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شرکت زالالن شريف پارس
(با مسئوليت محدود)

شرکتزالالن شريف پارس باهدفبرآوردهکردننيازروبهرشدصنعتومراکزتحقيقاتيبهمواد
باخلوصباالبهويژهآبوگازهايباکيفيتشکلگرفتهاست.اينشرکتبرمبنايتجربياتشکل
گرفتهدرصنعتوپتانسيلتحقيقاتيدانشگاههاومراکزپژوهشينسبتبهارائهمحصوالتخودبر
مبنايدانشفنيبوميوپشتيبانيدرسراسرکشوراقداممينمايد.

زالالن شريف پارس در حوزههاي آب خالص و فوق خالص ،گازهاي خالص ،فرآيندهاي
خالصسازيموادودستگاههاياندازهگيريخلوصوکيفيتبهارائهدستاوردهاوانجامفعاليت

مشغولاست.اينشرکتارائهدستاوردهاي مبتنيبرچندقراردادحقليسانسبا دانشگاه صنعتي
شريف رادنبال مينمايد .تيم فعال دراين شرکت درکنار ارتباط بامراکز پژوهشي و دانشگاهي،
سابقهارائهوپشتيبانيدههادستگاهآبفوقخالصازطريقمؤسسهبنياندانشپژوهانازپيشگامان
صنعتآبکشوررابرعهدهداشتهاست.اينسوابقتضمينکنندهدستيابيبهکيفيتوخلوصمورد
نيازدردستگاههايپيشرفتهصنعتيوپژوهشياست. 

امروزهباپيچيدهترشدنسيستمهايتحقيقاتيواختصاصيشدنهرچهبيشترکاربردهايمتنوع
آنها،درمراکزتحقيقاتي،آزمايشگاهي،کنترلکيفي،کارخانجات،داروسازيوکلينيکالنيازبهآب
فوقخالص)(Ultrapureبهميزانقابلتوجهينسبتبهگذشتهافزايشيافتهاست. 
آبفوقخالصبراساستعريفکليبهآبياطالقميشودکهعاريازهرگونهناخالصياعماز
يون هاوذراتمعلقباشدوبهلحاظعلميوفنيوبراساساستانداردهايمعتبربهعنوان Type I
waterشناختهميشودوواجدپارامترهايکميوکيفيبهشرحذيلاست :
-1مقاومتالکتريکي 18.2MΩدردماي52درجهسانتيگراد 
-5هدايتالکتريکي 0.054µS/Cm
-3مقدارکربنارگانيکمحلول ) 5-10PPB>(TOC
-4ذراتمعلقجامد )1P/ML>(PARTICULATERS
-4آنزيمها)(NUCLEASE<0.001NG/ML
-2بارميکروبي)>(BACTERIA 1ML/UFC
 -6سموم)10EC/ML>(ENDOTOXINS
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شرکت زالالن شريف پارس
(با مسئوليت محدود)

سهپارامترآخرجهتکاربردهايخاصدرآزمايشگاههايIVFومراکزتحقيقاتسلولي– مولکولي
موردتوجهاست .
طراحيخاصسيستمهايجديدوپيشرفتهامروزيازجمله HPLC , ICP/MS , LC/MS ,GC
 SPECTROPHOTOMETERو  AASدر مراکز تحقيق و توسعه ) (R&D ،سم شناسي،
آزمايشگاههاي کنترل کيفي ) (QA/QCغذا و دارو ،استاندارد ،پتروشيمي ها  ،صنايع داروسازي،
اتوآناالزيرهاي بيوشيمي در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ،سيستم هاي ميکرو الکتروفور ،،PCR
،Blottingکشتسلوليدرمراکز IVFوتحقيقاتسلولي -مولکوليوباالخرهدرآزمايشگاههاي
صنايعالکترونيک ( ساخت نانو ذرات ،مدارات الکتريکي  ،ابررساناها) هوافضا و اپتيک به نحوي
استکهدرتماميمراحلازآماده سازينمونهتابهکارگيري،استفادهازدستگاههاوهمچنيندر
پروسهتوليدنيازبهآب،حالل،بافرريجنت) (Reagentبادرصدخلوصخيليباالستکهتقريبا
همگيميبايستمطابقبااستانداردهايتوليدوروشکارازآبفوقخالصمطابقبادستورالعمل
هايکمپانيسازندهورعايتکاملودقيقاستانداردهايمربوطهاست .

دستگاهشماآبباکيفيتموردنيازدرفعاليتهايآزمايشگاهيرافراهمميکند.بهاينمنظوردر
چندمرحلهآلودگيهايمختلفآبحذفميشوند.دستگاهازدوبخشاصليتشکيلشدهکه
بخشپيشتصفيهمتناسبباآبوروديشمابااستفادهازانواعفيلترهابهويژهبااستفادهازدوغشاء
 ROمقاومتآبخروجيبهحداقل 5 MΩ.cmميرساند.سپسدربخشنهاييبااستفادهاز
ستونهايجاذب،يونهاو TOCبهحدموردانتظارکاهشمييابد.بررويدستگاهيکنمايشگر
مقاومتآبخروجيوجودداردکهبهعنوانمالکمناسبيکيفيتآبخروجيرانشانميدهد.در
دماي  52درجه سانتيگراد رسانايي ناشي از يونهاي  H+و  OH-به نحوي است که مقاومت
 1.85 MΩ.cmحاصلميشود.پسدرحالتيکهميزانسايريونهاکمترازيونهاي H+و OH-در
دماي 52درجهسانتيگرادشود،مقاومتآببررويعدد 1.85 MΩ.cmثابتميشود.اينعدد
به معناي حذف همه يونها نيست و همينطور در مورد ترکيبات غير يوني مانند ترکيبات کربني
اطالعاتينميدهدوليمالکاوليهمناسبيبرايتشخيصکيفيتآباستودراغلبفعالتيهاي
آزمايشگاهيخلوصمناسبرادارد. 
به منظور بررسي دقيق تر ،کيفيت آب توليدي دستگاه با روشهاي  ،ICP-OES UV-Visو
HPLCدرزمانطراحيوساختسنجيدهميشود: 
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:ICP-OESاندازهگيريميزانيونهايباقيماندهدرآبخروجيومقايسهباجدولمرجع.
همچنينبايدمحاسبهميزانرساناييآببادقت%52براساسيونهاياندازهگيريشدههمخواني
داشتهباشد. 
:UV-Visاندازهگيريميزانکدورتآبومقايسهبامقدارمرجع.آينآزمونبراياندازه
گيريميزانذراتميکرومتريباقيماندهدرآباستفادهميشودومشخصميکندکهميزاناين
ذراتکمترازحدموردانتظاراست .
:HPLCبهمنظوراندازهگيريميزان()TOC  Total Organic Carbonمورداستفاده
قرارميگيردوانتظارميرودکهميزانTOCدرآبخروجيکمترازppb12باشد. 
دررابطهباحضورميکروارگانيسمهادرآبخروجيتستهايمرتبطصورتميگيرد .
ايندستگاهمجهزبهسيستمگاززداييازآبميباشدبدينترتيبباانتخاباينروشمي
توانعالوهبرآبفوقخالصوخالص،آبگاززداييشدهنيزازدستگاهدريافتکرد 

توجه :از اتصال سيم زمين اطمينان حاصل کنيد .براي اين منظور مي توانيد مقاومت بدنه
دستگاهباسيمزمينآزمايشگاهخودراچکنماييدوبايدعدديکمترازيکاهمباشد .
توجه:ازبازبودنخروجيفاضالباطمينانحاصلکنيد.ضرورتداردکهدرصورتنشت
آباينخروجيظرفيتمناسبراداشتهباشد.برايچککردنآبوروديدستگاهراقبلازاتصال
بهدستگاهبازنمودهوازکيفيتوفشارآبآناطمينانحاصلفرماييد .
توجه :به هيچ عنوان داخل دستگاه را بدون هماهنگي با کارشناسان راه اندازي ننماييد يا
تغييريدرکاربريدستگاهايجادننماييد.درغيراينصورتدستگاهازگارانتيخارجميشود .

دستگاهبايدبصورتعمودي وبابستهبندي مناسبتوسطخودروي مناسبوبدونقراردادنبار
اضافيبررويآنحملگردد.

کليهلوازمجانبيدستگاهبهمراهدستگاهبودهونيازيبهخريداريقطعاتولوازمجانبينميباشد .
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دستگاه داراي دو قسمت مجزا مي باشد .دستگاه بايد با احتياط کامل توسط دو نفر از طرفين و
عموديجابجاشدهواکيداازبرخوردباجسمسختخودداريگردد .
هردوقسمتدستگاهراحتمابهصورتعموديوازپايينترينقسمتبلندنمودهوجابجاکرد. 

شمادرزمانتحويلدستگاهبخشهايذيلراتحويلميگيريد :
بدنهاصليدستگاه(شاملبخشگاززداييوستونحذفيونليتيم) 
مخزنآبپيشتصفيه 
دفترچهراهنما 
راهنما( CDفيلمآموزشي)
اتصاالتوشيلنگها
کابلبرق 
شلنگهاواتصاالتآب 
فيلترهاياضافهيدکي(رايگان) 

توصيهميشوددستگاهبررويميزآزمايشگاهيباحداقلارتفاع02سانتيمتروعمقمناسبقرار
گيرد.باکسدومدستگاهميتواندبررويزمينونزديکلولهآبوفاضالبقرارگيرد.

دستگاهبايدبرروي سطحمناسبوافقي قرارگيرد.دستگاهبرروي سطحترازبهترينکارائي را
خواهدداشت.باتنظيمپيچهاي تنظيمارتفاعکهدرزيردستگاهقرارداردميتواندستگاهراتراز
نمود 
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دستگاهداراي اتصاالتلولهآبواتصاالتتخليهفاضالبمي باشد.دستگاهبايددرنزديکي لوله
آب و لوله تخليه فاضالب قرار داشته باشد .اتصاالت توسط کارشناس نصب شده و هر گونه
جابجاييدستگاهبايدباهماهنگيشرکتوکارشناسمربوطهباشد 

دستگاه بايد به لوله آب شهري متصل شود .شير آب يا اتصال مطلوب رزوه دار  1/5در نزديکي
دستگاهقرارداشتهباشد.دستگاهداراي آبدرينمي باشدبههميندليلنيازبهلولهفاضالبويا
سينکآزمايشگاهيدرفاصلهنزديکدستگاهباشد.

دستگاهدارايتغذيه552ولتبودهوحداکثرجريانمصرفيآن182آمپرميباشد.پريزبرقشهري
بايدحداکثردرفاصله152سانتيمتريدستگاهقرارداشتهباشد.کابلاستفادهشدهدردستگاهداراي
اتصالگرانداستانداردميباشد.توصيهميشودپريزمورداستفادهدارايگراندباشد. 

باکس RO

باکس DI ,DEGGASER

دسته جلويي
براي حمل
باکس
نماي دستگاه
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فيلتر هاي RO

کانکتور
کابل برقي
متصل به
باکس RO

کليد
روشن/خاموش

کارتريج رزين

برق ورودي
و فيوز 2
آمپري

دسته پشتي
براي حمل
باکس

نماي پشتي دستگاه

کليد فشاري آب
فوق خالص و
آب گازداشده

& LCD
TOUCH

گيج ميزان
فشار ديگسر
DEGASSER

گيج ميزان
آب ذخيره
تانک
کليد فشاري
آب خالص

محل خروج
آب خالص

محل خروج آب
فوق خالص و
آب گاززدا شده
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نماييکليازLCDنمايشيدستگاه 
محل نمايش هدايت
الکتريکي

نمايش آالرم ها و خطاها

نمايش تذکرات
کليد دکمه
نوع آب
خروجي

تنظيمات
راهنما

روشن/خاموش کردن
CIRCULEو DEGASSER

دستگاهشمابهنحويطراحيوساختهشدهاستکهکمترينتأثيرپذيريازشرايطمحيطيراداشته
باشدوليازآنجاييکهدراينفرايندآببهعنوانمحورکاردستگاهمحدوديت هاييرااعمالمي
کند،ضرورتداردفضاييبهابعاد 62*22*62سانتيمتربرايبدنهاصليدستگاهوفضاييبهابعاد
62*22*22سانتيمتربرايمخزنباشرايطذيلفراهمگردد :

 محدودهدمايينگهداريدستگاه:2-42درجهسانتيگراد 
 محدودهدماييکاربادستگاه:2-42درجهسانتيگراد 

 رطوبتنسبيهوا:کمتر از%.2تا دماي 32درجهسانتيگرادو%22براي دماي31-42
درجهسانتيگراد 

 ارتفاعمحلنصبازسطحدريا:کمتراز3222متر
 برقمصرفي:552ولتتکفازباسيمزمين 
 توانبرقمصرفي:کمتراز522وات

 کيفيتهوا:عدموجودآاليندهغيرمتعارفدرهوايمحيط
 بهترينفشاربرايآبورودي282تا2بارميباشد

©  حتماضرورتداردنصبوراهاندازيتوسطمتخصصينمجموعهماانجامگيرد.اينامرجزو
تعهداتمادرحينفروش دستگاهبودهودرصورت عدمرعايت آنگارانتيدستگاهفاقداعتبار
خواهدبود. 
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)

(

برايتميزکردندستگاهفقطازشيشهشوريااتانولوپارچهنرمنخياستفادهشود .
©استفادهازاستون،کلروفرموسايرحاللهايشيميايياکيداخودداريشودواستفادهازآنباعث
خرابيظاهربدنهدستگاهميشود.

دستگاهشمابهنحويطراحيوساختهشدهاستکهشمابهنحوبسيارسادهايازآناستفادهنماييد.
اگرازراهاندازيدستگاهتوسطمامطمئنهستيدوتغييريدردستگاهواتصاالتآنمشادهنميکنيد
لطفااينمراحلرادنبالفرماييد :

 ازبازبودنشيرآبوروديواتصالبرقورودياطمينانحاصلکنيد .

 اگردستگاهخاموشاست(چراغپاوردربخش پشت دستگاهسمتچپ)،کليدبرقاصلي
راازپشتدستگاهتغييروضعيتدهيد. 
 عددعقربهفشارسنجROراچکنماييدتاازظرفيتآبآگاهيحاصلفرماييددرصورتي
کهعقربهروي  Lباشدبايدصبرکردکهتانکدستگاهپرشود.البتهدستگاهطوريطراحي
شدهاستکهدرکمترينظرفيتکارکندوليدبيآببهمقداراسمينميباشد .
 ظرفمناسبرادرزيرنازلشيرموردنياز(خالصيافوقخالص)قراردهيد 
 کليدبااليخروجيآبرابهآراميبصورتلحظهايفشاردهيد.

LCD دستگاهروشنشدهوآرمشرکتبمدتچندلحظهنشاندادهميشود


LCD دستگاهدرصورتيکهکليدPفشاردادهشدهباشد.شکلزيررانشاندادهميشود.
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 درکادرمشخصهمقدارهدايتالکتريکيآبنشاندادهميشود.(حداقل1USIM/CMو
حداکثر20USIM/CM).
 دراينحالتبافشاردادنکليدفشاري  Pآبازدستگاهخارجشده والمپزيردستگاه
روشنميشود(نورسفيد،آبخالص) 

 بارهاکردنکليدفشاريجريانآبقطعميشود.

 LCD دستگاهدرصورتي کهکليد UPفشاردادهشدهباشد.شکلزيررانشاندادهمي
شود


 در کادر مشخصه مقدار مقاومت الکتريکي آب نشان داده مي شود .(حداقل
1MOHM/CMوحداکثر18.2MOHM/CM).
 دراينحالتبافشاردادنکليدفشاري UPآبازدستگاهخارجشده والمپزيردستگاه
روشنميشود(نورآبي،آبفوقخالص) 

 بارهاکردنکليدفشاريجريانآبقطعميشود.
 درحينخروجآبميزانمقاومتآبخروجي برروي نمايشگرنشاندادهمي شود.اگر
مدت زمان قابل توجهي اين مقدار از  1. MΩ.cmکمتر بود ،از عملگر چرخش
) (CIRCULATIONاستفاده نموده تا به عدد مورد نظر برسد .در غير اينصورت با
کارشناسانشرکتتماسحاصلفرماييد.

 عملگرچرخش):(CIRCULATION
 بافشاردادندکمه

مرحلهچرخشآبانتخابميشود.دراينحالدر

جلويايندکمهشکل

ظاهرميشود.بافشاردادنايندکمهروي LCD،

دستگاهبهمدت3دقيقهبهحالتCIRCULEرفتهونماد

بههمراه

نشان داده مي شود با فشار دادن دکمه شکل 

مي توان مرحله
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CIRCULEرامتوقفنمود.همچنيندراينزمانميتوانازدستگاهآبگرفت
بااينوضعيتکهعملگرCIRCULATIONمتوقفميشود.
 درصورتيکهدرزمانمقرر3دقيقهدستگاهعملCIRCULATIONرابهاتمام
نشاندادهميشود.

رساندنمادبشکل

 مي توان بتعداد دلخواه عمل  CIRCULEرا انجام داد در حين انجام اين عمل
مقدارهدايتالکتريکينشاندادهميشود.
 کاربردعملگرچرخشي زماني کاربردي خواهدبودکهاستفادهکنندهنتواندآببا
مقاومتخوبدريافتنمايد.دراينحالتبااستفادهازاينروشمي توانبهآب
باخلوصباالدستيافت.

 عملگرچرخش):(CIRCULATION
 بافشاردادندکمه

مرحلهگاززداييازآبانتخابميشود.دراينحال

در جلوي اين دکمه  شکل 

ظاهر مي شود  .با فشار دادن اين دکمه روي

 LCD ،دستگاه به مدت  3دقيقه به حالت  DEGASSERرفته و نماد
بههمراه

نشاندادهميشودبافشاردادندکمهشکل

مي

توان مرحله  DEGASSERرا متوقف نمود .همچنين در اين زمان مي توان از
دستگاهآبگرفتبااينوضعيتکهعملگر DEGASSERمتوقفنميشود،
وليدستگاهبهفشارموردنظرنرسيدهاستميتوانرويگيج DEGASSERآن
راديد.
 در صورتي که در زمان مقرر  3دقيقه دستگاه عمل  DEGASSERرا به اتمام
نشاندادهميشود.

رساندنمادبشکل

 پمپ DEGASSERخاموشنميشودوشماميتوانيدآبگاززداييشدهرابا
زدنکليد UPدريافتنماييددراينحالترنگ LEDزيرخروجيدستگاهآبي
است.
 اگربمدت 12دقيقهازدستگاهآبيگرفتهنشود DEGASSERخاموششدهو
دستگاهبهحالتآمادهبکارميود
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 راهنمايعيبيابيدستگاه
بازدنکليد

کليهآالرمهاواخطارهاي دستگاهبصورتراهنمانشاندادهمي شود.

دستگاهداراي  5صفحهراهنماي  LCDبودهکهمي توانتوسطدکمههاي

در



صفحاتجابجاشدهوبهمنوياصليبرگشت 



 تنظيماتدستگاه:
 بازدنکليد

دستگاهواردمنوي تنظيماتمي شود.براي واردشدنبهاينبخشبايد

کلمهعبوردادهشود. 


 بعد از وارد کردن کلمه عبور دکمه لمسي باال سمت چپ را لمس نموده و پيغام
ACCEPT PASWORDظاهرميشود،درغيراينصورتبهمنوياصليبرميگردد.
منويتنظيماتبشکلذيلميباشد.


 دکمههايلمسيباالمخصوصکارشناسانتستوتعميربودهوبهکاربرانتوصيهميشود
بههيچعنوانواردآننشوند.درقسمتپاييينمنويSETTINGچهاردکمهلمسيوجود
داردکهبراي ريستکردنزمانقطعهموردنظربهکارمي روند.بالمسهرکدامازاين
چهاردکمهمنوهايذيلنشاندادهميشوند
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 اگردکمهلمسي RESETفشاردادهشودازشمادرموردصفرکردنزمانقطعهموردنظر
اطمينانحاصلميکند

 باانتخابگزينهYESزمانقطعهموردنظرصفرميشود
 صفرکردنزمانقطعهزمانيکاربردخواهدداشدکهقطعهموردنظرتعويضشود.
 صفرکردنبي موردزمانقطعه،موجباختالفدرزمانتعويضوآالرمهاي دستگاهمي
شود.

 چرخشاتوماتيکآب:AUTOMATIC CIRCULATION
برنامه ريزي دستگاه بگونه اي است که اگر بيش از  3ساعت از دستگاه آب  UP(آب فوق
خالص) گرفتهنشودبصورتاتوماتيکبمدت 3دقيقهچرخشآبراانجاممي دهد.اينکار
باعث افزايش عمر فيلترها و رزين هاي دستگاه مي شود .همچنين در حين عمل چرخش
اتوماتيکنمي توانازدستگاهاستفادهنمود.منوي ذيلدرحينانجامچرخشاتوماتيکظاهر
ميشود 
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خطاهايدستگاهدردودستهتقسيمبنديميشوند. 
 آالرمهايتعويضقطعهوکيفيتآبخروجي:
دراينحالتآالرمهاييبااليLCDنشاندادهميشودايننوعآالرمهااختالليدرکارکردسيستم
ايجادنميکنندوفقطزمانتعويضقطعهموردنظرياکيفيتآبخروجيراگوشزدميکنند 
عمرمحفظهDEGGASERبهاتمامرسيدهاست 
عمرالمپUVبهاتمامرسيدهاست 
عمرفيلترهايROبهاتمامرسيدهاست 
عمررزينDIبهپايانرسيدهاست 
کيفيت آب خروجي کم است (آب فوق خالص کمتر از  14MOHMو آب خالص بيش از
10µSIM/CM) 

 آالرمهاياضطراري:
دراينحالتآالرمهايي باالي  LCDنشاندادهمي شودايننوعآالرمهادرکارکردسيستماختالل
ايجادمي کنندوبهمراهنماي 

وآالرمصوتي (صداي بيپ)مي آيند.دراينحالت

هيچکدامازدکمههاي سيستمکارنمي کند.تنهادکمه HELPو SETTINGکارمي نمايد.اگر
اشکالاورژانسي سيستمحلنشودسيستمدرمدتچندثانيهبهحالتخاموشمي رود.توصيهمي
شوددراينحالتاشکالدستگاهبسرعتودقتکاملبرطرفشود. 
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فشارآبوروديدستگاهDIکماست 
دراينحالتفشارآبداخليدستگاهباالرفتهاست. 
دمايآبوروديدستگاهباالتراز42درجهسانتيگرادميباشد .


1

نام محصول

دستگاه توليد آب فوق خالص گاززدایي شده (آب دیونيزه)

2

کد محصول

ZUD101-B

3

خروجي UPURE

بصورت خروجي مستقل با کليد فشاري الکترونيکي وکيفيت آب  2.82مگا اهم/.خروجي آب فوق خالص گاززدایي شده

4

خروجي PURE

بصورت خروجي مستقل با کليد فشاري الکترونيکي و کيفيت آب زیر 5µSim/cm

5

فيلتر استریل

در هر دو خروجي آب دارد.

6

کيفيت آب ورودي

دستگاه مستقيما به آب شهري متصل مي شود

7

ظرفيت مخزن

داراي مخزن پر فشار ایزوله از هوا بمنظور کاهش آلودگي بوده و ظرفيت  21ليتر مي باشد .قابليت افزایش ظرفيت
وجود دارد.

.

سرعت توليد

توليد آب Pureبرابر  4ليتر بر ساعت و سرعت دریافت آب pureو  upureبرابر  185ليتر بر دقيقه مي باشد

9

المپ UV

داراي المپ  UVبا عمر باال است.

21

سنسور کيفيت آب

داراي قابليت نمایش مقدار هدایت الکتریکي با دقت 0.1µSim/cmبا محدوده  2تا  µSim/cm 21براي آب PURE
و مقاومت الکتریکي با دقت  0.1mΩو محدوده  2تا  MΩ 2.82براي آب ULTRAPURE

22

سامانه جدا کننده گاز

ماژول مخصوص وجود داشته و کمتر از  3دقيقه آماده استفاده از آن در حالت  DEGASSERوجود دارد.

22

پمپ گردشي

دستگاه داراي قابليت چرخش( )CIRCULATIONمي باشد با انتخاب این گزینه بر روي  TOUCH LCDمي توان از
این قابليت استفاده نمود .این قابليت موجب افزایش خلوص آب در مواقع ضروري (پایين آمدن کيفيت رزین) مي شود.

23

پمپ گردشي خودکار

دستگاه طوري برنامه ریزي شده که با فواصل زماني مشخص و تعریف شده آب درون سيستم چرخ مي کند این امر
موجب افزایش طول عمر رزین و حفظ کيفيت آب دستگاه مي شود.

24

تعداد باکس و اندازه

دستگاه در دو قسمت جدا از هم قرار دارد  -2قسمت باکس  : DIکه بر روي ميز قرار مي گيرد و اندازه آن 61*51*61
مي باشد  -2قسمت باکس  :ROکه در هر جایي قابليت نصب دارد و اندازه آن  61*51*55مي باشد

25

فشار آب ورودي

دستگاه داراي موتور پمپ ورودي مي باشد .موتور پمپ فشار آب ورودي را افزایش داده بگونه اي که دستگاه در کمترین
فشار آب کار مي نماید .باالترین فشار 5bar

26

دماي آب ورودي

محدوده مجاز استفاده از دستگاه بين  5تا  41درجه سانتي گراد مي باشد دستگاه بگونه اي طراحي شده که به شما
اجازه گرفتن خروجي آب را در خارج از محدوده دمایي نمي دهد.

27

توان مصرفي

توان مصرفي در حالت آماده بکار زیر  2وات و در باالترین حالت  251وات مي باشد

2.

ولتاژ کاري

ولتاز کاري دستگاه در محدوده  221ولت برق شهري مي باشد  .براي مقابله با هر نوسان برق توصيه مي شود  ،برق
دستگاه از سيستم محافظ نوسان برق گرفته شود.
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29

ایمني دستگاه

دستگاه داراي سيم زمين بوده و به خاطر خاصيت ضد آب بودن بدنه (بدنه پالستيک) دستگاه ایمن مي باشد .در ضمن
دستگاه داراي سنسورهاي فشار آب متعدد بوده که در صورت بروز مشکل در سيستم داخلي ،دستگاه خاموش مي شود.

21

وزن دستگاه

باکس DIبرابر  22کيلوگرم و باکس  ROبرابر  7کيلوگرم مي باشد.

22

کاربري

در کليه آزمایشگاههاي شيمي  ،نانو  ،صنعت نفت  ،پتروشيمي پزشکي  ،کلينيکال و شاخه هاي مرتبط .

22

صفحه لمسي

داراي کنترل با استفاده از صفحه لمسي ) (TOUCH SCREENبمنظور راحتي کاربر مي باشد.

23

منوهاي LCD

صفحه  LCDداراي صفحات مختلف بوده و مي توان به صفحه راهنماي خطاها وآالرم هاي دستگاه  ،صفحه دسترسي به
تنظيمات دستگاه و دیتا الگر دستگاه دسترسي پيدا نمود .

24

DATA LOGGER

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

25

آالرم هاي دستگاه

دستگاه بصورت هوشمند بوده و کليه تغييرات را ذخيره نموده و آالرم هاي مرتبط با زمان اتمام عمر قطعات مصرفي
دستگاه را بر روي نمایشگر  LCDمتذکر مي شود .در ضمن کيفيت آب خروجي  ،دماي آب و اشکال در سيستم داخلي
دستگاه را بصورت خطاهاي اضطراري به کاربر بر روي  LCDنشان مي دهد.

26

خدمات پس از فروش

بمدت  21سال خدمات پس از فروش دارد.

27

گارانتي

دستگاه بمدت  22ماه از زمان نصب داراي گارانتي مي باشد.

2.

نياز به نصب و آموزش

بهمراه دستگاه یک  USER MANUALبه انضمام  CDآموزشي شامل فيلم نحوه استفاده قرار خو.اهد گرفت  .در کنار
نصب دستگاه به کاربران آموزش کامل داده خواهد شد .در ضمن کاربران مي توانند با مراجعه به سایت شرکت و تماس
با کارشناسان مربوطه سواالت خود را مطرح نمایند.

 وضعيتپريزبرقوسيمزمينمناسباست .
 کليدروشنوخاموشعملميکند .
 کارکردبخشپيشفيلترمناسباستوکليدمربوطهبهصورتخودکارعملميکند. 
 عملکردنمايشگرفشاربخشROمناسباست. 
 نمايشگرمقاومتآبدرمرحلهتستزمانروشنشدنعملکردمناسبدارد .
 نمايشگر آب خروجي دستگاه عددي باالي  1. MΩ.cm(در زمان خاموش بودن بخش
گاززدايي)رانشانميدهد .
 سوئيچآبخروجيعملميکند.
 سوئيچبخشگاززداييعملميکند.
 ميزانآبخروجيدستگاهپسازپرشدنمخزنشماره5مناسباست. 
 ميزانآباتالفياندازهگيريشدودرمحدودهمجازاست. 
 زمانپرشدنمخزنشمارهاندازهگيريشدومناسباست. 
 صدايدستگاهدروضعيتطبيعياست .
 کليهچراغهابهصورتطبيعيودرزمانمناسبروشنهستند.
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 نشتآبمشاهدهنگرديد.
 نورLCDمناسباست
 صفحهلمسيبهدرستيکارميکند

مشتريگراميضمنتشکرازحسنانتخابجنابعاليشرايطگارانتيدستگاهتوليدآبDIخريداري
شدهبهشرحزيرميباشد:

 مدتگارانتيدستگاه،15ماهاززماننصبميباشد .
 گارانتي شامل کليه قطعات سخت افزاري و لوازم جانبي و نرم افزاري دستگاه مي باشد.
قطعاتمصرفي همچونفيلترهاوکارترجها وسيستمگاززدايآب شاملحالگارانتي
نميشود 
 تا1باراعالممشکلمستقلکارشناسانفروشندهدرمحلنصبحاضرشدهونسبتبهرفع
مشکلدرمحلياانتقالوياجايگزيني باهزينهفروشندهاقداممي نمايند.دربيشازاين
يباشد.
تعداد،حملدستگاهبهدفترفروشندهبهعهدهخريدارم 
 فروشندهمتعهداستدرحداکثر 12روزکاري پسازاعالمکتبي مشکلبهفروشندهنسبت
بهاعزامکارشناس(تايکموردمستقل)بهمحلدستگاهاقدامنمايد .

 تعويضکاملدستگاهياتعميردستگاهفروختهشدهبهتشخيصفروشندهخواهدبود .

 در صورتيکه در مدت  12روز کاري تعمير پس از اعالم کتبي مشکل به فروشنده يا
جايگزيني دستگاه انجام نگرفت،خريدارمي تواندازمحلشرکتآبفوقخالصبطور
رايگاندريافتنمايد.

 کليهقطعاتسختافزاريدستگاهدرصورتسالمتظاهريونداشتنصدماتفيزيکيدر
يباشند.
قبالعملکردناصحيحمشمولگارانتيم 
يباشد
 ارايهخدماتگارانتيفقطبهخريداراصليدستگاهوبراساسکارتگارانتيمقدورم 
ودرصورتواگذاريدستگاهبدونهماهنگيوعدمثبتدرديتابيسفروشنده،امکانارائه
خدماتمقدورنيست.
 در صورتي که اشکال دستگاه ناشي از ضربهنامتعارف،افتادندستگاهازارتفاع،ريختنمواد
نههاي
شيميايي برروي دستگاهيادرمخزنآنباشد،دستگاهازگارانتي خارجشدهوهزي 
مرتبطبرايتعميراخذخواهدشد.
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 هرگونه تغيير در مشخصات فني دستگاه خارج از اختيار فروشنده و همچنين باز شدن
يگردد.
دستگاهتوسطافرادغيرمجازموجبابطالگارانتيم 

DEGASSER UV
دستگاهيکهشدهدراختيارداريددارايقطعاتتعويضيبودهکهبنابرزماناستفادهازدستگاه،عمر
آنهاتمامميشود.الزمبذکراستزمانتعويضفيلترهايوروديROبنابرآبتهرانبرنامهريزي
شدهوبهکاربرانتوصيهميشودمقدارهدايتآبPراهرازچندگاهيچکنکايند.البتهدستگاه
بهطورهوشمندخطايبيکيفيتيآبPUREرادادهوبايدفيلترهايآنتعويضشوند.المپUV
وبراساسزمانتعوضميشوند.وکارتريجرزيننيزبنابرکيفيتآبوروديسيستموزمان
استفادهوکيفيتآبفوقخالصوبراساسصالحديدکاربرقابلتعويضميباشد .
 نحوه تعويض فيلترهاي :RO
فيلترهاي 6گانهبراساسعمريا آالرمهشداريابراساسکيفيتآبخروجي  PUREتعويضمي
گردد .
 نحوه تعويض کارتريج رزين:DI
برايتعويضکارتريجدرزماننصبدستگاه،آموزشدادهميشود.
 نحوه تعويض المپ :UV
پشتدستگاهرابانمودهوقطعهUVرابهنرميبهپايينکشيدهتاازجايخودخارجشودسپس
کابلبرقآنراجدانموده(بهعقبميکشيم)والمپUVرابراحتيخارجنمودهوتعويضمي
نماييم.سپسواردنرمافزارشدهودرSETTINGدستگاهزمانLAMP-UVراصفرمينماييم.
واردمنويUPUREدستگاهشدهوبهلولههايمتصلشدهبه UVنگاهميکنيمنورينزديکبه
نورآبيمشاهدهميشوددراينصورتUVشمابدرستيکارمينمايد. 
©بمقدارطوالنيبهالمپUVنگاهنکنيد.
 نحوه تعويض:DEGASSER
تعويض اين ماژول تحت آموزش توسط کارشناسان شرکت در حين نصب دستگاه خواهد بود.

وبسايت www.Zolalan.ir:
ايميلSales@Zolalan.ir:
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شرکت زالالن شريف پارس
(با مسئوليت محدود)

تلفنخدماتپسازفروش :
 20301514154
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شرکت زالالن شريف پارس
(با مسئوليت محدود)

رديف

رفع اشکال

اشکال

-1اگر المپ سيگنال پشت دستگاه روشن نيست فيوز دستگاه را تعويض نماييد( 1.1آمپري)  /کابل برق را تست نماييد

1

دستگاه روشن نمي شود

2

از کف دستگاه آب بيرون مي آيد.

برق دستگاه را کامال قطع نماييد.در پشتي دستگاه را باز کنيد و اتصاالت  UVو کارتريج رزين را چک کنيد.

با زدن کليد Uيا  UPخروجي آب

گيج ورودي دستگاه را چک کنيد اگر مقدار آن صفر بود تانک خالي است در ضمن باکس  ROبايد کار نمايد .البته بايد فشار آب ورودي بيشتر

نداريم

از  5.1بار باشد در غير اينصورت تانک دستگاه پر نمي شود و خطاي خالي بودن تانک را داريم.

3

-2اگر المپ سيگنال روشن است  .با کارشناسان تماس بگيريد

هيچ دکمه دستگاه بعد از روشن شدن
4

کار نمي کند و صداي بيپ داده و

يکي از خطاهاي اورژانسي رخ داده است اگر مخطا مربوط به فشار باالي سيستم باشد  ،بايد با کارشناسان شرکت تماس بگيريد

خاموش مي شود
1

خطاي دماي خارج از رنج مي دهد

6

صداي ناهنجار از داخل دستگاه مي آيد

7
8

اگر به دستگاه آب خارج از رنج کمتر از  1و بيشتر از  45درجه سانتي گراد وارد شود عمر رزين ها پايين مي آيد توصيه مي شود دستگاه در
محيط با دماي آزمايشگاهي باشد.
دستگاه بايد روي سطح افقي و کامال تراز قرار داشته باشد  .در غير اينصورت ممکن است کارکرد قسمتهاي مختلف داخلي دستگاه اختالل ايجاد
شود . .بخش گاززدا را روشن و خاموش نماييد ممکن است در آن اشکال پيش آمده باشد

کيفيت آب خروجي کاهش پيدا نموده

اگر کيفيت آب خالص  PUREکاهش پيدا کرده باشد توصيه مي شود فيلترها سريعا تعويض شوند بدليل تاثير نامطلوب بر روي فيلترها ورزين

است

هاي آب فوق خالص  .توصيه مي شود هر از چند گاهي مقدارهدايت آب  PUREنيز چک شده و از نظر ظاهري فيلترها بازديد شوند.

در چرخش اتوماتيک دستگاه خطا داده

آب همواره بايد به دستگاه وصل باشد در غير اينصورت دستگاه نمي تواند چرخش اتوماتيک انجام دهد .توصيه مي شود دستگاه را براي مدتهاي

و چرخش انجام نمي شود

کوتاه چند روزه خاموش نکرده تا با چرخش آب عمر رزين ها کاهش پيدا ننمايد
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شرکت زالالن شريف پارس
(با مسئوليت محدود)

خروجي Ultra Pure

خروجي Pure

فيلتر استريل

ورودي آب

ظرفيت مخزن (ليتر)

سرعت توليد (ليتر/ساعت)

المپ ( UVعدد)

Circulation mode

LCD & TOUCH


Data Logger

15

-

Error Alarm

1-45

65

15   
8  - 
 7 -

وزن دستگاه(کيلو گرم)

سيستم گردشي اتوماتيک

سنسور هدايت الکتريکي(عدد)

دستگاه توليد آب خالص

سامانه جدا کننده گاز

شهري

15

4

1

1

-

1

5.1-1

1-45

35

تعداد باکس(عدد)

 ZUS101
  - ZP101

فشار آب ورودي)(bar

دستگاه توليد آب فوق خالص

-



مقطر

1

-

-

-

 
- -

-

1

5.1-1

1-45

45

دماي آب ورودي ()°c

دستگاه توليد آب فوق خالص

 ZUT101

-



مقطر

1

-

1

1

 

-

1

5.1-1

1-45

باالترين توان مصرفي)(W

دستگاه توليد آب فوق خالص

 ZUR101

-



شهري

-

4

1

1

 

-

1

5.1-1

5.1-1

1-45

85

7

کاربري

دستگاه توليد آب فوق خالص

   ZU101-B

شهري

15

4

1

2

2

دستگاه توليد آب فوق خالص پزشکي

1

5.1-1

1-45

155

خدمات پس از فروش

   ZM101

شهري

25

8

2

2

دستگاه توليد آب فوق خالص گاز زدايي شده

2

5.1-1

1-45

255

18   
21   
11   

گارانتي(ماه)

   ZUD101-B

شهري

15

4

1

2

  
-  
-  

نام محصول

کد محصول

نياز به نصب و آموزش

محصوالت خالص سازي آب سري 151

آزمايشگاهي



12



پزشکي



12



آزمايشگاهي



12



آزمايشگاهي



12



آزمايشگاهي



12



آزمايشگاهي



12



عمومي



12
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خطيمشيزالالنشريفپارس 

دستيابي به خلوصي که شما ميخواهيد ،وظيفه
ماست

