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 هقدهه :

 تػفیِ پساتْا ، ( تِ ػٌَاى یه فشایٌذ خذاساصی دس تسیاسی اص غٌایغ تَلیذ آب ضیشیيROاهشٍصُ اص فشایٌذ اسوض هؼىَس )

تَاًستٌذ دس هحذٍدُ  تَلیذ غطاّای خذیذ وِ هیاستفادُ هیطَد.استفادُ اص ایي سٍش تا ، غٌایغ غزایی ٍ داسٍساصی ٍ ....

ٍ ًسثت تِ تسیاسی اص هَاد ضیویایی ٍ تیَلَطیىی هَخَد دس آب هماٍهت داضتِ  ٍ دهاّای هختلف ػول وٌٌذ pHٍسیؼی اص

 ، استخشاج ، ًسثت تِ تسیاسی اص فشایٌذّای خذاساصی دیگش ّواًٌذ تمكیش ROتاضٌذ تَسؼِ چطوگیشی یافتِ است.سٍش 

ی ٍ یا استفادُ اص گًَِ تغییشات فاصی ضذیذ اًشط یًَی ٍ خزب داسای هضایای فشاٍاًی هی تاضذ.دس ایي سٍش تِ ّیچ تؼَیؽ

قشاحی ٍ ػولىشد ایي سٍش دس همایسِ تا تسیاسی اص سٍضْای لذیوی خذاساصی .  میوت خارب ًیاصی ًیستهحلَلْای گشاً

 دس همایسِ تا سٍضْای دیگش داسای هضایای صیش هی تاضٌذ: ROسٍش ، دس غٌایغ تَلیذی آب ضیشیي تاضذ. تش هی ساحت

 .هػشف پاییي اًشطی)ًسثت تِ سٍضْای تمكیشی(1

 .ّضیٌِ ًگْذاسی پاییي2

 .حدن ٍ سایض وَچه سیستن3

 .ساّثشی آساى4

 .ًػة ٍ ساُ اًذاصی دس وَتاُ تشیي صهاى5

 .هػشف پاییي هَاد ضیویایی دس همایسِ تا سٍش تؼَیؽ یًَی 6

ًسثت تِ سیستوْای گشهایی هػشف اًشطی پاییي هی تاضذ ٍ تسیاسی اص هطىالت ّواًٌذ خَسدگی وِ  ROْای دس سیستو

اص ًمكِ ًظش آلَدگی ًیض  ضَد. دس سیستن دیذُ ًوی ػولىشد دس دهاّای تاال ٍخَد داسد ،دس سیستوْای گشهایی تِ دلیل 

 ، دس آب ٍخَد داضتِ است ِ ًاخالػی تِ خض آًچِ لثالًّیچگًَ صیشا سٍش اسوض هؼىَس تِ سٍش تثادل یًَی اسخحیت داسد.

تمكیشی ٍ تؼَیؽ یًَی تِ دلیل آًىِ لسوت اغلی تػفیِ آب دس تش خالف سیستوْای  وٌذ. هحیف صیست اؾافِ ًویتِ 

 ، دس غَستیىِ اضىالی دس سیستن تِ دلیل خشاتی یىی اص آًْا اتفاق افتاد . ضَد تَسف غطاّا اًدام هی ROسیستوْای 

دس  تَاى تِ سادگی اص سیستن خاسج ٍ تؼَیؽ یا تغییش داد. ًیاصی تِ هتَلف وشدى واهل سیستن ًیست غطا خشاب سا هی

 ًاخالػیْای آب ٍاتستگی ووی داسد ، تغییشاتًسثت تِ  ، ROیه سیستن  ّضیٌِ ، همایسِ تا سیستوْای تؼَیؽ یًَی

 ضَد. تٌاتشایي دس غَست تغییش خلَظ آب ٍسٍدی تغییشات صیادی دس ّضیٌِ ّای توام ضذُ آب ًْایی دادُ ًوی
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 تشزیح فزایند اسوش هعکوس:

همذاسی اص حالل اص یه قشف هحلَل  ، ّای هتفاٍت لشاس گیشد دس غَستیىِ یه غطاء ًیوِ تشاٍا تیي دٍ هحلَل تا غلؿت

تا صهاًی اداهِ پیذا هی وٌذ وِ سیستن تِ  ، ایي پذیذُ وِ تِ ًام اسوض هؼشٍف است سلیك تِ سوت دیگش غطاء هی سٍد.

دس حالت تؼادل تیي دٍ قشف غطاء اختالف فطاسی هتٌاسة تا غلظت هَاد حل ضذُ دس هحلَل ٍخَد  حالت تؼادل تشسذ.

 یًَیضاسیَى آًْا ووتش تاضذ ، ٍ دسخِّشچِ اًذاصُ هلىَلْای ًاخالػی دسضت تش  گَیٌذ. داسد وِ تِ آى فطاس اسوضی هی

ػىس فشایٌذ قثیؼی اسوض هی  ، فشایٌذ اسوض هؼىَس ّواًگًَِ وِ  اص ًام آى ًیض هطخع است فطاس اسوضی ووتش است.

 وِ اهشٍصُ خضء یىی اص خذیذتشیي ٍ هتذاٍل تشیي سٍضْای خذاساصی تِ خػَظ دس تػفیِ آتْای ضَس هحسَب هی ، تاضذ

اسوضی دس سوت هحلَل غلیظ تش )آب ضَس( خْت حشوت حالل)آب  شاس دادى فطاسی تیطتش اص فطاسدس ایي فشایٌذ تا ل ضَد.

همذاس دسغذ تاصیاتی تا تَخِ تِ ًَع  ى خذا وشد.تَاى آب سا اص ًاخالػی ّای دسٍى آخالع( ػىس ضذُ ٍ تِ ایي تشتیة هی 

تاال سفتي تیص اص اًذاصُ دسغذ تاص  تؼییي خَاّذ ضذ. ، غطاء ویفیت ٍ وویت آب تػفیِ ضذُ ٍ همذاس ّضیٌِ ّای ػولیاتی

وِ ایي اهش تاػث افضایص اًشطی ػولیاتی  ، تاػث افضایص اهالح ٍدس ًتیدِ فطاس اسوضی دس آب پطت غطاّا هی ضَد ، یاتی

تِ   ، آب خام پس اص یه سشی هشاحل پیص تػفیِ ضَد. واّص دتی ٍ افضایص دسغذ ػثَس اهالح اص هیاى غطاّا هی ، الصم

ًیوِ تشاٍا پوپ هی ضَد ٍ لسوتی اص آى اص هیاى غطاء ػثَس وشدُ ٍ تِ ایي تشتیة دس تالواًذُ خَسان  سوت یه غطاء

سیستن خاسج هی ضَد  اصدس ّویي صهاى لسوتی اص ایي آب تذٍى ػثَس اص هیاى غطاء  ًوه ّا افضیص خَاّذ یافت.غلظت 

 ی ػثَس آب ااػوالی اص قشف پوپْا تش تیفطاس ػولیا ، دس پطت غطاء یضوسل افضایص فطاس ای)تِ دل

آب تػفیِ ضذُ ػثَسی اص هیاى غطاء تِ ػمة  ، غطاء وافی ًیست ٍ دس غَست ػذم خشٍج آب ضَس اص سیستن اص هیاى

 % هتغیش است.72% تا 22ب ٍسٍدی ٍ ًَع غطاء تیي همذاس ایي آب تا تَخِ تِ ویفیت آ وِ ، تشگطت خَاّذ وشد(

اًتخاب ّش یه اص حاالت تاال تستگی  تَاًٌذ تِ غَست ته هشحلِ ای ٍیا دٍ هشحلِ ای قشاحی ضًَذ. هی ROسیستوْای 

دس سیستوْای ته هشحلِ ای آب تػفیِ ضذُ خشٍخی اص یه هدوَػِ  اص هاطٍلْا  تِ ویفیت هكلَب آب تػفیِ ضذُ داسد.

دٍس سیختِ هی ضَد . اها دس سیستن ّای دٍ هشحلِ ٍ آب ضَس تالیواًذُ تِ ػٌَاى هحػَل ًْایی اص سیستن خاسج هی ضَد  

تػفیِ ضذُ اص یه ىِ آب َسد ًظش آب تػفیِ ضذُ ) دس غَستیای تا تَخِ تِ ًَع آب خَسان ٍسٍدی ٍ ویفیت هحػَل ه

ىِ آب . ٍ یا آب خشٍخی ) دس غَستی هی گَیٌذ Two passْا ٍاسد هدوَػِ تؼذی ضَد ایي سیستن سا هدوَػِ اص هاطٍل

ی گَیٌذ . اص یه ه two stage       ایي سیستن سا ، ْا ٍاسد هدوَػِ تؼذی ضَداص هاطٍل ی اص یه هدوَػِضَس خشٍخ

 ْا ٍاسد هشحلِ دٍم تػفیِ هی ضَد .هدوَػِ اص هاطٍل
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( ٍ تشای افضایص دسغذ تاصیاتی   TDS=1000-5000 PPMاص سیستوْای دٍ هشحلِ ای ًیض دس تػفیِ آتْای ًیوِ ضَس ) 

 ضَد . استفادُ هی 
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 پاساهتشّای هَثش دس ویفیت آب تَلیذی :

 ضَسی ٍهیضاى فطاس حشاست، دسخِ :اص هؤثشػثاستٌذ ػاهلْای

دسخِ حشاست ، فطاس ٍ  سا تا تغییشات ًاضی اص ROخذٍل صیش چگًَگی تغییشات ویفی ٍ ووی آب تَلیذی تَسف سیستن 

 ىٌذ .ضَسی تیاى هی

 

 آب تَلیذی هتغیشّای دس حال افضایص هتغیشّای ثاتت

TDS ظشفیت 

 افضایص افضایص دها فطاس ٍ هیضاى ضَسی

 واّص افضایص ضَسی دها ٍ فطاس

 افضایص واّص فطاس دها ٍ هیضاى ضَسی

 

 اگشچِ ضذ، خَاّذ ضذُ قشاحی دتی تِ ًسثت تَلیذی آب دتی واّص تِ هٌدش ساًتیگشاد دسخِ 25 اص ووتش خام آب دهای

 افضایص هٌدشتِ خام آب دهای افضایص دیگش اصقشف  .ذتاض هی        تَلیذ آب TDSهیضاى  واّص تا ّوشاُ تغییشاتایي 

 هیطَد . TDS هیضاى افضایص ٍ ضذُ قشاحی تِ دتی ًسثت تَلیذ دتی

 

 :اخكاس
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 دس تغییش ّشگًَِ .تشساًذ آسیة ّا هوثشیي تِ هیتَاًذ صیاد ضَسی تا دسآتْای دستگاُ ظشفیت اصحذ تیص ػولىشد

 خاسج تاػث ضشوت اصسَی ضذُ تیاى ّای دسدستَسالؼول تغییش ّشگًَِ ٍ ضذُ دسًظشگشفتِ ضشوت وِ تَسف پاساهتشّایی

 گاساًتی هیطَد .  اص سیستن ضذى

 اًذاصی ساُ ٍ ًػة اص لثل هْن ًىات

 .واهل  تكَس سیستن تٌذی آب وٌتشل ٍ دستگاُ هسیش وطی لَلِ ٍ خشٍخی ، ٍسٍدی آتْای هسیش وٌتشل

 .  آى اخضاء ٍ دستگاُ ضشایف تا تكثیك ٍ سیستن تِ ٍسٍدی تشق هطخػات وٌتشل

ع هتخػ غیش اضخاظ تَسف دستگاُ تٌظین ٍ واس ٍؾؼیت دس تغییش اص . پزیشد هی اًدام اتَهاتیه تكَس سیستن ایي وٌتشل

 .ضَد خَدداسی
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 کن شیزین آب قطعات و الوانها

 ًام ٍ ضشح لكؼِ یا الواى ضواسُ الواى

 ٍسٍدی خام آب فطاس ًطاًگش 1

 خشٍخی تػفیِ آب فطاس ًطاًگش 2

 خشٍخی فاؾالب فطاس تٌظین ضیش 3

 ٍغل ٍ لكغ اتَهاتیه (سَلًََئیذ  ( تشلی ضیش 4

 ضیشیي آب فلَهتش 5

A5 ضیشیي آب خشٍخی  

 (فاؾالب ( غلیظ آب فلَهتش 6

A6 فاؾالب خشٍخی  

 TDSًطاًگش  ٍ اتَهاتیه وٌتشل خؼثِ 7

 ) آب تذٍى پوپ واسوشدى اص خلَگیشی تشای ( پائیي فطاس سَئیچ 8

 هگٌیته سَئیچ 9

 ٍسٍدی خام آب سَلًَیَئیذی ضیش 12

 خام آب)  فیلتشاسیَى ( تػفیِ پیص سیستن 11

 دستگاُ هوثشایي ٍ هوثشایي هحفظِ 12

 لَی فطاس پوپ 13

 الىتشٍهَتَس  14

 سَئیچ فطاس تاال ) فلَتش وٌتشل سكح تشلی ( 15

 

 :دستگاه نصة

 ٍغل ًوائیذ .RO ٍاحذ اص خام آب ٍسٍدی تِ سا خام آب اصپوپ ٍسٍدی آب ّای لَلِ

 ًوائیذ ٍغل رخیشُ تاًه تِ سا RO ٍاحذ اص تَلیذی آب خشٍخی

 . ًوائیذ ٍغل ًظش هَسد هٌثغ تِ تخلیِ خْت سا پساب آب خشٍخی
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  .تاضذ هی تاس 2 دستگاُ خْت ًیاص هَسد فطاس حذالل ، سیستن فیلتشاسیَى پیص دس فطاس افت تِ تَخِ تا

 ( C 30˚تا  C 10˚ هٌاسة دهای ). گیشد لشاس هتغیش َّای ٍ آب هؼشؼ دس ًثایذ R.O دستگاُ

هتشی دستگاُ ( اص پوپ ووىی تْشُ گشفتِ  4) تیص اص   RO دستگاُ اص تاالتش استفاع دس آب رخیشُ هخضى استمشاس غَست دس

   ضَد . 

 دستگاُ خَد داسی گشدد .  ( Permeate )ٍ آب تػفیِ ضذُ   ( Concentrate )ب فاؾال خشٍخی دس هاًغ ایداد اص

 :تزقی اتصاالت

   تاضذ تاتلَوٌتشل RST+N+Earthدس  ًْایی ّای لكؼِ تا هتػل است فاص، 3 ٍ ٍلت 382 ًیاص هَسد تشق

 

 :کنتزل هزاحل و کنتزلز جشئیات شزح

 صهاًیىِ دس هثال تكَس . تاضذ هی سیستن اتَهاتیه ػولىشد تشای وَچه هیىشٍواهپیَتش یه داسای دستگاُ ایي وٌتشلش تاتلَ

 ٍسٍدی خام آب خشیاى ٍخاهَش هی ضَد   R.Oدستگاُ  ٍ سیستن پوپ ، اتَهاتیه تكَس یاضذ پش ضیشیي آب رخیشُ تاًه

 اًدام سا هوثشایي ضستطَی ، وشدى واس ٌّگام دس یىثاس ساػت ضص ّش اتَهاتیه تكَس سیستن ایي . ضَد هی لكغ پوپ تِ

 ًطاى ًیض سا سیستن واسوشد تدویؼی صهاى ٍ دّذ هی ًوایص آًشا ٍ گیشی اًذاصُ سا خشٍخی آب  TDS ّوچٌیي . هیذّذ

 .هیذّذ

پس  ، تضًیذ سا ON ( Power ) ولیذ ٍ وشدُ ٍغل تشق تِ آًشا اتتذا ، دستگاُ اًذاصی ساُ ٍ واس تِ ضشٍع تشای : اٍل هشحلِ  

 خَاّذ اداهِ هوثشایي ضستطَی ثاًیِ 60 حذٍد ( هیىٌذ تاص سا اتَهاتیه ضستطَی ضیش دستگاُ وٌتشلش سیستناص آى  

 ّویي دس R.O  پوپ ٍ ضستطَ ضیش ٍ خام آب تشلی ضیش ٍ هیضًٌذ فالش هشتثاً سیستن LEDالهپْای  حیي ایي دس ) داضت

 یافت خَاّذ اداهِ تشسذ 22 تِ صهاًیىِ تا سا غفش تا 62 اص ضواسش وٌتشلش ًوایص غفحِ سٍی خَاّذ تَد . تىاس هطغَل صهاى

 R.Oپوپ  ٍ اتَهاتیه ضستطَی ٍ خام آب تشلی ضیش ، یافت ، ّوضهاى خاتوِ هوثشایي ضستطَی ػولیات وِ ایي اص پس ٍ

  ًیض خاهَش هی ضًَذ .  

 : هیىٌذ ضشٍع سا صیش هشاحل تشتیة تِ وٌتشل سیستن ، تَلف ثاًیِ 22 الی 15 اص پس : دٍم هشحلِ
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ثاًیِ  22تا  15خاهَش است ) یؼٌی خالی تَدى تاًه رخیشُ ( ٍ پس اص  Fullسٍضي است چشاؽ Feed چشاؽ چشاؽ صهاًیىِ

 ىٌذ .   واس ٍ تَلیذ آب هیسیستن ضشٍع تِ سٍضي ضذُ ٍ  Workچشاؽ واس 

 

چطوه هی صًذ ٍ  Feedسٍضي خَاّذ ضذ . تَؾیح ایٌىِ صهاًیىِ وِ چشاؽ  Fullچشاؽ  ضیشیي آب هخضى پشضذى اص پس 

ىاس ًخَاّذ وشد حتی اگش تاًه رخیشُ آب ضیشیي ّن خالی ًذاسد سیستن تِ قَس ولی ضشٍع ت آب خام دس سیستن خشیاى

 تاضذ . 

 تاضذ هی پش ضیشیي آب رخیشُ تاًه : سٍضي Fullچشاؽ 

 تاضذ هی خالی ضیشیي آب رخیشُ تاًه : خاهَش Fullچشاؽ 

 است ضستطَ حال دس هوثشایي : سٍضي Flushچشاؽ 

 تاضذ هی ضیشیي آب تَلیذ حال دس دستگاُ ٍ است خالی رخیشُ تاًه : سٍضي Workچشاؽ 

 داسد خشیاى آب ٍ سٍضي پائیي فطاس سَئیچ : سٍضيFeedچشاؽ 

 

  . است خاهَش سیستن ٍ ضَد ًوی ٍاسد خام آب( Flush ):   چطوه هی صًذ  Feedچشاؽ 

  وٌتشل سیستن دستی تٌظین Manual :چشاؽ 

 TDS: ًطاًگش صهاى یا  Switchچشاؽ 

 . دلیمِ یه هذت تِ هوثشایي دستیَی ضستط:   Manualچشاؽ  

  وٌتشلش هدذد تىاس ضشٍع Reset :چشاؽ

 

 تكَس سیستن ٍ هیىٌذ صدى چطوه تِ ضشٍع Feed چشاؽ ، ًطَد ٍاسد سیستن تِ خام بآ غَستیىِ دس : سَم هشحلِ

 . آیذ هی دس تَلف حالت تِ اتَهاتیه
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 ، دلیمِ یه هذت تِ اتَهاتیه قَس تِ سیستن ، ضیشیي آب تَلیذ ٍ دستگاُ واسوشد ساػت ضص ّش اصاء تِ : چْاسم هشحلِ

 . هیىٌذ ضستطَ سا هوثشایي

 تَلیذ صهاى دس سیستن حفاظت تشای ثاًیِ 22 تا 5 صهاًی تاخیش یه داسای تىاس ضشٍع تشای وٌتشل سیستن : پٌدن هشحلِ

  .تاضذ هی رخیشُ تاًه پشضذى یا ٍ خام آب لكغ ضیشیي، آب

 اهالح هیضاى غَستیىِ دس هیثاضذ.   ( PPM )لیتش دس گشم هیلی 98 الی 1 اص وٌتشلش دس TDSسٌدص هحذٍدُ: ضطن هشحلِ

سا تضًیذ صهاى تَلیذ آب  Switchسا ًطاى خَاّذ داد ٍ دس غَستی وِ ولیذ  99ایي هحذٍُ تاضذ . دستگاُ ػذد  اص تاالتش

 ًطاى خَاّذ داد. 12*ضیشیي سا تِ دلیمِ 

 . پزیشد هی اًدام ، هوثشایي ضستطَی دلیمِ یه توذت دّیذ فطاس ساManual  دووِ صهاًیىِ : هشحلِ ّفتن

  ضَد هی تىشاس اٍل هشحلِ ٍ ضذُ غفش هدذداً وٌتشل سیستن:"Reset "دگوِ دادى فطاس تا:  ّطتن هشحلِ

 :دستگاُ واس ضشٍع هشاحل

 . وٌیذ سٍضي سا دستگاُ تشق ولیذ

 

 ضذُ سیستن ٍاسد خام آب ، تاس 2 حذٍد دس خام آب فطاس تاهیي تا ٍ وشدُ ػول پاییي فطاس سَئیچ ای ثاًیِ 22 تأخیش اص پس

 . است ضذُ تیٌی پیص دستگاُ هَتَس الىتشٍ ٍ پوپ اص حفاظت تشای فَق صهاًی تأخیش. وٌذ هی واس تِ ضشٍع سیستن ٍ

 ًسثت هؼوَل ستكَ  .پزیشد هی اًدام سَصًی ضیش تَسف سیستن ػولىشد فطاس تٌظین ٍ فاؾالب ٍ ضیشیي آب ًسثت تٌظین

 اهالح تا آتْای تشای . داسد ٍسٍدی خام آب ویفیت ٍ هطخػات تِ تستگی ٍ تاضذ هی 3 تِ 1 حذٍد فاؾالب تِ ضیشیي آب

 .سسذ هی ًیض 6 ت1ِ حتی فاؾالب تِ ضیشیي آب ًسثت ، صیاد

 تاال فطاس پوپ اص ًگْذاسی دس ایوٌی ًىات ٍ ًگْذاسی اغَل

 : وٌیذ تَخِ صیش هَاسد تِ پوپ اص ًگْذاسی تشای

  . وٌیذ حاغل اقویٌاى پوپ تِ ٍسٍدی ٍلتاط هیضاى اص پوپ هحل تغییش ٌّگام دس

  . وٌیذ خاسج تشق هذاس اص سا پوپ ، پوپ سشٍیسْای اًدام تشای



 

  تهره تردای و سرویس  راه اندازی ،  دستور العمل نصة ،

 ROه آب یدستگاه تصف

 جاده کوه سفید، تعد اس سیز گذر، کوچه کارخانه آسفالت شهزداری –قن  آدرس دفتز هزکشی :

 523-56335533و     523-56335663تلفن دفتز هزکشی : 

info@dolphinro.comEmail:          www.dolphinro.comWebsite:  
 

Page | 

10 

 . ًذّیذ لشاس خَ َّای خشیاى هؼشؼ دس سا پوپ

 .تاضذ داسا ، سا َّا گشدش ٍ واسی خٌه لاتلیت پوپ وِ وٌیذ دلت

 . تگیشیذ تواس ضشوت تا پوپ غذای دس تغییش غَست دس

 RO:وشدى خاهَش

 RO ٍاحذ وشدى خاهَش تشای

 لشاس دّیذ .   off( سا دس حالت  1ٍ 2 (ولیذ 

  هی وٌذ .  Flush ِثاًی 22 هذت تِ دستگاُ

  .ضَد هی خاهَش ّوضهاى RO پوپ

   .وٌیذ خاهَش سا دستگاُ تِ ٍسٍدی خام آب پوپ

   .ًوائیذ خاهَش سا وٌتشل دستاتلَ ٍالغ تشق ولیذ

 

 

 گیشد صیشغَست اصهَاسد اگشیىی ضذ خَاّذ خاهَش خَد قَسخَدتِ تِ ROٍاحذ 

 . )تشسذ حذالل تِ( یاتذ واّص خام آب دسهخضى هَخَد آب سكح

   .پشضَد تكَسواهل تَلیذی آب رخیشُ دستاًه هَخَد آب سكح

   .یاتذ افضایص هوثشاًْا تشسٍی فطاسٍسٍدی

  .یاتذ تسیاسواّص RO پوپ فطاسٍسٍدی

 

 RO:هذت وَتاُ تَدى خاهَش
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  حذالل سٍصاًِ  RO ٍاحذ وِ ، ضَد هی تَغیِ تاضذ ووتشخاهَش یا ّفتِ یه هذت تِ تاضذ ًیاصداضتِ RO ٍاحذ صهاًیىِ

 .ضَد سٍضي ساػت ًین

 RO:هذت قَالًی تَدى خاهَش

 .  ضَد اًدام صیش هَاسد وِ هیطَد پیطٌْاد تاضذ، تیطتشخاهَش یا ّفتِ یه وِ ًیاصداسد RO ٍاحذ صهاًیىِ

  .ضَد استفادُ ًگْذاسًذُ ضیویایی اصهادُ وِ است الصم صهاى دسایي

 ضستطَی ضَد، هی اسائِ آى ساصًذُ تَسف وِ هطخػی هیضاى تِ ضیویایی هادُ چشخص اصقشیك سیستن اٍلات تؼؿی

 .ضَد دادُ ضیویایی

 ٍضیش پساب ضستطَی ٍضیش ٍسٍدی ضیش،  RO  ٍاحذ دس هَادضیویایی هاًذى تالی هٌظَس تِ ، هَاد اصچشخص پس

 .تٌذین هی سا تَلیذی آب ضستطَی

 . ضَد خاهَش قَالًی هذت تشای تا است آهادُ RO  ٍاحذ حال

 :ّا هوثشیي ضستطَی

 وِ همذاسی( همذاسهَسدًیاص تِ دٌّذُ ضستطَ ضیویایی هَاد وشدى هخلَـ تشای پوپ یه ٍ دٌّذُ ضستطَ هخضى یه

 RO دسسشاسش ضیویایی هادُ چشخص ػول پوپ ٍ اصهخضى استفادُ تا . تاضذ ًیاصهی هَسد ( هیطَد تَغیِ ساصًذُ تَسف

  .هیگیشد اًدام

 :صیشداسد ػَاهل تِ تستگی ضیویائی ضستطَی تِ ًیاص

  .یاتذ واّص تَلیذ هیضاى

  .یاتذ افضایص تَلیذی دسآب TDSهیضاى 

 .  تاضذ 40psi  اص تیص هوثشیي ٍاًتْای اتتذا دس فطاس اختالف
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 هیشود؟ انجام شیویائی شستشوی چگونه

 :تاضذ هی صیش غَست تِ هشاحل .ضَد استفادُ هخضى تا پوپ یه اص وِ هیطَد پیطٌْاد ضیویایی ضستطَی سٍش دس

   .ًوائیذ خاهَش سا ROٍاحذ 

  .تثٌذیذ سیستن تِ سا تشگطتی ٍآب پساب تِ هشتَـ PVC  ّای فلىِ ضیش

  .ًوائیذ هتػل ضیویایی، ضستطَی ٍسٍدی ضیش تِ سا ضستطَ تخلیِ پوپ

  .ًوائیذ هتػل تویضضیویایی هخضى تِ ضیویایی هَاد هٌظَسچشخص تِ سا تویض خشٍخی ضیشآب

  .ًوائیذ هتػل ضیویایی تویض هخضى تِ ضیویایی هَاد هٌظَسچشخص تِ سا پساب ضیشخشٍخی

 سٍضي سا پوپ سپس وٌیذ اؾافِ ضستطَ تاًه تِ آى، ساصًذُ تَسف ضذُ تؼییي هیضاى تِ سا دٌّذُ ضستطَ ضیویائی هَاد

 اتوام تِ ػول وِ صهاًی .هیىٌٌذ چشخص تِ ضشٍع هذتی تشای RO ٍاحذ دس ضیویایی هَاد پوپ، ًوَدى سٍضي تا وِ ًوَدُ

 .دّیذ ضستطَ دلیمِ 12 هذت تِ حذالل گَاسا آب تا سا ٍسیستن وشدُ خاسج سا ضیویائی هادُ سسیذ

 اخضاء اصتویضوشدى لثل تایست هی تَلیذی خشٍخی دس اضىال ّشگًَِ ٍسٍدی خام آب حشاست دسخِ ٍ ضَسی هیضاى تغییش تا

 .ضَد هطخع

 :تَخِ

 دس اضىال .داسد تستگی ٍسٍدی خام آب ضَسی ٍ ROتِ  ٍسٍدی فطاسآب ٍسٍدی، خام آب دهای تِ سیستن اص خشٍخی آب

 .تاضذ ًوی ّا هوثشیي ضستطَی تِ ًیاصی ٍ است قثیؼی ػَاهل ایي ػلت تِ ضذُ تَلیذ خشٍخی آب

 

 :وتعویز نگهداری

 (.پشتاضٌذ هخشًْا تواهی)تاضٌذ غحیح ٍ هؼیي اًذاصُ داسای هخضًْا دستواهی ضیویایی هَاد سكح تواهی وِ ًوائیذ چه

 .تاضذ bar 2 تا1 تیي ، هیىشٍى 5 واستشیدی فیلتشّای ٍسٍدی فطاس وِ ًوائیذ چه RO ٍاحذ اصاستاستپس 
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 . تاضذ bar 2 تا1 هیىشٍى 1 واستشخی فیلتشّای اص تؼذ فطاسخشٍخی

 15%  اص تیص فطاس افت اگش .تاضذ خام آب فطاسٍسٍدی 15%  تیطتشاص ًثایذ هیىشٍى 5 واستشیدی فیلتشّای تیي فطاس افت

 .ضًَذ خایگضیي ساتویضوشد دیگشآًْا ًویتَاى وِ دسغَستی یا تویضضًَذ ّا واستشیح تایذ . تاضذ

 تاضذ . bar  12-18دسحذٍد هاوضیون هوثشاًْا ٍسٍدی فطاس وِ ضَد چه

  .ضَد چه تَلیذی فلَهتشآب ػذد

  .ضَد وٌتشل خام ٍآب تَلیذی آب TDSهیضاى 

 :هاّیاًِ ٍتؼویشات ًگْذاسی

 سیستن غَست دسآى وِ ضَد هطاّذROُ پاساهتشّای دس تغییشاتی است هوىي سٍصاًِ الذاهات ٍ ّا ًگْذاسی تِ تَخِ تا تِ

 .داسد واستشخی فیلتشّای تؼَیؽ یا ٍ ضیویائی ضستطَی صًیا

 یاتی اشکال

RO ًویطَد استاست اها است سٍضي:  

 ساُ حل  اضىاالت  ػالین ٍ ًطاًِ ّا  #

فطاس پوپ آب خام ون  داخل تاتلَ چطوه هی صًذ  Sourceآالسم  1

 است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشای فطاس پاییي : 

وٌیذ پوپ آب خام وٌتشل -1

 سٍضي تاضذ.

چه وٌیذ وِ فطاس پوپ آب -2

 تاضذ .  psi  32خام تاالتش اص 

وٌتشل ًوائیذ وِ ّش دٍ  -3

فیلتش واستشیح تویض تاضٌذ ٍ افت 

 psi 22فطاس هیاى آًْا تیطتش اص 

 ًوی تاضذ . 

ولیذ فطاس وٌتشل ًوائیذ وِ  -4

 پاییي هؼیَب ًوی تاضذ 
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فطاس ٍسٍدی تِ هوثشاى 

 تسیاس تاال است .

 

 

 

 

  

 تشای فطاس تاال:

وٌتشل ًوائیذ ضیش سَصًی -1

 پسأب تستِ ًثاضذ 

وٌتشل ًوائیذ وِ ولیذ فطاس  -2

 تاال هؼیَب ًثاضذ . 

  سا فطاس دّیذ  resetدووِ -3

هخضى رخیشُ تَلیذ پش  ضذى هخضى سٍضي است .  Fullآالسم  2

 ضذُ است 

 

هوىي است هخضى خالی 

 تاضذ . 

هیضاى ٍ سكح آب داخل تاًه 

 رخیشُ تَلیذ سا وٌتشل ًوائیذ . 

 

وٌتشل ًوائیذ وِ سَئیچ 

ضٌاٍسی دس هخضى رخیشُ 

 هؼیَب ٍ یا گیش ًىشدُ تاضذ . 

 

 ساُ حل اضىاالت ػالین ٍ ًطاًِ ّا #

 تشق دس پوپ ساُ ًذاسد. پوپ سٍضي ًویطَد. 1

 

 

 

 تی هتال پوپ لكغ ضذ.

 ٍخَد تشق سا وٌتشل ًواییذ. 

وٌتشل ًواییذ وِ تشق تِ 

 پوپ هتػل است.

 

 وٌتشل ًواییذ وِ ٍلتاط هٌثغ

تاس اؾافِ  غحیح هی تاضذ .

هدذد  یهحافظتحشاستی 

reset .ضَد 

دسخِ حشاستی پوپ  هیطَد.پوپ هذتی واس هیىٌذ سپس خاهَش  2

تسیاس تاال سفتِ ٍ سیستن 

هحافظتی گشهایی آى 

 لكغ ضذُ است.

 

هٌثغ ٍلتاط وِ ًواییذ وٌتشل 

 غحیح تاضذ.

هَتَس في سا وِ دس حال واس 

 تاضذ.

ب خام سا وٌتشل فطاس پوپ آ فطاس اب خام ون است. پوپ صهاًیىِ سٍضي هیطَد ٍ خاهَش هیطَد  3
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ٍ االسم ًاضی اص خشاب تَدى فطاس سٍضي 

 هیطَد.

 

 

سَئیچ هشتَـ       تِ      

حذالل فطاس هؼیَب 

 است.

دسٍسٍدی هوثشاى داسای 

 فطاس تاال ّستین.

 

 هؼیَبسَئیچ فطاستاال 

 است

 

 ًواییذ.

 

وٌتشل ًواییذ سَئیچ  فطاس 

 پاییي هؼیَب ًثاضذ.

 

فطاس ٍسٍدی تِ هوثشاى سا 

 چه ًواییذ.

 

چه ًواییذ وِ سَئیچ 

 فطاستاال هؼیَب ًثاضذ. 

 

 

 ساُ حل اضىاالت ػالین ٍ ًطاًِ ّا #

1 TDS .فطاس است ٍ تاص ضیشپساب آب تَلیذی تسیاس تاالست 

 ًظشتٌظین ًطذُ است. هَسد

 

 

 

 

 

 TDSخام ٍسٍدی داسای آب 

 تسیاس تاالست.

فطاس ٍسٍدی تِ هوثشاى سا تٌظین 

 barًواییذ وِ دس حذٍد 

دسخِ 32دس دهای 12_24

 TDSساًتیگشاد تاضذ ٍ هیضاى 

اب تَلیذ ضذُ سا اص ضیشّای 

 ًوًَِ گیشی وٌتشل ًواییذ.

 

TDS  آب خام ٍسٍدی سا دس

 هخضى آب خام وٌتشل ًواییذ.  

 

سكح فیلتشّای واستشیدی  آب تَلیذی داسای تَی  تسیاس تذی هیثاضذ. 2

پشاصهَاد لاسچی ٍاسفٌدی 

 است.

 

لاسچی هوثشاًْا هَاد تشسٍی 

اتتذا َّصیٌگ فیلتشّا سا اص داخل 

ّای فیلتشّا سا  تطَئیذ ٍواستشیح

 تؼَیؽ ًواییذ.

 

هوثشاًْا تایذ تَسف هَاد 
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 ساُ حل اضىاالت ػالین ٍ ًطاًِ ّا #

واستشیدی تسیاس ون  فطاس لثل اص فیلتشّای 1

 است.

خام داسای فطاس پوپ آب 

 ًویثاضذ.

 

ضیش سلًََئیذی تاص 

 ًویثاضذ.

 سا چه ًواییذ. خامپوپ آب  فطاس

 

 

 ًیشٍی تشق ٍوَیل ّای ضیش

 سلًََئیذی سا وٌتشل وٌیذ.

واستشیدی تسیاس ون  اص فیلتشّای تؼذفطاس  2

 (psi 27)ووتشاص است.

هیىشٍى  5فیلتشّای 

هسذٍد ٍیا آلَدُ ضذُ 

  اًذ.

واستشیدی تویض  فیلتشّای

 خایگضیي ضًَذ.

ضیش فطاسضىي هوىي  ٍسٍد هوثشاى تسیاس ون است.فطاس لثل اص 3

 است تستِ تاضذ.

 

 

 

پساب هوىي ضیش سَصًی 

است تا اًتْا ٍتِ قَس 

 واهل تاص تاضذ.

ضیش فطاسضىي سا تاص وشدُ ٍآى سا 

قَسی تٌظین ًواییذ تا فطاس 

 دسست سا ًطاى دّذ.

 

ضیش سَصًی پساب سا تشای تذست 

اٍسدى فطاس هَسد ًیاص تٌظین 

 ًواییذ.

تَخِ:ّیچگاُ ایي ضیش سا تِ قَس 

 واهل ًثٌذیذ.

ضیش سَصًی پساب سا تٌظین ًواییذ ضیش سَصًی پساب )خشٍخی فطاس خَاًذُ ضذُ تشای پساب 4

ضیویایی الصم ضستطَی  ضذُ است. اسفٌدی پش ٍ

 ضیویایی دادُ ضًَذ.

  

تٌظین فطاسٍسٍدی هوثشاى  هیضاى دتی آب تَلیذی ون است. 3

 ًطذُ است.

 

 

هوثشاى دچاس سسَب 

  گشفتگی ضذُ است.

ٍسٍدی تِ هوثشاى سا دس فطاس

دسخِ 32دس دهای 12_24حذٍد 

 تٌظین ًواییذ. ساًتیگشاد

هوثشاًْاساتاهَادضیویایی 

 ضستطَدّیذ.
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هوىي است تا اًتْا ٍتِ  تاضذ. psi 222هوثشاى(ووتشاص 

 قَس واهل تاص تاضذ.

تا فطاس غحیح تَسف آى خَاًذُ 

 ضَد.

 ّطذاس: 

 ّیچگاُ ضیش پساب سا ًثٌذیذ.

 

 


