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การใช้งานที่ผิดไปจากระบุนี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต
หรือบาดเจ็บสาหัส

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยโปรดอ่านก่อนใช้งาน

1. ต้องทำการต่อปั๊มเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
    งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ต้องทำการต่อปั๊มเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟรั่วลงดินอัตโนมัติ (ELCB) ที่ยอมให้
    กระแสรั่ว ได้ไม่เกิน 30mA และสามารถตัดวงจรได้ภายในเวลา 30ms รวมทั้งควรทำการทดสอบ
    อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่เสมอ

ELCB

3. ต้องทำการติดตั้งปลั๊กหรือจุดต่อสายไฟให้ห่างจากน้ำหรือสื่อนำไฟฟ้า  ห้ามไม่ให้จุดต่อสายไฟ
    อยู่ใต้น้ำหรือบริเวณที่น้ำท่วมถึงหรือที่มีฝนสาดถึงเพราะจะทำให้น้ำสามารถเข้ามาทางสายไฟได้ 
    (บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว)  และห้ามใช้มือที่เปียก
    ถอดหรือเสียบปลั๊กไฟฟ้าเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าซ็อตได้

4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานปั๊มที่ถูกดัดแปลงแก้ไขสินค้าให้
    เปลี่ยนไปจากเดิม หรือการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ นอกเหนือจากที่แนะนำอยู่ภายในคู่มือ
    การใช้งานฉบับนี้

l

AC-Series

Water Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

WC-Series

คำแนะนำ

     หากท่านมีข้อสงสัยนอกเหนือจากรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือเล่มน้ี

โปรดติดต่อศูนย์บริการ

     ขอขอบคุณท่ีเลือกใช้ป๊ัมน้ำ Super Pump ของ MEATH เพ่ือความปลอดภัย

และประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน กรุณาศึกษาคู่มือเล่มน้ีโดยละเอียด

ไม่ควรใช้ป๊ัมน้ีในสภาวะอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ เพราะอาจทำให้เกิด

อุบัติเหตุหรือความเสียหายข้ึนได้

SSH-Series
SC-Series
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37 - 0.37 kW,   50 - 0.5 kW,      75 - 0.75 kW,   

110 - 1.1 kW,   150 - 1.5 kW,    220 - 2.2 kW,

370 - 3.7 kW,   550 - 5.5 kW,    750 - 7.5 kW,

1100 - 11 kW,  1500 - 15 kW,  1800 - 18 kW

2200 - 22 kW

C

เพื่อความปลอดภัยโปรดอ่านก่อนใช้งาน(ต่อ)

1. ขณะที่ปั๊มทำงานห้ามสอดนิ้วมือหรือวัสดุใดๆ

เข้าไปในช่องว่างใดๆในตัวปั๊มเพราะอาจทำให้

เกิดอันตรายได้

การใช้งานที่ผิดไปจากระบุนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน
หรือบาดเจ็บได้

ข้อควรปฏิบัติ

5. ห้ามใช้ปั๊มที่ได้รับความเสียหายแล้ว และห้าม

ทำการซ่อมแซม ถอดประกอบหรือดัดแปลง

ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือไปจากที่ระบุในคู่มือนี้

โดยไม่ได้รับการรับรองจากทางผู้ผลิต

2. ห้ามนำไปใช้งานกับน้ำมันหรือของเหลวติดไฟ

เพราะอาจจะก่อให้เกิดเปลวไฟหรือระเบิดได้

4. ห้ามสัมผัสตัวปั๊มโดยตรงขณะทำงานหรือ

หลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการทำงาน เนื่องจากตัว

ผลิตภัณฑ์ อาจมีอุณหภูมิที่สูงจนทำให้เกิดการ

บาดเจ็บได้

3. ห้ามนำไปใช้งานกับของเหลวที่มีค่าความเป็น

กรดด่างสูงหรือมีสภาวะกัดกร่อนรุนแรง เพราะ

อาจทำให้ซีลยางต่างๆเกิดการผุกร่อนจนเกิด

ความเสียหายได้

6. ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

วิธีการใช้งาน โดยต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง

ตามสมควร ทั้งนี้ควรนำออกห่างจากบุคคลผู้มีอายุ

ต่ำกว่า 18 ปี หรือบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือ

เสมือนไร้ความสามารถ เพื่อป้องกันอันตราย 

หรือเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น

FOR WATER ONLY
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High head series

Medium head series

Large flow rate series

A  Aluminum Frame Motor

W Steel Frame Motor

S Stainless Steel Pump

SS Stainless Self-priming Pump

7. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า

จะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
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4. การต่อวงจรไฟฟ้า (ต่อ) 4. การต่อวงจรไฟฟ้า (ต่อ)

POWER SOURCE

U1 U2
W1

W2V1

V2

DIRECT START 380 V (   ) START 380 V

R S T

ถอดสะพานไฟ

POWER SOURCE
STARTING CONTROLLED CIRCUIT
R S T

V1U1 W1

U2V2 W2

V1U1 W1

U2V2 W2

สะพานไฟ
แดง ขาวแดง ขาว ดำ ดำ

HT 5.5kW to 22kW Modelsไฟฟ้า 3 เฟส

น้ำตาล ดำ เทา
น้ำตาล ดำ เทา

4.5

ระวัง: การใช้งานในภาวะ Overload บ่อยครั้ง จะทำให้อายุการใช้งาน

ของปั๊มสั้นลง

ระวัง: ต้องตรวจสอบรูปแบบวงจรไฟฟ้าภายในกล่องวงจรของปั๊ม ให้

         ตรงกันกับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย การต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

         จะทำให้เกิดอันตราย และชิ้นส่วนภายในมอเตอร์เสียหายได้

    4.3 ต่อสายดินตามตำแหน่งสกรูต่อสายดินภายในกล่องวงจร ซึ่งมีสัญลักษณ์ดังนี้

W1V1U1

W2V2

W2

4.4 ปิดฝากล่องวงจรให้สนิทและขันสกรูให้แน่นก่อนการใช้งาน

ปั๊มนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน (ยกเว้นรุ่น 1.5 kW ขึ้นไป) เมื่อเกิดภาวะกระแสไฟ

หรืออุณหภูมิสูงเกิน (Overload) ปั๊มจะหยุดทำงาน และจะเริ่มทำงานอีกครั้ง

เมื่อกระแสและอุณหภูมิของปั๊มเข้าสู่ภาวะปกติ

ระวัง: หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการ

หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

4.2 การต่อวงจรไฟฟ้า ให้คลายสกรูฝากล่องวงจรของปั๊ม แล้วเปิดฝาออก ทำการต่อสายไฟ

      จากแหล่งจ่าย, สายดิน และคอนเน็คชั่นบาร์เข้าที่เทอร์มินอล ตามลักษณะของวงจร

      ดังรูป   หากมีการต่อสายไฟที่ถูกต้อง เพลามอเตอร์จะหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 

      เมื่อมองจากด้านหลังของปั๊มหรือตรงกับทิศทางลูกศรที่กำกับไว้บนตัวปั๊ม     

POWER SOURCE

0.37kW to 1.1kW Models 1.5kW to 2.2kW Models 3.7kW Models
ไฟฟ้า 1 เฟส 220 V

ถอดสะพานไฟ

DIRECT START START

220V (   ) 220V380 (   )

            STARTING
CONTROLLED CIRCUIT
R S T

R S T

สะพานไฟ

POWER SOURCE

V1U1 W1

U2V2 W2

POWER SOURCE

V1U1 W1

U2V2 W2

สะพานไฟ
แดง ขาว ดำ

POWER SOURCE
R S T

V1U1 W1

U2V2 W2

แดง ขาว ดำ

น้ำตาล ดำ เทา

แดง ขาว ดำ

U1 U2
W1

W2V1

V2

V1 W1

U1

V2
W2

U2

0.37kW to 3.7kW Modelsไฟฟ้า 3 เฟส LT

น้ำตาล ดำ เทา น้ำตาล ดำ เทา

แดง ดำดำ

POWER SOURCE

ดำ เขียวดำ

E

V

U
ดำ

ดำ

POWER SOURCE

เขียว
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     Thank you for choosing MEATH’s Super Pump. For safety and maximum

benefits of this equipment, please carefully read this INSTRUCTION MANUAL

before use. This equipment should not be used in any condition other than

specified in this manual. Violation may leads to malfunction or accident.

     For any question other than informed in this manual, please do not hesitate

to consult service center 

MEATH-P-1121-M

WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Must connect the pump only to power supply that equiped with ground wire securely.
2. Must connect the pump only to power supply that equiped with earth leakeage
    circuit breaker (ELCB) with rated residual operation current less than 30mA and
    trip time less than 30ms

3. Must connect the plug far from water or any conductive materials. Never leave 
    cable connection under water or area that can be flood or rain. Water can 
    penetrate cable into the motor (MEATH will not bear any responsibility to any 
    damage occur from above condition).  And do not use wet hands to plug or 
    remove the plug to protect from electric shock.

Assumes that incorrect handling may cause hazardous conditions,
resulting in death or severe injury.

4. MEATH will not bear any responsibility to any damage occur from using modified
    product or disassembly other than informed in this manual.

ELCB

Water Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

AC-Series
WC-Series

SC-Series
SSH-Series
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (CONT.)
Assumes that incorrect handling may cause hazardous conditions,
resulting in medium or slight injury or may cause physical damage only.CAUTION

1. Do not insert finger or anything into any
chamber of pump while pump operating. 
it may casue serious personal injury.

5. Do not operate damage pump. Do not 
disassembly, repair or modify the pump or 
any parts rather than those designated in 
this manual without any confirmation by 
the manufacturer

2. Do not operate pump with flammable liquid
or oil. It may cause to explosion or fire. 

4. Do not touch the pump with bare hands
during or immediate after operation. It may be
very hot and cause to injury.

3. Do not operate pump with corrosive liquid.
It may cause serious damage to pump.

6. Product users must have knowledge and
understanding of how to use must be used 
with caution. Should be taken away from
persons under the age of 18, persons with
disabilities or virtual incompetence to 
prevent danger or force majeure that may
occur to that persons.

FOR WATER ONLY
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37 - 0.37 kW,   50 - 0.5 kW,      75 - 0.75 kW,   

110 - 1.1 kW,   150 - 1.5 kW,    220 - 2.2 kW,

370 - 3.7 kW,   550 - 5.5 kW,    750 - 7.5 kW,

1100 - 11 kW,  1500 - 15 kW,  1800 - 18 kW

2200 - 22 kW

C

H

M

L

High head series

Medium head series

Large flow rate series

A  Aluminum Frame Motor

W Steel Frame Motor

S Stainless Steel Pump

SS Stainless Self-priming Pump

7. Children being supervised not to play 
with appliance.
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Put PUMP COVER     onto BRACKET     and put O-RING     onto PUMP COVER.

WARNING: Other repair than specified in this manual without service center

               supervision can cause short circuit or harmful electric shock.

DISASSEMBLY TO REPLACE PUMP BODY, IMPELLER AND MECHANICAL SEAL

8

6. Impeller stuck.

7. Capacitor is damage.

6. Check impeller and find 
    obstruction.
7. Change capacitor.

3. Air gap is left in suction pipe
    or suction pipe leak.

3. Fill up pump & suction pump
    and find leakage.

1. No electric power/Fuse broke

2. Pump can be smoothly 
   rotated.

2. Test pump friction (No. 3.9)

6. 7.
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