
 

صنعتي استفاده كرد. دقت گردد های دستگاه توان دراطالعات كلي از پرشر وسل هشت اینچ تولید طراحان تصفیه مي

 قطعات وسل ضربه، خراش و سایش باعث از بین رفتن بدنه فایبر گالسي وسل ازحد تجهیزات وسفت كردن بیش

توانند در نصب و ارجمند مي شود. مواظب باشید كه قطعات فلزی وسل دچار سایش و خوردگي نشوند. كاربرانمي

استفاده كنند ولي مسئولیت كار با وسل تولیدات شركت طراحان  خوبياندازی وسل از اطالعات این دفترچه بهراه

های مربوطه كمك بگیرید. نقشه توانید ازرچه راهنما ميخود كاربر هست. برای استفاده بهتر از این دفت تصفیه بر عهده

.دهدخوبي انجام ميدر یك مدت طوالني كار خود را به طور اصولي و صحیح نصب شودكه وسل بهدرصورتي  

:نکات مهم قبل از نصب و راه اندازی پرشروسل تولیدات طراحان تصفیه  

روسل های تولید طراحان تصفیه الزامي است چرا كه تبعات برخي اندازی پرش با توجه به نکات ذیل قبل از نصب و راه

.پیامدهای پیش آمده حاصل این عدم توجه بوده و گاها غیر قابل جبران هستند از  

 مونتاژ و كاربری راهنمای دفترچه در كه مونتاژ دستورالعمل اساس بر مونتاژ كامل پرشروسل تولید طراحان تصفیه 

.گیرد صورت شده درج  

.گیرد صورت باتجربه و خبره كارشناس طریق از باید ژپرشروسل طراحان تصفیه مونتا . 

گردد و از ضربه گیرهای ضخیم در  هنگام حمل و نقل پرشروسل توسط خودرو یا جابجایي با دست دقت الزم مبذول در

.استفاده شود اطراف محل برخورد لوله و اجزای پرشروسل . 

صورت اتفاق افتادن نشتي در  در كه باشد جایي باید ت طراحان تصفیه محل فیزیکي نصب پرشروسل تولید شرك

های الکتریکي و الکترونیکي دچار آسیب و حادثه نشوند پرشروسل قطعات حساس و گران شامل قطعات و دستگاه . 

پوشش به هنگام كار با پرشروسل حتما از یك زیرانداز تمیز و مناسب استفاده گردد و قطعات زیر پرشروسل را با 

.ضدآب بپوشانید  

مختلف عرضه مي شود،  های بخش به مربوط قطعات با همراه و كامل صورت به تولید طراحان تصفیه  پرشروسل

.اطمینان حاصل كنید حتما قبل از نصب و راه اندازی لیست قطعات آن را بررسي و  

صب شده باشند همواره این بخش را مجموعه كپ های دو سر پرشروسل تولید طراحان تصفیه باید به دقت و محکم ن

.مورد بازرسي قرار دهید . 

ویژه در داخل آن نصب شوند لذا  های مورد استفاده در داخل پرشروسل های تولید طراحان تصفیه باید به طریق ممبران

.عمل كنید حتما دستورالعمل مربوطه را مطالعه و به دقت  

استفاده نموده و به هیچ عنوان از  شروسل برای نصب و استقرار آناز بالشتك و كمربندهای ارائه شده با محصول پر

برای محکم نمودن آن استفاده نکنید بست های فلزی یو شکلو  كمربندهای دیگر  

 نکات نصب و راه اندازی پرشروسل



 

و لذا مقداری منبسط مي شود. بالشتك ها و كمربند  پرشروسل حین كار تحت فشار داخلي جریان آب مي باشد

ن تصفیه بر این مبنا الزم است تا اندازه معیني سفت و محکم شوندپرشروسل تولید طراحا . 

.نشتي های بوجود آمده در محل پورت ها و یا مجموعه های كپ در اسرع وقت باید برطرف گردد . 

.از لوبریکانت به اندازه مناسب استفاده گردد  

بازرسي نموده و هر  مثال هر هفته یکبا ای دوره صورت به است الزم را مجموعه كپ های تولید شركت طراحان تصفیه 

قطعات آن را به دقت بررسي و از استحکام و سالمت قطعات این مجموعه  رفتگي و خوردگي نوع نشتي و یا در

.شوید مطمئن . 

قبل از اتصال جریان آب حتما از نصب و محکم بودن تمامي قطعات و بخش های پرشروسل تولید طراحان تصفیه 

.مطمئن شوید . 

. است لذا به هیچ عنوان  تولید طراحان تصفیه به گونه ای طراحي شده است كه فشارهای مثبت را پذیرا شروسلپر

از پمپ خالء استفاده  جهت حذف حباب های داخل پرشروسل نباید به عنوان مثالشار منفي بر پرشروسل وارد نکنید.ف

.كرد .  

. ی نگذاریدبه هیچ عنوان بر روی پرشروسل بار اضافي یا وسیله ا . 

. یدنرو راه بر روی پرشر وسل طراحان تصفیه  .. 

 .پورت های آب تصفیه، آب ورودی، آب غلیظ شده را تحت فشار بیروني قرار ندهید.

. های نگهدارنده كپ به طور  آن كه وسل طراحان تصفیه را تحت فشار قرار دهید. مطمئن شوید كه حلقهقبل  حتما

 .صحیح در شیار خود قرار گرفته است

. تولید شركت طراحان تصفیه  ورودی و خروجي جریان آب باید در یك راستا بوده و از طریق بست ویکتالیك پورت های

.استفاده ار پرشر وسل بازرسي كنید ها را قبل از محکم شده باشند لذا حتما این پورت  

 .وسل نباید تحت فشار و گرمای بیش از اندازه و غیر مجاز قرار گیرد.

. كنید تخلیه كامل طور به را آن داخل فشار حتما آن اجزای از قبل از انجام تعمیرات بر روی وسل طراحان تصفیه  . 

. وصل كنید. بعد از انجام  م كنید و سپس اتصاالت پورت آب تصفیه راو تجهیزات وسل را در جای خود محک قطعات

 مراحل فوق وسل را تحت فشار قرار دهید

. های پورت وسل طراحان تصفیه را بیش از حد سفت نکنيفیتینگ  

 .دقت كنید كه هنگام نصب و تعمیر وسل، مواد نفتي به ممبران آسیبي نزنند

.  بررسي را آن كامل باید  صرف نظر از اینکه وسل چه موقع و توسط چه كسي نصب شده است، قبل از استفاده از آن

ك كردچ و  

 


