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GIỚI THIỆU

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Xin chào Quý khách hàng!
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty TNHH Khả
Tâm
Khả Tâm được thành lập bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao và giàu kinh
nghiệm. Đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực điều hòa không khí và thông gió.
Với phương châm “Thành công là khi khách hàng hài lòng” vì thế chúng tôi
luôn luôn hoàn thiện mình và không ngại thay đổi để phục vụ Quý khách.
Hiện nay, cùng với sự phát triển chung của cả nước, lĩnh vực xây dựng đã và
đang phát triển rất nhanh. Song song với nó, lĩnh vực cơ điện lạnh cũng rất phát
triển. Trên cơ sở đó, công ty Khả Tâm được thành lập với tiêu chí “Sản phẩm
chất lượng, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh” hy vọng sẽ mang đến cho
Quý khách hàng sự “an tâm, tin tưởng” để luôn là sự lựa chọn hàng đầu của
Quý khách hàng.
Trong lĩnh vực này đã và đang có nhiều nhà cung cấp uy tín, nhưng chúng tôi
tin rằng với khả năng và phương châm cũng như tiêu chí của mình, Khả Tâm sẽ là
sự lượng chọn hoàn hảo cho công trình của Quý khách.
Kính mong nhận được sự tin tưởng, hợp tác và gắn bó từ Quý khách!

Trân trọng!
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SẢN PHẨM CỬA GIÓ

ỐNG GIÓ, VAN GIÓ VÀ PHỤ KIỆN

Van gió tay gạt vuông

Cửa gió khuếch tán kiểu 1

Cửa gió 1 lớp nan bầu dục
Van gió tay vặn tròn

Cửa gió khuếch tán kiểu 2

Cửa gió 2 lớp nan bầu dục

Cửa gió kiểu khe 1 Slot

Cửa gió hắt (nan cong) 1 hướng

Cửa gió hắt (nan cong) 2 hướng
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ỐNG GIÓ

ỐNG GIÓ
ỐNG GIÓ VUÔNG - REGTANGULAR DUCT
ĐẶC ĐIỂM
±
±
±

±

Được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3302 với dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại nên sản phẩm
xuất xưởng luôn đạt được độ chính xác và thẩm mỹ cao.
Vật liệu sản xuất là loại tôn trãng kẽm chiều dày phổ biến 0.48-0.58-0.75-0.95-1.15 với độ mạ cơ bản từ
Z8 đến Z20.
Ngoài vật liệu thông dụng là tôn mạ kẽm, ống gió thẳng còn được sản xuất bằng các vật liệu inox 304.

ỐNG GIÓ TRÒN - SPIRAL DUCT
±
±

Áp dụng trong lắp đặt hệ thống thông gió.
Các sản phẩm ống tròn xoắn & ống tròn trơn được chế tạo để sử dụng trong hệ thống dẫn khí và hệ
thống điều hòa & thông gió.

CÁC DẠNG MỐI GHÉP NGANG
±

±

±

±

1: Mối ghép nẹp C (chiều dài ống tiêu chuẩn
1180mm)
2: Mối ghép TDC (Chiều dài ống tiêu chuẩn
1110mm)
3: Mối ghép TDF (Chiều dài ống tiêu chuẩn
1110mm)
4: Mối ghép Thép V (Chiều dài ống tiêu chuẩn
1180mm)
KÍCH THƯỚC ỐNG

±

Kích thước thước tiêu chuẩn ống gió có bước 50mm, kích thước có thể thay đổi tùy theo nhu cầu khách
hàng. Kích thước ở đây được hiểu là kích thước mặt cắt ngang của ống.

THEO CHIỀU DÀY TIÊU CHUẨN / FOLLOWING G.I SHEET THICKNESS STANDARD
ỐNG GIÓ TRÒN XOẮN

ỐNG GIÓ TRÒN TRƠN

THEO CHIỀU DÀY TÔN TIÊU CHUẨN / FOLLOWING DIAMETER DUCT

THEO VẬN TỐC LÀM VIỆC / FOLLOWING WORKING VELOSITY

1
2
3
4
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CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN
BASIC PERFORMANCE DATA FOR SAD
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG - SUPPLY AIR DIFFUSER (SAD)
±
±
±
±

±

±

±
±

APPLICATIONS:
Functioned as air supplying and air re-turning door
Suitable for all kinds of … celling & mock celling
Easy to assembie and maintain with separate frame and core.
Functioned with 1, 2, 3 and 4 air-supplying and returning direction
depend on installation position.
Available with square or rectangular shape
COLOR MATERIAL:
Frame is made of fixative aluminum with backup cords and right
angle structural support.
Wings are made of fixative aluminum with backup cords.
Used by the Korean and Japanese electrostatic painting
technology. Colours are made upon customer's repuests.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN KIỂU 1
SUPPLY AIR DIFFUSER (SAD)

ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:
±
±

±
±
±

Được sử dụng làm cửa gió cấp, cửa gió hồi.
Thích hợp với lắp đặt cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại
trần giả.
Khung và lõi riêng biệt, dễ dàng tháo lắp và bảo trì.
Tuỳ theo vị trí lắp đặt mà chọn loại thổi 1, 2, 3 hoặc 4 hướng.
Có thể là hình vuông hoặc hình chữ nhật.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN KIỂU 2 (SAD)
SUPPLY AIR DIFFUSER

VẬT LIỆU MÀU SẮC:
±

±
±

BASIC SIZE FOR SAD

KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN

Khung được làm từ nhôm định hình trên có gân tăng cứng và ke góc để tạo góc vuông cho toàn bộ
cửa.
Cánh được làm từ nhôm định hình, trên cánh có gân trợ lực để tăng cứng
Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo
yêu cầu của Quý khách hàng.

MODEL
LOẠI CỬA

A-FACE SIZE

B-NECK SIZE

C-DUCT SIZE

D-CELLING SIZE CN-FLEXIBLE SIZE

BẢN VẼ KỸ THUẬT:
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CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN
CỬA GIÓ TRÒN KHUYẾCH TÁN - (RD) ROUND DIFFUSER

±
±

±
±
±
±

BASIC PERFORMANCE DATA FOR RD
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN

APPLICATIONS:
Functioned as air-supplying and air-returning doors.
Possible attachment with VCD valves on the celling.
COLOR MATERIAL:
Made of ABS white plastic.
Possibly made of corrugated iron.
Used Korean and Japanese electrostatic painting technology.
Color are made upon customer's request.
ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:

±
±

Được sử dụng làm cửa gió cấp, cửa gió hồi.
Có thể gắn kèm van VCD được gắn trực tiếp trên trần đảm bảo
mỹ thuật cao.
VẬT LIỆU MÀU SẮC:

±
±
±

Được làm từ vật liệu nhựa ABS màu trắng,
Có thể làm bằng vật liệu tôn.
Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo
yêu cầu của Quý khách hàng.

BSIC SIZE FOR RD
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN

BẢN VẼ KỸ THUẬT:
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CỬA GIÓ HỒI
CỬA GIÓ HỒI CÓ LƯỚI LỌC BỤI (FRG) - FILTER RETURN GRILLE
APPLICATIONS:
±
±

±

±

Functioned as air returning door.
Placed on mock ceilings or attached directly to the
ventilation pipe.
Equipped with filters which can be removed for regular
cleaning.
Alternative bars either straighten or curled upon customer's
repuests.

BASIC PERFORMANCE DATA FOR FRG
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ HỒI CÓ LƯỚI LỌC BỤI
Neck size (mm)
Area(m2)
Kích thước
bề mặt
(Diễn tích m2)

Velocity
Vận tốc
KK ra
khỏi cửa

COLOR MATERIAL:
±
±
±

±

±
±

±

±

Wings are made of fixative aluminum.
Frame is made of thick fixative aluminum with backup cords.
Used the Kroean and Japanese electrostatic painting
technology. Colours are made upon customer's requests.
Filters are made of spexcialised materials with high effciency.
ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:
Được sử dụng làm cửa gió hồi.
Được lắp trên trần giả hoặc lắp trực tiếp trên đường
ống gió.
Có gắn kèm theo lưới lọc bụi, đặc biệt là cửa có cơ
cấu bản lề rất thuận tiện cho việc vệ sinh lưới định kỳ.
Các cánh có thể làm bằng nan thẳng hoặc nan
cong, điều chỉnh với góc độ tuỳ theo yêu cầu sử
dụng.

BASIC SIZE FOR FRG
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ HỒI CÓ LƯỚI LỌC BỤI

BẢN VẼ KỸ THUẬT:

VẬT LIỆU MÀU SẮC:
±
±

±

±

Cánh được làm từ nhôm định hình.
Khung được làm từ nhôm định hình dày và có các
gân tăng cứng.
Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công
nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo yêu
cầu của Quý khách hàng.
Lưới lọc bụi được làm từ vật liệu lọc bụi chuyên dùng,
hiệu quả lọc bụi cao.
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CỬA GIÓ THỔI KHE NAN T
CỬA GIÓ THỔI KHE NAN T - LINEAR BAR GRILLE (LG)
APPLICATIONS:
±

±

±
±
±
±

BASIC PERFORMANCE DATA FOR LG
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ THỔI KHE NAN T

Functioned as air supplying and returning doors,
linear air supplying grilles.
Placed on mock celling or directly attached to
the ventilation pipe.
COLOUR MATERIALS
Wings are made of fixative aluminum on samkwang standards.
Frame is made of fixative aluminum with backup cords and frame-edging support.
Various types of bar shape are available to make suitable for different construction work.
Used Korean and Japanese electrostatic painting technology. Color are made upon customer's
requests.
ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:

±
±

Được sử dụng cửa gió hồi, cửa gió cấp kiểu khe.
Thường được gắn trên trần giả hoặc trực tiếp trên đường ống.
VẬT LIỆU MÀU SẮC:

±
±
±

±

Cánh được làm từ nhôm định hình có kết cấu móc chắn nước mưa theo tiêu chuẩn Samkwang.
Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
Tuỳ theo mỹ thuật công trình để chọn ra cửa có kiểu nan thích hợp. Ví dụ: nan chữ T, nan cong, nan
thẳng bầu dục ...
Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo
yêu cầu của Quý khách hàng.
BASIC SIZE FOR LG
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ THỔI KHE NAN T

BẢN VẼ KỸ THUẬT:
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CỬA GIÓ BẦU DỤC
BASIC PERFORMANCE DATA FOR SAG
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ 1 LỚP NAN BẦU DỤC

CỬA GIÓ 1 LỚP NAN BẦU DỤC - SINGLE AIR GRILLE (SAG)
APPLICATIONS:
±

±
±
±
±

±
±
±

±

±
±
±
±
±

Functioned as fresh air-supplying and returning door. Suitable
for contruction work which require good designs.
Rain proof.Open-air installation.
Attached to the wall or to the ventilation pipe
Possible attachment with insects and dust filters
Air-adjustable
COLOUR MATERIALS
Wings are made of fixative aluminum with rain proof on
Samkwang standards.
Frame is made of fixative aluminum with backup cords and
frame-edging support.
Used Korean and Japanese electrostatic painting
technology.Colours are made upon customers' requests.

H-SAG

V-SAG

ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:
Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình.
Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời.
Được lắp trên tường hoặc trực tiếp trên đường ống gió.
Có thể gắn kèm theo lưới lọc bụi hoặc lưới chắn côn trùng.
Cánh có thể điều chỉnh với góc độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng .
VẬT LIỆU MÀU SẮC:

±
±
±

Cánh được làm từ nhôm định hình có kết cấu móc chắn nước mưa theo tiêu chuẩn Samkwang.
Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo
yêu cầu của Quý khách hàng.

BẢN VẼ KỸ THUẬT:
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BASIC PERFORMANCE DATA FOR DDG
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ 2 LỚP NAN BẦU DỤC

CỬA GIÓ BẦU DỤC
CỬA GIÓ 2 LỚP NAN BẦU DỤC - DOUBLE DEFLECTION GRILLE (DDG)
APPLICATIONS:
±
±

±

±

±

Functioned as large-sized air supplying and air re-turning door.
Kidney-shaped bars can be adjusted upon the customers'
requests.
COLOUR MATERIALS
Wings are made of fixative aluminum with linear bankup cords
on Samkwang standards
Frame is made of fixative aluminum with bankup cords anh
frame-edging support.
U s e d K o r e an an d J a p a n e s e e l e c t r o s t a t i c p a i n t i n g
technology.Colours are made upon customers' requests.

CỬA GIÓ 2 LỚP NAN BẦU DỤC
DOUBLE DEFLECTION GRILLE (DDG)

ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:
±
±

Được sử dụng cửa gió hồi, cửa gió cấp có kích cỡ lớn.
Nan hình bầu dục có thể điều chỉnh hướng gió theo yều cầu.
VẬT LIỆU MÀU SẮC:

±
±
±

Cánh được làm từ nhôm định hình có kết cấu móc chắn nước mưa theo tiêu chuẩn Samkwang.
Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo
yêu cầu của Quý khách hàng.
BẢN VẼ KỸ THUẬT:
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BASIC PERFORMANCE DATA FOR SLD
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ KIỂU KHE

CỬA GIÓ KIỂU KHE
CỬA GIÓ KIỂU KHE - SLOT LINEAR DIFFUSER (SLD)
APPLICATIONS:
±
±
±

±

Functioned as air supplying and returning doorS
Air- adjustable wings.
Suitable for meeting halls or showrooms which require technical
skills and high tech
Two or more bars would be joined together for sizes binger than
1200mm

CỬA GIÓ KIỂU KHE 1 SLOT (SLD) - SLOT LINEAR DIFFUSER

COLOR MATERIAL:
±
±

±

Frame and wings made of fixative aluminum with backup cords
Used Korean and Japanese electrostatic painting technology.
Colours are made upon customers' requests
Good design
CỬA GIÓ KIỂU KHE 2 SLOT (SLD) - SLOT LINEAR DIFFUSER

ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:
±
±
±

±

Được sử dụng làm cửa gió cấp hoặc cửa gió hồi.
Các cánh có thể điều chỉnh lưu lượng gió theo nhiều hướng.
Thường được gắn trên trần theo dọc hành lang các hội trường, các show-room lớn đòi hỏi tính kỹ thuật
và mỹ thuật cao.
Sẽ là hai hay nhiều đoạn ghép lại khi kích thước lớn hơn 1200mm.
VẬT LIỆU MÀU SẮC:

±
±
±

Khung và cánh được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng.
Kiểu dáng có tính mỹ thuật cao.

Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo
yêu cầu của Quý khách hàng.
BẢN VẼ KỸ THUẬT:
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KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ KIỂU KHE
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BASIC PERFORMANCE DATA FOR AGL
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ HẮT (NAN CONG)

CỬA GIÓ NAN CONG
CỬA GIÓ HẮT (NAN CONG) - AIR GRILLE LOUVRE (AGL)
APPLICATIONS:
±

±
±
±
±

Functioned as fresh air-supplying and returning door. Suitable
for contruction work which require good designs.
Rain proof. Open-air installation.
Attached to the wall or to the ventilation pipe
Possible attachment with insects and dust filters
Air-adjustable wings.

CỬA GIÓ HẮT (NAN CONG) 1 HƯỚNG

COLOR MATERIAL:
±

±

±

Wings are made of fixative aluminum with rain proof on
Samkwang standards.
Frame is made of fixative aluminum with backup cords and
frame-edging support.
Used Korean and Japanese electrostatic painting technology,
colours are made upon customers' requests.

CỬA GIÓ HẮT (NAN CONG) 2 HƯỚNG

ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:
±
±
±
±
±

Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình.
Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời.
Được lắp trên tường hoặc trực tiếp trên đường ống gió.
Có thể gắn kèm theo lưới lọc bụi hoặc lưới chắn côn trùng.
Cánh có thể điều chỉnh với góc độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng.
VẬT LIỆU MÀU SẮC:

±
±
±

Cánh được làm từ nhôm định hình có kết cấu móc chắn nước mưa theo tiêu chuẩn Samkwang.
Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc
theo yêu cầu của Quý khách hàng.
BẢN VẼ KỸ THUẬT:
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BASIC SIZE FOR AGL
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA CỬA GIÓ HẮT (NAN CONG)
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CỬA LẤY GIÓ TƯƠI NGOÀI TRỜI NAN Z
CỬA LẤY GIÓ TƯƠI NGOÀI TRỜI NAN Z - WEATHER PROOF LOUVER (WL)
APPLICATIONS:
±

±
±
±
±

BASIC PERFORMANCE DATA FOR WL
DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA CỬA LẤY GIÓ TƯƠI NGOÀI TRỜI NAN Z

Functioned as fresh air-supplying anh retuming doors Suitable for
construction work winch require good designs.
Rain proof. Open- air installation.
Attached to the wall or to the ventilation pipe .
Possible attachment with insects and dust filters.
Air- adjustable wings.
COLOR MATERIAL:

±
±
±

Wings are made of fixative aluminum with rain proof on Samkwang stadards.
Frame is made of fixative aluminum with backup cords and frame- edging support.
Used Korean and Japanese electrostatic painting technology. Colours are made upon customers'
requests.
ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:

±
±
±
±
±

Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình.
Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời.
Được lắp trên tường hoặc trực tiếp trên đường ống gió.
Có thể gắn kèm theo lưới lọc bụi hoặc lưới chắn côn trùng.
Cánh có thể điều chỉnh với góc độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng.
VẬT LIỆU MÀU SẮC:

±
±
±

Cánh được làm từ nhôm định hình có kết cấu móc chắn nước mưa theo tiêu chuẩn Samkwang.
Khung được làm từ nhôm định hình có gân tăng cứng và gờ tạo khung mỹ thuật cao.
Được sơn bằng dây chuyền sơn tĩnh điện theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản, màu sắc theo
yêu cầu của Quý khách hàng.

BASIC SIZE FOR WL
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA CỬA LẤY GIÓ TƯƠI NGOÀI TRỜI NAN Z

BẢN VẼ KỸ THUẬT:

22
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VAN GIÓ
VAN GIÓ TRÒN - ROUND VOLUME CONTROLL DAMPER (RVCD)
±
±

±
±
±

VAN GIÓ VUÔNG - (D-VCD) VOLUME CONTROLL DAMPER

APPLICATIONS:
Functioned as the air-supplying and air-returning controller.
Directly attached to the ventilation pipe on the back of the
air supporting box.
COLOR MATERIAL:
Made of zinc plate corrugated iron or stainless steel.
Used either plastic valve or screw sheel.
Easy to control the air supply and return.

±
±

±
±
±
VAN GIÓ TRÒN TAY GẠT

VAN GIÓ TRÒN TAY TRỤC VÍT

±

±
±
±

COLOR MATERIAL:
Made of zinc plate corrugated iron or stainless steel.
Used either plastic valve or screw sheel.
Easy to control the air supply and return.

Dùng để điều chỉnh lưu lượng gió cấp và hồi.
Được lắp trực tiếp trên đường ống cấp hoặc hồi hoặc phía sau hộp góp gió.

±
±

VẬT LIỆU MÀU SẮC:
Được làm bằng tôn mạ kẽm hoặc Inox.
Tay van có thể làm bằng nhựa hoặc tay bánh vít.
Rất dễ dàng cho việc điều chỉnh lưu lượng gió cấp và hồi.

±
±
±
±

BẢN VẼ KỸ THUẬT:

Được sử dụng trên đường cấp gió hoặc hồi trong hệ thống điều hòa hoặc thông gió.
Bộ phận điều chỉnh có thể điều chỉnh bằng tay (tay gạt, tay bánh vít ) hoặc môtơ.
VẬT LIỆU MÀU SẮC:
Được làm bằng tôn mạ kẽm hoặc Inox.
Tay van có thể làm bằng tay bánh vít, tay gạt.
Có cơ cấu điều chỉnh đóng mở theo tiêu chuẩn của Pháp.
Rất dễ dàng cho việc điều chỉnh gió cấp và hồi.

VAN GIÓ VUÔNG TAY GẠT

VAN GIÓ TRÒN TAY TRỤC VÍT

Technique Parameter Ari Damper/ Thông số kỹ thuật van gió

Size for duct Kích

Technique Parameter Ari Damper/ Thông số kỹ thuật van gió

thước đường ống gió

Diameter D/ Đường kính D

D 100

D95

D150

D145

VAN GIÓ VUÔNG TAY TRỤC VÍT

BASIC SIZE/KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN

BASIC SIZE/KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN
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VAN GIÓ VUÔNG TAY TRỤC VÍT

BẢN VẼ KỸ THUẬT:

VAN GIÓ TRÒN TAY GẠT

Size for duct Kích

VAN GIÓ VUÔNG TAY GẠT

ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:

ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:
±

APPLICATIONS:
Functioned as the air-supplying and air-returning controller.
Directly attached to the ventilation pipe on the back of the
air supporting box.

Length/Chiều dài Measure Aluminum/ Độ dày tôn
D140
0,6
D200

gió

No.
Size AxB/ Kích thước AxB

Temperature

Length/Chiều dài Propeler Close Nhiệt độ
Số cách

đóng

Measure Aluminum/ Độ dày
tôn

400x200

400x200

200

1

> 75 0C

0,6

0,6

450x300

450x300

200

2

> 75 0C

0,8

800x500

800x500

200

3

> 75 0C

0,8

D 200

D195

D240

0,8

D 250

D245

D300

0,8

D 300

D295

D350

1
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thước đường ống

850x600

850x600

200

3

> 75 0C

1

1000x600

1000x600

200

3

> 75 0C

1

1200x800

1200x800

200

4

> 75 0C

1,2

www.khataco-aircon.com
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VAN GIÓ

VAN CỬA GIÓ - VOLUME CONTROLL DAMPER (VCD)

VAN DẬP LỬA CẦU CHÌ - FIRE DAMPER (FD)
±
±

±

±

APPLICATIONS:
Attached to the ventilation pipe.
Functioned as fire extinguisher of the ventilation system.
COLOR MATERIAL:
Made of 0.8 ~ 2mm thick zinc plate corrugated iron or
stainless steel.
Stan dard fuses certifi ed by Vietnam Quali ties
Measurement Department.
ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:

±
±

±
±

±
±

±
±

±

±

VẬT LIỆU MÀU SẮC:
Được chế tạo từ vật liệu tôn mạ kẽm hoặc Inox có độ dày từ 0,8 đến 2,0 mm.
Cầu chì được kiểm định của Cục Đo lường chất lượng Việt nam.
BẢN VẼ KỸ THUẬT:

COLOR MATERIAL:
Frame and wings are made of aluminum with back-up cords.
Used Korean and Japanese electrostatic painting technology.
Color are made upon customer's request.
ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:

±

Van dập lửa được sử dụng trên hệ thống ống gió.
Ngăn chặn hỏa hoạn kịp thời trong hệ thống ống gió
điều hòa không khí hoặc thông gió cho các công trình
nhờ sợi dây chì đặc biệt.

APPLICATIONS:
Functioned as the air-supplying or air-returning controller.
Attached to air-supplying or air-returning doors.

Dùng để điều chỉnh lưu lượng gió cấp hoặc hồi.
Được lắp với cửa gió cấp hoặc hồi tại cổ cửa gió
hoặc miệng hộp góp gió
Khi một cạnh của kích thước cửa lớn hơn 600mm,
cửa điều chỉnh gió được cấu tạo từ nhiều phần
bằng nhau với mỗi phần có vít điều chỉnh riêng
phù hợp với yêu cầu thực tế.

BẢN VẼ KỸ THUẬT:

VẬT LIỆU MÀU SẮC:
±

±

Khung và cánh được làm bằng nhôm đúc đều có
gân tăng cứng.
Được sơn bằng sơn dầu hoặc sơn tĩnh điện màu
đen theo công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản.

BASIC SIZE FOR VCD
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA VAN CỬA GIÓ

BASIC SIZE/KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN
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VAN GIÓ

PhỤ KIỆN ỐNG GIÓ

VAN GIÓ 1 CHIỀU - CHECK DAMPER FOR DUCT (CD)

CÚT VUÔNG DẠNG BẺ GẬP /
SQUARE THROAT ELBOW

±
±
±

±

APPLICATIONS:
Used for the air-supplying process.
Valve automatically opens and closes when air comes through.
Possible motor attachment.
COLOR MATERIAL:
Made of zinc plated corrugated iron or stainless steel.
ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:

±
±
±

Được sử dụng trên đường gió cấp.
Khi lưu lượng gió đi qua van sẽ tự động mở cửa.
Có thể gắn mô tơ.
VẬT LIỆU MÀU SẮC:

±

Được làm bằng tôn mã kẽm hoặc inox
BẢN VẼ KỸ THUẬT:

CÚT VUÔNG DẠNG BÁN KÍNH TRÒN / RADIUS ELBOW

BASIC SIZE/KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN
Size for
duct
Kích
thước
đường
ống gió

Technique Parameter Ari Damper/ Thông s ố kỹ thuật van gió

Size AxB/ Kích thước AxB

Length/Chiều dài

Min Velocity
Vận tốc tối
thiểu

Measure Aluminum/ Độ
dày tôn

400x200

400x200

200

8.504

0.6

450x300

450x300

200

8.504

0.8

800x500

800x500

200

8.504

0.8

850x600

850x600

200

9.819

1

1000x600

1000x600

200

9.819

1

1200x800

1200x800

200

9.819

1.2
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PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ
CÚT VUÔNG DẠNG THU / REDUCING RADIUS ELBOW

CHÂN RẼ VUÔNG / INCREASE TAP

CÚT VUÔNG DẠNG GÓC GẬP / SQUARE THROAT ENGLE

VUÔNG TRÒN/ SQUARE TO ROUND
D
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PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ
T - VUÔNG DẠNG GẬP / BULLHEAD TEE

TÊ DẠNG CÁNH BƯỚM / BREECHES PIECE TEE
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CÔN THU ĐỀU / TAPE REDUCER
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PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ
CÔN PHẲNG ĐÁY / REDUCER SIDES FLAT

ĐŨNG QUẦN - Y / TROUSER PIECE

ỐNG THẲNG RẼ NHÁNH / SIDE TWO BRANCH

ỐNG VUÔNG LỆCH TÂM/ MITRED OFFSET
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