
Note: dimensions are nominal and may vary within the range of manufacturing tolerances. 

PRODUCT DIMENSIONS

ACACIA-E  

ภาพแสดงขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มิลลิเมตร) ของสุขภัณฑ์
Unit : mm

หมายเหตุ: ขนาดของสุขภัณฑ์ อาจจะผันแปรอยู่ในระดับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของกระบวนการผลิตที่ยอมรับได้

พื้นสำเร็จ

ผน
ังส

ำเ
ร็จ

ท่อน้ำดี

ขอบคุณที่เลือกใช้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ด สุขภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานโลก เพื่อช่วยให้การติดตั้งดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย โปรดอ่านคู่มือการ

ติดตั้งให้เข้าใจเสียก่อน ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้ง ควรระมัดระวังในการเอาสุขภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุและควรตรวจสอบความเรียบ

ร้อยของสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง แล้วจึงเริ่มลงมือติดตั้งจริง.

ควรทำตามขั้นตอนการติดตั้งด้วยความระมัดระวัง และสอดคล้องกับความเหมาะสมของพื้นที่บริเวณที่จะทำการติดตั้ง และมาตรฐานของตัวอาคาร

เครื่องมือติดตั้งที่แนะนำ

มีดฉาบ ประแจเลื่อน
สารอุดรอยรั่วหรือ

รอยต่อของท่อน้ำ

เลื่อยตัดเหล็ก

ตลับเมตร

ประแจจับท่อ สว่าน เครื่องวัดระดับน้ำ

คีมปากคีบ

ไขควงปากแฉก ไขควงปากแบน

Putty Knife

Pipe Wrench

Drill Level

Adjustable Wrench Piumber’s Putty

Hacksaw

Tape MeasureChannel Lock Pliers

Phillips Screwdriver Regular Screwdriver

or Caulking

ALL INSTALLATION PROCEDURES MUST COMPLY IN STRICT ACCORDANCE WITH APPLICABLE LOCAL PLUMBING AND BUILDING CODES

RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS

พื้นสำเร็จ
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  Thank you for selecting our products which have been the benchmarks of fine quality for years.To help ensure that the installation
Process will proceed smoothly, please read these instructions carefully before you begin.  Also review the recommended tools and
materials list, carefully unpack and examine your new plumbing fixture.

Installation Manual

VORTAX OP TOILET  2.6/4L.
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คู่มือการติดตั้ง

        ( TF-2007 )



PIPING PREPARATION AND CONNECTING WASTE AND WATER SUPPLY VALVE

Unit: mm

WATER SUPPLY PIPE : Connecting size       ”O
WASTE PIPE (Fig.1.1) : Size 4” (PVC. pipe class 8.5 or a   

            

AIR VENT : Size not smaller than    1  ” and must O

ท่อน้ำดี : เกลียวในที่จุดต่อขนาด        นิ้วO

ท่อระบายอากาศ : ขนาดไม่น้อยกว่า          นิ้ว และควรแยกออกจากท่อน้ำทิ้ง

ของโถส้วมโดยตรง

1     1  O

จัดเตรียมระบบสุขาภิบาล และการติดตั้งท่อน้ำทิ้ง และวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

-2
1  -2

1  -    2
1  -2

 

 

 

 INSTALL THE STRUT BY WALL FIXING
2.1 Install the strut plate with wall at the assigned location. 
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The figure show side view

 of the hole depth 

2.2 To punch the location assignment and fixing the strut plate at the wall.  

*

การติดตั้งตัวสตรัทกับผนัง

กำหนดจุดติดตั้งแผ่นรองสตรัทกับผนัง 2 จุด ในทิศทางตรงข้าม ดังภาพ.

เจาะรู ณ จุดที่ทำเครื่องหมายดังภาพ และติดตั้งชุดสตรัทกับผนัง

ภาพตัดขวางแสดงความลึก

ของรูที่เจาะกับผนัง

พื้นสำเร็จ
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พื้นสำเร็จ

ท่อน้ำทิ้ง

 

 

 

 

210
 mm

.
210

 mm
.

4”

Unit: mm

per 100 cm. 

            WASTE PIPE (Fig.1.2) : Size 4” (PVC. pipe class 8.5 or a  

            

per 100 cm. 

            

ท่อน้ำทิ้ง (ภาพ.1.2) : ขนาด 4 นิ้ว (ท่อพีวีซี 8.5 หรือท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ภายใน 102 มม. ณ จุดต่อกับหน้าแปลนโถส้วม) โดยปลายท่อน้ำทิ้งต้องเสมอ

กับพื้นสำเร็จเพื่อประกอบกับข้อต่อท่อน้ำทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไม่หลุดหลวมป้องกัน

การเกิดกลิ่นที่อาจมีได้, ความลาดเอียง 2 ซม.ต่อความยาวท่อ 100 ซม.

regular pipe with an internal diameter of 102 mm.) at the    

            connecting point with the toilet and a gradient of 2 cm.    

     

regular pipe with an internal diameter of 102 mm.) at the 

            connecting point with the toilet and a gradient of 2 cm. 

     

connected directly to the waste pipe.

ท่อน้ำทิ้ง (ภาพ.1.1) : ขนาด 4 นิ้ว (ท่อพีวีซี 8.5 หรือท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ภายใน 102 มม. ณ จุดต่อกับหน้าแปลนโถส้วม) โดยปลายท่อน้ำทิ้งต้องเสมอกับ

พื้นสำเร็จเพื่อประกอบกับข้อต่อท่อน้ำทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไม่หลุดหลวมป้องกัน

การเกิดกลิ่นที่อาจมีได้, ความลาดเอียง 2 ซม.ต่อความยาวท่อ 100 ซม.



Set properly the VC.on the floor, mark the fixing hole 90 ํ into the floor. 

นำโถส้วมวางตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ จากนั้นกำหนดตำแหน่งการเจาะรูยึด

ที่ด้านข้างของโถส้วมให้ดูระยะจากภาพที่ 3.1 และ 3.2 แล้วนำโถส้วมออก.

 กำหนดตำแหน่งติดตั้งโถส้วม
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FLOOR FIXING SET INSTALLATION

Using 10 mm.    masonry drill bit, drill the  
 floor to connect the floor fixing set, follow 
the dimensions shown in the figures. 
ใช้ดอกสว่านขนาด 10 มม. เจาะรูที่พื้นสำหรับยึดตัวโถส้วม
กับพื้นตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ (ตามภาพ)

พื้นสำเร็จ

ดอกสว่าน

CUTTING GUIDE ROUGHING-IN 305 mm. 
กรณีระยะท่อน้ำทิ้งมาตรฐาน 305 มม. (แบบลงพื้น)

Plastic Cover
ฝาครอบพลาสติก

แผ่นยางรอง
Rubber

Shows the connect before cutting. 
ภาพแสดงข้อต่อน้ำทิ้งก่อนตัด

Shows the original connect (VP-JT43) after cutting. 
ภาพแสดงข้อต่อน้ำทิ้ง (VP-JT43) ที่ตัดเรียบร้อยแล้ว.

Cutting of the waste connector as the figures. 
ตัดข้อต่อน้ำทิ้งให้ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้ ดังภาพ.

Cutting of rod the connector as the figures shown. 
ตัดแกนสตรัทให้ได้ขนาดตามภาพ.

110
 mm.380

 mm.

40 mm.

122 mm.

190 mm.

For connector for (VP-JT43) follow the dimension shown in the figures 3.1 
For connector for (VP-3815) follow the dimension shown in the figures 3.2 
and mark the location to be drilled. 



 

 

 
 

The figures shown the rod of strut with waste connector.  

INSTALL THE ROD WITH THE PLATE STRUT AND TOGETHER WITH WASTE CONNECTOR  

กรณีระยะท่อน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน 305 มม. (แบบลงพื้น)

C = ระยะการตัดข้อก้านสตรัท

A = ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำทิ้งถึงผนังสำเร็จ

B = ระยะการตัดของข้อต่อน้ำทิ้ง 

กรณีระยะ “ A ” น้อยกว่า 305 มม. แต่ไม่ต่ำกว่า 265 มม.
B =  40 - (305 - A)
C = 110 + (305 - A)

กรณีระยะ “ A ” มากกว่า 305 มม.แต่ต้องไม่เกินกว่า 325 มม.
B =  40 + (A - 305)
C = 110 - (A - 305)

 ระยะ “A” น้อยกว่า 265 มม.ไม่สามารถติดตั้งได้ 
 ระยะ “A” มากกว่า 325 มม.ช่องว่างด้านหลังถังพักน้ำ 

หมายเหตุ :

A = Length to trap way dimension to the wall. 
B = Length of the connector to cut out. 
C = Length of rod the connector to cut out. 

In case length of “A” is less than 305 mm. 

B = 40 - (305 - A) 
C = 110 + (305 - A) 
In case length of “A” is greater than 305mm. 

C = 110 - (A - 305) 
B = 40 + (A - 305) 

Remark :    

Length of “A” is greater than 325 mm.big space will     
occured from wall to tank. 

ภาพแสดงการขันยึดก้านสตรัทกับข้อต่อน้ำทิ้ง. 

ติดตั้งก้านสตรัทกับแผ่นสตรัท และข้อต่อน้ำทิ้ง ดังรูป.

HEX 14 mm.

CUTTING GUIDE ROUGHING-IN IS NOT ON 305 mm. 

แผ่นยางรอง
Rubber

Plastic Cover
ฝาครอบพลาสติก

พื้นสำเร็จ

ผน
ังส
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ร็จ It shows the connect 

ภาพแสดงข้อต่อน้ำทิ้งก่อนตัด 

The figures beside shown the rod of 
strut installation.
ภาพด้านข้างแสดงการติดตั้งก้านสตรัท

ข้อต่อน้ำทิ้ง

แผ่นสตรัท

แกนสตรัท

พื้นสำเร็จ
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190
250
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210

180

305

Length of “A” is less than 265mm.can’t do the installtion.    

but not lower than 265mm. 

but not over than 325mm. 

before cutting.

C

มากขึ้น 



After the above installation, check level of the toilet. 

หลังจากติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วทำการวัดระดับน้ำซ้าย-ขวาให้เท่ากัน

FIX THE TOILET / CHECK LEVEL การติดตั้งตรวจระดับน้ำและการยึดโถส้วม

Fix the toilet with the floor by using the screw with the floor fixing set. 

ยึดโถส้วมกับพื้นห้องน้ำ ด้วยอุปกรณ์ยึดพื้น
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INSTALLATION THE PLASTIC CONNECTOR INTO THE WALL (P-TRAP) 
การติดตั้งข้อต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับผนังและโถส้วม
Insert the plastic connector into the waste pipe on the wall up to protruding lenght of 325 mm. as shown in figures 6.3 
(NOTE : If necessary, apply PVC cement solvent (not supplied) around the end tip of plastic connector to be fitted with
the waste pipe to strengthen the connection joint between waste pipe and plastic connector.) 

Move the VC. into the wall to connect with the waste connector,lift a little bit of VC. and the base to cover floor fixing  
 set, then side the VC. to install with the waste connector ensuring that the waste connector is firmly attached through
the VC. trap way. 

นำข้อต่อ ท่อน้ำทิ้งสวมเข้ากับผนัง โดยให้ข้อต่อ ยื่นออกมาจากผนังให้ได้ระยะ 325 มม. (ตามภาพที่ 6.3) แล้วใช้น้ำยาพีวีซีเชื่อมติด
ข้อต่อน้ำทิ้งกับผนังให้แน่น

เลื่อนโถส้วมเข้าหาผนัง เพื่อประกอบเข้ากับข้อต่อน้ำทิ้ง ยกโถส้วมขึ้นเล็กน้อยให้ฐานของโถส้วมครอบตัวอุปกรณ์ยึดโถส้วม เลื่อนตัวโถส้วม  

เข้าหาข้อต่อน้ำทิ้ง ให้ข้อต่อน้ำทิ้งสวมเข้ากับโถส้วมอย่างมั่นคงแข็งแรง

 

The figures shows the installed waste
connector with the toilet.
ภาพตัดขวางแสดงลักษณะการติดตั้งข้อต่อท่อ
น้ำทิ้ง กับโถส้วม

 

TOILET INSTALLATION การติดตั้งโถส้วม

Little bit toilet pan lifting and try to
connect trap way with waste connector.
ยกโถส้วมขึ้นเล็กน้อยให้ฐานของโถส้วมลอยขึ้น
ขึ้นแล้วครอบตัวอุปกรณ์ยึดโถส้วม (ดังรูป)

Toilet pan moving to waste
connector as figures attached.
เลื่อนโถส้วมเข้าหาตัวข้อต่อน้ำทิ้ง 

(ดังรูป)

325 6.3



ASSEMBLE THE TANK ติดตั้งสายน้ำดีกับโถส้วม

Attach the water supply hose properly to

Note :
Drain out water from pipe before fixing stop valve and water supply house.  
หมายเหตุ : ควรเปิดน้ำไล่สิ่งสกปรกในท่อก่อนติดตั้งวาล์วเปิด-ปิด และสายน้ำดี

6

FINISH THE TOILET  ประกอบชุดฝารองนั่งและยาแนวซิลิโคน

Install the seat & cover according to seat & cover installtion manual.

Apply a silicone putty along the intersecting edge of the toilet base
and floor, ensuring a complete seal.

ประกอบชุดฝารองนั่ง ให้ดูจากคู่มือการติดตั้งฝารองนั่ง

ยาแนวด้วยซิลิโคนรอบฐานโถส้วมโดยรอบ

Notes :
อุปกรณ์ยาแนว (ซิลิโคน) ไม่ได้จัดให้

silicone not supplied in the packaging.
หมายเหตุ :

In order to completed the installation, Please apply white cement

โถส้วมอาจมีการโยกคลอนเล็กน้อยเป็นมาตรฐานที่สามารถนั่งใช้งานได้ปกติ 

หากต้องการให้แน่นหนาเพิ่มขึ้นให้ใช้ซีเมนต์ขาวเพิ่มเติมเฉพาะตามแนวฐาน

โถส้วม
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around Toilet is foot.

INSTALL PLASTIC WINDOW CAP การติดตั้งพลาสติกปิดข้างของโถส้วม

Attach the plastic window cap 
push to side toilet. 
( as figures show ) 

ติดตั้งตัวพลาสติกปิดด้านข้างของ
โถส้วมโดยดันเข้าไปปิดให้สนิท
(ดังรูป)

the water control valve as figured shown,
and then tighten snugly by hand. Attach
the water supply hose properly to the 
stop valve by turning clockwise.

ติดตั้งสายน้ำดีเข้ากับชุดวาล์ว ควบคุมน้ำเข้า
ของถังพักน้ำ จากนั้นขันยึดด้วยมือให้แน่นเปิด
น้ำเพื่อทดสอบการรั่ว ในกรณีพบการรั่วซึมใช้
ประแจขันยึดด้วยความระมัดระวังจนน้ำหยุดการรั่วซึม



 ชุดควบคุมน้ำ

7 Rev. 00
Mar. 2014



CARE AND MAINTENANCE
Do not use harsh abrasives or caustic cleaners to clean fixture surface. Mild detergent, warm water, and a soft 

 cloth will remove normal dirt and soap accumulations from fittings and surfaces. Rinse thoroughly after cleaing and polish
with a soft dry cloth to restore original luster of material.

Bangkok     : Building D, Crystal Design Center (CDC) Praditmanutham Road,
                   Bangkok 10240 Tel. (02) 102-2222, Fax. (02) 102-2030

 
Chiangmai  :  162/6-7 Thanon Chiangmai-Lumpang, Amphur Mueng, Chiangmai 50300
                   Tel. (053) 218-047-8 Fax. (053) 218-342 

Phuket        :  108/79 Thanon Chalermphakieat, Amphur Mueng, Phuket 83000
                   Tel. (076) 261-636-7 Fax. (076) 261-638

Pattaya        :  240/18-19 Moo 6, Thanon Sukhumvit, Amphur Banglamoong, Chonburi 20150

               
Tel. (038) 716-710, (038) 716-820 Fax. (038) 716-663 

 

If inspection of this product, within one year warranty after purchasing,confirms that its defective under normal use
in material or workmanship. We will repair or, at its option exchange the product of a similar model.
The warranty does not cover the following:
1. None any documentary evidences to show the period of warranty such as receipt, warranty card, etc.
2. Consequential or incidental damages.
3. Defects or damages arising from shipping,installation,alternation,accidents,misuse or lack of proper maintenance.
4. Postage or shipping costs incurred in returning products for repair or replacement under this warranty and

any labor or other costs or removal or installation of products under this warranty.
5. A product discontinuous.
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าจงอ่ืนเน้ึขดิกเ่ีทยาหยีสเมาวคงึถมวรา้คนิสนักะรปบัร่มไ.3 จงอ่ืนเ นอ่รกุผราก ,งอ้ตกูถ่มไง้ัตดิตราก ,งลปแดัดราก ,ง่สนขรากก ่ีทาษกัรงุรำบีมคเราสกา งอ้ตกูถ่มไ

ทงอ้ตะจ ๆงา่ตยา่จ้ชใา่คารตัอ นักะรปบัรรากนใู่ยอ่มไา้คนิสีณรก .4 ๆดใรากนินเำดรากนอ่กบารทบัรา้คกูล้หใอ่ืพเง้จแรากำ

นักะรปบัรรากขไนอ่ืงเนใู่ยอ่มไ นับุจจัปนใติลผ่มไ่ีทีสอืรหนุ่ร .5 บารท้หใง้จแ่มไยดโงลปแนย่ีลปเรากนใ์ิธทิสนวงสอข ้ีนวา่ลกงัดา้คนิส า้นหงว่ล

AMERICAN STANDARD LIMITED WARRANTY

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า

LIMITED WARRANTY   - PRODUCT : Bowl &Cover   /  TIME : Long life * (Excepting on product discontinuous)
- PRODUCT : Tank Fitting    /  TIME :  1 year
- PRODUCT : Seat Cover    /  TIME :  1 year

กรุงเทพฯ : อาคาร D คริสตัลดีไซด์เซ็นเตอร ์(ซีดีซี) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)

               แขวง.คลองจั่น เขต.บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. (02) 102-2222  

               โทรสาร. (02) 102-2030   (วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00 - 17:00 น.)

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

        ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อย่างอ่อน, ใช้น้ำอุ่น และผ้านิ่มๆ เช็คคราบ

สกปรกออกจากบริเวณที่มีการสะสมของคราบสบู่ หลังจากเช็คคราบสกปรกออกหมดแล้ว ให้ใช้น้ำล้างทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วขัดเงาด้วยผ้าแห้ง

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กลับมามันวาวเหมือนเดิม

 LIXIL ( Thailand) Public Company Limited
1/6 Moo 1, Phaholyothin Road. Km. 32 Klongluang Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (02) 901-4455, Fax. (02) 901-4488 

บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1/6 หมู่ 1 ถ. พหลโยธิน กม.32 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. (02) 901-4455 โทรสาร. (02) 901-4488

WWW. americanstandard.co.th

 (Opening Hours 8.00 am-17.00 pm Monday-Firday)

 (Opening Hours 8.00 am-17.00 pm Monday-Saturday)

 (Opening Hours 8.00 am-17.00 pm Monday-Saturday)

 (Opening Hours 8.00 am-17.00 pm Monday-Saturday)

ภูเก็ต      : 108 / 79 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.รัษฏา อ.เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทร. (076) 261-636-7 

               โทรสาร.(076) 261-638 (วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 8:00 - 17:00 น.)

เชียงใหม่ : 162 / 6-7 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053) 218-047-8  

               โทรสาร.(053) 218-342  (วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์  8:00 - 17:00 น.)

พัทยา     :  240 / 18-19 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. (038) 716-710  

               (038)716-820 โทรสาร.(038)716-663 (วันและเวลาทำการ: วันจันทร์-วันเสาร์ 8:00-17:00 น.)
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