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สปริงเกอร์พ่นน้ำ� INFINITY Series ใหม่จ�ก Toro พร้อมระบบ SMART 
ACCESS™ ออกแบบม�โดยเฉพ�ะสำ�หรับใช้กับสน�มกอล์ฟเพิ่มเติมจ�ก 
พอร์ตผลิตภัณฑ์สปริงเกอร์พ่นน้ำ�สำ�หรับสน�มกอล์ฟชั้นนำ�รุ่นอื่น ๆ จ�ก Toro 
ผลิตจ�กพล�สติกและสแตนเลสสตีลที่มีคว�มทนท�นและตรวจสอบท�ง
วิศวกรรมแล้วว่�มีคว�มแข็งแรงสูง สปริงเกอร์พ่นน้ำ� INFINITY Series มี
คุณสมบัติในก�รทำ�ง�นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผ่�นก�รพิสูจน์แล้วจ�กผลก�ร
ทำ�ง�นที่ผ�่นม� มั่นใจได้ว่�จะมีอ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วน�นและไม่ต้องดูแล
รักษ�ให้ยุ่งย�ก
ผลิตภัณฑ์มีจำ�หน่�ยรุ่นพื้นฐ�นหกรุ่นได้แก่
• INF34 - ช่องจ�่ย ACME ขน�ด 1 นิ้ว (25 มม.) จ่�ยรอบทิศท�งแบบสอง

แนวนำ�จ่�ย
• INF54 - ช่องจ�่ย ACME ขน�ด 1.5 นิ้ว (40 มม.) จ่�ยรอบทิศท�งแบบ

สองแนวนำ�จ�่ย
• INF35 - ช่องจ�่ย ACME ขน�ด 1 นิ้ว ทั้งแบบจ�่ยรอบทิศท�งหรือบ�ง

ส่วน สองแนวนำ�จ�่ย
• INF55 - ช่องจ�่ย ACME ขน�ด 1.5 นิ้ว ทั้งแบบจ่�ยรอบทิศท�งหรือบ�ง

ส่วน สองแนวนำ�จ�่ย
• INF35-6 - ช่องจ�่ย ACME ขน�ด  1 นิ้ว ทั้งแบบจ่�ยรองทิศท�งหรือบ�งส่วน หัวนำ�จ่�ย TruJectory 24 ตำ�แหน่ง
• INF55-6 - ช่องจ�่ย ACME ขน�ด 1.5 นิ้ว ทั้งแบบจ่�ยรอบทิศท�งหรือบ�งส่วน หัวนำ�จ่�ยTruJectory 24 ตำ�แหน่ง

ระบบ SMART ACCESS มีคุณสมบัติโดดเด่นในหล�ยด้�นทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ซ่อมบำ�รุงส�ม�รถเข�้ถึงส่วนประกอบภ�ยในได้โดย
ไม่ต้องขุดหรือปิดน้ำ�แต่อย่�งใด

ก่อนก�รติดตั้งสปริงเกอร์ กรุณ�อ่�นคู่มือก�รติดตั้งและให้บริก�รชุดนี้ก่อนเพื่อให้ส�ม�รถติดตั้งและซ่อมบำ�รุงได้อย่�งถูกต้อง 
ปฏิบัติต�มคำ�เตือนและข้อควรระวังทั้งหมดขณะติดตั้งและใช้ง�นอุปกรณ์น

• ช่องเปิดของว�ล์วนำ�ร่องด้�นบน โมดูล GDC อัจฉริยะ
ที่หุ้มส�ยและระบบรองรับอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอน�คต ไม่
ต้องไล่ระบบเพื่อเข้�ถึงส่วนประกอบภ�ยใน

• ว�ล์วนำ�ร่องส�ม�รถถอดได้ขณะระบบยังมีแรงดัน
• มีพื้นที่ติดตั้งส่วนประกอบก�รทำ�ง�นในปัจจุบันและส่วน

ก�รทำ�ง�นเสริมในอน�คต

• โครงสร้�งท�งก�ยภ�พใกล้เคียงกับตัวเรือน สปริงเกอร์
เดิมของ Toro ทำ�ให้เปลี่ยนแทนได้ไม่ยุ่งย�ก

• ป้�ยเครื่องหม�ยส�ม�รถถอดได้เพื่อใช้ระบุพื้นที่
หม�ยเลขจุดใช้ง�น ติดแบรนด์ของสน�มกอล์ฟ และ/
หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค�้ต้องก�ร

การติดต้ัง
ข้อต่อสวิงจาก Toro
Toro ขอแนะนำ�ให้ใช้ข้อต่อสวิง Toro Swing Joints กับสปริงเกอร์รุ่น 
INFINITY Series
• สำ�หรับพื้นที่ที่อ�จมีอุปกรณ์หนักเคลื่อนผ่�นจุดที่มีสปริงเกอร์ ข้อต่อ

สวิงจะยุบตัวเพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยต่อแนวนำ�จ่�ยต�มแนวขว�งหรือ
แนวนำ�จ่�ยหลัก

• สำ�หรับส่วนก�รติดตั้งใหม่บนพื้นดินที่ยังไม่ปรับสภ�พพื้นผิวโดยมีก�ร
ติดตั้งสปริงเกอร์ไว้ในเบื้องต้นเหนือพื้นเกรดเพื่อกดยุบลงอีกครั้งเมื่อปู
หญ้�แล้ว ข้อต่อสวิงจะปรับตำ�แหน่งต�มสปริงเกอร์โดยไม่ต้องเปลี่ยน
ไรเซอร์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

สปิงเกอร์พ่นน้ำา INFINITY ™ Series ระบบ SMART ACCESS ™ 
ูมื่อก�รติดต้ังและให้บริก�ร
สปิงเกอร์พ่นน้ำา INFINITY ™ Series ระบบ SMART ACCESS ™ 
ูมื่อก�รติดต้ังและให้บริก�ร

ตรวจสอบวิธีการติดต้ังข้อต่อ 
สวิงท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้องให้ดี
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หมายเหตุสำาหรับชุดเกลียว ACME

ตัวสปริงเกอร์สำ�หรับใช้ง�นบนสน�มกอล์ฟแบบเกลียว ACME ต้องอ�ศัยข้อต่อสวิงเกลียว ACME สำ�หรับต่อเข้�กับระบบท่อ
ท�ง ข้อต่อสวิง ACME จะมีโอริงที่ส่วนข�ออกเพื่อซีลกันน้ำ�ด้�นในตัวสปริงเกอร์ห�กประกอบได้ถูกต้อง		

!  ข้อควรระวัง: ขณะประกอบชุด ACME อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ซีลกันรั่วเกลียว
เช่น เทป Teflon™ หรือก�วท�ท่อ

!  ข้อสำาคัญ!	เพื่อให้ประกอบได้ง่�ยและมีก�รซีลกันรั่วอย่�งถูกต้อง ให้ชุบ
โอริงด้วยน้ำ�สะอ�ดทันทีก่อนก�รติดตั้

การติดตั้งสปริงเกอร์:
ขันตัวสปริงเกอร์ต�มเข็มน�ฬิก�จนข้อต่อสวิง ACME พ้นออกม�จนสุด ไม่ต้อง
ปรับแต่งใด ๆ เพิ่มเติม

!  ข้อควรระวัง: จุดร่ัวระหว่างส่วนขาออกของข้อต่อสวิงและตัวสปริง
เกอร์อาจแสดงว่าโอริงประกอบไม่ถูกต้อง ขาดหายเสียหายและ/หรือ
ตัวสปริงเกอร์ติดต้ังไม่แน่นจนสุด

หากพบการรั่วไหล ให้ทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ปิดและระบ�ยแรงดันน้ำ�ในระบบ
2. นำ�สปริงเกอร์ออกจ�กชุดประกอบข้อต่อสวิง
3. ตรวจสอบว่�โอริงไม่ได้รับคว�มเสียห�ย และติดตั้งได้ถูกต้องในร่องของโอ

ริง (เปลี่ยนโอริงในกรณีที่จำ�เป็น)ชุบโอริงด้วยน้ำ� ติดตั้งสปริงเกอร์ใหม่ ส่ง
แรงดันกลับเข้�ระบบ จ�กนั้นตรวจสอบก�รรั่วไหล

ส่วนขาออก
ข้อต่อสวิง
เกลียว ACME

โอริง

ตัวสปริงเกอร์
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นำ�สปริงเกอร์ออกจ�กบรรจุภัณฑ์

1

นำาสกรูยึดออก

2

ยกฝาครอบ

3

นำาชุดอุปกรณ์เสริมออ

ที่หุ้มส�ยแบบกันน้ำ�

! 	ข้อควรระวัง: ที่หุ้มสายทั้งหมดและข้อต่อสนามจะต้องเป็นแบบกันน้ำาเพื่อป้องกันการลัดวงจรลงกราวด์และ
ความเสียหายต่อชุดควบคุมต่าง ๆ

ที่หุ้มส�ยกันน้ำ�ประเภทนี้ผลิตขึ้นสำ�หรับใช้กับจุดต่อส�ยแบบทึบและ/หรือแบบตีเกลียวหล�ยเส้น
1 - 3 #12
2 - 5 #18
2 #12 w/ 1 หรือ 2 #18

1 - 4 #14
1 #10 w/ 1-4 #18
1 #14 w/ 1-4 #18

2 - 5 #16
1 #12 w/ 1-4 #18
3 #14 w/ 1 หรือ 2 #18

ขั้นตอน

1. ปลอกส�ย (เกจ 12-16) 7/16 นิ้ว (11 มม.)

2. ไม่จำ�เป็นต้องบิดเกลียว ถือส�ยที่ปลอกแล้วเข้�ไว้ด้วยกันโดยปล�ยอยู่ในระน�บเดียวกัน (ภ�พที่ 1) สอดส�ยพันเกลียว
เข้�ไปเล็กน้อย ปรับส�ยที่รุ่ยหรือตัวนำ�ที่รุ่ยให้เรียบร้อย

3. ดันส�ยเข้�ที่ขั้วต่อและขันขั้วต่อต�มเข็มน�ฬิก�จนแน่นดี (ภ�พที่ 1)

4. สอดที่หุ้มไปด้�นล่�งของท่อที่เติมน้ำ�ย�ซีลไว้ (ภ�พที่ 2)

5. ปรับส�ยเข้�ในร�งส�ยไฟ (ภ�พที่ 3) เช็ดน้ำ�ย�ซีลรอบ ๆ ช่องเปิดและตัวนำ�

6. ปิดฝ�ล็อคให้แน่น (ภ�พที่ 4)    

ภาพที่ 1 ภาพที ่2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4
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ก�รต่อส�ยสปริงเกอร์

การต่อสายสัญญาณเข้ากับ INFINITY Series ที่ติดตั้งโมดูล GDC
รุ่น GDC จะจ่�ยสัญญ�ณ DC แบบเข้�รหัสผ่�นท�งส�ยสัญญ�ณสีท่ีไวต่อข้ัวไฟฟ้�ซ่ึงจะต้องมีก�รเช่ือมต่ออย่�งถูกต้องเพ่ือ
ให้ก�รทำ�ง�นถูกต้อง ระบบ GDC ยังอ�ศัยเครือข่�ยก�รส่ือส�รแบบ daisy chain โดยสปริงเกอร์ทุกตัวยกเว้นตัวสุดท้�ยท่ีเดิน
ส�ยจะมีส�ยสัญญ�ณหน่ึงเส้นม�จ�ก Gateway หรือสปริงเกอร์ตัวท่ีอยู่ใกล้ และส�ยสัญญ�ณอีกชุดท่ีเดินออกจ�กสปริงเกอร์
ตัวถัดไป
1. ห�กใช้ส�ยแบบแจ็คเก็ต ให้ลอกปลอก~20

นิ้ว (508 มม.) ออกจ�กส�ยสัญญ�ณ

2. เดินส�ยผ�่นแหวนย�งร้อยส�ยไฟด้�นล่�ง
ของช่องสปริงเกอร์ ติดตั้งห่วงสำ�หรับซ่อม
บำ�รุงด้�นล�่งสปริงเกอร์สำ�หรับปรับคว�มสูง
และเพื่อรองรับก�รซ่อมบำ�รุงในอน�คต (ดูใน
ภาพที่ 1)

3. ดึงส�ยออกจ�กด้�นบนของสปริงเกอร์
ประม�ณ 6 นิ้ว (152 มม.) (ดูในภาพที่ 2)

4. ปลอกส�ยเบอร์ 12-16 ฉนวนขน�ด 7/16 นิ้ว
(11 มม.) (ดูในภาพที่ 2)

5. ต่อส�ยสีข�วและส�ยโมดูล GDC สีข�วโดย
ใช้ว�ยนัท จ�กนั้นติดตั้งเข้�ในฝ�ครอบจ�ระบี
กันน้ำ� (มีจัดม�ให้ทั้งคู่) (ดูในภาพที่ 3)

6. ทวนซ้ำ�ขั้นตอนสำ�หรับส�ยสีดำ�
(ดูในภาพท  3)

7. พับและเก็บข้อต่อส�ยเข้�ที่ช่องเก็บ

8. บันทึกที่อยู่ของโมดูล GDC และกำ�หนดจุด
อ้�งอิงตำ�แหน่ง นำ�ฉล�กที่อยู่เพิ่มเติมอีก 2
ชุดออกจ�กชุดอุปกรณ์เสริม ติดฉล�กชุดหนึ่ง
ที่ฝ�ครอบเพื่อใช้อ�้งอิงชั่วคร�วในอน�คต
และอีกชุดที่แบบฟอร์มระบุตำ�แหน่งส่วนข�
เข้�ที่ชุดควบคุมกล�ง

9. ใส่ฝ�ครอบกลับคืนและติดตั้งสกรูยึดฝ�ครอบ
ส�ม (3) ตัว (จ�กชุดอุปกรณ์เสริม) ขันแน่น
ที่แรงบิดสูงสุดหรือป�นกล�งที่ 25 นิ้ว/ปอนด์
(ม�ตรวัดแรง 34,6 กิโลกรัม) โดยใช้ไขควง
แบตเตอรี่ไฟฟ�้

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ฝาจาระบี

วายนัท

ภาพที่ 1

ห่วงสำาหรับ 
ซ่อมบำารุง

ฉลากระบุท่ีอยู่

แหวนยาง 
ร้อยสาย

สกรูสำารอง
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การต่อสายควบคุมเข้ากับ INFINITY Series โดยใช้ Satellite
ชุดควบคุมด�วเทียมสน�มทำ�หน�้ที่จ่�ยสัญญ�ณ
สัญญ�ณ 24 VAC  ไปยังสปริงเกอร์โดยส่วนใหญ่
จะจ�่ยผ�่นส�ยเส้นเดียว ก�รเชื่อมต่อกับโซลิ
นอยด์ของสปริงเกอร์ในระบบเหล่�นี้มักไม่ยึดต�ม
ขั้ว และไม่ต้องมีก�รต่อส�ยแบบพิเศษแต่อย่�งใด 
โดยปกติส�ย “ทั่ว ๆ ไป” ที่เดินจ�กชุดควบคุมจะ
เป็นแบบ daisy chain จ่�ยไปยังสปริงเกอร์หล�ย
ตัว โดยส�ยเส้นหนึ่งม�จ�กด�วเทียมหรือสปริง
เกอร์ที่อยู่ใกล้กัน อีกส�ยจะเดินไปยังสปริงเกอร์
ตัวถัดไป ส�ย “ฮอตไวร์” ข�ออกของสถ�นี โดย
ปกติจะต่อกับสปริงเกอร์ตัวหนึ่งตัวใด แต่ส�ม�รถ
ต่อแบบ daisy chain เข้�กับสปริงเกอร์หล�ยตัว
ต�มคุณสมบัติในก�รทำ�ง�นของระบบควบคุม
1. เดินส�ยทั้งหมดผ่�นห่วงย�งร้อยส�ยที่ด�้น

ล่�งของช่องสปริงเกอร์โดยวนเป็นห่วงสำ�หรับ
ซ่อมบำ�รุงไว้ด้�นล่�งสปริงเกอร์สำ�หรับปรับ
คว�มสูงและเพื่อรองรับก�รซ่อมบำ�รุงใน
อน�คต (ดูในภาพที่ 1)

2. ดึงส�ยทั้งหมดออกจ�กด้�นบนของสปริง
เกอร์ประม�ณ 6 นิ้ว (152 มม.)
(ดูในภาพที่ 2)

3. ลอกฉนวนขน�ด 7/16 นิ้ว (11 มม.) จ�กส�ย
สัญญ�ณควบคุมทั้งหมด (ดูในภาพที่ 2)

4. ต่อส�ย “common” เข้�ที่ส�ยโซลินอยด์ตัว
ใดตัวหนึ่งโดยใช้ว�ยนัท จ�กนั้นติดตั้งเข้�กับ
ฝ�จ�ระบีกันน้ำ� (จัดม�ให้ทั้งคู่)
(ดูใน ภาพท่ี 3)

5. ทวนซ้ำ�ขั้นตอนสำ�หรับส�ย “ฮอตไวร์” ข�
ออกของสถ�นี (ดูในภาพที่ 3)

6. พับและเก็บข้อต่อส�ยเข้�ที่ช่องเก็บ

7. ใส่ฝ�ครอบกลับคืนและติดตั้งสกรูยึดฝ�ครอบ
ส�ม (3) ตัว (จ�กชุดอุปกรณ์เสริม) ขันแน่น
ที่แรงบิดสูงสุดหรือป�นกล�งที่ 25 นิ้ว/ปอนด์
(ม�ตรวัดแรง 34,6 กิโลกรัม) โดยใช้ไขควง
แบตเตอรี่ไฟฟ�้

การปรับแต่งขั้นตอนสุดท้าย
ปรับข้อต่อสวิงเพื่อให้ด้�นบนของสปริงเกอร์ได้
ระน�บกับพื้นผิว เติมกลับด้วยวัสดุเนื้อพรุนที่สะอ�ด
เพื่อให้ระบ�ยน้ำ�ได้ดี ตบพื้นดินรอบ ๆ สปริงเกอร์เพื่อ
อัดหน้�ดินและป้องกันก�รยุบตัว

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ฝาจาระบี

วายนัท

ภาพที่ 1

ห่วงสำาหรับ 
ซ่อมบำารุง

แหวนยาง 
ร้อยสาย

ข้อต่อสวิงจาก Toro

สายหลัก/แนวขวา

ทราย
ห่วงสำาหรับซ่อมบำารุง
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ตารางที่ 1: อัตราการเติมเข้าระบบที่แนะนำา

ขนาดท่อ กระแส ความเร็ว ขนาดท่อ กระแส ความเร็ว
นิ้ว ซม. GPM LPM ฟุต/วิ ม./วิ นิ้ว ซม. GPM LPM ฟุต/วิ ม./วิ

1/2 1.3 2 7.6 1.60 0.49 3 7.6 45 170.3 1.86 0.57

3/4 1.9 3 11.4 1.92 0.59 4 10.1 75 283.9 1.87 0.57

1 2.5 5 18.9 1.50 0.46 6 15.2 150 567.8 1.73 0.53

1-1/4 3.1 10 37.9 1.86 0.57 8 20.2 250 946.3 1.70 0.52

1-1/2 3.8 10 37.9 1.41 0.43 10 25.4 450 1703.0 1.97 0.60

2 5.0 20 75.7 1.80 0.55 12 30.5 500 1893.0 1.55 0.47

2-1/2 6.4 30 113.6 1.84 0.56

เปิด - ปิด - อัตโนมัติ
สำ�หรับก�รทำ�ง�นต�มปกติ ให้ปรับตัวเลือกไปที่ AUTO.

1

ปรับตัวเลือก 
เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสม

ON สปริงเกอร์จะทำ�ง�นทันที
OFF สปริงเกอร์จะไม่ทำ�ง�นแม้ว่�โซลินอยด์จะทำ�ง�น
AUTO ก�รทำ�ง�นปกติ สปริงเกอร์จะทำ�ง�นเมื่อโซลินอยด์ถูกสั่งก�รต�ม

กำ�หนดเวล�จ่�ยน้ำ�

	

การปรับค่าแรงดันของสปริงเกอร์
ว�ล์วนำ�ร่องของสปริงเกอร์ส�ม�รถปรับค่�แรงดันได้สี่ระดับได้แก่ 50, 65, 80 หรือ 100 psi (3,5, 4,6, 5,6 หรือ 7,0, กก./
ตร.ซม. ต�มลำ�ดับ) แรงดันว�ล์วนำ�ร่องของสปริงเกอร์ปรับตั้งไว้สำ�เร็จต�มค่�ที่ลูกค้�กำ�หนด

ก�รปรับเปลี่ยนค่�:

1.  คล�ยแป้นปรับ

2.   ปรับแป้นปรับไปยังค่�แรงดันที่ต้องก�ร.

3.  ขันแน่นแป้นปรับ

 ถอดว�ล์วนำ�ร่องต�มขั้นตอนในหน้� 9
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การซ่อมบำารุง
สปริงเกอร์รุ่น INFINITY Series ออกแบบม�เพื่อให้ไม่เกิดปัญห�ยุ่งย�กในก�รดูแลรักษ�ต่อเนื่องเป็นเวล�หล�ยปี ห�ก
จำ�เป็นต้องถอดแยกสปริงเกอร์เพื่อแก้ไขปัญห� หรือเปลี่ยนส่วนประกอบใด ๆ ชิ้นส่วนภ�ยในของสปริงเกอร์ส�ม�รถเข้�ถึงได้
จ�กด้�นบน อ�จต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อถอดแยกและ/หรือดูแลรักษ�สปริงเกอร์ โดยติดต่อกับตัวแทนจำ�หน่�ยของ Toro

การถอดฝาปิด

1

ถอดสกรูสาม (3) ตัวด้านบน

2

ยกฝาครอบ

การถอดป้ายเครื่องหมาย
สปริงเกอร์ Toro INFINITY Series ทุกตัวจะมี “ป้�ยเครื่องหม�ย” แบบถอดได้ ป้�ยเครื่องหม�ยส�ม�รถระบุร�ยละเอียดเป็น
เลขกำ�กับพื้นที่ โลโก้บริษัทหรือข้อมูลอื่น ๆ ต�มต้องก�ร ติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยของ Toro เพื่อสอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับป้�ย
เครื่องหม�ย

1

ดันแถบป้ายเคร่ืองหมายสามจุดเข้าด้านใน

2

แยกฝาครอบออกมา
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การซ่อมบำารุงโมดูล GDC
โมดูล GDC มีส�ยที่เดินตรงไปยังโซลินอยด์ ก�รเปลี่ยนแทนจะต้องอ�ศัยก�รตัดและต่อส�ยใหม่ ใช้ที่หุ้มส�ยกันน้ำ�เพื่อเชื่อม
ต่อทุกจุด (ดูในหน�้ 3)

1

เล่ือนโมดูลออก 
ตัดสายโซลินอยด์สีแดงและดำา

2

ตัดสายสัญญาณควบคุมสีดำาและขาว 
ทิ้งโมดูลเก่า

3

ปอกสาย 7/15 น้ิว (11 มม.) จากปลาย
สายโซลินอยด์และสายควบคุม

4

จัดหาโมดูล* ตัวใหม่ วายนัท 4 ตัว 
และฝาครอบจาระบี 4 ชุด

5

สายโมดูลจำาหน่ายเป็นคู ่
สีดำากับดำาและสีแดงกับแถบสีขาว 

ซึ่งจะต่อเข้ากับสีที่ตรงกัน
ต่อสายสีดำาขาวเข้ากับสายสัญญาณ 

ควบคุมสีดำาขาว 
สอดปลายสายทั้งหมดเข้าที่วายนัท

6

สอดวายนัททั้งหมด 
เข้าที่ฝาจาระบีและปิดล็อค

7

ใส่โมดูลและสายทั้งหมดกลับเข้าในตัว
สปริงเกอร์อย่างระมัดระวัง

8

ติดต้ังฝาครอบและ 
ยึดสกรู 3 ตัวที่ 

แรงบิด 25 นิ้ว/ปอนด์

* อย่�ลืมบันทึกตำ�แหน่งโมดูล
ใหม่สำ�หรับป้อนไปที่ชุดควบคุม
กล�ง!

! ก�รใช้ง�นสปริงเกอร์
INFINITY™ โดยไม่มีฝ�ครอบ
หรือฝ�หลวมหรือสกรูฝ�ครอบ
ข�ดห�ยอ�จทำ�ให้อ�ยุก�รใช้
ง�นของสปริงเกอร์สั้นกว่�ที่ค�ด
ไว้
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การซ่อมบำารุงวาล์วนำาร่อง
ส�ม�รถเปลี่ยนว�ล์วนำ�ร่องได้ขณะที่ระบบยังมีแรงดัน ถอดว�ล์วนำ�ร่องสำ�หรับซ่อมบำ�รุง

	ดูในภาพที่ 1 สำ�หรับปัญห�ในก�รซ่อมบำ�รุงว�ล์วนำ�ร่อง

1. คล�ยเกลียวโซลินอยด์ (17) คล�ยเกลียวธัมน็อต (7) และตัวระบุ
ตำ�แหน่ง (6)

2. ถอดชุดไดอะแฟรม (1) ลูกสูบ (2) สปริง (3) ตัวปรับระยะเคลื่อน
(4) ตัวปรับแรงดัน (5) และโอริง (11)

3. ถอดแกนตัวเลือกโหมด (10) และชุดก้�นกระทุ้ง (12) (แกนตัว
เลือกโหมดทำ�หน้�ที่ล็อคก้�นกระทุ้งเข้�กับตัวว�ล์ว)

4. ทำ�คว�มสะอ�ดและตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดให้ทั่ว เกลียวที่
โซลินอยด์และตัว PV จะต้องสะอ�ดก่อนทำ�ก�รประกอบ เปลี่ยน
ชิ้นส่วนที่เสียห�ยต�มคว�มเหม�ะสมและประกอบใหม่โดยย้อน
ขั้นตอน ก�รประกอบไม่ถูกต้องหรือก�รฝืนเกลียวโซลินอยด์อ�จ
ทำ�ให้ตัว PV เสียห�ยและ/หรือก�รทำ�ง�นผิดพล�ด

รายละเอียดชิ้นส่วนวาล์วนำาร่อง
1. 118-1825 ไดอะแฟรม, เชื่อม
2. 102-2469 ลูกสูบ, PV, ปรับได้
3. 102-2235 สปริง, PV ปรับได้
4. 102-2236 น็อต, ปรับระยะเคลื่อน
5. 102-2237 ตัวปรับ, PV
6. 102-2606 ตัวระบุตำ�แหน่ง, กำ�หนดค่�แรงดัน
7. 343-4441 น็อต, แบบธัมนัต
8. 118-3711 PV, ตัวเรือน, Infinity
9. 1-2035 โอริง
10. 102-4831 ตัวเลือกโหมด, PV, สีแดง (รวมส่วนประกอบท่ี 9)
11. 360-0220 โอริง
12. 118-1740 ก้�นกระทุ้ง
13. 118-0248 โซลินอยด์, ม�ตรฐ�น
13. 102-3443 โซลินอยด์, SPIKE GUARD
13. 102-3444 โซลินอยด์, ชุบนิกเกิล, SPIKE GUARD
13. 102-2709 โซลินอยด์, DC Latching
13. 118-0841 โมดูล GDC พร้ อมโซลินอยด์  DC Latching
14. 4102001 สกรู, #10 x 1 นิ้ว, ทำ�เกลียว, SS
15. 118-1816 ตัวเรือน, ว�ล์วนำ�ร่อง
16. 2-9654 โอริง

1

ถอดสกรูท่ียึดชุดวาล์วนำาร่อง

2

ค่อย ๆ เลื่อนชุดประกอบออก

ภาพที่ 1



10

การเปลี่ยนโซลินอยด์วาล์วนำาร่อง
 ขั้นตอนที่ 1 มีอยู่สองรูปแบบขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของสปริงเกอร์ INFINITY Series ที่ใช้

1

ติดตั้งโมดูลอัจฉริยะ: ตัดสายโซลิ
นอยด์สีแดงแถบขาว 

และสายสีดำา

1

ไม่ได้ติดตั้งโมดูลอัจฉริยะ: ตัดสาย
สัญญาณควบคุมสีดำาและขาว

2

ถอดสกรูโซลินอยด์เก่าและนำาไปทิ้ง 
ล้างพื้นผิวของก้านกระทุ้ง 

โดยใช้น้ำาสะอาด  
ขันสกรูที่โซลินอยด์ตัวใหม่

3

ปลอกสาย 7/16 นิ้ว (11 มม.) จาก
ปลายแต่ละด้าน

4

ต่อโซลินอยด์เข้ากับโมดูลอัจฉริยะ: 
บิดเกลียวสายแดงกับแดงและสายดำากับดำา
ต่อโซลินอยด์เข้ากับสายสัญญาณควบคุม 

ดาวเทียม: เทียบสีของสายกับ 
ส่วนการติดตั้งเดิม

สอดปลายทั้งหมดเข้าที่วายนัท

5

สอดวายนัททั้งหมดเข้าที ่
ฝาจาระบีและปิดล็อค

6

ใส่ชุดนำาร่องและสายกลับเข้าในตัว 
สปริงเกอร์อย่างระมัดระวังและ 

ขันแน่นด้วยสกรู
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การถอดชุดไรเซอร์ของสปริงเกอร์

1

สอดเครื่องมือเอนกประสงค์เข้าที่ช่อง
ของฝาปิดไรเซอร์เอียงเครื่องมือ 

ไปด้านหลังเพื่อล็อคเข้าที่

2

ดึงไรเซอร์ขึ้นแล้วจับให้แน่น

3

ขณะใช้เครื่องมือเอนกประสงค์  
ให้ดันตัวล็อคซีลลงอย่างแรง 
เพื่อคลายแหวนล็อคออกมา

4

สอดเครื่องมือเอนกประสงค ์
เข้าในช่องแหวนล็อค

5

บิดและนำาแหวนล็อคออก

6

ค่อย ๆ นำาชุดไรเซอร์ออก  
สปริงจะดันเข้าหามือคุณ

7

สอดเครื่องมือ “จับ” ที่ร่องบากของ 
หัวจ่ายและปลอกสปริงของไรเซอร์

995-83

118-0954
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สำาหรับสปริงเกอร์ INF34 และ INF54  
(แบบรอบทิศทางเท่านั้น)
ดูในภาพที่ 8 สำ�หรับขั้นตอนต่อไปนี้
1. จับสปริงดันกลับ (14) และไรเซอร์ (16) ให้แน่นอยู่กับที่ขณะ

ถอดฐ�นหัวจ่�ย (4) หมุนชุดฐ�นหัวจ่�ยทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อนำ�
ออก

2. ค่อย ๆ คล�ยแรงจ�กสปริงดันกลับ

3. ถอดสปริงและชุดตัวล็อคซีล/โอริง (12 และ 13)

4. ถอดตัวกรองของไรเซอร์ (19) โดยหมุนทวนเข็มน�ฬิก�โดยใช้
ขอบของเครื่องมือเอนกประสงค์ (P/N 995-83) หรือปล�ยของ
คีมแหวนล็อค (P/N 995-100)

5. ถอดโอริง (15) จ�กด้�นบนของชุดไรเซอร์

6. ถอดชุดขับ (17) และสเตเตอร์ (18) จ�กชุดไรเซอร์โดยค่อย ๆ 
กดที่ปล�ยแกนเกลียว

7. ใช้ไขควงขันน็อต 5/8 นิ้ว (P/N 995-99) เพื่อถอดสกรู      หัว
จ่�ยหลัก (10) จ�กตัวเรือนหัวจ่�ย (8) ฝ�ไรเซอร์ (3) ภ�พที่ 
จะต้องยึดค้�งอยู่ที่ชุดฐ�นหัวจ่�ย (4) ไม่เช่นนั้น (8) จะหมุน
แทนหัวจ่�ยหลัก

8. ใช้ไขควงขน�ด 5/16 นิ้ว (P/N 995-105) ถอดสกรูหัวจ่�ย
ตัวกล�ง (6) และหัวจ่�ยตัวใน (5) และหัวอุด (7) จ�กชุดฐ�น
หัวจ่�ย base assembly.

9. ทำ�คว�มสะอ�ดและตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดและเปลี่ยนใหม่
ต�มคว�มเหม�ะสม

	 ระหว่�งประกอบกลับเข้�ที่ แหวนล็อคจะต้องติดตั้งให้ถูกต้อ 
งและอยู่ในร่องแหวนล็อคพอดี ใช้เครื่องมือเอนกประสงค์เพื่อ 
ช่วยในก�รกำ�หนดตำ�แหน่งที่ถูกต้อง

สำาหรับสปริงเกอร์ INF35 และ INF55  
(แบบรอบทิศทาง/บางส่วน)
ดูในภาพที่ 9 สำ�หรับขั้นตอนต่อไปนี้
1. ถอดตัวกรองของไรเซอร์ (17) โดยหมุนทวนเข็มน�ฬิก�

โดยใช้ขอบของเครื่องมือเอนกประสงค์ (P/N 995-83) 
หรือปล�ยของคีมแหวนล็อค (P/N 995-100)

2. ถอดสเตเตอร์แปรผัน (16) จ�กชุดไรเซอร์

3. คล�ยสกรูล็อคชุดขับ (14) หกหรือเจ็ดรอบ จ�กนั้นดึงชุด
ขับ (15) ออกโดยใช้คีมสองตัว	

! 	ข้อควรระวัง: ขณะถอดหรือติดตั้งชุดขับ อย่�ใช้ใบพัด
เพื่อดึงชุดขับ ใช้ตัวชุดขับเพื่อดึงแยกออกม� ห�กไม่
ปฏิบัติต�มนี้อ�จทำ�ให้ส่วนประกอบของชุดขับแยกออก
จ�กกัน
	 ระหว่�งประกอบกลับ ชุดขับจะต้องได้ตำ�แหน่งที่เหม�ะ
สมกับสกรูล็อค

4. ใช้ไขควง 5/8 นิ้ว (P/N 995-99) เพื่อถอนสกรูหัวจ่�ย
หลัก (9) จ�กชุดฐ�นหัวจ่�ย

5. ใช้ไขควง 5/16 นิ้ว (P/N 995-105) เพื่อถอนสกรูหัวจ่�ย
ด้�นใน (8) ตัวกล�ง (7) และหัวอุด (12)

6. ทำ�คว�มสะอ�ดและตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดและเปลี่ยน
ใหม่ต�มคว�มเหม�ะสม 
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การติดตั้งชุดไรเซอร์สปริงเกอร์ INF35 และ INF55

1

สอดเครื่องมือ “จับ” ที่ร่องบากของ 
หัวจ่ายและปลอกสปริงของไรเซอร์

2

บันทึกตำาแหน่งร่องบาก 
และฟันต่าง ๆ

3

ปรับศูนย์แหวนกรอกแกรก 
ที่ร่องบางกำาหนดแนวและไรเซอร์

4

กดตัวล็อค/ชุดโอริงลงให้ต่ำากว่า 
ร่องแหวนล็อค ติดตั้งแหวนล็อค 

เข้ารอบ ๆ ตัวไรเซอร ์
โดยให้ด้านเป็นฟันแบ่งชั้นหันขึ้น

5

กดแหวนล็อคลงจนกระทั่ง  
“ล็อค” เข้าที่สามารถใช ้

เครื่องมือเอนกประสงค์ช่วย

6

ถอดเครื่องมือ “จับ”  
และลดไรเซอร์ในตำาแหน่งรั้งกลับ

การติดตั้งชุดไรเซอร์สปริงเกอร์ INF34 และ INF54
ติดตั้ง INF34 และ/หรือ INF54 ต�มขั้นตอนข้�งต้นยกเว้นสำ�หรับขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องปฏิบัติต�ม
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การซ่อมบำารุงวาล์วหลักและตัวกรองหิน

! 	คำาเตือน: ซ่อมบำารุงวาล์วหลักได้โดยส่วนจ่ายน้ำาไปยังสปริงเกอร์จะต้องปิดให้เรียบร้อยและไล่น้ำาที่ตกค้าง
ออก

คำาเตือน
อย่ายืนหรือพิงที่สปริงเกอร์ขณะระบบจ่ายน้ำากำาลังเติม ระหว่างการทำางานแบบแมนวลหรือ
อัตโนมัติ หรือขณะซ่อมบำารุงสปริงเกอร์ การสัมผัสโดยตรงที่ละอองน้ำาที่ฉีดพ่น หรือการต่อจุด
ติดตั้งผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม หรือการโดนชิ้นส่วนสปริงเกอร์ที่ถูกอัดขึ้นด้านบนขณะได้รับ
แรงดันอาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

จะต้องถอดชุดไรเซอร์จ�กตัวสปริงเกอร์เพื่อซ่อมบำ�รุงว�ล์วหลัก ดูวิธีก�รถอดชุดไรเซอร์จ�กหน้� 11

1

ปรับตัวเลือกโหมดแมนวลไปที ่
ตำาแหน่ง ON เพื่อให้แน่ใจว่า 

มีการตัดน้ำาและระบายแรงดันแล้ว

2

คุณจะต้องใช้คีมที่มีขนาดยาว 
(เลขชิ้นส่วน 995-100)

995-100

3

ใช้คีมขนาดยาวเพื่อดันที ่
กลางปั๊มวาล์ว

4

จากนั้นจับที่แหวนล็อคที่” 
บริเวณขอเกี่ยว”แล้วบีบเข้าหากัน

5

จับที่ขอเกี่ยวที่อยู่ด้านนอกสุด 
และดึงขึ้นพร้อม ๆ กับบิด

6

ใช้คีมถอดชุดวาล์ว 
หลักออก

7 - การซ่อมบำารุงตัวกรองหิน

ใช้คีมเพื่อถอดตัวกรองหินออก 
ใช้คืมกดตัวกรองหินกลับเข้าที่

8

ทำาความสะอาดและเปลี่ยนใหม ่
ตามความเหมาะสม 
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การติดตั้งวาล์วหลักกลับเข้าที่
ใช้ชุดเคร่ืองมือประกอบว�ล์ว จะมีชุดเคร่ืองมืออยู่สองขน�ดต�มขน�ดของช่องข�เข้�ของสปริงเกอร์
•	 118-1843 เป็นเครื่องมือประกอบว�ล์วขน�ด 1.5 นิ้ว (40 มม.)
•	 118-1844 เป็นเครื่องมือประกอบว�ล์วขน�ด 1 นิ้ว (25 มม.)

1

ติดตั้งแหวนล็อคเข้าที ่
ชุดเครื่องมือประกอบ 

ตัวสั่งการอยู่ในตำาแหน่ง “กดลง”

2

“ขั้น” ด้านในของแหวนจะต้องหันขึ้น 
“ตะขอ” ที่แหวนจะเกี่ยวกับขา 

ที่เครื่องมือติดตั้ง

3

กำาหนดตำาแหน่งพอร์ตสื่อสารของ 
วาล์วให้ตรงกับร่องบากที่ชุดเครื่องมือ 
ติดตั้ง ติดตั้งชุดวาล์วเข้ากับเครื่องมือ

4

สอดชุดวาล์ว

5

กำาหนดตำาแหน่งมือจับขอเครื่องมือ 
แหวนล็อคและวาล์วให้ตรงกับ 

ร่องบากที่ตัวเรือน

6

กดเครื่องมือลงให้สุด จากนั้นดึงขึ้นที่ 
“ตัวสั่งการ” เพื่อคลายแหวนล็อค

7

นำาเครื่องมือออก
ติดตั้งชุดไรเซอร์กลับเข้าที ่

(ดูขั้นตอนอย่างละเอียดในหน้า 13)

8

 แหวนล็อคจะ “ล็อคเข้�ที่!” เข้�ที่ร่องห�กติดตั้งถูกต้อง ถอดเครื่องมือติดตั้งและตรวจสอบแหวนล็อคเพื่อให้แน่ใจว่�
ประกอบเข้�ในร่องได้พอดี
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การฉีดไล่สปริงเกอร์
1. ขณะสปริงเกอร์ทำ�ง�น ค่อย ๆ เหยียบที่กล�งฝ�ครอบหล�ย ๆ ครั้ง น้ำ�จะไหลออกรอบ ๆ ไรเซอร์และไล่สิ่งเจือปนออกม�

2. เปิดและปิดสปริงเกอร์หล�ย ๆ รอบเพื่อตรวจสอบว่�มีก�รรั้งกลับได้ถูกต้องหรือไม่ ฝ�ครอบควรได้ระน�บกับด้�นบนของหน้�แปลนตัว
เรือนขณะรั้งกลับสุด ห�กไรเซอร์ค้�งที่ตำ�แหน่งด้�นบน ให้ตรวจสอบว่�มีสิ่งสกปรกติดค้�งระหว�่งไรเซอร์และตัวเรือนหรือไม่ ฉีดไล่
สิ่งสกปรกต่�ง ๆ ออก ถอดชุดไรเซอร์ต�มคว�มเหม�ะสม

คู่มือในการแก้ไขปัญหา
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
สปริงเกอร์ไม่ยอมเปิดทำ�ง�น ไม่มีกระแส 24 VAC ไปยังชุดโซลินอยด์ วัดแรงดันไฟฟ�้โดยใช้โวลท์มิเตอร์ระบบดิจิตอล ตรวจ

สอบส�ยไฟและโปรแกรมชุดควบคุม
มีสิ่งสกปรกที่ชุดว�ล์วนำ�ร่อง ถอดแยกชิ้นส่วนและขจัดสิ่งสกปรกออก (ดูในหัวข้อ ก�ร

ซ่อมบำ�รุงว�ล์วนำ�ร่อง หน้� 9)
ลูกเบี้ยวตัวเลือกโหมดในตำ�แหน่ง “OFF” ปรับตำ�แหน่งไปที่ “AUTO”
โซลินอยด์ว�ล์วนำ�ร่องไม่ทำ�ง�น ถอดโซลินอยด์และเปลี่ยนใหม่
ก�รเคลื่อนของก้�นกระทุ้งว�ล์วนำ�ร่องมีสิ่ง
กีดขว�ง

ตรวจสอบ ทำ�คว�มสะอ�ดและ/หรือเปลี่ยนใหม่

ไม่มีน้ำ�จ�่ยจ�กว�ล์วหลัก มีสิ่งสกปรกที่ท่อควบคุม ชุดว�ล์วหลักและ/หรือช่อง
ท�งก�รสื่อส�รที่ตัวเรือน ฉีดไล่ให้สะอ�ด

สปริงเกอร์ไม่ยอดปิดทำ�ง�น มีกระแส 24 VAC จ่�ยต่อเนื่องจ�กชุดควบคุม ตรวจสอบแรงดันไฟฟ�้โดยใช้ DVM ห�กยังมีแรงดัน
ไฟฟ�้ ให้ปลดส�ยไฟออก ห�กสปริงเกอร์ปิดทำ�ง�น ให้
ซ่อมแซมชุดควบคุม ดูในคู่มือก�รซ่อมบำ�รุงชุดควบคุม

ลูกเบี้ยวตัวเลือกโหมดในตำ�แหน่ง “ON” ปรับไปที่ตำ�แหน่ง “OFF”
มีสิ่งสกปรกที่ชุดว�ล์วนำ�ร่อง ถอดแยกชิ้นส่วนและขจัดสิ่งสกปรกออก (ดูในหัวข้อ ก�ร

ซ่อมบำ�รุงว�ล์วนำ�ร่อง หน้� 14)
มีจุดรั่วที่ชุดว�ล์วนำ�ร่อง เปลี่ยนชุดว�ล์วนำ�ร่อง
ตัวกรองส่วนนำ�จ่�ยที่ลูกสูบอุดตัน ทำ�คว�มสะอ�ดหรือเปล่ียนตัวกรองท่ีลูกสูบว�ล์วหลัก
ก�รเคลื่อนของก้�นกระทุ้งมีสิ่งกีดขว�ง ตรวจสอบและทำ�คว�มสะอ�ดหรือเปลี่ยนใหม่
ปั๊มว�ล์วไม่ได้ตำ�แหน่งที่เหม�ะสมกับท่อช่อง
ท�งก�รสื่อส�รของตัวสปริงเกอร์

ถอดชุดว�ล์วและติดตั้งให้ถูกต้อง

มีสิ่งแปลกปลอมกีดขว�งตำ�แหน่งติดตั้งของว�ล์ว ถอด ทำ�คว�มสะอ�ดและตรวจสอบคว�มเสียห�ยของ
ว�ล์ว เปลี่ยนใหม่ในกรณีที่จำ�เป็น

ซีลลูกสูบเสียห�ยหรือชุดลูกสูบเสียห�ย เปลี่ยนชุดว�ล์ว
สปริงเกอร์ไม่ยอมหมุน มีสิ่งสกปรกสะสมระหว่�งสเตเตอร์และใบพัด นำ�สิ่งกีดขว�งออก

ชุดขับมีปัญห� เปลี่ยนชุดขับ
ชุดขับที่ฐ�นหัวจ่�ยมีปัญห� เปลี่ยนชุดฐ�นหัวจ่�ย

ส่วนหัวติดค้�ง มีสิ่งสกปรกที่ชุดไรเซอร์ ฉีดไล่ (ดูด้�นบนของหน้�เอกส�รนี้)
สปริงดันกลับเสียห�ยหรือข�ดห�ย เปลี่ยนสปริง
ไรเซอร์เสียห�ย เปลี่ยนไรเซอร์

รูปแบบก�รนำ�จ่�ยไม่ดีพอ หัวจ่�ยอุดตันเนื่องจ�กสิ่งสกปรก ทำ�คว�มสะอ�ดและเปลี่ยนหัวจ่�ย
ช่องหัวจ่�ยเสียห�ย เปลี่ยนหัวจ่�ยใหม่
ลดแรงดันในก�รทำ�ง�น ระบุส�เหตุที่ระบบโอเวอร์โหลดและทำ�ก�รแก้ไข

การรับประกันและให้บริการโดย Toro
Toro Company หน่วยง�นในสังกัด, Toro Warranty Company ภ�ยใต้ข้อตกลงที่มีขึ้นร่วมกันรับประกันกับผู้เป็นเจ�้ของอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของวัสดุและคุณภ�พก�รผลิตครอบคลุมระยะเวล�ส�มปีนับจ�กวันที่จัดซื้อ (ห้�ปีห�กติดตั้งข้อต่อสวิงของ Toro กับสปริงเกอร์) Toro 
Company และ Toro Warranty Company จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อผิดพล�ดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตแม้ว่�ผลิตภัณฑ์ดังกล่�วจะ
จำ�หน่�ยหรือใช้ง�นร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Toro ระหว่�งระยะเวล�รับประกัน บริษัทจะให้บริก�รจัดซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต�มคว�มเหม�ะสมในส่วนที่พบ
ว่�เกิดปัญห� ส่งคืนชิ้นส่วนที่มีปัญห�ไปยังจุดที่จัดซื้อ คว�มรับผิดชอบของบริษัทจำ�กัดเฉพ�ะก�รเปลี่ยนหรือซ่อมชิ้นส่วนที่มีปัญห� ไม่มีก�รรับประกัน
อื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจ�กนี้ ก�รรับประกันนี้ไม่มีผลกับอุปกรณ์ที่ใช้หรือที่ติดตั้งไม่ตรงต�มเงื่อนไขท�งเทคนิคและคำ�แนะนำ�ของ Toro หรือในกรณีที่มี
ก�รดัดแปลงอุปกรณ์ Toro Company หรือ Toro Warranty Company จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคว�มเสียห�ยโดยอ้อม คว�มเสียห�ยจ�กอุบัติก�รณ์หรือ
คว�มเสียห�ยอันเป็นผลต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้อุปกรณ์ รวมทั้งคว�มเสียห�ยต่อหญ�้ ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดห�อุปกรณ์เปลี่ยนแทนหรือจัดห�บริก�ร
ทดแทนระหว่�งก�รทำ�ง�นมีปัญห� หรือคว�มเสียห�ยจ�กก�รไม่ส�ม�รถใช้ง�น คว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินหรือบุคคลเนื่องจ�กก�รละเลยของผู้ติดตั้ง

บ�งพื้นที่อ�จไม่อนุญ�ตให้มีก�รแยกส่วนหรือจำ�กัดเงื่อนไขคว�มเสียห�ยจ�กอุบัติก�รณ์หรือคว�มเสียห�ยอันเป็นผลต่อเนื่อง ในกรณีนี้ข้อจำ�กัดหรือส่วน
คัดแยกเบื้องต้นไม่ถือมีผลกับคุณ ก�รรับประกันโดยนัยทั้งหมด รวมทั้งคุณสมบัติในเชิงพ�ณิชย์หรือคว�มเหม�ะสมสำ�หรับวัตถุประสงค์ก�รใช้ง�นให้
จำ�กัดเฉพ�ะภ�ยใต้ระยะเวล�ที่ระบุในก�รรับประกันโดยแจ้ง บ�งพื้นที่อ�จไม่อนุญ�ตให้มีก�รกำ�หนดข้อจำ�กัดระยะเวล�ก�รรับประกันโดยนัย ในกรณีนี้ข้อ
จำ�กัดข้�งต้นไม่ถือมีผลกับคุณ ก�รรับประกันนี้เป็นก�รให้สิทธิ์ท�งกฎหม�ยแก่คุณ โดยคุณยังอ�จมีสิทธิ์ต�มกฎหม�ยอื่น ๆ แตกต่�งกันไปต�มพื้นที่
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