
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN

MODEL:WSC/4D

HÃNG SẢN XUẤT:HAMILTON

I.LẮP ĐẶT

 Máy được lắp đặt gần nơi có nguồn nước thuận tiện cho việc lắp đặt ống cấp và xả nước làm mát.
 Máy phải được lắp đặt ở nởi thoáng mát cách xa các thiết bị khác vì trong quá trình hoạt động hơi

nước trong máy có thể bay ra ngoài làm ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh.
 Máy phải được kết nối nguồn điện thông qua Attomat để bảo vệ máy khi có sự cố về điện.
 Máy có công suất lớn(công suất tiêu thụ toàn máy khoảng 6kW) khi lắp đặt phải chú ý lắp dây

dẫn đủ lớn (cỡ dây lớn hơn 3.5) để đảm bảo an toàn chống nóng và hỏng dây khi chạy liên tục
nhiều giờ.

 Lắp đường nước vào phải có van điều chỉnh lưu lượng nước.
 Đường nước vào phải tự chảy được vì máy không đi kèm bơm.

II. VẬN HÀNH

 Kết nối nguồn điện,lúc này 2 đèn xanh trên bảng điều khiển sáng,máy đã có điện.
 Vặn vòi nước cấp làm mát lưu ý lưu lượng đủ lớn điều chỉnh sao cho nước chảy liên tục và mực

nước trong ống nước cấp vào lần 1 ngập vạch đỏ.
 Khi nước ngập thanh đốt trong bình đun lần 1 thì bật công tắc trên bảng điều khiển đèn vàng lần 1

sáng.
 Khi đã có nước cất lần 1 chảy sang bình đốt 2 ngập thanh đốt thì bật công tắc lần 2 trên bảng điều

khiển đèn vàng lần 2 sẽ sáng.
 Trong quá trình vận hành có những lúc hơi nước bay ra ngoài buồng máy chứng tỏ lưu lượng

nước làm mát chưa đủ, cần mở van làm mát lớn hơn.
 Máy sẽ ngắt điện khi mất nước làm mát nhưng không vì thế mà chủ quan,cần cho dòng nước cấp

chảy liên tục.
 Bình cất nước lần 2 chỉ tự ngắt khi không có nước trong bình ,không được bật công tắc điện lần 2

khi không có đủ nước trong bình đốt 2.
 Bình đốt lần 2 chỉ hoạt động khi bình đốt lần 1 hoạt động

III.BẢO DƯỠNG.

 Sau khi chạy một thời gian trong bình đốt lần 1 có hiện tượng đống cặn Ca cần phải xúc rưa định
kỳ hàng tháng bằng cách rót Axit chanh (C6H8O7) vào bình và ngâm trong 12 tiếng tháo van xả
đáy căn bản sẽ tự chảy ra ngoài .

 Khi  cặn bẩn quá nhiều cần tháo hẳn bình đốt lần 1 ra và xúc rửa.
 Chú ý khi cặn bẩn nhiều không xúc rửa sẽ dẫn đến hiệu suất cất nước thấp và có thể là nguyên

nhân làm gãy thanh đốt.
 Mọi thắc mắc kỹ thuật xin liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ.


