
 النسر
ع صحيفة تركيب   النسر ُموزِّ

 كهربية توضع على الطاولةموزعات 
 (0555، و0555، و0055، و0055، و055، و055، و055)السلسلة  

 

ع إلى موقع )للوحدة الجاري تركيبها(، برجاء الرجو تركيبالخدمة وكامل للكانت هناك حاجة لدليل ُطلَِب أو في حالة ما إذا 
من صحيفة التركيب هذه. يجري حاليا العمل على  4انظر الجزء  -( www.lancercorp.comالويب الخاص بالنسر )

أو يمكنك االتصال  جعل جميع صحف التعليمات واألدلة الخاصة بالنسر متاحة للوصول الفوري إليها على موقع الويب.
 بخدمة العمالء لدى النسر من أجل المساعدة.

 

 حذيرت
ع من أجل االستخدام داخل المنزل فقط. هذه الوحدة ليست لعبة. ال تسمح لألطفال باستخدام هذه الوحدة أو اللعب  هذا الُموزِّ

م ليقوم بتوزيع منتجات األلبان.  ع وقت بجوارها. هذا الموزع غير ُمصمَّ درجة الحرارة الدنيا / القصوى المحيطة بالُموزِّ
 فهرنهايت. 050إلى  45هي من  التشغيل

 تحذير
لتفادي اإلصابة الشخصية أو التلف، ال تحاول رفع الوحدة بدون مساعدة من آخرين. وللوحدات األثقل وزناً، قد يكون 

بكونها مجهزة بقدرة تحرك آلية.  التي تقع أجزائها في نفس المكان وحداتالوتتسم استخدام رافعة ميكانيكية أمراً مناسباً. 
ال تضع يدك أو أشياء غريبة في حاوية تخزين الثلج. عليك نزع قابس الوحدة على نحو غير متوقع. ويمكن أن تعمل هذه 

 تعقيم للوحدة.الموزع من مصدر الكهرباء عند إجراء عملية صيانة أو تنظيف أو 
 تحذير

تيف المتقاطعة. ال تضع ُيوَصى باستخدام القفازات لحماية األيدي من اإلصابة المحتملة نتيجة للحواف الحادة لُشُكل التك
 الوحدة على جانبها أو ظهرها.

 
 . التركيب0
 

 االستالم 0.0
يتم اختبار كل وحدة على نحو كامل في ظروف التشغيل كما يجري فحصها فحصاً كامالً قبل أن يتم شحنها. يستلم الناقل 

لى الناقل. وعند استالم الوحدات من الناقل الوحدة وقت الشحن ويجب توجيه أية مطالبة بتعويض نتيجة لوجود تلف )تلفيات( إ
ل لها، عليك فحص  بعناية بحثاً عن أية دالئل مرئية على وجود أضرار بها. وفي حالة وجود مثل هذه العلبة الكرتونية الموصِّ

م مطالبة بتعويض إليه.  األضرار، عليك أن تجعل الناقل يسجل ذلك في بوليصة الشحن ثم قدِّ
 

 اتتفريغ المحتوي 0.0
 برفق عبر رفعه إلى األعلى.العلبة الكرتونية عليك قطع الشريط وإزالته، ثم قم بإزالة الجزء العلوي من أ. 

 الداخلية العلوية من داخل الصندوق الُمغلِّف. الوسادة الكرتونية إخراجب. عليك 
 زاء الطليقة(قم بإخراج أية صناديق خاصة بعدة التشغيل )على سبيل المثال عدة األرجل، واألججـ. 
 بواسطة قاعدة شحن من الخشب الرقائقي وقم بإزالة الجزء السفلي من العلبة الكرتونية.ارفع الوحدة د. 

المسامير الملولبة من األسفل. وأفضل هـ. قم بإزالة قاعدة الشحن المصنوعة من الخشب الرقائقي من الوحدة عبر إزالة  
حيث يمتد أحد جانبيها عبر حافة السطح العلوي للطاولة أو المنضدة وهو ما طريقة للقيام بذلك هي عبر تحريك الوحدة ب

وُيْنَصح في حالة نقل سيسمح بالوصول إلى المسامير الملولبة الموجودة أسفل قاعدة الشحن المصنوعة من الخشب الرقائقي. 
 . الوحدة بتركها مستندة على قاعدة الشحن المصنوعة من الخشب الرقائقي

 تتجاوز زاوية أالينبغي ما إذا كان هذا مالئماً، قم بتجميع األرجل وضمها إلى الوحدة عبر إمالة الوحدة بحذر ) و. في حالة
 درجة!(. 54اإلمالة 

م مطالبة  ز. عليك فحص الوحدة بحثاً عن أي تلف خفي وإذا ما كان واضحاً، قم بإعالم الناقل الذي قام بتسليمها إليك وقدِّ
 بتعويض إليه.

 

(287) 087-9777الواليات المتحدة األمريكية .  91287شارع النسر . سان أنطونيو، تكساس  5544  

2780"النسر" عالمة تجارية مسجلة لالنسر . جميع حقوق النسخ محفوظة لالنسر   
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 اختيار الموقع 1.0
 

 فقط(األكبر أفضل تنبيه )خاص بوحدات 
م(. ويمكن إطالة هذه الخطوط  2.5( أقدام )1حنها مع عدة التركيب ثمانية )التي يتم شمجموعة أنبوبة إدخال الشراب يبلغ طول 

( أقدام 1)م(. وينبغي أال يتجاوز االتفاع األقصى للمضخات فوق أدنى عبوة من نوع األكبر أفضل  0.9قدم ) 82حتى حد أقصى 
ل، فينبغي االستعانة بمضخات شراب عن أو طول خط اإلدخا وفي حالة تجاوز الحدود القصوى سواء الرتفاع المضخاتم(.  2.5)

بعد أو حاويات شراب مضغوط. وسيؤدي الفشل في المحافظة على نظافة* وتهوية مالئمة للهواء إلى ارتفاع درجة حرارة الضاغط 
 فشل الضاغط قبل األوان.بشكل مجاوز للحد وسيتسبب ذلك في  

 
 مم( خلفها 842بوصات ) 5 مم( فوق الوحدة و 017بوصة ) 84، 055بالنسبة للسلسلة 
 مم( فوق الوحدة  270بوصات ) 1، 055بالنسبة للسلسلة 
 مم( خلفها 842بوصات ) 5مم( فوق الوحدة و  270بوصات ) 1، 055بالنسبة للسلسلة 
 مم( خلفها 842بوصات ) 5مم( فوق الوحدة و  017بوصة ) 84، 0055بالنسبة للسلسلة 
 مم( خلفها 842بوصات ) 5و فوق الوحدة  (مم 017بوصة ) 84، 0055بالنسبة للسلسلة 
 فوق الوحدة (مم 017بوصة ) 84، 0555بالنسبة للسلسلة 
 فوق الوحدة (مم 270بوصة ) 1، (1)دلتا  0555بالنسبة للسلسلة 

 عليك اختيار موقع مستوي، وجيد التهوية، ويسهل الوصول إليه مناسب لإلمداد بالماء والكهرباء. وينبغي أن يكون . أ
 الموقع المختار قادراً على حمل وزن الوحدة باإلضافة إلى سعة الماء المذكورة للماء المستخدم في الغسل.  

باستخدام سيليكون حاصل على موافقة هيئة العقاقير  أو سطح المنضدة الطاولةوبين الوحدة  الفاصليجب أن يتم سد  . ب
( بوصات كحد أدنى أسفل الوحدة. )هذا 5فاصل بمقدار أربع ) رجل توفرواألغذية األمريكية أو أن يتم رفعها على أ

  ( بمؤسسة الصحة العامة الوطنيةالمطلب خاص 
 

 توصيل الطاقة الكهربائية 4.0

 تحذير
ل لصدمة كهربية قاتلة محتملة أو إصابة خطيرة.  ض الُمشغِّ يجب أن تكون هذه الوحدة مؤرضة بشكل مناسب لتفادي تعرُّ

. وفي حالة عدم توفر مخرج كهرباء مؤرض ثالثي شوكي الثالث بقابس مؤرض الخاص بها بأنه مزود ويتسم سلك الكهرباء
الشوك، عليك استخدام طريقة مقبولة لتأريض الوحدة. تأكد من اتباع القواعد الكهربية المحلية عند عمل جميع التوصيالت. 

م سلوك امتدادية )فرعية( مع هذه الوحدة. ال "تجمعها" ويجب تزويد كل موزع للمشروبات بدائرة كهربية منفصلة. ال تستخد
إلى قطع فلطة الخط الواصل إلى الملف الرئيسي  وال يؤدي المفتاحمع أجهزة كهربية أخرى على نفس مخرج الكهرباء. 

الداخل إلى  مدورة الضاغط بفلطة )كهرباء( الخط. عليك دائماً القيام بفصل التيار الكهربياألولي في المحول. ويتم تغذية 
الوحدة قبل محاولة إجراء أية صيانة داخلية لتفادي التعرض لإلصابة الشخصية. ويشمل هذا أي مكون على مدورة الضاغط. 

التحكم الكهربي سوى األفراد المؤهلين فقط. تأكد من أن جميع إلطار للمكونات الداخلية  الخدمةوال ينبغي أن يجري عملية 
           ل القيام بعمل أي توصيالت كهربية!وحدات جافة قبخطوط الماء ُمحكمة وأن ال

 
ال تقم بتوصيل القابس بمخرج كهربي في تفقد لوحة الرقم المتسلسل لمعرفة المتطلبات الكهربية الصحيحة للوحدة.  . أ

تيار الكهربي الحائط ما لم تكن مواصفات التيار الكهربي الموضحة على لوحة الرقة المتسلسل متفقة مع مواصفات ال
 المتوفر محليًا.  
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 يتبع -توصيل الطاقة الكهربائية  4.0

. نظام التبريد هي وحدة مغلقة من المصنع وغير قابلة لإلصالح ميدانياً ب. ال تستخدم مياه مقطرة لتعبئة حوض المياه. 
قم بتشغيل مزود المياه ببطء أي محاولة لإلصالح الميداني ستؤدي إلبطال الضمان. عند تعبئة حوض المياه، 

لتوفير معدل توفق بطئ. سيتسبب التدفق الزائد في تطاير القطرات ورش قاعدة الضاغط، األمر الذي قد يؤدي 
إلى تبلل القاعة. البد من تعبئة مقصورة حوض المياه بالمياه قبل وضع قابس الوحدة. إذا لم يتم ذلك، لن تعمل 

 قاعدة الضاغط ومروحة المكثف.
وجه كابل مزود الطاقة إلى منفذ كهرباء به تأريض للحصول على الجهد واألمبيرية المناسبين، وضع القابس في  ج.

ويسمح له بالبدء في البرودة أثناء إتمام باقي عملية التركيب. سيبدأ  التبريدالوحدة. سيعمل ذلك على تشغيل نظام 
ومحرك المروحة في العمل حتى تنقضي فترة تأخير محرك الرج في العمل على الفور، ولكن لن يبدأ الضاغط 

 ( دقائق في وحدة التحكم اإللكترونية في الثلج.4مدتها خمسة )
 

 

 توصيل خطوط مزود المياه 0.0

 تحذير

استخدم سكين حاد، أو شفرة موسي، أو قاطع أنابيب لقطع األنبوب. سينتج عن قطع األنابيب بالمنشار سحجات 
إلى سد أدوات التحكم في التدفق في صمام التوزيع. البد من استخدام الفلتر في خط المياه إذا بالستيكية والتي ستؤدي 

كان مزود المياه يحتوي على أي كميات ملحوظة من الطمي، أو الرمل، أو أي رواسب أخرى. من الممكن أن ينتج عن 
 0.42باوند في البوصة المربعة ) 47لى عدم القيام بذلك تلف اآللة. وسينتج عن اإلخفاق في الحد من ضغط المياه إ

قم بتركيب مبرد المياه عند الضرورة. يتم تحديد حجم، وتركيب، وصيانة  –( أداء غير مناسب للموزع 2كجم/سم
وصالت أنابيب المياه والتجهيزات المتصلة مباشرة بمزود مياه الشرب وفقاً للقوانين الفيدرالية، وقوانين الوالية، 

 ية.والقوانين المحل

 
يتم حماية مزود المياه عبر البد من حماية مزود المياه عبر فتحة هوائية من الخلف.  –بالنسبة للموزعات الُمكربنة 

فتحة هوائية، وجهاز منع ارتجاه التدفق )يوجد أعلى نظام حقن ثاني أكسيد الكربون( أو أي طريقة أخرى معتمدة 
مدخل المياه سيسمح للمياه المكربنة باالرتجاع عبر المضخة  . وجود تسرب في صمام فحصNSFتتوافق مع معايير 

)عند اإلغالق(، وتلويث مزود المياه. البد وأن يتوافق جهاز منع االرتجاع مع معايير الجمعية األمريكية لمهندسي 
 السالمة والمعايير المحلية. تقع مسئولية ذلك على القائم بالتركيب لضمان االلتزام بذلك.

 

يتم حماية مزود المياه عبر فتحة هوائية، وقاطع فراغي )لحاالت الضغط المتقطع أو لغير مكربنة، للموزعات ا
المستمر(، أو جهاز منع االرتجاع )يقع أعلى نظام حقن ثاني أكسيد الكربون(، أو طريقة أخرى معتمدة لتتوافق مع 

تجاع مع معايير الجمعية األمريكية لمهندسي البد وأن يتوافق جهاز منع االر .مؤسسة الصحة العامة الوطنيةمعايير 
السالمة والمعايير المحلية. تقع مسئولية ذلك على القائم بالتركيب لضمان االلتزام بذلك. يتم تركيب حاجز بدقة على 

ملم )بوصة واحدة([ على الفور أعلى جميع صمامات الفحص من نوع  24خط لكل  877)] MESH 877األقل 
 ستخدمة لحماية مزود المياه. يتم الوصول إلى الحاجز وإزالته للتنظيف أو االستبدال.موانع االرتجاع الم
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 يتبع -توصيل خطوط مزود المياه  0.0

 تحذير

 ال تقم بتشغيل مضخة الُمكربن أثناء إيقاف تشغيل مزود المياه.

ركيب، وقم بتوصيل مجموعة األنابيب بمصدر المياه. استخدم أنابيب وتجهيزات من مجموعة الت ،للوحدات الُمكربنة داخلياً أ. 
 قم بغسل خط مزود المياه بالكامل. بالتوصيل بالموزع في هذا الوقت. ال تقم

 
وجهها عبر الفتحة في الطاولة وعبر الفتحة خلف لوحة الرشاشات وقم بتوصيل مضخة المكربن باستخدام  .8

بوصة  82احتياطي لمنع تلف مضخة الُمكربن. اترك (. استخدم مفتاح PN 05-0017غاسل قفل اإلشارة )
 ملم( من الطول اإلضافي لألنابيب أسفل الطاولة للصيانة وتحريك الموزع. 074)

عليك تشغيل مزود المياه وفحص وجود تسريب. حرك كل صمام حتى تصل إلى تدفق انسيابي للمياه  .2
 واضبط المنظم. (،PN 22-0138المكربنة. استخدم مجموعة مقياس االختبار )

 

، عليك تركيب الُمكربن وفقاً لتعليمات جهة التصنيع. وعليك استخدام األنابيب للوحدات المكربنة خارجياً ب. 
 والتجهيزات المناسبة للمشروبات لتوصيلها بمنافذ خزانات الُمكربن.

سم( من  07بوصة ) 82 . وجه األنابيب عبر الفتحة في الطاولة عبر إدخال الفتحة في مؤخرة الوحدة. اترك8
الطول اإلضافي لألنابيب أسفل الطاولة للصيانة وتحريك الموزع. قم بتوصيل منافذ دخول الصودا خلف 

 لوحة الرشاش؛ وقم بتثبيتها بمشابك أوتيكر.

. قم بتعبئة المياه وضغط نظام المكربن وفقاً لتعليمات جهة التصنيع. عليك دفع كل صمام حتى يتم الوصول إلى 2
 تدفق السلس للمياه الغازية. تفحص وجود أي تسريب.ال

 

(، وأن يكون به حد أدنى 590 LPH) GPH 824حد أدنى لمعدل التدفق بقيمة  مزود المياهج. البد وأن يوفر 
باوند في البوصة المربعة  17( وحد أقصى 2كجم/سم PSIG( )8.10باوند في البوصة المربعة ) 24للضغط 

(، قم بتركيب المنظم 2كجم/سم 4.52باوند في البوصة المربعة ) 17اوز ضغط المياه (. إذا تج2كجم/سم 4.52)
 (.2كجم/سم 0.48باوند في البوصة المربعة ) 47)متاح بموديالت النسر( وضبطه على 

انخفاض النكهة وزيادة الطمي، أو الرمل، أو الحديد يتطلب أن يتم تركيب فلتر المياه في المياه التي تزود . 0
 كربن. يتم فحص فلتر المياه بصفة دورية، على النحو الذي تتطلبه الظروف المحلية.المُ 

 .سيتسبب ذلك في الكثير من الرغوةتقم بالتوصيل بمصدر مياه )ساخنة( أو مصدر مياه يغذي بمياه رائقة.  ال .0
 

 (CO2توصيل ثاني أكسيد الكربون ) 0.0

 تحذير
يولى اهتمام دقيق لمع تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون في كامل نظام ثاني أكسيد ثاني أكسيد الكربون يحل محل األكسجين. 

الكربون والمشروبات الغازية. إذا كان هناك شك في حدوث تسرب لغاز ثاني أكسيد الكربون، عليك فوراً تهوية المنطقة 
 المعرضة لذلك قبل محاولة إصالح التسريب.

 
ء، وهو بال لون، وغاز غير قابل لالحتراق ذو رائحة حادة تبعث على اإلغماء. قد غاز ثاني أكسيد الكربون أثقل من الهوا

تؤدي زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون إلى أن يحل محل األكسجين في الدم، وقد يؤدي التعرض لفترة طويلة إلى غاز ثاني 
غاز ثاني أكسيد الكربون من االرتجاف آكسيد الكربون إلى آثار ضارة. سيعاني األفراد الذين يتعرضون لتركيز عالي من 

 والذي سيتبعه فقدان الوعي سريعاً ثم االختناق.

 
   

 
 
 
 
 



 1002التاريخ: مارس                                              
                                  28–0480AR  P.N. 

 

  صحيفة تركيب موزع النسر                                       

 الطاولة على توضع كهربية موزعات

   (0555و ،0555و ،0055و ،0055و ،055و ،055و ،055 السلسلة)

 

 

5 

 تابع -( Co2توصيل ثاني أكسيد الكربون ) 0.0
 

 تحذير
(. سينتج 0كجم/سم 0.0باوند في البوصة المربعة ) 05ال يجوز تحت أي ظرف أن يتجاوز ضغط غاز ثاني أكسيد الكربون 

يزيد على هذا الحد تلف في مضخات الشراب. إذا لم تنجح مضخات الشراب التي يتم التحكم بها عن بعد عن الضغط الذي 
(، يجب تخفيض ضغط غاز ثاني 0كجم/سم 4.0باوند في البوصة المربعة ) 05في العمل على النحو المناسب عند الضغط 

(، ولكن ال يكون أدنى من ذلك. 0كجم/سم 4.0بعة )باوند في البوصة المر 05أكسيد الكربون إلى الحد األدنى للضغط عند 
لتجنب إمكانية إصابة األشخاص أو الممتلكات، ال تحاول إزالة غطاء خزان الشراب حتى يتم تحرير ضغط غاز ثاني أكسيد 

 الكربون من الخزان.
 

 تحذير
د الكربون في وضع عمودي مع لتجنب اإلصابة الشخصية و/أو تلف الممتلكات، عليك دائماً تأمين اسطوانات ثاني أكسي

وجود سلسلة للسالمة لمع االسطوانة من السقوط. إذا تلف أو انكسر الصمام عن غير قصد، فمن الممكن أن تتسبب 
اسطوانة ثاني أكسيد الكربون في إصابة شخصية بالغة. ال يمكن فك منظم غاز ثاني أكسيد الكربون للصيانة بدون معدات 

 نسر إلجراء أي أعمال صيانة مطلوبة.خاصة ويتم إعادته إلى ال

   

 أ. الوحدات المكربنة داخلياً فقط
عليك توصيل مجموعة منظم الضغط العالي لغاز ثاني أكسيد الكربون باسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون. استخدم  .8

ني أكسيد الكربون في غسالة جديدة لخزان ثاني أكسيد الكربون إذا لم يكن بالمنظم قفل حلقي مدمج. ضع اسطوانة ثا
 موقع الخدمة تحت الطاولة، .. إلخ، وقم بتثبيتها بسلسلة السالمة.

استخدم األنابيب والتجهيزات من مجموعة التركيب لتوصيل مجموعة األنابيب بالمنظم المثبت بالخزان باستخدام  .2
 المنظم.(. استخدم المفتاح االحتياطي لمنع تلف مجموعة PN 05-0011غسالة قفل الوهج )

ملم(  074بوصة ) 82وجه خط الغاز عبر الفتحة في الطاولة وعبر الفتحة خلف لوحة رشاش التوزيع. اترك  .0
 كطول إضافي لألنابيب أسفل الطاولة للصيانة وتحريك الموزع.

األيسر  قم بإزالة القابس الواقي من مضاعف ثاني أكسيد الكربون )والموجود أعلى المضخات الصغيرة على الجانب .5
بوصة )متوفرة مع مجموعة  8/5من الوحدة( وقم بتوصيل خط إمدادات ثاني أكسيد باستخدام وصلة مرفق 

 التركيب(.
 

 تحذير
 ال تقم بتشغيل مزود غاز ثاني أكسيد الكربون في هذا الوقت

 

 تنبيه
اجز. البد وأن يتم التحكم ال تقم بتشغيل المضخة بدون شراب. حيث أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تلف الحجاب الح

في خط الغاز إلى المضخة عبر منظم غاز ثاني أكسيد الكربون بضغط منخفض ومنفذ ضغط يمكن ضبطه بما يصل إلى 
 (.0كجم/سم 0.00باوند في البوصة المربعة ) 00

 

ربون . إذا لم يكن في الموزع مضخات شراب مدمجة، قم بتوصيله مباشرة بصمام فحص دخول ثاني أكسيد الك4
 بالمكربن.

لفحص وجود تسرب لغاز ثاني أكسيد الكربون، أغلق الصمام على اسطوانة ثاني أكسيد الكربون والحظ ما إذا : ُمالحظة
  ( دقائق. افتح صمام االسطوانة بعد الفحص.4انخفض الضغط في النظام عند إغالق صمام االسطوانة لمدة خمسة )

 ضبط مستوى الموزع 0.0

المناسهب فههي المهوزع، تأكهد مهن أن المههوزع فهي مسهتوى، مسهتو مههن األمهام والخلهف والجهانبين. ضههع لتسههيل التصهريف 
المستوى أعلى مهن الحافهة الخلفيهة للمهوزع. البهد وأن تسهترق الفقاعهة بهين خطهوط المسهتوى. كهرر ههذه العمليهة للجوانهب 

درجهة. أقصهى  7وحهدة بمسهتوى انحهدار الثالثة المتبقية. وقم بضبط مسهتوى الوحهدة عنهد الضهرورة. ألفضهل أداء ضهع ال
 درجات. 4مستوى انحدار هو 
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 أخرى 0.0

صب المياه الساخنة في فتحة الصرف قد يؤدي إلى انهيار أنبوب الصرف. ال تترك سوى المياه الدافئهة الفهاترة أو البهاردة 
تسههبب فهي انسههداد أنبههوب فهي الههدخول إلهى أنبههوب الصهرف. صههب الشهاي أو القهههوة أو المهواد المشههابهة فهي الصههرف قهد ي

 الصرف برواسب القهوة أو الشاي، أو أي أجسام صلبة أخرى.

 
 (VOLUMETRIC، أو ®LMV ،LEV. تركيب الصمامات )0

 

بوصهة فهي الثانيهة؛ وقهد تحتهاج  0.7تم إعدادها مسبقاً بالمصنع لضهبط معهدل التهدفق نسهبة  055الموديل  الصمامات من 0.0
 لتعديل.

 
بوصهة فهي الثانيهة؛ وقهد تحتهاج   5.4تم إعدادها مسبقاً بالمصنع لضبط معدل التهدفق نسهبة  040وديل الم الصمامات من 0.0

 لتعديل.
 

بوصهة فهي   8.4تهم إعهدادها مسهبقاً بالمصهنع لضهبط معهدل التهدفق نسهبة ( Volumetric) 005الموديلل  الصمامات من 1.0
 Lancerقاً لرقم جزء الصمام. وتتطلب وحدة طرفية للبرمجهة )بوصة في الثانية وف 0.7بوصة في الثانية، أو  2.24الثانية، 

PN 52-1420/02( لضبط النسبة على صمامات الحجم )Volumetric.) 
 

-21و  ®LMV/LEVلصمامات  7729-21عليك الرجوع إلى الموقع اإللكتروني الخاص بشركة النسر )أدلة التشغيل  4.0
ت بشههأن التههاليت التركيههب، وضههبط معههدل التههدفق، وضههبط النسههبة، ( للحصههول علههى معلومههاVolumetricلصههمامات  7078

 والتنظيف، والتعقيم، وحل المشكالت.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتبع في الصفحة التالية <<<
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 . تعليمات التنظيف والتعقيم1

هذا الدليل. إذا كان سيتم تنظيف أ. إجراءات التنظيف والتعقيم المشار إليها في هذه الوثيقة تخلص معدات النسر المحددة في 
 أي آلة، اتبع اإلرشادات التي تحددها جهة تصنيع هذه اآللة.

. البد من مؤسسة الصحة العامة الوطنيةب. يتم شحن آالت النسر من المصنع وتنظيفها وتعقيمها بما يتوافق مع إرشادات 
صيانة مستمرة على النحو الذي يتطلبه هذا الدليل  تنظيف اآلالت وتعقيمها بعد إتمام التركيب. على مشغل اآللة توفير

 واإلرشادات الحكومية وإرشادات إدارة الصحة المحلية لضمان الحفاظ على متطلبات التشغيل والتعقيم المناسبة.

لتعقيم. ج. ال يتم تحقيق التنظيف والتعقيم سوى من خالل أفراد مدربين. ويتم استخدام قفازات معقمة أثناء عمليات التنظيف وا
 البد من اتباع تدابير السالمة السارية. كما تتبع تحذيرات السالمة على المنتج المستخدم.

  

 تحذير

إذا كان سيتم استخدام مسحوق تعقيم، عليك تخفيفه تماماً بالمياه قبل إضافته لنظام الشراب. سيساعدك استخدام المياه 
محلول التعقيم من الموزع على النحو الوارد بالتعليمات. تؤدي الساخنة على تخفيف مسحوق التعقيم. تأكد من إزالة 

بقايا محلول التعقيم إلى حدوث مخاطر صحية. تجنب وصول محلول التعقيم على لوحات الدوائر. تأكد من إزالة محلول 
زالة األلوان أو التعقيم تماماً من النظام.  ال تستخدم مبيضات أو منظفات قوية؛ حيث أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى إ

حدوث تآكل للعديد من المعادن. ال تستخدم الكاشطات المعدنية، أو األجسام الحادة، أو األلياف السلكية، أو األلياف 
 045المعدنية، أو المواد المسببة للتآكل، أو المذيبات على الموزع. ال تستخدم المياه الساخنة بدرجة حرارة أعلى من 

 ئوية(. حيث أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى إتالف الموزع.درجة م 05درجة فهرنايت )

 

 محاليل التنظيف والتعقيم 0.1

محلول التنظيفت عليك خلط منظف معتدل، ال يؤدي إلى التآكل )مثل، سلفات لوريث الصوديوم، أو صابون األطباق( مع مياه 
درجة مئويهة(.  50درجة مئوية حتى  02) درجة فهرنايت 887درجة فهرنايت حتى  77شرب نظيفة عند درجة حرارة 

تكهون نسههبة الخلههيط أوقيهة واحههدة مههن المنظههف إلهى جههالونين مههن المههاء. قهم بإعههداد حههد أدنههى خمسهة جالونههات مههن محلههول 
التنظيف. ال تستخدم منظفات تؤدي إلى التآكل أو مذيبات ألنها مهن الممكهن أن تتسهبب فهي تلهف دائهم للوحهدة. يهتم الشهطف 

درجهة مئويهة(. قهد  50حتهى  02درجهة فهرنايهت ) 887إلهى  77تخدام مياه شرب نظيفة عنهد درجهة حهرارة بالكامل، باس
 تتطلب األطوال الزائدة من خطوط المنتج إلى إعداد حجم أكبر من محلول التنظيف.

التصنيع. يوفر المحلهول  تبتها جهةمحلول التعقيمت قم بإعداد محاليل التعقيم بما يتوافق مع التوصيات وإرشادات السالمة التي ك
جزء في المليون من الكلور )أي. هيبوكلوريت الصوديوم أو المبيض(. يتم إعداد حد أدنهى خمسهة جالونهات  877إلى  47

من محلول التعقيم. يجوز استخدام أي محلول تعقيم طالما أنه قد تم إعداده وفقهاً لتوصهيات وإرشهادات السهالمة التهي كتبتهها 
جزء في المليون من الكلور. قد تتطلب األطهوال الزائهدة مهن خطهوط المنهتج  877إلى  47ما أنه يوفر جهة التصنيع، وطال

 إلى إعداد حجم أكبر من محلول التعقيم.

( فرشاة 4( قفازات تعقيم؛ 5( خرطوم مياه إضافي؛ 0( دلو؛ 2( مناشف قماش نظيفة؛ 8التجهيزات األخرى المطلوبةت 
 التركيب(مجموعة  - 7789-22صغيرة )؛آ 

 

 تحذير

ال يتم إجراء الشطف بالمياه النقية بعد تعقيم اآللة. ال تقم بالتنظيف سوى مع منتج االستخدام النهائي حتى ال تكون هناك 
 . حيث أن محلول التعقيم المتبقي قد يتسبب في مخاطر صحية.NSFروائح متبقية. هذه هي متطلبات 
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 التنظيف اليومي 0.1

 محلول التنظيف. قم بترطيب قطعة قماش نظيفة بالمحلول. أ. قم بإعداد

 ب. امسح الغطاء العلوي وجميع أسطح االستانلس ستيل الخارجية.

 ج. قم بتنظيف صمامات التوزيع وأنبوب الثلج من الخارج.

 د. قم بإزالة حامل األكواب، وتنظيف صينية التقطير وحامل األكواب، ثم استبدل حامل األكواب.

 ح ونظف جميع مناطق الرشاشات باستخدام قطعة قماش رطبة منقوعة في محلول التنظيف.هـ. امس

 و. قم بتنظيف صمامات المشروبات على النحو المحدد من خالل جهة تصنيع الصمامات.

 

 العمليات المحيطة 1.1

 أ. قم بإعداد كالً من محلول التنظيف والتعقيم )على نحو منفصل(.

 نزع قابس الطاقة للوحدة.ب. أوقف عمل الموزع. وا
 ج. افصل حاويات المشروب وقم بإزالة المنتج من األنابيب.

 د. اشطف الخطوط والتجهيزات بمياه نظيفة، بدرجة حرارة الغرفة إلزالة جميع آثار المنتج المتبقية.
تعبئة الخطوط بالكامل  هـ. قم بتعبئة الخطوط بمحلول التنظيف والذي تم إعداده وفقاً لتوصيات جهة التصنيع. تأكد من

 ( دقائق على األقل.87واتركها لمدة عشرة )
 و. أزل محلول التنظيف من الخطوط بمياه نظيفة. استمر في الشطف حتى تخرج مياه الشطف خالية من بقايا المنظف.

( من الكلورين ملجم/لتر 877جزء من المليون ) 877ز. قم بتعبئة الخطوط بمحلول التعقيم الذي يحتوي على األقل على 
 84جزء من المليون. اتركها لمدة  877المتاح. مرر محلول التعقيم عبر الموزع حتى تصل اختبارات الناتج إلى تركيز كامل 

 دقيقة.
 

 تعقيم الفوهة/الصنبور )إذا كان مزود بذلك( 4.1
 استخدم اإلجراءات التالية لتعقيم الفوهة أثناء إجراء عملية تعقيم الموزع.

 عمل الموزع. وانزع قابس الطاقة للوحدة. أ. أوقف
ب. قم بإزالة الفوهة عبر تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة وسحبها لألسفل. اغسل الفوهة بمحلول التنظيف. اغمر 

 دقيقة. 84الفوهة في حوض به محلول التعقيم لمدة 
ت الفوهة لكشف وجود بقايا المشروب. ج. أثناء ما تكون األجزاء في محلول التعقيم، افحص ببصرك حول منطقة تثبي

 استخدم قطعة قماش أو فرشاة الفوهة ومحلول التعقيم، نظف هذه المنطقة وجسم الفوهة من األسفل.
 د. امسح مجموعة تغطية الصمام وأي مناطق أخرى قد يكون  تناثر عليها المشروب.

 ة.هـ. ارتدي القفازات المعقمة، إلزالة، وتصريف، وتجفيف مبيت الفوه
و. تأكد من وضع حلقة الفوهة في مكانها حول مكان تثبيت الفوهة على الصمام. وعند الضرورة، قم بوضع حلقة فوهة 

( على مكان تثبيت الفوهة. )ارتدي القفازات المعقمة أثناء معالجة الحلقة(. عند الضرورة، ضع مادة PN 02-0228جديدة )
 ( على الحلقة.هيئة األغذية والعقاقير األمريكيةن )أو أي مادة تشحيم أخرى معتمدة م 888تشحيم 

ز. ارتدي قفازات التعقيم، وقم بتثبيت مبيت الفوهة عبر إدخالها في جسم الفوهة وتدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتى 
 تسمع تكة تثبيتها في مكانها.

 ح. قم بتوصيل الطاقة واستبدل الغطاء.
 حدة للتشغيل.ط. أعد توصيل حاويات الشراب واعد الو

ي. صب المشروب إلعادة تعبئة الخطوط واسحب محلول الكلورين من الموزع. ال تقم بالتنظيف سوى مع منتج 
 .مؤسسة الصحة العامة الوطنيةاالستخدام النهائي. هذه هي متطلبات 

 ك. تذوق المشروب للتأكد من عدم وجود طعم غريب.
 

 تحذير

عد تعقيم اآللة. ال تقم بالتنظيف سوى مع منتج االستخدام النهائي حتى ال تكون هناك ال يتم إجراء الشطف بالمياه النقية ب
 . حيث أن محلول التعقيم المتبقي قد يتسبب في مخاطر صحية.NSFروائح متبقية. هذه هي متطلبات 
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 . أدلة مستخدم محددة متاحة على الموقع اإللكتروني )وفقاً لرقم الجزء(4

 00-50/5500، 0055السلسلة    00-50/5500 ،055السلسلة 
 00-50/5000، 0555السلسلة    00-50/5000، 055السلسلة 
 00-50/5500، 0055السلسلة    00-50/5050، 055السلسلة 
 )عن بعد( 00-5000)قبل المزج(،  00-50/5000،  00-50/5000(، 0)دلتا  0555السلسلة 
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