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 آغاز نمایید.     لیاییق*در ابتدا شستشو را با محلول                                       

 )مخزن،کارتریج، پمپ و ...(قبل از شروع کار توسط محلول کلرضدعفونی گردد. CIPسیستم  -1

 آماده شود. Acidicماده  %10بسته به ظرفیت دستگاه، محلول -2

از محلول  %10شود.اجازه دهید را آماده کرده پس از اطمینان از عدم نشتی،پمپ را روشن کرده تا محلول وارد ممبرانها  CIPسیستم -3

 عبوری از سطح ممبرانها از قسمت درین دورریز شود.

 باالتر نرود.( 40تذکر: دما از می باشد.پس سعی شود دمای محلول در این محدوده کنترل شود.) C 35°تا  30بیشترین تاثیر محلول شستشو در دمای -4

 30را خاموش نموده که محلول به صورت راکد داخل ممبرانها باشد.بعد از  دقیقه محلول را سیرکوله نمائید  سپس پمپ 20حدود -5

 ساعت تکرار نمایید. 5تا  3دقیقه روشن کنید.ای حالت را به مدت  20دقیقه مجدداَ پمپ را به مدت 

 *فشار ورودی باید آنقدر کم باشد که آب تصفیه شده یا تولید نگردد و یا خیلی کم تولید شود.

سیستم     ساعت)بسته به آلودگی ممبرانها(شستشو را متوقف کنید.پس از تخلیه محلول و جدانمودن اتصاالت   5تا  3 بعد از گذشت-6

CIP دقیقه دستگاه در حالت  30تا20،به مدتFlushing .قرارگیرد و سپس وارد سرویس شود 

 نکته :

1-PH  کنترل شود. 12تا  10محلول بین 

 ، محلول را تخلیه واز محلول جدید استفاده شود.Phدر صورت هر گونه تغییر رنگ شدید یا -2

،  Washingدقیقه  20بعد از   Acidic30و ضرورت شستشو دستگاه با ماده  Alkaline 20بعد از شستشوی دستگاه با ماده -3

 مرحله دوم شستشو را آغاز کنید.

ساعت ادامه یابد و یا اینکه ملزم به تکرار مراحل شستشو  24تا  12بین  Cipدر صورت آلودگی )گرفتگی(شدید ممبرانها ممکن است -4

 شوید.

دقیقه در جدا نمودن ذرات سست شده توسط محلول  30تا  20به مدت  Flushing، قراردادن دستگاه در حالت Cipبعد از اتمام -5

 ت.شیمیایی بسیار مهم اس

بعد از شستشو باید ممبران های سیستم را با آب تصفیه شده مورد شستشو قرارداد.) استفاده از آب خام برای شستشو ممکن است -6

 موجب واکنش امالح با محلول شستشو شود.(

 CIPممبرانشستشو دستورالعمل 

 و قلیایی  با محلول اسیدی

 شرکت آب رو پاالیش پایدار
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