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مشتری گرامی ،بابت انتخاب اين محصول  Atlas Filtriکه ساخت ايتاليا می باشد از شما سپاسگزاريم.

دستورالعمل ھای کلی نحوه استفاده
 فقط برای فيلتر کردن آب با  pHبين  ٦.٥تا  ٩.٥استفاده کنيد .اگر  pHآب پايين تر يا باالتر از محدوده بود ،فقط از جايگاه ھائی استفاده کنيد که عالمت PP)پلی پروپيلن خالص( دارند.
 در صورت فيلتر کردن آب شرب ،بدون اجرای عمليات ضدعفونی قبل و يا بعد از فيلتر ،با آب غيرمطمئن يا آبی که کيفيت آن مشخص نيست استفاده نکنيد. در برابر نور محافظت کنيد ،فقط مدل ھائی که دارای کاسه غيرشفاف بوده و با عالمت  ABيا  BWمشخص شده اند را در زير نور مستقيم نصب کنيد. با نصب يک شير يکطرفه در برابر جريان برگشتی محافظت کنيد. رگوالتور کنترل فشار برای محافظت از شما ھنگامی که فشار از حد ذکر شده روی برچسب کاال باالتر رود. با نصب تجھيزات ضد ضربه قوچ )منبع انبساط( در برابر ضربه قوچ محافظت کنيد .برای آگاھی از تجھيزات قابل استفاده به نقشه آرايش نصب )شکل (Cرجوع کنيد.
 در مجاورت تجھيزات برقی نصب نکنيد.ھشدار
 شرايط کاری را مطابق با آنچه در برچسب نصب شده روی دستگاه مشخص شده است رعايت کنيد. اگر برچسب دستکاری شده است ،آسيب ديده ،خوانا نيست و يا در جای خود قرار ندارد از نصب کردن خودداری کرده و با فروشنده  Atlas Filtriخود تماسبگيريد.

دستورالعمل ھای نصب
ھشدار
 پيش از نصب،محفظه)ھوزينگ( حلقه چنبری واقع در باالی مخزن را با دقت روغن کاری کنيد .از فروشنده کاال روغن لوبريکيت را دريافت کنيد. قبل از نصب ،بررسی کرده و مطمئن شويد که سيستم ھيدروليک مطابق با قوانين و مقررات فنی جاری نصب و راه اندازی شده باشد. دستگاه ھا را در اتاق ھای محفوظ و بدور از شرايط يخ زدگی و گرمای بيش از حد نصب کنيد.به شکل ھا رجوع کنيد:
 Aدرزگير متناسب و اتصاالت متناسب )بسته به مدل(.
 Bنمايش جھت ھای  IN-OUTو محل شير ھواگيری ) (VVدر مدل ھای مختلف.
 Cنقشه آرايش نصب:
 .١لوله ھای اصلی آب شھری |  .٢شير يکطرفه |  .٣کاھنده فشار |  .٤بای پس |  .٥تجھيزات ضد ضربه قوچ )منبع انبساط( – برای آگاھی از حجم
مناسب تجھيزات ) (Vبسته به قطر لوله کشی ) (Øبه جدول مراجعه کنيد |  .٦واحد فيلتراسيون برای ھر مدل |  .٧ساير تجھيزات کمکی
 نصب فشارسنج ھا و/يا کيت تخليه برای مدل ھای دارای آن لوازم جانبی :مدل ھای ) Mدارای فشارسنج( ) Sدارای کيت تخليه( و ) SMدارای کيت تخليهو فشارسنج(
* فشارسنج ھا :مقداری نوار آب بندی دور رزوه فشارسنج بسته و آنھا را محکم اما بدون سفت کردن بيش از حد روی درگاه ھای رزوه دار ”١/٨
باالی کلگی پيچ کنيد؛ در زمان راه اندازی محصول ،در صورت نشت آب مقداری نوار آب بندی بيشتر پيچيده و/يا سفت تر پيچ کنيد .در مورد مدل
ھای ) Kبدنه با کلگی برنجی( درپوش ھای واقع در باالی کلگی را باز کرده و فشارسنج ھا را طبق روال فوق پيچ کنيد .برای محصوالت دارای
پالگ )پيچ( مربوط به مانومتر :پالگھا را )به ھمراه حلقھھای چنبری موجود( محکم پيچ کنيد.
* کيت تخليه :نوک پالستيکی با اورينگ را در درگاه رزوه دار برای تخليه در زير بدنه پيچ کنيد ،شير توپی را روی نوک پيچ کرده و مطمئن شويد که
واشر شير در جای خود باشد ،سپس شير توپی را در قيف تخليه يا شلنگ نگھدار پالستيکی پيچ کرده و مطمئن شويد که واشر در جای خود باشد.
برای محصوالتی که پالگ تخليه دارند :پالگ را محکم پيچ کنيد.

نصب و راه اندازی
 لوله ھای اصلی آب را ببنديد. با استفاده از براکت ھای ديواری اصل بعنوان حائل و تکيه گاه از بروز کليه انواع تنش ھا جلوگيری کنيد )اگر لوازم اصل ضميمه نبودند از فروشنده بخواھيدآنھا را به شما بدھد( به استثنای جايگاه ھای دارای عالمت DP DS.
 نصب بای پس توصيه می شود. ورودی را به آن سمت از دستگاه که عالمت  INدارد و خروجی را به آن سمت از دستگاه که عالمت  OUTدارد وصل کنيد. با اتصاالت استوانه ای )موازی( ) (BSP - ISO ٢٢٨و ترجيحًا شلنگ ھای منعطف به لوله ھا وصل کنيد. فقط در صورتی به اتصاالت با قطر باريک شونده )مخروطی( ) (ANSI/ASME B١.٢٠.١وصل کنيد که دستگاه در کلگی خود دارای عالمت  NPTباشد،ترجيحًا از شلنگ ھای منعطف استفاده کنيد.
 برای درزگيری اتصال ھا فقط از نوار درزگيری استفاده کنيد. اگر دستگاه بدون کارتريج/ھا ارائه شده است ،کاسه جايگاه را از کلگی دستگاه باز کرده و کارتريج/ھا را قرار دھيد ،او-رينگ را با روانساز اصل LubriKitروانکاری کرده و سپس کاسه را به کلگی پيچ کرده و با آچارھای اصل محکم کنيد )اگر لوازم اصل ضميمه نبودند از فروشنده بخواھيد آنھا را به شما بدھد(.
 لوله ھای اصلی آب را باز کنيد. شير ھواگيری را باز کرده و منتظر شويد تا ھوا تخليه شود ،سپس شير ھواگيری را دوباره در جای خود بسته و محکم کنيد.ھشدار
از عدم نشت آب اطمينان حاصل کرده و اتصال َسری مخزن و تانک مخزن را حتمًا کنترل کنيد .تا  ۴٨ساعت پس از نصب و به کاراندازی ،اتصال را چک کرده
و از عدم نشت آب اطمينان حاصل کنيد.در صورت نشت ،ھوزينگ را باز کرده و حلقه چنبری را تعويض کنيد ،پيش از تعويض حتمًا ھوزينگ را با روغن
لوبريکيت اوريجينال روغن کاری کنيد ،دوباره َسری را به تانک وصل کرده و کنترل نشتی را مثل قبل تکرار کنيد .حلقه چنبری ،لوبريکيت اوريجينال و مابقی
قطعات يدکی را از فروشنده کاال دريافت کنيد.
> نکته :بعد از نصب و پيش از استفاده ،يک مصرف کننده )شير( آب را در پايين دست دستگاه نصب شده به آرامی باز کنيد و اجازه دھيد آب برای حداقل ٥
دقيقه جريان يابد.

نگھداری
 جايگاه را در فواصل دوره ای منظم با آب سرد و يک اسفنج نرم تميز کنيد .کاسه جايگاه را حداقل ھر  ٥سال يکبار تعويض کنيد. کارتريج يا شارژ کرده و يا کارتريج را با توجه به جھت نشان داده شده در بسته بندی/بروشور/برچسب يدکی آن تميز کنيد. اگر برای مدت طوالنی استفاده نمی کنيد :کارتريج يا را برداريد .ھنگام شروع دوباره استفاده :از يک کارتريج جديد يا استفاده.ھشدار
برای راه اندازی دوباره پس از ھر چک آپ و يا تعمير ،وقتی که َسری از مخزن باز شده است و پيش ازاتصال آن ھا ،حلقه ی چنبری را تعويض کرده
وھوزينگ را با روغن لوبريکيت اوريجينال روغن کاری کنيد .از عدم نشت آب اطمينان حاصل کرده و اتصال َسری مخزن و تانک مخزن را حتمًا کنترل
کنيد .تا  ۴٨ساعت پس از نصب و به کاراندازی ،اتصال را چک کرده و از عدم نشت آب اطمينان حاصل کنيد.در صورت نشت ،ھوزينگ را باز کرده
و حلقه چنبری را تعويض کنيد ،پيش از تعويض حتمًا ھوزينگ را با روغن لوبريکيت اوريجينال روغن کاری کنيد ،دوباره َسری را به تانک وصل کرده
و کنترل نشتی را مثل قبل تکرار کنيد .حتمًا از حلقه چنبری اتلس فيلتری استفاده کنيد در غير اين صورت گارانتی به محصول شما تعلق نمی گيرد .حلقه
چنبری ،لوبريکيت اوريجينال و مابقی قطعات يدکی را از فروشنده کاال دريافت کنيد.
< نکته :بعد از انجام کارھای نگھداری و پيش از استفاده ،يک مصرف کننده )شير( آب را در پايين دست دستگاه نصب شده به آرامی باز کنيد و اجازه دھيد آب
برای حداقل  ٥دقيقه جريان يابد.

تعويض کارتريج فيلتر
قوانين و مقررات جاری در خصوص نحوه دور انداختن کارتريج ھا را رعايت کنيد.
 .١لوله ھای اصلی آب را قبل از باز کردن جايگاه ببنديد.
 .٢با باز کردن شير ھواگيری فشار دستگاه را آزاد کنيد.
 .٣با باز کردن کاسه از کلگی ،جايگاه را باز کنيد.
 .٤کارتريج مصرف شده را برداريد.
 .٥جايگاه فيلتر را با آب سرد و يک اسفنج نرم تميز کنيد.
 .٦لفاف بسته بندی کارتريج جديد را باز کرده و لفاف بسته بندی را دور بيندازيد .بروشور/برچسب را با دقت مطالعه کرده و آنرا برای مراجعات آتی نگھداريد.
 .٧کارتريج جديد را قرار داده و آنرا در جايگاه بگذاريد.
 .٨او-رينگ را با روانساز اصل  LubriKitروانکاری کرده يا يک او-رينگ جديد بجای آن قرار دھيد )اگر لوازم اصل ضميمه نبودند از فروشنده بخواھيد
آنھا را به شما بدھد(.
 .٩کاسه جايگاه را با استفاده از آچارھای اصل به کلگی جايگاه محکم کنيد .بيش از حد سفت نکنيد.
 .١٠لوله ھای اصلی آب را باز کنيد.
 .١١منتظر شويد تا ھوا از شير ھواگيری تخليه شود ،سپس شير ھواگيری را دوباره در جای خود بسته و محکم کنيد.
< نکته :بعد از اين کار و پيش از استفاده ،يک مصرف کننده )شير( آب را در پايين دست دستگاه نصب شده به آرامی باز کنيد و اجازه دھيد آب برای حداقل
 ٥دقيقه جريان يابد.
توجه :استفاده کردن از کارتريج ھا متفاوت با انواع اصل  Atlas Filtriضمانت را باطل خواھد کرد –
کارتريج ھا اصل را از فروشنده خود بخواھيد .مجموعه متنوعی از کارتريج ھای فيلتر اصل  www.atlasﬁltri.comموجود می باشند
توجه :فيلم ھای راھنما جھت آسان شدن نصب و کارھای نگھداری در  www.atlasﬁltri.comموجود می باشد

ضمانت ھا
 برای شناسائی دستگاه ،برچسب موجود روی بسته بندی را نگھداريد. برای کشورھای عضو اتحاديه اروپا ) ،(UEشرايط و مقررات ضمانت مطابق با مصوبات  CE/٤٤/١٩٩٩و  UE/٨٣/٢٠١١می باشد .برای کشورھایخارج از اتحاديه اروپا ) ،(UEدستگاه دارای يک ضمانت محدود  ١٢ماھه از تاريخ خريد درج شده روی رسيد عادی می باشد .تعھد  Atlas Filtri srlمحدود
به تعويض جايگاه ھائی است که معيوب بودن آنھا به اثبات رسيده باشد ،و ھزينه حمل ،نيروی کار جھت نصب و يا ساير مخارج تعميراتی را شامل نمی شود.
ھيچ ضمانتی برای عملکرد فيلتراسيون و يا رسوب زدائی موجود نيست چون که بسته به شرايط آب محلی و مصرف آب متغير ھستند.
در صورت بروز ھرگونه اختالف Atlas Filtri srl ،دادگاه پادووا را بعنوان حوزه رسيدگی کننده واجد شرايط انتخاب کرده و قوانين و مقررات کشور ايتاليا
حاکم خواھند بود.

