كيف تنظف خزان سخان الماء
ميكن للرواسب ،والبكترييا واملعادن والفلزات ان ترتاكم يف خزان
سخان املياه الخاص بك .وهذا ميكن أن يؤثرعىل نوعية املياه املنزلية
وضغط املياه .اعتامدا عىل خزان سخان املياه الخاص بك ،فانه ينصح
بغسل الخزان سنوياً للحفاظ عىل األداء .للحفاظ عىل عمر سخان
املياه فانه ينصح باتباع تعليامت الرشكة املصنعة لغسيل الخزان .من
املهم أن نضع يف اعتبارنا أن  30-75جالون من املاء الساخن سيتم
فقدانها أثناء عملية التنظيف.
لتنظيف الخزان:
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انتبه اىل وضعية صامم التحكم بالغاز (بند  ١بالشكل) حتى
تعيده اىل وضعيته األصلية عند االنتهاء من املهمة.
قم بتعيريصامم التحكم اىل وضع اإلختبار ( )Pilotاو وضع
االطفاء( .مهم جدا ً :اذا تركت محبس التحكم باإلحرتاق يف وضعية
التشغيل و كان الخزان فارغاً و/أو يتم تفريغه و خرجت شعلة،
فإن الحرارة ستقوم بتعطيل الخزان ،قد يتوجب عليك ان تستخدم
املياه الحارة اما بغسل املالبس او اي وسيلة اخرى كاخذ حامم
ساخن او غسل الصحون قبل متابعة العملية).
اغلق صامم دخول املاء البارد (بند  )٢املؤدي اىل الخزان.
افتح اي صنبور ماء ساخن يف اي مكان باملنزل .هذا سيسمح
بدخول الهواء اىل الخزان بينام يتم تفريغه.
اوصل خرطوم حديقة قصري إىل حنفية تفريغ املياه الساخنة
(بند  )٤و قم بوضعه يف مجرى ماء اريض.
افتح حنفية تفريغ املياه الساخنة (بند  )٤وقم بتفريغ الخزان.
هذا قد يستغرق عدة دقائق.
عندما يتم تفريغ الخزان ،أترك حنفية تفريغ املاء الساخن
(البند  )٤مفتوحة ،افتح صامم دخول املاء البارد (البند )٢
يف رشقات مدة كل منها  15ثانية وانتظر الفراغ املاء بعد
كل رشقة .ثالثة رشقات تكون كافية المتام املهمة.
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صامم التحكم يف الغاز (البند  )١ميكن أن يتم اعادته مرة أخرى
إىل وضعه السابق كام هو موضح يف الخطوة  ١واتبع إرشادات
الرشكة املصنعة للسخان الشعال الغاز عىل وضع التحكم
التجريبي اذا كان السخان ال يحتوي عىل وضع تحكم تلقايئ.

هذه العملية يجب انهاؤها بهذا الرتتيب (اغلق محبس التحكم
باإلحرتاق ،افتح حنفية املياه الحارة ،اىل آخره) و إال فان التلف
سينتج بسبب الحرارة ،الشفط ،الضغط ،او تلف بسبب املاء يف
الخزان ،او الحنفيات ،او االنابيب ،و/أو االرضيات الجاهزة.

بعد فرتة من الزمن قد تتدهور حالة الجلدة يف حنفية تفريغ املياه
الساخنة ،وقد يلزم تغيريها اذا كانت الحنفية تنقط بعد اغالقها .يقوم
السباكون عادة بتغطية الحنفية بغطاء فوهة خرطوم حديقة واملتوفر
يف محالت املعدات ملنع التنقيط.

خران سخان الماء القياسي

رقم البند:
 .1صمام التحكم بالغاز
 .2صمام دخول الماء البارد
 .3انبوب خروج الماء الساخن
 .4حنفية تفريغ المياه الساخنة

لتعبئة الخزان:
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اغلق حنفية تفريغ املياه الساخنة (بند  )٤و قم بازالة الخرطوم.
اترك حنفية املاء الساخن مفتوحة (من الخطوة  ٤أعاله).
افتح صامم دخول املاء البارد (بند  )٢املؤدي اىل الخزان حتى
يخرج املاء من حنفية املاء الساخن (من الخطوة  ٤أعاله)
بتدفق ثابت.
اغلق حنفية املاء الساخن (من الخطوة  ٤أعاله).
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