
 

 

 نویسنده: مصطفی گردان                                          کند می کار چگونه آب تصفیه دستگاه مخزن                                                  8از  1صفحه 
info@wfiltration.com 

 اهاببِ واتصفیه آب وهسیستم های 
 تالیف و آموزش گروه

B EH A A B  
     Water purification systems 
     www.wfiltration.com 

 کند می کار چگونه آب تصفیه دستگاه مخزن

 ،شد رهاشا آشنایی با مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی همقال در که همانگونه

 شیر عموما. است آب خروج و ورود جهت شیر یک دارای سازی ذخیره مخزن

 .دارد بسته یا باز حالت 2 و گرفته قرار مخزن باالیی بخش در مخزن

اینچ با دستگاه ارتباط  ۴/1توسط یک شلنگ خانگی با قطر  مخزن تصفیه آب 

این شلنگ می تواند آب تصفیه شده را وارد مخزن کرده و در صورت نیاز   دارد.

  ر دهد.آب را از مخزن خارج کرده و در اختیار مصرف کننده قرا

 .را نشان می دهد شیر مخزن دستگاه تصفیه آب زیر تصویر
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 : چنانچه برای شما هم این سواالت پیش آمده که 

 نقش مخزن ذخیره سازی چیست؟

 آیا مخزن برای هر دستگاهی الزم است؟

 مخزن تصفیه آب چه مزایا و چه معایبی دارد؟

را مطالعه  مخزن تصفیه آب چیست و چه کاربردی دارد پیشنهاد می شود مقاله

 .کنید

  

 : محل قرار گیری مخزن در دستگاه تصفیه آب و علت آن

خروجی از بخش تصفیه شده  تعبیه شود. آب فیلتر ممبران مخزن باید بعد از

آب  هفیلتر ممبران، بدون اینکه وارد فیلتر دیگری شود، مستقیما به مخزن تصفی

اینچ(  1/۴قطر  )میلیمتری 6 شلنگ تصفیه آب هدایت می شود. اینکار توسط

هرگز نباید اجازه داد آب غیر تصفیه شده و یا آبی که به هر   .دگیر انجام می

  .ددلیل سختی آن باالست یا آلودگی میکروبی دارد، وارد مخزن ذخیره سازی شو
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بعد از فیلتر ممبران و قبل از مخزن  فیلتر تصفیه آب  بنابراین نصب هر نوع 

 د مستقیما وارد مخزن شده و ذخیرهآب خالص تصفیه شده بای اشتباه است.

درون آن نصب  Membrane تصویر زیر یک محفظه ممبران را که فیلترگردد.

می شود و آب تصفیه شده را مستقیم به مخزن ذخیره سازی منتقل می کند، 

 .نشان می دهد

 

از آنجایی که مسیر ورود و خروج آب یکی است، باید یک انشعاب در مسیر 

 انتهایی شلنگ مخزن ایجاد کرد و مسیری را برای هدایت به سمت فیلتر آب

 . نمود تعبیه

. میشود  انجام سر رزوه از کنار 1سه راه  اتصال تصفیه آب توسط عموما کار این

نگ خروجی آب تصفیه وصل شده و شل فیلتر پست کربن ورودی به راه سه این

 شلنگ مخزن به سمت دیگر آن وصل مین به یک سمت آن و یاز فیلتر ممبر

  شود.
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در تصویر زیر نشان داده شده  کنار از رزوه سر یک راه سه اتصال مختلف زوایای

 .است

 

استفاده  زانو ممبران سوپاپدار باید از اتصال محفظه ممبران روی مجرای خروج

کرد تا اجازه برگشت آب از مخزن داده نشود. این کار را می توان با یک رابط 

 در شلنگ یک طرفه نیز انجام داد. زوایای مختلف اتصال رابط شلنگ یک طرفه

 .است شده داده نشان زیر تصویر
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 :مسیر ایجاد می شود 3به این ترتیب 

 مسیر یک طرفه خروجی فیلتر ممبران

 ه مخزن تا فیلتر پست کربنمسیر دوطرف

 مسیر یک طرفه فیلتر پست کربن تا خروجی شیر برداشت آب

 سوییچ یک ، نیاز است تصفیه آبدستگاه تا مخزن  ناممبرفیلتر در مسیر 

ressureHigh P  نصب شود تا پس از پر شدن  سوئیچ فشار باال تصفیه آبیا

 .مخزن، تولید آب را متوقف کند

  

 نحوه عملکرد مخزن تصفیه آب

در ابتدای امر که مخزن خالی است، آب تولید شده توسط فیلتر ممبران ، از 

باز باشد، آب مستقیما  شیر تصفیه آب شلنگ خارج میشود. در صورتیکه مسیر

به سمت خارج هدایت شده و وارد مخزن نمی شود. زیرا مخزن بدلیل تحت 

 .فشار بودن، از ورود آب جلوگیری می کند
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تا زمانی که شیر برداشت آب باز باشد، آبی وارد مخزن نخواهد شد. اگر شیر 

ر ممبرین به سمت مخزن هدایت می برداشت بسته باشد، آب تصفیه شده از فیلت

شود. هر چه حجم آب مخزن بیشتر شود، فشار وارد شده به آب ذخیره شده 

 .بیشتر خواهد شد

تولید آب تا زمانی ادامه می یابد که فشار آب ذخیره شده در مخزن به اندازه ای 

بشود. با عمل کردن سوییچ  سوییچ های پر شر زیاد شود که باعث عمل کردن

و شیر برقی  پمپ تصفیه آب و شده قطع کن تصفیه اال، برق دستگاه آبفشار ب

خاموش می شوند. بدین ترتیب تولید آب نیز متوقف خواهد شد. تصویر زیر 

 .را نشان می دهد High Pressure سوئیچ
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 سوییچ فشار باال باید به گونه نمایا ه سوییچ های پر شر نکته مهم این است که

ای تنظیم شده باشد که پس از ذخیره بخش مناسبی از آب، عمل کرده و 

خراب باشد و  High Pressureیچ فشار باال ئاگر سو . موجب توقف تولید شود

 سیستم کند، قطع مخزن کردن پر از پس را آب تصفیه نتواند برق دستگاه

 مشکل دچار یا و بترکد آب سازی ذخیره مخزن که زمانی تا کرده کار یکسره

 فاضالب به دائما آب و نشده متوقف تولید عمل است ممکن گاهی حتی. شود

 .راب کندخ نیز را ممبران فیلتر و رفته

  

اگر سوییچ فشار باال روی عدد مناسبی تنظیم نشده باشد نیز ممکن است ایجاد 

 :مشکل شود

اگر سوییچ های پر شر روی فشار کمی تنظیم شود، میزان آب ذخیره شده در 

 .مخزن کم خواهد بود

اگر سوییچ روی فشار باال تنظیم شود، حجم آب مخزن بیش از حد می شود و به 

 .مخزن فشار وارد می شود
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نکته مهم دیگر کنترل خروجی آب تصفیه شده ممبران است. اگر زانو ممبران 

سوپاپدار و یا شیر یک طرفه برای ممبران نصب نشود، با افزایش فشار در مخزن 

 را ممبران فیلتر و برگشته اخل محفظه ممبرانتصفیه آب، ممکن است آب به د

 .کند خراب

تلگرام  شماره طریق ارش تلفنی می توانید ازل و یا سفدر صورت هرگونه سوا 

با  info@wfiltration.com و یا ایمیل 71121۴18377  تصفیه آب

 .کارشناسان تصفیه آب بهاب در ارتباط باشید

روی لینک قبل  زمان تعویض مخزن دستگاه تصفیه آب برای مشاهده مقاله 

 .کلیک نمایید

روی لینک قبل  ستشوی مخزن دستگاه تصفیه آب خانگیش برای مطالعه مقاله

 .کلیک نمایید

   

*** 
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