مجتمع پالستیک طبرستان
راهنما و دستورالعمل استفاده صحیح از
مخازن افقی و عمودی
 -1چنانچـــه قصد داریـــد از مخازن جهـــت نگهداری آب آشـــامیدنی یا
مـــواد غذایی اســـتفاده نماییـــد ،توصیه می شـــود برای ایمنی بیشـــتر
قبل از مصـــرف درون مخزن را شستشـــو نمایید.
 -2چنانچـه قصـد داریـد از مخازن افقی و عمودی جهـت نگهداری مایعات
بـا چگالـی بیـش از  1/2کیلوگـرم بـر دسـی متـر مکعـب اسـتفاده کنیـد،
قبـل از خریـد بـا مـا مشـورت نمایید.
 -3مح ــل اس ــتقرار مخ ــازن بای ــد ص ــاف و هم ــوار و ب ــه دور از اش ــیایی
مانن ــد قل ــوه س ــنگ باش ــد.

 -4ابعـاد محـل اسـتقرار مخـازن (فونداسـیون) باید حداقـل  10درصد
بزرگتـر از ابعـاد جاگیـری مخـازن باشـد .فونداسـیون مـورد نظـر بایـد
تحمـل وزن مخـزن پـر از مایـع مـورد نظـر مشـتری را داشـته باشـد.

 -5تراز بودن محل استقرار مخازن الزامی است.

 -6از ت ــراز ک ــردن مخ ــزن توس ــط الش ــه س ــنگ ،تک ــه کاش ــی و ه ــر
ش ــئ س ــخت مش ــابه اکی ــدا ً خ ــودداری ش ــود.

 -12چنانچــه از ایــن مخــازن ،جهــت نگهــداری آب آشــامیدنی اســتفاده
مــی نماییــد ،جهــت جلوگیــری از رشــد جلبــک لطفـا ً بــه مــوارد زیــر توجــه فرماییــد:

 مخازن بی رنگ جهت ذخیره آب در فضای سرپوشیده مناسب هستند.

 مخازن تک الیه جهت ذخیره آب در فضای سرپوشیده مناسب هستند.

 مخـازن دو الیـه جهـت ذخیـره آب در فضـای بـاز در مناطـق معتـدل و سردسـیر
مناسـب هسـتند.

 مخـازن سـه الیـه و چهـار الیـه فـوم دار جهـت ذخیـره آب در فضـای بـاز در مناطـق
معتـدل ،گرمسـیر و سردسـیر مناسـب هسـتند.

-7تعبیـــه تکیـــه گاه زیـــر شـــیر فلکه خروجـــی پس از پر شـــدن
مخـــزن الزامی اســـت.

 -8مخزن را از الکتریسیته و آتش دور نگه دارید.
 -9از برخـورد اشـیای نـوک تیـز و اعمـال بـار متمرکـز بـه بدنـه مخـازن
جلوگیـری نماییـد.
 -10از نگهـــداری مایعات بـــا دمای بیش از  60درجه ســـانتی گراد
در مخازن خـــودداری نمایید.

 -11نصـــب اتصـــاالت ورودی و خروجـــی مخـــازن بایـــد توســـط
نماینـــدگان مجـــاز فـــروش یـــا بـــا راهنمایـــی آن ها انجام شـــود.
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 -13تمامــی مخــازن بــی رنــگ ،تــک الیــه ،دو الیــه و ســه الیــه
مجتمــع پالســتیک طبرســتان دارای گواهــی اســتفاده جهــت نگهــداری
انــواع محلــول هــای غذایــی ،آشــامیدنی ،آرایشــی و بهداشــتی از
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی هســتند.
سـازی
 -14مخـازن پلـی اتیلنـی مجتمع پالسـتیک طبرسـتان جهت ذخیره
ِ
دامنـه وسـیعی از محلـول هـای شـیمیایی مناسـب هسـتند .بـه منظور
حصـول اطمینـان از عملکـرد مناسـب ایـن مخـازن جهـت ذخیره سـازی
محلـول هـای شـیمیایی مـورد نظـر خـود اکیـدا ً توصیـه مـی شـود بـا
کارشناسـان ایـن شـرکت مشـورت نماییـد.
 -15مخازن ــی را ک ــه اتص ــاالت ب ــر روی آن ه ــا نص ــب ش ــده اس ــت
ب ــر روی زمی ــن نغلتانی ــد.
لا قابـل دسترسـی جهـت بازدیـد و
 -16مخـازن را در محلـی کـه کام ً
کنتـرل هسـتند قـرار دهیـد.
 -17اتصـاالت را فقـط در حـد آب بنـدی سـفت کنیـد .سـفت نمـودن
بیـش از حـد اتصـال موجـب آسـیب دیـدن مخـزن می شـود.
 -18جه ــت تخلی ــه مخ ــازن از وس ــایل نقلی ــه ،از انداخت ــن آن ه ــا
بـــر روی زمیـــن جـــدا ً خـــودداری نماییـــد.
 -19هنـگام حمـل و نقـل مخازن برروی وسـایل نقلیه ،حتمـا ً آن ها را
بـه نحوی (مثل بسـتن بـا طناب) مقیّـد کنید.

 -20اگ ــر مخ ــزن را ب ــه عن ــوان مخ ــزن هوای ــی م ــورد اس ــتفاده ق ــرار
م ــی دهی ــد ،جه ــت جلوگی ــری از ت ــکان ه ــای ناش ــی از ب ــاد زمان ــی ک ــه
مخ ــزن خال ــی اس ــت ،آن را ب ــه س ــازه مربوط ــه مقیّــد کنی ــد.

 -21درب مخـــزن را جهـــت جلوگیـــری از ورود اشـــیای خارجـــی بســـته
نگه دارید.
 -22چنانچه از شـــبکه آب شـــهری جهت پـــر کردن مخزن اســـتفاده
می کنیـــد ،در مســـیر ورودی آب از فلوتر مکانیکی اســـتفاده نمایید و
بـــا بازدید دوره ای فلوتـــر از عملکرد صحیح آن اطمینـــان حاصل کنید.
 -23جهـــت پـــر کـــردن مخـــازن بـــا پمـــپ از فلوتـــر برقـــی اســـتفاده
کنیـــد .فلوتـــر را طـــوری تنظیـــم کنیـــد کـــه اطمینـــان حاصـــل نماییـــد
پیـــش از پـــر شـــدن کامـــل مخـــزن ،پمـــپ خامـــوش و جریـــان مایـــع
ورودی قطـــع شـــود.
 -24در صورتــی کــه قصــد داریــد خروجــی مخــزن را بــه پمــپ متصــل
نمایی ــد ،جه ــت جلوگی ــری از انتق ــال ارتعاش ــات ناش ــی از ل ــرزش پم ــپ
ب ــه مخ ــزن از اتص ــاالت قاب ــل انعط ــاف ی ــا ل ــرزه گی ــر اس ــتفاده نمایی ــد.
 -25جهــت جلوگیــری از ازدیــاد یــا کمبــود فشــار داخــل مخــزن ،نصــب
ســرریز بــا قطــری حداقــل دو برابــر قطــر لولــه ورودی الزامــی اســت.
 -26ایـــن مخـــازن جهـــت اســـتفاده بـــه عنـــوان مخـــزن تحـــت فشـــار
مناســـب نیســـتند.
 -27ای ــن مخ ــازن جه ــت اس ــتفاده ب ــه عن ــوان مخ ــزن دفن ــی مناس ــب
نیس ــتند .در ص ــورت نی ــاز ب ــه مخ ــازن دفن ــی ،ب ــا واح ــد ف ــروش ش ــرکت
تم ــاس بگیری ــد.
 -28هرگونــه عملیــات شــیمیایی از جملــه رقیــق ســازی اســیدها و بازهــا بــا
آب یــا در معــرض گــذاری بــا بخــار آب در درون ایــن مخــازن مجــاز نیســت.
 -29سطح جانبی مخزن در دمای محیط نیازی به تقویت ندارد.
 -30مایـــع ذخیـــره شـــده در داخـــل مخـــزن تحت هیچ شـــرایطی
مشـــمول گارانتی نیســـت.

قابل توجه مصرف کنندگان عزیز (بسیار مهم)

 -1از آنجایـی کـه مخـازن پالسـتیکی بـه عنـوان مخـازن تحت فشـار طراحی
نشـده انـد ،هنگامـی کـه از طریـق آب چـاه یا تانکرهای سـیار با فشـار پمپ
پـر مـی شـوند و امـکان نصـب فلوتـر ندارنـد ،دقـت گـردد تـا قبـل از
سـرریز شـدن مخزن ،جریان آب ورودی قطع گردد .در غیر این صورت به
دلیـل آنکـه میـزان آب ورودی بـا فشـار پمپ بیشـتر از میـزان آب خروجی
ناشـی از سـرریز مـی باشـد ،مخـزن بیـش از حـد مجـاز خـود تغییـر شـکل
خواهـد داد و اگـر تـا تغییـر شـکل نهایـی مخـزن ،آب ورودی قطـع نشـود،
ترکیـدن مخـزن اجتنـاب ناپذیـر اسـت .لـذا بـه تمامـی مصـرف کننـدگان
توصیـه مـی شـود به خاطـر جلوگیری از خطای انسـانی ناشـی از عدم کنترل
آب ورودی و در نتیجـه جلوگیـری از خسـارات ناشـی از ترکیـدن مخزن ،به
طـرق مقتضـی اطمینـان حاصـل کننـد تـا قبـل از پـر شـدن مخـزن ،جریـان
آب ورودی قطـع گـردد .ترکیـدن مخازنـی کـه کنتـرل کننـده آب ورودی
نداشـته باشـند مشـمول گارانتی نیسـت.
 -2چنانچـه قصـد داریـد دو یـا چنـد مخـزن را بـه یکدیگـر سـری نماییـد،
رعایـت دسـتورالعمل زیـر الزامیسـت:

 -3در مواقع ــی ک ــه نی ــاز اس ــت مخ ــازن روزان ــه پ ــر و خال ــی ش ــوند،
اس ــتفاده از مخ ــازن عم ــودی ب ــه ج ــای مخ ــازن افق ــی توصی ــه م ــی گ ــردد.

واحد ساری و دفتر مرکزی  :شهرک صنعتی شماره  1ساری
تلفن )011( - 33681211 - 2 :فکس)011( - 33681307 :

واحد شیراز :شهرک صنعتی بزرگ شیراز  -خیابان ابتکار جنوبی
تلفن ) 071( - 37742855 -6 :فکس) 071( - 37742857 :

دفتر تهران  :زعفرانیه  -خیابان مقدس اردبیلی -کوچه شیرین
تلفکس)021( -26201751-2 :

info@tpciran.com

www.tpciran.com

