
TÀI LIỆU MÔ TẢ CHI TIẾT 
SÚNG PHUN SƠN SOOHO/  

THIẾT BỊ SƠN TĨNH ĐIỆN SOOHO SH – 206/ 210 
I. Thông số kỹ thuật:  

 

 

 

 

 

 

                                                            
Hình ảnh minh họa 

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

        4.     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                    : 24V 
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.

Trọng lượng 440g 

Chiều dài 330mm 

Năng (AC) 220V 

Tần số 50/60hz 

Công suất tiêu thụ 30w 

Công suất đầu vào (DC) 24v 

Công suất đầu ra 100kv 

Công suất tối đa 180 ㎂ 

Phân Cực Cực âm (-) 

Bố trí cao áp Trong thân súng 

Lưu lượng bột tối đa 670g/min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II. Chi tiết cấu trúc của tay súng sooho 

 
 

 

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 



Diễn giải chi tiết  

      Tên gọi & hình ảnh chi tiết 

 

Gun body / Thân súng 
High Voltage pack / Bộ phát cao áp 

 

Eed plate seal 
(Hook)/ Móc 
treo súng 

 

Grip / Tay súng 

 

 

 

Grip Hoder / Vòng 
tay súng 

 

 
 

Cable Cover / 
Nắp 

 

Rod holder / Điện cực 
 

Deflector plate / Đầu phun tròn 

 

Cap muzzle / Họng súng 

 

Gun cap / Nắp súng 

 



    III. Chi tiết cấu trúc của bộ điều khiển 

 

Diễn giải chi tiết mặt trước 
 

 
(Hình ảnh Mặt trước) 

 

Tên gọi & hình ảnh chi tiết 

 

Hiển thị áp suất phun bột qua 
bơm 

 

Hiển thị áp suất tơi bột 
qua bơm 

 

Hiển thị áp suất phun bột 
ở đầu súng 



 

Điều chỉnh áp suất phun bột 
qua bơm 

 

 
Điều chỉnh áp suất tơi bột 

qua bơm 

 

 
Điều chỉnh áp suất phun 

bột ở đầu súng 

 

Công tắc nguồn Nút điều chỉnh điều 
khiển điện áp và 

dòng 

 

 
Nút điều chỉnh áp 

suất sôi bột 

 
Đồng hồ hiển thị áp 
suất khí nén sôi bột 

của thùng bột 

 
Diễn giải chi tiết bên trong 
 

 
 

(Hình ảnh bên trong) 
 
 



 

Tên gọi & hình ảnh chi tiết 

 

Transformet/ Biến áp 

 

P.C.B / Vi mạch điều khiển  

Van Solenoi 
 
     Diễn giải chi tiết mặt sau: 
 

 
 

(Hình ảnh mặt sau) 
 

Tên gọi & hình ảnh chi tiết 

 
Vị trí cắm nguồn điện vào 

 

Cầu chì 0.5 A 
 

Vị trí nối dây max với đất 



 

Vị trí lắp socket 

 

 
Vị trí nối ống dây hơi tầng 

sôi 

 

 
Vị trí nối ống hơi ra súng 

 

Vị trí nối ống hơi tơi bột qua 
bơm 

 

 
Vị trí nối ống hơi tơi bột 

qua bơm 

 
Vị trí nối ống hơi tơi bột qua 

bơm 

IV. Chi tiết cấu trúc thùng chứa bột sơn: 

 



   

V. Chi tiết các linh kiện – kim phun: 

 
 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline:  0906 617986 
Hoặc truy cập  www.nguyenkhang.net 

 

                                                                                                                                                                  


