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Montaja Başlamadan Önce, bu işletme ve bakım kılavuzu dikkatlice incelenmelidir. 

Firmamız bu talimatnamede ve eklerinde, tesislerin işletmeye alınması öncesinde veya 
sonrasında, işletme tecrübeleri ile tespit etmiş olduğu veya gerekli gördüğü ilave, eksiltme ve 
revizyonları yapma hakkı saklıdır. 

Bu işletme kılavuzunda belirtilen hususlar ışığında çözülemeyen bir problem ile karşılaşıldığında adres 

ve telefon numaralarımızdan Esli Antalya firma merkezi ile irtibat kurulmalıdır. Firma tarafından 

istendiğinde ekipman / parça modeli ve seri numaraları gibi bilgiler firma yetkililerine bildirilmelidir. 

Esli Antalya Merkez Firma Ġrtibat Bilgileri 

YazıĢma Adresi: ESLİ Endüstriyel Ürünler Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 

No:36 Döşemealtı / ANTALYA 

Telefon / Faks: 0 242 417 76 20  /  0 242 417 76 30 

E-posta / Web   : esli@esli.com.tr / www.esli.com.tr

mailto:esli@esli.com.tr
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KULLANMA TALĠMATNAMESĠ HAKKINDA 

AMAÇ 

Kullanma talimatnamesi sistemin kullanıcıları içindir ve sistemin güvenli bir şekilde nasıl çalıştırılıp, idame 
ettirilebileceğini gösteren bilgiler içermektedir. 

KULLANIM ALANLARI 

AQUALİNE GAMA TERS OZMOZ SİSTEMLERİ çözünmüş ve askıda maddelerin giderilmesiyle kirlenmiş veya 

tuzlu suların arıtılmasına imkan sağlamaktadır. Sistem genellikte Enerji, Gıda, Cam, Otomotiv, Elektronik, 

Kimya, Hayvancılık ve diğer sektörlerde kullanım amacı ile üretilmiştir. 

ALT BÖLÜMLER 

1. sayfada tüm bölümler listelenmiştir. İstenilen bölüm ile ilgili detaylı bilgiler için o bölümün

içindekiler kısmından yararlanabilirsiniz. 

EK GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ 

Her ülkeye ait ek güvenlik tedbirlerine mutlaka uyulmalıdır. 

AMACINA UYGUN KULLANIM 

Gama serisi Ters Osmoz sistemleri  dizayn edilen ham su parametrelerine göre çalıştırılmalı ve 

dizayna esas çalışma değerleri sağlanmalıdır. Sistem çalışma düzenine uygun işlemiyorsa 

çalıştırılmamalı ve arızalar derhal kontrol edilmelidir. 

ĠġLETME PERSONELĠ 

Sadece bu talimatnameleri okumuş ve anlamış kişiler bu sistemi kullanmakla yetkilidirler. Sistemin 

işletilmesi esnasında güvenlik tedbirlerine riayet edilmelidir. 
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SĠSTEM HAKKINDA UYARI VE ÖNLEMLER 

Asit, kostik, hipoklorit, antiskalant, sodyummetabisülfit, biosit  vb. kimyasal maddeler ile çalışırken 
çok dikkatli olunmalıdır. Kimyasal maddelerin dolumu ve boşaltılması, ilgili ekipman ve boru 
devrelerinin tamir ve bakımı veya bu aksamlara herhangi bir müdahale sırasında muhakkak suretle 
gözlük, eldiven, çizme, tulum vb. tüm koruyucu malzemelerin kullanılması ihmal edilmemelidir. 
Kimyasalların göz, deri ve giysilerle temas etmesine izin verilmemeli, buharı solunmamalıdır. Uygun 
havalandırma sistemi ve refakatçi bir personel olmaksızın kimyasal buharına maruz kalan bir tanka 

veya kapalı bir alana kesinlikle girilmemelidir. Kimyasallara ilişkin Malzeme Güvenlik Bilgi 
Formlarına uygun kullanım yapılmalıdır. 

Su Arıtma Tesisi’nin vardiya defteri tutulmalıdır. Günlük 3 vardiyayı kapsayan Su Arıtma Tesisi 
raporu her gün tanzim edilmelidir. Vardiya ekipleri bu defteri imzalayarak teslim almalı ve teslim 
etmelidir. Vardiya defterine tesisin işletmeğe alınmasını takiben veri formundaki değerler saat başı 

tespit edilip, kaydedilmelidir. Vardiya esnasında giderilemeyen arızalar vardiya defterine kaydedilip, 
ilgili teknik amirine bildirilmelidir. Bu veri formu aynı zamanda sistemin kimliği anlamına gelecek 

olup teknik sorunların çözümünde en belirleyici kriter olacak ve işletmeciden talep edilecektir. 

Tesisin işletilmesi sırasında giriş ham su kalitesinde meydana gelebilecek değişikliklerin, tesisin 
kapasitesine tesir edeceği ve Ters Ozmos performansını doğrudan etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu 
nedenle tesisin giriş suyu kalitesi en az 6 aylık periyotlarda analiz ettirilmeli ve sistem dizaynı 

gözden geçirilmelidir. 

RO Ünitesinin debi ve iletkenlik verimi su sıcaklığı ile doğrudan ilişkilidir. Giriş suyu sıcaklığı, dizayn 
sıcaklığının altına inmesi halinde RO Ünitesi debi verimi düşecek , dizayn sıcaklığının üstüne çıkması 
halinde RO ünitesi debi verimi artacak, ancak iletkenlik giderimi azalacaktır. Su sıcaklığına bağlı 
projeksiyon yapılarak uygun verimde çalıştırılmalıdır.  

Kış aylarında kostik depo tankının bulunduğu mahalde muhakkak surette ısıtma yapılmalı, kostik 
sıcaklığının 10 0C’nin altına inmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi halde kostik donacaktır. 
Pompalar kesinlikle kuru çalıştırılmamalıdır. 

RO ünitesi kartuş filtrelerinin giriş-çıkış basınçlarını veri formunda kontrol ederek , basınç farkı 0.8 

bar’a ulaştığında kartuş filtreleri yenileyiniz. 0,8 bar işletme şartına bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir. Bu nedenle devreye alma esnasında tespit edilen basınç farkının %10 artması 
durumunda kartuş filtrelerin değişimi önerilmektedir. 

Antiskalant dozajı RO Ünitesinin membranları açısından çok önemlidir. Bu nedenle üniteye sistem 
dizaynında antiskalant dozajı mevcut ise dozajı yapmadan kesinlikle çalıştırmayınız. Sistemlerde 
Esli Ltd.ġti.’ nin tavsiye ettiği antiskalanttan baĢka bir antiskalant kullanılması 

durumunda membranlar garanti dıĢı  kalacaktır. Antiskalant tankında, antiskalant seviyesini 
ve dozaj pompasının emme ve basma yapıp yapmadığını sık sık kontrol ediniz. Antiskalant dozaj 
tankı seviyesini ve RO çalışma saatini veri formuna kaydediniz. Bu sayede tüketim miktarının 
uygunluğu kontrol edilebilecektir. 

Tüm vanaların selenoid bobinlerini ve aktüatörlerini sık sık kontrol ediniz. Her hangi bir arızaya 
sebep vermeden gerekirse yenileyiniz. 

RO ünitelesinin 20 gün ve daha uzun süreli duruşlarında kimyasal yıkama deposunda %2’lik SMBS’li 
solüsyon hazırlayarak şarj ediniz ve  membranları korumaya alınız. RO ünitesinde, membranların 
susuz kalmamasına dikkat edilmesi gerekir. Bunun için 20 gün ve daha kısa süreli duruşlarda RO 
sistemini günde en az 1 kez ve 1 saat sürekli devreye alınız. Eğer bu çalıştırmayı 20 günden kısa 

sürede olsa uygulayamayacaksanız membranları yukarıda belirtildiği şekilde SMBS'li solusyon ile 
korumaya alınız.  
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Sistemde ilk kurulum değerlerinin( start-up ) dışına çıkılması halinde ( basınç, debi, iletkenlik, pH) 

membran yıkama bölümünde bahsedilen şartlardan en az bir tanesi sağlanıyor ise membranlara 
kimyasal yıkama uygulanması gerekmektedir. 
 
 
RO Ünitesi debi, basınç, iletkenlik değerlerinin RO veri izleme formunda günlük takip edilmesi ve 
%10 luk artma ya da azalmalarda müdahale edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Değişimin 
sebepleri araştırılmalı ve gerekli önlemler ivedi şekilde alınmalıdır. Aksi halde membranlarda geri 

dönüşü olmayan hasarlar oluşabilir.  
 
Tesisi oluşturan tüm aksamın ve elemanların, özellikle yaz aylarında direkt güneş ışınlarına 
maruz kalmasını önleyici tedbirler alınmalıdır. Kış aylarında tesis iç ortam sıcaklığı asgari 10°C 
olacak şekilde ısıtılmalıdır. Tesisin dışında kalan tüm aksamı (tanklar, boru devreleri, vanalar, 
enstrümanlar vb.) dış ortam koşullarına uygun olarak izole edilmelidir. Tesis herhangi bir 

nedenle durdurulacak ve ortam sıcaklığının 0’ın altına düşme ihtimali var ise pompa ve boru 
devrelerinin boşaltılması, boş halde muhafaza edilmesi önerilir. Donmaya karşı; bekleyen RO 

ünitesi kimyasal yıkama pozisyonuna alınıp RO boru devresinde su sirküle edilmelidir. 
 
Çözelti hazırlanırken kimyasala su ilave edilmemelidir. Her zaman suya kimyasal ilave 
edilmelidir. Herhangi bir patlamaya veya benzeri tepkimelere sebebiyet vermemek için, kimyasal 
suya çok yavaş ve az miktarda ilave edilmelidir.  

 
Sistemin klor ihtiva eden su ile çalıştırılması önlenmelidir. Sistemde ORP alarmı oluşması 
durumunda klor konsantrasyonu kontrol edilmeli, klor değeri 0 ppm (sıfır) olmalıdır. Ham suda klor 
mevcut ise Aktif karbon filtrasyonu veya SMBS dozajı ile klorun membranlara ulaşması kesinlikle 
engellenmelidir. Membranlara klor gelmesi halinde gözenekler okside olacak ve iletkenlik giderimi 
azalacaktır. 
 
Kimyasal seviyeleri düzenli kontrol edilmeli, kimyasal tankı %20 seviyesine düşünce mutlaka ilgili 

kimyasal ilave edilmelidir. 
 

Sistem devredeyken sistem giriş ve çıkış vanaları asla kapatılmamalıdır. 
 
Sistemin alçak basınç ve yüksek basınç şalter ya da transmitter  set noktaları devreye alma 
esnasında kontrol edilmelidir.   

 
Sistem devrede iken drenaj hattındaki globe vana asla kapatılmamalıdır. 
 
Elektrik enerjisi olan ekipman ve enstrümanlar üzerinde çalışma yapmadan önce enerji kesilmeli ve 
kontrol kalemi veya avometre ile enerjinin gelmediği doğrulanmalıdır. 
 
Yangın söndürme işlemi esnasında pano içerisine su atılmamalı ana enerji devresi kesilmeli, kuru 

tozlu yangın söndürücü kullanılmalıdır. 
 
Sistemi besleyecek elektrik hattı topraklı olmalıdır. 
 

Standart GARANTİ ŞARTLARI dikkatlice okunmalı ve belirtilen hususlara uyulmalıdır.(Bkz. Sayfa–
42) 
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ĠLK YARDIM UYARILARI 

 
Yaralanma ne kadar hafif görünürse görünsün mutlaka doktor veya hemşire çağrılmalıdır. 
 
Eğer kimyasal yutulmuşsa ve hastanın şuuru yerindeyse hastanın ağzı bol miktarda su ile 
yıkanmalıdır. Hastanın dilinin öne doğru durumda olması sağlanmalı ve solunumun düzenliliği 
kontrol edilmelidir. Hasta istifra etmeye çalıştırılmamalıdır. Hastanın şuuru yerinde değilse ağızdan 
bir şey verilmemelidir. 

 
Gözle temas halinde, göz bölgesi en az 15 dk. Süreyle bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Şok 
durumu varsa sıkı giysiler gevşetilmeli ve ayaklar yerden 25–30 cm yüksekliğe (kalp seviyesi) 
kaldırılmalıdır. 

 
Kimyasal buharı solunduğu takdirde hasta hemen temiz havaya çıkarılmalıdır. Hastanın 

solunumunun  durması durumunda suni teneffüs uygulanmalıdır. 

 
Kimyasal bulaşmış tüm elbiseler çıkarılmalıdır. Hastanın vücudunun etkilenmiş bölgeleri bol miktar 

su ile en az 15 dk yıkanmalıdır 
 
Yanma durumunda yanık bölgelere yağ veya merhem uygulanmamalıdır. Alev yanığı varsa ve 
sentetik giysiler deriye yapışmışsa çıkarılmamalıdır. Yaş ve ısıya maruz kalmış giysiler 
çıkarılmalıdır. 
 

Elektrik çarpması durumunda elektrik akımı şalterden kesilmeli yada kazazedenin çıplak kablo ile 
teması iletken olmayan bir cisimle kesilmelidir. Kaza ortamında hemen ilk yardım sağlanmalı 
kazazedede bilinç kaybı yanık veya düşmeye bağlı kırık varsa ayağa kaldırılmadan nakli 
sağlanmalıdır. 
 
 

 

 
 

 
SĠSTEM PARÇALARININ ATILMASI 
 

Bulunulan bölgenin gereklerine göre sistemde kullanılmayan parçalar atılmalıdır. 

 

 
 

YEDEK PARÇALARDA ĠZĠNSĠZ MUADĠL KULLANIMI / BENZERĠNĠN TAKLĠT EDĠLMESĠ 

 
Muadil kullanım ya da modifikasyonlar yalnızca üretici firma garanti verdikten sonra kullanılabilir. Bu 

aynı zamanda kontrol sistemi içinde geçerlidir. Orijinal parçaların kullanımı hem garantinin devam 

etmesine hem de güvenliğin korunmasına yardımcı olur. 

 

 
GARANTĠ ġARTLARI 
 
Bu ürün kalite kontrol sistemlerine tabi tutulmuş , teknolojinin gereklerine göre dizayn edilmiş ve 
üretilmiştir. Herhangi bir şikâyette, satıcı firma ile  temasa geçilmeli ve satış sözleşmesi 
hükümlerine göre gerekli görüşmeler yapılmalıdır.  
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TERS OZMOZ SĠSTEMĠNĠN TEMELLERĠ 

 

 
TERS OSMOZ SĠSTEMĠ TANIMI 

 
Ozmos, doğal bir olaydır ve kısaca suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesidir. Bu işlem 
osmotik dengenin sağlanmasına kadar devam eder.  

 
Ters ozmos ise, bu ozmotik akışın tersine çevrilmesidir. Bunu başarmak için, yüksek konsantrasyona 
sahip sıvıya basınç uygulanır. Uygulanan basınç ozmotik basınçtan daha büyük ise işlem tersine 
çevrilmiş olur.  

 
Sentetik membranlar, su arıtma sistemlerinde ters ozmoz prensibinde çalıştırılmaktadır. Bu 

membranlar su moleküllerini geçirirler. Diğer moleküller, membranlar tarafından tutulurlar. Yüksek 

basınç, çok yoğun ortamın membranlardan geçişine sebep olur. Bu esnada bir ayrışma olur ve su az 
yoğun tarafa geçerken sudaki diğer moleküller membran tarafından tutulur ve konsantreyi oluşturur.  

 

 

 

 

 

 
TERS OSMOZ SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HESAPLAMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ürün suyu debisi • 100 
 

     Ham su debisi 
 

Debi Verimi (%) =      

 

Ürün suyu iletkenliği 
 

      Ham su iletkenliği 
 

Ġletkenlik Verimi [%] =    [1-  ] • 100   
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TAġIMA VE DEPOLAMA 

 
-Taşıma esnasında sistemlerin kaymamasına ya da devrilmemesine özen gösterilmelidir. 

 
-Taşıma ve kaldırma esnasında sistem ağırlığı dikkate alınmalı ve buna uygun kaldırma aracı 
kullanılmalıdır. 
 
-Cihazlar forklift ile taşıyabilmek için 6 adet ayak ile yerden 9 cm yükseltilmiştir. 
 
-Forklift bıçaklarının cihaza zarar vermemesine dikkat ediniz. 

 
-Cihaz üzerindeki ekipmanların zarar görmemesi için taşıma yapılırken çarpmalara dikkat 
edilmelidir. 

 
-Cihaz 1,5 metre ve üzeri kaldırılması halinde cihaz halat ile sabitlenmelidir. 
 

-Membranlar için maksimum saklama süresi,  orjinal ambalajından çıkarılmadan 20°C de 12 aydır. 
 
-Kimyasallar Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında yer alan depolama şartlarına uygun 
depolanmalıdır. 
 
-Sistemlerin montaj ya da depolama alanının min 4 derece ve maksimum 40 derece sıcaklıkta 
olmasına dikkat edilmelidir. 

 
-Sistemlerin montaj ya da depolama alanının direk güneş ışığına ve yağmura maruz kalmayacak 
şekilde kapalı olması gerekmektedir. 
 

- Sistem sevkiyatında eksik, arızalı ve hasar görmüş ekipman olasılığına karşı kontrol edilmelidir. 

Herhangi bir problem halinde nakliye firmasına hasar tespit tutanağı tutturarak , firmamıza 

başvurunuz. 
 
 

  

KURULUM 

 
MONTAJ YERĠ ĠHTĠYAÇLARI 
 
-Membran kılıflarının giriş ve çıkış yönlerinde kılıf içerisindeki membranların sökülüp takılabilmesi için 

minimum 1,5 metre boşluk bırakılmalıdır.  

-Montaj yapılacak zeminin düz olmasına dikkat edilmelidir. 

-Sistemler kaide üzerine konulacaksa , kaideler düz ve sistem ağırlığını taşıyabilecek şekilde 

yapılmalıdır.  

-Kurulum mahalli havalandırması sağlanmalıdır. Kimyasal dozajları ayrı bir kimyasal odasına alınarak, 

ayrıca havalandırılmalı, kimyasal buharının sisteme zarar vermesi önlenmelidir. 

-Cihazdan çıkan atık suların ve sızıntıları karşılayacak kapasitede drenaj yapılmalıdır. 

-Montaj yeri minimum taşıma kapasitesi çalışma ağırlığının 1,5 katı olmalıdır. 
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HĠDROLĠK VE ELEKTRĠK BAĞLANTILARIN YAPILMASI 

-Bağlantılar kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Montaja başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirleri alınmış olmalıdır.  

-Sistem montajında kullanılacak tesisat malzemeleri dizayn basınç sınıfına göre seçilmelidir.  

-Sistem  üzerinde boşta bırakılan besleme, ürün ve drenaj hatları yerinde bağlantıları yapılacaktır. 

-Ham su giriş bağlantısı uygun çapta boru ve uygun basınç sınıfına göre yapılmalıdır. 

-Ürün suyu hattı uygun çapta boru ve uygun basınç sınıfına göre ürün suyu deposuna bağlanmalıdır. 

-Atıksu hattı uygun çapta boru ve uygun basınç sınıfına göre drenaja bağlanmalıdır. 

-Varsa yıkama tankı taşkanı ve boşaltması drenaja bağlanmalıdır. Yıkama tankından ozmos beslemesi 

yapılmalı, atık ve ürün yıkama tankı dönüş hatları uygun çapta boru ve basınç sınıfına göre yıkama 

tankına bağlanmalıdır. 

-Varsa besleme pompası ve ön filtrasyon bağlantıları uygun boru çapı ve basınç sınıfı kontrol edilerek 

yapılmalıdır. 

-Ürün suyu hattı geri basıncı maksimum 0,5 bar olmalıdır. Eğer bu değerin üzerinde bir basınç 

oluşma ihtimali varsa bu hatta çekvalf  monte edilmelidir. Basınç 0,5 barın üzerinde olacak ise ara 

depo konulup bu depodan basınçlandırılarak kullanılması tavsiye edilir. Aksi halde membranlara 

ters basınç olacak ve ürün su kanalında çatlama nedeniyle membran kullanılamaz hale gelecektir. 

-Ürün suyu bağlantı borusu sistem ürün suyu çıkış borusundan maksimum 1 çap yüksek olabilir.  

-Eğer ürün suyu hattına kapatma vanası koyulması gerekirse, bu vanadan önce mutlaka emniyet 

ventili konulmalıdır. 

-Ürün ve atık hatları ozmos kotundan düşükse ve vakum oluşma ihtimali var ise bu hatlara vakum 

kırıcı monte edilmelidir. 

-Tesisat ağırlığı ve kasıntısı sistem üzerine binmeyecek şekilde konsollama yapılmalıdır. 

-Sisteme ana güç beslemesi bağlantısı yapmadan önce ana şalterin kapalı olduğundan emin 

olunmalıdır. 

-Enerji besleme hattı cihazdan maksimum 2 mt uzakta olmalıdır. Daha uzun olacak ise kablo kesiti 

metraja göre kontrol edilmelidir. 

-Kontrol panosuna yapılan bağlantılar pano içerisinde bulunan elektrik şemasına göre yapılmalıdır. 

-Kablolar bağlanırken kablo pabucu kullanılması gerekmektedir. 

-Pano içerisindeki vidalamaların gevşek olması durumunda enerji olan yerlerde ısınma meydana 

gelecektir. Bu sebeple pano içi vida uygulamaları gevşek olmamalıdır. 

-Pano içerisinde vidaların gereğinden fazla sıkılması durumunda vida dişleri zarar göreceğinden 

vida uygulamalarında vida fazla sıkılmamalıdır. 

-Sistemin enerji beslemesi topraklanmalıdır. Pano içerisinde bulunan sarı-yeşil renkte olan 

klemenslere bağlanarak topraklama yapılmalıdır.  

-Bazı durumlarda dikili tip pano, cihazla beraber ayrıca sevk edilmektedir.  Bu tip panolar,  cihaz 

montaj yerinde zemin üzerine sabitlenerek montajının yapılması gerekmektedir. 

-Panoya herhangi bir darbe gelmemesi için panoların taşınması ve istifleme işlemleri dikkatli 

şekilde yapılmalıdır. Panolar istiflenecekse dikey olarak istiflenmesi gerekmektedir. 

-Ürün suyu seviye flatörü ürün suyu deposuna bağlanmalıdır. 
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-Dozaj üniteleri soketli kablo bağlantıları yapılmalıdır.

-Varsa kimyasal yıkama ünitesi pompa ve seviye flatörü soketli kablo bağlantıları yapılmalıdır.

-Varsa ön filtrasyonların ana enerji beslemeleri ve yıkamaya girdiğinde ozmoz sistemi

durdurulacaksa sinyal kablo bağlantıları yapılmalıdır. 

DEVREYE ALMA ÖNCESĠ KONTROLLER 

Sistem devreye alınmadan tüm mekanik ve elektrik bağlantılar kontrol edilmelidir.  

Sistem devreye alınmadan önce gerekli sızdırmazlık testleri yapılmalıdır. 

RO cihazını besleyecek olan ham suyun yapısına göre ön arıtma sistemi gerekebilir. Ön arıtmada 

filtrasyon, yumuşatma sistemleri yer alabileceği gibi kimyasal dozaj yardımı ile suyun özelliği 

istenilen değerlere getirilebilmektedir. Ön arıtma sistemlerinde oluşabilecek problemlerin önceden 

giderilmesi sağlanarak ön arıtma sistemlerinin sorunsuz çalıştığından emin olunmalıdır.  

-Sistem montajında kullanılan boru ve fittingslerin sistemin teknik özelliğine uygunluğu kontrol

edilmelidir. 

-Sistemde koç darbesi oluşmaması için önlem alınmış mıdır.

-Kullanılan dozaj sistemlerinin sayısı, montajı ve ana pano ile aralarındaki bağlantının doğruluğu ,

uygun solüsyon hazırlanması kontrol edilmelidir. 

-Seviye flatörleri’nin elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir. Panoya sinyallerin doğru geldiğinden

emin olunmalıdır. 

-Montajı yapılan sensörlerin kablo bağlantısı ve analizör ilişkileri kontrol edilmelidir.

-Sistemdeki aktüatör ya da selenoid vanaların beslemesinin yapılıp yapılmadığı kontrol

edilmelidir. 

-Kartuş filtredeki hava alma vanasının çalıştığından emin olunmalıdır.

-Kartuş Filtredeki kartuşların sayısı ve montaj uygunluğu kontrol edilmelidir.

-Alçak ve yüksek basınç swich’i kablo bağlantısının ve set değerlerinin uygunluğu kontrol

edilmelidir. 

-Sistemdeki pompaların enerji beslemeleri kontrol edilmeli, doğru enerji beslemesi yapıldığından

emin olunmalıdır. 

-Sistemdeki membranların sayısı ve conta-adaptörleri kontrol edilmelidir.

-Membran kılıf kapak contaları, kapak adaptörleri ve ara bağlantıları kontrol edilmelidir.

-Membran yüklemesi yapılmadan önce kılıflar durulanmalıdır.

-Membran yüklenirken su akış yönünde yüklenmeli ve kılıf kapakları kapatılmadan membran –

kılıf arası boşluğu kontrol edilmelidir. Eğer boşluk varsa kapak üzerindeki aralayıcılar ile mesafe 

ayarlanmalıdır. 

-RO ünitesine giren suda serbest klor,  askıda katı madde ve bulanıklık olmadığından emin

olunmalıdır.   Bahsi geçen parametreler ön arıtım ile giderilebilmektedir. 

-Tüm manuel vanaların olması gereken konumda olduğu ve otomatik çalışan vanaların

pozisyonları kontrol edilmelidir. 

-Bütün kimyasal tanklarında solüsyonların dolu olduğu ve solüsyonların uzun süre beklemeden

dolayı bozulmuş olmadığı kontrol edilmelidir. 

-Kimyasal dozaj ünitelerinin çalışmaya hazır olduğu ve dozaj ayarlarının uygun şekilde yapılmış

olduğu kontrol edilmelidir. 

- pH, Orp ve İletkenlik sensörlerinin doğru şekilde monte edildiği kontrol edilmelidir.
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- YBP sonrası globe vana ve atıksu ayar globe vanasının açık olduğundan emin olunmalıdır.

-Ürün suyu hattı check valve yönü kontrol edilmelidir.

-Motor bağlantılarının (yıldız veya üçgen) doğru yapılıp yapılmadığı kapakların içlerindeki

çizimlere göre kontrol edildi mi? 

-Motor toprak bağlantıları kontrol edildi mi?

DEVREYE ALMA ADIMLARI 

Gerekli hallerde devreye alma işlemleri,  montaj ve devreye alma öncesi kontroller 
tamamlandıktan sonra yetkili servis tarafından yapılabilmekte ve gerekli süpervizörlük 
sağlanabilmektedir. 

Sisteme yeterli debi ve basınçta su beslemesi sağlanır. 

Yüksek basınç pompası globe vanası ve atık su hattındaki glob vana tam olarak açılarak, Yüksek 

basınç pompası çalıştırılmadan 5 dk çalıştırılarak kartuş filtre üzerindeki hava alma vanasından 

sistemde olabilecek hava dışarı atılır.  

Sistem otomatik durumuna alınır. 

Yüksek basınç pompası devreye alınır ve sistem basınçlandırılır.  

Yüksek basınç pompası sonrası glob vanası ve atık su hattı glob vanası yardımı ile debi ve basınçlar 
çalışma parametrelerini (debi, basınç) sağlayacak şekilde ayarlanır. 

Yüksek basınç pompası frekans konvertörlü ise basınç transmitteri vasıtasıyla istenilen basınç 
ayarlanır. 

Basınç göstergeleri, debimetreler, sıcaklık ve basınç şalterlerinin enstrümantasyon ve diğer 

ekipmanların uygun şekilde çalıştıkları kontrol edilir. 

Dozaj pompalarının emiş yapıp yapmadığı, teoride ayarlanan dozajı yapıp yapmadığı ölçülü bir kap 

vasıtası ile tespit edilir. Havası varsa alınır.  

Seviye flatörlerinin alt ve üst seviyede sinyal verip vermediği kontrol edilmelidir. 

Varsa sistem girişindeki pH sensörünün doğru okuma yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. 

Varsa sistem girişindeki ORP sensörünün doğru okuma yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. 

Sistemde bulunan aktüatörlü vanaların açma / kapama konumları izlenmeli ve zamanında açıp, 

kapattığından emin olunmalıdır. 

pH ve Orp set değerleri kontrol edilmelidir. 

Alçak basınç şalterinin set edilen basıçta sistemi durdurduğu kontrol edilmelidir. Min basınç 2 bar 

olarak ayarlanmalıdır.  

Yüksek basınç şalterinin set edilen basıçta sistemi durdurduğu kontrol edilmelidir. Set basıncı 

pompa çıkış basıncının 1 bar üzerinde olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Sistemdeki pompaların havası alınmalı, dönüş yönü, çektiği amperler kontrol edilmeli ve etiketteki 

nominal akım değeri ile karşılaştırılmalıdır. Çalışma esnasında anormal ses ya da titreşim var mı , 

elektrik motoru aşırı ısınmakta mı kontrol edilmelidir. Pompa devreye alma işleminin yetkili servisi 

tarafından yapılması gerekmektedir.  

Devreye alma değerleri start up veri formuna işlenmelidir. Bu form sistemin kimliğidir. Günlük 

olarak tutulmalı ve değişikliklerin takibi yapılmalıdır. 
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ÜRETĠCĠYE ARIZA BĠLGĠSĠNĠN ĠLETĠLMESĠ 

 
Aşağıdaki bilgiler her zaman elde tutulmalıdır: 

-Parça Numarası 

-Sistem tipi 

-RO izleme formu ( en az 4 aylık) 

 
BAKIM 
 

GÜVENLĠK BĠLGĠLERĠ 
 

-Tüm bakımlar kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. 

-Tüm bakım işlemleri esnasında sistemin kapalı olması ve yanlışlıkla açılmasının önlenmesi için 

gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. 

-Tüm bakım işlemleri esnasında sistemin ana güç beslemesinin kapalı olması ve yanlışlıkla 

açılmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. 

-Koruyucu giysiler mutlaka giyilmelidir. 

-Bakım sonrası tüm bakım ekipmanları uygun yerde ve uygun şekilde depolanmalıdır. 

 
GENEL BĠLGĠLER 

 
Problemsiz işletim için, bakımlar belirli periyodik zamanlarda yapılmalı ve yapılan tüm işlemler 
kayıt altına alınmalıdır. 

 
Tüm veriler sistem operatörünün kendisi tarafından alınmalıdır. 
 
Bakımların düzenli takibi ve sistem ömrünün uzatılması için Bakım sözleşmesi imzalanması, 
sistemin tüm sorumluluğunun firma tarafından üzerine alınmasını sağlayacaktır. 
 
Kontrol çizelgeleri sisteme yakın bir yerde muhafaza edilmeli ve sürekli olarak veriler alınmalıdır. 

Bu sayede sistemde oluşabilecek en küçük arızalar anında tespit edilebilecektir ve sistemin diğer 
parçalarına zarar vermeden sorun giderilebilecektir. 
 
Kontrol çizelgeleri manuel’de bulunmaktadır. 
 
PERĠODĠK BAKIMLAR 
 
Sistemdeki bakım zamanı gelmiş olan şartların çoğu mevcut alarm mekanizmaları tarafından 

algılanacaktır, ancak alarm durumunun gerçekleşmesi daha ani ve  külfetli müdahaleleri 
gerektireceğinden, alarmın gerçekleşmesini beklemeden aşağıda özetlenen hususların rutin olarak 
kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Yapılan bakım uygulamaları ile  ilgili bir form hazırlanarak kayıt 
tutulması ve yapılan bakımlarla ilgili notların bu formda saklanması tavsiye edilir. Sık karşılaşılan 
problemler ve bunların önüne geçilmesi için yapılması gereken bakım çalışmaları bu form yardımıyla 
daha kolayca belirlenebilir. 
 

GÜNLÜK BAKIM 
 

-Tesisteki statik ve dinamik elemanları kontrol ediniz. 

-Herhangi bir su kaçağı olup-olmadığını kontrol ediniz ve varsa kaçakları gideriniz. Giderilmeyen 

kaçak ve arızaları vardiya defterine yazınız.  
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-RO ünite girişinde suda bakiye klor tahlili yaparak klor kaçağı olmadığından emin olunuz. 

-Dozaj pompalarının istenilen miktarda emme ve basma yaptığını kontrol ediniz. Varsa havalarını 

alınız. 

-Kartuş filtre giriş çıkış basınçlarını kontrol ediniz. Giriş-Çıkış arasındaki basınç farkı 0.8bar’ı aşarsa 

o kartuş filtreyi değiştiriniz. 

-Ürün suyu ve atık su debisini kontrol ediniz. Start up değerinden değişiklik varsa nedenlerini 

araştırınız. 

-Sistemde ilgili yerlerde bulunan manometreler üzerinden basınçları kontrol ediniz. Basınçlarda 

değişim varsa nedenlerini araştırınız. 

-Ters Ozmos cihazı giriş sıcaklığını kontrol ediniz. 

-Ters Ozmos çalışma verimini kontrol ediniz. 

-Kimyasal sarfiyatlarını kontrol ediniz. 

 
HAFTALIK BAKIM 

 

-Günlük bakımdaki işlemleri tekrar ediniz. 

-Rekor, nipel, manşon bağlantılarını kontrol ediniz. Varsa sızıntıları ve kaçakları gideriniz. 

-Kimyasal tanklarına harcanan miktarda kimyasal ekleyiniz. 

-Kimyasal depolama tanklarının içlerinin temiz olduğunu kontrol ediniz. 

-RO VERİ İZLEME formu’nun düzenli tutulduğundan emin olunuz. 

-Pompa ve vanaların sağlıklı çalıştığını kontrol ediniz. 

-Ters Ozmos çalışma verimini kontrol ederek akışları ayarlayınız. 

-Basınçlı hava hatlarını kontrol ediniz. (Yoğuşan suyu drenaja atınız.) 

-Cihaz üzerindeki ekipmanları temizleyiniz. 

 
AYLIK BAKIM 
 

-Günlük ve haftalık bakımdaki işlemleri tekrar ediniz. 

-Elektrik panellerine basınçlı hava tutarak temizleyiniz. 

-pH, Orp, İletkenlik analizörlerini kalibre ediniz. 

-Manometre basınç testlerini yapınız. 

-Kartuş filtreyi sökerek filtre içinde kirlilik belirtisi olup olmadığını kontrol ediniz. 

-Membran kapaklarını sökerek kirlilik belirtisi olup olmadığını kontrol ediniz. 

-Alçak ve yüksek basınç switch fonksiyon testlerini yapınız. 

-Seviye switch ve/veya flatörleri fonksiyon testlerini yapınız. 

-Pompa akım değerlerini , debi basınç uygunluğunu, ses ve titreşim durumunu kontrol ediniz.  

-Aktüatörlü vanaların ve/veya selenoidlerin  tam olarak açılıp kapandığının kontrolünü yapınız.  

 
SENELĠK BAKIM 
 

-Haftalık ve aylık bakımdaki işlemleri tekrar ediniz. 

-Elektrik kumanda aksamı ve cihazları kontrol ederek temizleyiniz. 
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-Vardiya defterine kayıtlı kusur ve arızalı parçaları yenileyiniz.

-Genel temizlik ve boya işlerini yapınız.

-Ekipmanların sabitlemesi ve seviye hizalaması;   ekipman imalatçılarının talimatları doğrultusunda

kontrol edilmelidir. Bu işlem özellikle pompa ve elektrik motorları için yapılmalıdır. 

-Basınçlı borularda; 5 yılda bir, onaylı kuruluşlar tarafından tahribatsız muayene (NDT)
yapılmalıdır.  Tahribatsız muayene çeşitlerinden birkaçı röntgen, ultrasonik test, manyetik parçacık

testidir.

-Pompaların yağ ve rulman kontrolleri yapılmalı değişimi ve/veya ilavesi gerekiyorsa yapılmalıdır.

-Aktüatörlü ve manuel vanalar sökülerek contaları ve milleri kontrol edilmeli değişimi gerekiyorsa
yapılmalıdır.

-Membranlara kimyasal yıkama yapılarak temizlenmelidir.

-Yıllık sistem verileri incelenerek gerekli ise sistem verimi performans kayıpları göz önüne alınarak
tekrar yapılmalıdır.

DEVREDEN ÇIKARMA 

UYGULAMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

-20 gün daha uzun süreli duruşlarda,  RO membranları korumaya alınmalıdır.

Solüsyonlu bekletme süresi su sıcaklığı, 

<20°C ise maksimum 2 ay, 

>20°C ise maksimum 1 aydır.

-20 gün veya daha kısa süreli duruşlarda, RO membranlarını korumaya almaya gerek yoktur. Bu

tür kısa süreli duruşlarda RO sisteminin günde en az 1 saat çalıştırılması gerekir.

-Koruma işleminin amacı,  RO membranlarında ve tesisatında duruş esnasında bakteriyolojik

üreme ve membranlarda hasar olmamasını sağlamaktır.

-Her korumaya alma işleminde solüsyon basma,  solüsyon tazeleme, durulama ve tekrar

devreye alma işlemleri, operatör tarafından   ―RO Sistem Veri izleme Formu’na tarih belirtilerek

işlenir. Varsa yapılan farklı uygulamalar veya gözlemlere ilişkin notlar çizelgeye kaydedilir.

Çizelge,  sistemin yakınında kolay görünür ve uygun bir yerde asılı bulundurulur.

MEMBRAN KORUMA 

KULLANILAN EKĠPMAN VE MALZEMELER 

-Yıkama Pompası

-Yıkama Tankı

-Bağlantı hortumları  sabit ve/veya geçici tesisat elemanları

-Yeteri miktarda koruma kimyasalı

-Kimyasal kabı,

-Koruyucu eldiven ve gözlük

-Toz maskesi.
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KORUMA SOLÜSYONUN HAZIRLANMASI 

-Koruma Kimyasalı: Sodyummetabisülfit(SMBS), %95’lik toz formda 

-Koruma solüsyonu konsantrasyonu:% 2 (yüzde iki) ağırlık / ağırlık 

-Koruma solüsyonu hazırlama oranları:1000 lt Ro ürün suyuna yaklaşık 22 kg %95 lik toz SMBS   

 

MEMBRAN KORUMA UYGULAMA ADIMLARI 

 

SĠSTEMĠN ELEKTRĠKSEL VE MEKANĠK OLARAK KORUMA ALTINA ALINMASI 

-Pano üzerinden sistem kimyasal yıkama pozisyonuna getirilir. 

-Yüksek basınç pompası girişinde bulunan manuel vanalar kapatılarak sistem izole edilir.(mevcut 

ise) 

KORUYUCU SOLÜSYON BASMA 

Yıkama ünitesi yardımı ile koruyucu solüsyon basma işlemine başlanılır. 

-Sistem kimyasal yıkama pozisyonuna alınır. 

-Kimyasal yıkama deposunda % 2’lik koruma solüsyonu hazırlanır. 

-Kimyasal yıkama başlatılır ve  solüsyon tankında solüsyon bitene kadar sistem çalıştırılır. 

-Solusyon bittiğinde kimyasal yıkama durdurulur ve atık hattı globe vanası kapatılarak solüsyonun 

sistemden drenaja gitmesi engellenir. 

KORUYUCU SOLÜSYON TAZELEME 

-Sistem çalışmadığı müddetçe,  ayda bir kez RO sistemi vanaları tam açılarak solüsyon tamamen 

boşaltılır. 

-Solüsyon boşaltıldıktan sonra durulama işlemi yapılır. Durulama işleminden sonra koruyucu 

solüsyon basma bölümünde verilen talimatlara göre yeni koruyucu solüsyon hazırlanarak 

sisteme tekrar basılır. 

KORUYUCU SOLÜSYON DURULAMA VE SĠSTEMĠ DEVREYE ALMA 

-Sistemi devreye almak için önce kapatılan atık hattı globe vanası ve varsa diğer manuel vanalar 

tam açılarak koruyucu solüsyon tamamen boşaltılır. 

-Ana panoya güç beslemesi yapılır. 

-RO  yüksek basınç pompası pano içerisinden termik açılır.Pompa çalışmaz hale getirilir. 

-Yüksek basınç pompası girişinde bulunan kelebek vanalar açık konuma getirilir.(mevcut ise) 

-Sistem yüksek basınç pompası olmadan çalıştırılarak düşük basınçta durulanır. 

-Kartuş filtrenin üzerinde bulunan numune musluğu yardımı ile havası alınır. 

-Ham su ve besleme basıncıyla sistemin durulanması gözlenir.Atıktan numune alınarak sistemin 

durulanıp durulanmadığı gözlemlenir. Durulandı ise durulama sonlandırılır. 

-Durulama sonunda sistem durdurulur. Yüksek basınç pompası termiği kapatılır (pompa çalışır 

hale gelir).Tekrar sistem START butonuna basılarak, Reverse Ozmos cihazı çalıştırılır. Sistem 

değerleri kaydedilir. 

Devreye alınmaya müteakiben akışlarda kısa süreli  (maksimum 2 gün ) düşüş görülmesi 

muhtemeldir 
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DEMONTAJ 

 
 
Sistemin Tamamen Kapatılması veya Yer Değiştirmesi aşağıda belirtilen adımlar sıra ile takip 

edilmelidir. 

-Ana panodan sistem elektrik beslemesi kapatılır. 

-Ana panoya gelen hattın elektriği kesilerek pano içerisindeki elektrik besleme kabloları çıkartılır. 

-Sistemi izole edilmesi için giriş ve çıkış vanaları tamamen kapatılır. 

-Dozaj sistemindeki dozaj hortumları sökülür. Dozaj tankları güvenlik önlemleri alınarak kimyasal 

depolama tanklarına alınır. 

-Kimyasal dozaj pompaları elektrik bağlantıları sökülerek panodan ayrılır. 

-Şase üzerinde sabitleme vidaları varsa sökülerek zemin bağlantısı serbest hale geçirilir. 

-Kılıf kapakları sökülerek membranlar ayrılır. Koruma solüsyonu içeren tanklarda ISLAK 

muhafaza edilir. 

-Sistem ağırlık merkezini dikkate alarak uygun bir vinç veya forklift yardımı ile taşınır 

-Demontaj işlemiyle çıkarılan ekipmanlar, hatlar bu işlem sonrasında tekrar montaj adımlarına 

uyularak monte edilir.  

 
TERS OZMOZ YIKAMA PROSEDÜRÜ 

 
Sistemin kimyasal yıkama ihtiyacı olması halinde aşağıda belirtilen maddeler dikkate alınmalıdır. 
Sistemde kimyasal yıkama ihtiyacı olup olmadığına karar verebilmek için sistem start up verileri ile 
mevcut çalışma verilerinin karşılaştırılması gereklidir. Debi, basınç ve su kalitesi kontrolleri 
yapılarak nasıl bir yıkama yapılacağına karar verilmelidir. Kademelerdeki fark basınç değerinin 
start up değerine göre %15 artması durumunda ya da ürün suyu debisinin % 10 düşmesi 

durumunda kimyasal yıkama yapılması önerilmektedir. Kimyasal yıkamada geç kalınması 
durumunda membranlarda geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelecektir.  

 

 

 
) Kompozit poliamid tipindeki ters ozmos membranları klorlu su ile temas ettirilmemelidir. Aksi 
takdirde membran üzerinde telafisi olmayan zararlara sebep olabilir. Dolayısıyla ham suda bakiye 

klor kalmamalıdır. Kloru nötralize etmek için sodyum bisülfit solüsyonu dozlanmalıdır. Fakat 
solüsyonun yeterli karışım ve uygun temas süresine dikkat edilmelidir. Dozlama her 1 ppm 
serbest klor başına 1.8-3ppm sodyum bisülfit şeklinde uygulanmalıdır. 

 
) Temizleme solüsyonu olarak katyonik sürfektanlardan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde geri 
dönüşümü olmayan çökelmeler meydana gelmektedir. 
 
) Membranlar 3 ila 12 ay arasında temizlenmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken konu 
membranın çok kirlenmemiş olması ve yıkamanın membran az kirli iken yapılmasıdır.  

 
) Membranın kirlenme miktarını anlamak için birtakım parametrelere başvurulur. Bunlar: 
 

 Temiz su debisindeki değişimler,  

 Giriş suyunda TDS (toplam çözünmüş katı madde miktarı) ve sıcaklık değişimleri, 

 Verim ve basınçtaki azalmalardır. 

Bu değişimler genellikle %10 ila %15 arasında olduğu zaman membran yıkama işleminin 
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yapılması gerekmektedir. 

 
) Eğer membran performansı %30 -%50 seviyesine düşer ise; membranları yıkama işlemi ile 
eski performansına getirmek oldukça güçtür. 
 
) Membran yıkama sıklığını azaltmak için; membranlar distile (saf) su ile veya ters ozmos çıkış 
suyu ile yıkanmalıdır. 

 

 

 
ÇÖKELME ÇEġĠTLERĠ 

 
Membranlar üzerinde oluşabilecek çökelme çeşitleri ve temizleme yöntemleri 
aşağıdadır. 

 

 

 
) Kalsiyum Karbonat Çökelmesi  

Genellikle kalsiyum karbonatın çökelme sebebi antiskalant-dispersant veya pH kontrolü için 
asit enjeksiyonu sırasında oluşan hatalardır. Erken teşhis edilen kalsiyum karbonatı gidermek 
için giriş suyu pH’ını 1–2 saat 3–5 seviyesinde tutmak yeterlidir. Daha dirençli kalsiyum 
karbonat çökeltilerini uzaklaştırmak için sitrik asit gibi düşük pH’lı temizleyiciler 
kullanılmalıdır. 
 

) Kalsiyum, Baryum & Stronsiyum Sülfat Çökelmesi 

      Sülfat çökeltilerini uzaklaştırmak; kalsiyum karbonat çökeltilerini uzaklaştırmaktan daha 
zordur. Genellikle sülfat çökelmesi; antiskalant-dispersant ve sülfürik asit dozajının fazla 
uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında baryum ve stronsiyum sülfat 

çökelmelerini engellemek daha güçtür. Bu sebeple özel önlemler alınmalıdır. 
 
) Kalsiyum Fosfat Çökelmesi 

      Yüksek fosfat oranı genellikle evsel atıksularda ve kirli sularda bulunmaktadır. Kalsiyum 
fosfat çökelmesini önlemek için asidik membran yıkayıcılar kullanılır. 

 
) Metaloksit-Hidroksit Çökelmesi 

      Demir, çinko, mangan, bakır ve alüminyum gibi metaller yükseltgenerek metaloksit veya 
metalhidroksit çökelmesine sebep olurlar. Yükseltgen olarak hava, ozon, klor ve potasyum 
permanganat örnek verilebilir.  

 
) PolimerleĢmiĢ Silika Tabakaları 

Suda çözünmüş olarak bulunan silika polimerleşerek jel tabaka halinde membranların 
üzerine çöker.    Silika çökeltilerinin sıradan kimyasallarla uzaklaştırılması oldukça güçtür. Bu 

sebepten dolayı amonyumbiflorit gibi kimyasallar kullanılır. Lakin bu tür kimyasalların 

depolanması ve kullanılması araç ve gereçlere zarar verebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BĠLGĠ 
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YIKAMADA KULLANILAN KĠMYASALLARIN KULLANIMI VE SEÇĠMĠ 

 
Sistemin kimyasal yıkama ihtiyacı olması halinde aşağıda belirtilen kimyasallar ve kullanımları 
dikkate alınmalıdır. 

 

 
 
) Çökelen mineralleri uzaklaştırmak için öncelikle düşük pH’ a sahip kimyasallar 

kullanılmaktadır. Daha sonra organik maddeleri uzaklaştırmak için de yüksek pH’ lı kimyasallar 
kullanılmalıdır. 
 
) Fakat yağ veya biyolojik yapılı çökelmelerde ise öncelikle yüksek pH’ lı kimyasallar, ardından 
da düşük pH’ lı kimyasallar kullanılır. Bazı deterjan katkılı temizleyici solüsyonlar ağır biyolojik ve 
organik kalıntıların uzaklaştırılmasında yardımcı maddeler olarak kullanılır. Ağır biyolojik ve 
organik kalıntıların giderilmesinde ayrıca EDTA solüsyonu da kullanılabilir.  

 
) Membranın ömrünü ve temizleme verimini arttırabilmek için yıkama işlemi tavsiye edilen 
sıcaklıkta olmalıdır. 

 
) Membran yıkamada kullanılan kimyasallar membran ile uzun süre temas halinde 

bırakılmamalıdır. 

) Membrana zarar vermemek için yıkama  ve püskürtme işlemi giriş suyu doğrultusunda 

yapılmalıdır. 

) Çok evreli ters ozmozlarda etkili yıkama yöntemi; optimum yıkama hızı seçilerek 
membranların kademe kademe yıkanması ile gerçekleştirilir. 
 

) Deterjan katkılı temizleyici solüsyonlarla yıkama işlemi yapıldıktan sonra durulama işlemi 
esnasında çıkış suyu pH’ı yüksek tutularak köpüklenme problemi ortadan kaldırılır. 
 
) Eğer biyolojik çökelmeler var ise yıkama işlemine ek olarak biyosit türünde kimyasallar 
kullanılır. Uygulama; yıkamadan hemen sonra, haftalık periyotlarla veya sürekli servis 
esnasındadır. Burada kullanılan biyositin membranın yapısı ile uyumlu olmasına ve membrana 

zarar vermemesine dikkat edilmelidir.  

 
) Güvenlik açısından içerisinde su bulunan karıştırma tanklarına, kimyasal ekleme işlemi 
yavaşça yapılmalıdır. 
 
) Yine güvenlik açısından asit ve kostik birbirine karıştırılmamalıdır. Bunun yanında ilk 
temizleme solüsyonu membrandan tamamen uzaklaştırıldıktan sonra ikinci solüsyon 
eklenmelidir. 

 
) Minimum yıkama sıcaklığı 21 derecedir. 
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TEMĠZLEME SOLÜSYONLARI 

 
Sistemin kimyasal yıkama ihtiyacı olması halinde aşağıda belirtilen temizleme solüsyonları ve 
kullanım yerleri dikkate alınmalıdır. 

 
 

 
) Solüsyon 1- (pH=4)  

Düşük pH’ lı yıkama solüsyonu olarak ağırlıkça % 2’lik sitrik asit ( C6H8O7 )kullanılmaktadır. Bu 

solüsyonlar inorganik tortuların (kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, baryum sülfat, stronsiyum 
sülfat) ve metal oksit-hidroksitlerin (demir, mangan, nikel, bakır ve çinko) uzaklaştırılmasında 
kullanılmaktadır. 
 
) Solüsyon 2- (pH=10)  

Yüksek pH’lı yıkama solüsyonu olarak ağırlıkça %2’lik STPP (sodyumtripolifosfat )ve ağırlıkça 
%0,8’lik Na-EDTA (sodyumetilamindiamintetraasetikasit tuzu) kullanılmaktadır. Bu solüsyonlar 
kalsiyum sülfat ve organik çökeltilerin uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 
) Solüsyon 3- (pH=10 )  

Yüksek pH’lı yıkama solüsyonu olarak ağırlıkça %2’lik STPP (sodyumtripolifosfat ) ve ağırlıkça 
%0.25’lik Na-DDBS (C6H5(CH2)12-SO3Na) solüsyonları kullanılmaktadır. Bu solüsyonlar yüksek 
orandaki organik çökeltilerin uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. 

 
) Solüsyon 4- (pH=2,5)  

Düşük pH’lı yıkama solüsyonu olarak ağırlıkça %0,5’lik hidroklorik asit  (HCl ) solüsyonu yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu solüsyon inorganik tortuların (kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, 
baryum sülfat, stronsiyum sülfat) ve metal oksit-hidroksitlerin (demir, mangan, nikel, bakır ve 
çinko..) uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. HCl solüsyonu solüsyon 1’e göre daha etkilidir. 
 
) Solüsyon 5- (pH=11,5)  

Yüksek pH’lı yıkama solüsyonu olarak ağırlıkça %1’lik Na2S2O4 (Sodyumhidrosülfit) 
kullanılmaktadır. Bunlar metaloksit - hidroksitlerin uzaklaştırılması ve az miktarda bulunan 

baryumsülfat, kalsiyumsülfat ve stronsiyumsülfatın uzaklaştırılmasında da etkilidir.  
 
) Solüsyon 6-  (pH=11,5)  

Yüksek pH’lı yıkama solüsyonu olarak ağırlıkça %0,1’lik NaOH (kostik) ve %0.03’lük SDS 
(sodyumdedosilsülfat) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür solüsyonlar organik ve biyolojik 

tortuların uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. SDS deterjan olup köpürmeye yol açabilir.  
 
) Solüsyon 7-  (pH=11,5)  

Yüksek pH’lı yıkama solüsyonu olarak ağırlıkça %0,1’lik NaOH (kostik)  kullanımı söz konusudur. Bu 
tür solüsyonlar polimerleşmiş silikaların uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır.  
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HYDRANAUTĠCS; YIKAMA ĠÇĠN GEREKLĠ pH ve SICAKLIK LĠMĠTLERĠ 
 

MEMBRAN 450C 350C 300C 

CPA 2–10 2–11,5 2–12 

ESPA 2–10 2–11,5 2–12 

LFC 2–10 2–11,5 2–12 

SWC 2–10 2–11 2–12 

ESNA 3–10 2–11,5 2–12 

 

 

 

 

 
NOT: Aşağıdaki miktarlara 379 lt saf su eklenecektir 
 

YIKAMA 
SOLÜSYONU 

KİMYASALLAR MİKTAR pH SICAKLIK 

1 
 

Sitrik Asit 

(%100 toz olarak) 

7,7 kg 
Amonyumhidroksit ile pH 4’e 

ayarlanır. 
400C  

2 

 

STPP 

(%100 toz olarak) 

Na-EDTA 

(%100 toz olarak) 

 

7,7 kg 

 

3.18 kg 

Sülfürik asit veya hidroklorik 

asit ile pH 10’a ayarlanır. 
400C   

3 

 

STPP 

(%100 toz olarak) 

Na-DDBS 

 

7,7 kg 

 

0.97 kg 

Sülfürik asit veya hidroklorik 

asit ile pH 10’a ayarlanır. 
400C 

4 

 

HCL Asit 

(%36 HCl) 

1.78 litre 

HCl ile pH 2.5’in altına 

indirilir.Yada NaOH ile pH 2.5’in 

üzerine çıkarılır. 

350C 

5 
Sodyumhidrosülfit 

(%100 toz olarak) 
3.86 kg 

PH ayarı yapılmasına gerek 

yoktur. 
350C 

6 

 

NaOH 
(%100 toz olarak) 

yada(%50 sıvı olarak) 

SDS 

 

0.38 kg 

0.49 litre 

0.11 kg 

NaOH ile pH 11.5’in üzerine 
çıkarılır yada HCl ile pH 11.5’in 

altına indirilir. 

300C 

7 

 

NaOH 

(%100 toz olarak) 

yada(%50 sıvı olarak) 

 

0.38 kg 

0.49 litre 

NaOH ile pH 11.5’in üzerine 

çıkarılır yada HCl ile pH 11.5’in 

altına indirilir. 

300C 

 

 
Yukarıda belirtilen pH değerleri maksimum sıcaklıklardadır. Membranın ömrünü uzatmak için 
mümkün olduğu kadar az kimyasal kullanılmalı ve temas süreleri de mümkün olduğunca minimum 
seviyede tutulmalıdır. 

 
ELEMENT BAġINA GEREKEN YIKAMA SOLÜSYONU HACMĠ 

 

MEMBRAN 
BOYUTU 

NORMAL 
ÇÖKELME (GALON) 

AĞIR 
ÇÖKELME  
(GALON) 

NORMAL ÇÖKELME  
(LİTRE) 

AĞIR 
ÇÖKELME 

(LİTRE) 

4X40 ĠNCH 2.5 5 9.5 19 

6X40 ĠNCH 5 10 19 38 

8X40 ĠNCH 9 18 34 68 

8.5X40 ĠNCH 10 20 38 76 
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) Yukarıdaki hacimlere borulama, filtre v.b dâhil edilmemiştir. 

) Yukarıdaki hacimlere %20’lik kayıpları dâhil edilmemiştir. 
 

 
MEMBRAN YIKAMA UYGULAMA ADIMLARI 

 
Sistemin kimyasal yıkama ihtiyacı olması halinde aşağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir. 

 

 
 
 
Polyamid Tipi Membranlardan Organik Kirlilikleri Ayırma Yöntemi; 

Organik çöküntü, demir kirliği, hafif inorganik tortu ve biyolojik kirlilikleri temizlemek, bu 2 
basamaklı yıkama prosedürü genel membran yıkama programı olaraktan tavsiye edilir. 
Aşağıda listelenmiş bütün temizlik maddelerinin NSF onayı vardır. 

 
1. Basamak; 

Amaç   : Alkaline yüzey aktif madde, Biofilm ve organik maddeleri kaldırmak için 

 

) 2% v/v’ lik PermaClean 67 solüsyonu ile 2% v/v’ lik PermaClean 33 solüsyonu hazırlayın 

(veya Sodyum EDTA) (  pH 10,5 – 11,0 arasında ve sıcaklık 29OC  ) 
 
) Hazırlanan solüsyonların  %20 ‘sini drenajdan Flush yaptırın. 

) Kalan solüsyonu 15 dk aralıklar ile 3–4 saat boyunca membranlardan sirküle edin. 

) Klorsuz ve iyi kalite su ile membranları durulama  ( flush ) yaptırın. 

 
Eğer temizleme solüsyonuna koyu bir şekilde renk ağarması ( solmak ) oldu ise, basamak 2’i 
yeni yıkama solüsyonu ile yeniden uygulayın. 
 
2. Basamak; 

Amaç   : Asidik yıkama, Demir birikintisi ve inorganik partikülleri kaldırmak için 
kullanılır 
 
) 4% v/v ‘ lük PermaClean 77( veya sitrik asit) solüsyonu hazırlayın ( sıcaklık 18- 24OC ) 

) Solüsyonu 15 dk aralıklar ile 2 saat boyunca membranlardan sirküle edin. 

) Klorsuz ve iyi kalite su ile membranları durulama  ( flush ) yaptırın 
 
Eğer temizleme solüsyonuna koyu bir şekilde renk ağarması ( solmak ) oldu ise, basamak 2’i 

yeni yıkama solüsyonu ile yeniden uygulayın.  
  

 
) Membran üretici kullanıcı rehberleri genelde pH, sıcaklık, debi ve fark basınç sınırlarına 

uymamız tavsiye edilir. 
 
) Sistemi servise sokmadan önce, membran yüzeyinde arta kalabilen temizleme solüsyonun 

sisteme gitmesini engellemek için, Klorsüz ve iyi kalite su ile membranları Flush yaptırın.  
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ARIZA GĠDERĠMĠ TABLOLARI 

 
 

ARIZA BELĠRTĠSĠ MUHTEMEL SEBEP YAPILACAK MÜDAHALELER 

HAM SU BESĠ POMPALARI 

ARIZA 

   1. Su gelmiyor 

   2. Vana kapalı 

   3. Kartuş filtre tıkalı 

   4. Fazların birinde eksilme 
   5. Kablo gevşemiş 

   6. Rulman dağılmış 

   7. Elk. Motorundan gövdeye kaçak 

   8. Elk. Motoruna su girmiş 

   9. Elk. Motoru yanmış 

 10. Pompa hava yapmış 

   ■ Sisteme suyun gelişini sağlayınız. 

   ■ Sistemdeki vanaları kontrol ediniz. 

   ■ İlgili kartuş filtreyi değiştiriniz. 
   ■ Elk. Tesisatını ve enerjisini kontrol ediniz. 

   ■ Kabloları kontrol ediniz. 

   ■ Yedek parça katalogundan bakarak rulmanı değiştiriniz. 
   ■ Elk. Motorunu inceleyip ilgili parçaları değiştiriniz. 

   ■ Elk. Motorunun sarımlarını kontrol ediniz. 

   ■ Elk. Motorunu değiştiriniz. 

   ■ Dip emiş klapesini kontrol ediniz 

YÜKSEK BASINÇ POMPASI 

ARIZA   

   1. Su gelmiyor 

   2. Vana kapalı 

   3. Kartuş filtre tıkalı 

   4. Fazların birinde eksilme 

   5. Kablo gevşemiş 

   6. Rulman dağılmış 
   7. Elk. Motorundan gövdeye kaçak 

   8. Elk. Motoruna su girmiş 

   9. Elk. Motoru yanmış 

   ■ Sisteme suyun gelişini sağlayınız. 

   ■ Sistemdeki vanaları kontrol ediniz. 

   ■ İlgili kartuş filtreyi değiştiriniz. 
   ■ Elk. Tesisatını ve enerjisini kontrol ediniz. 

   ■ Kabloları kontrol ediniz. 

   ■ Yedek parça katalogundan bakarak rulmanı değiştiriniz. 
   ■ Elk. Motorunu inceleyip ilgili parçaları değiştiriniz. 

   ■ Elk. Motorunun sarımlarını kontrol ediniz. 

   ■ Elk. Motorunu değiştiriniz. 

YIKAMA POMPASI ARIZA 

   1. Su gelmiyor 

   2. Vana kapalı 

   3. Kartuş filtre tıkalı 

   4. Fazların birinde eksilme 

   5. Kablo gevşemiş 

   6. Rulman dağılmış 

   7. Elk. Motorundan gövdeye kaçak 

   8. Elk. Motoruna su girmiş 

   9. Elk. Motoru yanmış 

   ■ Sisteme suyun gelişini sağlayınız. 

   ■ Sistemdeki vanaları kontrol ediniz. 

   ■ İlgili kartuş filtreyi değiştiriniz. 
   ■ Elk. Tesisatını ve enerjisini kontrol ediniz. 

   ■ Kabloları kontrol ediniz. 

   ■ Yedek parça katalogundan bakarak rulmanı değiştiriniz. 
   ■ Elk. Motorunu inceleyip ilgili parçaları değiştiriniz. 

   ■ Elk. Motorunun sarımlarını kontrol ediniz. 

   ■ Elk. Motorunu değiştiriniz, konumuna getir 

ALÇAK BASINÇ 

   1. Hamsu besi pompası çalışmıyor. 

   2. Kartuş filtre tıkalı 

   3. Basınç swich’i arızalı 

   4. Kablo gevşemiş 
   5. Kablo yerinden çıkmış 

   6. Su gelmiyor 

   7. Vana kapalı  

   8. Çek valf arızalı 

   9. Kalibrasyon bozuk 

   ■ Ham su besi pompasını kontrol ediniz. 

   ■ İlgili kartuş filtreyi değiştiriniz. 

   ■ Basınç swich’ini değiştiriniz. 
   ■ Kabloları kontrol ediniz. 

   ■ Kabloları kontrol ediniz. 

   ■ Sisteme suyun gelişini sağlayınız. 
   ■ Sistemdeki vanaları kontrol ediniz. 

   ■ Çek valfi değiştiriniz. 

   ■ İlgili dokümanı takip ederek kalibrasyon yapınız. 

YÜKSEK BASINÇ 

   1. Membran tıkalı 
   2. Glob vana fazla sıkılmış 

   3. Kablo gevşemiş 

   4. Kablo yerinden çıkmış 

   5. Yüksek basınç pompa arızası 

   6. Atık su hattı tıkalı 

   7. Yüksek basınç swich’inin  

       kalibrasyonu bozuk 

   8. Yüksek basınç swich’i arızalı 

   ■ Kimyasal yıkama yapınız. Sonuç alınmıyorsa membranı 

yenisi ile değiştiriniz.        

   ■ Glob vanayı su sıcaklığını ve ürün suyu debisini ve 

yüksek basıncı kontrol ederek ayarlayınız. 
   ■ Kabloları kontrol ediniz. 
   ■ Kabloları kontrol ediniz. 

   ■ Yüksek basın pompasını kontrol ediniz. 

   ■ Sistemden çıkan tesisata bağlanan hattı kontrol ediniz.  
   ■ İlgili dökümanı takip ederek kalibrasyonu yapınız. 

   ■ Yüksek basınç swich’ini değiştiriniz. 

ĠLETKENLĠK YÜKSEK 

   1. Membrana klor kaçmıştır 

   2. Kalibrasyon bozuk 

   3. Membran tıkalı  

   4. İletkenlik ölçer arızalı 

   5. İletkenli ölçer probu arızalı 

   6. İletkenlik ölçer probu arası kablo 

       gevşek 
   7. Glob vana ayarı bozuk 

   8. Ham su iletkenliği yükselmiş 

        

    

   ■ Membranı değiştiriniz.        

   ■ İlgili dokümanı takip ederek kalibrasyon yapınız. 

   ■ Kimyasal yıkama yapınız. Sonuç alınmıyorsa membranı 

      yenisi ile değiştiriniz.        
   ■ İletkenlik ölçeri kontrol ediniz. 

   ■ İletkenlik ölçer probunu değiştiriniz 

   ■ Kabloyu kontrol ediniz.  
   ■  Glob vanayı su sıcaklığını ve ürün suyu debisini ve  

      yüksek basıncı kontrol ederek ayarlayınız. 
    ■ Ham su iletkenliğini kontrol ediniz 

    

PH YÜKSEK 

   1. Asit dozajı fazla  

   2. Ürün suyu debisi düşük 

   3. Kalibrasyon bozuk 

   4. Kablo gevşemiş 

   5. Kablo yerinden çıkmış 

   6. Kostik konsantrasyonu yüksek 
   7. pH probu arızalı 

   8. pH metre prob arası kablo gevşek 

   9. pH metre arızalı 

  10. Oransal vana set değeri yüksek 

   ■ Asit dozajını pH metreye bakarak ayarlayınız. 

   ■ Glob vanadan debi ayarını kontrol ediniz. Debiyi 42 

m3/h’e ayarlamıyorsanız kimyasal yıkama yapınız. Sonuç 

alınamıyorsa membranı yenisi ile değiştiriniz.  
   ■ İlgili dökümanı takip ederek kalibrasyon yapınız. 
   ■ Kabloları kontrol ediniz. 

   ■ Kabloları kontrol ediniz. 

   ■ Kostik temincisi ile görüşünüz. 
   ■ Kabloyu sıkınız 

   ■ pH metreyi değiştiriniz. 

   ■ pH metreyi  kontrol ediniz. 

    ■ Oransal vana set değerini kontrol ediniz. 
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ARIZA BELĠRTĠSĠ MUHTEMEL SEBEP YAPILACAK MÜDAHALELER 

PH DÜġÜK 

1. Asit dozaj pompası arızalı

2. Ürün suyu debisi yüksek
3. Kalibrasyon bozuk

4. Kablo gevşemiş

5. Kablo yerinden çıkmış

6. Asit konsantrasyonu düşük

7. pH probu arızalı

8. pH metre prob arası kablo gevşek

9. pH metre arızalı

■ Asit dozaj pompasını kontrol ediniz

■ Glob vanadan debi ayarını kontrol ediniz. Debiyi 42

m3/h’e ayarlayınız. 

■ İlgili dokümanı takip ederek kalibrasyon yapınız.
■ Kabloları kontrol ediniz.

■ Kabloları kontrol ediniz.

■ Asit temincisi ile görüşünüz.
■ pH probunu değiştiriniz

■ Kabloyu kontrol ediniz

■ pH metreyi kontrol ediniz.

DOZAJ POMPALARI 

ÇALIġMIYOR 

1. Enerji gelmiyor
2. Dozaj pompası yanmıştır

3. Röle arızalı

4. Kontaktör arızalı

5. Dozaj pompası sigorta atık

■ Pano enerjisini keserek enerji beslemelerini kontrol

ediniz. 

■ Esli Ltd.Şti. ile temasa geçiniz veya yenisi ile değiştiriniz.

■ Röleyi değiştiriniz.
■ Kontaktörü değiştiriniz.

■ Dozaj pompası içindeki sigortayı değiştiriniz.

DOZAJ POMPALARI 

BASMIYOR 

1. Hava yapmıştır

2. Ürün suyu debisi yüksek

3. Dozaj pompası düzeneği tıkalı

4. Basma nokatsı tıkalı

5. Hortum delinmiştir

6. Hortum yerinden çıkmıştır.

■ Hattaki havayı alınız.

■ Emme tertibatını temizleyiniz.

■ Esli Ltd.Şti. ile temasa geçiniz veya yenisi ile değiştiriniz.
■ Hattı temizleyiniz

■ Hortumu değiştiriniz.

■ Hortm bağlantı noktalarını kontrol ediniz.

VANA AÇMIYOR 

1. Enerji gelmiyor

2. Vana bobini yanmıştır.

3. Vana gövdesi arızalı
4. Röle arızalı

5. Kablo gevşemiş

6. Kablo yerinden çıkmış

■ Pano enerjisini keserek enerji beslemelerini kontrol

ediniz. 

■ Bobini yenisi ile değiştiriniz.

■ Selenoid vanayı değiştiriniz.
■ Röleyi değiştiriniz.

■ Kabloları kontrol ediniz.

■ Kabloları kontrol ediniz.

YIKAMA TANKI TAġIYOR 

1. Yıkama tankı üst seviye swich’i

arızalı 

2. Basınç tutma vanası arızalı

3. Ürün suyu selenoid vanası arızalı

4. Atık su tankı dolum vanası açıktır.

■ Swich’i yenisi ile değiştiriniz.

■ Basınç tutma vanasını değiştiriniz.

■ Selenoid vanasını değiştiriniz.
■ Atık su tankı dolum vanasını kapatınız

ÜRÜN SUYU DEBĠSĠ DÜġÜK 

1. Membran tıkalı

2. Yüksek basınç pompası arızalı

3. İğne vana ayarı bozuk
4. Ham su debisi düşük

5. Tesisatta kaçak vardır

6. Borularda tıkanma vardır

■ Kimyasal yıkama yapınız.Sonuç alınmıyorsa membranı

yenisi ile değiştiriniz.

■ Pompayı kontrol ediniz. Esli ltd.Şti. ile temasa geçiniz

veya yenisi ile değiştiriniz.

■ İğne vanayı su sıcaklığını ve ürün suyu debisini ve

yüksek basıncı kontrol ederek ayarlayınız.
■ Sisteme yeterli debide su geldiğinden emin olunuz.

■ Tesisatı kontrol ediniz kaçak noktasını tamir ediniz.

■ Tıkanma olan hatları yenisi ile değiştiriniz.

KĠMYASAL DOZAJ POMPASI 

ÇALIġMIYOR 

1. Elektrik bağlantısı problemi

2. Dozaj Pompası

■ Dozaj pompası elektrik bağlantısını kontrol et

■ Dozaj pompası sigortasını kontrol et

■ Servis çağır

KĠMYASAL 

SOLÜSYONU EKSĠLMĠYOR 

1. Dozaj pompası arızası

2. Emme / basma hattında hava

■ Dozaj pompasını kontrol et

■ Hava alma vanası ile havayı tahliye et

■ Emme / basma hortumlarını kontrol et, temizle

■ Emme / basma modüllerini kontrol et, temizle

■ Servis çağır

RO CĠHAZI DEVREYE 

GĠRMĠYOR 

(KONTROL PANOSUNDA GÜÇ 
YOK) 

1. Elektrik kesintisi / problemi

2. Güç dağıtım panosunda hat kapalı

3. RO güç / kontrol panosu

bağlantısında problem

4. RO güç şalteri kapalı

■ Şebekeden gelen elektrik hattından fazları kontrol et

■ Şebekeden gelen elektrik hattından voltajı kontrol et

■ Güç dağıtım panosunu kontrol et

■ RO güç / kontrol panosu elektrik bağlantısını kontrol et

■ RO güç şalterini "On" konumuna getir

RO VERĠMĠ DÜġÜK (ÜRÜN 

SUYU DEBĠSĠ NORMALDEN 

AZ-ATIK SU DEBĠSĠ 

NORMALDEN FAZLA 

1. Akış ayarı gerekli.

2. Su sıcaklığı düşük

3. Membran besleme basıncı düşük

4. Membranlar tıkalı

■ Atık su ayar vanası ile ürün suyu ve atık su akışlarını

ayarla

■ Su sıcaklığını kontrol et

■ Yüksek basınç pompası çıkış vanası ile membran

besleme basıncını ayarla

■ Servis çağır

MEMBRAN KADEMESĠ 

GĠRĠġ - ÇIKIġ 

BASINÇ FARKLARI YÜKSEK 

1. Koloidal, biyolojik veya kaynaklı

membran tıkanması

■ Kimyasal yıkama ile membranları temizle

■ Servis çağır

YÜKSEK BASINÇ MOTOR 

KORUMADA 

KIRMIZI BUTONUN SÜREKLĠ 

ATMASI (TERMĠK 

ATTIRMASI) 

1. Amper aralığı uygun değil

2. Aşırı ısınma mevcut

■ Motorun üzerinden çektiği amperi kontrol et.Motor

koruma üzerinden ayarla

■ Amperleri kontrol et 3 faz geldiğinden emin ol

■ Servis çağır
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SĠSTEM VERĠ ĠZLEME TABLOSU 

 
MÜŞTERİ ADI  

İLGİLİ KİŞİ  

CİHAZ MODELİ  

KONTROL PARAMETRELERİ  START-UP               

FORMU DOLDURAN                  

VERİ ALINAN SAAT SAAT                

OZMOZ ÇALIŞMA SAATİ SAAT                

BASINÇLAR                  

HAM SU POMPASI ÇIKIŞ BASINCI BAR                

KUM FİLTRESİ GİRİŞ BASINCI BAR                

KUM FİLTRESİ ÇIKIŞ BASINCI BAR                

KARTUŞ FİLTRE GİRİŞ BASINCI BAR                

KARTUŞ FİLTRE ÇIKIŞ BASINCI BAR                

YBP ÇIKIŞ BASINCI BAR                

MEMBRAN GİRİŞ BASINCI BAR                

İKİ KADEME ARASI BASINÇ BAR         

MEMBRAN ÇIKIŞ BASINCI BAR                

SU KALİTESİ                  

HAM SU İLETKENLİK    µs US                

ÇIKIŞ SUYU İLETKENLİK    µs US                

RO GİRİŞ ORP MV                

ÜRÜN SUYU SICAKLIK C                

DEBİLER                  

ÜRÜN SUYU DEBİSİ - FL1 M3/H                

ATIKSU DEBİSİ -FL2 M3/H                

ÜRÜN SUYU TOPLAM DEBİ M3/H                

ATIK SU TOPLAM DEBİ M3/H                

KİMYASAL SEVİYELERİ                  

ANTISCALANT SEVİYESİ LT                

SODYUM BİSÜLFİT SEVİYESİ LT                

HAM SU KLOR SEVİYESİ LT                
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ALÇAK VE YÜKSEK BASINÇ SET DEĞERĠNĠN AYARLANMASI 

Şekilde gösterildiği gibi start – stop set basıncı saat yönüne çevrildiğinde artırılır, tersi 

yönde düşürülür. Diff ise tam tersi şekilde çalışmaktadır. Saat yönüne çevrildiğinde 
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düşürülür, tersi yönde artırılır. 

Start – Stop alçak ya da yüksek basıncın ayarlanmak istediği set basınç değerini 

belirtir. Diff. İse alçak basınçta ayarlanan set değerinden çıkarılır ve gerçek değer 

belirlenmiş olur. Yüksek basınçta ise diff. Ayarlanan set değerine eklenir ve gerçek 

değer ayarlanmış olur.  

Örnek: 

Alçak basınç 2 bara ayarlanmış ve diff. 1 bara ayarlanmış ise sistemin alçak basınca 

gireceği değer 2-1 = 1 bar olacaktır. 

Alçak basınç 2 bara ayarlanmış ve diff. 3 bara ayarlanmış ise sistemin alçak basınca 

gireceği değer 2-3 = -1 bar olacak ve sistem bu değeri görmeyeceği için alçak basınca 

giremeyecek yani susuz çalışabilecektir. 

Yüksek basınç 8 bara ayarlanmış ve diff. 2 bara ayarlanmış ise sistemin yüksek basınca 

gireceği değer 8+2 =10 bar olacaktır. 

Yüksek basınç 8 bara ayarlanmış ve diff. 6 bara ayarlanmış ise sistemin yüksek basınca 

gireceği değer 8+6 =14 bar olacak ve sistemin çalışma verilerinin üzerinde bir basınç 

uygulanmış olacak buda hem membrana hem de tesisata zarar verecektir. 

 Sistem özelliklerine ve kapasitelerine göre dizayn 

    farklılıkları olmaktadır. Firmamıza danışabilirsiniz  

BĠLGĠ 
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TERS OZMOS MEMBRANLARININ KESĠT  
GÖRÜNÜġÜ VE KILIF ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERLEġĠMĠ 
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ESLĠ STANDART GARANTĠ ġARTLARI

 ESLĠ & AQUALINE Su Arıtma Sistemleri fatura kesim tarihinden itibaren malzeme, imalat

ve montaj hatalarına karşı 2 YIL süre ile garantilidir.

 Garanti kapsamında; malzeme, imalat, montaj hatalarından dolayı arıza yapan ekipmanın /

malzemenin tamiratı ESLĠ Ltd. Şti ve / veya yetkili kıldığı servisleri tarafından ücretsiz olarak

yapılır veya yaptırılır. Tamirde geçen süre, ilgili malzeme / ekipmanın garanti süresin eklenir.

 Garanti kapsamında; malzeme, imalat, montaj hatalarından dolayı arıza yapan parçaların

tamirinin mümkün olmaması durumunda arızalı malzeme / ekipman yenisi ile değiştirilir.

 Garanti kapsamında değiştirilen malzeme/ekipmanın garanti süresi, değişimi yapılmış olan

malzeme / ekipmanın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

GARANTĠ ĠÇĠNDE OLMAYAN UNSURLAR 
Aşağıda açıklanan durumlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir. 

 Aşağıda açıklanan durumlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

 Sistemin Ürün Tanıtım ve Kullanma Kılavuzunda açıklandığı gibi işletilmemesi ve yazılan

uyarılara uyulmaması sonucu meydana gelen hasar ve arızalar.

 Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, sistemin ürün tanıtım ve kullanma

kılavuzunda açıklandığı voltajdan farklı voltaj ile besleme nedenlerinden meydana gelecek hasar ve

arızalar.

 Enerji besleme hattının ürün tanıtım ve kullanma kılavuzunda tanımlandığı şekilde

topraklanmaması nedeniyle ortaya çıkan arızalar,

 Su+ hava karışımının cihaza gelmesi ve koç darbesi oluşturması durumlarında.

 Nakliyenin müşteriye ait olması durumunda nakliye sırasında ve cihazın işletilmesi

durumunda; malzemelerde vurma, çarpma, düşme vs. nedenlerle oluşabilecek hasar ve arızalar.

 ESLĠ Ltd. Şti ve / veya yetkili kıldığı servisleri dışında Firmalar / Kişilerce;

o Cihazların Montajının yapılması,
o Cihazların devreye alınması,
o Cihazlara müdahale edilmesi, bakım veya servis yapılması,
o Cihazların yerlerinin veya diziliminin değiştirilmesi

 Sistem giriş suyunun taraflarca kabul edilmiş teklifte belirtilen dizayn değerlerinden farklı

nitelikler kazanması sonucu oluşabilecek arıza veya hasarlar.

 Sistemde kullanılan ekipman veya malzemelerin kaybolması ve çalınması.

 Tabii afetler yıldırım, yangın, su baskını, zelzele gibi mücbir nedenlerden dolayı cihazlarda

hasar veya arıza meydana gelmesi.

 Sistem verilerinin düzenli olarak ESLĠ Ltd. Şti firmasına ulaştırılmaması.

 Sistem arızalarının Esli Endüstriyel Ürünler Paz. San. Tic. Ltd.Şti firmasına zamanında

bildirilmemesi ve ekipmanların firma onayı olmaksızın arızalı kullanımına devam edilmesi.
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STANDART PERFORMANS GARANTĠLERĠ 

Garanti kapsamı içinde, fakat zamanla performanslarında değişiklikler gösteren sistem birimleri 
bulunmaktadır. Bu birimlerin performans şartlarında görülebilecek değişiklikler aşağıda 

açıklanmıştır: 

 Ters Ozmos Membranları:
İyon giderim veriminde yıllık %10’a varan Azalma.

Toplam sistem veriminde yıllık %5’e varan azalma 

 Ġyon DeğiĢtiricileri:
İyon giderim veriminde yıllık %5’e varan azalma

 Çok Katmanlı Kum Filtre Sistemleri:
Sistem performansında yıllık %5’e varan azalma

 Aktif Karbon Filtre Sistemleri:
Sistem performansında yıllık %100’e varan azalma

Yukarıda verilen performans değerleri; sistem giriş suyu parametrelerinin taraflarca kabul edilmiş, 
teklifte belirtilen dizayn değerlerini sağlamaya devam etmesi durumunda geçerlidir. 

Sistemin performansını etkileyecek işletme şartları ve ayarları ESLĠ Ltd. Şti ve/veya yetkili kıldığı 
servislerinin yazılı onayı olmaksızın değiştirilmemelidir. 

Montaj, ESLĠ Ltd. Şti ve/veya yetkili kıldığı servisleri tarafından yapılmış montaj işlerini 

kapsamaktadır. 

BURDA BELĠRTĠLEN STANDART ġARTLAR DIġINDAKĠ ÖZEL DURUMLAR TARAFLARCA ONAYLANMIġ 
SATIġ SÖZLEġMESĠYLE BELĠRLENĠR
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ESLI & AQUALINE TÜRKİYE SERVİS HİZMETLERİ 

ESLİ & AQUALINE su arıtma cihazları ile ilgili her türlü teknik bilgi ve destek için aşağıdaki 
telefon ve faks numaralarından firma teknik servisine başvurabilirsiniz. 

ESLĠ & AQUALINE MERKEZ 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Antalya Bulvarı No: 36 
Döşemealtı / ANTALYA 
TEL: 0 (242) 417 76 20   FAX: 0 (242) 417 76 30 esli@esli.com.tr 

ĠSTANBUL AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Akça Burgaz Mah. Çakmaklı San Bir Bulvarı 169 Sok. No:2 Kat:2 
Esenyurt / İSTANBUL 
TEL: 0 (212) 886 40 81  FAX: 0 (212) 886 40 85  istanbul@esli.com.tr 

ĠSTANBUL ASYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Ekşioğlu Mah. Saray Cad. No:3 Çekmeköy / İSTANBUL 
TEL: 0 (216) 509 19 70  FAX: 0 (216) 509 19 73  istanbul.asya@esli.com.tr 

ĠZMĠR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Mansuroğlu Mahallesi 286/7 Sokak No:15 Bayraklı / İZMİR 
TEL: 0 (232) 348 05 12  FAX: 0 (232) 348 05 16  izmir@esli.com.tr 

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Anadolu Bulvarı 174. Cadde ATB İş Merkezi No:208 Macunköy 
Yenimahalle/ ANKARA 
TEL: 0 (312) 397 84 06  FAX: 0 (312) 397 84 08  ankara@esli.com.tr 

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Başak mahallesi, Girne Bulvarı, No: 166 / A  Yüreğir / ADANA 
TEL: 0 (322) 300 00 71  FAX: 0 (322) 300 00 74  adana@esli.com.tr 

KOCAELĠ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Alikahya Fatih Mah. Kemal Sunal Cad. No: 23/A İzmit / KOCAELİ 
TEL: 0 (262) 319 43 20  FAX: 0 (262) 319 43 25 kocaeli@esli.com.tr 

ÜRDÜN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

AMMAN-JORDAN (ÜRDÜN) POBOX: 921116 
TEL: 0 (962) 6 565 33 60 FAX: 0 (962) 6 565 33 61 abdallah.monem@esli.com.tr 

mailto:esli@esli.com.tr
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