


(traditional vessel and

pressure switch system)

(ระบบอัตโนมัติแบบใชถังแรงดัน

และสวิทซแรงดันทั่วไป)

INVERTER PUMP
GENERAL PUMP

กราฟจำลองลักษณะแรงดันน้ำ
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Comparision of pressure values

High pressure, too cold
แรงดันสูง น้ำไมอุน

Constant pressure,
suitably warm
แรงดันคงที่ น้ำอุนพอดี

Constant pressure,
suitably warm
แรงดันคงที่ น้ำอุนพอดี

Low pressure,
too hot
แรงดันต่ำ
น้ำรอนเกินไป

Low pressure,
too hot
แรงดันต่ำ
น้ำรอนเกินไป

High pressure, too cold
แรงดันสูง น้ำไมอุน

With new MITSUBISHI ELECTRIC technology.
User can adjust water pressure up to 5 levels by only pressed
on LEVEL button to provides best satisfaction.
ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยของ MITSUBISHI ELECTRIC เพียงกดปุม
LEVEL ผูใชก็สามารถเลือกแรงดันน้ำไดตาม
ตองการถึง 5 ระดับ ตอบสนองความตองการ
ใชน้ำไดอยางสูงสุด

iMCH-55 VS 5-6 USAGE SPOTS 9-10 USAGE SPOTSiMCH-100 VS
55
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Equipped with pipe coupling set including high quality bronze check valve, strainer and Tee Fitting.
Able to replace with old pump without any problem
ดวยอุปกรณเสริมทั้งเช็ควาลวทองเหลืองคุณภาพสูง ตัวกรองสเตนเลส สามทางเติมน้ำ
รวมทั้งหนาแปลนสำเร็จที่มีอยูในตัวปม ทำใหสามารถติดตั้งแทนปมน้ำตัวเดิมไดทันที

High accuracy sensing water pressure
ใชตรวจสอบแรงดันน้ำเพื่อสงสัญญาณไปประมวลผลยังชุดควบคุม

Made from high grade butyl diaphragm optained Nitrogen gas to reduce water
flfuctuation. No need to f   air or any other maintenance along life span.
ถังแรงดันไนโตรเจน ใชไดอะแฟรมผลิตจากยางบิวทิวคุณภาพสูง ชวยในการปรับแรงดัน
ปมน้ำใหคงที่ โดยไมตองเติมลมหรือบำรุงรักษาใดๆ ตลอดอายุการใชงาน

ill

iZZZ inverter pump is suitable for small until medium residential home and bungalow resort. Applicable for various water usage such as rain
shower, bath tube, water  ififilter system and sprinkler gardening
iZZZ inverter pump เหมาะสำหรับการใชงานกับบานเรือนที่พักอาศัยขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีลักษณะการใชงานที่หลากหลาย เชน เครื่องทำน้ำอุน อางอาบน้ำ
ฝกบัวขนาดใหญ เครื่องกรองน้ำ รวมถึงระบบสปริงเกอรรดน้ำในสวน

f



แรงดันน้ำคงที่

แมเปดใชน้ำพรอมกันหลายจุด ดวยระบบควบคุม

แบบ Fuzzy Control มีไมโครโปรเซสเซอรเปน

ตัวประมวลผลจึงมีความแมนยำสูงในการรักษา

ระดับแรงดันน้ำใหคงที่และตอเนื่อง ตัดปญหา

การขึ้นลงของแรงดันน้ำที่มักพบในปมน้ำ

อัตโนมัติทั่วไป จึงทำใหสามารถตอบสนอง

ความตองการใชน้ำไดอยางสมบูรณ เชน

อางจากุชชี่ หัวนวดสปา เครื่องทำความรอน



*คาแรงดันน้ำรุน ICH-C150VT

 ปมน้ำ                 อินเวอรเตอร เหมาะกับการใชงานตาม

บานพักอาศัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ รวมทั้งการใชงานที่ตองการ

ปริมาณน้ำมาก เชน อพารตเมนต โรงงาน อาคารขนาดใหญ รีสอรท

บังกาโล โรงแรม หรือ บานพักตากอากาศตางๆ รวมถึงระบบจาย

น้ำพิเศษเชน ฝกบัว Rain Shower หรือ ระบบSprinkler ขนาดใหญ

Factory Setting at 30m for ICM-C220VT and 35m for ICH-C150VT, ICM-C370VT
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