
คูมือการใชงาน High Head Submersible Pump

1. ช�่อรุนของผลิตภัณฑ

ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน

2. การอานปายระบุสินคา

3. การตรวจรับสินคา

ช�่อรุน กำลังมอเตอร (แรงมา) แรงดันไฟฟา (โวลต) กระแสพิกัด (แอมป)
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แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ
คาพิกัดกระแสไฟฟา
ความเร็วการหมุน (รอบ/นาที)
ระดับชั้นของฉนวน
ระดับการปองกัน
เลขรหัสสินคา

ขนาดทอออก
จำนวนใบพัด
อัตราการไหลของน้ำ
แรงดันน้ำ
ระยะใชงานลึกสุด
กำลังมอเตอร
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(1) ตรวจดูรายละเอียดบนปายระบุสินคาที่ติดมากับตัวปม เพื่อใหแนใจวาไดรับสินคาที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

(2) กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑวามีครบทั้งมอเตอร, ปม, สายไฟ

(3) ตรวจดูสภาพทั่วไปของปม เพื่อใหแนใจวาปมอยูในสภาพพรอมใชงานและไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนสง ถามีความเสียหายเกิดข�้นควรแจงตัวแทนจำหนายทันที

4. การใชงานผลิตภัณฑปมน้ำ HSP-Series

(1) ปมรุนนี้สามารถติดตั้งไดทั้งแนวนอนและแนวตั้ง โดยไมสงผลตอสมรรถนะและอายุการใชงานของปม

(2) ขณะที่ติดตั้งปมลงในบอ ควรใชเช�อกหร�อโซผูกโยงหูหิ้วของปม เพื่อปองกันปมตกลงสูกนบอในกรณีที่ทอสงน้ำเกิดการแตกหัก และใชชวยในการดึงปมข�้นจากบอเพื่อทำการบำรุงรักษาหร�อซอมแซม 

(3) ปลั๊กหร�อจ�ดตอสายไฟตองมีการติดตั้งใหหางจากน้ำหร�อเปยกช�้น เพื่อปองกันไฟฟารั่วหร�อไฟฟาลัดวงจร

(4) ปมนี้ไดติดตั้งอุปกรณตัดไฟเมื่อกระแสไฟหร�ออุณหภูมิสูงเกิน (Overload) ในกรณีดังกลาว ปมจะหยุดทำงาน และจะเร�่มทำงานอีกครั้ง เมื่อกระแสและอุณหภูมิของปมเขาสูภาวะปกติ

(5) หลีกเลี่ยงการตอสายไฟยาวกวาปรกติที่ผลิตออกจากโรงงาน เพราะจะกอใหเกิดผลกระทบจากแรงดันไฟฟาตก เชน มอเตอรไหม

(6) หลีกเลี่ยงการทดสอบปมโดยไมไดแชอยูในน้ำ

(7) การตอแหลงจายไฟฟาเสียบปลั๊กเขาที่แหลงจายไฟฟาที่มีการตอสายดินไว

ระวัง: การใชงานในภาวะ Overload บอยครั้งทำใหอายุการใชงานของปมสั้นลง

ระวัง: ในชวงเร�่มการทำงาน ตัวปมจะมีแรงสะบัดในทิศทางตรงขามกับการหมุน จ�งควรตรวจสอบใหแนใจวาปมมีการติดตั้งที่มั่นคงเพียงพอ

ระวัง: ปมนี้ไมไดรับการออกแบบสำหรับใหผูที่มีความผิดปรกติทางดานรางกาย, จ�ตใจและอารมณ (รวมถึงเด็ก) หร�อผูที่ขาดประสบการณและความรูใชงาน ยกเวนอยูภายใตการดูแลจากผูรับผิดชอบดาน

        ความปลอดภัยโดยตรง

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.

นอืตเำค
การใชงานที่ผิดไปจากระบุนี้อาจทำใหเกิดอันตรายรายแรงถึงช�ว�ตหร�อ

บาดเจ็บสาหัส

1. ตองทำการตอปมเขากับแหลงจายที่มีเคร�่องตัดกระแสไฟรั่ว (เซฟ-ที-คัท) ชนิดที่ปลดวงจรไดเร็ว และ

   เบรกเกอรเพื่อลดเวลาที่กระแสไฟฟาไหลผานรางกาย

2. ตองทำการเสียบปลั๊กหร�อการตอสายดินทุกครั้งที่ใชงานปมน้ำ

3. ตองทำการติดตั้งปลั๊กหร�อจ�ดตอสายไฟใหหางจากน้ำ

4. หลีกเลี่ยงการใชงานในน้ำที่มีคนหร�อสิ่งมีช�ว�ตอาศัยอยู (หากไมมีการติดตั้งอุปกรณตาม ขอ1-2)

5. กอนเสียบปลั๊กหร�อตอเขากับแหลงจายไฟควรตรวจสอบทุกสวนของรางกายไมใหเปยกช�้น และควร

   สวมรองเทา ถุงมือ หร�อยืนอยูบนพื้นที่เปนฉนวน

6. ขณะปมทำงานหามสอดนิ้วหร�อวัสดุใดๆเขาไปในตัวปมเพราะอาจทำใหเกิดอันตรายได

7. ตองทำการถอดปลั๊กหร�อตัดวงจรไฟฟาทุกครั้ง กอนการติดตั้งหร�อซอมบำรุง

ิตับิฏปรวคอ้ข

1. ตองทดสอบเคร�่องตัดไฟรั่วเปนประจำตามระยะเวลาที่ผูผลิตแนะนำ

2. การติดตั้งสายดินตองมีการตรวจสอบโดยว�ศวกรไฟฟาที่มีใบอนุญาตรับรองและควรทดสอบ
   อุปกรณและระบบสายดินเปนประจำ

3. ควรใชงานปมน้ำในขณะที่แชในน้ำ มิฉะนั้นปมอาจเกิดความเสียหายได

4. หามยกผลิตภัณฑนี้โดยสายไฟเพราะจะทำใหสายไฟดานในขาดได ควรยกผลิตภัณฑนี้ที่ตัวปมเทานั้น

5. หลีกเลี่ยงการใชงานกับของเหลวอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำที่มีคาความเปนกรดดางอยูในชอง pH 6-8
   เนื่องจากอาจเกิดการกัดกรอนประเก็นตางๆ จนปมรั่วได

6. หลีกเลี่ยงการใชงานกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 55 °C
7. หยุดการปฏิบัติงานโดยทันที ถามีความผิดปกติเกิดข�้น

8. การซอม, ถอดประกอบ และการดัดแปลง ตองกระทำโดยผูชำนาญการ

9. การดัดแปลงสินคาโดยผูที่ไมไดรับการรับรองจาก MEATH นั้น MEATH จะไมรับผิดชอบตอ
   การกระทำดังกลาว

10. หามใชมอเตอรที่ไดรับความเสียหายแลว เพราะอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ หร�อไฟไหมได

11. หามใชอินเวอเตอรในการขับปมน้ำ

การใชงานที่ผิดไปจากระบุนี้อาจทำใหเกิดอันตรายเล็กนอยถึงปานกลาง
หร�ออาจทำใหเกิดความเสียหายตอตัวผลิตภัณฑเทานั้น

พรอมสายไฟ H05VV-F 3C-0.75 mm² x 10 m

ระวัง: เด็กควรอยูภายใตการควบคุมดูแลใหอยูหางจากปม
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6. ขอมูลทางดานเทคนิค

5.1 การตรวจสอบภาพทั่วไป

 เพื่อใหปมอยูในสภาพพรอมใชงาน และคงประสิทธ�ภาพในการทำงานของปมควรหมั่นตรวจสอบ ตามขั้นตอนตอไปนี้

(1) ทำความสะอาดตัวปม โดยลางเศษโคลน ดิน หิน ทราย หร�ออื่นๆ ที่ติดอยูออก

(2) ตรวจสอบการหมุนของ Impeller และนำสิ่งแปลกปลอมที่กีดขวางออก

(3) หลังการตรวจสอบแลวใหทำความสะอาดภายนอกของปมดวยน้ำสะอาด

5.2 การตรวจสอบสภาพไฟฟา

 เพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟารั่วลัดวงจร ควรตรวจวัดความตานทานของฉนวนภายในมอเตอรและสายเคเบิ้ล ตามขั้นตอนตอไปนี้

(1) ถอดสายไฟออกจากแหลงพลังงานไฟฟา

(2) ใช Megohm Tester (500VDC) วัดความตานทานระหวางสายดินกับปลายสายไฟแตละเสน จนครบทุกเสน

(3) คาโอหมและเมกะโอหมปกติระหวางสายไฟ และ ground ความตานทานของฉนวนจะไมเปลี่ยนแปลงตามพิกัด มอเตอรทุกตัวทุก HP, voltage และ Phase พิกัด จะมี

คาความตานทานของฉนวนเหมือนกัน ว�เคราะหคาที่วัดไดตามตารางดังตอไปนี้

5.3 การแกไขปญหาเบื้องตน

สภาวะของมอเตอรและสายไฟ Ohm Value Megohm Value

20,000,000 (or more) 

10,000,000 (or more)

2,000,000 (or more)

500,000 - 2,000,000

20,000 - 500,000

Less than 20,000

20.0

10.0

2.0

0.5-2.0

0.02-0.5

0-0.02

1. มอเตอรใหม (สายไฟไมชำรุด)

2. มอเตอรใชแลวที่สามารถติดตั้งใหมลงในบอไดมอเตอรอยูในบอ 

   ความตานทานที่อานไดคือจากสายไฟและตัวมอเตอร

3. มอเตอรตัวใหมอยูภายในบอ

4. มอเตอรยังสามารถทำงานได แตอยูในสภาวะที่ไมดีนัก

5. มอเตอรอยูในสภาวะที่ไมเหมาะสมกับการใชงาน กรุณาวางแผน

    ในการซอมแซมหร�อเปลี่ยนใหม

6. มอเตอรซ�่งเสียหายหร�อฉนวนสายไฟถูกทำลายถาวร ควรดึงปม

    ข�้นมาและซอมแซมสายไฟหร�อเปลี่ยนมอเตอรตัวใหม

อัตราการไหลต่ำหร�อ

แรงดันน้ำนอยกวาปกติ

1. ไมมีกระแสไฟฟา
2. ฟวสขาด
3.สายไฟขาด/แตก
4. จ�ดเช�่อมตอแหลงจายไฟไมดี
5. แรงดันไฟฟา (Voltage) ต่ำ

1. Impeller ติดขัด
2. ของเหลวมีความหนืดสูง

1. Impeller ติดขัด
2. ชองทางไหลของน้ำ
3. ตัวปองกันมอเตอรไหมทำงาน
4. แรงดันไฟฟา (Voltage) ต่ำ
5. ของเหลวมีความหนืดสูง

1. Impeller หร�อ Casing ชำรุด
2. อุปกรณ, ขอตอหร�อทอมีการรั่ว
3. สายยางขดพับหร�องอ
4. ของเหลวมีความหนืดสูงข�้น

1. ตรวจสอบระบบไฟฟา
2. เปลี่ยนฟวส
3. เปลี่ยนสายไฟ
4. ทำความสะอาด/ขันยึดใหแนน
5. ตรวจสอบระบบไฟฟา/เปลี่ยนขนาดหร�อความยาวสายไฟฟา

1. นำสิ่งกีดขวาง Impeller ออก
2. ลดความหนืดลง หร�อ เปลี่ยนไปใชปมที่เหมาะสม

1. นำสิ่งกีดขวาง Impeller ออก
2. นำสิ่งอุดตันออก
3. รอใหมอเตอรเย็นลง
4. ตรวจสอบระบบไฟฟา/เปลี่ยนขนาดหร�อความยาวสายไฟ
5. ลดความหนืดลง หร�อเปลี่ยนไปใชปมที่เหมาะสม

1. ซอมแซมหร�อเปลี่ยนใหม
2. ซอมแซมหร�อเปลี่ยนใหม
3. คลายสายยางออก
4. ลดความหนืดลง

อาการผิดปกติ

ปมน้ำไมทำงาน

สาเหตุที่เปนไปได การแกไข

ปมน้ำทำงานแตไมสูบน้ำ

ปมหยุดระหวางทำงาน

6.1 อุณหภูมิหองขณะใชงาน
6.2 อุณหภูมิของเหลวขณะใชงาน
6.3 ความช�้นอากาศขณะใชงาน
6.4 สิ่งแวดลอม

6.5 ของเหลวที่สามารถใชงานได 

:   0-40 °C
:   0-40 °C
:   ความช�้นสัมพัทธ 95 % หร�อต่ำกวา
:   ไมมีสารที่ระเบิดได หร�อไอแกส ที่มีการ
    กัดกรอนสูง
:   น้ำสะอาด, น้ำกรอย, น้ำทะเลที่ไมมีวัสดุ
    ของแข็ง หร�อกรวดทรายเจ�อปน

6.6 ระยะใชงานลึกสุด
6.7 มอเตอร
 แรงดันไฟฟา
 ความถี่
 พิกัดกระแสไฟ
 ระดับการปองกัน 
 ระดับขั้นของฉนวน  

:   20 m.

:   220-230 V.
:   50 Hz.
:   อางอิงจากปายระบุสินคา
:   IP 68
:   F

5. การตรวจสอบผลิตภัณฑหลังการใชงาน

คำเตือน: การซอมแซมอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว ในคูมือเลมนี้ โดยไมผานศูนยบร�การ อาจทำใหไดรับอันตรายจากไฟฟาลัดวงจรหร�อไฟดูดได


