
 :نصب فیلتر

استخر شنا و ترجیحا نیم متر پایین تر از سطح فیلتر در حد امکان باید نزدیک 

 آب استخر نصب شود. محل نصب بایستی دارای کفشور تخلیه باشد.

نکته: هیچگاه از اتصاالت فلزی جهت اتصاالت شیر فیلتر استفاده نشود. ضروری است جهت اتصاالت شیر فیلتر 

 1 2/1"و  2"بهمراه نوار تفلون استفاده شود. اتصاالت شیر از نوع داخل دنده در سایزهای  upvcاز اتصاالت 

جهت نصب فیلتر همیشه فضای کافی جهت دسترسی به فیلتر در اطراف آن در نظر گرفته شود تا  می باشد.

 در صورت نیاز و تعمیرات بتوان عملیات الزم را انجام داد.

 :مونتاژ

 یلتر موارد زیر به ترتیب انجام شود:جهت مونتاژ صحیح ف

 ابتدا فیلتر بصورت عمودی در جای خود قرار داده شود. -1

شیر به فیلتر نصب شود. مطمئن شوید که اتصال فیلتر به شیر  ابتداجهت نصب فیلتر با شیر جانبی،  -2

 درست انجام شده باشد.

 شیر فیلتر دارای سه اتصال می باشد.  -3

 ورودی از پمپ به شیر، از شیر به خروجی فاضالب و خروجی شیر به برگشت استخر. 

هر کدام از این اتصاالت به وضوح بر روی شیر مشخص شده است. که باید به سیستم لوله کشی 

 متصل شود.

 نصب مانومتر: )مانومتر، اتصاالت و شیر تخلیه هوا( -4

 فیست با فشار دست سفت شود.جهت نصب مانومتر از ابزار استفاده نشود و کا



  پرکردن سیلیس:

رنج بندی فیلتر با سیلیس ، باید رسیدن به حداکثر راندمان فیلتربه منظور 

تعیین شده و به ترتیب در جدول مشخصات آن پر شود. مقدار  0.6-1.2شده 

 زیر در فیلتر سیلیس پر شود.

 قرار گرفته باشد. پرکردن فیلتر باید زمانی اتفاق افتد که در جای خود بدرستی -1

 درب فیلتر باز شود. -2

 نیمی از فیلتر با آب پر شود. -3

 داخل فیلتر به مقدار الزم از سیلیس پر شود. -4

 در نهایت درب فیلتر بسته شود. -5

قرار گیرد سپس به  دجهت فیلترهایی که دارای شیر از باال می باشند ابتدا باید فیلتر در جایی مناسب خو

 سیلیس پر شود و در انتها شیر بر روی فیلتر نصب گردد. مقدار الزم داخل فیلتر از

 پروسه تصفیه:

 عملکرد خاص خود را دارد.که انتخاب هریک از وضعیتها وضعیت می باشد  6شیر فیلتر دارای 

  توجه : همیشه قبل از تغییر وضعیت دسته شیر فیلتر پمپ باید خاموش شود.

 (FILTRATION) تصفیه:

قرار گیرد. سپس  FILTRATIONابتدا پمپ خاموش و شیر فیلتر در وضعیت 

توصیه می شود گیج فشار دایم چک شود زیرا در این وضعیت  پمپ روشن شود.

 psi 18.5گیج میزان اشباع فیلتر را مشخص می کند. زمانیکه فشار به عدد 

(1.3bar ) رسید عملBACKWASH نجام شود.باید ا 

شیر اسکیمر را با توجه به مقدار مواد شناور روی سطح باید شیر مکش اصلی و 

تنظیم کرد. در ذهن داشته باشید در صورتی 

که مکش اصلی کامل باز باشد مکش اسکیمر 

 کم خواهد بود.

 

 

 

 



  (BACK WASH) :پس شویی

دارای شن سیلیس هزاران کانال و مسیر موجود است که آب با گذر در هر فیلتر 

جهت عبور تعداد کانالهای باز   در فرآیند فیلتر شدن قرار می گیرد.از این مسیرها 

آب بصورت مستمر کاهش می یابند. این کار ادامه می یابد تا فشار داخل فیلتر به 

افزایش می یابد. در این فشار سیلیس فیلتر توانایی جذب  kg/cm2 1.3میزان 

 رتیب زیر تمیز شود:ناخالصی و جمع آوری مواد را ندارد و سیلیس باید به ت

قرار گیرد و شیر وروردی به فیلتر   BACK WASH شیر فیلتر باید در وضعیت

دقیقه کار کند. با انجام این کار  2پمپ روشن و بمدت و تخلیه باز شود، سپس 

 خواهد شد.و عمل بک واش انجام ناخالصی و کثیفی از فیلتر خارج 

 (RECIRCULATE) گردش:

را بدون فیلتر کردن از پمپ به سمت استخر هدایت  در این وضعیت شیر آب

و برای گردش آب استخر بدون عمل تصفیه مورد استفاده قرار می  می کند

 گیرد.

 (WASTE) فاضالب:

اگر نیاز به تخلیه آب استخر باشد این امکان توسط پمپ و فیلتر میسر است. 

شیر اصلی قرار گیرد و  WASTEجهت این امر شیر فیلتر باید در وضعیت 

 شن شود. تخلیه کامال باز و پمپ رو

 (RINSE) شستشو:

آب خروجی از فیلتر به سمت استخر کمی  BACKWASHبعد از انجام 

تیره خواهد شد. برای اینکه این آب به استخر وارد نشود باید بعد از عمل 

BACKWASH باید فیلتر در حالت RINSE  دقیقه قرار داده  2به مدت

 شود تا این ناخالصی ها و آب تیره مستقیم به فاضالب هدایت شود.

 

 (CLOSED) بسته:

در این وضعیت شیر بسته می شود و ورودی آب به داخل فیلتر مسدود 

 می شود.

  



  شروع راه اندازی:

شستشو پر شود، باید قبل از استفاده به ترتیب زیر هنگامیکه فیلتر با سیلیس 

 شود.

 شیر فیلتر در وضعیت بک واش قرار داده شود. -1

 دقیقه پمپ روشن شود. 4شیر ورودی پمپ باز و بمدت  -2

 دقیقه روشن شود. 1پمپ خاموش و شیر در وضعیت راینز قرار گیرد و پمپ بمدت  -3

 سپس شیر در وضعیت فیلتراسیون قرار گیرد. -4

 تخر می باشد.بعد از انجام این مراحل فیلتر آماده استفاده در اس

 : پمپ حتما باید در هنگام تغییر وضعیت دسته شیر فیلتر خاموش باشد. توجه

 :نگهداری

بخصوص به رویه آن آسیب  حالل جهت تمیز کردن فیلتر استفاده نشود. این کار به فیلترهیچگاه از مواد 

 خواهد رساند. 

انجام و سپس آب داخل فیلتر تخلیه شود. بمنظور عدم آسیب به فیلتر در زمستان مراحل بک واش و شستشو 

 جهت استفاده مجدد مراحل توضیح داده شده باال انجام شود.

 

 بعضی از مشکالت رایج: 

 راه حل علل مورد

فیلتر حجم کمی از آب را تامین 

 می کند.

 صافی تمیز شود. صافی پمپ گرفته شده است

 *جهت گردش پمپ اشتباه است
جهت حرکت چک و جهت آن 

 معکوس شود.

 گرفتگی برطرف شود. لوله مکش بسته شده است

فشار فیلتر در زمان تصفیه بسرعت 

 باال می رود.

 PH کاهش میزان  آب باال می باشدPH 

 اضافه کردن کلر کمبود کلر

فشار گیج بصورت قابل توجهی 

 متفاوت است

نشتی مکش پمپ و صافی چک  پمپ هوا دارد

 شود

 شیر مکش کامال باید باز باشد. استمکش تا نصف بسته 

 

 *جهت حرکت پمپ پاد ساعتگرد می باشد.


