شرکت طراحان تصفیه کوثر
دو دهه تخصص در صنعت تصفيه آب

نکات مهم قبل از نصب و راه اندازی پرشر
اطالعات كلي

از پرشر وسل هشت اینچ میتوان در دستگاههای صنعتی استفاده كرد .دقت گردد؛ سفت كردن بیشازحد تجهیزات و
قطعات وسل ضربه ،خراش و سایش باعث از بین رفتن بدنه فایبر كالسی وسل میشود .مواظب باشید كه قطعات فلزی
وسل دچار سایش و خوردگی نشوند .كاربران ارجمند میتوانند در نصب و راهاندازی وسل از اطالعات این دفترچه
بهخوبی استفاده كنند ولی مسئولیت كار با وسل بر عهده خود كاربر هست .برای استفاده بهتر از این دفترچه راهنما
میتوانید از نقشههای مربوطه كمك بگیرید .درصورتیكه وسل بهطور اصولی و صحیح نصب شود در یك مدت طوالنی
كار خود را بهخوبی انجام میدهد
نکات مهم قبل از نصب و راه اندازی پرشروسل
توجه به نکات ذیل قبل از نصب و راه اندازی پرشروسل الزامی است چرا كه تبعات برخی از پیامدهای پیش آمده حاصل
این عدم توجه بوده و گاها غیر قابل جبران هستند.
 .1مونتاژ كامل پرشروسل بر اساس دستورالعمل مونتاژ كه در دفترچه راهنمای كاربری و مونتاژ درج
شده صورت گيرد.
 .2مونتاژ پرشروسل باید از طریق كارشناس خبره و باتجربه صورت گيرد.
 .3در هنگام حمل و نقل پرشروسل توسط خودرو یا جابجایي با دست دقت الزم مبذول گردد و از ضربه
گيرهای ضخيم در اطراف محل برخورد لوله و اجزای پرشروسل استفاده شود.
 .4محل فيزیکي نصب پرشروسل باید جایي باشد كه در صورت اتفاق افتادن نشتي در پرشروسل
قطعات حساس و گران شامل قطعات و دستگاه های الکتریکي و الکترونيکي دچار آسيب و حادثه
نشوند.
 .5به هنگام كار با پرشروسل حتما از یک زیرانداز تميز و مناسب استفاده گردد و قطعات زیر پرشروسل
را با پوشش ضدآب بپوشانيد.
 .6پرشروسل به صورت كامل و همراه با قطعات مربوط به بخش های مختلف عرضه مي شود ،حتما قبل
از نصب و راه اندازی ليست قطعات آن را بررسي و اطمينان حاصل كنيد.
 .7مجموعه كپ های دو سر پرشروسل باید به دقت و محکم نصب شده باشند همواره این بخش را
مورد بازرسي قرار دهيد.
 .8ممبران های مورد استفاده در داخل پرشروسل باید به طریق ویژه در داخل آن نصب شوند لذا حتما
دستورالعمل مربوطه را مطالعه و به دقت عمل كنيد.
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 .9از بالشتک و كمربندهای ارائه شده با محصول پرشروسل برای نصب و استقرار آن استفاده نموده و
به هيچ عنوان از بست های فلزی یو شکل (  Uشکل ) و كمربندهای دیگر برای محکم نمودن آن
استفاده نکنيد.
 .10پرشروسل حين كار تحت فشار داخلي جریان آب مي باشد و لذا مقداری منبسط مي شود .بالشتک
ها و كمربند پرشروسل بر این مبنا الزم است تا اندازه معيني سفت و محکم شوند.
 .11نشتي های بوجود آمده در محل پورت ها و یا مجموعه های كپ در اسرع وقت باید برطرف گردد
 .12از لوبریکانت به اندازه مناسب استفاده گردد.
 .13مجموعه كپ ها را الزم است به صورت دوره ای (مثال هر هفته یکبار) بازرسي نموده و هر نوع نشتي
و یا دررفتگي و خوردگي قطعات آن را به دقت بررسي و از استحکام و سالمت قطعات این مجموعه
مطمئن شوید.
 .14قبل از اتصال جریان آب حتما از نصب و محکم بودن تمامي قطعات و بخش های پرشروسل مطمئن
شوید.
 .15پرشروسل به گونه ای طراحي شده است كه فشارهای مثبت را پذیرا است لذا به هيچ عنوان فشار
منفي بر پرشروسل وارد نکنيد ( .به عنوان مثال جهت حذف حباب های داخل پرشروسل نباید از
پمپ خالء استفاده كرد).
 .16به هيچ عنوان بر روی پرشروسل بار اضافي یا وسيله ای نگذارید
 .17بر روی پرشر وسل راه نروید.
 .18پورت های آب تصفيه ،آب ورودی ،آب غليظ شده را تحت فشار بيروني قرار ندهيد.
 .19مجموعه كپ های دو سر پرشروسل تنها از طریق نگهدارنده های هاللي شکل محکم در محل شکاف
لوله  FRPبسته شده و نگهداری مي شوند.
 .20حتما قبل آن كه وسل را تحت فشار قرار دهيد .مطمئن شوید كه حلقه های نگهدارنده كپ به طور
صحيح در شيار خود قرار گرفته است.
 .21پورت های ورودی و خروجي جریان آب باید در یک راستا بوده و از طریق بست ویکتاليک محکم
شده باشند لذا حتما این پورت ها را قبل از استفاده ار پرشر وسل بازرسي كنيد.
 .22به هیچ عنوان از قطعات و تجهيزات فرسوده و غير استاندارد استفاده نکنيد .در غير این صورت با
خسارات جبران ناپذیری مواجه خواهيد شد.
 .23وسل نباید تحت فشار و گرمای بيش از اندازه و غير مجاز قرار گيرد.
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 .24قبل از انجام تعميرات بر روی وسل از اجزای آن حتما فشار داخل آن را به طور كامل تخليه كنيد.
 .25قطعات و تجهيزات وسل را در جای خود محکم كنيد و سپس اتصاالت پورت آب تصفيه را وصل
كنيد .بعد از انجام مراحل فوق وسل را تحت فشار قرار دهيد
 .26فيتينگهای پورت وسل را بيش از حد سفت نکنيد.
 .27دقت كنيد كه هنگام نصب و تعمير وسل ،مواد نفتي به ممبران آسيبي نزنند.
 .28صرف نظر از اینکه وسل چه موقع و توسط چه كسي نصب شده است ،قبل از استفاده از آن باید
كامل آن را بررسي و چک كرد.
اخطار :در صورت عدم رعایت موارد عمومي فوق احتمال وقوع حادثه دلخراش و حتي مرگ نيز وجود دارد.
فشار اعمال شده به پرشروسل در طول كار مي تواند موجب پرتاب مجموعه كپ یا بخش هایي از آن به
بيرون شود و لذا الزم است نصب و راه اندازی و انجام تعمير پرشروسل از طریق كارشناسان باتجربه و آگاه
صورت گيرد.
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