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PUMP VACUUM

PUMP VACUUM ระบบโรตารี่ กําลังดูด 170 ลิตร / นาที
มอเตอร 3/4 แรงมา 2 PHASE 50Hz
ถังพักขนาด 35 ลิตร ระบบตั้งแรงดูดระบบดิจิตอล เปด-ปด อัตโนมัติ
มีระบบกรองผงไมใหเขาเครื่อง

คูมือเครื่องแว็คคัม รุน NRV 170
ขอมูลทั่วไป
เครื่องแว็คคัม รุน NRV 170 (NEOTECH ROTARY VACUUM) ประกอบดวยอุปกรณตางๆ ดังนี้
1. ปมแว็คคัมระบบโรตารี่แบบ 2 จังหวะ มีคุณภาพในการดูดอากาศไดเร็วและลึก
2. ถังพักอากาศขนาด 35 ลิตร พรอมลอเข็น เคลื่อนยายไดสะดวก
3. กลองควบคุมตั้งเปด-ปด ระดับแรงดูดที่ตองการ เปนเลขดิจิตอล
4. วาลว ซิลนิ อยไฟฟา ควบคุมการไหลยอนกลับของอากาศ
5. วาลว ดูดอากาศ 2 หัว

ขอมูลความปลอดภัย
เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานโปรดอานคูมือกอนใชเครื่องอยางระมัดระวัง
1. สวมแวนปองกัน หากทํางานดูดอากาศกับอุปกรณทําความเย็น
2. แนใจวาอุปกรณไดตอสายดินไว เพื่อปองกันไฟฟารั่วจากวงจร
3. ในอุณหภูมิปกติ เมื่อเครื่องทํางานปมจะเกิดความรอนสูงขึ้น ไมควรสัมผัสลอปมหรือมอเตอร
ขณะเครื่องทํางาน

คําอธิบายของปมแว็คคัม
ปมแว็คคัมใชไดทั่วไปในงานดูดอากาศ เพื่อใหเกิดสุญญากาศในงานที่ตองการ เชน การดูดสุญญากาศ
เพื่อผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาส ,คารบอนไฟเบอร ,งานพิมพ, บรรจุภัณฑ ,ดูดวิเคราะหกาซ, ดูดขึ้นรูป
ดวยความรอน, งานซอมแซมเครื่องทําความเย็น อื่นๆ

คุณสมบัติของเครื่อง
1. เครื่องดูดสุญญากาศ เปนปมโรตารี่ 2 จังหวะ ใหกําลังดูดแรงเร็ว ลดเวลาการดูดอากาศ
2. เปนการประกอบชุดการทํางานของปม มอเตอร ถังพักอากาศ อุปกรณตัด เปด-ปด อัตโนมัติ เพื่อ
ความสะดวกในการใชงาน งายตอการเคลื่อนยาย มีความมั่นคง ปลอดภัย
3. เปนระบบน้ํามันหมุนเวียน โดยติดตั้งปมและน้ํามันหลอลื่น พรอมถังพักน้ํามันใหแนใจวา มี
น้ํามันหลอลื่นตลอดการทํางาน สังเกตกระจกใสดานขางมีระดับน้ํามันเพียงพอกอนการใชงาน
4. ระบบกรองอากาศกอนเขาเครื่องเพื่อปองกันสิ่งสกปรกเขาปม พรอมมีทอ ระบายอากาศและระบายไอ
น้ํามันแยกจากกัน
5. ตัวปมใชวสั ดุอยางดี ตัวเครื่องเปนอลูมิเนียม โครงยึดและมอเตอร ทําใหมีน้ําหนักเบา แข็งแรง
6. มอเตอรมีตัวปองกันอุณหภูมิ เพื่อใหเครื่องทํางานคงที่ และปลอดภัย
7. กลองควบคุมการทํางานตอกับอุปกรณเปด-ปด แบบอัตโนมัติเพื่อใหตั้งระดับการดูดอากาศในระดับ
ที่ตองการไดงาย และแมนยํา ทุกครั้ง โดยตั้งระดับเปด-ปด ใหหลากหลายหนวย และมีตัวเลขขนาด
ใหญ เห็นไดชัดเจน
8. ถังพักอากาศขนาด 35 ลิตร ชวยลดการทํางานเครื่องปม และเพิ่มความรวดเร็วในการทํางาน โดยดูด
อากาศในระดับที่ตองการไวกอน ทําใหปมมีเวลาพัก จึงชวยยืดอายุการทํางานของเครื่องแว็คคัมและ
มอเตอรปม

ไฟเขียวติดแสดงวามี
ไฟเขาพรอมทํางาน

ไฟแดงติดแสดงวาปม
กําลังทํางาน

สวิตชเปด-ปด

การใชงานเครื่องปม
1. ตอสายไฟเครื่องกับแหลงจายไฟ เปดสวิตช (On) บนกลองควบคุมและเปดสวิตชที่ปมมอเตอร
เมื่อตั้งคาเครื่องวัดและควบคุมความดันเสร็จแลว
2. ตั้งคาของแรงดูดอากาศที่ตองการ ที่เครื่องวัดและควบคุมความดัน ที่ติดอยูดานขางขวาของกลอง
ควบคุม เปนจอแสดงผลดิจิตอล โดยสามารถเลือกคาแสดงผลได 6 หนวย ดังนี้
kPa, MPa, Kgs/Cm3, bar, PSI, mmHg, inHg โดยการกดปุม สีฟาคางไว 3 วินาทีและกดเลื่อนไป
จนถึงหนวยแสดงผล หากตองการเปลี่ยนหนวยใหกดลูกศรเลื่อนขึ้นลง

จอแสดงหนวยวัด
เปาหมาย 1
กดเลือกเมื่อใชงาน

จอหลักขนาดใหญ
แสดงคาที่วัดได
4 หลัก 0.000

เปาหมาย 2
กดเลือกเมื่อใชงาน

จอรองนาดเล็ก
แสดงคาเปาหมาย
ที่ตั้งไว
4 หลัก 0.000
ปุมตั้งคาลดลง
ปุมเลือกรายการ

ปุมตั้งคามากขึ้น

การใชงานอยางงาย
เครื่องไดถูกตั้งคาสูงสุด และต่ําสุดที่ตองการไวแลวที่ชองเปาหมาย 1 มีหนวยเปน บาร
(ไมไดตอชองเปาหมาย 2)
คาในบรรยากาศปกติ = 0 บาร
คาต่ําสุดที่สุญญากาศ = -1 บาร
คาสูงสุดแรงดัน
= +1 บาร
ยกตัวอยางเชน
เปาหมายคาต่ําสุด (Lo) ที่ตองการเครื่องหยุดทํางาน เทากับ - .920 บาร
เปาหมายคาสูงสุด (Hi) ที่ตองการใหเครื่องเริ่มทํางาน เทากับ -.880 บาร
หมายความวา เครื่องจะทํางานหากแรงดันบรรยากาศมากกวา - .880 บารและจะหยุดทํางานเมื่อ
แรงดันบรรยากาศ เทากับ -0.9 บาร
การปรับคาเปาหมายที่ตองการ
โดยการกดปุม สีฟา 1 ครั้ง จอจะแสดงคําวา Hi -1 และแสดงเปนตัวเลข ทศนิยม 3 ตําแหนง
เปาหมายคาสูงสุด เชน -.880 หากตองการเพิ่มหรือลดคาสามารถกดลูกศรขึ้นลง เพื่อเปลี่ยนคา
เปาหมายไดเลย
หากตองการเปลี่ยนคาเปาหมายต่ําสุด กดปุมสีฟาอีกครั้ง จอจะแสดงคําวา Lo-1 และแสดง
ตัวเลขเปนทศนิยม 3 ตําแหนงเชน -.920 หากตองการเพิ่มหรือลดคา สามารถกดลูกศรขึ้นลงไดเชนกัน
เครื่องจะเริ่มทํางานและหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ ตามคาแรงดันที่ตั้งไวโดยจะตอบสนองในเวลา 2.5
มิลลิวินาที (10-3 วินาที) โดยเราสามารถเปลี่ยนระยะเวลาการตอบสนองใหชาลงได ถึง 5000 มิลลิวนิ าที
(5 วินาที)

