شرکت طراحان تصفیه کوثر
دو دهه تخصص در صنعت تصفيه آب

انبساط وسل و شرایط نصب آن
هنگام نصب وسل فضای کافی برای انبساط طولی و قطری آن را در نظر بگیرید .اگرچه میزان انبساط بسیار ناچیز است ولی انعطافپذیر
نبودن اتصاالت میتواند باعث خرابی وسل و سایر قطعات آن شود .بهطورمعمول ،انبساط طولی تا  0.4mmو انبساط قطری تا 0.8mm
اتفاق میافتد .برای مثال در وسل شش المان مقدار انبساط طولی  4.5میلیمتر است .با به کار بستن راهنماییهای زیر میتوانید فضای
مناسبی را برای انبساط وسل و همچنین تعمیرات آن در نظر بگیرید.
 .1وسل را با استفاده از بالشتک به شاسی دستگاه تصفیه ببندید .از بستن مستقیم وسل به شاسی جدا خودداری کنید.
 .2از کمربند استیل ضدزنگ استفاده کنید .با کمک کمربند و بالشتک وسل را به شاسی دستگاه ببندید .اگر کمربند را خیلی سفت
ببندید وسل فضای کافی برای منبسط شدن نخواهد داشت و درنهایت آسیب میبیند .گشتاور  25الی  50اینچ در پوند (11.3
الی  22.7کیلوگرم) بسیار مناسب است.
 .3بههیچوجه از پیچ  Uشکل برای بستن وسل استفاده نکنید.
 .4از اتصاالت لولهکشی قابلانعطاف استفاده کنید تا کوپلینگ های سر وسل راحتتر بسته شوند .برای اتصاالت پورت آب تصفیهشده
بهتر است از شیلنگ و یا لوله  Uشکل در دو طرف استفاده کنید .برای اتصاالت آب ورودی و آب غلیظ شده هم پیشنهاد میکنیم
از دو عدد کوپلینگ ویکتالیک قابلانعطاف استفاده کنید.
 .5اتصاالت لولهکشی به وسل را بیشازحد سفت نکنید.
 .6از واردکردن فشار زیاد به سر وسل خودداری کنید .اتصاالت لولهکشی نباید فشار زیادی را بر سر وسل وارد کنند.
 .7در مسیر لولهکشی خم Uشکل ایجاد کنید تا لولهها در هنگام فشار و منبسط شدن وسل آسیب نبینند.
 .8کل وزن لولهکشی و اتصاالت آن بر روی پورت آب تصفیهشده نباید بیش از  2کیلوگرم باشد .این میزان برای پورت آب ورودی/
آب غلیظ شده نباید از  4کیلوگرم تجاوز کند.
توصیههای باال برای جلوگیری از آسیب دیدگی وسل و قطعات آن در شرایط طبیعی است .برای شرایط خاص باید تمهیدات
ویژهای اتخاذ شود.
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