
ตวัอยา่งไฟล์ที่จดัเตรียมก่อนสง่มาให้ http://www.webUB.com เพื่อจดัท าเว็บไซต์ 
 

Template 

website: http://www.sprinklerhome.com 

 

หนา้แรก, บรกิาร, ราคา, ผลงาน,  สนิคา้, FAQ, ตดิตอ่เรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ้หา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.sprinklerhome.com/


ตวัอยา่งไฟล์ที่จดัเตรียมก่อนสง่มาให้ http://www.webUB.com เพื่อจดัท าเว็บไซต์ 
 

หนา้แรก 

เนือ้หา 

รับตดิตัง้สปรงิเกอร ์รดน ้าอตัโนมัต  ิ

ฝนตกบา้ง! ท าใหต้น้ไมใ้บเหลอืง ตดิตัง้กบัเราใบเขยีวสดใส 

 

ระบบสปรงิเกอร ์รดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมัต ิใครก็ท าได!้ หากอยากท าครัง้เดยีวใหง้านจบ ไมม่ปัีญหาตามมาทหีลงั ท าทัง้ทตีอ้ง

ท าใหด้ ีๆ เลยครับ ท ากบัผูรู้ล้กึ รูจ้รงิ มผีลงานมาการันต ีจะดกีวา่ไหมครับ ^___^ 

Background 

อยากใหใ้ช ้พืน้หลงัเป็นรูปนี ้และตามไฟลท์ีแ่นบมา (zip) 

- หากมปุ่ มกด Like แลว้มหีนา้คนทีไ่ดก้ดปุ่ มดว้ย 
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บรกิาร 

เนือ้หา 

บรกิาร (Services) 

      เราเป็นวศิวกร พว่งดว้ย ป.โท นดิา้ (NIDA) รับปรกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ ซอ่ม ระบบ

สปรงิเกอรร์ดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมตั ิระบบพน่หมอก ไฟสนาม เรามคีวามเชีย่วชาญเรือ่ง

ระบบรดน ้าอตัโนมตั ิตดิตัง้แลว้ปิดใหจ้บงานไดท้ันท ีไมม่ปัีญหาจกุจกิใหก้ลบัมากวนใจ 

เพราะเราค านวนการใหน้ ้าตน้ไม ้คดัเลอืกวัสดทุีด่มีคีณุภาพ ตามมาตรฐานสากล เพือ่

หมูบ่า้นชัน้น าของไทย เชน่ Land & House, Quality House, AP, Property Perfect, SC Asset, 

Pruksa, Sansiri etc. พรอ้มดว้ยทมีชา่งมอือาชพี นอกจากตดิตัง้บา้นเดีย่วแลว้ เราพรอ้ม

ออกแบบใน สวนหยอ่ม โครงการหมูบ่า้น ไร ่สวน ทั่วประเทศ  

 

ขอบเขตการตดิต ัง้ 

การเดนิไฟฟ้าเขา้ตูค้วบคมุ เราจะใชไ้ฟฟ้ารว่มกบัปั้มน ้าบา้น 

ขดุดนิเพือ่วางทอ่ และอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นแลว้กลบดนิใหเ้สมอืนสภาพเดมิมากทีส่ดุ 

ทดสอบการท างานทกุหวัสปรงิเกอร ์

สอนการใชง้าน บ ารงุรักษา อปุกรณ์ทกุตวั 

เขา้ตรวจสอบการท างาน หลงัจากสง่มอบงานแลว้ 

 

รบัประกนั 

การตติตัง้: 1 ปี 

อปุกรณ์: ขึน้อยูก่บัโรงงานผูผ้ลติ 

 

Background 

ใชไ้ฟล ์bg_service.jpg 
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ผลงาน 
 

 

สปันงา (คณุยง้) : ธาราฟ้าใส 

 

บา้น ผกก.ธรีะ (ซอ่มสปรงิเกอร)์ 

 

หมูบ่า้นวนิดม์ลิ Windmill บางนา (คณุจัว้) 

 

บา้นมัณฑนา พระราม 9-ศรนีครนิทร ์คณุปอนด ์: LH 

 

casa ville รังสติ คลองสอง (คณุใหม)่ : Q House 

ผลงานอืน่ ๆ ตามไฟล ์zip 

 

 

http://www.sprinklerhome.com/%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2_(%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87)___%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AA-3409-17/
http://www.sprinklerhome.com/%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C__%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2__%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9C%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0_(%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)-3390-17/
http://www.sprinklerhome.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_windmill_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5_Windmill_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2_(%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7)-3397-17/
http://www.sprinklerhome.com/%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89__%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_9_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C___LH-3396-17/
http://www.sprinklerhome.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89_casa_ville___casa_ville__%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C_casa_ville_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87_(%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)___Q_House-3395-17/
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สนิคา้ 
 

 

Hunter X-Core เครือ่งควบคมุการรดน ้าอัตโนมัต ิ

X-Core เป็นตูค้วบคมุระบบรดน ้าอัตโนมัตทิีเ่หมาะส าหรับระบบทีม่ขีนาดเล็ก เชน่ ทีพั่กอาศัย.. 

 
Hunter วาวลว์ไฟฟ้า (Solenoid valve) 
วาลว์ไฟฟ้ารุน่  PGV มขีนาดทางน ้าเขา้ทางน ้าออกใหเ้ลอืกใชง้าน 3 ข.. 

 
สปรงิเกอร ์Hunter Spray Pop-up PSU04 + Nozzle 
Pop-Up Spray Sprinkler รุน่มาตรฐาน ฉีดน ้าแบบพน่ฝอย ใชต้ดิตัง้กับงานรดน ้าท่ัวไป เหมาะส าหรับ
สนามหญา้ขน.. 

 
Hunter MINI-CLIK 
เครือ่งตรวจจับน ้าฝน เมือ่ฝนตกสปรงิเกอรก็์จะไมท่ าการรดน ้า 

 

 

 

 

 

http://shop.sprinklerhome.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Hunter_X-Core_2-8%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://shop.sprinklerhome.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2_Solenoid_valve_Hunter
http://shop.sprinklerhome.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_Hunter_PS_Ultra_Pop_up_spray
http://shop.sprinklerhome.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%99_rain_sensor_hunter_mini_clik
http://shop.sprinklerhome.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Hunter_X-Core_2-8%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://shop.sprinklerhome.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2_Solenoid_valve_Hunter
http://shop.sprinklerhome.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_Hunter_PS_Ultra_Pop_up_spray
http://shop.sprinklerhome.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%99_rain_sensor_hunter_mini_clik
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FAQ 
ควรตดิตัง้สปรงิเกอรต์อนไหนดทีีส่ดุ? 

ตอนทีป่ลกูไมด้อก ไมพุ้ม่ ไมรั้ว้ ตน้ไมใ้หญ ่เสร็จแลว้ แตย่ังไมไ่ดป้หูญา้ จะดทีีส่ดุ 
 
หากโครงการจัดสวนและปหูญา้มาใหแ้ลว้จะตดิตัง้สปรงิเกอรไ์ดไ้หม? 

ไดค้รับ โดยทางเราจะพยายามขดุดนิเพือ่ฝังทอ่ใหน้อ้ยทีส่ดุ และหากรอบตัวบา้นหรอืรมิรัว้มไีม ้
พุม่เพือ่ซอ่นทอ่ได ้เราก็จะซอ่นไวด้า้นหลังเพือ่ลดความบอบช ้าของสวน 

 
หากจ าเป็นตอ้งขดุสนามหญา้จรงิ ๆ ใชเ้วลานานไหม กวา่สวนจะกลับมาเหมอืนเดมิ? 

ประมาณ 1-2 เดอืนครับ 
 
ปกตวิางสปรงิเกอรไ์วท้ีไ่หน? 

สว่นมากจะวางชดิตัวบา้นหรอืรมิรัว้ เราจะหลกีเลีย่งการวางสปรงิเกอรไ์วก้ลางสวน เพือ่ใหส้วน
แลดสูวยงาม 

 
เคยตดิตัง้จากทีอ่ืน่แลว้ แตน่ ้ากระจายไมแ่รง หรอืหัวสปรงิเกอรไ์มค่อ่ยโผลเ่หนอืดนิ ตอ้งท าอยา่งไร
ด?ี 

อาจจะตอ้งรือ้และเดนิระบบใหมทั่ง้หมด โดยตน้เหตทุีส่ปรงิเกอรท์ างานไมเ่ป็นตามทีเ่ราตอ้งการ 
เกดิจากไมไ่ดค้ านวนจากผูเ้ชีย่วชาญ เลยเลอืกวสัด-ุอปุกรณ์ไมเ่หมาะสมจนเกดิปัญหาทีเ่ราไม่
คาดคดิ หากใชบ้รกิารกับ SprinklerHome.com เรามกีารวางแผน ค านวน เพือ่เลอืกอปุกรณ์ทีใ่ช ้

งานไดด้แีละทนทาน อปุกรณ์ทีค่ัดสรรมาแตล่ะตัวไดรั้บ มาตรฐาน CE RoHS และอปุกรณ์ทกุตัว 
ขอ้ตอ่ทกุชิน้ผา่นการทดสอบจากทมีงาน SprinklerHome.com กอ่นน าไปตดิตัง้ใหก้ับลกูคา้ 

 
สปรงิเกอรห์ัวแบบฝังดนิ (Pop-up Sprinkler) คอือะไร? 

สปรงิเกอรจ์ะซอ่นไวใ้ตด้นิเวลาทีไ่มไ่ดร้ดน ้า ในทางตรงกันขา้มหากรดน ้า หัวสปรงิเกอรจ์ะโผล่
ขึน้มาเหนอืดนิ 

 
ตดิตัง้แตห่ัวแบบฝังดนิ (Pop-up Sprinkler) อยา่งเดยีวไหม? 

ไมค่รับ หัวสปรงิเกอรข์องเรามหีลายแบบ ขึน้อยูก่ับพืน้ทีส่วนและชนดิตน้ไมข้องลกูคา้ 
 
เมือ่ตดิตัง้แลว้แรงดันไฟฟ้าทีใ่ชเ้ป็นอันตรายกับคนทีเ่ดนิในสวนไหม? 

ไฟฟ้าที่ใ่ชจ้ะแปลงจากไฟฟ้า 220vac เป็น 24vac ท าใหส้บายใจเรือ่งไฟฟ้าไดเ้ลยครับ 
 
หากไฟดับ เราตอ้งมาตัง้โปรแกรมในเครือ่งตัง้เวลาใหมไ่หม? 

ไมต่อ้งตัง้โปรแกรมใหม ่เพราะภายในเครือ่งมแีบตเตอรรีส่ ารอง เพือ่เก็บคา่โปรแกรมทีไ่ดต้ัง้ไว ้
ชัว่คราว 

 
รับประกันอยา่งไร? 

การรับประกันเราแบง่เป็น 2 สว่น 
1. การตดิตัง้ : 1 ปี เชน่ ทอ่ร่ัว ซมึ... 
2. อปุกรณ:์ ตามโรงงานผูผ้ลติ (โดยปกตจิะมสีตกิเกอรรั์บประกันทีต่ัวสนิคา้) 

 
เมือ่ลกูคา้จา่ยเงนิครบแลว้จะเงยีบหายไหม? 

หลังจากเราท างานเสร็จและรับเงนิทัง้หมดแลว้ ประมาณ 1-2 เดอืน เราจะกลับไปตรวจสอบวา่
ระบบท างานปกตดิไีหมครับ 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
http://www.rohsguide.com/


ตวัอยา่งไฟล์ที่จดัเตรียมก่อนสง่มาให้ http://www.webUB.com เพื่อจดัท าเว็บไซต์ 
 

 

ตดิตอ่เรา 

 

SprinklerHome.com 

สาขาที ่1 

หมูบ่า้น INIZIO (L&H) หมูท่ี ่1  

ถ.เลยีบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี12120 

สาขาที ่2 

หมูบ่า้นช.รุ่งเรอืง 6 (Cho Rung Rueang Village 6) 

ถ.บางกรวย-ไทยกรวย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110 

TEL: O87 - l23 - 8373 (24 ชัว่โมง) คณุนัฐ 

E-MAIL: 

support[at]sprinklerhome.com 

sprinklerhome[at]gmail.com 

Line ID: NuttWeb 

 

WEBSITE: www.sprinklerhome.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/sprinklerhome 

INSTAGRAM: instagram.com/sprinklerhome 

YOUTUBE: youtube.com/user/SprinklerHome 

http://line.me/ti/p/~nuttweb
http://www.sprinklerhome.com/
http://www.facebook.com/sprinklerhome
https://instagram.com/sprinklerhome
https://www.youtube.com/user/SprinklerHome
http://www.sprinklerhome.com/img/map_sprinklerhome_com_750.jpg?v=1

