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I.  Thông số kỹ thuật chính 

< 1. Điện nguồn : 90V—260V AC  

< 2. Công suất vào: 50W 

< 3. Điện áp ngõ ra : 0— —100KV 

< 4. Dòng điện ngõ ra tối đa : 200uA 

< 5. Điện áp của van điện : DC24V 

<6. Công suất tiêu thụ : 13.2 m/h(0.4 MPa) 

<7. Trọng lượng súng : 490 g 

<8. Dung tích thùng chứa sơn : 55L 

<9. Môi trường sử dụng : -5℃ —40℃  

 

 

 

 

                                                            Hình ảnh minh họa 



 

 

II. Bản phác thảo cấu trúc mặt chính của thiết bị 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instruction： 
 
 
 
 
1. Điện áp được điều chỉnh tăng dần theo hướng chiều kim đồng hồ  

2. Chỉ số điện áp tối đa 100KV 

3. Chỉ số dòng điện tối đa 200uA 

4. Van chỉnh lượng bột phun: “Kéo” nút van ra và vặn theo hướng chiều kim đồng hồ để lượng 
bột tăng dần, chỉ số lượng bột sử dụng thông thường là 0.2-0.5 Mpa 

5 Van điều chỉnh lượng gió phun: “Kéo” nút van ra và vặn theo hướng chiều kim đồng 
hồ để giảm khối lượng bột hoặc pha loãng,áp suất không khí bình thường là 0,03 Mpa 

6. Van điều chỉnh lượng gió phụ,tạo sương: “Kéo” nút van ra và vặn theo hướng chiều kim đồng 
hồ tạo sương bột, chỉ số bình thườnglà 0.01Mpa. 

 
 

1. Van điều chỉnh lượng bột phun 
2. Van điều chỉnh lượng gió phun 
3. Van điều chỉnh lượng gió phụ,tạo sương. 
4. Công tắc nguồn 
5. Nút điều chỉnh cao áp và điện áp 
6. Súng phun sơn 
7. Chỉ số dòng điện ngõ ra của cao áp 
8. Chỉ điện áp ngõ ra của cao áp 
9. Van điều chỉnh độ sôi bột của thùng 

chứa sơn 
10. Thùng chứa sơn 
11.  Xe đẩy 
12.  Bánh xe đẩy 
13.  Van bơm sơn 
14.  Filter unit 
15.  Venting tube 



 
 
    III. Bản phác thảo cấu trúc mặt sau của thiết bị 

 

                                                                                      1.Súng sơn (bao gồm cao áp) 

2.Nắp đầu súng 

3.Móc treo 

4.Đầu phun dài 

5.Đầu phun tròn 

6.Cò súng 

7.Tay cầm 

8.Dây cable súng 

9.Ống kết nối dây bột 

10.Điện cực đầu phun 

11.Đầu phun dẹp 

12.Kết nối đường gió phụ 

 



 

       IV．Hướng dẫn sử dụng 

< 1. Kết nối tất cả các đường kết nối và ống không khí theo bản đồ phác họa ở trên 

< 2. Bật công tắc nguồn (đèn sáng hiện thị) 

< 3. Điều chỉnh cao áp và điện áp của súng phun,thường thiết lập là 60KV-80KV 

< 4. Đổ bột sơn vào thùng chứa sơn 

< 5. Nhấn cò của súng phun và điều chỉnh điện áp cao hoặc thấp.   
      
        **  Bắt đầu công việc sơn nếu bột được phun ra. 
 

V. Lưu ý： 

< 1. KẾT NỐI TIẾP DẤT 

         Đường dây tiếp đất được gắn với thiết bị phải được kết nối với buồng phun sơn, kết nối với 
mặt đất sạch và móc treo sản phẩm treo phải được kết nối với đường dây tiếp đất để tạo ra 
nguồn điện dương và chống giật 

< 2. Đường khí sạch 

        Tất cả đường khí nén phải được giữ gọn gàng và khô, và không có dầu hoặc nước. Đó là 
khuyến cáo mà khách hàng nên sử dụng các nguồn không khí đông lạnh và khô. Nếu khách 
hàng sử dụng tách dầu-nước nói chung, dầu và nước phải được thường xuyên thải ra .Nếu không 
lớp phủ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tích tụ nước trong không khí vào thùng chứa bột, van điện từ và 
ống không khí vì độ ẩm quá nhiều. 

< 3. Lượng bột phun ra bất thường 

Nếu bột phun ra  bất thường (tức là lớn hơn hoặc nhỏ hơn theo thời gian) xảy ra với thiết bị 
mới, nói chung đó là do lượng bột cấp ra và lượng khí trộn bột không điều chỉnh 
đúng. Bột phun tăng lên khi lượng bột tăng áp suất không khí. Điều chỉnh áp suất không khí pha 
trộn bột đến một cấp độ cao hơn để đảm bảo rằng bột phun là lớn hơn lượng khí. 

 
< 4. Vệ sinh thiết bị 

Bơm sơn ,đường ống dẫn bột và súng phun nên được thổi sạch và dọn dẹp bằng khí nén thường 
xuyên và sau khi ngưng sử dụng. 

< 5. Điều chỉnh đúng cách 

Van điều chỉnh áp suất của thiết bị  
Khóa van tức là "đẩy vào" có nghĩa là "tắt", "Kéo" có nghĩa là "mở". Các nút bấm của van 
điều chỉnh khác nhau nên được điều chỉnh vị trí thích hợp (được chỉ ra bằng cách phun bột 
đạt yêu cầu). Kiểm tra các điều kiện sau đây nếu áp suất không khí là không đủ. 
(1) Áp suất không khí trong máy nén nhỏ hơn 0.6MPa. 
(2) Có rò rỉ trong các ống khí; 



 
 
(3) Các van điều tiết áp lực trong tình trạng tốt. Nói chung áp lực điều chỉnh van dễ dàng 
để điều chỉnh, ngược lại hướng cuối (tắt) hoặc chiều kim đồng hồ để kết thúc(tối đa). Không 
điều chỉnh dữ dội. Nếu áp lực không thể được điều chỉnh đến một mức độ cao hơn. 
 

VI.Các lỗi thường gặp 
 

Khi có hiện 
tượng 

Kiểm tra các phần liên quan   Hướng khắc phục 

Nguồn điện đang 
tắt 

Nguồn bộ điều khiển chưa bật 
hoặc áp suất cao không được kết 
nối 
A. xem ổ cắm điện cung 
cấp là trong tình trạng tốt; 
B. Cầu chì trên bộ điều khiển bị 
hỏng; 
C. Cổng kết nối súng đã được 
cắm chưa  

Nguồn cấp điện phải tốt và không có 
vấn đề  
 
 
 
 
 

Đèn xanh hiện thị 
nhưng đèn đỏ 
không sáng  

A. Bóp cỏ súng 
B. cáp và ổ cắm 
 

Kiểm tra lại cao áp trong súng phun sơn 
và bo mạch trong bộ điều khiển  

Điện áp không 
điều chỉnh được 
thấp hơn 

Nút vặn bị hỏng  
Thay thế nút vặn tương tự, với một giá 
trị điện trở là 4.7K. 

Chỉ số cao nhưng 
điện áp yếu 

 
A. Đầu súng bị phá vỡ hoặc hao 
mòn 
B. Độ ẩm tích tụ bên trong súng 
C. Cao áp bị hỏng 

Theo tình hình bình thường, áp suất 
cao sẽ không bị phá vỡ, nhưng người sử 
dụng phải chú ý  đừng để rơi xuống, va 
chạm và tích lũy độ ẩm trên bề 
mặt. Ngoài ra, người sử dụng không 
được phép để kết nối thiết bị này với 
thiết bị khác. 
Thay cao áp mới 

Điện áp cao 
nhưng không có  
bột hoặc lượng 
bột ít 

A. Van Solenoid hỏng 
B. ống bột bị nghẹt 
C. Bơm sơn venturi bị hao mòn 
D. Ống dẫn bột và ống pha loãng 
bột gắn ngược 
E. không có bột hoặc bột ít 
F. Thùng chứa sơn không sôi bột 
G. Đường hơi bị rò rỉ. 

Kiểm tra lại Van Solenoid ,thay thế nếu 
bị hỏng 

Điện giật tay 
súng 

Hai tình huống: 
A.Vỏ súng bị nứt.  
B. Điện áp quá cao hoặc các 
đường dây tiếp đất giữa hộp điều 
khiển áp và phòng phun sơn không 
tốt 

Thay vỏ súng và 
kết nối lại các dây tiếp đất 

 
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline:  0906 617986 

Hoặc truy cập  www.nguyenkhang.net 
 

                                                                                                                                                                  


