دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي UV
ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
.1
.2
.3
.4

ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰا ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ
از ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻧﺲ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮاي ﺳﺮوﯾﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ را از ﺑﺮق ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺮاد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

 .5ﻓﺸﺎر آب ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  UVﻧﺒﺎﯾﺪ از  5ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 .6دﻣﺎي آب ورودي ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  30درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 .7ﻣﻘﺪار دﺑﯽ ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪاز ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
 .8ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ
 .9ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﻣﻌﺮض دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان راه اﻧﺪازي ﻧﮑﻨﯿﺪ
 .10ﺗﺮاﻧﺲ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آزاد ،ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ
 .11اﺷﻌﻪ ﻻﻣﭗ  UVﺷﺪﯾﺪا ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ﺑﯿﺮون از
ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﺖ آن را روﺷﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ
 .12ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ در ﺣﺪود  7500ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮي ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻻﻣﭗ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ
 .13ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﻮاﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮق ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ آب ورودي:
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آب ﺑﻪ ﺷﺪت در راﻧﺪﻣﺎن و ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﺮ ﺑﺮاي آب ورودي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 .1آﻫﻦ ﮐﻤﺘﺮ از 3ppm
 .2ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 120ppm
 .3ﮐﺪورت ﮐﻤﺘﺮ از 1
 .4ﻣﻨﮕﻨﺰ ﮐﻤﺘﺮ از 0/05ppm
 .5ﺗﺎﻧﯿﻦ)ﻋﺼﺎره ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن( ﮐﻤﺘﺮ از 0/1ppm
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق در آب ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ راه اﻧﺪازي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ
اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﮐﺎرﺑﺮد اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراﺑﻨﻔﺶ:
اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ روﺷﯽ ﺳﺎده و ارزان در ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ،وﯾﺮوس ﻫﺎ،
ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﮐﭙﮏ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

