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MÔ TẢ CẤU TẠO SẢN PHẨM & CHỨC NĂNG

Aptomat & khóa

Bảng điều khiển rũ bụi

Nguồn cấp 380V

Bộ van nạp khí nén rũ bụi

Đầu nối van khí nén
vào bộ rũ bụi

Bánh xe

Khóa cửa trên

Đầu kết nối ống hút

Tay hút khói

Chụp hút

Cửa bộ lọc

Trục cố định bộ lọc

Chốt khay chứa bụi

Bật/Tắt rũ bụi

Đèn báo nguồn

Đèn báo chạy /On

Đồng hồ áp suất

Tắt/Bật (ON/OFF)



ỨNG DỤNG THIẾT BỊ

Máy lọc khói hàn chủ yếu được sử dụng để làm sạch khí khô, không dầu và 

không ăn mòn được tạo ra từ quá trình hàn, cắt và mài kim loại. Ngoài ra, 

sản phẩm được thiết kế như một bộ lọc hai giai đoạn, giai đoạn đầu là lọc 

các hạt lớn và giai đoạn hai là lọc bụi mịn. Sản phẩm là sự lựa chọn hàng 

đầu cho chế biến công nghiệp, khử khói hàn, cắt loại bỏ bụi khí thải công 

nghiệp.

LUU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy lọc khói hàn.

1. Trước khi khởi động máy, vui lòng kiểm tra các bộ phận quan trọng của 

thiết bị, đặc biệt là các khớp nối ống hút có được bịt chặt để tránh giảm lực 

hút hay không.

2. Vui lòng kiểm tra kỹ nguồn điện và các bộ phận điện có được kết nối 

đúng cách hay không trước khi khởi động máy.

3. Vui lòng ngắt nguồn điện kịp thời khi thiết bị này không hoạt động để 

tránh những tổn thất không đáng có.

4. Tắt công tắc nguồn sau khi sử dụng xong.

5. Nên đặt thiết bị trên một nền đất chắc chắn và bằng phẳng để tránh 

thiết bị rung lắc và lật đổ hư hỏng hoặc tiếng ồn.

6. Khi sử dụng máy cần chú ý xem điện áp của nguồn điện có phù hợp với 

máy không, không sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị điện khác.

7. Khi di chuyển hoặc mang máy, không được nghiêng máy quá 45 độ.

Khi sử dụng máy, chú ý để khoảng trống xung quanh thoáng, không nhỏ 

hơn 50cm-100cm.



8. Không dùng để lọc sạch khói và bụi có dầu, chứa nước, dễ cháy và ăn 

mòn để tránh làm tắc nghẽn, hư hỏng lõi lọc hoặc thậm chí là các tai nạn 

khác.

9. Mối nối giữa ống hút và thiết bị cần phải được bịt kín để tránh cho ống 

bị ngoại lực tác động và gây hỏng, nếu có thể ảnh hưởng đến luồng 

không khí.

10. Tránh để các vật có ngọn lửa bùng phát (chẳng hạn như mẩu giấy đang 

cháy, sợi bông, tàn thuốc lá, v.v.) bị hút vào máy lọc.

11. Những người không có chuyên môn không được phép tháo rời thiết bị 

lọc này khi chưa được phép.

12. Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa máy lọc (niêm phong còn nguyên 

vẹn hay không) và bảo dưỡng (làm sạch bụi) để kéo dài tuổi thọ của máy.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH



Bảng điều khiển cài sẵn (Không sử dụng)

Bước 1 : Kết nối nguồn điện 380V

Bước 2 : Bật Aptomat cấp nguồn điện

2, Kết nối điện & cấp nguồn

3, Tắt bật máy hút khói hàn

Tắt (0) / Bật (1)

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Máy lọc khói hàn cần được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo 

hiệu suất xử lý và tuổi thọ thiết bị.  Dưới đây là một số lưu ý khi tiến hành 

bảo trì. :



1. Bề mặt của máy lọc phải được lau chùi vệ sinh sau khi hoàn thành 

công việc hàng ngày.

2. Thường xuyên vệ sinh máy lọc (vệ sinh và chăm sóc bề mặt lõi lọc, vệ 

sinh bụi bẩn bên trong bể thu gom, …). 

3. Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa các đường kết nối bên ngoài để 

tránh rò rỉ. 

4. Thường xuyên kiểm tra xem hiệu quả máy lọc có tốt không. 

5. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các linh kiện điện để đảm bảo thiết 

bị hoạt động bình thường.

HƯỚNG DẪN BẬT & KẾT NỐI CHỨC NĂNG RŨ BỤI

Chuẩn bị : Máy khí nén áp suất 0.4 - 0.6MPA.

Quá trình rũ bụi theo phương pháp thổi ngược khí áp suất cao

Bước 1. Kết nối đầu ra máy nén khí

Bước 2: Bật chức năng rũ bụi

Bật máy nén khí để tiến hành rũ bụi. Thời gian rũ bụi phụ thuộc vào bụi 

bám trên màng lọc.



Tháo ốc

Kéo ngăn chứa bụi 

Sau khi rũ bụi hoàn thành, tháo ốc của ngăn chứa bụi, sau đó kéo ra, đổ 

phần bụi đã được rũ. Lắp lại trước khi sử dụng.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Các lỗi thường gặp

Quạt không thể 

khởi động

Đảo ngược động 

cơ

Quạt chạy ồn

Giảm sức hút

Nguyên nhân

Nguồn điện thiếu pha, ngắn 

mạch và quá tải dòng điện.

Sau khi bật nguồn, động cơ 

không thể khởi động bình 

thường, đèn báo nguồn hoặc 

đầu nối thứ tự pha bị thay đổi 

không chính xác.

Quạt đảo liên tục hoặc vít siết bị 

lỏng, bụi bám vào quạt.

Máy lọc bị rò rỉ; lõi lọc bị hở; ống 

dẫn xoắn ốc bị hỏng.

Cách xử lý

Kiểm tra nguồn điện, xem đèn báo 

tín hiệu tại aptomat cấp nguồn; vui 

lòng đóng cầu dao lại

Vui lòng đảo ngược trình tự hai pha 

bất kỳ của nguồn điện hoặc gọi cho 

đội ngũ kỹ thuật viên để được hỗ 

trợ

Vui lòng kiểm tra kết nối cố định 

của quạt theo thứ tự hai pha bất kỳ 

của nguồn điện, vệ sinh quạt.

Kiểm tra độ kín khí của máy lọc; vệ 

sinh hoặc thay thế lõi lọc; thay ống 

dẫn khí.
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