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1. Thông số kỹ thuật  
o Nguồn điện: 220V-240V AC        
o Công suất vào: 30W                
o Điện áp van điện:  DC24V 
o Lưu lượng khí tiêu thụ Max： 13.2 m3/h 

o Trọng lượng tay súng: 480g 
o Dung tich thùng chứa sơn: 55L 
o Môi trường làm việc: -5℃  ~  40℃ 

2. Ưu điểm  

o Khống chế được dòng điện, tránh tình trạng quá dòng để bảo 

vệ cao áp; tăng tuổi thọ cao áp, tay súng. 

o Tích hợp sẵn trên bộ điều khiển, tùy chỉnh được 3 chế độ sơn 

(sơn mặt phẳng, sơn góc cạnh, sơn lại) thuận tiện khi sử dụng, 

dễ dàng thao tác, chuyển đổi qua lại dễ dàng; đáp ứng nhanh 

chóng nhu cầu sơn trên từng sản phẩm khác nhau. 

o Giá tốt cạnh tranh với các dòng thiết bị súng sơn của các Hãng 

thương hiệu uy tín. 

o Linh kiện thay thế luôn có sẵn; giá thành thấp, tiết kiệm chi phí 

khi sữa chữa. 
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3. Cấu trúc của máy phun sơn King Coatings 2018 

                 

                 

 

Tay súng phun sơn 

Thùng chứa sơn 

Van điều chỉnh sôi bột 

Đường hơi sôi bột 

Cốc lọc nước, 

dầu 

Xe đẩy 

Bộ điều khiển 
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Chi tiết mặt trước bộ điều khiển King Coatings 

 

  

                   

  

 

  

Hiển thị dòng điện 

Nút điều 

chỉnh điện áp Nút điều chỉnh dòng điện 

Chế độ sơn lại 

Chế độ sơn 

mặt phẳng 

Chế độ sơn góc 

cạnh 

Nút chỉnh và đồng 

hồ hiển thị lưu lượng 

gió 

Hiển thị điện áp 

Nút chỉnh và 

đồng hồ hiển 

thị lưu lượng 

bột 
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Chi tiết mặt sau bộ điều khiển King Coatings 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hướng dẫn cài đặt 
−  Chọn 1 trong 3 chế độ cần sơn (tùy vào sản phẩm thực tế) 

−  Điện áp và dòng điện có thể tùy chỉnh theo chế độ sơn mặt phẳng, 

chế độ sơn góc cạnh, chế độ sơn lần 2. 

Vị trí cắm nguồn 220V Vị trí cắm tay súng 

Vị trí cắm dây 

khí nén điều 

khiển đường 

gió vào bơm 

sơn 

Vị trí cắm dây hơi vào 

Vị trí cắm dây khí nén điều khiển 

lượng bột vào bơm sơn 

Nút nguồn 

Vị trí cắm dây tiếp đất 
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o Chế độ sơn mặt phẳng nên dùng đầu phun dẹp/ quạt để 

bề mặt sơn phẳng, mịn. Chỉnh điện áp từ 80 -100 KV, 

dòng điện từ 30 – 50 µA 

o Chế độ sơn góc cạnh nên dùng đầu phun tròn. Chỉnh điện 

áp từ 50 – 80KV, dòng điện từ 50 – 80 µA 

o Chế độ sơn lại cần đảm bảo độ bóng và độ đều sơn, để 

tránh tình trạng sơn da cam nên điều chỉnh điện áp thấp 

từ 40 – 60 KV, dòng điện từ 20 -40 µA  

−  Nút chỉnh bột：”kéo ra” (tức mở khóa), vặn theo chiều kim đồng hồ 

tăng lượng bột, áp hơi max thường từ 3- 4 kgf/cm2. 
−  Nút chỉnh gió：”kéo ra” (tức mở khóa), vặn theo chiều kim đồng hồ 

tăng lượng gió, áp hơi max thường từ 0.3 kgf/cm2. 
 

5. Hình ảnh hướng dẫn lắp đặt 
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6. Hướng dẫn vận hành 
− Đổ bột sơn vào thùng chứa 
− Kết nối đường hơi vào 
− Chỉnh van sôi bột đến khi bột sơn trong thùng tơi lên 
− Nhấn mở nút nguồn Switch (đèn sáng) 
− Điều chỉnh điện áp cần dùng (Tùy chỉnh, thường chỉnh 60KV-80KV） 

− Bóp cò súng là có thể sử dụng 
 

7. Những đều cần lưu ý 
Cần tiếp đất tốt 

Khi lắp đặt hệ thống sơn phải đóng cọc tiếp đất. Đảm bảo điện trở 

tiếp đất dưới 1Ω 

Theo máy có dây tiếp đất (mass), khi lắp đặt cần kết nối với phòng 

sơn. 

Móc treo và vật sơn cũng cần được kết nối với phòng sơn để tránh 

tình trạng phóng điện do tiếp đất không tốt. 

� Vệ sinh đường hơi vào 

Tất cả các đường hơi khi trước lắp vaò máy phun sơn cần đảm bảo 

rằng hơi phải sạch, không ẩm, không dầu, không hơi nước. Tốt nhất 

nên trang bị máy tách ẩm để đường hơi luôn khô & sạch, trách tình 

trạng đường hơi bị nước và dầu làm ống dẫn bột, van điện bị tắc 

nghẽn; bột bị ẩm sẽ ảnh hưởng đến độ hút bột. Hơi nước và dầu làm 

cao áp súng sơn hoạt động nhiều hơi dễ bị hư hỏng. 

� Chống tình trạng bột sơn ra không đều 

Máy mới nếu bị hiện tượng bột sơn ra không đều thường áp chỉnh 



 

 

     
PPPPaaaaggggeeee        9999 

    

        

         Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phun sơn King Coatings www.nguyenkhang.net 

bột và chỉnh gió chưa đều. Nếu bột nhiều thì gió nhiều để bột phun 

ra được đều hơn 

� Vệ sinh bơm sơn 

Sau khi dùng khoảng một thời gian thì nên vệ sinh phần bơm sơn, 

tránh tình trạng bị nghẽn bột. 

� Cách điều chỉnh van  

Van điều áp theo máy đều có trang bị khóa “kéo tức mở”, ”Nhấn tức 

khóa”, điều chỉnh các van điều áp vào vị trí nhất định để có được lực 

bột phun ra vừa ý. 

8. Các Lỗi thường gặp 

Hiện 
tượng lỗi 

Nguyên nhân và cách 
kiểm tra 

 Ghi chú 

 

 

Đèn nguồn 
không sáng 

Nguồn điện vào không ổn 
định 

1.Dây nguồn bị hư 

2. Cầu chì 1A bì đứt 

3. Đuôi nguồn không vào 
điện 

 

Thường dây nguồn sẽ không 
bị lỗi 

 

Đèn sáng 
nhưng súng 
không phát 
cao áp 

Lỗi bo mạch điều khiển 

Kiểm tra cò súng, dây cáp 
súng sơn, đuôi cáp cắm vào 
bộ điều khiển. 

Không nên tự ý tháo lắp cao 
áp và bo mạch, cần lên hệ 
nhà cung cấp rồi mới tìm 
cách khắc phục. 
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Cao áp 
không chỉnh 
được 

Nút chỉnh cao áp bị hư Thay mới nút chỉnh cùng loại 

Cao áp yếu, 
dòng điện 
cao 

1. Đầu vỏ súng bị rò hoặc 
thủng, nên dòng điện cao 

2. Cao áp bị hư 

 

Thông thường sử dụng đúng 
cách cao áp sẽ khó hư nhưng 
không được để súng bị rớt, 
va chạm, nứt vỏ súng 

Đảm bảo đường hơi không 
có nước và dầu nhớt 

Có cao áp 
nhưng 
không ra 
bột hoặc 
bột ra ít 

 

1. Van điện bị hư  
2. Ống dẫn bột bị nghẽn 
3. Bơm sơn bị hư  
4. Cắm nhầm dây hơi bột và 
gió 
5. Đầu hút bột bị mòn  
6. Xúc ống hút bột 
7. Không sôi bột  
8. Đường hơi bị rò 
9. Hơi vào không đủ. 

1. Khi bấm cò súng, thường 
sẽ nghe âm thanh đóng mở 
của van điện trong bộ điều 
khiển, nếu không nghe âm 
thanh thì có van điện đã hư, 
cần thay thế mới. 

   

Cầm súng bị 
tê tay  

Chia hai tình huống: 
1. Điện nguồn bị rò 
2. Cao áp rò điện (lúc bấm cò 
có cảm giác tê tay), cần tiếp 
mass cho máy phun sơn và 
phòng sơn. 

 

 

Cần tiếp mass tốt 

 


