شرکت طراحان تصفیه کوثر
دو دهه تخصص در صنعت تصفيه آب

راهنمای کاربر

پرشر وسل های بهعنوان محفظه ممبران در دستگاههای اسمز معکوس استفاده میشوند .مدلهای 300و
450برای این کار طراحیشدهاند .حد مجاز دمای محیط بین  -7تا  49درجه سانتیگراد است .تمام انواع
ممبران های  8اینچ بهراحتی درون وسل قرار میگیرند.
پوسته وسل از رشتههای به هم تنیده  FRPساختهشده است .رزین اپوکسی در ساخت ترکیبات فایبرگالسی
وسل نقش مهمی را ایفا میکند .حد مجاز  PHدر شرایط کاری معمولی بین  3-10و در هنگام تمیز کردن
وسل بین  2-12است .بعدازاین که تمیز کردن دورهای وسل به پایان رسید مواد پاککننده را از سطح وسل
پاککنید .برای مشاهده لیست مواد سازنده وسل به نقشه مهندسی مراجعه کنید.
در دستگاههای اسمز معکوس همیشه خطر منفجرشدن سر وسل و زخمی شدن و حتی مرگ افراد وجود دارد .هنگام
انتخاب وسل به این نکات ایمنی و مهم توجه کنید.
 مایع داخل وسل ازنظر شیمیایی و دما آسیبی به وسل نزند.

 وسل را از عوامل محیط خارجی مانند هوای خورنده و هوایی که به پالستیک آسیب میزند ،دورنگه دارید.

 فشار برگشتی غیرعادی ،فشاری بیش از  PSI125را بر پورت آب تصفیهشده وارد میکند( .در این حالت
میتوانید از مواد جایگزین استفاده کنید).
 برای تعمیرات صحیح وسل باید از کاربران ماهر و دورهدیده کمک گرفت.

 در بعضی موارد نیاز است که مقاومت وسل بیشتر شود (برای مثال استفاده از مواد  PVCدر پورت آب
تصفیهشده).
وسل های برای کار با فشار مثبت طراحیشدهاند .بههیچعنوان وسل را تحتفشار منفی یا خأل قرار ندهید.
فشار منفی به او رینگها آسیب میرساند.
کارشناسان در هنگام انتخاب و خرید وسل متناسب با شرایط کاری ،راهنماییهای الزم را به خریدار ارائه میکنند.
برای شرایط غیراستاندارد ،مواد جایگزین در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت .درهرصورت تصمیم نهایی برای انتخاب
وسل متناسب با شرایط کاری بر عهده خریدار است.
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