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1. Đặt cột lọc trên một mặt phẳng và nơi thích hợp nhất gần với đồng hồ
nước chính. Đặt một miếng bêtông phía dưới cột lọc để làm đế ở những khu
vực không bằng phẳng.
2. Ñeå cho vật liệu lọc vào trong cột lọc, mở van đa chiều theo hướng mở
khoá và bỏ van ra khỏi bình chứa.
3. Bọc đầu ống trong bình chứa bằng một miếng nhựa để tránh không cho
vật liệu lọc lọt vào bên trong ống.
4. Trong khi cho vật liệu lọc vào trong bình chứa, cần chú ý sao cho vị trí
của ống ở chính giữa bình chứa theo chiều nhìn từ trên xuống và ngang với
mặt trên của bình (theo hình vẽ a và b ). Sau khi xác định chắc chắn ống đã
nằm ở chính giữa bình chứa thì tiếp tục đổ vật liệu lọc vào trong bình cho
đến khi bình cho đến khi đầy 70% bình ( hình c).
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CHEÁ ÑOÄ HOAÏT ÑOÄNG:
Cheá ñoä loïc: (Filter)
Nguoàn nöôùc (muõi teân maøu xanh) chaûy vaøo qua coång ñaàu vaøo vaø qua
bình loïc töø ñænh tôùi ñaùy. Sau ñoù nöôùc seõ ñi qua vaät lieâu loïc vaø taát caû caùc
chaát baån lôùn hôn hoaëc baèng 3 micron seõ ñöôïc loïc laïi. Caùc chaát oâ nhieãm
trong nöôùc seõ taùc duïng vôùi vaät lieäu loïc vaø bò chaën laïi. ÔÛ ñaùy bình loïc, moät
oáng caân baèng nöôùc vôùi caùc khe roäng 0.4 mm seõ daãn nöôùc saïch (muõi teân
maøu ñoû) chaûy töø ñaùy leân theo oáng daãn nöôùc vaø ra ngoaøi theo coång ñaàu ra.
Cheá ñoä suùc xaû ngöôïc (Backwash)
Höôùng cuûa doøng nöôùc bò ñaûo ngöôïc laïi. Nguoàn nöôùc (muõi teân maøu
xanh) chaûy vaøo qua coång ñaàu vaøo vaø qua oáng töø ñænh tôùi ñaùy. Nöôùc seõ
chaûy ra töø caùc khe roäng 0.4mm cuûa oáng beân vaø qua caùc vaät lieäu loïc töø ñaùy
leân tôùi ñænh. Taát caû nhöõng chaát baån baùm vaøo vaät lieäu loïc seõ ñöôïc suùc vaø
xaû qua coång suùc xaû.

Cheá ñoä suùc röûa xuoâi ( Fast Rin )
Nöôùc chaûy theo höôùng gioáng nhö ôû cheá ñoä loïc nhöng nöôùc ôû trong
oáng beân ñöôïc xaû tröïc tieáp ra ngoaøi qua coång suùc xaû. Ñieàu naøy laø ñeå cho
taàng ñaùy cuûa vaät lieäu loïc ñöôïc dòch chuyeån hoaøn toaøn vaø ñaûm baûo cho vaät
lieäu loïc saïch seõ. Taát caû caùc chaát baån ôû ñaùy vaät lieäu loïc vaø oáng daãn nöôùc
leân luùc tröôùc ñöôïc suùc xaû baèng nguoàn nöôùc ñaàu vaøo baây giôø seõ ñöôïc suùc
leân vaø xaû ra ngoaøi
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VAN 3 CHIỀU
1. Chế độ rửa ngược: (Tiến hành 1 tuần/lần) Xoay tay van về vị trí
"Backwash", van sẽ điều khiển dòng nước đi ngược chiều so với ở chế độ
lọc và đẩy các chất bẩn ra ngoài theo đầu xả. Đợi cho đến khi nước ở đầu xả
trở nên trong thì xoay tay van về chế độ rửa xuôi (Rinse).
2. Chế độ rửa xuôi (Rinse): Xoay tay van về vị trí " Rinse", van sẽ
điều khiển dòng nước đi vào như ở chế độ lọc nhưng nước vẫn ra theo đầu
xả. Để cho nước chảy trong khoảng 10 phút, sau đó xoay tay van về chế độ
lọc.

Chú ý:
Ta làm chế độ rửa ngược và rửa xuôi liên tục cho đến khi thấy nước ra
ở đầu xả trong rồi chuyền tay van qua chế độ lọc
3. Chế độ lọc: Xoay tay van về vị trí "Filter". Nước sẽ đi vào từ đầu
vào, qua các hạt lọc và theo ống trung tâm đi ra ở đầu ra.

Hình van 3 chiều
HƯỚNG DẪN TÁI SINH HẠT RESIN CATION, ANION

CỘT RC ( RESIN CATION, ANION ):
Thời gian thay hạt lọc : 1.5-2 năm.
Thời gian tái sinh : 30 ngày 1 lần bằng dung dịch nước
muối,cách tái sinh như sau :
+ Tắt hệ thống bơm, mở các rắc co của cột lọc ra, lấy van ra
ngoài .
+ Hòa dung dịch muối ăn : pha 20 lít nước với 1kg muối ăn.
+ Đỗ dung dịch nước muối vào cột gắn van vào, ngâm 45
phút.
+ Sau đó súc cột cho đến khi nước ra sạch.

