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د ستَسالعول شستشَی هوبشاًْا با هحلَل باص

گشدد
- 1سیستن  ( CIPهخضى ،کاستشیج ،پوپ ٍ ) ...قبل اص ششٍع کاس تَسط هحلَل کلش ضذعفًَی .
- 2بستِ بِ ظشفیت دستگاُ  ،هحلَل %10اص هادُ شستشَ آهادُ شَد.
- 3سیستن CIPسا آهادُ کشدُ پس اص اطویٌاى اص عذم ًشتی  ،پوپ سا سٍشي کشدُ تا هحلَل ٍاسد هوبشاًْا شَد .
شَد
اجاصُ دّیذ  %10اص هحلَل اٍلیِ عبَسی اص سطح هوبشاًْا اص قسوت دسیي دٍسسیض .
- 4بیشتشیي تاثیش هحلَل شستشَ دس دهای  30الی  35دسجِ ساًتیگشاد هی باشذ .پس سعی گشدد دهای هحلَل دس
ایي هحذٍدُ کٌتشل شَد ( .دها اص  40دسجِ ساًتیگشاد باالتش ًشٍد)
- 5حذٍد  20دقیقِ هحلَل سا سیشکَلِ ًواییذ سپس پوپ سا خاهَش ًوَدُ کِ هحلَل بِ صَست ساکذ داخل
هوبشاًْا باشذ .بعذ اص  30دقیقِ هجذداً پوپ سا بِ هذت 20دقیقِ سٍشي کٌیذ  .ایي حالت سا بِ هذت  3تا  5ساعت
تکشاس ًواییذ.
 PH- 6هحلَل بیي  10تا  12کٌتشل شَد .
ًواییذ
- 7دس صَست ّشگًَِ تغییش سًگ شذیذ یا PHهحلَل سا تخلیِ ٍاص هحلَل جذیذ استفادُ .
- 8بعذ اص گزشت  3تا  5ساعت ( بستِ بِ آلَدگی هوبشاًْا ) شستشَ سا هتَقف کٌیذ .پس اص تخلیِ هحلَل ٍجذا
ًوَدى اتصاالت سیستن ، CIPبِ هذت  30دقیقِ دستگاُ دس حالت ( Washingتخلیِ کاهل باص ) قشاس گیشد ٍ
سپس ٍاسد سشٍیس شَد.
تَجِ :
* بعذ اص شستشَی دستگاُ با هادُ باص ٍ ضشٍست شستشَی دستگاُ تَسط اسیذ بعذ اص 20دقیقِ ، Washing
هشحلِ دٍم شستشَ سا آغاص ًواییذ.
* دسصَست آلَدگی ( گشفتگی ) شذیذ هوبشاًْا ،هوکي است  CIPبیي  12تا  24ساعت اداهِ یابذ یا هشاحل
گشدد
شستشَی شیویایی چٌذیي باس تکشاس .
* بعذ اص اتوام  ، CIPقشاسدادى دستگاُ دس حالت  Flushingبوذت  20تا  30دقیقِ دس جذا ًوَدى رسات سست
شذُ تَسط هحلَل شیویایی بسیاس هْن هیباشذ.

تهران خیابان استاد مطهری  ،پالک  ، 23طبقه  4واحد 17
تلفن 7 :و021-88428886

فکس 021-88427722 :

پست الکترونیک info@avabsanat.com :

تلفن اداره فروش021-88440102 :
وب سایتwww.avabsanat.com :

