
เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองกรองซานตา โมนิก้า “SANTA Monica Filtration” – สามารถใช้ได้ส าหรับใบอนญุาต

ทางการค้าทัว่ไปหรือแบบพิเศษในทกุประเทศยกเว้นประเทศอาร์เจนตินา 

สาหร่ายบ าบดัน า้ "Upflow Algae Scrubber" – สามารถใช้ได้ส าหรับใบอนญุาตทางการค้า

ทัว่ไปหรือแบบพิเศษในทกุประเทศยกเว้นประเทศอาร์เจนตนิาและโปแลนด์ 

"UAS" – สามารถใช้ได้ส าหรับใบอนญุาตทางการค้าแบบทัว่ไปหรือแบบพิเศษในทกุประเทศยกเว้น

ประเทศอาร์เจนตนิาและโปแลนด์ 

ตวัติดกระจก "Hang On Glass" – สามารถใช้ได้ส าหรับใบอนญุาตทางการค้าทัว่ไปหรือแบบ

พิเศษในทกุประเทศยกเว้นประเทศอาร์เจนตินา 

เคร่ืองมือบ าบดัน า้ชนิดแขวน "HOG Scrubber" – สามารถใช้ได้ส าหรับใบอนญุาตทางการค้า

ทัว่ไปหรือแบบพิเศษในทกุประเทศยกเว้นประเทศอาร์เจนตนิา 

 

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีหรือการออกแบบในอนาคตส าหรับการส ารวจล่วงหน้าโดยผู้ผลิตสามารถใช้งานได้ โดย

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ จะถกูคิดตามคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตลว่งหน้า 

 

สาหร่ายบ าบัดน า้ "Upflow Algae Scrubber (US)" 

ถูกประกาศลงบนเวบ็ไซต ์http://www.algaescrubber.net/Post1.jpg 

สามารถใชง้านไดก้บั DIY ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย (ง่าย) และ ตวัแทนจ าหน่าย DIY มูลค่า 5 ดอลล่าห์

สหรัฐ 

สามาถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา 

และโปแลนด์ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อาร์เจนตินา และโปแลนด์ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้แบบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อาร์เจนตินา และโปแลนด์ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้แบบทัว่ไปในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อาร์เจนตินา และโปแลนด์ 

http://www.algaescrubber.net/Post1.jpg


สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตการผลิต การตลาด การจดัจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า 

และโปแลนด์ 

 

เคร่ืองบ ำบัดน ำ้ชนิดแขวน เวอร์ช่ัน 1 “Hang-On-Glass (HOG) Scrubber, 

version 1” 

ถูกประกาศลงบนเวบ็ไซต ์http://www.algaescrubber.net/Post2.jpg 

แบบ Hand-made สามารถดูไดบ้นเวบ็ไซต ์http://www.santa-monica.cc 

สามารถใชง้านไดก้บั DIY ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย (ยากปานกลาง) และ ตวัแทนขาย DIY มูลค่า 5 ดอล

ล่าห์สหรัฐ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในประเทศท่ีเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือตา้น

สิทธิบตัรในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้พิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไปในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไป การผลิต การจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัผูจ้ดัจ  าหน่ายทัว่ไป และแบบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกาและ 

สวติเซอร์แลนด์ 

สามารถใชง้านไดก้บัตวัแทนจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

บับเบิล้ รีมูฟเวอร์ “Bubble Remover” 

ผลิตภณัฑน้ี์ (เทคโนโลย)ี ไม่ไดรั้บอนุญาตในปี 1998 ดงันั้นจึงถูกผลิตข้ึนในปี 2012 

ถูกประกาศลงบนเวบ็ไซต ์http://www.algaescrubber.net/Post3.jpg 

สามารถใชง้านไดก้บั DIY ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย (ง่าย) และตวัแทนจ าหน่าย DIY ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้แบบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้สหรัฐ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้แบบทัว่ไปในทุกประเทศ ยกเวน้สหรัฐ 

 

 

 

http://www.algaescrubber.net/Post2.jpg
http://www.santa-monica.cc/
http://www.algaescrubber.net/Post3.jpg


เคร่ืองบ ำบัดน ำ้ชนิดแขวน เวอร์ช่ัน 2 “Hang-On-Glass (HOG) Scrubber, 

version 2” 

ถูกประกาศลงบนเวบ็ไซต ์http://www.algaescrubber.net/Post4.jpg 

ความตอ้งการของผูผ้ลิต 

สามารถใชง้านไดก้บั DIY ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย (ยากปานกลาง) และ ตวัแทนขาย DIY มูลค่า 5 ดอล

ล่าห์สหรัฐ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในประเทศท่ีเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือตา้น

สิทธิบตัรในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้พิเศษในทุกประเทศยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไปในทุกประเทศยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไป การผลิต การจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

เคร่ืองบ ำบัดน ำ้ชนิดแขวน เวอร์ช่ัน 3 “Hang-On-Glass (HOG) Scrubber, 

version 3” 

ถูกประกาศลงบนเวบ็ไซต ์http://www.algaescrubber.net/Post5.jpg 

ความตอ้งการของผูผ้ลิต 

สามารถใชง้านไดก้บั DIY ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย (ยาก) และ ตวัแทนขาย DIY มูลค่า 5 ดอลล่าห์สหรัฐ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในประเทศท่ีเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือตา้น

สิทธิบตัรในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้พิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไปในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไป การผลิต การจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

http://www.algaescrubber.net/Post4.jpg
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เคร่ืองบ ำบัดน ำ้ชนิดแขวนกบับับเบิล้รีมูฟเวอร์ “Hang On Back (HOB) With Bubble 

Remover” 

ถูกประกาศลงบนเวบ็ไซต ์http://www.algaescrubber.net/P6.jpg 

ความตอ้งการของผูผ้ลิต 

สามารถใชง้านไดก้บั DIY ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย (ยาก) และ ตวัแทนขาย DIY มูลค่า 5 ดอลล่าห์สหรัฐ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในประเทศท่ีเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือตา้น

สิทธิบตัรในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้พิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไปในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไป การผลิต การจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

Technology #2, Embodiment #1 

เหมาะส าหรับบ่อน ้าจริงเท่านั้น (ขา้งล่างตูป้ลา) ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองสูบน ้าโดยเวน้ระยะห่างใหม้ากเท่ากบัการ

ขดัน ้าตกปกติ หรือนอ้ยกวา่ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในประเทศท่ีเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือตา้น

สิทธิบตัรในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้พิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไปในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไป การผลิต การจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

Technology #2, Embodiment #2 

เหมาะส าหรับบ่อน ้าจริงเท่านั้น (ขา้งล่างตูป้ลา) ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองสูบน ้าโดยเวน้ระยะห่างใหม้ากเท่ากบัการ

ขดัน ้าตกปกติ หรือนอ้ยกวา่ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในประเทศท่ีเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือตา้น

สิทธิบตัรในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้พิเศษในทุกประเทศยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

http://www.algaescrubber.net/P6.jpg


สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไปในทุกประเทศยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไป การผลิต การจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

Technology #2, Embodiment #3 

เหมาะส าหรับบ่อน ้าจริงเท่านั้น (ขา้งล่างตูป้ลา) ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองสูบน ้าโดยเวน้ระยะห่างใหม้ากเท่ากบัการ

ขดัน ้าตกปกติ หรือนอ้ยกวา่ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในประเทศท่ีเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือตา้น

สิทธิบตัรในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้พิเศษในทุกประเทศยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไปในทุกประเทศยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไป การผลิต การจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

Technology #2, Embodiment #4 

เหมาะส าหรับบ่อน ้าจริงเท่านั้น (ขา้งล่างตูป้ลา) ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองสูบน ้าโดยเวน้ระยะห่างใหม้ากเท่ากบัการ

ขดัน ้าตกปกติ หรือนอ้ยกวา่ 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในประเทศท่ีเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือตา้น

สิทธิบตัรในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้พิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไปในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไป การผลิต การจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

Technology #8, Embodiment #1 

การควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อนัดบัแรกส าหรับเคร่ืองมือก าจดัสาหร่าย น ้าตก และการไหลยอ้นกลบั ดี

เยีย่มสมบูรณ์แบบส าหรับผูผ้ลิต ถา้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีดี โดยเฉพาะการควบคุมในหน่วยยอ่ยซ่ึงไม่

เหมาะส าหรับ DIY และตวัแทนจ าหน่าย DIY โดยเหมาะส าหรับผูผ้ลิตเท่านั้น กระบวนการดูแล

ตรวจสอบของเคร่ืองมือก าจดัสาหร่ายปรับเปล่ียนตามสภาพเวลาจริง เพื่อการกรองสูงสุด 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบพิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 



สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตผลิตภณัฑแ์บบทัว่ไปในประเทศท่ีเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือตา้น

สิทธิบตัรในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้พิเศษในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไปในทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถใชง้านไดก้บัใบอนุญาตตราสินคา้ทัว่ไป การผลิต การจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ส าหรับค าถามเพิ่มเติมโปรดเร่ิมตน้ในหวัขอ้ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ถงัน ้าหรือบ่อน ้า 
อากาศ 

ฝา LED 

สายไฟ 

ต าแหน่งถา้คุณ

ตอ้งการฟองอากาศ 

ต าแหน่งถา้คุณไม่

ตอ้งการฟองอากาศ 

ขยบัเอียงเพื่อให้

การไหลภายใน

ตะแกรงดีท่ีสุด 

การติดตั้งเคร่ืองบ าบดัน ้าชนิดแขวน HOGTM  และสาหร่ายบ าบดัน ้า UASTM 



เคร่ืองบ ำบัดน ำ้ชนิดแขวน 0.5 “Hang-On-Glass
TM

 0.5” 

สำหร่ำยบ ำบัดน ำ้ “Upflow Algae Scrubber
TM”

 

รุ่นแม่เหลก็ 

ส ำหรับกระจกควำมหนำไม่เกนิ ¼ นิว้ (2.5 มิลลเิมตร) 

รุ่นถ้วยดูด 

ส ำหรับกระจกทุกควำมหนำ 

ขอบคุณส าหรับการซ้ือเคร่ืองกรองซานตา โมนิกา้ (The Santa Monica Filtration) เคร่ือง

บ าบดัน ้าชนิดแขวน 0.5 (HOG.5 Hang-On-Glass) สาหร่ายบ าบดัน ้า (Algae 

Scrubber) ไม่วา่รุ่นแม่เหล็กหรือรุ่นถว้ยดูด เคร่ืองมือน้ีจะช่วยกรองน ้าจืดหรือน ้าเคม็ในตูป้ลาของคุณ 

ในส่วนของตวักรองช่วยใหคุ้ณขจดัสองส่ิงท่ีส าคญั คือ สาหร่ายและน ้าในตูป้ลา ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเจา้ของตู้

ปลาพบมากท่ีสุด โดยหลกัการท างานของสาหร่ายท่ีอยูภ่ายในตวักรองจะช่วยดูดกล่ิน และส่ิงสกปรกออก

จากน ้า ซ่ึงเป็นวธีิทัว่ไปของการกรองวธีิธรรมชาติในมหาสมุทร และทะเลสาบ 

 

ขนำดของตู้ปลำ : เคร่ืองบ าบดัน ้าชนิดแขวน 0.5 (HOG.5) น้ีถูกออกแบบเพื่อใชเ้ป็นตวักรองเดียวใน

ตูป้ลา ซ่ึงตอ้งให้อาหาร 1/2 ปริมาตรน ้าแขง็ ต่อวนัหรืออาหาร 5 ก า ต่อวนั หรือโนริสาหร่าย 5 

ตารางน้ิว (30 ตารางเซนติเมตร) ต่อวนั หรืออาหารป้ันเป็นรูปกลม 0.05 ออนซ์ (1.4 กรัม) ต่อวนั 

จ านวนของน ้าหรือขนาดตูป้ลาไม่ใช่ส่ิงส าคญั คุณสามารถใชเ้คร่ืองบ าบดัน ้าชนิดแขวน 0.5 (HOG.5) 

เพิ่มข้ึนเพื่อใหเ้ท่ากบัปริมาณจ านวนอาหารท่ีคุณไดใ้ห ้และท าความสะอาดเพียง 1 คร้ังเวลาเดิมเป็นประจ า

ทุกสัปดาห์ (1 คร้ังต่อสัปดาห์) หากคุณให้อาหารในปริมาณท่ีนอ้ย และตูป้ลามีขนาดเล็ก มนัยงัสามารถ

ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพียงแค่คุณติดตั้งเคร่ืองมือน้ีลงบนตูป้ลา โดยรุ่นแม่เหล็กสามารถติด

กบัตวักระจกท่ีมีความหนาไม่เกิน ¼ น้ิว (6.25 มิลลิเมตร) และรุ่นถว้ยดูดสามารถใชไ้ดก้บัทุกความ

หนาของกระจก 

 

ต ำแหน่งตัวกรอง : เคร่ืองบ าบดัน ้าชนิดแขวน 0.5 (HOG.5) สามารถวางไวข้า้งใตห้รือเหนือพื้นน ้า

เล็กนอ้ย ถา้คุณไม่ตอ้งการใหมี้ฟองอากาศใหว้างตวักรองน้ีเหนือพื้นน ้าเล็กนอ้ย โดยใหส่้วนบนสุด 1 น้ิว 

(2.5 เซนติเมตร) ของตวักรองอยูเ่หนือระดบัน ้า ถา้คุณตอ้งการใหมี้ฟองอากาศใหว้างตวักรองน้ีต ่าลงไป

อีกใหอ้ยูใ่ตพ้ื้นผิวน ้า ยิง่ถา้คุณวางต ่าจะยิง่ท  าใหเ้กิดการสะสมของอนุภาคมากข้ึน เพราะท าใหน้ ้าไหลผา่น

เขา้ไปในตวักรองมากข้ึน และการไหลของน ้าท่ีเพิ่มข้ึนก็จะไหลเวยีนภายในตูป้ลามากข้ึน และคุณยงั



สามารถติดตวักรองเพิ่มไดอี้กโดยเวน้ระยะห่างความกวา้งอยา่งนอ้ย 5 น้ิว (12.5 เซนติเมตร) โปรด

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ต าแหน่งของสายไฟของฝาปิดดา้นนอก HOG.5 (LEDs) อยูใ่นต าแหน่ง

ดา้นล่างไม่ใช่ดา้นบน 

 

ตัวจับเวลำ : แสงไฟของตวักรอง (LEDs) สามารถใชง้านไดถึ้ง 18 ชัว่โมง และควรปิดเพื่อประหยดั

พลงังานในแต่ละวนั แต่ไม่สามารถอยูไ่ดน้านถึง 24 ชัว่โมง เพราะมนัจะท าใหส้าหร่ายไม่เจริญเติบโต ตวั

กรองจะมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดคือ 18 ชัว่โมงต่อวนั และจะเจริญเติบโตข้ึนทึบบนตะแกรงสีขาว แต่คุณ

จะตอ้งเร่ิมจากชัว่โมงท่ีนอ้ยท่ีสุดต่อวนัจนกระทัง่มนัเร่ิมข้ึนทึบบนตะแกรง โดยควรเร่ิมท่ี 8 ชัว่โมงต่อวนั

ของสัปดาห์แรกและถา้ตรงกลางของตะแกรงเร่ิมไม่เป็นสีขาว ใหเ้พิ่มชัว่โมงทีละ 2 ชัว่โมงต่อวนัใน

สัปดาห์ถดัไป ถา้ตรงกลางของตะแกรงยงัทึบมากข้ึน อาจจะเพิ่มมากกวา่ 2 ชัว่โมงต่อวนั เป็นระยะเวลา 1 

สัปดาห์หลงัจากนั้น อยา่งไรก็ตามถา้ตรงกลางของตะแกรงเร่ิมเห็นเป็นจุดๆ ใหล้ดจ านวนชัว่โมงลง 2 

ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงคุณสามารถควบคุมการเจริญเติบโตได ้โดยการปรับเปล่ียนจ านวนชัว่โมงในแต่ละวนั 

ดงันั้นจุดสีขาว บริเวณตรงกลาของตะแกรงหมายถึง คุณตอ้งลดจ านวนชัว่โมงใหน้อ้ยลง ถา้ข้ึนทึบบน

ตะแกรงหมายถึงคุณควรเพิ่มจ านวนชัว่โมง (มากถึง 18 ชัว่โมงต่อวนั) จนพบจ านวนชัว่โมงท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดกบัตูป้ลา 

 

เคร่ืองสูบอำกำศ : สามารถสูบได ้1 ลิตรต่อนาที (0.04 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที) จะขบัฟองอากาศใหไ้หล

ไปสู่หนา้ตะแกรง โดยมนัจะดนัน ้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2 ในอากาศ) ผา่นตะแกรง ซ่ึงจะ

ท าใหส้าหร่ายภายในตวักรองเจริญเติบโต ควรให้เคร่ืองสูบอากาศท างาน 24 ชัว่โมงต่อวนั อยา่งไรก็ตาม

หากจ าเป็นคุณสามารถปิดได ้2-3 ชัว่โมง ถา้คุณวางตวักรองไวเ้หนือผวิน ้า น ้าจะพน่ออกมาจากรูดา้นบน 

ใหคุ้ณลดจ านวนปริมาณฟองอากาศลงโดยใชค้ลิปหนีบกระดาษรัดท่ออากาศหรือมดัเอาไว ้โปรดตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวา่ไดว้างเคร่ืองสูบอากาศไวเ้หนือตูป้ลาและเม่ือปิดปุ่มท างานน ้าจะไม่ไหลยอ้นออกมา 

 

กำรเตรียมตะแกรง : แมว้า่ไม่ใช่ส่ิงท่ีจ  าเป็น แต่ถา้คุณมีสาหร่ายภายในถงัน ้าหรือกระจก คุณสามารถถูมนั

บนตะแกรงเพื่อช่วยใหต้วักรองเจริญเติบโตเร็วข้ึน และเม่ือถูเสร็จใหล้า้งและท าความสะอาดตะแกรง อาจมี

สาหร่ายหลงเหลือติดอยูบ่นตะแกรงเล็กนอ้ย หากคุณไม่ก าจดัสาหร่ายออกจากตะแกรงใหห้มด มนัก็จะ

สามารถเจริญเติบโตต่อไปไดอี้ก และมนัก็จะกลบัมาส่งผลเช่นเดิม 

 



เสียง : คุณสามารถปรับเสียงไดโ้ดยการลดกระแสลม (โดยการรัดท่อพลาสติกขา้งหลงัเคร่ืองสูบอากาศ) 

และขยบัต าแหน่งตวักรองข้ึน หรือลงตามความเหมาะสม ท่อพลาสติกท่ีเป็นส่วนท่ีฟองอากาศไหลเขา้มา

ภายในตวักรองสามารถปรับไดโ้ดยการเล่ือนและตดัส่วนของท่อออก ยิง่ปิดท่อพลาสติกมาก เสียงก็จะลด

นอ้ยลง ในทางกลบักนัยิง่เปิดท่อพลาสติกมาก เสียงก็จะยิง่เพิ่มมากข้ึนและอากาศก็จะยิง่เพิ่มมากตามไปดว้ย 

อยา่งไรก็ตามตวักรองยิง่มีปริมาณฟองอากาศมากและขนาดใหญ่ยิง่ดี เพราะมนัจะท าใหส้าหร่ายในตวักรอง

เจริญเติบโตไดดี้กวา่ 

 

กำรปรับปริมำณฟองอำกำศ : ฟองอากาศจะออกมาจากท่อพลาสติกขา้งใตต้ะแกรง ตดัท่อตามแนวยาวและ

แนวขวางใหมี้รูปร่างขนาดเล็กท่ีพอยดืหยุน่ได ้โดยฟองอากาศจะไหลออกมาจากส่วนน้ี เม่ือติดตั้งตวักรอง

คร้ังแรกคุณจ าเป็นตอ้งสังเกตการไหลของฟองอากาศและปรับส่วนของท่อโดยการดนัข้ึนหรือดนัลงเล็กนอ้ย 

หรือสอดเขา้ไปขา้งใน เพื่อใหฟ้องอากาศไหลขา้มผา่นตะแกรง หลงัจากการปรับเรียบร้อยแลว้อาจจะยงัมี

บางส่วนท่ียงัเปิดกวา้งอยู ่คุณสามารถรัดปิดไดโ้ดยใชแ้หนบ คีม หรือใชน้ิ้วของคุณ และใชก้าวติดท่อกบัฝา

ซ่ึงจะท าใหย้ิง่ปิดรัดมากข้ึน คุณสามารถใชว้ธีิน้ีกบัตะแกรงทั้งหมด หรือวธีิอ่ืนๆ เพื่อใหฟ้องอากาศไหลตรง

ไปสู่อีกดา้นหน่ึงของตะแกรง อยา่งไรก็ตามการไหลของฟองอากาศไม่ใช่ส่ิงท่ีส าคญัเพราะการเจริญเติบโต

ของสาหร่ายจะปรากฎบนตะแกรง และจะไหลไปตามฟองอากาศ 

 

กำรปรับตะแกรง : ตะแกรงพลาสติกจะแนบติดไปกบัตวักระจกของตูป้ลาแต่อาจจะมีบางส่วนท่ีโคง้และ

แบนออก เน่ืองจากการขนส่งอาจจะท าใหบ้างส่วนโคง้งอและแบนได ้คุณสามารถดดัมนัไดโ้ดยการมว้นเขา้

หากระจก มนัก็จะสามารถกลบัมาติดตวัตูก้ระจกไดด้งัเดิม 

 

กำรท ำควำมสะอำดตัวกรอง : ตวักรองตอ้งท าความสะอาดทุกๆ 7-14 วนั รุ่นแม่เหล็กใหเ้อาส่วนขา้งนอก

ของตวักรอง (ส่วนของแสงไฟ) ออก และส่วนขา้งใน (ส่วนของตะแกรงออก) ให้ดึงข้ึน ส าหรับรุ่นถว้ย

ดูดใหเ้ล่ือนตวัถว้ยดูดทั้ง 2 ถว้ยออกจากกระจก และดึงส่วนขา้งในข้ึน ซ่ึงท่ออากาศจะถูกตดัขาดจากเคร่ือง

สูบอากาศและใหน้ าช้ินส่วนขา้งในไปช าระลา้งท าความสะอาดโดยใชแ้ปรงสีฟันขดัคราบสาหร่ายออกจาก

ตะแกรง ตวัฝา และท่ออากาศใหห้มด (คุณอาจจะตอ้งดดัเพื่อท าความสะอาดส่วนท่ีอยูภ่ายใน) และดดั

ตะแกรงเล็กนอ้ยและท าความสะอาดดา้นหลงัตลอดจนคราบสีด าออกทั้งหมด ยิง่คุณท าความสะอาดมากส่ิง

สกปรกก็จะยิง่ออกจากตูป้ลาของคุณ และตวักรองก็จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หลงัจากท าความสะอาด

ตะแกรงควรจะเป็นสีขาว และควรแปรงคราบสาหร่ายท่ีเกาะติดในตูป้ลาของคุณออกใหห้มด หลงัจากนั้นให้



วางตวักรองกลบัเขา้ไปในตูป้ลาเหมือนเดิม โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การไหลของฟองอากาศเป็นไปใน

ลกัษณะเดิม อาจปรับส่วนของท่อเล็กนอ้ยตามความตอ้งการ โดยอยา่ปล่อยใหต้ะแกรงแหง้ เพราะถา้คุณไม่

ใส่ตะแกรงกลบัเขา้ไปในตูป้ลาทนัทีจะท าใหต้ะแกรงมีน ้าขงั และสาหร่ายจะยงัคงอยู ่ซ่ึงมนัสามารถอาศยัอยู่

ในน ้าไดห้ลายวนัโดยปราศจากแสงหรือการไหลเวยีน 

 

ถา้ยงัไม่ถึงก าหนดเวลาท าความสะอาดตวักรอง แต่มีสาหร่ายเกิดข้ึนบนตูป้ลาและแสงไฟ LED ถูกปิดกั้น

จากตะแกรง ส าหรับรุ่นแม่เหล็กใหเ้ล่ือนตวักรองออกไปดา้นขา้งและใส่อนัใหม่แทน ส่วนรุ่นถว้ยดูดคุณ

ตอ้งเอาออกมาจากตูป้ลาและติดอนัใหม่เขา้ไปแทน ขนาดท่ีคุณเล่ือนตวักรองออกไปดา้นขา้ง ปลาและหอย

ทากจะช่วยกินสาหร่ายออกไป 

 

ถา้คุณไม่สามารถท าความสะอาดตะแกรงทุกๆ 14 วนั อาจจะท าใหน้ ้าขุ่นเล็กนอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามตูป้ลา

ของคุณจะยงัคงสะอาดอยู ่(ถึงแมคุ้ณไม่ไดท้  าความสะอาดมนั) หากคุณลืมหรือไม่สามารถท าความสะอาด

ตวักรอง ก็จะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อตูป้ลา ถา้คุณทิ้งไวห้ลายสัปดาห์และน ้าเร่ิมขุ่น คุณสามารถปล่อยให้

มนัท าความสะอาดดว้ยตวัของมนัเอง (ซ่ึงในท่ีสุดมนัก็จะกลบัมาสะอาดโดยปกติ) หรือคุณอาจใชถ่้านกมั

มนัตช์นิดเกล็ดชัว่คราว (GAC) หรือตวักรองฟองน ้า ซ่ึงมนัจะใชเ้วลาท าความสะอาดภายใน 1 วนั 

 

อุปกรณ์จ่ำยไฟ ( Power Supply) อย่ำวำงอุปกรณ์จ่ำยไฟหรือ LEDs ไว้ในน ำ้ และห้ำมเปียกน ำ้ 

เม่ือ LEDs ท างานจะใชพ้ลงังาน 7 วตัต ์และใชจ้  านวนโวลตต์ ่าซ่ึงช่วยใหคุ้ณประหยดัพลงังาน ตวักรอง

จะมากบัอุปกรณ์จ่ายไฟซ่ึงท างาน 210-220 โวลต ์แหล่งจ่ายไฟน้ีจะแปลงค่า 110-120 โวลต ์เป็น

จ านวนโวลตท่ี์ต ่าและประหยดั ตวัปลัก๊เป็นแบบ 120 โวลต ์(USA) ถา้คุณตอ้งการตวัปลัก๊ชนิดอ่ืนให้

ใชต้วัแปลงหวัปลัก๊ (สามารถหาซ้ือไดท่ี้ร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ตกแต่งบา้น หรือ

ตามเวบ็ไซดอ์อนไลน์) โดยติดตวัแปลงเขา้กบัตวัปลัก๊ ถา้อุปกรณ์จ่ายไฟร้อนใหน้ าไปผึ่งอากาศ (อยา่วาง

ส่ิงของไวบ้นอุปกรณ์จ่ายไฟ) มนัจะท าให้เยน็ลงและคุณสามารถติดไวบ้นก าแพง โดยใชต้ะปูแขวนหรือติด

เทปสองหนา้หรือแขวนไวบ้นสายไฟของมนัเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทไหลผา่นได ้

 

ขอแนะน า ใหใ้ชป้ลัก๊ GFCI ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านขายอุปกรณ์ตูป้ลา ฮาร์ดแวร์ อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ตกแต่งบา้น หรือตามเวบ็ไซดอ์อนไลน์ 

 



กำรเปลีย่นหลอดไฟ ส าหรับ LEDs ไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนหลอดไฟใหม่ 

 

กำรท ำควำมสะอำดรำย 6 เดือน อาจจะท าใหปู้นขาวหรือกรดคาร์บอเนตการในตวักรองเจริญเติบโตชา้ลง

ภายในระหวา่งปี แมว้า่กรดคาร์บอเนตจะดูเหมือนสาหร่ายแกมเขียวหรือน ้าตาล คุณก็จะทราบวา่มนัคือกรด

คาร์บอเนตเพราะมนัไม่สามารถแปรงออก ดงันั้นทุกๆ 6 เดือนหลงัจากการท าความสะอาดปกติ คุณ

สามารถใชน้ ้าส้มสายชูเพื่อก าจดักรดคาร์บอเนตออก 

 

*กำรเปลีย่นน ำ้ ถา้คุณเปล่ียนน ้าจะช่วยลดปริมาณกรดไนเตรด  กรดฟอสเฟส หรือสาหร่าย ในอุปกรณ์

สาหร่ายบ าบดัน า้ (UAS) หรืออาจจะถูกขจดัออกไปหมด เม่ือสาหร่ายโตข้ึนมนัจะใชก้รดไนเตรด กรด

ไนตริก กรดฟอสเฟส แอมโมเนีย/แอมโมเนียม ธาตุเหล็ก คาร์บอนไดออกไซด ์และสารอ่ืนๆในการ

เจริญเติบโต ดงันั้นส่ิงเหล่าน้ีเป็นแค่ส่วนประกอบของการเจริญเติบโตท่ีท าใหส้าหร่ายเจริญเติบโตเพียงพอ 

และท าหนา้ท่ีเป็นตวักรองให้คุณ เปรียบเทียบกบัปริมาณสารอาหารท่ีคุณใหใ้ส่ลงไปในถงั (นัน่คือสาเหตุวา่

ท าไม สาหร่ายบ าบดัน ้า (UAS) ถึงมีปริมาณจ านวนอาหารในแต่ละวนัเท่ากนั) อยา่งไรก็ตามตวักรองน้ี 

(สาหร่ายทัว่ไป)ไม่ไดส้ังเคราะห์แคลเซียม ภาวะท่ีเป็นด่าง แมกนีเซียม หรือธาตุโลหะ ดงันั้นถา้คุณ

ตอ้งการลดหรือขจดัสารภายในน ้าคุณตอ้งใส่แคลเซียม ภาวะท่ีเป็นด่าง แมกนีเซียม ธาตุโลหะ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั

น ้าท่ีตอ้งการจะเปล่ียน โดยตูป้ลาน ้าจืดอาจจะตอ้งรักษาสภาวะความเป็นด่าง (ความกระดา้งของน ้าใหค้งท่ี) 

ซ่ึงสามารถเติมน ้าประปาเพื่อปรับสภาวะของน ้าใหส้มดุล 

 

ขนำด : ขนาดฝาแต่ละอนั กวา้ง 5 น้ิว x สูง 6 5/8 น้ิว x หนา 6 น้ิว (กวา้ง 12.7 ซม.x สูง 16.8 

ซม.x หนา 12.5 ซม.) ตวัถว้ยดูดถึงบริเวณขา้งนอกฝากวา้ง LED สูง 1 3/8 น้ิว (3.4 ซม.) x 

กวา้ง 2 3/4 น้ิว (6.8 ซม.) ถึงบริเวณฝาฟองอากาศดา้นใน สายไฟจากตวัปลัก๊ถึงตวักรองยาว 10’ (3 

เมตร) และท่ออากาศยาว 3’ (9 เมตร) 

 

กำรรับประกนั :  เคร่ืองมือบ าบดัน า้ชนิดแขวน (HOG.5) รับประกนัภายใน 10 วนัในส่วนท่ีเป็น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไดแ้ก่ อุปกรณ์จ่ายไฟ สายไฟ LEDs และปลัก๊ไฟ ซ่ึงจะรับประกนัโดย

การเปล่ียนช้ินใหม่หรือการซ่อมแซมเท่านั้น โดยจะไม่มีการคืนเงินรับประกนั ค่าใชจ่้ายในการขนส่งจะ

ครอบคลุมเฉพาะภายในสหรัฐอเมริกา โดยเราจะช าระค่าขนส่งคืนใหคุ้ณ ส าหรับนอกสหรัฐอเมริกาอาจจะมี



ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมทั้งน้ีคุณจะตอ้งส่งตวักรองและอุปกรณ์ทั้งหมดกลบัคืนมาใหเ้รา และทางเราจะจดัส่งตวั

ใหม่ไปใหคุ้ณ 

 

กำรรับประกนัครอบคลุมกำรซ่อมแซมและกำรเปลีย่นช้ืนใหม่เท่ำน้ัน และจะไม่รับผดิชอบในส่วนของปลำ

หำกสูญหำย ควำมเสียหำยทีเ่กดิจำกบุคคล ทรัพย์สิน ควำมเสียหำยทีเ่กดิจำกอุบัติเหตุ หรือผลกระทบทีเ่ป็น

ผลจำกกำรใช้ในทำงทีผ่ดิวธีิ กำรรับประกนัและกำรแก้ไขเป็นไปในกำรเจรจำ กำรเขียน กำรแสดงออก หรือ

กำรกล่ำวเป็นนัย เรำปฎิเสธกำรรับประกนัที่ท ำให้เกดิกำรสูญเสียก ำไร เวลำ ควำมเป็นมิตร กำรท ำลำย

อุปกรณ์/ทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยของสัตว์ ต้นไม้ ถังน ำ้ หรือตู้ปลำ ที่เกีย่วข้องกบัช้ินส่วนอุปกรณ์ เรำไม่

รับผดิชอบของที่เสียหำยจำกอุบัติเหตุหรือทีม่ีผลกระทบมำจำกกำรแตกหัก กำรเปลี่ยนอุปกรณ์ทรัพย์สิน

ค่ำใช้จ่ำยของอุปกรณ์ทีต้่องท ำซ ้ำหรือชดเชย รวมทั้งสัตว์และต้นไม้ 

 

ส าหรับรายละเอียดวธีิใช ้ตวัอยา่งการใช ้ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ และรูปภาพหลงัการใชต้วักรอง :  
www.AlgaeScrubber.net 

ส าหรับตวักรองหรือส่วนอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

www.Santa-Monica.cc  

 

http://www.algaescrubber.net/
http://www.santa-monica.cc/

