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NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Nguyên lý hoạt động của thiết bị Scale Clean áp theo định luật Lorentz: Dưới tác dụng
của điện trường và từ trường lên các phần tử gây ra cấu cặn, làm cho các phần tử này mất khả
năng bám dính trên thành ống, tồn tại dưới dạng các chất tan, lơ lửng trong nước.
Máy Scale Clean tạo ra dạng sóng hoạt động
trong dãy tần số từ 1000-2000 Hz với tần suất 20
lần một giây.

Năng lượng phát ra từ cuộn dây làm cho các ion
kết tủa hoặc kết hợp với nhau dưới dạng chất tan.

Dạng sóng này gây ra sự nhiễu loạn bên trong
phân tử nước và trao đổi ion ở các nguyên tử
khoáng chất các chất tan, lơ lửng trong nước.

Nước đầu vào có chứa
canxi cacbonat, đây là
chất chủ yếu gây ra lớp
cáu bám dạng vôi.

Tinh thể không thể dính
vào bất kỳ bề mặt và
không kết tủa bên ngoài
thành cáu cứng.

Từ trường sinh ra sẽ
phá vỡ tần số cộng
hưởng của các phân tử
canxi cacbonat làm cho
chúng mất đi tính chất
bám dính.

SCALE CLEAN
MF SERIES
Cuộn dây Scale Clean quấn bên ngoài
đường ống trên đường nước cấp vào.

Cáp tín hiệu cung cấp dãy tần số từ hộp
điều khiển trên máy chính.
Các phân tử canxi làm tan đi lớp cáu
hiện tại và không bao giờ bám lại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model
Điện áp cấp
Điện áp làm việc
Công suất

MF-1

MF-2

110/240VAC 110/240VAC

MF-3

MF-4

MF-5

110/240VAC 110/240VAC 110/240VAC

12VDC

12VDC

12VDC

12VDC

12VDC

21W

35W

55W

70W

90W
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