
VAN GIÓ Van gió chữ nhật Van chặn lửa
Van gió tròn Van một chiều
Van miệng gió Van cân bằng áp
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VAN GIÓ CÁNH TÔN DGE

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: DGE-WxH
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VAN GIÓ CÁNH ĐÚC MLD

- 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.

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: MLD-WxH
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H

Sản phẩm được kiểm tra phù hợp 
tiêu chuẩn:
• AMCA 500-D-07.
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VAN GIÓ TRÒN DGD

 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

- 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

■ MÔ TẢ:
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VAN TRÒN CÁNH BƯỚM DGC

 Model 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

- 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.

■ MÔ TẢ:
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VAN MIỆNG GIÓ OBD

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: OBD-WxH
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VAN MIỆNG GIÓ CÁNH QUẠT VCQ

- 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.

■ MÔ TẢ:

 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
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VAN CHẶN LỬA CLA

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: CLA-WxH
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Sản phẩm được kiểm 
tra theo tiêu chuẩn: 

ASTM E119:00
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VAN CHẶN LỬA TRÒN CLB

- 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.

■ MÔ TẢ:

 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
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VAN MỘT CHIỀU CMC

- 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.

■ MÔ TẢ: Model: CMC-WxH
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VAN MỘT CHIỀU TRÒN CMC-F

- 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.

- 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. 

■ MÔ TẢ:

 Model 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
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VAN CÂN BẰNG ÁP CGA

- 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.

■ MÔ TẢ:

 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


