
 

 Phòng sơn sấy đèn hồng ngoại lắp nổi PSS84310    

 

Kích thước bên trong(mm)  

  

Vách tường cách nhiệt: 

 

VIMET CORP

Phòng sơn sấy đèn hồng ngoại lắp nổi PSS84310 

 
 

Cửa ra vào: 

 

Hầm thông gió: 
 

 

Hệ thống khí nạp:  
 

 
Hệ thống hút khí:  

380V, 3 pha / 50 Hz

Thông số kỹ thuật

Kích thước bên ngoài(mm)

6900 x 3900 x 2800 (LxWxH)

8000 x 4000 x 4500 (LxWxH)

Vách tường được làm bằng tấm ốp tường vật liệu EPS có độ 
dày 50 mm. Mật độ EPS là 12kg/m³, thép dày 0.476mm , kết 
cấu hỗn hợp, có khả năng chống cháy và cách nhiệt. Khung 
mái làm bằng thép bề mặt được sơn bằng công nghệ nhúng 
kẽm.

Cửa chính: Cửa xếp, 3 cánh, 3000 × 2700mm (W × H), được làm 
bằng thép tấm dập sơn tĩnh điện, màu xanh.
Cửa thoát hiểm: 1 cái, 650 × 2000mm (W × H), màu trắng.

Hố móng thi công theo bản vẽ kèm theo
2 hàng tấm đan cường lực mạ kẽm 

Gió vào sử dụng công nghệ tiết kiệm điện năng với công suất : 
1.5 kw nhưng lưu lượng gió lên đến: 22000m³/h được lắp đặt 
trên trần phòng sơn

Quạt hút gió ra với công suất:1x4 kW với lưu lượng gió: 
12500 m³/h. Lắp ở sau vách.
Với 4 ống dẫn khí thẳng (3.6m) 1 ống dẫn khí.

Dùng cho các loại xe ô tô 4 - 9 chỗ
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Hệ thống sấy:  

 

Hệ thống lọc:  

 
Diện tích lọc:  21.5M2 

 

Bộ điều khiển nhiệt độ:
 

 

 

Tổng công suất:

 

 
 

 
 

 
 

Lọc gió vào, lọc trần, lọc sàn

Hệ thống chiếu sáng: Đèn trần: 8 Đơn vị × 4 Cái = 32 Cái × 18W Đèn LED

Cài đặt thời gian, công tắc đèn, chỉ báo lỗi, bộ điều chỉnh 
nhiệt, công tắc nguồn, dừng khẩn cấp.

Sơn: 7.5kW
Sấy: 24kW

Ứng dụng: Phòng sơn sấy lắp nổi được lắp đặt cho các hãng xe ô tô 4 - 9 chỗ , garage chuyên nghiệp và gắn trực tiếp trên nền 
xưởng với bản vẽ thiết kế phù hợp với vị trí nhà xưởng được Vimet cung cấp ngay khi ký hợp đồng
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8 bộ đèn sấy hồng ngoại, 1 bộ 3 bóng công suất 1kW/1 bóng.
Tổng công suất 24kW


