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تصفيه آبدر صنعت  تخصص دو دهه   

 پرشروسل یابییبع
 

 حلراه علت مشکل

هنگام آزمایش  .1

فشار در قسمت 

سر وسل نشتی 

 شود.یممشاهده 

الف( در سطح داخلی وسل خاک و 

 آلودگی وجود دارد.

 ب( سطح داخلی وسل خراب است.

 خراب است.های سر وسل ینگاو رج( 

 ازحد مجاز است.یشبد( دمای آب 

 

 ید.کنپاکالف( سر وسل را جدا کنید و خاک و آلودگی را 

 تماس بگیرید. شرکتب( برای کسب اطالعات بیشتر با 

 ها را تعویض کنید.ینگاو رج( 

 د( با استفاده از لوازم جانبی دمای آب را کاهش دهید.

هنگام آزمایش  .2

فشار در قسمت 

پورت جانبی 

نشتی مشاهده 

 شود.یم

 الف( کوپلینگ ویکتالیک نشتی دارد.

های پورت جانبی خراب ینگاو رب( 

 است.

ج( فشار از بیرون به پورت جانبی وارد 

 شود.یم

 الف( کوپلینگ ویکتالیک را تعویض کنید.

 د.تماس بگیری هیدروالینب( برای کسب اطالعات بیشتر با 

 .تماس بگیرید هیدروالینج( برای کسب اطالعات بیشتر با 

 

کیفیت آب  .3

بهشده یهتصف

کاهشباره یک

 یافته است.

های لوله رابط ممبران ینگاو رالف( 

 .اندشدهخراب

ه شدیهتصفهای پورت آب ینگاو رب( 

 خراب هستند.

های آداپتور خراب ینگاو رج( 

 هستند.

 های لوله رابط ممبران را تعویض کنید.ینگاو رالف( 

 شده را تعویض کنید.یهتصفهای پورت آب ینگاو رب( 

 های آداپتور را تعویض کنید.ینگاو رج( 

آداپتور در هنگام  .4

نصب ترک 

 دارد.یبرم

ی رعایت درستبهالف( مراحل نصب 

 نشده است.

ب( نصب بر طبق دستورالعمل 

 است. نشدهانجام

ابتدا آداپتور را در داخل ممبران بگذارید، سپس سر الف( در 

 وسل را ببندید.

 سایت را مطالعه کنید.ب( 

پس ها  دارندهنگه .5

از استفاده 

مدت از یطوالن

جای خود خارج 

 شود.ینم

پس از استفاده  ها دارندهنگهالف(

 مدت تغییر حالت داده است.یطوالن

 

ب( نگه دارنده ها تحت فشار شدید 

 هستند.

را به حاشیه  زدارسوبالف( مقدار کمی روغن و یا ماده 

 ید.گوشتی ضربه بزنیچپی با دسته آرامبهبمالید و  دارندهنگه

 

 ب( با چکشذ الستیکی به نکهدارنده ها یا کپ ضربه بزنید.

 

 
 


