הוראות התקנה ואחזקה
מסנן מים דגם "מיני ספיר"
לסינון ולמניעת שיקוע אבנית

תודה לך על שבחרת מסנן מתוצרת עמיעד מערכות מים בע"מ.
אנא קרא בעיון ופעל בהתאם להוראות הבטיחות וההתקנה המופיעות במסמך זה על מנת להבטיח פעולה אמינה ובטוחה של המוצר.
נתונים כלליים:


דגם המסנן  -מיני ספיר מתוצרת עמיעד מערכות מים בע"מ ,קיבוץ עמיעד ד.נ .גליל עליון  1מיקוד .1033311

 המסנן מיועד למניעת שיקוע אבנית בצנרת המים ובמכשירי החשמל.
 המסנן מיועד להתקנה על קו המים הקרים בלבד ובלחץ עבודה של עד ל 6 -בר.
 החלפת הסיליפוס במסנן נדרשת אחת ל 3 -חודשים.
התקנה
 ההתקנה תתבצע על קו המים הקרים בלבד.
 מומלץ להרכיב ברזים לפני ואחרי המסנן כדי לאפשר סגירת המים לצורך ניקוי המסנן.
 מומלץ להתקין את המסנן כך שגוף המסנן פונה כלפי מטה .המסנן חייב להיות מורכב לפי החץ המורה על כיוון זרימת המים.
 יש להתקין מקטין לחץ בכל מקום שבו לחץ המים גבוה מ 4-אטמוספרות.
 שים לב! מסנן המיני ספיר מסופק עם גליל סינון רשת ,בעת ההתקנה יש לוודא שכיוון זרימת המים בגליל הרשת הוא מבפנים החוצה.
כיוון זרימה לא נכון או שטיפה הפוכה עלולים לגרום נזק לגליל הסינון.

ניקוי גליל הסינון:
 ניקוי גליל הסינון במסנן המיני ספיר ייעשה כאשר לחץ המים בבית יורד ויש חשש לסתימה במסנן.
 בנוסף ,מומלץ לפתוח את המסנן אחת לשלושה חודשים ולבדוק את מצב סתימת גליל הסינון.
 את גליל הסינון יש לנקות בעזרת מברשת עדינה ובהתזת מים על גליל הסינון מבחוץ פנימה.
 מומלץ לפתוח את ברז הניקוז פעם בשבוע למספר שניות.
 שים לב! פתיחת ברז הניקוז בתחתית המסנן מנקזת מהמסנן משקעים ומרעננת את הסיליפוס אך אינה מהווה תחליף מלא לניקוי גליל
הסינון מעת לעת.
החלפת מחסנית הסיליפוס:

אזהרה :אין לפתוח את המסנן לפני שחרור הלחץ הכלוא בו!
 מחסנית הסיליפוס ממוקמת בתוך גליל הסינון.
 סגור את אספקת המים למסנן .פתח את ברז הניקוז (מספר  7בשרטוט מפרט החלקים) לשחרור לחץ המים הכלוא במסנן.
 הוצא את גליל הסינון מתוך המסנן והוצא ממנו את מחסנית הסיליפוס (מספר  6בשרטוט מפרט החלקים).
 שטוף את גליל הסינון תחת זרם מים.
 הכנס מחסנית סיליפוס חדשה אל תוך גליל הסינון .וודא שהחלק הצר של המחסנית מופנה כלפי מטה (לכיוון ברז הניקוז(.
 החזר את גליל הסינון החדש למקומו .וודא שאטם גוף המסנן ואטמי גליל הסינון נמצאים במקומם המיועד.
 הדק את המכסה ושחרר את ההידוק  18/סיבוב לאטימה מושלמת.
 פתח את ברז כניסת המים וודא שאין נזילה.
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התקנה מומלצת מסנן דגם "מיני ספיר"
תאור
צנור ראשי  -כניסה
מד מים דירתי
מקטין לחץ
ברז ניתוק לפני המסנן
מסנן דגם "מיני ספיר"
ברז ניתוק אחרי המסנן
צנור הכניסה לבית
ברז שטיפה וניקוז

מפרט חלקים מיני ספיר:

#
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8
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מפרט חלקים למסנן "מיני ספיר"
מק"ט

תאור
מכסה 1" T
בית מסנן 1" T
גליל סינון נירוסטה  31מקרון
אטם לגליל סינון
אטם הידראולי למכסה 1" T
מחסנית סיליפוס חד פעמית למיני ספיר
ברז שטיפה (ידית הפוכה)
אטם  O-RINGלבית מסנן 1" T

710101-000510
700190-001187
710101-000483
770102-000117
770102-000359
700190-004611
300005-000006
770102-000101

