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หัวข้อที ่1 ข้อมูลทางกฎหมาย
ผูผ้ลิต: AppliTek NV/SA

จาํหน่าย: Hach Lange GmbH

คู่มือฉบบัน้ีไดรั้บการรับรองจากผูผ้ลิตแลว้
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ข้อมูลทางกฎหมาย
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หัวข้อที ่2 รายละเอยีดทางเทคนิค
รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ตาราง 1  EZ9000 ซีรีส์, EZ -size—ระบบกรองแบบทาํความสะอาดตวัเองได้แบบอนิไลน์
รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

ขนาด (ก. x ส. x ล.) 500 × 1170 × 260 มม. (19.68 × 46.06 × 10.2 น้ิว)

ตวัเคร่ือง IP55 เลือกได ้(การติดตั้งในอาคาร)

นํ้าหนกั 13 กก. (28.6 ปอนด)์ โดยประมาณ

วสัดุของเมมเบรนการกรอง สเตนเลสสตีล, SS316 

ขนาดรูการกรอง 50, 100, 200, 1000, 2000 µm

อายกุารใชง้านของตวักรอง > 5 ปีในสภาวะปกติ1

ขอ้กาํหนดดา้นพลงังาน 24 VDC (จ่ายจากเคร่ืองวเิคราะห์)

การใชพ้ลงังาน 8W

ตวัป้องกนัฟิวส์ไฟฟ้า 1 A

อุณหภูมิในการทาํงาน 5 ถึง 85 °C (41 ถึง 185 °F) ความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุด 5 ถึง 95% ไม่มีการกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้า ไม่มีการกดักร่อน

อุณหภูมิสาํหรับจดัเกบ็ -20 ถึง 60 °C (-4 ถึง 140 °F) ความช้ืนสมัพทัธ์ไม่เกิน 95% ไม่มีการกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้า

อุณหภูมิของตวัอยา่ง 5 ถึง 85 °C (41 ถึง 185 °F)

ช่วง pH ของตวัอยา่ง 3 ถึง 92

การไหลของตวัอยา่ง 25 ถึง 35 มล./นาที

แรงดนัอากาศสาํหรับอุปกรณ์ (การทาํความสะอาด) 3.5 บาร์ (50 psi)

การรับรอง —

การรับประกนั ยโุรป: 2 ปี, สหรัฐอเมริกา: 1 ปี

ตาราง 2  EZ9100 ซีรีส์, EZ-size เฮฟวีด่วิตี—้การกรองแบบทาํความสะอาดตวัเองได้แบบอนิไลน์สําหรับตวัอย่างทีจ่ดัการยาก
รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

ขนาด (ก. x ส. x ล.) 750 × 1150 × 200 มม. (29.5 × 45.3 × 7.9 น้ิว)

ตวัเคร่ือง IP55 เลือกได ้(การติดตั้งในอาคาร)

นํ้าหนกั 18 กก. (39.7 ปอนด)์

วสัดุ ตวักรอง: สเตนเลสสตีล, SS 316L; ท่อ: PV; บอลวาลว์นิวมาติก: PVC; ท่อ: Norprene, PFA, PE; แผง:
Trespa ทนสภาพอากาศ

ขนาดรูการกรอง มาตรฐาน: 50, 100, 200, 500 µm

การใชง้านกากตะกอน: 1000, 2000 µm

การยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน: 200, 500 µm

ขอ้กาํหนดดา้นพลงังาน 24 VDC (จ่ายจากเคร่ืองวเิคราะห์)

ตอ้งมีลูปด่วน 2 ม./วนิาที

อุณหภูมิในการทาํงาน 10 ถึง 30 °C (50 ถึง 86 °F) ความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุด 5 ถึง 95% ไม่มีการกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้า ไม่มีการกดักร่อน

1 จาํเป็นตอ้งบาํรุงรักษาและทาํความสะอาดตวักรองสมํ่าเสมอเพื่อการทาํงานท่ีถูกตอ้ง
2 พร้อมเมมเบรนมาตรฐาน โดยสามารถขอเมมเบรนอื่นๆ ได้
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ตาราง 2  EZ9100 ซีรีส์, EZ-size เฮฟวีด่วิตี—้การกรองแบบทาํความสะอาดตวัเองได้แบบอนิไลน์สําหรับตวัอย่างทีจ่ดัการยาก (ต่อ)
รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

อุณหภูมิสาํหรับจดัเกบ็ -20 ถึง 60 °C (-4 ถึง 140 °F) ความช้ืนสมัพทัธ์ไม่เกิน 95% ไม่มีการกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้า

อุณหภูมิของตวัอยา่ง สูงสุด 65 °C (149 °F)

แรงดนัตวัอยา่ง 0.5 ถึง 2 บาร์ (สูงสุด 3 บาร์) (7.25 ถึง 29 PSI, สูงสุด 43.5 PSI)

แรงดนัอากาศสาํหรับอุปกรณ์ (การทาํความสะอาด) 6 บาร์ (50 psi)

ลา้งนํ้า 3/8” BSPF, สูงสุด 4 บาร์ (58 PSI)

การรับรอง —

การรับประกนั ยโุรป: 2 ปี, สหรัฐอเมริกา: 1 ปี

ตาราง 3  EZ9200 ซีรีส์, Modusize—ระบบไมโครฟิลเทรช่ันแบบทาํความสะอาดตวัเองได้
รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

ขนาด (ก. x ส. x ล.) 600 × 1000 × 220 มม. (23.62 × 39.37 × 8.66 น้ิว)

ตวัเคร่ือง IP55 เลือกได ้(การติดตั้งในอาคาร)

นํ้าหนกั 15 กก. (33 ปอนด)์

วสัดุของเมมเบรนการกรอง PES

ขนาดรูการกรอง 0.04 µm

ขอ้กาํหนดดา้นพลงังาน 24 VDC (จ่ายจากเคร่ืองวเิคราะห์)

การใชพ้ลงังาน 6 W

ตวัป้องกนัฟิวส์ไฟฟ้า 1 A

อุณหภูมิในการทาํงาน 5 ถึง 55 °C (41 ถึง 131 °F) ความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุด 5 ถึง 95% ไม่มีการกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้า ไม่มีการกดักร่อน

อุณหภูมิสาํหรับจดัเกบ็ -20 ถึง 60 °C (-4 ถึง 140 °F) ความช้ืนสมัพทัธ์ไม่เกิน 95% ไม่มีการกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้า

อุณหภูมิของตวัอยา่ง 5 ถึง 55 °C (41 ถึง 131 °F)

ช่วง pH ของตวัอยา่ง 2 ถึง 113

การไหลของตวัอยา่ง ±40 มล./นาที

แรงดนัอากาศสาํหรับอุปกรณ์ (การทาํความสะอาด) 2 บาร์ (29 psi)

การรับรอง —

การรับประกนั ยโุรป: 2 ปี, สหรัฐอเมริกา: 1 ปี

3 พร้อมเมมเบรนมาตรฐาน โดยสามารถขอเมมเบรนอื่นๆ ได้

รายละเอยีดทางเทคนิค
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หัวข้อที ่3 ข้อมูลทัว่ไป
ผูผ้ลิตไม่มีส่วนรับผดิชอบใด ๆ ต่อความเสียหายโดยตรง โดยออ้ม ความเสียพิเศษ ความเสียหายจากอุบติัการณ์หรือความเสีย
หายอนัเป็นผลต่อเน่ืองเน่ืองจากขอ้บกพร่องหรือการละเวน้ขอ้มูลใด ๆ ของคู่มือชุดน้ี ผูผ้ลิตสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขคู่มือและ
เปล่ียนแปลงผลิตภณัฑท่ี์อา้งถึงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ ขอ้มูลฉบบัแกไ้ขจะมีจดัไวใ้หใ้นเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต

3.1 ข้อมูลเพ่ือความปลอดภยั

หม า ย เ ห ต ◌ุ
 

ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการนาํผลิตภณัฑไ์ปใชห้รือการใชง้านท่ีผดิวตัถุประสงค ์รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง
ความเสียหายทางตรง ความเสียหายท่ีไม่ไดต้ั้งใจ และความเสียหายท่ีต่อเน่ืองตามมา และขอปฏิเสธในการรับผดิชอบต่อความเสียหายเหล่า
น้ีในระดบัสูงสุดเท่าท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะอนุญาต ผูใ้ชเ้ป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการระบุถึงความเส่ียงในการนาํไปใชง้านท่ี
สาํคญั และการติดตั้งกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนักระบวนการต่างๆ ท่ีเป็นไปไดใ้นกรณีอุปกรณ์ทาํงานผดิพลาด

กรุณาอ่านคู่มือฉบบัน้ีโดยละเอียดก่อนเปิดกล่อง ติดตั้งหรือใชง้านอุปกรณ์น้ี ศึกษาอนัตรายและขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ท่ีแจง้ให้
ทราบใหค้รบถว้น หากไม่ปฏิบติัตามอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ร้ายแรงต่อผูใ้ชห้รือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
ตรวจดูวา่ช้ินส่วนป้องกนัของอุปกรณ์ไม่มีความเสียหาย หา้มใชห้รือติดตั้งอุปกรณ์ในลกัษณะอ่ืนใดนอกจากท่ีระบุไวใ้นคู่มือน้ี

3.1.1 การใช้ข้อมูลแจ้งเตือนเกีย่วกบัอนัตราย

อ ◌ั น ต ร า ย
 

ระบุอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่หลีกเล่ียง อาจทาํใหเ้สียชีวติหรือไดรั้บบาดเจบ็ร้ายแรงได้

ค ◌ํา เ ต ◌ื อ น
 

ระบุอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่หลีกเล่ียง อาจทาํใหเ้สียชีวติหรือไดรั้บบาดเจบ็ร้ายแรงได้

ข ◌้ อ ค ว ร ร ะ ว ◌ั ง
 

ระบุอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็เลก็นอ้ยถึงปานกลาง

หม า ย เ ห ต ◌ุ
 

ขอ้ควรทราบระบุกรณีท่ีหากไม่หลีกเล่ียง อาจทาํใหอุ้ปกรณ์ไดรั้บความเสียหายได ้ขอ้มูลท่ีตอ้งมีการเนน้ย ํ้าเป็นพิเศษ

3.1.2 ฉลากระบุข้อควรระวงั
อ่านฉลากและป้ายระบุทั้งหมดท่ีมีมาใหพ้ร้อมกบัอุปกรณ์ อาจเกิดการบาดเจบ็หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ หากไม่ปฏิบติัตาม
คู่มืออา้งอิงสญัลกัษณ์ท่ีตวัอุปกรณ์พร้อมขอ้ความเพื่อเฝ้าระวงัเบ้ืองตน้

น่ีเป็นสญัลกัษณ์แจง้เตือนเพื่อความปลอดภยั ปฏิบติัตามขอ้ความแจง้เพื่อความปลอดภยัท่ีระบุต่อจากสญัลกัษณ์น้ีเพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจบ็ ดูคู่มือเพื่อรับทราบ
ขอ้มูลการใชง้านและขอ้มูลดา้นความปลอดภยัสาํหรับอุปกรณ์

สญัลกัษณ์น้ีระบุถึงความจาํเป็นในการสวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา

สญัลกัษณ์น้ีเป็นการระบุถึงความเส่ียงของอนัตรายจากสารเคมี และระบุวา่ควรใหเ้ฉพาะผูท่ี้มีความชาํนาญและผา่นการฝึกอบรมเพื่อทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี
เป็นผูด้าํเนินการต่างๆ กบัสารเคมี หรือทาํการดูแลรักษาระบบการขนยา้ยสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์

สญัลกัษณ์ใชร้ะบุวา่มีความเส่ียงจากไฟฟ้าช็อตและอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า
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สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่ควรสมัผสัส่วนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายดว้ยความระมดัระวงั

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่มีความเส่ียงในการเกิดเปลวไฟ

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่มีฤทธ์ิกดักร่อนรุนแรง หรือมีสารท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนๆ และมีความเส่ียงของอนัตรายจากสารเคมี ควรใหเ้ฉพาะผูท่ี้มีความชาํนาญและผา่นการฝึก
อบรมเพื่อทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี เป็นผูด้าํเนินการต่างๆ กบัสารเคมี หรือทาํการดูแลรักษาระบบการขนยา้ยสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่มีอนัตรายจากสารระคายเคือง

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่ไม่ควรสมัผสักบัส่วนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมาย

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่อาจเกิดอนัตรายจากการถูกหนีบ

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่วตัถุมีนํ้าหนกัมาก

เคร่ืองหมายน้ีแสดงวา่มีอุปกรณ์ท่ีไวต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิตย ์(ESD) และแสดงวา่ตอ้งระมดัระวงัเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ดงักล่าว

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่รายการท่ีถูกทาํเคร่ืองหมายตอ้งการการเช่ือมต่อสายดินป้องกนั หากเคร่ืองมือไม่มีปลัก๊สายดินท่ีสายไฟ โปรดเช่ือมต่อขั้วสายดินเขา้กบัขั้ว
เหน่ียวนาํไฟฟ้าป้องกนั

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเคร่ืองหมายน้ีไม่สามารถทิ้งแบบขยะปกติในเขตยโุรปหรือระบบกาํจดัขยะสาธารณะได ้ส่งคืนอุปกรณ์เก่าหรือท่ีหมดอายกุารใชง้านให้
กบัผูผ้ลิตเพื่อการกาํจดัไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ กบัผูใ้ช้

3.1.3 ความปลอดภยัทางเคมแีละชีวภาพ

อ ◌ั น ต ร า ย
 

อนัตรายจากสารเคมีหรืออนัตรายทางชีวภาพ หากอุปกรณ์น้ีถูกใชง้านในการตรวจสอบกระบวนการทรีตเมนต ์และ/หรือ
ระบบฟีดส์สารเคมี ซ่ึงมีขีดจาํกดัตามกฎขอ้บงัคบัและมีขอ้กาํหนดในการตรวจสอบ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัดา้นสาธารณสุข ความ
ปลอดภยัของสาธารณะ การผลิตหรือกระบวนการต่างๆ ของเคร่ืองด่ืมหรืออาหาร ถือเป็นความรับผดิชอบของผูใ้ชอุ้ปกรณ์น้ี
ในการรับทราบและปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีกลไกท่ีเหมาะสมและเพียงพอไวร้องรับ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีอุปกรณ์ทาํงานผดิพลาด

อ ◌ั น ต ร า ย
 

อนัตรายจากไฟ ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดรั้บการออกแบบมาสาํหรับใชก้บัของเหลวท่ีติดไฟได้

3.2 ภาพรวมของผลติภณัฑ์
มีการใชแ้ผงการปรับสภาพตวัอยา่งกบัเคร่ืองวเิคราะห์ Hach EZ ซีรีส์สาํหรับการวดัมลภาวะทางนํ้า การบาํบดันํ้าเสีย และ
การกรองนํ้าใหส้ะอาด การปรับสภาพตวัอยา่งอาจจาํเป็นตามเทคโนโลยขีองการวเิคราะห์ แผงการปรับสภาพตวัอยา่งจะจ่ายจุด

ข้อมูลทัว่ไป
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เกบ็ตวัอยา่งอตัโนมติัและการปรับสภาพตวัอยา่ง (เช่น การกรอง การเจือจาง การตั้งค่า) ใหก้บัเคร่ืองวเิคราะห์ Hach EZ ซี
รีส์ ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 1

มีแผงการปรับสภาพตวัอยา่งหลากหลายท่ีเลือกใชไ้ด:้

• EZ9000 ซีรีส์: EZ -size—ระบบกรองแบบทาํความสะอาดตวัเองไดแ้บบอินไลน์
• EZ9100 ซีรีส์: EZ-size เฮฟวีดิ่วต้ี—การกรองแบบทาํความสะอาดตวัเองไดแ้บบอินไลนส์าํหรับตวัอยา่งท่ีจดัการ

ยาก
• EZ9200 ซีรีส์: Modusize—ระบบไมโครฟิลเทรชัน่แบบทาํความสะอาดตวัเองได้
• Moduplex: ตวัเลือกมลัติแชนเนล

ขอ้กาํหนดการปรับสภาพอ่ืนๆ จะเลือกใชง้านไดต้ามความตอ้งการ (เช่น แรงดนั อุณหภูมิ ความหนืด)

รูปที ่1  แผนสําหรับระบบการปรับสภาพตวัอย่าง

1   กระบวนการ 4   เคร่ืองวเิคราะห์ EZ 7   การรวบรวมตวัอยา่ง (SP: จุดปล่อยตวัอยา่ง)
2   ลูปด่วน 5   ควบคุม 8   การส่งกลบัตวัอยา่ง (SRP: จุดส่งกลบัตวัอยา่ง)
3   แผงการปรับสภาพตวัอยา่ง 6   ตวัอยา่งท่ีกรอง/บาํบดัแลว้

3.2.1 การกรอง—EZ-size
ตวักรองติดตั้งอยูใ่นชุดบฟัเฟอร์ตวัอยา่งท่ีเช่ือมต่อดว้ยลูปด่วนพร้อมจุดเกบ็ตวัอยา่ง ป๊ัมรีดท่อจะเคล่ือนยา้ยตวัอยา่งท่ีกรอง
แลว้ไปยงัอุปกรณ์ปรับแรงดนัแบบคงท่ี ระหวา่งป๊ัมและตวักรอง วาลว์สามทิศทางอตัโนมติัจะเป่ากลบัตวักรองในจงัหวะ
สมํ่าเสมอเพื่อทาํความสะอาดตวักรอง วาลว์ท่อนํ้าท้ิงจะท้ิงของท่ีอยูใ่นภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้ ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 2 หรืออาจ
ติดตั้งตวักรองลงในถงัตวัอยา่งโดยตรงไดใ้นบางกรณี
โดยทัว่ไป เคร่ืองวเิคราะห์จะเป็นจุดควบคุมแผง หรืออาจใชตวัจบัเวลาท่ีติดตั้งอยูบ่นแผงโดยตรงเพื่อควบคุมแผงได้

ข้อมูลทัว่ไป
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รูปที ่2  แผงกรอง EZ-size

1   อากาศสาํหรับอุปกรณ์ 7   ภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้ 13   การเช่ือมต่อตวัอยา่งเขา้ (ลูปด่วน)

2   ตวัลดแรงดนั 8   การเช่ือมต่อตวัอยา่งท่ีกรองแลว้ (ไปยงัเคร่ือง
วเิคราะห์)

14   วาลว์ตวัอยา่งเขา้ท่ีปรับดว้ยมือ

3   วาลว์สามทางอตัโนมติั (การทาํความสะอาด
อตัโนมติั)

9   วาลว์ตวัอยา่งออกท่ีปรับดว้ยมือ 15   ตวักรอง

4   ป๊ัมรีดท่อ 10   ลูปด่วน 16   แคลมป์เพื่อถอดตวักรองออก
5   ช่องอากาศนํ้าลน้ 11   ส่วนเช่ือมต่อขาออกของตวัอยา่ง (ลูปด่วน)

6   จุดระบายนํ้าลน้ 12   วาลว์เบ่ียงปรับดว้ยมือ

3.2.2 การกรอง—EZ-size เฮฟวีด่วิตี ้(การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน)
EZ-size เฮฟวีดิ่วต้ีเป็นระบบกรองเฉพาะสาํหรับการยอ่ยสลายตวัอยา่งท่ีใชง้านร่วมกบัเคร่ืองวเิคราะห์ซีรีส์ EZ ได ้ดูราย
ละเอียดใน รูปท่ี 3 ระบบกรองท่ีใชง้านกบัตวัอยา่งประเภทเปียกจากการยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน เพื่อสร้างตวัอยา่งท่ี
ปราศจากของแขง็สาํหรับการวเิคราะห์ออนไลน ์แผงกรองท่ีใชง้านไดก้บัตวัอยา่งท่ีจดัการยาก เช่น โคลนและนํ้าเสีย ซ่ึงมีส่วน
ประกอบท่ีไม่ละลายอยูใ่นระดบัสูง คุณสมบติัหลกัของแผงกรองไดแ้ก่:

• การกรองตวัอยา่งท่ีทาํความสะอาดตวัเองไดซ่ึ้งมีรูเปิดหลายขนาด
• บอลวาลว์นิวแมติกขนาดใหญ่สาํหรับตวัอยา่งและนํ้าท้ิง
• การทาํความสะอาดอตัโนมติัพร้อมอากาศสาํหรับอุปกรณ์
• ความถ่ีในการทาํความสะอาดท่ีควบคุมโดยเคร่ืองวเิคราะห์

ข้อมูลทัว่ไป
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• การบาํรุงรักษานอ้ย

รูปที ่3  แผงกรอง EZ-size เฮฟวีด่วิตี ้(การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน)

1   วาลว์บอลสามทาง 6   วาลว์ขาเขา้ 11   วาลว์นํ้าลา้ง
2   การเช่ือมต่อตวัอยา่งท่ีกรองแลว้ (ไปยงัเคร่ือง

วเิคราะห์)
7   วาลว์ตวัอยา่ง 12   การเช่ือมต่อนํ้าลา้ง (ไปยงัเคร่ืองวเิคราะห์)

3   วาลว์สามทางอตัโนมติั (การทาํความสะอาด
อตัโนมติั)

8   การเช่ือมต่อตวัอยา่งเขา้ (SP), ท่อยดืหยุน่ OD
32 มม. (1,25 น้ิว)

13   ตวักรอง

4   ตวัลดแรงดนั 9   การเช่ือมต่อท่อนํ้าท้ิง, ท่อยดืหยุน่ OD 32 มม.
(1,25 น้ิว)

14   การเช่ือมต่อท่อนํ้าท้ิง, ท่อยดืหยุน่ 50 มม.
(1,97 น้ืว)

5   อากาศสาํหรับอุปกรณ์ 10   วาลว์ท่อนํ้าท้ิง

3.2.3 การกรอง—EZ-size เฮฟวีด่วิตี ้(นํา้เสีย)
EZ-size เฮฟวีดิ่วต้ีเป็นระบบกรองเฉพาะสาํหรับตวัอยา่งนํ้าเสียท่ีจดัการยากท่ีใชง้านร่วมกบัเคร่ืองวเิคราะห์ซีรีส์ EZ ได ้ดู
รายละเอียดใน รูปท่ี 4 ระบบกรองท่ีใชง้านกบัตวัอยา่งท่ีมีส่วนประกอบท่ีไม่ละลายอยูใ่นระดบัสูง (เช่น นํ้าเสีย) เพื่อสร้าง
ตวัอยา่งท่ีปราศจากของแขง็สาํหรับการวเิคราะห์ออนไลน ์คุณสมบติัหลกัของแผงกรองไดแ้ก่:

• การกรองตวัอยา่งท่ีทาํความสะอาดตวัเองไดซ่ึ้งมีรูเปิดหลายขนาด
• บอลวาลว์นิวแมติกขนาดใหญ่สาํหรับตวัอยา่งและนํ้าท้ิง
• การทาํความสะอาดอตัโนมติัพร้อมอากาศสาํหรับอุปกรณ์
• อุปกรณ์ปรับแรงดนัแบบคงท่ีเพื่อระดบัตวัอยา่งต่อเน่ืองและพร้อมใชง้านท่ีแรงดนัในสภาพแวดลอ้ม

ข้อมูลทัว่ไป
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• ความถ่ีในการทาํความสะอาดท่ีควบคุมโดยเคร่ืองวเิคราะห์
• การบาํรุงรักษานอ้ย

รูปที ่4  แผงกรอง EZ-size เฮฟวีด่วิตี ้(นํา้เสีย)

1   วาลว์ยอ้นกลบัอากาศ 7   วาลว์ท่อนํ้าท้ิง 13   วาลว์นํ้าลา้ง
2   ป๊ัมรีดท่อ 8   วาลว์ตวัอยา่ง 14   วาลว์ขาเขา้
3   ตวัลดแรงดนั 9   การเช่ือมต่อตวัอยา่งเขา้ (SP), ท่อยดืหยุน่ OD

32 มม. (1,25 น้ิว)
15   ตวักรอง

4   การเช่ือมต่อตวัอยา่งท่ีกรองแลว้ (ไปยงัเคร่ือง
วเิคราะห์)

10   การเช่ือมต่อท่อนํ้าท้ิง, ท่อยดืหยุน่ OD 32 มม.
(1,25 น้ิว)

16   การเช่ือมต่อท่อนํ้าท้ิง, ท่อยดืหยุน่ 50 มม.
(1,97 น้ืว)

5   การเช่ือมต่อท่อนํ้าท้ิงขนาด ¼ น้ิว OD 32 มม.
(1,25 น้ิว)

11   การเช่ือมต่อนํ้าลา้งภายนอก

6   อากาศสาํหรับอุปกรณ์ 12   วาลว์ท่อนํ้าท้ิง

3.2.4 ไมโครฟิลเทรช่ัน
ตวักรอง MicroSize ติดตั้งอยูใ่นชุดบฟัเฟอร์ตวัอยา่งท่ีเช่ือมต่อดว้ยลูปด่วนพร้อมจุดเกบ็ตวัอยา่ง ตวักรองมีแผน่เมมเบรน
สองแผน่ติดตั้งอยูบ่นเฟรมและส่วนประกอบการเติมอากาศ ป๊ัมรีดท่อสร้างแรงดนัเชิงลบ แรงดนัเชิงลบจะเคล่ือนตวัอยา่งจาก
ถงัตวัอยา่งไปยงัส่วนประกอบตวักรอง จากนั้นไปยงัภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้ เมมเบรนจะกาํจดัของแขง็ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่
0.04 µm ดูท่ี รูปท่ี 5 หรืออาจติดตั้งตวักรองลงในถงัตวัอยา่งโดยตรงไดใ้นบางกรณี
บันทกึ: หากติดตั้งตัวกรองลงในถงัตัวอย่างโดยตรง ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้ทิง้ให้เมมเบรนแห้งเป็นเวลานาน อาจเกิดการก่อตัวของแร่ธาตใุน
รูเมมเบรน และจะลดฟังก์ชันการกรองลงอย่างมาก ตรวจสอบว่าติดตั้งตัวกรองในตาํแหน่งท่ีถกูต้องแล้ว (เช่น ท่ีความลึกท่ีถกูต้องในถงั)

ข้อมูลทัว่ไป
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อากาศท่ีบีบอดัจะไหลอยา่งต่อเน่ืองผา่นส่วนประกอบการเติมอากาศสองส่วนท่ีดา้นล่างของตวักรอง ซ่ึงทาํใหเ้กิดกระแส
แปรปรวนบนพื้นผวิของเมมเบรน กระแสแปรปรวนจะกาํจดัของแขง็และทาํความสะอาดพื้นผวิเมมเบรน
บันทกึ: หากกระแสแปรปรวนในถงัตัวอย่างสูง การใช้การเติมอากาศอาจไม่มปีระโยชน์ ในบางสถานการณ์ การใช้◌่การเติมอากาศอาจ
ทาํให้เกิดตะกอนบนพืน้ผิวของเมมเบรนการกรอง และทาํให้เมมเบรนอุดตัน กรณีนี ้ต้องปิดการเติมอากาศ

รูปที ่5  แผงกรอง Microize

1   ตวัลดแรงดนั 5   ท่อนํ้าลน้ 9   การเช่ือมต่อตวัอยา่งออก (ตวักรอง)
2   อากาศสาํหรับอุปกรณ์ 6   การเช่ือมต่อตวัอยา่งท่ีกรองแลว้ (ไปยงัเคร่ือง

วเิคราะห์)
10   การเช่ือมต่ออากาศ (ตวักรอง)

3   สวติชเ์ร่ิม/หยดุ 7   จุดระบายนํ้าลน้ 11   ท่อนํ้าลน้
4   ช่องอากาศนํ้าลน้ 8   การเช่ือมต่อตวัอยา่งเขา้ 12   ช่องระบายอากาศ

3.2.5 Moduplex—ตวัเลือกมลัตแิชนเนล
Moduplex คืออุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งแผงการปรับสภาพตวัอยา่งและเคร่ืองวเิคราะห์ EZ และทาํใหร้ะบบเพิ่มสายตวั
อยา่งไดม้ากข้ึน การเช่ือมต่อสายตวัอยา่งสูงสุดแปดสายเขา้กบัเคร่ืองวเิคราะห์มีรุ่นและตวัเลือกต่างๆ ท่ีเลือกใชไ้ด ้ดูตวัอยา่ง
อุปกรณ์ Moduplex สองรุ่นท่ีแตกต่างกนัไดท่ี้ รูปท่ี 6

ข้อมูลทัว่ไป
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รูปที ่6  ตวัอย่างแผง Moduplex

1   การเช่ือมต่อตวัอยา่งไปยงัเคร่ืองวเิคราะห์ 3   สตรีมตวัอยา่ง 2 5   ท่อนํ้าลน้
2   สตรีมตวัอยา่ง 1 4   วาลว์การเลือกสตรีม 6   การเช่ือมต่อตวัอยา่งไปยงัเคร่ืองวเิคราะห์ (ท่ีมีวาลว์

บีบ)

3.3 ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บส่วนประกอบทั้งหมดแลว้ โปรดดูคู่มือการบรรจุหีบห่อท่ีใหม้า หากพบวา่ช้ินส่วนใดสูญหายหรือ
ชาํรุด โปรดติดต่อผูผ้ลิตหรือพนกังานขายทนัที

ข้อมูลทัว่ไป
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หัวข้อที ่4 การตดิตั้ง

อ ◌ั น ต ร า ย
 

อนัตรายหลายประการ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารส่วนน้ี

4.1 คาํแนะนําในการตดิตั้ง

ค ◌ํา เ ต ◌ื อ น
 

อนัตรายจากไฟ ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดรั้บการออกแบบมาสาํหรับใชก้บัของเหลวท่ีติดไฟได้

• ติดตั้งแผงในอาคาร ในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดจากอนัตราย
• ติดตั้งแผงใหอ้ยูใ่กลก้บัเคร่ืองวเิคราะห์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้
• อยา่ติดตั้งแผงใตแ้สงอาทิตยโ์ดยตรง
• ควบคุมใหค้วามแปรปรวนของอุณหภูมิอยูต่ ํ่าท่ีสุดเพื่อประสิทธิภาพการวดัท่ีดีข้ึน
• ตรวจสอบวา่มีระยะห่างเพียงพอสาํหรับการเดินท่อและต่อสายไฟฟ้า
• ตรวจสอบวา่สภาพแวดลอ้มมีสภาวะท่ีตรงตามขอ้กาํหนดในการทาํงาน ดูรายละเอียดใน รายละเอียดทางเทคนิค

ในหนา้ 5
• หากจาํเป็นตอ้งมีแรงดนัตวัอยา่งเชิงบวกท่ีขาเขา้ตวัอยา่งของเคร่ืองวเิคราะห์ (เคร่ืองวเิคราะห์ท่ีมีวาลว์ตวัอยา่งและไม่มี

ป๊ัมตวัอยา่ง) ใหติ้ดตั้งเคร่ืองวเิคราะห์ไวใ้ตจุ้ดเกบ็ตวัอยา่งของภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้เพื่อสร้างแรงดนัอุทกสถิตเชิงบวก

4.2 ตดิเคร่ืองวดักบัผนัง

ค ◌ํา เ ต ◌ื อ น
 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัยดึกาํแพงนั้นสามารถรับนํ้าหนกัได ้4 เท่าของอุปกรณ์

ค ◌ํา เ ต ◌ื อ น
 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล อุปกรณ์หรือส่วนประกอบมีนํ้าหนกัมาก ใหข้อความช่วยเหลือในการติดตั้งหรือเคล่ือน
ยา้ย

ติดตั้งอุปกรณ์ใหต้ั้งข้ึนและระนาบกบัพื้นผวิท่ีเรียบและตั้งตรง ตวัแผงมีรูขนาด 9 มม. ส่ีรูสาํหรับติดตั้งกบัผนงั โปรดดูขั้น
ตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่าง
บันทกึ: ผู้ใช้จะเป็นผู้จัดหาชิน้ส่วนติดตั้ง สกรู/ข้อต่อต้องเหมาะสมกับลกัษณะของผนัง/เพดาน และมคีวามสามารถในการพยงุท่ีเพียงพอ

• EZ-size: ก = 460 มม. (18.11 น้ิว); ส = 1130 มม. (44.49 น้ิว)
• Microsize: ก = 560 มม. (22.05 น้ิว); ส = 960 มม. (37.79 น้ิว)
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4.3 การตดิตั้งทางไฟฟ้า

อ ◌ั น ต ร า ย
 

อนัตรายหลายประการ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารส่วนน้ี

อ ◌ั น ต ร า ย
 

อนัตรายท่ีทาํใหเ้กิดการเสียชีวติจากกระแสไฟฟ้า ปลดระบบไฟจากอุปกรณ์ก่อนทาํการเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าเสมอ

ใชส้ายไฟท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟ VDC สาํหรับตวัจบัเวลาเขา้กบัเคร่ืองวเิคราะห์ โปรดดูเอกสารของเคร่ืองวเิคราะห์
ในบางกรณี หากมีการใชต้วัจบัเวลาเพื่อควบคุมแผง ใหจ่้ายไฟเขา้ไปท่ีตวัจบัเวลา ดูรายละเอียดใน ตั้งโปรแกรมตวัจบัเวลา
ในหนา้ 22

การตดิตั้ง
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4.4 ต่อท่อแผง

ข ◌้ อ ค ว ร ร ะ ว ◌ั ง
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

ตรวจสอบวา่ท่อขาเขา้ตวัอยา่งเขา้กนัไดก้บัความตอ้งการของตวัอยา่ง ดูรายละเอียดใน รายละเอียดทางเทคนิค ในหนา้ 5
บันทกึ: หากตัวอย่างไม่เสถยีร (เช่น เกิดปฏิกริยาการตกตะกอน) ให้เพ่ิมความถีข่องงานการบาํรุงรักษาเพ่ือให้ระบบกรองทาํงานได้ถกูต้อง

ใชก้ารเช่ือมต่อท่อนํ้าท้ิงเพื่อท้ิงตวัอยา่งส่วนเกิน ตรวจสอบวา่ความสามารถในการระบายนํ้าสูงกวา่การไหลของตวัอยา่งซ่ึง
ไหลผา่นแผงกรอง (ความสามารถในการทิ้งนํ้าท่ีแนะนาํคือสองเท่าของกระแสนํ้าท่ีเกบ็ตวัอยา่ง) ตรวจใหแ้น่ใจวา่ท่อระบาย
เปิดออกสู่อากาศและไม่มีแรงดนั การเช่ือมต่อช่องอากาศท่ีเปิดรับอากาศท่ีแรงดนัศูนยจ์าํเป็นสาํหรับภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้
อากาศสาํหรับอุปกรณ์จาํเป็นสาํหรับการทาํความสะอาดแผลโดยอตัโนมติั การตั้งค่าแรงดนัสาํหรับอากาศสาํหรับอุปกรณ์ตอ้ง
สูงกวา่แรงดนัของตวัอยา่ง ดูรายละเอียดใน รายละเอียดทางเทคนิค ในหนา้ 5 หากจาํเป็น ใหช้าํระลา้งแผงกรองดว้ยนํ้า
สะอาด (นํ้าประปาหรือนํ้าไหลผา่น) เพื่อทาํความสะอาดของแขง็ท่ีก่อตวัข้ึน โปรดดูรายละเอียดใน การบาํรุงรักษา
ในหนา้ 23

โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกบัการเช่ือมต่อท่อใน ภาพรวมของผลิตภณัฑ ์ในหนา้ 8
4.4.1 การเช่ือมต่อ EZ-size

1. ใชท่้อ BSP OD 1 น้ิว เพื่อต่อท่อขาเขา้และขาออกตวัอยา่งของลูปด่วน
2. ใชท่้อ Perfluoroalkoxy (PFA) or Polyethylene (PE) OD ขนาด 1/4 น้ิว เพื่อต่อตวัอยา่งเขา้สู่ตวักรอง
3. เช่ือมต่อท่อระบาย:

a. ใชท่้อ BSP OD 1 น้ิว เพื่อต่อท่อระบายสาํหรับตวัอยา่งไหลกลบัของลูปด่วน
b. ใชข้ั้วต่อตวัผูข้นาด 3/8 น้ิว และท่อ OD 3/8 น้ิว เพื่อต่อท่อระบายสาํหรับภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้ของตวัอยา่งท่ี

กรองแลว้
4. ใชข้ั้วต่อตวัผูข้นาด 3/8 น้ิว และท่อ OD 3/8 น้ิว เพื่อต่อการเช่ือมต่อช่องระบายอากาศของภาชนะที่มีท่อนํ้าลน้
5. ใชท่้อ Perfluoroalkoxy (PFA) or Polyethylene (PE) OD ขนาด 1/4 น้ิว เพื่อเช่ือมต่อท่ออากาศสาํหรับ

อุปกรณ์
บันทกึ: แรงดนัขาเข้าต้องอยู่ท่ี 6 บาร์ ตัวลดแรงดันท่ีติดตั้งอยู่บนแผงกรองจะลดแรงดันลงเหลือประมาณ 3 บาร์

6. ใชท่้อ BSP OD 1 น้ิว เพื่อต่อนํ้าลา้งเขา้กบัลูปด่วนของตวัอยา่งขาเขา้ (ไม่บงัคบั)

4.4.2 การเช่ือมต่อไมโครไซส์
1. ใชท่้อ Perfluoroalkoxy (PFA) or Polyethylene (PE) OD ขนาด 1/2 น้ิว เพื่อต่อท่อขาเขา้ตวัอยา่งกบั

แผง
2. ใชท่้อ Perfluoroalkoxy (PFA) or Polyethylene (PE) OD ขนาด 1/8 น้ิว เพื่อต่อตวัอยา่งเขา้สู่ตวักรอง
3. ใชท่้อ Perfluoroalkoxy (PFA) or Polyethylene (PE) OD ขนาด 1/4 น้ิว เพื่อต่อการเช่ือมต่อช่อง

ระบายอากาศบนตวักรอง
4. เช่ือมต่อท่อระบาย:

a. ใชท่้อ BSP OD 1 น้ิว เพื่อต่อท่อระบายสาํหรับตวัอยา่งไหลกลบัของลูปด่วน
b. ใชข้ั้วต่อตวัผูข้นาด 3/8 น้ิว และท่อ OD 3/8 น้ิว เพื่อต่อท่อระบายสาํหรับภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้ของตวัอยา่งท่ี

กรองแลว้
5. ใชข้ั้วต่อตวัผูข้นาด 3/8 น้ิว และท่อ OD 3/8 น้ิว เพื่อต่อการเช่ือมต่อช่องระบายอากาศของภาชนะที่มีท่อนํ้าลน้
6. ใชท่้อ Perfluoroalkoxy (PFA) or Polyethylene (PE) OD ขนาด 1/4 น้ิว เพื่อเช่ือมต่อท่ออากาศสาํหรับ

อุปกรณ์
บันทกึ: แรงดันขาเข้าต้องอยู่ท่ี 6 บาร์ ตัวลดแรงดันท่ีติดตั้งอยู่บนแผงกรองจะลดแรงดันลงเหลือประมาณ 3 บาร์

7. ใชท่้อ BSP OD 1 น้ิว เพื่อต่อช่องระบายอากาศกบัท่อนํ้าลน้

การตดิตั้ง
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การตดิตั้ง
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หัวข้อที ่5 การเร่ิมทาํงาน
สวมอุปกรณ์ป้องกนัท่ีระบุในแผน่ขอ้มูลความปลอดภยั (MSDS/SDS) ทาํตามขั้นตอนถดัไปเพื่อเร่ิมการทาํงานของแผง

1. ตรวจสอบวา่การเช่ือมต่อท่อทั้งหมดสมบูรณ์แลว้
2. ปิดวาลว์อากาศสาํหรับอุปกรณ์
3. ปิดวาลว์ท่อนํ้าท้ิง
4. ปิดวาลว์เบ่ียง
5. เปิดวาลว์ตวัอยา่งเขา้
6. เปิดวาลว์ตวัอยา่งออก
7. ตรวจสอบการเช่ือมต่อท่อนํ้าท้ิงทั้งหมด ตรวจสอบวา่การเช่ือมต่อท่อนํ้าท้ิงเปิดอยูแ่ละเปิดรับอากาศ
8. เปิดวาลว์ (ดา้นลูกคา้) สาํหรับตวัอยา่งไปยงัชุดการกรอง
9. หากตวัอยา่งไหลผา่นลูปของชุดการกรอง ใหปิ้ดวาลว์ตวัอยา่งออกเลก็นอ้ยเพื่อใหไ้ดแ้รงดนั 0.1 บาร์
10. เปิดแรงดนัของอากาศสาํหรับอุปกรณ์ และตั้งค่าแรงดนัท่ี 0.1 บาร์
11. ตรวจสอบการไหลของตวัอยา่งท่ีกรองแลว้
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การเร่ิมทาํงาน

20



หัวข้อที ่6 การทาํงาน

ค ◌ํา เ ต ◌ื อ น
 

อนัตรายจากไฟ ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดรั้บการออกแบบมาสาํหรับใชก้บัของเหลวท่ีติดไฟได้

6.1 ตั้งค่าวาล์วและแรงดนั
ระหวา่งการทาํงานตามมาตรฐาน วาลว์เบ่ียงและวาลว์นํ้าท้ิงของลูปด่วนจะปิดอยู ่วาลว์ตวัอยา่งเขา้จะเปิดอยา่งเตม็ท่ี และวาลว์
ตวัอยา่งออกจะปิดเลก็นอ้ย โปรดดู รูปท่ี 7 และ ตาราง 4 สาํหรับการตั้งค่าวาลว์ระหวา่งเง่ือนไขการทาํงานท่ีแตกต่างกนั
การอ่านค่าแรงดนับนตวัระบุแรงดนัตอ้งสูงเท่ากบั 0.1 บาร์ แรงดนัน้ีทาํใหมี้การไหลของตวัอยา่งสูง ซ่ึงป้องกนัของแขง็ก่อ
ตวั (อิงตามการใชง้าน) และป้องกนัสาหร่ายและแบคทีเรียเติบโตในภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้ (การลา้งออกสูงเกินไป) หาก
ของแขง็ในภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้ก่อตวัและอุดตนัท่อตวัอยา่ง ใหเ้พิ่มแรงดนัของตวักรองเพื่อเพิ่มการไหลของตวัอยา่งท่ีกรอง
แลว้ แรงดนัสาํหรับอากาศสาํหรับอุปกรณ์ในการทาํความสะอาดตวักรองตอ้งมีค่ามากกวา่การอ่านค่าแรงดนัอยา่งนอ้ยหา้เท่า
การตั้งค่าปกติของอากาศสาํหรับอุปกรณ์คือ 3 บาร์

รูปที ่7  การตั้งค่าวาล์ว

1   ส่วนเช่ือมต่อขาออกของตวัอยา่ง (ลูปด่วน) 4   การเช่ือมต่อตวัอยา่งเขา้ (ลูปด่วน) 7   ตวักรอง
2   วาลว์เบ่ียงปรับดว้ยมือ 5   วาลว์ตวัอยา่งเขา้ท่ีปรับดว้ยมือ 8   วาลว์ตวัอยา่งออกท่ีปรับดว้ยมือ
3   อากาศสาํหรับอุปกรณ์ 6   วาลว์ท่อนํ้าท้ิง

ตาราง 4  การตั้งค่าวาล์ว—ตาํแหน่ง
การทาํงาน A: ปกติ B: บํารุงรักษา C: ชําระล้างด้วยนํา้ การปิดระบบ

วาลว์ตวัอยา่ง (ลูกคา้) เปิด เปิด เปิด ปิด

วาลว์ตวัอยา่งเขา้ เปิด ปิด เปิด

วาลว์ตวัอยา่งออก ปิดเลก็นอ้ย ปิด ปิดเลก็นอ้ย
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ตาราง 4  การตั้งค่าวาล์ว—ตาํแหน่ง (ต่อ)
การทาํงาน A: ปกติ B: บํารุงรักษา C: ชําระล้างด้วยนํา้ การปิดระบบ

วาลว์เบ่ียง ปิด เปิด ปิด

วาลว์ท่อนํ้าท้ิง ปิด เปิด ปิด

6.2 ตั้งโปรแกรมตวัจบัเวลา
หรืออาจใชตวัจบัเวลาท่ีติดตั้งอยูบ่นแผงโดยตรงเพื่อควบคุมแผงได ้ตวัจบัเวลาจะอยูท่ี่วาลว์ตวัอยา่ง ทาํตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี
เพื่อเปล่ียนการตั้งค่าตวัจบัเวลา

1. ถอดสกรูฝาปิดออกเพื่อเขา้ถึงสวติช์
2. เปล่ียนสวติชเ์พื่อตั้งค่าตวัจบัเวลา การตั้งค่าพื้นฐานสาํหรับการกรองคือการทาํความสะอาดทุก 10 นาที ดูรายละเอียดใน 

รูปท่ี 8

รูปที ่8  ตั้งโปรแกรมตวัจบัเวลา

1   การเลือกฟังกช์นั 3   การตั้งค่าเวลา4 5   การเช่ือมต่อสายไฟหลกั (AC/DC)

2   การเลือกช่วงระยะเวลา 4   Power LED 6   การตั้งค่าสวติชพ์ื้นฐาน

4 ปรับเพื่อใหไ้ดก้ารตั้งค่าเวลาระหวา่ง tmin(–) และ tmax(+)

การทาํงาน
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หัวข้อที ่7 การบํารุงรักษา

ข ◌้ อ ค ว ร ร ะ ว ◌ั ง
 

อนัตรายหลายประการ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารส่วนน้ี

ข ◌้ อ ค ว ร ร ะ ว ◌ั ง
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี ปฏิบติัตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ทั้งหมด ใหเ้หมาะสมในการดาํเนินงานกบัสารเคมีนั้นๆ โปรดดูกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัไดท่ี้เอกสารขอ้มูลดา้นความ
ปลอดภยัฉบบัปัจจุบนั (MSDS/SDS)

ข ◌้ อ ค ว ร ร ะ ว ◌ั ง
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

7.1 กาํหนดการบํารุงรักษา
ตาราง 5 แสดงกาํหนดการปฏิบติังานบาํรุงรักษาท่ีแนะนาํ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสถานท่ีและสภาพการทาํงานอาจทาํใหค้วามถ่ีใน
การปฏิบติังานบางอยา่งเพิ่มข้ึน

ตาราง 5   กาํหนดการบํารุงรักษา
งาน 1 วนั 7 วนั 30 วนั 90 วนั 365 วนั ตามความจาํเป็น

ตรวจสอบการร่ัวไหลและความขดัขอ้ง ในหนา้ 23 X X

ตรวจสอบแรงดนั ในหนา้ 23 X X

ลา้งแผงดว้ยนํ้า ในหนา้ 24 X

ทาํความสะอาดและเปลี่ยนตวักรอง ในหนา้ 24 X

เปล่ียนท่อ (ไม่บงัคบัหากมีการปนเป้ือนก่อตวัท่ีผนงัของท่อ) X

เปล่ียนท่อป๊ัมรีดท่อ (หากจาํเป็น) X

เปล่ียนท่อวาลว์บีบ (หากจาํเป็น) X

7.2 ตรวจสอบการร่ัวไหลและความขดัข้อง
1. ตรวจสอบหาการร่ัวไหลในส่วนประกอบทั้งหมดในแผง ขอ้ต่อ และสายทั้งหมด ตรวจสอบวา่การเช่ือมต่อแน่นหนาและ

ไม่มีการร่ัวไหล
2. ตรวจสอบหาความเสียหายทางกายภาพในสายและท่อทั้งหมด เปล่ียนหากจาํเป็น
3. ตรวจสอบการเช่ือมต่อท่อแรงดนัอากาศ ตรวจสอบวา่แรงดนัอากาศถูกตอ้ง

7.3 ตรวจสอบแรงดนั
ตรวจสอบการอ่านค่าแรงดนั ตรวจสอบวา่แรงดนัเป็นไปตามระดบัท่ี รายละเอียดทางเทคนิค ในหนา้ 5
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7.4 ล้างแผงด้วยนํา้
ใชน้ํ้ าประปาหรือนํ้าไหลผา่นเพื่อชาํระลา้งแผงกรอง และทาํความสะอาดส่ิงปนเป้ือนและของแขง็จากแผง ดูรายละเอียดใน ตั้ง
ค่าวาลว์และแรงดนั ในหนา้ 21

7.5 ทาํความสะอาดและเปลีย่นตวักรอง

อ ◌ั น ต ร า ย
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี ปฏิบติัตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ทั้งหมด ใหเ้หมาะสมในการดาํเนินงานกบัสารเคมีนั้นๆ โปรดดูกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัไดท่ี้เอกสารขอ้มูลดา้นความ
ปลอดภยัฉบบัปัจจุบนั (MSDS/SDS)

อ ◌ั น ต ร า ย
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี กรดท่ีใชส้าํหรับทาํความสะอาดมีฤทธ์ิกดักร่อน อยา่ลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัท่ี
เหมาะสม หากใชก้รดในการทาํความสะอาด

ก่อนทาํความสะอาดหรือเปล่ียนส่วนประกอบของตวักรอง ใหต้รวจสอบวา่ปิดวาลว์มือสาํหรับลูปตวัอยา่งแลว้หรือไม่
นอกจากน้ี ใหต้รวจสอบความปลอดภยัทางเคมีและกายภาพของนํ้าเสียภายในส่วนประกอบของตวักรองดว้ย ใชเ้ส้ือผา้ป้องกนั
แวน่ครอบตานิรภยั และถุงมือขณะเปล่ียนส่วนประกอบของตวักรอง

1. ปิดอากาศสาํหรับอุปกรณ์
2. ปิดการทาํงานของป๊ัม
3. เปิดวาลว์เบ่ียง
4. ปิดวาลว์ตวัอยา่งเขา้และตวัอยา่งออก (ลูปด่วน)
5. เปิดวาลว์ท่อระบายเพื่อระบายนํ้าออกจากตวักรอง
6. เปิดท่ียดึตวักรอง
7. ถอดตวักรองออก
8. ทาํความสะอาดตวักรอง

a. EZ-size และ Microsize: ใชน้ํ้ าและฟองนํ้าเพื่อทาํความสะอาดเมมเบรนของตวักรอง
บันทกึ: หากจาํเป็น ให้เพ่ิมความถีใ่นการบาํรุงรักษาและทาํความสะอาดตัวกรองด้วยกรด ใช้สารละลายกรดซิตริก (20%)
เพ่ือทาํความสะอาดด้านนอกของเมมเบรน เทสารละลายกรดซิตริก 0.2% ผ่านตัวกรอง (n) เพ่ือทาํความสะอาดเมมเบรน

9. ติดตั้งตวักรองกลบัเขา้ไปในท่ียดึตวักรอง หากจาํเป็น ใหติ้ดตั้งตวักรองใหม่ ตรวจสอบวา่ติดตั้งโอริงและซีลยางสีเขียว
อยา่งถูกตอ้งแลว้

10. เปิดวาลว์เพื่อแกไ้ขตาํแหน่ง
11. เปิดอากาศสาํหรับอุปกรณ์

7.6 เปลีย่นท่อป๊ัมตวัอย่าง (EZ-size และ Microsize เท่าน้ัน)
เปล่ียนท่อ Norprene® ในหวัป๊ัมทุกส่ีเดือน

1. หยดุการทาํงานของป๊ัม
2. ถอดสกรูหวัป๊ัมออกทั้ง 4 ตวั
3. เปิดหวัป๊ัม
4. เปล่ียนท่อ ตรวจสอบวา่ใชท่้อขนาดเดียวกนั
5. ปิดหวัป๊ัม แลว้หมุนใบพดัก่อนจะเช่ือมต่อหวัป๊ัมเขา้กบัป๊ัม

การบํารุงรักษา
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7.7 ทาํความสะอาดท่อระบาย
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายภายนอกไม่มีการอุดตนั ทาํความสะอาดหากจาํเป็น

7.8 เปลีย่นท่อป๊ัมรีดท่อ
ป๊ัมรีดท่อใชส้าํหรับ:

• ระบายและลา้งภาชนะใส่สารวเิคราะห์
• เติมสารทาํความสะอาด สารตรวจสอบ และตวัอยา่ง
• ระบายตวัอยา่งส่วนเกินออกเม่ือใชเ้ป็นระบบปรับระดบั

ป๊ัมรีดท่อมีมอเตอร์และหวัป๊ัมรีดท่อ เปล่ียนป๊ัมรีดท่อเป็นประจาํเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเคร่ืองวเิคราะห์ โปรดดูขั้นตอนท่ี
แสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่าง
บันทกึ: เม่ือกระบวนการเสร็จส้ิน ให้เปิดป๊ัมเพ่ือตรวจสอบว่าป๊ัมทาํงานถกูต้อง

การบํารุงรักษา
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7.9 ปิดระบบแผง
ก่อนการปิดระบบแผงการปรับสภาพตวัอยา่ง ใหช้าํระลา้งระบบทั้งหมดดว้ยนํ้าสะอาด (นํ้าประปา) ดูรายละเอียดใน ตั้งค่า
วาลว์และแรงดนั ในหนา้ 21

การบํารุงรักษา
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หัวข้อที ่8 ช้ินส่วนอะไหล่และอปุกรณ์เสริม

ค ◌ํา เ ต ◌ื อ น
 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล การใชช้ิ้นส่วนท่ีไม่ไดรั้บการอนุญาตอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ของบุคคล ความเสียหาย
ของเคร่ืองมือ หรือการทาํงานผดิพลาดของอุปกรณ์ ช้ินส่วนทดแทนในส่วนน้ีไดรั้บการรับรองโดยผูผ้ลิต

บันทกึ: หมายเลขผลิตภณัฑ์และส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามภมิูภาคท่ีจัดจาํหน่าย ติดต่อตัวแทนจาํหน่ายหรือไปท่ีเวบ็ไซต์ของ
บริษทัเพ่ือดขู้อมลูการติดต่อ

โปรดดูเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตเพื่อหาช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมตามหมายเลขของเคร่ืองวเิคราะห์
ช้ินส่วนอะไหล่

คาํอธิบาย จาํนวน หมายเลขสินค้า

วาลว์บีบ NC, ID 4.8 มม. OD 7.9 มม., 24 VDC อยา่งละหน่ึง APPAA0010001 

มอเตอร์ความเร็วคงท่ี 96 rpm, 24 VDC อยา่งละหน่ึง APPAZ0000411 

มอเตอร์ความเร็วคงท่ี 48 rpm, 24 VDC อยา่งละหน่ึง APPAZ0000410 

หวัป๊ัม ขนาด 17 อยา่งละหน่ึง APPAB0011305 

หวัป๊ัม ขนาด 16 อยา่งละหน่ึง APPAB0011200 

ท่อ ขนาด 16, Norprene 15 ม. APPAB0011600 

ท่อ ขนาด 17, Norprene 15 ม. APPAB0011905 

วาลว์บีบท่◌้อ ID 4.8 มม. OD 7.9 มม. 15 ม. APPAO0001700 

3WV 24Vdc, PP, FKM, 4 บาร์, 80°C, 1/4"G อยา่งละหน่ึง APPAA0000600 

ตวัจ่าย/6000, 25 mL อยา่งละหน่ึง APPAZ0017200 

วาลว์/24000/6000/1000 อยา่งละหน่ึง APPAI0000300 

หลอดดูดยา/6000, 25 mL อยา่งละหน่ึง APPAI0000700 

ตวัลดอากาศ, 0.3 ถึง 10 บาร์, 1/4 อยา่งละหน่ึง APPAH0010010 

EZ-Size/2 ส่วนประกอบตวักรอง, 50 µm 50 มม., SS316L อยา่งละหน่ึง APPAZ0060004 

EZ-Size/2 ส่วนประกอบตวักรอง, 100 µm 50 มม., SS316L อยา่งละหน่ึง APPAZ0060005 

EZ-Size/2 ส่วนประกอบตวักรอง, 200 µm 50 มม., SS316L อยา่งละหน่ึง APPAZ0060006 

EZ-Size/2 ส่วนประกอบตวักรอง, 500 µm 50 มม., SS316L อยา่งละหน่ึง APPAZ0060007 

EZ-Size/2 ส่วนประกอบตวักรอง, 1000 µm 50 มม., SS316L อยา่งละหน่ึง APPAZ0060008 

EZ-Size/2 ส่วนประกอบตวักรอง, 100 µm 90 มม., SS316L อยา่งละหน่ึง APPAZ0060115 

EZ-Size/2 ส่วนประกอบตวักรอง, 200 µm 90 มม., SS316L อยา่งละหน่ึง APPAZ0060116 

EZ-Size/2 ส่วนประกอบตวักรอง, 500 µm 90 มม., SS316L อยา่งละหน่ึง APPAZ0060117 

EZ-Size/2 ส่วนประกอบตวักรอง, 1000 µm 90 มม., SS316L อยา่งละหน่ึง APPAZ0060118 

ตวักรอง, ID 32 มม. ย. 34 ซม., 10 µm อยา่งละหน่ึง APPAT0000100 

ตวักรอง, ID 32 มม. ย. 34 ซม., 50 µm อยา่งละหน่ึง APPAT0000105 

ตวักรอง, ID 32 มม. ย. 34 ซม., 100 µm อยา่งละหน่ึง APPAT0000200 

ตวักรอง, ID 32 มม. ย. 34 ซม., 200 µm อยา่งละหน่ึง APPAT0000300 

ตวักรอง, ID 32 มม. ย. 34 ซม., 1000 µm อยา่งละหน่ึง APPAT0000301 
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ช้ินส่วนอะไหล่ (ต่อ)

คาํอธิบาย จาํนวน หมายเลขสินค้า

ตวักรอง, ID 32 มม. ย. 34 ซม., 2000 µm อยา่งละหน่ึง APPAT0000302 

ตวักรอง, ID 32 มม. ย. 34 ซม., 2 มม. 0.1 มม. อยา่งละหน่ึง APPAT0000303 

โอริง VITON 40×1.5 มม. อยา่งละหน่ึง APPAP0000200 

ท่อ, OD 1/8", PFA 15 ม. APPAO0000200 

ท่อ PFA OD 1/4" 15 ม. APPAO0000300 

ท่อ PE OD 1/4" 15 ม. APPAO0001600 

โมดูลเมมเบรนไมโครไซส์ อยา่งละหน่ึง APPAT0000800 

ท่อเติมอากาศ, OD 10.1 มม. ID 4.5 มม., PTFE อยา่งละหน่ึง APPAT0000500 

โมดูลเมมเบรนไมโครไซส์ อยา่งละหน่ึง APPAZ0060020 

MC NPT1/4" - ท่อ OD 1/8" อยา่งละหน่ึง APPAN0054005 

T 3/8"NPT - ท่อ PP OD 3/8" x 2 อยา่งละหน่ึง APPAN0056305 

MC NPT1/4" - ท่อ PP OD 1/4" อยา่งละหน่ึง APPAN0055005 

MC NPT1/8" - ท่อ OD 1/8" อยา่งละหน่ึง APPAN0054000 

2W PnV PFA, NC, 1/4" อยา่งละหน่ึง APPAA0000620 

3W BallV , SS, 1/4"NPT F อยา่งละหน่ึง APPAA0000608 

ตวัจบัเวลาสาํหรับวาลว์ 24 VDC อยา่งละหน่ึง APPAA0000700 

ภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้, 1 สตรีม, D20 60 mL, PMMA อยา่งละหน่ึง APPAJ0010321 

2WV 3/8" 24Vdc / 9w อยา่งละหน่ึง APPAA0000630 

อุปกรณ์เสริม
คาํอธิบาย หมายเลขสินค้า รูปภาพ

วาลว์นํ้าลา้งภายนอกหรือวาลว์ยอ้นกลบั, วาลว์ 3 ทาง, PP, FKM, 4 บาร์, 80 °C, 1/4"G, 24 VDC APLA0000600 

วาลว์นํ้าลา้งภายนอก, วาลว์ 2 ทาง, 3/8", 9 W, 24 VDC APLA0000630 

ช้ินส่วนอะไหล่และอปุกรณ์เสริม
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คาํอธิบาย หมายเลขสินค้า รูปภาพ

โมดูลตวัจบัเวลา, 24 VDC (ใชก้บั APLA0000600 เพื่อกระบวนการยอ้นกลบัอตัโนมติั) APLA0000700 

วาลว์บีบ ฟังกช์นัการดูดนํ้าท้ิงของภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้, NC, ID 4.8 มม., OD 7.9 มม., 24 VDC APLA0010001 

วาลว์บีบ ตวัเลือกมลัติสตรีม, NC, ID 1.57 มม., OD 3.2 มม., 24 VDC APLA0010115 

มอเตอร์ป๊ัมการกรอง 6 W, 1200 rpm 24 VDC APLB0010101 

ชุดอุปกรณ์กวนสาร 8x105 H70 D22-19, แผน่กวนสารภายนอก (มีตวัเลือกจาํนวนและตาํแหน่งท่ีแตก
ต่างกนัใหเ้ลือก)

APLZ0006311 

ระบบ ZeroCarb, 24 VDC, CO2 และการกาํจดัความช้ืนสาํหรับอากาศสาํหรับอุปกรณ์ APLH0001200 

ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริม
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ช้ินส่วนอะไหล่และอปุกรณ์เสริม
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