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 ف پارس:يزالالن شر

بهمواديقاتيازروبهرشدصنعتومراکزتحقيبرآوردهکردننباهدفف پارس يزالالن شرشرکت

اتشکليتجربينشرکتبرمبنايتشکلگرفتهاست.ايفيباکيباخلوصباالبهويژهآبوگازها

نسبتبهارائهمحصوالتخودبريدانشگاههاومراکزپژوهشيقاتيلتحقيگرفتهدرصنعتوپتانس

 د.ينمايدرسراسرکشوراقدامميبانيتوپشيبوميدانشفنيمبنا

حوزهف پارس يزالالن شر گازهايهادر خالص، فوق و خالص فرآيآب يندهايخالص،

دستگاههايسازخالص و کيريگاندازهيمواد فعاليفيخلوصو انجام و دستاوردها ارائه تيتبه

ا صنعتيبرچندقراردادحقليمبتنينشرکتارائهدستاوردهايمشغولاست. دانشگاه يسانسبا

دنبالميشر تينمايفرا ايد. پژوهشيمفعالدر مراکز ارتباطبا کنار دانشگاهينشرکتدر ،يو

گامانشيپژوهانازپاندانشيقمؤسسهبنيدههادستگاهآبفوقخالصازطريبانيسابقهارائهوپشت

توخلوصمورديفيبهکيابيکنندهدستنينسوابقتضمياست.اصنعتآبکشوررابرعهدهداشته

است.يوپژوهشيشرفتهصنعتيپيازدردستگاههاين
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 مورد استفاده کننده يکتابچه راهنما

 ZU101-B    يشگاهيد آب خالص آزمايدستگاه تول 

ن دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و يش از استفاده ، ايلطفا پ

 دينگهدار يبعد ياستفاده ها يرا براآن 
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ک آببا شما نيفيدستگاه فعاليتمورد در ميشگاهيآزمايتهاياز فراهم ايرا به نيکند.

ازدوبخشاصليمختلفآبحذفميهايمنظوردرچندمرحلهآلودگ دستگاه ليتشکيشوند.

لترهابهويژهبااستفادهازيشمابااستفادهازانواعفيهمتناسبباآبوروديشتصفيبخشپشدهکه

ROدوغشاء سپسدربخشنهايمMΩ.cm 2بهحداقليمقاومتآبخروج باييرساند.

کيدستگاهيابد.برروييبهحدموردانتظارکاهشمTOCونهاويجاذب،ياستفادهازستونها

نشانيتآبخروجيفيکيوجودداردکهبهعنوانمالکمناسبيمقاومتآبخروجشگرينما را

دمايم در سانت 22يدهد. رسانايدرجه يناشييگراد Hيونهاياز
+ OHو

نحو- استکهيبه

Hيونهايونهاکمترازيريزانسايکهميشود.پسدرحالتيحاصلمMΩ.cm 2.82مقاومت
و+

OH
شود.يثابتمMΩ.cm 2.82عدديگرادشود،مقاومتآببررويسانتدرجه 22يدردما-

معنايا به ينعدد نيحذفهمه هميونها ترکيستو مورد در يباتغينطور باتيمانندترکيونير

ولينمياطالعاتيکربن اوليدهد مناسبيمالک اغلبيفيصکيتشخيبرايه در تآباستو

راداشتهM-UV-3مدليتهايقابلهيدستگاهکلنياخلوصمناسبرادارد.يشگاهيآزمايهايفعالت

استوآبميتيلونيحدفکاملترزيمحلولدرآبونيحذفگازهاتيقابليوعالوهبرآندارا

.دينمايمديتولM-UV-3نسبتبهمدليخالصتر

وUV-Vis،ICP-OESيدستگاهباروشهايديتآبتوليفيقتر،کيدقيبهمنظوربررس

HPLCشود:يدهميوساختسنجيدرزمانطراح

ICP-OESسهباجدولمرجع.يومقايماندهدرآبخروجيباقيونهايزانيميري:اندازهگ

يشدههمخوانيرياندازهگيونهاي%براساس22آببادقتييزانرسانايدمحاسبهمينبايهمچن

نراهنماآمدهاست.يايدرانتهايخروجتآبيفيازکيداشتهباشد.نمونها

UV-Visاندازهينآزمونبرايسهبامقدارمرجع.آيزانکدورتآبومقايميري:اندازهگ

ميباقيکرومتريزانذراتميميريگ درآباستفاده نيزانايکندکهميشودومشخصميمانده

ذراتکمترازحدموردانتظاراست.

HPLCيميرياندازهگ:بهمنظور(زانTOC)Total Organic Carbon مورداستفاده

باشد.22ppbکمترازيدرآبخروجTOCزانيرودکهميردوانتظارميگيقرارم

رد.يگيمرتبطصورتميتستهايسمهادرآبخروجيکروارگانيدررابطهباحضورم
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اتصالسيمزمين از ميتوانيدمقاومتبدنهتوجه: براياينمنظور اطمينانحاصلکنيد.

دستگاهباسيمزمينآزمايشگاهخودراچکنماييدوبايدعدديکمترازيکاهمباشد.

توجه:ازبازبودنخروجيفاضالباطمينانحاصلکنيد.ضرورتداردکهدرصورتنشت

چککردنآبوروديدستگاهراقبلازاتصالآباينخروجيظرفيتمناسبراداشتهباشد.براي

د.يينانحاصلفرمايتوفشارآبآناطميفيبهدستگاهبازنمودهوازک

انداز راه کارشناسان بدونهماهنگيبا را داخلدستگاه هيچعنوان به يايتوجه: ننماييد

شود.يخارجميگارانتنصورتدستگاهازيرايد.درغييتغييريدرکاربريدستگاهايجادننما

 

مناسبوبدونقراردادنباريمناسبتوسطخودرويوبابستهبنديدبصورتعموديدستگاهبا

 آنحملگردد.يبرروياضاف

 

باشد.ينميقطعاتولوازمجانبيداريبهخريازيدستگاهبهمراهدستگاهبودهونيهلوازمجانبيکل

 

دارا ميدستگاه قسمتمجزا يدو باباشد. احتيدستگاه با طرفيد از نفر نوياطکاملتوسطدو

گردد.يداازبرخوردباجسمسختخودداريجابجاشدهواکيعمود

دنمودهوجابجاکرد.نقسمتبلنينترييوازپايهردوقسمتدستگاهراحتمابهصورتعمود

 

 

د:يريگيلميلراتحويذيلدستگاهبخشهايشمادرزمانتحو

م(يتيونليوستونحذفييدستگاه)شاملبخشگاززدايبدنهاصل-

هيشتصفيمخزنآبپ-

 راهنمادفترچه-

-CDراهنما 

 لنگهاياتصاالتوش-
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کابلبرق-

اتصاالتآبشلنگهاو-

گان(ي)رايدکياضافهيلترهايف-

 

 

متروعمقمناسبقراريسانت02باحداقلارتفاعيشگاهيزآزمايميشوددستگاهبررويهميتوص

 رد.يکلولهآبوفاضالبقرارگينزدنويزميتواندبررويرد.باکسدومدستگاهميگ

 

راينکارائيسطحترازبهتريرد.دستگاهبررويقرارگيسطحمناسبوافقيدبررويبادستگاه

تنظ با ترازيردستگاهقرارداردميمارتفاعکهدرزيتنظيچهايمپيخواهدداشت. تواندستگاهرا

نمود

 

دستگاهبايهفاضالبمياتصاالتلولهآبواتصاالتتخليدستگاهدارا لولهيکيددرنزديباشد.

تخل لوله و گونهيآب هر و شده کارشناسنصب توسط اتصاالت باشد. داشته قرار فاضالب ه

 شرکتوکارشناسمربوطهباشديباهماهنگديدستگاهباييجابجا

 

با آبشهريدستگاه لوله به آبيشمتصلشود.يد ير دار اتصالمطلوبرزوه نزد2/2ا يکيدر

دارا دستگاه ايازبهلولهفاضالبويلنيندليباشدبههمينميآبدريدستگاهقرارداشتهباشد.

 کدستگاهباشد.يدرفاصلهنزديشگاهينکآزمايس

 

يزبرقشهريباشد.پريآمپرم282آنيانمصرفيولتبودهوحداکثرجر222هيتغذيدستگاهدارا

يدستگاهقرارداشتهباشد.کابلاستفادهشدهدردستگاهدارايمتريسانت222دحداکثردرفاصلهيبا

گراندباشد.يزمورداستفادهدارايشودپريهميباشد.توصياتصالگرانداستانداردم
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  دستگاه يمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROباکس  DIباکس 

دسته جلويي 

براي حمل 

 باکس
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 دستگاه يپشت ينما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارتريج رزين
 ROفيلتر هاي 

دسته پشتي 

براي حمل 

 باکس

برق ورودي 

 5.1و فيوز 

 آمپري

کليد 

 روشن/خاموش

کانکتور 

کابل برقي 

متصل به 

 ROباکس 
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دستگاهيشينماLCDازيکليينما

 

 

کليد فشاري 

 آب خالص

کليد فشاري آب 

 فوق خالص

LCD & 

TOUCH 

 گيج ميزان

آب ذخيره 

 تانک

محل خروج 

 آب خالص

محل خروج آب 

 فوق خالص

محل نمايش هدايت 

 الکتريکي

کليد دکمه 

نوع آب 

 خروجي

روشن/خاموش کردن 

CIRCULE 

 راهنما

 تنظيمات 

 نمايش  تذکرات  

 نمايش  آالرم ها و خطاها
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دستگاهشمابهنحويطراحيوساختهشدهاستکهکمترينتأثيرپذيريازشرايطمحيطيراداشته

هاييرااعمالميباشدوليازآنجاييکهدراينفرايندآببهعنوانمحورکاردستگاهمحدوديت

سانتيمتربرايبدنهاصليدستگاهوفضاييبهابعاد02*22*02کند،ضرورتداردفضاييبهابعاد

سانتيمتربرايمخزنباشرايطذيلفراهمگردد:02*22*22

 درجهسانتيگراد2-02محدودهدمايينگهداريدستگاه:

 درجهسانتيگراد2-02محدودهدماييکاربادستگاه:

 از کمتر دماي2.رطوبتنسبيهوا: و%02تا  %02-02برايدماي22درجهسانتيگراد

درجهسانتيگراد

 متر0222ارتفاعمحلنصبازسطحدريا:کمتراز 

 ولتتکفازباسيمزمين222برقمصرفي:

 وات222توانبرقمصرفي:کمتراز 

 محيطکيفيتهوا:عدموجودآاليندهغيرمتعارفدرهواي 

 باشديبارم2تا282يآبورودينفشاربرايبهتر 

اينامرجزو* انجامگيرد. حتماضرورتداردنصبوراهاندازيتوسطمتخصصينمجموعهما

فاقداعتبار ودرصورتعدمرعايتآنگارانتيدستگاه بوده درحينفروشدستگاه تعهداتما

خواهدبود.



 ()

استفادهشود.يااتانولوپارچهنرمنخيشهشوريفقطازشدستگاهزکردنيتميبرا

شودواستفادهازآنيداخوددارياکييايميشيرحاللهايتوجه:استفادهازاستون،کلروفرموسا*

 شود.يظاهربدنهدستگاهميباعثخراب

 

د.ييازآناستفادهنمايارسادهايوساختهشدهاستکهشمابهنحوبسيطراحيدستگاهشمابهنحو

ديکنيدردستگاهواتصاالتآنمشادهنميرييدوتغيدستگاهتوسطمامطمئنهستياگرازراهانداز

د:يينمراحلرادنبالفرمايلطفاا
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 د.ينانحاصلکنياطميواتصالبرقوروديرآبوروديازبازبودنش

 يدبرقاصلي(،کلچپسمتدستگاهپشتاگردستگاهخاموشاست)چراغپاوردربخش

د.يتدهيروضعييراازپشتدستگاهتغ

 عددعقربهفشارسنجROيددرصورتييحاصلفرمايتآبآگاهيتاازظرفدييراچکنما

يطراحيدستگاهطوردصبرکردکهتانکدستگاهپرشود.البتهيباشدبا Lيکهعقربهرو

باشدينمياسمآببهمقداريدبيتکارکندولينظرفيشدهاستکهدرکمتر

 ديقراردهافوقخالص(ياز)خالصيموردنرينازلشريظرفمناسبرادرز

 د.يفشاردهيبصورتلحظهايآبرابهآراميخروجيدبااليکل 

 LCDشوديشرکتبمدتچندلحظهنشاندادهمدستگاهروشنشدهوآرم 


 LCDديکهکليدستگاهدرصورتPشوديررانشاندادهميباشد.شکلزشدهفشارداده

 .




 1شود.)حداقليآبنشاندادهميکيتالکتريدرکادرمشخصهمقدارهداUSIM/CMو

 (.20USIM/CMحداکثر

 يدفشارينحالتبافشاردادنکليدراPردستگاهيوالمپزآبازدستگاهخارجشده

د،آبخالص(يشود)نورسفيروشنم

 شود.يانآبقطعميجريفشارديکلبارهاکردن 

 LCDديکهکليدستگاهدرصورتUPنشاندادهميفشاردادهشدهباشد.شکلز يررا

 شود
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 الکتر مقاومت مقدار مشخصه کادر ميکيدر داده نشان )حداقليآب شود.

1MOHM/CM18.2وحداکثرMOHM/CM.) 

 يدفشارينحالتبافشاردادنکليدراUPردستگاهيوالمپزآبازدستگاهخارجشده

خالص(فوق،آبيآبشود)نوريروشنم

 شود.يانآبقطعميجريفشارديکلبارهاکردن 

 

 اگرينشاندادهمشگرينمايبررويزانمقاومتآبخروجينخروجآبميدرح شود.

توجه قابل زمان يايمدت از مقدار .MΩ.cm 2ن بود، چرخشکمتر عملگر از

(CIRCULATION)غ در برسد. نظر مورد عدد به تا نموده اياستفاده باير نصورت

 د.ييکارشناسانشرکتتماسحاصلفرما

 عملگرچرخش(CIRCULATION): 

 نحاليشود.درايمرحلهچرخشآبانتخابمبافشاردادندکمه

جلو يايدر شکل  مندکمه ايظاهر دادن فشار با . رويشود يندکمه

LCDقهبهحالتيدق0دستگاهبهمدت،CIRCULEرفتهونماد

 مبههمراه فشاردادندکمهشکلينشانداده توانمرحلهيمشودبا

CIRCULEتوانازدستگاهآبگرفتينزمانميندرايرامتوقفنمود.همچن

 شود.يمتوقفمCIRCULATIONتکهعملگرينوضعيباا

 دستگاهعملقهيدق0کهدرزمانمقرريدرصورتCIRCULATIONرابهاتمام

 .شودينشاندادهمرساندنمادبشکل

 عمليم دلخواه بتعداد حCIRCULEتوان در داد انجام ايرا نعملينانجام

 شود.ينشاندادهميکيتالکتريمقدارهدا
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 نتواندآببايکاربرديزمانيکاربردعملگرچرخش کننده خواهدبودکهاستفاده

توانبهآبينروشمينحالتبااستفادهازايد.درايافتنمايمقاومتخوبدر

  افت.يباخلوصباالدست







 دستگاهيابيبيعيراهنما 

شود.يدستگاهبصورتراهنمانشاندادهميهآالرمهاواخطارهايکلديبازدنکل

دريتوانتوسطدکمههايبودهکهمLCDيصفحهراهنما2يدستگاهدارا

برگشتياصليصفحاتجابجاشدهوبهمنو


 ماتدستگاه:يتنظ 

 زدنکل واردمنوديبا .برايمماتيتنظيدستگاه دينبخشبايواردشدنبهايشود

کلمهعبوردادهشود.


 لمس دکمه عبور کلمه کردن وارد از پيبعد و نموده لمس را چپ سمت غاميباال

ACCEPT PASWORDگردد.يبرمياصلينصورتبهمنويرايشود،درغيظاهرم

 باشد.يلميماتبشکلذيتنظيمنو
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 شوديهميبهکاربرانتوصربودهويباالمخصوصکارشناسانتستوتعميلمسيدکمهها

وجوديچهاردکمهلمسSETTINGينمنويييچعنوانواردآننشوند.درقسمتپايبهه

بالمسهرکدامازايستکردنزمانقطعهموردنظربهکارميريداردکهبرا نيروند.

 وندشيلنشاندادهميذيچهاردکمهمنوها

 

 ياگردکمهلمسRESETفشاردادهشودازشمادرموردصفرکردنزمانقطعهموردنظر

 کندينانحاصلمياطم

 
 نهيباانتخابگزYESشوديزمانقطعهموردنظرصفرم 

 ضشود.يکاربردخواهدداشدکهقطعهموردنظرتعويصفرکردنزمانقطعهزمان 

 يمنوDEGASSERگاززداوجوددارديدارايفقطدرمدلها 

 يمدستگاهيضوآالرمهايموجباختالفدرزمانتعو،موردزمانقطعهيصفرکردنب

 شود.

 کآبيچرخشاتوماتAUTOMATIC CIRCULATION: 
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ر يزيبرنامه ادستگاه يبگونه باستکه ياگر آب0شاز دستگاه )آبفوقUPساعتاز

نکاريدهد.ايقهچرخشآبراانجامميدق0بمدتکيگرفتهنشودبصورتاتوماتخالص(

افزا فيباعث رزيشعمر و هايلترها مين همچنيدستگاه حيشود. در چرخشين عمل ن

کظاهرينانجامچرخشاتوماتيلدرحيذيتوانازدستگاهاستفادهنمود.منويمکنياتومات

شوديم

 

 

 

 

شوند.يميمبنديدستگاهدردودستهتقسيخطاها

 يتآبخروجيفيوکضقطعهيتعويآالرمها: 

ستميدرکارکردسيننوعآالرمهااختالليشوداينشاندادهمLCDيبااليينحالتآالرمهايدرا

کننديراگوشزدميتآبخروجيفياکيضقطعهموردنظريکنندوفقطزمانتعويجادنميا

(ييتگاززدايباقابليستمهايدهاست)مخصوصسيبهاتمامرسDEGGASERعمرمحفظه

دهاستيبهاتمامرسUVعمرالمپ

دهاستيبهاتمامرسROيلترهايعمرف

دهاستيانرسيبهپاDIنيعمررز 

يتآبخروجيفيک از شازيوآبخالصب14MOHMکماست)آبفوقخالصکمتر

10µSIM/CM(
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 اضطرارييآالرمها: 

ستماختالليننوعآالرمهادرکارکردسيشوداينشاندادهمLCDيبااليينحالتآالرمهايدرا

نحالتيند.درايآيپ(ميبي)صدايوآالرمصوتيکنندوبهمراهنمايجادميا

تنهادکمهيستمکارنميسيچکدامازدکمههايه اگرينمايکارمSETTINGوHELPکند. د.

يهميرود.توصيهبهحالتخاموشميستمدرمدتچندثانيستمحلنشودسيسياشکالاورژانس

نحالتاشکالدستگاهبسرعتودقتکاملبرطرفشود.يشوددرا

کماستDIدستگاهيفشارآبورود

دستگاهباالرفتهاست.ينحالتفشارآبداخليدرا

باشد.يگرادميدرجهسانت02دستگاهباالترازيآبوروديدما

 

 

:يمشخصاتآبخروج

 درجهسانتيگراد:22مقاومتدرMΩ.cmدرزمانخاموشبودنسيستمگاززدايي( 2.82( 

 ميزانTOCدرآبخروجيکمترازppb

  :کيفيت آب ورودي 

 کشورقابلاستفادهاست.)کليهآبهايموجوددرسيستمشبکهآبشهريTOCکمتراز

ppb(2222

 :ولتتکفازباسيمزمين222برق مصرفي

 وات222:کمترازتوان برق مصرفي

 سربستهيطهايصرفاجهتاستفادهدرمح

 درجهسانتيگراد02-2:محدوده دمايي نگهداري دستگاه

 درجهسانتيگراد02-2:محدوده دمايي کار با دستگاه
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  کمترازنسبي هوارطوبت دماي2.: %02-02برايدماي22درجهسانتيگرادو%02تا

درجهسانتيگراد

 متر0222:کمترازارتفاع محل نصب از سطح دريا  

 :ليتر0ظرفيت مخزن آب خروجي 

 

 نمناسباست.يمزميزبرقوسيتپريوضع

 کند.يدروشنوخاموشعملميکل

 کند.يدمربوطهبهصورتخودکارعملميلترمناسباستوکليشفيکارکردبخشپ

 شگرفشاربخشيعملکردنماROمناسباست.

 شگرمقاومتآبدرمرحلهتستزمانروشنشدنعملکردمناسبدارد.ينما

 عدديشگرآبخروجينما زمانخاموشبودنبخش.MΩ.cm 2يبااليدستگاه )در

دهد.ينشانم(راييگاززدا

 کند.يعملميچآبخروجيسوئ 

 گاززدا(يدارايستمهاي)مخصوصسکند.يعملمييچبخشگاززدايسوئ

 مناسباست.2دستگاهپسازپرشدنمخزنشمارهيزانآبخروجيم

 شدودرمحدودهمجازاست.يرياندازهگيزانآباتالفيم

 شدومناسباست.يريزمانپرشدنمخزنشمارهاندازهگ

 است.يعيتطبيدستگاهدروضعيصدا

 ودرزمانمناسبروشنهستند.يعيهچراغهابهصورتطبيکل 

 .نشتآبمشاهدهنگرديد 

 نورLCDمناسباست 

 کنديکارميبهدرستيصفحهلمس 

 

 

يداريخرDIدآبيتولدستگاهيگارانتطيشرايجنابعالانتخابحسنازتشکرضمنيگراميمشتر

 باشد:يمريزشرحبهشده

 باشد.ياززماننصبمماه22دستگاه،يگارانتمدت
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 قطعاتسختافزاريشاملکليگارانت جانبيه لوازم افزاريو نرم ميو باشد.يدستگاه

شودينميکارترجهاشاملحالگارانتلترهاويهمچونفيقطعاتمصرف

 باراعالممشکلمستقلکارشناسانفروشندهدرمحلنصبحاضرشدهونسبتبهرفع2تا

نيشازايند.دربينماينهفروشندهاقدامميباهزينيگزياجاياانتقالويمشکلدرمحل

 .باشديمداريخربهعهدهدفترفروشندهبهدستگاهحملتعداد

 مشکلبهفروشندهنسبتيسازاعالمکتبپيروزکار22فروشندهمتعهداستدرحداکثر

د.يموردمستقل(بهمحلدستگاهاقدامنماکيبهاعزامکارشناس)تا

 صفروشندهخواهدبود.يردستگاهفروختهشدهبهتشخياتعميضکاملدستگاهيتعو

 صورت يدر مدت در کار22که کتبيتعميروز اعالم از پس ير فروشنده به ايمشکل

ينيگزيجا نگرفت، انجام ميخردستگاه تواندازمحلشرکتآبفوقخالصبطوريدار

 د.يافتنمايگاندريرا

 دريکيزيفصدماتنداشتنويظاهرسالمتصورتدردستگاهيافزارسختقطعاتهيکل

 .باشنديميگارانتمشمولحيعملکردناصحقبال

 باشديممقدوريبراساسکارتگارانتودستگاهيداراصليبهخرفقطيگارانتخدماتهيارا

سفروشنده،امکانارائهيتابيوعدمثبتدرديدستگاهبدونهماهنگيودرصورتواگذار

 ست.يخدماتمقدورن

 ختنمواديضربهنامتعارف،افتادندستگاهازارتفاع،رازيناشدستگاهاشکالکهيصورتدر

يهانهيخارجشدهوهزيد،دستگاهازگارانتادرمخزنآنباشيدستگاهيبرروييايميش

 راخذخواهدشد.يتعميبرامرتبط

 وياختازخارجدستگاهيفنمشخصاتدررييتغهرگونه فروشنده شدنبازنيهمچنار

 .گردديميگارانتابطالموجبمجازريغافرادتوسطدستگاه

 

 UV

بودهکهبنابرزماناستفادهازدستگاه،عمريضيقطعاتتعويددارايارداريکهشدهدراختيدستگاه

يزيبنابرآبتهرانبرنامهرROيوروديلترهايضفيشود.الزمبذکراستزمانتعويآنهاتمامم

تهدستگاهند.البيچکنکايراهرازچندگاهPتآبيشودمقدارهدايهميشدهوبهکاربرانتوص

UVضشوند.المپيآنتعويلترهايدفيرادادهوباPUREآبيتيفيکيبيبهطورهوشمندخطا
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ستموزمانيسيتآبوروديفيزبنابرکيننيجرزيشوند.وکارتريوبراساسزمانتعوضم

باشد.يضميدکاربرقابلتعويتآبفوقخالصوبراساسصالحديفياستفادهوک

  يلترهايض فيتعونحوه RO: 

 نيج رزيض کارترينحوه تعوDI: 

 ض المپ ينحوه تعوUV : 

خودخارجشودسپسيدهتاازجاينکشييبهپايرابهنرمUVپشتدستگاهرابانمودهوقطعه

يضميخارجنمودهوتعويرابراحتUVم(والمپيکشيکابلبرقآنراجدانموده)بهعقبم

م.يينمايراصفرمLAMP-UVدستگاهزمانSETTINGم.سپسواردنرمافزارشدهودريينما

کبهينزديمنوريکنينگاهم UVمتصلشدهبهيدستگاهشدهوبهلولههاUPUREيواردمنو

د.ينمايکارميشمابدرستUVنصورتيشوددرايمشاهدهمينورآب

د.ينگاهنکنUVبهالمپي*تذکر:بمقدارطوالن
 

 

-000.2پستيکد،0ميکائيلي،پالکشهيدخياباننو،دريانخيابانستارخان،خيابانتهران،:نشاني

20220

 222-00222222فکس/تلفن

www.Zolalan.ir:سايتوب
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 فيرد اشکال رفع اشکال

 ديي( / کابل برق را تست نمايآمپر 1.1د)ييض نمايوز دستگاه را تعويست فيگنال پشت دستگاه روشن نياگر المپ س-1

 ديريگنال روشن است . با کارشناسان تماس بگياگر المپ س-2
 1 شود يدستگاه روشن نم

 2 د.يآ يرون مياز کف دستگاه آب ب د. ين را چک کنيج رزيو کارتر UVد و اتصاالت يدستگاه را باز کن يد.در پشتييبرق دستگاه را کامال قطع نما

شتر يب يد فشار آب ورودي.البته باد يد کار نمايبا ROاست در ضمن باکس  يد اگر مقدار آن صفر بود تانک خاليدستگاه را چک کن يج وروديگ

 م.يبودن تانک را دار يخال يشود و خطا يتانک دستگاه پر نمنصورت ير ايبار باشد در غ 5.1از 

آب  يخروج UPا يUد يبا زدن کل

 ميندار
3 

 ديريتماس بگد با کارشناسان شرکت يستم باشد ، بايس يرخ داده است اگر مخطا مربوط به فشار باال ياورژانس ياز خطاها يکي

چ دکمه دستگاه بعد از روشن شدن يه

پ داده و يب يکند و صدا يکار نم

 شود يخاموش م

4 

شود دستگاه در  يه ميد توصيآ ين ميين ها پايگراد وارد شود عمر رز يدرجه سانت 45شتر از يو ب 1اگر به دستگاه آب خارج از رنج کمتر از 

 باشد.  يشگاهيآزما يط با دمايمح
 1 دهد يخارج از رنج م يدما يخطا

جاد يدستگاه اختالل ا يمختلف داخل ينصورت ممکن است کارکرد  قسمتهاير ايو کامال تراز قرار داشته باشد . در غ يسطح افق يد رويدستگاه با

 شود.
 6 ديآ يناهنجار از داخل دستگاه م يصدا

ن يلترها ورزيف ير نامطلوب بر رويل تاثيبدلض شوند يعا تعويا سرلترهيشود ف يه ميدا کرده باشد توصيکاهش پ PUREت آب خالص يفياگر ک

 د شوند.يلترها بازديف يز چک شده و از نظر ظاهرين PUREت آب يمقدارهدا يشود هر از چند گاه يه ميآب فوق خالص . توص يها

دا نموده يکاهش پ يت آب خروجيفيک

 است
7 

 يمدتها يشود دستگاه را برا يه ميک انجام دهد. توصيتواند چرخش اتومات ينصورت دستگاه نمير ايد به دستگاه وصل باشد در غيآب همواره با

 ديدا ننماين ها کاهش پيکوتاه چند روزه خاموش نکرده تا با چرخش آب عمر رز

ک دستگاه  خطا داده يدر چرخش اتومات

 شود يو چرخش انجام نم
8 
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 22  2 282-2 5-04 222 22 آزمايشگاهي -    0 22 شهري    ZU101-B دستگاهتوليدآبفوقخالص 

 22  2 282-2 5-04 222 .2 آزمايشگاهي     0 22 شهري    ZUM101-B دستگاه توليد آب فوق خالص گاز زدايي شده 

 22  2 282-2 5-04 22 . آزمايشگاهي -    - 2 مقطر  -  ZUT101 دستگاهتوليدآبفوقخالص 

 22  2 282-2 5-04 02 7 آزمايشگاهي -  - - - 2 مقطر  -  ZUS101 دستگاهتوليدآبفوقخالص 

 22  2 282-2 5-04 72 22 آزمايشگاهي -    0 - شهري  -  ZUR101 توليدآبفوقخالصدستگاه 

 22  2 282-2 5-04 02 7 عمومي - -   0 22 شهري   - ZP101 دستگاه توليد آب خالص 

 22  2 282-2 5-04 02 22 پزشکي/باليني -   * . 22 شهري    ZM101 باليني دستگاهتوليدآبفوقخالص















فپارسيزالالنشريمشيخط

خواهيد، وظيفه دستيابي به خلوصي که شما مي

 ماست 

 


