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ĐẶC TÍNH 

 Bọc lưới thép không gỉ  
 Tích hợp kèm van một chiều 

 Dễ dàng lắp đặt 
 Có khớp nối hàn đi kèm 

 
MÔ TẢ 

Ống mềm xả khí DN50 kèm van một chiều được sử dụng 
để kết nối bình chứa FM-200 loại 140L/180L với hệ đường 
ống xả hoặc ống góp các bình khí. Ống mềm xả khí DN50 
kết nối ren ở hai đầu. 

Ống mềm xả khí DN50 được hàn kèm với van một chiều. 
Khi có hai bình khí trở lên kết nối cùng ống góp, bắt buộc 
phải sử dụng van một chiều theo quy định tại điều 6.2.4.4 
TCVN 7161-1.  Van một chiều sẽ ngăn việc thất thoát khí 
chữa cháy từ ống góp khi hệ thống kích hoạt trong khi có 
bình khí nào đó đang được tháo để bảo trì. 

LẮP ĐẶT 

Ống mềm xả khí DN50 kèm van một chiều có thể lắp theo 
chiều đứng như trong hình dưới đây. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Áp suất thiết kế 42 bar 

Áp suất thử nghiệm 58 bar 

Phương pháp thử nghiệm 
Giữ áp suất thử nghiệm 
trong 5 phút không bị rò 

Vật liệu Thép không gỉ 

Chất liệu lưới thép Thép không gỉ 

Kết nối bình khí Ren trong 2” 

Kết nối đường ống/ống 
góp 

Ren trong 2” (sẽ có khớp 
nối hàn) 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Mã đặt hàng ống mềm xả khí DN50 kèm van một chiều là 
SFS-FC50. 

KÍCH THƯỚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FM-200 là nhãn hiệu đăng ký của The Chemours 

Company FC, LLC. 1007 Market Street Wilmington, 
DE19899 United States of America (USA) 
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