
آبكاال _ دستگاه هاي تصفيه آب خانگيدستورالعمل نصب   

1 
 

 
 

 تصفيه آب دستگاه هايمراحل مختلف كار 

  

  ميكرون 5 فيلتر كارتريج رسوب گير پلي پروپيلن مرحله اول:

) جلوگيري  RO ويژه وارد شدن به ممبرين دستگاهه را به خود جذب و از ورود آنها به مراحل بعدي ( بذرات معلق موجود در آب 
 مي كند .

 
 ) Granular Activated carbon filter فيلتر كارتريج كربن اكتيو دانه اي ( :مرحله دوم

 به ويژه كلر را از آب به عهده دارد .وظيفه جذب بو و مزه هاي نا مطبوع و نيز حذف مواد ارگانيك و مواد شيميايي ، 

 
 ) Block Activated carbon filter فيلتر كارتريج كربن فشرده ( مرحله سوم:

در تكميل مرحله دوم عمليات تصفيه درصد بيشتري از مواد شيميايي و كلر آب را حذف مي كند  ،ضمن جذب مواد شيميايي آلي
 باالتري داشته باشد .عمر مفيد  RO تا فيلتر ممبرين دستگاه
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 غشاي نيمه تراوا ) فيلتر ممبرين ( مرحله چهارم:

عمده باكتري ها و ميكرو  .اكثر امالح و نمك هاي محلول در آب را با استفاده از مكانيزم اسمز معكوس از آب حذف مي كند
ستگاه مي تواند پنجاه مورد استفاده در دارگانيسم ها نيز در اين مرحله و توسط فيلتر ممبرين قابل حذف مي باشند . ممبرين 

 )از آب  حذف مواد شيميايي ، فلزات سنگين ، نيترات و نيتريت صد گالني باشد (گالني يا 

 

         

 

 فيلتر كارتريج كربن خطي مرحله پنجم:

خزن تحت فشار آماده مصرف در اين مرحله با استفاده از يك فيلتر كارتريج كربن فعال خطي، آب خارج شده از ممبرين كه در م
 طعم و مزه مناسب آشاميدن مي گردد. ،لتر كربني عبور كرده و از نظر بو، از فيمي باشد
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 ORPدني و يا فيلتر مواد مع مرحله ششم:

آب تصفيه شده در اين مرحله و قبل از مصرف از فيلتر مرحله ششم عبور مي كند كه اين فيلتر خطي مي تواند ، با توجه به مدل 
آب را تنظيم و آب از حيث مزه و طعم مناسب  pH ، كه ORP و يا فيلتر ) mineral (دستگاه از نوع فيلتر مواد معدني زرد 
 قابل نصب روي همه مدل ها مي باشد . ORP فيلتر. آب كمك مي كنند، باشدآشاميدن مي گردد و به قليايي شدن 

 
 UVضدعفوني كننده  مرحله هفتم:

ها از اين فيلتر ، جهت استرليزه كردن آب و از بين بردن ويروس ها، باكتري ها و كليه ميكرو ارگانيسم  UV ضدعفوني با اشعه
 و قابل نصب در ساير مدل دستگاه هاي زير سينكي مي باشد . استفاده مي شود

 
 مزايا :

  ضدعفوني شدن آب در همان لحظه تابش

 عدم تغيير خواص شيميايي و فيزيكي آب

 باال رفتن ميزان شفافيت آب

 سازگار با محيط زيست
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فناوريست كه در عرصه هاي مختلف پزشكي و فيلتر نانو سيلور دستاورد شگرف علمي از نانو  نقره فعال ): فيلتر نانو سيلور (
 به كار مي رود . تصفيه آب صنايع مختلف از جمله سامانه هاي

 
ي اسيد خاصيت آنت از ويژگي هاي اين فيلتر مي توان توانايي باالي آن در از بين بردن باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها و همچنين

 .بودن آن را نام برد

 تأثير بسيار سريع و زياد

 غير سمي و غير حساسيت زا

 سازگار با محيط زيست

 آب دوست بودن
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 تصفيه آب دستگاهساير تجهيزات و متعلقات اصلي 

تجهيزات زير نيز به  دستگاه تصفيه آب خانگي و كربن و ممبرين و پوسته هاي مربوطه ، در يك PP فيلتر كارتريج هايعالوه بر 
 كار برده شده است :

 ) پمپ آب فشار قوي1

 
 ) ترانس كاهنده2

 ) شير برقي3

 
 MIX يا شير TDS ) شير تنظيم4

 
 

 

 

https://abkala.com/product/دستگاه-تصفیه-آب-خانگی/
https://abkala.com/product/دستگاه-تصفیه-آب-خانگی/
https://abkala.com/product/دستگاه-تصفیه-آب-خانگی/


آبكاال _ دستگاه هاي تصفيه آب خانگيدستورالعمل نصب   

6 
 

 ) نمايشگر فشار5

 
 ) شير سوزني ) شير يك طرفه كنترل آب تصفيه (6

 كليد كنترل فشار باال )۷

 
 ) كليد كنترل فشار پايين8
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 ) شير كنترل جريان پساب9

 
 ) شير يك طرفه كنترل آب تصفيه10

  

 مشخصات و نحوه كار اجزاء و تجهيزات اصلي دستگاه

براي تأمين فشار مناسب آب خام اوليه براي ورود به ممبرين به كار مي رود . فشار معمول ايجاد شده  :)RO pumpپمپ ( )1
 مي باشد . psi 120 تا 80 توسط پمپ، بين

 را به عهده دارد .RO  پمپ نياز مورد برق تأمين براي ولت  24 به ولت  220 تبديل برق :)Transformerترانسفورمر ( )2

 در مواقعي كه برق و يا جريان آب قطع شود ، آب ورودي به سيستم را قطع مي كند. :)Auto shut – off valveبرقي (شير  )3

قه قابل تنظيم مي ئبراي افزودن امالح آب تصفيه به كار مي رود و بنا به طعم ، مزه و ذا :Mix  شير يا  TDS شير تنطيم )4
 باشد .

به منظور نمايش و كنترل فشار آب خروجي از فيلتر هاي سيستم پيش فيلتراسيون  :)pressure gaugeنمايشگر فشار ( )5
و كربن اقدام  PP فيلترهاي تعويض به نسبت بايستي باشد، كمتر  psi 20 طراحي شده است . در صورتي كه عقربه فشار سنج از

 نمود .

طرفه براي كنترل جريان آب تصفيه از  شير يك :)check valveشير سوزني ) ( شير يك طرفه كنترل آب تصفيه ( )6
 ممبرين به طرف مخزن تحت فشار و جلوگيري از برگشت آب به طرف ممبرين به كار برده مي شود .

قطع و وصل به موقع و اتوماتيك برق سيستم را در مواقعي كه  :)High pressure switchسوييچ (سنسور) فشار باال ( )7
پر شده باشد، به عهده دارد . ( جهت عقربه هاي ساعت براي افزايش فشار و برعكس  آب تصفيهحت فشار به طور كامل با مخزن ت

وصل جريان ) تنظيم  ( psi 32 قطع جريان ) و ( psi 38 براي كاهش فشار مي باشد ) حساسيت فشاري سوييچ كنترل بر روي
 شده است .

قطع و وصل اتوماتيك برق دستگاه در موقع قطع و وصل جهت  :)Low pressure switchسوييچ (سنسور) فشار پايين ( )8
 پايين در و روشن  psi 5شدن جريان آب ورودي و يا كاهش فشار آب خام به كار مي رود ( توجه شود كه سوييچ در فشار باالتر از

 ) كند مي خاموش را دستگاه پمپ فشار، اين از تر
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پساب ) خروجي از دستگاه و جلوگيري  براي كنترل جريان فاضالب ( :)flow limiting valveشير كنترل جريان پساب ( )9
 تنظيم و ثابت شده است.)  min/300 cc(از هدر رفتن آب عمل مي كند. كنترل جريان خروجي بر روي

 جهت جلوگيري از برگشت آب به شير ميكس استفاده مي شود . :شير يك طرفه كنترل آب تصفيه )10

  

 تصفيه آب دستگاهقطعات جانبي 

 داراي اتصاالت و قطعات جانبي مي باشد. تصفيه آب دستگاههر 

  لنگيش )1

 ) شير گازي قطع و وصل آب خام2

 
 پالستيكي ) ) شير مخزن (3

 
 ) سه راهي كروم استيل4

 ) شير روسينكي5
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 كمربندي فاضالب )6

 ) آچار پوسته7

 
 ) مخزن تحت فشار8
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 راهنماي نصب دستگاه هاي زير سينكي

 وصل مي كنيم. 1/2 ) ابتدا آب سرد شبكه شهري را قطع مي كنيم و سه راهي استيل را به لوله شبكه آب شهري1

از  تصفيه آب دستگاهكه روي سه راهي استيل قرار دارد وصل مي كنيم آب ورودي به  1/4 شير گازي آبي رنگ را به خروجي) 2
 طريق شير گازي قطع و وصل خواهد شد.

آشپز خانه مي توان نصب كرد و يا مي توان با پايه استيل شير مزبور را بر  ، روي سينكوسينكي را با دريل و ايجاد سوراخ) شير ر3
 ) مناسب مي باشد. 11 – 9 براي اين منظور سايز مته شماره روي ديوار نيز نصب نمود. (

 .كنيم، وصل مي ي دستگاه در روي پوسته مرحله اوللنگ را به اندازه الزم بريده و از شير گازي آبي رنگ به ورودي) ش4 

 مي هدايت فاضالب سمت به خروجي لنگيش از استفاده با را  cc 300 ) پساب توليدي دستگاه از طريق شير تنظيم فاضالب5
 سوراخ ايجاد و فاضالب لوله به فاضالب كمربندي بستن با يا فاضالب در لنگيش سر مستقيم دادن قرار با توان مي را كار اين. كنيم

 لنگ به كمربندي انجام داد.يش سر كردن وصل و فاضالب لوله روي در

 ) آب تصفيه درون مخزن ذخيره مي شود وصل مي كنيم ( تصفيه آب ) شير مخزن پالستيكي را به مخزن6

. دقت شود كه هنگام قرار دادن ممبرين در زنيمدرون محفظه سفيد رنگ جا مي  ) درب محفظه ممبرين را باز كرده و ممبرين را7
 ) ممبرين به سمت درب پوسته باشد، قرار گيرد. الستيك مشكي محفظه در جهتي كه قسمت آب بند (

لنگ پس از عبور از مرحله پنج و شش به ي) آب تصفيه از ابتداي مرحله پنجم دستگاه به مخزن ذخيره وارد مي شود و از طريق ش8
لنگ موجود مقداري جدا كرده و از سه راهي قبل از مرحله يشير روسينكي ) منتقل مي شود. بنابراين بايستي از ش شير خروجي (

 .ه ششم هم به شير روسينكي وصل شودپنجم به شير مخزن متصل نمود و از خروجي مرحل

 شير روسينكي ) متصل مي كنيم. لنگي را به شير برداشت آب (ي) از انتهاي مرحله ششم ش9

 :وي فيلترها مراحل زير را طي كنيدستگاه آماده راه اندازي مي باشد و جهت راه اندازي و شست و شد اكنون 

 .) دو شاخه برق را وصل كنيد1

 .) شير گازي آبي رنگ را در حالت باز قرار دهيد2

 .) شير مخزن را ببنديد3

 .) 30psi تا كاهش فشار كمتر از ) شير ميكس را باز كنيد (4

 دقيقه در حالت باز قرار دهيد تا آب خارج شده و فيلترها شستشو شوند. 10 شير برداشت آب تصفيه را براي) 5

 .) 80- 100 ) شير ميكس را در جهت بسته شدن بچرخانيد ( تا افزايش فشار بين6

 .) شير مخزن را باز كنيد7

 .) شير برداشت آب را ببنديد تا مخزن دستگاه آب گيري كند8

براي اتصال لوله ها ، شيرها و تبديل ها حتما از نوار آب بندي مناسب براي جلو گيري از نشتي آب استفاده شود و با دقت  توجه:
 آب بندي گردد.
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 زما نبندي تعويض فيلتر ها 

 .زمان تعويض فيلترها برحسب كيفيت آب ورودي به دستگاه متغيير مي باشد كه توسط كارشناسان نصب تعيين مي گردد

  

 دم تعويض به موقع فيلترها باعث آسيب رسيدن به ممبرين دستگاه مي شود .ع

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه تعويض فيلترها :

 ) دستگاه را از برق خارج كنيد.1

 .مخزن را در حالت بسته قرار دهيد ) شير2

 .تصفيه را در حالت باز قرار دهيد ) شير برداشت آب3

 .شير گازي آبي رنگ را ببنديد )4

 .برسد  psi 0 ) چند لحظه صبر كنيد تا فشار دستگاه به5

 .فيلترها را باز كنيدپوسته محفظه ) به كمك آچار 6

 .ته را در محل قرار داده و ببنديد) پس از جايگذاري فيلتر جديد درون پوسته فيلتر و اطمينان از سالم بودن اورينگ، پوس7

 .متصل نماييد) شير گازي آبي رنگ را باز كرده و دستگاه را به برق 8

 زمان تعويض از زمان نصب فيلتر

 ماه 4 – 3 بين   اليافي فيلتر  –مرحله اول   

 ماه 6 – 4 بين   پودري كربن فيلتر  –مرحله دوم   

 ماه 6 – 4 بين   گرانول كربن فيلتر  –مرحله سوم   

 ماه 24 در صورت تغيير كيفيت حداكثر   ممبرين  –مرحله چهارم   

 ماه 24 – 18  بين   فعال كربن فيلتر  –مرحله پنجم   

 ماه  18 – 8 بين   فيلتر مواد معدني  

 ماه ORP   18 فيلتر  

 ماه 18 – 12 بين   UV المپ  

 ماه  18 – 8 بين   فيلتر نانو سيلور نقره  
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 نكات مهم 

برق دستگاه و بسته بودن شير گازي آبي رنگ اطمينان حاصل نماييد و در دستگاه، حتما از قطع بودن   UV جهت تعويض المپ -
 .نماييد جلوگيري آن خوردن ضربه يا و المپ شديد حركت از  هنگام جايگذاري المپ در درون پوسته

 آب مخزن حاوي اولين آب توليد شده بعد از نصب دستگاه يا تعويض فيلترها را تخليه نماييد و مصرف نكنيد. -

 روزهاي اول ممكن است آب داراي حباب هاي ريز هوا باشد كه بعد از چند روز به حالت اول بر مي گردد. در -
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