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 های  قابل استفاده برای مدل
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D 400 RE 

D 310 RE 
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 دقیق، ساده و  قابل اطمینان

کند. آب پمپ  فشار آب به عنوان مولد قدرت عمل می از پمپ دوساترون با استفاده با نصب مستقیم در خط آب،

مورد نظر با آب مخلوط  مادهدر داخل پمپ دوساترون،  ماده را بردارد.تا درصد مورد نیاز از  کند میدوساترون فعال 

مستقیم و بدون توجه  ماده افزودنی به صورتدهد. دوز  فشار آب محلول را به سمت پائین دست حرکت می شود.  می

 شود.   به تغییرات جریان یا فشار با حجم آب وارد شده به پمپ تنظیم می

 
 نصب

باید به تنظیمات و اقدامات مربوطه برای  ع آب عمومی و یا منبع آب اختصاصیدر صورت نصب پمپ دوساترون به منب

محافظت از منبع آب )یعنی جلوگیری از برگشت جریان( توجه کرد. در صورتی که خروجی دوساترون )پائین دست 

ریسک برگشت جریان وجود دارد. در این حالت نصب یک چک ولو )شیر  ،جریان( دارای ارتفاعی باالتر از پمپ است

 شود.  صیه میبررسی( در پائین دست تو

پمپ دوساترون را دقیقا بر روی محفظه اسید نصب نکرده و آن را از تماس احتمالی با محصوالت خورنده محافظت 

 کنید. از پمپ دوساترون در برابر انجماد با تخلیه آن محافظت کرده و آن را در مجاورت منابع گرما قرار ندهید. 

 (.رار ندهید )ریسک سیفونی شدن وجود داردپمپ دوساترون را روی سمت مکش پمپ تغذیه ق
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یمنی و دستکش مناسب استفاده عینک ااز در زمان اختالل در عملکرد پمپ، اپراتور باید در مقابل پمپ قرار گرفته و 

را به صورت ساالنه تعویض کند تا از تزریق دقیق و عملکرد مناسب  1پراتور/مشتری است که واشر تزریقوظیفه انماید. 

مئن شود. استفاده کننده تنها باید نرخ ترکیب )دوزینگ( پمپ را تنظیم کرده و کاری دیگری برای استفاده از پمپ مط

 پمپ نیاز نیست. 

 رعایت کرد.  این موادهای تولید کنندگان مواد شیمیایی را در حین کار با  باید توصیه: توجه

  تا از مناسب بودن آن برای پمپ مطمئن شود. الزم است که اپراتور/مالک جریان و فشار نصب را بررسی کند 

  .تعیین مناسب درصد ترکیب و انجام تنظیمات الزم بر عهده اپراتور/مالک است و باید با دقت انجام شود 

  .ورود هوا، ناخالصی و یا حمله مواد شیمیایی به واشر ممکن است عملکرد دوزینگ پمپ را دچار اختالل کند

 ترکیب مواد افزودنی را برای اطمینان از تزریق مناسب بررسی کرد. الزم است که به طور منظم 

 هایی از خرابی توسط مواد شیمیایی بر روی آن ظاهر شد باید سریعا تعویض  لوله مکش را در صورتی که نشانه

 کرد. 

 از تحت فشار بودن خارج کنید.را سیستم  ،بهتر است بعد از استفاده 

 دوزینگ پمپ ضروری است: وشوی در شرایط زیر آبکشی و شست 

 .در صورت تعویض ماده شیمیایی افزودنی

 قبل از جابجایی پمپ  برای پرهیز از تماس با مواد شیمیایی.

  نمائیدقبل از استفاده از مواد شیمیایی خاص، لطفا از سازگار بودن مواد با پمپ اطمینان حاصل . 

  .تمام فرآیندهای باز و بسته کردن پمپ بدون نیاز به ابزار بوده و بهتر است که آن را با دست انجام داد 

 

 کیفیت آب

میکرونی( در باال دست پمپ نصب کرد تا  60های  بسته به نوع آب باید یک فیلتر آب مناسب )به عنوان مثال با شبکه

 د. در آب جلوگیری کر ات موجودها و ذر از خرابی پمپ به دلیل ناخالصی

 جریان اضافه -ضربه قوچ

                                                           
1
 Injection seals 
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برای نصب در شرایطی که احتمال ایجاد ضربه قوچ وجود دارد باید با نصب تجهیزات مناسب مانند چک ولو از پمپ 

 محافظت کرد. 

 .الزم است )برای کنترل فشار و جریان سیستم( 3و بسته شو 2باز شو آرامبرای نصب اتوماتیک، شیرهای سلونوئیدی 

 

 محل نصب

شود تا  محل نصب پمپ و مخزن ترکیب افزودنی باید در دسترس باشد اما نباید ریسک آلودگی داشته باشد. توصیه می

 گذاری کرد.  خط خروجی از پمپ را با هشدار مخصوص )غیرمجاز برای مصرف انسان( عالمت

 تعمیرات

یک توان شیلنگ مکش را در  بعد از استفاده از  پمپ دوساترون منطقه تزریق را آب کشی کنید. برای انجام این کار می

نین تعویض تزریق کرد. تعمیرات ساالنه و همچ به آن لیتر آب را محدود یک چهارو  محفظه حاوی آب تمیز قرار داده

 گاه را افزایش دهد. تواند عمر مفید دست مکش می واشرهای تزریق و شیلنگ

 این پمپ قبل از بسته بندی به طور کامل تست شده است.: توجه

 

 مونتاژ پمپ دوساترون

 مونتاژ پمپ دوساترون باید بدون ابزار انجام شود. 

 باشند: پمپ دوساترون میاقالم زیر همراه 

 یک ساپورت دیواری

 یک شیلنگ تزریق با یک صافی

                                                           
2
 Slow opening 

3
 Closing 
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تواند برای نصب پمپ بر روی دیوار مورد  ساپورت دیواری می 

 های قرار گرفته در دو طرف پمپ )شکل زائدهاستفاده قرار گیرد. 

1- A1 ( را در شیارهای ساپورت )شکل- B قرار دهید و طرفین )

ساپورت را از هم دور کنید تا پمپ به طور کامل در آن جای 

 بگیرد.

های ورودی و خروجی  پمپ درپوشقبل از اتصال آب تغذیه به 

 ( را باز کنید. C -1 )شکل

های مناسب به منبع آب  اینچ و تصاالت و گیره ¾توان با کمک یک شیلنگ انعطاف پذیر با قطر  پمپ دوساترون را می

 د تا جریان آب مشابه با جهت نشان داده شده بر روی بدنه پمپ باشد. یمواظب باشوصل کرد. 

 4مدل تزریق خارجی

 (.D- 1شود )شکل  هم ارائه می ل تزریق خارجی با یک شیلنگ تزریقبرای استفاده از ترکیبات خورنده، مد

 

 .استفاده کرد شود تا بتوان پمپ را با یک محفظه با ظرفیت باال هم ارائه می پمپ دوساترون با یک شیلنگ تزریق

 ها متصل شود. ها و وزنه شیلنگ باید به صافی

 متر است.  4: حداکثر ارتفاع مکش، توجه

 و صافی را به شیلنگ متصل کرده و شیلنگ را در مخزنی که ترکیب مورد نظر در آن وجود دارد، قرار دهید.  وزنه

                                                           
4
 EXTERNAL INJECTION (IE) 
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ماده توجه: صافی لوله مکش را در کف محفظه 

قرار ندهید. صافی باید  افزودنی )ترکیب(

متر باالتر از سطح مخزن  تیسان 10حداقل 

تا مانع از مکش ذرات به داخل پمپ  باشد 

  (.3آسیب رسیدن به آن شوید )شکل 

در هیچ شرایطی نباید سطح ترکیب باالتر از 

سطح آب ورودی به پمپ دوساترون باشد )تا از 

 ایجاد شرایط سیفونی شدن جلوگیری شود(.

 

 نکات نصب

 در شود  توصیه میولی (، 5توان به صورت مستقیم به خط آب اصلی متصل کرد )شکل  پمپ دوساترون  را می

 .( نصب شود6پس )شکل  وی یک خط بایبر رهای دوساترون است  صورتی که نرخ جریان باالتر از محدودیت

 60ه عنوان نمونه با مش شود تا با توجه به کیفیت آب یک فیلتر )ب برای افزایش عمر مفید پمپ توصیه می 

میکرون( روی باالدست پمپ نصب کرد. 

این امر در صورتی که آب دارای ذرات و 

هایی باشد مخصوصا زمانی که  آلودگی

آب ورودی به پمپ از یک چاه است، 

 باشد.  ضروری می

 نصب پمپ بر روی پمپ تامین آب تمیز، 

باز کردن پمپ و انجام سرویس بر روی 

 ند. ک آن را تسهیل می

 جریان اضافی

به ماکزیمم حد جریان  ثانیه داشته و 15چرخه در  5/12، یعنی بیش از کلیک کندبار  25اگر پمپ دوساترون بیش از 

 یک پمپ با ظرفیت باالتری استفاده کنید. از تری نیاز دارید باید  . اگر به جریان بیشیدا پمپ نزدیک شده
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 دوساتروناستفاده از پمپ 

 است. 5شیر ورود آب را به آهستگی باز کنید، پمپ دوساترون خودپرشونده

توان باال آمدن ترکیب را در  باال بیاید نگه دارید )می که ترکیب مورد نظر در شیلنگ تزریقپمپ دوساترون را تا زمانی 

 کند.  کالک منتشر می-با شروع عملکرد پمپ دوساترون صدایی مانند کلیک شیلنگ پالستیکی دید(.

آب و طول لوله -ماده افزودنیبه نرخ جریان آب، نسب تنظیمی  د نیاز برای پر شدن شیلنگ تزریقزمان مور توجه:

حداکثر برای خروج هوا از شیلنگ تزریق و سرعت دادن به فرآیند پر شدن نرخ تزریق را روی مکش بستگی دارد. 

  .نمودنرخ مکش را بر روی مقدار مورد نظر تنظیم توان  میتنظیم کنید. وقتی که پمپ پر شد، 

 

 تعمیرات

کنیم تا قسمت مکش را به  در صورت وجود محصوالت حل شدنی در ترکیب توصیه می

 7که در شکل  واشریصورت مرتب باز کرده و با آب شست و شو دهید. در ضمن باید 

نشان داده شده است را با روغن سیلیکونی روغن کاری کرده تا بستن آن با دشواری 

 همراه نشود.  

بهتر  نسبتا طوالنی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، وقتی پمپ دوساترون برای مدت

تر  است موتور پیستون را باز کرده و آن را برای یک شب در داخل آب ولرم )با دمای کم

شود تا اگر رسوبی بر روی  درجه سانتی گراد( قرار دهید. این موضوع باعث می 40از 

 پیستون خشک شده است، بر طرف گردد. 

 

 د()در حالتی که امکان یخ زدن وجود دار چگونگی تخلیه پمپ دوساترون

 .آب تغذیه را قطع کنید 

  .قسمت تزریق را باز کنید 

                                                           
5
 Self-priming 
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  .درپوش باالیی و موتور پیستون را باز کنید 

  .اتصاالت آب ورودی و خروجی را باز کنید 

  بدنه پمپ را از محفظه آن خارج کنید، درپوش باالیی را باز کرده و

 آب داخل آن را تخلیه کنید. 

  (.8توان دوباره پمپ را بست )شکل  می واشربعد از تمیز کردن 

 

 

 نصب لوله مکش

 . (9 )شکل باز کرده و آن را روی لوله قرار دهید مهره  پائین ملحقات مکش را

 لوله را تا جایی که امکان دارد به اتصال خاردار فشرده و مهره را با دست ببندید. 

 کنید )شکلهای متفاوت هم به صورت مشابه عمل  برای محصوالت با جنس

10.) 

 

 

 

 نصب مکش خارجی

 (.11عمل کرد )شکل  با حالت قبل توان به صورت تقریبا مشابه برای این حالت هم می
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 تنظیم نرخ مکش )در حالت بدون فشار(

 های قابل تنظیم برای مدل

 : نیازی به استفاده از ابزار نیست.توجه

 تنظیم باید در حالتی انجام شود که فشار در داخل پمپ 

 نیست.

  جریان آب تغذیه را قطع کرده و اجازه دهید تا فشار به صفر

 برسد. 

  شکل( 12حلقه مسدود کننده را باز کنید-B.) 

 مهره تنظیم را با توجه نیاز خود باز کرده و یا ببندید )شکل 

13- Dبا نرخ تزریق مورد نظر برسد.  ( تا باالی مهره به خط 

 شک( 12 لحلقه مسدود کننده را محکم کنید- B.)   

 

 المللی تبدیالت بین

 قسمت از آب. 100برای هر  ماده افزودنیقسمت از  1یعنی یک صدم یا به عبارتی  %1اصول: تنظیم در 

قسمت آب وجود دارد. یا به عبارتی نسبت یک  100، ماده افزودنیقسمت از  2به ازای هر  %2به عنوان مثال در 

 پنجاهم است. 

 

 )در حالت بدون فشار(ملحقات تزریق  واشرتعویض 

 به صورت ساالنهبازه مناسب: 

توصیه: قبل از باز کردن هر قسمتی از ملحقات تزریق، پمپ دوساترون را به کار بیندازید، آب تمیز به درون پمپ 

 بفرستید تا قسمت مکش آبکشی شود )شست و شو داده شود(. 
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قات تزریق به حداقل در این روش خطر تماس با محلول غلیظ در ملح

 رسد. می

 برای ایمنی در حین کار با پمپ از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید.

  واشرروش باز کردن 

بین شست و انگشت اشاره فشار را  قطعه و واشر 14: مطابق شکل 14شکل 

  دهید، به یک سمت فشار دهید تا واشیر تغییر شکل دهد.

: تغییر شکل باید آنقدر باشد که بتوان واشر را با دست گرفته و آن 15شکل 

 را از شیار بیرون کشید. 

 تزریق واشرهای ملحقاتتعویض 

 

  .جریان آب تغذیه را قطع کرده و اجازه دهید که فشار صفر شود 

  شکلمهره را( 16 باز کنید- E17 ( و به سمت پائین بکشید تا لوله مکش باز شود )شکل- T .) 

  شکل رامهره( 17 باز کنید-  N 17( و به سمت پائین بکشید تا شیر مکش باز شود )شکل .) 

  (.18قطعات را به طور کامل با آب شست و شو داده و دوباره ببندید )شکل 

 شکل( 18 شیر را در جای خود- P18 ( در ساقه تزریق )شکل- D.قرار دهید ) 
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 کند.  برگشت کار می بررسی کنید تا مطمئن شوید که فنر 

 .برخالف مراحل باال عمل کرده و قطعات را با دست ببندید 

 

 )در حالت بدون فشار( پیستون موتورتعویض 

  .جریان آب تغذیه را قطع کرده و اجازه دهید که فشار صفر شود 

 شکل( 19 شیلنگ تزریق پمپ را باز کنید- A.) 

 شکلهای تزریق را با دست و یا با استفاده از  قسمت( 19 پیچ گوشتی باز کنید-  B.) 

 شکل( 19 به سمت پائین بکشید تا قسمت تزریق باز شود- C.) 

 

 

 شکل( 20 درپوش باالیی را با دست باز کنید- C.) 

  21 پیستون را با کشیدن آن باز کنید )شکلموتور- 

M.) 

  پیستون را تعویض کرده و به طور عکس آن را موتور

 ببندید.
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  نیز ببندید، فقط دقت کنید که آن را بیش از حد محکم نکنید.درپوش باالیی را 

 یابی عیب

 

 راه حل علت نشانه

 موتور پیستون

پمپ دوساترون شروع به کار 

 شود. نکرده و یا متوقف می

 پیستون را با دست تنظیم کنید.  .پیستون استال شده است

 تر شده است. جریان از حداکثر بیش

را بررسی واشرهای شیرهای پیستون 

ها  کنید تا از موقعیت مناسب آن

 مطمئن شد.

 باید تعمیر و یا تعویض شود.  موتور پیستون آسیب دیده است.

 تزریق

 شود. ترکیب مکش نمی

 قسمت قبل را ببینید. موتور پیستون متوقف شده است.

 .نشت هوا در شیلنگ مکش
محکم بودن اتصال بین مهره و شیلنگ 

 کنید.مکش را بررسی 

شیلنگ مکش و یا صافی کیپ شده 

 است.
 آن را تمیز کرده و یا تعویض کنید. 

واشر شیر مکش از بین رفته و یا 

 پاره شده است.
 آن را تعویض کنید.

از  یا پیستون شناور6واشر پالنجر 

 بین رفته و یا پاره شده است.
 آن را تمیز کرده و یا تعویض کنید.

 آن را تعویض کنید. است.ساقه تزریق خراب شده 

 تزریق کم است

 مکش هوا

محکم بودن اتصال مهره در فضای 

 تزریق را بررسی کنید. 

 شیلنگ مکش را بررسی کنید.

تر شده  جریان از مقدار حداکثر بیش

 .است )کاویتاسیون(
 جریان را کاهش دهید. 

 آن را تعویض کنید.ه واشر پالنجر )پیستون شناور( پار
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 شده است.

 آن را تعویض کنید. ساقه تزریق پاره شده است.

 ها نشتی

نشتی در حوالی حلقه ثابت 

 کننده زیر بدنه پمپ

واشر غالف تزریق خراب شده و یا 

 در موقعیت مناسب قرار ندارد.
 آن را تعویض کنید.

مهره تنظیم و  نشتی در حوالی

 7حلقه مسدود کننده

واشر ساقه تزریق آسیب دیده و یا 

موقعیت نامناسبی قرار گرفته در 

 است.

  آن را تعویض کنید.

نشتی بین بدنه پمپ و درپوش 

 باالیی

واشر درپوش باالیی تزریق آسیب 

دیده و یا در موقعیت نامناسبی قرار 

 گرفته است.

درپوش باالیی را باز کرده، نشیمنگاه 

واشر را تمیز کنید. درپوش باالیی را 

 در موقعیت مناسب قرار دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Blocking ring 

dosatron.irdosatron.ir

http://dosatron.ir


 

 
 

 

 

در ارتباط باشید. ما تر با برای کسب اطالعات بیش  
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