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คูมือการใชงาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานไดตัดสินใจซื้อเคร่ืองแฮ็กโกะรุน FX-780 N2 Generator นี้  โปรดอานคูมือ

ฉบับนี้กอนการใชงานเครื่อง FX-780 นี้  ใหเก็บรักษาคูมือนี้ไวในที่สะดวกสําหรับการใชอางอิง 

Instruction Manual 

1.  รายการชิ้นสวนในหนึ่งกลองและชื่อชิ้นสวน 

N2 GENERATOR 

* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา 

ชื่อชิ้นสวน 

โปรดตรวจเช็คเพื่อความแนใจวารายการทั้งหมดดังขางลางไดบรรจุไวในกลอง 



2.  รายละเอียดทางเทคนิค 
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ชื่อ 
รุนผลิตภัณฑ 
ความดันลมที่จาย 
ความเขมขนของ N2 
ที่ผลิตได 

ปริมาณของ N2 
ที่ผลิตได 
ขนาดภายนอก 
(ไมรวม sockets และ Valve) 
น้ําหนัก (ไมรวมช้ัน) 

แฮ็กโกะ FX-780 
FX-780-01 
0.3 ~ 0.7 เมกะปาสคาล 

99.9 % (สูงสุด) 

1.5 ลิตร/นาที (เมื่ออัดอากาศที่ 0.5 เมกะปาสคาลที่ 25 องศาเซลเซยีส 
(77 องศาฟาเรนไฮต) ความเขมขนของ N2 ที่ผลิตไดคือ 98%) 

73 (ก) x 282 (ส) x 71 (ย) มม. / 2.9 x 11.1 x 2.8 (นิ้ว) 

ประมาณ 1.5 กก. (3.3 ปอนด) 

3.  คูมือความปลอดภัย 

ขอควรระวัง 

เคร่ือง N2 Generator  นี้ใชเทคโนโลยีเมมเบรนในการผลิตกาซไนโตรเจนจากการอัดอากาศภายนอกเขามา 

• ขอควรระวังในการจัดการเคร่ือง 

• จับตองเคร่ืองดวยความระมัดระวัง หลีกเล่ียงการกระแทก ดังเชน การเคาะหรือการตก 

• หลีกเล่ียงการถูกความรอนหรือความเย็นอยางกะทันหัน 

• อยาถอดสวนประกอบหรือดัดแปลงตัวเคร่ือง 

• จัดเก็บเครื่องไวภายในอาคารหลีกเล่ียงสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงและชื้นจัด 

• ขอควรระวังสําหรับการใชเคร่ือง 

1. ปฏิบัติตามคูมือดังขางลางนี้เม่ือใชเคร่ืองกาซไนโตรเจนสามารถไลกาซออกซิเจนออกไป 

• ใชเคร่ืองในบริเวณท่ีระบายอากาศไดดี 

• ตรวจเช็คการร่ัวของทอจายกาซไนโตรเจนสมํ่าเสมอ 

2. แนใจวาไดดําเนินการตามขอตางๆ ดังตอไปนี้เม่ือติดต้ังเครื่องน้ี เน่ืองจากกาซไนโตรเจนที่มีความเขมขนสูงถูกปลอยออกจาก 

    เคร่ืองสูบริเวณโดยรอบ 

• ใหหางจากเปลวไฟและส่ิงไวไฟ 

• ระบายอากาศในบริเวณท่ีทํางานเมื่อใช 

3. เคร่ืองน้ีต้ังใจใหใชในการผลิตกาซไนโตรเจนที่มีความเขมขนสูงจากอากาศที่อัดตัวเทาน้ัน หามนําไปใชกับงานอื่นนอกเหนือจากท่ี 

    แจงไว 

! 

คําเตือน ขอควรระวัง และหมายเหตุถูกจัดวางไว ณ จุดวิกฤตตางๆ ในคูมือฉบับนี้  เพื่อชี้ใหผูปฏิบัติงานเอาใจใสถึงเรื่องท่ีมีนัยสําคัญ  

โดยไดกําหนดความหมายไวดังตอไปนี้  : 

คําเตือน :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกับ “คําเตือน” อาจเกิดผลลัพธถึงตายหรือไดรับบาดเจ็บรายแรง 

        ขอควรระวัง   :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกับ “ขอควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธกับพนักงานถึงไดรับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก  

                                ส่ิงที่เก่ียวของ ดังสองตัวอยางที่ใหไวขางลางนี้ 
    ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังดังตอไปนี้ เพ่ือความปลอดภัยของทาน 

! 

* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา 



4.  การใชงาน 
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1. การตอ 
โปรดดูผังวงจรดังขางลางสําหรับการตอ  การเร่ิมจายกาซไนโตรเจนโดยการเปดวาวล AIR IN เพือ่ใหอากาศที่ถกูอัดเขา

ในเคร่ือง N2 Generator (แฮ็กโกะ FX-780) 



2. ตัวอยางของการติดต้ังตอนแรกเริ่ม 
เมื่อแฮ็กโกะ FX-791 (N2 station) ถูกใชในการควบคุมอัตราการไหลของกาซไนโตรเจน อุปกรณทั้งหมดสามารถติดต้ัง

ดังแสดงไวในภาพขางลาง 

สําหรับสกรู M4 (4 ตัว) 
* ภาพดานหลังนี้มีไวเพื่อแจง 
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ใหทราบถึงวิธีการจับยึดเคร่ือง 
เขากับโตะทํางานดวยสกรู M4 

สกรูจับยึด 
M3 x 6 (2) 

สกรูจับยึด 
M3 x 6 (2) 

ภาพดานหนา ภาพดานหลัง 

* จับยึดชั้นไวกับแฮ็กโกะ FX-780  โดยใชสกรู M3 
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         ขอควรระวัง 
เมื่อใชแฮ็กโกะ  FX-791  ใหวางมันไวที่ชัน้บนและวางเครื่องบัดกรีแฮ็กโกะไวที่ชั้นลาง (พื้นที่แรเงาเฉียง)  แฮ็กโกะ FX-

791 และเคร่ืองบัดกรีแฮ็กโกะก็สามารถวางไวทางดานขวามือของแฮ็กโกะ FX-780 ไดเชนกัน  หากตัวเคร่ืองบัดกรีไมได

วางไวที่ชัน้ลาง แฮ็กโกะ FX-780 อาจไมสมดุลและลมคว่ําได  ดังนัน้ขอใหวางเคร่ืองบัดกรีไวที่ชั้นลางเสมอเมื่อใชงาน 
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         ขอควรระวัง 
เมื่อใชแฮ็กโกะ FX-791 แรงดันของแฮ็กโกะ FX-780 จะเพิ่มข้ึนเม่ือวาวลถูกปด  ใหปด compressed air IN valve ของ

แฮ็กโกะ FX-780 เพื่อที่จะปดการจายอากาศที่อัดตัวเขาไป  หาก flow rate control valve ยังคงปดเปนระยะเวลานาน

ขณะใชงาน 

3. การปรับแตงอัตราการไหล 
อัตราการไหลของกาซไนโตรเจนปรับแตงไดโดยผานทาง flow rate control valve  ดังแสดงในผังวงจร 

การตัดสินใจเลือกความเขมขนของกาซไนโตรเจนที่ผลิตได โดยแฮ็กโกะ FX-780 ข้ึนอยูกับความดันของอากาศที่อัดตัว

เขาไปและจํานวนปริมาณกาซไนโตรเจนทีจ่ายออกมา  โปรดดูตารางขางลางนี้สําหรับขอมูลละเอียด 

ปริมาณของกาซไนโตรเจน 

ที่จายออกมายังคงที ่

แรงดันของอากาศที่อัดตัว 

เขาไปยังคงที ่

แรงดันของอากาศที่อัดตัวเขาไปสูง 

แรงดันของอากาศที่อัดตัวเขาไปตํ่า 

กาซไนโตรเจนที่จายออกมามีจํานวนปริมาณตํ่า 

กาซไนโตรเจนที่จายออกมามีจํานวนปริมาณสูง 

สูง 

ตํ่า 

สูง 

ตํ่า 

 ความเขมขนของ N2 

การตัดสินใจเลือกแรงดันของอากาศที่อัดตัวเขาไปและจํานวนปริมาณของกาซไนโตรเจนที่จายออกมาเปนไปตามตาม

ตารางขีดความสามารถของแฮ็กโกะ FX-780 

4. สิ้นสุดการใชงาน 
ปด compressed air IN valve ของแฮ็กโกะ FX-780 

เปดวาวลดานที่จายกาซออกมา รวมถงึ flow rate control valve 

         ขอควรระวัง 
เมื่อเคร่ือง N2 Generator ไมไดถูกใชงานเปนระยะเวลานาน ใหหยุดการจายอากาศที่อัดตัวเขาไปในแฮ็กโกะ FX-780 

และใหเปดวาวลดานที่จายกาซออกมาไว 
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• อากาศท่ีอัดตัว 
1. ความตองการอากาศที่อัดตัวที่จายใหกบัแฮ็กโกะ FX-780 

แรงดันของอากาศที่อัดตัวทีจ่ายเขาไป 

จํานวนของอากาศที่อัดตัวทีต่องการใช 

อุณหภูมิของอากาศที่อัดตัว 

อุณหภูมิการทาํงานสูงสุด 

0.3 ~ 0.7 MPa 

10 ลิตร/นาท ีหรือมากกวา 

5 ~ 50°C (41 ~ 122°F) 

60°C (140°F) 

         ขอควรระวัง 
หากกาซไนโตรเจนไมจายออกมาถึงแมวาอากาศท่ีอัดตัวจะมีเพียงพอ อากาศที่อัดตัวอาจเจือปนดวยฝุนละอองหรือมีความชื้น ในกรณีนี้

ชิ้นสวนภายในของแฮ็กโกะ FX-780 ตองถูกเปล่ียนทดแทนโดยผูผลิต การเปล่ียนชิ้นสวนภายในก็จําตองกระทําหากจํานวนปริมาณของ

กาซไนโตรเจนที่จายออกมามีนอยหรือเปนศูนยเน่ืองจากการมีกาซหนึ่งชนิดในกาซที่กัดกรอนรุนแรงเจือปนตามที่กลาวถึงในหัวขอ 

“สภาพของอากาศท่ีอัดตัว” ดังขางบน 

2. สภาพของอากาศที่อัดตัว 

• สภาพแหงที่ความช้ืนสัมพทัธ 80% หรือตํ่ากวา 

ไสกรองอากาศ รูละเอียดของไสกรองไมควรเกิน 0.3 μm 

ไสกรองน้ํา รูละเอียดของไสกรองไมควรเกิน 0.01 μm 

อากาศที่ใชตองไมมีส่ิงเจือปนใดๆ ดังตอไปนี ้

• ไฮโดรคารบอน 

• กาซกัดกรอนใดๆ (กาซกรดรุนแรง ดังเชน ไฮโดรเจน ซัลไฟต, ซัลฟูริค แอซิด, ไฮโดรเจนคลอไรด และฟลูออรีน) 

• กาซดางรุนแรง (ดังเชน เอมนี, แอมโมเนยี และคลอติกโซดา) 

5.  แนวทางการแกไข 

• กาซไนโตรเจนไมจายออกมา ตรวจเช็ค อุปกรณทุกชิ้นตอถูกตองหรือไม ? 
ทวนสอบวาอากาศที่อัดตัวเขาไปในแฮ็กโกะ FX-780 เปน แกไข 
ไปตามผังวงจรแลวยัง 

ตรวจเช็ค มีฝุนหรือไสกรองอากาศสกปรกหรือไม ? 
ทําความสะอาดหรือเปล่ียนไสกรองที่สกปรกออก แกไข 

ตรวจเช็ค เรกกูเลเตอรและวาวลตางๆ ทํางานไดตามปกติหรือไม ? 
ซอมแซมหรือเปล่ียนวาวลทีผิ่ดปกติออก แกไข 

• ตรวจเช็คการทํางานของอุปกรณตางๆ วาปกติเชน แอรไดเออร  ไสกรองอากาศ  ไสกรองน้ํา  เรกกเูลเตอร และวาวล 

6.  การบํารุงรักษา 

     ตางๆ 
• ตรวจเช็คการร่ัวของทอตางๆ 
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8.  ตารางขีดความสามารถของแฮ็กโกะ FX-780 

7.  รายการชิ้นสวน 

กาซไนโตรเจนที่ผลิตได ลิตร/นาที ที่ 25°C (77°F) 

แรงดันอากาศท่ีใช ความเขมขนของ N2 (%) 

ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได 
ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได 
ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได 
ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได 
ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได 
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2.  รายละเอียดทางเทคนิค
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1.  รายการชิ้นส่วนในหนึ่งกล่องและชื่อชิ้นส่วน
 - 1 -
N2 GENERATOR
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ชื่อชิ้นส่วน
โปรดตรวจเช็คเพื่อความแน่ใจว่ารายการทั้งหมดดังข้างล่างได้บรรจุไว้ในกล่อง
ชื่อ
รุ่นผลิตภัณฑ์
ความดันลมที่จ่าย
ความเข้มข้นของ N2
ที่ผลิตได้
ที่ผลิตได้
ปริมาณของ N2
(ไม่รวม sockets และ Valve)
ขนาดภายนอก
น้ำหนัก (ไม่รวมชั้น)
ประมาณ 1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
73 (ก) x 282 (ส) x 71 (ย) มม. / 2.9 x 11.1 x 2.8 (นิ้ว)
(77 องศาฟาเรนไฮต์) ความเข้มข้นของ N2 ที่ผลิตได้คือ 98%)
1.5 ลิตร/นาที (เมื่ออัดอากาศที่ 0.5 เมกะปาสคาลที่ 25 องศาเซลเซียส
99.9 % (สูงสุด)
0.3 ~ 0.7 เมกะปาสคาล
FX-780-01
แฮ็กโกะ FX-780
!
คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุถูกจัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ถึงเรื่องที่มีนัยสำคัญ  โดยได้กำหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้  :
คำเตือน	:  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “คำเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
        ข้อควรระวัง   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์กับพนักงานถึงได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก่ 
                                สิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังสองตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างล่างนี้
    ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่าน
!
เครื่อง N2 Generator  นี้ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในการผลิตก๊าซไนโตรเจนจากการอัดอากาศภายนอกเข้ามา
ข้อควรระวังในการจัดการเครื่อง
จับต้องเครื่องด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระแทก ดังเช่น การเคาะหรือการตก
หลีกเลี่ยงการถูกความร้อนหรือความเย็นอย่างกะทันหัน
อย่าถอดส่วนประกอบหรือดัดแปลงตัวเครื่อง
จัดเก็บเครื่องไว้ภายในอาคารหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและชื้นจัด
ข้อควรระวังสำหรับการใช้เครื่อง
1. ปฏิบัติตามคู่มือดังข้างล่างนี้เมื่อใช้เครื่องก๊าซไนโตรเจนสามารถไล่ก๊าซอ๊อกซิเจนออกไป
ใช้เครื่องในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี
ตรวจเช็คการรั่วของท่อจ่ายก๊าซไนโตรเจนสม่ำเสมอ
2. แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อติดตั้งเครื่องนี้ เนื่องจากก๊าซไนโตรเจนที่มีความเข้มข้นสูงถูกปล่อยออกจาก
    เครื่องสู่บริเวณโดยรอบ
ให้ห่างจากเปลวไฟและสิ่งไวไฟ
ระบายอากาศในบริเวณที่ทำงานเมื่อใช้
3. เครื่องนี้ตั้งใจให้ใช้ในการผลิตก๊าซไนโตรเจนที่มีความเข้มข้นสูงจากอากาศที่อัดตัวเท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับงานอื่นนอกเหนือจากที่
    แจ้งไว้
ข้อควรระวัง
3.  คู่มือความปลอดภัย
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4.  การใช้งาน
1. การต่อ
โปรดดูผังวงจรดังข้างล่างสำหรับการต่อ  การเริ่มจ่ายก๊าซไนโตรเจนโดยการเปิดวาวล์ AIR IN เพื่อให้อากาศที่ถูกอัดเข้าในเครื่อง N2 Generator (แฮ็กโกะ FX-780)
* ภาพด้านหลังนี้มีไว้เพื่อแจ้ง
สำหรับสกรู M4 (4 ตัว)
2. ตัวอย่างของการติดตั้งตอนแรกเริ่ม
เมื่อแฮ็กโกะ FX-791 (N2 station) ถูกใช้ในการควบคุมอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถติดตั้งดังแสดงไว้ในภาพข้างล่าง
 - 4 -
ให้ทราบถึงวิธีการจับยึดเครื่อง
เข้ากับโต๊ะทำงานด้วยสกรู M4
M3 x 6 (2)
สกรูจับยึด
M3 x 6 (2)
สกรูจับยึด
ภาพด้านหลัง
ภาพด้านหน้า
* จับยึดชั้นไว้กับแฮ็กโกะ FX-780  โดยใช้สกรู M3
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         ข้อควรระวัง
เมื่อใช้แฮ็กโกะ  FX-791  ให้วางมันไว้ที่ชั้นบนและวางเครื่องบัดกรีแฮ็กโกะไว้ที่ชั้นล่าง (พื้นที่แรเงาเฉียง)  แฮ็กโกะ FX-791 และเครื่องบัดกรีแฮ็กโกะก็สามารถวางไว้ทางด้านขวามือของแฮ็กโกะ FX-780 ได้เช่นกัน  หากตัวเครื่องบัดกรีไม่ได้วางไว้ที่ชั้นล่าง แฮ็กโกะ FX-780 อาจไม่สมดุลและล้มคว่ำได้  ดังนั้นขอให้วางเครื่องบัดกรีไว้ที่ชั้นล่างเสมอเมื่อใช้งาน
         ข้อควรระวัง
เมื่อใช้แฮ็กโกะ FX-791 แรงดันของแฮ็กโกะ FX-780 จะเพิ่มขึ้นเมื่อวาวล์ถูกปิด  ให้ปิด compressed air IN valve ของแฮ็กโกะ FX-780 เพื่อที่จะปิดการจ่ายอากาศที่อัดตัวเข้าไป  หาก flow rate control valve ยังคงปิดเป็นระยะเวลานานขณะใช้งาน
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3. การปรับแต่งอัตราการไหล
อัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจนปรับแต่งได้โดยผ่านทาง flow rate control valve  ดังแสดงในผังวงจร
การตัดสินใจเลือกความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนที่ผลิตได้ โดยแฮ็กโกะ FX-780 ขึ้นอยู่กับความดันของอากาศที่อัดตัวเข้าไปและจำนวนปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่จ่ายออกมา  โปรดดูตารางข้างล่างนี้สำหรับข้อมูลละเอียด
ปริมาณของก๊าซไนโตรเจน
ที่จ่ายออกมายังคงที่
เข้าไปยังคงที่
แรงดันของอากาศที่อัดตัว
ก๊าซไนโตรเจนที่จ่ายออกมามีจำนวนปริมาณสูง
ก๊าซไนโตรเจนที่จ่ายออกมามีจำนวนปริมาณต่ำ
แรงดันของอากาศที่อัดตัวเข้าไปต่ำ
แรงดันของอากาศที่อัดตัวเข้าไปสูง
ต่ำ
สูง
ต่ำ
สูง

ความเข้มข้นของ N2
การตัดสินใจเลือกแรงดันของอากาศที่อัดตัวเข้าไปและจำนวนปริมาณของก๊าซไนโตรเจนที่จ่ายออกมาเป็นไปตามตามตารางขีดความสามารถของแฮ็กโกะ FX-780
4. สิ้นสุดการใช้งาน
ปิด compressed air IN valve ของแฮ็กโกะ FX-780
เปิดวาวล์ด้านที่จ่ายก๊าซออกมา รวมถึง flow rate control valve
         ข้อควรระวัง
เมื่อเครื่อง N2 Generator ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน ให้หยุดการจ่ายอากาศที่อัดตัวเข้าไปในแฮ็กโกะ FX-780 และให้เปิดวาวล์ด้านที่จ่ายก๊าซออกมาไว้
         ข้อควรระวัง
หากก๊าซไนโตรเจนไม่จ่ายออกมาถึงแม้ว่าอากาศที่อัดตัวจะมีเพียงพอ อากาศที่อัดตัวอาจเจือปนด้วยฝุ่นละอองหรือมีความชื้น ในกรณีนี้ชิ้นส่วนภายในของแฮ็กโกะ FX-780 ต้องถูกเปลี่ยนทดแทนโดยผู้ผลิต การเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในก็จำต้องกระทำหากจำนวนปริมาณของก๊าซไนโตรเจนที่จ่ายออกมามีน้อยหรือเป็นศูนย์เนื่องจากการมีก๊าซหนึ่งชนิดในก๊าซที่กัดกร่อนรุนแรงเจือปนตามที่กล่าวถึงในหัวข้อ “สภาพของอากาศที่อัดตัว” ดังข้างบน
60°C (140°F)
5 ~ 50°C (41 ~ 122°F)
10 ลิตร/นาที หรือมากกว่า
0.3 ~ 0.7 MPa
อุณหภูมิการทำงานสูงสุด
อุณหภูมิของอากาศที่อัดตัว
จำนวนของอากาศที่อัดตัวที่ต้องการใช้
แรงดันของอากาศที่อัดตัวที่จ่ายเข้าไป
อากาศที่อัดตัว
1. ความต้องการอากาศที่อัดตัวที่จ่ายให้กับแฮ็กโกะ FX-780
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2. สภาพของอากาศที่อัดตัว
สภาพแห้งที่ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือต่ำกว่า
ไส้กรองอากาศ	รูละเอียดของไส้กรองไม่ควรเกิน 0.3 µm
ไส้กรองน้ำ	รูละเอียดของไส้กรองไม่ควรเกิน 0.01 µm
อากาศที่ใช้ต้องไม่มีสิ่งเจือปนใดๆ ดังต่อไปนี้
ไฮโดรคาร์บอน
ก๊าซกัดกร่อนใดๆ (ก๊าซกรดรุนแรง ดังเช่น ไฮโดรเจน ซัลไฟต์, ซัลฟูริค แอซิด, ไฮโดรเจนคลอไรด์ และฟลูออรีน)
ก๊าซด่างรุนแรง (ดังเช่น เอมีน, แอมโมเนีย และคลอติกโซดา)
5.  แนวทางการแก้ไข
ก๊าซไนโตรเจนไม่จ่ายออกมา
แก้ไข
ทวนสอบว่าอากาศที่อัดตัวเข้าไปในแฮ็กโกะ FX-780 เป็น
อุปกรณ์ทุกชิ้นต่อถูกต้องหรือไม่ ?
ตรวจเช็ค
ไปตามผังวงจรแล้วยัง
แก้ไข
ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองที่สกปรกออก
มีฝุ่นหรือไส้กรองอากาศสกปรกหรือไม่ ?
ตรวจเช็ค
แก้ไข
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวาวล์ที่ผิดปกติออก
เรกกูเลเตอร์และวาวล์ต่างๆ ทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ?
ตรวจเช็ค
8.  ตารางขีดความสามารถของแฮ็กโกะ FX-780
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7.  รายการชิ้นส่วน
     ต่างๆ
6.  การบำรุงรักษา
ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าปกติเช่น แอร์ไดเออร์  ไส้กรองอากาศ  ไส้กรองน้ำ  เรกกูเลเตอร์ และวาวล์
ก๊าซไนโตรเจนที่ผลิตได้ ลิตร/นาที ที่ 25°C (77°F)
แรงดันอากาศที่ใช้
ความเข้มข้นของ N2 (%)
ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได้
ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได้
ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได้
ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได้
ปริมาณของ N2 ที่ผลิตได้
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตรวจเช็คการรั่วของท่อต่างๆ
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