อะวิด

อุปกรณประกอบและอะไหล

ก๊ อกผสมยืนอาบระบบเทอร์ โมสแตทติกพร้ อมชุดฝั กบัวสายอ่ อนและชุดฝั กบัวก้ านแข็ง

ก๊ อกผสมยืนอาบระบบเทอร์ โมสแตทติกพร้ อมชุดฝั กบัวสายอ่ อนและชุดฝั กบัวก้ านแข็ง

ข้ อมูลในคูม่ ือนี �มาจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดที�มีอยูใ่ นช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี�ยนแปลงข้ อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ที�มีอยูโ่ ดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
คูม่ ือนี �มีข้อมูลสําคัญ โปรดมอบเอกสารให้ กบั เจ้ าของผลิตภัณฑ์

เงื�อนไขการใช้ งาน
3006148

1. แรงดันนํ �าไม่ตํ�ากว่า 0.05 เมกะปาสคาล (0.5 บาร์ )
2. ค่าแรงดันคงที�ของนํ �าร้ อนและนํ �าเย็นแนะนําที� 0.3 เมกะปาสคาล (3 บาร์ )
3. หากแรงดันนํ �ามีคา่ มากกว่า 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์ ) ให้ ใช้ ตวั ลดแรงดันนํ �า
4. อุณหภูมินํ �าร้ อนตํ�าสุดที� 50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุดที� 80 องศาเซลเซียส
5. ค่าอุณหภูมินํ �าร้ อนแนะนําที� 65 องศาเซลเซียส (ประหยัดพลังงาน)
6. ช่วงการตั้งค่าประมาณ 20 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส
7. จํากัดอุณหภูมิเพื�อความปลอดภัยที� 37 องศาเซลเซียส
8. ค่าอุณหภูมินํ �าสูงสุดที� 50 องศาเซลเซียส
9. อุณหภูมิสงู สุดสําหรับฝั กบัวสายอ่อนและฝั กบัวก้ านแข็งที� 60 องศาเซลเซียส โปรดเก็บฝั กบัว, หัวฝั กบัว และก้ านฝั กบัว ให้ หา่ งจาก
เครื� องทําความร้ อน ซึง� อาจทําให้ ผลิตภัณฑ์เสียหายหรื อผู้ใช้ งานได้ รับบาดเจ็บ
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ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
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**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)
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130

400

3004741
1243885**

1041450
1240268**

831752
3021191
870992

3019692

1228257
1240269**

1170944**

1199580
1243882

ระยะการติดตัง�

G1/2˝

97389T-9

1

ข้ อแนะนําการใช้ งาน
หมุนมือบิดด้ านซ้ ายเพื�อเปิ ดนํ �า หมุนมือบิดเปลี�ยนทางนํ �าไปที�เครื� องหมายฝั กบัวสายอ่อน เพื�อให้ นํ �าไหลจากฝั กบัวสายอ่อน
หมุนมือบิดเปลี�ยนทางนํ �าไปที�เครื� องหมายหัวฝั กบัวก้ านแข็ง เพื�อเปิ ดใช้ งานหัวฝั กบัวก้ านแข็ง หมุนไปที�เครื� องหมายปากก๊ อกนํ �าจะไหล
จากปากก๊ อก
ค่อยๆ หมุนตัวปรับอุณหภูมิ (มือบิดด้ านขวามือ) เพื�อปรับอุณหภูมินํ �า จํากัดการปรับอุณหภูมิไว้ ที� 37 องศาเซลเซียส เพื�อความปลอดภัย
หากต้ องการปรับอุณหภูมิให้ สงู ขึ �น ให้ กดปุ่ มที�มือบิดปรับอุณหภูมิพร้ อมหมุนทวนเข็มนาฬิกา

อะวิด

อุปกรณประกอบและอะไหล
97389T-9

ก๊ อกผสมยืนอาบระบบเทอร์ โมสแตทติกพร้ อมชุดฝั กบัวสายอ่ อนและชุดฝั กบัวก้ านแข็ง

การติดตัง�
วิธีตดิ ตัง� ก๊ อกนํา�
1

นํ �าเย็น

77420
1030624

ในการติดตัง� ผู้ตดิ ตังต้
� องติดเกลียวตัวเมียขนาด
G1/2″(1) สองตัวในระนาบแนวนอนบนผนัง
ห่างกันระยะ 150 มม.

นํ �าร้ อน

1250134**
1249837**

เปิ ดวาล์วนํ �าทําความสะอาดท่อนํ �าดี
เพื�อขจัดเศษสิง� สกปรกต่างๆ

1196610

พันเทปพันเกลียวบนเกลียวข้ อต่อ(2)
ติดตังเกลี
� ยวข้ อต่อทังสองเข้
�
ากับท่อนํ �าร้ อนและ
นํ �าเย็น

2

ม.

ม
150

①

1225089**

870992
1196609**

1061576

1121285
1196621**

ปรับให้ ระยะจากจุดศูนย์กลางระหว่างข้ อต่อ
ทังสองห่
�
างกัน 150 มม.
ข้ อต่อทังสองต้
�
องอยูใ่ นระนาบแนวนอนและยื�น
พ้ นผนังประมาณ 23 ถึง 33 มม.

1236750**

832751

79680

77420

1268608**

1046290

3010955-A**
1248781**

2

สวมตัวกรอง(3) เข้ ากับเกลียวข้ อต่อ
แล้ วเลื�อนฝาครอบ(4) เข้ ากับ
นอตของก๊ อกนํ �า(5)

3
4

6

ให้ ทางนํ �าออกของก๊ อกนํ �า(6) อยูด่ ้ านบน
ประกอบนอตของก๊ อกนํ �าเข้ ากับเกลียวข้ อต่อ
แล้ วขันให้ แน่น

5

832751

กดฝาครอบให้ ชิดเข้ ากับผนัง

1196628
870921

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)
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7

เครื� องหมายจุด
ร่อง

7

ข้ อสังเกต: อย่าหมุนกระบอกวาล์วขณะติดตังกลั
� บ
หากไม่ระมัดระวัง แล้ วหมุนกระบอกวาล์วผิดจากตําแหน่งเดิม
จะต้ องปรับกระบอกวาล์วให้ ได้ คา่ ตามเดิม โดยตรวจสอบว่า
เครื� องหมายจุดอยูแ่ นวระนาบเดียวกับร่อง
หรื อเริ� มขันตอนการตรวจสอบและการตั
�
งค่
� าไปทีละขันตอน
�

8

วิธีตดิ ตัง� ชุดหัวฝั กบัวก้ านแข็ง
9

10

ประกอบชุดหัวฝั กบัวก้ านแข็ง(12) ที�จะทําการติดตังเข้
� ากับ
ก๊ อกนํ �า เพื�อกําหนดตําแหน่งติดตังฐานรอง(8)
�
ประกอบท่อข้ อต่อ(11) เข้ ากับฐานรอง
(ข้ อสังเกต: เครื� องหมายลูกศรที�ฐานรองต้ องชี �ขึ �น)
แล้ วขันสกรู(14) ให้ แน่น ให้ ปลายอีกด้ านของท่อข้ อต่อ
ต่อเข้ ากับท่อคํ �า(13) ของชุดหัวฝั กบัวก้ านแข็ง

13

11
14

รูปที� 5

15

สวมแหวนรอง(16) เข้ ากับทางนํ �าออกของก๊ อกนํ �า(6)
ประกอบชุดหัวฝั กบัวก้ านแข็งเข้ ากับทางนํ �าออกของก๊ อก
ให้ ชดุ หัวฝั กบัวก้ านแข็งตังตรงและขนานไปกั
�
บผนัง
แล้ วใช้ ดนิ สอทําเครื� องหมายรูของฐานรอง
ถอดชุดหัวฝั กบัวก้ านแข็งและท่อข้ อต่อออก (ข้ อสังเกต:
อย่าทําสกรูหล่นหาย)

ประกอบสลักเกลียวและตัวปรับอุณหภูมิ
(โดยไม่หมุนแกนวาล์ว) ให้ อยูแ่ นวระนาบเดียวกับหมายเลข 37
และเครื� องหมายจุด

12

ยึดมือบิดด้ วยสกรู แล้ วสวมปุ่ มปิ ดมือบิดกลับตามเดิม

17

เจาะรูบนผนังตําแหน่งที�จะติดตังฐานรอง
�
ให้ มีขนาดตาม
เส้ นผ่าศูนย์กลางของพุก(7) สวมพุกลงในรู ยึดฐานรองด้ วย
สกรู(9) (ข้ อสังเกต: เครื� องหมายลูกศรที�ฐานรองต้ องชี �ขึ �น)

6

16

รูปที� 6

③

การดูแลรักษาและทำความสะอาด
สําหรับทุกพื �นผิว: ทําความสะอาดด้ วยนํ �าสบูอ่ อ่ นๆ ล้ างทําความสะอาด และเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
ส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดห้ องนํ �า เป็ นต้ น ซึง� อาจจะเกิดความเสียหายกับพื �นผิว
ผลิตภัณฑ์ได้ จงึ ไม่แนะนําให้ ใช้ ในการทําความสะอาด
ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดั กร่อน

ตรวจสอบว่า แหวนรอง(16) อยูบ่ นทางนํ �าออกของก๊ อก
จากนันติ
� ดตังท่
� อข้ อต่อและฝาครอบ(10) เข้ ากับท่อคํ �า
ของชุดหัวฝั กบัวก้ านแข็ง ประกอบชุดหัวฝั กบัวก้ านแข็งเข้ ากับ
ก๊ อกนํ �า เลื�อนท่อข้ อต่อเข้ ากับฐานรอง แล้ วขันสกรู
ด้ วยประแจหกเหลี�ยม(15) ขันสกรูจนฝาครอบชิดกับผนัง
ตรวจสอบว่า ชุดหัวฝั กบัวก้ านแข็งขนานกับผนัง และทางนํ �า
ของหัวฝั กบัวหันหน้ าออก ประกอบท่อข้ อต่อและตัวคํ �า
ด้ วยสกรู แล้ วขันสกรูด้วยประแจหกเหลี�ยม
ขันสกรู(17) ด้ วยประแจหกเหลี�ยม
วิธีตดิ ตัง� ฝั กบัวสายอ่ อน

22

ตรวจสอบว่ามือบิดปรับทางนํ �า(19)
อยูใ่ นตําแหน่งใช้ งานฝั กบัวสายอ่อน
เปิ ดนํ �าร้ อนและนํ �าเย็นทําความสะอาดท่อนํ �าดี
เพื�อขจัดเศษสิง� สกปรกต่างๆ ก่อนติดตังฝั
� กบัวสายอ่อน(18)

18
24
23

สวมแหวนกรอง(23) เข้ ากับข้ อต่อของสายฝั กบัว(20)
ประกอบสายฝั กบัวพร้ อมฝั กบัวสายอ่อนเข้ ากับข้ อต่อ(21)
ขันทุกข้ อต่อให้ แน่น ข้ อสังเกต: อย่าขันข้ อต่อแน่นจนเกินไป

20
19

21

④

ติดตังวาล์
� วกันนํ �าไหลย้ อนกลับ(24) เข้ ากับทางนํ �าเข้ าของ
ฝั กบัวสายอ่อน หากจําเป็ น
แขวนฝั กบัวสายอ่อนเข้ ากับขอแขวนฝั กบัว (22)
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3

วิธีตดิ ตัง� หัวฝั กบัวก้ านแข็ง
หมุนมือบิดปรับทางนํ �าเปิ ดใช้ งานหัวฝั กบัวก้ านแข็ง
เปิ ดนํ �าร้ อนและนํ �าเย็นไหลสักครู่ เพื�อขจัดเศษสิง� สกปรกต่างๆ
ก่อนติดตังหั
� วฝั กบัว(27)

26

25

2

27

⑤

วิธีทาํ ความสะอาดตัวกรอง

3
4

ตัวกรอง(3) ของก๊ อกนํ �าอาจเกิดการอุดตัน
ซึง� จะไปลดอัตราการไหลของนํ �า

5

เมื�อเกิดเหตุเช่นนี � ให้ ถอดตัวก๊ อกนํ �าออกก่อน
แล้ วจึงถอดตัวกรองในท่อข้ อต่อ(2) ออก

ถอดแหวนรอง(26) ออก แล้ วติดตังตั
� วลดแรงดันนํ �า(25)
เข้ ากับหัวฝั กบัว หากจําเป็ น สวมแหวนรองกลับอีกครัง�
แล้ วขันหัวฝั กบัวเข้ ากับชุดท่อฝั กบัวด้ วยประแจจับท่อ

ทําความสะอาดตัวกรอง โดยแช่ลงใน
นํ �าส้ มสายชู จากนันจึ
� งประกอบเข้ าตามเดิม
ดังภาพ

ทดสอบการติดตัง�

28
29

ตรวจสอบว่า นอตทุกตัวขันแน่น
ตรวจสอบว่ามือบิดอยูใ่ นตําแหน่งปิ ด
เปิ ดสะดืออ่างและวาล์วนํ �า เพื�อตรวจสอบการรั�วซึม
หากชํารุดให้ ทําการซ่อมแซม

วิธีทาํ ความสะอาดกระบอกวาล์ วเทอร์ โมสแตทติก
นํ �ากระด้ างอาจทําให้ ตวั กรองของกระบอกวาล์วเทอร์ โมสแตทติกอุดตันได้ ซึง� จะลดอัตราการไหลของนํ �า

ถอดปากก๊ อก(29) ด้ วยกุญแจไขปากก๊ อก(28)
เปิ ดนํ �าร้ อนและนํ �าเย็นไหลสักครู่ เพื�อขจัดเศษสิง� สกปรกต่างๆ
เพื�อตรวจสอบการรั�วซึม แล้ วจึงปิ ดก๊ อกนํ �า จากนันติ
� ดตัง�
ปากก๊ อกกลับตามเดิม

ปิ ดวาล์วนํ �า แล้ วถอดมือบิดออก จากนันถอดกระบอกวาล์
�
วออกทําความสะอาด
โปรดใช้ ความระมัดระวังในการทําความสะอาดกระบอกวาล์ว

กรุณาทําความสะอาดกระบอกวาล์ว ดังนี �:

เงื�อนไขการติดตัง�

กระบอกวาล์ว
แกนหมุน
สลักเกลียว
หมายเลข 37

ตัวควบคุมวาล์ว

เครื� องหมายจุด
ร่อง

รอยนูน

รูปที� 1

รูปที� 2

ตรวจสอบว่า เครื� องหมายอ้ างอิงอยูใ่ นระนาบเดียวกับหมายเลข
37 ก่อนเริ� มดําเนินการ จากนันจึ
� งถอดชุดมือบิดออก

คลายนอตและถอดตัวควบคุมวาล์วออก ระมัดระวังในการถอด
กระบอกวาล์ว แช่กระบอกวาล์วในนํ �าส้ มสายชูผสมนํ �าอุน่
เพื�อทําความสะอาดกระบอกวาล์ว

การตรวจสอบและการตัง� ค่ า
ตรวจสอบว่า นํ �าจากก๊ อกนํ �าถึงระดับอุณหภูมิสงู สุด โดยปล่อยนํ �าไหลให้ เพียงพอ เมื�อมือบิดปรับอุณหภูมิอยูใ่ นตําแหน่ง 37
องศาเซลเซียส อุณหภูมินํ �าจากก๊ อกต้ องอยูใ่ นช่วงระหว่าง 36 ถึง 38 องศาเซลเซียส เมื�อวัดด้ วยเทอร์ โมมิเตอร์
หากอุณหภูมิไม่อยูใ่ นช่วงดังกล่าว ผู้ตดิ ตังสามารถทํ
�
าการตังค่
� าอุณหภูมิได้

รอยบาก

วิธีการตังค่
� า ทําได้ ดงั นี �:
ถอดปุ่ มปิ ดมือบิดออก คลายสกรูด้วยไขควง แล้ วจึงถอดมือบิด
เปิ ด ‘นํ �าเย็น’ ไหลจากก๊ อกปกติ จากนันค่
� อยๆหมุนตัวปรับอุณหภูมิ (หมุนไปทิศทางเดียวเสมอ) จนกระทัง� อุณหภูมินํ �าถึง 37
องศาเซลเซียส หากอุณหภูมินํ �าสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ให้ กลับไปเปิ ด ‘นํ �าเย็น’ แล้ วเริ� มการตังค่
� าใหม่อีกครัง� เมื�ออุณหภูมินํ �าคงที�
โดยไม่ต้องหมุนปรับแกนวาล์วแล้ ว ให้ ตรวจสอบว่ารอยนูนของสลักเกลียวตรงกับร่องบนตัวก๊ อก สวมสลักเกลียว แล้ วตรวจสอบว่า
หมายเลข 37 บนมือบิดปรับอุณหภูมิอยูร่ ะนาบเดียวกับเครื� องหมายจุดบนตัวก๊ อก จึงขันสกรูแล้ วสวมปุ่ มปิ ดมือบิดเข้ าตามเดิม ดังภาพ
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นอต

4

หมุดยึด

รอยบาก

รูปที� 3

หลังทําความสะอาดแล้ ว ติดตัง� ‘ชุดตัวควบคุมวาล์ว’
เข้ ากับกระบอกวาล์วตามเดิม ปรับหมุดยึดให้ ตรงกับรอยบาก

1249014-TH2-B

หมุดยึด

รูปที� 4

ประกอบชุดกระบอกวาล์วพร้ อมตัวควบคุมกลับเข้ าตัวก๊ อก
ตามเดิม โดยปรับให้ หมุดยึดตรงกับรอยบากของตัวก๊ อก

5

