บริษัท แอร์ โฟลว์ (ประเทศไทย) จํากัด
209/179 ซอยงามวงศ์ วาน (พงษ์ เพชรพัฒนา) แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี กรุงเทพฯ
โทร. - - - แฟกซ์ - -

คู่มอื การติดตัง และดูแลรักษา AIR BLOWER “AIRFLOW”
การติดตัง
1. ควรติดตังเป่ าลมให้บริ เวณทีสะอาดและปราศจากฝุ่น และมีพืนทีพอเพียงในการซ่ อมบํารุ งรักษาเครื องเป่ าลม
2. เครื องเป่ าลมควรถูกติดตังในพืนทีทีมีอุณหภูมิหอ้ ง ไม่เกิน 40 องศาเซลเซี ยส
3. กรณี ติดตังอย่างถาวร ควรมีการทําฐานคอนกรี ต เพือรองรับตัวเครื องเป่ าลม
การเดินท่ อ
1. การเดินท่อทังทางด้านส่ งและเป่ าควรมีขนาดใหญ่เพียงพอ เพือรองรับปริ มาณลมทีมากทีสุ ด
2. ควรใช้ขอ้ ต่อ และท่อทีเป็ นเหล็กในการเดินท่อต่อกับเครื องเป่ าลม
3. ควรติดตังข้อต่อยืดหยุน่ Flexible joint กับตัวเครื องเป่ าลม และหลีกเลียงการใช้ท่อทางเดิน และข้อต่อทีไม่เหมาะสมกับ
ขนาดเครื องเป่ าลม
4. ควรมีการทําความสะอาดท่อทางเดินของลมก่อนติดตังกับตัวเครื องเป่ าลม
5. ควรติดตังวาล์วกันกลับทีท่อทางส่ งของเครื องเป่ าลม เพือป้ องกันการตีกลับของลม
การต่ อไฟ
1. มอเตอร์ ควรมีระบบ OVERLOAD PROTECTION
2. ขณะติดตังเครื องควรตรวจสอบทิศทางการหมุนของมอเตอร์ และเครื องเป่ าลม
การตรวจสอบเครืองเป่ าลมก่ อนเริ มต้ นทํางาน
1. ตรวจสอบเครื องเป่ าลมว่ามีสิงสกปรกหรื ออุดตันก่อนการเริ มต้นทํางานของเครื องเป่ าลม
2. ตรวจสอบท่อทางเดินของเครื องเป่ าลมว่าปราศจากสิงอุดตัน

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตรวจสอบข้อต่อของท่อทางเดินว่าอยูใ่ นสภาพทีสมบูรณ์
ตรวจสอบวาล์วอยูใ่ นตําแหน่งเปิ ด

ตรวจสอบสายไฟอยูใ่ นสภาพทีสมบูรณ์
ตรวจสอบมูเล่ของมอเตอร์ และเครื องเป่ าลมอยูใ่ นตําแหน่ งทีถูกต้องและเหมาะสม
ตรวจสอบสภาพสายพานว่าอยูใ่ นสภาพทีดีและพร้อมใช้งาน
ตรวจสอบสภาพของสายพานหลังจากใช้งานครังแรกเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ว่าควรมีการปรับความตึง-หย่อนของสายพาน
เพือความเหมาะสม
9. ตรวจสอบทิศทางการหมุนของเครื องเป่ าลมว่าถูกต้อง
10. ตรวจสอบการทํางานของ Safety valve เมือแรงดันเกินกว่าปกติ 1.1-1.5 เท่า
11. ตรวจสอบจารบี โดยการอัดจารบีทุก 1 เดือน (สําหรับรุ่ น AB-20 ถึง AB-32)
12. ตรวจสอบระดับนํามันอย่างสมําเสมอ เมือเครื องเป่ าลมไม่ได้ทาํ งาน ระดับนํามันควรจะอยูก่ ึงกลางของระดับวัดนํามัน

13. การเปลียนถ่ายนํามันควรเปลียนทุกๆ 3 เดือน นํามันทีเหมาะคือ Castrol Hypoy B 90 มาตรฐาน GL5
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การดูแลบํารุงรั กษารายวัน
1. ตรวจสอบสภาพวาล์ว
2. ตรวจสอบระดับนํามัน
3. ตรวจสอบแรงดันด้านส่ ง
4. ตรวจสอบกระแสไฟมอเตอร์
5. ตรวจสอบระดับเสี ยงทีผิดปกติ
6. ตรวจสอบการสันสะเทือนทีผิดปกติ
การดูแลบํารุงรั กษาทุกๆ 3 เดือน
1. ตรวจสอบการทํางาน Safety valve
2. ตรวจสอบข้อต่อทางเดินของท่อ
3. ตรวจสอบสภาพสายพาน
4. ตรวจสอบการทํางานของ เกียร์ และลูกปื น
5. เปลียนนํามัน
6. ตรวจสอบสภาพวาล์ว
การดูแลบํารุงรั กษารายปี
1. เปลียนสายพาน
2. ทําความสะอาดท่อส่ งและท่อดูด
การดูแลบํารุงรั กษาทุกๆ 2 ปี
1. เปลียนลูกปื นและซี ลนํามัน
2. ทําความสะอาดเสื อเครื องเป่ าลม
การดูแลรักษาทุกๆ 4 ปี
1. เปลียนเกียร์
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TROUBLE SHOOTING
ปัญหา

เครืองเป่ าลมไม่ หมุน

ลมขาด

เสี ยงดังหรื อสั นสะเทือนผิดปกติ

นํามันรัว

สาเหตุ

การแก้ ปัญหา

- โรเตอร์ สกปรก เพราะสนิทหรื อสิ งสกปรกอุด
ตัน
- สายพานชํารุ ด
- มอเตอร์ ชาํ รุ ด

- ทําความสะอาดโรเตอร์
- ปรับสภาพสายพานหรื อเปลียน
สายพาน
- ตรวจสอบหรื อแก้ไขซ่ อมมอเตอร์

- ท่อรัว
- Safety valve รัวหรื อชํารุ ด
- สายพานชํารุ ด

- ซ่ อมรอยรัว
- ซ่ อมหรื อเปลียน Safety vale
- ซ่ อมหรื อเปลียนสายพาน

- สายพานชํารุ ด
- นํามันไม่พอเพียง
- สิ งสกปรกในตัวเครื องเป่ าลม
- เกียร์ ฉีดขาด
- ลูกปื นฉี ดขาด
- Safety valve รัวหรื อชํารุ ด

- ซ่ อมหรื อเปลียนสายพาน
- เติมนํามัน
- ทําความสะอาดตัวเครื องเป่ าลม
- ซ่ อมหรื อเปลียนเกียร์
- ซ่ อมหรื อเปลียนลูกปื น
- ซ่ อมหรื อเปลียน Safety valve

- เติมนํามันมากเกินไป
- ซี ลนํามันชํารุ ด
- ช่องระบายนํามัน และระดับนํามันรัว

- ลดปริ มาณนํามัน
- เปลียนซี ลนํามัน
- ซ่ อมช่องระบายนํามัน และระดับดู
นํามัน

