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เคร่ืองผลิตคลอรีนด้วยเกลือ 

คู่มือผู้ใช้งาน 
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1. คําแนะนําท่ีสําคัญเพ่ือความปลอดภัย 
ข้อมูลสําคัญ: คู่มือที่ท่านถืออยู่นี้มีข้อมูลสําคัญเก่ียวกับมาตรการด้านความปลอดภัยที่จะต้องดําเนินการในการ
ติดต้ังและเริ่มเดินเครื่อง ดังนั้น ผู้ดําเนินการติดต้ังและผู้ใช้งานจะต้องอ่านคําแนะนําก่อนเริ่มดําเนินการติดต้ัง
และเริ่มเดินเคร่ือง 
กรุณาเก็บคู่มือน้ีไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต 
ขณะท่ีใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเคร่ืองน้ี ควรปฏิบัติตามมาตรการเบ้ืองต้นด้านความปลอดภัยดังรายการต่อไปน้ี 

 ถอดสายจ่ายไฟ AC ทั้งหมดในขณะติดต้ังเคร่ือง 
 คําเตือน – เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ ห้ามให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์น้ียกเว้นว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแล

อยู่ตลอดเวลา 
 ข้ัวปลายสายไฟสีเขียวที่เขียนว่า “Earth Ground” หรือสายดิน อยู่ภายในช่องเดินสายไฟ ทั้งน้ี เพ่ือ

ป้องกันความเส่ียงไฟฟ้าช็อต ข้ัวปลายสายไฟน้ีจะต้องเช่ือมต่อกับสายดินที่จัดไว้ให้ในแผงบริการจ่ายไฟฟ้า
ท่ีมีสายทองแดงต่อเน่ืองซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับตัวนําไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟเข้าเคร่ือง 

 เพ่ือลดความเส่ียงไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมสายไฟเชื่อมรวมเฉพาะส่วนในพื้นที่ของสระว่ายนํ้าหรือสปาเข้ากับข้ัว
ปลายสายเหล่าน้ีด้วยตัวนําไฟฟ้าที่ทําจากทองแดงหุ้มฉนวนหรือสายเปลือย 

 พ้ืนที่ที่สัมผัสกับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ราว บันได ท่อ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกันซึ่งอยู่ใน
ระยะ 3 เมตรจากสระหรือสปาควรเชื่อมกับปลอกสายดินที่มีตัวนําไฟฟ้าทําจากทองแดง 
 

2. ส่ิงที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ 
ส่ิงที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ควรประกอบด้วย 
 เครื่องควบคุม SSC one®    สารละลายบัฟเฟอร์ ค่า pH 7.0 
 เซลล์อิเล็กโทรไลต์      สารละลายบัฟเฟอร์ ค่า pH 4.0 
 ข้อต่อตัวผู้สวมยูนิเวอร์แซล    1.5-2"  2 x จํานวนท่อแยก ขนาด 50 มม – 1/2” 
 สายไฟเซลล์        อุปกรณ์ประกอบการผสมสารเคมี 
 หัววัดสําหรับตรวจค่า pH    ท่อหมุนป๊ัมสูบสารเคมี 
 
3. ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
แรงดันไฟฟ้าในการทํางานมาตรฐาน  120 – 230 V AC – 50 / 60 Hz 
การผลิตคลอรีนสูงสุด      50 กรัม/ช่ัวโมง 
ปริมาตรของสระมากถึง      150 ลบม. 
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ค่าความเค็มของนํ้าที่ต้องการ    4 – 6 กรัม/ลิตร 
อุณหภูมิของนํ้า        15 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) 
อิเล็กโทรด         แผ่นเคลือบไทเทเนียมที่ทําความสะอาดได้เอง 
ระยะการวัดค่า pH       6 – 9 pH 
ความแม่นยําในการวัดค่า pH    ± 0.2 pH 
อัตราการไหลของป๊ัมผสมสารเคมี   1.5 ลิตร/ช่ัวโมง 
แรงดันทํางานของป๊ัมผสมสารเคมี   1.5 บาร์ 
 
4. คํานํา 
Emaux SSC one® เป็นระบบผลิตคลอรีนอัตโนมัติ ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ เซลล์อิเล็กโทรไลต์และตัว
ควบคุม 
 4.1 เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยแผ่นไทเทเนียมหลายแผ่น ตัวควบคุมจะควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านแผ่น
ไทเทเนียม ปลายด้านหน่ึงของแผ่นจะเป็นข้ัวบวก ส่วนอีกด้านหน่ึงเป็นข้ัวลบ 
เม่ือเติมเกลือลงไปในนํ้า เกลือจะไหลผ่านแผ่นไทเทเนียม เม่ือมีกระแสไฟฟ้าจึงเกิดเป็นกรด Hypochlorous 
 
ในแผ่นไทเทเนียมของเซลล์อิเล็กโทรไลต์จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อไปนี้ 
 
ข้ัวบวก (anode):   

      
ข้ัวลบ (cathod):    
ปฏิกิริยาทางเคมีสุดท้าย:  
 
การทํางานของเครื่องจําต้องมีความเข้มเข้นของเกลือ (4000 ppm) ตํ่าจนไม่สามารถรับรู้รสเค็มได้ เคร่ือง SSC 
one®  จะทําความสะอาดสระของท่านอัตโนมัติโดยแปลงเกลือให้เป็นกรด Hypochlorous ซึ่งจะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
และสาหร่ายในสระผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส  
เน่ืองจากคลอรีนจะกลับมาเป็นโซเดียมคลอไรด์หลังจากท่ีฆ่าเช้ือแบคทีเรียแล้ว ปฏิกิริยาข้างต้นจะวนกลับอัตโนมัติ 
จึงแทบจะไม่ต้องเติมสารเคมีทําความสะอาดลงไปในสระอีก โอกาสเดียวที่จะต้องเติมเกลือในสระคือเมื่อเติมนํ้าให้
เต็มสระเน่ืองจากทําการล้างย้อน การระบายนํ้าออก และนํ้ากระฉอก 
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 4.2 ตัวควบคุม 
ตัวควบคุมมาพร้อมกับไมโครโปรเซสเซอร์ที่ขับเคล่ือนระบบควบคุมเพ่ือควบคุมเปอร์เซ็นต์ในการผลิตคลอรีน 
ระยะเวลาในการทํางาน และค่า pH 
EMAUX SSC one® มีระบบทําความสะอาดในตัวเองซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดสะเก็ดบนอิเล็กโทรด นอกจากนี้ 
EMAUX SSC one® ยังมีป๊ัม pH แบบบีบรูดและเซนเซอร์วัดค่า pH ในตัว 
 
5. คําเตือนและคําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัย 
เคร่ืองน้ีควรประกอบและควบคุมโดยผู้ที่มีความเช่ียวชาญ 
ควรปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันไฟฟ้าและป้องกันอุบัติเหตุ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบสําหรับการประกอบ การติดต้ัง หรือการเดินเคร่ืองครั้งแรก หรือการ
ควบคุมหรือประกอบชิ้นส่วนเว้นแต่กิจกรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของผู้ผลิต 
EMAUX SSC one® ทํางานด้วยแรงดันไฟฟ้า 110/230 V AC, 50/60 Hz ไม่ควรพยายามดัดแปลงระบบให้
ทํางานด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับอ่ืน 
ตรวจสอบว่าสายต่อไปต่าง ๆ เช่ือมต่อแน่นดีแล้วเพ่ือป้องกันการสัมผัสที่ไม่เหมาะสมและภาวะความร้อนเกินใน
ภายหลัง 
ก่อนทําการติดต้ังหรือเปล่ียนช้ินส่วนใด ๆ ให้ดึงสายไฟของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักและใช้อะไหล่ที่ 
EMAUX จัดหาให้เท่าน้ัน 
อุปกรณ์ควบคุมจะต้องติดต้ังในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ช่องพัดลมจะต้องต้ังอยู่ในสถานท่ีที่ปราศจากส่ิงที่
กีดขวางการพัดของอากาศ อุปกรณ์จะต้องได้รับการติดต้ังห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่าย 
อุปกรณ์เคร่ืองน้ีต้องไม่ติดต้ังไว้ใกล้กับสถานที่ที่เสี่ยงต่อการถูกนํ้าท่วม 
ในขณะท่ีคลุมสระไว้ ควรควบคุมให้การผลิตคลอรีนตํ่าที่สุด มิฉะน้ัน คลอรีนส่วนเกินอาจทําให้วัสดุก่อสร้างในสระ
เส่ือมสภาพ 
 
6. คุณสมบัติทางเคมีของน้ํา 
ตารางด้านล่างน้ีแสดงระดับพารามิเตอร์ของนํ้าที่แนะนําสําหรับคุณภาพน้ําในสระท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้เครื่อง 
SSC one®  
ควรทดสอบนํ้าอยู่เป็นระยะและตรวจดูว่าค่าอยู่ในช่วงที่แนะนําอยู่เสมอ 
 
ปริมาณเกลือ        3500 – 5000 ppm 
คลอรีนอิสระ        1.0 – 3.0 ppm 
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ค่า pH          7.2 – 7.6 
กรด Cyanuric (รักษาความเสถียร) 30 – 50 ppm 
ความเป็นด่างโดยรวม     80 – 120 ppm 
ความกระด้างแคลเซียม     200 – 400 ppm 
โลหะ          0 ppm 
 
 6.1 ปริมาณเกลือ 
ปริมาณเกลือที่แนะนําสําหรับใช้กับเคร่ือง SSC one® อยู่ระหว่าง 3500 – 5000 ppm โดยมากแนะนําอยู่ที่ 
4000 ppm ซ่ึงหมายความว่าให้เติมเกลือลงไปในสระโดยตรง 4 กก / ลบม. 
เม่ือมีความเข้มข้นของเกลือตํ่า (ตํ่ากว่า 2500 ppm) จะทําให้เซลล์เสียหายเร็วกว่าปกติ 
เม่ือมีความเข้มข้นของเกลือสูง (สูงกว่า 6000 ppm) ทําให้เกิดความเสียหาย electro-oxidation และการกัด
กร่อนต่ออุปกรณ์ยึดสระที่ทําจากสเตนเลสสตีล 
 
ปริมาณเกลือที่จําเป็นเม่ือเทียบกับปริมาตรของสระ 
 
ปริมาตรสระ (ลบม)  เกลือ (กก)  ปริมาตรสระ (แกลลอน)      เกลือ (ปอนด์) 

 
หมายเหตุ: ตารางคิดจากความเข้มข้นของเกลือ 4000 ppm / นํ้า มีหน่วยเป็น ลบม.  
 

6.2 ชนิดของเกลือ 
เกลือที่นิยมที่สุดสําหรับสระว่ายนํ้าที่มีกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสด้วยเกลือ คือ โซเดียมคลอรีน (NaCl) ซ่ึงมีความ
บริสุทธ์ิ 99% ห้ามใช้เกลือชนิดต่อไปน้ี 

 เกลือหิน 
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 เกลือท่ีมี Prussiate สีเหลืองของโซดามากกว่า 1% 
 เกลือท่ีมีสารป้องกันการรวมตัวเป็นก้อนมากกว่า 1% 
 เกลือไอโอดีน 

 
6.3 การเติมเข้าหรือนําเกลือออกจากนํ้าในสระว่ายน้ํา 

ก่อนเติมเกลือลงไปในสระ ให้เปิดป๊ัมกรองแล้วต้ังค่าท่อรวมวาล์วกรองให้อยู่ในตําแหน่ง “Filtration” 
เติมเลือกลงไปในสระโดยตรงหรือทําให้ถังสมดุล ห้ามมิให้เกลือกองกันอยู่ที่ก้นสระ 
ให้ระบบกรองทํางานต่อเน่ือง 24 ช่ัวโมงโดยใช้ท่อระบายหลักหรือสายดูดสุญญากาศเป็นช่องทางดูดหลัก 
 
วิธีเดียวในการนําเกลืออกจากสระคือการระบายน้ําออกจากสระบางส่วนแล้วเติมนํ้าใหม่เข้ามา 
 
7. การติดต้ัง 
 
 7.1 ตัวควบคุม (รูปที่ 1) 
เคร่ือง SSC one® ต้ังอยู่ในสถานท่ีปิดมิให้โดนฝน ซึ่งเหมาะสําหรับการติดต้ังใช้งานภายนอก (เรตต้ิง IPX4) 
อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปน้ีเพ่ือการติดต้ังที่ถูกต้องสําหรับเครื่อง SSC one®  
1. ติดต้ังตัวควบคุมโดยใช้แผ่นกระดาษแม่แบบที่ให้ไปกับบรรจุภัณฑ์ โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 3.5 เมตร (11.5 
ฟุต) จากสระว่ายนํ้า 1.5 เมตร (5 ฟุต) จากพ้ืน และภายใน 2 เมตร (6.5 ฟุต) จากกล่องไฟ และภายใน 4.5 เมตร 
(15 ฟุต) จากตําแหน่งท่ีจะติดต้ังเซลล์ พ้ืนที่ติดต้ังตัวควบคุมจะต้องระบายอากาศได้และมีพ้ืนที่ว่างอย่างน้อย 50 
ซม. (20”) แต่ละข้างสําหรับการซ่อมบํารุง 
2. ห้ามติดต้ังตัวควบคุมให้โดนแสงแดดโดยตรง 
3. ตัวควบคุมจะต้องติดต้ังห่างจากสถานที่เก็บสารเคมี โดยเฉพาะกรด เพราะกรดจะกัดกร่อนช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ภายในเคร่ือง 
4. ตัวควบคุมจะต้องติดต้ังห่างจากแหล่งความร้อนและเครื่องจักรอ่ืนที่ก่อให้เกิดความร้อน 
5. เสียบสายปลั๊กจ่ายไฟเข้ากับเต้าเสียบกันนํ้า โดยมีตัวตัดกระแสไฟฟ้า 
6. ก่อนยึดตัวควบคุม ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายจ่ายไฟเข้าและสายไฟสําหรับเซลล์ยาวมาถึงตัวควบคุม 
 7.2 เซลล์ (รูปที่ 2) 
ในการติดต้ังเซลล์อย่างเหมาะสมจะต้องพิจารณาเรื่องต่อไปน้ี 
1. ติดต้ังเซลล์ให้ห่างจากอุปกรณ์อื่น ๆ เก่ียวกับสระว่ายนํ้า (ป๊ัม ตัวกรอง ระบบทําความร้อน ฯลฯ) 
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2. จะต้องติดต้ังเซลล์ให้สูงกว่าส่วนบนของตัวกรอง เซลล์ที่ติดต้ังตํ่ากว่าอาจเก็บนํ้าไว้ภายใน ทําให้มีข้อความบ่งช้ี
ข้อผิดพลาดของสวิตช์ควบคุมการไหล การมีนํ้าในเซลล์ไม่ได้หมายความว่ามีอัตราการไหลที่ถูกต้อง 
3. จะต้องติดต้ังเซลล์ในแนวนอน การเช่ือมต่อต่าง ๆ จะต้องควํ่าลง และเซนเซอร์ตรวจจับการไหลจะอยู่ส่วนบน
ของเซลล์เพ่ือให้เซนเซอร์ส่งสัญญาณเม่ือนํ้าเต็มในตัวเรือนเซลล์ 
4. ตรวจสอบการไหลว่าเพียงพอในการเติมเซลล์อิเล็กโทรไลต์ให้เต็ม หากอัตราการไหลตํ่า เซนเซอร์ตรวจจับการ
ไหลจะไม่สามารถตรวจพบนํ้าด้านบนของตัวเรือนเซลล์และจะส่ังหยุดการผลิตคลอรีน ในทางกลับกัน หากอัตรา
การไหลสูงเกินไป เราขอแนะนําให้ติดต้ังท่อบายพาสที่มีวาล์วเพ่ือควบคุมอัตราการไหลในเซลล์ 

 
รูปท่ี 1 

 7.3 การติดต้ังระบบไฟ 
ดําเนินการเช่ือมต่อระหว่างเซลล์และตัวควบคุมตามแผนผังต่อไปน้ี (รูปที่ 2) 
1. ท่านสามารถเชื่อมตัวควบคุมเคร่ือง SSC one® เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 230V โดยตรงหรือกล่องไฟทั่วไปก็ได้  (A) 
2. เช่ือมป๊ัมตัวกรองเข้ากับปล๊ัก 230V (B) 
3. เช่ือมเซนเซอร์วัดค่า pH เข้ากับสายเช่ือม (C) เซนเซอร์วัดค่า pH ประกอบด้วยสายไฟยาว 1.5 เมตร (สามารถ
ขอสายไฟยาวได้ถึง 10 เมตร) 
4. เช่ือมอุปกรณ์ครอบสระอัตโนมัติเข้ากับสายเช่ือม (D) 
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5. เช่ือมเซลล์อิเล็กโทรไลต์เข้ากับสายเช่ือม (E) 
6. ห้ามตัดหรือดัดแปลสายไฟที่ผ่านการจ่ายไฟแล้ว 

 
รูปที่ 2 

7.4 การติดต้ังเซนเซอร์วัดค่า pH 
ติดต้ังอานวางเซนเซอร์วัดค่า pH ไว้ในท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 50 มม. และก่อนถึงเซลล์อิเล็กโทร
ไลต์ อานวางหัวฉีด pH จะต้องติดตั้งหลังจากเซลล์อิเล็กโทรไลต์เสมอเพ่ือการป้องกัน อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องติดต้ัง
แนวนอนเสมอ 
ก) อานวางเซนเซอร์วัดค่า pH (รูปที่3): ก่อนทําการติดต้ัง ให้เจาะรูลงไปที่ด้านบนของท่อให้มีขนาด 12 มม. และ
ตรวจให้แน่ใจว่าเซนเซอร์สามารถลอดผ่านได้ ติดต้ังอานให้รูในท่อตรงกับการเช่ือมต่อเซนเซอร์ของอาน 
ข) อานวางหัวฉีด pH (รูปท่ี 4): ก่อนทําการติดต้ัง ให้เจาะรูบริเวณท่อหลังจากเซลล์อิเล็กโทรไลต์ให้มีขนาด 9 มม. 
ติดต้ังเต้าเสียบกับสาย GAS ตัวเมียขนาด 3/8” ในอาน วาล์วฉีดจะเช่ือมต่อเข้ากับเต้าเสียบ 

 

 

 

  
รูปที่ 3 รูปที่ 4 
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8. การเริ่มเดินเครื่อง 
สําหรับการเริ่มเดินเครื่องเม่ือทําการติดต้ังเครื่อง SSC one® ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบว่าตัวกรองน้ันสะอาดจริง ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสระว่ายนํ้าและการติดต้ังไม่มีสารโลหะหรือ
สาหร่ายเจือปน 
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทําความร้อน (หากมี) เหมาะสมสําหรับใช้งานในน้ําเกลือ 
3. ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ทางเคมีของสระมีการบํารุงรักษาให้อยู่ในอยู่ในค่าดังน้ี 
 ก. ค่า pH จะต้องอยู่ในช่วง 7.2 – 7.6 
 ข. ค่าความเป็นด่างโดยรวมจะต้องอยู่ในช่วง 80 – 120 ppm 

ค. แม้ว่าช่วงความเค็มจะอยู่ที่ 3500 – 5000 ppm สําหรับการเดินเครื่องเม่ือทําการติดต้ังแนะนําว่าปริมาณ
เกลือข้ันตํ่าควรอยู่ที่ 5000 ppm โดยเติมเกลือ 5 กก/นํ้า 1 ลบม. ดังท่ีกล่าวไปข้างต้น ให้ใช้เกลือชนิดที่เป็นที่
นิยม (NaCl) โดยไม่มีส่ิงเจือปนเช่น ไอโอดีน และไม่ให้เติมเกลือผ่านเซลล์ ให้เติมเกลือลงไปในสระโดยตรงหรือ
ลงในแทงก์สมดุล 
ง. ในขณะเติมเกลือ แนะนําให้ทําการทรีทเมนต์ด้วยคลอรีน ในตอนแรกอาจเติมส่วนผสมท่ี 2 กรัม/กรด 
trichloroisocyanuric 1 ลบม.  
จ. ก่อนเดินเครื่องผลิตคลอรีนด้วยเกลือคร้ังแรก ควรปล่อยให้ระบบไหลเวียนทํางาน 24 ชั่วโมงก่อนเพ่ือให้
แน่ใจว่าเกลือละลายหมดแล้ว 
ฉ. ต่อ เครื่อง SSC one® เข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้วเปิดเคร่ือง ต้ังค่า Power Output ที่ 50% 
ช. สําหรับสระกลางแจ้ง แนะนําให้คงค่ากรด cyanuric (ตัวเสถียร) ไว้ท่ี 30 – 50 ppm ในสระ เพราะกรด
ชนิดน้ีจะช่วยป้องกันมิให้คลอรีนท่ีผลิตข้ึนถูกทําลายไปโดยแสงแดด 

4. เม่ือรักษาสมดุลนํ้าในสระได้แล้ว มีสามปัจจัยที่ผู้ใช้สามารถควบคุมได้ ซ่ึงส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตคลอรีน 
 ก. ระยะเวลาการกรองต่อวัน (ช่ัวโมง) 
 ข. ปริมาณเกลือในสระ 
 ค. การตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ Power Output 

ในการหาค่าการผลิตคลอรีนที่เหมาะสม ให้เร่ิมตั้งค่าการผลิตที่ประมาณ 50% จะใช้เวลาสองถึงสามวันในการตั้ง
ค่าที่เหมาะสมที่สุดข้ึนอยู่กับความต้องการใช้คลอรีนในสระว่ายนํ้าหรือสปา เม่ือกําหนดได้แล้วก็เหลือการปรับค่า
อยู่ไม่ก่ีอย่าง หากต้องมีการต้ังค่า จะได้แก่ การชดเชยระดับเกลือท่ีขาดไปเนื่องจากน้ํากระฉอด การล้างย้อน หรือ
ฝนตก ฯลฯ 
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อุณหภูมิของนํ้าเป็นพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อการผลิตคลอรีน ย่ิงอุณหภูมิสูง การผลิตคลอรีนก็ย่ิงต่ํา ดังน้ัน จึงควร
ปรับค่าหากอุณหภูมินํ้าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เครื่อง SSC one® จะไม่ผลิตคลอรีนหากอุณหภูมิตํ่ากว่า 10 °C หาก
อุณภูมิของนํ้าตํ่าถึงข้ันน้ี จะต้องดําเนินการผลิตคลอรีนด้วยระบบแมนนวล 

ระดับการผลิตคลอรีนที่ต้องการสามารถดัดแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปน้ี 

- อุณหภูมินํ้าในสระเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างมาก 

- เม่ือมีผู้ใช้สระว่ายนํ้าจํานวนมากกว่าปกติ 

- เม่ืออายุการใช้งานของเซลล์กําลังจะส้ินสุด 

- เม่ือไม่ได้ใช้นานหรือการเตรียมสระให้พร้อมใช้สําหรับฤดูหนาว 

9. การทํางาน 

แผงควบคุมของเครื่อง SSC one® ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีสามส่วน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านซ้าย ตัวบ่งชี้ด้านขวา และตัว
ควบคุมวงกลมสามวง (รูปที่ 5) 

 
รูปท่ี 5 

9.1 ตัวบ่งชี้ด้านซ้าย 

  9.1.1  

 ตัวบ่งช้ีสถานะการทํางานบอกเรียนเก่ียวกับสถานะและการทํางานของเคร่ือง SSC one®  
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 ไฟติด ไฟกะพริบเร็ว ไฟกะพริบช้า 

สีเขียว ระบบทํางานปกติ   

 

สีแดง 

เกิดความผิดพลาดกับเซลล์ เซลล์
ไม่ติดหรือเซลล์ทํางานผิดปกติ 
ควรติดต่อตัวแทนบริการ 

ปริมาณเกลือสูง เติม
นํ้าเข้ามาเพ่ิมใหม่ 

ปริมาณเกลือตํ่า เติมเกลือลไปใน
สระ 

 

สีนํ้าเงิน 

 

แผงระบายความร้อนมีอุณหภูมิ
สูง หากอุณหภูมิของแผงระบาย
ความร้อนถึงจุดต้ังค่าความร้อน
ภายใน ระบบจะลดการจ่าย
พลังงานจนกว่าอุณหภูมิจะน่ิง 

ไม่ได้ติดหัววัดหรือ  
หัววัดทํางานผิดพลาด 

ป๊ัมผสมสารเคมีทํางานผิดปกติ
หรือไม่มีกรด (อ่านค่า pH ยังไม่
เปล่ียนหลังจากผ่านไป 5 รอบ
ผสมสารเคมี) 

แม้วา่ในแต่ละคร้ังจะแสดงความผิดพลาดแค่ 1 อย่าง แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้หลายอย่างพร้อมกันได้ ในกรณี
เช่นน้ี ลําดับความสําคัญในการแก้ปัญหามีดังน้ี 

1. เกิดความผิดพลาดกับเซลล์ เซลล์ไม่ติด 

2. ค่า pH ผิดพลาดหรือไม่ได้ติดหัววัด 

3. ความผิดพลาดของปั๊มดูดกรด 

4. ปริมาณเกลือสูง 

5. ปริมาณเกลือตํ่า 

6. แผงระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูง 

  9.1.2  

หากไฟสีแดงติด หมายความว่าเซนเซอร์ตรวจจับการไหลไม่ตรวจพบการไหลของน้ําในเซลล์ ดังน้ัน มันจึงหยุดการ
ผลิตคลอรีนทันที 

ในข้ันตอนน้ี ป๊ัมกรองจะถูกต้ังค่าให้ทํางานรอบละ 5 นาทีเป็นเวลา 20 นาที เพ่ือให้แน่ใจว่ามีอัตราการไหลข้ันตํ่า
ในระบบและป้องกันมิให้ป๊ัมทํางานโดยไม่มีนํ้าเป็นเวลานาน 

ในทางกลับกัน ป๊ัมดูดกรดจะทํางานต่อไปตามปกติ 
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  9.1.3  

เคร่ือง SSC one® มีระบบทําความสะอาดด้วยตัวเองซึ่งจะทําการกลับข้ัวไฟฟ้าของเซลล์แล้วไปลดการสะสม
สะเก็ดในแผ่นไทเทเนียมและยืดอายุการใช้งานของเซลล์ 

 ไฟสีเขียว ไฟสีนํ้าเงิน ไฟสีแดง 

CELL POLARITY ข้ัวที่ 1 ข้ัวที่ 2  เซลล์ถูกปิดการทํางาน
และหยุดผลิตคลอรีน 

เม่ือเซลล์สลับข้ัวไฟฟ้า ระบบจะลดพลังงานลงจนถึง 0% แล้วจะเปล่ียนข้ัวไฟฟ้า จากนั้นจะค่อย ๆ ขยับเพ่ิมข้ึน
จนถึงจุดที่ต้ังค่าไว้ 

เม่ือใช้ตัวบ่งช้ี WATER จะสามารถเลือกความกระด้างของน้ําได้ ดังน้ัน ระยะเวลาของการเปล่ียนข้ัวไฟฟ้าของเซลล์
จะแตกต่างกัน  

 
 SOFT: 12 ชั่วโมง 
 MED: 8 ช่ัวโมง 
 HARD: 4 ชั่วโมง 

9.1.4  

เคร่ือง SSC one® จะตรวจพบหากอุปกรณ์ครอบสระถูกปิดโดยการเปิดไฟตัวบ่งช้ีให้เป็นสีเขียว เม่ือปิดอุปกรณ์
ครอบสระ ระบบจะลดไฟฟ้าของเซลล์เหลือ 50% จากค่าพลังงานที่ต้ังไว้ 

แต่หากอุปกรณ์ครอบสระถูกปิดและมีการเปิดใช้ WINTER MODE ระบบจะลดไฟฟ้าของเซลล์ลง 50% ของ
พลังงานของเซลล์ท่ีลดลงเพราะอุปกรณ์ครอบสระ  
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เช่น หากระหว่ายการทํางาน ไฟฟ้าของเซลล์ทํางานอยู่ที่ 100% แต่เมื่อปิดอุปกรณ์ครอบ ไฟฟ้าจะลดลงที่ 50% 
และการเลือก WINTER MODE จะลดลงที่ 75% 

9.1.4  

ตัวบ่งชี้น้ีบอกสถานะของปั๊มกรอง 

 ไฟติด ไฟกะพริบ ไม่มีไฟ 

PUMP ป๊ัมกรองทํางานปกติ ป๊ัมกรองทํางาน แต่มีการ
ตรวจพบว่าไม่มีนํ้าไหลใน
เซลล์อิเล็กโทรไลต์หรือ
อัตราการไหลไม่เพียง
พอที่จะเติมให้เต็มเซลล์ 

ป๊ัมกรองไม่ถูกเปิดใช้งาน 

9.2 ตัวบ่งชี้ด้านขวา 

  9.2.1  

สวิตช์ไฟหลักจะเปิด/ปิดระบบ กดปุ่มน้ีค้างไว้ 3 นาทีเพ่ือปิดเครื่อง 

 ไฟติด ไฟกะพริบ ไม่มีไฟ 

POWER ระบบเปิด ระบบปิด ปล๊ักหลุด 

 

9.2.2  

ปุ่มน้ีจะเปิดและปิดป๊ัมกรอง 

 ไฟติด ไฟกะพริบ ไม่มีไฟ 

PUMP ป๊ัมกรองกําลังทํางานและ
ไม่ได้ทําตามตารางเวลา
ที่ต้ังไว้ในเครื่อง 

ป๊ัมกรองจะทํางานตาม
เวลาที่ต้ังโปรแกรมไว้ 

ป๊ัมกรองไม่ทํางาน 
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9.2.3  

 ไฟติด ไม่มีไฟ 

AUTO เครื่อง SSC one® จะทํางานตามเวลาที่ต้ัง
โปรแกรมไว้ 

ปิดโหมด AUTO และระบบจะไม่ผลิตคลอรีน
แม้ว่าป๊ัมกรองกําลังทํางานอยู่ หากป๊ัมกรอง
ทํางานในโหมด AUTO มันจะปิดเครื่อง
หลังจากผ่านไปไม่ก่ีวินาที 

หากเครื่องผลิตคลอรีนทํางานตามตัวนาฬิกาภายนอก ระบบจะต้องทํางานในโหมด AUTO และตัวนาฬิกาจะต้อง
ต้ังเวลาไว้ 24 ช่ัวโมงเพ่ือให้ตัวนาฬิกาภายนอกสามารถเปิด/ปิดระบบได้ 

 

9.2.4  

หลังจากตรวจสอบความกระด้างรวมของน้ําในสระ ให้เลือกปุ่มดังต่อไปน้ี 

 SOFT: ความกระด้างรวมต่ํากว่า 200 ppm CaCO3  
 MED: ความกระด้างรวมอยู่ระหว่าง 200 - 400 ppm CaCO3  
 HARD: ความกระด้างรวมสูงกว่า 400 ppm CaCO3  

เม่ือเลือก SOFT, MED, หรือ HARD ข้ัวไฟฟ้าของเซลล์จะเปลี่ยน 

 SOFT: ทุก 12 ช่ัวโมง ข้ัวไฟฟ้าจะเปลี่ยน 
 MED: ทุก 8 ช่ัวโมง ข้ัวไฟฟ้าจะเปล่ียน 
 HARD: ทุก 4 ช่ัวโมง ข้ัวไฟฟ้าจะเปลี่ยน 

9.2.5  

ดังที่อธิบายไปในหัวข้อตัวบ่งช้ีอุปกรณ์ครอบสระ (ข้อ 9.1.4) ใน Winter Mode ระบบจะลดการผลิตคลอรีนลงถึง 
50% จากค่าที่ต้ังไว้ 
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หากมีการติดต้ังอุปกรณ์ครอบสระไว้เพ่ือเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาว ระบบจะตรวจพบเม่ืออุปกรณ์ครอบสระปิดอยู่และ
จะลดพลังงานลงอีก 50% 

 9.3 ตัวควบคุมวงกลมสามวง 

  9.3.1 ตัวควบคุมนาฬิกา 

นาฬิกาจะให้ข้อมูลต่อไปน้ี 

 ตารางการผลิตคลอรีน 
 ตารางเวลาการกรอง 
 เวลาปัจจุบัน 

มีไฟสองแบบที่บ่งช้ีในเวลา 

ไฟสีเขียว ไฟสีแดง 

มีตารางการทํางานมากถึง 2 ตารางต่อวัน คือเวลาในปัจจุบัน 

ในการต้ังค่าตารางเวลา ให้ดําเนินการดังน้ี 

ก) ต้ังค่าตารางเวลาแรก 
- กดปุ่ม SET: ไฟ LED สีเขียวจะแสดงเพื่อบอกช่ัวโมงที่เริ่มทํางานตารางเวลาแรก 
- กดปุ่ม + / - เพ่ือเลือกช่ัวโมงที่เริ่มทํางาน 
- กดปุ่ม SET เพ่ือยืนยันช่ัวโมงที่เร่ิมทํางาน ระยะของช่ัวโมงการทํางานคือไฟท่ีติด ส่วนช่ัวโมงที่ไฟกะพริบคือ
ช่ัวโมงสุดท้าย 
- กดปุ่ม + / - เพ่ือเลือกช่ัวโมงสุดท้ายของการทํางานตามตารางเวลา 
- กดปุ่ม SET เพ่ือยืนยัน 

ข) ต้ังค่าตารางเวลาที่สอง 
 - ทําตามข้ันตอนเดียวกันกับข้างต้น 
 - ในตอนท้าย ตารางการทํางานสองตารางจะแสดงด้วยไฟติดสีเขียวในนาฬิกา 
ค) การต้ังค่าเวลาปัจจุบัน 
 - กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาที 
 - ไฟ LED สีแดงจะแสดงในตําแหน่ง 24 
 - กดปุ่ม + / - เพ่ือเลือกช่ัวโมงเวลาปัจจุบัน แต่ละตําแหน่งมีค่า 15 นาทีแล้วจะสลับสีแดงและเขียว 
 - กดปุ่ม SET เพ่ือยืนยันเวลาปัจจุบัน 
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  9.3.2 ตัวควบคุมพลังงาน 
ตัวควบคุมพลังงานควบคุมการผลิตคลอรีนด้วยเซลล์แล้วปล่อยคลอรีนเข้าไปสู่นํ้าในสระ 
มีตัวเลือกสองแบบ 
การผลิตคลอรีนแบบปกติ 
ย่ิง % ของพลังงานสูงข้ึน เครื่องก็จะผลิตคลอรีนมากขึ้นจนถึงขีดจํากัดสูงสุดของเซลล์ 
ช่วงระยะ % ของพลังงานจะแสดงด้วยไฟสีเขียว จาก 0% จนถึงค่าท่ีต้องการ 
สําหรับการต้ังค่าพลังงานที่ต้องการ ให้กดปุ่ม + / - เพ่ือเพ่ิม / ลดค่า ค่าใหม่จะเป็นไฟกะพริบจนกว่าระบบจะ
ทํางานได้ถึงค่าที่ต้ังไว้ 

ระบบจะไม่ผลิตคลอรีนในสถานการณ์ต่อไปนี้ 

ก) ตัวบ่งช้ี AUTO ไม่เปิด 
ข) เวลาปัจจุบันอยู่นอกช่วงตารางเวลาที่ต้ังค่าไว้ 
ค) เซนเซอร์ตรวจวัดการไหลของนํ้าจากเซลล์ไม่ตรวจพบการไหล 
ง) เคร่ือง SSC one® ปิดอยู่ 

เร่งการผลิตคลอรีน 

บางคร้ัง หลังจากมีผู้ใช้สระว่ายนํ้าจํานวนมาก หลังฝนตก เติมนํ้าใหม่ ฯลฯ ความเข้มข้นของคลอรีนจะลดลงอย่าง
มาก ในกรณีเหล่าน้ี ให้กดปุ่ม BOOST แล้วเครื่อง SSC one® จะผลิตคลอรีนที่อัตรา 100% ของพลังงานในช่วง 
24 ช่ัวโมงหรือจนกว่าผู้ใช้งานจะกดปุ่มน้ีอีกคร้ัง 

วิธีทํา 

1. ก่อนเร่งการผลิตคลอรีน แนะนําให้ตรวจสอบพารามิเตอร์ด้านสารเคมีก่อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่า pH ซ่ึงจะต้อง
อยู่ระหว่าง 7.2 – 7.4  

2. เม่ือกดปุ่ม BOOST ในตัวควบคุมพลังงาน ไฟ LED สีเขียวจะเป็นสีแดง ส่วนสัญลักษณ์ BOOST จะกลายเป็นสี
เขียว จากน้ัน ป๊ัมกรองจะเปิดทํางาน การจ่ายพลังงานจะค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนจนถึง 100% ของอัตราการผลิต 
เวลาการทํางานจะเปล่ียนไปเป็นสีแดงและจะทํางาน 24 ช่ัวโมงโดยไม่หยุดยกเว้นว่าจะมีการยกเลิกการทํางานโดย
การกดปุ่ม BOOST อีกคร้ัง 
ในการเร่งการผลิตคลอรีน แนะนําให้ตรวจสอบความเข้มข้นของคลอรีนบ่อยกว่าปกติเพราะความเข้มข้นอาจ
เพ่ิมข้ึนเร็วกว่าปกติ 

3. หลังจากเร่งการผลิตคลอรีน เคร่ืองจะทํางานต่อตามตารางเวลาที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้าน้ี 
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  9.3.3 ตัวควบคุมค่า pH 

ตัวควบคุมค่า pH จะควบคุมค่า pH ของนํ้าในสระว่ายนํ้าตามการอ่านค่าของหัววัด อีกทั้งยังควบคุมป๊ัมผสม
สารเคมีชนิดบีบตัว เครื่อง SSC one® จะอ่านสัญญาณจากหัววัดค่า pH และเปรียบเทียบกับค่า pH ท่ีต้องการ 
จากน้ันจะเปิด/ปิดป๊ัมผสมสารแล้วแต่กรณี 

ในตัวควบคุม มีสัญญาณของค่า pH สองแบบ 

ไฟสีเขียว ไฟสีแดง 

ค่า pH ที่ต้องการ (ค่าที่ต้ังไว้) ค่า pH ปัจจุบันที่หัววัดอ่านได้ 

ข้ันตอนการควบคุม: 

กดปุ่ม + / - เพ่ือเพ่ิม / ลดค่าที่ต้องการต้ัง 
อย่าลืมว่าระยะค่า pH ที่แนะนําสําหรับสระว่ายนํ้าอยู่ที่ 7.2 – 7.6 
เพ่ือควบคุมค่า pH อย่างเหมาะสม ค่าความเป็นด่างรวมของนํ้าจะต้องคงไว้ท่ี 80 – 120 ppm ใช้อุปกรณ์ทดสอบ
นํ้าในสระเพ่ือตรวจสอบค่าความเป็นด่างแล้วปรับแบบแมนนวลหากจําเป็น 

การสอบเทียบค่า pH 

ขอแนะนําให้ท่านทําการสอบเทียบหัววัดค่า pH อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งระหว่างฤดูกาลที่มีการใช้งาน 

ข้ันตอนการสอบเทียบ: 

1. ถอดหัววัดจากแท่นยึดมาทําความสะอาดด้วยนํ้าจืด 

2. ไฟ LED สีเขียวใน POWER จะกะพริบช้า ๆ 

3. กดปุ่ม + และ – ของตัวควบคุมค่า pH ค้างไว้พร้อม ๆ กัน แล้วค่า pH จะเป็นสีเขียว 

4. นําหัววัดไปจุ่มลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์แรก (pH 4) ไฟสีเขียวจะนับถอยหลงจนจบ 

5. ทําความสะอาดหัววัดอีกคร้ังด้วยนํ้าจืด 

6. กดปุ่ม + และ – ของตัวควบคุมค่า pH ค้างไว้พร้อม ๆ กัน ครั้งน้ี ค่า pH จะเป็นสีแดง 

7. นําหัววัดไปจุ่มลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์ที่สอง (pH 10) ไฟสีแดงจะนับถอยหลัง เม่ือเสร็จแล้วจะดับลง 

8. เม่ือระยะไฟสมบูรณ์ (สีแดงและสีเขียว) แสดงว่าการสอบเทียบเสร็จส้ิน 
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ป๊ัมผสมสารเคมีชนิดบีบรัด 

ขณะท่ีกรด Hypochlorous (CHIO) ที่เคร่ืองผลิตคลอรีนด้วยเกลือทําหน้าที่ฆ่าเช้ือโรคในนํ้า ค่า pH จะมีแนวโน้ม
สูงข้ึน 
ด้วยเหตุน้ี จึงจําเป็นต้องฉีดกรดลงไปในนํ้า 
เคร่ือง SSC one® มีป๊ัมผสมสารเคมีชนิดบีบรัดที่จะฉีดกรดเข้าไปในระบบ  
ป๊ัมผสมสารเคมีสามารถทํางานได้ท้ังในโหมด Auto หรือ Manual 

1) Mode AUTO: 

ป๊ัมผสมสารเคมีชนิดบีบรัดจะเปิดหรือปิดข้ึนอยู่กับค่า pH ที่อ่านได้จากหัววัดแล้วไปเทียบกับค่าที่ต้ังไว้ 
การผสมสารดําเนินการรอบละ 5 นาที ตามด้วยพัก 20 นาที 
หลังจาก 20 นาที หากค่า pH ยังไม่ถึงค่าที่ต้ังไว้ ป๊ัมผสมสารเคมีจะเปิดทํางานอีกครั้งเป็นเวลา 5 นาทีหรือจนกว่า
ค่า pH จะไปถึงค่าที่ต้ังไว้ 
หากผ่านไป 5 รอบแล้ว แต่ค่า pH ยังไม่เปลี่ยน ไฟสีนํ้าเงินใน OPERATION STATUS จะกะพริบเพ่ือแจ้งปัญหา
เก่ียวกับป๊ัมผสมสารเคมีหรือตัวสารละลายกรด 

ป๊ัมผสมสารเคมีจะไม่ทํางานในโหมด AUTO ในสภาวะต่อไปน้ี: 

1. ค่า pH ปัจจุบันไปถึงค่าที่ต้ังไว้แล้ว 

2. หลังผ่านไป 5 รอบแล้ว แต่ค่า pH ยังไม่เปล่ียน 

3. เซนเซอร์ตรวจการไหลของนํ้าในเซลล์ตรวจไม่พบการไหลของน้ํา 

4. ป๊ัมกรองไม่ทํางาน 

2) Mode MANUAL: 

กดปุ่ม SET ค้างไว้จากตัวควบคุมค่า pH เพ่ือเปิดป๊ัมดูดสารแบบแมนนวล เม่ือคลายปุ่มแล้ว ป๊ัมผสมสารเคมีจะ
หยุดการผสมสาร 
โหมดน้ีสามารถช่วยให้ระบบไปถึงจุดที่ต้ังค่าไว้ได้เร็วข้ึน แต่เราขอแนะนําว่าให้พักช่วงระหว่างการผสมสารแต่ละ
ครั้งเพ่ือรอให้กรดได้ผสมกับนํ้าในสระเสียก่อน 
ในการใช้ป๊ัมผสมสารเคมีในโหมดแมนนวล ไม่ได้มีสภาวะพิเศษท่ีต้องพิจารณา 
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10. การบํารุงรักษา 

 10.1 การบํารุงรักษาเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 

เน่ืองจากระบบกลับข้ัวไฟฟ้าป้องกันสะเก็ดในแผ่นไทเทเนียมของเซลล์ ส่ิงแรกท่ีต้องพิจารณาเพ่ือยืดอายุการใช้งาน
ของเซลล์ให้ยาวข้ึน คือ คงค่าพารามิเตอร์ทางเคมีให้อยู่ในช่วงท่ีแนะนํา โดยเฉพาะปริมาณเกลือ ค่า pH และค่า
ความกระด้างของนํ้า 

1. คงค่าความเป็นด่างของน้ําให้สูงกว่า 3000 ppm เสมอเพ่ือป้องกันมิให้แผ่นเซลล์เส่ือมสภาพก่อนเวลาอันควร 
สูตรดังต่อไปน้ีจะบอกปริมาณเกลือที่จะต้องเติมลงไปในสระเน่ืองจากสภาพความเป็นด่างตํ่า 

  Q = (4 – S) x V 

 โดยที่ Q  =  ปริมาณเกลือ (กก.) ที่ต้องเติมเข้าไป 

   4  =  ความเข้มข้นของเกลือที่ถูกต้อง (ค่าคงที่) 

   S = ปริมาณเกลือที่วัดได้ในสระ 

   V =  ปริมาตรของสระ มีหน่วยเป็น ลบม. 

2. คงค่า pH ให้อยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 ตรวจสอบและทําความสะอาดแผ่นเซลล์หากระบบทํางานมาเป็นเวลานาน
ซ่ึงมีค่า pH เกิน 7.6 

3. ทดสอบความกระด้างของนํ้าในสระเป็นประจําและควบคุมระบบกลับข้ัวไฟฟ้าซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีว่านํ้าน้ันกระด้าง 
กลาง หรืออ่อน 

 

ข้ันตอนการทําความสะอาดเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 

หากพบการก่อตัวของสะเก็ดในแผ่นเซลล์ ข้ันตอนแรกในการทําความสะอาดมีดังต่อไปนี้ 

1. ปิดเครื่อง SSC one® ก่อนถอดเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 

2. เม่ือถอดออกแล้ว ให้ดูภายในเซลล์และตรวจหาสะเก็ด (มีเปลือกคราบสีจาง ๆ หรือสะสมเป็นผง ๆ) บนแผ่น 
มองหาเศษวัสดุที่ทะลุผ่านตัวกรองและที่ติดอยู่บนแผ่น 

3. พยายามเข่ียสะเก็ดออกด้วยอุปกรณ์ที่ทําจากพลาสติกหรือไม้ (ห้ามใช้วัสดุโลหะเน่ืองจากจะทําให้วสัดุเคลือบ
แผ่นลอกออก) 

หากยังมีสะเก็ดหลงเหลืออยู่ในแผ่น ให้ทําความสะอาดด้วยสารละลายกรดดังคําอธิบายข้างล่าง 
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ก) ทําให้กรดเกลือเจือจางด้วยนํ้า ใช้กรด 1 ส่วน นํ้า 10 ส่วน 

 ข้อควรระวัง 

 ให้เติมกรดลงไปในนํ้า ห้ามเติมนํ้าลงไปในกรด การทําเช่นน้ีจะป้องกันมิให้กรดกระเด็น 
 สวมถุงมือยางและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสม 

ข) จุ่มแผ่นเซลล์ลงไปในสารละลายไม่เกิน 10 นาที ตัวเรือพลาสติกของแผ่นสามารถจุ่มลงไปในสารละลาย แต่
ระวังมิให้สัมผัสกับจุดเชื่อมและสายไฟของเซลล์ 

ค) ใช้สายยางแรงดันสูงฉีดล้างเซลล์ หากยังมองเห็นสะเก็ดสะสมอยู่ ให้จุ่มและฉีดล้างใหม่ 

ง) หากยังมีสะเก็ดอยู่ ให้เปลี่ยนเซลล์ใหม่ 

 10.2 การบํารุงรักษาหัววัดค่า pH 

1. หัววัดค่า pH จะต้องผ่านการสอบเทียบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ข้ันตอนการสอบเทียบดูที่หัวข้อ 9.3.3) 

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเย่ือเมมเบรนที่ปลายหัววัดค่า pH ยังเปียกอยู่ 

3. สําหรับการทําความสะอาดหัววัด ใช้นํ้าจืดและผ้าน่ิม ๆ 

4. หากจะไม่ใช้หัววัดเป็นเวลานาน ให้แช่สารละลายคงสภาพไว้ที่ค่า pH 4 

5. หัววัดค่า pH เป็นอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง จําเป็นต้องเปล่ียนอยู่เป็นครั้งคราว 

 10.3 การดูแลรักษาป๊ัมผสมสารชนิดบีบรัด 

ตรวจสอบอยู่เป็นระยะว่าท่อผสมสารรั่วหรือมีความยืดหยุ่นเพียงพอหรือไม่ 

ตรวจสอบฟุตวาล์วภายในแทงก์เก็บกรดและทําความสะอาดหากจําเป็น 

ตรวจสอบวาล์วฉีดในท่อหมุนเวียนและทําความสะอาดหากจําเป็น 

11. การเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาว 

ในช่วงที่มีการทํางานน้อย เช่น ในฤดูหนาว มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

ก) การทํางานข้ันตํ่า 

 - เปิดการใช้งาน WINTER MODE การผลิตคลอรีนจะลดลงคร่ึงหน่ึง 

 - หากติดตั้งอุปกรณ์ครอบสระอัตโนมัติและเช่ือมเข้ากับเคร่ือง SSC one® ระบบจะตรวจพบและการผลิตจะ
ลดลงอีกครึ่งหน่ึง ดังน้ัน จากการผลิตคลอรีนทีแรก ก็จะลดลงไปท้ังหมด 75% 
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 - ลดตารางเวลาการผลิตให้อยู่ในช่วงเวลาการผลิตข้ันตํ่าตามเป้าหมายของสระในฤดูหนาว 

 - ตรวจสอบการติดต้ังว่าสมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่ รวมถึงระดับกรดที่เหลือและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 

ข) ช่วงที่ไม่มีการทํางาน 

หากมีการติดต้ังในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แนะนําให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

- ปิด เครื่อง SSC one® แล้วถอดปล๊ักออก 

- ปิดวาล์วจากท่อบายพาสและเอานํ้าออกจากเซลล์ 

- ทําความสะอาดแผ่นเซลล์ด้วยนํ้าจืดแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าน่ิม ๆ ตรวจสอบว่ามีการก่อตัวของสะเก็ดหรือไม่ 
หากพบ ให้ทําความสะอาดตามข้ันตอน (ดูหัวข้อ 10.1) 

- ถอดหัววัดค่า pH แล้วแช่ในสารคงสภาพที่มีค่า pH 4 เก็บไว้ในร่ม 

- ถอดท่อดูดของป๊ัมผสมสารจากสารละลายกรด ทําความสะอาดท่อจากกรดด้วยการผสมกับนํ้าจืด 

- ทําความสะอาดฟุตวาล์วและวาล์วฉีดของป๊ัมผสมสารด้วยนํ้าจืด 

12. การแก้ปัญหา 

สถ
าน

ะก
าร

ทํา
งาน

 

สัญ
ญา

ณไ
ฟ 

ปัญหา วิธีแก้ไข 

1. ไฟสีแดงติด: เกิดปัญหาที่เซลล์ 
ไม่เช่ือมต่อกับเซลล์ 

ตรวจสอบแผ่นเซลล์ 
ตรวจสอบสายไฟระหว่างเซลล์และตัวควบคุม 
ตรวจสอบความเป็นด่างของนํ้า 

2. ไฟสีแดงกะพริบเร็ว: มีปริมาณ
เกลือในนํ้าสูง 

เติมนํ้าจืดลงไปในสระใหม่ 
ตรวจสอบค่าความเป็นด่างของนํ้าในสระอีกคร้ัง 

3. ไฟสีแดงกะพริบช้า: มีปริมาณ
เกลือในนํ้าตํ่า 

เติมเกลือลงไปในนํ้า 

4. ไฟสีนํ้าเงินติด: แผงระบายความ
ร้อนมีอุณหภูมิสูง 

เคร่ืองจะลดการผลิตลงอัตโนมัติจนกว่าอุณหภูมิจะคงที่ 
ติดตั้งตัวควบคุมในพ้ืนท่ีที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจาก
แหล่งความร้อนและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ทําให้เกิดความร้อน 
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5. ไฟสีนํ้าเงินกะพริบเร็ว: หัววัดค่า 
pH ผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อกับหัววัด
ค่า pH 

ตรวจสอบการเช่ือมต่อการวัด pH 
สอบเทียบหัววัด pH 
เปลี่ยนหัววัด pH หากไม่สามารถสอบเทียบได้ 

6. ไฟสีนํ้าเงินกะพริบช้า: ความ
ผิดพลาดของปั๊มผสม pH หรือไม่
พบสารละลายกรด 

ตรวจสอบท่อป๊ัมผสมสาร ฟุตวาล์วและจุดฉีด หาก
จําเป็น ให้ทําความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยนํ้าจืด 
ตรวจสอบปริมาณสารละลายกรดในแทงก์เก็บสารเคมี 
เตรียมสารละลายกรดที่เข้มข้นกว่าเดิม 

ระดับคลอรีนอิสระต่ํา ตรวจสอบระยะพลังงานที่ได้รับ 
ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ําในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
ตรวจสอบพารามิเตอร์ของนํ้าในสระ โดยเฉพาะค่า pH 
(7.2 – 7.6) และกรด Cyanuric (สารรักษาความเสถียร) 
ซ่ึงจะต้องอยู่ที่ 30 – 50 กรัม / ลบม. 

ป๊ัมผสม pH ไม่ทํางาน ตรวจสอบว่าค่า pH ของนํ้าอยู่ที่ 6 – 9 หรือไม่ 
ตรวจสอบว่าเคร่ืองควบคุมอยู่ในโหมด Auto หรือไม่ 
ป๊ัมผสมสารทํางานก็ต่อเม่ือตัวควบคุมอยู่ในโหมด Auto 
ป๊ัมผสมสารทํางานรอบละ 5 นาที ทุก ๆ 20 นาที เพ่ือ
หลีกเล่ียงการผสมสารเกินในน้ํา 

ตัวควบคุม pH ไม่แสดงค่าท่ีถูกต้อง สายหัววัด pH ไม่เช่ือมต่ออย่างถูกต้อง ตรวจสอบการ
เช่ือมสายไฟหรือเปล่ียนสายไฟ สอบเทียบหัววัด หาก
ปัญหายังไม่หายไป ให้เปล่ียนหัววัดใหม่ 
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13 นโยบายการรับประกัน 

EMAUX ผลิตสินค้าด้วยมาตรฐานฝีมือระดับสูง ใช้วัสดุที่ดีและทันสมัยที่สุด บริษัทจึงรับประกันสินค้าด้วยเง่ือนไข
ต่อไปน้ี 

ขยายการรับประกันสินค้าออกไปสําหรับบางผลิตภัณฑ์ 
(นับจากวันที่ออกใบแจ้งหน้ี) 

ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกัน 

ตัวกรองและระบบกรอง 2 ปี 

ป๊ัม 1 ปี 

ไฟใต้นํ้า 1 ปี 

อุปกรณ์ควบคุม 1 ปี 

ป๊ัมความร้อนและตัวแลกเปล่ียนความร้อน 1 ปี 

ตัวผลิตคลอรีนด้วยเกลือและระบบยูวี 1 ปี (2 ปีสําหรับวัสดุที่ใช้ทําเซลล์) 

อุปกรณ์ยึดในสระ 1 ปี 

อุปกรณ์ทําความสะอาดและอ่ืน ๆ  1 ปี 

 

13.1 ข้อยกเว้นที่อาจถูกประเสธการขอเอาประกัน 

1. ความเสียหายเกิดจากการดูแลที่ขาดความระมัดระวัง การบรรจุภัณฑ์ซํ้าหรือการจัดส่งที่ไม่เหมาะสม 

2. ความเสียหายเกิดจากการประยุกต์ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ใช้เครื่องหรือติดต้ังอุปกรณ์
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ 

3. ความเสียหายเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ใช้เคร่ืองหรือติดต้ังอุปกรณ์นอกเหนือ
ขอบเขตระดับความมืออาชีพท่ีจําเป็นสําหรับอุปกรณ์หรือชนิดของการติดต้ังที่คล้ายคลึงกัน 

4. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ใช้อะไหล่ของแท้จาก Emaux  

5. ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ 
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6. ความเสียหายที่เกิดจากการไม่รักษาสภาพทางเคมีของนํ้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสระว่ายนํ้าใน
ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง 

7. ความเสียหายที่เกิดจากนํ้ากลายเป็นนํ้าแข็งในผลิตภัณฑ์ 

8. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย หรือเหตุการณ์อื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของ Emaux 

9. มีการซ่อมแซมหรือเปล่ียนชิ้นส่วนในลักษณะใดก็ตามโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Emaux 

10. ช้ินส่วนที่ใช้งานแล้วเสียหายตามอายุการใช้งาน 

 13.2 ขั้นตอนการขอเอาประกัน 

สรุปข้ันตอนการขอรับประกัน 3 ข้ันตอน 

1. การขอเอาประกัน: ลูกค้าติดต่อพนักงานขายของ EMAUX และให้ข้อมูลโดยละเอียดเก่ียวกับการขอเอาประกัน 
ซ่ึงประกอบด้วย 

ก. ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่ทํางานผิดปกติ เช่น รหัสช้ินส่วน หมายเลขลําดับ 

ข. รายละเอียดเก่ียวกับคําร้องขอเอาประกัน/ความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ 

ค. ภาพประกอบ 

2. เม่ือได้รับคําร้องแล้ว ฝ่ายคุณภาพของ EMAUX จะพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตาม “นโยบายการ
รับประกันของ EMAUX” 

3. สรุป: หลังเสร็จส้ินการศึกษา EMAUX จะแจ้งผู้จัดจําหน่ายตามผลที่ได้รับ 

13.3 ข้อผูกพันในการรับประกัน 

EMAUX รับประกันช้ินส่วนข้างต้นในเรื่องฝีมือช่างและ/หรือวัสดุ หากพบความผิดปกติที่ชัดเจนในช่วงรับประกัน 
EMAUX มีสิทธ์ิเลือกที่จะซ่อมหรือเปล่ียนช้ินส่วนน้ัน ๆ และเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการขอเอาประกันจาก EMAUX เพ่ือรับผลประโยชน์จากการรับประกันน้ี 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การรับประกันน้ี EMAUX ไม่ตอ้งรับผิดชอบต้นทุนในการขนส่งหรือขนย้ายอุปกรณ์หรือ
ช้ินส่วนของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะ “ขาไปยัง” หรือ “ขากลับจาก” ศูนย์ปฏิบัติการทางเทคนิคของเรา EMAUX ไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อการเสียเวลา ความไม่สะดวกสบาย ค่าเบ้ียบ้ายรายทาง เช่น ค่าแรงงาน ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม
ทางกฎหมาย หรือค่าวัสดุที่เกิดจากการเปล่ียนหรือถอดอุปกรณ์ หรือผลเสียหายที่เกิดข้ึน หรือค่าเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการผิดสัญญาไม่ว่าจะต่อบุคคลหรือต่อทรัพย์สิน EMAUX ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียกําไรทาง
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ธุรกิจหรือการหยุดปฏิบัติงานเน่ืองจากการที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ ลูกค้าไม่สามารถร้องเอาค่าสินไหม
หรือค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด 

13.4 การรับประกันหรือการดําเนินการแทนโดยบุคคลอ่ืน 

ไม่มีผู้ขายรายใดหรือบุคคลใดมีอํานาจใจการรับประกันหรือดําเนินการแทน EMAUX หรือกระทําการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต 

ดังน้ัน EMAUX จังไม่ต้องรับผิดชอบต่อการรับประกันหรือการดําเนินการแทนโดยบุคคลดังกล่าว 

 


