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- 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.
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■ MÔ TẢ:

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

- 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.
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■ 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.

- 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.
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■ MÔ TẢ:

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn SMACNA, DW/144.
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■ MÔ TẢ:

ỐNG CÁCH ÂM

ỐNG TIÊU ÂM TOLE SOI LỖ
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■ MÔ TẢ:

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

- 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.
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■ MÔ TẢ:

ỐNG TRÒN CÁCH ÂM
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■ MÔ TẢ:

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

- 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.

- 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.
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