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คู่มอืการใช้งาน 

เคร่ืองผลติคลอรีนจากเกลอื 
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1. คาํแนะนําด้านความปลอดภัย 
ส่ิงสําคัญ: คู่มือการใช้งานนีม้ีข้อมูลสําคญัเกีย่วกับมาตรการด้านความปลอดภัยสําหรับการติดตั้งและการใช้งาน 

ดังน้ันผู้ติดตั้งรวมถึงผู้ใช้งานต้องอ่านคาํแนะนําให้ละเอียดก่อนเร่ิมติดตั้งและเร่ิมต้นใช้งาน เกบ็คู่มือนีไ้ว้เพือ่ใช้

เป็นข้อมูลอ้างองิในอนาคต  

ขณะใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าน้ี ควรปฏิบติัตามมาตรการดา้นความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐานดา้นล่าง: 

 ถอดสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ออกทั้งหมดในระหวา่งการติดตั้ง 

 เพ่ือลดความเส่ียงต่อการบาดเจบ็หา้มปล่อยใหเ้ดก็ใชผ้ลิตภณัฑน้ี์เวน้แต่จะไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

 เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต  ขั้วบวกสีเขียวท่ีมีเคร่ืองหมาย "Earth Ground" ท่ีอยูภ่ายในช่อง

เสียบสายไฟ ปลายสายจะตอ้งเช่ือมต่อกบัสายดินท่ีอยู่ในแผงจ่ายไฟฟ้าดว้ยลวดทองแดงอย่างต่อเน่ือง

และเทียบเท่ากบัตวันาํไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ 

 เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟฟ้าช็อต ให้เช่ือมต่อตะแกรงเหลก็ของคอนกรีตทัว่ไปในบริเวณสระว่ายนํ้ า หรือ 

สระสปาเขา้กบัขั้วต่อเหล่าน้ีโดยใชต้วันาํทองแดงหุม้ฉนวนหรือเปลือย 

2. อุปกรณ์ภายในบรรจุภัณฑ์ 
ส่วนประกอบ: 

 
 

3. ข้อมูลจําเพาะ 
แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐาน 220-240 โวลต ์กระแสสลบั –50/60Hz 
การผลิตคลอรีนสูงสุด 20 กรัม / ชัว่โมง 
ปริมาตรนํ้าสูงสุด 90 ลูกบาศกเ์มตร 
ปริมาณเกลือในนํ้า 4-6 กรัม / ลิตร 
อุณหภูมิของนํ้าขณะทาํงาน 10°C–45°C (50°F–113°F) 
ขั้วไฟฟ้า แผน่ไทเทเนียม 
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4. บทนํา 

  เป็นเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลืออตัโนมติั ขนาดเลก็ สาํหรับฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายนํ้า   

ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนคือ: เซลลไ์ฟฟ้าและชุดควบคุม 

 

4.1 เซลล์ไฟฟ้า 
เซลล์ไฟฟ้าประกอบด้วยแผ่นไทเทเนียม (อิเล็กโทรด) จาํนวนหน่ึงท่ีวางอยู่ในท่ียึดเซลล์ ชุดควบคุมจะ

ควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นแผน่ไททาเนียม ดา้นในสุดของแผน่จะเป็นขั้วบวกและนอกนั้นจะเป็นขั้วลบ 

การเจือจางของเกลือในนํ้าจะไหลผา่นแผน่เซลลแ์ละกระแสไฟฟ้าจะผลิตกรด  Hypochlorous ข้ึน 

 

ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดข้ึนจากแผน่เซลลไ์ฟฟ้า: 

           หลกับวก (ขั้วบวก) :    
 

 
            หลกัลบ (ขั้วลบ) :  
            ปฏิกิริยาเคมีท่ีได:้ 

 
 

การทาํงานตอ้งมีความเขม้ขน้ของเกลือ (4000 ppm) ซ่ึงตํ่าพอท่ีตามปกติจะไม่มีรสชาติ  SSCmini® จะฆ่าเช้ือ

ในสระว่ายนํ้ าโดยอตัโนมติั โดยการแปลงเกลือเป็นกรด Hypochlorous ท่ีสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียและ

ตะไคร่นํ้ าในสระว่ายนํ้า ผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า electrolysis  เน่ืองจากคลอรีนจะกลบัคืนสู่โซเดียมคลอ

ไรด ์(เกลือ) หลงัจากฆ่าแบคทีเรีย ปฏิกิริยาขา้งตน้จะหมุนเวียนอยา่งต่อเน่ืองแทบจะขจดัความตอ้งการท่ีจะ

เพ่ิมสารฆ่าเช้ือในสระนํ้า เพียงแค่เติมเกลือลงไปในสระเม่ือสระถูกเติมนํ้าจากการชะลา้ง, การระบายนํ้าหรือ

การกระเพ่ือมของนํ้า 

 

4.2 ชุดควบคุม 
ชุดควบคุมมีระบบควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์  เพ่ือควบคุมเวลาการทาํงานและแจง้ให้ทราบเก่ียวกบั

สถานะการทาํงานและขอ้ผิดพลาดของ  ระบบน้ียงัรวมถึงขั้นตอนการทาํความสะอาดด้วย

ตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดคราบตะกรันบนขั้วไฟฟ้า 
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5. คาํเตือนและคาํแนะนําเพือ่ความปลอดภัย 
อุปกรณ์ควรจะประกอบและบาํรุงรักษาโดยเจา้หน้าท่ีท่ีผ่านการรับรองอย่างแทจ้ริง ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการป้องกนัไฟฟ้าและอุบติัเหตุ 

โรงงานผูผ้ลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆในการประกอบ, การติดตั้งหรือเร่ิมตน้ใชง้าน, การบาํรุงรักษาหรือติดตั้ง

ส่วนประกอบ เวน้แต่จะมีการดาํเนินการตามหลกัมาตรฐานดงัน้ี. 

 แรงดนัไฟฟ้าในการทาํงานของ  คือ 220-240 โวลต,์ 50 / 60Hz อย่าพยายามเปล่ียนระบบให้

ทาํงานท่ีแรงดนัไฟฟ้าอ่ืน. 

 ตรวจสอบขั้วต่อไฟฟ้าทั้งหมดเพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผสักนัและเกิดความร้อนตามมา.  

 ก่อนท่ีจะติดตั้งและเปล่ียนช้ินส่วนใด ๆ  ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากชุดควบคุม  สามารถเปล่ียนทดแทนไดโ้ดย 

ผลิตภณัฑ ์ของ  เท่านั้น 

 ชุดควบคุมตอ้งติดตั้งในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ. ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใกลก้บัวตัถุไวไฟ. 

 อุปกรณ์น้ีไม่ควรติดตั้งในท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดนํ้ าท่วม   ส่ิงสาํคญัคือลดการผลิตคลอรีนอยา่งเหมาะสม

ในขณะท่ีสระว่ายนํ้าถูกปิด มิฉะนั้นส่วนเกินของคลอรีนจะทาํใหว้สัดุในสระนํ้าเส่ือมสภาพลง 

 

6. ค่านํา้ 
ตารางต่อไปน้ีแสดงค่าพารามิเตอร์ทางเคมีท่ีแนะนาํสาํหรับคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมในสระโดยใช้

 
 

ทดสอบนํ้าเป็นระยะ ๆ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระดบัอยูใ่นเกณฑท่ี์แนะนาํ 

ระดบัเกลือ 4000 – 6000 ppm 
คลอรีน 1.0 – 3.0 ppm 
ค่า pH 7.2 – 7.6 
กรดไซแอนริค Cyanuric (ความคงท่ี) 30 – 50 ppm 
ความเป็นด่างทั้งหมด 80 – 120 ppm 
ความกระดา้งแคลเซียม 200 – 400 ppm 
โลหะ 0 ppm 
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6.1 ระดบัเกลอื 
ปริมาณเกลือท่ีจาํเป็นในการใช ้   อยู่ระหว่าง 4000 ถึง 6000 ppm. เพ่ือให้ไดค้วาม

เขม้ขน้น้ี จาํเป็นตอ้งใชเ้กลือ 4 กิโลกรัมต่อนํ้า 1 ลูกบาศกเ์มตร 

- ค่าความเคม็ตํ่า (ตํ่ากว่า 2500ppm) จะเป็นสาเหตุทาํใหเ้ซลลเ์ส่ือมสภาพก่อนเวลา    

- ค่าความเคม็สูง (สูงกวา่ 6000ppm) จะส่งผลใหไ้ฟฟ้าเกิดการผสมกบัก๊าซออกซิเจนและกดักร่อนอุปกรณ์

แสตนเลสท่ีติดตั้งในสระนํ้า 

 

ปริมาณเกลอืทีต้่องการตามปริมาตรสระว่ายนํา้: 

ปริมาตรสระ (ลูกบาศก์
เมตร) 

เกลือ (กก.) ปริมาตรสระ (แกลลอน) เกลือ (ปอนด)์ 

10 40 2,642 88 
15 60 3,963 132 
20 80 5,283 176 
25 100 6,604 220 
30 120 7,925 264 
35 140 9,246 308 
40 160 10,567 352 
50 200 13,209 440 
60 240 15,850 528 
70 280 18,492 616 
80 320 21,134 704 
90 360 23,775 792 
100 400 26,417 880 

หมายเหตุ: ตารางคาํนวณปริมาณความเคม็  4000 ppm ของเกลือต่อนํ้า 1 ลูกบาศกเ์มตร 

6.2 ประเภทของเกลอื 
เกลือ Electrolysis กบั เกลือท่ีใชโ้ดยทัว่ไปในสระวา่ยนํ้า คือโซเดียมคลอรีน (NaCl)  เพราะบริสุทธ์ิ 99%.   

หา้มใชเ้กลือประเภทต่อไปน้ี: 

 เกลือหิน; 

 เกลือท่ีมีสารปนเป้ือนสีเหลืองมากกวา่ 1% 

 เกลือท่ีมีสารป้องกนัการกดักร่อนมากกว่า 1%  

 เกลือไอโอดีน 
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6.3 การเพิม่และเอาเกลอืออก 
ก่อนเติมเกลือลงในสระเปิดป๊ัมกรองและตั้งค่าวาลว์กรองในตาํแหน่ง "Filtration" เติมเกลือลงในสระว่ายนํ้า

นํ้าหรือถงัสาํรอง และ อยา่ใหเ้กลือกองรวมตวักนัท่ีกน้สระ เปิดระบบกรองใหท้าํงานตลอด 24 ชัว่โมงโดยใช้

ท่อสะดือสระหรือท่อหวัดูดตะกอนเป็นท่อดูดหลกั 

วิธีเดียวท่ีจะเอาเกลือในสระนํ้าออกคือการระบายนํ้าในสระบางส่วนและเติมนํ้าใหม่ 

 

7. การติดตั้ง 

7.1 การติดตั้งชุดควบคุม 
ชุดควบคุม   ถูกบรรจุอยู่ในเคสท่ีเหมาะสําหรับการติดตั้ งกลางแจ้ง (ค่า IPX4). 

อยา่งไรกต็ามควรพิจารณาจุดต่อไปน้ีเพ่ือการติดตั้งชุดควบคุมท่ีถูกตอ้ง: 

1. ติดตั้งชุดควบคุมโดยใชต้วัยดึท่ีมาพร้อมกบับรรจุภณัฑ”์ ควรจะติดตั้งในระยะขั้นตํ่า 3 เมตรจากสระว่าย

นํ้า  ห่างจากพ้ืน 1.5 เมตร ไม่เกิน 2 เมตรจากตูไ้ฟ  และไม่เกิน  3 เมตรจากบริเวณท่ีจะติดตั้งเซลล ์

2. ยึดตวัยึดบนกาํแพงและเจาะ 4 รูท่ีมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 8 มิลลิเมตรในผนงัตามแบบยึด (รูปท่ี 1). ใชน๊้อต

เกลียวเพ่ือยดึชุดควบคุม 

3. แขวนกล่องควบคุมไวก้บัน๊อตเกลียว (รูปท่ี 2) และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟและสายเคเบิลเซลลม์าถึง

ชุดควบคุม 

4. อยา่ติดตั้งชุดควบคุมกลางแสงแดดโดยตรง 

5. ชุดควบคุมควรติดตั้งใหห่้างจากท่ีเกบ็สารเคมี 

6. ตอ้งอยูห่่างจากแหล่งความร้อนและอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีผลิตความร้อน 

7. เสียบปลัก๊ไฟเขา้กบัเตา้เสียบท่ีทนฝนและแดดพร้อมกบัเบรกเกอร์ 
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7.2 การติดตั้งเซลล์ 
โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํดา้นล่างเพ่ือติดตั้งเซลลไ์ฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง: 

1. ควรติดตั้งเซลลเ์ม่ือติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ของสระนํ้าเสร็จเรียบร้อยแลว้ (ป๊ัมนํ้า,เคร่ืองกรอง, ระบบทาํความร้อน) 

2. เซลลไ์ดรั้บการออกแบบเพ่ือติดตั้งกบัท่อประปาพีวีซี การเปิดช่องยดึเซลลต์อ้งวางใหต้รงเพ่ือใหส้ามารถเกบ็

รักษาแผน่ไททาเนียมได ้ ในการติดตั้งเซลล,์ ใหต้ดัท่ออยา่งนอ้ย 187 มม. ติดช่องใส่เซลลบ์นท่อ, ใส่ขั้วไฟฟ้า

เขา้ไปในเซลล ์ ทาํขั้วสายผา่นสายดิน (รูปท่ี 3) 

3. ต่อหวัต่อเขา้กบัท่อและทาํการปรับเปล่ียนท่ีจาํเป็นสาํหรับการเช่ือมต่อท่ีเหมาะสม เม่ือปรับแลว้  เช่ือมต่อดว้ย

กาว PVC และขนัหวัต่อใหแ้น่น 

4. ใส่เซลลไ์ฟฟ้าลงในช่องและขนัน๊อตเซลล ์ต่อไฟฟ้าเขา้กบัชุดควบคุม ขนัน๊อตใหแ้น่นเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีการ

สมัผสัท่ีดี  (รูปท่ี 4) 

 
 

8. เร่ิมต้นใช้งาน 
ก่อนเร่ิมตน้ใชง้าน   ตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี: 

1. ตรวจดูว่าเคร่ืองกรองสะอาดหรือไม่ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าในสระนํ้ าและการติดตั้งไม่ไดมี้โลหะละลาย

หรือตะไคร่นํ้า 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ทาํความร้อน (ถา้มี) เหมาะสาํหรับใชใ้นนํ้าเกลือ 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ค่าพารามิเตอร์ทางเคมีของนํ้าในสระนํ้าอยูใ่นค่ามาตรฐานท่ีแนะนาํ (ดูบทท่ี 6) 

4. เปิดระบบกรองเป็นเวลา 24 ชัว่โมงก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ใชง้านเคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือเพ่ือใหเ้กลือในสระนํ้ า

จะละลายอยา่งสมบูรณ์ 

รูปที่ 4 รูปที่ 3 
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สาํหรับการเร่ิมตน้การใชง้านใหต้ั้งค่าการผลิตไวท่ี้ 50% ของเวลาในการทาํงาน อาจตอ้งใชเ้วลาสองสามวนัใน

การปรับตั้งเพ่ือหาการตั้งค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามความตอ้งการคลอรีนในสระนํ้า เม่ือคงท่ีแลว้, อาจมีเพียงการ

ปรับเปล่ียนเลก็นอ้ยเท่านั้นในกรณีท่ีมีการกระเพ่ือม, ชะลา้ง, ฝนตก ฯลฯ 

อุณหภูมิของนํ้าเป็นพารามิเตอร์ ท่ีมีผลต่อการผลิตคลอรีน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน คลอรีนจะถูกระเหยไดง่้าย ซ่ึงมี

ผลต่อการฆ่าเช้ือโรค อุณหภูมิของนํ้าควรอยูใ่นช่วง 15-40ºC.    จะไม่ผลิตคลอรีนเม่ือ

อุณหภูมิต ํ่ากวา่ 10ºC 

ควรปรับเปล่ียนระดบัคลอรีนท่ีตอ้งการตามพารามิเตอร์ต่อไปน้ี: 

1. อุณหภูมินํ้าในสระนํ้าเพิม่ข้ึนหรือลดลงอยา่งมาก 

2. เม่ือมีคนลงเล่นนํ้ามากกว่าปกติ 

3. เม่ือหมดอายกุารใชง้านของเซลล ์

4. ในช่วงระยะเวลาท่ีไม่มีการใชง้านหรือฤดูหนาว 

9. การทาํงาน 
เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ   ไดรั้บการจดัการผา่นแผงควบคุมท่ีควบคุมการผลิตคลอรีนและแจง้

เก่ียวกบัสถานะการทาํงาน. 

ไฟ LED 

1. Cell life low.  อายุการใช้งานของเซลล์เหลอืน้อย. ไฟ LED จะสว่างข้ึนเม่ือคาดว่าเซลลจ์ะหมดอายกุาร

ใชง้าน. ในกรณีน้ีตอ้งมีการเปล่ียนเซลลไ์ฟฟ้า 

2. No flow.  ไม่มีการไหล. ไม่พบการไหลของนํ้ า, หรือการไหลของนํ้ านอ้ยเกินไป. ถา้ตารางการทาํงานท่ี

กาํหนดไวไ้ม่ทาํงาน ไม่ควรๆดาํเนินการใดๆ โปรดดูท่ีคู่มือการแกไ้ขปัญหา (บทท่ี 12) 

3. Alarm. สัญญาณเตือน. เคร่ืองทาํงานไม่ถูกตอ้ง ดูท่ีคู่มือการแกไ้ขปัญหา (บทท่ี 12) 

4. Stand-by. เตรียมพร้อม. เคร่ืองอยูใ่นระหว่างรอการทาํงาน 

5. Normal operation. การทาํงานปกต.ิ เซลลไ์ฟฟ้าผลิตคลอรีนภายใตส้ภาวะปกติ 

6. Superchlorination. ผลติคลอรีนมากกว่าปกติ. ทาํงานอยูใ่นโหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติ. เซลลไ์ฟฟ้า

จะผลิตคลอรีนตลอด 24 ชัว่โมง 

7. Work schedule. ตารางการทํางาน. ไฟ LEDs 10 ดวง, ตั้งแต่ 1 ถึง 10, หมายถึงเวลาในการทาํงาน ไฟ 

LED แต่ละดวงจะแทนค่า 6 นาที  ถา้ไฟ LEDs ทั้ง 10 ดวงสว่างข้ึน เคร่ืองจะสร้างคลอรีนโดยไม่หยดุ. ถา้ไฟ 

LEDs 5 ดวงสว่างข้ึน เคร่ืองจะผลิตคลอรีนในช่วง 30 นาทีในแต่ละชัว่โมงการทาํงาน 
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ปุ่มควบคุม 

8.  Work schedule control. ควบคุมตารางการทํางาน. กด "+" และ "-" เพื่อปรับเวลาทาํงาน. ไฟ LED 

ดา้นล่างจะสวา่งข้ึนตามคาํอธิบายขา้งตน้ 

9. Superchlorination. ผลติคลอรีนมากกว่าปกติ. กดปุ่มเพ่ือเปิดใชง้านโหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติ 

ตัวอย่าง 
ถา้    เร่ิมตน้ทาํงานท่ี 09:00 น. และตั้งค่าควบคุมการทาํงานไวท่ี้ 5 เคร่ืองจะทาํงานตั้งแต่ 09:00 น. 

ถึง 09:30 น. (ไฟ LED การทํางานปกติสว่าง)  และโหมดเตรียมพร้อมตั้งแต่ 09:30 น. ถึง 10:00 น.  (ไฟ LED 

สแตนด์บายสวา่ง) 
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รอบใหม่จะเร่ิมตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น. และอ่ืน ๆ 

 

 
 

ถา้คุณเปิดใชง้านโหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติท่ี 10:30 น. (ไฟ LED โหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติสว่าง), 

จากนั้นเคร่ืองจะทาํงานจนถึง 10:30 น. ของวนัถดัไปและจะออกจากโหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติหลงัจากนั้น. 

เม่ือการผลิตคลอรีนมากกวา่ปกติเสร็จส้ินแลว้, ตารางการทาํงานท่ีกาํหนดไวจ้ะถกูเรียกคืนและวนรอบใหม่ 
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10.  การบํารุงรักษา 
เน่ืองจากระบบแม่เหลก็สลบัดา้นสามารถหลีกเล่ียงการเกิดคราบตะกรันในแผน่ของเซลลไ์ด ้การกระทาํคร้ังแรกท่ี

ต้องพิจารณาเพ่ือให้แน่ใจว่าอายุการใช้งานของเซลล์ท่ียาวนานคือการเก็บค่าพารามิเตอร์ทางเคมีให้อยู่ใน

มาตรฐานท่ีแนะนาํเสมอ โดยเฉพาะปริมาณความเคม็ ความเป็นกรด – ด่าง (ค่า pH) และความกระดา้งของนํ้า 

1. รักษาความเคม็ของนํ้ าไวใ้หสู้งกว่า 3000 ppm เสมอเพ่ือหลีกเล่ียงการเส่ือมสภาพก่อนเวลาของแผ่นเซลล.์ 

สูตรต่อไปน้ีกาํหนดปริมาณของเกลือท่ีจะเพิม่ในสระวา่ยนํ้าเน่ืองจากความเคม็ตํ่า: 

Q = (4-S) x V 

ท่ี  Q = ปริมาณของเกลือ (กิโลกรัม) ท่ีจะเพิม่ 

4 = ความเขม้ขน้ของเกลือท่ีถูกตอ้ง (ค่าคงท่ี) 

S = วดัปริมาณเกลือในสระ 

V = ปริมาตรของนํ้าในสระ  m3 (ลูกบาศกเ์มตร) 

2. รักษาค่า pH ระหว่าง 7.2 - 7.6 ตรวจสอบและทาํความสะอาดแผน่เซลลห์ากระบบทาํงานเป็นเวลานานใน

ขณะท่ีค่า pH มากกว่า 7.6 

 

วธีิการทาํความสะอาดเซลลไ์ฟฟ้า 
หากเกิดคราบตะกรันบนแผน่ไททาเนียมขั้นตอนแรกของการทาํความสะอาดมีดงัต่อไปน้ี: 

1. ปิดแหล่งจ่ายไฟของชุดควบคุม    และถอดขั้วไฟฟ้าออกจากเซลล ์

2. เม่ือนาํออกแลว้, ให้มองดา้นในและตรวจสอบการก่อตวัของตะกรันบนแผ่นและช้ินส่วนต่างๆ ท่ีผ่านตวั

กรองแลว้จบัอยูบ่นแผน่ 

3. พยายามขจดัคราบสกปรกโดยใชเ้คร่ืองมือพลาสติกหรือไม ้(อย่าใชโ้ลหะเพราะจะทาํให้เกิดรอยขีดข่วนท่ี

เคลือบแผน่) 

หากยงัคงมีตะกรันอยูบ่นแผน่ใหด้าํเนินการลา้งเซลลด์ว้ยสารละลายกรด: 

1. ละลายกรดไฮโดรคลอริกดว้ยนํ้า: กรด 1 ส่วน นํ้า 10 ส่วน (1:10)  

ขอ้ควรระวงั! เติมกรดลงไปในนํ้ าเสมอ, หา้มเติมนํ้าลงในกรด, น้ีจะช่วยป้องกนัการกระเซ็นของกรดเม่ือนํ้า

กระทบมนั. ใส่ถุงมือยางและอุปกรณ์ป้องกนัดวงตาตามความเหมาะสม 

2. จุ่มแผ่นเซลลล์งในสารละลายไม่เกิน 10 นาที. พลาสติกสามารถจุ่มลงในสารละลายได ้ แต่ให้หลีกเล่ียงการ

สมัผสักบัขั้วเซลลแ์ละสายไฟ 

3. ลา้งเซลลด์ว้ยนํ้าแรงดนัสูง (ฉีดนํ้า). หากมีการตะกอนใด ๆ ยงัคงมองเห็นใหท้าํซํ้ าแช่และลา้ง 

4. หากยงัคงมีอยู,่ ใหเ้ปล่ียนเซลลใ์หม่ 
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11. ฤดูหนาว 
ในช่วงท่ีไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน, เช่นฤดูหนาว, ตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

— ปิดสวิตชชุ์ดควบคุม    และถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ 

— ดูดนํ้าออกจากเซลล,์ เช่นเดียวกบัป๊ัมนํ้า และเคร่ืองกรอง 

— ทาํความสะอาดแผน่เซลลด์ว้ยนํ้าจืดและเช็ดดว้ยผา้นุ่ม ๆ ตรวจสอบว่ามีตะกรันก่อตวัข้ึนหรือไม่ ถา้ทาํไดใ้ห้

ทาํความสะอาดแผน่เซลล ์(ดูบทท่ี 10) 

12.  การแก้ไขปัญหา 
เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือ   จะแจง้ให้ผูใ้ช้ทราบเก่ียวกบัสถานะการทาํงานและการแจ้งเตือน

เก่ียวกบัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน นอกเหนือจากตวับอก "อายุการใช้งานของเซลล์" และ "ไม่มีการไหล" การ

รวมกนัของ "สัญญาณเตือน" และขอ้ใดขอ้หน่ึงของไฟ LED "กาํหนดการทํางาน" (จาก 1 ถึง 10) จะสว่าง

ข้ึนเพ่ือแจง้ใหท้ราบเก่ียวกบัประเภทของความผดิพลาด 

 ตวับอก ปัญหาท่ีเป็นไปได ้ วิธีการแก ้

ตา
รา
งก
าร
ทาํ
งา
นข

อง
ไฟ

 LE
D 

Cell life low  
อายเุซลลเ์หลือนอ้ย 

เซลลห์มดอาย ุ เปล่ียนเซลล ์(แผน่ไททาเนียม) โดยเร็วท่ีสุด 

No flow  
ไม่มีการไหล 

การไหลของนํ้าไม่
เพียงพอ (เฉพาะในกรณีท่ี
โหมดสแตนดบ์ายไม่
ทาํงาน) 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อตัราการไหลของนํ้าในระบบ
กรองของคุณเพียงพอท่ีจะเติมใหเ้ซลลไ์ดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 
ตรวจดูวา่ป๊ัมกรองทาํงานไดถู้กตอ้ง, มีส่ิงกีดขวางใน
ท่อประปาหรือป๊ัมกรองหรือไม่ 
อาจจาํเป็นตอ้งลา้งไส้กรอง 

LED 1 / 2 CELL 
FAULT  
ไฟ LED 1/2 เซลล์
ทาํงานผดิปกติ 

มีเกลด็ก่อตวัข้ึน ทาํความสะอาดเซลลไ์ฟฟ้า (ดูบทท่ี 10) 

ความเคม็ของนํ้าไม่
ถูกตอ้ง 

ทดสอบความเคม็ของนํ้าและปรับค่า (ดูบทท่ี 6.3) 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อตัราการไหลของนํ้าในระบบ
กรองของคุณเพียงพอท่ีจะเติมใหเ้ซลลไ์ดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 

การไหลของนํ้าไม่
เพียงพอ 

ตรวจดูวา่ป๊ัมกรองทาํงานไดถู้กตอ้ง, มีส่ิงกีดขวางใน
ท่อประปาหรือป๊ัมกรองหรือไม่ 

LED 3  
ไฟ LED 3 

แหล่งจ่ายไฟไม่ถูกตอ้ง 

ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาสองนาที
จากนั้นเช่ือมต่ออีกคร้ัง 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่    รับไฟเขา้ 
220V-240VAC 50/60H 
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LED 4 
ไฟ LED 4 

อุณหภูมินํ้ าไม่อยูใ่นช่วง
ระยะของการทาํงาน 

ทดสอบอุณหภูมิของนํ้า. ถา้ตํ่ากว่า 10ºC, ใชร้ะบบทาํ
ความร้อนของคุณเพ่ือใหไ้ดอุ้ณหภูมิท่ีเหมาะสม; ถา้
สูงวา่ 45ºC, ปิดระบบทาํความร้อนของคุณหรือใช้
วิธีการ-อ่ืนเพ่ือระบายความร้อนของนํ้า 

ตา
รา
งก
าร
ทาํ
งา
นข

อง
ไฟ

 LE
D 

LED 5 / 6  
ไฟ LED 5/6 

ความเคม็ตํ่าและ / หรือ
อุณหภูมิสูง 

ทดสอบความเคม็ของนํ้าและปรับค่า (ดูบทท่ี 6.3) 
ทดสอบอุณหภูมิของนํ้า. ถา้สูงว่า 45ºC, ปิดระบบทาํ
ความร้อนของคุณหรือใชว้ิธีการอ่ืนเพ่ือระบายความ
ร้อนของนํ้า 

LED 7 / 9  
ไฟ LED 7/9 

ไม่ทราบสาเหตุ 
ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาสองนาที
จากนั้นเช่ือมต่ออีกคร้ัง. ถา้ขอ้ผดิพลาดน้ียงัคงมีอยู่
ใหติ้ดต่อฝ่ายเทคนิค 

LED 8 CELL 
FAULT  
ไฟ LED 8 เซลล์
ทาํงานผดิปกติ 

เกลด็ก่อตวัข้ึน ทาํความสะอาดเซลลไ์ฟฟ้า (ดูบทท่ี 10) 

การไหลของนํ้าไม่
เพียงพอ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อตัราการไหลของนํ้าในระบบ
กรองของคุณเพียงพอท่ีจะเติมใหเ้ซลลไ์ดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 

ขอ้ผดิพลาดในการส่ือสาร
ระหวา่งเซลลแ์ละชุด
ควบคุม 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสียบปลัก๊เซลลไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และสายไฟท่ีกล่องควบคุม ไม่ไดถู้กตดัหรือชาํรุด 

LED 10  
ไฟ LED 10  

ขอ้ผดิพลาดในการส่ือสาร
ระหวา่งเซลลแ์ละชุด
ควบคุม 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสียบปลัก๊เซลลไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และสายไฟท่ีกล่องควบคุม ไม่ไดถู้กตดัหรือชาํรุด 

 

13. เงือ่นไขการรับประกนั 
 คือผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐานสูงสุดในการผลิต ใชว้สัดุท่ีดีท่ีสุดผา่นกระบวนการท่ีทนัสมยั.  

  ภูมิใจเสนอผลิตภณัฑด์งัน้ี 

 

การรับประกนัท่ีเพิม่ขึน้สําหรับผลติภัณฑ์เฉพาะ 
(แสดงตั้งแต่วันท่ีออกใบกาํกบัสินค้า) 

สินค้า ระยะเวลาการรับประกนั 
เคร่ืองกรองและระบบกรอง 2 ปี 
ป๊ัมนํ้า 1 ปี 
ไฟใตน้ํ้า 1 ปี (หลอดไฟ 90 วนั) 
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บนัไดลงสระ 1 ปี 
อุปกรณ์ชุดควบคุม 1 ปี 
Heat Pumps & Heat Exchangers 1 ปี 
เคร่ืองผลิตคลอรีนจากเกลือและระบบรังสียวูี 1 ปี (2 ปีสาํหรับวสัดุเซลล)์ 
อุปกรณ์สระวา่ยนํ้า 1 ปี 
อุปกรณ์ทาํความสะอาดและอ่ืน ๆ ทั้งหมด 1 ปี 
 

13.1  ข้อยกเว้นท่ีอาจทําให้เกดิการปฏิเสธการรับประกัน 
1.    ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านโดยประมาท  การจดัส่งท่ีไม่เหมาะสมหรือบรรจุภณัฑ์หาย

จากการขนส่ง 

2. ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านผิดประเภท การใชผ้ิดวิธีหรือความผิดพลาดในการเดินระบบ

ละติดตั้งอุปกรณ์ตามท่ีระบุในคู่มือน้ี 

3. ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านผดิประเภทการใชผ้ดิวิธีหรือความผดิพลาดในการเดินระบบ 

และติดตั้งอุปกรณ์นอกขอบเขตในระดบัวิชาชีพท่ีตอ้งการในอุปกรณ์หรือประเภทการติดตั้งท่ี

คลา้ยคลึงกนั 

4. ความเสียหายท่ีเกิดจากการดดัแปลงผลิตภณัฑโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือไม่สามารถใชอ้ะไหล่ 

ทดแทน Emaux เดิมได ้

5. ความเสียหายท่ีเกิดจากความประมาทหรือความผดิพลาดในการบาํรุงรักษาผลิตภณัฑอ์ยา่ง 

ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือเล่มน้ี 

6. ความเสียหายท่ีเกิดจากความผดิพลาดในการรักษาสภาพนํ้าใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของ 

อุตสาหกรรมสระนํ้าในระยะเวลาใด ๆ 

7. ความเสียหายท่ีเกิดจากการแช่นํ้าแขง็ภายในตวัเคร่ือง 

8. ความเสียหายจากอุบติัเหตุไฟไหมภ้ยัพิบติัทางธรรมชาติหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกการ

ควบคุมของ Emaux 

9. ซ่อมช้ินส่วนหรือดดัแปลงโดยทางใด ๆ โดยบุคคลใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก Emaux 

10. ช้ินส่วนสึกหลอหรือฉีกขาด 
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13.2 กระบวนการเรียกร้องสิทธ์ิ 
สรุปกระบวนการเรียกร้องสิทธ์ิ  Emaux ใน 3 ขั้นตอน: 

1. การเรียกร้องสิทธ์ิ: ลูกคา้ติดต่อผูจ้ดัจาํหน่ายของ Emaux และใหร้ายละเอียดทั้งหมดในการเรียกร้อง

สิทธ์ิซ่ึงรวมถึง: 

a. ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ผดิพลาดเช่นหมายเลขช้ินส่วนและหมายเลขซีเรียล 

b. คาํอธิบายเร่ืองร้องเรียน / ความผดิพลาด 

c. รูปภาพ 

2. การแกไ้ข: เม่ือรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑอ์าจจะเกิดข้ึนโดยฝ่าย

คุณภาพ Emaux ตาม "นโยบายการรับประกนัของ Emaux" 

3. สรุป: หลงัจากการตรวจสอบเสร็จส้ิน Emaux จะแจง้ใหผู้จ้ดัจาํหน่ายทราบ 

 

13.3 พนัธกจิในการรับประกนั 
การรับประกนัใด ๆของ Emaux จากรายการขา้งตน้โดยผูติ้ดตั้ง และ / หรือวสัดุ (s) หากขอ้บกพร่อง  

เกิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลาการรับประกนั Emaux  จะทาํการซ่อมหรือเปล่ียนรายการดงักล่าวหรือส่วนท่ี

มีค่าใชจ่้าย ลูกคา้จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการเรียกร้องสิทธ์ิ   การรับประกนัจาก Emaux เพ่ือให้ไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการรับประกนัน้ี     อยา่งไรกต็าม Emaux ไม่รับผดิชอบต่อการรับประกนัน้ีสาํหรับค่าจดัส่ง

หรือการขนส่งอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใด ๆ "ถึง" หรือ "จาก" การดาํเนินงานดา้นเทคนิคของเรา. Emaux ไม่

รับผดิชอบต่อการสูญเสียเวลา, ความไม่สะดวก, ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่นค่าแรงค่าโทรศพัท,์ ค่าใชจ่้ายทาง

กฎหมาย, หรือค่าวสัดุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนหรือการกาํจดัอุปกรณ์หรือความเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ผลหรือโดยบงัเอิญต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น. Emaux จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกาํไรทางธุรกิจหรือ

การหยุดการดาํเนินงานเน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์. ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนหรือความเสียหายใด ๆ ได ้

 

13.4 การรับประกนัหรือการรับรองโดยบุคคลอืน่ 
    ไม่มีตวัแทนจาํหน่ายหรือบุคคลอ่ืนใดมีอาํนาจในการรับประกนัหรือรับรองเก่ียวกบั Emaux หรือ

ผลิตภณัฑข์อง Emaux  ดงันั้น Emaux จะไม่รับผดิชอบต่อการรับประกนัหรือการรับรองดงักล่าว 

 


