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โปรดอ่านและทาํความเข้าใจคู่มือนีอ้ย่างละเอยีด ก่อนเร่ิมการใช้งานใดๆ 
ความเสียหายจากการใช้งานทีไ่ม่ถูกต้อง ไม่อยู่ในขอบข่ายของการรับประกนั 
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          น.น. 12 ก.ก.  ขนาด  40 X 27 X 25 ซม.  

 

 

ด.ีไอ.ไวน์ แนะนํา เคร่ืองกรอง คุณภาพมาตรฐานโลก 

 
PULCINO-10 OIL 

เคร่ืองกรองขนาดเลก็  10 แผ่น :   Electric Filter Press –10 Plates 
การใช้งาน        :     สาํหรับการกรองทัว่ไป ในหอ้งทดลอง/ปฏิบติัการ 

                           :    สาํหรับอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม ในการผลิต ไวน์ นํ้ าผลไม ้ นํ้ ามนัพชื ซุปใส นํ้ ามนั ยา ฯลฯ   

                           :    เพือ่การแยกกาก ไปจนถึง เพือ่ความใส

ปราศจากตะกอน  รวมถึงการกรองเพือ่กาํจดัเช้ือยสีต ์

                                แบคทีเรีย และจุลินทรีย ์( Sterile Filtration ) 
ส่วนประกอบทุกอย่างที่สัมผสักับของเหลวที่กรองได้ถกูเลือกให้มี

ความปลอดภยัแน่นอน( food grade) 
Specifications: 
Country of Origin:  อิตาลี 

ผู้ผลติ                 :   ROVER POMPE 

รุ่น    :  PULCINO-10 OIL 

ขนาดแผ่นกรอง:  20 X 10 ซม.      

จาํนวนแผ่นกรอง:  10 (สามารถปรบัใชไ้ดต้ามตอ้งการ 3-10แผน่)     

Filter Area         : สูงสุด  0.20 ต.ร.ม. 

ขนาดกาํลงั        :  0.5 แรงมา้  230 V         1.1 Ampere  270 Watts 

อตัรากรองสูงสุด:  150  ลิตร/ช.ม*.    แยกใชป๊ั้มต่างหากได ้อตัรา 420 ลิตร/ชม.                                                                

แผ่นประกบ      :  Enamelled Steel 

แผ่นประกบ      : พลาสติก (food grade, dishwasher- safe)                   

ป๊ัม : Stainless Alloy  ชนิด Lateral Liquid Ring-Self Priming    

  ใบพดั: แบบ Star Impeller  

กระดาษกรอง: ขนาด 20 X 10 ซม.     ความถ่ี  45 – 0.25 ไมครอน   

• * อัตราการกรองจะลดลงเม่ือความหนืดของของเหลวหรือความถีข่องกระดาษกรองเพ่ิมขึน้ 

•   อุณหภมิูสูงสุดไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส กากไม่เกิน 0.5 % 

 

ด.ีไอ.ไวน ์  ผูน้าํเขา้และจาํหน่าย ป๊ัม เคร่ืองกรอง PULCINO  COLOMBO  ROVER จากอิตาสี 
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แผ่นกรองทกุแผ่นต้องมีความละเอยีดเท่ากัน  ห้ามใส่แผ่นกรองที่มคีวามละเอียดต่างกันเป็นอันขาด 
 
 
 

                  การกรองแบบอนุกรม 
      ของเหลวจะไหลผา่นแผน่กรอง จากแผน่ 1 ไปแผน่ 2 ไป

แผน่ 3 ..4..... 
      (ตามรูป..ของเหลวจะถูกกรอง 5 คร้ัง) 
ความละเอียดของแผน่กรองแผน่ท่ี1 ถึงแผ่นท่ี 5 จะเพ่ิมข้ึน

เร่ือยๆ 
ในทางปฏิบติั: ปัญหาพ้ืนท่ีการกรองและแรงดนัไม่พอเพียง 

             การกรองแบบคู่ขนาน 
       (เช่นในเคร่ืองกรอง Filter Press) 
    ของเหลวจะแยกไหลเขา้แผน่กรองทุกแผน่พร้อมกนั 
     (ตามรูป..ของเหลวจะถูกกรองเพียงคร้ังเดียว) 
การมีแผน่กรองหลายแผน่ก็เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการกรอง 

ทาํให้กรองไดเ้ร็วข้ึน หรือกรองไดม้ากข้ึนในเวลาท่ี

เท่ากนั  
         ***แผ่นกรองทุกแผ่นมคีวามละเอยีดเท่ากนั*** 

ของเหลวเขา้ 
ของเหลวออก 

แผน่กรอง 

แผน่กรอง 

ของเหลวเขา้ 
ของเหลวออก 

           การกรองของเคร่ืองกรอง.....PULCINO และ COLOMBO เป็นแบบคู่ขนาน 

ระบบการกรอง 
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คู่มือการใช้เคร่ืองกรอง PULCINO ( ELECTRIC FILTER PRESS) 
*****กรุณาอ่านคู่มอืให้ละเอียดก่อนเร่ิมใช้เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองกรอง PULCINO ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 2 ส่วนคือ ป๊ัม GALILEO 10  และ ส่วนกรอง ซ่ึงเป็นระบบการกรองแบบใช้

กระดาษกรอง  โดยท่ีสามารถแยกใชป๊ั้มไดต่้างหากโดยสะดวก เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการกรองนํ้าผลไม ้ไวน์ สาโท และสุราแช่

ต่างๆ  รวมถึงของเหลวหรือนํ้ามนัท่ีมีความหนืดไม่เกิน 30 centistokes. 

ควรใชก้ระดาษกรอง(แผน่กรอง) และอะไหล่ของ PULCINO- ROVER-POMPE เท่านั้น 

*  อุณหภูมิของเหลวงสูงสุดไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส   ของเหลวมกีากน้อยกว่า 0.5 % * 

 

ก่อนเร่ิมการกรองควรปฏิบัติดังนี ้

1. แช่กระดาษกรองในของเหลวท่ีจะกรองจนชุ่ม (ประมาณ 15 - 30 วินาที) 

2. คลายสกรูหางปลา 2 ตวัดา้นหนา้ท่ียดึแผน่ประกบออก และขยบัเล่ือนแผน่โลหะ และแผน่ประกบ

พลาสติกไปทางซา้ยทีละแผ่นทาํใหเ้กิดมีช่องว่างพอสมควร 

3. ใส่กระดาษกรองลงในช่องว่างระหว่างแผน่ประกบแต่ละแผน่ โดยให้ด้านของกระดาษกรองท่ีมี

ตัวหนังสือหันไปทางด้านหน้า      ( ดา้นท่ีมีสกรู ) และดูให้แน่ใจว่ากระดาษกรองตั้งอยูบ่นตะขอ

บริเวณดา้นล่างของแผน่ประกบพอดี  โดยเร่ิมจากขวาไปซา้ย โดยกระดาษกรอง

แผน่แรกท่ีใส่จะอยูร่ะหว่างแผน่ประกบพลาสติกสีแดงและสีขาว  

กระดาษกรองแผน่ต่อๆมาจะอยูร่ะหว่างแผน่ประกบสีขาวและสีขาว  

และ กระดาษกรองแผน่สุดทา้ยจะอยูร่ะหว่างแผน่ประกบสีขาวและสีแดง 

4. ค่อยๆขนัสกรูยดึแผน่กระกบจนแน่น 

5. เติมของเหลวท่ีจะกรองลงในป๊ัม ( Priming ) โดยอาจใชก้รวย    

6. ต่อท่อพลาสติกเสริมโลหะ(ท่อดูด) เขา้กบั "ท่อนํ้าเขา้" ท่ีตวัป๊ัม  ยดึให้แน่นดว้ยเข็ม

ขดัสแตนเลส  และใส่ปลายอีกขา้งลงในของเหลวท่ีจะกรอง ควรใส่หวักรอง

เบ้ืองตน้ (ถา้มี)ท่ีปลายท่อดูด เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัป๊ัมหากมี

เศษวสัดุหลงเหลืออยู ่

7. ต่อท่อส่ง( outlet tube )ท่อเสริมใยสังเคราะห์ หรือโลหะ - เขา้กบัท่อทางออกของส่วนกรอง ( บนแผน่

ประกบพลาสติกสีแดง )   ปลายอีกดา้นอยา่เพ่ิงใส่ลงในภาชนะท่ีจะใชเ้ก็บของเหลว/ไวน์ ท่ีกรองแลว้

ในตอนน้ี ( ทนัทีท่ีเร่ิมกรอง แรงดนัท่ีเกิดข้ึนจะขบัดนัของเหลวท่ีคา้งอยูใ่นกระดาษกรองออกมา    ให้ท้ิง

ของเหลว/ไวน์ ลิตรแรกๆท่ีกรองไดท้ิ้งไป  หรือส่งกลบัไปยงัถงัเดิมก่อนการกรอง ) หลงัจากนั้น จึงค่อยใส่

ท่อส่งลงในลงในภาชนะท่ีจะใชเ้ก็บของเหลว/ไวน์   

8. เร่ิมการกรองโดยเสียบปลัก๊และเปิดสวิทชป๊ั์ม 
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หมายเหตุ:  

• อย่าใช้เคร่ืองกรองโดยไม่มขีองเหลวในป๊ัม หรือของเหลวทีจ่ะกรองเป็นอนัขาด 

• ก่อนเร่ิมการกรอง ควรถ่ายของเหลวลงในภาชนะที่สะอาดเสียก่อน เพ่ือขจดักากและตะกอนก้นถงั 

• ของเหลวทีจ่ะกรองจะต้องไม่มขีองแข็ง เช่นเศษหิน ทราย เมลด็ ใบไม้ เปลือก หรือก้าน  ฯลฯ ปนอยู่ 

• การหยดของของเหลวลงสู่ถาดรองรับระหว่างการกรองเป็นส่ิงปกต ิ การขันสกรูให้แน่นขึน้จะช่วยลดการหยดซึมได้  ส่ง

ของเหลวส่วนนีก้ลบัไปสู่ถังก่อนการกรอง เพ่ือกรองใหม่ 

• เม่ือกระดาษกรองอุดตนั (สังเกตได้จากการไหลของของเหลวทีผ่่านเคร่ืองกรองมปีริมาณน้อยมากๆ) ให้หยุดเคร่ือง และเปลีย่น

กระดาษกรองใหม่ ก่อนทีจ่ะทาํการกรองต่อไป 

 

*****ข้อควรระวงัเป็นพเิศษ***** 

1. จะต้องมคีนดุแลตลอดเวลาทีเ่คร่ืองกรองทาํงาน 

2. หากกระดาษกรองอุดตนัจนของเหลวไหลน้อยมากๆ หรือ หยุดไหล ต้องหยุดเคร่ืองทนัท ี หากปล่อยให้เคร่ือง

ทาํงานต่อไปจะทาํให้เกดิความร้อนสะสมทาํให้ป๊ัมเสียหายได้ 

3. หากของเหลวหมด และป๊ัมยงัทาํงานโดยไม่มขีองเหลวอยู่ในป๊ัมเป็นเวลานาน จะทาํให้ ป๊ัมเสียหายได้ 

4. ความเสียหายอนัเกดิจาก (2) และ (3) ไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกนั 

 

การดูแลรักษาและการทาํความสะอาด   

***ปิดสวทิช์และถอดปลัก๊ก่อนถอดแผ่นประกบ หรือสํารวจ-ทาํความสะอาดทุกคร้ัง*** 

• ลา้งแผน่ประกบพลาสติกทุกคร้ัง ก่อนหรือหลงัการกรอง โดยใชน้ํ้ ายาลา้งจานหรือสบู่อ่อนๆ และฟองนํ้าหรือผา้นุ่ม  หรือลา้ง

ในเคร่ืองลา้งจานได ้

• ลา้งภายในป๊ัมหลงัการกรองทุกคร้ัง โดยใชว้ิธีป๊ัมนํ้ าสะอาดผา่นตวัป๊ัม 

• ทาํความสะอาดภายนอกป๊ัมดว้ยผา้นุ่มหรือฟองนํ้าชุบนํ้าหมาดๆ 

 

การเลือกขนาดความถี่ของแผ่นกรอง 

1. Rover 00 และ Rover 0 (Coarse Filter) ความถ่ี 45 และ 25 ไมครอน  สาํหรับการกรองทัว่ไปเพ่ือขจดักาก 

2. Rover 4 (Coarse Filter )  ความถ่ี 10 ไมครอน สาํหรับการกรองเบ้ืองตน้ 

3. Rover 8 (Fine Filter )    ความถ่ี 3 ไมครอน               สาํหรับการกรองละเอียดขั้นตน้  

4. Rover 12(Very Fine Filter) ความถ่ี 1.5 ไมครอน สาํหรับการกรอง ท่ีละเอียดข้ึน 

5. Rover 16 (Polishing Filter )   ความถ่ี 0.9 ไมครอน สาํหรับการกรองละเอียดมาก  ของเหลวท่ีตอ้งการความใสเป็น

พิเศษ 

6. Rover 20 (Polishing Filter )  ความถ่ี 0.7 ไมครอน สาํหรับการกรองละเอียดพิเศษ  ของเหลวท่ีไดจ้ะใสเป็น

ประกาย เหมาะ  สาํหรับไวน์ สุรากลัน่ และเคร่ืองสาํอาง –ของเหลวท่ีตอ้งการความใสเป็นพิเศษ 

7. Rover 24 ( Sterile Filter )  ความถ่ี 0.25 ไมครอน สาํหรับการกรองปลอดเช้ือ ใดๆ สาํหรับไวน์หวาน  แชมเปญ 

และของเหลวท่ีตอ้งการความบริสุทธ์ิสูง  

หมายเหตุ: ของเหลวท่ีจะกรองผ่าน ROVER 16  ROVER 20 หรือ ROVER 24 ควรจะต้องผ่านการกรองโดยใช้ ROVER 4 หรือ 

ROVER 8 มาแล้วอย่างน้อย 1 คร้ังหรือผ่านขบวกการตกตะกอนและถ่ายส่วนใสมาแล้ว 
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ส่ิงทีค่วรทราบในการกรอง 

• การกรองมกัเป็นขั้นสุดทา้ยของขบวนการผลิต  ของเหลวท่ีมีความขุ่นมาก ยงัไม่พร้อมสาํหรับการกรองละเอียด  ควรผา่น

ระบบการกาํจดักากเบ้ืองตน้ก่อน  เช่นการกรองดว้ยถุงกรอง หรือการปล่อยให้ตกตะกอน 

• หากตอ้งการกรองละเอียดมากๆ ( เช่นท่ีระดบั 0.9 , 0.7 หรือ 0.25 ไมครอน  ควรเร่ิมท่ีการกรองระดบัปานกลางก่อน (เช่น 

10 หรือ 3 ไมครอน ) ก่อนทาํการกรองคร้ังต่อไปท่ีละเอียดข้ึน 

• ชนิดและความใสของของเหลวมีผลอยา่งมากต่อการกรอง ของเหลวท่ีมีตะกอนมากจะทาํให้อายกุารใชง้านของกระดาษ

กรองสั้นลง 

• การกรองท่ีความละเอียดสูงจะทาํให้อตัราการกรองลดลง  เช่นเดียวกบัการกรองของเหลวท่ีมีความหนืดเช่นนํ้ามนัพืช  

•  ไม่ควรใชก้รองของเหลวท่ีหนืดกว่านํ้ ามนัพืชทัว่ไป หรือของเหลวท่ีเป็นตวัทาํละลาย หรือเป็นกรด เป็นด่างสูง 
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ด.ีไอ.ไวน ์ d-i-wine 
ผูน้าํเขา้และจาํหน่าย  เครือ่งกรอง PULCINO, COLOMBO และ ป๊ัม ROVER จากอิตาลี 

19/103 ถนนศาลาธรรมสพน ์ เขตทวีวฒันา  กรุงเทพฯ 10170  โทร 02-487-4055  แฟ็กซ ์02-487-4054   www.d-i-wine.com 

 

 

คู่มือการใช้งาน ป๊ัม NOVAX 10 Oil 
ดี.ไอ.ไวน ์ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใชผ้ลติภณัฑค์ณุภาพของเรา  โปรดอ่านคูมื่อนีโ้ดยละเอียดก่อนเริม่ใชง้าน  การปฏิบตัติาม

คูมื่อจะช่วยใหป้ลอดภยัและไดป้ระโยชนส์งูสดุ 

 

ลักษณะและคุณสมบัต ิ                                                                              

• ป๊ัม NOVAX 10 Oil ประกอบดว้ย 2 สว่น คือ ตวั(หวั)ป๊ัม  และ มอเตอร ์

• ป๊ัมเป็นแบบ Self Priming-Lateral Liquid Ring ใบพดัเป็นแบบ Row (แถว

เรียง)  ทาํใหส้ามารถทาํการป๊ัมตอ่เน่ืองไดแ้มใ้นกรณียท่ี์มีอากาศอยู่ในท่อดดู  

ถกูออกแบบโดยเฉพาะใหใ้ชก้บัอาหารเหลวเช่น ไวน ์นํา้หมกั นํา้เคม็ นํา้ด่ืม 

นม นํา้มนัพืช (ท่ีมีความหนืดนอ้ยกวา่ 30 องศาcentistokes โดยมีกาก

ของแขง็ปะปนไดไ้มเ่กิน 0.2 - 0.5% ) หวัป๊ัม และ ใบพดัป๊ัมในเคร่ืองกรอง 

PULCINO-10 Oil เป็น Stainless  Alloy 

 

ข้อมูลจาํเพาะ ( รุ่น NOVAX 10 Oil ) 

กาํลงั 0.5  แรงมา้  230 V   1.1 amp     270 Watt 

อตัราการไหล 420 ลติร/ช.ม. นํา้หนกั  4.5 ก.ก. ขนาดท่อ    10 ม.ม. 

ระดบัการดดูสงูสดุ   10 เมตร 

อณุหภมูกิารทาํงาน  max  +35 C 

 

 

ระบบล่อป๊ัมอัตโนมัต ิ( Self Priming ) 

• ก่อนเปิดสวทิชป๊ั์ม ไหเ้ติมของเหลวลงในป๊ัมก่อน เพ่ือใหร้ะบบลอ่ป๊ัม อตัโนมตัทิาํงานง่ายขึน้ 

• หลงัจากเปิดสวทิชแ์ลว้เป็นเวลา 20-30 วนิาที หากป๊ัมยงัไมท่าํงาน ใหต้รวจดทู่อดดูวา่จุ่มลงในของเหลวดีหรือไม ่

พรอ้มตรวจดขูอ้ตอ่ตา่งๆดว้ย 

• ท่อดดูตอ้งแขง็แรงพอ หากเป็นพลาสตกิตอ้งเป็นแบบชนิดเสรมิใยสงัเคราะหห์รือโลหะ  เน่ืองจากท่ออาจบีแ้บนไดจ้าก

การเกิดสญุญากาศในท่อขณะท่ีป๊ัมทาํงาน 

 

 

การดูแลรักษา 

• การแกะหรือถอดรือ้ป๊ัมจะตอ้งทาํโดยช่างท่ีชาํนาญเท่านัน้ 

• ก่อนการตรวจเช็คหรือทาํความสะอาดใดๆ ตอ้งปิดสวทิชแ์ละถอดปลั๊กก่อนทกุครัง้ 

• ก่อนและหลงัการใชง้านทกุครัง้ ควรลา้งป๊ัมดว้ยการป๊ัมนํา้สะอาด( หรือนํา้ยาฆ่าเชือ้เจือจาง)ผา่นเคร่ืองเสมอ   
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• อย่าใหป๊ั้มถกูนํา้และอย่าเก็บป๊ัมในท่ีเปียกชืน้ 

• อย่าใชน้ ํา้ฉีดป๊ัม ใหใ้ชผ้า้นุ่มหมาดๆเช็ดตวัป๊ัม 

• หา้มหลอ่ล่ืนป๊ัมโดยใชน้ํา้มนัหรือสารหลอ่ล่ืนใดๆเป็นอนัขาด ( ป๊ัมไดร้บัการหลอ่ล่ืนจากโรงงานเป็นอย่างดีแลว้ ) 

 

ข้อพงึปฏบัิตแิละควรระวัง 

• ป๊ัมตอ้งอยู่ในแนวราบขณะใชง้าน และควรใหป๊ั้มอยู่ใกลข้องเหลวมากท่ีสดุ 

• อย่าใช้ป๊ัมโดยไม่มีของเหลวในป๊ัมเป็นอันขาด และเตมิของเหลวลงในป๊ัมก่อนเปิดสวทิชเ์สมอ 

• หา้มจุ่มป๊ัมลงในของเหลวไม่วา่กรณียใ์ดๆ 

• ก่อนใชป๊ั้มครัง้แรก หรีอเม่ีอไมไ่ดใ้ชป๊ั้มเป็นเวลานาน จะตอ้งตรวจเช็คดวูา่ "ชาฟท"์ ( shaft ) หมนุไดอ้ย่างอิสระหรือไม ่

โดยก่อนเปิดสวทิชใ์หใ้ชไ้ขควงหมนุใบพดัลมดา้นหลงัมอเตอร ์หากพบวา่ชาฟทต์ิดหลงัใชไ้ขควงช่วยหมนุใบพดัลม

แลว้ อาจตอ้งเปิดฝาหนา้หวัป๊ัมออกเพ่ือทาํความสะอาดใบพดัหรือภายในหวัป๊ัม 

• ท่อดดูและท่อสง่ตอ้งปลอดภยัสาํหรบัการถ่ายเทอาหาร ( food grade ) 

• ***ห้ามใช้ป๊ัมกับ กรด/ด่าง เข้มข้น แอลกอฮอล ์(เกิน 30%) นํ้ามันเบนซิน หรีอสารทาํละลาย(solvent)และ

สารกัดกร่อน(corrosive liquid)*** 

 

การแก้ปัญหาทั่วไป 

อาการ    สาเหต ุ    การแกไ้ข 

ป๊ัมไมท่าํงาน   - ไมมี่กระแสไฟ   - ตรวจดปูลั๊กไฟ  สายไฟ 

    - ใบพดัติด   - เปิดฝาดา้นหนา้ป๊ัม  ลา้งใบพดั 

    - capacitor เสีย   - เปล่ียน capacitor 

ป๊ัมทาํงาน แต ่   - ระดบัป๊ัมสงูเกินไป  - ลดระดบัป๊ัม 

ไมม่ขีองเหลวไหล   - มีอากาศในท่อดดู   - ตรวจดปูลายท่อดดู และขอ้ตอ่ 

    - สวทิชท์ิศทางการไหลไม่สอด - ปรบัสวทิชใ์หถ้กู หรือใชว้ธีิ 

      คลอ้งกบัการตอ่ท่อดดู-สง่    สลบัท่อดดูกับท่อสง่ 

ของเหลวไหล แตป่ริมาณนอ้ย - หวักรองอดุตนั   - ทาํความสะอาดหรือเปล่ียน 

    - ใบพดัติดขดั   - ทาํความสะอาดใบพดั หวัป๊ัม 

 

การรับประกัน 

ป๊ัม NOVAX 10 Oil ไดร้บัการประกนัจากความผดิพลาดเนือ่งจากการผลติและการสกึหรอก่อนเวลาอนัควรเป็นระยะเวลา 

1 ปี หากการใชง้านทาํอยา่งถูกตอ้งตามคาํแนะนาํในคู่มอืนี ้

การดดัแปลงใดๆและการใชอ้ะไหลใ่ดๆทีไ่มใ่ช่ของผูผ้ลิตตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากผูผ้ลติก่อนเสมอ 
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ข้อสังเกตเกีย่วกบัการใช้งาน เคร่ืองกรอง  FILTER PRESS 

 
(1). ก่อนใส่กระดาษกรองลงบนเคร่ือง จะตอ้งแช่กระดาษกรองในของเหลวจนชุ่มทัว่แผน่เสียก่อน (ราว 15 วนิาท)ี 
(2).  ใส่กระดาษกรองใหถู้กดา้น (ตามที่แจง้ไวใ้นคู่มือ) และกระดาษกรองทุกแผ่นทีใ่ส่ ต้องมีขนาดความละเอียด    

(ขนาดไมครอน) เหมือนกันหมดทกุแผ่น 

(3). ในการขนัสกรูเพือ่อดักระดาษกรอง จะสงัเกตเห็นวา่ เม่ือเราขนัแน่นจนคิดวา่สุดแลว้ หากรอสกัครู่ แลว้ลองขนั

สกรูต่ออีกนิด จะพบวา่ เราจะยงัสามารถขนัสกรูใหแ้น่นขึ้นไดอี้ก ใหท้าํตามน้ี 2-3 คร้ัง (ขนัแน่น-แลว้รอ 10-15 

วนิาที- แลว้ขนัอีก) จะทาํใหข้นัสกรูไดแ้น่นพอ 
 
(4). การซึมและไหลหยดของของเหลวระหวา่งการกรองเป็นเหตุการณ์ปกติของการกรองระบบ FILTER PRESS 

(FILTER PRESS ทุกขนาดจะตอ้งมี ถาดรอง***ใตส่้วนกรองเสมอดว้ยเหตุน้ี)     
      อยา่งไรก็ตาม หากขนัสกรูแน่นพอ การหยดซึมจะไม่มากจนเกินปกติ 
 
(5). อุณหภูมิสูงสุดของของเหลวที่จะกรองไม่เกนิ 35-40 องศาเซลเซียส 
***ถาดรองจะมีท่อต่อเพือ่ถ่ายของเหลวที่หยดลงมา เพือ่ส่งกลบัไปกรองใหม่-ทาํใหถ้าดรองไม่เตม็*** 
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           ขอ้ควรระวงัก่อนเปิดสวทิช์เดินเคร่ืองกรองทุกคร้ัง 

 
    โปรดตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ มีของเหลวในป๊ัมแลว้ 

และ-- (เฉพาะรุ่น COLOMBO 12  COLOMBO 18) 
1. ไดใ้ส่ปะเก็นครบถว้นแลว้ 
2. ไดข้นัสกรูจนแน่นมากพอแลว้ จนปะเก็นทุกตวัไม่ขยบั

เขยื้อนแลว้ (การท่ีขนัแน่นจนปะเก็น “ปล้ิน”เป็นเร่ือง

ปกติ- ไม่ตอ้งเกรงวา่ปะเก็นจะชาํรุด) 
       - การท่ีมีของเหลวหยดลงถาดเป็นเร่ืองปกติ  แต่หาก

การหยดมีมากเกินไป  ใหข้นัสกรูใหแ้น่นข้ึนอีก  
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การลดจาํนวนกระดาษกรอง/แผน่กรอง 

 
ในกรณียท์ี่ตอ้งการกรองของเหลวจาํนวนไม่มาก เราสามารถลดจาํนวนแผน่ประกบ และ กระดาษกรองลง

ไดเ้พือ่ประหยดักระดาษกรองดงัน้ี 
1. เคร่ืองกรอง COLOMBO-18 ปกติ ใส่กระดาษกรองสูงสุด 18 แผน่ อาจลดลงเหลือ 16, 14, 12, 10, 8, 

หรือ 6 แผน่ได ้…ไม่ควรใส่นอ้ยกวา่ 6 แผน่ 

2. เคร่ืองกรอง COLOMBO-12 ปกติ ใส่กระดาษกรองสูงสุด 12 แผน่ อาจลดลงเหลือ  10, 8, หรือ 6 แผน่

ได ้…ไม่ควรใส่นอ้ยกวา่ 6 แผน่ 

3. เคร่ืองกรอง PULCINO-10 ปกติ ใส่กระดาษกรองสูงสุด 10 แผน่ อาจลดลงเหลือ  9, 8, 7, 6, 5, 4,  หรือ 

3 แผน่ได ้…ไม่ควรใส่นอ้ยกวา่ 3 แผน่ (10 แผ่น สาํหรับ  COLOMBO 25) 
 
หมายเหตุ:  จะต้องเอาแผ่นประกบ (แผ่น PP-พลาสติก สีขาว) ส่วนที่เกนิ ออกจากส่วนกรองด้วย เช่น 

• ถา้ใส่กระดาษกรอง 8 แผน่ ใน COLOMBO-12 หรือ COLOMBO-18 จะใชแ้ผน่ประกบ 7 

แผน่เท่านั้น 
• ถา้ใส่กระดาษกรอง 3 แผน่ ใน PULCINO-10 จะใชแ้ผน่ประกบ 2 แผน่เท่านั้น 

 

 

 
 
 

 
 

ข้อควรระวงัเป็นพเิศษ 
 

1. จะตอ้งมีคนดูแลตลอดเวลาท่ีเคร่ืองกรองทาํงาน 
2. หากกระดาษกรองอุดตนัจนของเหลวไหลนอ้ยมากๆ หรือ หยดุไหล ตอ้งหยดุเคร่ือง

ทนัที  หากปล่อยใหเ้คร่ืองทาํงานต่อไปจะทาํใหเ้กิดความร้อนสะสมทาํใหป๊ั้มเสียหาย

ได ้
3. หากของเหลวหมด และป๊ัมยงัทาํงานโดยไม่มีของเหลวอยูใ่นป๊ัมเป็นเวลานาน จะทาํให ้

ป๊ัมเสียหายได ้
4. ความเสียหายอนัเกิดจาก (2) และ (3) ไม่อยูใ่นขอบเขตการรับประกนั 
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*****ขอ้มูลสาํคญั***** 
 

การเปลีย่นปะเกน็ป๊ัม 
ปะเก็นป๊ัมเป็นส่วนท่ีจะเกิดการสึกหรอตามสภาพการใชง้าน หากใชง้านติดต่อกนันานโดยไม่มีการเปล่ียนปะเก็น อาจมีผล

ทาํใหเ้กิดการร่ัวซึมของป๊ัมได ้ทั้งยงัอาจทาํให้ของเหลวซึมเขา้ไปในห้องมอเตอร์ทาํให้ป๊ัมเสียหาย  
 
เพ่ือประสิทธิภาพการทาํงานทีย่าวนานของป๊ัม ควรเปลี่ยนปะเกน็ทุก 12 เดือน หรือน้อยกว่า ในกรณทีีใ่ช้งานมาก 
 

 
 
ปะเก็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนพร้อมๆกนัมี 3 ตวั (หมายเลข 3, 10 และ 12 ตามรูป

ดา้นบน) 
3  ปะเก็น (โอ-ริง) ฝาครอบ (O-ring) 

                   10     ปะเก็น แกนชา้ฟ (Retention Ring) 
12    ปะเก็นปิดหัวป๊ัม (rubberized Fabric Seal) 

การเปลี่ยนปะเก็นป๊ัม 

1. ถอดฝาครอบหัวป๊ัมออก โดยคลายสกรู 3 ตวั (หมายเลข 1 )-บางรุ่นมี 4 ตวั 
2. ถอดใบพดัออก  
3. ใส่ปะเก็นใหม่แทนปะเก็นเดิม 

 
หมายเหตุ: ควรให้ช่างท่ีมีความรู้เร่ืองป๊ัมดาํเนินการให้  

 

 
 
 
 
         >>>>>ชุดปะเก็นป๊ัมมีจาํหน่ายที่ ดี-ไอ-ไวน์ <<<<< 
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