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  Ozone UVCنصب دستگاه  راهنمای
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 چگونه کار می کند: UVCدستگاه ازن 

اه مپ از دستگشار پفاین دستگاه باید در خط لوله کشی تصفیه استخر و بعد از مبدل حرارتی قرار گیرد. آب باید بوسیله 

ن در گیج ی توامی کند. فشار آب را م عبور نماید. هوا بصورت خودکار توسط خال ایجاد شده در ونتوری به داخل مکش

شده بین شیشه  ازن تولیدبار می باشد.  0.7تا  0.4فشار آب ایده آل بین  .کرد فشار مشاهده و توسط شیرتوپی تنظیم

ن و اکسیداسیو در اینصورت است که توسط ونتوری مکش شده و با آب گذرنده از آن مخلوط می شود. UVCکوارتز و المپ 

 ایجاد می شود. محفظهقوی در  استریلزاسیون

مام ازنی که در این مرحله ت قرار میگیرد. UVعبور کرده و در معرض اشعه  DUPLEXازن مخلوط شده در آب از محفظه 

 شکسته شده و به اکسیژن تبدیل می شوند. UVکارضدعفونی را انجام داده اند توسط اشعه 

را خواهد  قرار میگیرد و ضدعفونی کاملی UVبا ازن و اشعه  آب در تماس طوالنی DUPLEXبزرگ با توجه به محفظه 

 داشت. از مزیت دیگر محفظه داپلکس افت فشار کم و مقاومت در برابر آب شور می باشد.

 ی:و نصب و راه انداز یمنیا

 .دستگاه متصل شودو سیم ارت به  ( مجهز باشد30maحتما باید به محافظ جان ) UVCسیستم ازن  -

 متر از مخزن فاصله داشته باشد. 2ید باپنل دستگاه  -

 J  شیریکطرفه پالستیکی 
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 (1شکلهمیشه دستگاه و دوشاخه آن باید از رطوبت حفظ شود. و سیم برق آب را به پریز هدایت نکند. ) -

 .ذ کند و یا دستگاه داخل آب فرو رودونفدستگاه نباید آب داخل هیچگاه  -

 بار را تحمل کند. 3تواند حداکثر فشار  یدستگاه م نیا -

 مناسب است. شورآب تازه و  یادستگاه بر نیا -

 دیدما، دستگاه با نیشده است. در خارج از ا یطراح گرادیدرجه سانت 40تا  0 نیآب ب یکار با دما یدستگاه برا نیا -

 .کامال جدا شود مداراز 

ستفاده ا دیبادستگاه ن دن،ید بی. در صورت آسدیکن یرا بررس دوشاخهبرق و  میقبل از استفاده، کل دستگاه، س -

 ود.ش

 در صورت وجود کافی جریان آب از دستگاه استفاده شود )دبی کافی باید توسط پمپ تامین شود(.  -

 یقسمت ها قیاز طر دیفقط با UV-Cاستفاده از المپ اوزون در پوست،  ایچشم  یاحتمال بیاز آس یریجلوگ یبرا -

 (.دارد رییبه تغ ازیدهد که المپ ن ینشان م ستمیشود. )س یشفاف دستگاه بررس

تواند  یزن ما شتریکم است. غلظت ب اریبس ریدر مقاد یحت یقو یبو یازن است که دارا دیالمپ مخصوص تول نیا -

 مناسب تیمناسب و موقع نصب .دشو یبررس ستمیس ینشت شهیهم نی. بنابراضرر برساندو پوست  ینیبه چشم، ب

 برخوردار است. یادیز تیاز اهم اورینگ ها

ستگاه و دارت حرکه  دیاز منبع برق جدا شوند. توجه داشته باش دیدستگاه و پمپ با ،یو نگهدار ریدر طول تعم -

 .همچنان باال خواهد بودپس از قطع شدن  قهیدق 10المپ تا 

 

 (:2ارتینگ دستگاه )شکل 

 ( متصل است قرار گیرد.D( که به هوزینگ )C) ( برروی پینBابتدا سوراخ اتصال کابل ارت ) -1

 .قرار دهید (Cبه پین )( E1سپس واشر فنری ) -2

 .دیو آن را محکم کن دیقرار ده ارت نیپ یرا رو (Fی )مهره شش ضلع -3

 ( قراردهید.C( برروی پین )E2سپس واشر فنری ) -4

 ( را محکم می کنیم.G( را برروی پین قرار داده و نهایتا مهره )Aسپس کلیپس ) -5

 .رعایت شده باشد داده شده استنشان  2همانطور که در شکل  ترتیب مراحلکه  دیحاصل کن نانیاطم -6

 

 :(4-3نصب دستگاه )شکل 

نور  با میتقاز تماس مس که باشد یقرار داده شود و به گونه ا مناسب هیتهو بامحل خشک و  کیدر  دیدستگاه با

. صب نکنیدن یکنم زیالکترول ایو  PHکنترل کننده دستگاه شود. هرگز دستگاه را بالفاصله پس از  یریجلوگ دیخورش

 . می باشد لتریاز فبعد جهت نصب دستگاهمکان  نیبهتر

 نصببصورتی  و ونتوری بصورت افقی در قسمت پایین یعمود بصورت شهیهم دیبادستگاه  نیاغالف چراغ 
نصب به  . در صورتی که امکانغالف المپ قرار گیردتر از زیر پایینسانت  20تا  15حداقل که ونتوری  شود

قابل  یستیبا( T) یکیالکترون الستبا پ شلنگ باالتر از تراز سطح آب استخر قرار گیرد.اینصورت نباشد باید لو

 شود.  دهید UV-Cمپ ال نشانگرو چراغ مشاهده باشد 

 پمپ نباید کار کند.روشن بودن این دستگاه باید بهمراه پمپ روشن شود و بدون توجه : 
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 : (4-3)شکل  قسمت ونتوری

 ط دست به قسمت ونتوری متصل نمایید.( را توسHابتدا گیج فشار ) -1

مئن شوید که بچسبانید و قبل از نصب کامل دستگاه مط PVCسپس قسمت ونتوری را با استفاده از چسب به لوله  -2

 ونتوری بصورت افقی باشد.

 تصل شود.مدستگاه  انتهای (Kشیر هوای )و از طرف دیگر به ( L)به ونتوری  (J) شلنگ بهمراه شیر یکطرفه  -3

ه ( دقت داشته باشید که در جهتی نصب شود که از ورود آب برگشتی بJدرهنگام نصب شیریکطرفه ) :توجه 

 نوکقرار دارد که باید  () جلوگیری کند. در این حالت روی شیریکطرفه یک عالمت فلش UVمحفظه المپ 
 فلش به سمت ارویفیس باشد.

 

 :(4-3)شکل نصب دستگاه 

 شته شود.نگه دا 7( جهت اتصال طبق مرحله Nفلنج ) باز کرده و (Dدنه )( را از بMابتدا مهره ماسوره ) -1

 قرار گیرد. (Pباز شود و داخل غالف کوارتز ) پکینگ( از Oالمپ ) -2

حاصل  نانیاطم هشیهم نیهمچن( قرار دهید. P( قرار و سپس در داخل غالف کوارتز )l)را در نگهدارنده ( Oالمپ ) -3

 قرار گرفته اند. یبه درست( Q1-Q2اورینگ ) شود که

 .ببندید( D)محفظه  یرا به رو (R) مهره -4

 نینهمچ د؛یریبگ مکان، طول کابل را در نظر نی)هنگام انتخاب ا. دیرا در محل مورد نظر نصب کن (Sنگهدارنده ) -5

 (.دینیرا بب 6مراحل 

 ( را در محل مناسب نصب کنید. )طول کابل را در نظر بگیرید.( Tسپس کنترل دستگاه ) -6

 .: محل نصب نباید در معرض پاشش آب باشدتذکر

قرار گرفته  یتبه درس(U) اورینگ  که دیحاصل کن نانیاطم سته وب( D) به محفظه (N) اتصال ارا ب( M)مهره قفل  -7

 .ستا

 .دببندی ( راN)و اتصال  دیقرار ده (S) لوله رهیدستگاه را در گ -8

وضوع ماین  گاه را روشن کنید. برای اطمینان ازمطمئن شوید که جریان آب به میزان کافی می باشد سپس دست -9

 O( C-UV(راغ چ ایکه آ دینیسازد تا بب یشما را قادر م( Nف )اتصاالت شفاباید برق پمپ و دستگاه یکی باشد. 

 .ریخ ایروشن است 

آب ار . فشردک میتنظونتوری  ریتوان با استفاده از ش یبدون نشت است، مقدار ازن را م ستمیکه کل س یهنگام -10

 .استبار  0.7-0.4آل فشار سنج  دهیا

 

 یو نگهدار ریتعم

االً سوبات و احتمرو  جدا شودکامال از برق  دی، دستگاه باسرویس نیدارد. در ح سرویسبه  ازین ماه 6هر حداقل  دستگاه

 شوند. پاکمحفظه و کوارتز  غالفاز  دیجلبک ها با

ات روشن و خاموش شدن دفعبه تعداد  ی. طول عمر واقععویض شودت ساعت استفاده 8،000باید بعداز   ازن  UV-C المپ

 .دارد یبستگ


