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 خانگی آب تصفیه دستگاه مخزن با آشنایی

عموما به شکل یک استوانه است که هر دو سمت آن  مخزن دستگاه تصفیه آب

پلمپ گردیده است. برخالف مخازن آب عمومی، مخزن دستگاه آب بسته شده و 

بخش مختلف وجود  2فشار باشد. بنابراین درون مخزن تصفیه کن حتما باید تحت 

دارد. بخشی برای ذخیره سازی آب تصفیه شده و بخشی برای قرار گرفتن هوای 

 .فشرده

 

در اغلب موارد یک دیافراگم با قابلیت انعطاف باال، وظیفه جداسازی دو بخش 

مختلف مخزن را به عهده دارد. هوای فشرده در بخش پایینی قرار دارد و آب در 
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مخازن دیافراگمی عملکرد بهتری دارند. زیرا سطح تماس آب  د.باال جمع می شو

 .اگم کمتر است و این باعث سالمت آب می شودبا پرده دیافر

اما در برخی نمونه های مخزن دستگاه تصفیه آب ، به جای دیافراگم از تیوپ 

استفاده می شود. در این نمونه ها اغلب آب را درون تیوب وارد کرده و هوا در 

اطراف تیوب فشرده می شود. البته ممکن است هوا درون تیوپ و آب در اطراف 

در مخازن دارای تیوب سطح تماس آب با الستیک بیشتر شده و اگر  .یرندقرار گ

تصویر  .تیوپ کیفیت مناسبی نداشته باشد، موجب طعم دار شدن آب می شود

 .زیر یک نمونه مخزن شفاف دستگاه تصفیه آب را نشان می دهد
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در برخی نمونه ها، مخزن تصفیه آب دارای تیوپ قابل تعویض هستند. این مساله 

بت تلقی شود. زیرا باعث می شود بتوانید در زمانهای میتواند به عنوان یک نکته مث

ساله تیوپ را تعویض کرده و مطمئن شوید کیفیت آب ذخیره شده تحت  3-4

 .تاثیر عمر مخزن قرار نمی گیرد

مخزن تصفیه آب در بخش پایین )بخشی که هوای فشرده در آن وجود دارد( 

مجهز به یک شیر تنظیم هوا است. شیر هوا این امکان را فراهم میکند که بتوانید 

 .فشار باد مخزن را تغییر دهید

با افزایش فشار باد در مخزن تصفیه آب ، حجم آب ذخیره شده کم شده ولی 

 .شتر می شودسرعت و فشار آب خروجی بی

با کاهش فشار باد در مخزن تصفیه آب ، حجم آب ذخیره شده بیشتر شده ولی 

 .سرعت و فشار آب خروجی کمتر می شود

میزان مجاز فشار باد در هر مخزن تصفیه آب متفاوت است و با توجه به ظرفیت 

 شیر و جنس مخزن و ... توسط کارخانه سازنده مشخص می شود. تصویر زیر

)محل تنظیم باد مخزن( که در قسمت پایین مخزن تعبیه شده را  هوا تنظیم

 .نشان می دهد
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مخزن تصفیه آب در بخش باال مجهز به شیر آب است. شیر مخزن دو منظوره 

بوده و می تواند مسیر ورود یا خروج آب به مخزن را باز کرده یا ببندد. البته روی 

به طور جداگانه باید تهیه و  شیر مخزن مخزن تنها محل نصب شیر تعبیه شده و

 نصب گردد.

اند انواع مختلفی داشته باشد )رزوه از بیرون یا داخل( ولی رزوه شیر مخزن میتو 

 .اینچ است 4/1در اکثر موارد اندازه آنها استاندارد بوده و 
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مخزن تصفیه آب ممکن است دارای پایه نگه دارنده جدا باشد و یا پایه روی بدنه 

مخزن تعبیه شده باشد. البته نحوه قرارگیری مخزن زیاد اهمیت ندارد و حتی 

باید بسیار مراقب بود که صدمه  مخزن در حالت خوابیده نیز کار می کند. منتها

ای به شیر مخزن وارد نشود. در غیر اینصورت باعث خروج حجم زیادی از آب 

 .خواهد شد
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مخزن تصفیه آب در اغلب موارد مات است. مات بودن مخزن به این دلیل است 

که از رشد باکتری ها، قارچ و جلبک جلوگیری شود. با این حال برخی نمونه های 

 .نیز وجود دارند مخزن شفاف

جنس بدنه مخزن تصفیه آب می تواند از فلز و یا پالستیک باشد. در برخی موارد 

شوند. پالستیک  مخازن از جنس پالستیک دارای استاندارد خوراکی تهیه می

استفاده شده باید بسیار مقاوم به فشار بوده و طعم و مزه آب را تغییر ندهد. نمونه 
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ه فلزی هستند. عموما این فلز استیل ضد زنگ است. های حرفه ای تر دارای بدن

ه یممکن است پوشش داخلی مخزن استیل بوده و الیه بیرونی مخزن با یک ال

عموما مخزن های تصفیه آب ، بهتر است  .داضافی الستیکی پوشیده شده باش

 .پوشش داخلی ضد باکتری و ضد جلبک داشته باشند

گالن برای مصارف  5تا  1ی است و عموما بین مخزن تصفیه آب دارای اندازه مختلف

 .خانگی طراحی و تولید می شود

تلگرام  شماره در صورت هرگونه سوال و یا سفارش تلفنی می توانید از طریق

 با info@wfiltration.com  ایمیل و یا 71121412377  تصفیه آب

  .کارشناسان تصفیه آب بهاب در ارتباط باشید

 .برای کسب اطالعات بیشتر پیشنهاد می شود مقاالت زیر را مطالعه نمایید

 مخزن دستگاه تصفیه آب چگونه کار می کند

 مخزن تصفیه آب چیست و چه کاربردی دارد

 زمان تعویض مخزن دستگاه تصفیه آب

 شستشوی مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی
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