
Máy phun FLUX - UNIT MED 2
Máy phun FLUX và hợp kim trung gian dạng bột và 
dạng hạt

Giới thiệu chung 

Thiết bị phun flux hoặc hợp kim trung gian dạng bột vào trong lò nấu hoặc ủ Trung tâm và giúp phun chất làm sạch 
tường lò như Aluxal 3000 xuống dưới đáy lò để loại bỏ bã, Corundum và các hợp chất khác được hình thành trong thời 
gian nấu và ủ của hợp kim nhôm.
Nên dùng khí khô hoặc khí trơ để bơm bột Flux. Chi nên dùng Không khí khô trong quá trình nấu chảy kim loại. 
(KHÔNG ĐƯỢC PHUN VÀO TRONG KIM LOẠI NÓNG CHẢY khí thường- nguy cơ cháy nổ do độ ẩm).Khí Nitrogen 
hoặc argon có thể được sử dụng để phun flux vào bên trong kim loại nóng chảy.

Mô tả
Được thiết kế bằng Tanh thép nối với ống cáo su và kim loại nhẹ giúp vận hành thuận tiện và hiệu quả để phun flux vào 
kim loại cần xử lý.
Thiết bị này phù hợp với lò nấu và ủ trung bình từ 2 - 20 tấn. Các chất Flux làm sạch tường lò được đưa vào thiết bị để 
tăng tính hiệu quả trong việc làm sạch tường lò, giảm hiện tượng Corundum. Liều lượng flux được ước tính theo lượng 
kim loại lỏng và tỷ lệ liệu đưa vào. Nhiệt độ xử lý phạm vi 650 đến 750oC.
Ống kim loại nối dài không bao gồm và phải đăt hàng theo chiều dài yêu cầu.

Thông số kỹ Thuật INJECTION UNIT MED 2 
Van điều khiển phun bằng tay 

Ông cao su linh hoạt 
(KT: 16x30x3000 mm.) 

Dung tích Tanh 24 litres 
Van giảm áp 

Van khí nén (start/stop) 

Bánh xe tiện di chuyển 

Phễu nạp với lưới lọc 

Lưu lượng 
Lưu lượng khí tối thiểu 
Áp xuất tối đa 
Trọng lượng 25 kg 
Cao 900 mm 
Đường kính 500 mm 

• Thiết bị được vận hành bởi nút bấm Start/
Stop

• Dễ dàng di chuyển với bánh xe

• Hướng dẫn vận hành

• Giấy  chứng nhận: CE
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