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ระบบอัตโนมัติ
(Automatic System)

การออกแบบระบบน�ำ้ แบบเปิด-ปิดด้วยมือแม้จะท�ำได้ง่าย และประหยัดการลงทุนมากกว่าก็ตาม แต่แท้จริงแล้วการท�ำให้ระบบรดน�ำ้
สามารถเปิด-ปิดได้โดยอัตโนมัตินั้น ให้ประโยชน์และคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวหลายประการ อาทิ เช่น
้ สามารถไปท�ำอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมเปิดหรือปิดน�ำ้
1. ประหยัดเวลา ไม่จ�ำเป็นต้องคอยเฝ้าเปิด-ปิดระบบรดน�ำ 
2. ประหยัดแรงงาน ในกรณีที่ต้องมีคนงานคอยเปิดหรือปิดวาล์ว เมื่อมีระบบอัตโนมัติแล้ว จะไม่ต้องเสียค่าแรงเพื่อการเปิด
หรือปิดวาล์วอีกต่อไป
3. ประหยัดน�ำ้ ระบบอัตโนมัติสามารถใช้อุปกรณ์ เช่น เซนเซอร์ร่วมกับตัวตั้งเวลาเพื่องดการรดน�ำ้ ได้หากฝนตกหรือระบบอัตโนมัติ
บางรุ่นสามารถวัดค่าความชื้นในดิน และสั่งรดน�ำ้ ได้เองหากดินมีความชื้นไม่พอ ท�ำให้ไม่เสียน�ำ้ ไปโดยเปล่าประโยชน์
4. ประหยัดไฟ หากรดน�ำ้ ได้ตามที่จ�ำเป็น นอกจากจะช่วยประหยัดน�ำ้ แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟอีกด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับระบบอัตโนมัติ

การออกแบบและใช้งานระบบรดน�ำ้ อัตโนมัตินั้น ไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ ก่อนที่จะสามารถออกแบบและใช้งาน

ระบบรดน�ำ้ อัตโนมัติได้ดีนั้น จะต้องมีความรู้เรื่องอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเปลี่ยนระบบรดน�ำ้ ที่เปิด-ปิดด้วยมือธรรมดา เป็นระบบ
อัตโนมัติเสียก่อน โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีทั้งสิ้นดังต่อไปนี้

1. ตัวควบคุมการรดน�้ำอัตโนมัติ

ท�ำหน้าที่ส�ำหรับสั่งงานรดน�ำ้ โดยการตั้งเวลา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

้ เนื่องจากมีวาล์วอยู่ในตัว เมื่อถึงเวลาเปิดหรือปิดตัวตั้งเวลา
• ชนิดมีวาล์วในตัว โดยตัวควบคุมการรดน�ำ้ ชนิดนี้ ใช้ต่อกับก๊อกน�ำ 

จะสั่งให้วาล์วที่อยู่ในตัวมันเองนั้น เปิดหรือปิดตามที่ตั้งเอาไว้ เหมาะส�ำหรับการรดน�ำ้ ที่ใช้ปริมาณน�ำ้ ไม่มาก เนื่องจากวาล์วภายในตัวมี
ขนาดเล็ก ไม่เหมาะส�ำหรับใช้งานรดน�ำ้ พื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้กับงานสวนขนาดเล็กในบ้านทั่วๆไปเท่านั้น

• ชนิดต่อกับวาล์วไฟฟ้า ตัวควบคุมการรดน�ำ้ อัตโนมัติชนิดนี้ จะไม่มีวาล์วในตัว และโดยมากจะสามารถต่อเข้ากับวาล์วมากกว่า

1 ตัวขึ้นไป แต่ต้องใช้งานคู่กับวาล์วไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า โซลินอยด์วาล์ว แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ

1. ชนิดรดน�ำ้ โดยการตั้งเวลา
2. ชนิดรดน�ำ้ โดยการอ่านค่าจากเซนเซอร์
ทั้งสองชนิดนี้มีทั้งแบบติดตั้งในร่ม และติดตั้งกลางแจ้ง โดยมีให้เลือกทั้งแบบมีหม้อแปลงต่อไฟบ้าน 220V และแบบใช้ถ่าน 9V

2. โซลินอยด์วาล์ว หรือวาล์วไฟฟ้า

(Automatic System)

จะใช้งานคู่กับตัวควบคุมการรดน�ำ้ อัตโนมัติ ชนิดส�ำหรับต่อกับวาล์วไฟฟ้า มีให้เลือกสองรุ่นคือ รุ่น 24 VAC และรุ่น 9 VDC การ
เลือกใช้ จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นตัวตั้งเวลาอัตโนมัติที่ใช้ เช่น หากเลือกใช้ตัวควบคุมการรดน�ำ้ อัตโนมัติชนิดมีหม้อแปลงต่อกับไฟบ้าน
จะต้องใช้โซลินอยด์วาล์วรุ่น 24 VAC เท่านั้น แต่หากใช้ตัวควบคุมการรดน�ำ้ อัตโนมัติชนิดใช้ถ่าน 9 โวลต์ ก็จะต้องใช้โซลินอยด์วาล์วรุ่น
9 VDC เท่านั้นเช่นกัน

3. เซนเซอร์

ในกรณีที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติท�ำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะเลือกตัวควบคุมการรดน�ำ้ อัตโนมัติที่สามารถท�ำงานร่วม
กับเซนเซอร์ได้ เช่น เซนเซอร์นำ�้ ฝนที่สามารถตัดการท�ำงานของระบบหากฝนตก และน�ำ้ ในดินยังชื้นอยู่ หรือแม้กระทั่งเซนเซอร์วัดค่า
ความชื้น แสงแดด อุณหภูมิ ฯลฯ ที่ท�ำงานร่วมกับตัวควบคุมการรดน�ำ้ อัตโนมัติรุ่นที่จะท�ำงานสั่งเปิด-ปิดวาล์วจากค่าความชื้นจาก

ระบบอัตโนมัติ

เซนเซอร์เท่านั้น โดยจะไม่ท�ำการรดหากดินยังมีความชื้นเพียงพออยู่
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4. ตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์นี้ส�ำหรับตัวควบคุมการรดน�ำ้ อัตโนมัติรุ่นพิเศษที่ท�ำงานคู่กับเซนเซอร์เท่านั้น เนื่องจากจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อ
วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลตลอดเวลา ส�ำหรับตัวควบคุมการรดน�ำ้ ชนิดตั้งเวลาไม่จ�ำเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คู่คิดด้านระบบรดน�ำ้ 2022

www.superproducts.co.th
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ตัวควบคุม ชนิดมีวาล์วในตัว

(Tap Timers)

ส�ำหรับสวนขนาดเล็กที่มีก๊อกน�ำ้ อยู่บริเวณสวนอยู่แล้ว การติดตั้งระบบรดน�ำ้ อัตโนมัติโดยใช้ตัวควบคุมการรดน�ำ้ ชนิดต่อก๊อกน�ำ้
จะสะดวกที่สุด เนื่องจากสามารถต่อเพียงตัวควบคุมและเดินระบบรดน�ำ้ ก็สามารถใช้งานได้ทันที ไม่จ�ำเป็นต้องเดินสายไฟเนื่องจาก
ตัวควบคุมลักษณะนี้จะใช้ถ่านทั้งหมด อีกทั้งตัวควบคุมชนิดต่อก๊อกน�ำ้ ยังสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่

1. ตัวควบคุม ชนิดบอลวาล์ว

ข้อดีของตัวควบคุมชนิดนี้คือสามารถเปิดปิดได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีแรงดันน�ำ้ สูงและมีราคาถูก แต่การเปิดปิดอาจเกิดความบกพร่อง
ได้ง่ายกว่าชนิดโซลินอยด์วาล์ว แบ่งเป็น 2 ชนิดย่อยคือ
• ชนิดไม่ใช้ถ่าน เป็นลักษณะไขลาน หากต้องการใช้งานต้องหมุนเพื่อตั้งระยะเวลาการรดและวาล์วจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อลานหมุนกลับมาที่ต�ำแหน่งปิด ตัวควบคุมชนิดนี้ได้แก่รุ่น 2HT, DY910 และ DY912 เป็นต้น
้ และระยะเวลาการรดน�ำ้ ได้ ตัวควบคุมชนิดนี้
• ชนิดใช้ถ่าน ตั้งเวลาด้วยปุ่มหมุนสามารถตั้งรอบการรดน�ำ 
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

วิธีการติดตั้งตัวควบคุมการรดน�้ำ (ชนิดมีวาล์วในตัว)

หากต้องการติดตั้งตัวควบคุมรดน�้ำชนิดมีวาล์วในตัวจะต้องตรวจสอบสิ่ งที่จ�ำเป็นต่อการติดตั้งระบบเพื่ อให้ระบบท�ำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและไม่มีปัญหา โดยสิ่งที่จะต้องตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1. วิธีการจ่ายน�้ำเข้าสู่ระบบรดน�้ำ

ส�ำหรับการใช้งานตัวควบคุมชนิดมีวาล์วในตัวนี้ จะต้องมีนำ�้ จ่ายมารอที่ทางเข้าของวาล์ว หรือจะต้องมีน�ำ้ จ่ายมาทันทีที่วาล์วเปิด โดย
ปกติแล้วการต่อระบบรดน�ำ้ ในสวนอาจท�ำได้สองวิธีคือ ต่อน�ำ้ ตรงผ่านจากมิเตอร์ประปา หรือต่อจากปั๊มบ้าน หากต่อจากปั๊มบ้าน โดยปกติ
แล้วก็จะเป็นปั๊มน�ำ้ อัตโนมัติซึ่งจะท�ำงานเมื่อวาล์วเปิด และหยุดการท�ำงานเมื่อวาล์วปิด แต่หากต่อจากปั๊มอื่นๆที่ไม่ใช่ป๊ ัมบ้านจะต้องให้แน่ใจ
ว่าเป็นปั๊มอัตโนมัติเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถท�ำให้ระบบท�ำงานได้
การต่อน�ำ้ ตรงจากมิเตอร์ประปาโดยทั่วไปแล้ว

่ จะต้องระวังเรื่องการเลือกใช้ตัวควบคุม
จะได้แรงดันน�ำ้ ค่อนข้างต�ำ 

ควรเลือกใช้ตัว

ระบบอัตโนมัติ

ควบคุมชนิดบอลวาล์วเท่านั้น เนื่องจากตัวควบคุมชนิดโซลินอยด์วาล์วจะท�ำงานได้ก็ต่อเมื่อแรงดันสูงกว่า 1 บาร์ขึ้นไปเท่านั้น

2. ต�ำแหน่งที่จะติดตั้งตัวควบคุม

เนื่องจากตัวควบคุมชนิดมีวาล์วในตัว ส่วนมากจะไม่สามารถกันน�ำ้ ได้ 100% ควรติดตั้งใต้หลังคา และแน่ใจว่าไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูก
น�ำ้ หรือความชื้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้น อาจท�ำให้ตัวควบคุมซึ่งมีหน้าจออิเล็คโทรนิคมีปัญหาได้ง่าย เนื่องจากความชื้น
จะท�ำให้หน้าจอแสดงภาพเสียหายได้

3. อัตราการจ่ายน�้ำรวม

ตัวควบคุมชนิดมีวาล์วในตัวนี้ วาล์วจะมีขนาดเล็ก ดังนั้นหากต้องการติดตั้งหัวจ่ายน�ำ้ จ�ำนวนมากๆ เพื่อรดน�ำ้ พร้อมกันจะท�ำให้อัตรา

Automatic System

การจ่ายน�ำ้ ไม่เพียงพอได้ อัตราการจ่ายน�ำ้ รวมของระบบรดน�ำ้ ที่ต่อผ่านตัวควบคุมชนิดมีวาล์วหนึ่งตัว ไม่ควรเกินกว่า 1,500 ลิตร/ชั่วโมง
หรือ 1.5 ลบ.ม./ชั่วโมง หากจ�ำเป็นต้องใช้อัตราการจ่ายน�ำ้ รวมมากกว่านี้ จะมีเพียงรุ่น 7101BT ซึ่งเป็นตัวควบคุมพร้อมโซลินอยด์วาล์วที่มี
ขนาดทางเข้าออกให้เลือกตั้งแต่ 3/4” ถึง 2” จึงจะเพียงพอต่ออัตราการจ่ายน�ำ้ ที่มากกว่า 1.5 ลบ.ม./ชม.ได้ แต่หากจะใช้รุ่นอื่นๆที่ต่อจาก
้ ก็ควรจะแยกตัวควบคุมเป็น 2 ตัว หรือใช้ตัวควบคุมชนิดที่มี 2 ทางออกเช่นรุ่น 1180e หรือ AMICO 2+ เป็นต้น
ก๊อกน�ำ 
เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราการจ่ายน�ำ้ เพียงพอควรตรวจสอบขนาดท่อ และอัตราการจ่ายน�ำ้ ของปั๊มน�ำ้ ด้วย ว่าเพียงพอต่ออัตราการจ่ายน�ำ้
ที่ต้องการจะรดพร้อมกันในแต่ละครั้งหรือไม่ หากไม่พอ ควรจะต้องเพิ่มจ�ำนวนตัวควบคุม เพื่อแบ่งอัตราการจ่ายน�ำ้ ให้น้อยลง และหากใช้
้ และมีการเปิดใช้นำ�้ ในบ้าน
ปั๊มน�ำ้ ตัวเดียวกับที่ใช้นำ�้ ในบ้าน ควรตั้งเวลารดน�ำ้ ที่แน่ใจว่าไม่มีใครในบ้านใช้นำ 
�้ เนื่องจากในขณะที่วาล์วเปิดรดน�ำ 
อัตราการจ่ายน�ำ้ จะไม่เพียงพอไปรดน�ำ้ ในสวน และจะท�ำให้น�ำ้ ที่เปิดในบ้านไหลเบา ท�ำให้มีปัญหาการใช้นำ�้ ในบ้านด้วยเช่นกัน

ข้อควรระวังและการดูแลบ�ำรุงรักษา

		
• ใช้ถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline) เท่านั้น

		
• เมื่อถ่านใกล้หมด จะมีสัญญาณไฟเตือน ต้องท�ำการเปลี่ยนถ่านทันที
		
• หมั่นตรวจสอบการท�ำงานของวาล์วสม�ำ่ เสมอ
้ หรือที่มีความชื้นสูงโดยเด็ดขาด
		
• ห้ามติดตั้งตัวควบคุมในที่โดนน�ำ 
		
• ไม่ควรติดตั้งตัวควบคุมบริเวณที่โดนแสงแดดร้อนจัด
		
• ควรติดตั้งตัวควบคุมภายใต้หลังคา
		
• ในกรณีวาล์วมีเสียงติดขัดเวลาเปิด-ปิด ควรใช้จาระบีขาวทาบริเวณรอบบอลวาล์วที่อยู่ภายในตัวควบคุม
เพื่อลดแรงเสียดสีของวาล์วและโอริงภายใน
www.superproducts.co.th

คู่คิดด้านระบบรดน�ำ้ 2022
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ตัวควบคุม ชนิดมีบอลวาล์วในตัว

ตัวควบคุมชนิดมีบอลวำล์วในตัว

ส�าหรับต่อเข้ากับก๊อกน�า้ โดยที่มีบอลวาล์วขนาดเล็กมาอยู่ในตัวพร้อมกับตัวควบคุม อาจจะมีปัญหาเรื่องการรั่วหากถ่านอ่อน ในกรณีไม่มีการใช้งาน
เปิด-ปิดวาล์วเป็นระยะเวลานานอาจจะท�าให้บอลวาล์วกับโอริงติดขัดหรือฝืด ดังนั้นอาจจ�าเป็นต้องหมั่นดูแลด้วยการใช้จาระบีขาวทาที่บอลวาล์ว
และโอริงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว แต่ข้อดีของตัวควบคุมชนิดมีบอลวาล์วในตัวคือ สามารถสั่งให้เปิดหรือปิดได้แม้แรงดันที่เข้ามาที่วาล์วต�า่
กว่า 1 บาร์ เหมาะส�าหรับการใช้งานระบบน�า้ หยดที่แรงดันต�า่

รุ่นไม่ใช้ถ่ำน

มีลักษณะเป็นลานอยู่ภายใน สามารถตั้งได้เฉพาะระยะเวลาการรดเท่านั้น ทุกครั้งที่ต้องการรดน�า้ จะต้องมาหมุนตัวตั้งเวลารดน�า้ ใน
ลักษณะของการไขลาน จากนั้นตัวควบคุมจะค่อยๆหมุนกลับไปยังต�าแหน่งปิดเองโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาในการหมุนจะเป็นตามที่ตั้ง
เอาไว้ ดังนั้นตัวควบคุมชนิดนี้จึงสามารถตั้งได้เฉพาะเวลาปิดเท่านั้น

2 HT

ตั้งเวลาปิดด้วยการไขลานไปยังระยะเวลาการรดน�า้ ที่ต้องการ ไม่ใช้ถ่าน
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 120 นาที
• เกลียวทางน�า้ เข้า ขนาด 3/4” - 1”
• ทางน�า้ ออก มาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”-1”

DY 910

และ

DY 912

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

2 HT

541-0901-9

3/4”-1”

1

450.-

ตั้งเวลาปิดด้วยการไขลานไปยังระยะเวลาการรดน�า้ ที่ต้องการ ไม่ใช้ถ่าน
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 120 นาที
• เกลียวทางน�า้ เข้าขนาด 3/4” - 1”
• ทางน�า้ ออก มาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”-1”

ระบบอัตโนมัติ

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

DY 910

541-0910

ทางน�า้ ออกเดียว

1

590.-

DY 912

541-0912

ทางน�า้ ออกคู่

1

1,050.-

รุ่นใช้ถ่ำน

Automatic System

เป็นตัวควบคุมที่สามารถตั้งได้ทั้งเวลาการเปิด และเวลาการปิด โดยการตั้งเวลาเปิดจะตั้งในลักษณะเป็นรอบการรดน�า้ เช่น วาล์วรดน�า้ ทุกๆ
12 ชั่วโมง และการตั้งเวลาปิดจะเป็นการตั้งระยะเวลาการรดน�า้ เช่น ตั้งให้วาล์วเปิดรดน�า้ นาน 5 นาที เป็นต้น เนื่องจากตัวคุณลักษณะนี้จะมี
แผงอิเล็คทรอนิคอยู่ภายใน การติดตั้งต้องระวังเรื่องน�า้ และความชื้นเพื่อให้ตัวควบคุมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

1140e

และ

1180e

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ ที่ตั้งเวลาได้ง่าย เนื่องจากมีเพี ยงสองปุ่มให้หมุนปรับตั้ง โดยการ
ตัง
้ ความถี่ในการรดน�า้ และตั้งระยะเวลาในการรดน�า้ เท่านั้น ตัวควบคุมก็จะเริ่มท�างานทันที
ที่ต้ง
ั เวลาเสร็จ
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 และ 120 นาที
หรือ On เพื่ อเปิดไว้จนกว่าจะมาหมุนปิด
• ความถี่ในการรดน�า้ ทุกๆ : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง หรือ 1 สัปดาห์
• แรงดันใช้งาน 0 - 6.0 บาร์
• เกลียวทางน�า้ เข้า ขนาด 3/4”
• ทางออกมาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้
• อัตราการจ่ายน�า้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”

Alkaline
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Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

1140e

543-1140

ทางน�า้ ออกเดียว

1

1,100.-

1180e

543-1180

ทางน�า้ ออกคู่

1

1,600.ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

ตัวควบคุม ชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว

ระบบอัตโนมัติ
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Automatic System

ตัวควบคุมชนิดมีโซลินอยด์วำล์วในตัว

ใช้ส�าหรับต่อเข้ากับก๊อกน�า้ โดยที่มีโซลินอยด์วาล์วขนาดเล็กมาอยู่ในตัวพร้อมกับตัวควบคุม จะมีปัญหาน้อยกว่าตัวควบคุมชนิดมีบอลวาล์วในตัว
เรื่องการรั่วหากถ่านอ่อน และการเปิด-ปิดของวาล์วก็จะมีปัญหาน้อยกว่าด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่ต้องค�านึงถึงหากต้องการใช้คือ แรงดันน�า้ จะต้อง
เข้ามาที่วาล์วมากกว่า 1 บาร์ขึ้นไปจึงจะสามารถเปิด-ปิดวาล์วได้

CLICK

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”-1”

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

CLICK

537-6800100

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

การตั้งตัวควบคุมก็ท�าได้อย่างง่ายดาย โดยตั้งเพี ยงสองอย่างคือ ความถี่ใน
การรดน�า้ และระยะเวลาของการรดน�า้ แต่ละรอบ
• มี 12 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 2, 5, 10 หรือ 15 นาที
• ความถี่ในการรดน�า้ : ทุกๆ 12, 24 หรือ 48 ชั่วโมง
• จะเริ่มท�างานทันทีท่ต
ี ั้งเวลาเสร็จ
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• เกลียวทางน�า้ เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางน�า้ ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายน�า้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 4.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

1,000.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

CLICK PLUS

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”-1”

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

1,100.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

CLICK BLUETOOTH
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”-1”

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

CLICK BLUETOOTH 537-6800300 3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

เป็นตัวควบคุมที่ตั้งเวลาได้ง่ายโดยใช้งานผ่าน APP RAIN CLICK ทางมือถือ
ใช้งานได้ทั้ง IOS และ Android สามารถตั้งเวลาเริ่มการรดน�า้ ครั้งแรกได้ จาก
นั้นก็ตั้งความถี่ในการรดน�า้ และระยะเวลาในการรดน�า้
• มี 12 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 2, 5, 10 หรือ 15 นาที
• ความถี่ในการรดน�า้ : ทุกๆ 12, 24 หรือ 48 ชั่วโมง
• สามารถสั่งงานผ่าน Application ได้ทั้งระบบ IOS และ Android
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• เกลียวทางน�า้ เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางน�า้ ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายน�า้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 4.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

1,100.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022
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Automatic System

CLICK PLUS 537-6800200

รายละเอียด
Descriptions

ระบบอัตโนมัติ

Alkaline

เป็นตัวควบคุมที่มีคุณสมบัติเหนือกว่ารุ่น CLICK โดยมีความสามารถในการตั้ง
ให้ท�างานในภายหลังได้ใช้งานได้ การตั้งตัวควบคุมก็ท�าได้อย่างง่ายดายโดยตั้ง
เพี ยงสองอย่างคือ ความถี่ในการรดน�า้ และระยะเวลาของการรดน�า้ แต่ละรอบ
• มี 12 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 2, 5, 10 หรือ 15 นาที
• ความถี่ในการรดน�า้ : ทุกๆ 12, 24 หรือ 48 ชั่วโมง
• ตั้งให้เริ่มท�างานในภายหลังจากที่ตั้งเวลาได้ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
และ 22 ชั่วโมง
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• เกลียวทางน�า้ เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางน�า้ ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายน�า้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 4.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ระบบอัตโนมัติ
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ตัวควบคุม ชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว

Automatic System

CLICK MIST

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”-1”

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

CLICK MIST 537-6800400

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

เป็นตัวควบคุมที่เหมาะส�าหรับการใช้งานระบบพ่ นหมอกโดยเฉพาะ สามารถตั้ง
ความถี่ในการรดน�า้ แต่ละรอบในระดับนาที และระยะเวลาการรดในระดับวินาที
จึงเหมาะส�าหรับให้นา�้ ถี่ๆ รอบละชั่วครู่ก็สามารถท�าได้ การตั้งตัวควบคุมก็ตั้ง
เพี ยงสองอย่างคือ ความถี่ในการรดน�า้ และระยะเวลาของการรดน�า้ แต่ละรอบ
• มี 12 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 5, 10, 20, หรือ 30 วินาที
• ความถี่ในการรดน�า้ : ทุกๆ 1, 2 หรือ 5 นาที
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• เกลียวทางน�า้ เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางน�า้ ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายน�า้ 5 -25 ลิตร/นาที (300 - 1,500 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 4.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

1,000.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

AMICO+

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”-1”

ระบบอัตโนมัติ

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

AMICO+

537-4094500

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

2,300.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

AMICO 2+
Automatic System

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ ที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย และมีคุณภาพสูง หน้าจอ
ขนาดใหญ่ 3” สามารถแสดงข้อมูลการรดน�า้ ทั้งหมดในหน้าเดียว หน้าจอมีไฟ
สีนา�้ เงินเพื่ อให้เห็นได้ง่ายและสบายตาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
• มี 1 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที
• ความถี่ในการรดน�า้ : ทุกๆ 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วันครั้ง จนถึง 15 วันครั้ง
• แสดงข้อมูลดังนี้ท่ห
ี น้าจอ : เวลาปัจจุบัน เวลาเริ่มรดน�า้ ระยะเวลารดน�า้
ความถี่ในการรดน�า้ เวลาที่จะรดน�า้ ครั้งต่อไป นับถอยหลังระยะเวลารดน�า้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน (ตัวควบคุมจะไม่เปิดรดน�า้ หากมีสัญญาณแสดงเตือน)
• เกลียวทางน�า้ เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางน�า้ ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายน�า้ 5 - 40 ลิตร/นาที (300 - 2,400 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 6.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• หน้าจอถอดจากตัววาล์วได้ เพื่ อความสะดวกในการใช้งาน
• ใช้ถ่าน Alkaline 1.5 Volt จ�านวน 2 ก้อน (AA x 2) (จ�าหน่ายไม่รวมถ่าน)
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ 2 ทาง ขนาด 3/4”-1”

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

AMICO 2+

537-4044500

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

2,900.-

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ ที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย และมีคุณภาพสูง หน้าจอ
ขนาดใหญ่ 3” สามารถแสดงข้อมูลการรดน�า้ ทั้งหมดในหน้าเดียว หน้าจอมีไฟ
สีนา�้ เงินเพื่ อให้เห็นได้ง่ายและสบายตาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน มีทางน�า้
ออก 2 ทาง สามารถตั้งเวลาแยกอิสระจากกันได้
• มี 1 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที
• ความถี่ในการรดน�า้ : ทุกๆ 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วันครั้ง จนถึง 15 วันครั้ง
• แสดงข้อมูลดังนี้ท่ห
ี น้าจอ : เวลาปัจจุบัน เวลาเริ่มรดน�า้ ระยะเวลารดน�า้
ความถี่ในการรดน�า้ เวลาที่จะรดน�า้ ครั้งต่อไป นับถอยหลังระยะเวลารดน�า้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน (ตัวควบคุมจะไม่เปิดรดน�า้ หากมีสัญญาณแสดงเตือน)
• ควบคุม 2 โซน (ทางน�า้ ออก 2 ทาง)
• เกลียวทางน�า้ เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4” - 1”
• เกลียวทางน�า้ ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายน�า้ 5 - 40 ลิตร/นาที (300 - 2,400 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 6.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• หน้าจอถอดจากตัววาล์วได้ เพื่ อความสะดวกในการใช้งาน
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน
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เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

ตัวควบคุม ชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”-1”

แบตเตอรี่ Lithium
รีชำร์ตซ�้ำได้

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

AMICO R 2

537-4043502

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

3,500.-

9001 EZ

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

9001 EZ

533-90014

3/4"

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

Automatic System
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เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ ที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย และมีคุณภาพสูง หน้าจอ
ขนาดใหญ่ 3” สามารถแสดงข้อมูลการรดน�า้ ทั้งหมดในหน้าเดียว หน้าจอมีไฟ
สีนา�้ เงินเพื่ อให้เห็นได้ง่ายและสบายตาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน มีทางน�า้
ออก 2 ทาง สามารถตั้งเวลาแยกอิสระจากกันได้
• มี 1 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที
• ความถี่ในการรดน�า้ : ทุกๆ 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วันครั้ง จนถึง 15 วันครั้ง
• แสดงข้อมูลดังนี้ท่ห
ี น้าจอ : เวลาปัจจุบัน เวลาเริ่มรดน�า้ ระยะเวลารดน�า้
ความถี่ในการรดน�า้ เวลาที่จะรดน�า้ ครั้งต่อไป นับถอยหลังระยะเวลารดน�า้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน (ตัวควบคุมจะไม่เปิดรดน�า้ หากมีสัญญาณแสดงเตือน)
• ควบคุม 2 โซน (ทางน�า้ ออก 2 ทาง)
• เกลียวทางน�า้ เข้า : เกลียวใน ขนาด 3/4" - 1"
• เกลียวทางน�า้ ออก : เกลียวนอก ขนาด 3/4"
• อัตราการจ่ายน�า้ 5 - 40 ลิตร/นาที (300 - 2,400 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 6.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์ วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• หน้าจอถอดจากตัววาล์วได้ เพื่ อความสะดวกในการใช้งาน
• มาพร้อมแบตเตอรี่ Lithium 2000 mAh ซึ่งชาร์ตซ�า้ ได้เมื่อแบตหมด
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

AMICO R 2

รุ่นสินค้า
Model

ระบบอัตโนมัติ

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ ชนิดต่อก๊อกน�า้ ที่ใช้งานง่าย มีปุ่มส�าหรับตั้งเวลาเพี ยง
สองปุ่ม สามารถตั้งให้เริ่มต้นรดน�า้ ในภายหลังได้หลังจากตั้งค่าเสร็จไม่จ�าเป็น
ต้องเริ่มรดน�า้ ทันที
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 2 นาที - 9 ชั่วโมง
• ความถี่ในการรดน�า้ : ทุกๆ 3 ชั่วโมง จนถึง 1 ครั้งในทุก 14 วัน
• เกลียวทางน�า้ เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4”
• เกลียวทางน�า้ ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายน�า้ 0.8 - 20 ลิตร/นาที (48 - 1,200 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 10.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

1,600.-

9001 BT

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

9001 BT

533-90015

3/4"

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

1,900.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

1100 BT

ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ ขนาด 3/4”

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

1100 BT

533-11000

3/4"

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

1

1,900.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ ชนิดต่อก๊อกน�า้ ที่สามารถตั้งเวลาผ่านมือถือผ่าน APP
(ทัง
้ Android และ IOS) ด้วย Bluetooth ได้ ท�าให้สามารถตั้งเวลารดน�า้ ได้
อย่างง่ายดาย โดยสามารถอยู่ห่างจากตัวควบคุมได้ถึง 30 เมตรในกรณีท่ีตัว
ควบคุมอยู่ในที่โล่งไม่มีสิง
่ กีดขวาง และยังสามารถตั้งเวลาได้โดยตรงโดยผ่าน
หน้าจอของตัวควบคุมก็ได้เช่นกัน ในกรณีท่ไี ม่ต้องการตั้งเวลาผ่านมือถือ
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 นาที - 12 ชั่วโมง
• ความถี่ในการรดน�า้ : 4 ครั้งต่อวัน
• เกลียวทางน�า้ เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4”
• เกลียวทางน�า้ ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายน�า้ 0.8 - 20 ลิตร/นาที (48 - 1,200 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 10.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ใช้กับ APP ชื่อ GALCON.BT
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022
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Automatic System

Alkaline

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ ชนิดต่อก๊อกน�า้ ที่สามารถตั้งเวลาผ่านมือถือผ่าน APP
(ทัง
้ Android และ IOS) ด้วย Bluetooth ได้ ท�าให้สามารถตั้งเวลารดน�า้ ได้
อย่างง่ายดาย โดยสามารถอยู่ห่างจากตัวควบคุมได้ถึง 30 เมตรในกรณีท่ีตัว
ควบคุมอยู่ในที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง และยังสามารถตั้งเวลาได้โดยตรงโดยผ่าน
หน้าจอของตัวควบคุมก็ได้เช่นกัน ในกรณีท่ไี ม่ต้องการตั้งเวลาผ่านมือถือ
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 นาที - 12 ชั่วโมง
• ความถี่ในการรดน�า้ : 4 ครั้งต่อวัน
• เกลียวทางน�า้ เข้า เกลียวใน ขนาด 3/4”
• เกลียวทางน�า้ ออก เกลียวนอก ขนาด 3/4”
• อัตราการจ่ายน�า้ 0.8 - 20 ลิตร/นาที (48 - 1,200 ลิตร/ชั่วโมง)
• แรงดันใช้งาน 1.0 - 10.0 บาร์ (หากแรงดันต�า่ กว่า 1 บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
• วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC
• ตัววาล์วท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• ใช้กับ APP ชื่อ GALCON.BT
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ระบบอัตโนมัติ

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน
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ตัวควบคุม ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว
(Solenoid Valves Controller)

การติดตั้งใช้งานตัวควบคุมการรดน�า้ ชนิดนี้เหมาะกับการเกษตร หรือสวนขนาดใหญ่ ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้หัวจ่ายน�า้ จ�านวนมาก
และมีอัตราการจ่ายน�า้ ในการรดน�า้ แต่ละรอบมากกว่า 1,500 ลิตร/ชั่วโมง หรือ 1.5 ลบ.ม./ชั่วโมง ขึ้นไป
การท�างานของตัวควบคุมการรดน�า้ ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์วนี้ จะไม่มีวาล์วติดมากับตัวควบคุม ตัวควบคุมจะมีช่องส�าหรับต่อ
สายไฟและเซนเซอร์เพื่อต่อสายไฟเข้ากับโซลินอยด์วาล์ว และเซนเซอร์ตัวควบคุมชนิดนี้สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้
• ตัวควบคุมโดยส่วนใหญ่เป็นการควบคุมด้วยการตั้งเวลาเกือบทั้งสิ้น
• โดยจะเป็นการตั้งระยะเวลาที่ต้องการรดน�า้ แต่ละโซน
• ตัวควบคุมประเภทนี้จะระบุโซนที่สามารถควบคุมได้ เช่น รุ่น 2, 4, 6, 8 หรือ 12 โซน
• 1 โซน จะควบคุมวาล์ว 1 ตัว ดังนั้น ถ้าเป็นรุ่น 4 โซน จะสามารถควบคุมวาล์วได้สูงสุด 4 ตัว
• การตั้งระยะเวลารดน�า้ หรือจ�านวนรอบต่อวัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวควบคุมแต่ละรุ่น และแต่ละยี่ห้อ
• มีทั้งรุ่นติดตั้งกลางแจ้ง และรุ่นที่ต้องติดตั้งภายในร่มเท่านั้น
• รุ่นติดตั้งกลางแจ้งสามารถโดนน�า้ ได้ แต่ไม่สามารถแช่น�า้ ได้ และไม่ควรอยู่ในที่มีความชื้นสูง
• บางรุ่นจะมีช่องส�าหรับต่อกับเซนเซอร์ เช่น เซนเซอร์น�า้ ฝน เพื่อหยุดระบบจ่ายน�า้ ในกรณีที่ฝนตก
ตัวควบคุมการรดน�า้ ด้วยการตั้งเวลา สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.1) รุ่นใช้ถ่ำน Alkaline 9V
• โดยรุ่นนี้จะไม่มีหม้อแปลง และไม่ต้องเสียบปลั๊กใดๆ (ถ่านที่นํามาใช้จะต้องเป็นถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline) เท่านั้น)
• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว ขนาด 9 VDC เท่านั้น
1.2) รุ่นใช้หม้อแปลงเสียบปลั๊กเข้ำกับไฟบ้ำน
• โดยรุ่นนี้จะมีหม้อแปลงเพื่อแปลงไฟจาก 220V เพื่อให้เป็นไฟ 24 VAC
• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว ขนาด 24 VAC เท่านั้น

กำรติดตั้งตัวควบคุมกำรรดน�้ำ (ชนิดต่อกับโซลินอยด์วำล์ว)

การติดตั้งตัวควบคุมชนิดนี้เพื่อให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ ควรจะต้องมีการวางแผนและออกแบบระบบไว้ต้ง
ั แต่ต้น ในการเปลี่ยน

ระบบอัตโนมัติ

จากระบบเปิด-ปิดด้วยมือเป็นระบบอัตโนมัติในภายหลังอาจส่ งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับระบบน�า้ ที่วางไว้เพื่อให้สามารถท�างาน
ด้วยระบบอัตโนมัติโดยสมบรูณ์ได้ ปัจจัยที่ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงระบบได้แก่

1. จํานวนโซน หรือจ�านวนวาล์วที่จะเปิดรดน�า้ ในแต่ละรอบ โดยปกติแล้วการออกแบบระบบน�า้ ทั่วไปมักจะไม่ได้ค�านึงถึงจ�านวนวาล์วที่
จะต้องเปิด-ปิดในแต่ละรอบ แต่ในกรณีที่ต้องการปรับให้เป็นระบบการให้น�า้ อัตโนมัตินั้น หากมีจ�านวนวาล์วที่ต้องเปิด-ปิดเป็นจ�านวนมากก็
จะหมายถึงการลงทุนติดตั้งระบบก็จะสูงตามไปด้วย
หากไม่ได้มีการวางแผนในการติดตั้งระบบอัตโนมัติไว้ตั้งแต่ต้น ในกรณีท่ต
ี ้องเปลี่ยนระบบแล้วต้องรวมหลายๆวาล์วเข้าเป็นวาล์วเดียว
ปั๊มน�า้ ที่ติดตั้งไว้อาจมีอัตราการส่งน�า้ หรือแรงดันไม่เพียงพอ ในบางกรณีที่ท่อประธานมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอก็อาจจะต้องมีการรื้อระบบใน
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บางส่วน ซึ่งจะท�าให้การลงทุนในระบบน�า้ ที่สูงขึ้นตามไปด้วย

2. ตําแหน่งที่ติดตั้งวาล์ว บางครั้งตอนออกแบบติดตั้งระบบรดน�า้ โดยต้องการเปิด-ปิดวาล์วด้วยมือนั้น อาจจะไม่ได้ค�านึงถึงต�าแหน่ง

ของวาล์วที่จะติดตั้ง ในกรณีของวาล์วอัตโนมัติซ่ง
ึ จะต้องเดินสายไฟไปที่ตัวควบคุม หากวาล์วอยู่กระจัดกระจาย และอยู่ในต�าแหน่งที่ห่าง
กันมากๆ อาจจะท�าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟ และอาจจะก�าหนดต�าแหน่งติดตั้งตัวควบคุมได้ยาก

3. ชนิดและประเภทของปั๊ มนํ้า ปั๊มน�า้ ที่น�ามาใช้จะต้องเป็นปั๊มน�า้ ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่สามารถใช้ป๊ ัมเครื่องยนต์เพื่อท�าระบบน�า้ อัตโนมัติได้

การติดตั้งปั๊มน�า้ สามารถท�าได้ 2 วิธี คือการใช้ตัวควบคุมสั่งการเปิด-ปิดปั๊ม หรือการใช้ป๊ ัมน�า้ อัตโนมัติ
สรุปได้ว่าแม้จะยังไม่ติดตั้งระบบนํ้าอัตโนมัติในตอนต้น แต่หากมีแนวโน้มในการเปลี่ยนมาใช้ระบบนํ้าอัตโนมัติในอนาคตควรจะวาง
แผนล่วงหน้าตั้งแต่ตอนวางระบบนํ้า ควรออกแบบให้สามารถเปลี่ยนจากวาล์วธรรมดาเป็นวาล์วไฟฟ้าได้ สามารถจัดแบ่งโซนใหม่ได้โดย
ง่าย และคํานึงถึงความสามารถของปั๊มนํ้ารวมถึงขนาดของท่อนํ้าตั้งแต่ต้น เพื่ อที่จะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนปั๊มนํ้าหรือท่อเมื่อต้องการ
เปลี่ยนระบบมาเป็นระบบการให้นํ้าแบบอัตโนมัติ

1.) กำรใช้ตัวควบคุมสั่งกำรเพื่ อเปิดหรือปิดปั๊มน�้ำ

การติดตั้งลักษณะนี้จะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกหลายรายการ เนื่องจากไฟที่จ่ายออกมาจากตัวควบคุมได้ถูกแปลงไฟให้เป็น

24 VAC จึงมีความจ�าเป็นต้องต่อเข้ากับแมกเนติกและรีเลย์ เพื่อให้สามารถสตาร์ทปั๊มน�า้ ให้ท�างานได้ ตัวควบคุมที่ใช้งานลักษณะนี้ได้จะ
เป็นเฉพาะรุ่นมีหม้อแปลงเสียบไฟบ้านเท่านั้น ส่วนรุ่นใส่ถ่านจะไม่สามารถสั่งงานให้เปิดปั๊มน�า้ ได้ นอกจากนี้การต่อตัวควบคุมในลักษณะ
สั่งการให้ป๊ ัมน�า้ เปิดหรือปิดยังมีข้อจ�ากัดหลายประการ ดังต่อไปนี้
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1.) หากต้องการให้ป๊ มน�
ั า้ ท�างานต้องสั่งผ่านตัวควบคุมเท่านั้น ดังนั้นหากต่อท่อเดินก๊อกน�า้ โดยใช้ป๊ ัมน�า้ ตัวเดียวกันนี้ จะไม่สามารถ
เปิดก๊อกน�า้ แล้วท�าให้น�า้ ไหลได้โดยอัตโนมัติ ต้องสั่งเปิดวาล์วจากตัวควบคุมก่อน ท�าให้ไม่มีความสะดวกในการใช้งานและไม่สามารถใช้
งานได้จริง
2.) อาจเกิดปัญหาถ้าระบบการท�างานของตัวควบคุมรวน อาจจะมีโอกาสที่ตัวควบคุมสั่งให้ป๊ ัมน�า้ ท�างานแล้ว แต่โซลินอยด์วาล์วอาจ
จะช�ารุดหรือไม่เปิด จะท�าให้ระบบไม่มีทางออก แรงดันจะอัดให้จุดต่อต่างๆ ซึ่งอาจท�าให้ท่อช�ารุดเสียหาย หรือท�าให้ป๊ ัมน�า้ เสียหายได้เช่นกัน
3.) ค่าใช้จ่าย หากรวมอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ค่าใช้จ่ายไม่ได้ถูกไปกว่าการใช้ป๊ ัมน�า้ อัตโนมัติซึ่งมีปัญหาน้อยกว่าแต่อย่างใด

แผนผังการติดตั้งตัวควบคุมสั่งการเพื่ อเปิดปิดปั๊มนํ้า
จากวงจรไฟฟ้าข้างล่างนี้เป็นวิธีการต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม ที่จะช่วยให้ตัวควบคุมสามารถสั่งให้ป๊ ัมน�า้ ท�างานหรือหยุดท�างานได้ เมื่อถึง
เวลาเปิดหรือปิด

ตัวควบคุม ชนิดต่อกับโซลินอยด์วำล์ว สั่ งเปิด-ปิดปั๊มน�้ำ
แบบผังวงจรภายในตู้ควบคุม
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3
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2.) กำรใช้ตัวควบคุมคู่กับปั๊มน�้ำอัตโนมัติ

เนื่องจากโดยปกติแล้ว ปั๊มน�า้ ที่ใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไปเป็นปั๊มน�า้ อัตโนมัติอยู่แล้ว ดังนั้นหากต้องการติดตัวควบคุม โดยใช้ป๊ ัมน�า้ ตัว

เดียวกับปั๊มน�า้ ที่ใช้จ่ายน�า้ เข้าบ้าน ก็สามารถท�าได้ แต่จะต้องเข้าใจถึงข้อจ�ากัดด้วยเช่นกัน ทางที่ดีจึงควรใช้ป๊ ัมน�า้ แยกอิสระจากปั๊มน�า้ บ้าน
หากต้องการให้การใช้งานปั๊มน�า้ บ้านมีปัญหาน้อยที่สุด ส�าหรับสวนเกษตรหรือสวนขนาดใหญ่ควรติดตั้งปั๊มน�า้ แยกอิสระส�าหรับใช้รดน�า้
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่แนะน�าให้ใช้งานปั๊มน�า้ ส�าหรับวัตถุประสงค์อื่นๆคู่กับการรดน�า้ การใช้ตัวควบคุมกับปั๊มน�า้ อัตโนมัตินี้มีข้อดีคือ
ไม่ต้องติดอุปกรณ์ท่ช
ี ่วยสตาร์ทปั๊มน�า้ เช่น แมกเนติก และรีเลย์เพิ่มเติม จึงท�าให้ติดตั้งได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ดีการใช้ตัวควบคุมคู่กับปั๊มน�า้
อัตโนมัติมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้
1. ไม่ควรใช้ป๊ มน�
ั า้ ตัวเดียวกับปั๊มน�า้ ที่ใช้จ่ายน�า้ เข้าบ้าน เนื่องจากขณะที่ป๊ ัมน�า้ รดน�า้ ต้นไม้ จะมีการใช้อัตราจ่ายน�า้ ปริมาณมาก หากเปิด
ก๊อกน�า้ ในบ้าน แรงดันและปริมาณน�า้ ที่รดน�า้ รวมถึงก๊อกน�า้ ในบ้านก็จะมีแรงดันและอัตราการไหลไม่เพียงพอ ดังนั้นหากมีความจ�าเป็นต้อง
ใช้ป๊ ัมน�า้ รดน�า้ เป็นปั๊มตัวเดียวกับปั๊มน�า้ ที่ใช้จ่ายน�า้ เข้าบ้านแล้วจะต้องตั้งเวลารดน�า้ ในช่วงเวลาที่แน่ใจว่าไม่มีการใช้นา�้ ในบ้านอย่างแน่นอน
เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
2. ควรระวังเรื่องการรั่วซึมช่วงปั๊มน�า้ ถึงวาล์วไฟฟ้า เนื่องจากปั๊มน�า้ อัตโนมัติจะท�างานตามสวิทซ์แรงดันที่ต้ง
ั ค่าไว้ หากแรงดันตกถึง
ค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มน�า้ จะท�างาน และปั๊มน�า้ จะตัดการท�างานหากแรงดันสูงถึงค่าที่ก�าหนดเช่นกัน ในกรณีที่มีจุดรั่ว แรงดันจะค่อยๆหายไปจาก
ระบบทีละน้อย เมื่อถึงจุดที่ตั้งค่าไว้ป๊ ัมน�า้ จะท�างาน แต่เนื่องจากระบบยังปิดอยู่ ปั๊มน�า้ ท�างานได้เพียงชั่วครู่ แรงดันในระบบก็จะกลับมาถึง
ค่าที่ตั้งให้ป๊ ัมน�า้ หยุดท�างานอีก ดังนั้นปั๊มน�า้ จะมีลักษณะเปิด-ปิดตลอดเวลาหากมีต�าแหน่งใดรั่ว
3. ปัญหาโซลินอยด์วาล์วปิดไม่สนิท ตามที่ได้อธิบายไปในข้างต้นแล้วว่า ปั๊มน�า้ อัตโนมัติจะท�างานหากวาล์วตัวใดตัวหนึ่งในระบบเปิด
เพราะจะท�าให้แรงดันในระบบตกลงจนถึงจุดที่ตั้งค่าให้ป๊ ัมน�า้ เปิดท�างาน ในระบบที่ใช้วาล์วเปิด-ปิดด้วยมือทั่วไป การตรวจสอบว่าวาล์วปิด
แน่นหรือไม่ อาจจะสังเกตได้ง่ายจากด้ามจับของวาล์วแต่ละชนิดว่าบิดสุดหรือไม่ แต่ส�าหรับโซลินอยด์วาล์วอาจจะสังเกตได้ยากกว่า โดยจะ
ต้องสังเกตจากปั๊มน�า้ ว่าท�างานในช่วงเวลาที่ไม่ได้ตั้งรดน�า้ ไว้หรือไม่ หากปั๊มน�า้ ท�างานและปั๊มนี้ไม่ได้ถูกใช้จ่ายน�า้ ไปที่จุดอื่นๆในบ้าน ให้สงสัย
ได้ทันทีว่าอาจจะมีจุดรั่วซึม หรือวาล์วปิดไม่สนิท ให้รีบท�าการแก้ไขทันที
ส�าหรับพื้นที่รดน�า้ ที่ไม่กว้างมากจนเกินไปนั้น หากใช้ตัวควบคุมที่มีมากกว่า 1 โซน ควรติดตั้งโซลินอยด์วาล์วทุกตัวไว้ใกล้ๆกับตัวควบคุม
เพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟเข้าที่ตัวควบคุม และท�าให้การจัดการ การดูแลบ�ารุงรักษาท�าได้ง่ายขึ้น ส่วนกรณีท่ใี ช้ตัวควบคุมชนิดใส่
ถ่านควบคุมเพียง 1 โซนนั้น อาจจะสามารถกระจายโซลินอยด์ไปตามจุดต่างๆได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จุดติดตั้งโซลินอยด์วาล์วและ
ตัวควบคุมไม่ควรอยู่ในที่นา�้ ขังหรือมีความชื้นสูง หากจ�าเป็นควรเลือกรุ่นที่สามารถแช่น�า้ ได้ด้วยมาตรฐานการกันน�า้ IP 68 เท่านั้น

แผนผังการติดตั้งตัวควบคุมคู่กับปั๊มนํ้าอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติ

การติดตั้งควรต้องดูให้แน่ใจว่าไม่มีจุดรั่วใดๆในระบบ ไม่เช่นนั้นปั๊มน�า้ อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังได้ ควรวางต�าแหน่งโซลินอยด์วาล์ว
ต่างๆให้ใกล้ป๊ ัมน�า้ ที่สุด เพื่อให้ปัญหาปั๊มน�า้ เปิดปิดตลอดเวลาจากการรั่วซึมเกิดขึ้นน้อยที่สุด การติดตั้งควรท�าตามแผนผังข้างล่างนี้

ตัวควบคุม ชนิดต่อกับโซลินอยด์วำล์ว คู่กับปั๊มน�้ำอัตโนมัติ
RAIN SENSOR
รายละเอียดหน้า 140

โปรแกรมตั้งเวลา

สายไฟไปโซลินอยด์วาล์ว 1

â«¹ 1

Breaker

Automatic System

สายไฟไปโซลินอยด์วาล์ว 2

â«¹ 2
สายไฟไปโซลินอยด์วาล์ว 3

â«¹ 3

220V
สายไฟไปโซลินอยด์วาล์ว 4

สายไฟ COMMON
ไปโซลินอยด์ทุกตัว

ปั๊มน�า้ อัตโนมัติ
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â«¹ 4

มาจากแหล่งจ่ายน�า้
www.superproducts.co.th

ระบบอัตโนมัติ

ตัวควบคุม 24 VAC ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

I-DIAL

ELITE

ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดมีหม้อแปลง
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดมีหม้อแปลง
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

24 VAC INDOOR

24 VAC INDOOR

15.3 cm.

15.3 cm.

220V

Alkaline

135

Automatic System

15 cm.

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

I-DIAL 4 ID

537-4080410

4 zone

1 / box

I-DIAL 6 ID

537-4080610

6 zone

I-DIAL 8 ID

537-4080810

8 zone

4.3

cm.
220V

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

Alkaline

15 cm.

4.3

cm.

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

2,700.-

ELITE 6 ID

537-4580610

6 zone

1 / box

4,000.-

1 / box

3,000.-

ELITE 8 ID

537-4580810

8 zone

1 / box

4,700.-

1 / box

3,900.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

มีให้เลือกทั้งรุ่นติดตั้งในร่ม และติดตั้งกลางแจ้ง
ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC เท่านั้น
ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
โปรแกรมแยกอิสระในแต่ละโซน
ตั้งเวลารดน�า้ ได้ 4 รอบต่อโซน
ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
ตั้งระยะเวลาการจ่ายปุ๋ยได้ตั้งแต่ 0% - 90% (ปรับได้ข้น
ั ละ 10%)
รอบการรดน�า้ ตั้งได้ต้ง
ั แต่ 4 ครั้งต่อวัน ถึง 1 ครั้งทุกๆ 15 วัน
แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
ตั้งค่าการรดชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10%-200%
มีช่องจ่ายสัญญาณ 24 VAC ส�าหรับต่อสั่งเปิดปั๊มน�า้ หรือมาสเตอร์วาล์ว
(กรณีต้องการสั่งเปิดปั๊มน�า้ จะต้องมีอุปกรณ์ เช่น แมกเนติก และรีเลย์
เพิ่ มเติม ให้ดูผังการต่อในหน้า 133)
ใช้ถ่าน Alkaline 1.5 Volt จ�านวน 2 ก้อน (AA x 2) เพื่ อจ่ายไฟให้หน่วย
ความจ�าเพื่ อเก็บค่าโปรแกรมในกรณีท่ไี ฟดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง
มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน และสามารถตั้งค่าการท�างานได้ในแต่ละโซน
ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ ชั่วคราวได้
มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

ELITE

ตัวควบคุม (ติดตั้งกลางแจ้ง) ชนิดมีหม้อแปลง
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

ตัวควบคุม (ติดตั้งกลางแจ้ง) ชนิดมีหม้อแปลง
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

Automatic System

I-DIAL

24 VAC OUTDOOR

24 VAC OUTDOOR

22 cm.

22 cm.

220V

17 cm.

Alkaline

11

cm.

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

I-DIAL 4 OD

537-4083410

4 zone

1 / box

4,200.-

I-DIAL 6 OD

537-4083610

6 zone

1 / box

4,600.-

I-DIAL 8 OD

537-4083810

8 zone

1 / box

5,800.-

220V

Alkaline

17 cm.

11

cm.

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ELITE 4 OD

537-4583410

4 zone

1 / box

4,900.-

ELITE 6 OD

537-4583610

6 zone

1 / box

5,300.-

ELITE 8 OD

537-4583810

8 zone

1 / box

6,600.-

ELITE 10 OD

537-4583110

10 zone

1 / box

7,000.-

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ระบบอัตโนมัติ

• มีให้เลือกทั้งรุ่นติดตั้งในร่ม และติดตั้งกลางแจ้ง
• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC เท่านั้น
• กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากตัวควบคุม 24 VAC, 0.8 AMP (รุ่นติดตั้งในร่ม)
และ 1.0 AMP (รุ่นติดตั้งกลางแจ้ง)
• มี 4 โปรแกรมแยกอิสระ
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้รวม 4 รอบ (1 รอบต่อโปรแกรม)
• แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• รอบการรดน�า้ ตั้งได้ตั้งแต่ 4 ครั้งต่อวัน - 1 ครั้งทุกๆสัปดาห์
• ตั้งรดน�า้ เป็นรอบ (Cycle) ได้ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวัน ไปจนถึง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
• ตั้งตารางการรดน�า้ ได้ตามวันในสัปดาห์ หรือเป็นรอบทุกๆ 1 - 19 วัน
• ตั้งค่าการรดน�า้ ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องจ่ายสัญญาณ 24 VAC ส�าหรับต่อสั่งเปิดปั๊มน�า้ หรือมาสเตอร์วาล์ว
(กรณีต้องการสั่งเปิดปั๊มจะต้องมีอุปกรณ์ เช่น แมกเนติก และรีเลย์
เพิ่ มเติม ให้ดูผังการต่อในหน้า 133)
• ใช้ถ่าน Alkaline 1.5 Volt จ�านวน 2 ก้อน (AA x 2) เพื่ อจ่ายไฟให้หน่วย
ความจ�าเพื่ อเก็บค่าโปรแกรมในกรณีท่ไี ฟดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน และสามารถตั้งค่าการท�างานได้ในแต่ละโซน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022
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ตัวควบคุม 24 VAC ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

Automatic System

C-DIAL PRO

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

24.5 cm.

220V

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

4.3

15 cm.

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด จํานวนบรรจุ
Descriptions
Packing

cm.

ราคา/หน่วย
Price/Unit

C-DIAL 24 PRO 4 ID 537-4180410

4 zone

1 / box

2,100.-

C-DIAL 24 PRO 6 ID 537-4180610

6 zone

1 / box

2,200.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

S-DIAL

24 VAC OUTDOOR

Automatic System

ระบบอัตโนมัติ

ตัวควบคุมการรดน�า้ อัตโนมัติ (ใช้กลางแจ้ง)
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

220V

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

S-DIAL 6

537-5800600

6 zone

1 / box

9,500.-

S-DIAL 9

537-5800900

9 zone

1 / box

10,000.-

S-DIAL 12

537-5801200

12 zone

1 / box

11,000.-

S-DIAL 16

537-5801600

16 zone

1 / box

12,000.-

ตัวควบคุมรุ่น C-DIAL PRO นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิ เศษส�าหรับการใช้งาน
ตามสวนเกษตร หรือสวนบ้านขนาดเล็กทั่วไปมีรุ่น 4 และ 6 โซนให้เลือก
การตั้งเวลาท�าได้ง่ายๆด้วย 3 ขั้นตอน คือ ตั้งเวลาเปิด ระยะเวลาการรดน�า้
และความถี่ในการรดน�า้ เป็นอันพร้อมใช้งาน
• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC เท่านั้น
• ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
• กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากตัวควบคุม 24 VAC, 0.8 AMP
• มี 2 โปรแกรมแยกอิสระ
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้รวม 4 รอบ (2 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
• ตั้งรดน�า้ เป็นรอบ (Cycle) ได้ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวัน ไปจนถึง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
• ตั้งตารางการรดน�า้ ได้ตามวันในสัปดาห์
• ตั้งค่าการรดน�า้ ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องจ่ายสัญญาณ 24 VAC ส�าหรับต่อสั่งเปิดปั๊มน�า้ หรือมาสเตอร์วาล์ว
(กรณีต้องการสั่งเปิดปั๊มจะต้องมีอุปกรณ์ เช่น แมกเนติก และรีเลย์เพิ่ มเติม
ให้ดูผังการต่อในหน้า 133)
• ใช้ถ่าน Alkaline 1.5 Volt จ�านวน 2 ก้อน (AA x 2) เพื่ อจ่ายไฟให้หน่วย
ความจ�าเพื่ อเก็บค่าโปรแกรมในกรณีท่ไี ฟดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง (ไม่รวมถ่าน)
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น
ตัวควบคุมเป็นหน้าจอแบบ Touch Screen ตั้งค่าได้ง่าย
• จอแสดงผลแบบ Touch Screen สวยงามและใช้งานง่าย
• มีรุ่นควบคุม 6, 9, 12 และ 24 โซน
• ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
• มีแบตเตอรี่ส�ารองภายใน
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์
• มีฝาครอบพลาสติกใสสีฟา้ สวยงาม เพื่ อป้องกันหน้าจอและตัวเครื่อง
• มี 4 โปรแกรม
• มีช่องจ่ายสัญญาณ 24 VAC ส�าหรับต่อสั่งเปิดปั๊มน�า้ หรือมาสเตอร์วาล์ว
(กรณีต้องการสั่งเปิดปั๊มน�า้ จะต้องมีอุปกรณ์ เช่น แมกเนติก และรีเลย์
เพิ่ มเติม ให้ดูผังการต่อในหน้า 133)
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้รวม 8 รอบ (2 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• ตั้งตารางการรดน�า้ ได้ตามวันในสัปดาห์ หรือสั่งรดในลักษณะ Cycle ได้
• สั่งให้ท�างานแบบ Manual ได้หลากหลายรูปแบบ
• แสดงระยะเวลาการรดน�า้ ที่ก�าลังจะสิน
้ สุด
• แสดงการตั้งค่าที่หน้าจอแสดงผล

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

AC-GQ

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

220V

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

AC-GQ 6 ID

533-8106

6 zone

1 / box

2,900.-

AC-GQ 8 ID

533-8108

8 zone

1 / box

3,200.-

เหมาะส�าหรับสวนภูมิทัศน์ และสวนบ้านทั่วไป สามารถตั้งโปรแกรมให้วาล์วเปิด
ปิดได้ถึง 3 โปรแกรม
• มี 3 โปรแกรม A, B และ C
• ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC เท่านั้น
• ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
• ตั้งรดน�า้ ได้ 3 รูปแบบ
- แบบวันในสัปดาห์ (Weekly)
- แบบรอบการรด (Cycle)
- แบบทุกๆวันคู่หรือวันคี่ (Even-Odd)
• ตั้งเปิดรดน�า้ ได้สูงสุด 4 ครั้ง/วัน
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 นาที – 4 ชั่วโมง
• ความถี่ในการรดน�า้ : 1 ครั้งทุก 1 วัน – 1 ครั้งทุก 30 วัน
• ตั้งค่าการรดน�า้ ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ต้ง
ั แต่ 10% - 190%
• ตั้งหยุดท�างานช่วงฤดูฝนได้ต้ง
ั แต่ 1 – 240 วัน
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

136

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

ตัวควบคุม 24 VAC ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

PRO EX 2.0

ระบบอัตโนมัติ
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Automatic System

เป็นตัวควบคุมการชลประทานสามารถท�าได้ง่าย ขยายจาก 4 สถานีเป็น 16
สถานี จอแสดงผลเรืองแสงใหญ่ท่ส
ี ุด โปรแกรมใช้งานง่าย
PRO EX 2.0 สู่ยุคใหม่ระดับผู้ควบคุมการชลประทาน ควบคุมได้ในระยะไกล
• หม้อแปลงใช้ไฟ 240 VAC 50 Hz
• กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากตัวควบคุม 24 VAC / 1.25 Amp
• มี 3 โปรแกรม
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้ 4 รอบต่อโซน
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 วินาที จนถึง 6 ชั่วโมง ต่อโซน
• การตั้งระยะเวลารดน�า้ แยกอิสระในแต่ละโซน
• ตั้งตารางการรดน�า้ ได้ตามวันในสัปดาห์
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน

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

220V

PRO EX 2.0
EXPANSION MODULE
âÁ´ÙÅ à¾ÔèÁÊ¶Ò¹Õ 4 Ê¶Ò¹Õ

RPS 46

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

RPS 624

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

PRO EX 2.0

552-3202

ตัวควบคุม 24 VAC

1 / box

6,900.-

EXPANSION MODULE

552-3205

เพิ่ ม 4 สถานี

1 / box

2,000.-

เป็นตัวควบคุมส�าหรับติดตั้งในร่ม
• หม้อแปลงใช้ไฟ 240 VAC 50 Hz
• กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากตัวควบคุม 24 VAC / 0.85 Amp
• มี 4 โปรแกรม
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้ 4 รอบต่อโปรแกรม
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้ต้ง
ั แต่ 4 ครั้งต่อวัน จนถึง ให้นา�้ ทุกๆหนึ่งครั้งใน 1-15 วัน
หรือเลือกตั้งเวลารดน�า้ แบบทุกๆวันคู่หรือวันคี่
• ตั้งค่าการชดเชยน�า้ เป็น % ได้ตั้งแต่ 25% - 150%
• ระยะเวลาการรดน�า้ 1 วินาที ถึง 12 ชั่วโมง 59 นาที
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน
รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

RPS 46-4

552-3504

4 zone

1 / box

2,900.-

RPS 46-6

552-3506

6 zone

1 / box

3,100.-

ADAPTOR

552-46220

220 VAC

1 / box

800.-

Automatic System

RPS 46

ADAPTOR
ÍÐäËÅ‹ËÁŒÍá»Å§
(ÁÕÁÒ¾ÃŒÍÁµÙŒ¤Çº¤ØÁÍÂÙ‹áÅŒÇ 1 µÑÇ)

รหัสสินค้า
Code

เป็นตัวควบคุมส�าหรับติดตั้งกลางแจ้งได้
• หม้อแปลงใช้ไฟ 240 VAC 50 Hz
• กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากตัวควบคุม 24 VAC / 0.75 Amp
• มี 6 โปรแกรม
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้ 4 รอบต่อโปรแกรม
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้ 3 แบบ ได้แก่
แบบวันในสัปดาห์ / แบบช่วงเวลา / แบบทุกๆวันคู่หรือวันคี่
• ตั้งค่าการชดเชยน�า้ เป็น % ได้ต้ง
ั แต่ 10% - 200%
• ระยะเวลาการรดน�า้ 1 วินาที ถึง 12 ชั่วโมง 59 นาที
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน

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

24
Ê¶Ò¹Õ
รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

RPS 624-24

552-3924

24 zone

1 / box

19,000.-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ระบบอัตโนมัติ

220V
to
24V

รุ่นสินค้า
Model
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ตัวควบคุม 9 VDC ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

Automatic System

I-DIAL

ELITE

ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

9 VDC INDOOR

9 VDC INDOOR

15.3 cm.

15.3 cm.

Alkaline

15 cm.

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

I-DIAL 4 ID

537-4081410

4 zone

1 / box

I-DIAL 6 ID

537-4081610

6 zone

I-DIAL 8 ID

537-4081810

8 zone

4.3

cm.

Alkaline

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

15 cm.

4.3

cm.

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

2,700.-

ELITE 4 ID

537-4581410

4 zone

1 / box

3,300.-

1 / box

3,000.-

ELITE 6 ID

537-4581610

6 zone

1 / box

4,000.-

1 / box

3,900.-

ELITE 8 ID

537-4581810

8 zone

1 / box

4,700.-

ELITE 10 ID

537-4581110

10 zone

1 / box

5,300.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

Automatic System

ระบบอัตโนมัติ

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่ อความต้องการใช้งานแต่ละโซนอย่างแยกอิสระต่อกัน
เหมาะส�าหรับการใช้งานตามสวนเกษตร และสวนบ้านขนาดกลาง แต่ละโซนจะ
สามารถตั้งเวลาเปิด ระยะเวลาการรดน�า้ และความถี่ในการรดน�า้ ของตัวเองได้
อย่างอิสระจากโซนอื่นๆ
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• มี 4 โปรแกรมแยกอิสระ
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้รวม 4 รอบ (1 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• รอบการรดน�า้ ตั้งได้ต้ง
ั แต่ 4 ครั้งต่อวัน - 1 ครั้งทุกๆ 19 วัน
• ตั้งตารางการรดน�า้ ได้ตามวันในสัปดาห์ หรือเป็นรอบทุกๆ 1 - 19 วัน
• แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
• ตั้งค่าการรดน�า้ ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน และสามารถตั้งค่าการท�างานได้ในแต่ละโซน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่ อความต้องการใช้งานแต่ละโซนอย่างแยกอิสระต่อกัน
แต่ละโซนจะสามารถตั้งเวลาเปิด ระยะเวลาการรดน�า้ และความถี่ในการรดน�า้
ของตัวเองได้อย่างอิสระจากโซนอื่นๆ รวมถึงสามารถตั้งระยะเวลาการรดน�า้
เป็นสัดส่วนกับระยะเวลาการจ่ายปุ๋ยจากระบบจ่ายปุ๋ยได้ด้วย
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• โปรแกรมแยกอิสระในแต่ละโซน
• ตั้งเวลารดได้ 4 รอบต่อโซน
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• ตั้งระยะเวลาการจ่ายปุ๋ยได้ตั้งแต่ 0% - 90% (ปรับได้ข้น
ั ละ 10%)
• รอบการรดน�า้ ตั้งได้ต้ง
ั แต่ 4 ครั้งต่อวัน - 1 ครั้งทุกๆ 15 วัน
• แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
• ตั้งค่าการรดน�า้ ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน และสามารถตั้งค่าการท�างานได้ในแต่ละโซน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

I-DIAL

ELITE

ตัวควบคุม (ติดตั้งกลางแจ้ง) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

ตัวควบคุม (ติดตั้งกลางแจ้ง) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

9 VDC OUTDOOR

9 VDC OUTDOOR

22 cm.

22 cm.

17 cm.

Alkaline

m.
1c

1

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

I-DIAL 4 OD

537-4081340

4 zone

1 / box

4,200.-

I-DIAL 6 OD

537-4081360

6 zone

1 / box

4,600.-

I-DIAL 8 OD

537-4081380

8 zone

1 / box

5,800.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

17 cm.

Alkaline

11

cm.

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

ELITE 4 OD

537-4581340

4 zone

1 / box

4,900.-

ELITE 6 OD

537-4581360

6 zone

1 / box

5,300.-

ELITE 8 OD

537-4581380

8 zone

1 / box

6,600.-

ELITE 10 OD

537-4581310

10 zone

1 / box

7,000.-

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน
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เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

ตัวควบคุม 9 VDC ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

C-DIAL PRO

9 VDC INDOOR
ตัวควบคุม (ติดตั้งในร่ม) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด จํานวนบรรจุ
Descriptions Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

C-DIAL 9 PRO 4 ID 537-4181410

4 zone

1 / box

2,100.-

C-DIAL 9 PRO 6 ID 537-4181610

6 zone

1 / box

2,200.-

ระบบอัตโนมัติ
Automatic System
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ตัวควบคุมรุ่น C-DIAL PRO นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิ เศษส�าหรับการใช้งาน
ตามสวนเกษตร หรือสวนบ้านขนาดเล็กทั่วไปมีรุ่น 4 และ 6 โซนให้เลือก
การตั้งเวลาท�าได้ง่ายๆด้วย 3 ขั้นตอนคือ ตั้งเวลาเปิด ระยะเวลาการรดน�า้
และความถี่ในการรดน�า้ เป็นอันพร้อมใช้งาน
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• มี 2 โปรแกรมแยกอิสระ
• ตั้งเวลารดได้รวม 4 รอบ (2 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
• ตั้งรดน�า้ เป็นรอบ (Cycle) ได้ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวัน ไปจนถึง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
• ตั้งตารางการรดน�า้ ได้ตามวันในสัปดาห์
• ตั้งค่าการรดน�า้ ชดเชยแบบเป็น % (Budgeting Mode) ได้ตั้งแต่ 10% - 200%
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์นา�้ ฝน
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด
• ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

AMICO PRO

11 cm.

9 VDC IP68

13 cm.

ตัวควบคุม (กันน�า้ ) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

5c

m.

Alkaline

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

AMICO PRO 1 OD

537-4064590

1 zone

1 / box

3,000.-

AMICO PRO 2 OD

537-4064200

2 zone

1 / box

4,000.-

AMICO PRO 3 OD

537-4064400

4 zone

1 / box

4,400.-

ระบบอัตโนมัติ

รุ่นสินค้า
Model

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ ใช้กับโซลินอยด์วาล์วที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย และมี
คุณภาพสูง หน้าจอขนาดใหญ่ถึง 3” สามารถแสดงข้อมูลการรดน�า้ ทั้งหมด
ในหน้าเดียว หน้าจอมีไฟสีนา�้ เงินเพื่ อให้เห็นได้ง่ายและสบายตาทั้งในเวลากลาง
วันและกลางคืน กันน�า้ ได้ดีมากด้วยมาตรฐานการกันน�า้ IP 68 แม้แช่อยู่ในน�า้
ก็ไม่เป็นปัญหา
• รังถ่านมีโอริงเพื่ อกันน�า้ เข้า
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• สามารถต่อเซนเซอร์นา�้ ฝนได้
• มี 2 โปรแกรม
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที
• ความถี่ในการรดน�า้ : ทุกๆ 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วันครั้ง จนถึง 15 วันครั้ง
• แสดงข้อมูลดังนี้ท่ห
ี น้าจอ : เวลาปัจจุบัน เวลาเริ่มรดน�า้ ระยะเวลารดน�า้
ความถี่ในการรดน�า้ เวลาที่จะรดน�า้ ครั้งต่อไป นับถอยหลังระยะเวลารดน�า้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• หน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 3” แสดงข้อมูลได้ครบในหน้าเดียว
• หน้าจอมีไฟสีนา�้ เงินเพื่ อความสบายตา

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

9 VDC IP68
ตัวควบคุม (กันน�า้ ) ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

11 cm.

14.3 cm.

7.5

cm.

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

TBD 1 OD

537-1731590

1 zone

1 / box

3,600.-

TBD 2 OD

537-1732500

2 zone

1 / box

4,800.-

TBD 4 OD

537-1734500

4 zone

1 / box

5,000.-

TBD 6 OD

537-1736500

6 zone

1 / box

5,500.-

ตัวควบคุมรุ่น TBD เป็นรุ่นที่สามารถกันน�า้ ได้ดีมากด้วยมาตรฐานการกันน�า้
IP 68 แม้แช่อยู่ในน�า้ ก็ไม่เป็นปัญหา ถูกออกแบบให้เหมาะส�าหรับใช้งานใน
กล่องวาล์ว รุ่นนี้มี BLUETOOTH ซึ่งสามารถตั้งค่าการรดน�า้ ผ่าน APP ทั้ง
IOS และ Android ท�าให้สามารถตั้งค่าได้สะดวกโดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดกล่อง
วาล์วเพื่ อตั้งค่าการรดน�า้
• ตัวเครื่องเชื่อมด้วย Ultra sonic มัน
่ ใจได้ว่าน�า้ ไม่มีทางเข้าเครื่องแน่นอน
• รังถ่านมีโอริงเพื่ อกันน�า้ เข้า
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC เท่านั้น (จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• สามารถต่อเซนเซอร์นา�้ ฝนได้
• ตัง
้ โปรแกรมได้ 3 รูปแบบ
» รูปแบบตั้งโปรแกรม A B C (สามารถตั้งเวลารดน�า้ ได้ 4 รอบต่อ 1 โปรแกรม)
» รูปแบบตั้งค่าวาล์วแต่ละตัว (ตั้งระยะเวลาการรดน�า้ ได้ 1 ค่า และตั้งเวลา
รดน�า้ ได้ 4 รอบ)
» รูปแบบตัง
้ โปรแกรมวาล์วแต่ละตัว (ตัง
้ ระยะเวลาการรดน�า้ ได้ 4 ค่า
และตั้งเวลาเปิดได้อิสระ)
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 นาที - 1 วันเต็ม
• มีการตั้งค่าเตือนหลายรูปแบบ
• BLUETOOTH ครอบคลุมระยะ 10 ม.
• ตัวควบคุมสามารถติดตั้งห่างจากโซลินอยด์วาล์ว โดยใช้สายไฟขนาด 1.5 mm2
ได้ไม่เกินกว่า 30 ม.

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022

139

Automatic System

TBD

ระบบอัตโนมัติ
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ตัวควบคุม 9 VDC และเซนเซอร์ตรวจจับน�า้ ฝน

Automatic System

W-DIAL

9 VDC IP68
ตัวควบคุมการรดน�า้ อัตโนมัติ (กันน�า้ )
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

W-DIAL 1

537-1590000

1 zone

1 / box

8,700.-

W-DIAL 2

537-2590000

2 zone

1 / box

9,200.-

W-DIAL 4

537-4590000

4 zone

1 / box

9,500.-

เป็นตัวควบคุมที่ใช้งานง่าย มีหน้าจอพร้อมปุ่มหมุนส�าหรับตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย
กันน�า้ ได้ดีมากด้วยมาตรฐานการกันน�า้ IP 68 แม้แช่อยู่ในน�า้ ก็ไม่เป็นปัญหา
สามารถใช้งานในลักษณะการควบคุมการรดน�า้ ด้วยการตั้งเวลาเปิด-ปิดการ
รดน�า้ ได้
• มีรุ่นควบคุม 1, 2, 4 และ 6 โซน
• ใช้ถ่าน Alkaline 1.5 Volt จ�านวน 2 ก้อน (AAA x 2) (จ�าหน่ายไม่รวมถ่าน)
• มี 4 โปรแกรมแยกอิสระ
• ตั้งเวลารดน�า้ ได้รวม 12 รอบ (3 รอบต่อโปรแกรม)
• ระยะเวลาการรดน�า้ : 1 - 240 นาที ต่อโซน
• การตั้งระยะเวลารดน�า้ แยกอิสระในแต่ละโซน
• ตั้งตารางการรดน�า้ ได้ตามวันในสัปดาห์
• มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์
• ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ ชั่วคราวได้
• มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
• ท�าจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง
• รังถ่านมีโอริงเพื่ อกันน�า้ เข้า
• ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว 9 VDC (จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
• กันน�า้ ด้วยมาตรฐาน IP 68

ราคาจําหน่ายไม่รวมถ่าน

เซนเซอร์ตรวจจับน�้ำฝน (Rain Sensors)

เซนเซอร์ตรวจจับน�า้ ฝนนี้เป็นอุปกรณ์ส�าหรับใช้คู่กับตัวควบคุมชนิดมีหม้อแปลง 24VAC เสียบไฟบ้านเกือบทุกรุ่น โดยเซนเซอร์น้จ
ี ะท�าหน้าที่รองรับ
น�า้ ฝนหากมีฝนตกมาในปริมาณที่ก�าหนดไว้ เซนเซอร์จึงจะส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุมที่เซนเซอร์ต่อไว้ เพื่อสั่งให้ตัวควบคุมระงับการรดน�า้ จนกว่าน�า้ ที่
ขังอยู่ในตัวเซนเซอร์น้จ
ี ะแห้งไป ตัวควบคุมจึงจะกลับมาท�างานตามรอบการรดที่ตัง
้ เวลาไว้อีกครัง
้

กำรติดตั้งใช้งำนเซนเซอร์ตรวจจับน�้ำฝน

ตัวควบคุมโดยทั่วไปแล้วจะมีช่องต่อสาย 2 ช่องไว้ส�าหรับต่อสายเซนเซอร์ชนิดต่างๆเข้ากับตัวควบคุมอยู่แล้ว สามารถน�าสายจากเซนเซอร์ต่อเข้าได้

ระบบอัตโนมัติ

ทันที อย่างไรก็ดีอาจจะมีตัวควบคุมบางรุ่นที่อาจจะต้องดูคู่มือในการเลือกสายต่อให้ถูกต้อง กรุณาศึกษาคู่มือหากต่อสองสายยาวจากเซนเซอร์แล้วตัว
ควบคุมไม่ท�างาน
ข้อแนะนําในการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับนํ้าฝน มีดังต่อไปนี้
1.) ควรติดให้ใกล้กับตัวควบคุมให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
2.) ควรติดให้สูงจากพื้นดินมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
3.) ติดกลางแจ้งในจุดที่แน่ใจว่าเฉพาะน�า้ ฝนเท่านั้นที่จะเข้าไปยังตัวเซนเซอร์ได้
หากจุดที่ติดตั้งเซนเซอร์ห่างจากตัวควบคุม 7 – 14 เมตร สายที่ใช้ต่อควรมีขนาด 0.52 mm2 20 AWG , 15 – 19 เมตร สายที่ใช้ต่อควรมีขนาด

Automatic System

0.82 mm2 18 AWG และหากไกลตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป สายที่ใช้ต่อควรมีขนาด 1.31 mm2 16 AWG
เซนเซอร์ตรวจจับน�า้ ฝนนี้สามารถตัง
้ ให้ตัดการท�างานของตัวควบคุมได้จากปริมาณน�า้ ฝนที่ตกลงมาได้ การปรับตัง
้ จะมีช่องซึ่งบอกปริมาณน�า้ ฝน
เป็นนิ้ว (น�า้ ฝนตกจนน�า้ สูงขึ้นมาจากพื้นกี่นิ้ว) สามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ ควรศึกษาวิธีการติดตั้งและใช้งานเพิ่มเติมจากในคู่มือที่มากับสินค้า

RM

เซนเซอร์ตรวจจับน�้าฝนนี้ท�าหน้าที่ระงับการท�างานของตัวควบคุมหากมีฝนตก
มาในปริมาณที่ก�าหนดไว้ เมื่อน�า้ ฝนแห้งจากในตัวของเซนเซอร์แล้ว ตัวควบคุม
จะกลับมาท�างานตามปกติ
• ตั้งปริมาณน�า้ ฝนได้ท่ี 1/8”, 1/4” , 1/2”, 3/4” และ 1”
• ใช้งานได้กับตัวควบคุม 24 VAC เกือบทุกรุ่น
• พร้อมสายไฟยาว 9 เมตร
• พร้อมขายึด
• มีเกลียวขนาด 1/2”

Rain Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณน�า้ ฝน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

RM
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K-RM

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

RM

537-5005300

24 VAC

1 / box

1,100.-

K-RM

552-3208

24 VAC

1 / box

1,300.-

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022
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Solenoid
Valves

วาล์วไฟฟ้า โซลินอยด์วาล์ว
(Solenoid Valves)

โซลินอยด์วาล์วเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญอย่างหนึ่งส�ำหรับระบบรดน�ำ้ อัตโนมัติ หากไม่มีโซลินอยด์วาล์ว ระบบอัตโนมัติจะท�ำงานไม่ได้ หลัก
การท�ำงานของโซลินอยด์วาล์วอธิบายได้อย่างง่ายๆคือ ภายในวาล์วจะมีแผ่นไดอาแฟรมซึ่งจะปิดหรือเปิดขึ้นอยู่กับว่ามีนำ�้ ขังอยู่ด้านหลัง
แผ่นไดอาแฟรมหรือไม่ โดยปกติแล้วเมื่อน�ำ้ ไหลมาที่วาล์ว น�ำ้ จะสามารถไหลผ่านช่องทางเล็กๆขึ้นไปขังอยู่หลังแผ่นไดอาแฟรมได้จึงท�ำให้
วาล์วมีสถานะปิด โซลินอยด์ไฟฟ้าจะท�ำหน้าที่เปิดทางน�ำ้ ให้ไหลออกจากด้านหลังไดอาแฟรม จึงท�ำให้วาล์วเปิด ในโซลินอยด์ไฟฟ้าจะมี
แท่งแม่เหล็กซึ่งจะอยู่ตรงกลางระหว่างขดลวดของโซลินอยด์ไฟฟ้านี้ หากมีกระแสไฟ แท่งแม่เหล็กนี้จะถูกดูดท�ำให้ทางน�ำ้ เปิด ท�ำให้นำ�้
ไหลออกจากหลังแผ่นไดอาแฟรมได้เป็นผลให้วาล์วเปิด

ในภาวะที่ไม่มีไฟฟ้าแท่งแม่เหล็กจะถูกสปริงภายในดันลงมาให้ปิดทางน�ำ้ ออกนี้

จึงเป็นผลให้วาล์วอยู่ในสถานะปิด ดังนั้นหากหมุนโซลินอยด์ไฟฟ้าออก หรือขันโซลินอยด์เข้าในต�ำแหน่งไม่แน่นพอจึงจะเป็นผลให้วาล์วไม่
สามารถปิดได้ โซลินอยด์ไฟฟ้าจะมีสองชนิดหลักๆได้แก่

1. โซลินอยด์ 9 VDC
เป็นโซลินอยด์ท่อ
ี อกแบบมาให้ใช้งานกับถ่าน 9V ดังนั้นเพื่ อการประหยัดไฟในถ่าน จะใช้กระแสไฟเพี ยง 1 ช่วงสั้นๆในแต่ละครั้งที่จะ
สั่งงานเปิดหรือปิด กล่าวคือแม้ไม่มีกระแสไฟจ่ายเข้าที่โซลินอยด์แล้ว ต�ำแหน่งของแท่งแม่เหล็กภายในก็จะอยู่ท่เี ดิมไม่ถูกสปริงดันกลับ
ให้มาอยู่ในต�ำแหน่งปิด หากต้องการปิดจะต้องส่งกระแสไฟไปอีก 1 ครั้งสั้นๆ เพื่ อให้แท่งแม่เหล็กเคลื่อนตัวไปในต�ำแหน่งปิด เราเรียก
โซลินอยด์ลักษณะนี้ว่า Latching Solenoid ด้วยการท�ำงานลักษณะนี้จึงท�ำให้ไม่กินไฟจากถ่านมาก
ดังนั้นการเลือกใช้โซลินอยด์ชนิด 24 VAC หรือ 9 VDC จึงขึ้นอยู่กับตัวควบคุมที่ใช้ หากตัวควบคุมเป็นชนิดมีหม้อแปลงเสียบปลั๊ก
ไฟบ้าน และแปลงไฟเป็น 24 VAC แล้วก็ควรใช้โซลินอยด์ชนิด 24 VAC เท่านั้น ส�ำหรับตัวควบคุมที่ใช้ถ่าน 9 VDC ก็ควรใช้โซลินอยด์
ชนิด 9 VDC เท่านั้นเช่นกัน หากใช้ผิดชนิดก็จะท�ำให้โซลินอยด์วาล์วเสียหายได้ อย่างไรก็ตามสามารถซื้อเฉพาะคอยด์โซลินอยด์มาเปลี่ยน
ได้หากวาล์วเสียหายจากการใช้ไฟผิดประเภท แต่ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าทางน�ำ้ ไม่ได้เสียหายจากโซลินอยด์ไหม้ เพราะหากทางน�ำ้ เสียหาย
แล้วต้องเปลี่ยนวาล์วทั้งชุดโดยไม่สามารถแก้ไขได้

2. โซลินอยด์ 24 VAC
ซึ่งเป็นโซลินอยด์ท่ต
ี ้องรับกระแสไฟเพื่ อดูดให้แท่งแม่เหล็กขึ้น เมื่อใดที่กระแสไฟไม่ถูกส่งมาที่โซลินอยด์ สปริงจะดีดให้แท่งแม่เหล็ก
กลับลงไปปิดทางน�ำ้ เช่นเดิม

ระบบอัตโนมัติ
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Automatic System

โซลินอยด์วาล์ว RAIN

VS 9 RAIN

เป็นวาล์วที่ออกแบบมาใช้งานส�าหรับมืออาชีพ ค่าการสูญเสียแรงดันผ่านวาล์ว
ต�า่ สามารถปรับอัตราการไหลของน�า้ ได้จากปุ่มหมุนด้านบนของวาล์ว ตัววาล์ว
แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
• ผลิตจากพลาสติกไนลอน 6 ผสมไฟเบอร์กลาส 30% (PA 6) 30% Fiberglass
• แผ่นไดอาแฟรมต่อเนื่องเป็นแผ่นเดียว ไม่มีรอยต่อ ไม่เกิดการรั่วซึม
• หมุดภายในตัววาล์วท�าจากสแตนเลส ไร้ปัญหาเรื่องความสกปรก
• โซลินอยด์ 9 VDC
• แรงดันใช้งาน : 1 - 12 บาร์ (PN 12) ห้ามต�า่ กว่า 1 บาร์
• อุณหภูมิใช้งาน : 4 °C - 70 °C
• เกลียวใน ขนาด 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/2”, 2” และ 3”

9 VDC Valves
โซลินอยด์วาล์ว 9 VDC

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

537-2512

1/2" female

20 - 50 l/min

12 / box

1,250.-

537-2534

3/4" female

20 - 50 l/min

12 / box

1,250.-

537-2551

1" female

35 - 90 l/min

12 / box

1,350.-

537-4551

1" union-male

35 - 90 l/min

12 / box

1,400.-

537-2601

1 1/2" female

75 - 300 l/min

6 / box

2,400.-

537-4601

1 1/2" union-male

75 - 300 l/min

12 / box

2,800.-

537-2802

2" female

75 - 300 l/min

6 / box

3,000.-

537-4802

2" union-male

75 - 300 l/min

8 / box

3,400.-

537-2803

3" female

200 - 1100 l/min

4 / box

5,800.-

Automatic System

ระบบอัตโนมัติ

VS 24 RAIN

FEMALE
เกลียวใน

UNION
ยูเนี่ยนเกลียวใน

เป็นวาล์วที่ออกแบบมาใช้งานส�าหรับมืออาชีพ ค่าการสูญเสียแรงดันผ่าน
วาล์วต�า่ สามารถปรับอัตราการไหลของน�า้ ได้จากปุ่มหมุนด้านบนของวาล์ว
ตัววาล์วแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
• ผลิตจากพลาสติกไนลอน 6 ผสมไฟเบอร์กลาส 30% (PA 6) 30% Fiberglass
• แผ่นไดอาแฟรมต่อเนื่องเป็นแผ่นเดียว ไม่มีรอยต่อ ไม่เกิดการรั่วซึม
• หมุดภายในตัววาล์วท�าจากสแตนเลส ไร้ปัญหาเรื่องความสกปรก
• โซลินอยด์ 24 VAC, 0.2 Amp, 4.8 VA
• แรงดันใช้งาน : 1 - 12 บาร์ (PN 12) ห้ามต�า่ กว่า 1 บาร์
• อุณหภูมิใช้งาน : 4 °C - 70 °C

24 VAC Valves
โซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

้ โซลินอยด์วาล์ว ***
*** การติดตัง
่ ิดกับคอยด์เสมอ
ทางนํา้ ออก ต้องอยู่ฝ่ ังทีต

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

537-1512

1/2" female

20 - 50 l/min

12 / box

650.-

537-1534

3/4" female

20 - 50 l/min

12 / box

650.-

537-1551

1" female

35 - 90 l/min

12 / box

750.-

537-1552

1" male

35 - 90 l/min

12 / box

750.-

537-3551

1" union-male

35 - 90 l/min

12 / box

800.-

537-1601

1 1/2" female

75 - 300 l/min

6 / box

1,800.-

537-3601

1 1/2" union-male

75 - 300 l/min

12 / box

2,200.-

537-1802

2" female

75 - 300 l/min

6 / box

2,400.-

537-3802

2" union-male

75 - 300 l/min

8 / box

2,800.-

537-1803

3" female

200 - 1100 l/min

4 / box

5,200.-
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ทางน�า้ เข้า

ทางน�า้ ออก

MALE
เกลียวนอก

FEMALE
เกลียวใน

UNION
ยูเนี่ยนเกลียวใน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

ระบบอัตโนมัติ

โซลินอยด์วาล์ว K-RAIN

การออกแบบหลักในลักษณะเอียง ท�าให้ค่าการสูญเสียแรงดันผ่านวาล์วต�า่ กว่า
โซลินอยด์รูปแบบอื่นๆ สามารถปรับอัตราการไหลของน�า้ ได้จากปุ่มหมุนด้านบน
ของวาล์ว ตัววาล์วแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
• โครงสร้างพี วีซีทนต่อการกัดกร่อน และทนต่อรังสี UV
• แผ่นไดอาแฟรมเอียง เป็นจุดเด่นท�าให้นา�้ ไหลได้ดีกว่าวาล์วไฟฟ้าแบบปกติ
โดยลดแรงเสียดทาน ท�าให้อัตราการไหลของน�า้ ดีขึ้น
• ออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งน�า้ สะอาด และน�า้ ที่มีส่ง
ิ สกปรกเจือปน
• โซลินอยด์วาล์ว 24 VAC / 0.25 Amp / 4.3 VA
• แรงดันใช้งาน : 1 - 10 บาร์ (ห้ามต�า่ กว่า 1 บาร์)
• ปริมาณน�า้ : 3.8 - 113.6 ลิตร/นาที
• อุณหภูมิใช้งาน : 4 °C - 70 °C
• เส้นทางการไหลของน�า้ ตรงท่อ ท�าให้ส่ง
ิ สกปรกเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
การท�าความสะอาดตัวกรองไดอะแฟรมจะท�าให้ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
• ตัวปรับปริมาณน�า้ ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพื่ อให้การปรับแม่นย�าขึ้น
สามารถถอดที่ปรับออกได้ เพื่ อป้องกันการหมุนเล่น
• คอยด์โซลินอยด์วาล์วสามารถถอดออกได้ง่าย และไม่ท�าให้ชิ้นส่วนภายใน
สูญหาย เพราะมีตัวห่อหุ้มและได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน

PRO 100 series
24 VAC Valves

สามารถถอดตัวปรับออกได้
เพื่ อป้องกันการหมุนเล่น

โซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

552-70750

3/4" female

3.8 - 75.7 l/min

1

1,000.-

552-70010

1" female

18.4 - 113.6 l/min

1

1,100.-

CAPTURED PLUNGER SOLENOID

â«ÅÔ¹ÍÂ´ ¶Í´·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ä´Œ§‹ÒÂ áÅÐà¤Å×Íº
´ŒÇÂ Epoxy ·íÒãËŒÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÂÒÇ¹Ò¹¢Öé¹

MANUAL FLOW CONTROL

ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅ¢Í§¹íéÒä´Œ áÅÐÊÒÁÒÃ¶
¶Í´´ŒÒÁËÁØ¹»ÃÑºÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅä´Œ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹äÁ‹ãËŒ¼ÙŒäÁ‹
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºä´Œ

โซลินอยด์วาล์ว 24 VAC

71020

71150

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

คุณสมบัติ
Features

552-71010

1" female

0.95 - 113.8 l/min

-

1

1,000.-

552-71011

1" female

0.95 - 113.8 l/min

เปิดฝาครอบได้

1

1,100.-

552-71012

1" female

0.95 - 113.8 l/min ปรับอัตราการไหลได้

1

1,100.-

552-71150

1 1/2" female

75.7 - 454.2 l/min ปรับอัตราการไหลได้

1

3,100.-

552-71020

2" female

75.7 - 454.2 l/min ปรับอัตราการไหลได้

1

3,500.-

NO TOOLS REQUIRED

PRO 150 JAR-TOP ÊÒÁÒÃ¶¶Í´½Òà¾×èÍ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ä´Œ
â´ÂäÁ‹µŒÍ§ãªŒà¤Ã×èÍ§Á×Íã´æ ·íÒãËŒÊÐ´Ç¡µ‹Í¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ

SELF-CLEANING SCREEN

à¹×èÍ§¨Ò¡á¹Ç·Ò§¼‹Ò¹¢Í§¹íéÒà»š¹àÊŒ¹µÃ§ àÁ×èÍá¼‹¹
ä´ÍÐá¿ÃÁ¶Ù¡Â¡µÑÇ¢Öé¹ ¹íéÒ·ÕèäËÅ¼‹Ò¹·Ò§¼‹Ò¹¹Õé ÂÑ§
ÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂªÐÅŒÒ§ÊÔè§Ê¡»Ã¡·ÕèµÔ´ÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³á¼‹¹
ä´ÍÐá¿ÃÁä´ŒÍÕ¡´ŒÇÂ

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

MANUAL EXTERNAL BLEED SCREW

ÊíÒËÃÑºâ«ÅÔ¹ÍÂ´ PRO 150 ·Ø¡ÃØ‹¹ ÊÒÁÒÃ¶´Ö§ÊÅÑ¡ÍÍ¡ÁÒà¾×èÍ
·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ä´ŒÊÐ´Ç¡ áÅÐ·Ø¡ÃØ‹¹ÊÒÁÒÃ¶à»´ÇÒÅÇáºº Manual
ä´ŒÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ´ÒÂàª‹¹¡Ñ¹

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

SYSTEM FLEXIBILITY

ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹·Ò§¹íéÒà¢ŒÒ¨Ò¡´ŒÒ¹¢ŒÒ§à»š¹à¢ŒÒ·Ò§´ŒÒ¹Å‹Ò§ä´Œ â´Â¡ÒÃ
ËÁØ¹½Ò»´´ŒÒ¹Å‹Ò§ÍÍ¡ áÅŒÇÂŒÒÂä»»´·Õè·Ò§¹íéÒà¢ŒÒ´ŒÒ¹¢ŒÒ§á·¹

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022
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Automatic System

71011

ÅÑ¡É³Ð¢Í§á¼‹¹ä´ÍÐá¿ÃÁµÔ´µÑé§áººàÍÕÂ§·ÕèäÁ‹àËÁ×Í¹
ã¤Ã ·íÒãËŒ¹íéÒÊÒÁÒÃ¶äËÅ¼‹Ò¹ä´ŒÊÐ´Ç¡¡Ç‹Ò Å´¡ÒÃ
ÊÙÞàÊÕÂáÃ§´Ñ¹ áÅÐ·íÒãËŒÍÑµÃÒ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¹íéÒÊÙ§¡Ç‹Ò
ÃÙ»áººÍ×è¹æ

เป็นวาล์วที่ออกแบบมาเพื่ อการใช้งานส�าหรับมืออาชีพ ค่าการสูญเสียแรงดัน
ผ่านวาล์วต�า่ สามารถปรับอัตราการไหลของน�า้ ได้จากปุ่มหมุนด้านบนของวาล์ว
ตัววาล์วแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
• โครงสร้างพี วีซีส�าหรับงานหนัก ทนต่อการกัดกร่อน และทนต่อรังสี UV
• แผ่นไดอาแฟรมต่อเนื่องเป็นแผ่นเดียว ไม่มีรอยต่อ ไม่เกิดการรั่วซึม
• มีสกรูภายนอกเพื่ อช่วยในการถอดล้างท�าความสะอาด โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วน
• สกรูไล่อากาศภายนอก ส�าหรับการใช้งานแบบแมนนวล
• ที่จับไล่ลมภายใน ส�าหรับการใช้งานแบบแมนนวล
• มีฝาปิดทางเข้าที่สามารถถอดออกเพื่ อปรับทิศทางการไหลได้
• โซลินอยด์วาล์ว 24 VAC / 0.20 Amp / 4.0 VA
• แรงดันใช้งาน : 1 - 10 บาร์ (ห้ามต�า่ กว่า 1 บาร์)
• ปริมาณน�า้ : 0.95 - 450 ลิตร/นาที
• อุณหภูมิใช้งาน : 4 °C - 70 °C

24 VAC Valves

71012

FLOW THROUGH

ระบบอัตโนมัติ

PRO 150 series

71010
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ระบบอัตโนมัติ
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คอยด์โซลินอยด์วาล์ว และตัวปรับแรงดัน

Automatic System

ใชกับโซลินอยดวาลว

CVS Coil

ยี่หอ RAIN เทานั้น

คอยด์โซลินอยด์วาล์ว

CVS 9 VDC

CVS 24 VAC

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

CVS 9 VDC

532-2109

9 V DC

1

900.-

CVS 24 VAC

532-2108

24 V AC

1

500.-

K-RAIN Coil

ใชกับโซลินอยดวาลว

ยี่หอ K-RAIN เทานั้น

คอยด์โซลินอยด์วาล์ว

9 VDC

24 VAC

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

9 VDC

552-3008114

9 VDC

1

900.-

24 VAC

552-3008113

24 VAC

1

700.-

ตัวปรับแรงดัน (Pressure Regulator)

เนื่องจากบางครั้งอาจจ�าเป็นต้องมีตัวจ่ายน�า้ ที่แรงดันแตกต่างกันมากใช้งานอยู่ในสวนเดียวกัน และใช้ป๊ ัมน�า้ ตัวเดียวกัน เพื่อให้ตัวจ่ายน�า้
ที่ใช้แรงดันสูงกว่าท�างานได้ ปั๊มน�า้ จึงต้องมีแรงดันเพียงพอส�าหรับตัวจ่ายน�า้ ที่ต้องการแรงดันน�า้ สูงที่สุด และหากในระบบมีตัวจ่ายน�า้ ที่แรงดันต�า่
กว่ามากอยู่ ตัวปรับแรงดันนี้จึงเป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่จะช่วยให้หัวจ่ายน�า้ ที่ใช้แรงดันต�า่ ไม่เกิดความเสียหายขึ้น เช่น ต้องการใช้ระบบน�า้ หยดร่วมกับ
ระบบสปริงเกลอร์ เราก็จะติดตั้งวาล์วปรับแรงดันในระบบน�า้ หยด เป็นต้น ตัวปรับแรงดันมีหลายประเภทในท้องตลาด ส�าหรับตัวปรับแรงดันที่จะ
กล่าวถึงนี้เป็นตัวปรับแรงดันที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับโซลินอยด์วาล์วของ RAIN โดยเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโซลินอยด์วาล์วยี่ห้อ
หรือชนิดอื่นๆได้ โซลินอยด์วาล์วดังกล่าวนั้นท�างานโดยไม่ได้อาศัยพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นใดทั้งสิ้น เป็นการท�างานทางระบบกลศาสตร์

Automatic System

ระบบอัตโนมัติ

ภายในตัวปรับแรงดันเอง ท�าให้สามารถปรับแรงดันได้ตามที่ต้องการ

PR RAIN

Pressure Regulator

ใชงานคูกับโซลินอยด RAIN เทานั้น

•
•
•
•
•
•
•

ตัวปรับแรงดัน ต่อโซลินอยด์วาล์ว

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

PR RAIN

537-8000100

1/2” female

1 / box

2,200.-

ผลิตจากไนลอนผสมไฟเบอร์กลาส และสแตนเลส มีความแข็งแรงทนทานสูง
มาพร้อมเกจวัดแรงดัน
สกรูหมุนปรับแรงดันใช้งานง่าย
ติดตั้งได้กับโซลินอยด์วาล์วของ RAIN ทุกขนาด
แรงดันขาออก : ขั้นต�า่ 1.0 บาร์ - ขั้นสูงสุด 7.0 บาร์
แรงดันขาเข้า : ไม่เกิน 12 บาร์
การปรับตั้งแรงดันไม่สามารถตั้งค่าให้แรงดันขาเข้าและออกแตกต่างกันต�า่
กว่า 1 บาร์ได้
• อุณหภูมิใช้งาน : 4 °C - 70 °C

ÇÒÅÇ»ÃÑºáÃ§´Ñ¹
1. µÑé§áÃ§´Ñ¹ â´Â¡ÒÃËÁØ¹Ê¡ÃÙÊÕà§Ô¹
2. ãªŒ§Ò¹ä´ŒµÑé§áµ‹ 1 - 7 ºÒÃ
â´ÂáÃ§´Ñ¹·Ò§à¢ŒÒ áÅÐ·Ò§ÍÍ¡
µŒÍ§áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 1 ºÒÃ
3. ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñºà¡¨ÇÑ´áÃ§´Ñ¹
4. ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÑé§ä´Œ¡Ñºâ«ÅÔ¹ÍÂ´ÇÒÅÇ
¢Í§
ä´Œ·Ø¡¢¹Ò´

เหมาะส�าหรับการใช้งานที่แต่ละโซนมีระบบรดน�า้ และแรงดัน
การใช้งานที่แตกต่างกันมากๆ หรือส�าหรับพื้ นที่ขนาดใหญ่ๆ
ที่โซนรดน�า้ ต้นทางและปลายทางแรงดันไม่เท่ากัน

144

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

ระบบอัตโนมัติ

กล่องวาล์ว

145

Automatic System

กล่องวำล์ว (Valve Box)

ควรใช้กล่องวาล์วในการติดตั้งโซลินอยด์วาล์ว หรือแม้กระทั่งวาล์วมือหมุนธรรมดาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และท�าให้ภูมิทัศน์โดย
รอบสวนดูไม่ขัดตา อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้วาล์วเหล่านี้เกิดความเสียหายอีกด้วย การติดตั้งกล่องวาล์วควรฝังลงให้ฝากล่องวาล์วเสมอกับพื้นดิน
และให้วาล์วอยู่ภายในกล่องให้เรียบร้อย ควรเลือกต�าแหน่งที่ไม่มีนา�้ ขังไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โซลินอยด์ได้ และควรเลือกขนาดของ
กล่องวาล์วให้เหมาะสม เพื่อไม่ท�าให้การติดตั้งเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ซึ่งท�าให้ง่ายต่อการบ�ารุงรักษาในอนาคตอีกด้วย
กล่องวาล์วมีให้เลือก 2 รูปแบบได้แก่
• รูปแบบวงกลม เป็นกล่องวาล์วขนาดเล็ก เหมาะส�าหรับใส่วาล์วเพียงตัวเดียว
• รูปแบบสี่เหลี่ยม มีขนาดใหญ่ สามารถใส่วาล์วได้หลายตัวขึ้นอยู่กับขนาดของวาล์วที่ใส่ด้วย

VB R

รายละเอียด
Descriptions

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

360-0004

4”

18 / box

85.-

360-0006

6”

6 / box

180.-

360-0010

10”

6 / box

290.-

130 mm.

160 mm.

240 mm.

4"

6"

10"

180 mm.

กล่องวาล์วไฟฟ้า ทรงสี่เหลี่ยม

กวาง (W)

รายละเอียด
Descriptions

ยาว (L)

สูง (H)

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

400

520

330

1 / box

900.-

537-0115

490

670

330

1 / box

1,400.-

537-0117

590

810

415

1 / box

4,600.-

W

L

W

VB RACK

เพื่ อให้โซลินอยด์วาล์ววางในกล่องวาล์วอย่างเป็นระเบียบ การติดตั้งและการ
บ�ารุงรักษาโซลินอยด์วาล์วท�าได้ง่ายดายขึ้น แรคนี้ได้ถูกออกแบบมาให้เข้าได้
กับกล่องวาล์ว VB S ชนิดสี่เหลี่ยมทั้ง 2 ขนาด
• ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง
• นอกจากวางในกล่องวาล์วแล้วยังสามารถแขวนก�าแพงเพื่ อจัดระเบียบ
โซลินอยด์วาล์วที่ต้องการติดตั้งบนก�าแพงได้อีกด้วย
• ตะขอจับวาล์วสามารถติดตั้งบนแรคได้ง่ายและแน่นหนา
• ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งภายในกล่องวาล์ว VB S ทั้งสองขนาดได้พอดี

Valve Box Rack
แรคส�าหรับจัดระเบียบโซลินอยด์วาล์ว ในกล่องวาล์ว

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ใช้งานคู่กับ

537-1258500

แผ่นยึดโซลินอยด์ ส�าหรับกล่องวาล์ว
ชนิดเหลี่ยม ขนาด 520x400x330 มม.

กล่องวาล์ว
537-0113

1 / box

420.-

537-1258600

แผ่นยึดโซลินอยด์ ส�าหรับกล่องวาล์ว
ชนิดเหลี่ยม ขนาด 670x490x330 มม.

กล่องวาล์ว
537-0115

1 / box

660.-

ตะขอจับวาล์ว ขนาด 1" (จ�าหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 8 ตัว)

8 / pack

260.-/pack

8 / pack

300.-/pack

8 / pack

360.-/pack

537-2109913-8

537-2109912-8 ตะขอจับวาล์ว ขนาด 1 1/2"
537-2109920-8

(จ�าหน่ายเป็นแพ็ ค แพ็ คละ 8 ตัว)

ตะขอจับวาล์ว ขนาด 2" (จ�าหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 8 ตัว)

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing
Price/Unit

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022
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537-0113

กล่องวาล์วไฟฟ้าทรงสี่เหลี่ยม มีมือจับพั บได้ท�าให้สะดวกขี้นในการเปิดหรือปิด
ฝาครอบ สามารถใช้คู่กับแรคส�าหรับร้อยสาย หรือวางตัวควบคุมยี่ห้อ RAIN
ให้เป็นระเบียบ
• ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ
• มาตรฐาน UNI EN 124 A class A 15 (Peak load 15 kN)
• มี 3 ขนาดให้เลือก : 400 x 520 x 330 มม.
490 x 670 x 330 มม.
590 x 810 x 415 มม.
• ฝาครอบปิดได้แน่น แข็งแรง
• ฝาครอบสีเขียวเพื่ อให้กลมกลืนกับสีของสนามหญ้า
• สามารถผ่าบริเวณข้างล่างเพื่ อเดินท่อหรือข้อต่อเข้าไปยังภายในกล่องได้

ระบบอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
Code

310 mm.

H

Rectangular Valve Box

240 mm.

L

VB S

240 mm.

รหัสสินค้า
Code

160 mm.

กล่องวาล์วไฟฟ้า ทรงกลม

260 mm.

กล่องวาล์วไฟฟ้าทรงกลม เหมาะส�าหรับใส่วาล์วเพี ยงหนึ่งตัว
• ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ
• มีขนาด 4”, 6” และ 10”
• ฝาครอบปิดได้แน่น แข็งแรง
• ฝาครอบสีเขียวเพื่ อให้กลมกลืนกับสีของสนามหญ้า
• สามารถผ่าบริเวณข้างล่างเพื่ อเดินท่อหรือข้อต่อเข้าไปยังภายในกล่องได้

Round Valve Box

ระบบอัตโนมัติ
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ข้อต่อ แมนิโฟลด์พีวีซี

Automatic System

แมนิโฟลด์ พี วีซี (PVC MANIFOLD)

เพื่อให้การติดตั้งดูแลบ�ารุงรักษา สามารถท�าได้ง่าย โซลินอยด์วาล์วทั้งหมดจึงควรติดตั้งไว้อยู่ในต�าแหน่งเดียวกัน และควรติดตั้งภายในกล่อง
วาล์ว ดังนั้นแมนิโฟลด์พีวีซีนี้จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การต่อโซลินอยด์วาล์ว สามารถท�าได้สะดวกขึ้น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการ
จัดการ และเนื่องจากเป็นลักษณะยูเนี่ยน จึงท�าให้การถอดหรือประกอบสามารถท�าได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อระบบต่างๆที่เดินเอาไว้
• แรงดันสูงสุด 12 บาร์
• เกลียวมาตรฐาน BSP
• พร้อมโอริงกันรั่วซึม

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

537-1451000

ข้อต่อปิดปลาย พี วีซี

1"

1

35.-

537-1451100

ข้อต่อสามทาง พี วีซี

1"

1

105.-

537-1456000

ข้อต่อตรง เกลียวใน (F/F)

1"

1

100.-

537-1456100

ข่อต่อตรง เกลียวนอก-ใน (M/F)

1"

1

65.-

537-1457000

ข้องอ เกลียวใน (F/F)

1"

1

100.-

537-1457100

ข้องอ เกลียวนอก-ใน (M/F)

1"

1

80.-

537-1458000

ข้อต่อสี่ทาง เกลียวใน (4F)

1"

1

180.-

1"

1

165.-

537-1458100 ข้อต่อสี่ทาง เกลียวนอก-ใน (3F/1M)

ขนาด จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Size
Packing Price/Unit

537-6052015

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

1"

1

40.-

537-6052020

ข้อต่อตรงลด เกลียวนอก

1"x3/4"

1

40.-

PVC MANIFOLD 1 1/2"-2"

12

แมนิโฟลด์ พี วีซี คุณภาพสูง ขนาด 1 1/2" - 2" พร้อมโอริง

PVC MANIFOLD 1"

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ขนาด
Size

ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

1 1/2"

1

280.-

537-1467100

ข้องอ เกลียวนอก-ใน (M/F)

1 1/2"

1

270.-

537-1468100

ข่อต่อสี่ทาง เกลียวนอก-ใน (M/F)

1 1/2"

1

360.-

537-1469100

ข้อต่อตรงลด เกลียวนอก

1 1/2"x1"

1

120.-

537-1469112

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

1 1/2"

1

120.-

537-1469114

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

1 1/2"x1 1/4"

1

120.-

2"

1

360.-

537-1477000

ข้องอ เกลียวใน

2"

1

335.-

537-1477100

ข้องอ เกลียวนอก-ใน(M/F)

2"

1

310.-

537-1478100

ข้อต่อสี่ทาง เกลียวนอก-ใน (M/F)

2"

1

390.-

จํานวนบรรจุ
Packing

ราคา/หน่วย
Price/Unit

537-1452000

ท่อพี วีซี 2 ทางออก ขนาด 1"

1

220.-

ท่อพี วีซี 3 ทางออก ขนาด 1"

1

320.-

537-1454000

ท่อพี วีซี 4 ทางออก ขนาด 1"

1

420.-

320.-

ข้องอ เกลียวใน

รายละเอียด
Descriptions

537-1453000

1

537-1467000

รหัสสินค้า
Code

คู่คิดด้านระบบรดน�า้ 2022

จํานวนบรรจุ ราคา/หน่วย
Packing Price/Unit

537-1461100 ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก-ใน (M/F) 1 1/2"

537-1471100 ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก-ใน (M/F)
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แมนิโฟลด์ พี วีซี คุณภาพสูง ขนาด 1" พร้อมโอริง

MP MANIFOLD
Multi Ports 1"

แมนิโฟลด์ พี วีซี คุณภาพสูง พร้อมโอริง
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