
TPCSHOP.IR                               دستور العمل نحوه استفاده  صحيح از وان و مخازن پلى اتيلن

1: چنانچه قصد داريد از مخازن عمودى جهت نگهدارى مايعات با چگالى بيش از 1/5 كيلوگرم بر دسى متر مربع و مخازن افقى با چگالى بيش از ½ كيلوگرم بر دسى متر مكعب  استفاده كنيد قبل از خريد لطفا با ما مشورت نماييد 

2: سطح جانبى مخزن در دماى محيط نيازى به تقويت ندارد 

3: بستر نشيمن مخازن بايد صاف و هموار و به دور از اشيايى مانند قلوه سنگ باشد 

4: ابعاد بستر نشيمن مخازن (فونداسيون) بايد حداقل %10 بزرگتر از از ابعاد جاگيرى مخازن باشد 

5: تراز بودن سطح نشيمن مخازن الزامى است 

6: از تراز كردن مخزن توسط الشه سنگ، تكه كاشى، و هر شئ سخت مشابه اكيدا خوددارى شود : از تراز كردن مخزن توسط الشه سنگ، تكه كاشى، و هر شئ سخت مشابه اكيدا خوددارى شود 

7: تعبيه تكيه گاه زير شير فلكه خروجى مخزن الزامى است 

8: مخزن را از الكتريسيته و آتش دور نگه داريد 

9: از برخورد اشياى نوك تيز و اعمال بار متمركز به بدنه مخازن جلوگيرى نماييد 

10: از نگهدارى مايعات با دماى بيش از 60 درجه سانتى گراد در مخازن خوددارى شود 

11: نصب اتصاالت ورودى و خروجى مخازن توسط نمايندگان فروش و يا با راهنمايى آن انجام شود 

12:چنانچه از مخازن فوق جهت نگهدارى و ذخيره آب آشاميدنى استفاده مى نماييد, جهت جلوگيرى از رشد جلبك لطفا به موارد زير توجه فرماييد: 

        مخازن بى رنگ جهت ذخيره آب در فضاى سرپوشيده مناسب مى باشند         مخازن بى رنگ جهت ذخيره آب در فضاى سرپوشيده مناسب مى باشند 

مخازن تك اليه جهت ذخيره آب در فضاى سرپوشيده مناسب مى باشند 

مخازن دواليه جهت ذخيره آب در فضاى باز در مناطق معتدل و سردسير مناسب مى باشند 

مخازن سه اليه  جهت ذخيره آب در فضاى باز در مناطق معتدل،  گرمسير و سردسير مناسب مى باشند 

  
13: مخازن پلى اتيلن را در محلى كه كامال قابل دسترسى جهت بازيدى، كنترل و نگهدارى باشند قرار دهيد 

14: مخازنى كه اتصاالت بر روى انها نصب شده اند را بر زمين نغلتانيد 

15: اتصاالت را فقط در حد آب بندى سفت كنيد، سفت نمودن بيش از حد اتصال موجب آسيب ديدن مخزن ميشود : اتصاالت را فقط در حد آب بندى سفت كنيد، سفت نمودن بيش از حد اتصال موجب آسيب ديدن مخزن ميشود 

16: براى تخليه مخازن از وسيله نقليه، از انداختن مخازن بر روى زمين خوددارى شود 

17: هنگام حمل و نقل مخازن بر روى وسيله نقليه , حتما آنها را به نحوى (مانند بستن با طناب) مقيد كنيد 

18: آگر مخزن به عنوان مخزن هوايى مورد استفاده قرار گيرد, جهت جلوگيرى از تكان هاى ناشى از باد، زمانى كه مخزن خالى مى باشد، آن را به سازه مربوطه مقيد نماييد 

19: درب مخزن جهت جلوگيرى از ورود اشياى خارجى بسته باشد 

20 : چنانچه از شبكه آب شهرى جهت پر كردن مخازن استفاده مى شود سر راه ورودى آب از فلوتر مكانيكى استفاده شود و با بازديد دوره اى فلوتر از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل شود 

21:  جهت پر كردن با پمپ از فلوتر برقى استفاده كنيد ، فلوتر را طورى تنظيم كنيد كه اطمينان حاصل نماييد پيش از پر شدن كامل مخزن ، پمپ خاموش و جريان ورودى قطع شود :  جهت پر كردن با پمپ از فلوتر برقى استفاده كنيد ، فلوتر را طورى تنظيم كنيد كه اطمينان حاصل نماييد پيش از پر شدن كامل مخزن ، پمپ خاموش و جريان ورودى قطع شود 

22: چنانچه با استفاده از پمپ قوى قصد تخليه سريع مخزن را داريد ، جهت جلوگيرى از ايجاد فشار منفى ناشى از خالء ، سوراخى را روى درب يا گلويى مخزن پيش بينى كنيد 


