
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 زالالن شريف پارس

 پيشرو در صنعت آب خالص

  ZUD101-B دستگاه توليد آب فوق خالص گاز زدايي شده راهنمای کاربری 
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 مورد استفاده کننده یکتابچه راهنما

 ZU101D-B    يشگاهيد آب خالص آزمايدستگاه تول 

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

 دينگهدار يبعد ياستفاده ها يآن را برا

 3 پارس شريف زالالن.1

 3 آن وکاربرد خالص فوق آب.2

 4 دستگاه درباره.3

 5 ايمني: هاي دستورالعمل.4

 5 : نقل و حمل نحوه.5

 5 شوند: خريداري بايد جداگانه که مواردي.6

 6 دستگاه: کردن بلند.7

 6 دستگاه: جانبي لوازم.8

 6 قرارگيري: محل.9

 6 دستگاه: کردن تراز نحوه.11

 7 اندازي راه و نصب مراحل.11

 7 تخليه: اتصاالت و آب لوله نصب سازي آماده.12

 7 دستگاه: مصرفي برق سازي آماده.13

 7 دستگاه: مختلف بخشهاي.14

 9 نگهداري: شرايط.15

 11 :مختلف( )قسمتهاي دستگاه کردن تميز.16

 11 دستگاه: با کار نحوه.17

 15 خطا پيغام نمايش.18

 16 فني مشخصات.19

 17 اندازي: راه زمان در ليست چک.21

 18 دستگاه: گارانتي.21

 DEGGASER: 19 گاززدا و UV المپ و رزين کارتريج و فيلترها تعويض نحوه.22

 19 خدمات مرکز با تماس.23

 21 دستگاه: يابي عيب.24

 22 شرکت: ديگر محصوالت.25
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باهدفبرآوردهکردننيازروبهرشدصنعتومراکزتحقيقاتيبهموادزالالن شريف پارس شرکت

باخلوصباالبهويژهآبوگازهايباکيفيتشکلگرفتهاست.اينشرکتبرمبنايتجربياتشکل

مراکزپژوهشينسبتبهارائهمحصوالتخودبرگرفتهدرصنعتوپتانسيلتحقيقاتيدانشگاههاو

 نمايد.مبنايدانشفنيبوميوپشتيبانيدرسراسرکشوراقداممي

حوزهزالالن شريف پارس  فرآيندهايدر خالص، گازهاي خالص، فوق و خالص آب هاي

هاياندازهخالص وانجامسازيموادودستگاه فعاليتگيريخلوصوکيفيتبهارائهدستاوردها

صنعتي دانشگاه اينشرکتارائهدستاوردهايمبتنيبرچندقراردادحقليسانسبا مشغولاست.

دنبالمي دانشگاهي،شريفرا پژوهشيو مراکز ارتباطبا کنار اينشرکتدر تيمفعالدر نمايد.

گامانانازپيشپژوهسابقهارائهوپشتيبانيدههادستگاهآبفوقخالصازطريقمؤسسهبنياندانش

کنندهدستيابيبهکيفيتوخلوصموردصنعتآبکشوررابرعهدهداشتهاست.اينسوابقتضمين

نيازدردستگاههايپيشرفتهصنعتيوپژوهشياست.



 

وعامروزهباپيچيدهترشدنسيستمهايتحقيقاتيواختصاصيشدنهرچهبيشترکاربردهايمتن

آنها،درمراکزتحقيقاتي،آزمايشگاهي،کنترلکيفي،کارخانجات،داروسازيوکلينيکالنيازبهآب

بهميزانقابلتوجهينسبتبهگذشتهافزايشيافتهاست.(Ultrapure)فوقخالص

آبفوقخالصبراساستعريفکليبهآبياطالقميشودکهعاريازهرگونهناخالصياعماز

 Type Iهاوذراتمعلقباشدوبهلحاظعلميوفنيوبراساساستانداردهايمعتبربهعنوانيون

waterشناختهميشودوواجدپارامترهايکميوکيفيبهشرحذيلاست:

درجهسانتيگراد52دردماي 18.2MΩمقاومتالکتريکي-1

0.054µS/Cmهدايتالکتريکي-5

 10PPB>(TOC)-5لولمقدارکربنارگانيکمح-3

  1P/ML>(PARTICULATERS)ذراتمعلقجامد-4

 (NUCLEASE<0.001NG/ML)آنزيمها-4

1ML/UFC(BACTERIA)<بارميکروبي-2

 10EC/ML>(ENDOTOXINS)سموم -6



 شرکت زالالن شريف پارس 
 )با مسئوليت محدود(                

 

 

www.Zolalan.ir
 

مولکولي –ومراکزتحقيقاتسلوليIVFسهپارامترآخرجهتکاربردهايخاصدرآزمايشگاههاي

موردتوجهاست.

GC,LC/MS,ICP/MS,HPLCطراحيخاصسيستمهايجديدوپيشرفتهامروزيازجمله

SPECTROPHOTOMETER AASو توسعه و تحقيق مراکز شناسي،(R&D)در سم ،

صنايعداروسازي،(QA/QC)آزمايشگاههايکنترلکيفي ، پتروشيميها استاندارد، دارو، و  غذا

آز اتوآناالزيرهايبيوشيميدر الکتروفور، سيستمهايميکرو هايتشخيصطبي،  ،PCRمايشگاه

Blottingکشتسلوليدرمراکز،IVFمولکوليوباالخرهدرآزمايشگاههاي-وتحقيقاتسلولي

نحوي اپتيکبه و هوافضا ابررساناها( مداراتالکتريکي، ساختنانوذرات، صنايعالکترونيک)

سازينمونهتابهکارگيري،استفادهازدستگاههاوهمچنيندراستکهدرتماميمراحلازآماده

بادرصدخلوصخيليباالستکهتقريبا(Reagent)پروسهتوليدنيازبهآب،حالل،بافرريجنت

همگيميبايستمطابقبااستانداردهايتوليدوروشکارازآبفوقخالصمطابقبادستورالعمل

ايتکاملودقيقاستانداردهايمربوطهاست.هايکمپانيسازندهورع

 

فراهمميکند.بهاينمنظوردر دستگاهشماآبباکيفيتموردنيازدرفعاليتهايآزمايشگاهيرا

ازدوبخشاصليتشکيلشدهکه دستگاه چندمرحلهآلودگيهايمختلفآبحذفميشوند.

دوغشاءبخشپيشتصفيهمتناسبباآبوروديشمابااستفادهازانواعفيلترهابهويژهبااستفادهاز

ROمقاومتآبخروجيبهحداقلMΩ.cm 5ميرساند.سپسدربخشنهاييبااستفادهاز

يونهاو بررويدستگاهيکنمايشگرTOCستونهايجاذب، بهحدموردانتظارکاهشمييابد.

مقاومتآبخروجيوجودداردکهبهعنوانمالکمناسبيکيفيتآبخروجيرانشانميدهد.در

دما  52ي يونهاي از ناشي رسانايي سانتيگراد Hدرجه
+ OHو

مقاومت- که است نحوي به

MΩ.cm 1.85حاصلميشود.پسدرحالتيکهميزانسايريونهاکمترازيونهايH
OHو+

در-

ثابتميشود.اينعددMΩ.cm 1.85درجهسانتيگرادشود،مقاومتآببررويعدد 52دماي

يو حذفهمه معناي ترکيباتکربنيبه مانند يوني ترکيباتغير مورد در همينطور نيستو نها

اطالعاتينميدهدوليمالکاوليهمناسبيبرايتشخيصکيفيتآباستودراغلبفعالتيهاي

آزمايشگاهيخلوصمناسبرادارد.

 روشهاي با دستگاه توليدي آب کيفيت تر، دقيق بررسي منظور ICP-OESبه ،UV-Visو

HPLCدرزمانطراحيوساختسنجيدهميشود:



 شرکت زالالن شريف پارس 
 )با مسئوليت محدود(                

 

 

www.Zolalan.ir
 

ICP-OESاندازهگيريميزانيونهايباقيماندهدرآبخروجيومقايسهباجدولمرجع.:

%براساسيونهاياندازهگيريشدههمخواني52همچنينبايدمحاسبهميزانرساناييآببادقت

داشتهباشد.

UV-Visمقايسهبامقدارمرجع.آينآزمونبراياندازه:اندازهگيريميزانکدورتآبو

درآباستفادهميشودومشخصميکندکهميزاناين گيريميزانذراتميکرومتريباقيمانده

ذراتکمترازحدموردانتظاراست.

HPLC(بهمنظوراندازهگيريميزان:TOC)Total Organic Carbon مورداستفاده

باشد.12ppbدرآبخروجيکمترازTOCميرودکهميزانقرارميگيردوانتظار

دررابطهباحضورميکروارگانيسمهادرآبخروجيتستهايمرتبطصورتميگيرد.

ايندستگاهمجهزبهسيستمگاززداييازآبميباشدبدينترتيبباانتخاباينروشمي

دهنيزازدستگاهدريافتکردتوانعالوهبرآبفوقخالصوخالص،آبگاززداييش
 

 

ميتوانيدمقاومتبدنه براياينمنظور اتصالسيمزميناطمينانحاصلکنيد. از توجه:

دستگاهباسيمزمينآزمايشگاهخودراچکنماييدوبايدعدديکمترازيکاهمباشد.

کنيد.ضرورتداردکهدرصورتنشتتوجه:ازبازبودنخروجيفاضالباطمينانحاصل

آباينخروجيظرفيتمناسبراداشتهباشد.برايچککردنآبوروديدستگاهراقبلازاتصال

د.يينانحاصلفرمايتوفشارآبآناطميفيبهدستگاهبازنمودهوازک

انداز راه کارشناسان بدونهماهنگيبا را داخلدستگاه هيچعنوان به ياننيتوجه: ماييد

شود.يخارجمينصورتدستگاهازگارانتيرايد.درغييتغييريدرکاربريدستگاهايجادننما

 

مناسبوبدونقراردادنباريمناسبتوسطخودرويوبابستهبنديدبصورتعموديدستگاهبا

 آنحملگردد.يبرروياضاف

 

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

گردد.يداازبرخوردباجسمسختخودداريجابجاشدهواکيعمود

نقسمتبلندنمودهوجابجاکرد.ينترييوازپايهردوقسمتدستگاهراحتمابهصورتعمود
 

 

د:يريگيلميلراتحويذيلدستگاهبخشهايشمادرزمانتحو

م(يتيونليوستونحذفييدستگاه)شاملبخشگاززدايبدنهاصل 

هيشتصفيمخزنآبپ 

راهنمادفترچه 

 )فيلمآموزشي(CD راهنما 

 لنگهاياتصاالتوش 

کابلبرق 

شلنگهاواتصاالتآب 

گان(ي)رايدکياضافهيلترهايف 

 

 

متروعمقمناسبقراريسانت02باحداقلارتفاعيشگاهيزآزمايميشوددستگاهبررويهميتوص

 رد.يکلولهآبوفاضالبقرارگينزدنويزميتواندبررويرد.باکسدومدستگاهميگ

 

راينکارائيسطحترازبهتريرد.دستگاهبررويقرارگيسطحمناسبوافقيدبررويدستگاهبا

تنظ با ترازيردستگاهقرارداردميمارتفاعکهدرزيتنظيچهايمپيخواهدداشت. تواندستگاهرا

نمود
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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 نزد5/1ا يکيدر

دارا دستگاه ايازبهلولهفاضالبويلنيندليباشدبههمينميآبدريدستگاهقرارداشتهباشد.

 کدستگاهباشد.يدرفاصلهنزديشگاهينکآزمايس

 

يزبرقشهريباشد.پريآمپرم182آنيانمصرفيولتبودهوحداکثرجر552هيتغذيدستگاهدارا

يدستگاهقرارداشتهباشد.کابلاستفادهشدهدردستگاهدارايمتريسانت152دحداکثردرفاصلهيبا

گراندباشد.يتفادهدارازمورداسيشودپريهميباشد.توصياتصالگرانداستانداردم

 

 

 

 

  دستگاه يمان 

 ROباکس  DI ,DEGGASERباکس 

دسته جلويي 

براي حمل 

 باکس
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 دستگاه يپشت ينما

 

 

 

 کارتريج رزين
 ROفيلتر هاي 

کليد فشاري 

 آب خالص

کليد فشاري آب 

فوق خالص و 

 آب  گازداشده

LCD & 

TOUCH 

گيج ميزان 

آب ذخيره 

 تانک

محل خروج 

 آب خالص

محل خروج آب 

فوق خالص و 

 آب گاززدا شده

دسته پشتي 

براي حمل 

 باکس

برق ورودي 

 2و فيوز 

 آمپري

کليد 

 روشن/خاموش

کانکتور 

کابل برقي 

متصل به 

 ROباکس 

گيج ميزان 

فشار ديگسر 

DEGASSER 
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دستگاهيشينماLCDازيکليينما

 

 

 

استکهکمترينتأثيرپذيريازشرايطمحيطيراداشتهدستگاهشمابهنحويطراحيوساختهشده

هاييرااعمالميباشدوليازآنجاييکهدراينفرايندآببهعنوانمحورکاردستگاهمحدوديت

سانتيمتربرايبدنهاصليدستگاهوفضاييبهابعاد62*22*62کند،ضرورتداردفضاييبهابعاد

اشرايطذيلفراهمگردد:سانتيمتربرايمخزنب62*22*22

 درجهسانتيگراد2-42محدودهدمايينگهداريدستگاه:

 درجهسانتيگراد2-42محدودهدماييکاربادستگاه:

 از کمتر دماي2.رطوبتنسبيهوا: و%32تا  %42-31برايدماي22درجهسانتيگراد

درجهسانتيگراد

 متر3222ارتفاعمحلنصبازسطحدريا:کمتراز 

 ولتتکفازباسيمزمين552برقمصرفي:

 وات522توانبرقمصرفي:کمتراز 

 کيفيتهوا:عدموجودآاليندهغيرمتعارفدرهوايمحيط 

 باشديبارم2تا282يآبورودينفشاربرايبهتر 

اينامرجزو© حتماضرورتداردنصبوراهاندازيتوسطمتخصصينمجموعهماانجامگيرد.

فاقداعتبار ودرصورتعدمرعايتآنگارانتيدستگاه بوده درحينفروشدستگاه تعهداتما

خواهدبود.
 



محل نمايش هدايت 

 الکتريکي

کليد دکمه 

نوع آب 

 خروجي

روشن/خاموش کردن 

CIRCULE  وDEGASSER 

 راهنما

 تنظيمات 

 نمايش  تذکرات  

 نمايش  آالرم ها و خطاها
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 ()

استفادهشود.ياتانولوپارچهنرمنخايشهشوريفقطازشدستگاهزکردنيتميبرا

شودواستفادهازآنباعثيداخوددارياکييايميشيرحاللهاياستفادهازاستون،کلروفرموسا©

 شود.يظاهربدنهدستگاهميخراب

 

د.ييازآناستفادهنمايارسادهايوساختهشدهاستکهشمابهنحوبسيطراحيدستگاهشمابهنحو

ديکنيدردستگاهواتصاالتآنمشادهنميرييدوتغيدستگاهتوسطمامطمئنهستياگرازراهانداز

د:يينمراحلرادنبالفرمايلطفاا

 د.ينانحاصلکنياطميواتصالبرقوروديرآبوروديازبازبودنش

 يدبرقاصلي(،کلچپسمتدستگاهپشتاگردستگاهخاموشاست)چراغپاوردربخش

د.يتدهيروضعييراازپشتدستگاهتغ

 عددعقربهفشارسنجROيددرصورتييحاصلفرمايتآبآگاهيتاازظرفدييراچکنما

يطراحيدصبرکردکهتانکدستگاهپرشود.البتهدستگاهطوريباشدبا Lيکهعقربهرو

.باشدينمياسمآببهمقداريدبيکندولتکارينظرفيشدهاستکهدرکمتر

 ديقراردهافوقخالص(ياز)خالصيموردنرينازلشريظرفمناسبرادرز

 د.يفشاردهيبصورتلحظهايآبرابهآراميخروجيدبااليکل 

 LCDشوديشرکتبمدتچندلحظهنشاندادهمدستگاهروشنشدهوآرم 


 LCDديکهکليدستگاهدرصورتPشود.يررانشاندادهميباشد.شکلزشدهفشارداده
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 1شود.)حداقليآبنشاندادهميکيتالکتريدرکادرمشخصهمقدارهداUSIM/CMو

 (.20USIM/CMحداکثر

 يدفشارينحالتبافشاردادنکليدراPردستگاهيوالمپزآبازدستگاهخارجشده

خالص(د،آبيشود)نورسفيروشنم

 شود.يانآبقطعميجريفشارديکلبارهاکردن 

 LCDديکهکليدستگاهدرصورتUPنشاندادهميفشاردادهشدهباشد.شکلز يررا

 شود


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

1MOHM/CM18.2وحداکثرMOHM/CM.) 

 يدفشاريکلنحالتبافشاردادنيدراUPردستگاهيوالمپزآبازدستگاهخارجشده

خالص(فوق،آبيآبشود)نوريروشنم

 شود.يانآبقطعميجريفشارديکلبارهاکردن 

 اگريشگرنشاندادهمينمايبررويزانمقاومتآبخروجينخروجآبميدرح شود.

توجه قابل زمان يايمدت از مقدار .MΩ.cm 1ن بود، چرخشکمتر عملگر از

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

 د.ييکارشناسانشرکتتماسحاصلفرما

 عملگرچرخش(CIRCULATION): 

 نحالدريشود.درايمرحلهچرخشآبانتخابمبافشاردادندکمه

،LCDيندکمهرويشود.بافشاردادنايظاهرمندکمهشکليايجلو

بههمراهرفتهونمادCIRCULEقهبهحالتيدق3دستگاهبهمدت

م داده ينشان شکل دکمه دادن فشار با مرحلهيمشود توان
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CIRCULEتوانازدستگاهآبگرفتينزمانميندرايرامتوقفنمود.همچن

 شود.يمتوقفمCIRCULATIONتکهعملگرينوضعيباا

 دستگاهعملقهيدق3کهدرزمانمقرريدرصورتCIRCULATIONرابهاتمام

 .شودينشاندادهمرساندنمادبشکل

 عمليم دلخواه بتعداد حCIRCULEتوان در داد انجام ايرا نعملينانجام

 شود.ينشاندادهميکيتالکتريمقدارهدا

 نتواندآببايکاربرديزمانيکاربردعملگرچرخش کننده خواهدبودکهاستفاده

توانبهآبينروشمينحالتبااستفادهازايد.درايافتنمايمقاومتخوبدر

  افت.يباخلوصباالدست

 عملگرچرخش(CIRCULATION): 

 مرحلهگاززداييازآبانتخابميشود.دراينحالبافشاردادندکمه

 شکل  ايندکمه جلوي رويدر ايندکمه دادن فشار با . ميشود ظاهر

LCD مدت به دستگاه 3، حالت به نمادDEGASSERدقيقه و رفته

مينشاندادهميشودبافشاردادندکمهشکلبههمراه

 مرحله متوقفDEGASSERتوان ازرا ميتوان اينزمان همچنيندر نمود.

اينوضعيتکهعملگر آبگرفتبا متوقفنميشود،DEGASSERدستگاه

آنDEGASSERوليدستگاهبهفشارموردنظرنرسيدهاستميتوانرويگيج

 راديد.

  مقرر زمان در صورتيکه عمل3در دستگاه اتمامDEGASSERدقيقه به را

 نشاندادهميشود.رساندنمادبشکل

 پمپDEGASSER خاموشنميشودوشماميتوانيدآبگاززداييشدهرابا

آبيLEDدريافتنماييددراينحالترنگUPزدنکليد زيرخروجيدستگاه

 است.

 آبيگرفتهنشود12اگربمدت خاموششدهوDEGASSERدقيقهازدستگاه

 دستگاهبهحالتآمادهبکارميود
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 دستگاهيابيبيعيراهنما 

شود.يدستگاهبصورتراهنمانشاندادهميهآالرمهاواخطارهايکلديبازدنکل

دريتوانتوسطدکمههايبودهکهمLCDيصفحهراهنما5يدستگاهدارا

برگشتياصليصفحاتجابجاشدهوبهمنو


 ماتدستگاه:يتنظ 

 زدنکل واردمنوديبا .برايماتميتنظيدستگاه دينبخشبايواردشدنبهايشود

کلمهعبوردادهشود.


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

ACCEPT PASWORDگردد.يبرمياصلينصورتبهمنويرايشود،درغيظاهرم

 باشد.يلميماتبشکلذيتنظيمنو

 


 شوديهميبهکاربرانتوصربودهويباالمخصوصکارشناسانتستوتعميلمسيدکمهها

وجوديچهاردکمهلمسSETTINGينمنويييچعنوانواردآننشوند.درقسمتپايبهه

بالمسهرکدامازايستکردنزمانقطعهموردنظربهکارميريداردکهبرا نيروند.

 وندشيلنشاندادهميذيچهاردکمهمنوها
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 ياگردکمهلمسRESETفشاردادهشودازشمادرموردصفرکردنزمانقطعهموردنظر

 کندينانحاصلمياطم

 
 نهيباانتخابگزYESشوديزمانقطعهموردنظرصفرم 

 ضشود.يکاربردخواهدداشدکهقطعهموردنظرتعويصفرکردنزمانقطعهزمان 

 يمدستگاهيضوآالرمهايموجباختالفدرزمانتعو،موردزمانقطعهيصفرکردنب

 شود.

 کآبيچرخشاتوماتAUTOMATIC CIRCULATION: 

ر يزيبرنامه ادستگاه يبگونه باستکه ياگر آب3شاز دستگاه )آبفوقUPساعتاز

نکاريدهد.ايقهچرخشآبراانجامميدق3کبمدتيگرفتهنشودبصورتاتوماتخالص(

فيافزاباعث رزيشعمر و هايلترها مين همچنيدستگاه حيشود. در چرخشين عمل ن

کظاهرينانجامچرخشاتوماتيلدرحيذيتوانازدستگاهاستفادهنمود.منويمکنياتومات

شوديم
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شوند.يميمبنديدستگاهدردودستهتقسيخطاها

 يآبخروجتيفيوکضقطعهيتعويآالرمها: 

ستميدرکارکردسيننوعآالرمهااختالليشوداينشاندادهمLCDيبااليينحالتآالرمهايدرا

کننديراگوشزدميتآبخروجيفياکيضقطعهموردنظريکنندوفقطزمانتعويجادنميا

دهاستيبهاتمامرسDEGGASERعمرمحفظه

دهاستيبهاتمامرسUVعمرالمپ

دهاستيبهاتمامرسROيلترهايعمرف

دهاستيانرسيبهپاDIنيعمررز 

يتآبخروجيفيک از شازيوآبخالصب14MOHMکماست)آبفوقخالصکمتر

10µSIM/CM(



 اضطرارييآالرمها: 

اختاللستميننوعآالرمهادرکارکردسيشوداينشاندادهمLCDيبااليينحالتآالرمهايدرا

نحالتيند.درايآيپ(ميبي)صدايوآالرمصوتيکنندوبهمراهنمايجادميا

تنهادکمهيستمکارنميسيچکدامازدکمههايه اگرينمايکارمSETTINGوHELPکند. د.

يهميرود.توصيهبهحالتخاموشميستمدرمدتچندثانيستمحلنشودسيسياشکالاورژانس

نحالتاشکالدستگاهبسرعتودقتکاملبرطرفشود.يشوددرا
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کماستDIدستگاهيفشارآبورود

دستگاهباالرفتهاست.ينحالتفشارآبداخليدرا

باشد.يگرادميدرجهسانت42دستگاهباالترازيآبوروديدما



 

 زه(يونی)آب دگاززدایي شده   دستگاه توليد آب فوق خالص محصول نام 1

 ZUD101-B محصول  کد 2

 /خروجي آب فوق خالص گاززدایي شده.مگا اهم 2.82ت آب يفيوک يکيالکترون يد فشاريکل با مستقل يبصورت خروج UPURE   خروجي 3

 5µSim/cmر یت آب زيفيو ک يکيالکترون يد فشاريمستقل با کل يبصورت خروج PURE   خروجي 4

 .آب دارد يدر هر دو خروج استریل  فيلتر 5

 دستگاه مستقيما به آب شهري متصل مي شود وروديکيفيت آب  6

   مخزن   ظرفيت 7
مي باشد. قابليت افزایش ظرفيت  تريل 21ت يظرفاز هوا بمنظور کاهش آلودگي  بوده و  زولهیا پر فشار مخزن يدارا

 وجود دارد.

 باشد يقه ميتر بر دقيل 185برابر   upureو pureافت آب  یتر  بر ساعت و سرعت دريل 4برابر Pureد آب يتول     توليد   سرعت .

 است. با عمر باال UVداراي المپ  UV   المپ 9

 سنسور کيفيت آب 21
 PUREبراي آب   µSim/cm 21تا  2با محدوده  0.1µSim/cmبا دقت  يکیت الکتریش مقدار هدایت نمايقابل يدارا

   ULTRAPURE براي آب MΩ  2.82تا  2و محدوده   0.1mΩبا دقت  يکیالکترو مقاومت 

 وجود دارد. DEGASSERدقيقه آماده استفاده از آن در حالت  3ماژول مخصوص وجود داشته و کمتر از  گاز   کننده   جدا   سامانه 22

 گردشي    پمپ 22
مي توان از  TOUCH LCD( مي باشد با انتخاب این گزینه بر روي CIRCULATIONدستگاه داراي قابليت چرخش)

 این قابليت استفاده نمود. این قابليت موجب افزایش خلوص آب در مواقع ضروري )پایين آمدن کيفيت رزین( مي شود.

 خودکار يپمپ گردش 23
تم چرخ مي کند  این امر دستگاه طوري برنامه ریزي شده که با فواصل زماني مشخص و تعریف شده آب درون سيس

 دستگاه مي شود. و حفظ کيفيت آب  موجب افزایش طول عمر رزین

 اندازه  و   باکس  تعداد 24
 61*51*61رد و اندازه آن يگ يز قرار ميم ي: که بر رو DIقسمت باکس  -2دستگاه در دو قسمت جدا از هم قرار دارد 

 باشد يم  61*51*55ت نصب دارد و اندازه آن  يقابل یي: که در هر جاROقسمت باکس  -2باشد  يم

 ورودي  آب  فشار 25
ن یکه دستگاه در کمتر يش داده بگونه ایرا افزا يباشد. موتور پمپ فشار آب ورود يم يموتور پمپ ورود يدستگاه دارا

 5barن فشار یر. باالتدینما يفشار آب کار م

    ورودي  آب  دماي 26
شده که به شما  يطراح يباشد دستگاه بگونه ا يگراد م يدرجه سانت 41تا  5ن يدستگاه  بمحدوده مجاز استفاده از 

 .دهد ينم یيآب را در خارج از محدوده دما ياجازه گرفتن خروج

 مي باشد وات 251ن حالت  یوات و در باالتر 2ر یدر حالت آماده بکار زتوان مصرفي   مصرفي  توان 27

 يولتاژ کار .2
شود ، برق  يه ميمقابله با هر نوسان برق توص يباشد .  برا يم يولت برق شهر 221دستگاه در محدوده  يولتاز کار

 ستم  محافظ نوسان برق  گرفته شود.يدستگاه از س
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 نمناسباست.يمزميزبرقوسيتپريوضع

 کند.يدروشنوخاموشعملميکل

 کند.يعملمدمربوطهبهصورتخودکاريلترمناسباستوکليشفيکارکردبخشپ

 شگرفشاربخشيعملکردنماROمناسباست.

 شگرمقاومتآبدرمرحلهتستزمانروشنشدنعملکردمناسبدارد.ينما

 عدديشگرآبخروجينما زمانخاموشبودنبخش.MΩ.cm 1يبااليدستگاه )در

دهد.ي(رانشانمييگاززدا

 کند.يعملميچآبخروجيسوئ 

 عملميکند.سوئيچبخشگاززدايي 

 مناسباست.5ميزانآبخروجيدستگاهپسازپرشدنمخزنشماره

 شدودرمحدودهمجازاست.يرياندازهگيزانآباتالفيم

 شدومناسباست.يريزمانپرشدنمخزنشمارهاندازهگ

 است.يعيتطبيدستگاهدروضعيصدا

 ودرزمانمناسبروشنهستند.يعيهچراغهابهصورتطبيکل 

 دستگاه يمنیا 29
باشد. در ضمن  يمن میک( دستگاه ايت ضد آب  بودن بدنه )بدنه پالستين بوده و به خاطر خاصيم زميس يدستگاه دارا

 شود.ي ، دستگاه خاموش ميستم داخليفشار آب متعدد بوده که در صورت بروز مشکل در س يسنسورها يدستگاه دارا

 مي باشد. لوگرميک 7برابر  ROلوگرم و باکس يک 22برابر DIباکس   دستگاه   وزن  21

 .مرتبط  يکال و شاخه هايني، کل يکشپز يمي، نانو ، صنعت نفت ، پتروش يميش يشگاههایه آزمايدر کل کاربري 22

 باشد. يکاربر م يبمنظور راحت (TOUCH SCREEN) يکنترل با استفاده از صفحه لمس يدارا يصفحه لمس 22

  LCD يمنوها 23
به  يدستگاه ، صفحه دسترس يخطاها وآالرم ها يتوان به صفحه راهنما يصفحات مختلف بوده و م يدارا LCDصفحه 

 .دا نمود يپ يتا الگر دستگاه دسترسیدستگاه و دمات يتنظ

24 DATA LOGGER .کليه اطالعات مربوط به عملگرهاي دستکاه بصورت خودکار در حافظه دستگاه ذخيره شده و قابل دسترسي مي باشد 

 دستگاه يآالرم ها 25
 يمرتبط با زمان اتمام عمر قطعات مصرف يره نموده و آالرم هايرات را ذخييه تغيدستگاه بصورت هوشمند بوده و کل

 يستم داخليآب و اشکال در س ي، دما يت آب خروجيفي. در ضمن کشود يمتذکر م LCDشگر ینما يدستگاه را بر رو

 دهد.  ينشان م LCD يبه کاربر بر رو ياضطرار يدستگاه را بصورت خطاها

 .داردسال خدمات پس از فروش  21بمدت  فروش   از   پس   خدمات 26

 .باشد يم يگارانت يماه از زمان نصب دارا 22دستگاه بمدت  گارانتي 27

 آموزش   و   نصب   به   نياز .2
.اهد گرفت . در کنار ولم نحوه استفاده قرار خيشامل ف يآموزش CDه انضمام ب  USER MANUALک یبهمراه دستگاه 

ت شرکت و تماس یتوانند با مراجعه به سا يضمن کاربران منصب دستگاه به کاربران آموزش کامل داده خواهد شد. در 

 مطرح نمایند.با کارشناسان مربوطه سواالت خود را 
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 .نشتآبمشاهدهنگرديد 

 نورLCDمناسباست 

 کنديکارميبهدرستيصفحهلمس 

 

 

يداريخرDIدآبيدستگاهتوليگارانتطيشرايجنابعالانتخابحسنازتشکرضمنيگراميمشتر

 باشد:يمريزشرحبهشده

 باشد.يزماننصبمازماه15دستگاه،يگارانتمدت

 قطعاتسختافزاريشاملکليگارانت جانبيه لوازم افزاريو نرم ميو باشد.يدستگاه

يشاملحالگارانتوسيستمگاززدايآبکارترجهالترهاويهمچونفيقطعاتمصرف

شودينم

 باراعالممشکلمستقلکارشناسانفروشندهدرمحلنصبحاضرشدهونسبتبهرفع1تا

نيشازايند.دربينماينهفروشندهاقدامميباهزينيگزياجاياانتقالويمشکلدرمحل

 .باشديمداريخربهعهدهدفترفروشندهبهدستگاهحمل،تعداد

 مشکلبهفروشندهنسبتيپسازاعالمکتبيروزکار12فروشندهمتعهداستدرحداکثر

د.يموردمستقل(بهمحلدستگاهاقدامنماکيبهاعزامکارشناس)تا

 صفروشندهخواهدبود.يردستگاهفروختهشدهبهتشخياتعميضکاملدستگاهيتعو

 صورت يدر مدت در کار12که کتبيتعميروز اعالم از پس ير فروشنده به ايمشکل

ينيگزيجا نگرفت، انجام ميخردستگاه تواندازمحلشرکتآبفوقخالصبطوريدار

 د.يافتنمايگاندريرا

 دريکيزيفصدماتنداشتنويظاهرسالمتصورتدردستگاهيافزارسختقطعاتهيکل

 .باشنديميگارانتمشمولحيعملکردناصحقبال

 باشديممقدوريبراساسکارتگارانتودستگاهيداراصليبهخرفقطيگارانتخدماتهيارا

سفروشنده،امکانارائهيبتايوعدمثبتدرديدستگاهبدونهماهنگيودرصورتواگذار

 ست.يخدماتمقدورن

 ختنمواديضربهنامتعارف،افتادندستگاهازارتفاع،رازيناشدستگاهاشکالکهيصورتدر

يهانهيخارجشدهوهزيباشد،دستگاهازگارانتادرمخزنآنيدستگاهيبرروييايميش

 راخذخواهدشد.يتعميبرامرتبط
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 وياختازخارجدستگاهيفنمشخصاتدررييتغهرگونه فروشنده شدنبازنيهمچنار

 .گردديميگارانتابطالموجبمجازريغافرادتوسطدستگاه

 

 UVDEGASSER

بودهکهبنابرزماناستفادهازدستگاه،عمريضيقطعاتتعويددارايارداريکهشدهدراختيدستگاه

يزيبنابرآبتهرانبرنامهرROيوروديلترهايضفيشود.الزمبذکراستزمانتعويآنهاتمامم

ند.البتهدستگاهيچکنکايراهرازچندگاهPتآبيشودمقدارهدايهميشدهوبهکاربرانتوص

UVضشوند.المپيآنتعويلترهايدفيرادادهوباPUREآبيتيفيکيبيبهطورهوشمندخطا

ستموزمانيسيتآبوروديفيزبنابرکيننيجرزيشوند.وکارتريوبراساسزمانتعوضم

باشد.يمضيدکاربرقابلتعويتآبفوقخالصوبراساسصالحديفياستفادهوک

 يلترهايض فينحوه تعو RO:  

ميتعويضPUREيابراساسکيفيتآبخروجيهشدارآالرمعمرياگانهبراساس6فيلترهاي

گردد.

 نيج رزيض کارترينحوه تعوDI: 

 آموزشدادهميشود.،برايتعويضکارتريجدرزماننصبدستگاه

 ض المپ ينحوه تعوUV : 

خودخارجشودسپسيدهتاازجاينکشييبهپايرابهنرمUVپشتدستگاهرابانمودهوقطعه

يضميخارجنمودهوتعويرابراحتUVم(والمپيکشيکابلبرقآنراجدانموده)بهعقبم

م.يينمايراصفرمLAMP-UVدستگاهزمانSETTINGم.سپسواردنرمافزارشدهودريينما

کبهينزديمنوريکنينگاهم UVمتصلشدهبهيدستگاهشدهوبهلولههاUPUREيواردمنو

د.ينمايکارميشمابدرستUVنصورتيشوددرايمشاهدهمينورآب

 د.ينگاهنکنUVبهالمپيبمقدارطوالن©

 ضينحوه تعوDEGASSER: 

  حين نصب دستگاه خواهد بود.تعويض اين ماژول تحت آموزش توسط کارشناسان شرکت در 
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 Sales@Zolalan.irايميل:
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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 پشتييرا کامال قطع نمابرق دستگاه 

شتر يب يد فشار آب وروديد .البته بايد 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 ايباشد در غ بار 5.1از 

آب  يخروج UPا يUد يبا زدن کل

 ميندار
3 

 ديريد با کارشناسان شرکت تماس بگيستم باشد ، بايس يرخ داده است اگر مخطا مربوط به فشار باال ياورژانس ياز خطاها يکي

ن چ دکمه دستگاه بعد از روشن شديه

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

 . بخش گاززدا را روشن و خاموش نماييد ممکن است در آن اشکال پيش آمده باشد شود.
 6 ديآ يناهنجار از داخل دستگاه م يصدا

ن يلترها ورزيف ير نامطلوب بر رويل تاثيبدلض شوند يعا تعويلترها سريشود 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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 نام محصول کد محصول

 12  18 يشگاهيآزما    255 45-1 1-5.1 2    2 1 4 15 يشهر    ZUD101-B شده ييد آب فوق خالص گاز زدايدستگاه تول 

 12  21 يپزشک    155 45-1 1-5.1 1 -   2 2 8 25 يشهر    ZM101 پزشکي د آب فوق خالصيدستگاه تول 

 12  11 يشگاهيآزما    85 45-1 1-5.1 2 -   2 1 4 15 يشهر    ZU101-B د آب فوق خالصيدستگاه تول 

 12  15 يشگاهيآزما    65 45-1 1-5.1 1 -   1 1 4 - يشهر  -  ZUR101 د آب فوق خالصيدستگاه تول 

 12  8 يشگاهيآزما  -  15 45-1 1-5.1 1 -   1 1 - 1 مقطر  -  ZUT101 د آب فوق خالصيدستگاه تول 

 12  7 يشگاهيآزما  - - 45 45-1 1-5.1 1 -   - - - 1 مقطر  -  ZUS101 د آب فوق خالصيدستگاه تول 

 12  7 يعموم - -  35 45-1 1-5.1 1 - - - 1 1 4 15 يشهر   - ZP101 د آب خالصيدستگاه تول 



























فپارسيزالالنشريمشيخط

خواهيد، وظيفه دستيابي به خلوصي که شما مي
 ماست 

 


