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คาํเตือน 

ก่อนติดตั้งเคร่ืองผลิตคลอรีนนํ้าเกลือ กรุณาอ่านคู่มือฉบบัน้ีอยา่งถ่ีถว้น หากท่านตอ้งการคาํอธิบายในส่วนใดหรือมีขอ้สงสัย กรุณาติดต่อผูจ้ดั

จาํหน่ายหรือ BSV ELECTRONIC S.L. โดยตรง เรายนิดีช่วยเหลือท่าน 

 

1. คําอธิบายท่ัวไป 

1.1 อุปกรณผลิตคลอรีนสําหรับนํ้าเกลือ BSV PRO  

ขอบคุณท่ีสนบัสนุนสินคา้เคร่ืองผลิตคลอรีนนํ้าเคม็ BSPOOL ของเราซ่ึงจะทาํใหคุ้ณมีความสุขกบัสระวา่ยนํ้าของคุณในสภาพท่ีสมบูรณ์แบบโดย

ไม่จาํเป็นตอ้งเติมสารเคมีฆ่าเช้ือใด ๆ ลงไปอีก 

ระบบผลิตคลอรีนจะผลิตคลอรีนโดยตรงในขั้นตอนการติดตั้งตวักรองโดยวธีิอิเลก็โทรไลซิสของนํ้าท่ีใส่เกลือเลก็นอ้ย “คลอรีนอิสระ” (กรด 

hypochlorous หรือ HClO) จะถูกผลิตข้ึนมา ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นสารฆ่าแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพ ผลท่ีไดใ้กลเ้คียงกบัสารเคมีท่ีคนทัว่ไปมกัเติมลงไป

ในสระ 

อิเลก็โทรไลซิสของนํ้าเกลือเป็นกระบวนการท่ียอ้นกลบัได ้หมายความวา่ เม่ือส่วนประกอบไปทาํปฏิกิริยากบัส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยูใ่นนํ้า มนัจะยอ้นกลบั

ไปเป็นเกลือธรรมดาและนํ้า 

อุปกรณ์ชุดน้ีประกอบดว้ยระบบติดตามและควบคุมไฟฟ้าและอิเลก็โทรไลซิสเซลลซ่ึ์งนํ้าในสระจะไหลผา่น อิเลก็โทรไลซิสเซลลจ์ะติดตั้งในฝ่ังท่ี

กระแสนํ้ากรองไหลกลบั 

หากเคร่ืองผลิตคลอรีนของนํ้าเกลือถูกปล่อยใหท้าํงานตลอดเวลา ท่านจะไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนนํ้าในสระวา่ยนํ้าหลายปปี (8-15 ปี ข้ึนอยูก่บัการใช้

งาน) ดงันั้น คุณจะไดป้ฏิบติัตามนโยบายอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การบริหารนํ้าและการประหยดันํ้า      

1.2 ขอมูลจําเพาะเชิงเทคนิค 

1.2.1 อุปกรณ 

รุน PRO200 PRO250 PRO500 PRO750 PRO1000 

แรงดนัไฟฟ้าจ่าย 230Vac 

50/60Hz 

230Vac 

50/60Hz 

230Vac 

50/60Hz 

230Vac 

50/60Hz 

230Vac 

50/60Hz 

การผลิตคลอรีน 

กรัม/ชัว่โมง 

200 250 500 750 1000 

กาํลงัสูงสุด 1350W 1750W 3500W 5250W 7000W 

กระแสเซลล ์ 36A 45A 45A 45A 45A 

ขนาด      

นํ้าหนกั 15 กก 20 กก 30 กก 40 กก 50 กก 

การป้องกนั IP57 IP57 IP57 IP57 IP57 

1.2.2 ลักษณะท่ีเหมือนกันของเคร่ืองรุน PRO        

- การปรับการผลิตคลอรีนโดยการเปล่ียนโหมดการจ่ายพลงังาน 

- ประสิทธิภาพการจ่ายพลงังาน > 90% 

- การปิดอตัโนมติัเม่ือนํ้าไม่ไหล 
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- การปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติัตามความเขม้ขน้ของเกลือและอุณหภูมิ ทาํใหก้ารผลิตคลอรีนเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

- วงจรการทาํความสะอาดอิเลก็โทรดโดยอตัโนมติั 

- รีสตาร์ทเคร่ืองอตัโนมติัเม่ือไฟตก 

1.3 คําแนะนําและคําเตือนเพ่ือความปลอดภัย        

- การติดตั้งเคร่ืองควรดาํเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีเช่ียวชาญ 

- ก่อนทาํการประกอบเคร่ืองหรือซ่อมเคร่ือง ใหถ้อดปลัก๊ออกจากสายไฟฟ้าหลกัก่อน 

- ตรวจสอบใหแนใจวาการติดต้ังเดินระบบไฟฟามีอุปกรณปองกันท่ีจําเปน (เชน เบรกเกอรตัดไฟและดิฟเฟอเรนเชียลสวิตช) ซึ่งอยูในสภาพดี 

- ตรวจสอบใหแนใจวาสายจายไฟของอิเล็กโทรไลซิสเซลลเสียบแนนดี มิฉะน้ันแลว เคร่ืองอาจไดรับความรอนเกิดและชํารุดเสียหายได 

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปีกแผงระบายความร้อนไม่มีการอุดตนัและอากาศสามารถไหลผา่นไดส้ะดวก 

- อุปกรณ์ BSV PRO มีระบบป้องกนัไฟฟ้าชอ็ตในแบตเตอร่ี อุปกรณ์ตรวจจบัการขาดนํ้า และระบบความปลอดภยัอ่ืน ๆ ท่ีมีการแจง้เตือนเป็นเสียง

และภาพเม่ือเกิดความผดิปกติ อยา่งไรกต็าม เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ท่านควรตรวจสอบวา่ระบบไฮดรอลิกของสระวา่ยนํ้าทาํงานอยา่งเป็นปกติ 

- สภาพแวดลอ้มท่ีกดักร่อนอาจลดอายกุารใชง้านของเคร่ืองลง หา้มเปิดภาชนะบรรจุกรดไวใ้กลก้บัเคร่ือง 

 

2. การเตรียมสระวายนํ้า          

2.1 การใสเกลือในนํ้า           

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองผลิตคลอรีนทาํงานอยา่งถูกตอ้ง ควรเติมเกลือลงไปในนํ้าเลก็นอ้ยและนํ้าควรมีระดบัค่า pH ท่ีเหมาะสม 

ปริมาณเกลือและค่า pH ท่ีแนะนาํมีดงัต่อไปน้ี 

คา pH ของนํ้าในสระวายนํ้าควรอยูท่ี 7.1 – 7.4 

อัตราสวนของเกลือในหนวย กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร = 4 ตอ 6   

 

แมว้า่เคร่ืองน้ีจะเร่ิมทาํงานไดด้ว้ยปริมาณเกลือเพียงเลก็นอ้ย แต่การผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดจะเกิดข้ึนเม่ืองมีความเขม้ขน้มากกวา่ 4 กก/

ลูกบาศกเ์มตร เราแนะนาํใหใ้ชค้วามเขม้ขน้ท่ี 5 กก/ลูกบาศกเ์มตรเพ่ือเผือ่การสูญเสียเกลือท่ีเกิดข้ึนเม่ือทาํความสะอาดตวักรอง หรือฝนตก เป็นตน้ 

 

ในการคาํนวณปริมาณเกลือท่ีควรเติมในสระ คือ ผลคูณระหวา่งปริมาณของสระในหน่วยลูกบาศกเ์มตรกบัเลข 5 

ตวัอยา่ง: สระมีความสูง 9 เมตร ยาว 4.5 เมตร กวา้ง 1.6 เมตร 

9 x 4.5 x 1.6 = 64.8 ลูกบาศกเ์มตร 64.8 x 5 = 324 กก คือ ปริมาณเกลือท่ีตอ้งเติมลงไป 

 

เราแนะนาํใหใ้ชเ้กลือท่ีเตรียมไวส้าํหรับใชก้บัเคร่ืองผลิตคลอรีนโดยเฉพาะ เน่ืองจากมนัมีคุณสมบติัละลายไดอ้ยา่งรวดเร็วและก่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถหาซ้ือไดจ้ากร้านขายปลีกท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นสินคา้เก่ียวกบัสระวา่ยนํ้า 

 

คาํเตือน 

เวลาเติมเกลือลงไปในสระวา่ยนํ้า ใหถ้อดปลัก๊เคร่ืองผลิตคลอรีน (ตาํแหน่ง OFF) แลว้เปิดตวักรองไว ้3-4 ชัว่โมงเพ่ือใหเ้กลือละลายและไม่เคร่ือง

ทาํงานหนกัมากเกินไป เม่ือเกลือละลายแลว้ ใหเ้ปิดเคร่ืองผลิตคลอรีน 

 

แนะนาํใหเ้ติมเกลือลงไปในสระวา่ยนํ้าชา้ ๆ แบ่งเป็น 2 – 3 คร้ัง เพ่ือไม่ใหเ้กินปริมาณท่ีแนะนาํ หากเกลือมากเกินไปจะทาํใหเ้คร่ืองผลิตคลอรีน

ทาํงานหนกัเกินไป เม่ือเป็นเช่นนั้น เคร่ืองจะหยดุทาํงานโดยอตัโนมติัแลว้จะดึงนํ้าเขา้มาเพ่ือละลายความเขม้ขน้ของเกลือ 
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เราแนะนาํไม่ใหเ้ติมเกลือใกลก้บัท่อระบายนํ้าเพ่ือป้องกนัมิใหเ้กลือท่ีไม่ละลายไหลวนในระบบนํ้า 

 

2.2 ความสมดุลทางเคมีของนํ้า  

ประสิทธิภาพของ การผลิตคลอรีนของเคร่ืองผลิตคลอรีนและคุณภาพของนํ้าสาํหรับการวา่ยนํ้าใหดี้ต่อสุขภาพข้ึนอยูก่บัค่า pH ของนํ้า ดงันั้น ควรมี

การตรวจสอบอยูเ่ป็นประจาํและปรับค่าตามความจาํเป็น 

มีตวัแปรท่ีควรพิจารณาเพ่ือใหเ้คร่ืองผลิตคลอรีนทาํงานอยา่งเหมาะสม เราแนะนาํใหมี้การวเิคราะห์นํ้าอยา่งละเอียดเม่ือทาํการติดตั้งเคร่ืองผลิต

คลอรีนสาํหรับนํ้าเกลือ 

 

ตัวแปร คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

PH 7.0 7.8 

คลอรีนอิสระ (มก./ลิตร) 0.5 2.5 

คลอรีนรวม (มก./ลิตร) -- 0.6 

โบรไมดร์วม (มก./ลิตร) 3.0 6.0 

BIGUANIDE (มก./ลิตร) 25 50 

กรด IOCYANURIC (มก./ลิตร) -- <75 

โอโซน (แกว้) (มก./ลิตร) -- 0 

โอโซน (ก่อน) 0.4 -- 

ความขุ่น (NTU) -- <1 

ออกไซด ์(มก./ลิตร) -- <3 

ไนเตรท (มก./ลิตร) -- <20 

แอมโมเนีย (มก./ลิตร) -- <0.3 

เหลก็ (มก./ลิตร) -- <0.3 

ทองแดง (มก./ลิตร) -- <1.5 

ความเป็นเบส (มก./ลิตร) 100 160 

คุณสมบติัการนาํไฟฟ้า (us/cm) -- <1700 

TDS (มก./ลิตร) -- <1000 

ความกระดา้ง (มก./ลิตร) 150 250 
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3. การติดต้ังอุปกรณ           

3.1 ขอควรพิจารณาท่ัวไป  

• วางเคร่ืองผลิตคลอรีนในเซลลใ์นตาํแหน่งท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดใ้นวงจรการกรองนํ้าและใหอ้ยูต่าํแหน่งหลงัจากตวักรองเสมอ 

• หากเป็นไปได ้แนะนาํใหติ้ดตั้งเซลลพ์ร้อมระบบบายพาสท่ีมีวาลว์ปิดของมนัเอง เพ่ือช่วยในการดูแลรักษาเซลล ์

• การต่อสายดินท่ีดีมีความสาํคญั ใช ้differential relay ท่ีมีค่าความความตอบสนองสูงสุด 30 mA 

• หากไม่สามารถต่อสายดินท่ีมีคุณภาพได ้ใหติ้ดตั้งชุดสายดินระหวา่งอิเลก็โทรไลซิสเซลลแ์ละรีดอกซ์โพรบ ภาพชุดสายดินเสริม  

 
 

3.2 แผนผงัการเช่ือมระบบไฮดรอลิก  

3.2.1 แผนผงั 

อิเลก็โทรไลซิสเซลล ์
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การติดต้ังท่ีแนะนํา (PRO250) 

 
1. การกรอง 

2. แผงควบคุม 

3. สวิตชค์วบคุมการไหล 

4. อิเลก็โทรไลซิสเซลล ์

5. เคร่ือง PRO250(*) 

 

 

 

การติดตั้งท่ีแนะนาํ (PRO750) 
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1. การกรอง 

2. แผงควบคุม 

3. สวิตชค์วบคุมการไหล 

4. อิเลก็โทรไลซิสเซลล ์

5. เคร่ือง PRO750(*) 

 

• (*) เคร่ืองรุ่น PRO250, PRO500, PRO750 และ PRO1000 ใหท้าํตามแผนผงัระบบไฮดรอลิกเดียวกนั โดยเช่ือมใหข้นานกบัเซลลใ์หไ้ดม้าก

ท่ีสุดเท่ากบัพาวเวอร์โมดุล 

• แนะนาํใหติ้ดตั้งระบบบายพาสเพ่ือใหส้ามารถป้องกนันํ้าไหลในแต่ละเซลลใ์นระหวา่งท่ีทาํการบาํรุงรักษา 

 

3.2.2 ชุดอุปกรณ์ PRO/2 (คลอรีนอิสระ) ตวัเลือกอิสระในเคร่ือง EVO 

เคร่ืองวดัแรงดนัทาํใหคุ้ณสามารถอ่านค่าคลอรีนอิสระเป็น ppm ในสระวา่ยนํ้าได ้เซ็นเซอร์ตวัน้ีใชห้วั 3 อิเลก็โทรด ซ่ึงแยกจากนํ้าผา่นแผน่เยือ่บาง 

ๆ การวดัค่า ppm ของเคร่ืองน้ีพ่ึงพาค่า pH และกรด isoyanuric นอ้ย นอกจากน้ียงัสามารถติดตั้งในสระวา่ยนํ้าทะเลได ้(หากเลือกแบบน้ี ใหติ้ดต่อ

สอบถามกบั BSV Electronic) โปรดปฏิบติัตามขั้นตอนในการติดตั้ง การสอบเทียบ และการบาํรุงรักษาอยา่งเคร่งครัดเพ่ือการติดตั้งอุปกรณ์ท่ี

สมบูรณ์   

 

3.2.2.1 ส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์ 

 3.2.2.1.1 ตวัยดึโพรบ 

 
 3.2.2.1.2 โพรบวดัคลอรีนอิสระ 

   ประกอบดว้ย 

- CC1 Probe 

- แผน่เยือ่เมมเบรน 

- ฝาครอบป้องกนั 
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- ECC1.1/GEL Electrolyte 

- กระดาษขดั 

 
 

3.2.2.2 ขอ้มูลจาํเพาะเชิงเทคนิค 

ขอ้มูลจาํเพาะเชิงเทคนิค 

การวดัค่า คลอรีนอิสระ, พ่ึงพาค่า pH ตํ่า 

เทคโนโลย ี เมมเบรน, Potentiostatic 3-electrode header 

ไฟฟ้า ติดตั้งในโพรบ จ่ายไฟ 4-20 mA 

การจ่ายไฟ 12 – 30 VDC (10 mA) 

ช่วงการวดัคลอรีน 0.01 – 10.0 ppm 

ความคลาดเคล่ือนในการวาด ประมาณ 3% ทุกเดือน 

อุณหภูมิในการทาํงาน 0 – 45 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิในการเกบ็รักษา 0 – 55 องศาเซลเซียส 

แรงดนัในการทาํงานสูงสุด 0.5 บาร์ จะตอ้งป้องกนั water hammer 

ระยะค่า pH 4-12 

การสอบเทียบ สอบเทียบไดโ้ดยตรงท่ีแผงควบคุม BSV 

ระยะเวลาสูงสุดเม่ือไม่มีคลอรีนในนํ้า 24 ชม. 

 

ระยะเวลาการซ่อมบาํรุง 

การทดสอบนํ้า: ขั้นตํ่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

การเปล่ียน header-membrane 1 คร้ังต่อปี 

เปล่ียนอิเลก็โทรไลท:์ ทุกๆ 3 – 6 เดือน ข้ึนอยูก่บัคุณภาพนํ้า 

 

3.2.2.3 การติดตั้ง 

โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํการติดตั้งโพรบอยา่งเคร่งครัดเพ่ือการติดตั้งท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
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3.2.2.3.1 การติดตั้งระบบไฮดรอลิก 

ติดตวัยดึโพรบไวก้บัผนงัโดยใชส้กรูและสลกัผนงัท่ีใหไ้วใ้นกล่อง 

ตรวจใหแ้น่ใจวา่โพรบอยูใ่นระนาบท่ีเท่ากนั 

ดงัท่ีแสดงไวใ้นรูปดา้นล่างน้ี ท่อปล่อยนํ้าเขา้อยูด่า้นล่างซา้ยของตวัยดึโพรบ ส่วนท่อปล่อยนํ้าออกอยูด่า้นบนขวาของตวัยดึโพรบ 

ในกรณีท่ีตอ้งติดตั้งโพรบวดัค่า pH สามารถติดตั้งไวบ้ริเวณกลางของตวัยดึโพรบ ใหดึ้งฝาสีเหลืองออกและติดตั้งโพรบวดัค่า pH 

 
 

คําแนะนําเพ่ิมเติม 

- หากเป็นไปได ้ติดตั้งวาลว์สายยางท่ีท่อปล่อยนํ้าเขา้หน่ึงช้ิน และอีกหน่ึงช้ินท่ีท่อปล่อยนํ้าออกเพ่ือทาํใหท้าํความสะอาดและบาํรุงรักษาไดส้ะดวก

ข้ึน 

- ตวัยดึโพรบสาํหรับท่อปล่อยนํ้าเขา้สามารถติดตั้งเขา้ไปหลงัตวักรองได ้แต่จะตอ้งแน่ใจวา่มีการบาํรุงรักษาและทาํความสะอาดตวักรองอยา่งดี 

มิฉะนั้นอาจทาํใหก้ารวดัค่าเพ้ียนเน่ืองจากการใชค้ลอรีนภายในตวักรอง 

- อีกทางเลือกหน่ึง สามารถติดตั้งท่อปล่อยนํ้าเขา้ก่อนถึงตวักรอง แต่จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งติดตั้งตวักรองคาร์ทริดจเ์ฉพาะเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน

ในโพรบ 

3.2.2.3.2 การเตรียมโพรบ 

ก่อนติดตั้งโพรบ จาํเป็นตอ้งเติมฝาดว้ยอิเลก็โทรไลท ์โปรดปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งเคร่งครัด 

1) ถอดสกรูฝาของเฮดเดอร์จากตวัเซ็นเซอร์แลว้วางทั้งสองช้ินส่วนไวบ้นพ้ืนผิวท่ีสะอาดและเรียบ 

 ส่ิงสาํคญั หา้มแตะตอ้งเยือ่เมมเบรนและอิเลก็โทรดสีทอง เน่ืองจากอาจทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนได ้

2) เติมฝาดว้ยอิเลก็โทรไลทท่ี์ใหม้า ค่อย ๆ เติม เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดฟอง 
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3) ขอ้ควรระวงั: ก่อนขนัสกรูฝาเฮดเดอร์กลบัเขา้ตวัเซ็นเซอร์ จะตอ้งถอดแหวนซิลิโคนออกก่อน ทาํใหม้องเห็นรูเลก็ ๆ ท่ีแสดงดงัภาพต่อไปน้ี 

 
ขั้นตอนน้ีตอ้งระมดัระวงัอยา่งยิง่ ควรทาํใหถู้กตอ้ง มิฉะนั้น เยือ่เมมเบรนของเฮดเดอร์อาจไดรั้บความเสียหายและส้ินสุดการรับประกนั 

4) ขนัสกรูฝาเฮดเดอร์เขา้กบัตวัโพรบ อิเลก็โทรไลทท่ี์เหลือจะซึมออกจากรูเลก็ ๆ และส่วนบนของฝา ใชผ้า้หรือกระดาษซบัมนัทาํความสะอาดออก 

ส่ิงสาํคญั: ขนัสกรูเขา้กบัฝาเฮดเดอร์ใหแ้น่น 

5) นาํแหวนซิลิโคนไปติดเขา้ท่ีเดิม เม่ือทาํเช่นน้ี รูเลก็ ๆ กจ็ะถูกปิดไวด้ว้ยแวนซิลิโคน 

 

3.2.2.3.3 การต่อระบบไฟฟ้า 

ก่อนติดตั้งโพรบไวก้บัตวัยดึโพรบ ใหต่้อสายไฟตามภาพต่อไปน้ี 
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- เช่ือมสายไฟสีขาวเขา้กบัสายนาํไฟฟ้าเขา้ (+) ซ่ึงมีสัญลกัษณ์เป็นสีแดงหรือสีนํ้าเงินท่ีดา้นขวา 

- เช่ือมสายไฟสีดาํเขา้กบัสายนาํไฟฟ้าเขา้ (-)  

- เม่ือต่อสายไฟเสร็จแลว้ ใหข้นัสกรูฝาและอุปกรณ์ยดึสายไฟเขา้ดว้ยกนั 

 
- เช่ือมสายไฟเขา้กบั P954D ดงัน้ี 

o สายสีขาว : Input 9 

o สายสีดาํ : Input 8 

o จะตอ้งทาํสะพานสายไฟระหวา่ง input 5 กบั 7 
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3) เปิดระบบอิเลก็โทรไลซิส/ระบบผสมสาร การอ่านค่าคลอรีนจะเพ่ิมข้ึนชา้ ๆ และจะเสถียรหลงัจากผา่นไปหลายนาที 

หมายเหตุ: เม่ือเปิดโพรบเป็นคร้ังแรก อาจใชเ้วลาในการทาํใหค้่าน่ิงนานกวา่ปกติ อยา่งไรกดี็ แนะนาํใหร้ออยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมงก่อนทาํการสอบเทียบ

คร้ังแรก 

 

4) การสอบเทียบ 

รอใหก้ารอ่านค่าคลอรีนน่ิง หากความแตกต่างระหวา่งค่าท่ีแสดงบนหนา้จอและการทดสอบดว้ยวธีิการ DPD-1 ใหท้าํการสอบเทียบดงัน้ี 

 ก. การทดสอบ DPD-1 นาํนํ้าตวัอยา่งจากท่อพลาสติกขนาดเลก็วางไวท่ี้ส่วนล่างของตวัยดึโพรบ 

 
 ข. Chlorine Menu -> เลือก “Calibration” แลว้กด OK รอจนกวา่ค่าท่ีอ่านไดจ้ะน่ิง 

 ค. ปรับค่าจริงท่ีไดรั้บจากวธีิการทดสอบ DPD-1 

 ง. กลบัไปท่ีหนา้จอหลกั ค่าคลอรีนปัจจุบนัจะตรงกบัค่าท่ีไดรั้บจากการทดสอบ DPD-1 
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3.2.2.3.5 การบํารุงรักษาโพรบ 

โปรดอ่านคาํแนะนาํการบาํรุงรักษาชุดอุปกรณ์ PRO/2 อยา่งละเอียด 

ระยะเวลาการบาํรุงรักษานั้นมองเห็นไดด้ว้ยตา ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น คุณภาพของนํ้าและการบาํรุงรักษาเพ่ือการติดตั้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ระบบการกรอง 

 

การบํารุงรักษารายสัปดาห: วเิคราะห์นํ้าจากสระวา่ยนํ้าของคุณ หากจาํเป็นใหส้อบเทียบโพรบวดัคลอรีนอิสระท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้ 3.4 

การบํารุงรักษาปละสองคร้ัง (ขึ้นอยูกับการติดต้ัง): เปล่ียนอิเลก็โทรไลท ์

การบํารุงรักษาปละหน่ึงคร้ัง: เปล่ียนเฮดเดอร์ (เยือ่เมมเบรน) 

 

วธีิเปล่ียนอิเลก็โทรไลทแ์ละเฮดเดอร์ 

1) ถอดโพรบออกจากตวัยดึโพรบ 

2) ขนัสกรูเฮดเดอร์ออกแลว้นาํอิเลก็โทรไลทช้ิ์นเดิมออก หยบิจบัอยา่งระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อเยือ่เมมเบรน 

3) ทาํความสะอาดส่วนแหลมของโพรบโดยใชก้ระดาษขดัท่ีใหม้าอยา่งระมดัระวงั หา้มใชแ้รงมากเกินไป 

 

 
4) ลา้งท่อรวมดว้ยนํ้าประปาใหส้ะอาด แลว้เติมสารอิเลก็โทรไลตใ์หม่ ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งเปล่ียนสายรวม ใหท้ิ้งสายรวมเก่าแลว้ติดตั้งสายรวมใหม่ 

5) ดึงแหวนซิลิโคนออกเพ่ือเปิดช่องเลก็ ๆ 

6) ขนัสกรูสายรวมใหแ้น่นสุด ลา้งอิเลก็โทรไลตส่์วนเกินออก แลว้นาํแหวนซิลิโคนไปติดไวท่ี้เดิม 

7) ติดตั้งหวัวดักบัตวัยดึหวัวดั จากนั้นใหส้อบเทียบหวัวดัหลงัจากทาํงานได ้2-3 ชัว่โมง 

3.3 – แผนผังการตอวงจรไฟฟา 

3.3.1 – เคร่ือง Pro250/500/750/1000 

- เคร่ืองในซีรีส์ PRO สามารถตั้งค่าใหท้าํงานดว้ยไฟฟ้าหน่ึงเฟสหรือหลายเฟส ข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นในการติดตั้ง 

การเช่ือมต่อแบบหน่ึงเฟส 

- ตรวจสอบวา่สายไฟไดรั้บการปกป้องและใชส้ายถูกขนาดตามการใชง้านในปัจจุบนั (ดูตารางหนา้ 32) 

- เปิดฝาครอบบนของเคร่ืองเพ่ือใหเ้ห็นขั้วต่อ (Terminal strip) 

- เช่ือมสายไฟหน่ึงเฟส (230V) เขา้กบัขั้วกระแสเขา้ (input strip) สายท่ีไม่มีไฟฟ้า (neutral) จะตอ้งต่อกบัขั้วสีฟ้า ขณะท่ีเฟสจะตอ้งต่อกบัขั้วใดขั้ว

หน่ึงจากทั้งสามขั้วท่ีทาํสัญลกัษณ์ไวว้า่เป็น (L1-L2-L3) 

- ในการตั้งค่าแบบเฟสเดียว ขั้วสามเฟสจะตอ้งต่อเขา้ดว้ยกนัโดยใชค้อนเน็กชัน่บาร์ (ดูภาพขา้งล่างบริเวณท่ีวงกลมไว)้ 
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ภาพประกอบท่ี 3.1: การต่อแบบหน่ึงเฟส 

- เช่ือมต่อสายดินเขา้กบัขั้วของสายดิน 

- เช่ือมต่อโฟลวส์วติชเ์ขา้กบัตาํแหน่งท่ีแสดงในรูปท่ี 3.3 

 

การเช่ือมต่อสายสามเฟส 

- ตรวจสอบวา่สายไฟไดรั้บการปกป้องและใชส้ายถูกขนาดตามการใชง้านในปัจจุบนั (ดูตารางหนา้ 32) 

- เปิดฝาครอบบนของเคร่ืองเพ่ือใหเ้ห็นขั้วต่อ (Terminal strip) 

- เช่ือมสายไฟหน่ึงเฟส (380V) สายสามเฟสจะตอ้งเช่ือมกบัสายท่ีไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นและสายดิน 

- การเช่ือมต่อจะทาํตามฉลากบนขั้วต่อ สายท่ีไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นจะต่อกบัขั้วต่อสีฟ้า ขณะท่ีสายสามเฟสจะตอ้งต่อกบัเส้นรับกระแสไฟฟ้าท่ี

มีสัญลกัษณ์ L1-L2-L3 

- ตรวจสอบวา่คอนเน็กชนับาร์ท่ีแสดงในรูป 3.2 ถูกถอดออก (ดูวงกลมสีแดง) 

 
รูปท่ี 3.2: การเช่ือมต่อไฟสามเฟส 

การประสานเคร่ืองกบัป๊ัมกรอง 

มีสองทางเลือกเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีนจะทาํงานเฉพาะเม่ืองป๊ัมกรองทาํงาน 

ทางเลือก ก) การจ่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยคอนแทกเตอร์ของป๊ัมกรอง 

- เช่ือมสายนาํเขา้เคร่ืองผลิตคลอรีนโดยตรงกบัคอนแทกเตอร์ของป๊ัมกรอง 

- ตรวจสอบวา่คอนแทกเตอร์มีขนาดถูกตอ้งเพ่ือใหส้ามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสาํหรับป๊ัมและเคร่ืองผลิตคลอรีน 

ทางเลือก ข) เช่ือมต่อเคร่ืองผลิตคลอรีนเขา้กบัสายแลว้สตาร์ท/ปิดเคร่ืองดว้ยรีโมทคอนโทรล (แนะนาํวธีิน้ี) 

- เช่ือมต่อสายจ่ายกระแสเขา้ของ “ตวักรอง” ของแผงวงจรช่วย (Auxiliary board) โดยตรง (ดูรูป 3.3) เขา้กบัคอนแทกเตอร์ของป๊ัม

กรอง คอนแทกเตอร์จะตอ้งจ่ายไฟ 230V ไปยงัสายจ่ายกระแสเขา้ของ “ตวักรอง”พร้อม ๆ กบัท่ีป๊ัมเปิดอยู ่ไฟท่ีเขา้ตวักรองตอ้งใชแ้ค่

ไม่ก่ีมิลลิแอมป์ 

- เช่ือมต่อสายจ่ายกระแสเขา้ของเคร่ืองผลิตคลอรีนเขา้กบัสายหลกัโดยตรง (หน่ึงเฟสหรือสามเฟส) ข้ึนอยูก่บัวา่ตั้งค่ามาอยา่งไร 
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- ถอดสายพว่ง LK1 เพ่ือเปิดใชโ้หมดเปิด/ปิดเคร่ืองได ้

เม่ือตั้งค่าเช่นน้ี เคร่ืองผลิตคลอรีนจะเร่ิมผลิตคลอรีนเม่ือเปิดป๊ัมกรอง และจะหยดุทาํงานเม่ือมีขอ้ความวา่ Stop แสดงบนจอ 

 
รูปท่ี 3.3 การเช่ือมต่อแผงช่วย 

การเชื่อมตอสายแบตเตอร่ี 

เคร่ืองผลิตคลอรีนรุ่น PRO มีสายไฟท่ีเช่ือมต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายพลงังานอยูใ่นตวั  

เม่ือติดตั้งแบตเตอร่ีแลว้ ใหเ้ช่ือมต่อสายไฟนาํเขา้กระแสไฟฟ้าทุกสายเขา้กบัแบตเตอร่ีโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีอยูใ่นชุดเพ่ือติดกบัทุกดา้นกบัแบตเตอร่ี 

 
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟเสียบแน่นเขา้กบัแบตเตอร่ี 

- ในกรณีท่ีเคร่ืองมีแบตเตอร่ีสองตวัข้ึนไป แนะนาํใหป้ฏิบติัตามกฎเดียวกบัการต่อแบตเตอร่ีทั้งหมด (เช่น สายสีนํ้าตาลทุกสายท่ี

ดา้นบนของแบตเตอร่ีทั้งหมด ส่วนสายสีนํ้าเงินใหต่้อกบัดา้นล่าง) 
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4 - การทาํงาน 

4.1 – เคร่ือง PRO250, PRO500, PRO750, PRO100 

อุปกรณ์รุ่น SMART มีจอ LCD ท่ีคุณสามารถดูและตั้งค่าการทาํงานทั้งหมดของเคร่ืองได ้ตารางขา้งล่างน้ีแสดงวธีิจดัการเมนูตั้งค่าของ

เคร่ือง 

เมนูเคร่ืองผลิตคลอรีน เมนูการต้ังคา 

  

เมนูหลัก ภาษา 

 การควบคุม 

การตั้งค่า ทาํความสะอาดแบตเตอร่ี 

คลอรีน Flow Switch N (S) 

 กรด (เบส) 

เมนูคลอรีน เตือนค่า pH (S) 

 เตือนคลอรีน/ORP 

เปอร์เซ็นตก์ารผลิต เตือน 22 ชัว่โมง – 9 ชัว่โมง 

การปรับค่าคลอรีนอิสระ  

ใชค้ลอรีนสูง  

สอบเทียบหวัวดัคลอรีนอิสระ  

  

เมนูค่า pH  

ค่า pH สูงสุด  

การสอบเทียบหวัวดัค่า pH  

การควบคุมแบบแมนนวล  

การผสมค่า pH  

เม่ือดูเมนูคร่าวๆ จะพบลูกศรดา้นซา้ยมือ → ซ่ึงแสดงสายท่ีเลือก 

เม่ือมีการเลือกมากกวา่หน่ึงสาย ลูกศร ↑↓ ทาํใหคุ้ณสามารถเล่ือนลูกศรข้ึนหรือลงเพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม OK เพ่ือ

ยนืยนัการเลือก 

เม่ือจะตอ้งปรับค่า เช่น เวลาหรือระดบัคลอรีน ปุ่ม ↑↓ จะทาํใหคุ้ณเพ่ิมหรือลดค่าได ้กดปุ่ม OK เพ่ือยนืยนัการเลือก 

4.1.1 - หนา้จอหลกั 

เม่ือเปิดใชอุ้ปกรณ์ หนา้จอจะแสดงตวัแปรหลกั 
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- บรรทดัแรกแสดงอตัราร้อยละการผลิตของเคร่ืองจ่ายไฟแต่ละเคร่ืองท่ีติดตั้งไว ้

- บรรทดัท่ีสองแสดงแรงดนัไฟฟ้าของเคร่ืองจ่ายไฟแต่ละเคร่ืองท่ีติดตั้งไว ้

- บรรทดัท่ีสามแสดงค่าตรวจสอบคลอรีนอิสะ (สามารถซ่อนไวไ้ดบ้นเมนูควบคุม) 

- บรรทดัท่ีส่ีแสดงสถานะหน่วยและโหมดการควบคุมท่ีเลือกไว ้

4.1.2 - เมนูหลกั 

กดปุ่ม “OK” จากหนา้จอหลกัเพ่ือเขา้ถึงเมนูหลกั 

 
ใชลู้กศร ↑↓ เพ่ือเลือกบรรทดัของเมนูซ่ึงระบุโดยลูกศร (→) กดปุ่ม OK เพ่ือยนืยนัการเลือก 

4.1.2.1 - การตั้งค่า 

ในเมนูการตั้งค่า คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการตั้งค่า ซ่ึงปกติจะตอ้งตั้งค่าเฉพาะเม่ือติดตั้งเคร่ืองเท่านั้น 

 
คาํเตือน: จาํเป็นตอ้งใชร้หสัผา่นเม่ือคุณพยายามเปล่ียนตวัเลือกบางอยา่งในเมนูเพ่ือป้องกนัการเปล่ียนพารามิเตอร์บางอยา่งโดยบงัเอิญซ่ึงอาจส่งผล

ต่อการทาํงานของเคร่ือง 

 
4.1.2.1.1 - ภาษา 

จากเมนูการตั้งค่า เลือก “ภาษา” กดปุ่ม OK แลว้เม่ือเลือกภาษาท่ีตอ้งการแลว้ กด OK แลว้กด EXIT 

4.1.2.1.2 - การควบคุม 

อุปกรณ์น้ีอนุญาตใหคุ้ณเลือกโหมดการควบคุมได ้2 โหมด 

• โหมดแมนนวล เคร่ืองจะผลิตคลอรีนอยา่งต่อเน่ือง ข้ึนอยูก่บัเปอร์เซ็นตก์ารผลิตท่ีเลือก หากคุณมีหวัวดัคลอรีนอิสระติดตั้งไว ้มนัจะไม่

สนใจค่าของมนั การผลิตคลอรีนจะไม่หยดุแมว้า่จะเกินค่าท่ีตั้งไวก้ต็าม เม่ือเลือกโหมดน้ี เคร่ืองจะถามวา่คุณตอ้งการแสดงค่า PPM ไวบ้น

จอหรือไม่ 
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เลือกโหมดน้ีก็ตอเม่ือคุณไมมีอุปกรณหัววัดคลอรีนอิสระ โดยปรับการผลิตและชัว่โมงการกรอง ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสระวา่ยนํ้า ปริมาณ

ผูเ้ขา้มาวา่ยนํ้า และฤดูกาล 

• โหมดอัตโนมัติ 

เลือกโหมดน้ีก็ตอเม่ือคุณมีอุปกรณหัววัดชนิดแอมเปอโรเมตริก หากคุณไม่มีหวัวดั เคร่ืองจะทาํงานแบบสุ่มแลว้จะหยดุทาํงานก่อนจะ

แสดงวา่ทาํงานผิดผลาด 

โหมดน้ีทาํใหคุ้ณปรับระดบัคลอรีนในสระวา่ยนํ้าโดยอตัโนมติั จากค่าท่ีตั้งไวใ้นเมนู “คลอรีน” เคร่ืองจะหยดุเม่ือถึงค่านั้นและเร่ิมทาํงาน

อีกคร้ังเม่ือจาํเป็นตอ้งใชค้ลอรีนอีก 

 

 

 
4.1.2.1.3 การทําความสะอาด 

เคร่ืองจะมีระบบการทาํความสะอาดอตัโนมติั ข้ึนอยูก่บัสภาพขั้วไฟฟ้ากลบัในอิเลก็โทรไลซิสเซลล ์รอบการทาํความสะอาดจะทาํอยูเ่ป็นประจาํ 

ระยะเวลาระหวา่งการทาํความสะอาด (หน่วยเป็นชัว่โมง) สามารถตั้งค่าไดข้ึ้นอยูก่บัความกระดา้งของนํ้าในสระวา่ยนํ้า 

สามารถเลือกรอบการทาํความสะอาดไดทุ้ก ๆ 1 ชัว่โมงถึง ทุก ๆ 8 ชัว่โมง 

4.1.2.1.4 Flow Switch (สวิตชควบคุมการไหล) 

เซนเซอร์การไหลจะตรวจจบัวา่มีการไหลในท่อหรือไม่ หากตรวจพบวา่ไม่มีการไหล การผลิตจะหยดุลง เคร่ืองจะส่งเสียงเตือนพร้อมกบัไฟ LED สี

แดงกะพริบ เม่ือกลบัมามีการไหลอีกคร้ัง เคร่ืองจะกลบัมาทาํงานปกติ 

“อุปกรณ์การไหล” (มีหรือไม่มีกไ็ด)้ มีความสาํคญัในการเปิดใชเ้ซนเซอร์การไหล ซ่ึงทาํไดโ้ดยกดปุ่ม OK ในเมนู Flow Switch = Y 

 
หมายเหตุ: ตองกรอกรหัสผาน “1234” เพ่ือแกไขฟงกชันน้ี 

4.1.2.1.5 กรด / เบส 

ตวัเลือกน้ีทาํใหคุ้ณเลือกชนิดตวัปรับค่า pH ท่ีจะใชใ้นสระวา่ยนํ้า 

คําเตือน: จะตองเลือกใหถูกตอง มิฉะน้ัน ระบบผสมสารจะไมทํางานตามท่ีคุณตองการ 

- กรด: เลือกโหมดน้ีหากคุณกาํลงัฉีดสารลดค่า pH ลงไปใสสระ (เป็นโหมดท่ีตั้งค่ามาพร้อมเคร่ือง) 

- เบส: เลือกโหมดน้ีหากคุณกาํลงัฉีดสารเพิ่มค่า pH ลงไปใสสระ 

เขา้โหมดน้ีไดจ้าก “เมนูการตั้งค่า” หากตอ้งการเปล่ียนจากโหมดน้ีไปอีกโหมดหน่ึง กด OK และยนืยนัการเปล่ียนโหมดโดยเลือก “S” และกด OK 

อีกคร้ัง 

หมายเหตุ: ตองกรอกรหัสผาน “1234” เพ่ือแกไขฟงกชันน้ี 

4.1.2.1.6 - การเตือนคา pH 
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ระบบปรับค่า pH จะเตือนและป๊ัมผสมสารจะหยดุทาํงานเม่ือป๊ัมทาํงานต่อเน่ืองมากกวา่ 2 ชัว่โมง  

เหตุการณ์น้ีอาจเกิดจากกรณีต่อไปน้ี 

- ถงักรดไม่มีกรดเหลืออยู ่ดงันั้น จึงไม่มีการฉีดสารปรับค่า pH ลงไปในสระ 

- หวัวดัค่า pH สกปรกหรือเก่า จึงไม่สามารถอ่านค่าท่ีถูกตอ้งได ้

อยา่งไรกต็าม ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้โดยเฉพาะเม่ือเปิดเคร่ืองเป็นคร้ังแรก คือ ค่า pH ท่ีแทจ้ริงของนํ้าจะห่างไกลจากค่าท่ีตั้งไวม้าก สามารถปิดสัญญาณ

เตือนไวไ้ดห้ากคาํนวณแลว้ว่าป๊ัมตอ้งทาํงานต่อเน่ืองหลายชัว่โมงเพ่ือให้ไดค้่า pH ท่ีถูกตอ้ง แต่แนะนาํว่าให้เปิดสัญญาณเตือนเม่ือค่าใกลถึ้งค่าท่ี

ตอ้งการแลว้ 

หมายเหตุ: ตองกรอกรหัสผาน “1234” เพ่ือแกไขฟงกชันน้ี 

 

4.1.2.1.7 การเตือนคลอรีน / ORP 

เม่ือเคร่ืองอยูใ่นโหมดอตัโนมติั สามารถปิด “เตือนคลอรีน” การเตือนน้ีจะตรวจวา่ ORP หรือ PPM ยงัไม่เปล่ียนนานกวา่สองชัว่โมงข้ึนไปแมว้า่

เคร่ืองจะดาํเนินการผลิตมาตลอด ถึงแมก้ารเตือนน้ีจะใชต้รวจดูวา่หวัวดัมีสภาพท่ีดีหรือไม่ หรือมีปัญหาดา้นเคมีในนํ้าหรือไม่ เราสามารถปิดการ

เตือนน้ีไดห้ากผูใ้ชง้านตอ้งการคงการผลิตไวต่้อไปไม่วา่เง่ือนไขจะเป็นอยา่งไร 

หมายเหตุ: ตองกรอกรหัสผาน “1234” เพ่ือแกไขฟงกชันน้ี 

 

4.1.2.1.8 การเตือนเวลากลางคืน (22 น. – 9 น.) 

เม่ือมีการแจง้เตือน เคร่ืองจะหยดุการผลิตและแสดงการเตือนเป็นภาพและมีการเตือนดว้ยเสียงเพ่ือบ่งช้ีวธีิแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง อยา่งไรกต็าม คุณ

สามารถปิดเสียงเตือนระหวา่ง 22.00 น. – 9.00 น. ได ้โดยเลือกตวัเลือก Night Alarm = N 

4.1.2.2 เมนูคลอรีน 

เมนูน้ีคุณสามารถเลือกทุกพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตคลอรีน 

 
4.1.2.2.1 การผลิตคลอรีน 

การตั้งค่าการผลิตคลอรีนสูงสุด จาก 0% เป็น 100% ใหก้ด OK และใชลู้กศร ↑↓ เพ่ือเปล่ียนค่า กด OK เพ่ือยนืยนัการเปล่ียนแปลง 

หมายเหตุ: การผลิตคลอรีนอาจจาํกดัแมว้า่โหมดการผลิตจะเลือกไวแ้ลว้ (วา่เป็นแมนนวลหรืออตัโนมติั ฯลฯ) 

 

 

 

4.1.6.2 - การปรับคาท่ีต้ังไว (PPM สูงสุด) 

ในกรณีเช่นน้ี ใหป้รับค่า PPM ตามท่ีจาํเป็น ค่าท่ีถูกตอ้งจะอยูร่ะหวา่ง 1 ppm – 1.5 ppm 

หมายเหตุ: หากทาํงานแบบอตัโนมติั คุณสามารถปรับอตัราการผลิตจาก 0% - 100% 

 

หมายเหตุ: รุ่น PRO200 เป็นรุ่นเดียวท่ีสามารถควบคุม ORP และกาํหนดคลอรีนอิสระได ้การควบคุมคลอรีนอิสระทาํไดแ้ค่ในรุ่น PRO250, 750 

และ 1000 
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4.1.2.2.3 Super chlorination 

เลือกตวัเลือกน้ีหากคุณตอ้งการใชค้ลอรีนสูงสุดในสระวา่ยนํ้า แต่ใหร้ะลึกวา่ 

- หากไม่มีหวัวดัอุณหภูมิ ฟังกช์นั Super Chlorination จะทาํงานแค่ 24 ชัว่โมง หากการกรองถูกหยดุทาํงาน Super Chlorination กจ็ะถูก

ระงบัไว ้

4.1.2.2.4 การสอบเทียบหัววัดคลอรีนอิสระ 

หากคุณมีหวัวดัคลอรีนอิสระ เมนูจะแสดงดงัน้ีเพ่ือใหคุ้ณสอบเทียบมนัได ้

 
เม่ือการอ่านค่าเร่ิมน่ิงและการวดัคลอรีนทาํเสร็จแลว้ดว้ย DPD1 ใหป้รับค่า PPM ท่ีไดจ้ากการวดั DPD1 

4.1.2.3 เมนูค่า pH 

คุณสามารถเขา้เมนูค่า pH จากเมนูหลกัโดยการกด OK 

 
4.1.2.3.1 การปรับคา pH 

ไปท่ีเมนูหลกั เลือก pH และในเมนู pH ท่ีแสดง ใหเ้ลือก pH+- 

ใชลู้กศร ↑↓ เพ่ือเปล่ียนค่า pH ท่ีตอ้งการแลว้ยนืยนัโดยการกด OK 

4.1.2.3.2 การสอบเทียบหัววัดคา pH 

ในการสอบเทียบหวัวดั ใหเ้ตรียมแกว้กบันํ้าสะอาด หยบิหวัวดัออกจากของเหลวท่ีเกบ็ไว ้สะบดัเพ่ือใหข้องเหลวหลุดออก แลว้นาํไปกวนวนในนํ้า 

สะบดัอีกคร้ังเพ่ือใหน้ํ้าหลุดออก ทาํความสะอาดดว้ยผา้สะอาดโดยไม่ตอ้งขดั ในการควบคุม ใหไ้ปท่ี “Menu” – “pH” – การสอบเทียบ บรรทดัแรก

ของหนา้จอแสดง “pH cal. = 7” จากนั้นจุ่มหวัวดัลงไปในสารมาตรฐาน pH7 แลว้กวนวนสักครู่ บรรทดัท่ีสองของหนา้จอแสดงค่า pH ท่ีวดัได ้รอ

จนกวา่การอ่านค่า pH จะน่ิงแลว้รอค่าท่ีต ํ่าท่ีสุด 

4.1.2.3.3 การเปด/ปดการปรับคา pH 

การปิด-เปิดตวัควบคุมค่า pH เพ่ือหยดุป๊ัมกรด ใหเ้ขา้ไปท่ีเมนูหลกั เลือก “pH” ในบรรทดัสุดทา้ย ในเมนู pH เลือกบรรทดัสุดทา้ย การกด OK จะเป็น

การเปล่ียนจาก “pH ON” เป็น “pH OFF” 

เม่ือการควบคุมค่า pH ถูกปิดการใชง้าน บรรทดัท่ีสามของหนา้จอท่ีแสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ จะบ่งช้ีวา่ “pH OFF” 

4.1.2.3.4 การเตรียมปม 

เม่ือติดตั้งป๊ัมกรดเสร็จแลว้ ควรจะมีการเตรียมป๊ัมก่ออนเพ่ือกาํจดัอากาศท่ีติดมาดว้ย 

ไปท่ีเมนู “pH” แลว้เลือก “Manual” กดปุ่ม OK คา้งไว ้ป๊ัมจะทาํงานต่อเน่ือง ทาํใหป๊ั้มทาํงานต่อไปโดยกดปุ่ม OK คา้งไวจ้นกระทัง่ของเหลวไหลเขา้

ท่อจนทัว่จนกวา่จะเร่ิมฉีด 

4.1.2.4 - นาฬิกา 

เคร่ืองมีนาฬิกาจบัเวลาในตวัซ่ึงจะใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงเม่ือทาํการตั้งค่าเวลาของรีเลยช่์วย นาฬิกาจะบนัทึกการตั้งค่าเวลาแมช่้วงท่ีเคร่ืองไม่มีพลงังาน 
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4.2 ขอความเตือนและการแจงเตือน 

ในกรณีเกิดการทาํงานผดิพลาด เคร่ืองรุ่น SMART จะแสดงขอ้ความเตือนในบรรทดัท่ี 4 ของหนา้จอ แต่จะไม่มีเสียงเตือนหรือหยดุการทาํงานของ

เคร่ือง ในกรณีเช่นน้ี เคร่ืองยงัทาํงานต่อไปไดแ้มว้า่คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนวา่ควรดาํเนินการแกไ้ข 

4.2.1 ขอความแจงเตือน 

ขอความ สาเหตุ การแกไข 

LACK OF SALT ขาดเกลือในนํ้า เติมเกลือลงไปในสระวา่ยนํ้า 

การเกิดสะเกด็หรือมีวตัถุในอิเลก็โตร

ไลซิสเซลล ์ทาํใหเ้กิดกระแสไฟเกิน 

ทาํความสะอาดแบตเตอร่ี 

อิเลก็โตรไลซิสเซลลเ์ก่า เปล่ียนอิเลก็โตรไลซิสเซลลใ์หม่ 

EXCESS SALT มีเกลือในนํ้ามากเกินไป ไม่จาํเป็นตอ้งทาํอะไรหากไม่เกินมาก 

การเกิดสะเกด็หรือมีวตัถุในอิเลก็โตร

ไลซิสเซลล ์ทาํใหเ้กิดกระแสไฟเกิน 

ทาํความสะอาดแบตเตอร่ี 

CLEANING เคร่ืองผลิตคลอรีนกาํลงัอยูใ่น

กระบวนการทาํความสะอาดตวัเอง 

กระบวนการน้ีใชเ้วลา 5 นาที 

ไม่ตอ้งทาํอะไร 

TEMPERATURE อุณหภูมิแวดลอ้มสูงกวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

ลองวางเคร่ืองในตาํแหน่งใหม่ท่ีไม่ร้อน

กวา่ 40 องศาหรือทาํการระบายอากาศ 

พกัเคร่ืองใหเ้ยน็ลงสักพกั 

ดูขอ้มูลในส่วนท่ี 4 การติดตั้ง 

 ครีบของหมอ้นํ้ามีส่ิงอุดตนัหรืออยูใ่น

ตาํแหน่งท่ีไม่ตรงด่ิง 

จดัวางอุปกรณ์ใหอ้ากาศไหลไปทาํ

ความเยน็ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2.2 ขอความเตือนภัย 

ในกรณีตอไปน้ี เคร่ืองผลิตคลอรีนจะหยุดการทํางาน สัญญาณเตือนและจอ LED เสียงเตือนจะทํางาน  

(จะรีเซต็อัตโนมัติเม่ือแกไขขอผิดพลาดไดแลว) 

NO WATER FLOW มีก๊าซส่วนเกินในอิเลก็โตรไลซิสเซลล ์

อาจเป็นเพราะป๊ัมหยดุการทาํงาน ก๊าซ

ท่ีวา่คือไฮโดรเจนซ่ึงติดไฟง่ายมาก 

ควรระบายท่อเพ่ือกาํจดัก๊าซหรือนํ้าท่ี

สะสม ตรวจสอบป๊ัม 

สายไฟเซ็นเซอร์ของแบตเตอร่ีเช่ือมต่อ

ไม่ถูกตอ้งหรือชาํรุด 

ตรวจสอบสายไฟเซ็นเซอร์ (สายสีขาว) 

เซ็นเซอร์ของแบตเตอร่ีสกปรก ทาํความสะอาด 

ดูขั้นตอนการบาํรุงรักษา 

ไม่มีนํ้าไหล ตรวจสอบระบบนํ้า 

SHORT CIRCUIT แบตเตอร่ีเช่ือมต่อไม่ถูกตอ้ง ตรวจสอบการเดินสายไฟ 
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มีโลหะในแบตเตอร่ี ปิดเคร่ืองและกาํจดัโลหะจากแผน่ 

OPEN CIRCUIT แบตเตอร่ีเช่ือมต่อไม่ถูกตอ้ง ตรวจสอบการเช่ือมต่อและตรวจสอบ

วา่สายไฟและขั้วต่อมีสภาพดีหรือไม่ 

แบตเตอร่ีชาํรุดหรือเก่าเกินไป ตรวจสภาพเซลลอิ์เลก็โทรดและเปล่ียน

ชุดใหม่หากพบวา่ชาํรุด 

นํ้าในสระมีเกลือนอ้ยเกินไป ตรวจสอบวา่นํ้ามีเกลือและเกลือละลาย

ดี 

CHLORINE ALARM หวัวดัคลอรีนเช่ือมต่อไม่ถูกตอ้งหรือ

ชาํรุด 

ตรวจสอบการเดินสายหวัวดัและตวั

หวัวดัเอง ดูหวัขอ้ 5.1 สามารถทาํงาน

ในโหมดแมนนวลไดห้ากจาํเป็น 

นํ้ามีศกัยาภาพการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์

ตํ่า 

ใหน้ํ้าไดรั้บคลอรีนในโหมดแมนนวล

อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

ตรวจสอบปริมาณสารเคมีในนํ้า 

(ภาคผนวกท่ี 1) 

เคร่ืองไม่มีหวัวดัและทาํงานในโหมด

อตัโนมติั 

ติดตั้งหวัวดัรีดอกซ์คลอรีนหรือคลอรีน

อิสระ หรือ ตั้งค่าโหมดแมนนวล 

pH ALARM สารในถงัผสมหมดเกล้ียง เติมสารในถงัผสมใหเ้ตม็ 

ปัญหาป๊ัมค่า pH ตรวจสอบการเดินสาย 

หวัวดัหรือสายไฟชาํรุด จุ่มลงไปใน pattern liquid ตรวจสอบวา่

หวัวดัทาํงานหรือไม่ 

 

4.3 ชั่วโมงการทํางาน 

อาจเป็นประโยชน์หากคุณสังเกตเวลาการทาํงานเพ่ือทาํการซ่อมบาํรุง จากหนา้จอหลกั กดลูกศร ↑↓ พร้อม ๆ กนั 

 

5. การซ่อมบาํรุง 

5.1 การตรวจสอบและการซ่อมบาํรุงหวัวดัแอมเปอโรเมตริก (คลอรีนอิสระ) 

การซ่อมบาํรุงหวัวดัน้ี ข้ึนอยูก่บัการบาํรุงรักษาใหอิ้เลก็โทรดปราศจากส่ิงสกปรกและสะเกด็ หวัวดัมีระบบทาํความสะอาดตวัเอง แต่หากพบส่ิง

สกปรก สามารถจุ่มอิเลก็โทรดลงไปในสารทาํความสะอาดท่ีใหม้าพร้อมกบัหวัวดั 

นอกจากน้ี ใหต้รวจสอบวา่ตวักรองเขา้ของตวัยดึหวัวดัไม่มีการอุดตนั 

หากตอ้งการทราบปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน คุณสามารถปฏิบติัตามคาํแนะนาํในตารางต่อไปน้ี 

ปญหา สาเหตุ การแกไข 

   

การอ่านค่าได ้0 ไม่ตรงกบัการวดั 

DPD-1 

ความผดิพลาดในการเช่ือมต่อเซ็นเซอร์

กบัตวัควบคุม 

ตรวจสอบการเช่ือมต่อ 

  



24 
 

มีการไหลไม่เพียงพอในตวัยดึเซ็นเซอร์

หรือเซ็นเซอร์คลอรีนไม่สัมผสักบันํ้า 

ปรับการไหลของนํ้าใหส้ัมผสักบัตวัยดึ

เซ็นเซอร์ ทาํความสะอาดตวักรองและ

ตวัควบคุมการไหลของตวัยดึเซ็นเซอร์ 

  

มีฟองอากาศในพ้ืนท่ีวดัของเซ็นเซอร์ ถ่ายตวัยดึเซ็นเซอร์และตรวจสอบวา่ไม่

มีอากาศเหลือในพ้ืนท่ีวดั 

  

เซ็นเซอร์ทาํงานหลายชัว่โมงในการวดั

นํ้าโดยไม่มีคลอรีนอิสระ 

ทาํใหน้ํ้ ามีคลอรีนอิสระไหลผา่นตวัยดึ

เซ็นเซอร์เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 

 

การอ่านค่าไดน้อ้ยกวา่การวดัของ 

DPD-1 

มีการไหลไม่เพียงพอในตวัยดึเซ็นเซอร์ ปรับการไหลของนํ้าใหส้ัมผสักบัตวัยดึ

เซ็นเซอร์ ทาํความสะอาดตวักรองและ

ตวัควบคุมการไหลของตวัยดึเซ็นเซอร์ 

  

มีฟองอากาศในพ้ืนท่ีวดัของเซ็นเซอร์ ถ่ายตวัยดึเซ็นเซอร์และตรวจสอบวา่ไม่

มีอากาศเหลือในพ้ืนท่ีวดั 

  

เซ็นเซอร์ไม่ไดท้าํงานมากกวา่ 3 

มิลลิกรัม/ลิตร 

ทาํความสะอาดเซ็นเซอร์โดยการจุ่มลง

ไปในสารละลาย HC10.1M เป็นเวลา 

20 วนิาที 

  

ค่า pH ของนํ้าสูงกวา่ 9 อยูเ่กินระดบัท่ี

แนะนาํ 

ปรับค่า pH ใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีแนะนาํ

ระหวา่ง 6.5 – 9 

 

การอ่านค่าไดม้ากกวา่การวดัของ DPD-

1 

เซ็นเซอร์มีการสอบเทียบโดยไม่รอเวลา

ใหป้รับสภาพเพียงพอ 

ปรับสภาพใหม่สาํหรับเซ็นเซอร์แลว้

สอบเทียบซํ้ า 

  

DP-! Reactive มีสภาพเก่า วดัค่า DPD-1 ซํ้ าดว้ย reactive ใหม่ 

  

การวดั DPD-1 ไม่ถูกตอ้งเพราะตวัอยา่ง

นํ้ามีความเคม็สูง 

เพ่ิมระยะเวลาการรอปฏิกิริยาของ 

reactive การวดั DPD 

  

ค่า pH ของนํ้าต ํ่ากวา่ 6.5 อยูเ่กินระดบัท่ี

แนะนาํ 

ปรับค่า pH ใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีแนะนาํ 
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ค่าท่ีอ่านไดไ้ม่น่ิง ความผดิพลาดในการเช่ือมต่อเซ็นเซอร์

กบัตวัควบคุม 

ตรวจสอบการเช่ือมต่อ 

   

 นํ้าท่ีไหลไปสัมผสักบัตวัยดึเซ็นเซอร์

ไม่สมํ่าเสมอและเคร่ืองควบคุมการไหล

ไม่ทาํงาน 

ทาํใหค้วามดนัในท่อท่ีเกบ็ตวัอยา่งนํ้า

สาํหรับตวัยดึเซ็นเซอร์เสถียรและ

ตรวจสอบตวัควบคุมการไหล 

   

 มีฟองอากาศในพ้ืนท่ีวดัของเซ็นเซอร์ ถ่ายตวัยดึเซ็นเซอร์และตรวจสอบวา่ไม่

มีอากาศเหลือในพ้ืนท่ีวดั 

   

 มีกระแสไฟฟ้าจากภายนอกรบกวน กาํจดัแหล่งของการรบกวน แนะนาํให้

ต่อนํ้ากบัสายดิน 

   

 การรบกวนจากตวัออกซิไดส์ หา้มใชต้วัออกซิไดส์มากกวา่หน่ึงตวั

เพ่ือฆ่าเช้ือ 

   

 ค่า pH ไม่เสถียร ทาํใหค้่า pH เสถียร 

 

6. การรับประกันและการบริการ 

 

BSV Electronics S.L. รับประกันเคร่ือง BSPOOL เปนระยะเวลา 2 ปในศูนยควบคุม 

 

อิเล็กโทรไลซิสเซลลมีการควบคุม 2 ป ตราบใดท่ีชั่วโมงการใชงานไมเกิน 10,000 ชั่วโมง 

 

การรับประกนัน้ีเป็นของเจา้ของเคร่ืองและไม่สามารถเปล่ียนมือได ้เคร่ืองผลิตคลอรีนทุกเคร่ืองผา่นการตรวจสอบท่ีโรงงานก่อนนาํไปบรรจุลงหีบ

ห่อ หากเกิดปัญหาดา้นไฟฟ้าและเคร่ืองยนตภ์ายใน 24 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือเน่ืองจากการทาํงานผดิพลาดหรืออุปกรณ์ท่ีมีขอ้ผดิพลาด ช้ินส่วนนั้นจะ

ไดรั้บการซ่อมแซมหรือเปล่ียน ช้ินส่วนจะไม่ถูกเปล่ียนหากช้ินส่วนท่ีเสียหายไม่ถูกส่งกลบัคืนมา 

 

การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดจากการกดักร่อน ความช้ืนสูงเกินไป กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ หรือการสั่นสะเทือน หรือการติดตั้งท่ี

ไม่ถูกตอ้ง การใชง้านผดิวตัถุประสงค ์การใชไ้ฟฟ้าแรงดนัสูงเกินไป อุบติัเหตุ หรือสาเหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการทาํงานของเคร่ือง 

 

ในกรณีท่ีเคร่ืองทาํงานลม้เหลว ควรส่งกลบัมาใหผู้ผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย เจา้ของเคร่ืองเป็นผูรั้บผดิชอบค่าขนส่ง โปรดทราบวาการซอมแซมทุก

อยางท่ีอยูภายใตการรับประกันน้ีเกิดขึ้นท่ีโรงงาน 

BSV Electronics S.L. ขอสงวนสิทธ์ิในการดดัแปลงเคร่ืองและคู่มือการทาํงานโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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ภาคผนวกท่ี 1: แผนผงัการต่อไฟฟ้า 
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