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ỐNG NỐI MỀM FDC

- 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

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

FDC FDC-R

Các kiểu mặt bích kết nối:

Bích C Nối trơn Bích TDC Bích TDF Bích V

 Model Vật liệu Nhiệt độ tối đa
 FDC80 Canvas 800C
 FDC120 Polyeste 1200C
 FDC280 Glass Fiber 2800C

■ MÔ TẢ:
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CỬA THĂM DÒ DAD

-  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.

 Cửa thăm dò ống chữ nhật Cửa thăm dò ống tròn

Chốt khóa nhanh

Kích thước:

Cửa thăm dò ống chữ nhật Cửa thăm dò ống tròn

Ngang

Cao

20
D

150

250

(D=150, 200, 300, 400, 500)

Ron làm kín

■ MÔ TẢ:

Thiết kế và sản xuất
phù hợp tiêu chuẩn

SMACNA và DW/144.
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PHIN LỌC BỤI RAF

Phin lọc nhôm
RAF-AT

Phin lọc lưới
RAF-N 

Phin lọc bông
RAF-W

Phin lọc lắp FCU

- 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

Phin lọc bụi Miệng gióKhung miệng gió

■ MÔ TẢ:

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


