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ĐẶC TÍNH 

 Kích hoạt bằng khí hoặc bằng tay 
 Đi kèm chốt an toàn 

 Tự động phục hồi 
 

 
MÔ TẢ 

Van kích hoạt bằng khí / bằng tay được sử dụng để kích 
hoạt xả bình chứa FM-200 loại 140L hoặc bình N2 kích 
hoạt loại 40L. Van kích hoạt bằng khí / bằng tay được lắp 
trên van đầu bình FM-200 /N2. Khi hệ thống kích hoạt, áp 
lực từ bình kích sẽ tác động van kích hoạt qua đường ống 
đồng / ống mềm kích hoạt. Van SFS-NV140 đi kèm với cần 
nhấn để kích hoạt thủ công trong trường hợp hệ thống bình 
kích không hoạt động hoặc khi có người vận hành. 

LẮP ĐẶT 

Chỉ nên lắp van bằng khí / bằng tay vào van đầu bình FM-
200 khi hệ thống đã hoàn thành thử nghiệm và chạy thử, 
bình FM-200 đã kết nối với đường ống và lắp đặt hoàn 
thiện bình FM-200 vào giá đỡ. 

Không được lắp van kích hoạt bằng khí / bằng tay vào bình 
FM-200 khi đường xả khí để hở, việc này có thể dẫn đến 
xả khí ngoài ý muốn gây nguy hiểm cho mọi người xung 
quanh. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Vật liệu thân van Đồng (C3771) mạ 

Áp suất kiểm tra thủy tĩnh 245 bar 

Áp suất hoạt động 2 bar – 9.8 bar 

Kết nối ống đồng  Ống D6 

Kết nối van đầu bình M18 x 1,5 

Trọng lượng 0,32kg (0,72 lbs) 

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Mã đặt hàng van kích hoạt bằng khí / bằng tay FM-200 loại  
140L hoặc bình N2 kích hoạt loại 40L là SFS-NV140. 

 

 

 

FM-200 là nhãn hiệu đăng ký của The Chemours 
Company FC, LLC. 1007 Market Street Wilmington, 

DE19899 United States of America (USA) 

FM-200 là nhãn hiệu đăng ký của The Chemours 
Company FC, LLC. 1007 Market Street Wilmington, 

DE19899 United States of America (USA) 

Tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. S-TECVINA Ltd.,. 
không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng 
cụ thể nào. Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách để hoạt động chính 
xác. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc có vấn đề hay 
câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với S-TECVINA Ltd., 

Hệ thống SFS FM-200 được thiết kế và sản xuất theo bản 
quyền của công ty S-TEC SYSTEM (thương hiệu AnyFire 
(HFC-227ea)TM, có địa chỉ tại 82, Sangdeok-ro, Jiksan-eup, 
Seobuk-Gu, Chaonan-si, Chungnam 31038, KOREA. Phần 
mềm tính toán hệ thống sử dụng logo AnyFire(HFC-227ea)TM 


