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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
MÁY GIA NHIỆT CẢM ỨNG CAO TẦN SF-35AB 

 
I. Nguyên lý gia nhiệt cảm ứng tần số cao 
Nguyên lý gia nhiệt cảm ứng tần số cao là áp dụng dòng điện xoay chiều tần số cao 
cho một đường dẫn được cuộn tròn (thường là ống đồng) để tạo ra từ thông, sau đó 
đặt kim loại trong khu vực này để làm cho dòng chảy chảy qua nó, và dòng xoáy sẽ 
được tạo ra theo hướng tự cảm ứng với từ thông, dòng điện cảm ứng sau đó tạo ra 
nhiệt dưới ảnh hưởng của dòng xoáy, vì vậy phương pháp nung nóng này được gọi 
là cảm ứng nhiệt cao tần. Do đó, kim loại và các vật khác có thể gia nhiệt có thể bị 
nóng mà không cần tiếp xúc. Tại thời điểm này, đối tượng của dòng xoáy phụ thuộc 
vào việc gia nhiệt cảm ứng trên vật ở gần cuộn dây, bên ngoài mạnh nhưng bên 
trong yếu. Với nguyên tắc này, đối tượng có thể được làm nóng tập trung ở những 
nơi cần thiết để đạt được hiệu quả tức thì, do đó sản lượng sản xuất và khả năng 
làm việc đều được cải thiện tốt so với các công nghệ gia nhiệt khác sử dụng trong 
nhiệt luyện kim loại. 
 
II. Hướng dẫn lựa chọn mô hình cho thiết bị gia nhiệt cảm ứng 

Heating 
type 

Phạm vi ứng dụng Lựa chọn tần số Lựa chọn công 
suất 

Hàn Hàn các chi tiết phức 
tạp, các yêu cầu đòi 
hỏi giảm tối đa biến 
dạng vật liệu .v.v… 

Nguyên tắc: Đường 
kính hoặc khối lượng 
phôi càng lớn, tần số 
càng thấp. 

Dựa trên hình 
dạng, vật liệu, 
chất hàn và các 
yếu tố khác 

Cán nhiệt Gia công các chi tiết, 
bộ phận tiêu chuẩn 
.v.v… 

Nguyên tắc: đường 
kính phôi càng lớn thì 
tần số càng thấp. 
Ví dụ: tần số trung 
gian (1-20KHZ) cho 
Φ lớn hơn 20; tần số 
cao (20-100KHZ) cho 
Φ từ 5 đến 20; tần số 
thấp (100-500 KHZ) 
cho Φ thấp hơn 5. 

Chọn công suất 
thích hợp trên cơ 
sở hiệu quả sản 
xuất – Công suất 
cao hơn, tốc độ 
càng cao. Để biết 
chi tiết, vui lòng 
hỏi kỹ thuật viên 
của công ty chúng 
tôi. 

Xử lý nhiệt 
luyện 
 

Trục, bánh răng, phụ 
kiện của đường sắt, 
máy công cụ, dây kim 
loại ủ, phụ kiện thủy 
lực, phụ tùng ô tô, 

Tùy theo yêu cầu kỹ 
thuật nhiệt luyện đối 
với sản phẩm mà lựa 
chọn. Tần số càng 
thấp, phạm vi gia 
nhiệt càng sâu. 

Để biết chi tiết, vui 
lòng hỏi kỹ thuật 
viên của công ty 
chúng tôi. 
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kìm cắt, nồi thép 
không gỉ , vv 

Ví dụ: tần số siêu cao 
(UHF: 100-500 KHZ) 
cho độ dày thấp hơn 
1mm; tần số cao 
(VHF: 20-100KHZ) 
cho độ dày giữa 1mm 
và 2.5mm; tần số 
trung gian (MHF: 1-
20KHZ) cho độ dày 
lớn hơn 2.5mm. 

Luyện kim Nấu nóng chảy kim 
loại quý như vàng, 
bạc, đồng và chì. 

Thường chọn tần số 
trung gian, nhưng 
tần số cao có thể 
được chọn cho khối 
lượng nhỏ. 

Dựa trên kích 
thước lò nấu chảy 
và hiệu quả sản 
xuất. 

Khác Nung và cán ống 
nhôm, ống thép, cáp 
và dây điện; khuân 
mẫu nhôm được sử 
dụng trong ngành 
công nghiệp thực 
phẩm, đồ uống và 
dược phẩm. 

 Dựa trên tính chất 
vật liệu, yêu cầu 
nhiết độ và tốc độ 
gia công. 

 
III. Các tính năng chính 
1． Công ty sử dụng công nghệ điều khiển xen kẽ mới nhất để cung cấp độ tin cậy 

và độ bền cao hơn. 

2． Kiểm soát quyền lực liên tục và tối ưu hóa hiệu quả gia nhiệt: 

Nó được đặc trưng với dòng điện liên tục và điều khiển công suất, tối ưu hóa quá 
trình gia nhiệt của kim loại đến mức tối đa để nhận ra hiệu suất cao và tốc độ gia 
nhiệt, do đó tính ưu việt của sản phẩm được phát huy đầy đủ. 
3． Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao để tiết kiệm chi phí của bạn: 

Tất cả mọi thứ đều bình đẳng, hiệu suất năng lượng của nó cao hơn nhiều so với 
thiết bị gia nhiệt tần số cao bằng ống thông thường, nó có thể tiết kiệm gấp đôi điện 
năng so với thiết bị sau này. Vì vậy, có vẻ như các sản phẩm của chúng ta lãng phí 
"sức mạnh" của nó vào một công việc nhỏ, gấp đôi kết quả với một nửa nỗ lực và 
giảm tải điện và tương thích để tiết kiệm chi phí của bạn. 
4. Khối lượng và trọng lượng rất nhỏ: 
Các sản phẩm chỉ có trọng lượng 40-70Kg, đó là phân số hoặc thậm chí một phần 
mười thiết bị thông thường, vì vậy nó thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt, sử 
dụng và bảo trì, và có thể tiết kiệm rất nhiều không gian cho bạn. 
5． Thuận tiện và dễ dàng để cài đặt và sử dụng: 

Bằng cách kết nối nước tương ứng, cuộn cảm điện và gia nhiệt và phôi gia công 
theo hướng dẫn, máy có thể được bật mà không cần chờ gia nhiệt trước. Một núm 
điều chỉnh gia nhiệt đơn giản cho phép bạn đạt được hiệu quả gia nhiệt cần thiết, và 
bạn có thể sử dụng sản phẩm này một cách dễ dàng mà không cần đào tạo đặc 
biệt. 
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6． An toàn: 

So sánh sản phẩm này thông qua điện áp thấp (vài trăm vôn) với các sản phẩm tần 
số cao thông thường sử dụng điện áp cao (cao hơn 10000 volts), chính thức có thể 
ngăn chặn hiệu quả sốc điện và bức xạ tần số cao để giúp bạn lo lắng. 

7． Đa chức năng 

Nó được đặc trưng với thiết lập hai giai đoạn bảo quản nhiệt, sức mạnh của hai giai 
đoạn này được điều chỉnh tương ứng. Các quy trình bảo quản nhiệt và gia nhiệt có 
sẵn để thích nghi với việc định kích thước nhiều và gia nhiệt nhiều lần. 
Hơn mười loại bảo vệ và hiển thị lỗi bao gồm quá dòng, quá áp, dưới nước và thiếu 
pha. 
Kiểm soát sự lựa chọn điện liên tục và dòng điện liên tục. 
Màn hình với các dạng hiển thị Cường độ dòng, nguồn và tần số tùy chọn. 
Giao diện đầu ra kết hợp điều khiển với các thiết bị bên ngoài. 
8. Thiết kế tải đầy đủ tuyệt đối có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ. 

9． Độ tin cậy và độ bền cao. 

Các bộ phận chính của sản phẩm này áp dụng các sản phẩm của công ty nổi tiếng ở 
Nhật Bản và châu Âu. Máy đã được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi triển khai nhằm 
giúp bạn sử dụng dễ dàng. 
 
IV. Các thông số kỹ thuật chính 
 

Model 35kW Max input power 35kVA 

Điện áp sử dụng 3P/380V 
Công suất nguồn 

xung cực đại 
32kW 

Công nghệ điều 
khiển đầu ra 

Constant current 
method 

Hiệu suất chuyển 
đổi 

90% 

Constant power 
method 

Áp lực nước làm 
mát 

>0,2MPa 

Tần số dao động 
đầu ra 

30 - 80 kHz 
Lưu lượng nước 

tuần hoàn 
>6L/.min 

Trọng 
lượng 

Nguồn 
phát 
xung 

32Kg 
Kích 

thước 

Nguồn 
phát 
xung 

600*255*540 

Biến áp 
xuất 

28Kg 
Biến áp 

xuất 
500*255*420 

Cường độ sóng 
gia nhiệt 

200 - 2.500A 
Chiều dài cable 

nối 
1,5m (max 6m) 

Cường độ sóng 
giữ nhiệt 

200 - 2.500A 
Thời gian lưu 

nhiệt 
1-99s (auto 

status) 

Thời gian gia 
nhiệt 

1 - 99s (auto) 
Nhiệt độ nước 
khuyến cáo 

<30℃ 
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V. Mô tả các chức năng của bảng điều khiển 
 

 
Bảng điều khiển 

 

4 INDUCTION HEATING SF-35AB MANUAL

HDSD SF-35AB Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website http://saonam.pro.vn



 

   

 

   

  
    

      
 

     
     

   
 

  
 

   

   
      

  
  

   

    

   
   

     
 

    
   

 

    

    
  

    
   

   
 

      

      
  

  
  

  
   

       

 

 

 

Các đèn báo:

1． Power: sau khi đóng công tắc nguồn trên bảng mặt trước, đèn báo sẽ bật

nguồn.

2．Open : trạng thái làm việc, khi hâm nóng, đèn này nhấp nháy và còi phát ra

tiếng bíp với tần số 1 giây.
3．Over voltage : quá áp, điện áp tối đa cho phép của thiết bị này là 440V, khi áp

dụng quá mức điện áp cao, thiết bị sẽ ngừng tự động làm nóng và chỉ báo quá áp sẽ 
kêu với tiếng bíp liên tục.
4. Over current 1 : Quá dòng 1, nếu bật nút run, nó cho biết thiết bị ở đầu ra quá
dòng, sẽ ngừng làm nóng tự động, chỉ báo quá dòng 1 sẽ bật với tiếng bíp liên tục.
Báo động có thể là loại bỏ sau khi tắt nguồn. Nếu báo động quá mức được kích hoạt 
mỗi lần khởi động
máy, nó cho biết có thể có lỗi trên đó, vui lòng tham khảo hướng dẫn khắc phục sự
cố.

5．Over current 2: Quá dòng 2; nếu bật, nó chỉ ra một phần của dòng điện xoay

chiều tần số cao của thiết bị trong tình trạng sản lượng quá dòng, sau đó các thiết bị 
sẽ ngừng gia nhiệt tự động. Quá dòng 2 sẽ bật sáng với tiếng bíp liên tục. Nếu báo 
động quá dòng được kích hoạt mỗi lần khởi động máy, nó cho biết có thể bị lỗi, vui

lòng tham khảo hướng dẫn khắc phục sự cố.
6．Phase fail : Thiếu pha; nếu bật, nó cho biết nguồn cung cấp ba pha là thiếu pha. 
7．DC volt fail : Điện áp bên trong thiếu; nếu bật, thiết bị sẽ ngừng gia nhiệt với

tiếng bíp liên tục, chỉ ra rằng điện áp DC được nạp trong dòng AC đang ở mức thấp

dưới cài đặt, vui lòng tham khảo hướng dẫn khắc phục sự cố.
8. Water lack : Thiếu nước; cuộn cảm của thiết bị và các linh kiện, bộ phận chính
bên trong phải được làm mát bằng nước. Nếu điều này đèn bật với tiếng bíp còi, nó 
cho biết áp suất không đủ hoặc nhiệt độ của nước làm mát quá cao, hoặc đường
ống bên trong máy bị tắc nghẽn. Sau khi cải thiện nước cung cấp, báo động tự động 
loại bỏ.

9．High frequency: Tần số cao; nếu đèn được bật với báo động, nó cho biết tần số 
dao động đầu ra của thiết bị quá cao, công suất gia nhiệt (dòng điện sưởi) sẽ bị suy 
giảm tự động
để ngăn chặn các thiết bị xen kẽ dòng. Tại báo lỗi này, nó chỉ ra các cuộn cảm
không phù hợp, bạn có thể cải thiện điều này thông qua các phương pháp sau:
Tăng điện cảm của cuộn cảm (tăng số vòng), tăng đường kính của Cuộn cảm hoặc
tăng chiều dài của dây dẫn của cuộn cảm.

10．Low frequency: Tần số thấp; nếu đèn báo động được bật, nó cho biết tần số 
dao động đầu ra của thiết bị quá thấp, sức nóng sẽ bị suy giảm tự động để ngăn

chặn dòng điện xoay chiều. Tại báo lỗi này, nó chỉ ra các cuộn cảm không phù hợp,

bạn có thể cải thiện điều này thông qua các phương pháp sau: Giảm điện cảm của

cuộn cảm (giảm số vòng), giảm đường kính các cuộn cảm hoặc giảm chiều dài của

dây dẫn của cuộn cảm, bạn cũng có thể sử dụng ống đồng vuông có đường kính dài 
hơn để phục vụ như là cuộn cảm.
11．Cur-Current : Cường độ dòng điện; nếu bật, nó chỉ ra giá trị hiện tại với tần số 
AC.

12．Pow-Power : nếu bật, nó cho biết công suất đầu ra hiệu quả.

13．Freq: nếu bật, nó cho biết tần số dao động đầu ra. 

5 INDUCTION HEATING SF-35AB MANUAL

HDSD SF-35AB Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website http://saonam.pro.vn



14．Lload (Low load): nếu trên, nó chỉ ra phôi không được đưa vào cuộn cảm (tải 

rỗng) hoặc không gian kết nối giữa cuộn cảm và phôi quá lớn (tải nhẹ). Tại thời 
điểm này, công suất (cường độ dòng điện) của thiết bị sẽ được giảm tự động để 
giảm tổn thất không tải. Khi nào lỗi này xảy ra, hãy làm theo các bước dưới đây: 

⑴ Đặt lại phôi gia công vào cuộn cảm, sau đó nguồn điện sưởi sẽ được phục hồi tự 

động; 

⑵ Thiết kế lại kích thước của cuộn cảm để giảm không gian giữa nó và phôi, do đó 

sự gắn kết giữa chúng được thắt chặt. Sản phẩm này có tính năng bảo vệ tải trọng 
nhẹ đó là rất hữu ích cho nơi làm việc đòi hỏi phải hoạt động liên tục. Khi phôi được 
đưa vào cuộn cảm, sức nóng của thiết bị sẽ được phục hồi tự động. Sau khi tháo 
phôi ra khỏi cuộn cảm, thiết bị sẽ chuyển sang ánh sáng tình trạng bảo vệ tải. 
15 Heat: chức năng này có sẵn ở trạng thái công việc “Tự động” hoặc “Thủ công”, 
nếu đèn bật, nó cho biết quá trình gia nhiệt đang diễn ra 
quá trình gia nhiệt đang diễn ra. 
16 Retain: chức năng này chỉ có ở trạng thái hoạt động “Tự động”, nếu đèn bật, cho 
biết quá trình bảo quản nhiệt đang diễn ra. 
17. Cool: Hiển thị thông báo thiết bị đang trong thời gian làm mát 
 
 

  
 

  
    

   
   

     
   

     
 

    
 

 
   

 
 

  
   

  
         

      

     
   

       

   

VI. Hệ thống các công tắc trên bảng điều khiển (Panel control)

Nút nhấn:
1. Star: bằng cách nhấn nút này, thiết bị sẽ bắt đầu làm nóng.
2. Stop: bằng cách nhấn nút này, thiết bị sẽ ngừng gia nhiệt.
3. I / P dis: đây là nút cài đặt màn hình hiển thị chính, bằng cách nhấn nút này, chỉ
báo “Hiện tại” hoặc “Công suất nguồn” đang bật, đồng hồ kỹ thuật số hiển thị dao 
động dòng điện (A) hoặc công suất ra (KW), sẽ được sử dụng kết hợp với công tắc
lựa chọn “Dòng điện liên tục / Công suất liên tục” để hiển thị giá trị của cường độ
dòng điện hoặc công suất.
4. Frep dis: bằng cách nhấn nút này, chỉ báo bật hiển thị tần số dao động (KHz) tại 
thời điểm này.

Công tắc:
1． Cur ctl / Pow ctl: Công tắc này dùng để lựa chọn các công nghệ điều khiển dòng 
không đổi hoặc công suất không đổi.
Khi công tắc chuyển thành “Dòng không đổi”, phương pháp điều khiển của thiết bị là 
tự động kiểm soát dòng dao động không thay đổi; khi công tắc chuyển thành “Công 
suất không đổi”, phương pháp điều khiển của thiết bị tự động kiểm soát công suất
ra không đổi, tức là hằng số phương pháp điện.
2． Auto / Manu: Chuyển đổi lựa chọn chế độ chạy thủ công hay tự động:

a． Khi công tắc ở chế độ “Thủ công”, các cài đặt điều khiển thời gian (Heating

time, Retaining time, Cooling time) sẽ không có tác dụng trong chế độ này, và thiết
bị sẽ không có trạng thái bảo quản nhiệt.
b． Khi công tắc ở chế độ “Tự động”, thời gian bảo quản và gia nhiệt được kiểm

soát theo thời gian thiết lập trên các bộ điều khiển time đã nêu trên.

Các nút điều chỉnh:
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1． Heat Power adj: Núm điều chỉnh nguồn điện gia nhiệt: điều chỉnh độ lớn của 

dao động dòng để điều chỉnh tốc độ hệ thống sưởi khi ở trạng thái thủ công hoặc tự 
động. 

2． Retai Power adj: Núm điều chỉnh nguồn điện bảo quản nhiệt: nó chỉ hoạt động 

trong trạng thái tự động, được sử dụng để điều chỉnh độ lớn của dòng sóng trong 
bảo quản nhiệt. 
 
VII. Các đồng hồ hiển thị 
 
Time display: Hiển thị thời gian 
Trong trạng thái thủ công: hiển thị thời gian gia nhiệt; trong trạng thái tự động: hiển 
thị thời gian nhiệt và bảo quản nhiệt lần lượt. 
 
Đồng hồ hiển thị kỹ thuật số: 
Nó hiển thị "Cường độ dòng sóng", "Công suất đầu ra" và "Tần số dao động". Khi 
đèn báo “Cur” được bật, nó cho biết " Cường độ dòng sóng ". Phần còn lại có thể 
được thực hiện theo cách tương tự. 
 
Đồng hồ cho cài đặt thời gian: 
Có cài đặt "Heating time: Thời gian gia nhiệt" và "Retaining time: Thời gian bảo 
quản nhiệt", và “Cooling time: Thời gian làm mát” có thể đặt từ 1-99 giây 
Remote ctl socket: Ổ cắm cho kết nối với bộ điều khiển từ xa, công dụng thay thế 
cho nút Star và Stop trên bảng điều khiển của thiết bị. 
Bảng điều khiển phía sau: 

1． Kiểm soát cầu chì: 0.5 ~ 1A 

2． MCCB 

3． Vít nối đất 

4. Giao diện điều khiển (tùy chọn): nổi bật với các đầu vào và đầu ra tín hiệu khác 
nhau theo yêu cầu của thiết bị ngoại vi khác. 
 
VIII. Hướng dẫn cài đặt 

1． Kết nối nước làm mát 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nước làm mát là rất quan trọng với thiết bị gia nhiệt cảm ứng: chất lượng nước kém 
có thể dẫn đến gỉ, đóng lớp dày trên hệ thống giải nhiệt làm giảm hiệu suất truyền 
nhiệt, tắc nghẽn, có thể làm hỏng thiết bị trực tiếp.  
● Lưu lượng nước: ≥6L / MIN 
● Áp suất nước tối thiểu: 0.2MPa 

● Nhiệt độ tối đa của đầu vào: 40 ℃ 
● Yêu cầu chất lượng nước: PH từ 7,0 đến 9,0 (tức là độ kiềm cho phép) 

Lưu ý đặc biệt:  

Kiểm soát tốt hơn chất lượng nước và nhiệt độ                                                                           

là chìa khóa cho vòng đời của thiết bị 
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Hàm lượng oxit ＜ 20PPM 

Hàm lượng nitrat ＜ 10PPM 

Hàm lượng canxi cacbonat ＜ 250PPM 

Điện trở suất dưới 25 ℃ ＞ 2500Ω ℃ .CM 

Tổng hàm lượng tạp chất rắn hòa tan ＜ 250PPM 

Nhiệt độ không xuất hiện tạp chất rắn T ＜ 57 ℃ 

Thêm thuốc khử trùng, chất bảo quản và ethanediol (tối đa nội dung: 4/1000) thuốc 
chống kết tủa khi cần thiết. 
(2) nước làm mát được đề nghị: 
Nước máy đã được lọc, nước tinh khiết. 
(3) Nước làm mát bị cấm: 
Nước nhiễm mặn, nước sông chưa lọc và nước giếng. 
(4) đề nghị cung cấp nước phương pháp: Hệ thống tuần hoàn + nước làm mát trao 
đổi nhiệt 
(5) Kết nối giữa nước làm mát và thiết bị: 
a. Nối ống dẫn nước vào (In) phía sau thiết bị (máy chủ), nối nước 
ống thoát ra (Out) phía sau thiết bị (máy chủ), sau đó vặn chặt bằng kẹp ống 
b. Kết nối ống dẫn nước vào phía sau của Sub Machine (máy biến áp), tương ứng 
kết nối ống xả nước ở phía sau của Sub Manchine. 
c. Tương ứng, nối ống dẫn nước vào cuộn cảm. 
 
2. Thiết bị kết nối điện 
a. Dây đồng mềm có diện tích cắt trên 10 mm2 
b. Công suất cấp điện: cao hơn 65KVA. 
3. Kết nối giữa máy chủ và máy con (tham khảo phụ lục 2) 
Kết nối máy chủ và Sub Machine với cáp tần số cao và dây điều khiển tín hiệu theo 
sơ đồ. 

 
 
 
 
 
 

 
4. kết nối dây nối đất bảo vệ: 
Nối thiết bị một cách chắc chắn với dây 6mm2 để tránh bị điện giật. 
 
5. Gắn cuộn cảm ứng 
Các tiếp điểm của cuộn cảm với nước và được nạp điện với dòng điện cảm ứng cao 
(2.500A tối đa), có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng bình thường, vì vậy người 
dùng sẽ gắn kết nó một cách cẩn thận. Ngoài ra, kẹp và đai ốc được sử dụng để cố 
định cuộn cảm phải được làm bằng đồng. Tất cả vật liệu sắt kể cả thép không gỉ kẹp 
ống được sử dụng để buộc chặt đầu vào và đầu ra ống cuộn cảm, nên giữ một 
khoảng cách hơn 50mm từ các bộ phận của phía đầu ra cuộn cảm để tránh bị nung 
nóng. 

Lưu ý quan trọng:  

Nguồn điện cần phải được cắt bỏ trước khi rút  

sợi cáp kết nối giữa máy chủ và máy biến áp. 
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Khi máy đang hoạt động, có ba tuyến đường nước để làm mát các thành phần và
cuộn cảm bên trong máy, trong đó hai tuyến đường được bảo vệ áp lực, nhưng
cuộn cảm không được bao phủ bởi bảo vệ máy để cung cấp nước độc lập.
Lưu ý, ngắn mạch không bao giờ nên xảy ra trong cuộn cảm ứng, và phôi gia công 
kim loại không được tiếp xúc với cuộn cảm ứng, nếu không nó có thể tạo ra tia lửa. 
Trong trường hợp này, việc tự bảo vệ máy không thể khởi động được, trong trường 
hợp nghiêm trọng hơn, nó có thể làm hỏng máy hoặc cảm ứng.

6. Kết nối với công tắc chân hoặc hộp điều khiển từ xa
Điều khiển chân hoặc điều khiển từ xa: ở chế độ thủ công, cắm công tắc chân vào ổ 
cắm để điều khiển từ xa.
Chức năng khởi động và dừng trên bảng điều khiển sẽ chuyển sang công tắc chân
vào lúc này. Đẩy bàn đạp xuống để bắt đầu, nhả bàn đạp để dừng. Bạn nên chọn
chế độ thủ công khi sử dụng sớm và áp dụng chế độ tự động sau khi có lệnh tốt của 
máy.

IX. Hướng dẫn vận hành
1. Thiết kế và lắp đặt cuộn cảm ứng
a. Bởi vì nó tạo ra sức đề kháng nhiệt khi dòng điện tần số cao lớn chạy qua cuộn

cảm, trong nơi ứng dụng tần số cao, nên sử dụng ống đồng (purple-copper tube) với 

đường kính trên6 (φ8 cho tốt nhất) và vỏ dày ＞ 1MM hoặc ống đồngvuông với kích 

thước tương tự, để giảm tổn thất nhiệt của đồng và tăng hiệu quảgia nhiệt. Nếu 
ống đồng quá nhỏ hoặc quá dài, nó có đặc tính chịu nhiệt cao, có thể làm cháy cuộn 

cảm hoặc làm nóng nước làm mát.
b. Giá trị được đề xuất bắt nguồn từ trải nghiệm:
Tổng chiều dài của cuộn cảm ứng: 500-1500mm.
c. Tiếp xúc dẫn điện đầy đủ phải được đảm bảo để lắp đặt cuộn cảm. Nếu điều kiện
làm việc cho phép, chiều dài của dây dẫn phải được rút ngắn càng nhiều càng tốt.

2. Lựa chọn phương pháp điều khiển “Dòng điện liên tục / Công suất không đổi”
a. Xoay công tắc “Dòng điện liên tục / Công suất không đổi” thành “Dòng không
đổi”.
Tại thời điểm này, máy đang hoạt động ở trạng thái điều khiển dòng dao động liên
tục, công suất và tốc độ gia nhiệt của nó sẽ thay đổi cùng với các điều kiện như
nhiệt độ, dao động điện áp mạng, để giữ cho cường độ từ trường được tạo ra bởi
cuộn cảm không thay đổi. Nó được áp dụng đặc biệt cho hàn tần số cao trong tình 
huống với nhiệt độ nóng từ 600-900 ℃ và tốc độ gia nhiệt cao ở trạng thái lạnh

(công suất gia nhiệt cao) và tốc độ gia nhiệt thấp ở nhiệt độ nóng (700 ℃). Nó cũng 
được áp dụng cho tất cả các tình trạng gia nhiệt.
b. Xoay công tắc “Liên tục dòng / Công suất không đổi” thành “Công suất không
đổi”.
Trong trạng thái này, công suất hiệu suất đầu ra sẽ được điều khiển không thay đổi. 
Cho dù phôi là đang nguội hayc nóng, từ tính hoặc không từ tính, hoặc có điều kiện 
thay đổi chẳng hạn như vật liệu sắt từ chuyển đổi từ từ để không từ tính và biến 
động của điện áp mạng, máy sẽ cố gắng để giữ cho kiểm soát sản lượng điện liên
tục, đó là đảm bảo sức nóng không thay đổi về cơ bản, để đạt được tốc độ gia nhiệt 
nhanh hơn, nhiệt độ gia nhiệt cao hơn, v.v.
Đặc biệt, đề nghị cho ứng dụng tại các nơi: xử lý nhiệt, cán nhiệt, luyện kim, v.v… 
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3. Lựa chọn công tắc thủ công / tự động 
a. Khi chọn vị trí “Thủ công”, cài đặt thời gian và núm điều chỉnh nhiệt bảo quản 
không làm việc, và các thông số gia nhiệt được điều chỉnh với núm điều chỉnh điện 
gia nhiệt. 
b. Khi chọn vị trí “Tự động”, thời gian hâm nóng / giữ nhiệt / làm mát được thiết lập 
tương ứng, và các núm giữ nhiệt và giữ nhiệt được chuyển sang đúng vị trí. 
4. Lựa chọn hoạt động của bảng điều khiển hoặc bàn đạp (điều khiển từ xa) 
a. Khi chọn hoạt động của bảng điều khiển, vui lòng tháo công tắc đạp (hoặc công 
tắc từ xa) để đảm bảo sự an toàn trong vận hành tránh trường hợp có sự can thiệp 
vô tình của người khác. Khi ở trạng thái điều khiển “Thủ công”, nhấn nút “Star” để 
khởi động máy, nhấn nút “Stop” để dừng máy (lưu ý: nếu không rút phích cắm của 
bộ điều khiển từ xa của công tắc đạp, máy không thể khởi động được bằng “Star 
”Trên bảng điều khiển); khi ở trạng thái "Tự động", bằng cách nhấn 
 Nút “Star”, máy bắt đầu hoạt động và chuyển đổi theo thời gian bảo quản / gia 
nhiệt tự động, khi thời gian bảo quản nhiệt kết thúc, nó ngừng hoạt động tự động 
và chuyển sang chế độ “Làm mát” cho đến khi hết thời gian, được gọi là một chu 
trình làm việc hoàn chỉnh. Trong thời gian này, đèn báo trạng thái " gia nhiệt " và 
đèn “Bảo quản nhiệt” được bật lần lượt để cho biết rằng quá trình đang diễn ra, bạn 
có thể ngắt hoạt động bằng cách nhấn nút “Stop” bất cứ lúc nào. 
Lưu ý: trước khi hoàn thành ba quy trình, nhấn nút “Star” sẽ làm phiền quy trình 
làm việc, dẫn đến hoạt động bất thường của máy. 
b. Chọn công tắc đạp (hoặc công tắc từ xa) để vận hành 
Khi ở trạng thái “Thủ công”, nhấn công tắc bàn đạp để bắt đầu, nhả bàn đạp để 
dừng. Khi máy đang kết hợp điều khiển với các thiết bị ngoại vi, các tiếp điểm bật / 
tắt thông thường trên một bộ rơ le có thể được sử dụng để điều khiển. 
Khi ở trạng thái “Tự động”, bằng cách đẩy công tắc đạp xuống (thả ngay sau khi 
đẩy xuống), máy sẽ hoạt động theo thời gian và quy trình thiết lập. Khi “thời gian 
bảo quản nhiệt” kết thúc, nó ngừng hoạt động tự động và chuyển sang điều khiển 
thời gian “Làm mát” cho đến khi hết thời gian, được gọi là chu trình làm việc hoàn 
chỉnh và hoạt động tiếp theo có thể được thực hiện tại thời điểm này. Ngoài ra, nó 
không hoạt động để dừng máy bằng công tắc đạp, nhưng việc sử dụng nút “Stop” 
trên bảng điều khiển sẽ ngắt hoạt động bất cứ lúc nào. 
Thông báo 
a) Phạm vi điện áp đầu vào: 320-440V. Khi điện áp mạng cao hơn 440V, vui lòng 
không bao giờ sử dụng thiết bị. 
b) Sau khi kết nối điện vào máy, không được chạm vào đầu nối và các ổ kết nối giữa 
máy chủ và máy biến áp của Sub Machine. 
c) Kết nối phích cắm giữa máy chủ và Sub Machine sẽ chỉ được tháo ra và lắp khi 
nguồn bị ngắt. 
d) Các bộ phận bên trong máy và cuộn cảm phải được làm mát bằng nước, và đảm 
bảo sự sạch sẽ của nguồn nước để ngăn chặn sự tắc nghẽn đường ống làm mát có 
thể dẫn đến quá nhiệt và hư hỏng. 
e) Hãy đảm bảo trường hợp được nối đất để tránh bị điện giật. 
f) Các thiết bị phải tránh được sử dụng trong môi trường bất lợi. 
g) Thiết bị phải được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sửa chữa. 
 

X. Xử lý sự cố 

Faults Trường hợp Các giải pháp 
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1. Đèn báo nguồn không 
sáng 

1. MCCB hoặc công tắc 
điều khiển không được 
đóng 
2. Cầu chì đứt 
3. Hỏng MCCB hoặc SW 
4. Khác 

1. Đóng công tắc 
2. Thay thế cầu chì 
3. Thay thế công tắc 
4. liên hệ với nhà sản 
xuất để sửa chữa 

2. Không thể bắt đầu gia 
nhiệt. Khi nhấn nút “satr”, 
dòng điện được hiển thị là 
“0”, máy sẽ phát ra tiếng 
bíp thường xuyên và 
tiếng bíp sẽ tự động biến 
mất sau 5 giây 

1. Ngắn mạch của hai 
cuộn dây của cuộn cảm. 
2. Đầu nối của cuộn cảm 
trong bảng điều khiển bị 
lỏng. 
3.Thiết bị hư hỏng 

Liên hệ với nhà sản xuất 
để sửa chữa 

3. Nó có thể được bắt 
đầu gia nhiệt với màn 
hình hiển thị dòng điện 
khác zero, nhưng không 
thể làm nóng hoặc tốc độ 
làm nóng chậm hơn bình 
thường 

Ngắn mạch của hai cuộn 
dây của cuộn cảm 

1. Tháo gỡ, sửa lỗi mạch 
ngắn. 
2. Liên hệ với nhà sản 
xuất 

4. Alarm hoạt động với 
tần số tiếng bíp là 1s 
cảnh báo trong 5s 

Có lỗi phát sinh 1. Tham khảo hướng dẫn 
của bảng điều khiển 
2. Liên hệ với nhà sản 
xuất 

5. Alarm hoạt động với 
tiếng bip kéo dài không 
ngắt 

Hư hỏng thiết bị Liên hệ với nhà sản xuất 

6. Alarm báo động quá 
dòng với dòng điện cao 
nhưng thường hoạt động 
với dòng điện thấp 

1. Điện áp lưới quá thấp 
2. Lỗi thiết bị 

Kiểm tra nguồn điện, nếu 
điện áp quá thấp, hãy sử 
dụng với dòng điện gia 
nhiệt thấp 

7. Tắt nguồn ngay lập tức 
ngay khi bật nút star, hay 
các công tắc nguồn. 

Thiết bị chuyển mạch 
hỏng - hư hỏng cầu diode 
chỉnh lưu 

1. Thay thế linh phụ kiện 
hỏng 
2. Liên hệ với nhà sản 
xuất 

 
XI. Sơ đồ nguyên lý máy chủ 

11 INDUCTION HEATING SF-35AB MANUAL

HDSD SF-35AB Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website http://saonam.pro.vn



Để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty chúng tôi bảo lưu quyền 
thay đổi thiết kế máy mà không cần thông báo trước. Bất kỳ vấn đề, xin vui lòng liên 
hệ với công ty chúng tôi. 
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