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HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

MAÙY LY TAÂM ROTOFIX 32A
I. LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ
 Ñaët thieát bò nôi caân baèng, vöõng chaéc.
 Ñieän aùp söû duïng phaûi oån ñònh taïi 220V/ 50Hz
 Khoâng ñaët thieát bò nôi gaàn nguoàn nhieät vaø töø tröôøng cao nhö: loø nung, motor . . .
II.

BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN

1. Caùc bieåu töôïng baùo hieäu
Bieåu töôïng baùo khi roto baét ñaàu quay.
Bieåu töôïng baùo môû naép maùy ly taâm.
Bieåu töôïng baùo ñoùng naép maùy ly taâm.

2. Caùc phím chöùc naêng



Taêng giaù trò thoâng soá ñang hieån thò.



Giaûm giaù trò thoâng soá ñang hieån thò.

STAR

STOP

RCF

IMPULS

III.

Baét ñaàu quaù trình quay ly taâm
Ngöøng quaù trình quay ly taâm.
Löu giaù trò caøi ñaët.
Choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm (RCF).
Chaïy cheá ñoä ly taâm maãu nhanh.

CAØI ÑAËT CAÙC THOÂNG SOÁ

2. Caøi ñaët toác ñoä ly taâm
 Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò toác ñoä, caøi ñaët toác ñoä ly taâm mong muoán.
 Caøi ñaët thôøi gian ly taâm:
 Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò thôì gian, caøi ñaët thôøi gian ly taâm mong muoán.
Trong tröôøng hôïp chaïy ôû cheá ñoä lieân tuïc (khoâng tính thôøi gian) choïn “- - ”.
3. Caøi ñaët cheá ñoä giaûm toác ñoä ly taâm
 Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí OFF
 Nhaán vaø giöõ phím  (beân maøn hình toác ñoä) vaø phím IMPULUS sau ñoù baät coâng taéc nguoàn
sang vò trí ON.
 Söû duïng phím  (beân maøn hình thôøi gian) caøi ñaët giaù trò giaûm toác ñoä mong muoán:
 Step 1: giaûm toác ñoä trong thôøi gian ngaén nhaát.
 Step 2: giaûm toác ñoä trong thôøi gian daøi.
 Nhaán phím STOP löu giaù trò caøi ñaët.
4. Caøi ñaët baùn kính roto
 Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí OFF
 Nhaán vaø giöõ phím  (beân maøn hình toác ñoä) vaø phím IMPULUS sau ñoù baät coâng taéc nguoàn
sang vò trí ON.
 Nhaán vaø giöõ phím  (beân maøn hình toác ñoä) cho ñeán khi maøn hình xuaát hieän:

 Söû duïng phím beân maøn hình thôøi gian caøi ñaët baùn kính cuûa roto
 Nhaán phím STOP löu giaù trò caøi ñaët.

IV.

VAÄN HAØNH
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc
ñaët ñoái xöùng nhau, ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm (bao goàm toác ñoä, thôøi gian …).
Nhaán phím START ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng daàn (thôøi
gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn). Maùy seõ ñeám ngöôïc thôøi gian
ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP.

 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian)
1.
2.
3.

Treân maøn hình hieån thò thôøi gian söû duïng phím  choïn “ - - ”.
Nhaán phím START ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
Thieát bò seõ vaän haønh ôû cheá ñoä lieân tuïc.

4.

Nhaán phím STOP khi muoán ngöøng chöông trình.

 LY TAÂM MAÃU NHANH
1.
2.
3.

Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
Nhaán vaø giöõ phím IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc thoâng soá:
nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø ngöøng haún.

V. KHUYEÁN CAÙO



Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo.



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh.

Moïi chi tieát xin vui loøng lieân laïc phoøng kyõ thuaät coâng ty TNHH TBKH VIEÄT KHOA.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY LY TÂM HAEMATOKRIT 200
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ:

I.

 Đặt thiết bị nơi cân bằng, vững chắc, khoảng không quanh máy tối thiểu 30cm.
 Điện áp sử dụng phải ổn định tại 220V/ 50Hz
 Không đặt thiết bị nơi gần nguồn nhiệt và từ trường cao như: lò nung, motor . . .
II.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN:

1. Các biểu tượng báo hiệu:
Biểu tượng báo nắp máy ly tâm đang mở.
Biểu tượng báo nắp máy ly tâm đang đóng.
Biểu tượng báo khi roto bắt đầu quay.
III.

Các phím chức năng:
Tăng giảm, cài đặt giá trị tốc độ quay đang hiển thị.
Tăng giảm, cài đặt giá trị thời gian đang hiển thị.
Phím chọn các thông số cần cài đặt.
Phím chuyển đổi giữa lực ly tâm >RCF< và số vịng quay RPM hiển thị trên màn

hình.

Phím khởi động máy, chạy ly tâm mẫu nhanh khi nhấn giữ.
Phím dừng máy, khẩn cấp khi nhấn liên tục 2 lần, bấm mở nắp khi dừng máy.
CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ:

VI.

1. Cài đặt tốc độ ly tâm:

 Sử dụng phím  bên màn hình hiển thị tốc độ, cài đặt tốc độ ly tâm mong muốn.
2. Cài đặt thời gian ly tâm:

 Sử dụng phím  bên màn hình hiển thị thời gian, cài đặt thời gian ly tâm mong
muốn. Trong trường hợp chạy ở chế độ liên tục (không tính thời gian) chọn “- -: -- ”.
 Nhấn phím STOP/OPEN lưu giá trị cài đặt.
VẬN HÀNH:

VII.

 LY TÂM MẪU VỚI THỜI GIAN CHỌN TRƯỚC:
Kết nối thiết bị với nguồn điện 220V/50Hz
Bật công tắc nguồn sang vị trí I.
Đặt mẫu vào trong buồng ly tâm, lượng mẫu cho vào ống ly tâm phải bằng nhau, và
được đặt đối xứng nhau , đậy nắp máy ly tâm lại.
10. Cài đặt các thông số cho quá trình ly tâm ( bao gồm tốc độ, thời gian …).
11. Nhấn phím START/IMPULS để bắt đầu quá trình quay ly tâm. Tốc độ của máy sẽ tăng
dần (thời gian máy tăng đến tốc độ cài đặt tùy theo thời gian đã chọn). Máy sẽ đếm
ngược thời gian đã cài đặt về 0 và giảm dần tốc độ cho đến khi rotor ngừng hẳn.
12. Trong khi máy đang vận hành muốn ngừng nhấn phím STOP/OPEN.
7.
8.
9.

 LY TÂM MẪU LIÊN TỤC (Không chọn thời gian):
5.
6.
7.
8.

Trên màn hình hiển thị thời gian sử dụng phím  chọn “ - - : - -”.
Nhấn phím START/IMPULS để bắt đầu quá trình ly tâm.
Thiết bị sẽ vận hành ở chế độ liên tục.
Nhấn phím STOP/OPEN khi muốn ngừng chương trình.

 LY TÂM MẪU NHANH:
4.
5.
6.

Cài đặt các thông số cho máy tương tự như các phương pháp trên.
Nhấn và giữ phím START/IMPULS quá trình ly tâm sẽ bắt đầu, màn hình hiển thị các
thông số: tốc độ, thời gian ly tâm.
Quá trình ly tâm kết thúc khi thả phím START/IMPULS và tốc độ rotor sẽ giảm dần và
ngừng hẳn.

VIII. KHUYẾN CÁO:
 Luôn vệ sinh định kỳ và giữ máy luôn sạch sẽ và khô ráo.
 Thao tác trên máy phải nhẹ nhàng cẩn thận.
 Điện áp cấp cho máy phải luôn ổn định.
 Không tự ý tháo mở máy khi không có sự đồng ý của nhà cung cấp.
 Mọi trường hợp rơi rớt hoặc bể vỡ về cơ học không nằm trong điều kiện bảo hành.
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HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
MAÙY LY TAÂM EBA 200

I.

LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ:
a. Đaët thieát bò nôi caân baèng, vöõng chaéc, khoảng không quanh máy tối thiểu 30cm.
b. Ñieän aùp söû duïng phaûi oån ñònh taïi 220V/ 50Hz
c. Khoâng ñaët thieát bò nôi gaàn nguoàn nhieät vaø töø tröôøng cao nhö: loø nung, motor . . .

II.

BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc bieåu töôïng baùo hieäu:
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang mở.
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang đóng.
Bieåu töôïng baùo khi roto baét ñaàu quay.

IV.

Caùc phím chöùc naêng:
Taêng giảm, cài đặt giaù trò tốc độ quay ñang hieån thò.
Taêng giảm, cài đặt giaù trò thời gian ñang hieån thò.
Phím chọn các thông số cần cài đặt.
Phím chuyển đổi giữa lực ly tâm >RCF< và số vòng quay RPM hiển thị trên màn hình.

Phím khởi động máy, chạy ly tâm mẫu nhanh khi nhấn giữ.
Phím dừng máy, khẩn cấp khi nhấn liên tục 2 lần, bấm mở nắp khi dừng máy.
5. CAØI ÑAËT CAÙC THOÂNG SOÁ:
1.Caøi ñaët toác ñoä ly taâm:
a. Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò toác ñoä, caøi ñaët toác ñoä ly taâm mong muoán.

V.

Caøi ñaët thời gian ly taâm:
a. Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò thôì gian, caøi ñaët thôøi gian ly taâm mong muoán.
Trong tröôøng hôïp chaïy ôû cheá ñoä lieân tuïc (khoâng tính thôøi gian) choïn “- -: -- ”.
b. Nhaán phím STOP/OPEN löu giaù trò caøi ñaët.
6. VAÄN HAØNH:
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC:
13. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
14. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
15. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc
ñaët ñoái xöùng nhau , ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
16. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm ( bao goàm toác ñoä, thôøi gian …).
17. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng
daàn (thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn). Maùy seõ ñeám ngöôïc
thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
18. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian):
9.
10.
11.
12.

Treân maøn hình hieån thò thôøi gian söû duïng phím  choïn “ - - : - -”.
Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
Thieát bò seõ vaän haønh ôû cheá ñoä lieân tuïc.
Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.

 LY TAÂM MAÃU NHANH:
7.
8.
9.

Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc
thoâng soá: toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.

7. KHUYEÁN CAÙO:



Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo.



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh
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HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
MAÙY LY TAÂM EBA 200

8.LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ:
c. Đaët thieát bò nôi caân baèng, vöõng chaéc, khoảng không quanh máy tối thiểu 30cm.
d. Ñieän aùp söû duïng phaûi oån ñònh taïi 220V/ 50Hz
e. Khoâng ñaët thieát bò nôi gaàn nguoàn nhieät vaø töø tröôøng cao nhö: loø nung, motor . . .
9. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc bieåu töôïng baùo hieäu:
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang mở.
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang đóng.
Bieåu töôïng baùo khi roto baét ñaàu quay.

VI.

Caùc phím chöùc naêng:
Taêng giảm, cài đặt giaù trò tốc độ quay ñang hieån thò.
Taêng giảm, cài đặt giaù trò thời gian ñang hieån thò.
Phím chọn các thông số cần cài đặt.
Phím chuyển đổi giữa lực ly tâm >RCF< và số vòng quay RPM hiển thị trên màn hình.

Phím khởi động máy, chạy ly tâm mẫu nhanh khi nhấn giữ.
Phím dừng máy, khẩn cấp khi nhấn liên tục 2 lần, bấm mở nắp khi dừng máy.
10. CAØI ÑAËT CAÙC THOÂNG SOÁ:
1.Caøi ñaët toác ñoä ly taâm:
a. Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò toác ñoä, caøi ñaët toác ñoä ly taâm mong muoán.

VII.

Caøi ñaët thời gian ly taâm:
a. Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò thôì gian, caøi ñaët thôøi gian ly taâm mong muoán.
Trong tröôøng hôïp chaïy ôû cheá ñoä lieân tuïc (khoâng tính thôøi gian) choïn “- -: --”.
b. Nhaán phím STOP/OPEN löu giaù trò caøi ñaët.
11. VAÄN HAØNH:
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC:
19. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
20. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
21. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc
ñaët ñoái xöùng nhau, ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
22. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm (bao goàm toác ñoä, thôøi gian …).
23. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng
daàn (thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn). Maùy seõ ñeám ngöôïc
thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
24. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian):
13.
14.
15.
16.

Treân maøn hình hieån thò thôøi gian söû duïng phím  choïn “ - - : - -”.
Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
Thieát bò seõ vaän haønh ôû cheá ñoä lieân tuïc.
Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.

 LY TAÂM MAÃU NHANH:
10. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
11. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc
thoâng soá: toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
12. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
12. KHUYEÁN CAÙO:



Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo.



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh
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13. LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ:
c. Đaët thieát bò nôi caân baèng, vöõng chaéc, khoảng không quanh máy tối thiểu 30cm.
d. Ñieän aùp söû duïng phaûi oån ñònh taïi 220V/ 50Hz
e. Khoâng ñaët thieát bò nôi gaàn nguoàn nhieät vaø töø tröôøng cao nhö: loø nung, motor . . .
14. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc bieåu töôïng baùo hieäu:
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang mở.
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang đóng.
Bieåu töôïng baùo khi roto baét ñaàu quay.

VIII. Caùc phím chöùc naêng:
Taêng giảm, cài đặt giaù trò tốc độ quay ñang hieån thò.
Taêng giảm, cài đặt giaù trò thời gian ñang hieån thò.
Phím chọn các thông số cần cài đặt.
Phím chuyển đổi giữa lực ly tâm >RCF< và số vòng quay RPM hiển thị trên màn hình.

Phím khởi động máy , chạy ly tâm mẫu nhanh khi nhấn giữ.
Phím dừng máy, khẩn cấp khi nhấn liên tục 2 lần, bấm mở nắp khi dừng máy.
15. CAØI ÑAËT CAÙC THOÂNG SOÁ:
1.Caøi ñaët toác ñoä ly taâm:
a. Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò toác ñoä, caøi ñaët toác ñoä ly taâm mong muoán.

IX.

Caøi ñaët thời gian ly taâm:
a. Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò thôì gian, caøi ñaët thôøi gian ly taâm mong muoán.
Trong tröôøng hôïp chaïy ôû cheá ñoä lieân tuïc (khoâng tính thôøi gian) choïn “- -: --”.
b. Nhaán phím STOP/OPEN löu giaù trò caøi ñaët.
16. VAÄN HAØNH:
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC:
25. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
26. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
27. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc
ñaët ñoái xöùng nhau, ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
28. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm (bao goàm toác ñoä, thôøi gian …).
29. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng
daàn (thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn). Maùy seõ ñeám ngöôïc
thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
30. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian):
17.
18.
19.
20.

Treân maøn hình hieån thò thôøi gian söû duïng phím  choïn “ - - : - -”.
Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
Thieát bò seõ vaän haønh ôû cheá ñoä lieân tuïc.
Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.

 LY TAÂM MAÃU NHANH:
13. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
14. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc
thoâng soá: toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
15. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
17. KHUYEÁN CAÙO:



Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo.



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh.
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18. LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ:
c. Đaët thieát bò nôi caân baèng, vöõng chaéc, khoảng không quanh máy tối thiểu 30cm.
d. Ñieän aùp söû duïng phaûi oån ñònh taïi 220V/ 50Hz
e. Khoâng ñaët thieát bò nôi gaàn nguoàn nhieät vaø töø tröôøng cao nhö: loø nung, motor . . .
19. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc bieåu töôïng baùo hieäu:
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang mở.
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang đóng.
Bieåu töôïng baùo khi roto baét ñaàu quay.

X.

Caùc phím chöùc naêng:
Phím lưu chương trình và gọi chương trình có thể lưu được 9 chương trình.
Phím chuyển đổi giữa lực ly tâm >RCF< và số vòng quay RPM hiển thị trên màn hình.

Phím chọn các thông số cần cài đặt.

các phím tăng giảm giá trị cài đặt.

Phím khởi động máy, chạy ly tâm mẫu nhanh khi nhấn giữ.
Phím dừng máy, khẩn cấp khi nhấn liên tục 2 lần, bấm mở nắp khi dừng máy.
20. CAØI ÑAËT CAÙC THOÂNG SOÁ:
a. Söû duïng phím SELECT,, cài đặt toác ñoä, chương trình, thời gian ly taâm mong muoán.
b. Trong tröôøng hôïp chaïy ôû cheá ñoä lieân tuïc (khoâng tính thôøi gian) choïn “- -: --”.
c. Nhaán phím START/IMPULS löu giaù trò caøi ñaët vào chương trình mong muốn.
21. VAÄN HAØNH:
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC:
31. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
32. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
33. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc
ñaët ñoái xöùng nhau, ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
34. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm (bao goàm toác ñoä, thôøi gian …).
35. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng
daàn (thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn). Maùy seõ ñeám ngöôïc
thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
36. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian):
21.
22.
23.
24.

Treân maøn hình hieån thò thôøi gian söû duïng phím  choïn “ - - : - -”.
Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
Thieát bò seõ vaän haønh ôû cheá ñoä lieân tuïc.
Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.

 LY TAÂM MAÃU NHANH:
16. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
17. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc
thoâng soá: toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
18. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
22. KHUYEÁN CAÙO:



Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo.



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh.
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23. LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ:
d. Đaët thieát bò nôi caân baèng, vöõng chaéc, khoảng không quanh máy tối thiểu 30cm.
e. Ñieän aùp söû duïng phaûi oån ñònh taïi 220V/ 50Hz
f. Khoâng ñaët thieát bò nôi gaàn nguoàn nhieät vaø töø tröôøng cao nhö: loø nung, motor . . .
24. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc bieåu töôïng baùo hieäu:
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang mở.
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang đóng.
Bieåu töôïng baùo khi roto baét ñaàu quay.

XI.

Caùc phím chöùc naêng:
Phím lưu chương trình và gọi chương trình có thể lưu được 9 chương trình.
Phím chuyển đổi giữa lực ly tâm >RCF< và số vòng quay RPM hiển thị trên màn hình.

Phím chọn các thông số cần cài đặt.

các phím tăng giảm giá trị cài đặt
Phím khởi động máy, chạy ly tâm mẫu nhanh khi nhấn giữ.
Phím dừng máy, khẩn cấp khi nhấn liên tục 2 lần, bấm mở nắp khi dừng máy.
25. CAØI ÑAËT CAÙC THOÂNG SOÁ:
a. Söû duïng phím SELECT,, cài đặt toác ñoä, chương trình, thời gian ly taâm mong muoán.
b. Trong tröôøng hôïp chaïy ôû cheá ñoä lieân tuïc (khoâng tính thôøi gian) choïn “- -: --”.
c. Nhaán phím START/IMPULS löu giaù trò caøi ñaët vào chương trình mong muốn.
26. VAÄN HAØNH:
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC:
37. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
38. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
39. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc
ñaët ñoái xöùng nhau, ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
40. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm (bao goàm toác ñoä, thôøi gian …).
41. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng
daàn (thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn). Maùy seõ ñeám ngöôïc
thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
42. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian):
25.
26.
27.
28.

Treân maøn hình hieån thò thôøi gian söû duïng phím  choïn “ - - : - -”.
Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
Thieát bò seõ vaän haønh ôû cheá ñoä lieân tuïc.
Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.

 LY TAÂM MAÃU NHANH:
19. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
20. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc
thoâng soá: toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
21. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
27. KHUYEÁN CAÙO:



Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo.



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh.
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28. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc phím chöùc naêng:


Nuùt vaën taêng giaûm giaù trò thoâng soá ñang hieån thò



Baám phím Choïn caùc thoâng soá caàn caøi ñaët



Baám phím naøy ñeøn saùng leân baét ñaàu quaù trình quay ly taâm



Baám phím vaø giöõ phím naøy maùy ly taâm seõ hoaït ñoäng vaø khi thaû phím naøy ra thì maùy seõ
ngöøng hoaït ñoäng.



Baám phím naøy duøng ñeå löu nhôù vaø thay ñoåi thoâng soá chöông trình chaïy



Baám phím naøy ngöøng hoaït ñoäng vaø môû naép.



Baám phím naøy ñeå rôøi khoûi nhöõng thoâng soá vaøo



Baám phím naøy duøng ñeå thay ñoåi cheá ñoä hieån thò toác ñoä ly taâm (RPM) vaøø löïc ly taâm

2. Nhöõng thoâng soá coù theå ñieàu chænh ñöôïc:


P (PROG RCL)

Hieån thò vò trí cuûa chöông trình chaïy



t/min

Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-99 phuùt



t/sec

Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-59 giaây



Choïn cheá ñoä chaïy lieân tuïc, khi cho t/min =0 vaø t/sec =0



RPM

Choïn toác ñoä quay, toái ña laø 15000 voøng/phuùt.



RAD/mm

Nhaäp vaøo baùn kính cuûa rotor neáu choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm (RCF)



RCF

Choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm.

Choïn thôøi gian gia toác(delay) cho rotor Goàm 09 böôùc töø 1 – 9.


Choïn soá 9: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët nhanh nhaát.



Choïn soá 1: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët laâu nhaát.

Choïn thôøi gian giaûm toác ñoä (time brake) cuûa rotor Goàm 10 böôùc töø 0 – 9





Choïn soá 9: thôøi gian rotor döøng nhanh nhaát.



Choïn soá 0: thôøi gian rotor döøng laâu nhaát.

PROG STO Choïn vò trí löu tröõ chöông trình vaän haønh. Maùy coù theå löu ñöôïc 9 chöông trình töø 1
ñeán 9, # laø chöông trình phuïc vuï löu tröõ taïm cho söï ñieàu chænh ñaõ thay ñoåi.

3. Caøi ñaët thoâng soá:


Neáu 1 phím hoaëc 1 thoâng soá ñöôïc löïa choïn sau thôøi gian laø 8 giaây maø khoâng ñöôïc xaùc nhaän vaø
khoâng coù moät thao taùc naøo ñöôïc thi haønh thì giaù trò tröôùc ñoù seõ ñöôïc hieån thò. Vieäc vaøo tham soá
seõ ñöôïc thi haønh nhö sau:



Choïn thoâng soá baèng phím SELECT vaø thay ñoåi thoâng soá baèng caùch vaën nuùt

qua phaùi hoaëc

qua traùi ñeå taêng giaûm giaù trò thoâng soá. Sau khi choïn löïa vaø caøi ñaët taát caû caùc thoâng soá theo yeâu
caàu ta nhaán phím START/IMPULS ñeå xaùc nhaän löu tröõ nhöõng ñieàu chænh ôû vò trí chöông trình
#. Khi xaùc nhaän nhöõng kyù töï
***OK*** seõ ñöôïc hieån thò moät thôøi gian ngaén vaø maùy seõ caäp nhaät caùc thoâng soá môùi cho
chöông trình chaïy.
II.VAÄN HAØNH
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC
43. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
44. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
45. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc ñaët
ñoái xöùng nhau, ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
46. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm (bao goàm nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian …) hoaëc choïn
chöông trình ñaõ caøi saün trong maùy.
47. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng daàn
(thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn), quaù trình laøm laïnh baét ñaàu,
nhieät ñoä seõ giaûm daàn ñeán nhieät ñoä caøi ñaët. Maùy seõ ñeám ngöôïc thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø
giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
48. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian)

29. Choïn “” cho menu thôøi gian, caøi ñaët caùc thoâng soá khaùc cho maùy töông töï nhö caùc böôùc ôû
treân.
30. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
31. Maùy seõ töï ñeám thôøi gian cuûa quaù trình ly taâm vaø hieån thò treân maøn hình.
32. Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.
 LY TAÂM MAÃU NHANH
22. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
23. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc thoâng
soá: nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
24. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
III.KHUYEÁN CAÙO


Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh

GHI CHUÙ:
 Môû naép maùy ly taâm khi khoâng coù ñieän aùp
Duøng que naâng nheï khoaù môû naép vaø xoay nuùm môû naép maùy ly taâm sang beân phaûi nhö hình veõ

 Ñoùng, môû naép maùy ly taâm khi coù ñieän aùp


MÔ: Baám phím STOP/OPEN naép seõ môû khoùa vaø ñeøn beân traùi cuøa phím seõ taét.



ÑOÙNG: Nheï nhaøng keùo naép maùy xuoáng gaàn sau ñoù ñaët tay phía tröôùc naép aán xuoáng seõ taùc ñoäng
leân moâtor khoùa naép, khi ñoù ñeøn beân traùi cuûa phím STOP/OPEN seõ saùng leân.
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IX.

BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc phím chöùc naêng:

. Nuùt vaën Taêng giaûm giaù trò thoâng soá ñang hieån thò
. Baám phím Choïn caùc thoâng soá caàn caøi ñaët
. Baám phím naøy ñeøn cuûa noù saùng leân Baét ñaàu quaù trình quay ly taâm
. Baám phím vaø giöõ phím naøy maùy ly taâm seõ hoaït ñoäng vaø khi thaû phím naøy ra thì maùy
seõ ngöøng quay, duøng trong ly taâm maãu nhanh.

. Baám phím naøy duøng ñeå löu nhôù vaø thay ñoåi thoâng soá chöông trình chaïy
.Baám phím naøy ngöøng quaù trình quay ly taâm.Rotor seû giaûm toác ñoä töø töø cho ñeán khi Ñeøn led
ôû beân phaûi phím naøy saùng leân rotor ngöøng quay. Nhaán phím naøy 02 laàn trong tröôøng
hôïp caàn ngöøng khaån caáp.

. Baám phím naøy ñeå môû naép khi ñeøn beân traùi cuûa noù taét.
. Baám phím naøy ñeå rôøi khoûi nhöõng thoâng soá vaøo
. Baám phím naøy duøng ñeå Choïn löïa cheá ñoä hieån thò toác ñoä ly taâm (RPM) vaøø löïc ly taâm
(RCF) giaù trò hieån thò naèm trong > <.
. Baám phím naøy duøng ñeå khôûi ñoäng laøm laïnh toác ñoä laøm laïnh coù theå ñieàu chænh ñeán
2800RPM

2. Nhöõng thoâng soá coù theå ñieàu chænh ñöôïc:




P (PROG RCL)
Hieån thò vò trí cuûa chöông trình chaïy
t/min
Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-99 phuùt
t/sec
Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-59 giaây



Choïn cheá ñoä chaïy lieân tuïc, khi cho t/min =0 vaø t/sec =0
 RPM
Choïn toác ñoä quay,toác ñoä quay phuï thuoäc vao rotor gaén vaøo maùy, toác ñoä quay
toái ña laø 15000 voøng/phuùt.
 RAD/mm
Nhaäp vaøo baùn kính cuûa rotor neáu choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm (RCF)
 RCF
Choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm.
Choïn thôøi gian gia toác(delay) cho rotor Goàm 09 böôùc töø 1 – 9.


Choïn soá 9: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët nhanh nhaát.



Choïn soá 1: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët laâu nhaát.

Choïn thôøi gian giaûm toác ñoä (time brake) cuûa rotor Goàm 10 böôùc töø 0 – 9






Choïn soá 9: thôøi gian rotor döøng nhanh nhaát.



Choïn soá 0: thôøi gian rotor döøng laâu nhaát.

T/ O C

Caøi ñaët nhieät ñoä ñieåm(Chæ cho maùy ly taâm laïnh) ñieàu chænh töø -20OC  +40OC
nhieät ñoä thaáp nhaát coù theå chöùa phuï thuoäc vaøo rotor gaén treân maùy.
PROG STO Choïn vò trí löu tröõ chöông trình vaän haønh. Maùy coù theå löu ñöôïc 9 chöông trình töø 1
ñeán 9, # laø chöông trình phuïc vuï löu tröõ taïm cho söï ñieàu chænh ñaõ thay ñoåi.

3. Vaøo thoâng soá cho söï ly taâm:
- Neáu 1 phím hoaëc 1 thoâng soá ñöôïc löïa choïn sau thôøi gian laø 8 giaây maø khoâng ñöôïc xaùc nhaän vaø
khoâng coù moät thao taùc naøo ñöôïc thi haønh thì giaù trò tröôùc ñoù seõ ñöôïc hieån thò. Vieäc
vaøo tham soá seõ ñöôïc thi haønh nhö sau:


Choïn thoâng soá baèng phím SELECT vaø caøi ñaët baéng vaën nuùt
qua phaùi
hoaëc qua traùi ñeå taêng giaûm giaù trò thoâng soá. Sau khi choïn löïa vaø caøi ñaët taát caû
caùc thoâng soá theo yeâu caàu ta nhaán phím START/IMPULS ñeå xaùc nhaän löu tröõ
nhöõng ñieàu chænh ôû vò trí chöông trình #. Khi xaùc nhaän nhöõng kyù töï

***OK*** seõ ñöôïc hieån thò moät thôøi gian ngaén vaø maùy seõ caäp nhaät caùc thoâng soá
môùi cho chöông trình chaïy.

4. Caøi ñaët söï laøm laïnh (chæ aùp duïng cho maùy ly taâm laïnh):
- Caøi ñaët nhieät ñoä ñieåm coù theå ñieàu chænh töø -20OC  +40OC nhieät ñoä ñaït ñöôïc thaáp nhaát seõ phuï
thuoäc vaøo loaïi rotor gaén vaøo maùy

a. Laøm laïnh ôû cheá ñoä chôø (Standby- cooling)ø:
+Vôùi rotor ñöùng yeân vaø naép buoàng ly taâm ñang ñoùng ñöôïc laøm laïnh ñeán nhieät ñoä choïn
tröôùc. Nhieät ñoä caøi ñaët ñieåm choïn ñöôïc hieån thò treân maøn hình.

+ Vôùi rotor ñöùng yeân vaø naép buoàng ly taâm ñang môû, khi caøi ñaët laøm laïnh tuøyï thuoäc
vaøo vaøo thôøi gian DELAY cuûa maùy.Sau khi maùy döøng hieån thò OPEN
OEFFNEN. Thôøi gian DELAY ñöôïc caøi trong nhöõng böôùc 1 phuùt töø 1 ñeán 5 phuùt,
caùch caøi ñaët nhö sau:



Baám giöõ phím



Söû duïng nuùt vaën

trong 8 giaây. Sau 8 giaây, t/min = x hieån thò treân maøn hình.
caøi ñaët thôøi gian DELAY.

 Baám phím START/IMPULS ñeå löu giöõ nhöõng caøi ñaët theo yeâu caàu. Xaùc nhaän

***OK*** seõ hieån thò leân maøn hình trong thôøi gian ngaén. Muoán rôøi khoûi caøi ñaët
naøy baám phím STOP/OPEN hoaëc khoâng baám phím naøo caû trong 8 giaây.

b. Laøm laïnh tröôùc rotor:
+Baám phím

ñeå laøm laïnh .Ñeøn cuûa phím START/IMPULS saùng leân khi rotor ñang

quay.

+Baám phím STOP/OPEN ñeå ngöøng laøm laïnh vaø maùy seõ ngöøng daàn taùc ñoäng ñeán söï
choïn löïa böôùc döøng ñöôïc hieån thò treân maøn hình.

+Keát quaû toác ñoä quay cuûa rotor laø giaù trò RCF, nhieät ñoä cuûa maãu vaø thôøi gian keát thuùc
seõ ñöôïc hieån thò treân maøn hình

+Toác ñoä laøm laïnh coù theå ñöôïc ñieàu chænh trong nhöõng böôùc töø 500RPM cho ñeán toái ña
2800RPM tuøy thuoäc vaøo loaïi rotor gaén vaøo maùy.

+Khi rotor ngöøng vaø naép buoàng ly taâm môû ta coù theå caøi ñaët toác ñoä laøm laïnh nhö sau:
trong 8 giaây. Sau 8 giaây, t/min = x xuaát hieän treân maøn



Baám giöõ phím
hình.



Baám phím
moät laàn nöõa.Caøi ñaët toác ñoä laøm laïnh RPM-RPM = XXXX
seõ ñöôïc hieån thò.



Söø duïng nuùt vaën



Baám phím START/IMPULS ñeå löu giöõ nhöõng thoâng soá vöøa caøi ñaët xaùc
nhaän ***OK*** hieån thò treân maøn hình trong thôøi gian ngaén. Ñeå rôøi khoûi
hieån thò toác doä laøm laïnh treân maøn hình ta baám phím STOP/OPEN hoaëc
khoâng baám phím naøo trong 8 giaây.

ñeå caøi ñaët toác ñoä laøm laïnh theo yeâu caàu.

II.VAÄN HAØNH
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC
49. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
50. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
51. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc ñaët
ñoái xöùng nhau, ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
52. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm (bao goàm nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian …) hoaëc choïn
chöông trình ñaõ caøi saün trong maùy.
53. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng daàn
(thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn), quaù trình laøm laïnh baét ñaàu,

nhieät ñoä seõ giaûm daàn ñeán nhieät ñoä caøi ñaët. Maùy seõ ñeám ngöôïc thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø
giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
54. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian)
33. Choïn “” cho menu thôøi gian, caøi ñaët caùc thoâng soá khaùc cho maùy töông töï nhö treân.
34. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
35. Maùy seõ töï ñeám thôøi gian cuûa quaù trình ly taâm vaø hieån thò treân maøn hình.
36. Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.
 LY TAÂM MAÃU NHANH
25. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
26. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc thoâng
soá: nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
27. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
III.KHUYEÁN CAÙO


Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh

GHI CHUÙ:
+ Môû naép maùy ly taâm khi khoâng coù ñieän aùp
Duøng que naâng nheï khoaù môû naép vaø xoay nuùm môû naép maùy ly taâm sang beân phaûi nhö hình veõ

+ Ñoùng, môû naép maùy ly taâm khi coù ñieän aùp


MÔÛ: Baám phím STOP/OPEN naép seõ môû khoùa vaø ñeøn beân traùi cuøa phím seõ taét.



ÑOÙNG: Nheï nhaøng keùo naép maùy xuoáng gaàn sau ñoù ñaët tay phía tröôùc naép aán xuoáng seõ
taùc ñoäng leân moâtor khoùa naép, khi ñoù ñeøn beân traùi cuûa phím STOP/OPEN seõ saùng leân.
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X. LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ:
 Đaët thieát bò nôi caân baèng, vöõng chaéc.
 Ñieän aùp söû duïng phaûi oån ñònh taïi 220V/ 50Hz
 Khoâng ñaët thieát bò nôi gaàn nguoàn nhieät vaø töø tröôøng cao nhö: loø nung, motor . . .
XI.

BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc bieåu töôïng baùo hieäu:
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang mở.
Bieåu töôïng baùo naép maùy ly taâm đang đóng.
Bieåu töôïng baùo khi roto baét ñaàu quay.

29. Caùc phím chöùc naêng:
Taêng giảm, cài đặt giaù trò tốc độ quay ñang hieån thò.
Taêng giảm, cài đặt giaù trò thời gian ñang hieån thò.
Phím chọn các thông số cần cài đặt.
Phím chuyển đổi giữa lực ly tâm >RCF< và số vòng quay RPM hiển thị trên màn hình.

Phím khởi động máy, chạy ly tâm mẫu nhanh khi nhấn giữ.
Phím dừng máy, khẩn cấp khi nhấn liên tục 2 lần, bấm mở nắp khi dừng máy.
XII.

CAØI ÑAËT CAÙC THOÂNG SOÁ:

1.Caøi ñaët toác ñoä ly taâm:
 Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò toác ñoä, caøi ñaët toác ñoä ly taâm mong muoán.

30. Caøi ñaët thời gian ly taâm:
 Söû duïng phím  beân maøn hình hieån thò thôì gian, caøi ñaët thôøi gian ly taâm mong muoán.
Trong tröôøng hôïp chaïy ôû cheá ñoä lieân tuïc (khoâng tính thôøi gian) choïn “- -: --”.
 Nhaán phím STOP/OPEN löu giaù trò caøi ñaët.

XIII. VAÄN HAØNH:
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC:
55. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
56. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
57. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc
ñaët ñoái xöùng nhau, ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
58. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm (bao goàm toác ñoä, thôøi gian …).
59. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng
daàn (thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn). Maùy seõ ñeám ngöôïc
thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
60. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian):
37.
38.
39.
40.

Treân maøn hình hieån thò thôøi gian söû duïng phím  choïn “ - - : - -”.
Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
Thieát bò seõ vaän haønh ôû cheá ñoä lieân tuïc.
Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.

 LY TAÂM MAÃU NHANH:
28. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
29. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc
thoâng soá: toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
30. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
KHUYEÁN CAÙO:

XIV.



Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo.



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA
Địa chỉ : 15 đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
VPĐD : Phòng 3-7, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng.
Phòng 1802, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
TEL
: (84-28)38118173 - 38118174 - 38118175
FAX
: (84-28)3811 8177
WEB : www.vks.com.vn
EMAIL: vietkhoa@hcm.fpt.vn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
MAÙY LY TAÂM MIKRO 200
XV.

BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc phím chöùc naêng:

. Nuùt vaën Taêng giaûm giaù trò thoâng soá ñang hieån thò
. Baám phím Choïn caùc thoâng soá caàn caøi ñaët
. Baám phím naøy ñeøn cuûa noù saùng leân Baét ñaàu quaù trình quay ly taâm
. Baám phím vaø giöõ phím naøy maùy ly taâm seõ hoaït ñoäng vaø khi thaû phím naøy ra thì maùy
seõ ngöøng quay, duøng trong ly taâm maãu nhanh.

. Baám phím naøy duøng ñeå löu nhôù vaø thay ñoåi thoâng soá chöông trình chaïy
.Baám phím naøy ngöøng quaù trình quay ly taâm.Rotor seû giaûm toác ñoä töø töø cho ñeán khi Ñeøn led
ôû beân phaûi phím naøy saùng leân rotor ngöøng quay. Nhaán phím naøy 02 laàn trong tröôøng
hôïp caàn ngöøng khaån caáp.

. Baám phím naøy ñeå môû naép khi ñeøn beân traùi cuûa noù taét.
. Baám phím naøy ñeå rôøi khoûi nhöõng thoâng soá vaøo
. Baám phím naøy duøng ñeå Choïn löïa cheá ñoä hieån thò toác ñoä ly taâm (RPM) vaøø löïc ly taâm
(RCF) giaù trò hieån thò naèm trong > <.

2. Nhöõng thoâng soá coù theå ñieàu chænh ñöôïc:




P (PROG RCL)
Hieån thò vò trí cuûa chöông trình chaïy
t/min
Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-99 phuùt
t/sec
Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-59 giaây



Choïn cheá ñoä chaïy lieân tuïc, khi cho t/min =0 vaø t/sec =0
 RPM
Choïn toác ñoä quay,toác ñoä quay phuï thuoäc vao rotor gaén vaøo maùy, toác ñoä quay
toái ña laø 18000 voøng/phuùt.
 RAD/mm
Nhaäp vaøo baùn kính cuûa rotor neáu choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm (RCF)
 RCF
Choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm.
Choïn thôøi gian gia toác(delay) cho rotor Goàm 09 böôùc töø 1 – 9.


Choïn soá 9: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët nhanh nhaát.



Choïn soá 1: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët laâu nhaát.

Choïn thôøi gian giaûm toác ñoä (time brake) cuûa rotor Goàm 10 böôùc töø 0 – 9





Choïn soá 9: thôøi gian rotor döøng nhanh nhaát.



Choïn soá 0: thôøi gian rotor döøng laâu nhaát.

PROG STO Choïn vò trí löu tröõ chöông trình vaän haønh. Maùy coù theå löu ñöôïc 9 chöông trình töø 1
ñeán 9, # laø chöông trình phuïc vuï löu tröõ taïm cho söï ñieàu chænh ñaõ thay ñoåi.

3. Vaøo thoâng soá cho söï ly taâm:
- Neáu 1 phím hoaëc 1 thoâng soá ñöôïc löïa choïn sau thôøi gian laø 8 giaây maø khoâng ñöôïc xaùc nhaän vaø
khoâng coù moät thao taùc naøo ñöôïc thi haønh thì giaù trò tröôùc ñoù seõ ñöôïc hieån thò. Vieäc
vaøo tham soá seõ ñöôïc thi haønh nhö sau:


Choïn thoâng soá baèng phím SELECT vaø caøi ñaët baéng vaën nuùt
qua
phải hoaëc qua traùi ñeå taêng giaûm giaù trò thoâng soá. Sau khi choïn löïa vaø caøi ñaët taát
caû caùc thoâng soá theo yeâu caàu ta nhaán phím START/IMPULS ñeå xaùc nhaän löu
tröõ nhöõng ñieàu chænh ôû vò trí chöông trình # . Khi xaùc nhaän nhöõng kyù töï

***OK*** seõ ñöôïc hieån thò moät thôøi gian ngaén vaø maùy seõ caäp nhaät caùc thoâng soá
môùi cho chöông trình chaïy.

II.VAÄN HAØNH
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC
61. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
62. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
63. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc ñaët
ñoái xöùng nhau , ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
64. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm ( bao goàm nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian …) hoaëc choïn
chöông trình ñaõ caøi saün trong maùy.
65. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng daàn
(thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn), quaù trình laøm laïnh baét ñaàu,

nhieät ñoä seõ giaûm daàn ñeán nhieät ñoä caøi ñaët. Maùy seõ ñeám ngöôïc thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø
giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
66. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian)
41. Choïn “” cho menu thôøi gian, caøi ñaët caùc thoâng soá khaùc cho maùy töông töï nhö treân.
42. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
43. Maùy seõ töï ñeám thôøi gian cuûa quaù trình ly taâm vaø hieån thò treân maøn hình.
44. Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.
 LY TAÂM MAÃU NHANH (Short - Times)
31. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
32. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc thoâng
soá: nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
33. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
III.KHUYEÁN CAÙO


Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh

GHI CHUÙ:
+ Môû naép maùy ly taâm khi khoâng coù ñieän aùp
Duøng que naâng nheï khoaù môû naép vaø xoay nuùm môû naép maùy ly taâm sang beân phaûi nhö hình vẽ

+ Ñoùng, môû naép maùy ly taâm khi coù ñieän aùp
-MÔÛ : Baám phím STOP/OPEN naép seõ môû khoùa vaø ñeøn beân traùi cuøa phím seõ taét.
-ÑOÙNG : Nheï nhaøng keùo naép maùy xuoáng gaàn sau ñoù ñaët tay phía tröôùc naép aán xuoáng seõ taùc ñoäng
leân moâtor khoùa naép, khi ñoù ñeøn beân traùi cuûa phím STOP/OPEN seõ saùng leân.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA
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HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
MAÙY LY TAÂM LAÏNH MIKRO 200R
XVI. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc phím chöùc naêng:

. Nuùt vaën Taêng giaûm giaù trò thoâng soá ñang hieån thò
. Baám phím Choïn caùc thoâng soá caàn caøi ñaët
. Baám phím naøy ñeøn cuûa noù saùng leân Baét ñaàu quaù trình quay ly taâm
. Baám phím vaø giöõ phím naøy maùy ly taâm seõ hoaït ñoäng vaø khi thaû phím naøy ra thì maùy
seõ ngöøng quay, duøng trong ly taâm maãu nhanh.

. Baám phím naøy duøng ñeå löu nhôù vaø thay ñoåi thoâng soá chöông trình chaïy
.Baám phím naøy ngöøng quaù trình quay ly taâm.Rotor seû giaûm toác ñoä töø töø cho ñeán khi Ñeøn led
ôû beân phaûi phím naøy saùng leân rotor ngöøng quay. Nhaán phím naøy 02 laàn trong tröôøng
hôïp caàn ngöøng khaån caáp.

. Baám phím naøy ñeå môû naép khi ñeøn beân traùi cuûa noù taét.
. Baám phím naøy ñeå rôøi khoûi nhöõng thoâng soá vaøo
. Baám phím naøy duøng ñeå Choïn löïa cheá ñoä hieån thò toác ñoä ly taâm (RPM) vaøø löïc ly taâm
(RCF) giaù trò hieån thò naèm trong > <.
. Baám phím naøy duøng ñeå khôûi ñoäng laøm laïnh toác ñoä laøm laïnh coù theå ñieàu chænh ñeán
2800RPM

2. Nhöõng thoâng soá coù theå ñieàu chænh ñöôïc:


P (PROG RCL)

Hieån thò vò trí cuûa chöông trình chaïy




t/min
t/sec

Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-99 phuùt
Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-59 giaây



Choïn cheá ñoä chaïy lieân tuïc, khi cho t/min =0 vaø t/sec =0
 RPM
Choïn toác ñoä quay,toác ñoä quay phuï thuoäc vao rotor gaén vaøo maùy, toác ñoä quay
toái ña laø 18000 voøng/phuùt.
 RAD/mm
Nhaäp vaøo baùn kính cuûa rotor neáu choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm (RCF)
 RCF
Choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm.
Choïn thôøi gian gia toác(delay) cho rotor Goàm 09 böôùc töø 1 – 9.


Choïn soá 9: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët nhanh nhaát.



Choïn soá 1: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët laâu nhaát.

Choïn thôøi gian giaûm toác ñoä (time brake) cuûa rotor Goàm 10 böôùc töø 0 – 9






Choïn soá 9: thôøi gian rotor döøng nhanh nhaát.



Choïn soá 0: thôøi gian rotor döøng laâu nhaát.

T/ O C

Caøi ñaët nhieät ñoä ñieåm(Chæ cho maùy ly taâm laïnh) ñieàu chænh töø -20OC  +40OC
nhieät ñoä thaáp nhaát coù theå chöùa phuï thuoäc vaøo rotor gaén treân maùy.
PROG STO Choïn vò trí löu tröõ chöông trình vaän haønh. Maùy coù theå löu ñöôïc 9 chöông trình töø 1
ñeán 9, # laø chöông trình phuïc vuï löu tröõ taïm cho söï ñieàu chænh ñaõ thay ñoåi.

3. Vaøo thoâng soá cho söï ly taâm:
- Neáu 1 phím hoaëc 1 thoâng soá ñöôïc löïa choïn sau thôøi gian laø 8 giaây maø khoâng ñöôïc xaùc nhaän vaø
khoâng coù moät thao taùc naøo ñöôïc thi haønh thì giaù trò tröôùc ñoù seõ ñöôïc hieån thò. Vieäc
vaøo tham soá seõ ñöôïc thi haønh nhö sau:


Choïn thoâng soá baèng phím SELECT vaø caøi ñaët baéng vaën nuùt
qua phaùi
hoaëc qua traùi ñeå taêng giaûm giaù trò thoâng soá. Sau khi choïn löïa vaø caøi ñaët taát caû
caùc thoâng soá theo yeâu caàu ta nhaán phím START/IMPULS ñeå xaùc nhaän löu tröõ
nhöõng ñieàu chænh ôû vò trí chöông trình # . Khi xaùc nhaän nhöõng kyù töï

***OK*** seõ ñöôïc hieån thò moät thôøi gian ngaén vaø maùy seõ caäp nhaät caùc thoâng soá
môùi cho chöông trình chaïy.

4. Caøi ñaët söï laøm laïnh(chæ aùp duïng cho maùy ly taâm laïnh):
- Caøi ñaët nhieät ñoä ñieåm coù theå ñieàu chænh töø -20OC  +40OC nhieät ñoä ñaït ñöôïc thaáp nhaát seõ phuï
thuoäc vaøo loaïi rotor gaén vaøo maùy

a. Laøm laïnh ôû cheá ñoä chôø (Standby-cooling)ø:
+Vôùi rotor ñöùng yeân vaø naép buoàng ly taâm ñang ñoùng ñöôïc laøm laïnh ñeán nhieät ñoä choïn
tröôùc. Nhieät ñoä caøi ñaët ñieåm choïn ñöôïc hieån thò treân maøn hình.

+ Vôùi rotor ñöùng yeân vaø naép buoàng ly taâm ñang môû, khi caøi ñaët laøm laïnh tuøyï thuoäc
vaøo vaøo thôøi gian DELAY cuûa maùy.Sau khi maùy döøng hieån thò OPEN
OEFFNEN. Thôøi gian DELAY ñöôïc caøi trong nhöõng böôùc 1 phuùt töø 1 ñeán 5 phuùt,
caùch caøi ñaët nhö sau:


Baám giöõ phím



Söû duïng nuùt vaën

trong 8 giaây. Sau 8 giaây, t/min = x hieån thò treân maøn hình.
caøi ñaët thôøi gian DELAY.

 Baám phím START/IMPULS ñeå löu giöõ nhöõng caøi ñaët theo yeâu caàu. Xaùc nhaän
***OK*** seõ hieån thò leân maøn hình trong thôøi gian ngaén. Muoán rôøi khoûi caøi ñaët
naøy baám phím STOP/OPEN hoaëc khoâng baám phím naøo caû trong 8 giaây.

b. Laøm laïnh tröôùc rotor:
+Baám phím

ñeå laøm laïnh .Ñeøn cuûa phím START/IMPULS saùng leân khi rotor ñang

quay.

+Baám phím STOP/OPEN ñeå ngöøng laøm laïnh vaø maùy seõ ngöøng daàn taùc ñoäng ñeán söï
choïn löïa böôùc döøng ñöôïc hieån thò treân maøn hình.

+Keát quaû toác ñoä quay cuûa rotor laø giaù trò RCF, nhieät ñoä cuûa maãu vaø thôøi gian keát thuùc
seõ ñöôïc hieån thò treân maøn hình

+Toác ñoä laøm laïnh coù theå ñöôïc ñieàu chænh trong nhöõng böôùc töø 500RPM cho ñeán toái ña
2800RPM tuøy thuoäc vaøo loaïi rotor gaén vaøo maùy.

+Khi rotor ngöøng vaø naép buoàng ly taâm môû ta coù theå caøi ñaët toác ñoä laøm laïnh nhö sau:
trong 8 giaây. Sau 8 giaây, t/min = x xuaát hieän treân maøn



Baám giöõ phím
hình.



Baám phím
moät laàn nöõa.Caøi ñaët toác ñoä laøm laïnh RPM-RPM = XXXX
seõ ñöôïc hieån thò.



Söø duïng nuùt vaën



Baám phím START/IMPULS ñeå löu giöõ nhöõng thoâng soá vöøa caøi ñaët xaùc
nhaän ***OK*** hieån thò treân maøn hình trong thôøi gian ngaén. Ñeå rôøi khoûi
hieån thò toác doä laøm laïnh treân maøn hình ta baám phím STOP/OPEN hoaëc
khoâng baám phím naøo trong 8 giaây.

ñeå caøi ñaët toác ñoä laøm laïnh theo yeâu caàu.

II.VAÄN HAØNH
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC
67. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
68. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
69. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc ñaët
ñoái xöùng nhau , ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
70. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm ( bao goàm nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian …) hoaëc choïn
chöông trình ñaõ caøi saün trong maùy.
71. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng daàn
(thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn), quaù trình laøm laïnh baét ñaàu,
nhieät ñoä seõ giaûm daàn ñeán nhieät ñoä caøi ñaët. Maùy seõ ñeám ngöôïc thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø
giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
72. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.

 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian)
45. Choïn “” cho menu thôøi gian, caøi ñaët caùc thoâng soá khaùc cho maùy töông töï nhö treân.
46. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
47. Maùy seõ töï ñeám thôøi gian cuûa quaù trình ly taâm vaø hieån thò treân maøn hình.
48. Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.
 LY TAÂM MAÃU NHANH (Short - times)
34. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
35. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc thoâng
soá: nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
36. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
III.KHUYEÁN CAÙO


Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh

GHI CHUÙ:
+ Môû naép maùy ly taâm khi khoâng coù ñieän aùp
Duøng que naâng nheï khoaù môû naép vaø xoay nuùm môû naép maùy ly taâm sang beân phaûi nhö hình veõ

+ Ñoùng, môû naép maùy ly taâm khi coù ñieän aùp
-MÔÛ : Baám phím STOP/OPEN naép seõ môû khoùa vaø ñeøn beân traùi cuøa phím seõ taét.
-ÑOÙNG : Nheï nhaøng keùo naép maùy xuoáng gaàn sau ñoù ñaët tay phía tröôùc naép aán xuoáng seõ taùc ñoäng
leân moâtor khoùa naép, khi ñoù ñeøn beân traùi cuûa phím STOP/OPEN seõ saùng leân.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA
Địa chỉ : 15 đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
VPĐD : Phòng 3-7, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng.
Phòng 1802, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
TEL
: (84-28)38118173 - 38118174 - 38118175
FAX
: (84-28)3811 8177
WEB : www.vks.com.vn
EMAIL: vietkhoa@hcm.fpt.vn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
MAÙY LY TAÂM MIKRO 220/220R
XVII. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc phím chöùc naêng:

. Nuùt vaën Taêng giaûm giaù trò thoâng soá ñang hieån thò
. Baám phím Choïn caùc thoâng soá caàn caøi ñaët
. Baám phím naøy ñeøn cuûa noù saùng leân Baét ñaàu quaù trình quay ly taâm
. Baám phím vaø giöõ phím naøy maùy ly taâm seõ hoaït ñoäng vaø khi thaû phím naøy ra thì maùy
seõ ngöøng quay, duøng trong ly taâm maãu nhanh.

. Baám phím naøy duøng ñeå löu nhôù vaø thay ñoåi thoâng soá chöông trình chaïy
.Baám phím naøy ngöøng quaù trình quay ly taâm.Rotor seû giaûm toác ñoä töø töø cho ñeán khi Ñeøn led
ôû beân phaûi phím naøy saùng leân rotor ngöøng quay. Nhaán phím naøy 02 laàn trong tröôøng
hôïp caàn ngöøng khaån caáp.

. Baám phím naøy ñeå môû naép khi ñeøn beân traùi cuûa noù taét.
. Baám phím naøy ñeå rôøi khoûi nhöõng thoâng soá vaøo
. Baám phím naøy duøng ñeå Choïn löïa cheá ñoä hieån thò toác ñoä ly taâm (RPM) vaøø löïc ly taâm
(RCF) giaù trò hieån thò naèm trong > <.
2. Nhöõng thoâng soá coù theå ñieàu chænh ñöôïc:





P (PROG RCL)
Hieån thò vò trí cuûa chöông trình chaïy
t/min
Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-99 phuùt
t/sec
Cho pheùp caøi ñaët thôøi gian töø 1-59 giaây



Choïn cheá ñoä chaïy lieân tuïc, khi cho t/min =0 vaø t/sec =0
 RPM
Choïn toác ñoä quay,toác ñoä quay phuï thuoäc vao rotor gaén vaøo maùy, toác ñoä quay
toái ña laø 18000 voøng/phuùt.
 RAD/mm
Nhaäp vaøo baùn kính cuûa rotor neáu choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm (RCF)
 RCF
Choïn cheá ñoä hieån thò laø löïc ly taâm.
Choïn thôøi gian gia toác(delay) cho rotor Goàm 09 böôùc töø 1 – 9.


Choïn soá 9: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët nhanh nhaát.



Choïn soá 1: thôøi gian ñaït ñeán toác ñoä caøi ñaët laâu nhaát.

Choïn thôøi gian giaûm toác ñoä (time brake) cuûa rotor Goàm 10 böôùc töø 0 – 9





Choïn soá 9: thôøi gian rotor döøng nhanh nhaát.



Choïn soá 0: thôøi gian rotor döøng laâu nhaát.

PROG STO Choïn vò trí löu tröõ chöông trình vaän haønh. Maùy coù theå löu ñöôïc 9 chöông trình töø 1
ñeán 9, # laø chöông trình phuïc vuï löu tröõ taïm cho söï ñieàu chænh ñaõ thay ñoåi.

3. Vaøo thoâng soá cho söï ly taâm:
- Neáu 1 phím hoaëc 1 thoâng soá ñöôïc löïa choïn sau thôøi gian laø 8 giaây maø khoâng ñöôïc xaùc nhaän vaø
khoâng coù moät thao taùc naøo ñöôïc thi haønh thì giaù trò tröôùc ñoù seõ ñöôïc hieån thò. Vieäc
vaøo tham soá seõ ñöôïc thi haønh nhö sau:


Choïn thoâng soá baèng phím SELECT vaø caøi ñaët baéng vaën nuùt
qua
phải hoaëc qua traùi ñeå taêng giaûm giaù trò thoâng soá. Sau khi choïn löïa vaø caøi ñaët taát
caû caùc thoâng soá theo yeâu caàu ta nhaán phím START/IMPULS ñeå xaùc nhaän löu
tröõ nhöõng ñieàu chænh ôû vò trí chöông trình # . Khi xaùc nhaän nhöõng kyù töï

***OK*** seõ ñöôïc hieån thò moät thôøi gian ngaén vaø maùy seõ caäp nhaät caùc thoâng soá
môùi cho chöông trình chaïy

II.VAÄN HAØNH
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC
73. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
74. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
75. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc ñaët
ñoái xöùng nhau , ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
76. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm ( bao goàm nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian …) hoaëc choïn
chöông trình ñaõ caøi saün trong maùy.
77. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình quay ly taâm. Toác ñoä cuûa maùy seõ taêng daàn
(thôøi gian maùy taêng ñeán toác ñoä caøi ñaët tuøy theo thôøi gian ñaõ choïn), quaù trình laøm laïnh baét ñaàu,

nhieät ñoä seõ giaûm daàn ñeán nhieät ñoä caøi ñaët. Maùy seõ ñeám ngöôïc thôøi gian ñaõ caøi ñaët veà 0 vaø
giaûm daàn toác ñoä cho ñeán khi rotor ngöøng haún.
78. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian)
49. Choïn “” cho menu thôøi gian, caøi ñaët caùc thoâng soá khaùc cho maùy töông töï nhö treân.
50. Nhaán phím START/IMPULS ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
51. Maùy seõ töï ñeám thôøi gian cuûa quaù trình ly taâm vaø hieån thò treân maøn hình.
52. Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.
 LY TAÂM MAÃU NHANH (Short - Times)
37. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
38. Nhaán vaø giöõ phím START/IMPULS quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc thoâng
soá: nhieät ñoä, toác ñoä, thôøi gian ly taâm.
39. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START/IMPULS vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø
ngöøng haún.
III.KHUYEÁN CAÙO


Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh

GHI CHUÙ:
+ Môû naép maùy ly taâm khi khoâng coù ñieän aùp
Duøng que naâng nheï khoaù môû naép vaø xoay nuùm môû naép maùy ly taâm sang beân phaûi nhö hình veõ

+ Ñoùng, môû naép maùy ly taâm khi coù ñieän aùp
-MÔÛ : Baám phím STOP/OPEN naép seõ môû khoùa vaø ñeøn beân traùi cuøa phím seõ taét.
-ÑOÙNG : Nheï nhaøng keùo naép maùy xuoáng gaàn sau ñoù ñaët tay phía tröôùc naép aán xuoáng seõ taùc ñoäng
leân moâtor khoùa naép, khi ñoù ñeøn beân traùi cuûa phím STOP/OPEN seõ saùng leân.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA
Địa chỉ : 15 đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
VPĐD : Phòng 3-7, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng.
Phòng 1802, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
TEL
: (84-28)38118173 - 38118174 - 38118175
FAX
: (84-28)3811 8177
WEB : www.vks.com.vn
EMAIL: vietkhoa@hcm.fpt.vn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
MAÙY LY TAÂM ROTINA 380/380R
XVIII. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc phím chöùc naêng:

. Nuùt vaën Taêng giaûm giaù giaù trò thoâng soá ñang hieån thò
.

Baám phím Choïn thôøi gian chaïy thoâng soá laø t/hms (giôø,phuùt ,giaây )
h: giôø, ñieàu chænh töø 199 giôø, ñoä taêng giaûm 1 giôø
m: Phuùt, , ñieàu chænh töø 159 phuùt, ñoä taêng giaûm 1 phuùt
s : giaây , ñieàu chænh töø 159 giaây, ñoä taêng giaûm 1 giaây
Chaïy lieân tuïc thoâng soá choïn laø ∞, khi cho caùc thoâng soá h,m,s = 0.

. Baám phím naøy choïn soá voøng quay, thoâng soá rpm ñieàu chænh töø 50rpm ñeán toác
ñoä toái ña tuøy theo loaïi rotor gaén vaøo maùy.

. Baám phím naøy choïn quan heä löïc ly taâm, thoâng soá rcF ,rcF seõ hieån thò trong

daáu > < ñeøn
led cuûa phím saùng leân ñieàu chænh töø 50rpm ñeán toác ñoä toái ña tuøy theo loaïi rotor gaén vaøo maùy, baùn
kính ly taâm , tham soá RAD : ñieàu chænh töø 85mm ñeán 330mm tuùy theo loïai rotor

. Baám phím chaïy delay vaø ngöøng ly taâm
+Nhöõng böôùc chaïy delay, thoâng soá
-Böôùc 9 = thôøi gian chaïy ngaén nhaát,…Böôùc 1 = thôøi gian chaïy daøi nhaát.
+Nhöõng böôùc chaïy ngöøng ly taâm, thoâng soá
-Böôùc 9 = thôøi gian ngöøng ngaén nhaát,…Böôùc 1 = thôøi gian ngöøng laâu
chaïy khoâng ngöøng töï ñoäng.

nhaát,böôùc 0 =

. Baám phím goïi chöông trình vaø lieân keát chöông trình, tham soá RCL
+ Chöông trình: vò trí löu töø 199;chöông trình lieân keát: vò trí löu töø A…Z tröø vò trí J

+ Löu tröõ chöông trình vaø chöông trình lieân keát : tham soá STO: chöông trình ñaët taïi 0 laø
chöông trình taïm löu tröõ cuûa ngöôøi sử duïng, döõ lieäu laø chöông trình gaàn nhaát, vò trí naøy
khoâng coù löu tröõ moät chöông trình naøo.Chöông trình lieân keát coù theå löu tröõ 25 vò trí chöông
trình lieân keát töø A…Z tröø vò trí J. Moät chöông trình lieân keát coù theå bao goàm 20 chöông trình
con.
+Link Programs:Nhöõng chöông trình lieân keát , thoâng soá laø EDIT
+Khôûi ñoäng “Machine Menu” baám giöõ phím trong 8 giaây vaø choïn thoâng soá töø Menu
naøy

. Baám phím ñeå khôûi ñoäng chaïy ly taâm, khi chaïy ly taâm maãu nhanh: baám vaø giöõ phím
lieân tuïc, ngoaøi ra phím naøy coøn duøng ñeå löu tröõ vaø thay ñoåi caùc thoâng soá.

. Baám phím naøy ñeøn led beân phaûi saùng duøng ñeå keát thuùc chaïy ly taâm, rotor seõ ngöøng
quay theo thoâng soá caøi ñaët Run-down, khi rotor ngöøng quay ñeùn led beân traùi saùng.Nhaán
phím 2 laàn lieân tuïc thì maùy seõ ngöøng khaån caáp.Duøng ñeå môû naép maùy: baám phím khi ñeøn led
beân traùi saùng laø naép ñaõ môû khoùa. Ngoaøi ra phím coøn duøng ñeå thoùat khoûi nhöõng thoâng soá vaøo
vaø “Machine Menu”ø.

2. Vaøo thoâng soá cho söï ly taâm:
Neáu sau 8 giaây maø khoâng coù phím naøo ñöôïc baám hoaëc khoâng coù moät söï thay ñoåi naøo maùy seõ maëc
ñònh laáy nhöõng thoâng soá cuûa laàn chaïy sau cuøng vaø khi baám phím START maùy seõ chaïy nhö
chöông trình vöøa chaïy tröôùc ñoù.
a. Runing time (thôøi gian chaïy):
+Nhaán phím TIME thoâng soá t/hms hieån thò. Phuùt(m) ñöôïc hieån thò trong daáu < >, vaø coù theå
thay ñoåi ñöôïc.
+Duøng nuùt vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím TIME thoâng soá giaây (s) hieån thò trong daáu <> vaø coù theå thay ñoåi ñöôïc.
+Duøng nuùt vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím TIME thoâng soá giôø (h) hieån thò trong daáu <> vaø coù theå thay ñoåi ñöôïc.
+Duøng nuùt vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caäp nhaät nhöõng caøi ñaët ñöôïc hieån thò.
b. Speed (toác ñoä quay RPM):
+Nhaán phím RPM thoâng soá RPM hieån thò
+Duøng nuùt vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caäp nhaät nhöõng caøi ñaët ñöôïc hieån thò.
c. Quan heä löïc ly taâm(RCF) vaø baùn kính ly taâm(RAD).
+ Nhaán giöõ phím RCF thì tham soá RAD vaø RCF hieån thò. Ví duï: RAD=146 RCF=3695 vaø
ñeøn led cuûa phím RCF saùng leân.
+Duøng nuùt vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò RCF maø chuùng ta mong muoán.
d. Nhöõng thoâng soá cuûa thôøi gian chôø khôûi ñoäng vaø thôøi gian ngöøng chaïy ly taâm(delay time
& Brake down time):
Nhöõng böôùc cuûa thôøi gian chaïy khôûi ñoäng(Delay time):
+Nhaán phím
giöõ cho ñeán khi xuaát hieän
+Duøng nuùt vaën qua traùi phaûi caøi ñaët böôùc chaïy maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caäp nhaät nhöõng caøi ñaët ñöôïc hieån thò.
Nhöõng böôùc cuûa thôøi gian ngöøng chaïy (Braking time):
+Nhaán phím
giöõ cho ñeán khi xuaát hieän
+Duøng nuùt vaën qua traùi phaûi caøi ñaët böôùc chaïy maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caäp nhaät nhöõng caøi ñaët ñöôïc hieån thò.

3. Chöông trình (Programs):
Coù nhöõng chöông trình ñöôïc Write-protected thì noù ñaõ ñöôïc baûo veä ta khoâng theå thay
ñoåi hoaëc löu tröõ vaøo vò trí.
a.Vaøo thoâng soá hoaëc thay ñoåi chöông trình:
+Caøi ñaët nhöõng thoâng soá maø baïn muoán(Theo phaàn vaøo thoâng soá ly taâm phía treân).
+Nhaán phím PROG cho ñeán khi thoâng soá STO hieån thò
+Duøng nuùt vaën qua traùi phaûi caøi ñaët vò trí chöông trình maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caøi ñaët löu tröõ chöông trình vaøo nôi baïn muoán, Program
Store…ñöôïc hieån thò khi xaùc nhaän.
b.Goïi chöông trình:
+Nhaán phím PROG cho ñeán khi thoâng soá RCL hieån thò
+Duøng nuùt vaën qua traùi phaûi goïi vò trí chöông trình maø chuùng ta mong muoán.Neáu coù daáu
“+” thì chöông trình ñaõ ñöôïc khoùa baûo veä
+Nhaán phím START , Program Recall…ñöôïc hieån thò ñeå xaùc nhaän, döõ lieäu ly taâm nôi
chöông trình ñöôïc löïa choïn seõ hieån thò.
c.Khoùa ,môû baûo veä cho chöông trình(Write protection):
Chöông trình coù theå ñöôïc baûo veä ñeå choáng laïi söï thay ñoåi hoaëc söï ñònh nghóa laïi,söï baûo veä
chöông trình coù hieäu löïc hay khoâng hieäu löïc nhö sau:
+Goïi chöông trình (coi caùch goïi ôû treân).
+Nhaán phím PROG thoâng soá RCL hieån thò.
+Nhaán vaø giöõ phím PROG trong 8 giaây,sau 8 giaây Set Protection =1- (cho ví duï) hieån
thò treân maøn hình.
+Duøng nuùt vaën ñeå caøi ñaët “+” hoaëc “-”
“+” = chöông trình coù khoùa baûo veä.
“-” = chöông trình khoâng coù khoùa baûo veä.
+Nhaán phím START ñeå löu giöõ nhöõng caøi ñaët.
a. Chöông trình lieân keát (Link program):
Duøng ñeå lieân keát nhieàu söï ñieàu haønh ly taâm laïi vôùi nhau chöông trình lieân keát coù hieäu löïc
hoaëc khoâng hieäu löïc khi Rotor ñang ñöùng nhö sau:
+Nhaán vaø giöõ phím PROG trong 8 giaây,sau 8 giaây , ***Machine Menu*** xuaát hieän treân
maøn hình.
+Nhaán phím PROG thöôøng caàn thieát cho ñeán khi  Setting hieån thò treân maøn hình.
+Nhaán phím START , SOUND/BELL = OFF/ON hieån thò
+Nhaán phím PROG thöôøng caàn thieát cho ñeán khi Multi programs = off/on hieån thò treân maøn
hình.
+Duøng nuùt vaën ñeå caøi ñaët off hoaëc on
Off = chöông trình lieân keát khoâng coù hieäu löïc.
on = chöông trình lieân keát coù hieäu löïc.
+Nhaán phím START ñeå löu giöõ nhöõng caøi ñaët Store Seting… is hieån thò xaùc nhaân nhö sau
Setting.
+Nhaán phím OPEN/STOP thoaùt khoûi “Setting Menu” hoaëc nhaán phím OPEN/STOP 2 laàn
lieân tieáp ñeå thoaùt khoûi “Machine Menu”.
b. lieân keát Chöông trình hoaëc thay ñoåi moät Chöông trình lieân keát :
Chöông trình lieân keát coù 25 vò trí ñeå löu tröõ töø A…Z tröø vò trí J. Moãi chöông trình coù theå bao
goàm khoâng nhieàu hôn 20 chöông trình con, khoâng coù chöông trình chaïy lieân tuïc trong
chöông trình lieân keát, khoâng coù tham soá cuûa chöông trình rieâng naøo ñöôïc ñònh nghóa trong
chöông trình lieân keát chæ ñöôïc thay ñoåi trong vò trí cuaû chöông trình ñoù, phím TIME coù theå

ñöôïc söû duïng trong söï ñieàu haønh ly taâm goïi leân toång giôø chaïy cuûa 1 chöông trình lieân keát(ví
duï: ∑ = 00:05:30) vaø thôøi gian chaïy cuûa chöông trình chaïy hieän haønh (Ví duï: t B.02 =
00:01:00).
+Nhaán phím PROG laëp laïi cho ñeán khi tham soá EDIT A…Z hieån thò
+Duøng nuùt vaën ñeå ñieàu chænh vò trí chöông trình chaïy ôû ñaâu, nôi maø chöông trình lieân keát
ñöôïc löu tröõ.
+Nhaán phím START vò trí cuûa chöông trình lieân keát vaø chöông trình lieân keát ñaàu tieân seõ
hieån thò (Ví duï: EDIT B.01 = 01).
+Duøng nuùt vaën ñeå ñieàu chænh caøi ñaët chöông trình ñaàu tieân cuûa chöông trình lieân keát.
+Nhaán phím PROG chöông trình keá tieáp cuûa chöông trình lieân keát seõ hieån thò (Ví duï: EDIT
B.02 = END).
+Duøng nuùt vaën ñeå ñieàu chænh caøi ñaët chöông trình keá tieáp cuûa chöông trình lieân keát.
+Nhaán phím PROG chöông trình keá tieáp cuûa chöông trình lieân keát seõ hieån thò (Ví duï: EDIT
B.03 = END).
+Laëp laïi nhö 2 böôùc treân cho ñeán khi taát caû chöông trình ñeàu ñöôïc caøi ñaët theo yù muoán.
+ Vaën nuùt
ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà cho ñeán END hieån thò, chöông trình lieân keát bao
goàm 20 chöông trình , END khoâng theå caøi ñaët sau chöông trình thöù 20.
+Nhaán phím START Khi STO B (cho ví duï) xuaát hieän.
+Nhaán phím START löu tröõ chöông trình lieân keát, xaùc nhaän ,Multi program Store… seõ
hieån thò.
c. Goïi moät Chöông trình lieân keát :
+Nhaán phím PROG laëp laïi cho ñeán khi tham soá RCL A…Z ñöôïc hieån thò.
+Duøng nuùt
vaën ñeå ñeán vò trí chöông trình caàn chaïy.
+Nhaán phím START Multi program Recall… hieån thò ñeå xaùc nhaän.Döõ lieäu ly taâm cuûa
chöông trình con ñaàu tieân cuûa chöông trình lieân keát seõ hieån thò.

II.VAÄN HAØNH
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC
79. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
80. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
81. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc
ñaët ñoái xöùng nhau , ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
82. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm ( bao goàm toác ñoä, thôøi gian …) hoaëc choïn moät
chöông trình ñôn hay moät chöông trình lieân keát ñaõ caøi saün trong maùy.
83. Nhaán phím START, ñeøn treân phím START, maùy seõ hoaït ñoäng vôùi caùc giaù trò vöøa choïn.
84. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian)
53. Choïn “” cho menu thôøi gian, caøi ñaët caùc thoâng soá khaùc cho maùy töông töï nhö treân.
54. Nhaán phím START ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
55. Maùy seõ töï ñeám thôøi gian cuûa quaù trình ly taâm vaø hieån thò treân maøn hình.
56. Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.

 LY TAÂM MAÃU NHANH (Short-time)
40. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
41. Nhaán vaø giöõ phím START quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc thoâng soá: toác
ñoä, thôøi gian ly taâm…
42. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø ngöøng haún.

III.KHUYEÁN CAÙO


Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh
GHI CHUÙ:
+ Môû naép maùy ly taâm khi khoâng coù ñieän aùp
Duøng que naâng nheï khoaù môû naép vaø xoay nuùm môû naép maùy ly taâm sang beân phaûi nhö hình
veõ

+ Ñoùng, môû naép maùy ly taâm khi coù ñieän aùp
- MÔÛ : Baám phím STOP/OPEN naép seõ môû khoùa vaø ñeøn beân traùi cuøa phím seõ saùng.
- ÑOÙNG : Nheï nhaøng keùo naép maùy xuoáng gaàn sau ñoù ñaët tay phía tröôùc naép aán xuoáng
seõ taùc ñoäng leân moâtor khoùa naép, khi ñoù ñeøn beân traùi cuûa phím STOP/OPEN seõ saùng leân.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA
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HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
MAÙY LY TAÂM ROTINA 420/420R
XIX. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN:

1. Caùc phím chöùc naêng:

. Nuùt vaën Taêng giaûm giaù giaù trò thoâng soá ñang hieån thò
.

Baám phím Choïn thôøi gian chaïy thoâng soá laø t/hms (giôø,phuùt ,giaây )
h: giôø, ñieàu chænh töø 199 giôø, ñoä taêng giaûm 1 giôø
m: Phuùt, , ñieàu chænh töø 159 phuùt, ñoä taêng giaûm 1 phuùt
s : giaây , ñieàu chænh töø 159 giaây, ñoä taêng giaûm 1 giaây
Chaïy lieân tuïc thoâng soá choïn laø ∞, khi cho caùc thoâng soá h,m,s = 0.

. Baám phím naøy choïn soá voøng quay, thoâng soá rpm ñieàu chænh töø 50rpm ñeán toác
ñoä toái ña tuøy theo loaïi rotor gaén vaøo maùy.

. Baám phím naøy choïn quan heä löïc ly taâm, thoâng soá rcF ,rcF seõ hieån thò trong

daáu > < ñeøn
led cuûa phím saùng leân ñieàu chænh töø 50rpm ñeán toác ñoä toái ña tuøy theo loaïi rotor gaén vaøo maùy, baùn
kính ly taâm , tham soá RAD : ñieàu chænh töø 85mm ñeán 330mm tuùy theo loïai rotor

.

Baám phím chaïy delay vaø ngöøng ly taâm
+Nhöõng böôùc chaïy delay, thoâng soá
-Böôùc 9 = thôøi gian chaïy ngaén nhaát,…Böôùc 1 = thôøi gian chaïy daøi nhaát.
+Nhöõng böôùc chaïy ngöøng ly taâm, thoâng soá
-Böôùc 9 = thôøi gian ngöøng ngaén nhaát,…Böôùc 1 = thôøi gian ngöøng laâu nhaát,böôùc 0 =
chaïy khoâng ngöøng töï ñoäng.

. Baám phím goïi chöông trình vaø lieân keát chöông trình, tham soá RCL
+ Chöông trình: vò trí löu töø 199;chöông trình lieân keát: vò trí löu töø A…Z tröø vò trí J

+ Löu tröõ chöông trình vaø chöông trình lieân keát : tham soá STO: chöông trình ñaët taïi 0 laø
chöông trình taïm löu tröõ cuûa ngöôøi sử duïng, döõ lieäu laø chöông trình gaàn nhaát, vò trí naøy
khoâng coù löu tröõ moät chöông trình naøo.Chöông trình lieân keát coù theå löu tröõ 25 vò trí chöông
trình lieân keát töø A…Z tröø vò trí J. Moät chöông trình lieân keát coù theå bao goàm 20 chöông trình
con.
+Link Programs:Nhöõng chöông trình lieân keát , thoâng soá laø EDIT
+Khôûi ñoäng “Machine Menu” baám giöõ phím trong 8 giaây vaø choïn thoâng soá töø Menu
naøy

. Baám phím ñeå khôûi ñoäng chaïy ly taâm, khi chaïy ly taâm maãu nhanh: baám vaø giöõ phím
lieân tuïc, ngoaøi ra phím naøy coøn duøng ñeå löu tröõ vaø thay ñoåi caùc thoâng soá.

. Baám phím naøy ñeøn led beân phaûi saùng duøng ñeå keát thuùc chaïy ly taâm, rotor seõ ngöøng
quay theo thoâng soá caøi ñaët Run-down, khi rotor ngöøng quay ñeùn led beân traùi saùng.Nhaán
phím 2 laàn lieân tuïc thì maùy seõ ngöøng khaån caáp.Duøng ñeå môû naép maùy: baám phím khi ñeøn led
beân traùi saùng laø naép ñaõ môû khoùa. Ngoaøi ra phím coøn duøng ñeå thoùat khoûi nhöõng thoâng soá vaøo
vaø “Machine Menu”ø.

2. Vaøo thoâng soá cho söï ly taâm:
Neáu sau 8 giaây maø khoâng coù phím naøo ñöôïc baám hoaëc khoâng coù moät söï thay ñoåi naøo maùy seõ maëc
ñònh laáy nhöõng thoâng soá cuûa laàn chaïy sau cuøng vaø khi baám phím START maùy seõ chaïy nhö
chöông trình vöøa chaïy tröôùc ñoù.
e. Runing time (thôøi gian chaïy):
+Nhaán phím TIME thoâng soá t/hms hieån thò. Phuùt(m) ñöôïc hieån thò trong daáu < >, vaø coù theå
thay ñoåi ñöôïc.
+Duøng nuùt
vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím TIME thoâng soá giaây (s) hieån thò trong daáu <> vaø coù theå thay ñoåi ñöôïc.
+Duøng nuùt
vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím TIME thoâng soá giôø (h) hieån thò trong daáu <> vaø coù theå thay ñoåi ñöôïc.
+Duøng nuùt
vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caäp nhaät nhöõng caøi ñaët ñöôïc hieån thò.
f. Speed (toác ñoä quay RPM):
+Nhaán phím RPM thoâng soá RPM hieån thò
+Duøng nuùt
vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caäp nhaät nhöõng caøi ñaët ñöôïc hieån thò.
g. Quan heä löïc ly taâm(RCF) vaø baùn kính ly taâm(RAD).
+ Nhaán giöõ phím RCF thì tham soá RAD vaø RCF hieån thò. Ví duï: RAD=146 RCF=3695 vaø
ñeøn led cuûa phím RCF saùng leân.
+Duøng nuùt
vaën qua traùi phaûi caøi ñaët giaù trò RCF maø chuùng ta mong muoán.
h. Nhöõng thoâng soá cuûa thôøi gian chôø khôûi ñoäng vaø thôøi gian ngöøng chaïy ly taâm(delay time
& Brake down time):
Nhöõng böôùc cuûa thôøi gian chaïy khôûi ñoäng(Delay time):
+Nhaán phím
giöõ cho ñeán khi xuaát hieän
+Duøng nuùt
vaën qua traùi phaûi caøi ñaët böôùc chaïy maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caäp nhaät nhöõng caøi ñaët ñöôïc hieån thò.
Nhöõng böôùc cuûa thôøi gian ngöøng chaïy (Braking time):
+Nhaán phím
giöõ cho ñeán khi xuaát hieän
+Duøng nuùt
vaën qua traùi phaûi caøi ñaët böôùc chaïy maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caäp nhaät nhöõng caøi ñaët ñöôïc hieån thò.

3. Chöông trình (Programs):
Coù nhöõng chöông trình ñöôïc Write-protected thì noù ñaõ ñöôïc baûo veä ta khoâng theå thay
ñoåi hoaëc löu tröõ vaøo vò trí.
a.Vaøo thoâng soá hoaëc thay ñoåi chöông trình:
+Caøi ñaët nhöõng thoâng soá maø baïn muoán(Theo phaàn vaøo thoâng soá ly taâm phía treân).
+Nhaán phím PROG cho ñeán khi thoâng soá STO hieån thò
+Duøng nuùt
vaën qua traùi phaûi caøi ñaët vò trí chöông trình maø chuùng ta mong muoán.
+Nhaán phím START ñeå caøi ñaët löu tröõ chöông trình vaøo nôi baïn muoán, Program
Store…ñöôïc hieån thò khi xaùc nhaän.
b.Goïi chöông trình:
+Nhaán phím PROG cho ñeán khi thoâng soá RCL hieån thò
+Duøng nuùt
vaën qua traùi phaûi goïi vò trí chöông trình maø chuùng ta mong muoán.Neáu coù
daáu “+” thì chöông trình ñaõ ñöôïc khoùa baûo veä
+Nhaán phím START , Program Recall…ñöôïc hieån thò ñeå xaùc nhaän, döõ lieäu ly taâm nôi
chöông trình ñöôïc löïa choïn seõ hieån thò.
c.Khoùa ,môû baûo veä cho chöông trình(Write protection):
Chöông trình coù theå ñöôïc baûo veä ñeå choáng laïi söï thay ñoåi hoaëc söï ñònh nghóa laïi,söï baûo veä
chöông trình coù hieäu löïc hay khoâng hieäu löïc nhö sau:
+Goïi chöông trình (coi caùch goïi ôû treân).
+Nhaán phím PROG thoâng soá RCL hieån thò.
+Nhaán vaø giöõ phím PROG trong 8 giaây,sau 8 giaây Set Protection =1- (cho ví duï) hieån
thò treân maøn hình.
+Duøng nuùt
vaën ñeå caøi ñaët “+” hoaëc “-”
“+” = chöông trình coù khoùa baûo veä.
“-” = chöông trình khoâng coù khoùa baûo veä.
+Nhaán phím START ñeå löu giöõ nhöõng caøi ñaët.
d. Chöông trình lieân keát (Link program):
Duøng ñeå lieân keát nhieàu söï ñieàu haønh ly taâm laïi vôùi nhau chöông trình lieân keát coù hieäu löïc
hoaëc khoâng hieäu löïc khi Rotor ñang ñöùng nhö sau:
+Nhaán vaø giöõ phím PROG trong 8 giaây,sau 8 giaây , ***Machine Menu*** xuaát hieän treân
maøn hình.
+Nhaán phím PROG thöôøng caàn thieát cho ñeán khi  Setting hieån thò treân maøn hình.
+Nhaán phím START , SOUND/BELL = OFF/ON hieån thò
+Nhaán phím PROG thöôøng caàn thieát cho ñeán khi Multi programs = off/on hieån thò treân maøn
hình.
+Duøng nuùt
vaën ñeå caøi ñaët off hoaëc on
Off = chöông trình lieân keát khoâng coù hieäu löïc.
on = chöông trình lieân keát coù hieäu löïc.
+Nhaán phím START ñeå löu giöõ nhöõng caøi ñaët Store Seting… is hieån thò xaùc nhaân nhö sau
Setting.
+Nhaán phím OPEN/STOP thoaùt khoûi “Setting Menu” hoaëc nhaán phím OPEN/STOP 2 laàn
lieân tieáp ñeå thoaùt khoûi “Machine Menu”.
e. lieân keát Chöông trình hoaëc thay ñoåi moät Chöông trình lieân keát :
Chöông trình lieân keát coù 25 vò trí ñeå löu tröõ töø A…Z tröø vò trí J. Moãi chöông trình coù theå bao
goàm khoâng nhieàu hôn 20 chöông trình con, khoâng coù chöông trình chaïy lieân tuïc trong
chöông trình lieân keát, khoâng coù tham soá cuûa chöông trình rieâng naøo ñöôïc ñònh nghóa trong
chöông trình lieân keát chæ ñöôïc thay ñoåi trong vò trí cuaû chöông trình ñoù, phím TIME coù theå

ñöôïc söû duïng trong söï ñieàu haønh ly taâm goïi leân toång giôø chaïy cuûa 1 chöông trình lieân keát(ví
duï: ∑ = 00:05:30) vaø thôøi gian chaïy cuûa chöông trình chaïy hieän haønh (Ví duï: t B.02 =
00:01:00).
+Nhaán phím PROG laëp laïi cho ñeán khi tham soá EDIT A…Z hieån thò
+Duøng nuùt
vaën ñeå ñieàu chænh vò trí chöông trình chaïy ôû ñaâu, nôi maø chöông trình lieân
keát ñöôïc löu tröõ.
+Nhaán phím START vò trí cuûa chöông trình lieân keát vaø chöông trình lieân keát ñaàu tieân seõ
hieån thò (Ví duï: EDIT B.01 = 01).
+Duøng nuùt
vaën ñeå ñieàu chænh caøi ñaët chöông trình ñaàu tieân cuûa chöông trình lieân keát.
+Nhaán phím PROG chöông trình keá tieáp cuûa chöông trình lieân keát seõ hieån thò (Ví duï: EDIT
B.02 = END).
+Duøng nuùt
vaën ñeå ñieàu chænh caøi ñaët chöông trình keá tieáp cuûa chöông trình lieân keát.
+Nhaán phím PROG chöông trình keá tieáp cuûa chöông trình lieân keát seõ hieån thò (Ví duï: EDIT
B.03 = END).
+Laëp laïi nhö 2 böôùc treân cho ñeán khi taát caû chöông trình ñeàu ñöôïc caøi ñaët theo yù muoán.
+ Vaën nuùt
ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà cho ñeán END hieån thò, chöông trình lieân keát bao
goàm 20 chöông trình , END khoâng theå caøi ñaët sau chöông trình thöù 20.
+Nhaán phím START Khi STO B (cho ví duï) xuaát hieän.
+Nhaán phím START löu tröõ chöông trình lieân keát, xaùc nhaän ,Multi program Store… seõ
hieån thò.
f. Goïi moät Chöông trình lieân keát :
+Nhaán phím PROG laëp laïi cho ñeán khi tham soá RCL A…Z ñöôïc hieån thò.
+Duøng nuùt
vaën ñeå ñeán vò trí chöông trình caàn chaïy.
+Nhaán phím START Multi program Recall… hieån thò ñeå xaùc nhaän.Döõ lieäu ly taâm cuûa
chöông trình con ñaàu tieân cuûa chöông trình lieân keát seõ hieån thò.

II.VAÄN HAØNH
 LY TAÂM MAÃU VÔÙI THÔØI GIAN CHOÏN TRÖÔÙC
85. Keát noái thieát bò vôùi nguoàn ñieän 220V/50Hz
86. Baät coâng taéc nguoàn sang vò trí I.
87. Ñaët maãu vaøo trong buoàng ly taâm, löôïng maãu cho vaøo oáng ly taâm phaûi baèng nhau, vaø ñöôïc
ñaët ñoái xöùng nhau , ñaäy naép maùy ly taâm laïi.
88. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho quaù trình ly taâm ( bao goàm toác ñoä, thôøi gian …) hoaëc choïn moät
chöông trình ñôn hay moät chöông trình lieân keát ñaõ caøi saün trong maùy.
89. Nhaán phím START, ñeøn treân phím START, maùy seõ hoaït ñoäng vôùi caùc giaù trò vöøa choïn.
90. Trong khi maùy ñang vaän haønh muoán ngöøng nhaán phím STOP/OPEN.
 LY TAÂM MAÃU LIEÂN TUÏC (Khoâng choïn thôøi gian)
57. Choïn “” cho menu thôøi gian, caøi ñaët caùc thoâng soá khaùc cho maùy töông töï nhö treân.
58. Nhaán phím START ñeå baét ñaàu quaù trình ly taâm.
59. Maùy seõ töï ñeám thôøi gian cuûa quaù trình ly taâm vaø hieån thò treân maøn hình.
60. Nhaán phím STOP/OPEN khi muoán ngöøng chöông trình.

 LY TAÂM MAÃU NHANH (Short-time)
43. Caøi ñaët caùc thoâng soá cho maùy töông töï nhö caùc phöông phaùp treân.
44. Nhaán vaø giöõ phím START quaù trình ly taâm seõ baét ñaàu, maøn hình hieån thò caùc thoâng soá: toác
ñoä, thôøi gian ly taâm…
45. Quaù trình ly taâm keát thuùc khi thaû phím START vaø toác ñoä rotor seõ giaûm daàn vaø ngöøng haún.

III.KHUYEÁN CAÙO


Luoân veä sinh ñònh kyø vaø giöõ maùy luoân saïch seõ vaø khoâ raùo



Thao taùc treân maùy phaûi nheï nhaøng caån thaän.



Ñieän aùp caáp cho maùy phaûi luoân oån ñònh.



Khoâng töï yù thaùo môû maùy khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa nhaø cung caáp.



Moïi tröôøng hôïp rôi rôùt hoaëc beå vôû veà cô hoïc khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh
GHI CHUÙ:
+ Môû naép maùy ly taâm khi khoâng coù ñieän aùp
Duøng que naâng nheï khoaù môû naép vaø xoay nuùm môû naép maùy ly taâm sang beân phaûi nhö hình
veõ

+ Ñoùng, môû naép maùy ly taâm khi coù ñieän aùp
- MÔÛ : Baám phím STOP/OPEN naép seõ môû khoùa vaø ñeøn beân traùi cuøa phím seõ saùng.
- ÑOÙNG : Nheï nhaøng keùo naép maùy xuoáng gaàn sau ñoù ñaët tay phía tröôùc naép aán xuoáng
seõ taùc ñoäng leân moâtor khoùa naép, khi ñoù ñeøn beân traùi cuûa phím STOP/OPEN seõ saùng leân.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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XX.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ:

 Đặt thiết bị nơi cân bằng, vững chắc, khoảng không quanh máy tối thiểu 30cm.
 Điện áp sử dụng phải ổn định tại 220V/ 50Hz
 Không đặt thiết bị nơi gần nguồn nhiệt và từ trường cao như: lò nung, motor . . .
XXI. BẢNG ĐIỀU KHIỂN:

1. Các biểu tượng báo hiệu:
Biểu tượng báo nắp máy ly tâm đang mở.
Biểu tượng báo nắp máy ly tâm đang đóng.
Biểu tượng báo khi roto bắt đầu quay.
31. Các phím chức năng:
Tăng giảm, cài đặt giá trị tốc độ quay đang hiển thị.
Tăng giảm, cài đặt giá trị thời gian đang hiển thị.
Phím chọn các thông số cần cài đặt.
Phím chuyển đổi giữa lực ly tâm >RCF< và số vịng quay RPM hiển thị trên màn
hình.

Phím khởi động máy, chạy ly tâm mẫu nhanh khi nhấn giữ.
Phím dừng máy, khẩn cấp khi nhấn liên tục 2 lần, bấm mở nắp khi dừng máy.
XXII. CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ:
3. Cài đặt tốc độ ly tâm:

 Sử dụng phím  bên màn hình hiển thị tốc độ, cài đặt tốc độ ly tâm mong muốn.
4. Cài đặt thời gian ly tâm:

 Sử dụng phím  bên màn hình hiển thị thời gian, cài đặt thời gian ly tâm mong
muốn. Trong trường hợp chạy ở chế độ liên tục (không tính thời gian) chọn “- -: -- ”.
 Nhấn phím STOP/OPEN lưu giá trị cài đặt.
XXIII. VẬN HÀNH:
 LY TÂM MẪU VỚI THỜI GIAN CHỌN TRƯỚC:
91. Kết nối thiết bị với nguồn điện 220V/50Hz
92. Bật công tắc nguồn sang vị trí I.
93. Đặt mẫu vào trong buồng ly tâm, lượng mẫu cho vào ống ly tâm phải bằng nhau, và
được đặt đối xứng nhau , đậy nắp máy ly tâm lại.
94. Cài đặt các thông số cho quá trình ly tâm ( bao gồm tốc độ, thời gian …).
95. Nhấn phím START/IMPULS để bắt đầu quá trình quay ly tâm. Tốc độ của máy sẽ tăng
dần (thời gian máy tăng đến tốc độ cài đặt tùy theo thời gian đã chọn). Máy sẽ đếm
ngược thời gian đã cài đặt về 0 và giảm dần tốc độ cho đến khi rotor ngừng hẳn.
96. Trong khi máy đang vận hành muốn ngừng nhấn phím STOP/OPEN.
 LY TÂM MẪU LIÊN TỤC (Không chọn thời gian):
61.
62.
63.
64.

Trên màn hình hiển thị thời gian sử dụng phím  chọn “ - - : - -”.
Nhấn phím START/IMPULS để bắt đầu quá trình ly tâm.
Thiết bị sẽ vận hành ở chế độ liên tục.
Nhấn phím STOP/OPEN khi muốn ngừng chương trình.

 LY TÂM MẪU NHANH:
46. Cài đặt các thông số cho máy tương tự như các phương pháp trên.
47. Nhấn và giữ phím START/IMPULS quá trình ly tâm sẽ bắt đầu, màn hình hiển thị các
thông số: tốc độ, thời gian ly tâm.
48. Quá trình ly tâm kết thúc khi thả phím START/IMPULS và tốc độ rotor sẽ giảm dần và
ngừng hẳn.
XXIV.KHUYẾN CÁO:
 Luôn vệ sinh định kỳ và giữ máy luôn sạch sẽ và khô ráo.
 Thao tác trên máy phải nhẹ nhàng cẩn thận.
 Điện áp cấp cho máy phải luôn ổn định.
 Không tự ý tháo mở máy khi không có sự đồng ý của nhà cung cấp.
 Mọi trường hợp rơi rớt hoặc bể vỡ về cơ học không nằm trong điều kiện bảo hành.

