HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH & LẮP ĐẬT / User guide

LỌC TĨNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP DR.AIR KT
( Hướng dẫn áp dụng cho tất cả máy lọc tĩnh điện công nghiệp Dr.Air KT )

Bản quyền thiết kế sản phẩm và thương hiệu Dr.Air® thuộc HSVN GLOBAL được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG & GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM DR.AIR KT
Lọc tĩnh điện (Electrostatic Precipitation Filter) có tên viết tắt là ESP, là hệ thống lọc giúp loại bỏ
các hạt bụi có kích thước lớn, nhỏ, khử khói bếp, khí thải công nghiệp khỏi dòng không khí chảy
qua buồng lọc dựa trên nguyên lý ion hóa.
Nguyên lý xử lý khí thải cơ bản của Dr.Air KT
Máy lọc tĩnh điện Dr.Air KT khi được cấp điện, mạch điều khiển sẽ chuyển hóa dòng điện xoay
chiều thành dòng điện 1 chiều và phóng ra dòng điện có hiệu điện thế cao (12-16KV) được dẫn
qua 2 dây điện cực vào các đầu dây vonfram ở 2 đầu của phin lọc tạo ra "Vùng điện trường". Bụi
sau khi được tổng hợp lại đi qua "Vùng điện trường" sẽ được ion hóa và sẽ bị hút hết ở "Vùng
điện cực"
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Khí sạch >98%

Mô phỏng nguyên lý của hệ thống lọc khói bụi tĩnh điện công nghiệp
Sử dụng công nghệ lọc tĩnh điện (ESP) đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất xi
măng, gang thép, nhiệt điện, xử lý rác, lò đốt rác thải Y tế, lò đốt rác thải sinh hoạt., chế biến gỗ,
xử lý khói bếp ăn nhà hàng khách sạn với khả năng xử lý tới 95% màu và 70% mùi của khói thải
các lò đốt rác, cao su, xưởng hóa chất.
Chính vì vậy, máy lọc tĩnh điện có nhiều tên gọi khác nhau như : Bộ lọc khói lò đốt công nghiệp,
Bộ lọc khói bếp công nghiệp, Thiết bị xử lý khói lò đốt rác, Thiết bị xử lý khói bếp ăn nhà hàng
khách sạn.
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Màng lọc sơ cấp
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Dr.Air KT
Cấu tạo của một máy lọc tĩnh điện Dr.Air KT
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a, Sơ đồ lắp đặt kiểu 1
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c, Sơ đồ lắp đặt chính xác

b, Sơ đồ lắp đặt kiểu 2

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
- Điều kiện an toàn : Máy lọc tĩnh điện Dr.Air KT sử dụng điện áp cao, vì vậy tuyệt đối không
được mở của máy, bảo dưỡng khi máy đang hoạt động và nguồn điện cấp cho hệ thống chưa
được ngắt hoàn toàn. Vui lòng xem lại hướng dẫn kiểm tra & xử lý nguồn điện tồn dư trong
hướng dẫn trang sau.
- Cấp nguồn điện ổn định cho máy, đáp ứng đúng yêu cầu về điện áp trong bảng thông số kỹ
thuật.
- Độ ẩm khí thải 20 - 80%, không sử dụng trong môi trường độ ẩm cao. Khí thải có hơi nước, có
nước buộc phải tách nước trước khi dẫn qua hệ thống.
- Thiết bị hoạt động ở độ cao nhỏ hơn 1000m.
- Nhiệt độ khí thải không được vượt qua 40 độ C.
- Khí thải không bao gồm chất dễ bay hơi, nước, chất ăn mòn, khí gas hoặc chất dễ gây cháy nổ.
- Vị trí lắp lọc tĩnh điện như sàn nhà, giá đặt máy phải chịu được trọng lượng của máy, không sụt
lún.
- Hệ thống lọc tĩnh điện đặt phía trước quạt hút ly tâm công nghiệp.
- Khoảng không gian trước cửa máy lọc tĩnh điện tối thiểu 1m, đảm bảo thao tác dễ dàng khi vệ
sinh & bảo dưỡng máy.
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Khoảng cách từ thiết bị so với vị trí tường đối diện

- Trường hợp đặt máy ngoài trời, buộc phải làm mái hiên che cho thiêt bị, đảm bảo nước không
tiếp xúc vào thiết bị. Máy lọc tĩnh điện nên đặt cao bằng giá hoặc xây dựng bê tông để đặt máy.
- Trường hợp bụi nhiều, nhiệt độ cao, cần có tháp hấp thụ hạ nhiệt, giảm bụi.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH LỌC TĨNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP DR.AIR
a, Trước khi vận hành thiết bị
Trước khi cho máy vào hoạt động cần lưu ý những vấn đề sau:
- Kiểm tra chắc chắn các công việc thay thế, sửa chữa, lắp đặt trong công trình đã hoàn thiện.
- Kiểm tra phin lọc đã lắp đúng chưa.
- Đảm bảo cửa phiên lọc và cửa tủ điện của thiết bị đã được đóng chặt.
- Đảm bảo nguồn cung cấp cho thiết bị đã sẵn sàng và ổn định.
- Đảm bảo aptomat bên trong tủ điện của thiết bị đã được đóng.
b, Trong khi thiết bị vận hành
Trong khi vận hành máy cần lưu ý các những vấn đề sau:
- Không mở cửa phiên lọc và cửa tủ điện của thiết bị.
Quan sát đồng hồ vol kế ( 200-220 V) và ampe (0,6-1,2A) kế để đảm bảo thiết bị đang hoạt động
ổn định
- Dừng cấp nguồn khi phát hiện đèn báo lỗi của thiết bị sáng (nháy 2 đèn luôn phiên).
c, Khi thiết bị dừng hoạt động
- Sau khi máy dừng hoạt động cần lưu ý những vấn đề sau:
- Không chạm vào mạch và đầu ra cao áp của mạch khi thiết bị vừa dừng hoạt động
- Sử dụng tua-vít quẹt vào các đầu điện cực và phiên lọc để triệt tiêu dòng điện khi muốn tháo
phin lọc

Phương pháp triệt tiêu dòng điện trước khi bảo dưỡng

BẢO DƯỠNG LỌC TĨNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP DR.AIR
a, Bảo dưỡng thường xuyên
- Thường xuyên kiểm tra lượng dầu phía dưới khay để đảm bảo dầu không bị tràn
- Vệ sinh bụi bám ở các linh kiện trong tủ điện thiết bị: aptomat, cầu đấu, bên ngoài mạch, đèn
báo, nút ấn, ampe kế, vôn kế.
- Kiểm tra quạt tản nhiệt thường xuyên để đảm bảo quạt luôn hoạt động
- Kiểm tra đèn báo lỗi để vệ sinh phiên lọc thường xuyên

b, Bảo dưỡng định kỳ
Để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt nhất cần vệ sinh phiên lọc định kì 2 tuần 1 lần
Lưu ý : khi vệ sinh bằng vòi xịt cao áp không dùng lực quá mạnh để tránh làm cong vênh, móp
méo, đứt dây vonframe trên phiên lọc.
Các dụng cụ cần chuẩn bị để vệ sinh phiên lọc:
- Thùng chứa nước có dung tích lớn chứa được phiên lọc.
- Vòi xịt cao áp.
- Dung dịch tẩy rửa, tùy theo hiện trạng các chất bám trên phiên lọc mà người vệ sinh nên chọn
mua loại phù hợp, thông dụng nhất là sử dụng NaOH (Pha loãng, tránh ăn mòn phin)
Các bước vệ sinh phiên lọc tĩnh điện:
Bước 1: Đóng toàn bộ kết nối đang có của máy lọc tĩnh điện với nguồn điện bao gồm aptomat
tủ điều khiển & aptomat trong máy. Triệt tiêu dòng điện trước khi tiến hành bảo dưỡng.

Bước 2 : Mở máy lọc tĩnh điện và lấy màng lọc sơ cấp, phin lọc tĩnh điện ra ngoài.

a, Mở khóa

b, Tháo ốc chót cửa

c, Kéo phin lọc tĩnh điện

Bước 3 : Vệ sinh phin lọc bằng cách cho vào thùng chứa có dung tích lớn đã được chuẩn bị ngâm
trong 30p-1h. Sau đó lấy phin lọc ra ngoài sử dụng vòi xịt cao áp để xịt các bụi bẩn bám trên
phin. Làm từ 2 đến 3 lần để loại bỏ được hết bụi, mùi và dầu mỡ bám bên trong phin lọc.
Bước 4 : Làm khô phin lọc sau khi đã làm sạch. Để đảm bảo an toàn về điện, phin lọc cần được
làm khô hoàn toàn trước khi lắp vào máy lọc tĩnh điện. Có thể dùng vải, khăn và súng xịt hơi ở
các khe nhỏ để loại bỏ hoàn toàn nước.
Bước 5 : Kiểm tra phin lọc và lắp vào máy lọc tĩnh điện. Ở bước này cần kiểm tra một cách cụ thể,
tránh trường hợp tấm lọc bị hỏng, cong, vênh hoặc còn dính nước làm ảnh hưởng đến máy lọc
tĩnh điện khi lắp vào. Kiểm tra để đảm bảo các đầu dây von-frame không bị đứt.

Sợi dây Von-fram

Tấm lọc

Bước 6: Cho vận hành thử máy lọc tĩnh điện trong vòng 3 đến 5 phút để đảm bảo quy trình bảo
trì không có sai sót. Trong trường họp phát sinh lỗi khách hàng có thể liên hệ chúng tôi để được
hỗ trợ tốt nhất về mặt kỹ thuật.
Mô tả quá trình vệ sinh phin nhanh bằng hình ảnh

NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI VẬN HÀNH MÁY LỌC TĨNH ĐIỆN
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Phin bẩn

Vệ sinh phin lọc

Các đầu dây kết nối lỏng

Kiểm tra dây kết nối

Cháy cầu chì

Kiểm tra và thay thế

Phin bẩn hoặc dây, thanh tạo

Kiểm tra và cố định lại

Máy phát ra tiếng động lạ điện tích bị lệch hướng khiến

dây, thanh tạo điện tích

Lỗi
Đèn nhấp nháy
Máy không lên điện

điện đánh tập trung vào điểm đó
Trong quá trình vận hành, nếu gặp trường hợp không được liệt kê trong bảng, hoặc trường hợp
2 và 3, vui lòng liên hệ với tổng đài để được hỗ trợ.

GIỚI THIỆU MÔ PHỎNG PHIN LỌC TĨNH ĐIỆN
Tiếp điện số 3

Tiếp điện số 1
Tiếp điện số 2

a, Ảnh mặt trước phin lọc

Nhựa cách điện

Tấm lọc - Tấm thu
Điện cực âm

Dây Von-Fram
Điện cực dương

a, Ảnh mặt ngang phin lọc

CHÍNH SÁCH BẢO 0HÀNH SẢN PHẨM
HSVN GLOBAL CO.,LTD duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ nhanh chóng, chất lượng cao, toàn diện và
lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu.
1. Đội bảo trì khẩn với các kỹ sư hiện trường và kỹ thuật viên cao cấp, có thể nhanh chóng đến
hiện trường để sửa chữa và thay thế bất kỳ vấn đề nào xảy ra.
2. Trong vòng một tuần sau khi nhận hàng, nhân viên của bộ phận dịch vụ sau bán hàng của
công ty chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn theo dõi qua điện thoại theo thông tin liên hệ của khách
hàng cho đến khi khách hàng hài lòng.
3. Tất cả các khiếu nại về chất lượng sản phẩm sẽ được trả lời trong vòng 3 ngày, xử lý tại hiện
trường trong vòng một tuần và xác định các biện pháp xử lý theo tình huống khiếu nại, và sửa
chữa và thay thế.
4. Các chi phí liên quan đến chất lượng sản phẩm trong thời gian bảo hành sẽ do công ty chúng
tôi chịu.
5. Đối với các sản phẩm vượt quá thời hạn bảo hành vẫn được hỗ trợ kỹ thuật & bảo trì, hỗ trợ
nâng cấp sửa chữa sản phẩm với giá ưu đãi nhất.
Lưu ý: Ngay cả trong thời gian bảo hành, phí sửa chữa sẽ được tính trong trường hợp
(1) Vận hành không theo hướng dẫn sử dụng
(2) Tự ý tháo dỡ, sửa chữa, bảo dưỡng không đúng cách
(3) Thiệt hại do hỏa hoạn, động đất, hành vi của bên thứ ba, các tai nạn khác, cố ý, cẩu thả, sử
dụng sai hoặc sử dụng trong các điều kiện không phù hợp khác của khách.
(4) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do không tuân thủ hướng dẫn sử
dụng.
(5) Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trục trặc và thiệt hại nào do việc sử dụng các thiết
bị khác ngoài sản phẩm này.

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ & Dịch vụ HSVN Toàn Cầu
MST : 0106308362 Cấp bởi sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội
Hotline : 1900.4790 | Tư vấn bán hàng : 090.185.6888
Website : xulykhoibui.com | Xulykhoibep.com | Email: cskh@hsvn.com.vn

