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  )RO(ن کن یریس دستگاه آب شیو سرو ي، بهره بردارينصب، راه اندازدستورالعمل 

  :مقدمه 

د ین روش با تولیاستفاده از ا. شود یاستفاده م... و  يو داروساز ییع غذایه پساب ها، صناین، تصفیرید آب شیع تولیاز صنا ياریدر بس يند جداسازیفرا کیوس به عنوان کند اسمز معیامروزه از فرا
 يریموجود در آب مقاومت داشته باشند توسعه چشمگ یکیولوژیو ب ییایمیاز مواد ش ياریبه بسنند و نسبت کمختلف عمل  يو دماها pHاز  یعیتوانستند در محدوده وس یه مکد یجد يغشاها

د یشد يرات فازییچگونه تغین روش به هیدر ا. باشد یم یفراوان يایمزا يو جذب دارا ینویض یر، استخراج، تعویگر، همانند تقطید يجداساز يندهایاز فرا يارینسبت به بس ROروش . افته استی
ن، یریشآب  يدیع تولیدر صنا. باشد یراحت تر م يجداساز یمیقد ياز روش ها ياریسه با بسین روش در مقایرد اکو عمل یطراح. ستین يازیمت جاذب نیگران ق يا استفاده از محلول هایو  يانرژ

  :باشند  یر میز يایمزا يگر داراید يسه با روش هایدر مقا ROروش 

 ) يریتقط ينسبت به روش ها(  ين انرژییمصرف پا - 1

 نییپا ينه نگهداریهز - 2

 ستمیس کوچکز یحجم و سا - 3

 آسان يراهبر - 4

 ن زمانیوتاه ترکدر  ينصب و راه انداز - 5

 یونیض یسه با روش تعویدر مقا ییایمین مواد شییپامصرف  -6

باال وجود دارد، در  يرد در دماهاکل عملیبه دل ییگرما يستم هایه در سک یالت همانند خوردگکاز مش ياریباشد و بس ین مییپا يمصرف انرژ ییگرما يستم هاینسبت به س RO يستم هایدر س
ست اضافه یط زیبه جز آنچه قبال در آب وجود داشته است، به مح یاخالصچگونه نیرا هیت دارد، زیارجح یونیوس به روش تبادل کز روش اسمزمعین یاز نقطه نظر آلودگ. شود یده نمیستم دین سیا

 یکی یل خرابیستم به دلیدر س یالکه اشکیشود، در صورت یتوسط غشاها انجام م RO يستم هایه آب در سیتصف یه قسمت اصلکل آنیبه دل یونیض یو تعو يریتقط يستم هایبر خالف س. ندک ینم
ستم یس کینه ی، هزیونیض یتعو يستم هایسه با سیدر مقا. ر دادییا تغیض یستم خارج و تعویاز س یتوان به سادگ یست، غشاء خراب را میستم نیامل سکردن کبه متوقف  يازیاز آنها اتفاق افتاد، ن

ROشود یداده نم ییتمام شده آب نها ينه هایدر هز يادیرات زییتغ ير خلوص آب ورودیین در صورت تغیدارد، بنابرا یمک یآب وابستگ يها یرات ناخالصیی، نسبت به تغ.  

  :وس کند اسمز معیح فرآیتشر

معروف وس که به نام اسمز معکده ین پدیا. رود یگر غشا میق به سمت دیطرف محلول رق کیاز حالل از  يرد، مقداریمتفاوت قرار گ ين دو محلول با غلظت هایمه تراوا بیغشا ن کیه کیدر صورت
 يه به آن فشار اسمزکمتناسب با غلظت مواد حل شده در محلول وجود دارد  ين دو طرف غشا اختالف فشاریدر حالت تعادل ب. ستم به حالت تعادل برسدیه سکند ک یدا میادامه پ یاست، تا زمان
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 يه آب هایبه خصوص در تصف يجداساز ين روش هاین و متداول تریدتریاز جد یکیه امروزه جزء کمتر باشد، کون آنها یزاسیونیدرشت تر و درجه  یناخالص يول هاکمولوهرچه اندازه . ندیگو یم
توان آب را  یب مین ترتیس شده و به اکع) آب خالص ( ت حالل ک، جهت حر)آب شور ( ظ تر یدر سمت محلول غل يشتر از فشار اسمزیب يند با قرار دادن فشارین فرایدر ا. شود یشور محسوب م

، یابیش از اندازه درصد بازیباال رفتن ب. ن خواهد شدیی، تعیاتیعمل ينه هایه شده و مقدار هزیت آب تصفیمکت و یفیکبا توجه به نوع غشا،  یابیمقدار درصد باز. درکدرون آن جدا  يها یاز ناخالص
  .شود یان غشاها میش درصد عبور امالح از میو افزا یاهش دبکالزم،  یاتیعمل يش انرژین امر باعث افزایه اکشود،  یدر آب پشت غشاها م يجه فشار اسمزیش امالح و در نتیباعث افزا

ش خواهد یها افزا کغلظت نم كمانده خورایب در باقین ترتیرده و به اکان غشا عبور یاز آن از م یشود و قسمت یمه تراوا پمپ میغشا ن کیه، به سمت یش تصفیمراحل پ يسر کیآب خام پس از 
ان یعبور آب از م ياز طرف پمپ ها برا یاعمال یاتیدر پشت غشا، فشار عمل يش فشار اسمزیل افزایبه دل( شود  یستم خارج میان غشا از سیآب بدون عبور از من یاز ا ین زمان قسمتیدر هم. افتی

تا % 20ن یو نوع غشا ب يت آب ورودیفیکن آب با توجه به یاه مقدار ک) رد کان غشا به عقب برگشت خواهد یاز م يه شده عبوریستم، آب تصفیست و در صورت عدم خروج آب شور از سین یافکغشا 
  .ر استیمتغ% 70

آب  يمرحله ا کت يستم هایدر س. ه شده داردیت مطلوب آب تصفیفیکبه  یاز حاالت باال بستگ کیانتخاب هر . شوند یطراح يا دو مرحله ایو  يمرحله ا کتوانند به صورت ت یم RO يستم هایس
نوع آب با توجه به  يدو مرحله ا يستم هایاما در س. شود یخته میمانده دور ریشود و آب شور باق یستم خارج میاز س ییمجموعه از ماژول ها به عنوان محصول نها کیاز  یه شده خروجیتصف
ا آب یند و یگو یم Two passستم را ین سیشود، ا يعدمجموعه از ماژول ها وارد مجموعه ب کیاز  یه آب شور خروجکیه شده در صورتیت محصول موردنظر آب تصفیفیکو  يورود كخورا

از . شود یه میمجموعه از ماژول ها وارد مرحله دوم تصف کیاز . ندیگو یم Two stageستم را ین سیشود، ا يمجموعه از ماژول ها وارد مجموعه بعد کیاز  یه آب شور خروجکیدر صورت یخروج
  .شود یاستفاده م یابیش درصد بازیافزا يو برا)  TDS = 1000-5000 ppm (مه شور ین يه آب هایز در تصفین يدو مرحله ا يستم هایس

  : يدیت آب تولیفیکموثر در  يپارامترها

  يزان شوریدرجه حرارت، فشار و م: موثر عبارتند از  يعامل ها

  .ندک یان میب يه حرارت، فشار و شوراز درج یرات ناشییرا با تغ ROستم یتوسط س يدیآب تول یمکو  یفیکرات ییتغ یر چگونگیجدول ز

  يدیآب تول  شیدر حال افزا يرهایمتغ  ثابت يرهایمتغ
TDS تیظرف  

  شیافزا  شیافزا  دما  يزان شوریفشار و م
  اهشک  شیافزا  يشور  دما و فشار

  شیافزا  اهشک  فشار  يزان شوریدما و م
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گر یاز طرف د. باشد ید میآب تول TDSزان یاهش مکرات همراه با یین تغیاگرچه ا. شده خواهد شد یطراح ینسبت به دب يدیولآب ت یاهش دبکمنجر به گراد یدرجه سانت 25متر از کآب خام  يدما
  .شود یم TDSزان یش میشده و افزا یطراح ید نسبت به دبیتول یش دبیآب خام منجر به افزا يش دمایافزا

ر در ییت در نظر گرفته شده و هرگونه تغکه توسط شرک ییر در پارامترهاییهرگونه تغ. ب برساندیها آس انممبرتواند به  یاد میز يربا شو يت دستگاه در آب هایش ار حد ظرفیرد بکعمل: اخطار 
  .شود یم یستم از گارانتیت باعث خارج شدن سکشر يان شده از سویب يدستورالعمل ها

  يات مهم قبل از نصب و راه اندازکن

 املکستم به طور یس ينترل آب بندکر دستگاه و یمس یشکو لوله  ی، خروجيورود ير آب هاینترل مسک -

 ط دستگاه و اجزاء آنیق با شرایستم و تطبیبه س يورودنترل مشخصات برق ک -

 .شود ير متخصص خودداریم دستگاه توسط اشخاص غیار و تنظکت یر در وضعییاز تغ. ردیپذ یانجام م کیتیستم به طور اتومین سینترل اک -

  ا المانینام و شرح قطعه   شماره المان
  ينشانگر فشار آب خام ورود  1
  یه خروجینشانگر فشار آب تصف  2
  یم فشار فاضالب خروجیر تنظیش  3
  قطع و وصل کیاتومات) د یسولونوئ(  یر برقیش  4
  نیریفلومتر آب ش  5
A5 نیریآب ش یخروج  
  )فاضالب ( ظ یفلومتر آب غل  6
A6  فاضالب یخروج  
  TDSو نشانگر  کیاتومات نترلکجعبه   7
  )ردن پمپ بدون آب کار کاز  يریجلوگ يبرا( ن ییچ فشار پایسوئ  8
  کیچ مگنتیسوئ  9
  يآب خام ورود يدیوئیر سولونیش  10
  آب خام) ون یلتراسیف( ه یش تصفیستم پیس  11
  محفظه ممبران و ممبران دستگاه  12
  يپمپ فشار قو  13
  تروموتورکال  14
  ) ینترل سطح برقکفلوتر ( باال چ فشار یسوئ  15
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  :نصب دستگاه 

 .دییوصل نما ROآب خام از واحد  ياز پمپ آب خام را به ورود يآب ورود يلوله ها -

 .دییره وصل نمایذخ کرا به تان ROاز واحد  يدیآب تول یخروج -

 .دییه به منبع موردنظر وصل نمایآب پساب را جهت تخل یخروج -

 .باشد یبار م 2از جهت دستگاه یستم، حداقل فشار موردنیون سیلتراسیف شیبا توجه به افت فشار در پ -

 ) C°30تا  C°10مناسب  يدما( رد یر قرار گیمتغ يد در معرض آب و هواینبا ROدستگاه  -

 .بهره گرفته شود یکمک، از پمپ )دستگاه  يمتر 4ش از یب ROره آب در ارتفاع باالتر از دستگاه یدر صورت استقرار مخزن ذخ -

 .گردد يدستگاه خوددار)  Permeate (ه شده یو آب تصف)  Concentrate (فاضالب  یجاد مانع در خروجیز اا -

  : یاتصاالت برق

  .نترل باشدکدر تابلو  RST+N+Earth یینها يفاز، ارت متصل با قطعه ها 3ولت و  380از یبرق موردن

  :نترل کنترلر و مراحل کات یشرح جزئ

ستم و ی، پمپ سکیتین پر باشد، به طور اتومیریره آب شیذخ که تانک یبه طور مثال در زمان. باشد یستم میس کیرد اتوماتکعمل يبرا کوچکوتر یامپکرو کیم کی يدارا ن دستگاهینترلر اکتابلو 
ن یهمچن. دهد یممبران را انجام م يردن، شستشوکار کبار در هنگام کیهر شش ساعت  کیستم به طور اتوماتین سیا. شود یبه پمپ قطع م يان آب خام ورودیشود و جر یخاموش م ROدستگاه 

TDS دهد یز نشان میستم را نیرد سکارک یعیدهد و زمان تجم یش میو آن را نما يریرا اندازه گ یآب خروج.  

( ند ک یرا باز م کیتیاتوم ير شستشوینترلر دستگاه شکستم ید، پس از آن سیرا بزن ON)  Power (د یلکرده و کدستگاه، ابتدا آن را به برق وصل  يار و راه اندازکشروع به  يبرا :اول مرحله 
ار کن زمان مشغول به یدر هم ROر شستشو و پمپ یآب خام و ش یر برقیزندد و ش یستم مرتبا فالش میس LED ين المپ هاین حیدر ا) ممبران ادامه خواهد داشت  يه شستشویثان 60حدود 

آب خام و  یر برقیافت، همزمان شیممبران خاتمه  يات شستشویه عملکن یافت و پس از ایبرسد ادامه خواهد  00ه به ک یتا صفر را تا زمان 60نترلر شمارش از کش یصفحه نما يرو. خواهد بود
  .شوند یز خاموش مین ROو پمپ  کیتیاتوم يشستشو

  :ند ک یر را شروع میب مراحل زینترل به ترتکستم یه توقف، سیثان 20 یال 15پس از  :مرحله دوم 

  .ندک ید آب میار و تولکه ستم شروع بی، روشن شده و سWorkار که، چراغ یثان 20تا  15و پس از ) ره یذخ کبودن تان یخال یعنی( خاموش است  Fullروشن است چراغ  Feedه چراغ ک یزمان
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ار نخواهد کشروع به  یلکستم به طور یان ندارد، سیستم جریزند و آب خام در س یم کچشم Feedه چراغ ک یه زمانکنیح ایتوض. روشن خواهد شد Fullن، چراغ یریپس از پر شدن مخزن آب ش
  .باشد ین هم خالیریره آب شیذخ کاگر تان یرد، حتک

  .باشد ین پر میریره آب شیذخ کتان: روشن  Fullچراغ 

  .باشد یم ین خالیریره آب شیذخ کتان: خاموش  Fullچراغ 

  .ممبران در حال شستشو است: روشن  Flushچراغ 

  .باشد ین میرید آب شیاست و دستگاه در حال تول یره خالیذخ کتان: روشن  Workچراغ 

  .ان داردین روشن و آب جرییچ فشار پایسوئ: روشن  Feedچراغ 

  .ستم خاموش استیشود و س یآب خام وارد نم) :  Flush( زند  یم کچشم Feedچراغ 

  نترلکستم یس یم دستیتنظ:  Manualچراغ 

  TDSا ینشانگر زمان :  Switchچراغ 

  قهیدق کیممبران به مدت  یدست يشستشو:  Manualچراغ 

  نترلرکار مجدد کشروع به :  Resetچراغ 

  .دیآ یبه حال توقف در م کیستم به طور اتوماتیند و سک یزدن م کشروع به چشم Feedستم وارد نشود، چراغ یخام به سه آب ک یدر صورت :مرحله سوم 

  .ندک یقه، ممبران را شستشو میدق کیبه مدت  کیستم به طور اتوماتین، سیرید آب شیرد دستگاه و تولکارکبه ازاء هر شش ساعت  :مرحله چهارم 

  .باشد یره میذخ کا پر شدن تانین، قطع آب خام و یرید آب شیستم در زمان تولیحفاظت س يه برایثان 20تا  5 یر زمانیتاخ کی يار داراکشروع به  يل برانترکستم یس :مرحله پنجم 

را نشان خواهد داد و در  99محدوده باشد، دستگاه عدد  نیزان امالح باالتر از ایهمک یدر صورت. باشد یم) ppm(تر یگرم در ل یلیم 98 یال 1نترلر از کدر  TDSمحدوده سنجش  :مرحله ششم 
  .نشان خواهد داد 10×قه ین را به دقیرید آب شید، زمان تولیرا بزن Switchد یلکه ک یصورت
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  .ردیپذ یممبران انجام م يقه شستشویدق کید به مدت یرا فشار ده Manualمه که دک یزمان :مرحله هفتم 

  .شود یرار مکنترل مجددا صفر شده و مرحله اول تکستم ی، سResetه مکبا فشار دادن د :مرحله هشتم 

  :ار دستگاه کمراحل شروع 

  .دینکد برق دستگاه را روشن یلک

 يفوق برا یر زمانیاخت. ندک یار مکستم شروع به یستم شده و سیبار، آب خام وارد س 2ن فشار آب خام در حدود یرده و با تامکن عمل ییچ فشار پای، شوئيه ایثان 20ر یپس از تاخ -
 .شده است ینیش بیتروموتور دستگاه پکحفاظت از پمپ و ال

به  یباشد و بستگ یم 3به  1ن به فاضالب حدود یریبه طور معمول نسبت آب ش. ردیپذ یانجام م یر سوزنیستم توسط شیرد سکم فشار عملین و فاضالب و تنظیریم نسبت آب شیتنظ -
 .رسد یز مین 6به  1 ین به فاضالب حتیریاد، نسبت آب شیبا امالح ز يآب ها يبرا. رددا يت آب خام ورودیفیکمشخصات و 

  از پمپ فشار باال يدر نگهدار یمنیات اکو ن ياصول نگهدار

  :د ینکر توجه یاز پمپ به موارد ز ينگهدار يبرا

 .دینکنان حاصل یبه پمپ اطم يزان ولتاژ ورودیر محل پمپ از مییدر هنگام تغ -

 .دینکپمپ، پمپ را از مدار برق خارج  يس هایم سروانجا يبرا -

 .دیجو قرار نده يان هوایپمپ را در معرض جر -

 .و گردش هوا را دارا باشد يارک کت خنیه پمپ قابلکد ینکدقت  -

 .دیریت تماس بگکپمپ با شر ير در صداییدر صورت تغ -

  : ROردن کخاموش 

 ROردن واحد کخاموش  يبرا

 . دیقرار ده offرا در حالت ) 1و  0(د یلک -

 .ندک یم  Flushه یثان 20دستگاه به مدت  -
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 .شود یهمزمان خاموش م ROپمپ  -

 .دینکبه دستگاه را خاموش  يپمپ آب خام ورود -

 .دیینترل را خاموش نماکد برق واقع در تابلو یلک -

  :رد یر صورت گیاز موارد ز یکیبه طور خودبهخود خاموش خواهد شد اگر  ROواحد 

 )به حداقل برسد( ابد یاهش کر مخزن آب خام سطح آب موجود د -

 .امل پر شودکبه طور  يدیره آب تولیذخ کسطح آب موجود در تان -

 .ابدیش یممبران ها افزا يبر رو يفشار ورود -

 .ابدیاهش کار یبس  ROپمپ  يفشار ورود -

  : ROوتاه مدت کخاموش بودن 

 .م ساعت روشن شودیروزانه حداقل ن ROه واحد کشود  یه میمتر خاموش باشد توصکا یهفته  کیه به مدت کاز داشته باشد ین ROه واحد ک یزمان -

  : ROمدت  یخاموش بودن طوالن

  .ر انجام شودیه موارد زکشود  یشنهاد میشتر خاموش باشد، پیا بیهفته  کیه کاز دارد ین ROه واحد ک یزمان

 .دنگهدارنده استفاده شو ییایمیه از ماده شکن زمان الزم است یدر ا -

 .داده شود ییایمیش يشود، شستشو یه توسط سازنده آن ارائه مک یزان مشخصیبه م ییایمیق چرخش ماده شیستم از طریاوقات س یبعض -

 .میبند یرا م يدیآب تول ير شستشویپساب و ش ير شستشویو ش ير ورودی، شROدر واحد  ییایمیماندن مواد ش یپس از چرخش مواد، به منظور باق -

 .خاموش شود یمدت طوالن يآماده است تا برا ROحال واحد  -

  :ممبران ها  يشستشو

با استفاده از مخزن و . باشد یاز میمورد ن) شود  یه میه توسط سازنده توصک يمقدار( از یدهنده به مقدار مورد نشستشو  ییایمیردن مواد شکمخلوط  يپمپ برا کیمخزن شستشو دهنده و  کی
  .ردیگ یانجام م ROسراسر در  ییایمیپمپ عمل چرخش ماده ش
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  :ر دارد یبه عوامل ز یبستگ ییایمیش ياز به شستشوین

 .ابدیاهش کد یزان تولیم -

 .ابدیش یافزا يدیدر آب تول TDSزان یم -

 .باشد  psi40ش از یممبران ب ياختالف فشار در ابتدا و انتها -

  شود؟ یانجام م ییایمیش يچگونه شستشو

  :باشد  یر میزاستفاده شود و مراحل به صورت پمپ با مخزن  کیه از کشود  یشنهاد میپ ییایمیش يدر روش شستشو

 .دییرا خاموش نما ROواحد  -

 .دیستم ببندیرا به س یمربوط به پساب و آب برگشت PVC يه هاکر فلیش -

 .دییمتصل نما ییایمیش يشستشو ير ورودیه شستشو را به شیپمپ تخل -

 .دییمتصل نما ییایمیز شیبه مخزن تم ییایمیپساب را به منظور چرخش مواد ش یر خروجیش -

 ROدر واحد  ییایمیه با روشن نمودن پمپ، مواد شکد سپس پمپ را روشن نموده ینکشستشو اضافه  کن شده توسط سازنده آن، به تانییزان تعیشستشو دهنده را به م ییایمیمواد ش -
 .دیقه شستشو دهیدق 10ستم را با آب گوارا حداقل به مدت یرده و سکرا خارج  ییایمیده شد مایه عمل به اتمام رسک یزمان. نندک یشروع به چرخش م یمدت يبرا

  .ردن اجزا مشخص شودکز یست قبل از تمیبا یم يدیتول یال در خروجکهرگونه اش يو درجه حرارت آب خام ورود يزان شوریر مییتغ يبرا

 يازیاست و ن یعین عوامل طبید شده به علت ایتول یال در آب خروجکاش. دارد یبستگ يآب خام ورود يو شور ROبه  يود، فشار آب وريآب خام ورود يستم به دمایاز س یآب خروج: توجه 
  .باشد یها نم ممبران يبه شستشو

  :ر یو تعم ينگهدار

 )باشند مخزن ها پر  یتمام( ح باشند ین و صحیاندازه مع يمخزن ها دارا یدر تمام ییایمیسطح مواد ش یه تمامکد یینما کچ -

 .باشد bar 2تا  1ن یرون، بکیم 5 یجیارترک يلترهایف يه فشار ورودکد یینما ک، چROپس از استارت واحد  -

 .باشد bar 2تا  1رون کیم 1 یجیارترک يلترهایبعد از ف یفشار خروج -
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گر یتوان د یه نمک یا در صورتیز شوند یج ها تمیارترکد یباشد، با% 15ش از یفشار باگر افت . آب خام باشد يفشار ورود% 15شتر از ید بیرون نباکیم 5 یجیارترک يلترهاین فیافت فشار ب -
 .ن شوندیگزیرد جاکز یآنها را تم

 .باشد bar 12 – 18مم در حدود یزکممبران ها ما يه فشار ورودکشود  کچ -

 .شود کچ يدیعدد فلومتر آب تول -

 .نترل شودکو آب خام  يدیآب تول  TDSزان یم -

  : هنایهام تاریمعت و يرادهگن

  .دراد یجیرتراک ياهرتلیف ضیوعت ای و ییایمیش يوشتسش هب زاین متسیس تروص نآ رد هک دوش هدهاشم RO ياهرتماراپ رد یتارییغت تسا نکمم هنازور تامادقا و اه يرادهگن هب هجوت اب
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  یبای لاکشا

RO دوش یمن تراتسا اما تسا نشور :  

  لح هار  تالاکشا  اه هناشن و مئالع  هرامش
 یم کمشچ ولبات لخاد Source مرالآ  1

  .دنز
 .تسا مک ماخ بآ پمپ راشف -

  .ستا الاب رایسب ناربمم هب يدورو راشف -
  : نییاپ رافش يارب

 .دشاب نشور ماخ بآ پمپد ینک لرتنک - 1

 .دشاب 30psi زاتر الاب ماخ بآ پمپ شاره فکد ینک کچ - 2

 راشت ففا و دنشاب زیمت جیرتراک رتلیو فد هره کد ییانمل ترنک - 3
 .دباش یمن psi 20 زا رتشیب اهنآ نایم

 .دباش یمن وبیعم نییاپ راشفد یلک هک دییامن لرتنک - 4

  : الاب راشف يارب
 .دشابن هتسب باسپ ینزوس ریش دییامن لرتنک - 1

 .دشابن بویعم الاب راشف دیلک دییامن لرتنک - 2

  .دیهد راشف ار reset همکد - 3
 .تسا هدش رپ دیلوت هریخذ نزخم -  .تسا نشور نزخم ندش FULL مرالآ  2

  .دشاب یلان خخزم ستان کمم -
  .دییامن لرتنک ار دیلوت هریخذ کنات لخاد بآ حطس و نازیم
 هدرکن ریگ ای و بویعم هریخذ نزخم رد يروانش چیئوس هک دییامن لرتنک
  .دشاب
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  : پمپ راشف

  لح هار  تالاکشا  اه هناشن و مئالع  هرامش
 .درادن هار پپم رد قرب -  .دوش یمن نشور پمپ  1

  .دش عطق پمپ لاتم یب -
 .دییامنل ترنکا رق برد وجو - 1

 .تسال صتممپ پ هبق ربه ک دییامنل ترنک - 2

 .شداب یمح یحص عبنم ژتاوله کد ییامنل ترنک - 3

  .دوش reset دجدم یظتفاحم یتاررحر ابه افضا - 4
 یم شوماخ سپس دنک یم راک یتدم پمپ  2

  .دشو
 متسیس و تهفر الاب رایسب پمپ یرتارح هجرد -

  .ستاه دش عطق نآ ییامرگ یتظافحم
 .دشاب حیحصع بنم اژتوله ک دییامنل ترنک - 1

  .شداب ارک الح رد هکد ییامن لرتنک ارن ف وروتم - 2
 شوماخ و دوش یم نشور هک ینامز پمپ  3

 راشف ندوبب ارخ زا یشان مرالآ و دشو یم
  .دوش یم شنور

 .تاسم کم خاب آ ارشف -

 .ستاب ویعم ارشف لقادح هب وطبرم چیوئس -

 .میتسه الاب ارشف يراادن ابرمم يودرو رد -

  .ستا وبیعم الاب ارشف چیئوس -

 .دییمان لرنتک را ماخ بآ پمپ راشف - 1

 .دشابن بویمع نییاپ راشف چیئود سییانمل ترنک - 2

 .دییامن کچ ار نارمم هب يدوور راشف - 3

  .دشابن بویعم الاب راشف چیئوس هک دییامن کچ - 4
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  : بآ تیفیک

  لح هار  تالاکشا  اه هناشن و مئالع  هرامش
1  TDS میظنت رظندروم راشف و تسا زاب باسپ ریش -  .تسا الاب رایسب يدیلوت بآ 

 .تسا هدشن

 یم الاب رایسب TDS ياراد يدورو ماخ بآ -
  .دشاب

 12 -24 دودح رد هک دییامن میظنت ار ناربمم هب يدورو راشف - 1
bar ن ازیم و دشابد راگینتساه جرد 30 يامد ردTDS دیلوت آب 

  .دییامن رلتنک يریگ نهومن يهاریش زا ار هدش
2 - TDS دییامن رلنتکم اخب آ زنخم رد ار يدورو ماخ بآ.  

 یم يدب رایسب يوب ياراد يدیلوت بآ  2
  .دشاب

 و یچراق داوم زا رپ یجیرتراک ياهرتلیف حطس -
 .تسا یجنفسا

 رپ یجنسفاو  یرچاق داوم اه ناربمم يور رب -
  .تسا هدش

ا رهلتیف ياهج یرتارکو د ییوشبل اخد زاا را رهلتیف نگیزوها تدبا - 1
  .دییامن ضیعوت ار

  .دنوش دهاد ییایمیش يشوستش مزال داوم سطوت دیاب اه ناربمم - 2

 .تساه شدن میظنتن اربمم يدورو راشف -  .تسا مک يدیلوت بآ یبد نازیم  3

  .تسا هدش یگتفرگ بوسر راچد ناربمم -
  

 هجرد 30 يامد رد 12 – 24د وحد رد ارن راممب به يدورو ارشف - 1
 .دییامن میظنتد ارگیتناس

  .دیهدو شستش ییایمیشد واا مب ار اه ناربمم - 2
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  :م ستیس زا دهه شدانوخت رسادن ياه هداد

  لح هار  تالاکشا  اه هناشن و مئالع  هرامش
 مک رایسب یجیرتراک ياهرتلیف زا لبق راشف  1

  .تسا
 .دباش یمن راشف ياراد ماخ بآ پمپ -

  .دباش یمن زاب يدیئونولس ریش -
 .دییامن کچ ار ماخ بآ پمپ راشف - 1

  .دییامل ننترکا ر يدیئونولس ریش ياه لیوک و قرب يورین - 2
 مک رایسب یجیرتراک ياهرتلیف زا دعب راشف  2

  )psi 27 زا رتمک ( .تسا
ده ش هدولآ ای و دودسم رونکیم 5 ياهرتلیف -

  .اند
  .ندوش نیزگیاج زیمت یجیرتراک ياهرتلیف - 1

 .دشابته سب تسا نکمم نکش راشف ریش -  .تسا مک رایسب رانمبم يدورو زا لبق راشف  3

 هب و اهتنا ات ستا نکمب ماسپ یزنسور یش -
  .دشاب ازب ملاک روط

 ارفشا ت دییانمم ینظت يروط ران آ و هدرک زاب ار نکش شارفر یش - 1
 .دهد ناشن ار تسرد

 میظنت زایندروم راشف دنآورت سدب يراا بر ابسپ ینزوس ریش - 2
 .دییامن

  .دیدنبن ملاک روط ها بر ریش نیا هاگچیه: ه جوت
 یجورخ ( باسپ يارب هدش هدناوخ راشف  4

  .دشاب psi 200 زا رتمک ) ناربمم
 هب و اهتا انت تسا نکمماب سپ ینوزسر یش -

  .دشاب ازب لماک روط
  .ودش دهانخو نآ طسوت حیحشار صا فت دییامم نیظنت ار باسپ ینزوس ریش
  .دیدبنن ار باسپ ریش هاگچیه : اردشه

  

  


