
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
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ VUÔNG

- 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

MC4

Kích thước mặt M= C+150

Kích thước lỗ mổ trần T = C+90

Kích thước cổ C

50

■ MÔ TẢ:

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp 
tiêu chuẩn/ phương pháp thử:
•  TCVN 5878:2007
•  Australian Standard 1217.2-1985
•  Air Di�usion Council (USA) Equip-

ment Test Code 1062:GRD-84
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MIỆNG GIÓ VUÔNG MC4-F

■ 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: 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

Phần có thể tháo rời 

595 x 595

520 x 520

445 x 445

50

■ MÔ TẢ: Model: MC4-F-445x445
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ VUÔNG MC4-B

Ø 300

605

66

560

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MC4-B-605x605
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MIỆNG GIÓ SOI LỖ MSL

■ 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 liệu: tôn soi lỗ.

- 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.

■ MÔ TẢ:

 Model A [mm] B [mm]

 MSL-305x305 415 415

 MSL-610x305 720 415

 MSL-610x610 720 720

35
Tôn soi lỗ

A

B
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ 1 LỚP CÁNH CC1

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: CC1-WxH
H

H
+3

0

30
W

W+30

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp 
tiêu chuẩn/ phương pháp thử:
• TCVN 5878:2007
• Australian Standard 1217.2-1985
• Air Di�usion Council (USA) Equip-

ment Test Code 1062:GRD-84
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MIỆNG GIÓ 1 LỚP CÁNH KHUNG RỜI CC1-D

- 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. 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.

■ MÔ TẢ: Model: CC1-D-WxH

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp 
tiêu chuẩn/ phương pháp thử:
•  TCVN 5878:2007
•  Australian Standard 1217.2-1985
•  Air Di�usion Council (USA) 

Equipment Test Code 1062:GRD-84

H
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ 2 LỚP CÁNH CC2

- 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. 

- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD.

■ MÔ TẢ: Model: CC2-WxH

W

W + 60

H

H
 +

 6
0

48

20
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MIỆNG GIÓ 2 LỚP CÁNH KHUNG RỜI  CC2 - D

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: CC2-D-WxH
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ HẸP DÀI MHD

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MHD-WxH

W

W+30

H

H
+3
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30

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp 
tiêu chuẩn/ phương pháp thử:
• TCVN 5878:2007
• Australian Standard 1217.2-1985
• Air Di�usion Council (USA) Equip-

ment Test Code 1062:GRD-84
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MIỆNG GIÓ HẸP DÀI MHD-Y

- 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.

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MHD-Y-WxH

W

W+30

H

H
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30
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ HẸP DÀI MHD-T

W

W+30

H

H
+3

0

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.

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MHD-T-WxH
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MIỆNG GIÓ KHE DÀI LSD

 Model C [mm] M [mm]

 LSD1 52 82

 LSD2 94 124

 LSD3 136 166

 LSD4 178 208

 LSD5 220 250

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: LSD

C

M = C + 30

C

M = C + 30
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ CONG VÁCH MHC-V

- 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.

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MHC-V

30

30

Biên dạng cánh phẳng

30

30

Biên dạng tam giác
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MIỆNG GIÓ CONG TRẦN MHC-T

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.

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MHC-T

Biên dạng cánh phẳng Biên dạng tam giác

30

30
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
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MIỆNG GIÓ LÁ SÁCH CHẮN MƯA MSA

- 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.

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MSA-WxH
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MIỆNG GIÓ LÁ SÁCH CHẮN MƯA MSA2

- 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.

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MSA2-WxH
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ LÁ SÁCH TRONG NHÀ MHS

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MHS-WxH
H
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MIỆNG GIÓ LÁ SÁCH TRONG NHÀ KHUNG RỜI MHS-D

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MHS-D-WxH
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT
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MIỆNG GIÓ SỌT TRỨNG MST

- 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.

- Phụ kiện: thường lắp với van miệng gió OBD.

■ MÔ TẢ: Model: MST-WxH
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MIỆNG GIÓ SỌT TRỨNG KHUNG RỜI MST-D

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MST-D-WxH
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MIỆNG GIÓ CHỮ NHẬT

SPCK-5B-SV1-1508

MIỆNG GIÓ SỌT TRỨNG CÁNH NGHIÊNG MST-N

- 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.

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MST-N-WxH
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MIỆNG GIÓ SỌT TRỨNG CÁNH NGHIÊNG KHUNG RỜI MST-ND

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MST-ND-WxH
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