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ĐẶC TÍNH 

 Sử dụng cho bình N2 hệ thống SNS IG-100 
 Bề mặt mạ kẽm   

 Đầu nối sẵn cho kết nối ống mềm và van 1 chiều 
Bố trí dạng một hàng bình hoặc hai hàng bình

 
MÔ TẢ 

Ống góp bình khí N2 84L được sử dụng để kết nối cụm bình khí đến hệ thống đường ống. Sử dụng khi có nhiều bình khí 
trong một hệ thống. Ống góp bình khí N2 có sẵn các đầu ren trong để nối với ống mềm xả khí kèm van một chiều (Mã hàng 
SNS-FC20). 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. 

Bề mặt ống góp bình khí N2 84L được mạ kẽm, màu mạ kẽm tự nhiên. 

LẮP ĐẶT 

Ống góp bình khí N2 84L có dạng một hàng bình và hai hàng bình 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Vật liệu Ống thép SCH80 

Bề mặt Mạ kẽm 

Kết nối bình 
khí 

Ren trong để nối với ống mềm xả khí kèm van một chiều 

KÍCH THƯỚC VÀ THÔNG TIN ĐẶT HÀNG  

Kích thước và mã hàng ống góp bình N2 84L như bảng dưới đây, 

Ống góp bình N2 84L – Một hàng bình 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Mã hàng Mô tả Cỡ L L1 L2 

SNS-CM2-1 Ống góp 02 bình khí N2 84L - 1 hàng DN40 530 310 110 

SNS-CM3-1 Ống góp 03 bình khí N2 84L - 1 hàng DN40 840 310 110 

SNS-CM4-1 Ống góp 04 bình khí N2 84L - 1 hàng DN40 1150 310 110 

SNS-CM5-1 Ống góp 05 bình khí N2 84L - 1 hàng DN40 1460 310 110 
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Ống góp bình N2 84L – Hai hàng bình  

 
 

 
 
 

 
 Mã hàng Mô tả Cỡ L L1 L2 L3 

SNS-CM4-2 Ống góp 04 bình khí N2 84L - 2 hàng DN50 946 310 106 110 

SNS-CM6-2 Ống góp 04 bình khí N2 84L - 2 hàng DN50 1256 310 106 110 

SNS-CM8-2 Ống góp 04 bình khí N2 84L - 2 hàng DN50 1566 310 106 110 

SNS-CM10-2 Ống góp 04 bình khí N2 84L - 2 hàng DN50 1876 310 106 110 

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 


