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 ی:و نصب و راه انداز یمنیا

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

 متر از مخزن فاصله داشته باشد. 2دستگاه، جعبه برق باید  -

به پریز هدایت نکند.  همیشه دستگاه و دوشاخه آن باید از رطوبت حفظ شود. و سیم برق آب را -

 (1)شکل

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

 بار را تحمل کند. 3تواند حداکثر فشار  یدستگاه م نیا -
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 مناسب است. یآب تازه و نمک یدستگاه برا نیا -

 نیست. در خارج از اشده ا یطراح گرادیدرجه سانت 40تا  0 نیآب ب یکار با دما یدستگاه برا نیا -

 .از آب کامال جدا شود دیدما، دستگاه با

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

 استفاده شود. دینبا

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

از  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 یقسمت ها قیطر

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

 بماند. یباقداغ پس از قطع شدن  قهیدق 10تواند تا  یپ مدستگاه و الم

 

 (:2ارتینگ دستگاه )شکل 

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

 .قرار دهید (C( به پین )E1سپس واشر فنری ) -2

 .دینو آن را محکم ک 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  نشان داده شده است 2همانطور که در شکل  ترتیب مراحلکه  دیحاصل کن نانیاطم -6

 .باشد

 

 :(3نصب دستگاه )شکل 

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

 ایو  PHکنترل کننده دستگاه شود. هرگز دستگاه را بالفاصله پس از  یریجلوگ دیبا نور خورش میمستق

 . می باشد لتریاز فبعد (در صورت امکان) مکان است نی. بهترصب نکنیدن ینمک زیالکترول

 یستیبا( T) یکیالکترون الست. بانصب شود یعمود بصورت شهیهم دیبادستگاه  نیاغالف چراغ 

در  یو نگهدار ریتعمجهت  نیشود. همچن دهید UV-Cمپ ال نشانگرو چراغ قابل مشاهده باشد 

 باشد. دسترس

 و بدون پمپ نباید کار کند. و همچنین این دستگاه باید بهمراه پمپ روشن شود

 

 :(3)شکل نصب دستگاه 

نگه داشته  7( جهت اتصال طبق مرحله Iفلنج ) باز کرده و (D( را از بدنه )Hوره )ابتدا مهره ماس -1

 شود.

 قرار گیرد. (Kباز شود و داخل غالف کوارتز ) پکینگ( از Jالمپ ) -2
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 شهیهم نیهمچن( قرار دهید. Kو سپس در داخل غالف کوارتز )متصل ( L)به سوکت را ( Jالمپ ) -3

 قرار گرفته اند. یبه درست( M1-M2اورینگ ) حاصل شود که نانیاطم

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

مکان، طول کابل را در نظر  نی)هنگام انتخاب ا. دیرا در محل مورد نظر نصب کن (Oنگهدارنده ) -5

 (.دینیرا بب 6مراحل  نیهمچن د؛یریبگ

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

 .تذکر: محل نصب نباید در معرض پاشش آب باشد

 یبه درست(P) اورینگ  که دیحاصل کن نانیاطم سته وب( D) به محفظه (I) اتصال ارا ب( H)مهره  -7

 .ستقرار گرفته ا

 .دببندی ( راI)و اتصال  دیقرار ده (O) بستدستگاه را در  -8

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

 دینیسازد تا بب یشما را قادر م( Iف )اتصاالت شفااز این موضوع باید برق پمپ و دستگاه یکی باشد. 

 .ریخ ایروشن است  JC (-UV(چراغ  ایکه آ

 

 یو نگهدار ریتعم

و  جدا شودبرق کامال از  دی، دستگاه با سرویس نیدارد. در ح سرویسبه  ازین ماه 6هر حداقل  دستگاه

 شوند. پاکمحفظه و کوارتز  غالفاز  دیرسوبات و احتماالً جلبک ها با

دفعات روشن و به تعداد  ی. طول عمر واقعتعویض شود ساعت استفاده 12،000باید بعداز   UV-C (J) المپ

 .دارد یبستگخاموش شدن 

 
 

 


