شرکت مثتکران صثا پارسیان
تولیذ کننذه دستگاه ضذ رسوب الکترونیکی آب تخش خانگی
آب سشچطوِ حیات ٍ اص تا اسصش تشیي ًؼوات خذاًٍذیست  .تْتشیي حالل تشای اًتمال حشاست هی تاضذ تِ سثة لطثی تَدى
هی تَاًذ طیف ٍسی ؼی اص اًَاع هَاد هؼذًی سا دس خَد حل ًوایذ تشکیثات کلسین ٍ هٌیضین هحلَل دس آب ػَاهل اصلی پیذایص
سختی آب تَدُ ٍ تشای هصاسف خاًگی ٍ صٌؼتی ٍخَد سختی هطکالت صیادی سا تَخَد هی آٍسد .
ته طور کلی رسوتات از دو عامل اصلی سرچشمه می گیرنذ :
ػاهل  : 1هَاد هؼلك دس آب ضاهل گل ٍ الی  ،سٌگ سیضُ  ،ضي  ،هاسِ ٍ خلثک ٍ  ...هی تاضذ  .تشای خذاساصی ایي هَاد اص
آب هی تایست اص فیلتشّا هتٌاسة تا هیضاى اهالح ٍ همذاس آب هصشفی ٍ ًَع هَاد هؼلك استفادُ کشدُ ٍ آًْا سا اص آب خذا
ًوَد  .تا ایي اهالح ٍاسد تاسیسات ٍ دستگاّْا ًطًَذ.
هؼوَال ایي فیلتشّا ضاهل فیلتشّای ضٌی  ،دیسکی  ،تَسی  ،الیافی ٍ اًَاع ّیذسٍسیکلَى ّا اضاسُ ًوَد .
ػاهل  : 2هَاد هحلَل دس آب  ،تیطتشیي هطکالت هَخَد دس صٌؼت دس اثش ٍخَد ایي اهالح هی تاضذ کِ تخص ػوذُ آى سا
کشتٌات ٍ تی کشتٌات ّای کلسین ٍ هٌیضین تطکیل هی دّذ  .ایي ػٌاصش دس ضشایط تغییش فطاس ٍ دها هیل تِ سسَب داضتِ
ٍ تِ خذاسُ تدْیضات هی چسثذ .
دستگاّْای ضذ سسَب الکتشًٍیک صثا خْت کن ضذى احتوال سسَب دّی هَاد هحلَل دس آب ساختِ ضذُ است ٍ دس هَسد هَاد
هؼلك دس آب ّیچ تاثیشی ًذاسد .

ویژگی های خاص
ضذسسَب الکتشًٍیک صثا تا استفادُ اص اهَاج الکتشٍهغٌاطیس تش سٍی ًیشٍی تیي هلکَلی رسات کلسین اثش گزاضتِ ٍ ًیشٍی
چسثٌذگی سا تِ ًیشٍی پیَستگی تثذیل هی کٌذ حاصل ایي فشایٌذ تَخَد آهذى رسات آسگًَیت تَدُ ٍ سسَتات حاصل اص هَاد هحلَل
دس ضشایط هؼوَل تطکیل ًوی گشدد .

تا نصة صحیح دستگاه ضذ رسوب صثا موارد ریل حاصل می شود :
 خلَگیشی اص تطکیل سسَب
 خذا ًوَدى سسَتات لثلی تِ هشٍس صهاى
 افضایص تاصدّی هثذل ّای حشاستی
 کاّص خَسدگی ٍ افضایص طَل ػوش لَلِ ّا ٍ تدْیضات

ضذ رسوب الکترونیکی صثا Saba88 – 88

دستگاُ صثا  88هماٍم دس تشاتش حشاست  ،آب ٍ ضذضشتِ  ،تسیاس هستحکن  ،کَچک
هخصَظ لَلِ ّای تا  1ایٌچ خْت ًصة سٍی ٍسٍدی آب پکیح ٍ آتگشهکي دیَاسی طشاحی ٍ تَلیذ ضذُ است .
میسان ترق مصرفی  :تِ هیضاى ضاسط هَتایل  ،حذاکثش ٍ 7ات
مسیت پس از نصة :
آتگشهکي  ،پکیح  :حزف سسَتات ٍ افضایص تاصدُ حشاستی
سشٍیس ّای تْذاضتی  ،دٍش ٍ ،اى  ،ضیشآالت ٍ : ...حزف سسَتات ٍ تیَ فیلوْا اص
سشٍیس تْذاضتی
محل نصة دستگاه  :لَلِ ٍسٍدی آب سشد تِ پکیح
نصة دستگاه :
دستگاُ دس ًضدیکتشیي هحل تِ هصشف کٌٌذُ  ،سٍی لَلِ یا ضلٌگ ٍسٍدی آب سشد
(لَلِ هستمین) ًصة هی گشدد .
سین دستگاُ  ،حذالل 15دٍس تِ طَس هٌظن  ،دٍسلَلِ پیچیذُ ضَد .
الف  :سین پیچْا کاهال تِ لَلِ چسثیذُ ٍ هحکن تاضذ .
ب  :دٍ سین پیچ دسخْت ػکس ّن پیچیذُ هی ضًَذ .
ج :دٍ طشف سین پیچْا کاهال تا تست کوشتٌذی هحکن گشدد .
د  :سین تشق خشٍخی دستگاُ اص سٍی سین پیح ّا ػثَس ًکٌذ.
ُ :دستگاُ سا هی تَاًیذ سٍی دیَاس هحکن کٌیذ ٍ سیوْا سا سٍی لَلِ تثٌذیذ (دس ایي صَست دلت کٌیذ دٍ سین پیچ حذالل  10ساًتی
هتش فاصلِ داضتِ تاضٌذ ٍ سیوْای خشٍخی دستگاُ تِ سین تشق ٍ یگذیکش ًضدیک ًطًَذ )

نکات :
-

حذاکثش فاصلِ دستگاُ تا تدْیض تایذ  2هتش تاضذ .

-

دسصَستیکِ دستگاُ سٍی ضلٌگ ًصة هی ضَد دلت کٌیذ صاف تاضذ ٍ اًحٌا یا پیچ ًذاضتِ تاضذ .

-

لاتلیت ًصة تش سٍی اًَاع لَلِ فلضی ٍ غیش فلضی ٍ ضلٌگ (تذٍى هحذٍدیت خٌس ٍ ضکل لَلِ)

-

تْتشیي خَاب سٍی لَلِ ّای هسی دسیافت هی ضَد کوتشیي خَاب سٍی لَلِ ّای پٌح الیِ

ضذ رسوب الکترونیکی صثا Saba500 – 055

دستگاُ صثا  500هماٍم دس تشاتش حشاست  ،آب  ،ضذضشتِ ٍ تسیاس هستحکن  ،کَچک
هخصَظ لَلِ ّای  1ایٌچ خْت ًصة سٍی ٍسٍدی آب آپاستواًْای تک ٍاحذی ٍ خاًِ ّای ٍیالیی طشاحی ٍ
تَلیذ ضذُ است
میسان ترق مصرفی  :تِ هیضاى ضاسط هَتایل  ،حذاکثش ٍ 7ات

مسیت پس از نصة :
لَلِ ّا  :تَلف فشایٌذ خَسدگی ٍ حزف سسَتات اص هسیش لَلِ کطی
آتگشهکي  ،پکیح :حزف سسَتات ٍ افضایص تاصدُ حشاستی
دستگاُ  ROخاًگی  :افضایص ػوش هفیذ فیلتشّا
لثاسطَیی  ،ظشفطَیی  ،یخساص ،آتسشدکي  :حزف سسَتات ٍ افضایص تاصدُ
سشٍیس ّای تْذاضتی  ،دٍش ٍ ،اى  ،ضیشآالت ٍ : ...حزف سسَتات ٍ تیَ فیلوْا اص سشٍیس تْذاضتی

مشاهذات تعذ از نصة دستگاه صثا در منازل :
 .1کن ضذى تطکیل سسَب دس لَلِ  ،دس اطشاف ضیشآالت  ،دٍش حوام ٍ ،اى  ،سیٌک ٍ ...
 .2کن ضذى ًسثی سسَتات دس کتشی ٍ سواٍس
 . 3اضافِ ضذى هیضاى لذست تشکیة ضًَذگی آب ٍ دس ًتیدِ ضَیٌذگی تْتش
ًکتِ  :دس خاّایی کِ سسَب ٍخَد داسد  ،احتوال کٌذُ ضذى سسَتات تِ صَست سیض یا دسضت تَدُ ٍ خوغ ضذى سسَتات دس صافی
ضیش آب یا کذس ضذى آب سا تشای هذتی تذًثال داسد .
محل نصة دستگاه  :لَلِ ٍسٍدی آب سشد هٌضل تؼذ اص کٌتَس

نصة دستگاه :
دستگاُ دس ًضدیکتشیي هحل تِ هصشف کٌٌذُ  ،سٍی لَلِ یا ضلٌگ ٍسٍدی آب سشد (لَلِ هستمین) ًصة هی گشدد .
سین دستگاُ  ،حذالل 15دٍس تِ طَس هٌظن  ،دٍسلَلِ پیچیذُ ضَد .
الف  :سین پیچْا کاهال تِ لَلِ چسثیذُ ٍ هحکن تاضذ .
ب  :دٍ سین پیچ دسخْت ػکس ّن پیچیذُ هی ضًَذ .
ج :دٍ طشف سین پیچْا کاهال تا تست کوشتٌذی هحکن گشدد .
د  :سین تشق خشٍخی دستگاُ اص سٍی سین پیح ّا ػثَس ًکٌذ.
ُ :دستگاُ سا هی تَاًیذ سٍی دیَاس هحکن کٌیذ ٍ سیوْا سا سٍی لَلِ تثٌذیذ (دس ایي صَست دلت کٌیذ دٍ سین پیچ حذالل  10ساًتی
هتش فاصلِ داضتِ تاضٌذ ٍ سیوْای خشٍخی دستگاُ تِ سین تشق ٍ یگذیکش ًضدیک ًطًَذ )

نکات :
-

دس صَستیکِ تؼذ اص کٌتَس پوپ آب تاضذ تایذ ًین هتش تؼذ اص پوپ دستگاُ ًصة تایذ گشدد .

-

حذاکثش فاصلِ دستگاُ تا تدْیض تایذ  2هتش تاضذ .

-

دسصَستیکِ دستگاُ سٍی ضلٌگ ًصة هی ضَد دلت کٌیذ صاف تاضذ ٍ اًحٌا یا پیچ ًذاضتِ تاضذ .

-

لاتلیت ًصة تش سٍی اًَاع لَلِ فلضی ٍ غیش فلضی ٍ ضلٌگ (تذٍى هحذٍدیت خٌس ٍ ضکل لَلِ)

-

تْتشیي خَاب سٍی لَلِ ّای هسی دسیافت هی ضَد کوتشیي خَاب سٍی لَلِ ّای پٌح الیِ

دستگاه ضذ رسوب الکترونیکی RICCO

موارد مصرف :کَلش آتی  ،تَالت فشًگی ،لثاسطَیی ٍ ظشفطَیی
هخصَظ لَلِ ّای  1/8ایٌچ تا  1/2ایٌچ
ضذ آب ٍ کاهال ػایك ضذُ
مسیت پس از نصة :
-

تْثَد کاسایی ٍ طَل ػوش تدْیض

-

حزف سسَتات ٍ افضایص تاصدُ ٍ ساًذهاى تدْیض

-

کاّص خَسدگی ٍ افضایص طَل ػوش لَلِ ّا ٍ لطؼات داخلی تدْیض

هاضیي لثاسطَیی  :آب پس اص ػثَس اص هیذاى هغٌاطیسی ًیاص تِ پَدس لثاسطَیی ٍ ًشم کٌٌذُ کوتشی داسد ٍ لثاسْای ضستِ ضذُ
سٍضي تش  ،تویضتش ٍ ًشم تش هی گشدًذ .
هاضیي ظشفطَیی  :سسَتات سفیذ سًگ ًاضی اص سختی آب (لکِ سفیذ سًگ ) کِ تش سٍی ظشٍف تِ ٍخَد هی آیذ تا ػثَس آب اص
هیذاى الکتشٍهغٌاطیسی سسَتات دس آب حل ضذُ ٍ لکِ ّا تا حذٍد تسیاس صیادی اص تیي هی سًٍذ .
تَالت فشًگی  :حزف سسَتات ٍ تیَ فیلوْا
کَلش آتی  :کاّص ّضیٌِ تؼَیض پَضالْا ٍػذم ایداد تَی تذ ًاضی اص سسَتات سٍی پَ ضالْا دس کَلش آتی
طریقه نصة
دستگاُ دس ًضدیکتشیي هحل تِ هصشف کٌٌذُ هَسدًظش(هثل پکیح) سٍی لَلِ یا ضلٌگ ٍسٍدی آب سشد ًصة هی گشدد .
سین دستگاُ  ،حذالل 15دٍس تِ طَس هٌظن  ،دٍسلَلِ پیچیذُ ضَد .
الف  :سیوْای خشٍخی سا تِ طَس کاهل دٍس لَلِ تپیچیذ .
ب  :دٍ سین پیچ دسخْت ػکس ّن پیچیذُ هی ضًَذ .
ج  :سین تشق خشٍخی دستگاُ اص سٍی سین پیح ّا ػثَس ًکٌذ.

نکات :
-

حذاکثش فاصلِ دستگاُ تا تدْیض تایذ  2هتش تاضذ

-

لاتلیت ًصة تش سٍی اًَاع لَلِ فلضی ٍ غیش فلضی ٍ ضلٌگ (تذٍى هحذٍدیت خٌس ٍ ضکل لَلِ)

-

تْتشیي خَاب سٍی لَلِ ّای هسی دسیافت هی ضَد کوتشیي خَاب سٍی لَلِ ّای پٌح الیِ

محل نصة در کولر آتی  :سٍی ضلٌگ حذفاصل تیي پوپ آب ٍ سِ ساّی تمسین آب داخل کَلش

مشاهذات تعذ از نصة دستگاه صثا در منازل :
 .1کن ضذى تطکیل سسَب دس لَلِ  ،دس اطشاف ضیشآالت  ،دٍش حوام ٍ ،اى  ،سیٌک ٍ ...
 .2کن ضذى ًسثی سسَتات دس کتشی ٍ سواٍس
 . 3اضافِ ضذى هیضاى لذست تشکیة ضًَذگی آب ٍ دس ًتیدِ ضَیٌذگی تْتش
دس خاّایی کِ سسَب ٍخَد داسد  ،احتوال کٌذُ ضذى سسَتات تِ صَست سیض یا دسضت تَدُ ٍ خوغ ضذى سسَتات دس صافی ضیش آب
یا کذس ضذى آب سا تشای هذتی تذًثال داسد .

نقاط ضعف دستگاه :
دستگاُ الکتشٍهغٌاطیس تشای هذتی هؼیي سٍی آب تاثیشگزاس تَدُ ٍ تِ ّویي خاطش فاصلِ هؼیٌی سا خَاتگَ ّستٌذ پس هحل ًصة
دستگاُ تسیاس هْن هی تاضذ تا تْتشیي خَاب اص دستگاُ گشفتِ ضَد تِ ّویي هٌظَس دستگاُ دس ًضدیکتشیي هحل تِ هصشف کٌٌذُ
ًصة هی ضَد هثال تشای پکیح ٍسٍدی آب سشد (یک ٍاحذ آپاستواى سا تحت پَضص لشاس هی دّذ)

فرق مگنت و الکترومغناطیس چیست؟ دستگاُ ّای هگٌتی ضاس  ،هحذٍدی داسًذ ٍ حَصُ ٍ تَاى هحذٍدی سا تِ ٍخَد هی آٍسًذ فمط
دس یک هحذٍدُ ًظن ایداد هی کٌٌذ ٍ تَاًطاى تِ هشٍس صهاى ضؼیف هی ضَد  .هحذٍدیت ًصة سٍی لَلِ داسد فمط تایذ پلی اتیلي
تاضذ .
فرق دستگاه تا پلی فسفات ؟ پلی فسفات هَاد ضیویایی است ٍ ًیاص تِ احیا ٍ ضاسط هدذد داسد دسحالی کِ الکتشٍهغٌاطیس ًیاص تِ
هَادی ًذاسد ٍ تاثیش فیضیکی سٍی آب هی گزاسد ٍلتی آب اص یک دهای تاالتش سٍد پلی فسفات ػول ًوی کٌذ ٍ گاّی اٍلات دس اثش
سشهای هحیط هی تشکذ.

نکته :
گشچِ پلی فسفات تِ ضکلی ضیویایی هاًغ اص چسثیذى سسَب تِ سطَح داخلی لَلِ ّا هی ضًَذ ٍلی تایذ تَخِ داضت کِ کاستشیح
ّای غیش استاًذاسد ٍ اسصاى لیوت پلی فسفات تِ سطَح هسی آسیة صدُ ٍ ًْایتاً کشیستالْای پلی فسفات کَچک ضذُ ٍاسد پکیح
هی ضَد ٍ هی تَاًذ تاػث تشٍص هطکل ضَد  .دس ضوي هخاصى پلی فسفات تستش هٌاسثی تشای سضذ خلثک تِ ضواس هی سًٍذ .

021-33990246 / 021- 33990245 : )ساصهاى فشٍش (تْشاى
011-33353963 : )کاسخاًِ (ساسی
Saba.sale@gmail.com
Saba.mspco@yahoo.com

