
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SÚNG PHUN SƠN SOOHO  

Thông số khí nén 

A. Áp suất lớn nhất ngõ vào: 7~9 bar 
B. Áp suất nhỏ nhất ngõ vào: 5~6 bar 
C. Lượng dầu & hơi ẩm lớn nhất có trong khí nén: 2.1 Nm3/h 
D. Lượng khí nén tiêu thụ lớn nhất:  13,2 Nm3/h 
E. Chất lượng khí nén phù hợp với tiêu chuẩn  : ISO 8573-1 

a. Độ ẩm cực đại tại áp suất 6bar (90 PSIG): 4oC hay 3oC 
b. Kích thước lớn nhất của tạp chất : 3~5µm 
c. Tỷ trọng chất bẩn lớn nhất: 1~0.01 mg/m3  
d. Kích thước chất bẩn lớn nhất: 3~5 µm 

Thông số điện 

A. Nguồn cung cấp  : 220V 
B. Tần số   : 50Hz 
C. Điện áp DC  : 20V 
D. Điện áp ngõ ra cực đại : 100Kv (đèn chỉ thị FND sáng) 
E. Dòng ngõ ra cực đại : 180µA (đèn chỉ thị FND sáng) 
F. Khi đạt đến ngưỡng cực đại hệ thống đèn cảnh báo sẽ sáng và hệ thống tự động sẽ ngắt điều 

chỉnh quá áp, quá dòng. 

STT CHỈ TIÊU THÔNG SỐ 
1 Kích thước Rộng 470mm 

Cao 980mm 
Dài 670mm 
Trọng lượng 35.4Kg 

2 Điện Nguồn cung cấp AC 220V 
Tần số 50/60Hz 
Công suất tiêu thụ Max 30W 

3 Hiển thị Cao áp 
Dòng 

0~100Kv (Hiển thị 
bằng đèn Led trên 
màn hình) 
0~180 µA (Hiển thị 
bằng đèn Led trên 
màn hình) 

4 Khí nén Áp suất nguồn cung cấp 5~9 bar 
Áp suất làm việc 0~6 bar 
Áp suất sử dụng cho tầng 
sôi 

0~3 bar 

Lượng hơi ẩm (dầu và 
nước) tự nhiên (không áp 
suất dư) cực đại cao nhất 
có trong khí nén 

2,1 Nm3/h 

Lượng nước tối đa trong 
khí nén 

0.1 PPM 

Lượng khí nén (không áp 
suất dư) tiêu thụ tối đa 

13,2 Nm3/h 

5 Nhiệt độ môi 
trường 

 5~45oC 

 


