SẢN PHẨM

CƠ KHÍ
2016

GIỚI THIỆU
Công ty Cổ phần Điện Máy R.E.E
thuộc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
là một
trong những công ty đầu tiên và có quy mô lớn nhất tại Việt Nam chuyên sản xuất máy điều hòa
không khí và các sản phẩm cơ khí công trình hiệu Reetech
, thương hiệu đã được đăng
ký bảo hộ bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO
Sau gần 30 năm phát triển, SẢN PHẨM CƠ KHÍ Reetech như ống gió, miệng gió, van gió và
thang máng cáp đã có chỗ đứng vững chắc ở Việt Nam, nhiều năm liền được chứng nhận là
Hàng Việt Nam Chất lượng cao
, đặc biệt đã được tin dùng ở rất nhiều công trình cấp quốc
gia và các công trình cao cấp đạt chuẩn mực quốc tế.
Với đội ngũ kỹ sư và công nhân nhiều kinh nghiệm, máy móc thiết bị sản xuất hiện đại, quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008
, quản trị sản xuất bằng phần mềm
ERP SAP
tiên tiến, và là thành viên của các hiệp hội và tổ chức kỹ thuật uy tín toàn cầu
như AMCA
, chúng tôi luôn phấn đấu cải tiến liên tục để sản phẩm và dịch vụ ngày một
tốt hơn, đưa ra được nhiều giải pháp công nghệ mới hiệu quả hơn để có thể đáp ứng được yêu
cầu của mọi cấp độ công trình với chuẩn mực chất lượng và năng suất đáp ứng cao.

NGUỒN LỰC
THIẾT BỊ GIA CÔNG KIM LOẠI CNC

Chuỗi máy cắt CNC, máy dập
CNC, máy chấn CNC đồng bộ
hiệu AMADA Nhật Bản với hiệu
suất và độ tin cậy cao tạo nên
những chi tiết tinh xảo.

PHẦN MỀM THIẾT KẾ

Phần mềm Autodesk thiết kế và
mô phỏng sản phẩm, kết nối với
phần mềm CAD/CAM giúp máy
CNC tạo ra những chi tiết phức
tạp một cách nhanh chóng và
chính xác.

THIẾT BỊ CẮT TÔN TỰ ĐỘNG

Máy cắt công nghệ Plasma của Lockformer
Mỹ sau khi nhận dữ liệu từ phần mềm khai
triển Vulcan sẽ được điều khiển tự động cắt
các tấm kim loại với bất kỳ biên dạng nào với
tốc độ cao.

PHẦN MỀM TRIỂN KHAI ỐNG GIÓ TỰ ĐỘNG

Phần mềm Vulcan được phát triển bởi
Maptek hỗ trợ thiết kế và khai triển các
fitting ống gió nhanh, chính xác và hiệu quả.
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG GIÓ TỰ ĐỘNG
Dây chuyền sản xuất ống gió thẳng
chữ nhật tự động và linh hoạt với
năng suất rất cao, có khả năng cung
ứng cho nhiều công trình cùng lúc.

Máy sản xuất ống gió tròn xoắn
chất lượng cao với đầy đủ kích
cỡ đường kính ống, đáp ứng
được hầu hết yêu cầu.

Ngoài những dây chuyền thiết bị chính, các máy
móc và dụng cụ phụ trợ hiện đại cũng đóng vai trò
quan trọng để tạo ra sản sẩm chất lượng, năng suất cao.

Máy Whisper-Loc
hiệu Lockformer Mỹ
là máy ghép mối
dọc ống gió không
ồn, tạo ra mối ghép
đẹp và đảm bảo độ
kín gió cao.

SPCK-5B-SV1-1508

CÁC MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

Máy Corner Cardet
hiệu Lockformer Mỹ
là máy ghép bát góc
vào mặt bích ống
gió nhanh, chính xác
và chắc chắn.

www.airduct.vn
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KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
XƯỞNG SẢN XUẤT
Reetech có nhà máy sản xuất sản phẩm
cơ khí ở Khu công nghiệp Tân Bình - TP.
HCM và Khu công nghiệp Quang Minh Hà Nội. Hơn 8.000 m2 nhà xưởng nằm
trong Khu công nghiệp được quy hoạch
đảm bảo môi trường sản xuất bền vững
và phù hợp để thiết lập các dây chuyền
sản xuất hiện đại.

NHÂN LỰC

Hơn 180 kỹ sư và công nhân nhiều kinh nghiệm được thường xuyên huấn luyên nâng cao tay nghề để
liên tục cải tiến với mục tiêu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của
khách hàng.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001 được triển khai áp
dụng từ năm 2003 với chính
sách nhất quán.

Chính sách chất lượng:
* Cam kết cải tiến chất lượng.
* Nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác.
* Tạo ra giá trị cao nhất cho cổ đông.
* Trân trọng sự đóng góp của nhân viên.
* Bảo đảm tính chính trực.

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ

SAP (Đức) là phần mềm quản trị
doanh nghiệp ERP tiên tiến giúp
công ty kiểm soát tốt hơn hoạt
động sản xuất kinh doanh theo
chuẩn mực quốc tế.
06
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KIỂM TRA THỬ NGHIỆM
Reetech là thành
viên đầu tiên của
AMCA tại Việt Nam. Đây là tổ
chức của Mỹ, chuyên thử
nghiệm và chứng nhận các sản
phẩm luân chuyển và điều
khiển không khí với uy tín toàn
cầu, được thừa nhận ở hầu hết
các quốc gia.

Kiểm tra đặc tính van gió
Reetech theo tiêu chuẩn
AMCA 500-D-07.
[Hình thực tế phòng test
AMCA Singapore].

Kiểm tra đặc tính miệng gió Reetech
theo tiêu chuẩn Úc 1217.2-1985, Test
code 1062: GRD-84, được thực hiện
bởi VIPAC tại Úc.

Kiểm tra đặc tính van chặn lửa Reetech
theo tiêu chuẩn ASTM E119.
[Hình thực tế phòng thí nghiệm phòng
chống cháy Viện Khoa học Công nghệ
Xây dựng - Bộ Xây Dựng]

Kiểm tra đặc tính thang máng cáp
Reetech theo tiêu chuẩn NEMA
VE1, ASTM E376, TCVN 197. Thực
hiện bởi Quatest 1 - Tổng cục tiêu
chuẩn đo lường chất lượng.
SPCK-5B-SV1-1508
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Sân bay Nội Bài_Hà Nội

Trung tâm hội nghị Quốc gia_Hà Nội

Trung tâm hành chính Bình Dương_Bình Dương

Sân bay Tân Sơn Nhất_TPHCM

Hội trường Thành uỷ - TPHCM
08
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Sân bay Cần Thơ_Cần Thơ
TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

NĂM

Trung tâm Hội nghị quốc gia

Hà Nội

2006

Sân bay Tân Sơn Nhất

TP HCM

2007

Sân bay Liên Khương

Đà Lạt

2007

Bảo tàng Hà Nội

Hà Nội

2008

Sân bay Cần Thơ

Cần Thơ

2009

Trường Quốc tế Việt Nam ISV

Hà Nội

2010

Hội trường thành ủy

TP HCM

2010

Trung tâm Hành chính Bình Dương

Bình Dương

2013

Sân Golf Long Biên

Hà Nội

2013

Trường Đại học Hoa sen

TP HCM

2013

Khu vui chơi Himlam Vikid

TP HCM

2013

Nhà Quốc Hội

Hà Nội

2013

Sân bay Nội Bài

Hà Nội

2013

Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

2014

Rạp chiếu phim CGV

Việt Nam

2014

Sân bay Liên Khương_Đà Lạt

Nhà Quốc Hội_Hà Nội

Bảo Tàng Hà Nội_Hà Nội
SPCK-5B-SV1-1508
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
CAO ỐC VĂN PHÒNG & TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

NĂM

Cao ốc văn phòng SG Trade Center

TP HCM

1997

Cao ốc văn phòng Etown 1

TP HCM

2001

Cao ốc văn phòng Bitexco

TP HCM

2002

Tháp đôi Vincom Towers

Hà Nội

2004

Cao ốc văn phòng The Manor

TP HCM

2004

TT Dầu khí Petrovietnam

Hà Nội

2006

Cao ốc văn phòng Sacombank

TP HCM

2006

Cao ốc văn phòng Etown 2

TP HCM

2006

Cao ốc văn phòng Gemadept

TP HCM

2007

Khu phức hợp Hùng Vương Plaza

TP HCM

2008

Cao ốc văn phòng Vinaconex

Hà Nội

2008

Khu phức hợp Sài Gòn M&C

TP HCM

2008

Cao ốc văn phòng TMS

TP HCM

2008

Siêu thị BIG C

Việt Nam

2008

Cao ốc văn phòng Sonadezi

Đồng Nai

2010

Cao ốc văn phòng Becamex

Bình Dương

2010

Trụ sở Bộ Công an

Hà Nội

2010

Cao ốc văn phòng Ree Tower

TP HCM

2010

Trung tâm thương mại Savico

Hà Nội

2011

Cao ốc văn phòng Lim Tower

TP HCM

2011

Trụ sở UBND Quảng Nam

Quảng Nam

2011

Trụ sở Cục thuế TPHCM

TP HCM

2012

Vietcombank Tower_TPHCM

Cao ốc The MANOR_TPHCM

Trung tâm TM Vincom center_TPHCM

Trung tâm thương mại Savico_Hà Nội
10
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Bộ Công An_Hà Nội
Đài truyền hình Việt Nam VTV_Hà Nội

Trung tâm TM Hùng Vương Plaza_TPHCM

Cao ốc văn phòng HMTC_TP HCM
TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

NĂM

Cao ốc văn phòng HMTC

TP HCM

2012

Cao ốc văn phòng Viettel

Hà Nội

2012

Cao ốc văn phòng VIB bank

Hà Nội

2012

Cao ốc văn phòng Apex

Hà Nội

2012

Trụ sở VTV

Hà Nội

2012

Công viên phần mềm Quang Trung

TP HCM

2012

VPĐD Vietinbank tại TPHCM

TP HCM

2012

Trung tâm TM Vincom Center

TP HCM

2012

Cao ốc văn phòng Vietcombank Tower

TP HCM

2012

Nhà điều hành SAC

TP HCM

2012

Trung tâm TM Lam Sơn Square

BR-VT

2013

Trung tâm TM Lucky plaza

TP HCM

2013

TT Dữ liệu Sở giao dịch chứng khoán

TP HCM

2013

Showroom Toyota Cần Thơ

Cần Thơ

2013

Khu phức hợp Saigon Centre

TP HCM

2014

Trụ sở Cục Tần Số

Hà Nội

2014

Trung tâm Nghiên cứu FPT software

TP HCM

2014

Cao ốc văn phòng Delta River Tower

TP HCM

2014

Trụ sở toà soạn Báo Thanh Niên

TP HCM

2014

SPCK-5B-SV1-1508

Saigon trade center_TPHCM
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
KHÁCH SẠN & CAO ỐC CĂN HỘ
TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

NĂM

Khách sạn New World

TP HCM

1994

Khách sạn Daewoo

Hà Nội

1996

Khách sạn Opera Hilton

Hà Nội

1997

Khách sạn Victoria Hàng Châu

An Giang

1997

Thuận Kiều Plaza

TP HCM

1998

Cao ốc Micasa

Campuchia

2000

Khách Sạn Sokha Siem Reap

Campuchia

2003

Khu Phức Hợp Saigon Pearl

TP HCM

2006

Cao ốc căn hộ Tản Đà

TP HCM

2006

Cao ốc căn hộ Thái Bình

TP HCM

2007

Cao ốc căn hộ Golden Westlake

Hà Nội

2007

Cao ốc căn hộ Đất Phương Nam

TP HCM

2008

Khách sạn Novotel

TP HCM

2011

Cao ốc căn hộ Era town

TP HCM

2012

Khách sạn Pullman_TPHCM
Khách sạn Novotel_TPHCM

Khách sạn Opera Hilton_Hà Nội

Khu phức hợp Eurowindow_Hà Nội
12

www.airduct.vn

Khách sạn Liberty Central_Nha Trang
SPCK-5B-SV1-1508

KHÁCH SẠN & CAO ỐC CĂN HỘ
TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

NĂM

Khu phức hợp Eurowindow

Hà Nội

2012

Khu phức hợp Thảo điền pearl

TP HCM

2012

Khách sạn Pullman

TP HCM

2012

Khách sạn Bộ Quốc Phòng

Hà Nội

2012

Khu phức hợp Royal City

Hà Nội

2012

Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt

Đà Lạt

2012

Khách sạn Crowne

Nha Trang

2012

Khu phúc hợp Cinco Plaza

TP HCM

2012

Resort Terracotta Đà Lạt

Đà Lạt

2013

Khu phức hợp Times city

Hà Nội

2013

Khu đô thị Ecopark

Hà Nội

2013

Resort Salinda

Phú Quốc

2013

Cao ốc căn hộ Sora Gardens 1

Bình Dương

2014

Khách sạn Bay

TP HCM

2014

Khu du lịch Trăm Trứng

Nha Trang

2014

Khách sạn New World_TPHCM

Khu phức hợp Thảo Điền Pearl_TPHCM

Khu phức hợp Royal City_Hà Nội
SPCK-5B-SV1-1508

Khách sạn Crowne_Nha Trang
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
BỆNH VIỆN

Bệnh viện Đa khoa Tam Hợp_TPHCM

Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang_TPHCM
TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

NĂM

Bệnh viện Phú Thọ

TP HCM

2001

Bệnh viện Pháp Việt

TP HCM

2003

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Hà Nội

2011

Bệnh viện Quốc tế Miền Đông Becamex

Bình Dương

2011

Bệnh viện Hạnh Phúc

An Giang

2012

Bệnh viện đa khoa Nhật Tân

An Giang

2012

Bệnh viện đa khoa Nghệ An

Nghệ An

2012

Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn

TP HCM

2013

Bệnh viện đa khoa Tam Hợp

TP HCM

2013

Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa

Long An

2013

Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau

Cà Mau

2013

Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang

TP HCM

2014

Bệnh viện Tâm Trí_TPHCM
14
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Bệnh viện quốc tế Pháp Việt_TPHCM

Bệnh viện quốc tế Vinmec_Hà Nội

Bệnh viện quốc tế Miền Đông_Bình Dương
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NHÀ MÁY
TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

NĂM

Nhà máy Mabuchi Motor

Biên Hòa

1996

Nhà máy Điện Nissei

TP HCM

1999

Nhà máy Dệt Chutex

Bình Dương

2001

Nhà máy Bia Bến Thành

Bình Dương

2002

Nhà máy Điện Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu 2002

Khu Chế Xuất Tân Thuận

TP HCM

2004

Nhà máy GMP WHO Ampharco

Đồng Nai

2007

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Đồng Nai

2009

Nhà máy Groz-Beckert Việt Nam

Quảng Nam

2010

Nhà máy Thép Pomina

Bà Rịa-Vũng Tàu 2011

Nhiệt Điện Vũng Áng

Hà Tĩnh

2012

Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai

Đồng Nai

2013

Nhà máy Thuốc lá Cửu Long

Vĩnh Long

2013

Nhà máy Thủy điện Thác Mơ

Bình Phước

2013

Nhà máy Essilor Lào

Lào

2013

Nhà máy Dược Phẩm Sanofi

TP HCM

2014

Nhà máy Number One

Hà Nam

2014

Nhà máy dược phẩm Sanofi_TPHCM

Nhà máy Number One_Hà Nam

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng_Hà Tĩnh

Nhà máy GMP WHO Ampharco_Đồng Nai

Nhà máy Intel_TPHCM

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2_Đồng Nai
SPCK-5B-SV1-1508
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ỐNG GIÓ

Ống chữ nhật

Ống gió tròn

ỐNG GIÓ
ỐNG GIÓ CHỮ NHẬT

- Ống gió chữ nhật hiệu Reetech được thiết kế và sản
xuất theo tiêu chuẩn cơ sở của công ty cổ phần điện
máy R.E.E [TCCS 11:2014/REETECH-CK], phù hợp với
các tiêu chuẩn quốc tế như SMACNA, DW/144.
- Ống gió thẳng được sản xuất bằng dây chuyền tự
động và các thiết bị phụ trợ hiện đại giúp sản phẩm
có chất lượng và độ thẩm mỹ cao.

- Vật liệu chế tạo ống gió thường sử dụng tôn tráng kẽm phù hợp với tiêu chuẩn JIS
G3302 với các độ dày thông dụng 0.48 - 0.58 - 0.75 - 0.95 - 1.15 (mm).
- Độ dày kẽm thông dụng từ Z8 (80 gam kẽm/m2) đến Z18 (180 gam kẽm/m2).
- Ngoài tôn tráng kẽm, ống gió có thể được chế tạo từ nhôm, inox hoặc tấm nhựa.

22
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ỐNG GIÓ CHỮ NHẬT
Các dạng mối ghép ngang:

Mối ghép nẹp C
(chiều dài ống
tiêu chuẩn 1185mm)

Mối ghép TDF
(chiều dài ống
tiêu chuẩn 1200mm)

Mối ghép thép nẹp TDC
(chiều dài ống
tiêu chuẩn 1110mm)

Mối ghép thép V
(chiều dài ống
tiêu chuẩn 1185mm)

Các dạng thanh tăng cứng:

Tôn hình L

Tôn hình Z

Tôn hình Ω

Tôn hình bẻ mép Tôn hình TDC

Thép hình V

Các dạng ống nối thông dụng:

Co

Tee

Rẽ nhánh

Giảm

Lượn

Vuông tròn

Nối chân

Ống quần

Rẽ 2 nhánh

SPCK-5B-SV1-1508
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ỐNG GIÓ
ỐNG GIÓ TRÒN

- Ống gió tròn hiệu Reetech được thiết kế và sản xuất theo
tiêu chuẩn cơ sở của công ty cổ phần điện máy R.E.E [TCCS
11:2014/REETECH-CK], phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
như SMACNA, DW/144.
- Để tạo ra các chi tiết có kết cấu phức tạp, đòi hỏi độ chính
xác cao như fitting, sản phẩm được thiết kế và khai triển
với phần mềm chuyên dụng trước khi được sản xuất bằng
các thiết bị tự động CNC.

- Vật liệu chế tạo ống gió thường là tôn tráng kẽm phù hợp với tiêu chuẩn
JIS G3302 với các độ dày thông dụng 0.48 - 0.58 - 0.75 - 0.95 - 1.15 (mm).
- Độ kẽm thông dụng từ Z8 (80 gam kẽm/m2) đến Z18 (180 gam kẽm/m2).
- Ngoài tôn tráng kẽm, ống gió có thể được chế tạo từ nhôm hoặc inox.

24
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ỐNG GIÓ TRÒN
Các loại mối ghép dọc:

Mối ghép tán

Mối ghép hàn

Ống tròn xoắn

Đường kính ống tròn tiêu chuẩn (mm):
100-125-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1100.
Các loại mối ghép ngang:
Rivet

Mối ghép măng xông

Bulon

Mối ghép bích tôn

Rivet

Bulon

Mối ghép bích V

Các dạng ống nối thông dụng:

Co

Y

Rẽ nhánh

Giảm

Lượn

Vuông tròn

Nối chân

Ống quần

Rẽ 2 nhánh
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ỐNG CÁCH ÂM

Ống chữ nhật cách âm

Ống tròn cách âm

ỐNG CÁCH ÂM
ỐNG CÁCH ÂM TOLE SOI LỖ

■ MÔ TẢ:
- Ống cách âm có tác dụng hấp thu và giảm lan
truyền tiếng ồn, ngoài ra ống cách âm còn có tác
dụng cách nhiệt và khử rung động thành ống.
- Vỏ ngoài: có vật liệu, kết cấu và mối nối như ống
gió cơ bản.
- Vật liệu cách âm: len đá hoặc bông thủy tinh, độ
dày thông thường 25mm, 50mm hoặc theo yêu
cầu. Tỷ trọng vật liệu cách âm dao động từ
40kg/m3 đến 80kg/m3.

- Vải bảo vệ: được làm bằng sợi thủy tinh chống
cháy, có tác dụng ngăn bụi từ vật liệu cách âm
thoát vào không khí.
- Lớp trong: có tác dụng định hình & bảo vệ lớp
cách âm, thông thường làm bằng tôn soi lỗ hoặc
lưới kim loại.

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn SMACNA, DW/144.

Vỏ ngoài
Vật liệu cách âm
Vải bảo vệ
Tôn soi lỗ

H

Mặt bích kết nối
(TDC - TDF - V)
W
T = 25-50(mm)

28
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ỐNG CÁCH ÂM ĐINH HÀN

■ MÔ
MÔ TẢ:
TẢ:
- Ống cách âm có tác dụng hấp thu và giảm lan
truyền tiếng ồn, ngoài ra ống cách âm còn có tác
dụng cách nhiệt và khử rung động thành ống.
- Đối với ống cách âm đinh hàn, khác với loại ống
cách âm truyền thống, tấm cách âm được gắn
vào mặt trong ống gió bằng công nghệ đinh
hàn, không cần sử dụng vải lót và tôn soi lỗ bên
trong. Vì vậy, sản phẩm gọn nhẹ, sản xuất và lắp
ráp nhanh, hiệu quả kinh tế cao.

- Vỏ ngoài: có vật liệu, kết cấu và mối nối như
ống gió cơ bản.
- Vật liệu cách âm: len đá hoặc bông thủy tinh,
độ dày thông thường 25mm, 50mm hoặc
theo yêu cầu. Tỷ trọng vật liệu cách âm dao
động từ 40kg/m3 đến 80kg/m3.
- Lớp bảo vệ: được làm bằng vải composite sợi
thuỷ tinh hoặc phủ nhựa dẻo, chịu nhiệt.

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn SMACNA, DW/144.
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ỐNG CÁCH ÂM
ỐNG TIÊU ÂM TOLE SOI LỖ

■ MÔ
MÔ TẢ:
TẢ:
- Thường lắp ở đầu vào và ra các nguồn ồn như
quạt, máy lạnh, máy phát điện,…
- Có tác dụng hấp thụ và giảm lan truyền tiếng ồn
- Vỏ ngoài: có vật liệu, kết cấu và mối nối như ống
gió cơ bản.
- Vật liệu cách âm: len đá hoặc bông thủy tinh.
Tỷ trọng vật liệu cách âm dao động từ 40kg/m3
đến 80kg/m3.

- Vải bảo vệ: được làm bằng sợi thủy tinh chống
cháy, có tác dụng ngăn bụi từ vật liệu cách âm
thoát vào không khí.
- Tôn soi lỗ: có tác dụng bảo vệ lớp cách âm.
- Độ dày tấm cách âm giữa tiêu chuẩn là 200mm
hoặc theo yêu cầu.
- Khoảng cách giữa các cách âm tiêu chuẩn là
100mm, 200mm hoặc theo yêu cầu cụ thế.

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn SMACNA, DW/144.

L

W

H
Vật liệu cách âm
Vải bảo vệ
Tôn soi lỗ
Cánh bìa
Cánh giữa
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ỐNG TRÒN CÁCH ÂM

■ MÔ
MÔTẢ:
TẢ:
- Vải bảo vệ: được làm bằng sợi thủy tinh chống
cháy, có tác dụng ngăn bụi từ vật liệu cách âm
thoát vào không khí.
- Lớp trong: có tác dụng định hình và bảo vệ lớp
cách âm, thông thường làm bằng tôn soi lỗ.

- Ống cách âm có tác dụng hấp thu và giảm lan
truyền tiếng ồn, ngoài ra ống cách âm còn có tác
dụng cách nhiệt và khử rung động thành ống.
- Vỏ ngoài: có vật liệu, kết cấu và mối nối như ống
gió cơ bản, có thể là ống tròn ghép tán, ghép
hàn hay tròn xoắn.
- Vật liệu cách âm: len đá hoặc bông thủy tinh, độ
dày thông thường 25mm, 50mm hoặc theo yêu
cầu. Tỷ trọng vật liệu cách âm dao động từ
40kg/m3 đến 80kg/m3.
Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn SMACNA, DW/144.

Vật liệu cách âm
Vải bảo vệ
Tôn soi lỗ
Tôn GI

D

L
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

Miệng gió khuếch tán

Miệng gió cánh chỉnh

Miệng gió hẹp dài

Miệng gió hẹp cong

Miệng gió lá sách

Miệng gió sọt trứng

MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MIỆNG GIÓ VUÔNG

MC4

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió 4 hướng giúp tản gió đều,
phù hợp với hầu hết các không gian.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả hoặc có thể treo tự do.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc
theo yêu cầu.
- Kết cấu: có cơ cấu tháo lắp nhanh các cánh lõi
ra khỏi khung để chỉnh van gió.
- Phụ kiện: thường lắp với van gió OBD

Model

C [mm]

M [mm]

T [mm]

MC4-150x150

150x150

300x300

240x240

MC4-225x225

225x225

375x375

315x315

MC4-300x300

300x300

450x450

390x390

MC4-375x375

375x375

525x525

465x465

MC4-450x450

450x450

600x600

540x540

Kích thước lỗ mổ trần T = C+90
Kích thước cổ C

50

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp
tiêu chuẩn/ phương pháp thử:
• TCVN 5878:2007
• Australian Standard 1217.2-1985
• Air Diffusion Council (USA) Equipment Test Code 1062:GRD-84

Kích thước mặt M= C+150
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MIỆNG GIÓ VUÔNG

MC4-F

Model: MC4-F-445x445

■ MÔ
MÔ TẢ:
TẢ:
- Công dụng: thổi gió 4 hướng đều, phù hợp với
hầu hết các không gian.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả hoặc có thể treo tự do.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc theo
yêu cầu.
- Kết cấu: có cơ cấu tháo lắp nhanh các cánh lõi ra
khỏi khung để chỉnh van gió.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD.
Khung bao

520 x 520
Phần có thể tháo rời

50

445 x 445

595 x 595

SPCK-5B-SV1-1508
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MIỆNG GIÓ VUÔNG

MC4-B

Model: MC4-B-605x605

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió 4 hướng đều, phù hợp với
hầu hết các không gian.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả hoặc có thể treo tự do.
- Vật liệu: tole tấm ép định hình.

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng.
- Kết cấu: đã tích hợp hộp gộp gió.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió cánh
quạt VCQ.

560

66

Ø 300

605

36
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MSL

MIỆNG GIÓ SOI LỖ

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió trãi đều khắp bề mặt, phù
hợp lắp trong phòng mổ, phòng sạch.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả.
- Vật
■
MÔliệu:
TẢ:tôn soi lỗ.
Model

A [mm]

B [mm]

MSL-305x305

415

415

MSL-610x305

720

415

MSL-610x610

720

720

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: phù hợp để gắn vào hộp chứa phin lọc tinh.
- Phụ kiện: thường lắp với hộp phin lọc tinh.

35

B

Tôn soi lỗ

A
SPCK-5B-SV1-1508
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MIỆNG GIÓ 1 LỚP CÁNH

CC1

Model: CC1-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thường để hồi gió nhưng cũng có thể
sử dụng cấp gió cho khu vực cần lưu lượng lớn.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả, tường, hoặc gắn trực
tiếp lên ống gió.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: có 1 lớp cánh biên dạng khí động học
hình elip, có thể điều chỉnh góc nghiên cánh
được.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD.

H

H+30

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp
tiêu chuẩn/ phương pháp thử:
• TCVN 5878:2007
• Australian Standard 1217.2-1985
• Air Diffusion Council (USA) Equipment Test Code 1062:GRD-84

W
W+30
38

www.airduct.vn

30

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ 1 LỚP CÁNH KHUNG RỜI

CC1-D

Model: CC1-D-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thường để hồi gió nhưng cũng có thể
sử dụng cấp gió cho khu vực cần lưu lượng lớn.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả, tường, hoặc gắn trực
tiếp lên ống gió.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.
Sản phẩm được kiểm tra phù hợp
tiêu chuẩn/ phương pháp thử:
• TCVN 5878:2007
• Australian Standard 1217.2-1985
• Air Diffusion Council (USA)
Equipment Test Code 1062:GRD-84

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: có 1 lớp cánh biên dạng khí động học
hình elip, có thể điều chỉnh góc nghiên cánh
được. Khung đôi cho phép tháo lắp nhanh phần
lõi miệng gió để lấy phin lọc hoặc chỉnh van gió.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD và
phin lọc bụi RAF.

H
H + 30

PHIN LỌC

G

ỚN

HƯ

G-

MỞ

C

LỌ

N
ĐÓ

HIN
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
CC2

MIỆNG GIÓ 2 LỚP CÁNH

Model: CC2-WxH

■ MÔ TẢ:

H

20

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: có 2 lớp cánh biên dạng khí động học hình
elip, có thể điều chỉnh góc nghiên cánh được.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD.

H + 60

- Công dụng: thường để hồi gió nhưng cũng có thể
sử dụng cấp gió cho khu vực cần lưu lượng lớn.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả, tường, hoặc gắn trực
tiếp lên ống gió.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

W
W + 60

40
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CC2 - D

MIỆNG GIÓ 2 LỚP CÁNH KHUNG RỜI

Model: CC2-D-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thường để hồi gió nhưng cũng có thể
sử dụng cấp gió cho khu vực cần lưu lượng lớn.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả, tường, hoặc gắn trực
tiếp lên ống gió.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.

- Kết cấu: có 2 lớp cánh biên dạng khí động học
hình elip, có thể điều chỉnh góc nghiên cánh
được. Khung đôi cho phép tháo lắp nhanh phần
lõi miệng gió để lấy phin lọc hoặc chỉnh van gió.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD và
phin lọc bụi RAF.

H + 60

H

PHIN LỌC

G
ỚN

HƯ
C
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MHD

MIỆNG GIÓ HẸP DÀI

Model: MHD-WxH

■ MÔ TẢ:

H+30

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp
tiêu chuẩn/ phương pháp thử:
• TCVN 5878:2007
• Australian Standard 1217.2-1985
• Air Diffusion Council (USA) Equipment Test Code 1062:GRD-84

H

- Công dụng: để thổi gió hoặc hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần hoặc vách giật cấp.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp chuẩn JIS
H4100.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu khác theo
yêu cầu.
- Kết cấu: sử dụng cánh phẳng, tổn thất áp suất gió rất thấp.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD.

W

30

W+30

42
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MHD-Y

MIỆNG GIÓ HẸP DÀI

Model: MHD-Y-WxH

■ MÔ TẢ:

H+30

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: sử dụng cánh biên dạng tam giác tạo
hiệu ứng trang nhã.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD.

H

- Công dụng: thường sử dụng để thổi gió hoặc
cũng có thể để hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần hoặc vách giật cấp.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

W

30

W+30

SPCK-5B-SV1-1508
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MHD-T

MIỆNG GIÓ HẸP DÀI

Model: MHD-T-WxH

■ MÔ TẢ:

H+30

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: sử dụng dụng cánh biên dạng chữ T giúp
giảm khe hở giữa các cánh khi nhìn trực diện.
- Phụ kiện: van miệng gió OBD.

H

- Công dụng: thường sử dụng để thổi gió hoặc
cũng có thể để hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần hoặc vách giật cấp.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

W

30

W+30
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LSD

MIỆNG GIÓ KHE DÀI

Model: LSD

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thường sử dụng để thổi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần hoặc vách giật cấp.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: có tích hợp sẵn van chỉnh lưu lượng gió
bằng nhựa.

C

M = C + 30

SPCK-5B-SV1-1508

Model

C [mm]

M [mm]

LSD1

52

82

LSD2

94

124

LSD3

136

166

LSD4

178

208

LSD5

220

250

C

M = C + 30
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MHC-V

MIỆNG GIÓ CONG VÁCH

Model: MHC-V

■ MÔ TẢ:

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: sử dụng phẳng hoặc tam giác (Y) để giúp
giảm khe hở giữa các cánh khi nhìn trực diện.
- Phụ kiện: van miệng gió OBD.

30

30

- Công dụng: thường sử dụng để thổi gió hoặc
cũng có thể để hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần hoặc vách giật cấp.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

30
30

Biên dạng cánh phẳng
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Biên dạng tam giác
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MHC-T

MIỆNG GIÓ CONG TRẦN

Model: MHC-T

■ MÔ TẢ:

30

Biên dạng cánh phẳng

SPCK-5B-SV1-1508

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: loại này sử dụng cánh phẳng hoặc biên
dạng tam giác tạo hiệu ứng trang nhã.

30

30

- Công dụng: thường sử dụng để thổi gió hoặc
cũng có thể để hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

30

Biên dạng tam giác
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MIỆNG GIÓ LÁ SÁCH CHẮN MƯA

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: miệng lấy gió tươi hoặc thải gió, có
tác dụng chắn mưa.
- Vị trí lắp: gắn lên vách đứng hoặc đầu ống gió tiếp
xúc với môi trường bên ngoài.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

48
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MSA

Model: MSA-WxH
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: cánh biên dạng lớn giúp chắn nước tốt.
- Phụ kiện: thường lắp với lưới chắn côn trùng.

SPCK-5B-SV1-1508

MSA2

MIỆNG GIÓ LÁ SÁCH CHẮN MƯA

Model: MSA2-WxH

■ MÔ TẢ:

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: thiết kế mỏng, phù hợp lắp ở các kết cấu
hẹp.
- Phụ kiện: thường lắp với lưới chắn côn trùng.

H + 30

H

- Công dụng: miệng lấy gió tươi hoặc thải gió, có
tác dụng chắn mưa.
- Vị trí lắp: gắn lên vách đứng hoặc đầu ống gió tiếp
xúc với môi trường bên ngoài.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

W

W + 30

SPCK-5B-SV1-1508

30

www.airduct.vn

49

MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MHS

MIỆNG GIÓ LÁ SÁCH TRONG NHÀ

Model: MHS-WxH

■ MÔ TẢ:

H + 30

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: thiết kế với cánh nghiêng, có tác dụng
chống nhìn xuyên vào trong.

H

- Công dụng: sử dụng để cấp hoặc hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên vách đứng hoặc gắn trực tiếp lên
ống gió.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

W
W + 30

50
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MHS-D

MIỆNG GIÓ LÁ SÁCH TRONG NHÀ KHUNG RỜI

Khung miệng gió

Phin lọc

Miệng gió

Model: MHS-D-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: sử dụng để cấp hoặc hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên vách đứng hoặc gắn trực tiếp lên
ống gió.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: thiết kế với cánh nghiêng, có tác dụng chống nhìn xuyên vào trong. Khung đôi cho phép
tháo lắp nhanh phần lõi miệng gió để lấy phin lọc
hoặc chỉnh van gió.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD và
phin lọc bụi RAF.

H + 30

H

PHIN LỌC

G
ỚN

HƯ
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MST

MIỆNG GIÓ SỌT TRỨNG

Model: MST-WxH

■ MÔ TẢ:

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: cánh làm từ lá nhôm mỏng đan vuông
góc nhau cho tổn thất áp suất rất thấp.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD.

H

H+30

13

- Công dụng: thường để hồi gió nhưng cũng có thể
sử dụng cấp gió cho khu vực cần lưu lượng lớn.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả, tường, hoặc gắn trực
tiếp lên ống gió.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

W
W+30

52
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MST-D

MIỆNG GIÓ SỌT TRỨNG KHUNG RỜI

Model: MST-D-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thường để hồi gió nhưng cũng có thể
sử dụng cấp gió cho khu vực cần lưu lượng lớn.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả, tường, hoặc gắn trực
tiếp lên ống gió.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: cánh làm từ lá nhôm mỏng đan vuông
góc nhau cho tổn thất áp suất rất thấp. Khung đôi
cho phép tháo lắp nhanh phần lõi miệng gió để
lấy phin lọc hoặc chỉnh van gió.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD và
phin lọc bụi RAF.

H + 30

H

PHIN LỌC

G
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C
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
MST-N

MIỆNG GIÓ SỌT TRỨNG CÁNH NGHIÊNG

Model: MST-N-WxH

■ MÔ TẢ:

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu
khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: cánh làm từ lá nhôm mỏng lắp nghiêng
hạn chế nhìn thấy bên trong.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD.

H

H+30

13

- Công dụng: thường để hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả, tường, hoặc gắn trực
tiếp lên ống gió.
- Vật liệu: nhôm hình làm từ phôi A6063-T5, hợp
chuẩn JIS H4100.

W
W+30
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MST-ND

MIỆNG GIÓ SỌT TRỨNG CÁNH NGHIÊNG KHUNG RỜI

Model: MST-ND-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thường để hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả, tường,
hoặc gắn trực tiếp lên ống gió.
- Vật liệu: hôm hình làm từ phôi
A6063-T5, hợp chuẩn JIS H4100.

- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu khác theo yêu cầu.
- Kết cấu: cánh làm từ lá nhôm mỏng lắp nghiêng hạn chế nhìn thấy
bên trong. Khung đôi cho phép tháo lắp nhanh phần lõi miệng gió
để lấy phin lọc hoặc chỉnh van gió
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD và phin lọc bụi RAF.

H + 30

H
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MIỆNG GIÓ TRÒN

Miệng gió tròn

Miệng gió dĩa

Miệng gió cánh xoắn

Miệng gió ống
khuếch tán

Miệng gió cầu

MIỆNG GIÓ TRÒN
MIỆNG GIÓ TRÒN

MCT

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió phủ đều 3600, cũng có thể sử dụng
để hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần hoặc vách.
- Vật liệu: nhôm tấm ép định hình.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc theo yêu cầu.
- Kết cấu: từng cánh rời được ép nguyên khối, không hàn.
Có cơ cấu tháo lắp nhanh các cánh lõi ra khỏi khung để
chỉnh van gió.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió cánh quạt VCQ.

Model

Ø C [mm]

Ø M [mm]

Ø T [mm]

MCT-185

185

330

250

MCT-275

275

420

340

MCT-455

455

600

520

MCT-545

545

710

620

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp
tiêu chuẩn/ phương pháp thử:
• TCVN 5878:2007
• Australian Standard 1217.2-1985
• Air Diffusion Council (USA) Equipment Test Code 1062:GRD-84

ÞT

53
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ÞM
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MIỆNG GIÓ TRÒN

MCT-F

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió phủ đều 3600, cũng có thể sử dụng
để hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần hoặc vách.
- Vật liệu: nhôm tấm ép định hình.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc theo yêu cầu.
- Kết cấu: từng cánh rời được ép nguyên khối, không hàn.
Có cơ cấu tháo lắp nhanh các cánh lõi ra khỏi khung để
chỉnh van gió.
- Phụ kiện: đã tích hợp sẵn van gió cánh bướm bằng nhựa.

Model

Ø C [mm]

Ø M [mm]

Ø T [mm]

MCT-F-150

150

260

230

MCT-F-200

200

310

280

MCT-F-250

250

360

330

MCT-F-300

300

410

380

MCT-F-350

350

460

430

ØT
ØC
Cánh chỉnh nhựa

46

Khung bao

ØM

SPCK-5B-SV1-1508
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MIỆNG GIÓ TRÒN
MIỆNG GIÓ TRÒN KHUNG VUÔNG

MCT-Q

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió phủ đều 3600, cũng có thể
sử dụng để hồi gió.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả khung vuông.
- Vật liệu: nhôm tấm ép định hình.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc theo
yêu cầu.
- Kết cấu: từng cánh rời được ép nguyên khối,
không hàn. Có cơ cấu tháo lắp nhanh các cánh
lõi ra khỏi khung để chỉnh van gió.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió cánh
quạt VCQ.

Model

Ø C [mm] Ø MxM [mm]

Ø T [mm]

MCT-Q-185

185

330x330

250

MCT-Q-275

275

420x420

340

MCT-Q-455

455

600x600

520

MCT-Q-545

545

710x710

620

ØT

53

ØC

MxM
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MIỆNG GIÓ CÁNH XOẮN

SDR

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió phủ đều 3600.
- Vị trí lắp: gắn lên trần.
- Vật liệu: nhôm tấm ép định hình, có thể sử dụng tole
(theo yêu cầu).
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc theo yêu cầu.
- Kết cấu: cánh được ép nguyên khối, không hàn. Có lỗ
chỉnh từ mặt dưới.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió cánh quạt VCQ.

Model

Ø C [mm]

Ø M [mm]

SDR-240

240

300

SDR-340

340

400

SDR-440

440

500

SDR-540

540

600

SDR-640

640

700

ÞM
ÞC
SPCK-5B-SV1-1508
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MIỆNG GIÓ TRÒN
MIỆNG GIÓ CÁNH XOẮN KHUNG VUÔNG

SDQ

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió phủ đều 3600.
- Vị trí lắp: gắn lên trần giả khung vuông.
- Vật liệu: nhôm tấm ép định hình.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng hoặc theo yêu cầu.
- Kết cấu: cánh được ép nguyên khối, không hàn. Có lỗ
chỉnh từ mặt dưới.
- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió cánh quạt VCQ
hoặc OBD.

Model

Ø C [mm]

Ø MxM [mm]

SDQ-240

240

300x300

SDQ-340

340

400x400

SDQ-440

440

500x500

SDQ-540

540

600x600

SDQ-640

640

700x700

MxM
ÞC
30
62
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MIỆNG GIÓ CẦU

MGC-F

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió xa trong những không
gian rộng.
- Vị trí lắp: gắn lên vách hoặc ống gió.
- Vật liệu: nhôm tấm ép định hình.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng.
- Kết cấu: cổ thổi có thể xoay chỉnh hướng
được.
- Phụ kiện: thường lắp với van gió tròn DGD.

SPCK-5B-SV1-1508

Model

Ø D1 [mm] Ø D2 [mm] Ø D3 [mm]

L [mm]

MGC-F-160

160

85

200

100

MGC-F-200

200

108

257

110

MGC-F-250

250

136

302

140

MGC-F-315

315

186

384

160

MGC-F-400

400

230

470

180
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MIỆNG GIÓ TRÒN
MIỆNG GIÓ ĐĨA TRÒN LÕM

MVT-D

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió phủ đều 3600, thường lắp
trong không gian nhỏ.
- Vị trí lắp: gắn lên trần hoặc vách.
- Vật liệu: tole ép định hình.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng.
- Kết cấu: đĩa tròn có thể xoay lên xuống để đóng
mở gió thay cho van gió. Có ron làm kính.

Model

Ø C [mm]

Ø M [mm]

E [mm]

MVT-D-77

77

115

40

MVT-D-97

97

138

42

MVT-D-122

122

164

46

MVT-D-147

147

202

50

MVT-D-157

157

211

54

MVT-D-197

197

248

63

MVT-D-248

248

305

75

E

C

M
Đĩa điều chỉnh đóng mở gió
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MIỆNG GIÓ ĐĨA TRÒN LỒI

MVT-C

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: hồi gió, thường lắp trong không
gian nhỏ.
- Vị trí lắp: gắn lên trần hoặc vách.
- Vật liệu: tole ép định hình.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng.
- Kết cấu: đĩa tròn có thể xoay lên xuống để đóng
mở gió thay cho van gió. Có ron làm kính.

Model

Ø C [mm]

Ø M [mm]

E [mm]

MVT-C-77

77

115

40

MVT-C-97

97

138

42

MVT-C-122

122

164

46

MVT-C-147

147

202

50

MVT-C-157

157

211

54

MVT-C-197

197

248

63

MVT-C-248

248

305

75

E

C

M
Đĩa điều chỉnh đóng mở gió
SPCK-5B-SV1-1508
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MIỆNG GIÓ TRÒN
MIỆNG GIÓ ỐNG KHUẾCH TÁN

DCD

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: thổi gió đều 360 độ, thường lắp
trong không gian lớn, trần cao.
- Vị trí lắp: gắn cặp cột hoặc treo dưới ống gió.
- Vật liệu: tole mạ kẽm dập lỗ.
- Xử lý bề mặt: không sơn hoặc sơn tĩnh điện
theo yêu cầu.
- Kết cấu: Có cánh hướng dòng với cơ cấu
điều chỉnh bằng dây, thuận tiện thao tác khi
treo miệng gió trên cao.Phụ kiện: hường lắp
với van miệng gió cánh quạt VCQ.

ÞD

Tay chỉnh cánh
hướng dòng
Cánh hướng dòng

L

Vách tản gió

66

Model

Ø D [mm]

Ø L [mm]

DCD-250

250

1200

DCD-315

315

1200

DCD-350

350

1200

DCD-355

355

1200

DCD-400

400

1200

DCD-450

450

1200
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Lỗ thoát gió
Vách tản gió

SPCK-5B-SV1-1508

VAN GIÓ

Van gió chữ nhật

Van chặn lửa

Van gió tròn

Van một chiều

Van miệng gió

Van cân bằng áp

VAN GIÓ
DGE

VAN GIÓ CÁNH TÔN

Model: DGE-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: đóng, mở và điều chỉnh lưu lượng gió.
- Vị trí lắp: gắn trên đường ống gió chữ nhật.

- Vật liệu: tole mạ kẽm dầy 0.75; 0.95; 1.15 hoặc
inox (theo yêu cầu).
- Mặt bích: TDC hoặc tole hình L.
- Kết cấu: có thể tùy chọn đóng mở bằng tay vặn,
tay gạt hay van điện.

200

H

W

SHU

Tay gạt R75

68
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Tay gạt R30

0

45

90

OPEN

T

Tay vặn
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MLD

VAN GIÓ CÁNH ĐÚC

Model: MLD-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: đóng, mở và điều chỉnh lưu lượng gió.
- Vị trí lắp: gắn trên đường ống gió chữ nhật, cửa gió
vào, ra AHU.
- Vật liệu: khung và cánh bằng nhôm hình, bánh
răng nhựa, ron cao su.
125

- Mặt bích: Nhôm hình L.
- Kết cấu: có thể tùy chọn đóng mở bằng tay vặn,
tay gạt hay van điện. Cánh biên dạng khí động
học nên tổn thất áp suất rất thấp. Có ron làm
kính nên độ rò rỉ gió thấp, đạt cấp độ class 1.

H

W

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp
tiêu chuẩn:
• AMCA 500-D-07.
SPCK-5B-SV1-1508
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VAN GIÓ
VAN GIÓ TRÒN

DGD

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: đóng, mở và điều chỉnh lưu lượng gió.
- Vị trí lắp: gắn trên đường ống gió tròn hoặc cổ tròn
miệng gió.
- Vật liệu: tole mạ kẽm dầy 0.75; 0.95; 1.15 hoặc inox
(theo yêu cầu).

- Mặt bích: cổ thẳng, dạng kết nối măng xông.
- Kết cấu: có thể tùy chọn đóng mở bằng tay vặn,
tay gạt hay van điện. Có 1 cánh tròn

Model

DGD-100

DGD-150

DGD-200

DGD-250

DGD-300

DGD-350

DGD-400

DGD-450

Ø Ống gió

100

150

200

250

300

350

400

450

Ø D [mm]

95

145

195

245

295

345

395

445

L [mm]

150

190

240

290

340

390

440

490

ÞD

L

OPEN
SHUT

20

SHU

70
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Tay gạt R75

Tay gạt R30

0

45

90

OPEN

T

Tay vặn
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VAN TRÒN CÁNH BƯỚM

DGC

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: đóng mở và điều chỉnh lưu lượng gió.
- Vị trí lắp: gắn cuối đường ống gió tròn hoặc cổ tròn
miệng gió.
- Vật liệu: tole mạ kẽm dầy 0.75; 0.95; 1.15 hoặc inox
(theo yêu cầu).

- Mặt bích: cổ thẳng, dạng kết nối mang xông.
- Kết cấu: có 2 lá đóng mở dạng cánh bướm, đóng
mở bằng tay vặn.

DGC-100

DGC-150

DGC-200

DGC-250

DGC-300

DGC-350

DGC-400

DGC-450

Ø Ống gió

100

150

200

250

300

350

400

450

Ø D [mm]

95

145

195

245

295

345

395

445

L [mm]

150

190

240

290

340

390

440

490

L

Đaiôốc chuồn

Model

ØD

20

SPCK-5B-SV1-1508
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VAN GIÓ
VAN MIỆNG GIÓ

OBD

Model: OBD-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: đóng, mở và điều chỉnh lưu lượng gió cấp.
- Vị trí lắp: gắn vào cổ miệng gió chữ nhật.
- Vật liệu: tole kẽm sơn dầu màu đen (theo yêu cầu).

- Mặt bích: cổ thẳng, dạng kết nối với cổ miệng gió.
- Kết cấu: các cánh bố trí đóng mở đối xứng, chỉnh
bằng lục giác chìm 6mm.
75

H = Kích thước cổ miệng gió + 2

55

72
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VAN MIỆNG GIÓ CÁNH QUẠT

VCQ

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: đóng, mở và điều chỉnh lưu lượng gió cấp.
- Vị trí lắp: gắn vào cổ miệng gió tròn.
- Vật liệu: tole mạ kẽm dầy 0.75mm hoặc inox
(theo yêu cầu).

- Mặt bích: cổ thẳng dạng kết nối hoặc đặt vào
trong cổ miệng gió.
- Kết cấu: đóng mở cánh bằng chìa lục giác hoặc
tay gạt.

Model

VCQ-185

VCQ-275

VCQ-300

VCQ-455

VCQ-545

Ø Cổ miệng gió [mm]

185

275

300

455

545

Ø D [mm]

183

273

298

453

543

ØD

15

40

ØD

Khoá chỉnh gió
Đóng

Mở

Tay chỉnh gió

Mở
Đóng

SPCK-5B-SV1-1508
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VAN GIÓ
VAN CHẶN LỬA

CLA

Model: CLA-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: Ngăn lan truyền lửa hay dòng khí
nóng quá 740C.
- Vị trí lắp: gắn trên đường ống gió chữ nhật
hoặc giữa vách tường.
- Vật liệu: tole mạ kẽm dầy 1.15; 1.48 mm.

- Mặt bích: tole hình L hoặc bích V (theo yêu cầu).
- Kết cấu: có lò xo hỗ trợ đóng nhanh, có thể tháo
lắp thay thế cầu chì.

Sản phẩm được kiểm
tra theo tiêu chuẩn:
ASTM E119:00

Cầu chì
165 °

H

Lò xo

200

74
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VAN CHẶN LỬA TRÒN

CLB

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: Ngăn lan truyền lửa hay dòng khí
nóng quá 740C.
- Vị trí lắp: gắn trên đường ống gió chữ nhật.
- Vật liệu: tole mạ kẽm dầy 1.15 đến 1.48 mm.

- Mặt bích: cổ thẳng, dạng kết nối mang xông
- Kết cấu: có lò xo hỗ trợ đóng nhanh, có thể tháo
lắp thay thế cầu chì.

Model

CLB-100

CLB-150

CLB-200

CLB-250

CLB-300

CLB-350

CLB-400

CLB-450

Ø Ống gió

100

150

200

250

300

350

400

450

Ø D [mm]

95

145

195

245

295

345

395

445

L [mm]

150

190

240

290

340

390

440

490

L

ØD

Cầu chì
165 °

Lò xo

20

SPCK-5B-SV1-1508
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VAN GIÓ
VAN MỘT CHIỀU

CMC

Model: CMC-WxH

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: chống gió thổi ngược.
- Vị trí lắp: gắn trên đường ống gió chữ nhật
hoặc ở miệng thổi quạt, AHU,...
- Vật liệu: khung bằng tôn mạ kẽm dầy 0.75;
0.95; 1.15, cánh bằng nhôm tấm hoặc bằng tôn
GI.

- Mặt bích: TDC hoặc tole hình L.
- Kết cấu: trục cánh lệch tâm để đảm bảo các
cánh đóng kính nhờ trọng lực.

200

W

H

Cánh

76
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VAN MỘT CHIỀU TRÒN

CMC-F

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: chống gió thổi ngược.
- Vị trí lắp: gắn trên đường ống gió tròn, loại
kích thước nhỏ.
- Vật liệu: khung bằng tôn mạ kẽm, cánh bằng
nhôm tấm.
Model

- Mặt bích: cổ thẳng, dạng kết nối mang xông.
- Kết cấu: có 2 cánh, đóng mở dạng cánh bướm,
có lò xo tự khép và ron làm kín.

CMC-F-100 CMC-F-125 CMC-F-150 CMC-F-160 CMC-F-200 CMC-F-250 CMC-F-315 CMC-F-355 CMC-F-400

Ø D [mm]

100

125

150

160

200

250

315

355

400

L [mm]

88

88

88

88

88

128

128

198

198

Vỏ

D

Cánh

Lò xo
L
SPCK-5B-SV1-1508

www.airduct.vn

77

VAN GIÓ
VAN CÂN BẰNG ÁP

CGA

■ MÔ TẢ:
- Công dụng: kiểm soát chênh lệch áp
suất giữa các khu vực.
- Vị trí lắp: gắn lên vách đứng.
- Vật liệu: tole mạ kẽm dầy 0.95mm.
- Kết cấu: có thể điều chỉnh đối trọng
cánh để thay đổi mức chênh áp suất.

Model

CGA-200

CGA-400

CGA-600

CGA-800

W [mm]

200

400

600

800

H [mm]

200

200

200

200

W+60
W

L = độ dày vách

78
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THANG MÁNG CÁP

Ống cáp điện

Máng cáp điện

Thang cáp điện

THANG MÁNG CÁP
STR

ỐNG CÁP
Ống cáp hiệu Reetech được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở của Công ty CP Điện máy R.E.E

TCCS 10:2015/REETECH], phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như TCVN 197:2002, IEC 61537:2001,
Nema VE1 2009.
Vật liệu cơ bản để sản xuất ống cáp là tole mạ kẽm phù hợp với tiêu chuẩn JIS G3302 hoặc tole đen phù hợp
tiêu chuẩn JIS G3141.
Để xử lý chống oxy hóa và chống ăn mòn bề mặt, tùy theo yêu cầu, ống cáp có thể được nhúng nóng phù hợp
với tiêu chuẩn AS/NZS 4680-2006, ASTM A123/A 123A1 hoặc sơn tĩnh điện phù hợp với tiêu chuẩn ASTM
D3359-93, ASTM D3363-92A, ASTM D4138-94.
Tùy theo vị trí lắp đặt cũng như môi trường sử dụng, sơn tĩnh điện có thể chọn loại phù hợp với môi trường
trong nhà hay ngoài trời.
Các màu sơn thông dụng:
Màu cam (RAL 2000)

Màu đỏ (RAL 2001)

Màu xanh đậm (RAL 5001)

FTTR

Màu xám (RAL 7023)

EBTR

FBTR
IBTR

FFWTR

RT
STR

ECTR

R -R

RTR-L

EFTR

STR
FBTR
FTTR
FFWTR
IBTR
EBTR
RTR-C
RTR-L
RTR-R
ECTR
EFTR
80

ống cáp thẳng
co thẳng
chuyển 3 hướng
chuyển 4 hướng
co trong
co ngoài
giảm giữa
giảm trái
giảm phải
bịt đầu
mặt bích
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STH

MÁNG CÁP

Máng cáp hiệu Reetech được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở của Công ty CP Điện máy R.E.E [TCCS
10:2015/REETECH], phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như TCVN 197:2002, IEC 61537:2001, Nema
VE1 2009.
Vật liệu cơ bản để sản xuất máng cáp là tole mạ kẽm phù hợp với tiêu chuẩn JIS G3302 hoặc tole đen phù hợp
tiêu chuẩn JIS G3141.
Để xử lý chống oxy hóa và chống ăn mòn bề mặt, tùy theo yêu cầu, máng cáp có thể được nhúng nóng phù
hợp với tiêu chuẩn AS/NZS 4680-2006, ASTM A123/A 123A1 hoặc sơn tĩnh điện phù hợp với tiêu chuẩn ASTM
D3359-93, ASTM D3363-92A, ASTM D4138-94.
Tùy theo vị trí lắp đặt cũng như môi trường sử dụng, sơn tĩnh điện có thể chọn loại phù hợp với môi trường
trong nhà hay ngoài trời.
Các màu sơn thông dụng:
Màu cam (RAL 2000)

STH
FBTH
FTTH
FFWTH
IBTH
EBTH
RTH-C
RTH-L
RTH-R

Màu đỏ (RAL 2001)

máng cáp thẳng
co phẳng
chuyển 3 hướng
chuyển 4 hướng
co trong
co ngoài
giảm giữa
giảm trái
giảm phải

Màu xanh đậm (RAL 5001)

Màu xám (RAL 7023)

FBTH

RTH-C
FTTH

FFWTH

RTH-L
RTH-R
EBTH

STH

IBTH

SPCK-5B-SV1-1508
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THANG MÁNG CÁP
THANG CÁP

SL

Thang cáp hiệu Reetech được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở của Công ty CP Điện máy R.E.E [TCCS
10:2015/REETECH], phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như TCVN 197:2002, IEC 61537:2001, Nema
VE1 2009.
Vật liệu cơ bản để sản xuất thang cáp là tole mạ kẽm phù hợp với tiêu chuẩn JIS G3302 hoặc tole đen phù hợp
tiêu chuẩn JIS G3141.
Để xử lý chống oxy hóa và chống ăn mòn bề mặt, tùy theo yêu cầu, thang cáp có thể được nhúng nóng phù
hợp với tiêu chuẩn AS/NZS 4680-2006, ASTM A123/A 123A1 hoặc sơn tĩnh điện phù hợp với tiêu chuẩn ASTM
D3359-93, ASTM D3363-92A, ASTM D4138-94.
Tùy theo vị trí lắp đặt cũng như môi trường sử dụng, sơn tĩnh điện có thể chọn loại phù hợp với môi trường
trong nhà hay ngoài trời.
Các màu sơn thông dụng:
Màu cam (RAL 2000)

Màu đỏ (RAL 2001)

Màu xanh đậm (RAL 5001)

Màu xám (RAL 7023)

WALL

FTL
SL

EBL

IBL
RL-R

RL-C

RL-L

FFWL

FBL

SL
FBL
FTL
FFWL
IBL
EBL
RL-C
RL-L
RL-R
82
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thang cáp thẳng
co phẳng
chuyển 3 hướng
chuyển 4 hướng
co trong
co ngoài
giảm giữa
giảm trái
giảm phải
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PHỤ KIỆN

Ống nối mềm

Cửa thăm dò

Phin lọc gió

PHỤ KIỆN
ỐNG NỐI MỀM

FDC

FDC-R

FDC

■ MÔ TẢ:
- Ống nối mềm thường được sử dụng để nối
quạt, máy lạnh với hệ thống ống gió với công
dụng chính là cách ly rung động và khử sai số
lắp đặt

Model
FDC80
FDC120
FDC280

- Loại ống nối bằng phương pháp kẹp vải đặc
biệt này đảm bảo kín gió, lắp đặt nhanh và
hiệu quả.

Vật liệu Nhiệt độ tối đa
Canvas
800C
Polyeste
1200C
Glass Fiber
2800C

Các kiểu mặt bích kết nối:

Bích C
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Nối trơn

Bích TDC

Bích TDF

Bích V

SPCK-5B-SV1-1508

CỬA THĂM DÒ

DAD

Cửa thăm dò ống chữ nhật

Cửa thăm dò ống tròn

■ MÔ TẢ:
- Cửa thăm dò có loại hình vuông (hoặc chữ
nhật) để gắn trên ống gió chữ nhật và loại hình
oval để gắn trên ống gió tròn.

- Cửa thăm dò Reetech làm bằng tole mạ kẽm,
có ron làm kín, có chốt khóa nhanh, dễ tháo lắp,
sử dụng tiện lợi.

Thiết kế và sản xuất
phù hợp tiêu chuẩn
SMACNA và DW/144.
Chốt khóa nhanh

Ron làm kín

Kích thước:

150
Ngang

250

Cao

20

Cửa thăm dò ống chữ nhật
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D
(D=150, 200, 300, 400, 500)

Cửa thăm dò ống tròn
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PHỤ KIỆN
PHIN LỌC BỤI

Phin lọc lưới
RAF-N

RAF

Phin lọc bông
RAF-W

Phin lọc nhôm
RAF-AT

■ MÔ TẢ:
- Phin lọc bụi thường lắp với miệng gió, trong FCU hay trong đường ống gió để lọc bụi thô
- Phin lọc lưới được làm bằng sợi PP hay PE hoặc vật liệu chống cháy, khung bằng dây kẽm hoặc inox được bao bọc
bởi simili hoặc vải thủy tinh chịu lửa
- Phin lọc bông làm từ polyeste được nén định hình, khung bao bằng nhôm định hình hoặc inox hoặc tôn sơn tĩnh
điện, 2 mặt phin được giữ bởi lưới kẽm hoặc inox
- Phin lọc nhôm được làm từ sợi nhôm mỏng, thường có 9, 18 hoặc 36 lớp ứng với các độ dày khung 12-25-50mm,
khung phin làm từ nhôm hoặc inox hoặc tôn sơn tĩnh điện, 2 mặt phin được giữ bằng lưới kẽm hoặc inox

Đặc Điểm:
- Dễ dàng vệ sinh bằng vòi nước hoặc thổi khí
- Độ rớt áp thấp
- Khả năng giữ bụi cao
- Có thể chọn vật liệu khung chống ăn mòn
- Có thể chọn vật liệu lọc chịu lửa

Khung miệng gió
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Phin lọc bụi

Miệng gió

Phin lọc lắp FCU
SPCK-5B-SV1-1508

SẢN PHẨM KHÁC

Tủ cứu hỏa

Ống khói

SẢN PHẨM KHÁC
TỦ CỨU HOẢ

Tủ lắp nổi

Tủ âm tường

Tủ ngoài trời

■ MÔ TẢ:
CÔNG DỤNG:
- Sử dụng đựng vòi chữa cháy, lăng phun, bình chữa
cháy, dụng cụ cứu hộ, …
- Có thể gắn đèn báo, chuông báo, loa thông báo.
- Tùy theo ứng dụng, tủ được thiết kế 1 hoặc 2 ngăn,
1 hoặc 2 cửa, có hoặc không lắp kính nhìn xuyên
bên trong.

Nút nhấn khẩn cấp

ĐẶC ĐIỂM:
- Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60529.
- Vật liệu: tole mạ kẽm theo tiêu chuẩn JIS G3302 hoặc
tole đen theo tiêu chuẩn JIS 63141 độ dày từ
1~2mm, hoặc inox độ dày từ 0.8~1.6mm.
- Sơn tĩnh điện: phù hợp tiêu chuẩn ASTM D3359-93,
ASTM D3363-92A, ASTM D4138-94 với màu đỏ
thông dụng (RAL 3000) hoặc màu khác theo yêu cầu.

Đèn báo cháy
Chuông báo cháy

Vòi chữa cháy

Ống chữa cháy

Van

Bình chữa cháy
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ỐNG KHÓI

Ống thẳng

Khớp giãn nở

Chụp ống

Cổ thoát

■ MÔ TẢ:
- Thưởng sử dụng để hút khói cũng như không khí
bẩn thải ra từ nhà bếp, lò hơi, máy phát điện và
trong các nhà máy công nghiệp.

- Kích thước: thông dụng từ 100mm đến 600mm.

- Tùy theo mục đích sử dụng có loại ống khói chữ
nhật, nhưng thường thì ống khói có dạng ống
tròn, sử dụng vật liệu chống ăn mòn tốt và có độ
kín cao.

- Ống giãn nở: làm từ vật liệu inox 0.8mm
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- Vật liệu: inox 316, 304 độ dày đến 2mm hoặc thép
đen độ dày đến 3mm.
- Chụp ống có dạng mở hoặc dạng cổ thoát và
thường lắp kèm lưới chắn côn trùng.
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