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  راهنماي نصب دستگاه سختی گیر

 .دستگاه را در محل مناسب مستقر نموده و از تراز بودن آن مطمئن شوید -1

لوله کشی هاي دستگاه را با توجه به جهت ورود و خروج آب مونتاژ نموده و دقت نمایید که مسیرهاي  -2
 .و خروج آب به درستی اتصال یابند ورود

مسیر فاضالب خروجی دستگاه را به نحوي به فاضالب هدایت نمایید که بهره بردار هنگام شستشوي  -3
 .معکوس آب خروجی را کنترل نموده و از عدم فرار رزین مطمئن شود

 .قدام نماییدنسبت به کنترل نمودن نازل هاي باال و پایین ا Hand holeیا  Man holeبا باز کردن  -4

پایین مقداري شن روي نازلها بریزید به نحوي که روي نازلها از شن  Hand hole یا Man holeاز  -5
 .این امر موجب جلوگیري از وارد آمدن آسیب به نازلها هنگام بارگیري خواهد شد. پوشانده شود

 .دریچه پایین را ببندید - 6

 .در محل خود نصب کنیدمانومتر و شیر فلکه هواگیري و اتصاالت مربوطه را  -7

روي سولو ولو متصل  REGENتانک نمک را در جاي خود مستقر نموده و لوله مکش نمک را به قسمت  -8
 .کنید

 .ستون را تا نیمه از مایع پر کنید -9

 .نسبت به تخلیه رزین در مخزن با توجه به میزان مورد نیاز اقدام نمایید  -10

 .دریچه باال را ببندید -11

 .نیدشیر هواگیري را باز ک -12

 .شیر ورود آب به دستگاه را به آرامی باز کنید -13

 .قرار دهید RUNپس از تخلیه کامل هوا و خروج آب از شیر هواگیري شیر را در حالت  -14

 .شیر هواگیري را ببندید -15

دقیقه باید  40تا  30این عمل مابین . تا خارج شدن مواد شیمیایی محافظ رزین این عمل را ادامه دهید - 16
 .انجام شود

  
  .لطفا مطابق دستورالعمل بهره برداري عمل کنید. اکنون دستگاه آماده بهره برداري است

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.stam.ir
http://www.pdffactory.com

