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Hình 1: Kệ kho di động có sẵn trong chào hàng của chúng tôi dưới dạng container có thể trả lại

Hình. 2: Thùng gỗ được làm từ gỗ xông để cho phép vận chuyển bằng đường biển

Hình 3 Vận chuyển và lưu kho các ống tròn xoắn trong giá lưu trữ hoặc thùng gỗ tăng 

đáng kể tốc độ tải và thời gian giao hàng

Giao hàng và lưu kho
• Vận chuyển và lưu kho các ống tròn xoắn nên được tiến hành trong các kệ lưu trữ (hình 1) 

hoặc hộp thùng gỗ đặc biệt (hình 2) để bảo vệ ống  chống trượt hoặc di chuyển trong quá trình 

vận chuyển và bảo vệ bề mặt ống khỏi trầy xước

• Ngoài ra, tại Formula Air các ống dẫn được vận chuyển trong các kệ kho di động được kéo dài 

thành hai lớp, do đó, ống không bị móc vào ống khác trong quá trình vận chuyển và không 

biến dạng.
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WARNING

• Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng đầu bịt nhựa cho ống tròn xoắn để đạt được tiêu chuẩn 

vệ sinh ống cao nhất.

Hình 5: Đầu bịt nhựa -  CS-SPR-PVC 

Hình 4: Xe đẩy TRO cho ống Ø 400–1250 trọng lượng tải tối đa 100kg

• Phụ kiện ống tròn và các vật tư khác nên được vận chuyển và lưu trữ trong các hộp các tông, 

gia cố hợp lý có bọc chặt hoặc phân cách các tông / miếng đệm

• Các bộ phận thông gió nên được vận chuyển đến nơi lắp đặt trong các hộp / bao bì carton 

thích hợp. Bạn chỉ nên tháo các bộ phận thông gió ra khỏi hộp đóng gói / thùng carton tại 

nơi lắp ráp hệ thống ống gió để tránh nhiễm bẩn hoặc hư hỏng các bộ phận trong quá 

trình xây dựng khác.

Nó không được phép vận chuyển hệ thống ông không hoàn chỉnh

Mặc dù, chỉ trong những trường hợp rất đặc biệt nếu không thể tránh được tình huống

lắp ráp ống không hoàn chỉnh phải được vận chuyển hết sức cẩn thận để tránh làm hỏng 

khớp và ống dẫn

Hình 6: Ví dụ về pallet được đóng gói và bảo đảm đúng cách cho lô hàng
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Cắt ống
• Khuyên bạn nên sử dụng máy cưa ống chuyên dụng đặc biệt (hình 7) 

với bộ con lăn hỗ trợ (để xoay ống) (hình 8) để cắt ống gió tròn xoắn

• Ống phải được cắt chính xác ở góc 90 ° so với trục ống

• Gỡ rìa cạnh sau khi cắt

• Sau khi cắt ống, kiểm tra đường kính ống

Lợi ích chính của máy EQ-PIPE-CUT-100: 

• Đầu cắt thẳng ở 90 độ, không dịch chuyển tấm

• Không cháy qua lớp mạ kẽm

• Không làm mất thời gian mài các cạnh ống

• Cắt các vật liệu ống sau đây: thép mạ kẽm, nhôm và 

thép không gỉ - cả với thành phần có molypden.

Hình 7: Máy cưa ống EQ-PIPE-CUT-100 Hình 8: Bộ con lăn EQ-PIPE-ROLL-3

Hình 9: Ống cắt sử dụng máy cưa ống 

EQ-PIPE-CUT-100 và một bộ con lăn

Hình 10: Bàn cắt SRCS2 dùng để cắt các ống có 

đường kính Ø 80–315 và chiều dài 200–3000mm.
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Mã Số lượng Mã sản phẩm Tên sản phẩm

1 1 CLRL Đai treo, 
kèm danh sách dưới đây

2 1 PG10-2 Thanh ren

3 1 PDS-P-10 Long đen

4 2 NKS-M10 Ốc lục giác

5 1 TK10-4 Bu lông nở thép

Mục Kích thước Thanh ren &
Bu lông nở thép

Đai treo Khoảng cách 
máy móc

1 80 M10 CLRL-80 2m

2 100 M10 CLRL-100 2m

3 112 M10 CLRL-112 2m

4 125 M10 CLRL-125 2m

5 140 M10 CLRL-140 2m

6 150 M10 CLRL-150 2m

7 160 M10 CLRL-160 2m

8 180 M10 CLRL-180 2m

9 200 M10 CLRL-200 2m

10 224 M10 CLRL-224 2m

11 250 M10 CLRL-250 2m

12 280 M10 CLRL-280 2m

13 300 M10 CLRL-300 2m

14 315 M10 CLRL-315 2m

15 355 M10 CLRL-355 2m

16 400 M10 CLRL-400 2m

Kết cấu
• Đai treo và thanh trợ lực hệ thống ống dẫn và phụ kiện nên được lắp đặt ở những vị trí đảm bảo phân 

phối lực đều, chiều dài của thanh ren phải được chọn sao cho ống được cân bằng (xem Hình 9-10)

GHI CHÚ! Chiều dài của thanh ren nên được chọn tại 

hiện trường.

Hình 11: Sơ đồ các ống thông gió ở vị trí nằm ngang, trong phạm vi đường kính d1≤ 400 mm
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1 1 CLRL

2 2 PG10-2

3 6 PDS-P-10

4 2 NKS-M10

5 2 TK10-4

1 450 M10 CLRL-450 2m

2 500 M10 CLRL-500 2m

3 560 M10 CLRL-500 2m

4 600 M10 CLRL-600 2m

5 630 M10 CLRL-630 2m

6 710 M10 CLRL-710 2m

7 800 M10 CLRL-800 2m

8 900 M10 CLRL-900 2m

9 1000 M10 CLRL-1000 2m

10 1120 M10 CLRL-1120 2m

11 1250 M10 CLRL-1250 2m

12 1400 M10 CLRL-1400 2m

13 1500 M10 CLRL-1500 2m

14 1600 M10 CLRL-1600 2m

• Khi thay đổi hướng đi của ống, ví dụ, bằng cách sử dụng cút, điều quan trọng là phải duy trì sự căn 

chỉnh trung tâm của hệ thống ống dẫn đến cút (giữ cùng một góc giữa các ống cũng như phụ kiện).

Hình 12 Sơ đồ các ống thông gió ở vị trí nằm ngang, trong phạm vi đường kính d1≤ 450 mm

GHI CHÚ! Chiều dài của thanh ren nên được chọn tại

hiện trường.

Hình 13 Sơ đồ nối các phụ kiện thông gió và ống dẫn

Mã Số lượng Mã sản phẩm Tên sản phẩm
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Đai treo, 
kèm danh sách dưới đây

Thanh ren

Long đen

Ốc lục giác

Bu lông nở thép

Mục Kích thước Đai treo Khoảng cách máy mócThanh ren &
Bu lông nở thép



• Kiểm tra xem các ống tròn và phụ kiện có bị hư hại không và các gioăng cao su có đạt tiêu chuẩn không

Khi nối ống với khớp nối, ống phải được đưa vào đến bộ giới hạn gập. Nên xoay nhẹ ống sẽ giúp cho 

việc lắp đặt dễ dàng, ống dẫn không được đi qua bộ giới hạn gập.

• 

Cố định ống và khớp nối bằng ốc vít để làm cho khớp chặt, điều quan trọng là phải duy trì đúng 

thứ tự siết vít cũng như sử dụng đúng số lượng của chúng. Đặt các ốc vít ở một khoảng cách đều 

nhau xung quanh khớp. Bạn nên cài đặt chúng theo chiều ngang, ở khoảng cách 10 mm từ mép ống

dẫn / cạnh khớp nối cái (hình 15 & 16)

• 

Hình 14 Ví dụ về lắp đặt hệ thống ống gió tròn xoắn
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Ød
[mm]

Kích thước tối thiểu
[mm]

Lượng bu lông

80 – 250 3.2 3

280 – 500 3.2 4

560 – 710 3.2 6

710 - 1250 4.0 12

1400 – 1600 4.0 16

• Khuyến nghị về kích thước và lượng bu lông

• Khuyến nghị nên sử dụng vít tự tháo chính xác trong đó dp <d (hình 17) để duy trì độ 

kín khí loại D cho hệ thống thông gió.

Hình 15 Cài đặt không chính xác - thứ tự siết bu lông sai

Hình 16 Cài đặt đúng - thứ tự siết bu lông đúng

Hình 17 Vít tự tháo chính xác
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• Độ kín khí của hệ thống ống dẫn phụ thuộc vào hệ thống ống và phụ kiện nào bạn chọn - hệ thống 

của chúng tôi được gắn chính xác với các doăng kín khí tuân thủ lớp kín khí D. 

Cần tránh những sai lầm sau:

• Sử dụng khớp nối ống thay vì đoạn ống ngắn

Hình 18 Khớp nối ống MSF

Rẽ nhánh chữ T không 

được đặt đúng góc

Ống dẫn không thẳng hàng

Ống không bị trượt vào 

phần giới hạn của phụ kiện

KhÔNG ĐÚNG
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Cách tiến hành kiểm tra rò rỉ
• Độ kín khí của hệ thống thông gió phải được tuân thủ theo EN 12237: 2005: Khu vực cần kiểm tra 

phải được niêm phong khỏi khu vực còn lại của hệ thống trước khi bắt đầu thử nghiệm. Mẫu thử 

phải chứa đa dạng kích thước và phụ kiện ống dẫn. Diện tích bề mặt ống dẫn có thể chiếm ít nhất 

10% tổng diện tích bề mặt ống gió, và nếu có thể, ít nhất là 10m².

 

CHÚ THÍCH: Tỷ lệ danh nghĩa giữa tổng chiều dài khớp (L) và diện tích bề mặt ống dẫn (Aj) là

1 ≤       ≤ 1,5 in m -1

Tóm lại:

Diện tích bề mặt của phần lắp đặt ống dẫn thử nghiệm phải là ít nhất 10% tổng diện tích bề mặt 

của hệ thống thông gió (tối thiểu 10m²)

Trên một mét vuông ống dẫn phải có từ 1 đến 1,5m chiều dài kết nối ống dẫn. Đo diện tích bề mặt 

phải được thực hiện theo EN 14239: 2004.

• 

• 

L
A

j

ChÍNH XÁC

Chi tiết chữ T ở góc chính xác

Ống thẳng hàng

Ống dẫn trượt hoàn toàn 

đến giới hạn của phụ kiện.

Đối với cút 90 , 

căn chỉnh phải đúng góc
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