
ยี่ห้อ
รุ่น

ชนิด
ขนาด/ความจุ

คุณลกัษณะทางเทคนคิ PURELAB Option-S7 PURELAB Classic DI 

Reverse Osmosis (RO) -
Recommended < 30
µS/cm

Total Dissolved Solids 1400 µS/cm max. -
Free Chlorine 0.5 ppm max. 0.05 ppm max.
Heavy Metals 0.05 ppm max. -
Silica 30 ppm max. 2 ppm max.

TOC -
Recommended 50 ppb
max.

Carbon Dioxide - 30 ppm max.

Temperature 1-35 ๐C
1-40 ๐C –Recommended

10-15 ๐C
Flow rate (maximum
requirement)

78 l/hr 130 l/hr

Drain Requirements (gravity 
fall with air gap) Maximum 
during Service

70 l/hr Up to 2 l/min

อื่นๆ:

ELGA

Type II, Type I

ข้อมูลจ าเพาะ 
(specification)

คู่มือการใช้งาน 
(Instruction manual)

1. ขอ้มลูเครื่องมอื (Equipment Information)
ข้อมูลจ าเพาะ (Specification)

รูปเครื่องมือ 
(Equipment Picture)

ชื่อเครื่องมือ  
(Equipment Name)

รหัสเครื่องมือ
(Equipment Code)

PURELAB Option S7, PURELAB Classic DI

เคร่ืองผลิตน  าบริสุทธิ์คุณภาพสูง



ขั้นตอน

- เปิดสวทิช์หลัก (main power) หมายเลข 1
- เปิดก๊อกน  าหมายเลข 2 เพือ่ไล่ตะกอนและส่ิงสกปรกทีค้่างอยู่ภายในท่อประปา เมื่อตะกอนหมดแล้วปิดก็อกน  าหมายเลข 2
- เปิดก๊อกน  าหมายเลข 3 เพือ่ให้น  าเข้าสู่ถังเก็บน  าก่อนเข้าเคร่ือง
- เปิดสวทิช์ด้านข้างของเคร่ือง PURELAB Option-S  แล้วกดปุม่ power ทีอ่ยู่บริเวณด้านขวาตอนบน 
(สัญลักษณ์ •) หน้าจอเคร่ืองปรากฎค่า 15.0 MW.cm

ค าอธิบาย/รายละเอียด

- เปิดสวทิช์ด้านข้างของเคร่ือง PURELAB Classic แล้วกดปุม่ power ทีอ่ยู่บริเวณด้านขวาตอนบน (สัญลักษณ์
•) หน้าจอเคร่ืองปรากฎค่า 18.2 MW.cm

- เปิดก็อกถังเก็บน  าเมื่อต้องการใช้น  า ในกรณีทีต้่องการน  าทีม่ีความบริสุทธิ์คุณภาพสูงมีส่ิงปนเปือ้นต่ า ให้ใช้
น  าของเคร่ือง PURELAB Classic โดยการกดปุม่แล้วหมุนปุม่ไปด้านหลังเพือ่เปิดน  า กดปุม่ซ  าเมื่อต้องการปิดน  า

ส่วนต่างๆของเครื่องและหน้าทีก่ารท างาน (Working part)

2. ขัน้ตอนการใชเ้ครื่องมอื (Operation Procedure)

วธิกีารใช้
การเปิดเคร่ือง

- กดปุม่ power เคร่ือง PURELAB Classic แล้วปิดสวทิช์ด้านข้าง 
- กดปุม่ power เคร่ือง PURELAB Option-S แล้วปิดสวทิช์ด้านข้าง
- ปิดก็อกน  าหมายเลข 3  
- ปิดสวทิช์หลักหมายเลข 1     

การปิดเคร่ือง

- การเตือนคุณภาพน  า จะปรากฏขึ นเมื่อคุณภาพน  าลดต่ าลงจากค่าทีค่วรจะเป็นหรือค่าทีตั่ งไว ้โดยคุณภาพน  าจะกระพริบและมี
เคร่ืองหมายกากบาททับทีสั่ญลักษณ์กระด่ิง เพือ่ท าการปิดเสียงให้กดทีปุ่ม่  หากคุณภาพน  าอยู่ในสภาวะทีย่อมรับได้อย่างจ ากัดให้ท าการ
เปล่ียน ion-exchange pack

หลังการใช้



ด้าน

จ านวนปีทีรั่บประกัน :
ปีทีซื่ อ :
ชื่อบริษัทจัดจ าหน่าย :
เบอร์ติดต่อ :

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

หมายเลขครุภัณฑ์:
รหัสคู่มือฉบับเต็ม:
รหัสคู่มือฉบับย่อ:

-
2550

บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด
(622)718-3333, 718-3590

0 464 2053

หน่วยงานใช้งานอุปกรณ์ (User Team)
กลุ่มวเิคราะห์และตรวจสอบ

4. การแก้ไขขอ้ขดัขอ้ง (Trouble and Solution)
ข้อมูลการรับประกัน (Warranty)

3. ขอ้ควรปฏบิัตใินการใชง้าน (Operation Guidance)

- การบ ารุงรักษาและท าความสะอาดทัว่ไป ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบเคร่ืองมือหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึก
สภาวะหน้าเคร่ืองค่าความต้านทานไฟฟ้า และอุณหภูมิน  าทุกวนั เพือ่ใช้ข้อมูลในการตรวจดูความผิดปกติของ
คุณภาพน  า ผู้มีสิทธใิช้เคร่ืองมือต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแล  หลังจากติดตั งเคร่ืองแล้วระบบจะท างานอัตโนมัติ
 และจะส่งสัญญาณเตือนสภาวะผิดปกติ

ด้านการท าความสะอาด
และการดูแลรักษาเคร่ือง 
(Cleaning and 
Maintenance)

ข้อควรปฏิบัติ

- ควบคุมและเฝ้าระวงัเคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้านความปลอดภัย 
(Safety)

-
-

หน่วยงานดูแลอุปกรณ์ (Maintenance Team)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน

5. ขอ้มลูอ่ืน ๆ (Miscellaneous)
เอกสารอ้างอิง (Reference)

0-202-3902

สอพ.กพร.3695/002/0001/0001/2550


