจสอบระบบการร่ัวไหลเป็นประจาํ การติดตั้งท่ีเหมาะสมและตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งของวงแหวนปิดผนึกมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่



การตดิตั้งทัว่ไป
การไหลเวียนนํ้าของระบบน้ี ป้ัมดูดนํ้ าจากสกิมเมอร์จ่ายไปยงัเคร่ืองทรายและหลอด UV โอโซน ท่ีอยูต่าํแหน่งหลงั
เคร่ืองกรอง โดนมีหัววดัค่า pH  หรือ ORP  อยูด่า้นหนา้เคร่ืองผลิตโอโซน (7)  และหัวจ่ายสารเคมีเช่น กรดหรือ
คลอรีน อยูห่ลงัจากเคร่ือง Ozone UV‐C

1. ป๊ัมนํ้า
2. เคร่ืองกรองทราย
3. มลัติพอร์ท วาลว์
4. หวัวดัค่า pH/{RP
5. ป๊ัมเติมเคมี

6. ถงัเกบ็กรด/คลอรีน
7. เคร่ืองผลิตโอโซน
8. ระบบ UV ฆ่าเช้ือโรค
9. หวัจ่ายสารเคมี

UV‐C  โอโซนไม่สามารถแกปั้ญหาการปรับค่าสมดุลของสารเคมีในสระวา่ยนํ้าได้

มาจากสระวา่ยนํ้า

ไป
ท่อ

ระ
บา
ยน

ํ ้า

การเช่ือมต่อไฟฟ้า
ช่องรับไฟฟ้าตอ้งเป็นระบบป้องกนั GFCI (Ground Fault Circuit 
Interrupter (ตวัการป้องกันการขัดข้องโดยสายดนิ) สาํหรับป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต

ตวัจ่ายพลงังานไฟฟ้ามาตรฐาน 120V / 240Vac จะจดัดส่ง
มาพร้อมสายไฟและทาํงานบนระบบไฟฟ้า 1 เฟส Line‐
Neutral‐ Ground

ตวัจ่ายพลงังานไฟฟ้าอเมริกาเหนือ 240Vac จะทาํงานบน
ระบบไฟฟ้า 2 เฟส Line‐Line‐Ground

สีขาว

สีเขียวหรือเหลือง

สีดาํ ระบบไฟฟ้า
120/240
Vac



คาํแนะนําการตดิตั้ง

เพื่อให้การตดิตั้งท่ีถูกต้องโปรดปฏิบัตติามคาํแนะนําด้านล่าง:

อยา่ติดตั้งระบบ UV‐C ในพ้ืนท่ีท่ีถูกแสงแดดส่องโดยตรง:
อุปกรณ์น้ีตอ้งติดตั้งในท่ีแหง้และมีอากาศถ่ายเท

ระบบ UV‐C ตอ้งติดตั้งในแนวตั้งและเวน้ระยะห่างจากดา้นล่างไว ้30 ซม. และดา้นบนสุด
ของอุปกรณ์ประมาณ 1.5 เมตรสาํหรับการบาํรุงรักษาและเปล่ียนหลอดไฟ

ระบบ UV‐C ตอ้งติดตั้งอยูห่ลงัเคร่ืองกรองและก่อนเคร่ืองควบคุมค่า pH หรือ การใชร้ะบบ
เกลือ  คลอรีนหรือ ระบบการจ่ายสารเคมี 
โปรดดูหวัขอ้ท่ี 3 การติดตั้งทัว่ไป

ถา้ป๊ัมกรองมีอตัราการไหลสูงสุดเกินท่ีอนุญาตสาํหรับระบบ UV‐C ตอ้งทาํท่อ bypass

ปฏิบัตติามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตดิตั้งระบบนาโนเทค UV โอโซน:

ติดเคร่ืองวดัแรงดนั (A) เขา้กบัวงจร Venturi โดยใชเ้ทปเทฟล่อน ขนัใหก้ระชบัดว้ยมือ

วงจร Venturi สามารถติดตั้งไดใ้นแนวนอนหรือแนวตั้ง  ก่อนติดกาว (B) เขา้กบั
เตา้เสียบ (C) สาํรวจใหแ้น่ใจวา่เกลียวน็อต (D) เป็นไปตามภาพต่อไปน้ี:



ขนัเกลียวตวัเมีย (E) เขา้กบัเกลียวตวัผูข้องวงจร Venturi ปลายอีกดา้นหน่ึงของตวัยดึตอ้ง
พอดีกบัขอ้ต่อดา้นบนของระบบ (F) มีวาลว์กนัยอ้นกลบั (K) ระหวา่ง (E) และ (F) ซ่ึงเป็น
วาลว์ทิศทางเดียวเพ่ือป้องกนัไม่ใหอ้ากาศยอ้นกลบัไปยงัหลอดไฟ UV ของเคร่ืองผลิตโอโซน

เช่ือมต่อทั้ง 3 ส่วน (B), (D) และ (L) เขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหว้งจร Venturi และระบบ UV ถูก
ประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งแน่นหนา

หลงัจากนั้น เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือติดตั้งระบบท่ีประกอบข้ึน และทาํตามลาํดบัของหวัขอ้
ท่ี 3 ของการติดตั้งทัว่ไป

ติดตั้งเคร่ือง reactor UV‐C ดว้ยคลิปยดึ (H) และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้ต่อทั้ง 3 ส่วน 
(B) (D) (L) ยงัคงกระชบัแน่นหนา อยา่ใชป้ระแจ หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพ่ือแกไ้ขเคร่ือง 
reactor

สายจ่ายไฟ (I) จะตอ้งเช่ือมต่อกนัในลกัษณะท่ีระบบ UV ทาํงานพร้อมกนักบัป๊ัมกรอง
ถา้ไม่ทาํเช่นนั้น ระบบ UV ทั้งหมดอาจร้อนเกินไป

เปิดใชง้านป๊ัม ระบายอากาศทั้งระบบและตรวจสอบการร่ัวของวงจร

คุณภาพโอโซนในระบบสามารถปรับไดโ้ดยใชว้าลว์ปรับดว้ยมือ (J) ยิง่ปิดมนั ยิง่คงเหลือ
โอโซนเขา้สู่วงจรมากข้ึน ช่วงท่ีพึงประสงคใ์นเคร่ืองวดัแรงดนัคือ 8 ~ 10 PSI

โปรดทราบวา่: การกรองอากาศ (G) ในส่วนบนของอุปกรณ์โอโซนมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดูด
อากาศสาํหรับการสร้างโอโซน ซ่ึงมนัตอ้งสะอาด



การบํารุงรักษา

ปล่อยใหอุ้ปกรณ์เยน็ตวัลงอยา่งนอ้ย 30 นาทีก่อนท่ีจะสัมผสั

ตอ้งทาํความสะอาดอปุกรณ์หน่ึงถึงสองคร้ังต่อปี หากมีตะไคร่ หรือตะกรันเพ่ิมข้ึนท่ีท่อหลอดแกว้
ในตาํแหน่งโคมไฟตอ้งทาํความสะอาดโดยใชผ้า้นุ่มชุบนํ้าผสมนํ้าส้มสายชูหรือกรดเชด็

หลงัจากดาํเนินการบาํรุงรักษาแลว้ ตอ้งแน่ใจวา่ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้
และไม่มีการร่ัวไหลหลงัจากเปิดทาํงานทั้งระบบ

ตอ้งเปล่ียนหลอด UV‐C เม่ืออายกุารใชง้านหมดลง

ขั้นตอนการเปล่ียนหลอดไฟ
ปิดสวติชจ่์ายไฟทุกคร้ังเม่ือตอ้งการเปล่ียนหลอดไฟ
อยา่สัมผสัหลอดไฟดว้ยมือเปล่า ใชผ้า้นุ่มหรือถุงมือผา้ฝ้ายเพ่ือจบัหรือทาํความสะอาดหลอดไฟ 
หากไดส้ัมผสักบัหลอดไฟแลว้ขอแนะนาํใหท้าํความสะอาดอีกคร้ังโดยใชผ้า้นุ่มชุบแอลกอฮอล ์
ขั้นตอนการเปล่ียนหลอดไฟมีดงัน้ี:

ปิดป๊ัมระบบกรองและระบบ UV ทั้งระบบ
ปล่อยใหห้ลอดไฟอลัตราไวโอเลตเยน็ลงอยา่งนอ้ย 10 นาทีก่อนท่ีจะสัมผสั
ถา้คุณไม่ตอ้งการเปล่ียนหลอดแกว้คุณไม่ตอ้งระบายนํ้าในระบบ

ถอดฝาเกลียว (P) ท่ีดา้นบนของอุปกรณ์ UV โดยไม่ตอ้งถอดสายเคเบิล  ระมดัระวงัในการดึง
หลอดไฟออก (R) โดยไม่ตอ้งถอดปลัก๊ออก



เม่ือคุณสามารถเขา้ถึงหลอดไฟทั้งสอง (R) และสายเคเบิล (Q) ถอดปลัก๊ไฟออกจากส่วนทา้ย
ไดอ้ยา่งระมดัระวงั หลงัจากนั้นคุณจะสามารถนาํหลอดไฟทั้งหมดออก เม่ือทาํเช่นน้ีโปรดจาํไว้
วา่ความรอบคอบมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก

ถา้ตอ้งการเปล่ียนหรือทาํความสะอาดหลอดแกว้ จะตอ้งระบายนํ้ าในระบบท้ิง จากนั้นให้ถอดฝา
ครอบหลอดแกว้ทั้งบนและล่าง (S) ออกและค่อยๆถอดหลอดแกว้ (T) พร้อมกบัโอริง (U)ออก 

แนะนาํใหใ้ชค้วามระมดัระวงัใหม้ากกบัหลอดแกว้ (T) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กลบัไปไว้
ตามเดิม และอยา่ลืมเปล่ียนโอริง (U) ท่ีปลายทั้งสองดา้นของหลอดแกว้เพ่ือใหช้ิ้นส่วนดา้นใน
ของผลึกกนันํ้าได้

ขนัหลอดแกว้ใหแ้น่นดว้ยมืออีกคร้ัง (S) และนาํโคมไฟใหม่เขา้หาหลอดแกว้อยา่งระมดัระวงั

เสียบหลอดไฟเขา้กบัเตา้เสียบสายเคเบิล (Q) จากนั้นใหใ้ส่หลอดไฟภายในควอตซ์

หมุนฝาเกลียวอีกคร้ัง (P) และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดข้นัจนแน่นดี



นาฬิกาดจิิตอล
มีสามตวัเลือกท่ีแตกต่างกนัสามารถเลือกไดด้ว้ยนาฬิกาจบัเวลาแบบดิจิตอล:

มิเตอร์วดัอายุหลอด UV:
ทนัทีท่ีมีการเปิดใชง้านรูปแบบขา้งตน้ดว้ย Timer  โปรแกรมจะทาํการทดสอบตวัเอง จอแสดงผล
จะแสดงรหัสต่อไปน้ีโดยอตัโนมติั: 8888 (ทดสอบการแสดงผล); หมายเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์; 
สัญญาณความถ่ี 50H หรือ 60H เป็นความถ่ี Hz

เม่ือเปิดสวติชห์ลอด UVC เป็นคร้ังแรกหรือหลงัจากใชง้านฟังกช์ัน่ 'Reset' ค่า '9000' จะปรากฏ
ข้ึนบนหนา้จอ จุดถดัจากตวัเลขดา้นขวาสุดของจอแสดงผลจะกะพริบทุกวนิาที แสดงวา่ตวันบักาํลงั
ทาํงานอยู่

หากใชห้ลอด UV‐C มาก่อนและเปิดเคร่ืองอีกคร้ังจอแสดงผลจะระบุค่าท่ีไดรั้บในขณะท่ีปิดเคร่ือง
ก่อนหนา้น้ี 

หากคุณไดเ้พ่ิมหรือลดค่าของมิเตอร์วดัดว้ยตวัเองจอแสดงผลจะแสดงการอ่านตวันบัล่าสุดท่ีมีอยู่
ก่อนท่ีจะปิดเคร่ือง



การตั้งค่าของมิเตอร์เวลาสามารถปรับเปล่ียนได้หากต้องการ โดยดําเนินการดังต่อไปนี:้

กด "MENU" ดา้นล่างและเลือกตวัเลือก 'Hr' จากนั้นกด 'MENU' อีกคร้ัง
หมายเลขขอ้มูลท่ีแสดงบนหนา้จอจะระบุจาํนวนชัว่โมงท่ีเหลือสาํหรับการเปล่ียน
หลอดไฟ
กด "MENU" ดา้นล่างเพ่ือแกไ้ขชัว่โมง

การกดปุ่ม▲และ▼ค่าตวันบัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 500 ชัว่โมงจากค่าเร่ิมตน้สูงสุด
ท่ี 9500 และตํ่าสุด 500

หลงัจากถึงเวลาท่ีตอ้งการแลว้ใหค้งไวป้ระมาณ 10 วนิาทีจนกวา่จะหยกุระพริบและกด
ยนืยนัชัว่โมงท่ีตั้งไว้

มิเตอร์เวลาจะระบุในลักษณะต่อไปนี ้เพื่อเปล่ียนหลอดไฟ:

จากตาํแหน่งชัว่โมง 0672; จอแสดงผลจะกระพริบทุกวนิาที ควรเปล่ียนหลอดไฟภายใน 
4 สัปดาห์
จากตาํแหน่งชัว่โมง 0336; จอแสดงผลจะกะพริบทุกคร่ึงวนิาที ควรเปล่ียนหลอดไฟ
ภายใน 2 สัปดาห์
จากตาํแหน่งชัว่โมง 0168; จอแสดงผลจะกะพริบทุก 1/4 วนิาที  เปล่ียนหลอดไฟภายใน 
1 สัปดาห์
ท่ีตาํแหน่งชัว่โมง 0000; ตวัเลขจะกะพริบต่อเน่ืองและมิเตอร์จะไม่นบัถอยหลงัต่อไป 
ตอ้งเปล่ียนหลอดไฟ

การตั้งเวลา:
ตวัเลือกน้ีช่วยใหคุ้ณกาํหนดเวลาทาํงานท่ีตอ้งการสาํหรับการฆ่าเช้ือโรคท่ีเหมาะสมของสระวา่ยนํ้าได้

กดปุ่ม "MENU" และกด▲หรือ▼จนกระทัง่เลือกตวัเลือก 'UV' กด 'MENU' เพ่ือเลือก

'UV00' หมายถึงเท่ียงคืน 00:00; กด▲หรือ▼คุณจะเล่ือนไปทุกชัว่โมงในหน่ึงวนั (ตั้งแต่ 0 ถึง 24 ชัว่โมง)  
‘UV01’ หมายถงึเท่ียงคืน 01:00 am.  ‘UV02’ หมายถงึเท่ียงคืน 02:00 am.

กดปุ่ม "MENU" เพ่ือเลือกชัว่โมงใดชัว่โมงหน่ึง
เลือกชัว่โมงท่ีกระพริบ กดปุ่ม▲หรือ▼เพ่ือเลือกวา่จะเปิดหรือปิดเคร่ืองในเวลาน้ี
หรือไม่ รอประมาณ 10 วนิาทีจนกวา่จะหยดุกระพริบและยนืยนัการเลือก

กดปุ่ม "MENU" หากคุณตอ้งการกลบัไปหรือเลือกชัว่โมงอ่ืน
ดาํเนินการตามขั้นตอนเดียวกนัสาํหรับชัว่โมงอ่ืน ๆ



นาฬิกา
ตวัเลือกน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถปรับนาฬิกาไดต้ามเวลาปัจจุบนั

กดปุ่ม "MENU"และกด▲หรือ▼จนกระทัง่เลือก ‘rest’ กด 
'MENU' เพ่ือเลือก
ตวับ่งช้ีชัว่โมงจะดบัลง กด▲หรือ▼เพ่ือเลือกชัว่โมงปัจจุบนั รอ
ประมาณ 10 วนิาทีจนกวา่จะหยดุกระพริบเพ่ือยนืยนัชัว่โมง
กดปุ่ม 'MENU' เพ่ือเลือกตวับ่งช้ี นาทีจะดบัลง กด▲หรือ▼เพ่ือเลือกนาทีปัจจุบนั  
รอประมาณ 10 วนิาทีจนกวา่จะหยดุกระพริบและยนืยนัการตั้งค่าโดยอตัโนมติั



8. การแก้ไขปัญหา
ปัญหา การแก้ปัญหาท่ีสามารถทําได้

ความล้มเหลวของระบบ UV‐C, 
เป็นไปได้ทีห่ลอดไฟไม่ได้เช่ือมต่อ

สายไฟถูกถอดกออกจากเตา้เสียบไฟ, 
ถอดปลัก๊หลอดไฟออกและตรวจสอบวา่ขั้วหลอดไฟแน่นหรือไม่ 

ตรวจสอบวา่สายไฟฟ้าถูกต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้าหรือไม่ 
ทดสอบวงจรไฟฟ้า  ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 4  คู่มือการติดตั้ง
ระบบ UV และป๊ัมควรจะเร่ิมทาํงานพร้อมกนั

ตรวจสอบวา่คุณไม่ไดต่้ออุปกรณ์เขา้กบัแหล่งจ่ายไฟอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นฉลากของเคร่ือง หากทาํผดิพลาดอาจ
ทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายและควรเปล่ียนใหม่ ติดต่อผูจ้ดั
จาํหน่ายของคุณเพ่ือขอเปล่ียน (ไม่อยูใ่นการรับประกนั)

หลอด UV ไม่สว่าง ตรวจสอบวา่เตา้เสียบไฟฟ้าระบบ UV‐C ท่ีเสียบเขา้กบัเคร่ือง
มีแรงดนัไฟฟ้าท่ีเหมาะสมและต่อสายเคเบิลเขา้กบัเตา้เสียบ
อยา่งแน่นหนา
โคมไฟไหม ้ เปล่ียนหลอด UV
ชุดไฟฟ้าไหม ้ติดต่อผูจ้ดัจาํหน่ายของคุณเพ่ือขอเปล่ียน

นํา้ในสระเป็นสีเขียว ตรวจสอบความสมดุลทางเคมีของสระนํ้า
ตรวจสอบระบบ UV‐C เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เปิดอยู่

ใชร้ะบบ UV‐C และป๊ัมหมุนเวยีนต่อไปอีก หากระบบ UV 
ทาํงานโดยตั้งเวลาใหเ้พ่ิมจาํนวนชัว่โมงการทาํงาน

พิจารณาเพ่ือเปล่ียนหลอด UV หลงัจาก 4500 ชัว่โมงของการ
ทาํงานประสิทธิภาพหลอดไฟลดลงถึง 80% น่ีเป็นเร่ืองปกติ
สาํหรับหลอด UV ชนิดแรงดนัตํ่าทั้งหมด

ระบบ UV‐C เกิดเสียงรบกวน
เมื่อทาํงาน

ตรวจสอบการเช่ือมต่อและวงแหวนปิดผนึกทั้งหมด โดยเฉพาะ
หลอด UV และแกว้ควอตซ์
ตรวจสอบสกรูท่ีติดตั้งและใหค้วามสนใจกบัจุดสั่นสะเทือน
เหล่านั้น 

มนํีา้ไหลออกจากระบบ   
UV‐C ร่ัวซึม

ตรวจสอบการเช่ือมต่อและวงแหวนปิดผนึกทั้งหมด ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่การเช่ือมต่อทั้งหมดถูกจดัเรียงอยา่งถูกตอ้ง

ตรวจสอบแกว้ควอตซ์วา่ามนัอยูดี่ ไม่ไดรั้บความเสียหายหรือชาํรุด



9. รายการอะไหล่

กรองอากาศ
โอริงขั้วหลอด

หลอด UV 87 วตัต์
25 อะแดปเตอร์หลอดไฟ

โอริงควอตซ์
หลอดควอตซ์
ฝาครอบใส

โอริง
อะแดปเตอร์
25 Cross

ท่อเช่ือม 2 น้ิว
โอริงเส้ือ UV

เส้ือต่อ

รหสัรายละเอียดหมายเลข หมายเลขอะไหล่ ช้ิน (s)จาํเป็นตอ้งใช้



เกลียวยเูน่ียน
เคเบ้ิล

เส้ือสเตนเลส
คลิปปิดท่อ

บลัลาสต ์UV87
ขอ้ต่อดิน

ฝาปิดช่องอากาศ
เกลียวยเูน่ียน 1.5 น้ิว

หวัฉีดอากาศ
ปลัก๊เสียบไฟฟ้า
ชุดออกซิเดชัน่


