Gi?i thi?u v? h? th?ng phun s??ng làm mát
Vi?t b?i Administrator

Phun s??ng là m?t gi?i pháp ?i?u hòa làm l?ng b?i, thanh l?c không khí, t?ng ?? ?m, gi?m nhi?t ?? môi tr??ng xung quanh t? 5 - 10o C.
Th??ng ???c l?p ? các quán bia, quán cafe, nhà x??ng, sân v??n … .Ngoài m?c ?ích gi?i nhi?t làm mát trong nh?ng ngày hè, còn có tác d?ng ti?p
th?, qu?ng cáo hi?u qu? vì làn h?i s??ng bay l? m? r?t b?t m?t, gây s? chú ý. M?t h? th?ng phun s??ng bao g?m nh?ng thành ph?n chính là: Máy
b?m t?ng áp l?c n??c (còn ???c g?i là máy phun s??ng), bec phun, dây d?n n??c, b? l?c n??c.

1. Máy phun s??ng
Máy phun s??ng là m?t lo?i máy b?m t?ng áp l?c n??c lên ??n hàng tr?m psi. Tùy t?ng lo?i máy, do các hãng s?n xu?t khác nhau mà công
su?t kho?ng t? 80 psi ??n 1000 psi.

Hình 1: Máy phun s??ng ALASKA LS - 705

Các máy có công su?t nh? trên ??u ??m b?o t?o ra ???c hi?u ?ng phun s??ng khi ??u ra ???c l?p bec phun. Máy có áp su?t cao thì phun
càng t?i và càng xa, tuy nhiên kèm theo ?ó, ngoài chi phí c?a máy ??t, các ph? ki?n, dây d?n ?i kèm theo ph?i có ch?t l??ng ph?i r?t t?t. D?n ??n
chi phí ??u t? cho toàn h? th?ng t?ng lên. Ngoài ra ?? t?i và xa còn ph? thu?c r?t nhi?u và cách ch?n lo?i bec và ch?t l??ng c?a bec phun.
Phòng V?t lý ?i?n t? qua nghiêm c?u ?ã ch? t?o ra 3 lo?i máy phun s??ng có model PSI-150, máy PSI - 300 và máy PSI-500. V?i 3 lo?i máy
này ?? ?? l?p các h? th?ng có quy mô t? vài ch?c bec ??n hàng tr?m bec phun.

Hình 2: Máy phun s??ng PSI-300
Thông s?

Model PSI - 150 Model PSI - 300 Model PSI - 500

Áp l?c phun
150
(psi)
S? bec t?i ?a
25
(Bec)
L?u l??n n??c
1
(lit / phut)
Công su?t ?i?n
90
(W)
?i?n áp
220 V/ 50 Hz
Tr?ng l??ng (kg)
5
Kích th??c
220/130/190
(dài/cao/sâu)
B?o Hành
12 tháng

300

500

60

120

3.6

6.5

130

180w

220 V/ 50Hz
7
250/130/190

220 V/ 50Hz
17
300/180/260

12 tháng

12 tháng
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Hình3: Máy Phun s??ng model PSI-150

Hình 4: Máy Phun s??ng model PSI-500

2. Bec phun
Nói v? bec phun thì có r?t nhi?u lo?i khác nhau, do nhi?u hãng s?n xu?t, ???c chia làm 2 ch?ng lo?i là bec cao và bec lùn, m?i ch?ng lo?i l?i
chia làm các lo?i bec 1, 2, 3 v?i ?? phun t?i khác nhau.

Hình 5 : Bec Phun cao.

Hình 6 : Bec phun lùn

Ch? Lo?i Kt LL n
ng bec l? ( ??c (
lo?i
m ml/m
bec
m) in)
Bec Bec s?
cao
1
Bec s?
2
Béc s?
3
Bec Bec s?
lùn
1
Bec s?
2
Bec s?
3

V? trí l?p ??t

0.15 20-46 L?p trong nhà, ?? cao >
2m, phun r?t t?i.
0.2 49-89 L?p ngoài m?t mái nhà,
tr??c c?a ra vào
0.3 80-145 L?p ngoài tr?i, l?p t?i v?
trí c?ng
0.2 35-60 L?p trong nhà ?? cao >
3m, phun t?i
0.25 70 - L?p ngoài m?t mái nhà,
100
tr??c c?a ra vào
0.35 120 - L?p ngoài tr?i, l?p t?i v?
170 trí c?ng, t??i cây, t??i hoa
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lan.

M?i m?t lo?i Bec l?p ??t ??u có ?u ?i?m riêng, n?u l?p Bec phun nh? thì thu?n l?i cho th?i ti?t nhi?t ?? d??i 350C không gây ?m ??t. Tuy
nhiên khi nhi?t ?? t?ng lên kho?ng 37 – 390C thì các Bec s? 2, 3 l?i phát huy tác d?ng vì l??ng s??ng phun ra l?n h?n. Vì v?y khi l?p phun s??ng
c?n có các kinh nghi?m l?p và ???c thi?t k? sao cho h? th?ng ??t hi?u qu? cao nh?t.

3. Dây d?n :
Dây d?n c?ng có r?t nhi?u lo?i dây v?i ch?t l??ng khác nhau, dây dùng cho h? th?ng phun s??ng th??ng có kích c? ???ng ?ng là ?6, ?8, ?10.
Tr??c ?ây khi ch?a s?n xu?t ???c các lo?i dây nh?a PE có ch?t l??ng t?t, thì l?p ??t phun s??ng ch? y?u b?ng dây ??ng, lo?i dây này ch?u ???c
áp l?c cao, không b? ?n mòn, d? ??nh v? trí vòi phun nh?ng l?i khó kh?n khi l?p ??t, và t?c nhiên giá thành c?ng cao h?n r?t nhi?u.

Hình 7 : Dây d?n PE
V? lo?i dây nh?a PE d? th?y ???c bán th? tr??ng v?i nhi?u lo?i có ch?t l??ng và màu s?c khác nhau. ?ó là dây ??, dây xanh, dây tr?ng, dây ?en
c?ng và dây ?en m?m...
- Dây ??, xanh, tr?ng m?m trên th? tr??ng th??ng ???c bán v?i giá 6000/m, lo?i dây này m?m d?o, d? l?p ??t, nh?ng khi l?p ra ngoài tr?i v?i
th?i ti?t kh?c nhi?t thì l?i không ??m b?o vì khi ánh sáng ?i qua, bên trong lòng ?ng d? m?c rêu, d? b? oxy hóa làm cho dây b? n? v? sau m?t th?i
gian s? d?ng. Lo?i dây này ch? thích h?p l?p trong nhà.
- Dây ?en c?ng và dây ?en m?m thì ch?t l??ng nh? nhau, ?? b?n cao, không b? oxi hóa, thích h?p v?i l?p ??t ngoài tr?i. Trên th? tr??ng dây
d?n ?en c?ng th??ng ???c bán v?i giá 8.000 VN?/m, dây m?m 9.000 VN?/m. Dây d?n ?en m?m d? thi công, l?p ??t h?n.

4. B? l?c
Trong m?t h? th?ng phun s??ng thì b? l?c n??c là r?t quan tr?ng, bec phun nêu không r?t d? b? t?t, vì ???ng kính l? béc r?t nh? ch? d??i
0.5mm.
Th??ng n?u ngu?n n??c s?ch thì kho?ng 3 tháng s? d?ng thay lõi l?c m?t l?n (giá t? 30.000 – 45.000 VN? tùy t?ng lo?i). N?u ngu?n n??c có
nhi?u c?n b?n thì lõi l?c nên ???c thay ho?c c? r?a th??ng xuyên. Ngoài ra ??u vào c?a b? l?c th??ng ???c g?n m?t van khóa n??c ???c ?i?u
khi?n b?ng ?i?n ho?c b?ng tay ?? tránh ???c hi?n t??ng nh? gi?t ??u phun khi t?t máy b?m n?u ngu?n n??c ???c ??t cao h?n bec phun.

Hình 8 : b? l?c n??c
Ngoài ra v?i các ngu?n n??c b? nhi?m m?t l??ng l?n ch?t canxi thì nên l?p kèm theo b? l?c canxi phía sau b? l?c thô ?? ??m b?o bec phun
không b? t?c trong quá trình s? d?ng.
5. Máy làm l?nh n??c
D??i nhi?t ?? cao ngoài tr?i các thi?t b? ch?a n??c và d?n n??c h?p th? nhi?t m?nh gây ra hi?n t??ng nóng ngu?n n??c. Vì v?y c?n làm mát
ngu?n n??c này ?? cung c?p cho h? th?ng phun s??ng giúp t?ng hi?u qu? làm mát. Hi?n nay, ?? làm mát n??c th??ng dùng 2 ph??ng pháp làm
l?nh b?ng Block (gi?ng t? l?nh, cây n??c nóng l?nh) và ph??ng pháp làm l?nh b?ng chíp l?nh. D?a vào 2 nguyên lý này chúng tôi ?ã ch? t?o
thành công 3 thi?t b? làm mát n??c v?i các model là KT - 01, KV - 01 và KV - 03 có công su?t làm l?nh n??c khác nhau giúp t?ng hi?u qu? làm
mát ?áng k? cho h? th?ng phun s??ng.

3 / 4

Gi?i thi?u v? h? th?ng phun s??ng làm mát
Vi?t b?i Administrator

Hình 9: thi?t b? làm l?nh n??c
V? linh ki?n thì m?t thành ph?n khác c?ng quan tr?ng, ?ó là khóa n??c ?? phân chia ?i?u khi?n phun s??ng theo t?ng khu v?c.

Hình 10: Khóa n??c
Tóm l?i: h? th?ng phun s??ng g?m 4 thành ph?n chính là máy b?m, bec phun, dây d?n và b? l?c. Khi l?p ??t h?n th?ng c?n l?a ch?n các lo?i
linh ki?n phù h?p ?? h? th?ng ho?t ??ng ?n ??nh và hi?u qu? nh?t.

Ghi chú: 1psi = 0,07kg/cm2 = 0,069 bar.
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