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 دفتر چِ راٌّوای کارتری،ًگْذاری ٍ تعویرات دستگاُ آب ضیریي کي
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 : هعکَس اسوس فرآیٌذ تطریح

 دیگش سوت تِ سلیك هحلَل عشف یه اص حالل اص همذاسی گیشد، لشاس هتفاٍت ّای غلظت تا هحلَل دٍ تیي تشاٍا ًیوِ غطا یه غَستیىِ دس

 تیي تؼادل حالت دس. تشسذ تؼادل حالت تِ سیستن وِ وٌذ هی پیذا اداهِ صهاًی تا ف است،هؼشٍ اسوض ًام تِ وِ پذیذُ ایي .سٍد هی غطا

 .گَیٌذ اسوضی هی فطاس آى تِ وِ داسد ٍجَد هحلَل دس ضذُ حل هَاد غلظت تا هتٌاسة فطاسی اختالف غطا عشف دٍ

 ػىس ) خالع آب ( حالل حشوت ضَس(، جْت آب ( تش غلیظ هحلَل سوت دس اسوضی فطاس اص تیطتش فطاسی دادى لشاس تا فشایٌذ ایي دس

 آب وویت ٍ ویفیت غطا، ًَع تِ تَجِ تا تاصیاتی دسغذ همذاس .وشد جذا آى دسٍى ّای ًاخالػی سا اص آب تَاى هی تشتیة ایي تِ ٍ ضذُ

 فطاس ًتیجِ دس ٍ اهالح افضایص تاصیاتی، تاػث دسغذ اًذاصُ اص تیص سفتي تاال ضذ. خَاّذ تؼییي ػولیاتی، ّای ّضیٌِ همذاس ٍ ضذُ تػفیِ

 غطاّا هیاى اص اهالح ػثَس دسغذ افضایص ٍ دتی واّص الصم، ػولیاتی اًشطی افضایص تاػث اهش ایي وِ ضَد، هی غطاّا پطت آب دس اسوضی

 .ضَد هی

 ویفیت تِ تستگی تاال حاالت اص یه ّش اًتخاب ضًَذ. عشاحی ای هشحلِ دٍ یا ٍ ای هشحلِ ته غَست تِ تَاًٌذ هی ROّای  سیستن

 ًْایی هحػَل ػٌَاى تِ ّا هاطٍل اص هجوَػِ یه اص خشٍجی ضذُ آب تػفیِ ای هشحلِ ته ّای سیستن دس داسد. ضذُ تػفیِ آب هغلَب

 ٍ ٍسٍدی آب خَسان ًَع تِ تَجِ تا ای هشحلِ دٍ ّای سیستن دس اهاضَد.  هی سیختِ دٍس تالیواًذُ ضَس آب ٍ ضَد هی خاسج سیستن اص

 سیستن ایي ضَد، تؼذی هجوَػِ ٍاسد ّا هاطٍل اص هجوَػِ یه اص خشٍجی ضَس آب غَستیىِ دس ضذُ تػفیِ آب هَسدًظش هحػَل ویفیت

اص  هیگَیٌذ.  Two stageایي سیستن سا  ضَد هی تػفیِ دٍم هشحلِ خشٍجی ٍاسد آب غَستیىِ دسهی گَیٌذ. ٍ یا  Two passسا 

 هی استفادُ تاصیاتی دسغذ افضایص تشای ٍ ( TDS = 1000-5000 ppm )ضَس  ًیوِ ّای آب تػفیِ دس ًیض ای هشحلِ دٍ ّای سیستن

 .ضَد

 

 :ROاستفادُ از  هسایای

 :تاضٌذ هی صیش هضایای داسای ضیشیي ساصی آب دیگش  ّای سٍش تا همایسِ دس ROاستفادُ اص سیستن ّای 

 تمغیش( ّای سٍش تِ ًسثت ( اًشطی پاییي هػشف 1-

 پاییي یًگْذاس ّضیٌِ 2-

 سیستن وَچه سایض ٍ حجن 3-

 آساى ساّثشی 4-

 صهاى تشیي وَتاُ دس اًذاصی ساُ ٍ ًػة 5-

 یًَی تؼَیض سٍش تا همایسِ دس ضیویایی هَاد پاییي هػشف 6-

 سیستن دس وِ خَسدگی ّواًٌذ هطىالت اص تسیاسی ٍ تاضذ هی پاییي اًشطی هػشف گشهایی ّای سیستن تِ ًسثت ROّای  سیستن دس

 تِ اسوضهؼىَس سٍش ًیض آلَدگی ًظش ًمغِ اص .ضَد ًوی دیذُ سیستن دس ایي داسد، ٍجَد تاال دهاّای دس ػولىشد دلیل تِ گشهایی ّای

 اضافِ ًوی وٌذ.  صیست هحیظ تِ است، داضتِ ٍجَد آب دس لثال آًچِ جض تِ ًاخالػی ّیچگًَِ صیشا داسد، اسجحیت یًَی تثادل سٍش

 ضَد، هی اًجام غطاّا تَسظ ROّای  سیستن دس آب تػفیِ اغلی لسوت آًىِ دلیل تِ یًَی تؼَیض ٍ شیتمغی ّای سیستن خالف تش .

 هی سا هؼیَب غطاء ًیست، سیستن واهل وشدى هتَلف تِ ًیاصی افتاد، اتفاق آًْا اص یىی خشاتی دلیل تِ سیستن دس اضىالی غَستیىِ دس

 تغییشات تِ ًسثت ROسیستن  یه ّضیٌِ یًَی، تؼَیض ّای سیستن تا همایسِ دس .ددا تغییش یا تؼَیض ٍ خاسج سیستن اص سادگی تِ تَاى

 دادُ ًْایی آب ضذُ توام ّای ّضیٌِ دس صیادی تغییشات ٍسٍدی آب خلَظ تغییش غَست دس تٌاتشایي داسد، ووی ٍاتستگی آب ّای ًاخالػی

 .ضَد ًوی
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 :ROترخی از کارتردّای 

 

 )اص آتْای ضَس)هػاسف ضشبتْیِ ٍ تَلیذ آب ضشب  -  

 (تَیلشّا ، چیلشّا ٍ وَلیٌگ تاٍسّا دس غٌایغ هختلف) تْیِ ٍ تَلیذ آب ًشم جْت استفادُ -  

 واسخاًِ ّای داسٍساصی ٍ لَاصم آسایطیاستفادُ دس خغَط تَلیذ آب همغش جْت تْیِ ٍ تَلیذ  -  

 آب هػشفی ًیشٍگاّْای تخاس ٍ سیىل تشویثیتْیِ ٍ تَلیذ  -  

 آب دستگاّْای دیالیض تیواسستاًْا تْیِ ٍ تَلیذ -  

 سآب هَسد ًیاص دام ٍعیَ تْیِ ٍ تَلیذ -  

 )صساػی،تاغی،گلخاًِ ای( وطاٍسصیهحػَالت آب هَسد ًیاص  تْیِ ٍ تَلیذ -

 تاصیافت پساب ّای غٌؼتی -  

                            

 

 ROدستگاُ   تجْیسات

 : ر اختیار داریذاختصاصی دستگاّی کِ د هطخصات
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 m3/day … حجم آب ورودی ... سایس لوله ورودی  m3/day ..  دستگاه ظرفیت

 % 80-65 راندمان  … آب شیرین  سایس لوله kg --- وزن 

 ppm … > ورودی  TDS … پساب  سایس لوله   ابعاد

PH  6-8  برق مصرفی … KW TDS  150-10 خروجی ppm 
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 ROدستگاُ لطعات عوَهی 

 ( Sand Filter Pumpپوپ فیلتر ضٌی)

 .اص هخضى آب خام تِ دستگاُ هَسد استفادُ لشاس هی گیشدجْت هىص ٍ اًتمال آب 

                                                               

 پوپ فیلتش ضٌی                                                                                                   

 (FRP Tank) فیلتر ضٌی ٍ کرتٌی

اًذاصُ آًْا تستگی تِ تِ واس هی سًٍذ. ROتؼٌَاى اٍلیي ٍاحذ پیص تػفیِ دس سیستن ّای )هخاصى ضٌی ٍ وشتٌی(فیلتش ّای ضٌی ٍ وشتٌی 

هی ضًَذ.ساًذهاى ٍ عَل ػوش دستگاّی وِ دس اختیاس )فایثشگالس( ساختِ FRPٌس اص جظشفیت تَلیذی دستگاُ داسد ٍ اهشٍصُ هؼوَال  

سسَب گیشی غَست هی ِ جشم گیشی ٍ ٍالغ دس ٍاحذ پیص تػفی.دس است تسیاس تحت تاثیش سیستن پیص تػفیِ تىاس سفتِ دس آى استضو

ِ تِ ًَع آب ٍسٍدی تِ دستگاُ ووتشیي آسیة تِ هوثشاًْا تشسذ.)الثتِ تَی تذ یا هضُ تذ آب ًیض دس ایي هشحلِ خزف هی ضَد.(تستگیشد تا 

 هی تَاى اص یه یا دٍ ػذد فیلتش ضٌی ٍ وشتٌی دس عشاحی دستگاُ استفادُ وشد.

                                                                     

                                                                                                       وِ دس صیش اضىال آًْا سا هالحظِ هی فشهائیذ:جْت استفادُ اص حالتْای هختلف فیلتش ّای ضٌی ٍ وشتٌی اص اًَاع ضیشّا هی تَاى استفادُ وشد 
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 (Cartridge Housingفیلترّای کارتریج تِ ّوراُ هحفظِ ًگذارًذُ آًْا )

 یشّلا فیلت .ضلَد  هلی  اسلتفادُ  RO ءّایغطلا  اص لثلل  دسست ٍسٍدی آب هستمین ی تػفیِ پیص تشای واستشیج یشّافیلت اص هؼوَالً

 ،شّلا فیلت ٍ غلافی ّلا   فَللاًی  جشیاى عشیك اصشّا   فیلت تستش دس هَجَد هَاد ٍ  هَاد جاهذ هؼلك  اًتمال اص تا اًذ ضذُ عشاحی واستشیج

 ًْاآ سسیذى اص چٌیيّو  ضًَذ، آى ی پشٍاًِ خشاتی هَجة ٍ سسیذُ ROخَسان  پوپ تِهَاد ایي وِ ًذھًذ اجاصُ ٍ وٌٌذ جلَگیشی

 رسات تلا  اًذ ضذُ عشاحی شّافیلت ایي ٌیيّوچ .وٌٌذ هی جلَگیشی خَسان تِ هشتَط هجاسی اًسذاد ًیض ٍ ROهذٍل ّای غطائی  تِ

 5دسجِ فیلتش ّای ولاستشیج هؼولَال   .ًوایٌذ حزف وٌٌذ، سَساخ یا خشاضیذُ سا غطاء اصنً الیِ فیضیىی عَس تِ تَاًٌذ هی وِ سا دسضتی

 .شّا تِ ظشفیت دستگاُ تستگی داسدتؼذاد ایي فیلتهیىشٍى اسوی هی تاضذ.

 فیلتشّلای  تیي فطاس افت. گیشًذ لشاس تاصسسی هَسد هٌظن عَس تِ تایذ استفادُ، هذت عَل دس واستشیج فیلتشّای سسَب، همذاس تؼییي جْت

  .تاضذ خام آب ٍسٍدی فطاس % 15 اص تیطتش ًثایذ هیىشٍى 5 واستشیجی

 تایذیا دٍ ّفتِ اص تؼَیض  فیلتش گزضتِ تاضذ)ّش وذام وِ صٍدتلش فلشا سسلیذ(   تاضذ، % 15 اص تیصلثل ٍ تؼذ اص فیلتش واستشیج  فطاس افت اگش

 .ضىل( هغاتك )ًوَد تؼَیض سا آًْا
 

                                                    
 فیلتر کارتریج در داخل هحفظِ ًگْذارًذُ                                                                   تاز کردى فیلتر کارتریج تا آچار هرتَطِ                   

                               
 Big ONEًَاع فیلتش ّای واستشیج ا                                  

 

 همذاس تا چاُ آب یا ضذَّ تػفیِ آب لثیل اص) گیشًذ هی لشاس تشداسی تْشُ هَسد تویض ًسثتاً خَسان آب تا وِ فیلتشّاییحالت، تذتشیي دس 

 .تشسذ حذالل تِ تیَلَطیىی سسَب تَسظ RO ایجاد خغش تا ضًَذ تؼَیض هاُ دس تاس یه حذالل تایذ( ون آّي
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 پوپ تاهیي کٌٌذُ فطار اسوسی)پوپ اصلی(

ٍ فطاس هَسد ًیاص)هغاتك تا آًالیض ًشم افضاس عشاحی( اًتخاب هی گشدد.هؼوَال دس سیستن ّای ضذت جشیاى پوپ اغلی دستگاُ تا تَجِ تِ 

RO .اص پوپ ّای ًَع گشیض اص هشوض عثماتی استفادُ هی گشدد 

 

 :(Membraneهوثراًْا )

هشحلِ ًْایی ٍ اغلی  ٍ ایي هشحلِ، هیٌوایذ حزف سا آب هحلَل اهالح دسغذ 98 % هؼىَس اسوض پذیذُ اص استفادُ تا (ّاهوثشاًْا)غطا

   ضیشیي ساصی آب هی تاضذ.

                    

 (Pressure Vesselهحفظِ ّای تحت فطار)

ػول تػفیِ غَست هی هحفظِ ّای تحت فطاس ضذُ ٍ  ذ ٍ آب خام تا فطاس تاال ٍاسدهوثشاًْا دسٍى ایي هحفظِ ّا لشاس هی گیشً

 )تػَست سشی(هوثشاى 7یا تیطتش اص آى تا تِ عَل یه هوثشاى هؼوَال اص جٌس فایثشگالس یا فَال ضذ صًگ گیشد.هحفظِ ّای تحت فطاس 

 . یشیذدس حیي ًػة دستگاُ یاد تگ فظِ ّا سا اص پشسٌل هیْي تػفیًِػة غحیح هوثشاى دس داخل هحساختِ هی ضًَذ.

                     

 پشضش ٍسل چْاس الواًِ                           الواًِ          دٍپشضش ٍسل         
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  :CIPپوپ 

 .اص ایي پوپ جْت ضستطَی هوثشاًْا )تػَست دستی یا اتَهاتیه(استفادُ هی ضَد

 

 )تاتلَ ترق( کٌترل تاتلَ

تَسظ تاتلَ تشق وٌتشل هی ضًَذ.تستِ تِ عشاحی دستگاُ،تاتلَ تشق هی تَاًذ سادُ یا  ROسفتِ دس سیستن  تواهی اجضاء الىتشًٍیىی تِ واس

سٍضي ٍ خاهَش وشدى -1هؼوَال دس سٍی تاتلَ تشق سِ ػذد ولیذ تؼثیِ هی ضَد وِ اص آًْا تشای تاضذ.  HMIٍ ًیض  PLCداسای 

استفادُ هی ضَد وِ  (Back Wash)ّای ضٌی ٍ وشتٌی ا ضستطَی فیلتشتىَاش ی – 3( CIP)ضستطَی هوثشاًْا – 2 (A.O.M)دستگاُ

 )هغالك ضىل(صیش ولیذ هشتَعِ ػالئن اختػاسی آًْا ًَضتِ ضذُ است.

                                              

 تاتلَ تشق ایستادُ                           ًوای داخل تاتلَ تشق                                          

 پرضر سَئیچ ّا:

جْت هحافظت اص دستگاُ دس هماتل واس وشدى دس فطاس ووتش  فطاس واسی دستگاُ اص هَاسد هْوی است وِ حتوا تایذ دس هحذٍدُ هجاص تاضذ

 تیطتش اص حذ هجاص اص پشضش سَئیچ ّا استفادُ هی ضَد.یا ٍ 
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 هرتَطِ هخسى تا (ًتاسکاال آًتی ) رسَب ضذ هحلَل تسریك پوپ

جْت جلَ  تا ّوِ توْیذاتی وِ دس پیص تػفیِ غَست گشفتِ است تاص ّن اهالحی ٍجَد داسًذ وِ هوىي است سٍی هوثشاًْا سسَب وٌٌذ

اص  همذاس هؼیٌی ،،پوپ تضسیمی سٍی دستگاُ ضوا ًػة ضذُ است وِ تا تَجِ تِ ظشفیت دستگاُ ٍ ٍضؼیت اب خامگیشی اص ایي اتفاق

ٍ ایٌىِ تا تَجِ تِ اّویت تضسیك آًتی اسىاالًت تِ آب تضسیك هی وٌذ.سسَب سا لثل اص ٍسٍد آب خام تِ هحفظِ هوثشاًْا، هحلَل ضذ

هحلَل هشتَعِ سا اص عشیك ٍاحذ خذهات پس اص  حتواتلفی دس تاصاس تشای آى ٍجَد داسد،جْت اعویٌاى اص ویفیت هحػَل،ویفیت ّای هخ

  .فشٍش هیْي تػفیِ تْیِ ًوائیذ

 

                       

 هخسى هحلَل آًتی اسکاالىپوپ تسریك                                                            

 

 :تجْیسات اًذازُ گیری

 (EC,TDS)دستگاُ اًذازُ گیری اهالح آب-الف

هتش استفادُ هی  ECهتش ٍ یا  TDSتگاُ اص جْت ًوایص همذاس اهالح هَجَد دس آب تَلیذی دستگاُ)آب ضیشیي( تستِ تِ عشاحی دس

 ًطاى هی دّذ.تِ غَست آًالیي هتش همذاس ّذایت الىتشیىی آب سا  ECهتش همذاس ول هَاد جاهذ هحلَل دس آب ٍ  TDSضَد.
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 (Mano Meter)فطار سٌج ّا-ب

تا وٌتشل فطاس سٌج ّا تػَست هشتة ػولىشد غحیح اص آًْا استفادُ هی ضَد. دستگاُ آب دس هشاحل هختلفجْت اًذاصُ گیشی همذاس فطاس 

 ول سیستن سا هی تَاًیذ صیش ًظش تگیشیذ.

 

 

 دتی سٌج ّا -ج

وِ فلَهتش ًطاى هی دّذ ػذدی استفادُ هی ضَد. جْت اًذاصُ گیشی حجن آب تَلیذی دستگاُ ٍ ّویٌغَس پساب دستگاُ اص دٍ ػذد فلَهتش

سة هتش وِ تِ ساحتی هی تَاًیذ حجن تَلیذ یا پساب دستگاُ سا تش ح هی تاضذ( GPMیا گالي دس دلیك ) (LPM)ِمتش حسة لیتش دس دلی

    .هحاسثِ ًوائیذ (تَجِ تِ ػذد خَاًذُ ضذُ اص فلَهتش )تادس سٍص ٍ یا لیتش هىؼة 

 

                                                                    

 =LITR/DAY( GPM)ػذدGPM         :*4*60*24اص سٍی ػذدلیتش هحاسثِ 

 =LITR/DAY( LPM)ػذدLPM    :           *60*24هحاسثِ لیتش اص سٍی ػذد
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 ROلطعات اختصاصی سیستن ّای 

 اضافِ هی ضَد: ROلغؼاتی تِ سیستن  ،دس تشخی اص پشٍطُ ّا تستِ تِ ًیاص پشٍطُ

     )پکیج تسریك کلر(هرتَطِ هخسى تا کلر تسریك پوپ  

آى اص پىیج تضسیك ولش استفادُ دس غَست ٍجَد تاس هیىشتی دس آب ٍسٍدی تِ دستگاُ ٍ یا آب تَلیذ ضذُ تَسظ دستگاُ،جْت ضذ ػفًَی 

 هی ضَد.

 

 

 UVسیستن ضذ عفًَی 

 استفادُ هی ضَد. UVُ اضؼِ هاٍساء تٌفص دستگاجْت ضذ ػفًَی وشدى آب تَلیذی دستگاُ اص 

 DMسیستن تسریك 

 گاُ اص ایي سیستن استفادُ هی ضَد.آب تَلیذی دست PHجْت تٌظین 
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 ٍظایف اپراتَر دستگاُهختصری ار 

 RO (Back Wash)تکَاش دستگاُ 

هَجَد  یآلَدگی ّا َد ٍ دلیل آى ایٌست وِگشفتِ هی ضتشای ضستطَی تخطْای هختلف سیستن جذاگاًِ ای دس ًظش   ROدس سیستن 

،اغغالحا ته دس یه تخص تِ تخطْای دیگش هٌتمل ًطَد.ػول ضستطَی تخص سیستن پیص تػفیِ)فیلتش ّای ضٌی ٍ وشتٌی(دس آب 

 ٍاش ًاهیذُ ضذُ است وِ تِ عشیك صیش اًجام هی ضَد:

 ع فیلتش ضٌی خَد()تا تَجِ تِ ًَ.سا دس حالت ته ٍاش لشاس دّیذ تذا ضیش فیلتش ضٌیات -

 

                          

 

 )دستی( لشاس دّیذ.Mسا دس حالت  A.O.Mولیذ  -

 سا دس حالت سٍضي )سوت ساست( لشاس دّیذ.( Back Wash)یا  S.Fولیذ  -

ِ )خاهَش( تشگشداًیذ تا ته ٍاش پایاى پزیشد ٍسپس ضیشّا سا تِ حالت اٍلی Oسا تِ حالت  A.O.Mدلیمِ ولیذ  11پس اص  -

 .دستگاُ سا استاست وٌیذ ٍ عثك دستَسالؼول صیش تشگشداًیذ
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 : ًحَُ استارت دستگاُ 

ًػة ٍ ساُ اًذاصی دستگاُ هذ ًظش لشاس هی دٌّذ اها ساُ اًذاصی دستگاُ ًیاص تِ توْیذاتی داسد وِ تَسظ پشسٌل فٌی هیْي تػفیِ دس ٌّگام 

 یش تَجِ ًوائیذ:دستگاُ تِ ًىات ص ضوا تشای سٍضي وشدى

حتوا لثل اص استاست دستگاُ هغاتك دستَسالؼول ته ٍاش،تِ هذت دُ دلیمِ دستگاُ سا دس حالت ته ٍاش لشاس دّیذ تا آلَدگی ّای  -

 ّای ضٌی ٍ وشتٌی ٍاسد فیلتش ّای واستشیج ٍ تؼذ هوثشاًْا ًطًَذ. هَجَد دس فیلتش

 .تاضذ هٌاسة لشاس داضتِ دس سغح خام آب تاًه دس آب سغح وِ ًواییذ وٌتشل  -

 اص هحلَل آًتی اسىاالًت ٍ آب ضیشیي پش تاضذ.  اسىاالًت آًتی وٌتشل ًوائیذ هخضى   -

 )اص حالت ته ٍاش دس آهذُ تاضٌذ(وٌتشل وٌیذ ضیش فیلتش ضٌی ٍ وشتٌی دس حالت فیلتش)واس وشدى دستگاُ( لشاس داضتِ تاضذ. -

 .ذضشٍع تِ واس وٌتػَست اتَهاتیه س دّیذ تا دستگاُ لشا Aسا دس حالت  A.O.M ولیذپس اص اعویٌاى اص اتػال تشق تِ دستگاُ، -
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 خاهَش کردى دستگاُ:

ىات صیش تَجِ هذت خاهَش تَدى دستگاُ،تِ ًتِ .اها تستِ لشاس دّیذ  Oسا دس حالت  A.O.M خاهَش وشدى دستگاُ وافی است ولیذتشای 

 ًوائیذ:

 RO  :هذت کَتاُ تَدى خاهَش   

 ًین حذالل سٍصاًِ ROٍاحذ  وِ ضَد هی تَغیِ تاضذ خاهَش ووتش یا ّفتِ یه هذت تِ وِ تاضذ داضتِ ًیاص ROٍاحذ  وِ صهاًی -

    .ضَد سٍضي ساػت

 RO :هذت طَالًی تَدى خاهَش

   .ضَد اًجام صیش هَاسد وِ ضَد هی پیطٌْاد تاضذ، شخاهَ تیطتش یا ّفتِ یه وِ داسد ًیاص RO ٍاحذ وِ صهاًی -

 .ضَد استفادُ ًگْذاسًذُ ضیویایی هادُ اص وِ است الصم صهاى ایي دس -

 ضستطَی ضَد، هی اسائِ آى ساصًذُ تَسظ وِ هطخػی هیضاى تِ ضیویایی هادُ چشخص عشیك اص سیستن وی تایست اٍلات تؼضی  -

 .ضَد دادُ ضیویایی

 آب ضستطَی ضیش ٍ پساب ضستطَی ضیش ٍ ٍسٍدی ،ضیش RO ٍاحذ دس ضیویایی هَاد هاًذى تالی هٌظَس تِ هَاد، چشخص اص پس -

  .تٌذین هی سا تَلیذی

 .ضَد خاهَش عَالًی هذت تشای تا است آهادُ ROٍاحذ حال -
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 : خَد تِ خَد طَر تِ RO ٍاحذ ضذى خاهَش دالیل -

 

 سٍضي هی ضَد( Empty Tank()چشاؽ  تشسذ حذالل تِ ) اتذی واّص خام آب هخضى دس هَجَد آب  -1 -

 سٍضي هی ضَد( Full Tankچشاؽ ) ضَد پش واهل عَس تِ تَلیذی آب رخیشُ تاًه دس هَجَد آب سغح  -2 -

 

 

 

 ( plcسٍی  Hihg pressureآالسم  ( یاتذ افضایص ّا هوثشاى سٍی تش ٍسٍدی فطاس  -3 -

 (plcسٍی  low Pressure)آالسم  یاتذ واّص RO پوپ تِ ٍسٍدی آب فطاس -4 -
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 :(CIPضستطَی ضیویایی)دستَرالعول 

 تایذ اًجام ضَد)سؼی وٌیذ ایي واس سا تِ ٍاحذ خذهات ضشوت تسپاسیذ(:هوثشاًْا دس ٌّگام ٍلَع هَاسد صیش ضیویایی ػول ضستطَی 

 .یاتذ واّص تَلیذآب ضیشیي هیضاى -1

  .یاتذ افضایصدسغذ  51تِ هیضاى  یتَلیذ آب دس TDS هیضاى  -2

 .تاضذ bar 3 اص تیص هوثشاى اًتْای ٍ اتتذا دس فطاس اختالف -3

 وِ تِ پیَست دفتشچِ ساٌّوا هی تاضذ تػَست دلیك پش ضَد. 1هوثشاًْا، تایذ فشم ضواسُ  ضستطَی اص لثل ***

 (CIPدستَرالعول ضستطَی ضیویایی )

 ٍاحذ خذهات پس اص فشٍش ضشوت هیْي تػفیِ تذیي ًحَ ػول ًوائیذ: پیطٌْادی ضیویایی ُهاد اص ،تا استفادCIPُاًجام  تشای  

 .ًواییذ خاهَش سا RO ٍاحذ  -1

 .ًواییذ هٌتمل CIPهخضى تِ سا پساب ٍ تثٌذیذ سا پسابخشٍج  تِ هشتَط استیل فلىِ ضیش  -2

 .ًواییذ سا تاص ضیویایی ضستطَی هخضى ٍسٍدی ضیش  -3

 .هٌظَس خاسج ًطذى هَاد ضیویایی تثٌذیذ تِ سا ( تَلیذ ) خشٍجی آب ضیش  -4

 .ًواییذ هتػل ضیویایی هخضى تِ ضیویایی هَاد چشخص هٌظَس تِ سا پساب خشٍجی ضیش  -5

 ادهَ پوپ، ًوَدى سٍضي تا وِ ًوَدُ سٍضي سا پوپ سپس وٌیذ، اضافِ ضستطَ تاًه تِ ضذُ، تؼییي هیضاى تِ سا دٌّذُ ضستطَ ضیویایی هَاد  -6

 وِ صهاًی وٌیذ، هی خاهَش سا دستگاُ دلیمِ 31 هذت تِ دلیمِ، 31 اتوام اص پس وٌٌذ، هی چشخص تِ ضشٍع دلیمِ 31 تشای RO ٍاحذ دس ضیویایی

 .دّیذ ضستطَ دلیمِ 11 هذت تِ حذالل ضیشیي آب تا سا سیستن ٍ وشدُ خاسج سا ضیویایی هادُ ضذ، تىشاس هشتثِ 3 ػول ایي
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 رتَطِاحتوالی دستگاُ ٍ راُ حل ّای هٍ خراتی ّای ترخی از هعایة 

 

 1جذٍل ضوارُ 

 راُ حل اضکاالت ّا ًطاًِ ٍ عالئن ضوارُ

 

 

1 

 

 سٍضي RO پوپ

 ضَد ًوی

 

 .ًذاسد ساُ پوپ دس تشق

 .ضذ لغغ پوپ هتال تی

 

 .ًواییذ وٌتشل سا تشق ٍجَد-1

 .است هتػل پوپ تِ تشق وِ ًواییذ تشلوٌ-2

 .تاضذ هی غحیح هٌثغ ٍلتاط وِ ًواییذ وٌتشل -3

 reset هجذد هحافظتی حشاستی تاس اضافِ -4

 .ضَد

2 

 هی واس هذتی پوپ

 خاهَش سپس وٌذ

 هی ضَد

 تسیاس پوپ حشاستی دسجِ

سیستن  ٍ سفتِ تاال

 لغغ آى گشهایی هحافظتی

 است ضذُ

 .تاضذ غحیح هٌثغ ٍلتاط وِ ًواییذ وٌتشل-1

 تاضذ واس حال دس وِ ًواییذ وٌتشل سا في هَتَس -2

3 
TDS تَلیذی آب 

 است تاال تسیاس

 ٍ است تاص پساب ضیش  -

 تٌظین هَسدًظش فطاس

 .است ًطذُ

 ٍسٍدی خام آب  -

      هی تاال تسیاس TDSداسای

 .تاضذ

 
 

 دس وِ ًواییذ تٌظین سا هوثشاى تِ ٍسٍدی فطاس -1

 ساًتیگشاد دسجِ 30 دهای دس bar 12-24حذٍد

 ضیشّای اص سا تَلیذضذُ آبTDSهیضاى  ٍ تاضذ

 .ًواییذ وٌتشل گیشی ًوًَِ

2- TDS  خام آب هخضى دس سا ٍسٍدی خام آب 

 .ًواییذ وٌتشل

4 

 تَلیذی آب -2

 تسیاس تَی داسای

 .هی تاضذ تذی

 

 فیلتشّای سغح -

 هَاد اص پش واستشیجی

 .است ٍاسفٌجی لاسچی

 هَاد ّا هوثشاى یسٍ تش  -

 پش اسفٌجی ٍ لاسچی

 .است ضذُ

 

 ٍ تطَییذ داخل اص سا فیلتشّا َّصیٌگ اتتذا -1

 .ًواییذ تؼَیض فیلتشّاسا ّای واستشیج

 ضستطَی الصم هَاد تَسظ تایذ ّا هوثشاى -2

 .ضًَذ دادُ ضیویایی
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 1اداهِ جذٍل ضواسُ 

 راُ حل اضکاالت ّا ًطاًِ ٍ عالئن ضوارُ

 

 

5 

 

 LOWسَئیچ 

 سٍضي هی هاًذ

 

 

فطاس آب ٍسٍدی ون ضذُ 

 است

 

پوپ فیلتش ضٌی َّا گشفتِ ٍ تایذ َّا گیشی -1

 .ضَد

 .آب هخضى ٍسٍدی)آب خام(توام ضذُ است-2

وشدُ است ٍ  overdoseپوپ فیلتش ضٌی  -3

 گشدد.  resetتایذ 

 پوپ فیلتش ضٌی سَختِ است.-4

6 
سٍضي  HIسَئیچ 

 هی هاًذ

تاال سفتِ  ROپ فطاس پو

 است

اص تٌظین خاسج ضذُ  1ضیش تٌظین فطاس ضواسُ 

 است ٍ تایذ تٌظین گشدد.

7 
هحلَل آًتی 

اسىاالًت تضسیك 

 ًوی ضَد

 

 

پوپ تضسیك َّا گشفتِ 

 است

 
 

 

 

پیچ َّا گیشی پوپ تاص ضَد تا َّای داخل پوپ 

 .خاسج گشدد

8 

 آب دتی هیضاى

 است ون تَلیذی

 هوثشاى ٍسٍدی فطاس -

 .است ًطذُ ینتٌظ

 سسَب دچاس هوثشاى -

 است ضذُ گشفتگی

 24الی  12 حذٍد دس سا هوثشاى تِ ٍسٍدی فطاس -1

 .ًواییذ تٌظین دسجِ ساًتیگشاد 31دسدهایتاس 

 .دّیذ ضستطَ ضیویایی هَاد تا سا ّا هوثشاى  -2

 

9 

 اص تؼذ فطاس

 واستشیجی فیلتشّای

 است ون تسیاس

 هیىشٍى 5 فیلتشّای

 ضذُ لَدُآ یا ٍ هسذٍد

 .اًذ

 

 ضًَذ جایگضیي تویض واستشیجی فیلتشّای
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 1فشم ضواسُ 

 « هفتگی/ماهیانه  ROشرح وضعیت سیستم » 

 تاریخ :                           :                                ظرفیت دستگاه :        /مالک شرکتنام      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حذ مجاز میربعذ از تع قبل از تعمیر شرح ردیف

               (carbon filter)  فیلتر کربنی 1
   

                     (sand filter)فیلتر شنی 2
   

            (cartrig filter)فیلتر کارتریج 3
   

 تابلو برق 4
   

 شیر برقی ها 5
   

6 TDS  ورودی 
   

7 TDS خروجی 
   

                  (reject flow)مقذار پساب 8
   

              (product flow)مقذار تولیذ 9
   

     (cart in press)فشار قبل کارتریج 11
   

  (cart out press)فشار بعذ کارتریج 11
   

         (RO in press)فشار قبل ممبران 12
   

       (ROout press)فشار بعذ ممبران 13
   

          (anti scalant)مخسن فوربیت 14
   

 صافی مخسن فوربیت و سوپاپ ها 15
   

                               (ROpump)پمپ 16
   

                  (cip pump)پمپ شستشو 17
   

  (sand filter pump)پمپ فیلتر شنی 18
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