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คูม่อืแนะน ำกำรตดิต ัง้ Wibre 

เงือ่นไขและขอ้ควรระวงั 

1. ศกึษำคู่มอืวธิกีำรตดิตัง้ หรอืขอ้จ ำกดัต่ำงๆอย่ำงละเอยีด กอ่นท ำกำรตดิตัง้โคมไฟ

2. ก่อนทีจ่ะมีกำรตดิตัง้ทุกคร ัง้ ทำงหนำ้งำนตอ้งตดิต่อทำงบรษิทัหรอืทำงเซลลเ์จำ้ของงำน เพือ่ส่งชำ่งเขำ้ไปแนะน ำ

กำรตดิตัง้กอ่นทุกคร ัง้ 

3. ตดิตัง้โคมตำมสเปคของผูอ้อกแบบ และแบบในกำรตดิตัง้ของผูอ้อกแบบเท่ำน้ัน

4. ก่อนกำรสั่งซ ือ้จะตอ้งแจง้ควำมยำวสำยเคเบิลจำกจุดติดตัง้โคมภำยในสระน ้ำถึงจุดต่อสำยไฟภำยนอกสระน ้ำ

เพือ่ทีจ่ะจดัเตรยีมควำมยำวสำยไฟทีม่ำกบัโคมไดอ้ย่ำงถูกตอ้งโดยจะมคี่ำใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ตดิต่อเซลลบ์รษิทั

5. ตรวจสอบอุปกรณแ์ละชิน้ส่วนของโคมว่ำ ปกตสิมบูรณด์ ีไม่มีจดุเสยีหำยหรอืช ำรดุใดๆ น็อต สกรหูรอืขอ้ต่อต่ำงๆ

จะตอ้งอยู่ในสภำพปกติ

5.1. กำรทดสอบอุปกรณก์อ่นน ำไปตดิตัง้ โดยกำรต่อโคมเขำ้กบัหมอ้แปลงตำมแบบ Wiring Diagram (แบบกำร

ตอ่สายไฟ)และจา่ย 220Vac เพื�อตรวจสอบวา่โคมและหมอ้แปลงปกต ิซึ�งโคมใตนํ้�าจะใชนํ้�าสาํหรบัระบายความรอ้นโดย

โคมจะทนอณุหภมูไิด ้35oC ดงันั�นหา้มเปิดโคมนานเกนิ 10นาททีี�อณุหภมู ิ25oCโดยเด็ดขาด (ถา้ตอ้งทดสอบโคม
ที�ตดิตั�งอยูห่นา้งานโคมจะตอ้งแชนํ่�าในสระเพื�อระบายความรอ้น เนื�องจากอณุหภมูภิายนอกของประเทศไทยจะมคีา่   

ประมาณ 31-45oC ดงันั�นการทดสอบโคมโดยที�ไม่มนํี�าอาจจะทาํใหโ้คมชาํรดุ ในกรณีดงักลา่วบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
และโคมจะหมดการรบัประกนัโดยทนัที

6. กอ่นตดิตัง้อุปกรณ ์LED จะตอ้งปิดแหล่งจำ่ยไฟ 220Vac ก่อน เพือ่ควำมปลอดภยัต่อผูต้ดิตัง้และป้องกนัอุปกรณ์

ช ำรดุ

7. กำรต่อหมอ้แปลงและโคมไฟใตน้ ้ำ จะตอ้งต่อตำมจ ำนวนชดุทีก่ ำหนดในใบเสนอรำคำหรอื Wiring Diagram
ขอ้ควรระวงั  หำ้มต่อโคมมำกกว่ำทีก่ ำหนดเพรำะอำจท ำใหอุ้ปกรณช์ ำรดุ 

8. หมอ้แปลงไฟฟ้ำหรอื LED Driver ที่จะใชก้บัอุปกรณโ์คมจะตอ้งเป็นอุปกรณท์ี่บรษิัทจดัหำใหเ้ท่ำน้ัน เพื่อให ้

เหมำะสมกบัอุปกรณ์

9. ใชข้นำดสำยไฟ และต่ออุปกรณ ์+/- ใหถู้กตอ้งตำมค ำแนะน ำของ Wiring Diagram (แบบกำรต่อสำยไฟ)

10. กำรเลอืกใชส้ำยสญัญำณ

10.1. ถำ้อุปกรณแ์ละระบบกำรควบคุมแบบ DMX จะตอ้งใชส้ำยสญัญำณเป็น Cat5 หรอื Belden 9841 โดยควำมยำวสำย
จะตอ้งไม่เกนิ 100เมตร 

10.2. ถำ้อปุกรณแ์ละระบบการควบคมุแบบ0-10V หรือDALI จะต้องใช้สายสญัญาณเป็ น Twisted shielded cable ขนาด

สายขนาด18AWG (เดนิสายไดไ้ม่เกนิ100เมตร)หรอืสายเบอร ์ใหญ่กว่ำน้ันตามระยะระหว่ำงจดุตดิต ้งัหม้อแปลงถงึ
อปุกรณร์ะบบดมิ(RCU หรืออปุกรณต์วัหร ี�แสงPanel) 
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11. กำรเดนิสำยควบคุม, สำย Low Voltage (24Vdc หรอื mA) ไปทีโ่คม และสำย220Vac หำ้มเดินในท่อเดียวกนั

หำ้มพนั หำ้มเดนิสำยดว้ยกนั จะตอ้งมกีำรแยกท่อ แยกออกจำกกนั เพือ่ลดกำรกอ่กวนจนท ำใหอุ้ปกรณช์ ำรดุ

12. โคม LED จะมกีำรบรโิภคพลงังำน 2 รปูแบบคอื

12.1. แบบกระแสคงที ่(Constant Current) รำยละเอียดทีต่ดิบนอุปกรณจ์ะระบุเป็น mAและW เชน่ 700mA เป็นตน้
ถำ้ตอ้งต่อพ่วงโคมจะตอ้งต่อแบบอนุกรมดงัรูปภำพ 

12.2. แบบแรงดนัคงที ่ (Constant Voltage)  รำยละเอยีดทีต่ิดบนอุปกรณจ์ะระบุเป็น VและW เชน่ 24Vdc เป็นตน้
ถำ้ตอ้งต่อพ่วงโคมจะตอ้งต่อแบบขนำนดงัรูปภำพ 

13. สำยไฟทีจ่ะเขำ้เทอมนิอลของหมอ้แปลงหรอื LED Driver จะตอ้งใชส้ำยใหเ้หมำะสม

 ขอ้ควรระวัง  ถา้ใชส้ายเบอรใ์หญก่วา่ที�เทอมนิอลจะรบัได ้จะเกดิความเสยีหายตอ่อปุกรณแ์ละบรษิทัจะถอืวา่อปุกรณห์มดการ 

รบัประกนั โดยสามารถดขูอ้มูลขนาดสายที�ใชก้บัเทอนิมอลไดจ้าก Datasheet ของหมอ้แปลงหรอืLED Driver เชน่ 

ถา้อปุกรณร์บัขนาดสายไม่เกนิ1.5 ตารางมลิลเิมตรหรอื AWG15ดงัน้ัน ถา้เดนิสาย2.5ตารางมลิลเิมตรมาถงึหมอ้แปลงจะตอ้ง

ทาํการแปลงขนาดสายโดยใชเ้ทอมนิอลที�ตูห้รอืตวัจ ั�มสายไฟเพื�อลดขนาดสายกอ่นเขา้เทอมนิอลของหมอ้แปลง 
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14. กำรตดิตัง้โคม Wibre

14.1. หมอ้แปลงไฟฟ้ำหรอื LED Driver ทีจ่ะใชก้บัโคม Wibre จะตอ้งเป็นอุปกรณท์ีบ่รษิทัจดัหำใหเ้ท่ำน้ัน เพือ่ใหเ้หมำะสมกบั

โคม Wibre

14.2. หมอ้แปลงไฟฟ้ำหรอื LED Driver จะตอ้งถูกตดิตัง้ใน Cabinet (ตู)้ จดุตดิตัง้ตูห้ำ้มโดนน ำ้และแสงแดดโดยเด็ดขำด

14.3. น็อตหรอืสกรูและอุปกรณต์่ำงๆ ทีใ่ชส้ ำหรบัตดิตัง้โคมใตน้ ้ำจะตอ้งเป็น Stainless steel เกรด 316L เพือ่หลกีเลีย่งกำร

เกดิสนิม

14.4. สำยไฟขนำด 2.5 ตำรำงมลิลเิมตรจะสำมำรถเดนิสำยจำกหลอดไฟไปถงึหมอ้แปลงไดร้ะยะควำมยำวสูงสุด 50 เมตร หรอื

สำยไฟขนำด 4 ตำรำงมลิลเิมตรจะสำมำรถเดนิสำยจำกหลอดไฟไปถงึหมอ้แปลงไดร้ะยะควำมยำวสูงสุด 70 เมตร 

ขอ้ควรระวงั   ถำ้ไม่ปฏบิตัติำมอำจส่งผลใหอุ้ปกรณไ์ม่ท ำงำนหรอืท ำงำนผดิพลำด 

14.5. ผูต้ดิตัง้จะตอ้งขดสำยไฟไวใ้น Housing ใหพ้อทีจ่ะสำมำรถดงึโคมขึน้มำตรวจสอบบนขอบสระได ้

14.6. ผูต้ดิตัง้จะตอ้งดงึสำยทีต่ดิกบัโคมยอ้นกลบัไปทีห่มอ้แปลงหรอืจุดต่อสำย โดยจดุต่อสำยจะตอ้งไม่อยู่ในน ้ำและไม่โดยน ้ำ

ไม่โดนนํ�าโดยเด็ดขาด

14.7. ถำ้จะตอ้งมีกำรต่อสำยไฟเพื่อทีจ่ะสำมำรถลำกสำยไฟไปทีห่อ้งติดตัง้หมอ้แปลง ใหใ้ส่ใน Junction box (กล่องเก็บ

สายไฟ) ตอ้งเป็น IP67 ซึ�ง Junction Box จะตอ้งตดิต ้งัใหอ้ยูใ่นระดบัที�นํ�าไม่สามารถเขา้ถงึได ้หา้มอยูใ่นสระนํ�าหรอืจดุที�

จะมนํี�าขงั หรอืจดุที�จะมโีอกาสแชนํ่�าโดยเด็ดขาด  

ขอ้ควรระวงั

 หำ้มมจีดุต่อหรอืกำรตดัต่อสำยไฟภำยในน ำ้โดยเด็ดขำด เพรำะถำ้อุปกรณช์ ำรุดบรษิทัจะไม่รบัประกนัสนิคำ้

 ผูต้ดิตัง้หำ้มซลีโคมหรอืฉีดซลิโิคนรอบโคมใตน้ ำ้ และหำ้มปิดรูต่ำงๆในรูปภำพ เน่ืองดว้ยอุปกรณถ์ูกออกแบบให ้

น ้ำเขำ้ไปหล่อเย็นใน Housing และจะตอ้งสำมำรถดึงโคมขึน้มำตรวจสอบบนขอบสระไดใ้นกรณีอุปกรณม์ี

ปัญหำ

sukit
Text Box



ME-T6305001_คู่มอืแนะน ำการตดิตัง้ Wibre 28.05.2563 

4/4 

 หำ้มท ำกำรตดัสำยไฟทีม่ำกบัโคมไฟโดยเด็ดขำด

 หา้มทดสอบหรอืเปิดโคมไฟทิ �งไวข้ณะที�ไม่มนํี�าในสระโดยเด็ดขาด  

15. Housing และโคมไฟ Wibre จะตอ้งตดิตัง้ใหโ้ลโก ้WIBRE อยู่ในระนำบทีถู่กตอ้งตำมรปูภำพ ไม่คว ่ำหรอืเอยีง
เพรำะจะส่งผลใหแ้สงทีอ่อกมำจำกดวงโคมผดิปกติ

16. ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ และอุปกรณจ์ะหมดกำรรบัประกนัในทนัท ีในกรณีทีม่กีำรปรบัเปลีย่นดดัแปลง โคม
ไฟ หรอือุปกรณต์ำ่งๆ หรอืไม่ปฏบิตัติำมคู่มอืกำรตดิตัง้ หำกมกีำรปรบัเปลีย่นหรอืดดัแปลงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทั
รบัทรำบและอนุมตักิอ่นด ำเนินกำร

(ลงชือ่)…………………….……….…… 
(………………..………….……..………) 

วนัที…่……………………………… 

ผูร้บัฟังค ำแนะน ำกำรตดิตัง้ 

(ลงชือ่)…………………….……….…… 
(………………..………….……..………) 

วนัที…่……………………………… 

ผูแ้นะน ำกำรตดิตัง้/พนักงำนขำย 




