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กอกกดหยุดอัตโนมัติ สําหรับโถปสสาวะชาย ขนาด 1/2 นิ้ว
SELF - CLOSING URINAL FLUSH VALVE 1/2"

คูมือการบรกิารและการติดตั้ง
Service and installation instructions

รุนประหยัดน้ํา ดวยรปูแบบที่สวยงามสไตลยุโรป
Water saver with luxuriously European style

QUALITY PRODUCT FROM " Hang "

แบบทอสวิง UF-48S แบบทอตรง UF-48I

มีจําหนายตามรานสุขภัณฑชั้นนํา และหางสรรพสินคาทัว่ไป
" การติดตั้งกอกน้ําคุณภาพสูง ตองทําโดยชางผูเชี่ยวชาญ "

สินคาประเภทฟลัชวาลวและกอกหยุดอัตโนมัตมิบีริการหลังการขาย
 มีปญหากรุณา ติดตอแผนกบริการหลังการขาย โทร. 02-746-6500 ตอ 232,241

MANUFACTURED BY :

SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

สถานที่ผลิต  : บรษิัท เอ็น แอล ซานิทารฟีตติ้งส จํากัด
103  ม.2  ถ.เทพารักษ  ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ  10570

Many other quality products are available including

กอกกดโถปสสาวะชายหยุดอัตโนมัติ ไดถูกบรรจงออกแบบและพัฒนาขึน้เพื่อให
สามารถใชงานไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพสูง อกีทัง้มีรูปแบบทีส่วยงาม
ภูมิฐานสไตลยุโรป สินคาทุกตัวไดผานการทดสอบประสิทธิภาพการปดน้ํา โดยมี
ปริมาณน้ําที่เหมาะสมกับโถสุขภัณฑทุกรุน และหยุดอัตโนมัติภายใน 8-10 วินาที

It has been elaborate designed and improved to have a wide range of uses,
with efficiently, with an attractive, luxuriously European style.
Every products has been passed quality control, and automatically stop after
8-10 seconds



INSTALLATION DIAGRAM

UNIT : mm.

UF-48S UF-48I

ขอมูลจําเพาะทางชาง   ( แรงดันทดสอบ 1 บาร )

1. อัตราการไหลของน้ํา
2. ปรมิาณน้ําตอครัง้
3. ระยะเวลาการเปด - ปดน้ํา
4. แรงดันการใชงาน

:  6 - 7    ลิตร/นาที
:  1.2       ลิตร
:  8 - 10   วินาทีตอครั้ง
:  1 - 4     บาร ( 14.5 - 58.0 PSI )

Technical Data      ( Testing pressure 1 Bar )
1. Flow rate
2. Water volume/Cycle
3. Cycle time
4. Working pressure

:  6 - 7    Litres/min
:  1.2       Litres
:  8 - 10   Second/Cycle
:  1 - 4     Bar ( 14.5 - 58.0 PSI )

ขอมูลจําเพาะทางชาง ในเรื่องปริมาณน้ําและเวลา เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานอตุสาหกรรม

ภาพแสดงชื่อชิ้นสวน กอกกดโถปสสาวะชาย
PARTS OF FITTINGS URINAL FLUSH VALVE DIAGRAM
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ขอแนะนําการติดตั้ง

1. เปดน้ําไลเศษวสัดุ , สิ่งสกปรกตางๆ ที่คางอยูภายในทอใหหมด กอนการติดตั้ง
2. การติดตั้งควรมีวาลวปรับแรงดันน้ํา และจายแรงดันน้ําจากนอยไปหามาก

INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. Flush out the supply line thoroughly to remove traces of dirt before installation.
2. Install Stop valve for controlled water pressure and supplied from low pressure to high.

ระบบการทํางาน
      กอกกดสําหรับโถปสสาวะชาย จะทํางานโดยการกดที่ปุมกด เมือ่ตองการเปดน้ํา และ
จะหยุดทํางานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อตองการเปดน้ําอีกครั้ง ใหปฏบัตติามขั้นตอนขางตน

OPERATION SYSTEM
      The self-closing flush valve operates by pressing the "Handle knob" which
will initiate the start of a cycle and automatically shut off , Press again the knob
when will start cycle again.

ประเก็นแบน 4 หนุ

ทอปสสาวะแบบตรง 5/8"

ยางสปดปสสาวะ

ฝาครอบยาง

ยูเนี่ยน 1/2"

ทอปสสาวะแบบสวงิ 5/8"

ชุดปุมกดกอกฟลัชBody กอกฟลัช

5.2

Ø30.0

Ø35.0

Ø46.05.2

10.0 10.0


