
مقذمه و معرفی محصول

    جْت Runxin    هصشف کٌٌذُ هحتشم، پس اص تطکش اص ضوا جْت اًتخاب  چٌذ ساِّ  تصفیِ آب  هاسک  

ایي اهش ضشٍسی، . سختی گیشّای آب، خَاّطوٌذین ایي دستَسالعول سا قثل اص استفادُ تِ دقت هطالعِ فشهاییذ

قطعات ایي چٌذ ساِّ توام اتَهاتیک . عولکشد عالی ٍ سشٍیس هٌاسة دستگاُ سا تِ هذت طَالًی هْیا هی ساصد

داسای استحکام ٍ سختی تاال تَدُ ٍ قطعات هتحشک داخل آى اص قطعات سشاهیکی، تا دسجِ سختی تاال ساختِ  

دٍ قطعِ سشاهیکی ثاتت ٍ هتحشک داخلی داسای هجشاّای تستِ ٍ تاص هی تاضٌذکِ دس حاالت هختلف تش .ضذُ اًذ

تا تغییش هَقعیت دستِ چٌذساِّ، صاٍیِ  ًسثی دٍ .  اساس چشخص، تِ تشتیة دس هقاتل یکذیگش قشاس  هی گیشًذ

قطعِ سشاهیکی تغییش کشدُ ٍ دس یک چشخص کاهل دستِ پٌج سیکل هتفاٍت تش اساس جشیاًْای سیال عثَسی 

ایي پٌج حالت دستِ، پٌج سیکل عولکشد دستگاُ سا هْیا هیساصًذ کِ . اص داخل چٌذساِّ ایجاد هی گشدًذ

:عثاستٌذ اص
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(brine refill)سیىل پز ضذى هٌثع ًوه     -4

(fast rinse)سیىل ضستطَی سزیع     -5

       تِ عٌَاى للة ٍ ّستِ هزوشی دستگاُ تصفیِ آب ایي دستگاُ جایگشیي سیستوْای سٌتی تصفیِ آب تا هىاًیشم 

خستِ کٌٌذُ  هتطکل اص تعذاد هتعذدی ضیش ٍ لَلِ گشدیذُ ٍ  تواهی پٌج عولکشد الصم سا  دس  دستگاُ هتوشکض 

ضایاى رکش است تِ علت عذم استفادُ اص ٍاضش ٍ قطعات الستیکی تشای آب تٌذی صفحات داخلی ایي . هی ًوایذ

عالٍُ تش هضایای .  چٌذساِّ، دستگاُ عالٍُ تش تحول فطاسّای تاال، داسای طَل عوش تسیاس  قاتل تَجْی  هی تاضذ

فَق تِ علت عذم استفادُ اص قطعات فلضی دس داخل آى، دستگاُ تشای استفادُ تش سٍی سختی گیشّای آًیًَی ًیض

ایي چٌذ ساِّ عالٍُ تش استحکام تاال داسای ٍصى کن هی تاضذ کِ سَْلت تْشُ تشداسی سا هیسش. هٌاسة  هی تاضذ

اص دیگش هضایای هْن ایي چٌذساِّ  قاتلیت ًصة آى  تِ دٍ صَست صیش  تا استفادُ اص  اطالعات جاًثی  . هی ساصد

:هی تاضذ

ًصة تز تاالی هٌثع ٍ (الف

ًصة تز وٌارُ هٌثع (ب

.در حالت ًصة تز تاالی هٌثع صفحِ ًاسل سختی گیز حذف هی گزدد



هشایای هٌحصز تِ فزد ٍ تزجستِ

.هی تاضذ(International Patent No: WO/007772)    ایي هحصَل دارای اهتیاس تیي الوللی ثثت

     طزاحی ًوایاًگز تصَیزی ٍ صفحِ ًوایص هصَر چٌذراِّ، استفادُ سْل ٍ راحت را تزای ّز ضخصی 
.هیسش هی ساصد ٍ تشای تطخیص پاساهتشّای دستگاُ ًیاصی تِ داًستي صتاى خاصی ًوی تاضذ

.     ساختار هتوزوش ٍ ًحَُ ًصة آساى اس هشایای دیگز ایي چٌذراِّ هحسَب هی گزدد

اهىاى استفادُ دستگاُ در دٍ حالت:       اهىاى واروزد تز اساس تٌظین ّز یه اس دٍ پاراهتز  ساعت  یا  رٍس

ضواسش صهاى تش اساس ساعت ٍ سٍص سا دس اختیاس هصشف کٌٌذُ قشاس هی دّذ ٍ هی تَاًیذ ّش صهاًی ایي تغییش سا 

.( صَست پزیشدRunxinایي تٌظین فقط تایذ تَسط افشاد هتخصص ضشکت ). دس دستگاُ اعوال کٌیذ

اگز اس صفحِ ولیذ دستگاُ تِ هذت یه دلیمِ استفادُ ًطَد، تِ طَر خَدوار لفل هی ضَد ٍ:      لفل صفحِ ولیذ

ایي اهکاى، اص دستکاسی. ساحتی هی تَاى ٌّگام استفادُ هجذد اص صفحِ کلیذ، آًشا اص حالت قفل خاسج ساخت تِ

.سیستن تَسط افشاد ًا هتخصص ٍ ّوچٌیي تغییش ًاخَاستِ پاساهتشّا جلَگیشی هی کٌذ

.در هماتل خَردگی هماٍهت صذ در صذ دارًذ     لطعات داخل چٌذراِّ اتَهاتیه 

      تطاتك ٍ حفظ تزًاهِ ّای ضیز پس اس لطع تزق ٍ اداهِ عولیات تالی هاًذُ ّن اس ًظز سهاًی ٍ ّن اس ًظز
اگش ًاگْاى  تشق دستگاُ  قطع گشدد، تواهی  پاساهتشّای تٌظین : سیکل عولیاتی  پس اص ٍصل هجذد  جشیاى تشق

ضذُ ٍ تغییشات آًْا دس طَل هذت عولکشد ضیش تا آى لحظِ تِ طَس اتَهاتیک دس حافظِ ضیش رخیشُ هی گشدًذ ٍ 

.پس اص ٍصل هجذد تشق، کاس ًا توام ضیش اداهِ هی تاتذ

تَاًایی عولىزد پس اساس هشایای تسیار هْن ایي دستگاُ :      تَاًایی عولىزد دستی تِ صَرت ًیوِ اتَهاتیه
دس . دس صَست توایل هی تَاى اداهِ فعالیت چٌذساِّ سا تِ صَست ًیوِ اتَهاتیک کٌتشل کشد. قطع تشق هی تاضذ

.ایي حالت اداهِ کاس تا چشخاًذى دستِ چشخطی عولکشد دستی، هیسش هی تاضذ

اگز لطع تزق دستگاُ تا سِ رٍس اداهِ داضتِ تاضذ، پس اس ٍصل هجذد تزق عالهت:     اعالم خَدوار تٌظین هجذد

        هتٌاٍتا سٍضي ٍ خاهَش هی ضَد کِ تیاًگش لضٍم تٌظین هجذد ساعت دستگاُ هی تاضذ



ضىل ضواتیه ٍ هطخصات فٌی دستگاُ
ضىل ضواتیه دستگاُ

ًوایاًگز سیىل عولىزدی دستگاُ دستِ چشخطی ػولىشد دستی

هیىزٍ واهپیَتز وٌتزل وٌٌذُ

        هىاًیشم هىاًیىی هحزن

          اتصال ضلٌگ هٌثع ًوه

صفحِ ًوایص وٌتزل سیستن

         اتصال ٍرٍدی آب سخت

فیص اتصال تِ آداپتَر تزق

اتصال خزٍجی تذًِ اصلی دستگاُ  

(گلَیی)پایِ   آب ًشم

لَلِ هزوشی در هزوش پایِ    

هىاًیشم هىص

اتصال خزٍجی فاضالب  

صفحِ ًوایص وٌتزل سیستن

هیىزٍ واهپیَتز وٌتزل وٌٌذُ

هىاًیشم هىاًیىی هحزن

فیص اتصال تِ آداپتَر تزق

تذًِ اصلی دستگاُ

هىاًیشم هىص

اتصال ٍرٍدی آب سخت

اتصال خزٍجی فاضالب

اتصال خزٍجی آب ًزم اتصال ضلٌگ هٌثع ًوه

(گلَیی)پایِ 

(در هزوش پایِ)لَلِ هزوشی 



تجْیضات جاًثی ّش دستگاُ

f 65 b          تدْیضات خاًثی هذل  f 63 b          تدْیضات خاًثی هذل

ضشح         تؼذاد     ضزح     تعذاد

1 1 ضلٌگ فاضالب 2/1اتصاالت   ضلٌگ فاضالب 2/1اتصاالت 

1 1 ضلٌگ هىص آب ًوه8/3اتصاالت   ضلٌگ هىص آب ًوه8/3اتصاالت 

1 تَش سفیذرًگ ضلٌگ آب ًوه 1 تَش سفیذرًگ ضلٌگ آب ًوه

1 آداپتَر تزق 1 آداپتَر تزق

1 اٍریٌگ گلًَی جْت اتصال تِ تذًِ هٌثع  1 اٍریٌگ گلًَی جْت اتصال تِ تذًِ هٌثع 

( 73 *3/5)یا تثذیل  ( 73 *3/5)یا تثذیل 

1 ٍاضز داخل اتصاالت فاضالب 1 ٍاضز داخل اتصاالت فاضالب

1 ٍاضز لزهش وَچه داخل هجزای هىص  1 ٍاضز لزهش وَچه داخل هجزای هىص 

آب ًوه آب ًوه

2 4/3اتصال 

2 4/3اتصال 

هطخصات دستگاُ
(لاتل تٌظین تز اساس سهاى  )ضیز توام اتَهاتیه تزلی : هذل دستگاُ

 تار6 تا 1: فطار واروزد

hz   /v 80 -240 60-50: آداپتَر تزق

 درجِ 60دستگاُ تَاى تحول دهای تا  ) درجِ ساًتی گزاد1 -45: دهای واروزد هذاٍم هٌاسة

.ساًتی گشاد سا هَلتاّ داسا هی تاضذ

      جذٍل ضوارُ یه

هاوضیون آب ضوارش سیىل             سایض اتػاالت

سایش لَلِ  سشٍیس تش  هتش هىؼة اتصال گلَیی اتصال هىص اتصال خزٍجی  ٍرٍدی ٍ  هذل

تش ساػت اساس هشوضی (پایِ ) آب ًوه فاؾالب خشٍخی

4.5 ساعت/ رٍس 1.05-OD 2,1.2 3.8-M 1.2-M 1M TMF63b

8NPSM

2 ساعت/ رٍس 1.05-OD 2,1.2 3.8-M 1.2-M 1M TMF65b  

8NPSM

OD : Outer Diameter         F : Ffemale tooth      M : Male Tooth:       تَجِ



      جذٍل ضوارُ دٍ

لطز تمزیثی  هذل تشریك  رًگ تشریك جزیاى ًْایی  جزیاى آرام  خشیاى پش وي  خشیاى ضستطَی هؼىَس 

تاًه  وٌٌذُ وٌٌذُ ضستطَ هىص هٌثغ آب ًوه ٍ آتىطی سشیغ

سختی گیش L/Min L/Min        L/Min            

225 6304 blue 3.05 2.14 3.3 8

300 6306 black 4.74 3.32 4.2 14.4

350 6308 red 5.95 4 4 22.8

450 6310 orange 8.6 5.98 3.9 26.4

. تاراًذاسُ گیزی ضذُ اًذ3 ، تحت فطار ٍرٍدی 2اطالعات جذٍل ضوارُ   : تَجِ

 اس آًجا وِ ویفیت آب ٍرٍدی، ظزفیت رسیي، اتعاد هٌثع ٍ فطار ٍرٍدی دستگاُ، در پاراهتزّای فَق 

 الذاهات احتیاقی  

      خْت اقویٌاى اص ػولىشد غحیح دستگاُ، پس اص ًػة چٌذساِّ تش سٍی سختی گیش، لكفاّ اخاصُ دّیذ ضخع  

.آهَصش دیذُ ٍ هتخػع دس خػَظ ًػة ٍ ساُ اًذاصی دستگاُ، ًحَُ ًػة سا تاییذ ًواییذ

      استفادُ اص لسوتْای خاسخی ٍ خػَغاّ  دستِ ضیش  تِ ػٌَاى ًمكِ اتىا،  خْت خاتدایی ضیش ٍ  یا اّشم وشدى،   

.ضذیذاّ هٌغ هی گشدد

-      تِ ٌّگام استفادُ اص دستگاُ تش سٍی سختی گیش، ّوَاسُ اقویٌاى حاغل ًواییذ  دس داخل هٌثغ ًوه اص سٌگ 

ًوه استفادُ ضذُ است ٍ ّیچگاُ اص رسات سیض ٍ دسضت ًوه استفادُ ًىٌیذ

.     اص لشاس دادى دستگاُ دس ًضدیىی هٌثغ گشها ٍ یا صیش تاتص هستمین آفتاب خذاّ پشّیض ًواییذ

 تاس ٍ دهای 6     ایي ضشوت  ّیچ گًَِ  هسؤٍلیتی  سا  دس لثال حَادث  ًاضی  اص  استفادُ دستگاُ  دس فطاس تاالتش اص 

 دسخِ 60دستگاُ تَاى تحول دهای تا  ).   دسخِ ساًتی گشاد  ًوی پزیشد45 تا 1دایوی آب ٍسٍدی  خاسج  اص  سًح 

(.ساًتی گشاد سا تشای صهاًْای وَتاُ داسا هی تاضذ

     دس غَست استفادُ اص لَلِ وطی فلضی خْت اتػال دستگاُ تِ هٌثغ تػفیِ، آب پیطٌْاد هی گشدد  اص اتػاالت ٍ

ساتف پالستیه فطشدُ ٍ یا پلی اتیلٌی استفادُ ضَد تا دس غَست تی احتیاقی دس تستي اتػاالت غذهْای تِ تذًِ ضیش

تشای هثال  تایذ دلت ضَد  دس ٌّگام  ًػة اتػاالت تِ چٌذساِّ اص  دًذُ تِ دًذُ ضذى دٍ اتػال خذاّ .  ٍاسد ًگشدد

.خلَگیشی گشدد

.       حتواّ تش سش هسیش هىص آب ًوه ،غافی ًػة گشدد تا اص هىیذُ ضذى رسات سیض ٍ دسضت ًوه دس هٌثغ هواًؼت تِ ػول آیذ

.دس غَست تاال تَدى رسات هؼلك ضي ٍهاسِ دس آب حتواّ دس ٍسٍدی دستگاُ یه غافی ًػة گشدد تا تِ لكؼات داخلی غذهِ  ٍاسد ًگشدد



ًحَُ ًػة ٍ اتػال دستگاُ تِ دستگاُ تػفیِ آب

:           هطخػات هحل ًػة
.ّشچِ هحل ًػة تِ هدشای فاؾالب ًضدیىتش تاضذ تْتش است-         الف 

فؿای وافی دس اقشاف دستگاُ خْت اًدام تؼویشات دس ًظش گشفتِ ضَد- ب            

.هٌثغ ًوه تایذ واهالّ تِ هٌثغ سختی گیش ًضدیه تاضذ- ج             

.ضیش ٍ دستگاُ تایذ اص هٌاتغ تَلیذ گشهای تاال، اص لثیل دیگْای حشاستی فاغلِ داضتِ تاضٌذ- د              

دستگاُ سا اص هؼشؼ تاتص هستمین آفتاب سَصاى دٍس ًگْذاسیذ ٍ دلت ًواییذ وِ دهای دایوی هحیف-    ُ          

. دسخِ ساًتی گشاد تاضذ55 تا 1              استمشاس دستگاُ تیي 

           اتػال تِ سیستن لَلِ وطی
:            تِ هٌظَس تْشُ تشداسی ساحت اص دستگاُ پیطٌْاد هی گشدد ًػة تِ غَست ًمطِ ریل اًدام پزیشد

 تCِ  تِ لَلِ ٍسٍدی  ٍ ضیش فلىِ Bضیش فلىِ .  سِ ػذد ضیش فلىِ تشخیحاّ وشٍی، دس خشٍخی دستگاُ ًػة گشدد

  ًیضDضیش فلىِ .   سا تثٌذیذB,C سا تاص وٌیذ ٍ ضیش Aدس ٌّگام تؼویشات ضیش فلىِ .  لَلِ خشٍخی ًػة هی گشدًذ

. خْت ًوًَِ تشداسی تِ واس هی سٍد

                چٌذساِّ سختی گیش

ًوًَِ غحیح ًػة لَلِ خشٍخی فاؾالب

       دستگاُ چٌذ ساِّ تایذ تاالتش اص  استفاع هدشای  فاؾالب  لشاس گیشد ٍ ًثایذ  تیي سختی گیش  ٍ هدشای فاؾالب 

. فاغلِ صیادی ٍخَد داضتِ تاضذ

.       خْت اتػال دستگاُ تِ فاؾالب تشخیحاّ اص یه تىِ ضلٌگ الستیىی استفادُ وٌیذ

       خْت تخلیِ آب فاؾالب  هكاتك ضىل  فاغلِ وافی  تیي  ضلٌگ تخلیِ فاؾالب چٌذساِّ  ًسثت تِ  ٍسٍدی 

.هدشای فاؾالب لشاس دّیذ تا اص ًفَر احتوالی فاؾالب تِ داخل سیستن خلَگیشی ضَد

1

2

ضیشفلىِ 

A

ضیشفلىِ 

C

ضیشفلىِ 

B

ضیشفلىِ 

D



اتػال لَلِ هىص آب ًوه         
تشخستگی  )    ٍاضش وَچه لشهض سًگ سا  دس اًتْای هدشای ًاصل هىص، دس داخل اتػال هىص دستگاُ  لشاس دّیذ

آًگاُ ضلٌگ آب ًوه سا وِ تَضي هشتَقِ دس داخلص لشاس گشفتِ ، تَسف (آى تِ سوت داخل تاضذ  

. ایٌچ هشتَقِ تِ تذًِ دستگاُ ٍغل وٌیذ3/8 اتػال 

تواهی اتػاالت تایذ واهالّ آب تٌذی تاضٌذ، دس غیش ایٌػَست دتی خشیاًْای هَسد ًظش اص لثیل دتی هىص              

.   تَخِ     آب ًوه تا هیي ًوی گشدد

.              پیطٌْاد هی گشدد اص وٌتشل وٌٌذُ سكح سیال دس هٌثغ ًوه استفادُ ضَد

ًحَُ ػولىشد دستگاُ ٍ تْشُ تشداسی اص سیستن
:     غفحِ ًوایص وٌتشی ٍ تٌظین دستگاُ 

ًاحیِ ًوایص دیدیتالی اػذاد

سٍص D

ساػت    ًوایص ًَاسّای سًگی هتحشن  H

دلیمِ   داللت تش سیىل سشٍیس داسًذ M

ًاحیِ ًوایص اضىال

ًوایاًگش سیىل ّای دستگاُ
ًاحیِ ولیذّا

تاییذ اًتخاب/فْشست اًتخاتی تشگطت ػولىشد دستی             تاال    پاییي

 غفحِ ًوایص    
پاساهتشّای صیش هتٌاٍتاّ ًوایص دادُ  " : " ثاًیِ دس قشفیي ػالهت 30دس صهاى واس دستگاُ، ّش 

:هی ضًَذ

ساػت خاسی صهاى حال تش حسة ساػت ٍ دلیمِ  -1

(M، دلیمِ H، ساػت Dهذت تش حسة سٍص )هذت صهاى تالی هاًذُ اص سیىل ػولىشدی خاسی  -2

دس غَستیىِ  ٍاحذ صهاًی دستگاُ ساػت  اًتخاب  ًطذُ تاضذ، صهاى آغاص سیىل احیا  ًوایص   -3

.دادُ هی ضَد

دس  سیىل سشٍیس  ًَاسّای سًگی هَخَد  دس سوت چپ  غفحِ ًوایص  اص  پاییي تِ تاال  تِ 

.غَست پَیا، هتٌاٍتاّ سٍضي ٍ خاهَش هی ضًَذ ٍ ایي اهش هطخػِ ایي سیىل هی تاضذ

3

          

8.8:8.8

          

8.8 : 8.8



ػالهت              دس سوت ساست پاییي غفحِ سٍضي  (فْشست اًتخاتی)تا ٍسٍد تِ حالت هٌَ 

.ضذُ ٍ دس حالت تٌظین دادُ ّا ایي ػالهت چطوه هی صًذ

.ٌّگاهیىِ ػالهت            سٍضي هیطَد غفحِ ولیذ لفل است

ٌّگاهیىِ ػالهت            سٍضي هیطَد تیاًگش ایٌست وِ ایي دستگاُ تشای هذت قَالًی اص 

.سشٍیس خاسج تَدُ ٍ ًیاص تِ تٌظین هدذد صهاى تٌذی داسد

تَؾیح ًاحیِ دیدیتالی اػذاد- تغییش هفاّین هتٌاسة تااضىال غفحِ ًوایص     

تَخِ           غفحِ ًوایص  

     اػذاد     اضىال               تفسیش هفَْم ٍهٌظَس ػالهت
چطوه هیضًذ ":"ػالهت  12:20  صهاى خاسی  12:20

چطوه ًویضًذ ":"ػالهت  صهاى آغاص سیىل احیاء 2:00

.است  (in serve )دستگاُ دس سیىل سشٍیس       تٌظین تش اساس سٍص 1-03 D

                    ( 1سیىل . سٍص هی تاضذ3صهاى تالیواًذُ  )  

.است  (in serve )دستگاُ دس سیىل سشٍیس     تٌظین تش اساس ساػت 1-20 H

              ( 1سیىل . ساػت هی تاضذ20صهاى تالیواًذُ  )

.است  ( back wash )دستگاُ دس سیىل ضستطَی هؼىَس 2-10 M

                ( 2سیىل . دلیمِ هی تاضذ10صهاى تالیواًذُ  )

صهاى).است  ( regneration)دستگاُ دس سیىل احیا  3-50 M

(3سیىل . دلیمِ هی تاضذ50 تالیواًذُ 

4-50 M ( brine refill)دستگاُ دس سیىل پشوشدى هٌثغ ًوه 

(4سیىل . دلیمِ هی تاضذ5صهاى تالیواًذُ ).است 

( fast rinse)دستگاُ دس سیىل پشوشدى ضستطَی سشیغ  5-08 M

(5سیىل . دلیمِ هی تاضذ8صهاى تالیواًذُ ). است 

دس دستگاّی وِ تش اساس سٍص تٌظین ضذُ تاضذ ٍ دس حالت سشٍیس لشاس داضتِ تاضذ، غفحِ ًوایص :    تشای هثال 

.سِ حالت صیش سا هتٌاٍتا ًوایص هی دّذ
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ًَاسّای سًگی سوت چپ            ًَاسّای سًگی سوت چپ غفحِ      ػالهت          ٍ ًَاسّای سٍضي ٍ

خاهَش ضًَذُ تِ غَست پَیا ، ّوگی            غفحِ  تِ غَست پَیا سٍضي ٍ تِ غَست پَیا سٍضي ٍ خاهَش هی ضَد

. یا ّواى سشٍیس ّستٌذ1دال تش سیىل  .وِ حىایت اص  سیىل  یا  سشٍیس داسد            خاهَش هی ضًَذ وِ حىایت اص 

ػالهت              ًطاى دٌّذُ ًوایص صهاى ًیض صهاى تالی هاًذُ اص ایي سیىل 3ػذد  00:02اسلام .            سیىل سشٍیس داسد

.سا وِ سِ سٍص است ًطاى هی دّذ . هیثاضذ، است12:20خاسی وِ دس ایٌدا              صهاى آغاص سیىل احیا سا ًوایص

ایي حالت دس ضشایكی .           هی دٌّذ

          وِ سیىل سشٍیس تش اساس ساػت  

.          ضواسش ضَد دس دستشس ًوی تاضذ

       واستشد ولیذ 
ػالهت تٌظین پاساهتشّا  یؼٌی         . فْشست اًتخاتی اغلی ٍاسد ضَیذ )ایي دووِ سا فطاس دّیذ تا تِ هٌَ 

دس ایي حالت هٌَ تا استفادُ اص دٍ ولیذ تاال          ٍ پاییي           هی تَاى تِ پاساهتشّای . سٍضي هی ضَد

.هختلف دستشسی داضت

خْت تغییش همادیش  ّش پاساهتش، پس اص  ٍسٍد تِ هٌَی اغلی ٍ دستشسی تِ پاساهتش هَسد ًظش،  ایي ولیذ سا 

اسلام پاساهتش هَسدًظش  ٍػالهت تٌظین پاساهتشّا        ّش دٍ چطوه  ًخَاٌّذ صدوِ . هدذدا فطاس دّیذ

.تیاًگش اهىاى تغییش پاساهتش چطوه صى هی تاضذ

تا فطشدى   (وِ تَسف ولیذ ّای تاال           ٍ پاییي         غَست هی گیشد )پس اص تٌظین ػذد هَسد ًظش 

.غذای اٍلی ضٌیذُ خَاّذ ضذ ٍ دستگاُ تِ حالت آهادگی تشای تٌظین .تغییش تاییذ ضذُ ٍ اًدام هی پزیشد

تؼذی تش هی گشدد

       واستشد ولیذ
لشاس ًذاسد  ٍ  دس حال ػولیات  (فْشست اًتخاتی   )فطشدى ایي ولیذ   دس حالیىِ  دستگاُ  دس حالت هٌَ 

.هی تاضذ،سیىل هَخَد سا لثل اص اتوام صهاى همشس خاتوِ هی دّذ ٍسیستن تِ سیىل تؼذی داخل هی ضَد

فْشست اًتخاتی لشاس داسد سیستن سا تِ یه حالت   )فطشدى ایي ولیذ دس حالی وِ دستگاُ دس حالت هٌَ 

.لثل تش هی گشداًذ

فطشدى ایي ولیذ دس حالت تٌظین پاساهتشّا  دس حالیىِ آًْا ٌَّص ؾثف ًطذُ اًذ، حالت سا تِ یه هشحلِ

. ػمة تش تشهی گشداًذ ٍ تغییشات سا اػوال ًوی وٌذ
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       واستشد ولیذ               ٍ 
، تا فطشدى ولیذّای فَق  هی تَاًیذ   (دس حالت ًوایص فْشست اًتخاتی  )تِ هٌَ داخل ضَیذ   

.پاساهتشّای تٌظین ضذُ سا هطاّذُ وٌیذ

دس ٌّگام تٌظین پاساهتشّا  تا فطشدى ایي دٍ ولیذ  هی تَاًیذ  تا افضایص یا واّص اػذاد، تغییشات الصم دس 

.پاساهتش هَسد ًظش سا تِ ٍخَد آٍسیذ

 10دس ٌّگاهیىِ غفحِ ولیذ لفل ضذُ است، تا فطشدى ّوضهاى ایي دٍ ولیذ ٍ ًگِ داضتي آًْا تِ هذت 

.ثاًیِ ، هی تَاًیذ آى سا اص حالت لفل خاسج وٌیذ

       ًحَُ تٌظین ّش پاساهتش
  تغییش دادُ ٍ صهاى ضستطَی 11:28  تِ  9:40تشای هثال  دس ًظش تگیشیذ  هی خَاّیذ ساػت خاسی سا  اص 

.تِ هشاحل صیش تَخِ فشهاییذ.  دلیمِ تغییش دّیذ15 دلیمِ تِ 10هؼىَس سا  اص 

.اگش ػالهت        سا تش سٍی غفحِ ًوایص هی تیٌیذ، حاوی اص ایٌست وِ غفحِ ولیذ لفل هی تاضذ

 ثاًیِ ًگِ داسیذ، تا سیستن اص حالت لفل خاسج ضَد   10دٍ ولیذ          ٍ          سا ّوضهاى تشای هذت 

.ٍ تِ هشحلِ تؼذ ٍاسد ضَد

ساػت لثلی ًوایص. ولیذ          سا خْت ٍسٍد تِ هٌَ فطاس دّیذ

 " : " دادُ ضذُ ٍػالهت         ٍ       سٍضي ضذُ ٍ ػالهت 

.چطوه هی صًذ

. ولیذ          سا خْت ٍسٍد تِ حالت تٌظین، هدذدا فطاس دّیذ

.اسلام ساػت ٍ ػالهت        چطوه هیضًٌذ

 ساػت 11 ساػت تِ 9ػالهت          سا هتٌاٍتا فطاس دّیذ تا ػذد 

.تثذیل ضَد   
   

            

         

1

2

3
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09 : 45

    

         

11 : 45



اسلام ساػت ثاتت ضذُ ٍ اسلام دلیمِ ٍ. ولیذ          سا فطاس دّیذ

سپس ولیذ       . ػالهت          ضشٍع تِ چطوه صدى هی وٌٌذ

. دلیمِ تثذیل ضَد28 تِ 45سا فطاس دّیذ تا ػذد 

خْت تأییذ اػذادولیذ          سا فطاس دّیذ، غذای تَلی سا 

.هیطٌَیذ ٍتواهی اػذاد ثاتت هی ضًَذ ٍ دیگش چطوه ًوی صًذ

.دستگاُ تِ حالت تٌظین تش هی گشدد

خْت دستشسی تِ سیىل هَسد ًظش ضستطَی هؼىَس ولیذّای

         یا           سا فطاسدّیذ تا ػالهت          ضشٍع تِ چطوه صدى 

.چٌاًىِ دس ضىل سوت چپ ًطاى دادُ ضذُ است. وٌذ

. ولیذ            سا فطاس دّیذ تا تِ حالت تٌظین ٍاسد ضَیذ 

ولیذ          سا فطاس .  ٍ ػالهت          چطوه هی صًٌذ10ػذد 

. تثذیل ضَد15 تِ 10دّیذ تا ػذد 

غذای تَلی هی ضٌَیذ ٍ. خْت تأییذ ولیذ            سا فطاس دّیذ

اػذاد دیگش سٍضي ٍ خاهَش ًوی ضَد ٍ سیستن تِ حالت لثل 

.تاص هی گشدد

غفحِ.    ولیذ             سا خْت تشگطتي تِ هٌَ اغلی فطاس دّیذ

ًوایص آخشیي سیىل ػولیاتی سا وِ دستگاُ دس آى حالت واس

سا (وِ دس هَسد هثال ها سیىل سشٍیس تَدُ است  )هی وشدُ 

1اگش تشای هذت . ًطاى هی دّذ ٍ هطغَل تِ اداهِ واس هی ضَد

دلیمِ تِ غفحِ ولیذ دست ًضًیذ، غفحِ ولیذ لفل ضذُ ٍ

.ػالهت         سٍضي هی ضَد

          چٌاًىِ اص دستگاُ خْت فیلتش ضٌی استفادُ هی وٌیذ، صهاى احیاء ٍ پش وي هٌثغ ًوه سا سٍی  

.غفش تٌظین وٌیذ
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      تست ٍ ساُ اًذاصی آصهایطی دستگاُ
ضایاى روش است . دستگاُ سا تش سٍی سختی گیش ًػة ًواییذٍ لَلِ وطی ّای هشتَقِ سا اًدام دّیذ

.دستگاُ هی تَاًذ تِ دٍ غَست ًػة اص تاال ٍ یا ًػة اص پْلَ تِ هٌثغ سختی گیش ًػة گشدد

.  تاص وٌیذ ، تا آب تِ داخل سیستن ٍ هٌثغ ٍاسد ضَد 1/4ضیش فلىِ اغلی ٍسٍد آب تِ سیستن سا تا 

ٌّگاهیىِ خشیاى آب هتَلف ضذ ،تِ آساهی ضیش فلىِ خشٍخی آب سا تاص وٌیذ تا َّای سیستن خاسج 

.ضَد، سپس ضیش فلىِ خشٍخی سا تثٌذیذ

.سپس ضیش فلىِ ٍسٍدی سا واهال تاص وٌیذ

دس ایي حالت تگزاسیذ آب تِ هذت .  تشسذback washولیذ             سا چٌذ تاس فطاس دّیذ تا تِ حالت 

. دلیمِ اص هسیش فاؾالب خاسج گشدد4 یا 

هٌثغ ًوه سا اص آب پش وشدُ ٍ آًشا اص همذاس وافی ًوه پش وٌیذ، سپس ًوه سا دس حذ اًىاى دس آى 

.حل ًواییذ

تگزاسیذ تا واهال آب هٌثغ .تشسذ ( Regeneration )ولیذ              سا چٌذ تاس تفطاسیذ تا تِ حالت احیا 

. ًوه هىیذُ ضَد

ٍاسد ضذُ ٍ هٌثغ     ( Brine Refill  )ولیذ              سا فطاس دّیذ  تا تِ حالت پش وشدى هٌثغ آب ًوه  

. آب ًوه تا حذ هَسد ًیاص پش ضَد

ٍاسد ضَد اخاصُ دّیذ تشای هذتی  ( Fast Rinse )ولیذ              سا تفطاسیذ تا تِ حالت ضستطَی سشیغ 

.ایي سیىل ًیض تِ غَست آصهایطی واس وٌذ

اص آب ًوًَِ تشداسی وٌیذ، اگش ویفیت آب هكلَب تَدُ  ولیذ              سا فطاس دّیذتا دستگاُ تِ حالت 

.تشگشدد ( In serve )سشٍیس 

.تش هی گشدد ( In serve )تا فطشدى ولیذ             سیستن تِ حالت سشٍیس 

.دستگاُ آهادُ ػولىشد خَدواس است. پاساهتشّای هَسد ًظش سا قثك دستَسػولىشد دستگاُ، تٌظین ًواییذ

1
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      ساٌّوای تؼویش ًٍگْذاسی دستگاُ
      لسوت هىاًیىی دستگاُ

حل ساُدالیل نقص یا مشکل به وجود آمده

.ضیش هسیش گزس فشػی تاص تاضذ - 1

(by pass) 

.هٌثغ ًوه تذٍى ًوه هاًذُ تاضذ - 2

سیستن هىص آب ًوه هسذٍد ضذُ  - 3

.تاضذ

.آب وافی دس هٌثغ ًثاضذ - 4

ًطت آب اص لَلِ هشوضی داخل هٌثغ،   - 5

هخلَـ ضذى آب خام ٍسٍدی ٍ آب 

دس سختی گیشّایی ) تػفیِ ضذُ خشٍخی 

وِ اص سیستن لَلِ هشوضی تِ 

.خای ًاصل استفادُ هی ضَد

ًطت آب دس داخل ضیش ٍ هخلَـ  - 6

ضذى آب خام ٍ آب تػفیِ ضذُ

. ضیش گزس فشػی سا تثٌذیذ  - 1

(by pass)

اقویٌاى حاغل وٌیذ وِ سٌگ ًوه  - 2

.دس هٌثغ ٍخَد داسد

.ًاصل هىص آب ًن سا تؼَیؽ وٌیذ - 3

صهاى پشوشدى هٌثؼأتٌوه سا چه  - 4

.وٌیذ

اص ػذم ضىستگی لَلِ هشوضیی یا   - 5

سالهت اٍسیٌگ هشوضی ٍ سالهت آب 

پخص وي ٍ آب خوغ وي هشوضی 

.اقویٌاى حاغل وٌیذ

تذًِ داخل ضیش سا چه وشدُ دس  - 6

تایذ . غَست ًیاص ، تؼویش یا تؼَیؽ وٌیذ

ایي ػولیات ّوگی تَسف واسضٌاساى یا 

.   ًوایٌذگاى ضشوت غَست گیشد

Runxin

آب سخت اصخشٍخی  خشٍج

دستگاُ

لَلِ آب خام ٍسٍدی تِ سختی گیش  - 1

تش اثش ٍسٍد اخشام خاسخی یا  لكؼات 

. دیگش هسذٍد ضذُ تاضذ

هدشای دستگاُ یا لَلِ هشوضی سختی  - 2

.گیش هسذٍد ضذُ تاضذ

هسیش لَلِ وطی سا تاص تیٌی ٍ تویض  - 1

.وٌیذ

ضیش سا تشسسی ٍ تویض وشدُ ٍ اص  - 2

تویضی لَلِ هشوضی سختی گیش ٍ ًاصلْا  

.اقویٌاى حاغل وٌیذ

فطاس سیستن افت

ًمع سیستن آب پخص وي یا آب  - 1

خوغ وي داخل دستگاُ سختی گیش

ّوِ آب خوغ وي ٍ آب پخص وي   - 1

ّای هتػل وٌٌذُ آًْا تِ  ّا ٍ هسیش

.دستگاُ ٍ هٌثغ سا چه وٌیذ

اقویٌاى حاغل وٌیذ وِ سیستن   - 2

.داسای َّا ًیست

سصیي اص هدشای فاؾالب خشٍج



دسهَاسد صیشحتوا دستگاُ سا خْت تؼویش یا تؼَیؽ لكؼات تِ ًوایٌذگی ّای :       لسوت وٌتشلی دستگاُ 
. تحَیل دّیذRunxinهداص ضشوت 

.فطاس ٍسٍدی تسیاس ون تاضذ  - 1

تاس  4تا  1/5فطاس ایذُ آل دستگاُ حذٍد ) 

.(هی تاضذ

لَلِ اتػال هٌیغ ًوه تِ دستگاُ  - 2

.هسذٍد ضذُ تاضذ

ًطتی دس لَلِ هىص آب ًوه ٍخَد  - 3

.داضتِ تاضذ

هىاًیضم ًاصل هىص دستگاُ غذهِ  - 4

.دیذُ یا هسذٍد ضذُ تاضذ

ًطتی آب دس اخل تذًِ ضیش ٍخَد  - 5

. داضتِ تاضذ

 1/5)سا تا حذ هٌاسة تاال تثشیذ  فطاس - 1

( تاس 4تا 

پس اص تشسسی لَلِ ّش گًَِ اًسذاد   - 2

.سا تشقشف وٌیذ

دس غَست ٍخَد ّش گًَِ ًطتی آًشا  - 3

.تشقشف وٌیذ

ًاصل هخشٍقی ضىل سیستن هىص سا  - 4

.تؼَیؽ یاهدشای هىص سا تویض وٌیذ

تذًِ داخلی دستگاُ تاصتیٌی ٍ خْت  - 5

   Runxinتؼویش یا تؼَیؽ تِ ًوایٌذگی 

ّای هداص ضشوت  -

.تحَیل گشدد

ػذم هىص آب ًوه یا

خشٍج هستوش آب اصضلٌگ آب 

ًوه دس سیىل احیا

   43دلیل ایي ًمع ضواسُ )

.(تاضذهی

صهاى هىص آب ًوه تٌظین ًطذُ  - 1

.تاضذ

سیتن هىص آب ًوه هسذٍد  - 2

.یاداسای ًمع هی تاضذ

صهاى تٌذی هٌثغ پش وي  دس ٌّگام   - 1

.ًوه دلت تِ ػول آیذ

سیستن وص آب ًوه دس داخل    - 2

دستگاُ ٍ هسیش آى چه ضذُ ٍ دس 

.غَست ًیاص تؼویش گشدد

همذاس آب ًوه دس هٌثغ آب ًوه 

هؼوَل است ٍیا سشسیض  تیص اصحذ

.هی گشدًذ

دس غَست ػذم لكغ دستگاُ، داخل   - 1

.دستگاُ آب تٌذی ًوی تاضذ

تذًِ  داخلی  دستگاُ  تاصتیٌی  ٍ   - 1

تؼَیؽ تِ ًوایٌذگیْای    خْت تؼویش یا

.تحَیل گشدد Runxin  هداص ضشوت

آب تِ غَست هستوش اص  خشٍج

هدشای تخلیِ فاؾالب

.تشق دستگاُ لكغ ضذُ تاضذ  - 1

سیستن وٌتشل دستگاُ خشاب ضذُ  - 2

.تاضذ

.چشخ دًذُ داخلی لفل ضذُ تاضذ - 3

.تشق دستگاُ سا هدذدا ٍغل وٌیذ - 1

خْت تؼویش یا تؼَیؽ تِ  - 2 Runxin 

ًوایٌذگیْای هداص ضشوت 

.تحَیل گشدد

دس یه سیىل لفل ضذُ  سیستن

.تاضذ



       تا اهیذ تِ سؾایت ضوا هطتشی گشاهی

             Runxin Co. 

هذاس غفحِ ًوایص یا خف تاهیي  - 1

وٌٌذُ تشق هذاس وٌتشلی غذهِ دیذُ 

.است

.هذاس اغلی وٌتشلی غذهِ دیذُ است - 2

تؼَیؽ سیستن ّای تاهیي وٌٌذُ تشق - 1

غفحِ وٌتشلی داخلی تؼَیؽ - 2

توام اػذاد ٍ اضىال غفحِ  - 1

.ًوایص سٍضي هی تاضٌذ

حل ساُدالیل نقص یا مشکل به وجود آمده

خف استثاقی تشق هذاس اغلی وٌتشلی  -  1

.غذهِ دیذُ تاضذ

.هذاس غفحِ ًوایص غذهِ دیذُ تاضذ - 2

تؼَیؽ سیستن ّای تاهیي وٌٌذُ تشق - 1 

غفحِ وٌتشلی داخلی تؼَیؽ - 2

ّیچ ػالهت یا ػذدی سٍی  - 2

.غفحِ ًوایص ًوایاى ًویگشدد

هذاس فشهاى یا خف تاهیي وٌٌذُ تشق  - 1

.تَسد اغلی خشاب است

.خف تاهیي وٌٌذُ تایذ تؼَیؽ گشدد - 1

.تَسد الىتشًٍیىی تایذ تؼَیؽ گشدد - 2

E1تٌْا حشف

غفحِ ًوایص دیذُ  سٍی

.هی ضَد

لكؼات هذاس فشهاى تَسد اغلی خشاب  - 1

.است
.تَسد الىتشًٍیىی تایذ تؼَیؽ گشدد - 1

E2تٌْا حشف

غفحِ ًوایص دیذُ  سٍی

.هی ضَد

واست حافظِ سیستن غذهِ دیذُ  - 1

.است
.تَسد الىتشًٍیىی تایذ تؼَیؽ گشدد - 1

E4 - E3  تٌْا حشف

غفحِ ًوایص دیذُ  سٍی

.هی ضَد

اص خشیذ ضوا ؾوي تطىش هدذد
اص ّشگًَِ هطاٍسُ ٍ ساٌّوایی  خَاّطوٌذ است خْت تْتشیي تْشُ تشداسی اص دستگاُ،

.گشفتي اص هتخػػیي اهتٌاع ًَسصیذ

ّوچٌیي ضوا هی تَاًیذ، چٌذساِّ ًیوِ اتَهاتیه دستی سختی گیش ٍ چٌذساِّ ّای فیلتش 

.ضٌی یا دیاتَهیه سا ًیض اص ایي ضشوت تْیِ فشهاییذ


