ﺷﯿﺮآﻻت
دفترچه راهنمای شیر چشمی ترنم راسان

مشخصات فنی شیر چشمی ترنم راسان
طراحــی پیشــرفته حســگر چشــمی شــیر ترنــم راســان
موجــب شــده تغییــرات فاصلــه عملکــرد چشــمی بــر
اســاس فاصلــه اســتاندارد باشــد و باگذشــت ســالها و در
اثــر کاهــش تــوان باتــری نیــاز بــه تنظیــم دســتی نخواهــد
داشــت.
هنــگام قطــع بــرق ،چشــمی بطورخــودکار از باتــری تغذیه
کــرده و هیچگونــه اختاللــی در عملکــرد شــیر بوجــود
نمــی آیــد ،همچنیــن بــا اتصــال مجــدد برق،چشــمی
بــدون توقــف در عملکــرد ،جریــان باتــری را قطــع و بــه
منبــع برق(آداپتــور) متصــل مــی گــردد.
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*توجــه :در صــورت اتصــال دائــم شــیر بــه برق،تــوان
باتــری مصــرف نشــده و تنهــا در هنــگام قطــع بــرق ،بــدون
وقفــه وارد مــدار خواهــد شــد.
 در ایــن مــدل از شــیر چشــمی جهــت افزایــش ســرعتو ســهولت در تعویــض باتریهــا ،آنهــا در داخــل جعبــه
کنتــرل و خــارج از بدنــه شــیر قــرار داده شــده انــد.
 جهــت جلوگیــری از فســاد آب و تجمــع باکتــری درداخــل شــیر و لولــه هــا ،در صــورت عــدم اســتفاده بــه
مــدت  24ســاعت ،شــیر بــه مــدت کوتاهــی و بــه طــور
اتوماتیــک بــاز و بســته مــی شــود.
 در صورتــی کــه شــیر بــه مــدت  2دقیقــه بــاز نگــهداشــته شــود  ،چشــمی بــه طــور اتوماتیــک جریــان آب را
قطــع کــرده و از اتــاف آن جلوگیــری مــی گــردد.
*توجــه :جهــت راه انــدازی مجــدد شــیر در ایــن حالــت
کافــی اســت مانــع را از محــدوده عملکــرد چشــمی خــارج
کنیــد.
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منابع الکتریکی
 -1باتری:
 نوع باتری  :آلکاالین  7.5ولت عمر باتری  :به صورت میانگین 100بار استفاده در طول روز 4سال می باشد.
-2آداپتور  :دارای خروجی  6ولت و کانکتور ضدآب می باشد.

 -فشار آب قابل قبول  0/2 bar:تا  0/8 barمی باشد.
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طریقه نصب
مرحله اول ( نصب شیرهای پیسوال )
شــیرهای پیســوال را بــا در نظــر گرفتــن رنــگ متناســب بــا آب
ســرد و گــرم بــه دیــوار متصــل نماییــد.
نکتــه : 1جهــت کنتــرل دمــای آب و همچنیــن جلوگیــری از
ورود رســوبات بــه داخــل شــیر ،اســتفاده از شــیر پیســوال هــای
بــا کیفیــت و دارای تــوری فــوالدی ضــروری مــی باشــد.
نکتــه : 2شــیر پیســوال هــا را بــه مــدت چنــد لحظــه بــاز
بگذاریــد تــا تمامــی ناخالصــی هــای موجــود در لولــه هــا خــارج
شــود.
مرحله دوم ( نصب شیر بر روی روشویی )
.1سیم الکتریکی شلنگ و پیچ ها را از سوراخ
کاسه روشویی عبور دهید.

5

 .2شیر را به وسیله مهره بزرگ و قطعه پالستیکی
به سنگ روشویی متصل کنید.

مرحله سوم ( نصب جعبه کنترل ) :
بعــد از حصــول اطمینــان از وجــود واشــر الســتیکی و تــوری
اســتیل داخــل ســه راهــی ،آنــرا را بــه قســمت ورودی آب جعبه
کنترل،مطابــق لیبــل متصــل نماییــد( .بــا توجــه بــه وجــود
واشر نیازی به استفاده از نوار تفلون نمی باشد).
*نکته :به هنگام نصب توجه نمایید که
خروجی جعبه کنترل در پایین قرار
گیرد(.مطابق شکل)
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شــلنگ هــای موجــود در بســته
بنــدی را بــه شــیرهای پیســوال
کــه بــه دیــوار متصــل شــده،
ببندیــد و بعــد از اطمینــان از
خــروج ناخالصــی هــای داخــل
لولــه شــلنگهای ورودی آب ســرد
و گــرم را بــه ســه راهــی (کــه در
مرحلــه قبــل بــه جعبــه کنتــرل
متصــل کــرده ایــد) وصــل
نماییــد.
شــلنگ آب متصــل بــه شــیر را
بــه قســمت خروجــی از جعبــه
کنتــرل متصــل نماییــد.
جعبــه کنتــرل را بــه طــوری کــه
شــلنگهای ورودی تحــت فشــار
نباشــند (بــا توجــه بــه شــکل) بــا
اســتفاده از دوپیــچ و رول پــاک
بــه دیــوار نصــب نماییــد.
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*نکتــه  :بعــد از ایــن مرحلــه از نصــب نبایــد هیــچ یــک از
شــلنگ هــا تحــت فشــار نصــب شــده باشــند
مرحله چهارم (اتصاالت الکتریکی) :
کانکتــور (فیــش اتصــال) آداپتــور را بــه جعبــه کنتــرل (ورودی
 2پایــه) وصــل نمــوده و مهــره آن را بــه وســیله دســت محکــم
نماییــد( .جهــت محکــم نمــودن از آچــار اســتفاده نکنیــد)
کانکتــور خروجــی از زیــر شــیر را بــه جعبــه کنتــرل (ورودی 4
پایــه) وصــل نماییــد.
*نکتــه  :قبــل از وصــل کــردن کانکتورهــا دقــت نماییــد کــه
در صــورت کثیفــی یــا خیــس بــودن کانکتورهــا آنهــا را بــا یــک
دســتمال پارچــه ای کامــا تمیــز و خشــک نماییــد.
مرحله پنجم (تنظیم دمای آب) :
بــا اســتفاده از شــیرهای پیســوال دمــای مطلــوب آب را تنظیــم
نما یید .
*نکتــه :بعــد از بــاز کــردن شــیرهای پیســوال دقــت نماییــد
کــه درهیــچ نقطــه ای نشــتی آب وجــود نداشــته باشــد.
راه اندازی :
آداپتور را به برق وصل نمایید.
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اکنــون شــیر آمــاده اســتفاده بــوده و چنانچــه دســت را در
محــدوده عملکــرد چشــمی شــیر قــرار دهیــد چــراغ ســبز
رنگــی بــه نشــانه تشــخیص دســت چشــمک زده و آب جــاری
مــی شــود و بــا کنــار رفتــن دســت از محــدوده چشــمی مجددا
بــا چشــمک زدن چــراغ ســبز جریــان آب قطــع مــی شــود.
نحوه سرویس شیر
 -۱زمان و نحوه تعویض باتری :
در صــورت چشــمک زدن دائــم چــراغ ســبز رنــگ داخــل
سنســور در اســرع وقــت نســبت بــه تعویــض باتــری هــا اقــدام
نماییــد.
بســته باتــری را تنهــا از نمایندگــی هــای مجــاز راســان تهیــه
نماییــد.
دقــت نماییــد درهنــگام جــا زدن کانکتورهــای شــیر و باتــری
محــل قرارگیــری کانکتــور شــیر ،جــای باتــری و درب آن
کامــا خشــک باشــد.
از ریختــن آب روی جعبــه کنتــرل و شستشــوی آن خــودداری
نماییــد.
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 -۲تمیز نمودن توری های استیل و آبفشان:
چنانچــه احســاس نمودیــد شــدت جریــان آب خروجــی
شــیر نســبت بــه گذشــته کاهــش یافتــه اســت ،کلیــه
تــوری هــای فلــزی موجــود در شــیرهای پیســوال و ســه
راهــی و همچنیــن آبفشــان شــیر را رســوب زدایــی نمایید.
*نکتــه : 1چنانچــه بــه روی هــر یــک از قطعــات مذکــور
رســوب آب تشــکیل شــده اســت جهــت رســوب زدایــی،
قطعــه را بــه مــدت چنــد ســاعت در محلــول ســرکه رقیق
شــده بــا آب قــرار داده و ســپس بــا آب معمولــی بشــویید.
*نکتــه : 2هیچــگاه شــیر را بــدون تــوری هــای فــوالدی
موجــود در شــیر پیســوال و ســه راهــی راه انــدازی و
اســتفاده ننماییــد.
*«نکتــه مهــم»  :هیچــگاه بــه کانکتــور مشــکی رنــگ
داخــل بدنــه شــیر چیــزی را متصــل و یــا در پــوش آنــرا
خــارج ننماییــد و در صــورت مشــاهده هــر گونــه رطوبــت
آن را کام ـ ً
ا تمیــز و خشــک نماییــد.
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نحوه نگهداری و تمیز کردن شیر
چنانچــه مایــل هســتید شــیرآالت همیشــه بــراق و تمیــز باشــد
نــکات زیــر را بــه درســتی رعایــت نماییــد :
 بــرای تمیــز کــردن شــیر هرگــز از مــواد پــاک کننــده قــویماننــد جــرم گیــر ،وایتکــس و رخشــا و ســایر شــوینده هــای
شــیمیایی مشــابه اســتفاده نکنیــد.
از اســتفاده از ســیم ظــرف شــویی و اســکاج بــرای تمیــز کــردن
شــیر خــودداری کنید.
بهتــر اســت قبــل از تمیــز کــردن شــیر ســطح آن خشــک
باشــد.
 جهــت نظافــت و رســوب زدایــی از شــیرآالت منــزل ،ابتــدایــک پارچــه حولــه ای را بــا محلــول ســرکه آغشــته نماییــد و
بــا مالیمــت ســطوح شــیرآالت را پــاک نماییــد.
چنانچــه بــرروی آبفشــان رســوب آب تشــکیل شــده اســت
جهــت رســوب زدایــی آبفشــان را از شــیر جــدا کــرده و بــه
مــدت چنــد ســاعت در محلــول آب و ســرکه قــرار داده ســپس
بــا آب معمولــی بشــویید.
شــیر کرومــی مــات شــده را مــی توانیــد بــا کــرم جالســنج و یــا
واکــس اتومبیــل پولیــش کــرده و دوبــاره بــراق کنید.
 مواظــب باشــید رنــگ مــو یــا مــواد شــیمیایی مشــابه رویشــیر نریــزد ،در صــورت ریختــه شــدن بالفاصلــه بــا آب ســرد و
پارچــه نــرم آن را تمیــز کنیــد.
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عیب

عدم
عملکرد
شیر
چشمی

جدول تعمیرات
رفع عیب

 -1از قطع نبودن ورودی اصلی آب اطمینان حاصل
کنید.
 -2کانکتورهای روی جعبه کنترل و داخل بدنه شیر
را چک نمایید .
 -3دقت فرمایید که کلیه کانکتورهای روی جعبه
کنترل و داخل بدنه شیر کامال خشک باشند.
 -4از اتصال آداپتور به برق و برق دار بودن پریز
اطمینان حاصل نمایید.
 -5زمانی که دست خود را در محدوده عملکرد
چشمی قرار می دهید ،چراغ سبز رنگی داخل آن
به نشانه تشخیص وجود دست چشمک می زند،
با استفاده از یک پیچ گوشتی قسمت خروجی آب
موجود برروی جعبه کنترل را به آرامی به سمت
داخل فشار دهید تا شیر برقی فعال شود.
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عیب

جاری
شدن
دائمی
آب

رفع عیب
 -1کانکتورهــای روی جعبــه کنتــرل را چــک
نماییــد.
 -2دقــت فرماییــد کــه کلیــه کانکتورهــای
روی جعبــه کنتــرل و داخــل بدنــه شــیر کامــا
خشــک باشــند.
 -3از اتصــال آداپتــور بــه بــرق و بــرق دار بــودن
پریــز اطمینــان حاصــل نماییــد.
 -4چشمی شیر را با پارچه نرم تمیز نمایید.
 -5باتری را تعویض نمایید.
 -6زمانــی که دســت خود را در محــدوده عملکرد
چشــمی قــرار مــی دهیــد چنانچــه چــراغ ســبز
رنگــی داخــل آن بــه نشــانه تشــخیص وجــود
دســت چشــمک بزنــد ،بــا اســتفاده از یــک پیــچ
گوشــتی از قســمت خروجــی آب جعبــه کنتــرل
بــه آرامــی بــه ســمت داخــل فشــار دهیــد تــا
شــیر برقــی فعــال شــود.
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عیب
دمای
آب
مطلوب
نمی
باشد
باتری به
سرعــت
ضعیــف
می شود

ضعیف

رفع عیب
 -1شیر پیسوال های سرد و گرم را تنظیم نمایید.
 -2تــوری هــای ورودی ســه راهــی را بررســی نماییــد .و از
عــدم وجــود رســوب اطمینــان حاصــل نمائیــد.
 -3دمای آب لوله های سرد و گرم را چک نمایید.

 -1کانکتــور هــای روی جعبــه کنتــرل را کامــا
خشــک نماییــد.
 -2جــای باتــری و باتــری هــا و کانکتــور هــای باتــری
را کامــا خشــک نماییــد.
 -1فشار آب شهری را بررسی نمایید.

شدن

 -2شیر پیسوال ها را چک نمایید.

جریان

 -3از مســدود نبــودن تـــــــوری هــای اســتیل موجــود

آب

بـــــرروی شیرهــای پیســــــوال و سه راهی آب اطمینان

خروجی

حاصـــل فرمایید.
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عیب

رفع عیب

فاصله
عملکرد
چشمی
مناسب

بــا نمایندگــی هــای مجــاز راســان تمــاس حاصــل
فرماییــد.

نمی
باشد

15
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