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I.
1.1.

GENERAL INFORMATIONS
Thông tin tài liệu
Hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị khử trùng cầm tay CDC-20E.

Tài liệu này là một phần không thể thiếu của sản phẩm buồng phun sương kết hợp nhiệt độ. Được
viết ra dành cho tất cả những người lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng buồng phun sương. Trong tài liệu
này bao gồm các thông tin dưới đây:
-

Thông số kỹ thuật của sản phẩm .
Cách thức khởi động và vận hành sản phẩm một cách an toàn.
Cách thức bảo dưỡng thiết bị.

Đảm bảo rằng tài liệu này dễ dàng được tiếp cận và những người có trách nhiệm với sản phẩm
buồng khử khuẩn phải đọc tài liệu này 1 cách cẩn thận và hiểu nó. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khi đọc
tài liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi thông tin liên hệ đều nằm trong mục “Thông tin liên hệ”
của tài liệu này hoặc có thể tìm trên website: http://idmea.com/
1.2.

Thông tin sản phẩm
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II.
2.1.

SAFETY NOTE
Chỉ dẫn an toàn
Chỉ dẫn an toàn sử dụng trong tài liệu này được chia thành những cấp độ sau:
DANGER/NGUY HIỂM
Chỉ thị những điều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người thao tác hoặc gây
tổn thương nghiêm trọng, tuyệt đối không được tự ý thực hiện.
CAUTION/THẬN TRỌNG
Chỉ thị những điều có khả năng gây tổn thương ở mức thấp cho người thao tác
hoặc có thể gây hư hại thiết bị, cần chú ý thực hiện đúng theo chỉ dẫn.
NOTICE/CHÚ Ý
Chỉ thị những điều có thể gây hư hại thiết bị hoặc ảnh hưởng tới người thao tác,
cần chú ý khi thực hiện.
TIPS/LỜI KHUYÊN
Chỉ thị những cách hay, những mẹo có thể sử dụng để thực hiện công việc nhanh
chóng, chính xác hơn.

2.2.

Nguy hiểm

Sử dụng đúng nguồn 200-240VAC được cung cấp cho buồng khử khuẩn, việc sử dụng loại nguồn
khác không tương thích có thể dẫn tới cháy, nổ.
Tuyệt đối không bật nguồn cho buồng khử khuẩn khi tủ điện bị ảnh hưởng bởi dung dịch.
2.3.
Thận trọng
Buồng khử khuẩn cảm biến không thể nhận biết các vật thể không sinh ra nhiệt, chuyển động, vì
thể cần chú ý hướng cảm biến không có chướng ngại vật hoặc vật cản .
Chú ý mối liên kết giữa thiết bị và người dùng qua cài đặt chế độ tự động và chế độ có người.
Việc di chuyển trên mặt sàn dốc làm giảm khả năng phun sương. Đặt máy trên mặt sàn phẳng,
không trơn trượt.
2.4.

Chú ý

Định kỳ mỗi ngày vệ sinh ngăn chứa dung dịch và khóa nắp buồng kín để tránh dung
dịch sang tủ điện.
2.5.

Lời khuyên
Gọi hỗ trợ từ phía nhà cung cấp sản phẩm là một cách đơn giản để giải quyết vấn đề bạn gặp
phải, nhưng cách nhanh hơn để giải quyết vấn đề đó là tìm kiếm trong tài liệu này, chúng tôi có đầy đủ
thông tin cần thiết cho bạn.
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III.
3.1.

GETING START (BẮT ĐẦU)
Mở hộp

3.2.

Thiết bị cần thiết
Các phụ kiện kèm theo thiết bị như bảng sau:
Accessories

Illustrated image

Buồng khử khuẩn

3.3.
•
IV.

unit

Quantity

pcs

1

Hướng dẫn cài đặt
Cắm cáp nguồn được cung cấp trong gói thiết bị.
OPERATION (VẬN HÀNH)
4.1
Điều kiện trước khi vận hành.

•

-

Cấp nguồn cho máy.
Kết nối: Sử dụng phích cắm công nghiệp để đảm bảo an toàn như hình 2:
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-

Hình 2: Phích cắm công nghiệp.
Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện 200V - 220V + Dây tiếp địa.
Tiết diện dây: 10mm - 16mm

•

Cấp dung dịch khử khuẩn vào bồn chứa tỉ lệ pha theo khuyến cáo của nhà cung cấp.

4.2. Vận hành máy.
4.2.1: Khởi động máy:

Màn hình điều khiển HMI
Nút dừng khẩn
Công tắc bật/Tắt nguồn
Đèn báo nguồn

Hình 3: Hướng dẫn thao tác bật máy.
STT
Danh mục
Chức năng
1
Nút dừng khẩn cấp
Dừng máy khi chu trình chạy lỗi
2
Công tắc nguồn
Bật / tắt nguồn cấp cho máy
3
Đèn báo nguồn
Hiển thị khi máy bật.
4
Màn hình HMI
Điều khiển và hiển thị.
- Kiểm tra trạng thái các nút ở trạng thái hoạt động như:
- Nút dừng khẩn cấp (để mở xoay theo chiều kim đồng để mở nút dừng khẩn cấp)
- Chuyển trạng thái công tắc OFF sang trạng thái ON theo nhãn, đồng thời thời trạng thái đèn
báo sẽ thay đổi.
- Khi được cấp điện màn hình HMI khởi động các chức năng hoạt động, đồng thời các thiết bị
chiếu sáng, sensor được hoạt động.
4.2.2: Chế độ điều khiển bằng tay.
- Màn hình HMI khởi động hiển thị các chức năng chính.
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STT
1

2

Hình 4: Màn hình điều khiển chính ở chế độ Manual.
Giao diện
Chức năng
Hiển thị trạng thái khi hoạt động:
-Khi máy dừng đèn “Stop” sáng màu đỏ.
-Khi máy chạy đèn “Running” sáng màu xanh
-Khi báo lỗi đèn “Alarm” sáng màu vàng
Hiển thị giá trị nhiệt độ hiện tại đo được trong buồng khử
khuẩn.
Hiển thị giá trị cài đặt:
- Thời gian phụn sương ( đơn vị giây)
- Thời gian thổi nhiệt ( đơn vị giây)

3

4

5

Japanese

English

Chế độ chuyển ngôn ngữ tiếng anh và tiếng nhật bản.

Bảng điều khiển các chức năng:
- Chế độ điều khiển tự động hoặc bằng tay:
- Cài đặt thông số và chạy các chế độ bằng tay.
- Trạng thái input / output của hệ thống.
- Hỗ trợ liên lạc các vấn đề liên quan.

-

-

Chuyển trạng thái nút nhấn ở chế độ Manual
, nhấn vào nút
để vào
màn hình, trước khi vào màn hình cài đặt phải xác nhận mật khẩu, ID và mật khẩu mặt định là
ID:1 mật khẩu : 1111 nhấn
để đăng nhập.
Để thay đổi mật khẩu trên hình 5: Nhập đúng ID và mật khẩu ở mục 1
, khi nhập đúng mật
khẩu và ID cũ điền vào mục 2 và nhấn
để thay đổi mật khẩu, nhấn
để trở về,
đăng nhập lại để kiểm tra mật khẩu đã được thay đổi.
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1
2

-

STT
1

Hình 5: Màn hình đăng nhập
Nhập đúng ID và mật khẩu, màn hình được chuyển vào màn hình cài đặt và vận hành bằng tay.

Hình 6: Màn hình cài đặt và điều khiển bằng tay.
Bảng 2: Các chức năng trong màn hình điều khiển cài đặt.
Giao diện
Chức năng
Cài đặt giới hạn buồng nhiệt “Temperature setting”
Hiển thị giá trị nhiệt hiện tại trong buồng nhiệt “ Current
temperature”

2

Cài đặt thời gian:
-Cài đặt thời gian bơm dung dịch khử khuẩn ( đơn vị giây)
-Cài đặt thời gian thổi nhiệt ( đơn vị giây)

3

Bật hoặc tắt bơm dung dịch.

4

Bật hoặc tắt phát nhiệt bên trái.
Bật hoặc tắt phát nhiệt bên phải.

5

Bật hoặc tắt quạt bên trái.
Bật hoặc tắt quạt bên phải.

6

Bật hoặc tắt phun dung dịch khử khuẩn.

7

Chuyển trạng thái hoạt động, tự động hoặc bằng tay.

Để trạng thái ở chế độ bằng tay
thông số. Bấm
trở về trang chính để .

chạy thử các chức năng trong bảng 2, và cài đặt các
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4.2.3: Chế độ điều khiển tự động.

Hình 7: Màn hình điều khiển chính ở chế độ Auto.
- Trên màn hình chính chuyển chế độ trạng thái chạy bằng tay
động theo giao diện Hình 7 trạng thái đèn dừng sáng màu đỏ.

sang chế độ chạy tự

- Máy chạy theo đúng chu trình đã được lập trình sẵn, quá trình thổi nhiệt, và phun dung dịch,
và làm sạch bồn theo thời gian đã cài đặt.
- Khi thấy đèn ở trạng màu xanh trong buồng thì bước vào buồn, khi chu trình máy chạy đèn sẽ
chuyển trạng thái sang màu đỏ, kết thúc chu trình còi sẽ báo, người trong buồng bước ra, quá trình làm
sạch buồng 5 giây rồi kết thúc.
- Để tiếp tục lượt mới trạng thái đèn màu xanh, chu trình sẽ tiếp tục trong quá trình tiếp theo và
kết thúc.
4.2.4. Trạng thái hoạt động và lỗi đèn báo.

Hình 8: Đèn báo trạng thái.
-

Đèn màu xanh sáng: Xác nhận thỏa mãn điều kiện chạy máy.
Đèn màu đỏ sáng: Trạng thái máy đang hoạt động chu trình.
Đèn xanh và đỏ sáng nhấp nháy: Cảnh báo mực nước bình chứa dung dịch đã hết, cần cung cấp
dung dịch để hoạt động.
4.2.5. Liên hệ cần giúp đỡ.

Khi xảy ra sự cố hoặc gặp trong vấn đề vận hành nhấn nút
cần được giúp đỡ.

hiển thị các thông tin
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Bảo dưỡng thiết bị

V.

Lịch bảo dưỡng định kỳ

5.1.

Thực hiện đều đặn các công việc bảo dưỡng dưới đây để buồng khử khuẩn có thể hoạt động trong
trạng thái tốt nhất. Tất cả mọi vấn đề hư hỏng phát hiện ra trong quá trình bảo dưỡng phải được ngay
lập tức báo lại với kỹ sư vận hành hoặc liên lạc với chúng tôi. Mọi thông tin liên hệ đều nằm trong mục
“Thông tin liên hệ” của tài liệu này hoặc có thể tìm trên website:
Đảm bảo buồng khử khuẩn đã được tắt nguồn trong quá trình bảo dưỡng, ngoại trừ một số thao
tác cần phải bật nguồn điện để thực hiện.
Khu vực bảo dưỡng
Cover xung quanh

Cảm biến

Tất cả bánh xe

5.2.

Cách thức thực hiện
• Dùng khăn ẩm lau sạch cover xung quanh t.
Với các vết dầu mỡ nên được lau với dung môi nhẹ.
Hạn chế dùng vòi xịt khí vì có thể đẩy bụi bẩn, nước
trong đường ống vào phía trong máy.
• Dùng khăn mềm, ẩm lau sạch lớp kính của thiết bị.
Với các vết dầu mỡ nên được lau với dung môi nhẹ.
Tránh làm xước hoặc mài mòn bề mặt. Nên dùng vải
chống tĩnh điện để tránh bụi bám vào bề mặt vải.
• Dùng khăn ẩm lau sạch 4 bánh xe.
Với các vết dầu mỡ nên được lau với dung môi nhẹ.
Đảm bảo không có vật gì bị gắn vào bánh xe.

Chu kỳ
1 tuần

1 tuần

1 tuần

Các lỗi thường gặp
Không có nguồn vào thiết bị

VI. Thông số kỹ thuật
6.1.

Điều kiện làm việc

Thông số

Giá trị

Chất lượng sàn

Theo TCVN 4604 : 2012 XÍ NGHIỆP CÔNG
NGHIỆP - NHÀ SẢN XUẤT - TIÊU CHUẨN
THIẾT KẾ

Nhiệt độ môi trường

20 ÷ 40°C

Nhiệt độ bảo quản thiết bị

20 ÷ 40°C

Khí hậu
Rung động và tải trọng va đập

Theo TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG
LÀM VIỆC - YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI
KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO
Theo TCVN 5126-90 RUNG - GIÁ TRỊ CHO
PHÉP TẠI CHỖ LÀM VIỆC
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6.2.

Thông số chung

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model

CDC-20E

Công suất máy

12 (Kw)

Điện áp

220V/AC- 50/60Hz

Kích thước

1350 (L) x 1000 (W) x 2250 (H)

Trọng lượng

600 (Kg)

Vật liệu

SS400

Thời gian khử khuẩn

Cài đặt

Dung dịch sử dụng

Nhiều loại hóa chất

Độ mịn hạt sương

5µm

Dung tích thùng chứa

10 lít

Công suất phun sương

15.5 ml/time

Khử khuẩn tia UV

6 Leds x 18 W

Màn hình điều khiển

HMI

Nhiệt độ khử khuẩn

37- 40o C

Bộ lọc Hepa

99,99% vi khuẩn, độ mịn bụi 0.3 µm
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6.3.

Thông tin bản vẽ

Contact us
IDMEA CO., LTD
No 4, Lot 2, Lai Xa IZ, Kim Chung, Hoai Duc, Ha Noi
(84-024) 6296 2032.
www.idmea.com
Support@idmea.com
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