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 การออกแบบระบบนํา้แบบเปิด-ปิดด้วยมือแม้จะทําได้ง่าย และประหยัดการลงทุนมากกว่าก็ตาม แต่แท้จริงแล้วการทําให้ระบบรดนํา้
สามารถเปิด-ปิดได้โดยอัตโนมัตินั้น ให้ประโยชน์และคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวหลายประการ อาทิ เช่น
 1. ประหยัดเวลา ไม่จําเป็นต้องคอยเฝ้าเปิด-ปิดระบบรดนํา้ สามารถไปทําอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมเปิดหรือปิดนํา้
 2. ประหยัดแรงงาน ในกรณีที่ต้องมีคนงานคอยเปิดหรือปิดวาล์ว เมื่อมีระบบอัตโนมัติแล้ว จะไม่ต้องเสียค่าแรงเพ่ือการเปิด
  หรือปิดวาล์วอีกต่อไป
 3. ประหยัดนํา้ ระบบอัตโนมัติสามารถใช้อุปกรณ์ เช่น เซนเซอร์ร่วมกับตัวตั้งเวลาเพ่ืองดการรดนํา้ได้หากฝนตกหรือระบบอัตโนมัติ
  บางรุ่นสามารถวัดค่าความชื้นในดิน และส่ังรดนํา้ได้เองหากดินมีความชื้นไม่พอ ทําให้ไม่เสียนํา้ไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 4. ประหยัดไฟ หากรดนํา้ได้ตามที่จําเป็น นอกจากจะช่วยประหยัดนํา้แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟอีกด้วย

 อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับระบบอัตโนมัติ
 การออกแบบและใช้งานระบบรดนํา้อัตโนมัตินั้น ไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ ก่อนที่จะสามารถออกแบบและใช้งาน
ระบบรดนํา้อัตโนมัติได้ดีนั้น จะต้องมีความรู้เรื่องอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเปลี่ยนระบบรดนํา้ที่เปิด-ปิดด้วยมือธรรมดา เป็นระบบ
อัตโนมัติเสียก่อน โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีทั้งส้ินดังต่อไปนี้

 1. ตัวควบคุมการรดนํ้าอัตโนมัติ
 ทําหน้าที่สําหรับส่ังงานรดนํา้โดยการต้ังเวลา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 • ชนิดมีวาล์วในตัว โดยตัวควบคุมการรดนํา้ชนิดนี้ ใช้ต่อกับก๊อกนํา้ เนื่องจากมีวาล์วอยู่ในตัว เมื่อถึงเวลาเปิดหรือปิดตัวตั้งเวลา 
จะส่ังให้วาล์วที่อยู่ในตัวมันเองนั้นเปิดหรือปิดตามที่ตั้งเอาไว้ เหมาะสําหรับการรดนํา้ท่ีใช้ปริมาณนํา้ไม่มาก เน่ืองจากวาล์ภายในตัวมีขนาด 
เล็ก ไม่เหมาะสําหรับใช้งานรดนํา้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ ใช้กับงานสวนขนาดเล็กในบ้านทั่วๆไปเท่านั้น
 • ชนิดต่อกับวาล์วไฟฟา้ ตัวควบคุมการรดนํา้อัตโนมัติชนิดนี้ จะไม่มีวาล์วในตัว และโดยมากจะสามารถต่อเข้ากับวาล์วมากกว่า 
1 ตัวขึ้นไป แต่ต้องใช้งานคู่กับวาล์วไฟฟา้ หรือที่เรียกว่า โซลินอยด์วาล์ว แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
 1. ชนิดรดนํา้โดยการต้ังเวลา
 2. ชนิดรดนํา้โดยการอ่านค่าจากเซนเซอร์
 ทั้งสองชนิดนี้มีทั้งแบบติดต้ังในร่ม และติดต้ังกลางแจ้ง โดยมีให้เลือกทั้งแบบมีหม้อแปลงต่อไฟบ้าน 220V และแบบใช้ถ่าน 9V

 2. โซลินอยด์วาล์ว หรือวาล์วไฟฟา้
 จะใช้งานคู่กับตัวควบคุมการรดนํา้อัตโนมัติ ชนิดสําหรับต่อกับวาล์วไฟฟา้ มีให้เลือกสองรุ่นคือ รุ่น 24 VAC และรุ่น 9 VDC การ
เลือกใช้ จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นตัวตั้งเวลาอัตโนมัติที่ใช้ เช่น หากเลือกใช้ตัวควบคุมการรดนํา้อัตโนมัติชนิดมีหม้อแปลงต่อกับไฟบ้าน 
จะต้องใช้โซลินอยด์วาล์วรุ่น 24 VAC เท่านั้น แต่หากใช้ตัวควบคุมการรดนํา้อัตโนมัติชนิดใช้ถ่าน 9 โวลต์ ก็จะต้องใช้โซลินอยด์วาล์วรุ่น 
9 VDC เท่านั้นเช่นกัน

 3. เซนเซอร์
 ในกรณีที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะเลือกตัวควบคุมการรดนํา้อัตโนมัติที่สามารถทํางานร่วม
กับเซนเซอร์ได้ เช่น เซนเซอร์นํา้ฝนที่สามารถตัดการทํางานของระบบหากฝนตก และนํา้ในดินยังชื้นอยู่ หรือแม้กระทั่งเซนเซอร์วัดค่า
ความชื้น แสงแดด อุณหภูมิ ฯลฯ ที่ทํางานร่วมกับตัวควบคุมการรดนํา้อัตโนมัตริุ่นที่จะทํางานส่ังเปิด-ปิดวาล์วจากค่าความชื้นจาก
เซนเซอร์เท่านั้น โดยจะไม่ทําการรดหากดินยังมีความชื้นเพียงพออยู่

 4. ตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 อุปกรณ์นี้สําหรับตัวควบคุมการรดนํา้อัตโนมัติรุ่นพิเศษที่ทํางานคู่กับเซนเซอร์เท่านั้น เนื่องจากจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลตลอดเวลา สําหรับตัวควบคุมการรดนํา้ชนิดตั้งเวลาไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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 วิธีการติดตั้งตัวควบคุมการรดนํ้า (ชนิดมีวาล์วในตัว)
 หากต้องการติดตั้งตัวควบคุมรดนํ้าชนิดมีวาล์วในตัวจะต้องตรวจสอบส่ิงที่จําเป็นต่อการติดตั้งระบบเพ่ือให้ระบบทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่มีปัญหา โดยส่ิงที่จะต้องตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
 1. วิธีการจ่ายนํ้าเข้าสู่ระบบรดน้ํา
 สําหรับการใช้งานตัวควบคุมชนิดมีวาล์วในตัวนี้ จะต้องมีนํา้จ่ายมารอที่ทางเข้าของวาล์ว หรือจะต้องมีนํา้จ่ายมาทันทีที่วาล์วเปิด โดย
ปกติแล้วการต่อระบบรดนํา้ในสวนอาจทําได้สองวิธีคือ ต่อนํา้ตรงผ่านจากมิเตอร์ประปา หรือต่อจากป๊ัมบ้าน หากต่อจากป๊ัมบ้าน โดยปกติ
แล้วก็จะเป็นป๊ัมนํา้อัตโนมัติซึง่จะทํางานเมื่อวาล์วเปิด และหยุดการทํางานเมื่อวาล์วปิด แต่หากต่อจากป๊ัมอื่นๆที่ไม่ใช่ป๊ัมบ้านจะต้องให้แน่ใจ
ว่าเป็นป๊ัมอัตโนมัติเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทําให้ระบบทํางานได้ 
 การต่อนํา้ตรงจากมิเตอร์ประปาโดยท่ัวไปแล้ว จะได้แรงดันนํา้ค่อนข้างตํา่ จะต้องระวังเรื่องการเลือกใช้ตัวควบคมุ ควรเลือกใช้ตัว
ควบคุมชนิดบอลวาล์วเท่านั้น เนื่องจากตัวควบคุมชนิดโซลินอยด์วาล์วจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อแรงดันสูงกว่า 1 บาร์ขึ้นไปเท่านั้น
 2. ตําแหน่งที่จะติดตั้งตัวควบคุม
 เนื่องจากตัวควบคุมชนิดมีวาล์วในตัว ส่วนมากจะไม่สามารถกันนํา้ได้ 100% ควรติดตั้งใต้หลังคา และแน่ใจว่าไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ถูก
นํา้หรือความชื้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้น อาจทําให้ตัวควบคุมซึ่งมีหน้าจออิเล็คโทรนิคมีปัญหาได้ง่าย เนื่องจากความช้ืน
จะทําให้หน้าจอแสดงภาพเสียหายได้
 3. อัตราการจ่ายนํ้ารวม
 ตัวควบคุมชนิดมีวาล์วในตัวนี้ วาล์วจะมีขนาดเล็ก ดังนั้นหากต้องการติดตั้งหัวจ่ายนํา้จํานวนมากๆ เพ่ือรดนํา้พร้อมกันจะทําให้อัตรา
การจ่ายนํา้ไม่เพียงพอได้ อัตราการจ่ายนํา้รวมของระบบรดนํา้ที่ต่อผ่านตัวควบคุมชนิดมีวาล์วหนึ่งตัว ไม่ควรเกินกว่า 1,500 ลิตร/ชั่วโมง 
หรือ 1.5 ลบ.ม./ชัว่โมง หากจําเป็นต้องใช้อัตราการจ่ายนํา้รวมมากกว่านี้ จะมีเพียงรุ่น 7101BT ซึ่งเป็นตัวควบคุมพร้อมโซลินอยด์วาล์วที่มี
ขนาดทางเข้าออกให้เลือกตั้งแต่ 3/4” ถึง 2” จึงจะเพียงพอต่ออัตราการจ่ายนํา้ที่มากกว่า 1.5 ลบ.ม./ชม.ได้ แต่หากจะใช้รุ่นอื่นๆที่ต่อจาก
ก๊อกนํา้ ก็ควรจะแยกตัวควบคุมเป็น 2 ตัว หรือใช้ตัวควบคุมชนิดที่มี 2 ทางออกเช่นรุ่น 1180e หรือ AMICO 2+ เป็นต้น 

 เพ่ือให้แน่ใจว่าอัตราการจ่ายนํา้เพียงพอควรตรวจสอบขนาดท่อ และอัตราการจ่ายนํา้ของป๊ัมนํา้ด้วย ว่าเพียงพอต่ออัตราการจ่ายนํา้
ที่ต้องการจะรดพร้อมกันในแต่ละครั้งหรือไม่ หากไม่พอ ควรจะต้องเพ่ิมจํานวนตัวควบคุม เพ่ือแบ่งอัตราการจ่ายนํา้ให้น้อยลง และหากใช้
ป๊ัมนํา้ตัวเดียวกับท่ีใช้นํา้ในบ้าน ควรตั้งเวลารดนํา้ที่แน่ใจว่าไม่มีใครในบ้านใช้นํา้ เนื่องจากในขณะท่ีวาล์วเปิดรดนํา้ และมีการเปิดใช้นํา้ในบ้าน 
อัตราการจ่ายนํา้จะไม่เพียงพอไปรดนํา้ในสวน และจะทําให้นํา้ที่เปิดในบ้านไหลเบา ทําให้มีปัญหาการใช้นํา้ในบา้นด้วยเช่นกัน

 ข้อควรระวังและการดูแลบํารุงรักษา
  • ใช้ถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline) เท่านั้น
  • เมื่อถ่านใกล้หมด จะมีสัญญาณไฟเตือน ต้องทําการเปลี่ยนถ่านทันที
  • หม่ันตรวจสอบการทํางานของวาล์วสมํา่เสมอ
  • ห้ามติดตั้งตัวควบคุมในที่โดนนํา้ หรือที่มีความชื้นสูงโดยเด็ดขาด
  • ไม่ควรติดตั้งตัวควบคุมบริเวณที่โดนแสงแดดร้อนจัด
  • ควรติดตั้งตัวควบคุมภายใต้หลังคา
  • ในกรณีวาล์วมีเสียงติดขัดเวลาเปิด-ปิด ควรใช้จาระบีขาวทาบริเวณรอบบอลวาล์วที่อยูภายในตัวควบคุม 
   เพ่ือลดแรงเสียดสีของวาล์วและโอริงภายใน

ตัวควบคุม ชนิดมีวาล์วในตัว (Tap Timers)

 สําหรับสวนขนาดเล็กที่มีก๊อกนํา้อยู่บริเวณสวนอยู่แล้ว การติดตั้งระบบรดนํา้อัตโนมัติโดยใช้ตัวควบคุมการรดนํา้ชนิดต่อก๊อกนํา้
จะสะดวกท่ีสุด เนื่องจากสามารถต่อเพียงตัวควบคุมและเดินระบบรดนํา้ก็สามารถใช้งานได้ทันที ไม่จําเป็นต้องเดินสายไฟเน่ืองจาก
ตัวควบคุมลักษณะน้ีจะใช้ถ่านทั้งหมด อีกทั้งตัวควบคุมชนิดต่อก๊อกนํา้ยังสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่
 1. ตัวควบคุม ชนิดบอลวาล์ว
 ข้อดีของตัวควบคุมชนิดนี้คือสามารถเปิดปิดได้โดยไม่จําเป็นต้องมีแรงดันนํา้สูงและมีราคาถูก แต่การเปิดปิดอาจเกิดความบกพร่อง
ได้ง่ายกว่าชนิดโซลินอยด์วาล์ว แบ่งเป็น 2 ชนิดย่อยคือ
 • ชนิดไม่ใช้ถ่าน เป็นลักษณะไขลาน หากต้องการใช้งานต้องหมุนเพ่ือตั้งระยะเวลาการรดและวาล์วจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
  เมื่อลานหมุนกลับมาที่ตําแหน่งปิด ตัวควบคุมชนิดนี้ได้แก่รุ่น 2HT, DY910 และ DY912 เป็นต้น 
 • ชนิดใช้ถ่าน ตั้งเวลาด้วยปุ่มหมุนสามารถตั้งรอบการรดนํา้ และระยะเวลาการรดนํา้ได้ ตัวควบคุมชนิดนี้
  ได้แก่รุ่น 1140e และ 1180e เป็นต้น
 2. ตัวควบคุม ชนิดโซลินอยด์วาล์ว
 ข้อดีของตัวควบคุมชนิดนี้คือการเปิดปิดวาล์วจะมีความบกพร่องน้อยกว่าชนิดบอลวาล์ว แต่วาล์วจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อแรงดันที่เข้ามา
จากก๊อกสูงกว่า 1 บาร์ขึ้นไป หากแรงดันน้อยกว่า 1 บาร์ วาล์วจะไม่สามารถเปิดได้ ตัวควบคุมชนิดนี้ได้แก่รุ่น AMICO+, AMICO 2+, 
CLICK, CLICK+, CLICK MIST, 9001EZ และรุ่นที่มี Bluetooth ได้แก่รุ่น CLICK BLUETOOTH, 9001BT, 110000BT, 7101BT เป็นต้น
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ระบบอัต
โนมัติ

ตัวควบคุมชนิดมีบอลวาล์วในตัว
สําหรับต่อเข้ากับก๊อกนํา้ โดยที่มีบอลวาล์วขนาดเล็กมาอยู่ในตัวพร้อมกับตัวควบคุม อาจจะมีปัญหาเรื่องการรั่วหากถ่านอ่อน ในกรณีไม่มีการใชง้าน
เปิด-ปิดวาล์วเป็นระยะเวลานานอาจจะทําให้บอลวาล์วกับโอริงติดขัดหรือฝืด ดังนั้นอาจจําเป็นต้องหมั่นดูแลด้วยการใช้จาระบีขาวทาที่บอลวาล์ว 
และโอริงเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว แต่ข้อดีของตัวควบคุมชนิดมีบอลวาล์วในตัวคือ สามารถส่ังให้เปิดหรือปิดได้แม้แรงดันที่เข้ามาที่วาล์วตํา่
กว่า 1 บาร์ เหมาะสําหรับการใช้งานระบบนํา้หยดที่แรงดันตํา่

รุ่นไม่ใช้ถ่าน
มีลักษณะเป็นลานอยู่ภายใน สามารถตั้งได้เฉพาะระยะเวลาการรดเท่านั้น ทุกครั้งที่ต้องการรดนํา้จะต้องมาหมุนตัวตั้งเวลารดนํา้ในลักษณะของ
การไขลาน จากนั้นตัวควบคุมจะค่อยๆหมุนกลับไปยังตําแหน่งปิดเองโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาในการหมุนจะเป็นตามที่ตั้งเอาไว้ ดังนั้นตัวควบคุม
ชนิดนี้จึงสามารถต้ังได้เฉพาะเวลาปิดเท่านั้น

รุ่นใช้ถ่าน
เป็นตัวควบคุมท่ีสามารถตั้งได้ทั้งเวลาการเปิด และเวลาการปิด โดยการต้ังเวลาเปิดจะตั้งในลักษณะเป็นรอบการรดนํา้ เช่น วาล์วรดนํา้ทุกๆ 
12 ชั่วโมง และการต้ังเวลาปิดจะเป็นการตั้งระยะเวลาการรดนํา้ เช่น ตั้งให้วาล์วเปิดรดนํา้นาน 5 นาที เป็นต้น เนื่องจากตัวคุณลักษณะน้ีจะมี
แผงอิเล็คทรอนิคอยู่ภายใน การติดต้ังต้องระวังเรื่องนํา้ และความช้ืนเพ่ือให้ตัวควบคุมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

2 HT

DY 910

DY 912

1140e

1180e

541-0901-9

541-0910

541-0912

543-1140

543-1180

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

3/4”-1”

ทางนํา้ออกเดียว

ทางนํา้ออกคู่

ทางนํา้ออกเดียว

ทางนํา้ออกคู่

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

380.-

450.-

800.-

900.-

1,350.-

2 HT
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4”-1” 

DY 910 และ DY 912
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4”-1” 

1140e และ 1180e
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4” 

ตั้งเวลาปิดด้วยการไขลานไปยังระยะเวลาการรดนํา้ที่ต้องการ ไม่ใช้ถ่าน
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 120 นาที
• เกลียวทางนํา้เข้า ขนาด 3/4” - 1”
• ทางนํา้ออก มาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้

เป็นตัวควบคุมการรดนํา้ที่ตั้งเวลาได้ง่าย เนื่องจากมีเพียงสองปุ่มให้หมุนปรับตั้ง โดยการ
ตั้งความถี่ในการรดนํา้ และตั้งระยะเวลาในการรดนํา้เท่านั้น ตัวควบคุมก็จะเริ่มทํางานทันที
ที่ตั้งเวลาเสร็จ 
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 และ 120 นาที 
  หรือ On เพ่ือเปิดไว้จนกว่าจะมาหมุนปิด
• ความถี่ในการรดนํา้ทุกๆ : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง หรือ 1 สัปดาห์
• แรงดันใช้งาน 0 - 6.0 บาร์
• เกลียวทางนํา้เข้า ขนาด 3/4”
• ทางออกมาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้
• อัตราการจ่ายนํา้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ตั้งเวลาปิดด้วยการไขลานไปยังระยะเวลาการรดนํา้ที่ต้องการ ไม่ใช้ถ่าน
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 120 นาที
• เกลียวทางนํา้เข้าขนาด 3/4” - 1”
• ทางนํา้ออก มาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

ตัวควบคุม ชนิดมีบอลวาล์วในตัว

Alkaline Alkaline

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน
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ระ
บบ

อัต
โน
มัต

ิ

ตัวควบคุมชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว
ใช้สําหรับต่อเข้ากับก๊อกนํา้โดยที่มีโซลินอยด์วาล์วขนาดเล็กมาอยู่ในตัวพร้อมกับตัวควบคุม จะมีปัญหาน้อยกว่าตัวควบคุมชนิดมีบอลวาล์วในตัว
เรื่องการร่ัวหากถ่านอ่อน และการเปิด-ปิดของวาล์วก็จะมีปัญหาน้อยกว่าด้วยเช่นกัน แต่ส่ิงที่ต้องคํานึงถึงหากต้องการใช้คือ แรงดันนํา้จะต้อง
เข้ามาที่วาล์วมากกว่า 1 บาร์ขึน้ไปจึงจะสามารถเปิด-ปิดวาล์วได้

CLICK
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4”-1” 

CLICK PLUS
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4”-1” 

CLICK BLUETOOTH
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4”-1” 

การตั้งตัวควบคุมก็ทําได้อย่างง่ายดาย โดยตั้งเพียงสองอย่างคือ ความถี่ใน
การรดนํา้ และระยะเวลาของการรดนํา้แต่ละรอบ
• มี 12 โปรแกรม 
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 2, 5, 10 หรือ 15 นาที
• ความถี่ในการรดนํา้ : ทุกๆ 12, 24 หรือ 48 ชั่วโมง
• จะเริ่มทํางานทันทีที่ตั้งเวลาเสร็จ
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางนํา้ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายนํา้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 4.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านัน้

เป็นตัวควบคุมที่มีคุณสมบัติเหนือกว่ารุ่น CLICK โดยมีความสามารถในการต้ัง
ให้ทํางานในภายหลังได้ใช้งานได้ การตั้งตัวควบคุมก็ทําได้อย่างง่ายดายโดยต้ัง
เพียงสองอย่างคือ ความถ่ีในการรดนํา้ และระยะเวลาของการรดนํา้แต่ละรอบ 
• มี 12 โปรแกรม 
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 2, 5, 10 หรือ 15 นาที
• ความถี่ในการรดนํา้ : ทุกๆ 12, 24 หรือ 48 ชั่วโมง
• ตั้งให้เริ่มทํางานในภายหลังจากท่ีตั้งเวลาได้ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  และ 22 ชั่วโมง
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางนํา้ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายนํา้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 4.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมที่ตั้งเวลาได้ง่ายโดยใช้งานผ่าน APP RAIN CLICK ทางมือถือ 
ใช้งานได้ทั้ง IOS และ Android สามารถต้ังเวลาเริ่มการรดนํา้ครั้งแรกได้ จาก
นั้นก็ตั้งความถี่ในการรดนํา้ และระยะเวลาในการรดนํา้
• มี 12 โปรแกรม 
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 2, 5, 10 หรือ 15 นาที
• ความถี่ในการรดนํา้ : ทุกๆ 12, 24 หรือ 48 ชั่วโมง
• ตั้งให้เริ่มทํางานในภายหลังจากท่ีตั้งเวลาได้ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  และ 22 ชั่วโมง
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางนํา้ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายนํา้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 4.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

รุ่นสินค้า
Model

CLICK

รหัสสินค้า
Code

537-6800100 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

1,200.-

ตัวควบคุม ชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว

Alkaline

Alkaline

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

CLICK PLUS

รหัสสินค้า
Code

537-6800200 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

1,500.-

รุ่นสินค้า
Model

CLICK BLUETOOTH

รหัสสินค้า
Code

537-6800300 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

1,700.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน
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ระบบอัต
โนมัติ

CLICK MIST
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4”-1” 

AMICO+
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4”-1” 

AMICO 2+
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ 2 ทาง ขนาด 3/4”-1”

เป็นตัวควบคุมที่เหมาะสําหรับการใช้งานระบบพ่นหมอกโดยเฉพาะ สามารถต้ัง
ความถี่ในการรดนํา้แต่ละรอบในระดับนาที และระยะเวลาการรดในระดับวินาที 
จึงเหมาะสําหรับให้นํา้ถี่ๆ รอบละชั่วครู่ก็สามารถทําได้ การตั้งตัวควบคุมก็ตั้ง
เพียงสองอย่างคือ ความถี่ในการรดนํา้ และระยะเวลาของการรดนํา้แต่ละรอบ
• ม ี12 โปรแกรม 
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 5, 10, 20, หรือ 30 วินาที
• ความถี่ในการรดนํา้ : ทุกๆ 1, 2 หรือ 5 นาที
• ตั้งให้เริ่มทํางานในภายหลังจากท่ีตั้งเวลาได้ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  และ 22 ชั่วโมง
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางนํา้ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายนํา้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 4.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมการรดนํา้ที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย และมีคุณภาพสูง หน้าจอ
ขนาดใหญ่ 3” สามารถแสดงข้อมูลการรดนํา้ทั้งหมดในหน้าเดียว หน้าจอมีไฟ
สีนํา้เงินเพ่ือให้เห็นได้ง่ายและสบายตาท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน
• มี 1 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที
• ความถี่ในการรดนํา้ : ทุกๆ 6 ชั่วโมง จนถงึ 1 ครั้งในทุก 15 วัน
• แสดงข้อมูลดังนี้ที่หน้าจอ : เวลาปัจจุบัน เวลาเริ่มรดนํา้ ระยะเวลารดนํา้
  ความถี่ในการรดนํา้ เวลาที่จะรดนํา้ครั้งต่อไป นับถอยหลังระยะเวลารดนํา้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน (ตัวควบคุมจะไม่เปิดรดนํา้ หากมีสัญญาณแสดงเตือน)
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางนํา้ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายนํา้ 5 - 40 ลิตร/นาที (300 - 2,400 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 6.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• หน้าจอถอดจากตัววาล์วได้ เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
• ใช้ถา่น Alkaline 1.5 Volt จํานวน 2 ก้อน (AA x 2) (จําหน่ายไม่รวมถ่าน)
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมการรดนํา้ที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย และมีคุณภาพสูง หน้าจอ
ขนาดใหญ่ 3” สามารถแสดงข้อมูลการรดนํา้ทั้งหมดในหน้าเดียว หน้าจอมีไฟ
สีนํา้เงินเพ่ือให้เห็นได้ง่ายและสบายตาท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน มีทางนํา้
ออก 2 ทาง สามารถต้ังเวลาแยกอิสระจากกันได้
• มี 1 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที
• ความถี่ในการรดนํา้ : ทุกๆ 6 ชั่วโมง จนถึง 1 ครั้งในทุก 15 วัน
• แสดงข้อมูลดังนี้ที่หน้าจอ : เวลาปัจจุบัน เวลาเริ่มรดนํา้ ระยะเวลารดนํา้ 
  ความถี่ในการรดนํา้ เวลาที่จะรดนํา้ครั้งต่อไป นับถอยหลังระยะเวลารดนํา้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน (ตัวควบคุมจะไม่เปิดรดนํา้ หากมีสัญญาณแสดงเตือน)
• ควบคุม 2 โซน (ทางนํา้ออก 2 ทาง)
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางนํา้ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายนํา้ 5 - 40 ลิตร/นาที (300 - 2,400 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 6.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• หน้าจอถอดจากตัววาล์วได้ เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ตัวควบคุม ชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว

Alkaline

Alkaline

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

CLICK MIST

รหัสสินค้า
Code

537-6800400 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

1,200.-

รุ่นสินค้า
Model

AMICO+

รหัสสินค้า
Code

537-4094500 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

1,500.-

รุ่นสินค้า
Model

AMICO 2+

รหัสสินค้า
Code

537-4044500 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

1,900.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน
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9001 EZ
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4” 

9001 BT
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4” 

1100 BT
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4” 

1150e และ 1151e
ตัวควบคุมการรดนํา้
ชนิดต่อก๊อกนํา้ขนาด 3/4” 

เป็นตัวควบคุมการรดนํา้ชนิดต่อก๊อกนํา้ที่ใช้งานง่าย มีปุ่มสําหรับตั้งเวลาเพียง
สองปุ่ม สามารถต้ังให้เริ่มต้นรดนํา้ในภายหลังได้หลังจากต้ังค่าเสร็จไม่จําเป็น
ต้องเริ่มรดนํา้ทันที
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 2 นาที - 14 วัน
• ความถี่ในการรดนํา้ : ทุกๆ 3 ชั่วโมง จนถึง 1 ครั้งในทุก 14 วัน
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4”
• เกลียวทางนํา้ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายนํา้ 0.8 - 20 ลิตร/นาที (48 - 1,200 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 10.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแขง็แรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมการรดนํา้ชนิดต่อก๊อกนํา้ที่สามารถต้ังเวลาผ่านมือถือผ่าน APP 
(ทั้ง Android และ IOS) ด้วย Bluetooth ได้ ทําให้สามารถต้ังเวลารดนํา้ได้
อย่างง่ายดาย โดยสามารถอยู่ห่างจากตัวควบคุมได้ถึง 30 เมตรในกรณีที่ตัว
ควบคุมอยู่ในที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง และยังสามารถต้ังเวลาได้โดยตรงโดยผ่าน
หนา้จอของตัวควบคุมก็ได้เช่นกัน ในกรณีที่ไม่ต้องการตั้งเวลาผ่านมือถือ 
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 นาที - 12 ชั่วโมง
• ความถี่ในการรดนํา้ : 4 ครั้งต่อวัน
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4”
• เกลียวทางนํา้ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายนํา้ 0.8 - 20 ลิตร/นาที (48 - 1,200 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 10.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ใช้กับ APP ชื่อ GALCON.BT
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมการรดนํา้ชนิดต่อก๊อกนํา้ที่สามารถต้ังเวลาผ่านมือถือผ่าน APP 
(ทั้ง Android และ IOS) ด้วย Bluetooth ได้ ทําให้สามารถต้ังเวลารดนํา้ได้
อย่างง่ายดาย โดยสามารถอยู่ห่างจากตัวควบคุมได้ถึง 30 เมตรในกรณีที่ตัว
ควบคุมอยู่ในที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง และยังสามารถต้ังเวลาได้โดยตรงโดยผ่าน
หน้าจอของตัวควบคุมก็ได้เช่นกัน ในกรณีที่ไม่ต้องการตั้งเวลาผ่านมือถือ 
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 นาที - 12 ชั่วโมง
• ความถี่ในการรดนํา้ : 4 ครั้งต่อวัน
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4”
• เกลียวทางนํา้ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายนํา้ 0.8 - 20 ลิตร/นาที (48 - 1,200 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 10.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ใช้กับ APP ชื่อ GALCON.BT
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมรดนํา้ต่อก๊อกนํา้ที่มีโซลินอยด์วาล์วอยู่ในตัว หน้าจอที่ตั้งเวลา
สามารถถอดออกจากตัวเสื้อวาล์วได้ มีสองรุ่นให้เลือก คือรุ่นปุ่มหมุนตั้งเวลา
ด้วยปุ่มเพียงสองปุ่ม และรุ่นหน้าจอดิจิตอล ซึ่งต้องกดปุ่มเพ่ือตั้งเวลา
และตั้งค่าการเปิดปิดต่างๆ
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 และ 120 นาที 
  หรือ On เพ่ือเปิดไว้จนกว่าจะมาหมุนปิด
• ความถี่ในการรดนํา้ทุกๆ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, และ 72 ชั่วโมง 
  หรือ 1 สัปดาห์
• เกลียวทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4”
• ทางออกมาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้
• อัตราการจ่ายนํา้ 0.8 - 20 ลิตร/นาที (48 - 1,200 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 10.0 บาร์ (หากแรงดันตํา่กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

9001 EZ

9001 BT

1100 BT

1150e

1151e

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

533-90014

533-90015

533-11000

553-1150

553-1151

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

2,250.-

2,500.-

2,500.-

800.-

900.-

ตัวควบคุม ชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว

Alkaline

Alkaline

Alkaline

Alkaline

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน
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1. ชนิดรดนํ้าด้วยการตั้งเวลา
 • ตัวควบคุมโดยส่วนใหญ่เป็นการควบคุมด้วยการตั้งเวลาเกือบทั้งส้ิน
 • โดยจะเป็นการตั้งระยะเวลาท่ีต้องการรดนํา้แต่ละโซน
 • ตัวควบคุมประเภทน้ีจะระบุโซนที่สามารถควบคุมได้ เช่น รุ่น 2, 4, 6, 8 หรือ 12 โซน
 • 1 โซน จะควบคุมวาล์ว 1 ตัว ดังนั้น ถ้าเป็นรุ่น 4 โซน จะสามารถควบคุมวาล์วได้สูงสุด 4 ตัว
 • การตั้งระยะเวลารดนํา้ หรือจํานวนรอบต่อวัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวควบคุมแต่ละรุ่น และแต่ละยี่ห้อ
 • มีทั้งรุ่นติดตั้งกลางแจ้ง และรุ่นที่ต้องติดต้ังภายในร่มเท่านั้น
 • รุ่นติดตั้งกลางแจ้งสามารถโดนนํา้ได้ แต่ไม่สามารถแช่นํา้ได้ และไม่ควรอยู่ในที่มีความชื้นสูง
 • บางรุ่นจะมีช่องสําหรับต่อกับเซนเซอร์ เช่น เซนเซอรน์ํา้ฝน เพ่ือหยุดระบบจ่ายนํา้ในกรณีที่ฝนตก
ตัวควบคุมการรดนํา้ด้วยการต้ังเวลา สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.1) รุ่นใช้ถ่าน Alkaline 9V 
 • โดยรุ่นน้ีจะไม่มีหม้อแปลง และไม่ต้องเสียบปลั๊กใดๆ (ถ่านที่นํามาใช้จะต้องเป็นถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline) เท่านั้น)
 • ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว ขนาด 9 VDC เท่าน้ัน
1.2) รุ่นใช้หม้อแปลงเสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้าน 
 • โดยรุ่นน้ีจะมีหม้อแปลงเพ่ือแปลงไฟจาก 220V เพ่ือให้เป็นไฟ 24 VAC
 • ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว ขนาด 24 VAC เท่านั้น

2. ชนิดรดนํ้าด้วยเซนเซอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
 • มีเพียงรุ่น FLIWER ของยี่ห้อ RAIN เท่านั้น
 • ก่อนใช้งาน เราต้องระบุชนิดของพืชที่เราปลูก เพ่ือให้ FLIWER สร้างฐานข้อมูล
 • FLIWER จะจับค่าความชื้นในดิน ค่าอากาศในดิน ค่าแสงสว่างและอุณหภูมิ
 • นําค่าที่ได้มาตรวจสอบกับฐานข้อมูลพืชที่ระบุไว้ตอนต้น
 • ระบบจะทําการเปิดปิดวาล์วรดนํา้ตามข้อมูลที่อ่านค่าได้จากเซนเซอร์
 • ช่วยประหยัดนํา้ เนื่องจากระบบจะทําการรดนํา้เมื่อเซนเซอร์แจ้งว่าพืชต้องการนํา้เพ่ิมเท่านั้น
 • ในกรณีที่เราต้องการตั้งเวลารดนํา้ เราก็สามารถตั้งเวลารดนํา้ได้ตามที่เราต้องการเช่นกัน

การติดตั้งตัวควบคุมการรดนํ้า (ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว)
 การติดตั้งตัวควบคุมชนิดนี้เพ่ือให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ ควรจะต้องมีการวางแผนและออกแบบระบบไว้ตั้งแต่ต้น ในการเปลี่ยน
จากระบบเปิด-ปิดด้วยมือเป็นระบบอัตโนมัติในภายหลังอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการปรับระบบนํา้ที่วางไว้เพ่ือให้สามารถทํางาน
ด้วยระบบอัตโนมัติโดยสมบรูณไ์ด้ ปัจจัยที่ส่งผลในการเปล่ียนแปลงระบบได้แก่
 1. จํานวนโซน หรือจํานวนวาล์วที่จะเปิดรดนํา้ในแต่ละรอบ โดยปกติแล้วการออกแบบระบบนํา้ทั่วไปมักจะไม่ได้คํานึงถึงจํานวนวาล์วที่
จะต้องเปิด-ปิดในแต่ละรอบ แต่ในกรณีที่ต้องการปรับให้เป็นระบบการให้นํา้อัตโนมัตินั้น หากมีจํานวนวาล์วที่ต้องเปิด-ปิดเป็นจํานวนมากก็
จะหมายถึงการลงทุนติดต้ังระบบก็จะสูงตามไปด้วย
 หากไม่ได้มีการวางแผนในการติดต้ังระบบอัตโนมัติไว้ตั้งแต่ต้น ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนระบบแล้วต้องรวมหลายๆวาล์วเข้าเป็นวาล์วเดียว 
ป๊ัมนํา้ที่ติดตั้งไว้อาจมีอัตราการส่งนํา้หรือแรงดันไม่เพียงพอ ในบางกรณีที่ท่อประธานมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอก็อาจจะต้องมีการรื้อระบบใน
บางส่วน ซึ่งจะทําให้การลงทุนในระบบนํา้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย
 2. ตําแหน่งที่ติดต้ังวาล์ว บางครั้งตอนออกแบบติดตั้งระบบรดนํา้โดยต้องการเปิด-ปิดวาล์วด้วยมือนั้น อาจจะไม่ได้คํานึงถึงตําแหน่ง
ของวาล์วที่จะติดต้ัง ในกรณีของวาล์วอัตโนมัติซึ่งจะต้องเดินสายไฟไปท่ีตัวควบคุม หากวาล์วอยู่กระจัดกระจาย และอยู่ในตําแหน่งที่ห่าง
กันมากๆ อาจจะทําให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟ และอาจจะกําหนดตําแหน่งติดตั้งตัวควบคุมได้ยาก
 3. ชนิดและประเภทของป๊ัมนํ้า ป๊ัมนํา้ที่นํามาใช้จะต้องเป็นป๊ัมนํา้ไฟฟา้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ป๊ัมเครื่องยนต์เพ่ือทําระบบนํา้อัตโนมัติได้ 
การติดตั้งป๊ัมนํา้สามารถทําได้ 2 วิธี คือการใช้ตัวควบคุมส่ังการเปิด-ปิดป๊ัม หรือการใช้ป๊ัมนํา้อัตโนมัติ
 สรุปได้ว่าแม้จะยังไม่ติดตั้งระบบน้ําอัตโนมัติในตอนต้น แต่หากมีแนวโน้มในการเปล่ียนมาใช้ระบบน้ําอัตโนมัติในอนาคตควรจะวาง
แผนล่วงหน้าตั้งแต่ตอนวางระบบน้ํา ควรออกแบบให้สามารถเปล่ียนจากวาล์วธรรมดาเป็นวาล์วไฟฟา้ได้ สามารถจัดแบ่งโซนใหม่ได้โดย
ง่าย และคํานึงถึงความสามารถของปั๊ มนํ้ารวมถึงขนาดของท่อนํ้าตั้งแต่ต้น เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องมีการเปล่ียนปั๊ มนํ้าหรือท่อเมื่อต้องการ
เปลี่ยนระบบมาเป็นระบบการให้นํ้าแบบอัตโนมัติ 

ตัวควบคุม ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว
(Solenoid Valves Controller)

 การติดตั้งใช้งานตัวควบคุมการรดนํา้ชนิดนี้เหมาะกับการเกษตร หรือสวนขนาดใหญ่ ซึ่งจําเป็นต้องใช้หัวจ่ายนํา้จํานวนมาก
และมีอัตราการจ่ายนํา้ในการรดนํา้แต่ละรอบมากกว่า 1,500 ลิตร/ชั่วโมง หรือ 1.5 ลบ.ม./ชั่วโมง ขึ้นไป  
 การทํางานของตัวควบคุมการรดนํา้ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์วนี้ จะไม่มีวาล์วติดมากับตัวควบคุม ตัวควบคุมจะมีช่องสําหรับต่อ
สายไฟและเซนเซอร์เพ่ือต่อสายไฟเข้ากับโซลินอยด์วาล์ว และเซนเซอร์ตัวควบคุมชนิดนี้สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้
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 1.) การใช้ตัวควบคุมส่ังการเพ่ือเปิดหรือปิดป๊ัมนํ้า
 การติดตั้งลักษณะน้ีจะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟา้เพ่ิมเติมอีกหลายรายการ เนื่องจากไฟท่ีจ่ายออกมาจากตัวควบคุมได้ถูกแปลงไฟให้เป็น 
24 VAC จึงมีความจําเป็นต้องต่อเข้ากับแมกเนติกและรีเลย์ เพ่ือให้สามารถสตาร์ทป๊ัมนํา้ให้ทํางานได้ ตัวควบคุมที่ใช้งานลักษณะน้ีได้จะ
เป็นเฉพาะรุ่นมีหม้อแปลงเสียบไฟบ้านเท่านั้น ส่วนรุ่นใส่ถ่านจะไมส่ามารถส่ังงานให้เปิดป๊ัมนํา้ได้ นอกจากน้ีการต่อตัวควบคุมในลักษณะ
ส่ังการให้ป๊ัมนํา้เปิดหรือปิดยังมีข้อจํากัดหลายประการ ดังต่อไปนี้
 1.) หากต้องการให้ปั๊ มนํา้ทํางานต้องสั่งผ่านตัวควบคุมเท่านั้น ดังนั้นหากต่อท่อเดินก๊อกนํา้โดยใช้ป๊ัมนํา้ตัวเดียวกันนี้ จะไม่สามารถ
เปิดก๊อกนํา้แล้วทําให้นํา้ไหลได้โดยอัตโนมัติ ต้องส่ังเปิดวาล์วจากตัวควบคุมก่อน ทําให้ไม่มีความสะดวกในการใช้งานและไม่สามารถใช้
งานได้จริง
 2.) อาจเกิดปัญหาถ้าระบบการทํางานของตัวควบคุมรวน อาจจะมีโอกาสที่ตัวควบคุมส่ังให้ป๊ัมนํา้ทํางานแล้ว แต่โซลินอยด์วาล์วอาจ
จะชํารุดหรือไม่เปิด จะทําให้ระบบไม่มีทางออก แรงดันจะอัดให้จุดต่อต่างๆ ซึ่งอาจทําให้ท่อชํารุดเสียหาย หรือทําให้ป๊ัมนํา้เสียหายได้เช่นกัน
 3.) ค่าใช้จ่าย หากรวมอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ค่าใช้จ่ายไม่ได้ถูกไปกว่าการใช้ป๊ัมนํา้อัตโนมัติซึ่งมีปัญหาน้อยกว่าแต่อย่างใด

 แผนผังการติดตั้งตัวควบคุมส่ังการเพ่ือเปิดปิดปั๊ มน้ํา
 จากวงจรไฟฟา้ข้างล่างนี้เป็นวิธีการต่ออุปกรณ์เพ่ิมเติม ที่จะช่วยให้ตัวควบคุมสามารถส่ังให้ป๊ัมนํา้ทํางานหรือหยุดทํางานได้ เมื่อถึง
เวลาเปิดหรือปิด
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 2.) การใช้ตัวควบคุมคู่กับป๊ัมนํ้าอัตโนมัติ
 เนื่องจากโดยปกติแล้ว ป๊ัมนํา้ที่ใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไปเป็นป๊ัมนํา้อัตโนมัติอยู่แล้ว ดังนั้นหากต้องการติดตัวควบคุม โดยใช้ป๊ัมนํา้ตัว
เดียวกับป๊ัมนํา้ที่ใช้จ่ายนํา้เข้าบ้าน ก็สามารถทําได้ แต่จะต้องเข้าใจถึงข้อจํากัดด้วยเช่นกัน ทางที่ดีจึงควรใช้ป๊ัมนํา้แยกอิสระจากป๊ัมนํา้บ้าน 
หากต้องการให้การใช้งานป๊ัมนํา้บ้านมีปัญหาน้อยที่สุด สําหรับสวนเกษตรหรือสวนขนาดใหญ่ควรติดตั้งป๊ัมนํา้แยกอิสระสําหรับใช้รดนํา้
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่แนะนําให้ใช้งานป๊ัมนํา้สําหรับวัตถุประสงค์อื่นๆคู่กับการรดนํา้ การใช้ตัวควบคุมกับป๊ัมนํา้อัตโนมัตินี้มีข้อดีคือ 
ไม่ต้องติดอุปกรณ์ที่ช่วยสตาร์ทป๊ัมนํา้ เช่น แมกเนติก และรีเลย์เพ่ิมเติม จึงทําให้ติดตั้งได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ดีการใช้ตัวควบคุมคู่กับป๊ัมนํา้
อัตโนมัติมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้
 1. ไม่ควรใช้ปั๊ มนํา้ตัวเดียวกับปั๊ มนํา้ท่ีใช้จ่ายนํา้เข้าบ้าน เนื่องจากขณะท่ีป๊ัมนํา้รดนํา้ต้นไม้ จะมีการใช้อัตราจ่ายนํา้ปริมาณมาก หากเปิด
ก๊อกนํา้ในบ้าน แรงดันและปริมาณนํา้ที่รดนํา้รวมถึงก๊อกนํา้ในบ้านก็จะมีแรงดันและอัตราการไหลไม่เพียงพอ ดังนั้นหากมีความจําเป็นต้อง
ใช้ป๊ัมนํา้รดนํา้เป็นป๊ัมตัวเดียวกับป๊ัมนํา้ที่ใช้จ่ายนํา้เข้าบ้านแล้วจะต้องตั้งเวลารดนํา้ในช่วงเวลาท่ีแน่ใจว่าไม่มีการใช้นํา้ในบ้านอย่างแน่นอน 
เพ่ือช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 2. ควรระวังเรื่องการร่ัวซึมช่วงปั๊ มนํา้ถึงวาล์วไฟฟา้ เนื่องจากป๊ัมนํา้อัตโนมัติจะทํางานตามสวิทซ์แรงดันที่ตั้งค่าไว้ หากแรงดันตกถึง
ค่าที่ตั้งไว้ ป๊ัมนํา้จะทํางาน และป๊ัมนํา้จะตัดการทํางานหากแรงดันสูงถึงค่าที่กําหนดเช่นกัน ในกรณีที่มีจุดรั่ว แรงดันจะค่อยๆหายไปจาก
ระบบทีละน้อย เมื่อถึงจุดที่ตั้งค่าไว้ป๊ัมนํา้จะทํางาน แต่เนื่องจากระบบยังปิดอยู่ ป๊ัมนํา้ทํางานได้เพียงชั่วครู่ แรงดันในระบบก็จะกลับมาถึง
ค่าที่ตั้งให้ป๊ัมนํา้หยุดทํางานอีก ดังนั้นป๊ัมนํา้จะมีลักษณะเปิด-ปิดตลอดเวลาหากมีตําแหน่งใดรั่ว
 3. ปัญหาโซลินอยด์วาล์วปิดไม่สนิท ตามที่ได้อธิบายไปในข้างต้นแล้วว่า ป๊ัมนํา้อัตโนมัติจะทํางานหากวาล์วตัวใดตัวหนึ่งในระบบเปิด 
เพราะจะทําให้แรงดันในระบบตกลงจนถึงจุดที่ตั้งค่าให้ป๊ัมนํา้เปิดทํางาน ในระบบที่ใช้วาล์วเปิด-ปิดด้วยมือทั่วไป การตรวจสอบว่าวาล์วปิด
แน่นหรือไม่ อาจจะสังเกตได้ง่ายจากด้ามจับของวาล์วแต่ละชนิดว่าบิดสุดหรือไม่ แตสํ่าหรับโซลินอยด์วาล์วอาจจะสังเกตได้ยากกว่า โดยจะ
ต้องสังเกตจากป๊ัมนํา้ว่าทํางานในช่วงเวลาท่ีไม่ได้ตั้งรดนํา้ไว้หรือไม่ หากป๊ัมนํา้ทํางานและป๊ัมนี้ไม่ได้ถูกใช้จ่ายนํา้ไปที่จุดอื่นๆในบ้าน ให้สงสัย
ได้ทันทีว่าอาจจะมีจุดรั่วซึม หรือวาล์วปิดไม่สนิท ให้รีบทําการแก้ไขทนัที
 สําหรับพ้ืนที่รดนํา้ที่ไม่กว้างมากจนเกินไปน้ัน หากใช้ตัวควบคุมที่มีมากกว่า 1 โซน ควรติดตั้งโซลินอยด์วาล์วทุกตัวไว้ใกล้ๆกับตัวควบคุม
เพ่ือความสะดวกในการเดินสายไฟเข้าที่ตัวควบคุม และทําให้การจัดการ การดูแลบํารุงรักษาทําได้ง่ายขึ้น ส่วนกรณีที่ใช้ตัวควบคุมชนิดใส่
ถ่านควบคุมเพียง 1 โซนนั้น อาจจะสามารถกระจายโซลินอยด์ไปตามจุดต่างๆได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จุดติดตั้งโซลินอยด์วาล์วและ
ตัวควบคุมไม่ควรอยู่ในที่นํา้ขังหรือมีความชื้นสูง หากจําเป็นควรเลือกรุ่นที่สามารถแช่นํา้ได้ด้วยมาตรฐานการกันนํา้ IP 68 เท่านั้น

 แผนผังการติดตั้งตัวควบคุมคู่กับปั๊ มนํ้าอัตโนมัติ
 การติดตั้งควรต้องดูให้แน่ใจว่าไม่มีจุดรั่วใดๆในระบบ ไม่เช่นนั้นป๊ัมนํา้อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังได้ ควรวางตําแหน่งโซลินอยด์วาล์ว
ต่างๆให้ใกล้ป๊ัมนํา้ที่สุด เพ่ือให้ปัญหาป๊ัมนํา้เปิดปิดตลอดเวลาจากการร่ัวซึมเกิดขึ้นน้อยที่สุด การติดตั้งควรทําตามแผนผังข้างล่างนี้

220V
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระ
บบ

อัต
โน
มัต

ิ

AMICO PRO
9 VDC IP68
ตัวควบคุม (กันนํา้) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

TBD
9 VDC IP68
ตัวควบคุม (กันนํา้) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

C-DIAL PRO
9 VDC INDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

เป็นตัวควบคุมการรดนํา้ใช้กับโซลินอยด์วาล์วที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย และมี
คุณภาพสูง หน้าจอขนาดใหญ่ถึง 3” สามารถแสดงข้อมูลการรดนํา้ทั้งหมด
ในหน้าเดียว หน้าจอมีไฟสีนํา้เงินเพ่ือให้เห็นได้ง่ายและสบายตาท้ังในเวลากลาง
วันและกลางคืน กันนํา้ได้ดีมากด้วยมาตรฐานการกันนํา้ IP 68 แม้แช่อยู่ในนํา้
ก็ไม่เป็นปัญหา 
• รังถ่านมีโอริงเพ่ือกันนํา้เข้า
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จําหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• สามารถต่อเซนเซอร์นํา้ฝนได้
• มี 2 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที
• ความถี่ในการรดนํา้ : ทุกๆ 6 ชั่วโมง จนถึง 1 ครั้งในทุก 15 วัน
• แสดงข้อมูลดังนี้ที่หน้าจอ : เวลาปัจจุบัน เวลาเริ่มรดนํา้ ระยะเวลารดนํา้ 
  ความถี่ในการรดนํา้ เวลาที่จะรดนํา้ครั้งต่อไป นับถอยหลังระยะเวลารดนํา้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• หน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 3” แสดงข้อมูลได้ครบในหน้าเดียว
• หน้าจอมีไฟสีนํา้เงินเพ่ือความสบายตา

ตัวควบคุมรุ่น TBD เป็นรุ่นที่สามารถกันนํา้ได้ดีมากด้วยมาตรฐานการกันนํา้ 
IP 68 แม้แช่อยู่ในนํา้ก็ไม่เป็นปัญหา ถูกออกแบบให้เหมาะสําหรับใช้งานใน
กล่องวาล์ว รุ่นนี้มี BLUETOOTH ซึ่งสามารถต้ังค่าการรดนํา้ผ่าน APP ทั้ง 
IOS และ Android ทําให้สามารถต้ังค่าได้สะดวกโดยไม่จําเป็นต้องเปิดกล่อง
วาล์วเพ่ือตั้งค่าการรดนํา้
• ตัวเครื่องเชื่อมด้วย Ultra sonic มั่นใจได้วา่นํา้ไม่มีทางเข้าเครื่องแน่นอน
• รังถ่านมีโอริงเพ่ือกันนํา้เข้า
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จําหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• สามารถต่อเซนเซอร์นํา้ฝนได้
• ตั้งโปรแกรมได้ 3 รูปแบบ
 » รูปแบบตั้งโปรแกรม A B C (สามารถต้ังเวลารดนํา้ได้ 4 รอบต่อ 1 โปรแกรม)
 » รูปแบบตั้งค่าวาล์วแต่ละตัว (ตั้งระยะเวลาการรดนํา้ได้ 1 ค่า และตั้งเวลา 
  รดนํา้ได้ 4 รอบ)
 » รูปแบบตั้งโปรแกรมวาล์วแต่ละตัว (ตั้งระยะเวลาการรดนํา้ได้ 4 ค่า 
  และตั้งเวลาเปิดได้อิสระ)
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 นาที - 1 วันเต็ม
• มีการตั้งค่าเตือนหลายรูปแบบ
• BLUETOOTH ครอบคลุมระยะ 10 ม.
• ตัวควบคุมสามารถติดตั้งห่างจากโซลินอยด์วาล์ว โดยใช้สายไฟขนาด 1.5 mm2 
  ได้ไม่เกินกว่า 30 ม.

ตัวควบคุมรุ่น C-DIAL PRO นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับการใช้งาน
ตามสวนเกษตร หรือสวนบ้านขนาดเล็กทั่วไปมีรุ่น 4 และ 6 โซนให้เลือก 
 การตั้งเวลาทําได้ง่ายๆด้วย 3 ขั้นตอนคือ ตั้งเวลาเปิด ระยะเวลาการรดนํา้ 
และความถี่ในการรดนํา้ เป็นอันพร้อมใช้งาน
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จาํหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• มี 2 โปรแกรมแยกอิสระ
• ตั้งเวลารดได้รวม 4 รอบ (2 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• แสดงเวลาเร่ิมรดนํา้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
• ตั้งรดนํา้เป็นรอบ (Cycle) ได้ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวัน ไปจนถึง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
• ตั้งตารางการรดนํา้ได้ตามวันในสัปดาห์ 
• ตั้งค่าการรดนํา้ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์นํา้ฝน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดนํา้ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

AMICO PRO 1 OD

AMICO PRO 2 OD

AMICO PRO 3 OD

TBD 1 OD

TBD 2 OD

TBD 4 OD

TBD 6 OD

C-DIAL PRO 4 OD

C-DIAL PRO 6 OD

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-4064590

537-4064200

537-4064400

537-1731590

537-1732500

537-1734500

537-1736500

537-4181410

537-4181610

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

1 zone

2 zone

4 zone

1 zone

2 zone

4 zone

6 zone

4 zone

6 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

2,200.-

3,200.-

3,600.-

3,600.-

4,800.-

5,000.-

5,500.-

1,800.-

1,900.-

ตัวควบคุม ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

Alkaline

Alkaline

Alkaline

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

13 cm
.

11 cm.

5 cm.

14.3 cm
.

11 cm.

7.5
 cm

.
24.5 cm

.

15 cm. 4.3
 cm

.
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระบบอัต
โนมัติ

ELITE
9 VDC INDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

ELITE
9 VDC OUTDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งกลางแจ้ง) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพ่ือความต้องการใช้งานแต่ละโซนอย่างแยกอิสระต่อกัน 
เหมาะสําหรับการใช้งานตามสวนเกษตร และสวนบ้านขนาดกลาง แต่ละโซนจะ
สามารถต้ังเวลาเปิด ระยะเวลาการรดนํา้ และความถ่ีในการรดนํา้ของตัวเองได้
อย่างอิสระจากโซนอ่ืนๆ
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จําหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• มี 4 โปรแกรมแยกอิสระ
• ตั้งเวลารดนํา้ได้รวม 4 รอบ (1 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• รอบการรดนํา้ตั้งได้ตั้งแต่ 4 ครั้งต่อวัน - 1 ครั้งทุกๆ 19 วัน
• ตั้งตารางการรดนํา้ได้ตามวันในสัปดาห์ หรือเป็นรอบทุกๆ 1 - 19 วัน
• แสดงเวลาเร่ิมรดนํา้ครั้งต่อไปท่ีหน้าจอ
• ตั้งค่าการรดนํา้ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์นํา้ฝน และสามารถต้ังค่าการทํางานได้ในแต่ละโซน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดนํา้ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมท่ีตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

I-DIAL 4 ID

I-DIAL 6 ID

I-DIAL 8 ID

ELITE 4 ID

ELITE 6 ID

ELITE 8 ID

ELITE 10 ID

I-DIAL 4 OD

I-DIAL 6 OD

I-DIAL 8 OD

ELITE 4 OD

ELITE 6 OD

ELITE 8 OD

ELITE 10 OD

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-4081410

537-4081610

537-4081810

537-4581410

537-4581610

537-4581810

537-4581110

537-4081340

537-4081360

537-4081380

537-4581340

537-4581360

537-4581380

537-4581310

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

4 zone

6 zone

8 zone

4 zone

6 zone

8 zone

10 zone

4 zone

6 zone

8 zone

4 zone

6 zone

8 zone

10 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

2,400.-

2,600.-

3,300.-

3,100.-

3,800.-

4,500.-

5,100.-

3,700.-

4,100.-

5,100.-

4,700.-

5,100.-

6,400.-

6,800.-

ตัวควบคุม ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

Alkaline Alkaline

Alkaline Alkaline

เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพ่ือความต้องการใช้งานแต่ละโซนอย่างแยกอิสระต่อกัน 
แต่ละโซนจะสามารถต้ังเวลาเปิด ระยะเวลาการรดนํา้ และความถ่ีในการรดนํา้
ของตัวเองได้อย่างอิสระจากโซนอื่นๆ รวมถึงสามารถต้ังระยะเวลาการรดนํา้
เป็นสัดส่วนกับระยะเวลาการจ่ายปุ๋ยจากระบบจ่ายปุ๋ยได้ด้วย 
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จําหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• โปรแกรมแยกอิสระในแต่ละโซน
• ตั้งเวลารดได้ 4 รอบต่อโซน
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• ตั้งระยะเวลาการจ่ายปุ๋ยได้ตั้งแต่ 0% - 90% (ปรับได้ขั้นละ 10%)
• รอบการรดนํา้ตั้งได้ตั้งแต่ 4 ครั้งต่อวัน - 1 ครั้งทุกๆ 15 วัน
• แสดงเวลาเร่ิมรดนํา้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
• ตั้งค่าการรดนํา้ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์นํา้ฝน และสามารถต้ังค่าการทํางานได้ในแต่ละโซน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดนํา้ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

I-DIAL
9 VDC OUTDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งกลางแจ้ง) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

I-DIAL
9 VDC INDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

15 cm. 15 cm.

17 cm.
17 cm.

15.3 cm
.

15.3 cm
.

22 cm
.

22 cm
.

4.3
 cm

.
4.3
 cm

.

11 
cm.

11 
cm.
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระ
บบ

อัต
โน
มัต

ิ
ตัวควบคุม ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

ELITE
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดมีหม้อแปลง 
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

ELITE
24 VAC OUTDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งกลางแจ้ง) ชนิดมีหม้อแปลง
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

• มีให้เลือกทั้งรุ่นติดตั้งในร่ม และติดตั้งกลางแจ้ง
• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC เท่านั้น
• กระแสไฟฟา้ที่จ่ายออกจากตัวควบคุม 24 VAC, 0.8 AMP (รุ่นติดตั้งในร่ม) 
  และ 1.0 AMP (รุ่นติดตั้งกลางแจ้ง)
• มี 4 โปรแกรมแยกอิสระ
• ต้ังเวลารดนํา้ได้รวม 4 รอบ (1 รอบต่อโปรแกรม)
• แสดงเวลาเร่ิมรดนํา้คร้ังต่อไปท่ีหน้าจอ
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• รอบการรดนํา้ตั้งได้ตั้งแต่ 4 ครั้งต่อวัน - 1 ครั้งทุกๆสัปดาห์
• ตั้งรดนํา้เป็นรอบ (Cycle) ได้ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวัน ไปจนถึง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
• ต้ังตารางการรดนํา้ได้ตามวันในสัปดาห์ หรือเป็นรอบทุกๆ 1 - 19 วัน
• ตั้งค่าการรดนํา้ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องจ่ายสัญญาณ 24 VAC สําหรับต่อสั่งเปิดปั๊ มนํา้ หรือมาสเตอร์วาล์ว  
  (กรณีต้องการส่ังเปิดปั๊ มจะต้องมีอุปกรณ์ เช่น แมกเนติกและรีเลย์เพ่ิมเติม  
  ให้ดูผังการต่อในหน้า 132)
• ใช้ถ่าน Alkaline 1.5 Volt จํานวน 2 ก้อน (AA x 2) เพ่ือจ่ายไฟให้หน่วย 
  ความจําเพ่ือเก็บค่าโปรแกรมในกรณีที่ไฟดับ หรือไฟฟ้า้ขัดข้อง (ไม่รวมถ่าน)
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์นํา้ฝน และสามารถต้ังค่าการทํางานได้ในแต่ละโซน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดนํา้ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

I-DIAL 4 ID

I-DIAL 6 ID

I-DIAL 8 ID

ELITE 4 ID

ELITE 6 ID

ELITE 8 ID

ELITE 10 ID

I-DIAL 4 OD

I-DIAL 6 OD

I-DIAL 8 OD

ELITE 4 OD

ELITE 6 OD

ELITE 8 OD

ELITE 10 OD

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-4080410

537-4080610

537-4080810

537-4580410

537-4580610

537-4580810

537-4581010

537-4083410

537-4083610

537-4083810

537-4583410

537-4583610

537-4583810

537-4583110

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

4 zone

6 zone

8 zone

4 zone

6 zone

8 zone

10 zone

4 zone

6 zone

8 zone

4 zone

6 zone

8 zone

10 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

2,400.-

2,600.-

3,300.-

3,100.-

3,800.-

4,500.-

5,100.-

3,700.-

4,100.-

5,100.-

4,700.-

5,100.-

6,400.-

6,800.-

220V

220V

220V 220V

• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC เท่านั้น
• ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
• โปรแกรมแยกอิสระในแต่ละโซน
• ตั้งเวลารดนํา้ได้ 4 รอบต่อโซน
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• ตั้งระยะเวลาการจ่ายปุ๋ยได้ตั้งแต่ 0% - 90% (ปรับได้ขั้นละ 10%)
• รอบการรดนํา้ตั้งได้ตั้งแต่ 4 ครั้งต่อวัน ถึง 1 ครั้งทุกๆ 15 วัน
• แสดงเวลาเร่ิมรดนํา้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
• ตั้งค่าการรดชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10%-200%
• มีช่องจ่ายสัญญาณ 24 VAC สําหรับต่อสั่งเปิดปั๊ มนํา้ หรือมาสเตอร์วาล์ว  
  (กรณีต้องการส่ังเปิดปั๊ มนํา้จะต้องมีอุปกรณ์ เช่น แมกเนติกและรีเลย์เพ่ิม 
  เติมให้ดูผงัการต่อในหน้า 132)
• ใช้ถ่าน Alkaline 1.5 Volt จํานวน 2 ก้อน (AA x 2) เพ่ือจ่ายไฟให้หน่วย  
  ความจําเพ่ือเก็บค่าโปรแกรมในกรณีที่ไฟดับ หรือไฟฟ้า้ขัดข้อง (ไม่รวมถ่าน)
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์นํา้ฝน และสามารถต้ังค่าการทํางานได้ในแต่ละโซน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดนํา้ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

I-DIAL
24 VAC OUTDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งกลางแจ้ง) ชนิดมีหม้อแปลง 
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

I-DIAL
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดมีหม้อแปลง 
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC AC
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137

137

ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระบบอัต
โนมัติ

ตัวควบคุม ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

220V

220V

220V

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

AC-S
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดมีหม้อแปลง 
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

เหมาะสําหรับสวนภูมิทัศน์ และสวนบ้านทั่วไป และยังมีความสามารถในการต้ัง
แบบรอบการรดนํา้ (Cycle) ได้ และตั้งระยะเวลาการรดนํา้ได้ถึงระดับ 1 วินาที 
จึงเหมาะสําหรับใช้งานกับโรงเรือนที่ต้องการรดนํา้ถี่ๆ รอบละสั้นๆ เช่น โรงเห็ด 
เปน็ต้น 
• สามารถส่ังงานให้วาล์วทํางานพร้อมกันได้ 2 ตัว
• สามารถต้ังเวลาเปิด-ปิดวาล์วแต่ละตัวได้แยกอิสระจากกัน
• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC เท่านั้น
• ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
• ตั้งรดนํา้แบบวันในสัปดาห์ (Weekly) หรือในลักษณะรอบการรด (Cycle) ได้
• ตั้งเปิดรดนํา้ได้สูงสุด 4 ครั้ง/วัน
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 วินาที - 12 ชั่วโมง
• ความถี่ในการรดนํา้ : 1 ครั้งทุก 1 นาที - 1 ครั้งทุก 30 วัน
• ตั้งค่าการรดนํา้ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 90%
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์นํา้ฝน

รุ่นสินค้า
Model

AC-S 4 ID

AC-S 6 ID

AC-S 9 ID

รหัสสินค้า
Code

533-80541

533-80561

533-80591

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

4 zone

6 zone

9 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

5,200.-

5,500.-

12,800.-

C-DIAL PRO
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดมีหม้อแปลง
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

ตัวควบคุมรุ่น C-DIAL PRO นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับการใช้งาน
ตามสวนเกษตร หรือสวนบ้านขนาดเล็กทั่วไปมีรุ่น 4 และ 6 โซนให้เลือก 
การตั้งเวลาทําได้ง่ายๆด้วย 3 ขั้นตอน คือ ตั้งเวลาเปิด ระยะเวลาการรดนํา้
และความถี่ในการรดนํา้ เป็นอนัพร้อมใช้งาน
• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC เท่านั้น
• ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
• กระแสไฟฟา้ที่จ่ายออกจากตัวควบคุม 24 VAC, 0.8 AMP
• มี 2 โปรแกรมแยกอิสระ
• ตั้งเวลารดนํา้ได้รวม 4 รอบ (2 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• แสดงเวลาเร่ิมรดนํา้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
• ตั้งรดนํา้เป็นรอบ (Cycle) ได้ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวัน ไปจนถึง 1 คร้ังต่อสัปดาห์
• ตั้งตารางการรดนํา้ได้ตามวันในสัปดาห์ 
• ตั้งค่าการรดนํา้ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องจ่ายสัญญาณ 24 VAC สําหรับต่อสั่งเปิดปั๊ มนํา้ หรือมาสเตอร์วาล์ว  
  (กรณีต้องการส่ังเปิดปั๊ มจะต้องมีอุปกรณ์เช่น แมกเนติกและรีเลย์เพ่ิมเติม
  ให้ดูผังการต่อในหน้า 132)
• ใช้ถ่าน Alkaline 1.5 Volt จํานวน 2 ก้อน (AA x 2) เพ่ือจ่ายไฟให้หน่วย 
  ความจําเพ่ือเก็บค่าโปรแกรมในกรณีที่ไฟดับ หรือไฟฟ้า้ขัดข้อง (ไม่รวมถ่าน)
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์นํา้ฝน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดนํา้ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

รุ่นสินค้า
Model

C-DIAL PRO 4 ID

C-DIAL PRO 6 ID

รหัสสินค้า
Code

537-4180410

537-4180610

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

4 zone

6 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

1,800.-

1,900.-

AC-GQ
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดมีหม้อแปลง 
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

เหมาะสําหรับสวนภูมิทัศน์ และสวนบ้านทั่วไป สามารถต้ังโปรแกรมให้วาล์วเปิด
ปิดได้ถึง 3 โปรแกรม 
• มี 3 โปรแกรม A, B และ C
• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC เท่านั้น
• ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
• ตั้งรดนํา้ได้ 3 รปูแบบ
   - แบบวันในสัปดาห์ (Weekly) 
   - แบบรอบการรด (Cycle)
   - แบบทุกๆวันคู่หรือวันคี่ (Even-Odd)
• ตั้งเปิดรดนํา้ได้สูงสุด 4 ครั้ง/วัน
• ระยะเวลาการรดนํา้ :  1 นาที – 4 ชั่วโมง
• ความถี่ในการรดนํา้ :  1 ครั้งทุก 1 วัน – 1 ครั้งทุก 30 วัน
• ตั้งค่าการรดนํา้ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 190%
• ตั้งหยุดทํางานช่วงฤดูฝนได้ตั้งแต่ 1 – 240 วัน
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์นํา้ฝน

รุ่นสินค้า
Model

AC-GQ 6 ID

AC-GQ 8 ID

รหัสสินค้า
Code

533-8106

533-8108

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

6 zone

8 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

4,000.-

4,100.-

24.5 cm
.
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.
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Alkaline

Alkaline
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 เป็นตัวควบคุมเพียงรุ่นเดียวที่สามารถรดนํา้ได้จากคําส่ังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยการอ่านค่าจริงจากเซนเซอร์เพ่ือวิเคราะห์ว่า
ควรรดนํา้หรือไม่ ผู้ใช้สามารถระบุช่วงเวลาท่ีต้องการรดนํา้ และระบบ AI จะทําการรดนํา้ในช่วงเวลาท่ีกําหนด หากดินมีปริมาณนํา้ไม่เพียง
พอ เป็นระบบที่ทํางานด้วย AI โดยแท้จริง
 การส่ังงานด้วย AI นี้ต่างจากการต้ังเวลารดนํา้อย่างส้ินเชิง เนื่องจากเป็นการรดนํา้เฉพาะตอนท่ีพืชต้องการนํา้จริงๆเท่านั้น จะไม่มี
การรดนํา้หากในดินยังมีนํา้เพียงพอหรือมากกว่าความต้องการของพืชโดยเด็ดขาด ทําให้ประหยัดทั้งนํา้และพลังงานอย่างมาก อีกทั้งยัง
ทําให้พืชเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ความสามารถท่ีทําให้ Fliwer พิเศษกว่าตัวควบคุมแบบอื่นๆได้แก่
 1.) สามารถระบุชนิดพืชแต่ละชนิดที่ปลูกในบริเวณต่างๆในสวนให้ระบบรับรู้ได้
 2.) ด้วยฐานข้อมูลของระบบสามารถวิเคราะหค์วามต้องการของพืชแต่ละชนิดที่ระบุไว้ได้
 3.) สามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของพืชอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 4.) ด้วยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถดําเนินการรดนํา้หรือแจ้งเตือนผ่านระบบได้ โดยจะรดนํา้
  เฉพาะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้น ทําให้ประหยัดนํา้และพลังงาน
 5.) ช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงสภาวะแวดล้อมด้วยการแสดงข้อมูลลักษณะรูปภาพ เข้าใจได้ง่าย และมีการแจ้งเตือน
  หากมีอะไรผิดปกติกับระบบ 
 

ตัวควบคุม โดยเซนเซอร์ และปัญญาประดิษฐ์



ระบบอัต
โนมัติ

139

www.superproducts.co.th คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019 139

 นอกจากอุปกรณ์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีอีก 2 ส่ิงที่จําเป็นสําหรับ
ระบบ Fliwer ได้แก่
 Cloud คือระบบที่อยู่ในเซอร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งมีฐานข้อมูลของพืช
เกือบทุกชนิดตามชื่อทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความต้องการนํา้ ความชื้นใน
อากาศ แสงแดด ความต้องการปุ๋ย ฯลฯ และภายในระบบ Cloud นี่เอง
จะมีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประมวลผลข้อมูลที่อ่านค่าได้ กับฐานข้อมูลที่มี 
เพ่ือทําการส่งคําส่ังไปยังตัวควบคุมให้ทําการรดนํา้หรือไม่
 Platform คือข้อมูลที่แสดงผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ
จัดการ หรือตอบสนองต่อระบบข้อมูลที่ส่งมาแสดงผลจาก Cloud ได้ 
รวมถึงการติดตั้งเพ่ือเริ่มใช้งาน ผู้ใช้จะต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดให้ครบ 
เพ่ือให้ AI สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประมวลผล เพ่ือส่ังงานตัวควบคุมให้
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะสามารถทํางานผ่านเว็บไซต์ 
www.fliwer.com แล้ว ยังสามารถใช้ APP ซึ่งมีทั้ง IOS และ Android 
เพ่ือตรวจเช็คข้อมูลบางส่วนได้หากไม่สะดวกเข้างานผ่านคอมพิวเตอร์

 การออกแบบระบบ Fliwer
 เมื่อเข้าใจถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Fliwer ทั้งหมดแล้ว เพ่ือ
ให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์และกําหนด
ตําแหน่งการติดตั้งให้เหมาะสม

 1. Fliwer Sensor
 อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเซนเซอร์นี้ทําหน้าที่อ่านค่าสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ และส่งข้อมูลไปยัง Link ดังนั้นการกําหนดจุดในการติดตั้งเซนเซอร์
และจํานวนเซนเซอร์ที่ควรจะต้องใช้ในระบบจึงควรทําให้เหมาะสม 
 จุดติดตั้งเซนเซอร์ที่ดีนั้นควรจะเป็นจุดที่วัดค่าของพืชชนิดเดียวกันใน
สภาวะแวดล้อมใกล้เคียงกัน เช่น ในสนามหญ้าจุดที่โดนแดดตลอดเวลา 
ถึงแม้สนามจะมีขนาดใหญ่ก็ตาม แต่หากทุกจุดมีลักษณะเป็นหญ้าและ
โดนแดดตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดแล้ว การใช้เซนเซอร์เพียงตัวเดียว
ก็เหมาะสมแล้ว แต่หากเป็นหญ้าชนิดเดียวกันแต่มีส่วนที่อยู่ใต้ร่มไม้ 
หรือไม่ได้โดนแดดตลอดเวลาอยู่ด้วย ควรจะติดเซนเซอร์สองจุด จุดละ 
1 ตัว เพราะถึงแม้จะเป็นพืชชนิดเดียวกันก็ตามแต่สภาวะแวดล้อมอาจจะ
แตกต่างกันมากจนเกินไปที่จะใช้ค่าเดียวกัน 
 โดยสรุปแล้วหากพืชเป็นพืชชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แต่อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมเหมือนกันก็ใช้เซนเซอร์เพียงหนึ่งตัว แต่หากเป็นพืชคนละ
ชนิด หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันควรจะมีจํานวนเซนเซอร์ตามจุดที่
แตกต่างทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ที่ความเหมาะสมและงบการลงทุนที่มีด้วยเช่นกัน

 2. Fliwer Link
 ตําแหน่งติดตั้ง Fliwer Link ควรจะอยู่ในตําแหน่งที่สามารถรับ
สัญญาณจาก Fliwer Sensor ที่ติดตั้งไว้ทุกตัว (ไฟที่เซนเซอร์ควรเป็นสี
เขียวหลังจากฝังไว้ในดิน) และสําหรับ Fliwer Link ที่เป็นรุ่น WIFI จะต้อง
สามารถเชื่อมต่อกับ ADSL WIFI จากภายในบ้าน (ที่ตัว Link สัญญาณ
จะต้องเป็นสีเขียว) ลิงค์ 1 ตัวสามารถเชื่อมต่ออุปกรณไ์ด้ทั้งหมด 5 
อุปกรณ์ จะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Sensor, Control หรือแม้แต่ 
Link ก็สามารถเชื่อมต่อได้หากจํานวนอุปกรณ์ทั้งหมดรวมกันแล้วไม่เกิน 
5 อุปกรณ์
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 เนื่องจากระบบ Fliwer เป็นระบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาด 
การจะใช้งานระบบได้ อาจจะต้องทําความเข้าใจระบบก่อน โดยหลักๆระบบ
ประกอบไปด้วย 3 อุปกรณ์ที่สําคัญที่ได้แก่
 1. เซนเซอร์ (Fliwer Sensor) ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูล เช่น 
แสงแดด ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ค่าประจุบวก-ลบในดิน และความช้ืน
ในดิน เซนเซอร์จะส่งค่าที่อ่านได้ทั้งหมดนี้ไปยังระบบ Cloud ใน Internet
 2. ลิงค์ (Fliwer Link) ทําหน้าที่เช่ือมต่อระหว่าง Fliwer Sensor 
กับระบบ Cloud ใน Internet ดังนั้นตัวลิงค์นี้จะต้องต่อ Internet มีสอง
ลักษณะให้เลือก คือ WIFI และใช้ SIM มือถือเพ่ือต่อ Internet
 3. ตัวควบคุม (Fliwer Control) ทําหน้าที่สําหรับรับคําส่ังจาก 
AI เพ่ือส่ังงานโซลินอยด์วาล์วให้เปิดหรือปิดนํา้ โดย AI จะประมวลผล
ใน Cloud แล้วจึงส่งคําส่ังมายัง Fliwer Control เพ่ือให้ทํางาน สําหรับ 
Fliwer Control นี้มีรุ่นที่สามารถส่ังงานแบบต้ังเวลาที่ตัวควบคุมเหมือน
ตัวควบคุมรุ่นอื่นๆได้ หรือจะใช้งานแบบไม่ต้องตั้งเวลาก็ได้เช่นกัน
 4. โซลินอยด์วาล์ว สําหรับตัวควบคุมที่ใช้งานในระบบ Fliwer นี้จะ
ไม่มีรุ่นใช้ถ่าน ดังนั้นโซลินอยด์วาล์วที่จะต้องใช้ต้องเป็นรุ่น 24 VAC เท่านั้น
 5. ป๊ัมนํ้าอัตโนมัต ิควรใช้ป๊ัมนํา้อัตโนมัติเพ่ือให้ระบบทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Fliwer
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 ในกรณีที่เซนเซอร์อยู่ในจุดที่ไกลจากลิงค์มาก และหากเล่ือนลิงค์เข้าใกล้เซนเซอร์ลิงค์ก็จะไม่ถึงสัญญาณ Internet จากในบ้าน การแก้
ปัญหาอาจทําได้ 2 วิธี ได้แก่ 
 1.) เปลี่ยนเสาสัญญาณให้ใหญ่ขึ้นและสามารถส่งสัญญานได้ไกลขึ้น
 2.) เพ่ิม Fliwer Link อีก 1 ตัวโดย Fliwer Link แต่ละตัวจะทําหน้าที่เหมือน Hub กระจายสัญญาณให้เชื่อมถึงกันได้ แนะนําให้ลอง 
  เปลี่ยนเสาสัญญาณดูก่อนหากแก้ปัญหาไม่ได้จึงเพ่ิมลิงค์อีกหนึ่งตัวเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

 3. Fliwer Control
 ตัวควบคุมน้ีมีหน้าที่รับสัญญานจาก Link เพ่ือคอยส่ังงานให้โซลินอยด์วาล์วโซนที่จะต้องรดนํา้เปิด และส่ังให้ปิดเมื่อรดนํา้เสร็จ ดังนั้น
ตําแหน่งท่ีจะติดตั้งตัวควบคุมนี้ก็จะต้องอยู่ในรัศมีสัญญาณของตัว Link เช่นกัน ตัวควบคุม S-DIAL นี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทํางานได้ 2 
แบบคือ การทํางานแบบตัวควบคุมตั้งเวลาเหมือนตัวควบคุมทั่วไป หรือแบบควบคุมโดยรับคําส่ังจาก AI เท่านั้นก็ได้ ผู้ใช้จะต้องเลือกอย่าง
ใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถเลือกให้ทํางานทั้งสองแบบพร้อมกันได้
 เนื่องจากบางคร้ัง ผู้ใช้งานอาจจะยังไม่อยากใช้ระบบ Fliwer ทั้งหมด อาจจะใช้ตัวควบคุมรุ่นนี้ติดตั้งไว้ และใช้การรดนํา้แบบตั้งเวลาไป
ก่อน แล้วคอ่ยซื้อ Fliwer Sensor และ Fliwer Link เพ่ือเชื่อมต่อระบบในภายหลังก็ได้ แต่การออกแบบในส่วนอื่นๆต้องพร้อมรองรับการ
เพ่ิมเซนเซอร์และลิงค์ในตําแหน่งที่เหมาะสมไว้แล้ว ไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องรื้อระบบและทําใหม่หากต้องการเพ่ิมในภายหลัง

 4. Solenoid Valves
 ในการใช้ระบบ Fliwer นั้น การแบ่งโซน และจํานวนโซลินอยด์วาล์วจะต้องดูตามความเหมาะสมกับเซนเซอร์ กล่าวคือ จํานวนโซลินอยด์
วาล์วควรมีจํานวนเท่ากับจํานวนของเซนเซอร์ เนื่องจากค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ AI จะต้องส่ังงานให้วาล์วอย่างน้อย 1 ตัว รดนํา้บริเวณ
เซนเซอร์นั้นเพ่ือให้ค่าสภาวะแวดล้อมบริเวณเซนเซอร์นั้นกลับมาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับพืชได้ หากไม่มีวาล์วตัวใดที่ส่งนํา้ไปยังโซนน้ัน
เลย ระบบจะเตือนค่าที่เซนเซอร์ตัวนั้นตลอดเวลา 

 5. ป๊ัมนํ้าอัตโนมัติ
 ตามท่ีได้อธิบายไปข้างต้นแล้วว่าควรใช้ป๊ัมนํา้สําหรับรดนํา้สวนแยกต่างหากจากป๊ัมนํา้ท่ีใช้งานในบ้าน เนื่องจากการรดนํา้ของระบบ 
Fliwer ไม่มีเวลาที่แน่นอน จะรดก็ต่อเมื่อเป็นสภาวะที่จะต้องมีการรดนํา้เท่านั้น ดังนั้นการใช้ป๊ัมนํา้เดียวกันกับที่ใช้ในบ้านอาจจะเกิดปัญหานํา้
ไม่พอ เนื่องจากรดนํา้ในสวนเปิดพร้อมกับเวลาที่มีการเปิดใช้นํา้ในบ้าน ทางที่ดีคือการแยกป๊ัมนํา้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้สําหรับ
ระบบ Fliwer นั้นการใช้ป๊ัมนํา้อัตโนมัติจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ตัวควบคุมส่ังการเปิดปิดป๊ัมนํา้ 

 จากระบบรดนํา้อัตโนมัติด้วยตัวควบคุมแบบต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ความเหมาะสมของ
สถานที่ และงบประมาณท่ีมี ไมว่่าจะเลือกตัวควบคุมแบบใดก็ตาม ควรทําความเข้าใจถึงข้อจํากัดต่างๆ และปฏิบัติตามคู่มือเพ่ือให้อุปกรณ์
ต่างๆในระบบสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานนาน และควรหม่ันตรวจตราว่าระบบยังทํางานได้ตามปกติหรือไม่ 
หากมีส่ิงผิดปกติควรรีบตรวจสอบและทําการแก้ไขปัญหาทันที
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Fliwer Sensor
เซนเซอร์ควบคุมการรดนํา้

Fliwer Link
ตัวเชื่อมเซนเซอร์ รุ่น WI-FI

เซนเซอร์สําหรับติดตั้งเพ่ือรับค่าสภาวะแวดล้อม เช่น แสงแดด อุณหภูมิ
ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน และค่าประจุบวกลบในดิน และส่งข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้ผ่าน Link ไปยังระบบ Cloud เพ่ือให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประมวล
ผลเพ่ือดําเนินการส่ังการรดนํา้หรือแจ้งเตือนผ่าน Platform ต่างๆ ทาง
อินเตอร์เน็ตไปยังผู้ใชง้าน
• วัดค่า แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน และค่าประจุ 
  บวก-ลบในดิน
• มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์จซํา้ได้หากแบตเตอร่ีเหลือน้อย ชาร์จ 1 คร้ัง   
  สามารถใช้งานได้ประมาณ 6 เดือน
• ทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• มีโซลินอยด์วาล์วในตัว สามารถใช้งานเปิด-ปิดรดนํา้ได้ในตัวสําหรับพ้ืนที่ 
  เล็กๆ ขนาดเกลียวทางนํา้เข้า/ออก 1/2”

ทําหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ Fliwer ต่างๆกับ Router 
เพ่ือส่งข้อมูลไปที่ Cloud ในอินเตอร์เน็ต
• มีหม้อแปลงเสียบใช้งานกับไฟบ้าน 220 V / 50 Hz
• ทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• สามารถเปลี่ยนเสาสัญญาณที่ใหญ่ขึ้นเพ่ือให้ระยะการรับ/ส่งสัญญาณไกล 
  ขึ้นได้ (มีเพียงเสาขนาดมาตรฐานมาให้)
• มีช่องเสียบ USB 2 ชอ่งสําหรับเสียบเพ่ือชาร์จไฟให้กับ Fliwer Sensor 
  หรือสําหรับตั้งค่าอุปกรณ์ได้

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

Fliwer Sensor

Fliwer Link

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-8100000

537-5200000

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

WI-FI

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

12,000.-

8,200.-

ํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํนํํนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน้้้้้้้้้า้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา 2222222200020202020202002000020022222220202002222022022002222020202002202200119119919919191991111 1

WI-FI

ตัวควบคุม ชนิดรดนํา้ด้วยเซนเซอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระ
บบ

อัต
โน
มัต

ิ

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

W-DIAL 1

W-DIAL 2

W-DIAL 4

W-DIAL 6

S-DIAL 6

S-DIAL 9

S-DIAL 12

S-DIAL 16

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-1590000

537-2590000

537-4590000

537-6590000

537-5800600

537-5800900

537-5801200

537-5801600

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

1 zone

2 zone

4 zone

6 zone

6 zone

9 zone

12 zone

16 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

8,700.-

9,200.-

9,500.-

9,800.-

9,500.-

10,000.-

11,000.-

12,000.-

W-DIAL
9 VDC IP68
ตัวควบคุมการรดนํา้อัตโนมัติ (กันนํา้)
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
สําหรับ Fliwer Sensor

S-DIAL
24 VAC OUTDOOR
ตัวควบคุมการรดนํา้อัตโนมัติ (ใช้กลางแจ้ง)
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC
สําหรับ Fliwer Sensor

เป็นตัวควบคุมที่ใช้งานง่าย มีหน้าจอพร้อมปุ่มหมุนสําหรับตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย
กันนํา้ได้ดีมากด้วยมาตรฐานการกันนํา้ IP 68 แม้แช่อยู่ในนํา้ก็ไม่เป็นปัญหา 
สามารถใช้งานในลักษณะการควบคุมการรดนํา้ด้วยการตั้งเวลา หรือจะใช้กับ
ระบบ Fliwer เพ่ือให้ AI เป็นตัวสั่งงานเปิดปิดการรดนํา้ก็ได้
• มีรุ่นควบคุม 1, 2, 4 และ 6 โซน
• ใช้ถ่าน Alkaline 1.5 Volt จํานวน 2 ก้อน (AAA x 2) (จําหน่ายไม่รวมถ่าน)
• มี 4 โปรแกรมแยกอิสระ
• ตั้งเวลารดนํา้ไดร้วม 12 รอบ (3 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน 
• การตั้งระยะเวลารดนํา้แยกอิสระในแต่ละโซน
• ตั้งตารางการรดนํา้ได้ตามวันในสัปดาห์ 
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดนํา้ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• ทําจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• รังถ่านมีโอริงเพ่ือกันนํา้เข้า
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC (จําหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• กันนํา้ด้วยมาตรฐาน IP 68
• ใช้งานกับระบบ Fliwer ได้

เป็นตัวควบคุมที่ช่วยให้ผู้ที่ยังอยากรดนํา้ด้วยการตั้งเวลารดแบบเดิม แต่ต้อง
การเผื่ออนาคตว่าต้องการจะใช้ระบบ Fliwer ซึ่งส่ังการรดนํา้ด้วย AI โดยไม่
ต้องการเปลี่ยนตัวควบคุมใหม่ เป็นตัวควบคุมที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้
สองทางเลือก เป็นหน้าจอแบบ Touch Screen ตั้งค่าได้ง่าย 
• จอแสดงผลแบบ Touch Sreen สวยงามและใช้งานง่าย
• มีรุ่นควบคุม 6, 9, 12 และ 24 โซน
• ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
• มีแบตเตอรี่สํารองภายใน
• มีช่องสําหรับต่อเซนเซอร์
• มีฝาครอบพลาสติกใสสีฟา้สวยงาม เพ่ือป้องกันหน้าจอและตัวเครื่อง
• มี 4 โปรแกรม
• มีช่องจ่ายสัญญาณ 24 VAC สําหรับต่อสั่งเปิดปั๊ มนํา้ หรือมาสเตอร์วาล์ว 
(กรณีต้องการส่ังเปิดปั๊ มนํา้จะต้องมีอุปกรณ์ เช่น แมกเนติกและรีเลย์เพ่ิมเติม 
ให้ดูผังการต่อในหน้า 132)
• ตั้งเวลารดนํา้ได้รวม 8 รอบ (2 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดนํา้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน 
• ตั้งตารางการรดนํา้ได้ตามวันในสัปดาห์ หรือสั่งรดในลักษณะ Cycle ได้
• สั่งให้ทํางานแบบ Manual ได้หลากหลายรูปแบบ
• แสดงระยะเวลาการรดนํา้ที่กําลังจะสิ้นสุด
• แสดงการต้ังค่าที่หน้าจอแสดงผล
• ใช้งานกับระบบ Fliwer ได้

แจ้ง)

ตัวควบคุม ชนิดรดนํา้ด้วยเซนเซอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Alkaline

220V
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระบบอัต
โนมัติ

 เซนเซอร์ตรวจจับนํ้าฝน (Rain Sensors)
 เซนเซอร์นํา้ฝนนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับใช้คู่กับตัวควบคุมชนิดมีหม้อแปลง 24VAC เสียบไฟบ้านเกือบทุกรุ่น โดยเซนเซอร์นี้จะทําหน้าที่รองรับนํา้ฝน
หากมีฝนตกมาในปริมาณที่กําหนดไว้ เซนเซอร์จึงจะส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุมที่เซนเซอร์ต่อไว้ เพ่ือส่ังให้ตัวควบคุมระงับการรดนํา้จนกว่านํา้ที่ขังอยู่
ในตัวเซนเซอร์นี้จะแหง้ไป ตัวควบคุมจึงจะกลับมาทํางานตามรอบการรดท่ีตั้งเวลาไว้อีกครั้ง

 การติดต้ังใช้งานเซนเซอร์นํ้าฝน
 ตัวควบคุมโดยท่ัวไปแล้วจะมีช่องต่อสาย 2 ช่องไว้สําหรับต่อสายเซนเซอร์ชนิดต่างๆเข้ากับตัวควบคุมอยู่แล้ว สามารถนําสายจากเซนเซอร์ต่อเข้าได้
ทันที อย่างไรก็ดีอาจจะมีตัวควบคุมบางรุ่นที่อาจจะต้องดูคู่มือในการเลือกสายต่อให้ถูกต้อง กรุณาศึกษาคู่มือหากต่อสองสายยาวจากเซนเซอร์แล้วตัว
ควบคุมไม่ทํางาน
 ข้อแนะนําในการติดตั้งเซนเซอร์นํ้าฝน มีดังต่อไปนี้
 1.) ควรติดให้ใกล้กับตัวควบคุมใหม้ากที่สุดเท่าที่จะทําได้
 2.) ควรติดให้สูงจากพ้ืนดินมากที่สุดเท่าที่จะทําได้
 3.) ติดกลางแจ้งในจุดที่แน่ใจว่าเฉพาะนํา้ฝนเท่านั้นที่จะเข้าไปยังตัวเซนเซอร์ได้
 หากจุดที่ติดตั้งเซนเซอร์ห่างจากตัวควบคุม 7 – 14 เมตร สายที่ใช้ต่อควรมีขนาด 0.52 mm2 20 AWG , 15 – 19 เมตร สายที่ใช้ต่อควรมีขนาด 
0.82 mm2 18 AWG และหากไกลต้ังแต่ 20 เมตรขึ้นไป สายที่ใช้ต่อควรมีขนาด 1.31 mm2 16 AWG
 เซนเซอร์นํา้ฝนนี้สามารถต้ังให้ตัดการทํางานของตัวควบคุมได้จากปริมาณนํา้ฝนที่ตกลงมาได้ การปรับตั้งจะมีช่องซึ่งบอกปริมาณนํา้ฝนเป็นนิ้ว 
(นํา้ฝนตกจนนํา้สูงขึ้นมาจากพ้ืนกี่นิ้ว) สามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ ควรศึกษาวิธีการติดตั้งและใช้งานเพ่ิมเติมจากในคู่มือที่มากับสินคา้

เซนเซอร์นํ้าฝนนี้ทําหน้าที่ระงับการทํางานของตัวควบคุมหากมีฝนตกมาใน
ปริมาณที่กําหนดไว้ เมื่อนํา้ฝนแห้งจากในตัวของเซนเซอร์แล้ว ตัวควบคุมจะ
กลับมาทํางานตามปกติ
• ตั้งปริมาณนํา้ฝนได้ที่ 1/8”, 1/4” , 1/2”, 3/4” และ 1”
• ใช้งานได้กับตัวควบคุม 24 VAC เกือบทุกรุ่น
• พร้อมสายไฟยาว 9 เมตร
• พร้อมขายึด
• มีเกลียวขนาด 1/2”

รุ่นสินค้า
Model

RM

RM SIGNATURE

รหัสสินค้า
Code

537-5005300

542-8501

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

24 VAC

24 VAC

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

890.-

1,200.-

RM
Rain Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณนํา้ฝน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

เซนเซอร์ตรวจจับนํา้ฝน

VAC

RM RM SIGNATURE
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วาล์วไฟฟา้ โซลินอยด์วาล์ว
(Solenoid Valves)

 โซลินอยด์วาล์วเป็นอุปกรณ์สําคัญอย่างหน่ึงสําหรับระบบรดนํา้อัตโนมัติ หากไม่มีโซลินอยด์วาล์ว ระบบอัตโนมัติจะทํางานไม่ได้ หลัก
การทํางานของโซลินอยด์วาล์วอธิบายได้อย่างง่ายๆคือ ภายในวาล์วจะมีแผ่นไดอาแฟรมซ่ึงจะปิดหรือเปิดขึ้นอยู่กับว่ามีนํา้ขังอยู่ด้านหลัง
แผ่นไดอาแฟรมหรือไม่ โดยปกติแล้วเมื่อนํา้ไหลมาท่ีวาล์ว นํา้จะสามารถไหลผ่านช่องทางเล็กๆข้ึนไปขังอยู่หลังแผ่นไดอาแฟรมได้จึงทําให้
วาล์วมีสถานะปิด โซลินอยด์ไฟฟา้จะทําหน้าท่ีเปิดทางนํา้ให้ไหลออกจากด้านหลังไดอาแฟรม จึงทําให้วาล์วเปิด ในโซลินอยด์ไฟฟา้จะมี
แท่งแม่เหล็กซึ่งจะอยู่ตรงกลางระหว่างขดลวดของโซลินอยด์ไฟฟา้นี้ หากมีกระแสไฟ แท่งแม่เหล็กน้ีจะถูกดูดทําให้ทางนํา้เปิด ทําให้นํา้
ไหลออกจากหลังแผ่นไดอาแฟรมได้เป็นผลให้วาล์วเปิด ในภาวะท่ีไม่มีไฟฟา้แท่งแม่เหล็กจะถูกสปริงภายในดันลงมาให้ปิดทางนํา้ออกนี้ 
จึงเป็นผลให้วาล์วอยู่ในสถานะปิด ดังนั้นหากหมุนโซลินอยด์ไฟฟา้ออก หรือขันโซลินอยด์เข้าในตําแหน่งไม่แน่นพอจึงจะเป็นผลให้วาล์วไม่
สามารถปิดได้ โซลินอยด์ไฟฟา้จะมีสองชนิดหลักๆได้แก่
 
 1. โซลินอยด์ 9 VDC
 เป็นโซลินอยด์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับถ่าน 9V ดังนั้นเพ่ือการประหยัดไฟในถ่าน จะใช้กระแสไฟเพียง 1 ช่วงสั้นๆในแต่ละครั้งที่จะ
สั่งงานเปิดหรือปิด กล่าวคือแม้ไม่มีกระแสไฟจ่ายเข้าท่ีโซลินอยด์แล้ว ตําแหน่งของแท่งแม่เหล็กภายในก็จะอยู่ที่เดิมไม่ถูกสปริงดันกลับ
ให้มาอยู่ในตําแหน่งปิด หากต้องการปิดจะต้องส่งกระแสไฟไปอีก 1 ครั้งสั้นๆ เพ่ือให้แท่งแม่เหล็กเคลื่อนตัวไปในตําแหน่งปิด เราเรียก
โซลินอยด์ลักษณะนี้ว่า Latching Solenoid ด้วยการทํางานลักษณะน้ีจึงทําให้ไม่กินไฟจากถ่านมาก
 ดังนั้นการเลือกใช้โซลินอยด์ชนิด 24 VAC หรือ 9 VDC จึงขึ้นอยู่กับตัวควบคุมที่ใช้ หากตัวควบคุมเป็นชนิดมีหม้อแปลงเสียบปล๊ัก
ไฟบ้าน และแปลงไฟเป็น 24 VAC แล้วก็ควรใช้โซลินอยด์ชนิด 24 VAC เท่านั้น สําหรับตัวควบคุมที่ใช้ถ่าน 9 VDC ก็ควรใช้โซลินอยด์
ชนิด 9 VDC เท่านั้นเช่นกัน หากใช้ผิดชนิดก็จะทําให้โซลินอยด์วาล์วเสียหายได้ อย่างไรก็ตามสามารถซ้ือเฉพาะคอยด์โซลินอยด์มาเปลี่ยน
ได้หากวาล์วเสียหายจากการใช้ไฟผิดประเภท แต่ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าทางนํา้ไม่ได้เสียหายจากโซลินอยด์ไหม้ เพราะหากทางนํา้เสียหาย
แล้วต้องเปลี่ยนวาล์วทั้งชุดโดยไม่สามารถแก้ไขได้

 2. โซลินอยด์ 24 VAC
 ซึ่งเป็นโซลินอยด์ที่ต้องรับกระแสไฟเพ่ือดูดให้แท่งแม่เหล็กข้ึน เมื่อใดที่กระแสไฟไม่ถูกส่งมาที่โซลินอยด์ สปริงจะดีดให้แท่งแม่เหล็ก
กลับลงไปปิดทางนํา้เช่นเดิม
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เป็นวาล์วที่ออกแบบมาใช้งานสําหรับมืออาชีพ ค่าการสูญเสียแรงดันผ่านวาล์ว
ตํา่ สามารถปรับอัตราการไหลของนํา้ได้จากปุ่มหมุนด้านบนของวาล์ว ตัววาล์ว
แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ 
• ผลิตจากพลาสติกไนล่อน 6 ผสมไฟเบอร์กลาส 30% (PA 6) 30% Fiberglass
• แผ่นไดอาแฟรมต่อเนื่องเป็นแผ่นเดียว ไม่มีรอยต่อ ไม่เกิดการรั่วซึม
• หมุดภายในตัววาล์วทําจากสแตนเลส ไร้ปัญหาเรื่องความสกปรก
• โซลินอยด์ 9 VDC
• แรงดันใช้งาน :  1 - 12 บาร์ (PN 12) ห้ามตํา่กว่า 1 บาร์
• อุณหภูมิใช้งาน :  4 °C - 70 °C
• เกลียวใน ขนาด 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/2”, 2” และ 3”

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-2512

537-2534

537-2551

537-4551

537-2601

537-4601

537-2802

537-4802

537-2803

537-1512

537-1534

537-1551

537-1552

537-3551

537-1601

537-3601

537-1802

537-3802

537-1803

24 / box

24 / box

12 / box

12 / box

12 / box

12 / box

8 / box

8 / box

6 / box

24 / box

24 / box

12 / box

12 / box

12 / box

12 / box

12 / box

8 / box

8 / box

6 / box

20 - 50 l/min

20 - 50 l/min

35 - 90 l/min

35 - 90 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

200 - 1100 l/min

20 - 50 l/min

20 - 50 l/min

35 - 90 l/min

35 - 90 l/min

35 - 90 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

200 - 1100 l/min

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

1/2"   female

3/4"   female

1"   female

1"   union-male

1 1/2"   female

1 1/2"   union-male

2"   female

2"   union-male

3"   female

1/2"   female

3/4"   female

1"   female

1"   male

1"   union-male

1 1/2"   female

1 1/2"   union-male

2"   female

2"   union-male

3"   female

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

อัตราการจ่ายน้ํา
Flow Rate

อัตราการจ่ายน้ํา
Flow Rate

950.-

950.-

1,050.-

1,050.-

1,750.-

2,250.-

2,200.-

2,700.-

4,300.-

550.-

550.-

650.-

650.-

700.-

1,350.-

1,850.-

1,800.-

2,300.-

4,000.-

VS 9 RAIN
9 VDC Valves
โซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

โซลินอยด์วาล์ว

เป็นวาล์วที่ออกแบบมาใช้งานสําหรับมืออาชีพ  ค่าการสูญเสียแรงดันผ่าน
วาล์วตํา่ สามารถปรับอัตราการไหลของนํา้ได้จากปุ่มหมุนด้านบนของวาล์ว 
ตัววาล์วแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ 
• ผลิตจากพลาสติกไนล่อน 6 ผสมไฟเบอร์กลาส 30% (PA 6) 30% Fiberglass
• แผ่นไดอาแฟรมต่อเนื่องเป็นแผ่นเดียว ไม่มีรอยต่อ ไม่เกิดการรั่วซึม
• หมุดภายในตัววาล์วทําจากสแตนเลส ไร้ปัญหาเรื่องความสกปรก
• โซลินอยด์ 24 VAC, 0.2 Amp, 4.8 VA
• แรงดันใช้งาน :  1 - 12 บาร์ (PN 12) ห้ามตํา่กว่า 1 บาร์
• อุณหภูมิใช้งาน :  4 °C - 70 °C

VS 24 RAIN
24 VAC Valves
โซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

MALE
เกลียวนอก

FEMALE
เกลียวใน

FEMALE
เกลียวใน

UNION
ยูเนี่ยนเกลียวใน

UNION
ยูเนี่ยนเกลียวใน
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• ผลิตจากไนล่อนผสมไฟเบอร์กลาส และสแตนเลส มีความแข็งแรงทนทานสูง
• มาพร้อมเกจวัดแรงดัน
• สกรูหมุนปรับแรงดันใช้งานง่าย
• ติดตั้งได้กับโซลินอยด์วาล์วของ RAIN ทุกขนาด
• แรงดันขาออก :  ขั้นตํา่ 1.0 บาร์ - ขั้นสูงสุด 7.0 บาร์
• แรงดันขาเข้า :  ไม่เกิน 12 บาร์
• การปรับตั้งแรงดันไม่สามารถต้ังค่าให้แรงดันขาเข้าและออกแตกต่างกันตํา่ 
  กว่า 1 บาร์ได้
• อุณหภูมิใช้งาน :  4 °C - 70 °C

เหมาะสําหรับการใช้งานที่แต่ละโซนมีระบบรดนํา้และแรงดัน
การใช้งานที่แตกต่างกันมากๆ หรือสําหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ๆ 
ที่โซนรดนํา้ต้นทางและปลายทางแรงดันไม่เท่ากัน

รุ่นสินค้า
Model

PR RAIN

รหัสสินค้า
Code

537-8000100 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

1/2” female

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

1,500.-

PR RAIN
Pressure Regulator
ตัวปรับแรงดัน ต่อโซลินอยด์วาล์วยด์วาล์ว

 ตัวปรับแรงดัน (Pressure Regulator)
 เนื่องจากบางคร้ังอาจจําเป็นต้องมีตัวจ่ายนํา้ที่แรงดันแตกต่างกันมากใช้งานอยู่ในสวนเดียวกัน และใช้ป๊ัมนํา้ตัวเดียวกัน เพ่ือให้ตัวจ่ายนํา้
ที่ใช้แรงดันสูงกว่าทํางานได้ ป๊ัมนํา้จึงต้องมีแรงดันเพียงพอสําหรับตัวจ่ายนํา้ที่ต้องการแรงดันนํา้สูงที่สุด และหากในระบบมีตัวจ่ายนํา้ที่แรงดันตํา่
กว่ามากอยู่ ตัวปรับแรงดันนี้จึงเป็นอุปกรณ์สําคัญที่จะช่วยให้หัวจ่ายนํา้ที่ใช้แรงดันตํา่ไม่เกิดความเสียหายขึ้น เช่น ต้องการใช้ระบบนํา้หยดร่วมกับ
ระบบสปริงเกลอร์ เราก็จะติดต้ังวาล์วปรับแรงดันในระบบนํา้หยด เป็นต้น ตัวปรับแรงดันมีหลายประเภทในท้องตลาด สําหรับตัวปรับแรงดันที่จะ
กล่าวถึงนี้เป็นตัวปรับแรงดันที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กับโซลินอยด์วาล์วของ RAIN โดยเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโซลินอยด์วาล์วยี่ห้อ
หรือชนิดอื่นๆได้ โซลินอยด์วาล์วดังกล่าวนั้นทํางานโดยไม่ได้อาศัยพลังงานไฟฟา้ หรือพลังงานอื่นใดทั้งส้ิน เป็นการทํางานทางระบบกลศาสตร์
ภายในตัวปรับแรงดันเอง ทําให้สามารถปรับแรงดันได้ตามที่ต้องการ

ใชงานคูกับโซลินอยด RAIN เทานั้น

โซลินอยด์วาล์ว และตัวปรับแรงดัน

รุ่นสินค้า
Model

CVS 9 VDC

CVS 24 VAC

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

505-034020

532-2109

532-2108

1

1

1

รายละเอียด
Descriptions

เกลียว
Threaded

รายละเอียด
Descriptions

24 VAC 2" (female)

9 VDC

24 VAC

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

4,200.-

900.-

600.-

AQUANET
โซลินอยด์วาล์ว 24 VAC
เกลียวในขนาด 2"

CVS Coild
คอยด์โซลินอยด์วาล์ว

CVS 9 VDC CVS 24 VAC

ÇÒÅ �Ç»ÃÑºáÃ§´Ñ¹
1. μÑé§áÃ§ Ñ́¹ â´Â¡ÒÃËÁØ¹Ê¡ÃÙÊÕà§Ô¹
2. ãªŒ§Ò¹ä Œ́μÑé§áμ‹ 1 - 7 ºÒÃ�
 â´ÂáÃ§ Ñ́¹·Ò§à¢ŒÒ áÅÐ·Ò§ÍÍ¡
 μŒÍ§áμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 1 ºÒÃ�
3. ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñºà¡¨ÇÑ´áÃ§ Ñ́¹
4. ÊÒÁÒÃ¶μÔ´μÑé§ä Œ́¡Ñºâ«ÅÔ¹ÍÂ´ �ÇÒÅ�Ç
 ¢Í§       ä Œ́·Ø¡¢¹Ò´
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กล่องวาล์วไฟฟา้ทรงกลม เหมาะสําหรับใส่วาล์วเพียงหน่ึงตัว
• ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ
• มีขนาด 4”, 6” แล 10”
• ฝาครอบปิดได้แน่น แข็งแรง 
• ฝาครอบสีเขียวเพ่ือให้กลมกลืนกับสีของสนามหญ้า
• สามารถผ่าบริเวณข้างล่างเพ่ือเดินท่อหรือข้อต่อเข้าไปยังภายในกล่องได้

เพ่ือให้โซลินอยด์วาล์ววางในกล่องวาล์วอย่างเป็นระเบียบ การติดต้ังและการ
บํารุงรักษาโซลินอยด์วาล์วทําได้ง่ายดายขึ้น แรคน้ีได้ถูกออกแบบมาให้เข้าได้กับ
กล่องวาล์ว VB S ชนิดสี่เหลี่ยมทั้ง 2 ขนาด
• ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง
• นอกจากวางในกล่องวาล์วแล้วยังสามารถแขวนกําแพงเพ่ือจัดระเบียบ
  โซลินอยด์วาล์วที่ต้องการติดตั้งบนกําแพงได้อีกด้วย
• ตะขอจับวาล์วสามารถติดตั้งบนแรคได้ง่ายและแน่นหนา
• ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งภายในกล่องวาล์ว VB S ทั้งสองขนาดได้พอดี

กล่องวาล์วไฟฟา้ทรงส่ีเหลี่ยม มีมือจับพับได้ทําให้สะดวกข้ีนในการเปิดหรือปิด
ฝาครอบ สามารถใช้คู่กับแรคสําหรับร้อยสาย หรือวางตัวควบคุมยี่ห้อ RAIN 
ให้เป็นระเบียบ
• ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ
• มาตรฐาน UNI EN 124 A class A 15 (Peak load 15 kN)
• มี 3 ขนาดให้เลือก :  520 x 400 x 330 มม.
    670 x 490 x 330 มม.
    810 x 590 x 415 มม.
• ฝาครอบปิดได้แน่น แข็งแรง 
• ฝาครอบสีเขียวเพ่ือให้กลมกลืนกับสีของสนามหญ้า
• สามารถผ่าบริเวณข้างล่างเพ่ือเดินท่อหรือขอ้ต่อเข้าไปยังภายในกล่องได้

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

360-0004

360-0006

360-0010

537-1258500

537-1258600

537-2109913-8

537-2109912-8

537-2109920-8

537-0113

537-0115

537-0117

18 / box

6 / box

6 / box

1 / box

1 / box

8 / pack

8 / pack

8 / pack

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

4”

6”

10”

520

670

810

400

490

590

330

330

415

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

ใช้งานคู่กับ

จํานวนบรรจุ
PackingL W H

85.-

180.-

290.-

420.-

660.-

210.-/pack

250.-/pack

290.-/pack

700.-

1,100.-

5,300.-

VB R
Round Valve Box
กล่องวาล์วไฟฟา้ ทรงกลม

VB RACK
Valve Box Rack
แรคสําหรับจัดระเบียบโซลินอยด์วาล์ว ในกล่องวาล์ว

VB S
Rectangular Valve Box
กล่องวาล์วไฟฟา้ ทรงสี่เหลี่ยม

 กล่องวาล์ว (Valve Box) 
 ควรใช้กล่องวาล์วในการติดต้ังโซลินอยด์วาล์ว หรือแม้กระทั่งวาล์วมือหมุนธรรมดาเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และทําให้ภูมิทัศน์โดย
รอบสวนดูไม่ขัดตา อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้วาล์วเหล่านี้เกิดความเสียหายอีกด้วย การติดตั้งกล่องวาล์วควรฝังลงให้ฝากล่องวาล์วเสมอกับพ้ืนดิน 
และให้วาล์วอยู่ภายในกล่องให้เรียบร้อย ควรเลือกตําแหน่งที่ไม่มนีํา้ขังไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โซลินอยด์ได้ และควรเลือกขนาดของ
กล่องวาล์วให้เหมาะสม เพ่ือไม่ทําให้การติดต้ังเป็นไปด้วยความยากลําบาก ซึ่งทําให้ง่ายต่อการบํารุงรักษาในอนาคตอีกด้วย
 กล่องวาล์วมีให้เลือก 2 รูปแบบได้แก่ 
 • รูปแบบวงกลม เป็นกล่องวาล์วขนาดเล็ก เหมาะสําหรับใส่วาล์วเพียงตัวเดียว
 • รูปแบบส่ีเหลีย่ม มีขนาดใหญ่ สามารถใส่วาล์วได้หลายตัวขึ้นอยู่กับขนาดของวาล์วที่ใส่ด้วย

กล่องวาล์ว

ตะขอจับวาล์ว ขนาด 1" (จําหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 8 ตัว)

ตะขอจับวาล์ว ขนาด 1 1/2" (จําหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 8 ตัว)

ตะขอจับวาล์ว ขนาด 2" (จําหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 8 ตัว)

แผ่นยึดโซลินอยด์ สําหรับกล่องวาล์ว
ชนิดเหลี่ยม ขนาด 520x400x330 มม.

แผ่นยึดโซลินอยด์ สําหรับกล่องวาล์ว
ชนิดเหลี่ยม ขนาด 670x490x330 มม.

กล่องวาล์ว
537-0113

กล่องวาล์ว
537-0115
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 แมนิโฟลด์ พีวีซี (PVC MANIFOLD)
 เพ่ือให้การติดตั้ง ดูแลบํารุงรักษาสามารถทําได้ง่าย โซลินอยด์วาล์วทั้งหมดจึงควรติดตั้งไว้อยู่ในตําแหน่งเดียวกัน และควรติดตั้งภายใน
กล่องวาล์ว ดังน้ันแมนิโฟลด์พีวีซีนี้จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การต่อโซลินอยด์วาล์ว แบบสามารถทําได้สะดวกขึ้น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ง่ายต่อการจัดการและเน่ืองจากเป็นลักษณะยูเนี่ยน จึงทําให้การถอดหรือประกอบสามารถทําได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อระบบต่างๆที่เดินเอาไว้
 • แรงดันสูงสุด 12 บาร์
 • เกลียวมาตรฐาน BSP
 • พร้อมโอริงกันร่ัวซึม

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-1451000

537-1451100

537-1456000

537-1456100

537-1457000

537-1457100

537-1458000

537-1458100

537-6052015

537-6052020

537-1461100

537-1467000

537-1467100

537-1468100

537-1469100

537-1469112

537-1469114

537-1471100

537-1477000

537-1477100

537-1478100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"x3/4"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"x1"

1 1/2"

1 1/2"x1 1/4"

2"

2"

2"

2"

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

ข้อต่อปิดปลาย พีวีซี

ข้อต่อสามทาง พีวีซี

ข้อต่อตรง เกลียวใน (F/F)

ข่อต่อตรง เกลียวนอก-ใน (M/F)

ข้องอ เกลียวใน (F/F)

ข้องอ เกลียวนอก-ใน (M/F)

ข้อต่อสี่ทาง เกลียวใน (4F)

ข้อต่อส่ีทาง เกลียวนอก-ใน (3F/1M)

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

ข้อต่อตรงลด เกลียวนอก

ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก-ใน (M/F) 

ข้องอ เกลียวใน

ข้องอ เกลียวนอก-ใน (M/F)

ข่อต่อสี่ทาง เกลียวนอก-ใน (M/F)

ข้อต่อตรงลด เกลียวนอก

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก-ใน (M/F)

ข้องอ เกลียวใน

ข้องอ เกลียวนอก-ใน(M/F)

ข้อต่อสี่ทาง เกลียวนอก-ใน (M/F)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

ขนาด
Size

ขนาด
Size

30.-

85.-

80.-

50.-

80.-

65.-

150.-

130.-

35.-

35.-

260.-

230.-

220.-

290.-

100.-

100.-

100.-

290.-

270.-

250.-

310.-

PVC MANIFOLD 1"
ท่อพีวีซี คุณภาพสูง ขนาด 1" พร้อมโอริง

PVC MANIFOLD 1 1/2"-2"
ท่อพีวีซี คุณภาพสูง ขนาด 1 1/2" - 2" พร้อมโอริง

ข้อต่อ แมนิโฟลด์พีวีซี

รหัสสินค้า
Code

537-1452000

537-1453000

537-1454000

1

1

1

รายละเอียด
Descriptions

ท่อพีวีซี 2 ทางออก ขนาด 1"

ท่อพีวีซี 3 ทางออก ขนาด 1"

ท่อพีวีซี 4 ทางออก ขนาด 1"

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

180.-

260.-

340.-

MP MANIFOLD
Multi Ports 1"
ท่อพีวีซี คุณภาพสูง พร้อมโอริง


