
 آموزش و طریقه نصب مخزن آب و تانکر آب و منبع سوخت پالستیکی 

 ترفند و روش نصب مخزن آب و تانکر ذخیره آب و منبع سوخت پالستیکی 

 

 انواع نصب مخزن آب 

طی تماس با شرکت از سازگاری ماده شیمیایی که قرار است در داخل مخزن    بعد از سفارش مخزن مورد نیاز خود-1

 نگهداری شود

 با مخزن پلی اتیلن و جنس اتصاالت خود مطمئن شوید. 

 درجه سانتیگراد طراحی شده اند 25برابر آب و دمای  1.7  استفاده در شرایط چگالی مایعمخازن برای  -2

 ) البته میتوانید چگالی مایع درونی مخزن را به ما بدهید آنرا تقویت کنیم تا مناسب چگالی مایع مورد نظر شما باشد( 

 ( 09125987671)برای خرید تماس بگیرید 

 شرکت پلی اتیلن نوین

 لذا از هوابند نمودن درب پیچی مخزن خودداری فرمایید یا حتما از شیر تخلیه استفاده کنید

 تا در هنگام مکش پمپ امکان ورود هوای جایگزین وجود داشته باشد

 

 قرار ندهید .  سانتیگراد55هرگز مخزن پلی اتیلنی را به طور مداوم در معرض حرارتهای باالی  -3

 درجه زیر صفر را تحمل میکنند(  30درجه باال و  60)مخازن شرکت پلی اتیلن نوین تا

 درجه سانتیگراد بیشتر نشود.( 55)بهتر است دمای مایع داخل مخزن از 

 

 در ادامه آموزش و طریقه نصب مخزن آب و تانکر آب و منبع سوخت پالستیکی خدمت شما عزیزان عرض کنم که

https://www.polynovin.com/


 درجه سانتیگراد است . 25برابر آب و دمای  1.7  چگالی مایع  داشته باشید طراحی مخزن بر اساستوجه  -4

 

 درجه سانتیگراد میزان چگالی قابل تحمل برای مخزن به شدت افت می کند 55در صورت افزایش دما تا 

 )نزدیک به یک کیلوگرم بر لیتر می شود( . 

 . با ما تماس بگیرید پس در صورت نیاز به مخزنی با مشخصات خاص

 هرگز مخزن پر شده را جابجا نکنید. -5

)برای جابه جایی اول مخزن را خالی کنید و سپس بارگیری کنید به مقصد و در مقصد تخلیه کنید و دوباره مایع را درون 

 مخزن بریزید ( 

 

 نمایید.حتما از اتصاالت انعطاف پذیر جهت ارتباط مخزن با پمپ استفاده   در هنگام نصب -6

 لرزش پمپ و یا وزن اتصاالت می تواند سبب بروز نشت از محل اتصال با مخزن گردد. 

 مخازن باید در دوره های زمانی معینی بازدید شوند. خصوصا محل ورود اتصاالت که احتمال بروز نشت وجود دارد.  -7

 بهتر است بیرون و درون مخزن را تمیز نگهدارید .  -8

 از باز گذاشتن درب مخزن خودداری کنید.-9



 یمان و یا کوبیدن خاک ( سطح زیر مخزن صاف و سفت محکم باشد . )با استفاده از اسفالت و س -10

 مخزن را دور از آتش و اجسام داغ نگه دارید . -11

 به پایان این مقاله درباره طریقه نصب تانکر آب و منبع سوخت پالستیکی رسیدیم و نکات پایانی 

 نمیشود  ساله10از برخورد اجسام تیز به مخزن جداً خودداری نمایید . )ضربه خوردن مخزن از بیروش شامل گارانتی  -12

 )البته ما همچنان برای تعمیر و نگه داری مخازن آب درکنار شمائیم ( 

 مخزن را دور از جریان الکتریسیته قرار دهید . -13

 برای محکم کردن درب مخزن میتوانید درب را با پیچ خوکار به مخزن پیچ کنید.  -14

 قدار لیتراژ ذخیره مایعات را افزایش دهید. اگر سقف کوتاه دارید میتوانید با سری کردن چند مخزن به هم م -15

 خب به پایان آموزش نصب مخزن آب و منبع رسیدیم

 



 حاال معرفی بهترین شرکت مخزن آب و تانکر و منبع آب میپردازیم 

 خرید مخزن آب و تانکر |چگونه یک منبع آب انتخاب کنم؟

گارانتی مخازن پلی اتیلن بر روی نام محصوالت کلیک  سال  10برای دیدن قیمت و لیست ابعاد مخزن و منبع و تانکر آب با 

 کنید 

 

 تمامی محصوالت  •

 لیست ابعاد مخازن افقی یا تانکر خوابیده پلی اتیلن  •

 لیست ابعاد مخازن عمودی •

 وان حمام •

 لیست ابعاد وان شیالت و وان آبکاری پلی اتیلن •

 مخزن قیفی – تانکر زوک  •

 مخزن زیرپله •

 بشکه بادی, سبد و سطل های زباله چرخدار پلی اتیلن  •

 بشکه ترافیکی – نیوجرسی – تجهزیات ترافیکی •

 مخازن مکعبی •

 مخزن آسانرو •

 برای اطالع از

 قیمت تانکر آب و مخزن و منبع سوخت

 با واحد فروش تماس بگیرید …و

۰۹۱۲۵۹۸۷۶۷۱و شماره همراه  ۰۲۱۵۵۶۵۹۶۳۱خط ثابت و فعال  ۶دفتر واحد فروش پلی اتیلن نوین با   

 .آمادۀ پاسخگویی به نیاز خریداران گرامی میباشد

 آدرس 

 تهران ، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان

 با بیش از دوازده سال سابقه حضور در صنعت پلیمر 

 فیس بوک مخزن آب

 اینستاگرام مخزن آب 

 در گوگل سرچ کنید 

 ارتباط با ما از طریق واتس آپ 
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