
 كلسيم رئاكتور 207
مناسب آكواريوم 800 ليترى حاوى 6 كيلوگرم مواد بيوكلسيم

قبل از استفاده از دستگاه تمام نكات ايمنى و دستورالعمل ها را به دقت مطالعه نماييد
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:A نحوه نصبA نحوه نصبA        

تنظيم دستى :
1- حداقل 19 ليتر آب نمك، براى استفاده در رئاكتور آماده كنيد.

2- اطمينان يابيد كه فضاى قرارگيرى رئاكتور محدود و بسته نباشد.
3- لوازم مورد نياز جهت راه اندازى كلسيم رئاكتور عبارتند از:

CO2 رگالتور و سيلندر ،pH سنسور ،pH مواد بيو كلسيم، مانيتور
4- ابتدا درپوش محفظه رئاكتور را پيچانده و آن را باز كنيد.

5- مواد بيو كلسيم را جهت جلوگيرى از كدر شدن آب آكواريوم بشوييد و آن را داخل محفظه رئاكتور تا زير 
لوله ورودى پر كنيد.

6- در صورت استفاده از سامپ، صافى ورودى آب را در پايين ترين نقطه سامپ توسط بادكش نصب كنيد ولى 
در صورت استفاده در آكواريوم، صافى ورودى آب را 20-15 سانتى متر پايين تر از سطح آب قرار دهيد.

7- شيلنگ خروجى رئاكتور را 2/5 تا 5 سانتى متر باالتر از سطح آب سامپ يا آكواريوم قرار دهيد.
8- محفظه رئاكتور را با آب نمكى كه از قبل آماده كرده ايد پر كنيد به طورى كه سطح آب 0/6 سانتى متر 

پايين تر از لبه محفظه رئاكتور باشد.
9- اجازه دهيد تا آب وارد محفظه حباب شمار CO2 شود.

10- سوپاپ سبز رنگ را از شيلنگ ورودى سفيد رنگ CO2 جدا كنيد.
11- اجازه دهيد تا آب موجود در محفظه حباب شمار باال بيايد و قبل از آنكه از شيلنگ بيرون بريزيد، شيلنگ 

ورودى به CO2 را بين دو انگشت نگهداريد. آب فقط بايد 0/6 سانتى متر در محفظه حباب شمار پر شود.
12- سپس سوپاپ سبز رنگ را مجدداً به شيلنگ ورودى سفيد رنگ CO2 متصل كنيد، اطمينان حاصل كنيد 

كه عالمت روى سوپاپ سبز رنگ به سمت شيلنگ ورودى CO2 باشد.
13- سيلندر CO2 را به سوپاپ CO2 متصل كنيد.

14- حال درپوش محفظه رئاكتور را در جايش قرار دهيد.
15- سنسور pH را داخل درپوش محفظه رئاكتور قرار دهيد.

16- سنسور pH را داخل سرپوش بچرخانيد تا به درستى سر جايش قرار گيرد. (نيازى به جدا كردن درپوش 
محفظه از رئاكتور نمى باشد)

17- سنسور pH را 2/5 تا 5  سانتى متر داخل محفظه رئاكتور فرو بريد به طورى كه سنسور باالى مواد بيو 
كلسيم قرار گيرد.

18- سرپوش سنسور pH را چرخانده و محكم كنيد تا آب نشست نكند.
گيرى  اندازه  را  آكواريوم  آب  قليائيت  و  كلسيم  كاهش  يا  مقدار مصرف  رئاكتور،  اندازى  راه  از  قبل   -19

كنيد.
20- قبل از اندازه گيرى، هيچ گونه مكمل كلسيم يا بافر قليايى به آب اضافه نكنيد.

مقادير پيشنهادى در آكواريوم:
3/2-4/2 meg/L 12-9 يا  d0kh ppm 480-450 ، قلياييت:  كلسيم: 

21- اجازه دهيد تا دستگاه 24 ساعت كار كند سپس سطح كلسيم و قليائيت را مجدداً اندازه بگيريد.
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22- اولين اندازة بدست آمده را از دومين اندازه كسر كنيد، حاصل آن، ميزان مصرف يا كاهش كلسيم و 
قليائيت در سيستم مى باشد.

راه اندازى دستگاه:
1- اطمينان حاصل كنيد كه تمام اجزاء و اتصاالت به درستى نصب شده باشند.

2- پمپ آب را به برق بزنيد.
3- پيچ كنترل جريان خروجى آب را طورى تنظيم كنيد تا ميزان خروجى جريان آب از رئاكتور 60-30 قطره در 

دقيقه باشد.
4- دستگاه CO2 را روشن نماييد و ورودى CO2 در محفظه رئاكتور را طورى تنظيم نماييد تا ميزان حباب ها 

در حباب شمار 60-30 حباب در دقيقه باشد.
pH را طورى تنظيم  pH داخل محفظه رئاكتور استفاده نماييد. كنترلر  pH براى اندازه گيرى  5- از سنسور 

نماييد كه مقدار pH داخل محفظه رئاكتور بين 6/8-6/4 باشد تا مواد به طور كامل و به خوبى حل شود.
6- اجازه دهيد تا رئاكتور 24 ساعت كار كند تا اندازه و مقدار pH تثبيت شود.

:B نحوه نصب       نحوه نصب      

تنظيم اتوماتيك:
1- حداقل 19 ليتر آب نمك براى استفاده در رئاكتور آماده كنيد.

2- اطمينان يابيد كه فضاى قرارگيرى رئاكتور محدود و بسته نباشد.
 ،pH سنسور ،pH 3- لوازم مورد نياز جهت راه اندازى كلسيم رئاكتور عبارت اند از: مواد بيو كلسيم، مانيتور
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CO2 رگالتور و سيلندر
4A- مراحل 1 تا 21 را همانند نحوه نصب 4A- مراحل 1 تا 21 را همانند نحوه نصب A تكرار كنيد.

راه اندازى دستگاه: 
4-1- اطمينان حاصل كنيد كه تمام اجزاء و قطعات به درستى نصب شده باشند.

4-2- پمپ آب را به برق بزنيد.
4-3- پيچ كنترل جريان خروجى آب را طورى تنظيم كنيد تا خروجى جريان آب را رئاكتور 60-30 قطره در 

دقيقه باشد 
4-4- دستگاه CO2 را روشن نماييد و ورودى CO2 در محفظه رئاكتور را طورى تنظيم نماييد تا ميزان حباب 

ها در حباب شمار 60-30 حباب در دقيقه باشد.
4-5- سيم سلنوئيد را به كنترلر pH متصل كنيد، كنترلر را طورى تنظيم كنيد كه مقدار pH بين 6/4-6/8 

باشد تا مواد كلسيم بطور كامل و به خوبى حل شود.
4-6- اجازه دهيد تا رئاكتور 24 ساعت كار كند تا اندازه و مقدار pH تثبيت شود.

نكته: الف) ميزان CO2 و جريان آب داخل رئاكتور بستگى به بار بيولوژيكى سيستم، كلسيم و سايز آكواريوم 
دارد.

ب) مقدار pH، كلسيم و قليائيت را به طور مرتب آزمايش كنيد تا جريان آب در رئاكتور و ورودى CO2 به 
درستى تنظيم شود.

تنظيمات كلى:
1- اجازه دهيد تا كلسيم رئاكتور قبل از هرگونه تنظيمى 24 ساعت كار كند.

pH -2 آب خروجى از كلسيم رئاكتور را تنظيم كنيد.
2-1- ميزان pH داخل محفظه كلسيم رئاكتور بايد بين 6/8-6/4 باشد.

2-2- مقدار pH خروجى كلسيم رئاكتور را اندازه بگيريد تا اطمينان يابيد كه سطح آن بين 6/8-6/4 باشد.
2-3- در صورتى كه ميزان pH آب خروجى زير 6/4 باشد، طبق مراحل زير عمل نماييد:

2-3-1- ميزان جريان ورودى آب را با باز كردن پيچ كنترل افزايش دهيد.
2-3-2- اجازه دهيد كلسيم رئاكتور 24 ساعت كار كند تا كامالً تنظيم شود.

2-3-3- پس از 24 ساعت، pH، كلسيم و قليائيت را كنترل كنيد.
2-3-4- اگر pH همچنان پايين تر از 6/4 بود، ورودى CO2 را كاهش دهيد.

2-3-5- اجازه دهيد كلسيم رئاكتور 24 ساعت كار كند تا كامالً تنظيم شود.
2-3-6- مراحل 1 تا 4 را مجدداً تكرار كنيد تا ميزان مطلوب pH بدست آيد.

2-4- در صورتى كه ميزان pH آب خروجى باالى 6/8 باشد طبق مراحل زير عمل نماييد:
ميزان جريان ورودى آب را با بستن پيچ كنترل كاهش دهيد. -1-4-2

2-4-2- اجازه دهيد كلسيم رئاكتور 24 ساعت كار كند تا كامالً تنظيم شود.
2-4-3- پس از 24 ساعت pH، كلسيم و قليائيت را كنترل كنيد.

2-4-4- اگر pH همچنان باال تر از 6/8 بود، ورودى CO2 را كاهش دهيد.

2-4-5- اجازه دهيد كلسيم رئاكتور 24 ساعت كار كند تا كامالً تنظيم شود.
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2-4-6- مراحل 1 تا 4 را مجدداً تكرار كنيد تا ميزان مطلوب pH به دست آيد.
كلسيم و قليائيت را تنظيم كنيد: -3

3-1- سطح كلسيم بايد 480-450 باشد.
meg/L 4/2-3/2 باشد. 19-12 يا  d0kh 3-2- سطح قليائيت بايد 

3-3- ميزان ورودى كلسيم و قليائيت به سيستم را اندازه بگيريد.
3-4- در صورتى كه مقادير بدست آمده پايين تر از مقادير فوق باشند:

3-4-1- ميزان جريان ورودى آب و ورودى CO2 را افزايش دهيد.
3-4-2- اجازه دهيد كلسيم رئاكتور 24 ساعت كار كند تا كامالً تنظيم شود.

3-4-3- پس از 24 ساعت، pH و كلسيم و قليائيت را كنترل كنيد.
 (1/0 mg/L قليائيت و   2/9 d0kh =  25 ppm (كلسيم  به  بايست  مى  قليائيت  و  كلسيم  ميزان   -5-3
افزايش يابد. براى رسيدن به سطح كلسيم قليائيت و براى جبران كاهش مقادير مى توان از مكمل استفاده 

كرد.
نحوه نگهدارى:

1- بسته به نحوه استفاده هر 3 الى 6 ماه مواد كلسيم را طبق نحوه تعويض شركت سازنده تعويض نماييد.
2- كلسيم رئاكتور را هر 3 الى 6 ماه يكبار تميز كنيد.

3- پمپ را هر 3 الى 6 ماه يكبار تميز كنيد: 
A: پمپ را خارج و قطعات را از هم جدا كنيد.

B: تمام قسمت ها را شسته و تميز كنيد.
4- اطمينان حاصل كنيد كه تمام قسمت هاى دستگاه عارى از هرگونه كثيفى يا تجمع كلسيم باشد.

تا كلسيم  5- درصورت تجمع كلسيم در دستگاه، آن را در محلول آب و سركه (به نسبت مساوى) بشوييد 

A: زمانى كه pH در آكواريوم پايين است 
جواب:1، 3 ، 4 ، 5 ، 7

B: زمانى كه pH در آكواريوم باال است 
جواب: 2

پايين  آكواريوم  در  قليائيت  و  كلسيم  كه  زمانى   :C
است:

جواب: 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7
آكواريوم  در  قليائيت  و  پايين  كلسيم  كه  زمانى   :D

باالاست: 
جواب: 1 ، 4 ، 6

E: زمانى كه در آكواريوم كلسيم باال و قليائيت پايين 
است:

جواب: 1 ، 7
باال  قليائيت  و  كلسيم  آكواريوم  در  كه  زمانى   :F

است:
جواب: 1

1- ورودى CO2 و جريان آب را كاهش دهيد.
2- ورودى CO2 و جريان آب را افزايش دهيد.

دهيد.  افزايش  را  آكواريوم  آب  جريان  گردش   -3
CO2 اضافى موجود در آكواريوم از طريق هوا دفع و 

واكنش آب موجب افزايش pH مى گردد.
(هيدروكسيد   Kalk Wasser از  استفاده  با   -4
با  كرد.  پر  قطره  قطره  را  مخزن  توان  مى  كلسيم) 
تبديل هيدروكسيد كلسيم به يون هاى بى كربنات، 
افزايش   pH گردد،  مى  افزوده  سيستم  به  كلسيم 

يافته و CO2 اضافى در آكواريوم جذب مى شود.
گازهاى  بدليل رسوب  كلسيم  محفظه  زدايى  گاز   -5

زيادى در محفظه، پمپ قادر به جذب آب نمى باشد.
كلسيم)  (كلريد  كلسيم  مكمل  الزم  ميزان  به   -6
افزايش  آكواريوم  در  كلسيم  تا سطح  نماييد  اضافه 

يابد.
7- به ميزان الزم بافر قليايى kh (بى كربنات سديم) 
pH تثبيت  اضافه كنيد تا قليائيت افزايش يافته و 

شود.

راه حل هـامشكالت
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ازبين رود.

نكات ايمنى:
 قبل از نصب، تعويض قطعات و تميز كردن، دستگاه را از برق بكشيد.

 به منظور جلوگيرى از خطر برق گرفتگى از سيم برق ارت استفاده نماييد.
 اطمينان يابيد دستگاه به درستى نصب شده باشد.

 هيچگاه با دست خيس دوشاخه را به برق نزنيد.
 از قرار دادن پمپ داخل آب جداً خوددارى كنيد.

 به منظور جلوگيرى از نشت آب به سيم برق و برق گرفتگى، سوكت و پريز را باالتر از سطح آكواريوم قرار 
دهيد.

www.mahiran.com
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