


ضد رسوب الکترونیکی تکنوبایت

ضــد رســوب الکترونیکــی تکنوبایــت، محصولــی اســت کــه بــه صــورت هوشــمند موجــب مــی شــود تــا 
عوامــل رســوب زا )یــون کلســیم یــا منیزیــم( در سیســتم انتقــال آب بــه صــورت محلــول نگهداشــته 

شــود و در نتیجــه مانــع از رســوب گذاری در سیســتم انتقــال آب مــی شــود.

)شکل 1(
ایــن فنــاوری بــر اســاس آخریــن اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و تولیــد شــده و بــدون اســتفاده 
از مــواد شــیمیایی عمــل مــی کنــد و کامــا دوســتدار محیــط زیســت و بــدون ضــرر اســت. نصــب آن 
بســیار آســان اســت و بــه طــور موثــر رســوبات در لولــه کشــی، نــازل هــا، شــیرآالت و لــوازم خانگــی 
ــاال اســت  ــد را کاهــش مــی دهــد. در صورتیکــه آهــن موجــود در آب ب کــه از آب اســتفاده مــی کنن
ــه  ــه دســت آوردن ایــده آل تریــن نتیجــه، اســتفاده از فیلتــر آهــن ب ــرای ب )بیشــتر از ppm ۰/۳ (، ب
همــراه ضدرســوب الکترونیکــی توصیــه مــی شــود. هرچنــد اســتفاده از ایــن دســتگاه ضــد رســوب، بــه 

تنهایــی نیــز، نتایــج مفیــد و قابــل مشــاهده بــرای شــما خواهــد داشــت.

مزایای ضد رسوب الکترونیکی تکنوبایت

- افزایــش طــول عمــر تجهیــزات و شــبکه های انتقــال بــه روش جلوگیــری از تولیــد رســوب و انحــال 
رســوب های موجــود در تاسیســات انتقــال ســیال

- حذف رسوب روی سر دوش حمام، شیر آالت آب، کتری،  ماشین لباسشویی و...
- صرفه جویی در مصرف انرژی با جلوگیری از هدر رفت آن
- کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسیسات
- افزایش کف کنندگی آب و کاهش مصرف مواد شوینده 

- فرآیند حذف رسوبات بدون استفاده از مواد شیمیایی 
- کاهش میزان باکتری ها از طریق حذف بایوفیلم
- مناسب برای سایزهای مختلف لوله های انتقال 

- قابلیت نصب بر روی سیستم های قدیمی
- نصب و کاربری بسیار ساده و آسان



کاربرد ضد رسوب الکترونیکی تکنوبایت

استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی تکنوبایت و تاثیر آن بر سختی آب 

ــدازه گیــری ظرفیــت آب  ــرای ان ــه عنــوان معیــاری ب ــف ســختی آب:  در واقــع، ســختی آب ب تعری
بــرای حــل نمــودن و کــف کــردن صابــون شــناخته مــی شــد. ســختی کل بــه عنــوان مجمــوع غلظــت 
 )ppm کلســیم و منیزیــم، بصــورت کربنــات ، بــر حســب میلــی گــرم در لیتــر ) قســمت در میلیــون

تعریــف مــی شــود.
 بنابرایــن ســختی آب بــا غلظــت منیزیــم و کلســیم آب تعییــن مــی شــود. آب تصفیــه شــده بــا نــرم 

کننــده هــای ســنتی و شــیمیایی در ســاختار آن تغییــر ایجــاد مــی شــود. 
ایــن روش هیــچ گونــه یــون کلســیم یــا منیزیــم را از آب حــذف نمــی کنــد، بنابرایــن آزمایــش ســختی 
آب قبــل و بعــد از نصــب دســتگاه هیــچ تغییــری در آن نشــان نمــی دهــد.  اثــرات ضدرســوب الکترونیکــی 
را مــی تــوان بــا مشــاهده تغییــرات آب در مناطــق تشــکیل دهنــده رســوب ماننــد: رســوب ســر دوش 
آب حمــام، نــازل هــای آب در سیســتم کشــاورزی، اســتخرهای ماهــی،  رســوبات باقیمانــده بــر فیلتــر 
ــش  ــوفاژخانه، کاه ــن و ش ــتم آبگرمک ــرژی در سیس ــرف ان ــش مص ــاز، کاه ــت س ــای رطوب ــتگاه ه دس
جــرم بــر روی ظــروف پخــت و پــز  و شــیرآالت بهداشــتی و کاهــش  مــواد شستشــو مــورد نیــاز بــرای 

لباسشــویی  و ظرفشــویی و ... مشــاهده کــرد.

مراحل زمانی مشاهده نتایج استفاده از ضد رسوب الکترونیکی تکنوبایت

روز  اول:  در روز اول، مــی توانیــد مشــاهده کنیــد کــه صابــون و مــواد شــوینده راحــت تــر و موثرتــر 
کــف مــی کنــد زیــرا عملکــرد ضدرســوب تکنوبایــت  فــوراً شــروع بــه کاهــش پوســته هــای رســوبات در 

سیســتم هــای آب ســرد و گــرم مــی کنــد.

 بعــد از 1 هفتــه: شکســتن  و پوســته پوســته شــدن رســوبات در لولــه هــای آب، قطعــات و اتصــاالت 
سیســتم آبگرمکــن )المنتهــای حرارتــی میلــه ای ( مــی شــود.  شــما  ممکــن اســت ذرات کوچکــی را 
در آب مشــاهده کنیــد کــه از شــیر آب گــرم مــی آیــد، کــه ناشــی از عملکــرد ضدرســوب الکترونیکــی 
ــا چشــم غیــر  تکنوبایــت اســت. اگرچــه بیشــتر آنهــا  ذرات شکســته شــده میکروســکوپی هســتند و ب

مســلح قابــل مشــاهده نیســتند.

مزارع پرورش ماهی و آبزیانسیستم های گرمایشی خانگی و صنعتی

صنایع نفت و پرتوشیمیسیستم های آبیاری کشاورزی



 بعــد از 2 هفتــه:  شــل شــدن رســوب روی ســر دوش حمــام، شــیر آالت آب، کتــری  ، نــازل هــای 
ــزی و شیشــه  ــاک کــردن ســطوح ســنگی، پاســتیکی، ســرامیکی، فل آب و ... مشــاهده مــی شــود.  پ
ای بســیار آســان تــر مــی شــود.  صابــون و مــواد شــوینده مــورد نیــاز بــرای شستشــو بــه میــزان قابــل 

توجهــی کاهــش مــی یابــد.

 بعــد از 1 مــاه: بــا شــل شــدن رســوب از سیســتم گرمایــش آب، زمــان کمتــری بــرای گــرم کــردن آب 
صــرف مــی شــود و موجــب کاهــش مصــرف ســوخت و یــا گاز بــرای سیســتم گرمایشــی آب مــی شــود.  

میــزان رســوب روی لولــه هــا، شــیرها و ســر دوش هــا بایــد بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش یابــد.  

بعــد از 3 مــاه:  کاهــش قابــل توجــه رســوب از ســر دوش و شــیرآالت .  پوســته  پوســته  و لــک ناشــی 
از رســوبات در توالــت هــا و ســرویس هــای بهداشــتی ، بســته بــه زمــان پوســته هــای ناشــی از رســوبات 
ایجــاد شــده قبــل از بکارگیــری ضــد رســوب الکترونیکــی و ســختی آب ، رفــع رســوبات موجودممکــن 

اســت تــا 12 هفتــه طــول بکشــد تــا اثــرات آن ظاهــر شــود.

دستورالعمل نصب و استفاده از ضدرسوب الکترونیکی تکنوبایت

دســتگاه ضدرســوب الکترونیکــی تکنوبایــت  بــرای اکثــر خانــه هــا و سیســتم هــای انتقــال بــا شــبکه آب 
1 اینــچ یــا کمتــر کافــی اســت.  بــرای کاربــری بــا شــبکه آب بزرگتــر از 1 اینــچ امــا کمتــر از  1/5  اینــچ 
نصــب دو دســتگاه ضدرســوب در کنــار هــم توصیــه مــی شــود. بــرای انتخــاب دســتگاه مــورد نظــر بــرای 

شــوفاژخانه هــا، سیســتم هــای گرمایشــی،  صنعتــی، کشــاورزی و ... بــا واحــد فــروش تمــاس بگیریــد.

)شکل 2(



نصب و راه اندازی

ضدرســوب تکنوبایــت را  کجــا بایــد نصــب کــرد؟  تکنوبایــت را بایــد بــر روی لولــه اصلــی تامیــن 
آب کــه از طریــق آن آب وارد ســاختمان مــی شــود، نصــب کــرد.  اگــر در مســیر کنتــور آب و سیســتم 
پمپــاژ وجــود دارد، دســتگاه ضدرســوب را بعــد از کنتــور آب و سیســتم پمپــاژ بــه سیســتم لولــه کشــی 
نصــب کنیــد. ضدرســوب تکنوبایــت مــی توانــد بــه طــور موثــر بــر روی هــر نــوع لولــه آب )گالوانیــزه، 
ــر از  ــل ۳ مت ــد حداق ــت بای ــوب تکنوبای ــتگاه ضدرس ــود.  دس ــتفاده ش ــتیکی و...( اس ــا پاس ــی ی مس
ــا تداخــل  ــا هــر سیســتم الکترونیکــی دیگــری نصــب شــود ت ــی ســیم ی ــا تلفــن ب ــو ی ــون، رادی تلویزی

احتمالــی امــواج الکترونیکــی بــه حداقــل برســد.
 

نحوه نصب ضد رسوب تکنوبایت  
 

مرحلــه 1: ســیم هــای آنتــن آبــی و قرمــز را بــر روی لولــه بپیچیــد.  ســیم آنتــن قرمــز رنــگ را مطابــق 
بــا شــکل  از مرکــز  لولــه آب بــه چــپ بپیچیــد . پیچــش ســیم بــر روی لولــه را از زیــر لولــه آب شــروع 
کنیــد.  ســیم آنتــن آبــی رنــگ را از مرکــز لولــه آب بــه راســت بپیچیــد و پیچیــدن آنــرا از زیــر لولــه 
آب شــروع کنیــد.  بــه ایــن ترتیــب دو ســیم پیــچ بــه صــورت دایــره هــای خــاف جهــت عقربــه هــای 
ســاعت بــر روی آب و جهــت جریــان آب شــکل مــی گیرنــد.  طــول هــر ســیم پیــچ بــه انــدازه ای اســت 
ــاز اســت، هرچــه  ــورد نی ــل 7 دور پیچــش ســیم م ــه ۳/۴ اینچــی بپیچــد.  حداق ــه 12 دور روی لول ک
تعــداد حلقــه هابیشــتر باشــد، سیســتم عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت. ســیم پیــچ هــای ایجــاد شــده 

را بــا بســت کمربنــدی بــر روی لولــه آب محکــم ببندیــد. )مطابــق  شــکل 2(

مرحلــه 2: دســتگاه ضدرســوب الکترونیکــی را روی دیــوار نصــب کنیــد. دســتگاه ضدرســوب را با اســتفاده 
از پیــچ بــه دیــوار نصــب کنیــد یــا آویــزان کنیــد. همچنیــن بــرای راحتــی، مــی تــوان آن را روی لولــه 

آب نیــز بــا بســت کمربنــدی نصــب کــرد .

ــس دســتگاه را بصــورت  ــد. نمایشــگر دســتگاه ، نوســانات فرکان ــرق را وصــل کنی ــور ب ــه ۳: آداپت مرحل
لحظــه ای نشــان مــی دهــد . نــوار نوســانی در نمایشــگر ، نشــان دهنده عملکــرد صحیــح دســتگاه اســت . 
ــال  ــی و 1۰ س ــال گارانت ــته و دارای 2 س ــی نداش ــداری خاص ــم و نگه ــه تنظی ــاز ب ــتگاه نی ــن دس  ای

ــد. ــی باش ــروش م ــد از ف ــات بع خدم

برای فعال شدن گارانتی و خدمات بعد از فروش، به اطالعات ارائه شده در کارت گارانتی همراه 
این دستگاه رجوع کنید.



عیب یابی
 

دســتگاه ضــد رســوب تکنوبایــت بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه بــدون هیــچ وقفــه ای کار مــی 
کنــد و ســال هــا کیفیــت آب را افزایــش مــی دهــد.  اگــر بــه نظــر مــی رســد کیفیــت آب تغییــر نکــرده 
ــه  ــا مطمئــن شــوید کــه دســتگاه ضدرســوب تکنوبایــت شــما ب ــر را بررســی کنیــد ت اســت، مــوارد زی

درســتی کار مــی کنــد.

نوســانات بــرق و قفــل کــردن :  بــرای تنظیــم مجــدد دســتگاه ، بــه ســادگی آن را خامــوش کنیــد، مدتــی 
صبــر کنیــد و  مجــدد  آنــرا روشــن کنیــد تــا سیســتم ریســت شــود.

ــرق مکــرر اســت، توصیــه مــی شــود  ــر:  اگــر در منطقــه ای زندگــی مــی کنیــد کــه نوســانات ب تذک
محافــظ بــرق نصــب کنیــد. محافــظ بــرق  را مــی توانیــد بــر روی پریــز بــرق کــه دســتگاه ضدرســوب 

تکنوبایــت بــه آن وصــل شــده اســت، نصــب کنیــد.

 شــل شــدن ســیم هــای آنتــن:   ســیم هــای آنتــن بایــد محکــم بــر روی لولــه قــرار گیرنــد و ســیم پیــچ 
هــا بایــد بــه خوبــی کنــار یکدیگــر فشــار داده شــوند تــا امــواج را بــه آب منتقــل کننــد.  اگــر ســیم هــای 
آنتــن شــل هســتند، آنهــا را ســفت کنیــد. مطمئــن شــوید کــه ســیم هــای آنتــن هــا در جهــت صحیــح 

پیچیــده شــده انــد.

سواالت متداول
 

چگونه کار می کند؟

 سوال: آیا تکنوبایت مقدار کلسیم سیستم آبرسانی را کاهش می دهد؟
پاســخ: خیــر، تکنوبایــت کلســیم را از آب حــذف نمــی کنــد و از ایــن نظــر بــرای آب هــای آشــامیدنی 

یــک مزیــت اســت.

 سوال: آیا تکنوبایت برای آب بسیار سخت موثر است؟
پاســخ: تکنوبایــت ، بــرای تصفیــه آب بــا ســختی تــا ppm ۴25 موثــر اســت .بــرای آبــی کــه ســخت تــر 
از ایــن اســت توصیــه مــی شــود عــاوه بــر تکنوبایــت از یــک نــرم کننــده آب ســنتی اســتفاده کنیــد.  

بــرای بهتریــن نتیجــه، بایــد قبــل از آن  نــرم کننــده آب نصــب شــود.

 سوال: آیا من به بیش از یک تکنوبایت برای خانه یا سیستم آبرسانی خود نیاز دارم؟
 پاســخ: یــک عــدد تکنوبایــت بــرای اکثــر خانــه هــا بــا شــبکه آب 1 اینــچ یــا کمتــر کافــی اســت.  بــرای 
ــار هــم  ــا شــبکه آب بزرگتــر از 1 اینــچ امــا کمتــر از 1/5 اینــچ نصــب دو تکنوبایــت در کن ــی ب کاربران
توصیــه مــی شــود. بــرای  شــبکه هــای آب بزرگتــر از ســایر مــدل هــای ضدرســوب تکنوبایــت اســتفاده 

کنیــد.



سوال: آیا اثری بر فشار آب ناشی از تکنوبایت وجود دارد؟
ــر فشــار آب خواهــد داشــت و فشــار آب  ــا کاهــش رســوب گــذاری، تکنوبایــت تأثیــر مثبتــی ب پاســخ: ب

بهبــود مــی یابــد.

سوال: اثر تکنوبایت بر میزان آهن موجود در آب چیست؟
پاســخ: تکنوبایــت هیــچ تاثیــری بــر میــزان آهــن آب نــدارد.  بــرای آبــی کــه میــزان آهــن بیشــتری دارد 
)بیــش از ppm ۰/۳(، فیلتــر آهــن قبــل از محــل نصــب تکنوبایــت توصیــه مــی شــود.  )میــزان آهــن در 

آبهــای لولــه کشــی، اغلــب کمتــر از ppm  ۰/۳ اســت.(

سوال: آیا تکنوبایت سختی آب را از بین می برد؟
پاســخ: خیــر. تکنوبایــت نــرم کننــده آب نیســت و بــر ســختی انــدازه گیــری شــده بــر اســاس آزمایــش 
هــای ســنتی ســختی آب تاثیــر نمــی گــذارد.  بــا اســتفاده از دســتگاه ضــد رســوب الکترونیکــی  تکنوبایــت، 
نتایــج را مــی تــوان بــا تغییــرات در نواحــی تشــکیل دهنــده رســوب ، ماننــد ســر دوش حمــام ، ظــروف 
پخــت و پــز و حتــی لــوازم خانگــی ماننــد ماشــین لباسشــویی و ظرفشــویی ، مصــرف انــرژی سیســتم هــای 

گرمایشــی مشــاهده کــرد .

محل نصب دستگاه ضد رسوب

سوال: بهترین مکان برای نصب تکنوبایت کجاست؟
پاســخ: جایــی اســت کــه خــط اصلــی آب بــه داخــل خانــه یــا مصــرف کننــده می آیــد، قبــل از اینکــه بــه 
آبگرمکــن یــا لوله کشــی دیگــر تقســیم شــود، ترجیحــاً در داخــل خانــه و بعــد از کنتــور و سیســتم پمپــاژ 
، اگــر نیــاز بــه نصــب تکنوبایــت در فضــای بــاز داریــد، لطفــاً مطمئــن شــوید کــه محــل ضــد آب و بــدون 

نــور مســتقیم خورشــید و گرمــا باشــد.

سوال: آیا می توان تکنوبایت را به صورت افقی نصب کرد؟
پاســخ:  بلــه.  جعبــه را مــی تــوان در هــر جهتــی نصــب کــرد، بــه شــرطی کــه دو ســیم آنتــن قرمــز و آبــی 
در جهــت عقربــه هــای ســاعت و خــاف جهــت عقربــه ســاعت بــرای حداقــل 7 دور روی لولــه پیچیــده 

شــوند.

سوال: سیستم لوله کشی  خانه ام پلیمری )پاستیکی( است، آیا می توانم از تکنوبایت استفاده کنم؟  
پاسخ: تکنوبایت برای انواع لوله کشی از جمله پلیمری، مس و گالوانیزه مناسب است.

سوال: آیا امکان نصب ضدرسوب تکنوبایت روی لوله است؟
پاســخ: بلــه.  جعبــه مــی توانــد روی لولــه محکــم باشــد، اگرچــه توصیــه مــی شــود دســتگاه را روی دیــوار 
نصــب کنیــد و ســیم هــای آنتــن را بــه دور لولــه بپیچیــد. ســیم هــای آنتــن بایــد لولــه را لمــس کنــد.  

حداقــل هفــت دور بــرای هــر ســیم قرمــز و آبــی مــورد نیــاز اســت.

سوال: اگر خانه را عوض کنم، آیا می توانم ضدرسوب تکنوبایت را با خودم ببرم؟
پاســخ: بلــه.  شــما بــه راحتــی مــی توانیــد ضدرســوب تکنوبایــت را بــا جــدا کــردن ســیم هــای آنتــن هــا 

و جــدا کــردن دســتگاه از بــرق جابجــا کنیــد. نیــازی بــه تغییــرات دیگــری در لولــه کشــی نیســت.




