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TỦ CỨU HOẢ

 Tủ ngoài trờiTủ lắp nổi Tủ âm tường

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.

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.

Chuông báo cháy

Vòi chữa cháy

Ống chữa cháy

Van

Đèn báo cháy

Bình chữa cháy

Nút nhấn khẩn cấp

■ MÔ TẢ:
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ỐNG KHÓI

-  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.

- 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.

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

-  Vật liệu: inox 316, 304 độ dày đến 2mm hoặc thép 
đen độ dày đến 3mm.

-  Ống giãn nở: làm từ vật liệu inox 0.8mm

-  Chụp ống có dạng mở hoặc dạng cổ thoát và 
thường lắp kèm lưới chắn côn trùng.

Ống thẳng Khớp giãn nở Chụp ống Cổ thoát

■ MÔ TẢ:


