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1. คําแนะนําดานความปลอดภยัท่ีสําคัญ 

คูมือผูใชนี้ประกอบดวยขอมูลท่ีจําเปนเกี่ยวกับมาตรการดานความปลอดภัยท่ีจะ
นําไปใชสําหรับการติดต้ังและเร่ิมตนระบบ ดังนั้นผูติดต้ังและผูใชตองอานคําแนะนํา
กอนเริ่มการติดต้ังและเร่ิมตนระบบเก็บคูมือนี้เพ่ือใชในการอางอิงในอนาคต 

ควรติดต้ังปมตามขอกําหนดและขอบังคับการติดต้ังระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีของคุณ 
เฉพาะบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและมีใบอนุญาตเทานั้นท่ีควรติดต้ังปมและสายไฟ 

บุคคล (รวมถึงเด็ก) ท่ีมีความสามารถทางรางกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจบกพรอง
หรือขาดประสบการณและความรู ไมสามารถใชเคร่ืองใชไฟฟานี้ เวนแตจะไดรับการ
ดูแลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการใชเครื่องอยางปลอดภัยและเขาใจอันตรายที่เกี่ยวของ 
หามเด็กเลนกับเครื่องใชไฟฟาโดยเด็ดขาด 

 

2. การตดิตัง้ 

1. ติดต้ังปมใหใกลกับสระวายนํ้ามากท่ีสุดโดยควรอยูในบริเวณท่ีแหงและมีอากาศ
ถายเทสะดวกหางจากแสงแดดโดยตรง และปองกันปมจากความช้ืนท่ีมากเกินไป 

2. วางปมใหใกลแหลงน้ํามากที่สุดเพ่ือใหทอดูดส้ันตรงและตรงเพ่ือลดการสูญเสียแรง
เสียดทาน อยาติดต้ังปมท่ีความสูงมากกวา 3 เมตรจากระดับน้ํา 

3. กอนติดต้ังปมตรวจสอบใหแนใจวาพ้ืนผิวท่ีติดต้ังนั้นเปนของแข็ง ยกสูง แข็งและ
ไมมีการส่ันสะเทือน 

คํา

การดดูนัน้
อนัตราย สามารถ
ดกัจบัเสนผมหรือ
สวนของรางกาย
ทําใหบาดเจบ็

การกาํจดัผลติภณัฑอยางถกูวธิ ี
การกาํจัดผลติภัณฑอยางถกูวธิ ี
เครื่องหมายน้ีบงช้ีวาไมควรกําจัดผลิตภัณฑน้ีรวมกับของ
เสียจากครัวเรือนอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป เพื่อปองกันอันตราย
ที่อาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษยจากการ
กําจัดของเสียท่ีไมมีการควบคุม ใหรีไซเคิลอยางมีความ
รับผิดชอบเพื่อสงเสริมการนําทรัพยากรวัสดุกลับมาใชใหม
อยางยั่งยืน ในการสงคืนอุปกรณท่ีใชแลว โปรดใชระบบ
การสงคืนและรวบรวม หรือติดตอรานคาปลีกที่ซ้ือผลิตภัณฑ 
ซ่ึงสามารถนําผลิตภัณฑน้ีไปรีไซเคิลอยางปลอดภัยตอ
ส่ิงแวดลอม 
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4. ยึดปมเขากับฐานดวยสกรูหรือสลักเกลียวเพ่ือจํากัดการส่ันสะเทือนและความเคน
ของทอหรือขอตอ 

5. หากจําเปนใหเวนท่ีวางเพียงพอสําหรับวาลวประตูในทอดูดและทอระบายน้ํา 

6. เช่ือมตอทอดูดและทอระบายน้ําเขากับชองระบายและทางเขาของสระวายน้ํา 

7. ตรวจสอบใหแนใจวาการระบายน้ําท่ีพ้ืนเพียงพอเพ่ือปองกันน้ําทวม 

8. ปมนี้ตองติดต้ังหมอแปลงแยกหรือผานอุปกรณกระแสไฟตกคาง (RCD) ท่ีมี

กระแสไฟฟาตกคางท่ีกําหนดไวไมเกิน 30 mA 

9. ตรวจสอบใหแนใจวาสามารถเขาถึงปมและทอสําหรับการซอมบํารุงได 

หมายเหต:ุ การเชื่อมของตวัดดูและตวัระบายของปมถกูหลอขึน้ดวยตัวหยุดเกลยีว 
หามขนัสกรูทอเกินจุดหยดุ 

2.1 เริม่ตน 

การต้ังคาปมท่ีหลากหลายทําใหปมเหมาะสําหรับการใชหลายประการ ตัวควบคุมปม
ใชเพ่ือตั้งโปรแกรมความเร็วของมอเตอรและกําหนดเวลาตามท่ีอธิบายไวในบท "การ
ทํางาน" ของคูมือนี้ 

คําเตอืน: 

- อยาเดินเครื่องปมเมือ่แหง! การใชปมท่ีแหงจะทําใหซีลเสียหายทําใหเกิดการร่ัวและ
น้ําทวม ดังนั้นตองเติมน้ําปมกอนจะเริ่ม 

- กอนดําเนินการตอ ควรหยุดปมกอนและระบายแรงดันท้ังหมดออกจากปมและระบบ
ทอทุกครั้ง 

- อยาขันหรือคลายสกรูในขณะท่ีปมกําลังทํางาน 

- อยากีดขวางการดูดของปม 

2.2 การลอน้ําปม 

- ปลอยอากาศท้ังหมดออกจากตัวกรองและระบบทอ (ดูคูมือผูใชตัวกรอง) 
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- ในระบบดูดน้ําท่ีทวม (แหลงน้ําท่ีสูงกวาปม) ปมจะระบายนํ้าเองเมื่อเปดวาลวดูดและ
วาลวระบาย 

- ถาปมไมไดติดต้ังระบบดูดน้ําท่ีทวม ใหคลายเกลียวและถอดฝาปมออกแลวเติมน้ํา
ใหเต็ม 

คําเตอืน: ขัน/คลายฝาปมดวยมือเทาน้ัน 

 

3. ตวัควบคมุแบบตัง้โปรแกรม 

3.1 ภาพรวม 

ตัวควบคุมนี้ไดจับคูกบัอินเวอรเตอร (VFD) เพ่ือปมควบคุมความเร็วรอบของสระวาย
น้ํา ฟงกช่ันดังแสดงดานลาง: 

1. ตวัจบัเวลา: นาฬิกาบอกเวลาในตัว 

2. พารามิเตอรการควบคมุ: แสดงการใชพลังงานและความเร็วในการทํางานของ
มอเตอร (RPM) 

3. ความเรว็ในการทํางานทีต่ัง้ไวลวงหนา: ความเร็วในการทํางานที่ต้ังไวลวงหนามี 
3 ความเร็ว 

4. การตัง้คาพารามเิตอร: นาฬิกาเรียลไทมมี 3 ความเร็วในการทํางานท่ีต้ังไว
ลวงหนา มี 3 การต้ังคา และมีการต้ังคาการระบายนํ้าดวยตัวเอง 

5. การแสดงขอผดิพลาด: กระแสเกิน แรงดันไฟฟาเกิน แรงดันไฟฟาต่ํา รหัสความ
ผิดพลาดเมื่อรอนเกินไป 

6. การกูคนือัตโนมตั:ิ หลังจากกระแสเกิน แรงดันไฟฟาเกิน แรงดันไฟฟาตํ่า ความ
รอนสูงเกินไปหรือไฟฟาขัดของ โดยการต้ังคาจะถูกกูคืนใหเหมือนกอนเกิด
ขอผิดพลาด 

7. การกูคนืระบบไฟฟาขดัของ: เมื่อตอไฟใหมการต้ังคาจะถูกกูคืนเหมือนเดิม 

3.2 จอแสดงผลคอนโทรลเลอร 
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 S1 S2 S3  ไฟ
ทํางาน
ติดตอ
เนื่อง 

ไฟ
ทํางาน 
กะพริบ 

เปดใชงานความเร็ว 1 
ท่ีต้ังไวลวงหนา 

1 0 0  X 0 

เปดใชงานความเร็ว 2 
ท่ีต้ังไวลวงหนา 

0 1 0  X 0 

เปดใชงานความเร็ว 3 
ท่ีต้ังไวลวงหนา 

0 0 1  X 0 

ระหวางการทํางาน X x X  1 0 
คําเตือน 1 1 1  1 1 

 

หมายเหตุ:  “1” = ไฟสวาง “0” = ไฟดับ “ X” = ไมมี 

  

ชือ่ คา ไฟแสดงการทาํงาน 

เริม่/

โหมด/ตัง้คา 

เพิม่/เลือ่นขึ้น

ลด/เลือ่นลง

 การตัง้คาดวน 
ความเรว็ทีต่ัง้ไวลวงหนา 1 

การตัง้คาดวน 
ความเรว็ทีต่ัง้ไวลวงหนา 3 

การตัง้คาดวน 
ความเรว็ทีต่ั้งไว

ลวงหนา 2

ไฟ
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3.3 ผงังานโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

อินเทอรเฟซการ

อินเทอรเฟซการเฝา

อินเทอรเฟซการตั้งคา 

หนาจอแสดงความเร็ว 

หนาจอแสดงผลการ

หนาจอแสดงเวลา 

รายการ 1 เวลาเปด 

รายการ 1 เวลาปด 

รายการ 1 เปด / ปด

อินเทอรเฟซการ
รายการ 2 ความเร็ว 

รายการ 2 เวลาเปด 

รายการ 2 เวลาปด 

รายการ 2 เปด / ปด

รายการ 2 ความเร็ว 

เวลาการระบายน้ํา

ความเร็วการระบาย

เปดใชงาน / ปดใชงานการ
ระบายนํ้าดวยตัวเอง 

รีเซ็ต 

รายการ 1 ความเร็ว 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

เชน 

“รีเซต็” 

ปด” 

ปด” 

เปด” 

(ประมาณ 3 ว)ิ (กด "MODE" สั้น ๆ เพือ่เปลีย่นหนา) 

เขาสูอนิเทอรเฟซการตัง้คา
เวลา (กด "โหมด" คางไว 2 

วินาที) 

(กด "MODE" 
คางไว 2 
วินาที) 

(กด "UP" / 

"DOWN"  

สั้น ๆ  เพือ่เปลี่ยน) 

รปูแบบขอมลูจะเปลีย่นไปตามโปรแกรมที่
เลือกขอมลูที่เกีย่วของจะกระพรบิ 

(กด "MODE" สั้น ๆ : ยืนยัน) 

(กด "SPEED 3" สัน้ ๆ : ยกเลกิ) 

(เปด / ปด) 

(เปด / ปด) 

(เปด / ปด) 
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3.4 ปุมควบคมุ 

การปฏบัิต ิ
 

อนิเทอรเฟซการ
เฝาตดิตาม 

อนิเทอรเฟซการ
ตัง้คา 

อินเทอรเฟซการ
แกไข 

 

ขอผดิพลาด / 
การกูคนื
อัตโนมตั ิ

กด "UP" สัน้ ๆ ความเร็วปจจุบัน 
+10 รอบตอนาที 

เลื่อนหนาขึน้ 
 

เพ่ิมคาปจจุบัน 
 

ไมมี 

กด "UP" คางไว ความเร็วปจจุบัน
เพ่ิมขึน้อยาง

รวดเร็ว 

เลื่อนหนาขึน้
อยางรวดเร็ว 

เพ่ิมคาปจจุบัน
อยางรวดเร็ว 

ไมมี 

กด "DOWN" สัน้ 
ๆ 

ความเร็วปจจุบัน  
-10 รอบตอนาที 

เลื่อนหนาลง ลดคาปจจุบัน ไมมี 

กด "DOWN" 
คางไว 

ความเร็วปจจุบัน
ลดลงอยาง

รวดเร็ว 

เลื่อนหนาลง 
อยางรวดเร็ว 

ลดคาปจจุบัน
อยางรวดเร็ว 

ไมมี 

กด "MODE" สัน้ 
ๆ 

เปล่ียนหนา เขาสู
อินเทอรเฟซการ

แกไข 

ยืนยันการ
เปลี่ยนแปลง 

กลับ 

ไมมี 

กด "MODE" 
คางไว 

เม่ืออยูในหนา
แสดงเวลา: เขาสู
การตั้งคาเวลา 
เม่ืออยูในหนา

อ่ืน: เขาสู
อินเทอรเฟซการ

ตั้งคา 

เขาสู
อินเทอรเฟซการ

เฝาติดตาม 

ไมมี ไมมี 

กด 
"START/STOP" 

สัน้ ๆ 

เร่ิม/หยุด เริ่ม/หยุด ไมมี การกูคืน
อัตโนมัติ 

กด " 
START/STOP " 

คางไว 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

กด "SPEED 1" 
สัน้ ๆ 

ต้ังความเร็ว
ปจจุบันเปน

ความเร็วท่ีตั้งไว
ลวงหนา 1 

เปลี่ยนเปน
ความเร็วที่ต้ังไว

ลวงหนา 1 

แกไขเคอรเซอร
เลื่อนไปทางซาย 

ไมมี 

กด "SPEED 1" 
คางไว 

ไมมี ไมมี แกไขเคอรเซอร
เลื่อนไปทางซาย

อยางรวดเร็ว 

ไมมี 
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กด "SPEED 2" 
สัน้ ๆ 

ต้ังความเร็ว
ปจจุบันเปน

ความเร็วท่ีตั้งไว
ลวงหนา 2 

 

เปลี่ยนเปน
ความเร็วที่ต้ังไว

ลวงหนา 2 

แกไขเคอรเซอร
เลื่อนไปทางขวา 

ไมมี 

กด "SPEED 2" 
คางไว 

ไมมี ไมมี แกไขเคอรเซอร
เลื่อนไปทางขวา

อยางรวดเร็ว 

ไมมี 

กด "SPEED 3" 
สัน้ ๆ 

ต้ังความเร็ว
ปจจุบันเปน

ความเร็วท่ีตั้งไว
ลวงหนา 3 

เปลี่ยนเปน
ความเร็วที่ต้ังไว

ลวงหนา 3 

ยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลง 

กลับ 

ไมมี 

กด "SPEED 3" 
คางไว 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

 

 

 

 

3.5 คาํแนะนําในการเขยีนโปรแกรม 

3.5.1 รายการ 

1. มีการต้ังคากําหนดการ 3 แบบความเร็วท่ีต้ังไวลวงหนาท่ี 1500 RPM, 2400 

RPM และ 3400 RPM  

2. มีการต้ังคากําหนดการแตละรายการมีพารามิเตอร 4 ตัว ไดแก "ความเร็วในการ
ทํางาน", "เวลาเปด", "เวลาปด", "เปดใชงาน / ปดใชงาน"  

3. ลําดับความสําคัญของตารางโปรแกรม: รายการ 1> รายการ 2> รายการ 3.  

4. หากเปดใชงานกําหนดการมากกวา 1 รายการภายในชวงเวลาเดียวกัน
คอนโทรลเลอรจะทํางานเฉพาะกับรายการและความเร็วท่ีมีลําดับความสําคัญสูงสุด
เทานั้น ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวของจะสวางขึ้น 
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5. หากกําหนดการทั้งหมดเสร็จส้ินตามเวลาท่ีต้ังไวลวงหนาคอนโทรลเลอรจะกลับสู
สภาพกอนกําหนดรายการ 

6. เมื่อรายการโปรแกรมใดรายการหนึ่งกําลังทํางาน สามารถกดปุมตอไปน้ีใน
อินเทอรเฟซการเฝาติดตาม: 

 ก. หากกด “START/ STOP” ปมจะหยุด ความเร็วในการวิ่งลาสุดจะถูกบันทึก
ไวและไฟแสดงการทํางานจะยังคงเปดอยู 

 ข. หากกด “UP” หรือ “DOWN” ความเร็วในการว่ิงจะเพ่ิมขึ้น / ลด 10 รอบตอ
นาทีจากความเร็วปจจุบันและไฟแสดงการทํางานจะดับลง 

 ค. หากกด “SPEED 1/2/3” ความเร็วปจจุบันจะถูกแทนท่ีดวยความเร็วใหมท่ี
เลือกและไฟแสดงความเร็วท่ีเกี่ยวของจะสวางข้ึน 

7. การตั้งคาตามรายการและการกูคืนอัตโนมัติไมสามารถขัดแยงกันได เมื่อมี
ขอผิดพลาดโปรแกรมควบคุมความเร็วตัวแปรจะคืนคาการตั้งคาใหเปนคากอนเกิด
ขอผิดพลาด (การต้ังคาลําดับความสําคัญยังคงใชได) 

3.5.2 การระบายน้ําดวยตัวเอง 

1. การตั้งคาการระบายนํ้าดวยตัวเอง มี 3 พารามิเตอร "เวลาระบายน้ําดวยตัวเอง” 

"ความเร็วการระบายนํ้าดวยตัวเอง "เปดใชงาน / ปดใชงาน" 

2. ฟงกช่ันการระบายนํ้าดวยตัวเองจะเปดใชงานหากเปดใชงานฟงกชันนี้ ความเร็ว
ในการวิ่งจะต่ํากวา "ความเร็วการระบายน้ําดวยตัวเอง" และเวลาในการทํางานจะ

นอยกวา "เวลาการระบายน้ําดวยตัวเอง” 

3. คาเริ่มตนการระบายนํ้าดวยตัวเองเปน "เปดใชงาน” 

3.5.3. การกูคนือัตโนมัต ิ

1. การกูคืนอัตโนมัติเปนฟงกชันหลักโดยไมมีตัวเลือกการต้ังคาใด ๆ 

2. ในกรณท่ีีเกิดขอผิดพลาด กระแสเกิน แรงดันไฟฟาเกิน หรือ แรงดันไฟฟาตํ่า 
อินเวอรเตอรจะกูคืนโดยอัตโนมัติและจะรีสตารทหลังจาก 10 วินาที 
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3. ในชวง 5 วินาทีแรกหนาจอจะแสดง “error details / error times” (เชน“ OC1 

1T”) ในชวง 5 วินาทีตอมาหนาจอจะแสดง “Count down details / Count down 

time” (เชน “AR 5” หรือ “AS 5”) 

4. หากเกิดขอผิดพลาด 2 ครั้งภายใน 60 วินาทีหรือนอยกวา เวลาในการกูคืน

อัตโนมัติจะเพ่ิมขึ้นหน่ึงครั้ง หากเพ่ิมขึ้นถึง 3 ครั้งระบบจะไปท่ีเมนูขอผิดพลาดและจะ
ไมกูคืนอัตโนมัติ 

5. กดปุม “START/ STOP” เพ่ือยกเลิกการนับถอยหลังระหวางกระบวนการกูคืน
อัตโนมัติและเพ่ือเปดใชงานการกูคืนอัตโนมัติทันที 

3.5.4. การกูคนืกรณีไฟฟาขดัของ 

1. การตั้งคากระแส (เปด / ปดการใชงานความเร็วปจจุบันการต้ังคาตามกําหนดเวลา) 
ไดรับการปองกันโดยความจุ หนวยความจําจะถูกเก็บไวเปนเวลา 72 ช่ัวโมง 

2. เมื่อเช่ือมตอพลังงานอีกคร้ัง อินเวอรเตอรจะเรียกคืนการต้ังคาเหมือนกอนท่ีจะเกิด
ขอผิดพลาดข้ึน 

3.5.5 นาฬิกาเรียลไทม 

1. เวลาแสดงนาฬิกาแบบเรียลไทมปรากฏเปน “ช่ัวโมง: นาที” 

2. กดปุม “MODE” คางไวท่ี “Time Display Page” เพ่ือเขาสู “Time Setting” 

3.5.6 รเีซ็ต 

ท่ีอินเทอรเฟซการต้ังคาไปท่ีเมนูรีเซ็ต - แสดง “RESET” ใหกด “MODE” สักครู

เนื้อหาจะกระพริบจากนั้นกด “MODE” อีกครั้งเพ่ือรีเซ็ตท้ังหมด กด “SPEED 3” 
ในขณะท่ีเนื้อหากําลังกะพริบเพ่ือหยุดการรีเซ็ต 

4. การดาํเนนิงาน 

4.1 เริม่ตน 
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หลังจากสตารทปม อินเวอรเตอรจะเรียกใชขั้นตอนการตรวจสอบตัวเองโดยการ
สแกนจอแสดงผลและเปดไฟแสดงการทํางาน (แผนภาพ 4.1) 

 
แผนภาพ 4.1 ขั้นตอนการตรวจสอบตนเอง 

เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสารระหวางคอนโทรลเลอรและอินเวอรเตอร 
ขอผิดพลาดในการส่ือสารจะแสดงดังแสดงในแผนภาพ 4.2 

 
แผนภาพ 4.2 ขอผิดพลาดในการสื่อสาร 

4.2 อนิเทอรเฟซการเฝาตดิตาม 

หลังจากเริ่มการทํางานของปมใหเขาสู “Monitoring Interface” (อินเตอรเฟซติด
ตาม) ดังแสดงในแผนภาพ 4.3 

กด “MODE” เพ่ือสลับระหวางหนาจอแสดงความเร็วหรือเวลา (แผนภาพ 4.3 - 4.5) 

 
แผนภาพ 4.3 หนาจอแสดงความเร็ว 
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แผนภาพ 4.4 หนาจอแสดงการใชพลังงาน 

 
แผนภาพ 4.5 หนาจอแสดงเวลา 

กด “SPEED 1” ถึง “SPEED 3” เพ่ือเปล่ียนความเร็วท่ีตั้งไวลวงหนา แสงท่ี
สอดคลองกันจะสวางขึ้น (แผนภาพ 4.6 - 4.8) 

 
แผนภาพ 4.6 ความเร็ว 1 

 
แผนภาพ 4.7 ความเร็ว 2 

 
แผนภาพ 4.8 ความเร็ว 3 

กด "ดําเนินการ" เมื่อใดก็ไดเพ่ือเริ่ม / หยุดอินเวอรเตอร ไฟแสดงการทํางานจะเปด / 
ปด (แผนภาพ 4.9) 
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แผนภาพ 4.9 หนาจอแสดงผลการใชพลังงาน, ความเร็ว 3 

กด “UP” หรือ “DOWN” เพ่ือเพ่ิมหรือลดรอบตอนาที (RPM) เปน 10 เทา ตามท่ี
แสดงในแผนภาพ 4.10-4.11 

 

แผนภาพ 4.10 1,0000 รอบตอนาที (RPM) กด “UP” 

 

แผนภาพ 4.11 1,000 รอบตอนาทีกด “DOWN” หนึ่งคร้ัง 

กด“ โหมด” คางไวเพ่ือเขาสูอินเทอรเฟซการต้ังคา: 

4.3 การตัง้คาอนิเตอรเฟซ 

กด “MODE” สักครู เพ่ือไปท่ี “Schedule 1 Speed”, “Schedule 1 Time On”, 

“Schedule 1 Time Off”, “Schedule 1 Enable/Disable”, “Schedule 2 Speed”, 

“Schedule 2 Time On”,“ Schedule 2 Time Off" " Schedule 2 

Enable/Disable","Schedule 3 Speed" "Self-priming Time" "Self-priming 

Speed" "Self-priming Enable/Disable" "Auto-recovery" ( แผนภาพ 4.12- 
4.23) 
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แผนภาพ 4.12 รายการ 1 ความเร็ว โดยคาเริ่มตนเปน 1500 รอบตอนาที 

 
แผนภาพ 4.13 รายการ 1 เวลาเปด โดยคาเริ่มตนเปน 00:00 

 
แผนภาพ 4.14 รายการ 1 เวลาปด โดยคาเร่ิมตนเปน 00:00 

 
แผนภาพ 4.15 รายการ 1 เปด / ปดการใชงาน โดยคาเร่ิมตนเปน ปด 

 
แผนภาพ 4.16 รายการ 2 ความเร็ว โดยเริ่มตนเปน 2400 รอบตอนาที 
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แผนภาพ 4.17 รายการ 2 เวลาเปด โดยคาเริ่มตนเปน 00:00 

 
แผนภาพ 4.18 รายการ 2 เวลาปด โดยคาเร่ิมตนเปน 00:00 

 
แผนภาพ 4.19 รายการ 2 เปด / ปดการใชงาน โดยคาเร่ิมตนเปน ปด 

 
แผนภาพ 4.20 รายการ 3 ความเร็ว โดยเริ่มตนเปน 3400 รอบตอนาที 

 
แผนภาพ 4.21 เวลาการระบายนํ้าเอง โดยคาเริ่มตนเปน 2 นาที 

 
แผนภาพ 4.22 ความเร็วการระบายนํ้าเอง โดยคาเริ่มตนเปน 2900 รอบตอนาที 
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แผนภาพ 4.23 เปดใชงาน / ปดใชงานการระบายนํ้าดวยตัวเองโดยคาเริ่มตนเปน 
เปด 

 
แผนภาพ 4.24 รีเซ็ต 

 

4.4 การแกไขอินเตอรเฟซ 

กดปุม “MODE” คางไวท่ีหนาแสดงเวลาในอินเทอรเฟซการเฝาติดตาม หรือกด 

“MODE” สักครูท่ีหนาแสดงผลใด ๆ เพ่ือเขาสูอินเทอรเฟซการแกไข 

ท่ีอินเทอรเฟซการแกไข พ้ืนท่ีท่ีปรับเปล่ียนไดจะเริ่มกะพริบ กด “UP” หรือ “DOWN” 

ในการเปล่ียนคากด “SPEED 1” หรือ “SPEED 2” ในการเลื่อนไปทางซายหรือขวา 

กด “MODE” สักครู ในการยืนยันการแกไขหรือกด “SPEED 3” สักครูเพ่ือยกเลิก 

4.5 การกูคนือัตโนมตั ิ

เมื่อมีขอผิดพลาด กระแสเกิน แรงดันไฟฟาเกิน แรงดันไฟฟาตํ่า ความรอนสูงเกินไป 
ระบบจะกูคืนตัวเองโดยอัตโนมัติ หากเกิดขอผิดพลาด 2 คร้ังภายใน 60 วินาทีหรือ

นอยกวา เวลาในการกูคืนอัตโนมัติจะเพ่ิมขึ้นหนึ่งครั้ง หากเพ่ิมขึ้นถึง 3 ครั้งระบบจะ
ไปท่ีเมนูขอผิดพลาดและจะไมกูคืนอัตโนมัติ หนาการกูคืนอัตโนมัติจะแสดง
รายละเอียดขอผิดพลาด (แผนภาพ 4.25) ในชวง 5 วินาทีแรกและรายละเอียดการ
นับถอยหลังในชวง 5 วินาทีถัดมา (แผนภาพ 4.26) 
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กดปุม “START/ STOP” เพ่ือยกเลิกการนับถอยหลังระหวางกระบวนการกูคืน
อัตโนมัติหรือเพ่ือเปดใชงานการกูคืนอัตโนมัติทันที (โดยไมตองเปดใชงานการ
ทํางานอัตโนมัติ หากมีขอผิดพลาดและอินเวอรเตอรยังทํางานอยู หลังจากการกูคืน
อัตโนมัติระบบจะแสดงหนาเร่ิมตนอัตโนมัติ โดยหนาเริ่มตนอัตโนมัติจะแสดง
รายละเอียดขอผิดพลาด (เชนเดียวกันกับการกูคืนอัตโนมัติซ่ึงจะคงอยูเปนเวลา 5 
วินาที) และรายละเอียดการนับถอยหลัง) ดังแสดงในแผนภาพ 4.27 

กด “ดําเนินการ” เพ่ือยกเลิกขั้นตอนและทําการกูคืนอัตโนมัติทันที (การต้ังคาเริ่มตน
ของอินเวอรเตอรจะปรากฏขึ้น) 

 

แผนภาพ 4.25 การกูคืนอัตโนมัติ, รายละเอียดขอผิดพลาด OC1, เวลาผิดพลาด 1 

 
แผนภาพ 4.26 นับถอยหลังการกูคืนอัตโนมัติโดยยังเหลืออีก 5 วินาที 

 
แผนภาพ 4.27 นับถอยหลังการเริ่มอัตโนมัติโดยยังเหลืออีก 5 วินาที 

4.6 เมนขูอผดิพลาด 

การแสดงเมนูขอผิดพลาดดังแสดงในแผนภาพ 4.28 จะแสดงรายละเอียด
ขอผิดพลาดท้ังหมดและไฟท้ังหมดจะเริ่มกะพริบ กด "เรียกใช" สักครูท่ีเมนู
ขอผิดพลาดเพ่ือกูคืนอินเวอรเตอรโดยอัตโนมัติ (ปดอินเวอรเตอรในไมไว) 
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แผนภาพขอผิดพลาด 4.28 รหัสขอผิดพลาด OC1 

5. คําอธบิายขอผดิพลาด 

5.1 ขอผดิพลาดในการสือ่สาร 

หากขอผิดพลาดในการสื่อสาร ("ER ---") ปรากฏข้ึน ตรวจสอบใหแนใจวาปลั๊กตอ
กับกระแสไฟฟาไดดี และรีเซ็ตระบบโดยถอดปลั๊กอุปกรณออกจากแหลงจายไฟแลว
รออยางนอย 60 วินาทีกอนท่ีจะเช่ือมตอใหม 

หากยังเกิดขอผิดพลาดโปรดติดตอฝายบริการดานเทคนิคของ อีโม 

5.2 ขอผดิพลาดในการใชงาน 

เมื่อคอนโทรลเลอรไมทํางาน รหัสขอผิดพลาดจะแสดงบนจอแสดงผลของ
คอนโทรลเลอร เชน“ Er: OV” ใหกดปุม “START/ STOP” เพ่ือกูคืนคอนโทรลเลอร 

รหัสขอผิดพลาดท่ัวไปมีดังตอไปน้ี: 

ความ
ผิดปกต ิ

คําอธิบาย สาเหตุ 

OC กระแสเกิน: เอาตพุตปจจุบัน
ของไดรเวอรเกินเกณฑ 
(200% ของกระแสไฟฟาท่ี
กําหนด) 

- เอาตพุตไดรเวอรลมเหลว 
- โมดูล IPM ของไดรเวอรเสียหาย 

OV แรงดันไฟฟาเกิน : 
แรงดันไฟฟากระแสตรงของ
วงจรหลักเกินเกณฑ 

- ไฟเกินจากแหลงจายไฟ 
- แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟเกิน
การต้ังคาการควบคุม 

UV แรงดันไฟฟาตํ่า : 
กระแสไฟฟาหลักตํ่าเกินไป 

- อุณหภูมิแวดลอมสูงเกินไป 
- ความผันผวนของแรงดันไฟฟามีมาก
เกินไป 
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OH ความรอนสูงเกินไป : ตัว
ระบายความรอนของมอเตอร
รอนเกินไป 

- อุณหภูมิแวดลอมสูงเกินไป 
- มอเตอรพัดลมระบายความรอนไม
ทํางาน 

 

 

6. การบาํรงุรกัษาตามปกต ิ

การบํารุงรักษาตามปกติเพียงอยางเดียวท่ีจําเปนคือการตรวจสอบ / ทําความสะอาด
ตะกราดัก เศษขยะหรือถังขยะท่ีเก็บในตะกราจะทําใหน้ําไหลผานปมไมได ใหปฏิบติั
ตามคําแนะนําดานลางเพ่ือทําความสะอาดตะกราดัก: 

1. หยุดปม ปดลิ้นวาลวในการดูดและระบายและปลอยแรงดันท้ังหมดออกจากระบบ
กอนดําเนินการตอ 

2. คลายเกลียวฝาท่ีดัก (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) 

3. ถอดตะกรากรองออกมาทําความสะอาด ตรวจสอบใหแนใจวารูท้ังหมดในตะกรา
ทะลุผานได ลางตะกราดวยน้ําและใสลงไปในท่ีดักโดยมีชองเปดขนาดใหญท่ีพอรต
เช่ือมตอทอ (ระหวางโครงท่ีใหมา) ถาใสตะกรากลับดาน ฝาครอบจะไมพอดีกับตัวท่ี
ดัก 

4. ทําความสะอาดและตรวจสอบแหวนฝาครอบโดยการติดต้ังบนฝาครอบท่ีดักใหม 

5. ทําความสะอาดรองแหวนบนตัวท่ีดัก และเปล่ียนฝา เพ่ือปองกันไมใหฝาปดใหขัน
ดวยมือเทานั้น 

6. ระบายน้ําออกจากปม (ดูคําแนะนําในการระบายนํ้าดานบน) 

7. บรกิารหลงัการขาย 

สงความตองการบริการท้ังหมดไปยังตัวแทนหรือตัวแทนจําหนายในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก
การท่ีมีความรูเกี่ยวกับอุปกรณ ทําใหเปนแหลงขอมูลท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด สามารถ
ส่ังซ้ืออะไหลทดแทนท้ังหมดผานตัวแทนจําหนายของคุณ โดยใหขอมูลตอไปน้ีเมื่อ
ส่ังซ้ืออะไหลทดแทน 

1. ช่ือหนวยบนขอมูลแผนปายหรือหมายเลขประจําเครื่องบนฉลาก 

คําอธบิ เหตุผล 
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2. คําอธิบายของช้ินสวน 

 

8. อะไหลทดแทน 

 
หมายเลขคยี หมายเลขชิ้นสวน คําอธบิาย จํานวน 

1 01021143 ที่ล็อคฝาปม 1 

2 01041057 ฝาปดถังกรอง 1 

3 02010253 ฝาปดโอริง 1 

4 01112080 ตะกรา 1 

5 89023801 ยูเนยีน 1.5 นิ้ว 2 

6 01021144 ตวัปม 1 

7 89021307 ปลั๊กทอระบายน้าํ 2 

8 02010245 โอริงพรอมดฟิฟวเซอร 1 

9 01112081 ดฟิฟวเซอร 1 

10 89020719 สกรสูาํหรับใบพดั 
พรอมโอริง 

1 

11 01311058 ใบพดัสาํหรับ EPV150 และ 
SPV150 

1 

12 04015065 แมคคานคิอลซลี ¾ นิ้ว 1 

13 02010246 ปะเก็นหนาแปลน 1 

14 01021145 หนาแปลน 1 

15 89020720 สกร ูM8 x 35 พรอมโอริง 4 

16 03011075 สกร ูM8  4 

17 04020140 มอเตอร SPV150 1 

18 01112082 ฐาน 1 

19 02010211 Arch Cushion สําหรบัฐาน 1 

20 01031027 พดัลม 1 
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21 01321032 ฝาครอบพดัลม 1 

22 89023901 คอนโทรลเลอรสําหรับ 
SPV150 

1 

23 01041061 ฝาสาํหรบัคอนโทรลเลอร 1 

24 04015057 สวติชกญุแจ 1 

25 03039920 ฝาครอบสําหรบั 
คอนโทรเลอร 

1 

26 04015060 แผงควบคมุ SPV (PCB) 1 

27 04015061 PFC PCB 1 

28 04015062 ไดรฟเวอร 1 

29 02021092 แผนรองสําหรบัทีป่ด 1 

30 03039919 เซลลสําหรบัคอนโทรลเลอร 1 

9. ขนาด 

 
  

คําอธบิา จํานวน
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10. ขอมลูจําเพาะ 

รหสั รุน แรงดนัไฟฟา 
/ 
ความถี ่

การ
เชื่อมตอ 

กําลงัไฟฟา
เขาสงูสดุ 

แรงมา รอบตอ
นาท ี

88029807 SPV150 220-240V 
50-60 Hz 

1.5” / 
50 mm 

1.5 (kW) 1.5 
แรงมา 

800-
3400 

รอบตอ
นาท ี

 

11. การแกไขปญหา 

คําอธบิายปญหา สาเหตุที่เปนไปได 
มอเตอรไมสตารท 1. ปลดสวิตชหรือเบรกเกอรในตําแหนงปด 

2. ฟวสเปาหรือความรอนเกินเปด 
3. เพลามอเตอรล็อค 
4. ขดลวดมอเตอรไหมหมด 
5. สวิตชสตารทท่ีชํารุดภายในมอเตอรเฟสเดียว 
6. สายไฟขาดหรือชํารุด 
7. แรงดันไฟฟาตํ่า 

ปมไมถึงความเรว็เต็มที ่ 1. แรงดันไฟฟาตํ่า 
2. ปมเช่ือมตอกับแรงดันไฟฟาที่ไมถูกตอง 

มอเตอรรอนเกนิไป 1. แรงดันไฟฟาตํ่า 
2. ขดลวดมอเตอรเชื่อมตอกับแรงดันไฟฟาท่ีไมถูกตองใน
รูปแบบแรงดันไฟฟาคู 

ปมไมจายน้าํ 1. ปมไมไดระบาย 
2. วาลวปดในสายดูดหรือปลอย 
3. การร่ัวไหลหรืออากาศเขาสูระบบดูด 
4. ใบพัดอุดตัน 

การรั่วไหลของน้ําทีเ่พลา 1. ซีลเพลาตองเปล่ียน 
ความจปุมตํ่า 1. วาลวในทอดูดหรือทอระบายปดบางสวน 

2. สายดูดหรือปลอยเสียบบางสวน 
3. สายดูดหรือปลอยเล็กเกินไป 
4. เสียบตะกราในพายหรือผมและท่ีกรองผาสําลี 
5. ตัวกรองสกปรก 
6. ใบพัดอุดตัน 
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แรงดันปมสูง 1. ปลอยวาลวหรืออุปกรณทางเขาปดมากเกินไป 
2. กลับเสนเล็กเกินไป 
3. ตัวกรองสกปรก 

ปมและมอเตอรมเีสียงดงั 1. เสียบตะกราในสกินเนอรหรือผมในท่ีกรองผาสําลี 
2. สวมแบร่ิงมอเตอร 
3. วาลวในสายดูดปดบางสวน 
4. สายดูดเสียบบางสวน 
5. ทอสุญญากาศเสียบหรือเล็กเกินไป 
6. ปมไมรองรับอยางถูกตอง 

ฟองอากาศที่อปุกรณขาเขา 
 

1. การร่ัวไหลของอากาศเขาไปในทอดูดในขอตอหรือกาน
วาลว 
2. ปะเก็นผมและท่ีกรองผาสําลีตองทําความสะอาด 
3. ระดับน้ําในสระตํ่า 

หมายเหตุ: หากคําแนะนําขางตนของคูมือนี้ไมสามารถแกปญหาเฉพาะได โปรด
ติดตอตัวแทนบริการในพ้ืนท่ีเพ่ือขอความชวยเหลือเพ่ิมเติม
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12. นโยบายการรบัประกนั 

Emaux ผลิตผลิตภณัฑดวยมาตรฐานฝมือสูงสุดโดยใชวัสดุท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูใน

กระบวนการที่ทันสมัย Emaux รับประกันอยางภาคภูมิดวยผลิตภัณฑดังตอไปนี้: 

การรับประกันเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑเฉพาะ 
(นับจากวันท่ีในใบแจงหนี้) 

ผลติภณัฑ ระยะเวลาการรบัประกนั 
ฟลเตอรและระบบกรอง 2 ป 
ปม 1 ป 
ไฟใตน้าํ 1 ป (หลอดไฟ 90 วนั) 
บนัได 1 ป 
เครื่องมอืควบคุม 1 ป 
ปมความรอนและอุปกรณถายเทความรอน 1 ป 
เครื่องผลติคลอรนีดวยเกลอืและระบบ UV 1 ป (2 ปสาํหรับวสัดเุซลลแบตเตอรี)่ 
อุปกรณประกอบสระวาย 1 ป 
อุปกรณทําความสะอาดและอืน่ ๆ ทัง้หมด 1 ป 

 

12.1 ขอยกเวนทีอ่าจสงผลใหเกดิการปฏเิสธการเรยีกรองการรบัประกัน 

1. ความเสียหายท่ีเกิดจากการจัดการท่ีไมระมัดระวังการบรรจุหีบหอหรือการขนสงท่ี
ไมเหมาะสม 

2. ความเสียหายจากการใชงานผิดประเภท การใชงานในทางที่ผิด การสรางความ
เสียหายหรือการไมใชงานและติดต้ังอุปกรณตามท่ีระบุไวในคูมือนี้ 

3. ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชงานผิดประเภท การใชงานในทางท่ีผิด การสราง
ความเสียหายหรือการใชงานและติดต้ังไมไดตามระดับมืออาชีพท่ีตองมีในอุปกรณ
หรือประเภทการติดต้ัง 

4. ความเสียหายเนื่องจากการดัดแปลงผลิตภัณฑโดยไมไดรับอนุญาตหรือการไมใช
อะไหลทดแทนของ Emaux 

5. ความเสียหายท่ีเกิดจากความประมาทหรือการไมบํารุงรักษาผลิตภัณฑอยาง
ถูกตองตามท่ีระบุไวในคูมือนี้ 
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6. ความเสียหายท่ีเกิดจากการไมบํารุงรักษาเคมีของนํ้าใหเปนไปตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมสระวายน้ําไมวาชวงใด 

7. ความเสียหายท่ีเกิดจากการแข็งของน้ําภายในผลิตภัณฑ 

8. ความเสียหายจากอุบัติเหตุไฟไหมภัยธรรมชาติหรือสถานการณอ่ืน ๆ ท่ีอยู
นอกเหนือการควบคุมของ Emaux 

9. การซอมหรือการเปลี่ยนอุปกรณโดยบุคคลใด ๆ ท่ีไมไดรับอนุญาตจาก Emaux 

10. ช้ินสวนสึกหรอ 

12.2 กระบวนการเรยีกรองสิทธิ ์

สรุปขั้นตอนการเรียกรองสิทธ์ิถึง Emaux ใน 3 ขั้นตอน: 

1. การเรียกรองสิทธิ์: ลูกคาติดตอพนักงานขายของ Emaux และใหรายละเอียดท่ี
ครบถวนของการเรียกรองซ่ึงรวมถึง: 

 ก. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีใชงานไมได เชนหมายเลขช้ินสวนและหมายเลข
ซีเรียล 

 ข. รายละเอียดของการรองเรียน / ความลมเหลวท่ีเกิดขึ้น 

 ค. รูปภาพ 

2. การแกไข: เมื่อไดรับการรองเรียนแลวฝายคุณภาพของ Emaux จะตรวจสอบ

ปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑตาม "นโยบายการรับประกันของ Emaux" 

3. สรุป: หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น Emaux จะแจงใหผูจัดจําหนายทราบตามนั้น 

12.3 ขอผกูมดัในการรบัประกนั 

Emaux รับประกันอุปกรณสําหรับการผลิตและ / หรือวัสดุใด ๆ  

หากมีขอบกพรองปรากฏใหเห็นชัดเจนในระหวางระยะเวลาการรับประกัน Emaux 
จะเปนผูซอมหรือเปล่ียนสินคาหรือช้ินสวนดังกลาวดวยตนทุนและคาใชจายของ 
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Emaux ลูกคาจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนการเรียกรองสิทธิ์การรับประกันจาก Emaux 
เพ่ือใหไดรับประโยชนจากการรับประกันนี้ 

อยางไรก็ตามภายใตการรับประกันนี้ Emaux จะไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายใน
การขนสงหรือการขนสงอุปกรณหรือช้ินสวนใด ๆ ของอุปกรณหรือช้ินสวนดังกลาวท่ี 
“สงไปถึง” หรือ“สงกลับจาก”การดําเนินงานดานเทคนิคของเรา Emaux ไมรับผิดชอบ
ตอการเสียเวลา ความไมสะดวกคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้น เชน คาแรงงาน คาโทรศัพท 
คาใชจายทางกฎหมาย หรือคาวัสดุท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนหรือถอดอุปกรณหรือ
ความเสียหายอื่น ๆ ท่ีเปนผลสืบเน่ืองหรือโดยบังเอิญตอบุคคลหรือทรัพยสิน . Emaux 
จะไมรับผิดชอบตอการสูญเสียผลกําไรทางธุรกิจหรือการหยุดดําเนินการเนื่องจาก
อุปกรณผลติภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด ไมมีการเรียกรองการชดใชคาเสียหาย
หรือความเสียหายใด ๆ ดวยประการใด ๆ 

12.4 การรบัประกนัหรอืการรบัรองโดยผูอืน่ 

ไมมีตัวแทนจําหนายหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการรับประกันหรือเปนตัวแทน
เกี่ยวกับ Emaux หรือผลิตภัณฑของบริษัท 

ดังนั้น Emaux จะไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือการรับรองดังกลาว 

 


