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ĐẶC TÍNH 

 Thiết kế cho sử dụng với bình khí IG-100 SNS 
và bình FM-200 loại 82.5L 

 Sơn tĩnh điện  

 

 
MÔ TẢ 

Đai giữ bình SNS IG-100 loại 84L và bình SFS FM-200 loại 
82.5L được thiết kế để dễ dàng cố định bình tại vị trí lắp 
đặt. 

LẮP ĐẶT 

Đai giữ bình đi kèm với thanh thép hình C có thể bắt vít vào 
tường cứng hoặc hàn vào khung giá đỡ cụm bình chứa. 
Để lắp đặt, cài các đai giữ bình vào thanh C, xoay hai nửa 
đối diện nhau sao cho các lỗ bu lông được căn chỉnh phù 
hợp, lắp bu lông qua lỗ đai giữ và siết chặt bằng đai ốc và 
bu lông M12. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Vật liệu Thép CT3 

Độ dày 3mm 

Sơn Sơn tĩnh điện màu đen 

Phụ kiện 
Bu lông và đai ốc M12. Thanh chữ C mạ 
kẽm  

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Mã đặt hàng đai giữ bình SNS IG-100 loại 84L và bình SFS 
FM-200 loại 82.5L là: 

Mã hàng Mô tả 

STV-CC8X 
Đai giữ bình N2 loại 84L/40L và bình 
SFS FM-200 loại 82.5L (02 bộ cho mỗi 
bình) 

 

KÍCH THƯỚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 chữa cháy khí N2 SNS IG-100 được thiết kế và sản 
xuất dưới giấy phép của S-TEC SYSTEM (thương hiệu 
AnyFire(IG-100)TM. Địa chỉ tại 82, Sangdeok-ro, Jiksan-eup, 
Seobuk-Gu, Chaonan-si, Chungnam 31038, Hàn Quốc. Phần 
mềm tính toán sử dụng nhãn hiệu AnyFire(IG-100)TM 


