
ICM - C150VT (2HP,380V)
ICM - C220VT (3HP,380V)
ICM - C370VT (5HP,380V)
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VT : Three Phase (380V)

C150 : 1.5kW , 2HP

C220 : 2.2kW , 3HP

C370 : 3.7kW , 5HP
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* ชิ้นส่วน 3 , 9 , 10 ถูกบรรจุแยกมาในถุงพลาสติกภายในบรรจุภัณฑ์โปรด

    ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์
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2.2 ควรใช้ท่อดูด-ท่อส่งที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวปั๊ม ไม่ควรใช้ขนาดเล็กกว่า

      ขนาดท่อของปั๊ม

2.4 ติดตั้งปั๊มบนพื้นที่ราบแห้งและอยู่ในที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกห้ามนำวัสดุใดๆ

      มาคลุมที่ตัวปั๊มเพราะจะทำให้ปั๊มระบายอากาศไม่สะดวกและควรยึดขาปั๊มกับ

      พื้นให้แน่นเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนขณะปั๊มทำงาน 

        ระวัง:ต้องทำการติดตั้งวาล์วกันกลับ ที่ท่อทางนำเข้าของปั๊มทุกครั้ง

                มิฉะนั้นระบบอัตโนมัติจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

2.5 กรณีสูบนำขึ้นจากบ่อ ควรติดตั้งตะแกรงกรองนำ (Strainer) เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก

ติดตั้งวาล์วนำเพื่อใช้

ตรวจสอบการรั่วไหล

ของระบบ

วาล์วกันกลับ
ตะแกรงกรองนำ

วาล์วกัน

 กลับ

้

้
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4.2 ในการใช้งานครั้งแรกหลังการติดตั้ง หรือขาดการใช้งานปั๊มเป็นระยะเวลานาน

      ควรทดสอบความฝืดของปั๊ม โดยใช้ไขควงหมุนเพลาด้านพัดลมระบายความร้อน

      โดยปกติเพลาต้องสามารถหมุนได้โดยไม่ฝืด หากมีความฝืดมากอาจเกิดจาก

      มีสิ่งสกปรกติดอยู่ภายในตัวปั๊ม ดังรูป

4.3 จ่ายไฟเข้า Inverter Pump Torrent 2 แล้วทำการเปิดก็อกนำ ปั๊มจะทำงานเอง

      โดยอัตโนมัติ ถ้าปั๊มไม่ทำงานให้ดูวิธีการตรวจซ่อม หัวข้อ 6.1

4.4 หลังจากปั๊มทำงานแล้วให้ทำการปิดก็อกนำแล้วสังเกตุว่าปั๊มหยุดทำงานหรือไม่

      โดยหลังจากปิดก็อกนำแล้วปั๊มจะทำงานต่อไปอีกสักระยะจนถึงประมาณ30วินาที

      จึงหยุด ถ้าปั๊มไม่หยุดทำงาน ให้ดูวิธีการตรวจซ่อม หัวข้อ 6.2

1. เปิดรูเติมนำออก

2.เติมนำให้เต็ม

   ตัวปั๊ม

3.ทำการปิดรูเติมนำ

   และหมุนให้แน่น
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4. การใช้งานปั๊มน้ำ (ต่อ)

ระวัง: ในขณะที่ปั๊มน้ำทำงาน อย่าสัมผัสตัวมอเตอร์โดยตรง เนื่องจาก

         ตัวมอเตอร์จะมีอุณหภูมิสูง

หมายเหตุ: เนื่องจากปั๊มมีระบบทำงานอัตโนมัติดังนั้น ทุกๆ 30 วินาที

 ปั๊มจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบมอเตอร์เล็กน้อย

 เพื่อทำการตรวจสอบระบบ

ระวัง:  เมื่อปั๊มทำงานผิดปกติเช่น มีเสียงดังมาก หรือ มีกลิ่นไหม้

          ต้องหยุดการใช้งานและตัดไฟฟ้าทันที แล้วทำการแจ้งศูนย์

          บริการเพื่อทำการตรวจซ่อม

.คำเตือน: ในกรณีที่ใช้งานปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์มากกว่าหนึ่งตัวและต้องการ

              ให้ปั๊มน้ำสลับกันทำงาน เพื่อให้อินเวอร์เตอร์ทำงานได้อย่าง

              เหมาะสม ต้องตั้งระบบให้ปั๊มน้ำแต่ละตัวทำงานต่อเนื่องอย่าง

              น้อย 24 ชั่วโมง จึงค่อยสลับให้ปั๊มน้ำตัวที่สองเริ่มทำงาน
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n3

f n2

h1

h2

h3

BS2

BS1

ปั๊ม

7.0





IV



Part No. 3 , 9 , 10 were packed in small plastic bag inside product packaging 
please check weather all parts  available.

ONP74N***

ONP74N***



Install Valve able to

check water leakage

in pipe system

2.2 Use appropriated suction & Discharge pipe size , especially not smaller 

      than pump Inlet / Outlet specification. 

2.3 Use shortest suction pipe and less system pipe fitting as possible.

2.4 Should install pump on dry stable flat base with good ventilation area and 

      pump should not be covered that may affect to air ventilation ,Tighten to fix 

      pump base with floor to protect from vibration during pump operation. 

2.5 In case of pump from well,Strainer should be attached to prevent dirt.  

7.0



1.Remove the priming bolt
3. Tighten priming 
   bolt back to pump



WARNING: In case of using inverter pump more than 1 unit in 
                    the same system,each pump must be set to run 
                    continuously at least 24 hours before switch to run 
                    another inverter pump.This is to ensure that inverter
                    pump will run properly.
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