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คูมือการใชงาน

แนบใบรับประกันจากคูมือ

Inverter Pump
สำหรับบอน้ำตื้นและเพิ่มแรงดันจายน้ำ

รุน

เฟสเดียว

WM-P250XV
WM-P400XV
WM-P750XV

ขอขอบคุณลูกคาที่กรุณาเลือกซื้อปมน้ำฮิตาชิ

กอนใชงาน กรุณาอานคูมือการใชงานเลมนี้

ใหเขาใจ แลวจึงใชงานอยางถูกตอง

หลังอานเสร็จ กรุณาเก็บคูมือนี้

ไวกับใบรับประกัน

กรุณาอาน “ ขอควรระวังเพ�อความปลอดภัย ”  (หนา 3-5)

ใหเขาใจ แลวจึงใชงานอยางถูกตอง

ตองติดตั้งโดยชางผูเชี่ยวชาญ

กรุณาใหรานตัวแทนจำหน�ายหรือรานติดตั้งเปนผูติดตั้ง

ไมติดตั้งดวยตัวลูกคาเอง

เม�อจะตรวจสอบรุนของปมที่ซื้อ กรุณาดูช�อรุนที่เขียน

แสดงไวที่ฐานปม

สารบัญ

ขอแนะนำกอนการใชงาน

ช�อชิ้นสวนและโครงสราง

Operation controllerการทำงานของ

Operation controllerการแสดงของ

ขอควรระวังเพ�อความปลอดภัย

ขอควรระวังในการใชงาน

การติดตั้ง สำหรับรานคาตัวแทนจำหน�ายและศูนยบริการ

ตรวจสอบกอนการติดตั้ง

ขอควรระวังเม�อทำการติดตั้ง ‥‥‥‥‥‥
งานเดินทอ

การตอทอกับปม

งานเดินสายไฟ

การตอสายดินและเบรคเกอร

ทดลองเดินเคร�อง

วิธีทดลองเดินเคร�อง

ตรวจสภาพการทำงาน

วิธีการทำงาน

แรงดันทำงาน

วิธีเปลี่ยนโหมดทำงาน

วิธีเปลี่ยนแรงดันทำงาน

เม�อเกิดปญหา

เม�อเกิดปญหาตอไปนี้

Operation controllerถา แสดงคานี้

เม�อจะตรวจเช็คน้ำรั่ว

ขอมูลจำเพาะ

ขอมูลจำเพาะ
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วิธีการทำงาน
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WM-P250XV    WM-P400XV    WM-P750XV

→

（　　　　　　　　　　　　  ）

ผลิตภัณฑนี้ ไดรับการตรวจสอบอยางดีกอนสงมอบถึงมือทาน กรุณาตรวจสอบในแตละสวนกอนการใชงานอีกครั้ง

อุปกรณเสริม
กรุณาดูวิธีการติดตั้งในหัวขอ

“ การติดตั้ง ”

สเตรนเนอร

ตอเขากับปลายทอดูด     (หนา 7)

กรณีที่ดูดจากบอน้ำหรือถังพักน้ำ สวมตัวกรองที่ปลายทอ

เพ�อปองกันเศษสิ่งสกปรกเขาไปในตัวปม

ช�อชิ้นสวนและโครงสราง

2

(   

มอเตอร ผังการเดินสายไฟ

อยูดานในของ

ฝาครอบปม

ฝาครอบปม

ตัวตานทานไฟฟา

ถังความดัน

หนาแปลนสำรอง

(ดานปลอยน้ำออก)

ตัวตรวจวัดแรงดัน

หนาแปลนสำรอง

(ดานปลอยน้ำออก)

สายปลั๊กไฟ

หนาแปลนสำรอง

(ดานดูดน้ำเขา)

แผงควบคุมการทำงาน

(Operation Controller)
ฝาจุก

(Hopper cap)

แผงควบคุม

เช็ควาลว

ตัวจับอุณหภูมิ

ตัวเรือนปม

(Pump head)

ดานดูดน้ำเขา

ขนาดชอง : รุน 250XV  25mm
400XV, 750XV  35mmรุน

ดานปลอยน้ำออก

(ขนาดชอง : 25mm)

(

(Controller)

(Thermistor)

(Reactor)

(Bladder Tank)

(Pressure Sensor)



ใช ในการเปลี่ยน        การทำงาน สวนรายละเอียดโปรด

อางอิง “ เกี่ยวกับการเปลี่ยน        การทำงาน (หนา 13) ”

การทำงานและแสดงผลของชุดควบคุม (Operation Controller)

ใช ในการยกเลิก

การแสดงความผิดปกติ

ตามปกติจะแสดงคาความดันปลอยน้ำออก เชนเม�อ         เทากับ 240kPa

(เพ�อเปนการลดกำลังไฟฟา STAND BY สวนแสดงตัวเลขจะดับไปหลังจาก

ผานไปแลว 10 นาที) รายละเอียดโปรดอางอิง “ เกี่ยวกับการแสดงคา ”

หนา 14 ถาปมเกิดความผิดปกติขึ้นแลว ก็จะแสดงความผิดปกตินั้น และปม

จะหยุดการทำงานตามรายละเอียดของความผิดปกติ

 
ใช ในการเปลี่ยนความดันการทำงาน  สวนรายละเอียด

โปรดอางอิง “ เกี่ยวกับการเปลี่ยนความดัน (หนา 13) ”

สไลดเล�อนออก

※ 

กรุณาปฏิบัติตามคำอธิบายตอไปนี้ เพ�อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู ใชงานหรือบุคคลอ�น หรือความเสียหายตอทรัพยสิน

ที่อาจเกิดขึ้นไดอยางไมคาดคิด อีกทั้งกรุณาอานหัวขอควรระวังตางๆตอไปนี้อยางเขาใจ แลวใชงานอยางถูกตอง

หัวขอเตือนใหระวังที่แสดงไว ในที่นี้

ระดับความรุนแรงของอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เม�อไมปฏิบัติตามเนื้อหาที่ ไดเขียนไวและใชงานอยางผิดวิธี

จะแสดงดวยสัญลักษณตางๆดังตอไปนี้

คำเตือน

[ สัญลักษณนี้แสดงถึง ]

“ อาจถึงขั้นเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ

  สาหัสได ”

ระวัง

[ สัญลักษณนี้แสดงถึง ]

“ อาจไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอยหรือ

  อาจเกิดเสียหายตอทรัพยสินขึ้นได ”

ตัวอยางสัญลักษณ

เนื้อหาที่แสดงถึง “ คำเตือน

หรือใหระวัง ”

เนื้อหาที่แสดงถึง “ หาม ”

ทำสิ่งนั้นอยางเด็ดขาด

เนื้อหาที่แสดงถึง “ คำสั่ง ”

ที่ใหปฏิบัติในสิ่งนั้น

ความเสียหายตอทรัพยสิน คือ ความเสียหายที่ลุกลามได ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบานเรือน สิ่งของภายในบาน หรือสัตวเลี้ยง

ขอควรระวังเพ�อความปลอดภัย

3

CONTROLLER
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คำเตือน

● 

● 

● 

● 
  
● 

● 

 
●
 
● 

ปลั๊กไฟหรือสายไฟ

เม�อจะถอดปลั๊กไฟ ตองจับที่ตัวปลั๊กใหแน�น แลวดึงออก

ไมเชนนั้นอาจถูกไฟชอต หรือเกิดไฟลุกได

ถามีเศษฝุนผงติดอยูที่ปลั๊กหรือดานที่ประกอบปลั๊ก ให ใชผาแหงเช็ดออกใหสะอาด

จะเปนสาเหตุทำใหเกิดเพลิงไหมได

● หากสายออนปอนกำลังไฟฟาชำรุด ตองใหผูผลิตหรือตัวแทนฝายบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน

เปนผูเปลี่ยน เพ�อหลีกเลี่ยงอันตราย

● ผลิตภัณฑนี้ ไมไดถูกออกแบบมาใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ซึ่งมีรางกายทุพพลภาพ หรือบกพรองทางปญญา

หรือผูที่ขาดประสบการณและความรูความชำนาญใชงาน นอกเสียจากวาบุคคลเหลานี้ จะไดรับการดูแล

หรือแนะนำเกี่ยวกับการใชงานเคร�องที่ถูกวิธีโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลดังกลาว

เม�อเด็ก คนชรา คนปวย และบุคคลรางกายไมสมประกอบ ใชเคร�องปมน้ำ ควรเอาใจใสเปนพิเศษ และ

ตรวจสอบกอนการใชงาน

เม�อจะทำความสะอาดหรือไมใชงานเปนเวลานาน ใหถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบหรือตัดไฟที่เบรคเกอร

จะเปนสาเหตุทำใหถูกไฟชอต หรือไดรับบาดเจ็บได

ไมถอดหรือเสียบปลั๊กไฟในขณะที่มือเปยก

จะเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟชอตได

ไมใชสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เปนรอยฉีกขาด และไมใชเตาเสียบที่หลวมไมมั่นคง

จะเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟชอต ประกายไฟ หรือไฟลุกได

เสียบปลั๊กไฟใหสุด

ไมเชนนั้นอาจถูกไฟชอต ประกายไฟ หรือไฟลุกได

ไมทำใหสายไฟเกิดรอยหรือฉีกขาด

[สายไฟตองไมเกิดรอย ดัดแปลง หัก งอ ดึง บิด ถูกทับโดยของหนัก ถูกหนีบเขา ถูกมัดรวบเขาดวยกัน]

ไมเชนนั้นสายไฟอาจเสียหาย เปนสาเหตุทำใหเกิดควันหรือไฟลุกได

ไมตอกับปลั๊กพวงรวมกับเคร�องใช ไฟฟาอ�น

จะเปนสาเหตุทำใหเกิดควัน หรือไฟลุกได

ไมใชกับสายไฟประเภทปลั๊กพวง

อาจทำใหรอนเกิน เปนสาเหตุใหเกิดควันหรือไฟลุกได

คำเตือน

การตอสายไฟและสายดิน

งานเดินสายไฟ ตองกระทำใหมีความปลอดภัย เปนไปตามกฎเกณฑทางเทคนิคของ

เคร�องใช ไฟฟาและระเบียบวาดวยการเดินสายไฟในอาคาร

ถาเดินสายไฟไมถูกตอง อาจทำใหถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหมได

เม�อเดินสายดิน ตองติดตั้งเบรคเกอรปองกันกระแสไฟรั่วเฉพาะดวย

ถาไมเดินสายดิน อาจถูกไฟดูดเม�อกระแสไฟรั่วได

กรุณาปรึกษาเร�องการติดตั้งสายดินกับรานชางไฟฟาหรือรานตัวแทนจำหน�าย

สายดิน

แทงสายดิน



อ�นๆ

ไมตอปมโดยตรงเขากับทอประปา

การตอปมโดยตรงเขากับทอประปา เปนขอหามของกฎหมายในประเทศ

เม�อเกิดความผิดปกติ เชน ปมไมทำงาน มีควันออกมา หรือไดกลิ่นแปลกๆ เพ�อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ใหรีบถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ  หรือตัดเบรคเกอร  เพ�อตัดไฟ แลวแจงตัวแทนจำหน�ายหรือศูนยบริการ

ใหมาทำการตรวจสอบหรือซอม

อาจถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหมเน�องจากไฟรั่วหรือประกายไฟได

ไมถอดชิ้นสวน ซอม หรือ ดัดแปลง

จะเปนสาเหตุทำใหเกิดเพลิงไหม ถูกไฟดูด หรือไดรับบาดเจ็บ (ปรึกษาเร�องการซอมกับรานตัวแทนจำหน�าย)

● ตองไมใชผาใบหรือผาคลุมปม และไมนำสิ่งของใดๆใสเขาไปในตัวปม

จะเปนสาเหตุทำใหเกิดควันหรือไฟลุก เน�องจากความรอนขึ้นสูงเกินได

● ไมใชงานในขณะที่ถอดฝาครอบปมออก

ฉนวนจะเส�อมสภาพจากน้ำฝนหรือฝุนผงที่มาเกาะ อาจทำใหถูกไฟชอตหรือเกิดเพลิงไหมได

※ เม�อจะใสฝาครอบปม ระวังอยาใหไปหนีบทับสายไฟหรือสายดิน จนทำใหเกิดรอยหรือเสียหาย

● ไมควรนำถุงพลาสติกที่บรรจุมากับหีบหอของตัวผลิตภัณฑ นำมาครอบศีรษะเลน (โดยเฉพาะเด็กเล็ก)

จะทำใหขาดอากาศหายใจได

บริเวณใกลกับปม

● ไมติดตั้งปมใกลกับสารไวไฟ [เชน น้ำมันกาด ถังน้ำมัน เปนตน]

อาจทำใหเกิดการระเบิด หรือเกิดเพลิงไหมได

● ไมนำเทียนไข ธูปไลแมลง หรือบุหรี่เขาใกลปม

อาจทำใหเกิดเพลิงไหมได

● ไมนำแมเหล็กหรือสิ่งของที่เคลือบสารแมเหล็กเขาใกลตัวปม

อาจทำใหการทำงานผิดปกติได

5



อ�นๆ

● ไมสัมผัสมอเตอร หรือคอนโทรลเลอร

เน�องจากมีอุณหภูมิสูง จะเปนสาเหตุทำใหลวกผิวหนังได

● ไมเดินเคร�องเปลา (ทำงานในสภาพที่ ไมมีน้ำในแหลงจายน้ำ)

น้ำในปมจะรอน เปนสาเหตุใหลวกผิวหนัง หรือชำรุดได

 

ระวัง

กอนและหลังการทำงาน, ในระหวางการทำงาน

● แมจะถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบแลว ตองไมสัมผัสคอนโทรลเลอรจนกวาหนาจอของโอเปอเรชั่นคอนโทรลเลอรจะดับลง

จะเปนสาเหตุทำใหถูกไฟชอต

● ไมนำสิ่งของไปวางบนปม หรือใหคนขึ้นไปเหยียบ

อาจเสียรูปหรือพลัดตกไดรับบาดเจ็บ

● ไมติดตั้งบนพื้นที่ ไมไดจัดการปองกันน้ำหรือไมมีการระบายน้ำ

ถาเกิดน้ำรั่วอาจสงผลใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงได

※ บริษัทจะไมรับผิดชอบตออันตรายจากน้ำรั่ว กรณีไมมีการจัดการปองกันน้ำ หรือระบายน้ำที่พื้น

ปม

รองระบายน้ำ

รองระบายน้ำ

ฝาครอบ

ผนังกั้นน้ำ

● 
อาจไดรับบาดเจ็บหรือถูกไฟชอตเน�องจากความเสียหายของปม

● ไมติดตั้งปมในสถานที่ที่สูงกวาระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ขึ้นไป

อาจสงผลใหปริมาณน้ำที่สูบลดลง

● ไมใชงานในรถ เรือ หรือปอนไฟดวยเคร�องปนไฟ

กำลังไฟไมคงที่ สงผลใหปมไมสามารถทำงานไดปกติ

● เม�อจะยกหรือขนปม ให ใสถุงมือทุกครั้ง

เพ�อปองกันการบาดเจ็บจากเหตุอันไมคาดคิด

● ในการติดตั้ง ใหรองขอตอรานที่ซื้อหรือชางผูชำนาญงานใหดำเนินการใหเทานั้น

ถาติดตั้งดวยตัวเอง แลวเกิดความผิดพลาด จะเปนสาเหตุใหเกิดน้ำรั่ว ไฟชอต หรือเพลิงไหมได

ตองไมถอดปลั๊กไฟในขณะที่ปมทำงาน

เพราะจะเปนสาเหตุทำใหปมชำรุด ใหกดปุม       ใหปมเปน            แลวจึงถอดปลั๊กออกหรือตัดเบรคเกอรลง เพ�อตัดไฟ

■

ไมนำทีวี วิทยุ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิคสเขาใกลปม

จะเปนสาเหตุทำใหหนาจอทีวีแปรปรวน หรือเกิดคล�นรบกวนไปยัง ทีวี วิทยุ ได

■

การใชงานกลางแจง ควรจะติดตั้งไวที่บริเวณที่ ไมถูกลม ฝน หรือแสงแดด กระทบโดยตรง เพ�อการใชงานที่ยาวนาน■

ใชงานโดยเปดกอกน้ำใหสุด

จะทำใหกำลังงานไฟที่ใชจะนอย สงผลใหประหยัดคาไฟได

■
กรณีไมใชน้ำมาเปนเวลามากกวา 3-4 วัน ใหเปดกอกน้ำ ปลอยน้ำทิ้งไว 5-6 นาที จนเม�อน้ำสะอาด จึงเริ่มใชงาน■

ขอควรระวังในการใชงาน
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● 

ความสูงของระยะดูดของปมนี้ สูงสุด 8 เมตร

กรุณาวัดคาอยางถูกตอง โดยคำนึงถึงชวงฤดูรอน ระดับน้ำที่จะลดลง

 

การติดตั้งปม

(สำหรับรานตัวแทนจำหน�ายและศูนยบริการ)

[ขอพึงปฏิบัติสำหรับผูทำการติดตั้ง]

● เพ�อใหสมรรถนะของผลิตภัณฑ ใหออกมาเต็มที่ กรุณาติดตั้งปมอยางถูกตอง 

● หลังการติดตั้งเสร็จ กรุณาทดลองเดินเคร�อง ตรวจสอบวามีน้ำรั่วหรือมีความผิดปกติในการทำงานหรือไม

สำรวจความลึกของบอน้ำ

ตรวจสอบวาเปนแหลงจายไฟที่เหมาะสมกับปมที่จะใชหรือไม

ตรวจสอบแหลงจายไฟ

เลือกสถานที่ที่ตรวจเช็ค ซอมแซมไดงาย

ควรติดตั้งปมให ใกลบอน้ำมากที่สุด ที่สามารถทำได

(ทอแนวราบ 10 เมตร จะเทียบเทาระยะดูดขึ้น 1 เมตร)

ถาทอแนวราบยาวมากกวา 50 เมตร ควรเดินทอใหมีลักษณะแนวตรง

กับชองดูดน้ำเขาของปม

การกำหนดระยะดูดขึ้น ควรคิดถึงระดับน้ำที่ลดลงชวงฤดูรอน

ควรกำหนดตำแหน�ง (ความสูง) ติดตั้งกอกน้ำ เคร�องทำน้ำอุน หรือ

เคร�องตมน้ำรอนดวยแกส โดยคำนึงถึงแรงดันในทอหรือกอกน้ำ

แรงดันขั้นต่ำของอุปกรณเหลานั้นดวย

ตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง

● 

● 

● 
● 

● กรณีขุดบอใหม ใหขุดลอกทรายในบอออกใหมากที่สุด

แลวจึงเดินทอ

กรณีมีทรายมาก ใหติดตั้ง “ ตัวกรองทราย ” 

ตรวจสอบทรายในบอน้ำ

● 

）

ผิวน้ำที่ดูด

ทอดูดน้ำเขา

ถามีทรายใหกำจัดออกกอน

ใหมีระยะหาง 30cm ขึ้นไป

ระยะดูดขึ้น

สเตรนเนอร (หัวกรอง)

ทอแนวราบ

(ใหมีความเอียง โดยดานปมสูงกวา)

ศูนยกลางปม
ทอปลอยน้ำออก

รองระบายน้ำ

ใหมีพื้นที่วางโดยรอบ

30cm ขึ้นไป30cm ขึ้นไป

ส
ูง
พ
อ
ท
ี่จ
ะ
ถ
อ
ด

ฝ
า
ค
ร
อ
บ
อ
อ
ก
ไ
ด


ตรวจสอบกอนการติดตั้ง
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※ 
※ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

● 
 
● 
 

→

■ 

● 

●
 
 

■ 

■ 

■ 

ตองไมติดตั้งบนพื้นที่ที่ ไมมีการจัดการปองกันน้ำ หรือไมมีทางระบายน้ำ

เพราะถาเกิดน้ำรั่ว อาจสงผลใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงได

ควรทำผนังกั้นน้ำ หรือฝาครอบกันน้ำ เพ�อใหน้ำที่ไหลออกมา สามารถระบายได

ฝาครอบควรเปนโครงสรางที่ลมผานไดดี

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดจาก

น้ำรั่วบนพื้นที่ ไมมีการจัดการปองกันน้ำหรือไมมีทางระบายน้ำ

ปม

ระวัง

ฝาครอบ

ผนังกั้นน้ำ

รองระบายน้ำรองระบายน้ำ

ติดตั้งปมในสถานที่ที่ ไมถูกลม ฝน หรือแสงแดดสองโดยตรง เทาที่สามารถทำได

เพ�อเปนการยืดอายุการใชงานของปม กรณีที่ติดตั้งกลางแจง ควรสรางสิ่งปกคลุมใหแกปม

ติดตั้งปมให ไดระดับ และยึดดวยนอตไมใหปมสามารถเคล�อนที่ ได

แนะนำใหสรางฐานคอนกรีต เพ�อปองกันการทรุดตัวเม�อใชปมเปนระยะเวลานานๆ

ไมติดตั้งในสถานที่ ที่ี่น้ำทวมถึงตัวปม

ไมตอทอดูดน้ำเขาปมขนานรวมกันตั้งแต 2 เคร�องขึ้นไป

อาจทำใหปริมาณน้ำสูบลดลง หรือทำใหปมทำงานผิดปกติ

ไมตอปมแบบอนุกรม

แรงดันภายในปมจะเพิ่มสูงขึ้น เปนสาเหตุทำใหเกิดน้ำรั่วได

ถาผิวน้ำที่จายเขาอยูสูงกวาชุดตัวเรือนปม (การสูบน้ำแบบสงขึ้น)

ระดับน้ำไมควรเกิน 5 เมตร

เพ�อปองกันน้ำรั่ว หรือชิ้นสวนของปมแตกหักเสียหาย จากแรงกระแทก

ของน้ำ (วอเตอรแฮมเมอร)

ควรติดตั้งวาลว (สต็อปวาลว) ใกลๆกับชองดูดน้ำเขา

มีความจำเปนในกรณีที่ตรวจเช็คหรือซอมปม

นอตยึด

ฐานคอนกรีต

การใชอุปกรณที่จายน้ำเขาที่ขายในทองตลาดทั่วไป

ควรหลีกเลี่ยงการใชฟลัชวาลว เพราะจะทำใหน้ำขาดชวง

ในการจายน้ำเขาบอยเลอรหรือเคร�องผลิตไอน้ำ ควรติดตั้งวาลวลดแรงดัน

เพ�อปองกันไมใหแรงดันเขาในบอยเลอรมากเกินไป

กรุณาดูแรงดันปลอยออกของปมใน “ ขอมูลจำเพาะ ”      (หนา 15)

ขอควรระวังเม�อทำการติดตั้ง
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วาลว (สต็อปวาลว)

วาลว (สต็อปวาลว)

ผิวน้ำที่จายเขา

(ไมเกิน 5 ม.)



■ 
 
→ 

35mm25mm

25mm25mm

WM-P250XV

เตรียมขอตอสำหรับวาลวที่มีขายตามทองตลาดทั่วไปใหพรอม แลวตอดวยทอพีวีซีชนิดแข็งสำหรับใชกับน้ำประปาที่มีขนาด

ของทอดังแสดงในตารางตอไปนี้

ไมตอทอเขากับทอประปาโดยตรง

การตอปมเขากับทอประปาโดยตรง เปนขอหามทางกฎหมาย

การตอทอกับปม

ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอที่ใช

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ของทอดานดูดเขา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ของทอดานปลอยออก

WM-P400XV
WM-P750XV

ขอพึงปฏิบัติในงานตอทอ

คำเตือน

ติดตั้งสเตรนเนอร (หัวกรอง) ที่แนบมาให เขาที่ปลาย

ดานดูด เพ�อปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาภายในปม

■ 
 
เพ�อลดแรงตานของน้ำ ควรตอทอใหสั้นที่สุด

เทาที่ทำได และมีจุดตอของอใหนอยที่สุด

จะเปนสาเหตุใหสมรรถนะลดลง หรือสูบน้ำไมขึ้น

■ 
 
ชวงรอยตอของทอ ตองตอโดยไมใหน้ำรั่ว และไมให

อากาศถูกดูดเขาไปได

■ 
 
ที่ดานปลอยออก ควรติดตั้งวาลว (สต็อปวาลว)

มีความจำเปนในตอนที่ตรวจเช็ค หรือซอมปม

■ 
 
ขณะตอทอ ระวังอยาใหเศษที่ตัดทอ เม็ดกรวด หรือ

กาว เขาไปในทอ

■ 
 
เม�อจะเปลี่ยนตำแหน�งของชองปลอยน้ำออก ใหสลับ

หนาแปลนชองปลอย หนาแปลนสำรอง และนอต

ยึดไปดวยกัน     (หนา 2)

■ 
 

→ 

ไมขันนอตกับหนาแปลน ดวยแรงที่มากเกินไป

จะเปนสาเหตุใหสมรรถนะของปมลดลง

จะไปอุดตันในเช็ควาลว หรือใบพัดของปม ทำใหสูบน้ำไมขึ้น

จะเปนสาเหตุทำใหแตกหักได

งานเดินทอ
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การตอสายดินและเบรคเกอร

คำเตือน

เดินสายดินและติดตั้งเบรคเกอรปองกันกระแสไฟฟารั่วโดยเฉพาะ

ไมเชนนั้น หากชำรุดหรือกระแสไฟฟารั่ว อาจถูกไฟดูดได

● 

●
 

ควรติดตั้งเพ�อปองกันอันตรายจากไฟดูดเม�อเกิดกระแสไฟฟารั่ว

ควรใหชางผูชำนาญ ทำการตอสายดินและติดตั้งเบรคเกอร

● ในขณะตอสายไฟ ตองทำในสภาพที่ถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ และตัดเบรคเกอรลง เพื�อตัดไฟ

การตอสายดิน

ตอสายดินใหสอดคลองกับงานเดินสายดิน

ถามีสายดินไวแลว ใหตรวจสอบวาสอดคลองกับงานเดินสายดินแลวจึงทำการตอสายดิน

หามตอสายดินเขากับสิ่งตอไปนี้ (เปนขอหามทางกฎหมาย)

ทอแกส สายโทรศัพท สายลอฟา ทอประปา (กอกน้ำ)

● 

 

กรุณาใชเบรคเกอรที่มีเคร�องหมาย PSE มีความไวตรวจจับกระแสต่ำกวา 15mA เวลาทำงานไมเกิน 0.1 วินาที

มีกระแสเทากับหรือมากกวากระแสพิกัด ทำการตอเขาในวงจรไฟฟา

● ถามีเบรคเกอรติดตั้งไวแลว ใหตรวจสอบวามีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไวขางตนหรือไม

เบรคเกอรปองกันกระแสไฟฟารั่ว

● 
● 
● 

คำเตือน

งานเดินสายไฟ ตองกระทำใหมีความปลอดภัย เปนไปตามหลักเกณฑทางเทคนิคของเคร�องใช ไฟฟาและระเบียบวาดวย

การเดินสายไฟในอาคาร

ถาเดินสายไฟไมถูกตอง อาจทำใหถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหมได

ไมตอกับปลั๊กพวงรวมกับเคร�องใช ไฟฟาอ�น

จะเปนสาเหตุทำใหเกิดควันหรือไฟลุกได

งานเดินสายไฟ
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รหัสรุน (ตัวอยาง :           )      จะแสดงแรงดัน→ → 

● 

● 

ทดลองเดินเคร�อง

วิธีทดลองเดินเคร�อง

ถอดฝาจุกออก เติมน้ำลอเขาไปใหเพียงพอ

แลวปดฝาจุก ขันเขาไปใหแน�น

กรณีเดินทอแบบดันสง ควรระวังน้ำจากแหลงน้ำไหลเขามา

อยางกระทันหัน

เปดกอก 1 จุด ที่ดานปลอยออก

เสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบ

แลวปมเริ่มทำงาน

รุน

WM-P250XV

WM-P400XV

WM-P750XV

รหัสรุน

A25

A40

A75

※ ถาผานไป 2-3 นาทีแลว ยังไมมีการสูบน้ำขึ้น อาจเปนไปไดที่น้ำลอ

ไมเพียงพอ ในกรณีเชนนี้ กดปุม        ใหปมหยุดทำงาน แลวเติม

น้ำลอใหมอีกครั้ง ถาปมหยุดจะแสดงหนาจอเปน

เม�อเติมน้ำลอเสร็จแลว กดปุม        อีกครั้ง เพ�อใหปมเริ่มทำงาน

หลังติดตั้งเสร็จ กอนเริ่มทำงาน ใหถอด

ฝาจุกออก แลวเติมน้ำลอ (250mL ขึ้นไป) 

ลงไป

ระวังอยาใหน้ำไปถูกชิ้นสวนไฟฟา  เชน

มอเตอร คอนโทรลเลอร หรือ รีแอ็คเตอร

เปนตน

กรณีระยะดูดน้ำลึก หรือทอแนวราบมี

ระยะยาว จะใชเวลาพอสมควรกวาจะสูบ

น้ำขึ้น  ถาไมมีการสูบขึ้น  ใหเติมน้ำลอ 

1 ครั้ง ในทุกๆชวงเวลา 2-3 นาที

ทำเชนนี้ซ้ำไปเร�อยๆ

● 
 

●

● 

 
่

 

เพ�อปองกันความเสียหายของปม จากการเดินเคร�องเปลา

จึงไมควรใหปมทำงาน ถายังไมไดเติมน้ำลอ

โปรดระวังวา ถาเสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบ

ปมจะทำงานโดยอัตโนมัติ

หนาจอแสดงจะดับลงหลังผานไป 10 นาที

ตรวจสภาพการทำงาน

เม�อปมเริ่มทำงานแลว ใหเปด-ปดกอกน้ำ ตรวจดูสภาพการทำงานของปม และตรวจวามีน้ำรั่วหรือไม

ตรวจวาเม�อปดกอกน้ำแลว ปมจะตองหยุดการทำงาน

ครอบฝาครอบปม แลวยึดสกรู

เพ�อปองกันปมสตารททำงานบอยครั้ง ไดติดตั้งไทเมอร ให ไว แม ในสภาพที่ปดกอก ไทเมอรจะยังคงสั่งใหทำงาน

ไปสักพักหนึ่ง ซึ่งไมใชความผิดปกติแตอยางใด
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ฝาจุก



   

วิธีทำงาน

แรงดันทำงาน

เม�อออกจากโรงงาน จะตั้งแรงดันทำงานไวที่             และ

สามารถเปลี่ยนแรงดันทำงานได ตามสภาพการใชงาน หรือการนำไปใชงาน (หนา 13)

แรงดันควบคุม (แรงดันปลอยออก) จะตั้งไวเปนดังนี้

รุน

WM-P250XV

แรงดันทำงาน ระยะดูดขึ้น ระยะสงขึ้น แรงดันเปด แรงดันปด

WM-P400XV

WM-P750XV

(ออกจากโรงงาน)NORMAL [L] ดูดขึ้น 8m สงเขา 5m

ดูดขึ้น 2m สงเขา 5m

ดูดขึ้น 8m สงเขา 5m

ดูดขึ้น 2m สงเขา 5m

ดูดขึ้น 8m สงเขา 5m

ดูดขึ้น 2m สงเขา 5m

14m

18m

17m

21m

17m

21m

150kPa

190kPa

180kPa

220kPa

180kPa

220kPa

200kPa

240kPa

240kPa

280kPa

240kPa

280kPa

เม�อใชน้ำในปริมาณนอย แรงดันอาจเปลี่ยนแปลง ในชวงแรงดันควบคุมคงที่กับแรงดันสตารทได

กรณีที่มีน้ำรั่วจากทอหรืออุปกรณภายในบาน แนะนำให ใช
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HIGH [H]

(ออกจากโรงงาน)NORMAL [L]

HIGH [H]

(ออกจากโรงงาน)NORMAL [L]

HIGH [H]

“ HIGH ” 

NORMAL [L] CONSTANT PRESSURE [S]  MODE

NORMAL [U]  MODE



 

 

HIGH [H]

NORMAL [L]

HIGH

NORMAL

วิธีเปลี่ยนโหมดทำงาน

กดปุมเปลี่ยนโหมดทำงาน            ให ไฟติดในโหมดที่ตองการ

(              หรือ              )

เม�อกดแตละปุม (                             ) คางไว อาจแสดงฟงกชั่นการบริการ

ที่นอกเหนือจากที่เขียนไว

กรณีที่ฟงกชั่นการบริการถูกแสดงขึ้นมา กรุณากดปุมรีเซ็ต

วิธีเปลี่ยนแรงดันทำงาน

กดปุม         ใหปมเปน

กดปุมเปลี่ยนแรงดัน            ให ไฟติดที่แรงดันตามตองการ

เม�อกดปุม            ทีละครั้ง ไฟติดจะเปลี่ยนสถานะไป

แรงดัน

(ติด)

สถานะของไฟ

(ติด)

กดปุม

 

 

เม�อกดแตละปุม (                             ) คางไว อาจแสดงฟงกชั่นการบริการ

ที่นอกเหนือจากที่เขียนไว ใน    (หนา 15)

กรณีที่ฟงกชั่นการบริการถูกแสดงขึ้นมา กรุณากดปุมรีเซ็ต
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→

[U] [S]



เม�อเกิดปญหาตอไปนี้

●  

●  
 

ถาโอเปอเรชั่นคอนโทรลเลอรแสดงคานี้

กอนที่แจงซอม

กรุณาตรวจสอบในหัวขอตอไปนี้อีกครั้ง

หนาจอแจงใหทราบ (กรุณาแจงรานตัวแทนจำหน�ายหรือศูนยบริการ หามลูกคาจัดการดวยตัวเอง)

การแสดงคา รายละเอียดที่แสดงใหทราบ จุดที่ใหตรวจสอบ

จะแสดงคานี้กรณีที่ระดับน้ำในบอน้ำลดต่ำลง หรือ

ปริมาณน้ำลดนอยลง และปมจะหยุดทำงาน

กรุณาตรวจสอบระดับน้ำในบอหรือ

ปริมาณน้ำที่นอยลงจากเช็ควาลว

เดินเคร�องเปลา

น้ำในถังพักไมมี จะแสดงในกรณีที่ถังพักไมมีน้ำ เน�องจากน้ำประปาขาดชวง

แลวปมจะหยุดทำงาน

ตรวจสาเหตุที่น้ำขาด

คอนเน็คเตอรสีน้ำเงินเสียบแน�นหรือไม

อุณหภูมิเพิ่มสูงเกินไป ●

●

ตรวจระดับน้ำในบอหรือระดับน้ำลดลง

จากเช็ควาลว

ตรวจวาใบพัดหรือฝาครอบทองเหลือง

สึกกรอนหรือไม

แรงดันไฟฟาไมเพียงพอ กรณีที่มีการผานแรงดันไฟฟาต่ำมากอยางผิดปกติเขาไปจะ

แสดงคานี้ และปมจะหยุดทำงาน

●

กรุณาตรวจสอบคาแรงดันไฟฟา

จากแหลงจาย

●

กระแสไฟเกินหรือ

มอเตอรล็อค

จะแสดงในกรณีที่มีเม็ดทรายเขาไปติดแลวใบพัดเกิดการล็อค,

กรณีมีการไหลของกระแสผิดปกติหรือสายสัญญาณของ

มอเตอรขาด แลวปมจะหยุดทำงาน

ทำความสะอาดภายในเรือนปมใบพัด●

จะแสดงในกรณีที่ภายในคอนโทรลเลอรมีอุณหภูมิขึ้นสูง

ผิดปกติ แลวปมจะหยุดทำงาน

ตรวจดูวามีคูมือการใชงานอยูภายใน

ระหวางมอเตอรกับคอนโทรลเลอรหรือไม
ชุดควบคุมอุณหภูมิสูง

●

จะแสดงคานี้ในกรณีที่ขอมูลจากเพรสเซอรเซ็นเซอร ไม

สามารถสงขอมูลได และปมจะหยุดทำงาน

คอนเน็คเตอรของเพรสเชอรเซ็นเซอร

เสียบแน�นหรือไม

สายเพรสเชอรเซ็นเซอร

ขาด

●

จะแสดงคานี้ ในกรณีที่ ไมมีสัญญาณตรวจจับอุณหภูมิไหลผาน

ปมจะหยุดทำงาน

คอนเน็คเตอรของเทอรมิสเตอร

เสียบแน�นหรือไม
เทอรมิสเตอรสายขาดใน

●

จะแสดงคานี้ ในกรณีที่แรงดันภายในปมมีมากกวา 500 kPa

ขึ้นไป

ตรวจวามีการตอกับทอประปาโดยตรง

หรือระยะสงสูงเกิน 2 เมตร ขึ้นไปหรือไม

* การตอกับทอประปาโดยตรง เปนขอหาม

  ทางกฎหมาย

แรงดันสูงเกินไป ●

→

อาการ จุดที่ใหตรวจเช็ค วิธีแก ไข

ปมไมทำงาน

ปลั๊กไฟเสียบที่เตาเสียบอยูหรือไม กรุณาเสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบใหแน�น

เบรคเกอรหรืออุปกรณปองกันกระแสไฟรั่วตัดไฟอยูหรือไม ตรวจเช็คเบรคเกอรหรืออุปกรณปองกันกระแสไฟรั่ว

มีการแจงที่หนาจอหรือไม       (หนา 3) กรุณาแจงรานตัวแทนจำหน�ายหรือศูนยบริการ

ปมไมหยุดทำงาน

มีน้ำรั่วออกจากกอกน้ำ หรือทอหรือไม
กรุณาซอมทอ

สวนตัวเรือนปมสึกหรอ หรือเสียรูปหรือไม
กรุณาเปลี่ยนชิ้นสวนตัวเรือนปม

ระดับน้ำลดลงหรือไม
ตรวจเช็คระดับน้ำในบอ  ถาอยูลึกกวาความสูง

ระยะดูดขึ้นที่กำหนดไว กรุณาเปลี่ยนเปนรุนอ�น

→
(ปมหยุดการทำงานโดยฟงกชั่นตรวจเช็คน้ำรั่ว     แรงดันลด)→

(จะไมขึ้นถึงแรงดัน OFF เน�องจากฟงกชั่นตรวจเช็คน้ำรั่ว)

ปมทำงาน (ขณะไมได ใชงาน)
มีน้ำรั่วออกจากกอกน้ำ หรือทอหรือไม     (หนา 15)

กรุณาซอมจุดที่รั่วของทอ

(ปมหยุดการทำงานโดยฟงกชั่นตรวจเช็คน้ำรั่ว     แรงดันลด)→

ตรวจเช็คระดับน้ำ ความยาวของทอ
แก ไขทางเดินทอ หรือถายังมีคาเผ�อในระยะดูด

ใหตอทอดูดเขา ใหยาวขึ้น

มีดูดอากาศจากทอดูดเขาหรือไม

ตรวจเช็คในชวงรอยตอของทอดูดเขา ใหแน�ใจอีกครั้ง
กรุณาซอมทอ

น้ำในทอดูดเขาลดลงหรือไม ตรวจเช็คดูวามีสิ่งแปลกปลอมในเช็ควาลวหรือไม

หนาจอแสดงแรงดันไมแสดงผล ที่หนาจอแสดงเปนจุด “ Dot ”              หรือไม
เพ�อลดกำลังไฟสแตนบายด หนาจอจะดับลงหลังผาน

ไป 10 นาที ไมใชความผิดปกติอยางใด →
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(หนา 15) 

→ (หนา 15) 

(หนา 3) 

→

มอเตอรทำงาน (ปมสูบน้ำไมขึ้น)



เม�อเกิดปญหาตอไปนี้ (ตอ)

เม�อจะตรวจเช็คน้ำรั่ว

 

 

 

 

 

 

 

※

 

กดปุม        ใหปมเปน

เปดกอกน้ำปลอยให ไหล เม�อเห็นวาน้ำไมไหลออกแลว ใหปดกอก

ในสภาพที่หนาจอแสดงเปน           ใหกดปุม        คางไว

จะเริ่มบังคับใหปมทำงาน

แรงดันจะเพิ่มขึ้นจนมากกวาคาแรงดันบังคับหยุดทำงาน ในตอนนี้ยังคงกดปุม        คางไวจนกระทั่งปมหยุดอัตโนมัติ

อาจไมเพิ่มขึ้นจนถึงคาแรงดันบังคับหยุดทำงานได ขึ้นอยูกับความสูงระยะดูด

เม�อคาแรงดันไมเพิ่มอีกตอไป ใหปลอยปุม

ปมอินเวอรเตอรสำหรับบอน้ำตื้นและเพิ่มแรงดันจายน้ำ

รุน แรงดันทำงาน แรงดันบังคับหยุดทำงาน

WM-P250XV

WM-P400XV
WM-P750XV

260kPaประมาณ

 
 
 

 
 

 290kPaประมาณ

 340kPaประมาณ

 380kPaประมาณ

ในสภาพขอ       (ปมหยุดการทำงาน) กรณีที่คาแรงดันลดต่ำลง กรุณาตรวจสอบวามีน้ำรั่วหรือไม

แมจะไมมีน้ำรั่ว แตทันที่ที่ปมหยุดทำงาน แรงดันอาจลดต่ำลงไดบาง

ถาเกิดน้ำรั่ว แรงดันจะลดต่ำลงอยางตอเน�อง

รุน

เฟสและแรงดันไฟพิกัด

กำลังของมอเตอร (วัตต)

ความถี่พิกัด

รูปแบบการควบคุม

แรงดันเปด

แรงดันปด

แรงดัน

ปริมาณน้ำสูบ (ลิตร/นาที) ที่ 12 เมตร

ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)

ระยะดูดขึ้น (เมตร)

ระยะสงขึ้น (เมตร)

ทอดูด

ทอจาย

ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง

ของทอ

น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)

WM-P250XV WM-P400XV WM-P750XV

220 Vเฟสเดียว

250W 400W 750W

50 Hz

ควบคุมแบบอินเวอรเตอร

150kPa 190kPa

200kPa 240kPa

180kPa 220kPa

240kPa 280kPa

180kPa 220kPa

240kPa 280kPa

48 59

59 62

71

78

8m

14m

2m

18m

2m

21m

8m

17m

8m

17m

2m

21m

25mm (1”)

25mm (1”)

35mm (1 1/4”)

25mm (1”)

35mm (1 1/4”)

25mm (1”)

9/11 kg 10/12 kg10/12 kg

ขอมูลจำเพาะ
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HIGH [H]

(ออกจากโรงงาน)NORMAL [L]

HIGH [H]

(ออกจากโรงงาน)NORMAL [L]

แรงดันควบคุมคงที่ [S]  MODE

NORMAL [L] HIGH [H] NORMAL [L] HIGH [H] NORMAL [L] HIGH [H]

[ON]

[OFF]

200kPa 240kPa 240kPa 280kPa 240kPa 280kPa

※ โหมดการทำงาน  เม�อออกจากโรงงาน จะตั้งคา OPERATION MODE ไวที่

                   และที่ OPERATION PRESSURE ไวที่

CONSTANT PRESSURE

NORMAL [L] 

[U]  MODE

[S]  MODE




