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Ống gió và êu âm Starduct đã và đang có mặt trong hầu hết các công trình trọng điểm trên toàn quốc và được đánh giá cao về chất lượng.

Các êu chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế về ống gió cũng được xây dựng và đưa vào áp dụng.

Để đáp ứng cho các yêu cầu phân phối khí ngày càng đa dạng và phức tạp được thiết kế cho nhiều loại, nhiều cấp công trình từ công nghiệp 
tới dân dụng, hệ thống ống gió ngày nay không cond đơn thuần là những ống kín để định hướng dòng khí đưa đi các nơi mà còn phải đáp ứng 
nhiều yêu cầu kỹ thuật khác, đặc biệt là các yêu cầu về mức độ ện nghi cho con người, an toàn phòng chống cháy và êu thụ năng lượng. Do 
vậy, nhiều chủng loại ống gió đã được phát triển và đưa vào ứng dụng thực tế như ống gió vuông, chữ nhật, tròn, bầu dục, mềm...v...v. 

Cùng với ống gió, NSCA có dây chuyền sản xuất các thiết bị êu âm cho hệ thống thông gió. Đây là một sản phẩm đặc biệt và phức tạp về cả 
thiết kế và chế tạo.

Để hoàn thiện hơn, NSCA còn sản xuất những sản phẩm phụ trợ hữu ích cho hệ thống ống gió như các bích nối S, phụ kiện nối mềm, phụ kiện 
quang treo giá đỡ cho lắp đặt 

Ống gió là cấu kiện không thể thiếu của các hệ thống thông gió, điều hòa không khí (HVAC) với vai trò như những "mạch máu" vận 
chuyển không khí cho hệ thống phân phối khí. Tuy có chức năng và cấu tạo đơn giản nhưng sự ảnh hưởng của hệ thống ống gió đối với 
hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống là rất lớn . 

Trong hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất và cải ến về cả chất lượng và nh năng hoạt động đối với sản phẩm ống gió Starduct, với tư cách là 
thành viên của hai tổ chức chuyên ngành là AMCA và ASHREA, công ty NSCA luôn áp dụng và tuân thủ các êu chuẩn quốc tế trong nghiên 
cứu, sản xuất và thử nghiệm các dòng sản phẩm ống gió, êu âm với nhãn hiệu Starduct. 

Với c  Ngôi Sao Châu Á (NSCA), ống gió là sản phẩm đầu ên được sản xuất, với tư cách một trong các nhà sản xuất hàng đầu các sản 
phẩm phụ trợ cho ngành HVAC tại Việt Nam, NSCA đang sản xuất và cung cấp các dòng sản phẩm  ống gió tròn, ống gió vuông, ống gió mềm 
cùng hệ thống phụ kiện tương ứng  nhiều chủng loại, kích thước và sản lượng đủ đáp ứng cho nhiều cấp công 
trình xét về cả chất lượng, ến độ và quy mô.

ông ty
 

dưới nhãn hiệu STARDUCT với 

Khác với các hệ thống sản phẩm có quy trình sản xuất theo các kích thước êu chuẩn và nh lặp lại cao, để có thể cung cấp một cách cơ bản 
theo yêu cầu của một hệ thống ống gió đòi hỏi hệ thống sản xuất phải có nh linh động rất cao, khó tự động hóa và quy trình hóa, đặc biệt là 
đối với các phụ kiện. 

Để đáp ứng yêu cầu da dạng cho các dự án NSCA đã đầu tư mua sắm hàng trăm máy móc thiết bị chuyên dụng như dây chuyền  thiết bị tự 
động sản xuất ống gió vuông, ống gió tròn, ống gió mềm, các máy công cụ như máy cắt CNC, máy gấp tôn, máy chấn tôn, máy dập ép ke góc, 
máy ghép-là mí nối, máy tán bấm ...v....v.

Ống gió và các phụ kiện là những sản phẩm cần diện ch sản xuất, lưu kho rộng và có mái che để bảo đảm sản phẩm không bị hư hại sau khi 
hoàn thành. NSCA có 2 nhà máy gần nhau với tổng diện ch trên 10.000 m2 nhà xưởng đạt các yêu cầu sản xuất và lưu kho sản phẩm đúng 

êu chuẩn với sản lượng lớn.  

Nhờ cơ sở vật chất tốt, máy móc hiện đại về chất lượng, đầy đủ về số lượng cùng đội ngũ công nhân có tâm huyết, Công  ty NSCA đã tham gia 
nhiều dự án lớn và luôn thành công về ến độ sản xuất, cung cấp và bảo đảm chất lượng các sản phẩm ống gió.

Trong sản xuất ống gió, ngoài thiết bị thì yếu tố kỹ năng công nhân cũng đóng  vai trò quan trọng. Trong đội ngũ công nhân kỹ thuật tại hai nhà 
máy của NSCA nhiều thợ bậc cao đã có hơn 10 năm kinh nghiệm và gắn bó với Công ty.

Các sản phẩm ống gió Starduct được thiết kế và chế tạo trên cơ sở tham khảo và phù  hợp với các hệ êu chuẩn quốc gia và quốc tế như TCVN 
5687:2010, ASHREA, SMACNA, HAVC DW/144... 
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Ví dụ: về mặt cấu tạo thì hai ống gió một tròn một vuông có thể có 
nh năng và các chỉ số về hoạt động hoàn toàn giống nhau sự khác 

biệt chỉ là về giá cả nhưng ở một trường hợp khác, hai ống gió có 
cùng kích cỡ và cấu tạo nhưng độ dày khác nhau thì có thể có khác 
biệt rất lớn về nh năng hoạt động.

As to construc on, ducts are not complicated at all but when going 
into one specific duct, it is not easy to put it on a single type because 
of many concerning technical features of the product  such as 
pressure class, shape,  leakage class, flanges etc...

For an example: two ducts with different shape (round vs 
rectangular) may have same technical func ons, the only 
difference is ... price.  In other cases, two duct with same size and 
shape but the difference in material thickness may results in quite 
different features and func ons.  

Việc phân loại ống gió chủ yếu là để phục vụ cho đáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật được thiết kế chỉ định chứ không nhằm phục vụ cho 
lựa chọn theo ý thích của khách hàng hoặc theo giá cả như nhiều 
sản phẩm khác.

Categoriza on is rather for technical requirements than for choices 
of customers or end-users or prices. 

Về cấu tạo, các ống gió không quá phức tạp nhưng các êu chuẩn 
đối với một ống gió cụ thể, do liên quan tới nhiều yêu cầu kỹ thuật 
như cấp áp suất, cấp rò khí, phương thức kết nối, treo lắp v...v..., 
nên không thể quy ống đó vào một loại duy nhất.

Based on technical requirements, air ducts can be categorized by 
shapes (regtangular, round, oval), by materials (metal, plas c, 
aluminum) or technical classifica ons of metal sheet thickness, 
working pressure, leakage rates etc...

Tùy theo các yêu cầu, chức năng hoạt động mà ống gió được phân 
loại theo hình thù như tròn, ô-van, vuông, theo chất liệu chế tạo 
như kim loại, chất dẻo, hoặc cấp kỹ thuật như độ dày, tỷ lệ rò khí, 
chống cháy...v...

Lựa chọn ống gió là nhiệm vụ của các nhà thiết kế hệ thống thông 
gió-điều hòa. Quyết định lựa chọn ống gió tùy thuộc vào nhiều 
yêu cầu kỹ thuật được đặt ra cho công trình. Để lựa chọn ống gió 
thì người thiết kế hệ thống phải tham khảo từ nhiều êu chuẩn 
liên quan như SMACNA, ASHREA, NFPA, UL v...v... 

Các thông n sau thường được yêu cầu khi lựa chọn

  Kích thước: liên quan trực ếp tới ết diện ống

 Cấp áp suất: theo êu chuẩn

 Phương pháp gia cường thân ống: -ren, thanh, gân

 Vật liệu và Độ dày:  theo êu chuẩn cấp áp suất

 Bảo ôn:  dán hoặc bọc lớp cách nhiệt. 

 Kết nối:  bích TDF, TDC, nối mềm, bích S.

 Phụ kiện: là hạng mục phức tạp với nhiều chi ết và sản phẩm.

Selec ng ducts is the responsibility of HVAC system designers or 
specifiers. The determina on depending on many technical 
requirements for each par cular project. To select, the designer 
have to refer informa on from many rela ng standards such as 
SMACNA, ASHRE, NFPA, UL ..etc.

 Cấp rò rỉ khí: theo êu chuẩn

 Hình thù: vuông, tròn, oval

The following criteria are used to be considered 

 Size: concerning cross sec onal area of the duct.

 Pressure class: as standard

 Insula on: thickness, material

 Material & Thickness: metal, plas c, aluminum as standards

 Shape: round, rectangular, oval

 Leakage class: as standard

 Suppor ng method: rod, bar, rib

 Connec on: TDF, TDC flanges, S-clip...

 Fi ngs: elbow, Tee...



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG GIÓ
DUCT PRODUCTION LINE

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG GIÓ MỀM, NỐI MỀM
FLEXIBLE DUCT & CONNECTOR PRODUCTION LINE

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT QUANG TREO ĐA NĂNG
SUPPORT SYSTEM PRODUCTION LINE

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TIÊU ÂM
 DUCT SILENCER PRODUCTION LINE

- Dây chuyền tự động thế hệ 6 / 
  Công suất: 1.500m2/ngày / 

Automa c 6 line
Capacity: 1500 sqm/day

- Máy cắt Plasma CNC / CNC Plasma cu er

- Máy là mí ống gió / Duct seam closer

- Máy là mí / Seam closer

- Máy đóng ke / Corner fi ng machine

- Máy chạy mí bổ xung / Seam locker machine

- Máy chạy bích TDC bổ sung / TDC flange machine - Máy chạy bích TDC bổ sung / TDC flange machine

- Máy chạy bấm tôn / Clinching machine

- Máy làm co ống tròn / Round duct elbow maker 

- Máy gấp tôn / Metal sheet folding machine

- Máy gấp tôn / Metal sheet folding machine

- Máy cắt tôn CNC / CNC cu ng machine

- Máy cắt tôn CNC / CNC cu ng machine

- Máy cắt tôn CNC / CNC cu ng machine

- Máy chấn CNC / CNC bending machine

- Máy cấp phôi tự động /
   Automa c sheet metal feeding machine

- Máy cấp phôi CNC / CNC sheet feeder

- Máy đột dập tự động 80 tấn/80-ton auto punching machine

- Máy cắt CNC thủy lực/Pneuma c CNC cu ng machine

- Máy định hình unistrut, 10m/phút
  Unistrut bar forming machine - 10m/min.

- Máy là phẳng /  Sheet leveler

- Máy chấn CNC / CNC bending machine

- Diện ch nhà xưởng / Factory area

- Diện ch nhà xưởng / Factory area

- Máy sản xuất ống mềm / Flexible duct machine

- Máy bọc bảo ôn ống mềm / Insulated flexible duct machine

- Máy đóng gói ống mềm /Flexible duct boxing machine

- Máy làm nối mềm /Flexible connector making machine

- Diện ch nhà xưởng / Factory area

- Số công nhân / Number of worker

- Số công nhân / Number of worker

- Số công nhân / Number of worker

1

3

3

2

2

1

2

2

1

2

4

1

1

2

1

1

3

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

125

35

15

5000m²

1000m²

750m²

- Máy sản xuất ống gió spriral / 
  Công suất: 3m/phút / 

Spiral duct machine
Capacity: 3m/minute
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4.5  External duct insula on (thermal and sound): level and 
thickness of materials by other suppliers shall be 
clearly indicated.

4.6  Special reinforcement: details of materials or special 
requirements shall not violate concerning rules and 
regula ons.

4.2 Protec ve coa ng: details and characteris cs of 
surface protec ve finishing 

2. CLASSIFICATION 

3.2  Cửa vệ sinh: Số lượng và vị trí của tất cả các lỗ mở để 
lắp cửa vệ sinh, kích thước và đặc điểm kỹ thuật của 
các cửa vệ sinh.

4.2  Lớp bảo vệ: Các chi ết và đặc điểm của các loại lớp 
hoàn thiện bảo vệ bề mặt.

3.5 Van hút khói/Van hút khói kết hợp với van chặn 
lửa:Thông số kỹ thuật và vị trí của tất cả các van hút 
khói để đáp ứng yêu cầu của Cơ quan phòng cháy.

4.6  Tăng cứng đặc biệt: Cần cung cấp chi ết về các loại vật 
liệu hoặc các yêu cầu đặc biệt nếu cần tăng cường 
ngoài phạm vi qui định.

2.1 Classify duct  according to working pressure (table 1) 

Selec ng produc on method is a determina on of the 
manufacturer in order to meet technical requirements of 
each specific duct. Technical data need to be specified by 
the designer as in the following sec ons 2  through  4.

2.5  Other special requirements

4.3  Cấp độ chống cháy: Các qui định mức độ và giới hạn 
bảo vệ cho ống gió chịu lửa.

4. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ

3.7  Flexibe duct connector: specs and loca ons of flexible 
ducts

4. SPCECIFIC REQUIREMENTS

2.4  Classify by materials (Sec on 7)

3.5. Smoke Damper/Fire-smoke combina on dampers: 
Technical specs, loca on of all smoke dampers to 
meet requirement of Fire Preven on and Figh ng 
Dept.

4.1  Checking air leakage: according to requirements for 
ducts working under high pressure (as defined in this 
document). Not compulsory for ducts working under 
medium and low pressures. 

4.3 Fire resistant ra ng: according to rules and regula ons 
to protec on level and limits for fire-resistant ducts. 

4.5  Lớp bọc cách nhiệt/cách âm bên ngoài : Mật độ và độ 
dày của vật liệu được cung cấp bởi những nhà cung 
cấp khác và cần được nêu rõ.

4.4  Lớp bọc cách nhiệt/cách âm bên trong: Các ống yêu 
cầu có lớp cách âm/cách nhiệt phải được xác định rõ 
yêu cầu chi ết về vật liệu và phương pháp áp dụng. 
Các vị trí mở lỗ phục vụ vệ sinh hoặc bảo trì phải được 
nhà thiết kế chỉ rõ trước khi quyết định chế tạo.

1. INTRODUCTION

4.4  Internal duct insula on: these ducts shall be clearly 
indicated. Requirements of materials and applica on 
methods shall be detailed. Openings for cleaning and 
maintenance shall be designated clearly by the 
designer before manufacturing.

3. COMPONENTS OF SYSTEM

2.3  Classify by posi ve/nega ve pressure (table 1) 

3.3  Van điều ết lưu lượng: Đặc điểm kỹ thuật, vị trí và 
cách vận hành của tất cả các van điều ết lưu lượng.

3.6  Ống gió mềm: Thông số kỹ thuật và vị trí của các ống 
gió mềm. 

4.1  Kiểm tra rò rỉ không khí : Phạm vi kiểm tra rò rỉ không 
khí tuân thủ qui định đối với các ống gió làm việc ở áp 
suất cao (như định nghĩa trong tài liệu này) Không bắt 
buộc đối với các ống gió làm việc ở áp suất trung bình 
hoặc thấp.

2.2  Classify according to leakage rate (table 1) 

3.7  Nối mềm: Thông số kỹ thuật và vị trí của mối nối mềm.

3.1 Access door (for checking/repairing): number and 
loca on of access doors, connec on devices and 
hinged doors according to regula ons.

3.4  Van chặn lửa: Thông số kỹ thuật và vị trí của tất cả các 
van chặn lửa để đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan 
phòng cháy. 

3.2 Openable grilles/access doors (for cleaning): number 
and loca on of all these openings, their sizes and 
technical specs.

3.3 Volume Control Damper (VCD): technical specs, 
loca on and opera on method of all VCD.

3.4 Fire Damper: Technical specs, loca on of all fire 
dampers to meet requirement of Fire Preven on and 
Figh ng Dept.

3.6 Flexible duct: Technical specìica on, loca ons of 
flexible ducts

2.1  Phân loại ống gió theo áp suất làm việc (bảng 1)
2.2  Phân loại theo mức độ rò rỉ (bảng 1)

2.4  Vật liệu (mục 7)
2.5  Các yêu cầu đặc biệt khác

2. CÁC TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI

3. CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG

2.3  Áp suất âm và áp suất dương (bảng 1)

3.1  Các cửa kiểm tra: Số lượng và vị trí của tất cả các tấm và 
nắp đậy, các lỗ mở, dụng cụ kết nối và cửa bản lề để 
kiểm tra và/hoặc ếp cận sửa chữa theo quy định.

1. GIỚI THIỆU
Lựa chọn các phương pháp sản xuất là quyết định của nhà 
sản xuất để phù hợp với yêu cầu của các loại ống cụ thể. 
Phần 2 tới 4 dưới đây xác định những thông n sẽ được 
cung cấp bởi nhà thiết kế.
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5.1   Mô tả này đưa ra các yêu cầu tối thiểu đối với sản xuất 
và lắp đặt hệ thống ống dẫn cho các hệ thống phân 
phối khí thương mại và công nghiệp được làm từ bất 
kỳ vật liệu nào được liệt kê trong Phần 7 và nằm trong 
giới hạn kích thước và/hoặc độ dày của kim loại được 
chỉ định trong các bảng có liên quan. Nhiệt độ hoạt 
động bình thường được giả định trong giới hạn áp 
lực/tốc độ và giới hạn rò rỉ không khí đối với các mức 
áp suất khác nhau như quy định trong Bảng 1.

5.2   Đặc điểm kỹ thuật này không áp dụng cho ống dẫn 
không khí bị ô nhiễm hoặc khí đặc biệt khác có nhiệt 
độ hoặc độ ẩm (kể cả khí bão hòa); cũng không thích 
hợp cho hệ thống ống ếp xúc với môi trường ăn 
mòn, ví dụ như không khí bị ô nhiễm, giàn khoan dầu 
ngoài khơi ... Việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt, hỗ trợ 
và hoàn thiện trong các trường hợp như vậy cần 
những xem xét đặc biệt liên quan đến điều kiện cụ 
thể của từng trường hợp.

6.2   Khả năng tương thích với CEN: Các chỉ số rò rỉ được sử 
dụng trong Bảng 1 cho các loại A, B và C giống với các 
cấp tương tự được chỉ định trong các tài liệu liên 
quan.

4.7  Related construc on parts components: specific 
requirements for cross-sec on of ducts and details of 
e a c h  op e n i n g  s h a l l  b e  s p e c i fi ed an d  t h e 
responsisbili es of each contractor shall be restricted 
clearly. Supplying frames are out of this descrip on.

5.3   Đặc điểm kỹ thuật này không phù hợp với hệ thống 
ống dẫn ra môi trường bên ngoài và Nhà thiết kế cần 
cung cấp các chi ết cụ thể về bất kỳ công trình hoàn 
thiện / xây dựng đặc biệt nào (xem Phần 27)

6.1  Cấp độ và giới hạn rò rỉ khí (như trong Bảng 1)

4.9   Duct arrangement drawings: detail of requirements 
shall be sent in CAD with scale to the manufacturers. 
This is a regular and effec ve way for manufacturers 
to use an approved arrangement drawing as basis of 
fabrica on. Scale of drawing shold be > 1:50 

5.1  This descrip on showing minimum requirements to 
produc on and installa on of ducts in industrial and 
commercial air distribu on systems, those are made 
of any material being listed in Sec on 7 and 
complying with sizes/thicknesses of sheet metal 
being designated in rela ng tables. Normal working 
temperature shall be assumpted within limits of 
pressures/veloci es and leaking rate under different 
pressure class in Table 1. 

5.3   These specs are not suitable for emmision systems, 
the designer needs to provide details on any special 
construc on or finish (see sec on 27) 

4.8   Terminal units: Details and specs of these equipments 
shall be provided. It is supposed that these 
equipments will be ceiling-mounted if there is no 
other indicated methods by the designers.

5.  PHẠM VI ỨNG DỤNG  

 4.9  Bản vẽ bố trí ống dẫn: Thông n chi ết các yêu cầu 
được gửi bằng bản vẽ CAD, tỷ lệ, v.v ... Đây là phương 
thức phổ biến và hiệu quả để nhà sản xuất ống dẫn sử 
dụng bản vẽ bố trí ống đã được phê duyệt làm cơ sở 
cho thông n về sản xuất. Tỷ lệ >1:50.

6.3   Rò rỉ khí ở những áp lực khác nhau và các mối quan hệ 
khác: Các giới hạn áp dụng được quy định trong Bảng 
1, Phụ lục A (Bảng 17) nêu ra mức rò rỉ cho phép ở mỗi 
dải áp suất lên đến mức tối đa cho dải đó. Bao gồm 
trong phụ lục là một đồ thị thể hiện mối quan hệ áp 
lực/rò rỉ. Tiêu chuẩn ống gió DW/143 Hướng dẫn 
thực hành Kiểm tra rò rỉ đường ống cho biết cơ sở chi 

ết của các giới hạn rò rỉ được chỉ ra trong Bảng 1. 

4.10 Other requirements: are ones to duc ng system out 
of regulated scope in this descrip on, including parts 
those changed to fit requirements rela ng outside 
ducts (see 5.3) or to meet requirements of local 
authori es.

5. SCOPE OF APPLICATION 

5.2  These specs of duct are not for polluted air,  other 
special types of air interm of heat, humid (included 
saturated air). Also, they are not suitable for systems 
under corrosive atmospheres (e.g heavily polluted 
air, offshore), designing, establishing, installing, 
finishing and suppor ng for such an atmosphere 
needs a special review and considera on on case to 
case basis.  

4.7   Phần gắn với kết cấu xây dựng: Các yêu cầu cụ thể đối 
với đường giao nhau của ống dẫn và các bộ phận liên 
quan đến các lỗ mở phải được chi ết và xác định giới 
hạn trách nhiệm. Việc cung cấp các khung kết hợp 
nằm ngoài phạm vi của mô tả này.       

6. DUCT AND LEAKING RATE CLASSIFICATION
6.1   Air leaking level and rate (as in table 1)
6.2   Compa bility to CEN: Leakage values in table 1 for A, 

B and C are similar to the ones that indicated in 
rela ng documents.

6.3  Leakage at different pressures and other rela ons: 
Limits in table 1, Annex A (table 17) showing 
allowable leaking rate at a range of pressure up to 
the maximum level for each class. The annex includes 
a graph showing the rela on between pressure and 
leaking rate. DW/143 introducing prac ce to check 
duct leakage that showing basis of leaking limits in 
table 1. 

6. PHÂN LOẠI ỐNG GIÓ VÀ ĐỘ RÒ RỈ  

4.10  Các yêu cầu khác: Là các yêu cầu đối với hệ thống ống 
nằm ngoài phạm vi các quy định của mô tả này, bao 
gồm các thành phần đã được sửa đổi cần thiết để 
phù hợp với yêu cầu liên quan đến ống dẫn bên ngoài 
(xem 5.3) hoặc để đáp ứng các quy định của chính 
quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm soát khác.

4.8   Các đơn vị thiết bị đầu cuối: Cung cấp chi ết và thông 
số kỹ thuật của tất cả các bộ phận này. Các bộ phận 
này được hiểu là được treo trên khung trần nếu nhà 
thiết kế không chỉ thị một phương pháp khác. 
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7. VẬT LIỆU 
7.1 Ứng dụng: Đặc điểm kỹ thuật này áp dụng cho các ống 

dẫn được sản xuất từ các vật liệu như được định nghĩa 
dưới đây hoặc tương đương. Độ dày tối thiểu của tôn 
sử dụng là danh định trong khoảng dung sai cho phép.

6.4  Thí nghiệm rò rỉ khí: Không bắt buộc thí nghiệm rò rỉ 
khí với ống gió áp suất thấp và trung bình. Kiểm tra rò rỉ 
không khí của ống dẫn áp suất cao là bắt buộc và các 
chi ết của thủ tục kiểm tra, xem êu chuẩn DW/143 
mục Hướng dẫn thực tế để kiểm tra rò rỉ đường ống. 

7.2 Thép mạ kẽm: ống gió thông thường được chế tạo 
bằng tôn thép mạ kẽm nhúng nóng theo êu chuẩn 
qui định, lớp mạ từ Z80 đến Z275 tùy sự chỉ định của 
nhà thiết kế. 

 8.1 Gia công ống gió: Việc lựa chọn các loại mí ghép dọc, 
mối nối và kiểu gân tăng cứng theo các êu chí được 
qui định là trách nhiệm của nhà sản xuất và tuân thủ 
theo các êu chuẩn tham chiếu như  Smacna, 
DW142/144.

7.5 Tôn có lớp phủ trước: Tôn có lớp phủ trước (Pre-coated 
steel) được chỉ định vì lý do thẩm mỹ hoặc lý do khác. 
Khi đó nhà thiết kế phải xem xét sự sẵn có của vật liệu 
phù hợp và các hạn chế đối với phương pháp chế tạo.

7. MATERIALS

7.2  Galvanized iron sheet (GI): ducts are normally 
produced from hot dip galvanized sheet metal as  
required in standards, grade Z80 - Z275 as assigned by 
designers. 

8.2  Accessories and duct sealing

7.4 Stainless steel: use of this material shall be clearly 
indicated. The designers is responsible to assigned the 
most suitable material grade for the working 
condi ons of the ducts. When doing so, it is 
recommended to refer to Annex F, DW144 and BS 
1449, Sec on 2.

8. FABRICATION OF DUCTS AND FITTINGS 

8.2.1 General: integrity of duct system depends on 
proper use of sealing materials, gaskets or adhesive 
tapes. Above materials shall be appropriate for the 
intended purposes and met requirements of regulated 
pressures. In every case, sealing materials shall be 
applied according to the manufacturers' instruc ons.

8.2.2 Liquid sealants and mas cs: usually applied for 
longitudinal seams of two metal sheets, seams, joints 
in T, Y fi ngs or flange surfaces... special cares need to 
be taken when applying on corners of slip connectors. 
Refer instruc ons of the sealant manufacturers.

8. GIA CÔNG ỐNG GIÓ VÀ PHỤ KIỆN KẾT NỐI

8.2.2 Các dung dịch làm kín và mas c: Thường được 
áp dụng cho một đường nối dọc tạo thành giữa hai 
tấm kim loại, chân rẽ và các khớp nối chạc T, Y, mặt 
bích... Cần đặc biệt cẩn thận khi trám "miếng góc" trên 
mặt bích kiểu trượt và nên tham khảo hướng dẫn lắp 
ráp và trám vá của nhà sản xuất.

6.4 Air leakage test: it is not compulsory to conduct this 
test for ducts working under medium and low pressures. It 
is compulsory to ducts working under high pressure, 
details for checking prac ce, see DW/143.

7.3  Galvanlume steel sheet: use of this material shall be 
clearly indicated. 

7.6  Aluminum sheet metal: if aluminum is the specified 
material, the designers have to assign the suitable 
material grade for the working condi ons of the 
ducts.(requirements for aluminum duc ng and 
materials are in Annex H, DW114)

7.6 Nhôm: Trong trường hợp vật liệu nhôm được chỉ định 
thì người thiết kế phải xác định loại vật liệu phù hợp 
nhất với các điều kiện mà ống dẫn sẽ bị phơi nhiễm. 
(Yêu cầu thực hiện đối với ống gió làm bằng nhôm tấm 
và các ghi chú chung về vật liệu được quy định trong 
Phụ lục H - Tiêu chuẩn DW/144.

7.4 Thép không rỉ: Trường hợp sử dụng thép không rỉ phải 
được được chỉ định rõ. Trách nhiệm của nhà thiết kế 
phải chỉ ra loại phù hợp nhất cho các điều kiện mà ống 
dẫn sẽ phải ếp xúc. Chúng tôi khuyến nghị nên xét các 
yếu tố được đề cập trong trong Phụ lục F của êu 
chuẩn DW/144. Tham khảo thêm êu chuẩn BS 1449: 
Phần 2.

8.2.1 Qui định chung: Tính toàn vẹn của hệ thống ống 
gió phụ thuộc vào việc áp dụng đúng cách chất trám 
khe, miếng đệm hoặc băng keo. Các vật liệu được sử 
dụng phải phù hợp với mục đích dự định và đáp ứng 
được các cấp áp suất quy định. Trong mọi trường hợp, 
vật liệu trám vá được áp dụng theo các hướng dẫn của 
nhà sản xuất vật liệu đó.

8.2  Phụ kiện và chất trám vá

7.3 Tôn lạnh: Trường hợp sử dụng tôn lạnh phải được chỉ 
định rõ, thép phải được làm lạnh theo qui định. 

7.5  Pre-coated steel: this material is assigned for reasons 
of beauty or others. The designers have to consider the 
availability of suitable materials and the limits in 
fabrica on methods.  

7.1  Applica on: this specs are for ducts made of materials 
as defined below or equivalent materials. The 
minimum allowable thickness is nominal and within 
the allowable tolerance. 

8.1  For ducts: selec on of longitudinal seams, connectors 
and reinforcement types according to requirements of 
standards is the responsibility of the manufacturers 
and in compliance with requirements of SMACNA, 
DW142/144.
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9. KÍCH THƯỚC ỐNG GIÓ VUÔNG

9.1  Đặc điểm kỹ thuật trong catalogue này để qui định cho 
các loại ống gió có kích thước tối đa của cạnh dài hơn 
(trên mặt cắt ngang) không vượt quá 3000 mm. Không 
khuyến khích các loại ống có tỉ lệ rộng:cao > 4:1. Mặc 
dù tỉ lệ này không gây ra vấn đề về gia công nhưng 
chúng thường làm tăng trở kháng và độ ồn.

8.2.3 Các miếng đệm: Có thể là các loại vật liệu khác nhau 
dưới dạng cuộn, tấm hoặc dải được định hình trước, 
được áp dụng giữa các mặt đối diện của các mối nối 
ngang mặt bích. Trong trường hợp mặt bích loại 'slide-
on', nên sử dụng miếng đệm mà nhà sản xuất đề nghị. 
Các miếng đệm loại cao su tổng hợp do nhà máy sản 
xuất được chấp nhận cho các mối nối tại fi ng "gót 
giày" và mối nối trên các hệ thống ống tròn.

8.2.4.2 Băng phản ứng hoá học: Là loại bố vải được 
ngâm tẩm dung dịch 2 thành phần gồm chất kích hoạt 
và keo, khi áp dụng thì chất kích hoạt và keo phản ứng 
với nhau và làm cho băng trở nên mềm dẻo để dễ 
dàng thích ứng với bất kỳ định dạng bề mặt nào.

8.2.4.4 Băng tự dính: được sản xuất từ nhiều vật liệu 
khác nhau bao gồm vải, PVC và nhôm foil. Thường 
được áp dụng bên ngoài các mối nối. Tuy nhiên, do 
yêu vệ sinh bề mặt rất cao và rất khó đảm bảo bề mặt 
áp dụng không dính dầu mỡ , không bám bụi hoặc tạp 
chất nên phương pháp này không được khuyên dùng 
như là một phương pháp làm kín cơ bản cho ống gió. 

8.2.4.1 Qui định chung: Chọn loại phù hợp nhất, áp 
dụng không giới hạn đối với các mối nối trên ống gió 
tròn hoặc bầu dục. Trường hợp sử dụng băng keo có 
thành phần phản ứng hóa học, băng keo nhiệt hoặc 
các vật liệu được chấp nhận khác để làm phẳng ống 
gió bầu dục thì cần thực hiện cẩn thận để tạo liên kết 
chặt chẽ giữa vật liệu và bề mặt ống sau khi ghép nối.

8.2.4.3 Băng phản ứng nhiệt: Là loại băng một mặt 
được phủ một vật liệu cách nhiệt, mặt kia được phủ 
chất kết dính có khả năng kết hợp với kim loại nóng. 
Dải (hoặc chiều dài băng thích hợp) được cắt từ cuộn 
và quấn quanh mối nối. Khi bị làm nóng, băng sẽ co lại 
và trám kín xung quanh mối nối.

8.2.4 Băng keo

8.2.4.2  Chemically ac vated fabric tapes: is a 
combina on of woven fabrics and a 2-component 
sealing compound (ac vate and resin) to create 
versa le membranes those are able to fit on many 
types of suface.

10.2 Materials thickness: minimum thickness is 
determined according to the biggest dimension of 
duct sec on, the pressure class and in the tables 2 - 4.

10. REGULATIONS IN DUCT FABRICATION 

9.1 Technical specs in this catalog is for ducts with the 
maximum dimension of bigger side (on cross sec on) 
less than 3000mm and it does not recommend  the 
ra os width : height ra os more than 4:1 because 
pressure drop and noise problems may be rosen.

8.2.4.1  Regula ons for tape applica on: selec ng the 
most appropriate type, applica on limitlessly to joints 
on round and oval duc ng system. In case of using 
chemically incompa ble tape, thermal tapes or other 
allowed sealing materials may be used to smoothen 
oval duct surfaces for be er bond of tapes and ducts. 

9. DIMENSIONS OF SQUARE DUCT 

10.1 General: minimum requirements for rectangular duct 
fabrica on depending on pressure classifica on as 
shown in tables 2 - 4. General requirements for ducts 
and fi ngs fabrica on are indicated in Sec on 
8/DW144.

10.2 Độ dày vật liệu: Độ dày vật liệu tối thiểu được xác định 
theo kích thước cạnh dài nhất của ống gió, phân loại 
áp suất và được qui định trong các bảng từ 2 đến 4.

10. QUI ĐỊNH TRONG GIA CÔNG ỐNG GIÓ

8.2.4 Adhesive tapes

8.2.4.4  Self-adhesive tapes: these tapes are produced 
from many different materials such as fabrics, PVC, 
aluminum foil...and resins, usually applied on external 
surfaces of joints. Because of very complicated 
surface prepara on and requirements, self-adhesive 
tapes are not recommended as basic sealing 
methods.     

8.2.4.3  Heat ac vated tape: is the tape with a thermal 
insola on liner coated on one side and thermal 
adhesive coa ng on the other. The tape shell be cut to 
cover joints, heat from metal surface will contract the 
tape and ghten it over the joints.  

10.1 Tổng quát: Các yêu cầu về gia công tối thiểu đối với 
các ống gió chữ nhật phụ thuộc vào việc phân loại áp 
suất như được trình bày trong các Bảng 2 đến 4. Các 

êu chuẩn gia công đường ống và và phụ kiện chung 
được quy định trong phần 8  êu chuẩn DW/144.

8.2.3 Gaskets: these may be made from different materials 
and have many types such as roll, sheet or pre-
formed band. They are applied at flange joints. For 
slide-on connectors, applica on should be followed 
the manufacturers' instruc ons. Factory-made 
synthe c rubber gaskets are accepted for joints in 
shoe fi ngs and round duc ng.     

 

7



10.3  Mối nối dọc: Các đường nối theo chiều dọc được 
minh họa trong Hình. 1-8. Giới hạn sử dụng, nếu có, 
được đưa ra với các hình minh họa riêng lẻ.

10.4.3 Mối nối linh hoạt /mềm: Để điều chỉnh dung 
sai do sản xuất, xây dựng, chuyển dịch vị trí ..., có thể 
sử dụng mối nối loại điều chỉnh được, các mối nối 
này được minh họa trong hình 14.

b) Trám kín mặt trong đường nối.
c) Làm kín bên trong bản thân đường nối.

10.3.1 Làm kín mối nối dọc sẽ được áp dụng bằng 
một trong các cách sau: 

10.4   Mối nối ngang

10.4.2 Chất làm kín trong các khớp nối: Chất làm kín 
sẽ được áp dụng tại tất cả các mặt kim loại ếp xúc 
nhau trong mối nối (xem phần 8). Với các mối nối 
được thực hiện tại công trường, chất trám kín sẽ 
được áp dụng trong hoặc sau khi lắp đặt. Có thể sử 
dụng băng phản ứng hóa học hoặc băng dính nhiệt 
để thay thế cho phương pháp hàn kín, với điều kiện 
diện ếp xúc duy trì trên toàn bộ chu vi mối nối cho 
đến khi mối nối được lắp đặt xong. Với các mối nối ke 
góc, việc trám khe có thể được thực hiện tại nhà máy 
hoặc tại công trường trước khi lắp đặt bằng vật liệu 
trám được phê duyệt. Các mối nối giữa các đốt của 
ống dẫn được thực hiện bằng loại keo trám hoặc 
miếng đệm đã được phê duyệt. Với hệ thống mặt 
bích khác cần chú ý đặc biệt đến việc trám kín tại các 
ke góc và mặt bích, cần tham khảo hướng dẫn lắp ráp 
và trám khe của nhà sản xuất chất trám. 

10.3  Longitudinal joints: are illustrated in Pic. 1 - 8. Limits 
for use (if any) shall be shown in par cular 
illustra on.

a) Trám kín mặt ngoài đường nối.
  a. External joint sealing.

 b. Internal joint sealing 

Phương pháp thích hợp nhất được nhà sản xuất xác 
định dựa theo phương pháp gia công và công nghệ 
gia công, sản xuất tại nhà máy hoặc tại công trường. 
Kết quả cuối cùng của làm kín khe là hệ thống ống gió 
phải đạt cấp phân loại áp suất được chỉ định. Chi ết 
về chất trám kín xem ở phần 8.

10.3.2 Hàn kín: Đường nối dọc có thể được làm kín 
bằng phương pháp hàn với điều kiện mối hàn phải là 
mối hàn liên tục kéo dài.

The best method is determined by the manu-
facturers basing on fabrica on method and 
technology and  factory-made or in-situ made. Last 
result of sealing shall be suitable to designaned 
pressure class.

10.4.1 Overview: transverse joints are use with limits 
in some cases. These joints need technical 
instruc ons based on applicable limits a ached in 
shop drawings. Guides for the longest side and 
maximum span are in tables 2 - 4. NOTE: applica on 
of transverse joints must be approved and checked 
by an independent expert according to check list 
indicated in DW/TM1 - "Acceptance scheme for new 
products - Rectangular cross joint classifica on". 
Figure 10 and 13-17 illustrate common joints that 
checked and verified by Starduct.  

10.4.2  Sealant inside joints: sealants are applied on 
contact surfaces of the joints (see sec on 8). For in-
site joints, the sealants shall be applied during or 
a er installa on. Embedded fabrics or heat 
ac vated tape may be used instead of welding if 
contact of joint surface is good along joint 
perimetric. For corner joints, sealing could be done 
at factory or in site during installa on with approved 
sealants. For joints between ducts, sealing with 
approved sealants or gaskets. For other flanges, 
special cares shall be taken on corners and contact 
surfaces, refer instruc on of the manufacturers.    

10.4.1 Đánh giá chung: Các mối nối ngang được áp 
dụng một cách hạn chế trong những trường hợp cần 
thiết. Mối nối ngang phải được chỉ dẫn kỹ thuật chi 

ết dựa trên các giới hạn áp dụng kèm theo bản vẽ. 
Các chỉ dẫn về cạnh dài nhất và khoảng cách tối đa 
được đề cập trong các Bảng 2 đến 4. Các giới hạn sử 
dụng khác được kèm theo các bản vẽ riêng. Lưu ý: 
Các sản phẩm áp dụng mối nối ngang phải được phê 
duyệt và kiểm tra bởi một nhà kiểm tra độc lập theo 
các bài kiểm tra được xác định trong êu chuẩn 
DW/TM1  "Acceptance scheme for new products - 
Rectangular cross joint classifica on". Hình 10 và 13 
đến 17 minh họa các mối nối thông dụng đã được 
Starduct đánh giá và xác nhận.

 .c. inside the contact surface sealing

10.4  Transverse joints 

10.4.3  Adjustable joints: in oder to correct the 
produc on tolerances or change loca ons... 
adjustable joints could be used, these are illustrated 
in Fig. 14.

10.3.1  Sealing longitudinal seams shall be done 
with one of following methods.  

10.3.2 Welding: Longitudinal joints can be ghten by 
welding but the weld line must be con nous.
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10.5  Tăng cứng ống gió

10.5.2 Tăng cứng bên trong: Các thanh kết nối các 
mặt bích của các mối nối được minh họa trong các 
hình 11 và 12 là cách thức tốt nhất để tăng cứng bên 
trong cho các ống dẫn chữ nhật được công nhận bởi 
DWCA / HVCA 1. Các phương pháp thay thế thanh 
giằng được hiển thị trong hình 25 đến 28:  Việc sử 
dụng các thanh nẹp hoặc các dạng uốn hoặc sắt định 
hình (V, U..) được chấp nhận nếu chúng được thiết kế 
để đạt được các yêu cầu kỹ thuật tương đương với 
các thanh giằng. Tham khảo thêm về vấn đề này 
trong các tài liệu: SMACNA  (Sheet Metal and Air 
Condi oning Contractors' Na onal Associa on), 
which is the American equivalent to the HVCA 
Ductwork Group, have produced an Addendum No. l 
(November 1997) to their publica on "HVAC Duct 
Construc on Standards, Second Edi on - 1995". The 
addendum contains the extensive technical 
informa on and data on the subject of mid panel e 
rods and SMACNA have given their kind permission 
for this specifica on to make reference to this fact. 
(See Appendix N, Bibliography).

10.7  Các mối liên kết nguội

10.7.1 Các phương pháp và qui cách: Bảng 5 đưa ra 
các phương pháp, qui cách được phép và khoảng 
cách tối đa cho tất cả các loại ống .

10.7.2 Đinh tán: Starduct đề xuất khuyến cáo về áp 
dụng, kích cỡ đinh và cỡ lỗ khoan để đảm bảo đinh 
tán có thể đồng thời làm kín lỗ khoan.

 10.7. 3  Đai ốc và bu lông khóa: Vật liệu bằng thép mạ 
hoặc sơn nh điện hoặc phủ các lớp chống ô xi hóa 
khác.

10.7.4 Vít tự khoan: Được phép sử dụng vít tự khoan 
với điều kiện phần nhô ra không gây nguy hại.

10.7.5 Hàn bấm: được phép áp dụng tùy theo độ dày 
của các tấm kim loại. Mối hàn phải đảm bảo kín khí và 
không phá hủy bề mặt tấm kim loại đồng thời kích 
thước vết hàn phải được tối thiểu hóa. Các điểm hàn 
mà lớp mạ kẽm bị hư hại hoặc phá hủy do hàn bấm 
phản được làm sạch bề mặt và sơn phủ một cách 
hợp lý cả bên trong và bên ngoài bằng sơn kẽm lạnh.

10.5  Reinforcing ducts

10.5.2 Internal reinforcement: e bars of flanges and 
joints shown in Fig. 11-12 are best methods to 
reinforce internally rectangular ducts, that is 
recognized by DWCA/HVCA 1.
Alterna ves for e bars are shown in Fig. 25-28. 
Using other bars (such as V, U) is acceptable if the 
design is able to result in the same effect. Refer 
further in:

10.6 Post-fabrica on hot-dip galvanized duct: Starduct 
does not fabricate and supply this type.

10.5.1 External reinforcement: suitable materials for 
reinforcing are classified as S1 to S6 based on the 
regula ons of longest side and maximum span. 
Reinforcing materials are described in Fig. 18 - 23 
and limits for use in tables 2 -4. Reinforcing details 
for joints and fi ngs are shown in Fig. 15-16 and 17. 
This also is the general regula on of reinforcement 
for duct.

10.5.1 Tăng cứng bên ngoài: Các vật liệu thích hợp để 
sử dụng làm vật liệu tăng cứng đơn đã được đánh giá 
từ S1 đến S6 căn cứ theo qui định về cạnh dài nhất và 
khoảng cách tối đa. Các loại vật liệu tăng cứng được 
mô tả trong Hình. 18 đến 23, và các giới hạn sử dụng 
được cho trong các bảng từ 2 đến 4. Các bộ phận 
tăng cứng cho các mối nối, phụ kiện được đề cập 
trong hình 15, 16 và 17. Đây cũng là qui định chung về 
tăng cứng ống gió của Starduct. 

10.7  Cold joining

10.6  Ống gió mạ kẽm sau chế tạo: Starduct không chế tạo 
và cung cấp loại ống gió này. 

10.7.1 Methods and specs: table 5 gives methods, 
specs. and maximum space for all ducts.

 10.7.2 Rivet: Starduct recommends applicable hole 
size for rivets to ensure the rivets used can ghten 
the hole. 

10.7.3 Fasteners: using galvanized materials, 
powder coated materials or other types of an -
corrosive finishes.

10.7.4 Roofing screws: acceptable if protrudes of the 
screws are harmless.

SMACNA  (Sheet Metal and Air Condi oning 
Contractors' Na onal Associa on), which is the 
American equivalent to the HVCA Ductwork Group, 
have produced an Addendum No. l (November 1997) 
to their publica on "HVAC Duct Construc on 
Standards, Second Edi on - 1995". The addendum 
contains the extensive technical informa on and 
data on the subject of mid panel e rods and 
SMACNA have given their kind permission for this 
specifica on to make reference to this fact. (See 
Appendix N, Bibliography).

10.7.5  Spot welding: acceptable depending on 
thickness of sheet metal. The weld shall be ensured 
air ght and not damage surfaces and as small as 
possible. Where the galvanized surface damaged by 
spot welding need to be cleaned and repainted with 
suitalbe zinc-paint. 
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11.5 Rẽ nhánh: Các rẽ nhánh tuân thủ theo các qui định về 
tăng cứng của ống chính.

11.8 Sealing seam materials: shall be applied at all 
longitudinal and trasversal seams and joints of 
fi ngs. Op ons of sealants as listed in Sec on 8.

11.7 Côn Tăng/Giảm: Côn tăng hay côn giảm không vượt 
vượt quá 22½° ở bất kỳ cạnh nào. Trường hợp góc này 
không thể thực hiện được, độ dốc có thể tăng lên, với 
điều kiện các bộ chia tách được bố trí để chia đôi góc 
giữa bất kỳ mặt nào và đường tâm của ống (Xem Hình 
99 đến 101). 

11.2  Reinforcement: fi ngs are reinforced as regula on 
in table 2-4. On the curved surface, fixed e bars are 
arranged radially along  the curve.

11.6  Transi on fi ngs: following principle that suitable 
to main ducts and each transi on level not more 
than 22½ ° at any side (see Fig. 99 - 103). In case of 
changing geometry including at cross loca on, slope 
shall not be more than 15  in one side and area 
reduc on shall not be more than 20%.

o

11.1  Standards of fi ngs: some terms are given for 
mutual understanding of designers, inspectors and 
contractors.

11.4  Turning vanes: the disgners have to indicate details 
of turning vanes with drawings if neccessary. 
Starduct recommends a 200mm minimum space 
between turning vanes (Fig. 30a - 30b). Central 
vanes shall be fixed at two ends by bolts or rivets 
with maximum space between adjacent bolts/rivets 
is 150mm. Maximum length of turning vanes laying 
betwen ducts or middle ducts shall be 615mm and 
1250mm for hollow vanes and single wall vanes 
respec vely. See more in the example in Fig. 30c.

11.3  Divider: If the smallest side of the fi ng > 1250mm, 
reinforcing threaded rods will be applied. Dividers 
are assembled on ducts by bolts or rivets with max 
distance of adjacent ones is 100mm (or by other 
methods such as build-in clips).

11.7  Duct reducers and increasers: not more than 22½ ° at 
any side. In case of impossibe, the slope may be 
increased with requirement that the dividers are 
arranged to divide equaly the angle between any 
side and main axle of duct. 

 Bends is referred as "hard" or "easy", these terms 
are meaning:
 "Hard" is when bending corner has curving face 
bigger than dimension of cross sen on.
 "Easy" is when bending corner has curving face of 
smaller than dimension of cross sen on.

11.6 Bộ chuyển hướng : Các bộ chuyển tuân thủ nguyên 
tắc phù hợp với ống dẫn chính và mỗi cấp độ chuyển 
không lớn hơn 22½° ở bất kỳ cạnh nào (Xem hình 99 
đến 103). Trường hợp thay đổi hình dạng bao gồm 
giảm khu vực băng ngang đường ống, độ dốc không 
được vượt quá 15° ở một bên và giảm diện ch không 
được vượt quá 20%.

11. DUCT  FITTINGS

11.8 Trám khe: Chất trám khe phải được sử dụng trong tất 
cả các đường nối dọc và khớp nối các phụ kiện. Chất 
trám khe là các lựa chọn được liệt kê trong Phần 8.

  Examples of these terms is shown in Fig. 29

11 .5  D uct  branches :  fo l lowing  regula on s  of 
reinforcement for main ducts.

"Dễ" là những góc cong uốn theo mặt của cạnh có 
kích thước nhỏ hơn kích thước mặt cắt.

11.2 Tăng cứng : các mặt phẳng của các phụ kiện được 
tăng cứng theo qui định bảng từ 2 đến 4. Trên các 
mặt phẳng của các đường cong, các thanh cố định 
được bố trí theo dạng xuyên tâm, với khoảng cách 
được đo dọc theo tâm của đường cong đó.

11. PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG

11.4. Cánh hướng dòng: Trong trường hợp cần thiết, yêu 
cầu này phải được nhà thiết kế cung cấp bản vẽ chi 

ết. Chỉ dẫn của Starduct là đối với các bộ chia, cánh 
hướng dòng có khoảng cách tối thiểu là 200mm 
(Minh họa trong Hình 30a và 30b). Các cánh hướng 
dòng ở trung tâm sẽ được cố định ở cả hai đầu hoặc 
cố định bên trong ống với bu lông hoặc đinh tán với 
khoảng cách tối đa 150 mm. Chiều dài tối đa của cánh 
hướng dòng giữa các ống dẫn hoặc ống đỡ trung gian 
phải là 615 mm đối với cánh đơn và 1250 mm đối với 
cánh kép. Các ví dụ êu biểu của việc lắp cánh này với 
chiều cho phép tối đa được thể hiện trong hình 30c.

11.1  Tiêu chuẩn phụ kiện: thuật ngữ và mô tả các phụ kiện 
ống hình chữ nhật được đề cập để thống nhất và 
tham khảo chung cho các nhà thiết kế, giám định 
viên chất lượng và các nhà thầu. 

"Khó" là những góc cong uốn theo mặt của cạnh có 
kích thước lớn hơn kích thước mặt cắt.

Ví dụ minh hoạ các thuật ngữ này có trong hình. 29.

11.3 Bộ chia : Nếu cạnh nhỏ nhất vượt quá 1250 mm thì áp 
dụng thanh tăng cứng bằng ren. Bộ chia được gắn 
vào ống bằng bu lông hoặc đinh tán đóng bằng máy 
với khoảng cách tối đa 100 mm (hoặc bằng cách cố 
định khác tương xứng như các chốt lắp ráp kín).

Các góc cong được gọi là "Khó" hoặc "Dễ" được sử 
dụng trong tài liệu này có ý nghĩa như sau:
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SẢN XUẤT, GIAO HÀNG VÀ CHỨNG TỪ

 Tất cả các sản phẩm xuất xưởng đều có C/O, C/Q theo 
từng đơn hàng.

STAMP OF QUALITY

FOMULAR FOR DETERMINING AREA

 Duct area = (a + b) x 2 x L 

NHÃN CHẤT LƯỢNG

 Công thức nh đường kính tương đương 

 Diện ch mặt cắt ngang (Tiết diện) =  a x b

 Diện ch các bề mặt phụ kiện = Diện ch các bề mặt 
hình khối hộp theo các cạnh lớn nhất bao phủ toàn bộ 
phụ kiện.

Các sản phẩm có dán tem QC và Logo STARDUCT theo qui 
định như hình dưới đây

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH

 Đơn vị nh giá nhỏ nhất của Starduct là : 1m2 & 0.5m2 

QUI ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU

De = 2 × a × b / (a + b)

 Kích thước thông thủy: Được nh theo đường kính của 
1 hình tròn tương đương, có hệ số tổn thất áp suất và 
ma sát như nhau. Đường kính của 1 hình tròn có kích 
thước tương đương gọi là Đường kính tương đương 
(ký hiệu: De)

 Diện ch của ống thông gió hình chữ nhật được đo 
theo phương pháp hình bao phủ mặt ngoài lớn nhất . 
Các ống và phụ kiện có kích thước nhỏ hơn 1.0m2 
trong danh mục được qui nạp về bộ phận có diện ch 
1,0 m2. Các phụ kiện kích thước nhỏ hơn 0,5 m2 trong 
danh mục được qui nạp về bộ phận có diện ch 0.5 m2.

PHẦN MỀM THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN

 Diện ch ống = (a + b) x 2 x L (Chiều dài ống)

 Các sản phẩm Starduct được sản xuất hoàn thiện tại 
nhà máy cơ khí Starduct và luôn trải qua qui trình KCS 3 
bước của NSCA.

 Khách hàng phải cử cán bộ kỹ thuật nghiệm thu sản 
phẩm tại nhà máy cơ khí Starduct trước khi nhận hàng.

 Sản phẩm được giao tại Nhà máy Cơ khí Starduct.
 Trường hợp khách hàng yêu cầu giao hàng tại công 

trình, được hiểu là khách hàng tự thuê xe vận chuyển 
và nhận hàng với chất lượng đã được kiểm tra. Ngôi 
Sao Châu Á hỗ trợ xếp hàng lên xe của khách và cung 
cấp hồ sơ, chứng từ đi kèm lô hàng.

 Trong mọi trường hợp  Ngôi Sao Châu Á chỉ hỗ trợ bốc 
hàng lên xe tại đầu Nhà máy. 

QC stamp with Starduct logo shall be put on products as 
follows: 

 Sec on area =  a  x  b

 Fi ng area = external area of the cubic block covering 
biggest dimensions of the fi ng

 Formular to calculate: De = 2 x a x b/(a+b) 

REGULATION OF MINIMUM AREA
 Area of rectangular ducts are measured by max 

dimensions of covering geometry. Ducts and fi ngs in 
the list with size less than 1.0 sqm shall be considered 
as 1.0 sqm. Fi ngs of sizes less than 0.5 sqm shall be 
considered as 0.5 sqm.

 Minimum unit to calculate Starduct price are 1.0 sqm 
and 0.5 sqm. 

DESIGNING AND CALCULATING SOFTWARE

PRODUCTION, DELIVERY AND DOCUMENT
 Starduct products are produced and finished in 

Starduct factories and shall be passed a 3-step 
checking procedures of StarAsia. 

 All products being delivered shall be with C/O, C/Q for 
each order.

 Customers are responsible for sending their 
technicians to check and verify products at Starduct 
factories.

  If customers need goods to be delivered at their sites, 
they shall be responsible for hiring transporta on 
vehicles  and receiving checked goods. StarAsia will 
support customers by loading goods on transporta on 
vehicles  and providing documents of the goods. 

 In any case, StarAsia would support loading goods on 
transporta on vehicles at our factory only but not 
other places.

 Total dimensions: is calculated according to the 
diameter of equal circle with same loss factor of 
pressure and fric on. Diameter of equal circle is called 
as equal diameter (De).

 Products will be delivered at Starduct factories
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PHÂN LOẠI ỐNG GIÓ/DUCT CLASSIFICATION

VẬT LIỆU VÀ TIÊU CHUẨN/MATERIALS AND SPECIFICATIONS

Ống ngoà i  nhà bếp/Kitchen exhaust air 
duct (Outs ide)

Tôn mạ kẽm/Galvanized iron sheet Độ dày/Thickness  = 1.2mm

Hạng mục/Items Vật liệu/Material Ghi chú/Remarks

Ống cấp/Supply air duct Tôn mạ kẽm/Galvanized iron sheet

Ống hồi/Return air duct Tôn mạ kẽm/Galvanized iron sheet

Ống khí tươi/Fresh air duct Tôn mạ kẽm/Galvanized iron sheet

Ống hút/Exhaust air duct Tôn mạ kẽm/Galvanized iron sheet

Ống trong  nhà bếp/Kitchen exhaust air 
duct (Ins ide)

Tôn mạ kẽm/Galvanized iron sheet Độ dày/Thickness  = 1.6mm

Ống hút khói/Smoke exhaust air duct Tôn mạ kẽm/Galvanized iron sheet Độ dày/Thickness  = 1.2mm

Ống hút bụi/Duct connection(TDC Angle steel) Tôn mạ kẽm/Galvanized iron sheet        

Tă ng cứng/Tie rod Reinforcement Mạ kẽm/Galvanized

Ti -ren/Hanging threaded rod Mạ kẽm/Galvanized

Bu-lông/Bolts Mạ kẽm/Galvanized

Đinh rút/Blind rivet Nhôm/Aluminum

Đinh tán/Rivet Nhôm/Aluminum

Gioăng kín khí/Duct gasket Cao su/Rubber Ống thường/Common duct

Gioăng chịu dầu/Oil-resitstant gasket Cao su chịu dầu/Oil-resitstant rubber Ống nhà  bếp/Kitchen exhaust duct

Gioăng chịu nhiệt/Heat-resistant gasket
Cao su chịu nhiệt/Heat-resistant 
rubber

Ống hút khói/Smoke exhaust duct

Nối  mềm/Canvas
Vải  bố phủ cao su 2 mặt/Rubber 
coated fabrics

Ống thường/Common duct

Nối  mềm chịu nhiệt/Heat-resistant canvas
Vải  bố phủ s i l icone 2 mặt/Silicone 
coated fabrics

Ống hút khói/Smoke exhaust duct

Băng dính/Duct Tapes
Băng nhôm tự dính/Self-adhesive 
aluminum tape

Lưu tốc khí cho phép
Maximum Air Velocity

Giới  hạn rò rỉ khí
Air leakage limits

Áp suất âm (Pa)
Neg. pressure (Pa)

Áp suất dương (Pa)
Pos. pressure (Pa)

m/s l/s/m2 tiết diện ống

2 3 4 5

500 500 10 0.027xp0.65

1000 750 20 0.009 x p0.65

2000 750 40 0.003 x p0.65

Trong đó p là chênh lệch, áp suất tính bằng pascal / Where p  is defferential, pressure in pascals

BẢNG 1 : PHÂN LOẠI ỐNG GIÓ VÀ GIỚI HẠN RÒ RỈ KHÔNG KHÍ

TABLE 1: DUCT CLASSIFICATION AND LEAKAGE LIMITS

Áp suất cao - Class C
High pressure - Class C

Áp suất tĩnh giới  hạn
Static Pressure LimitPhân loại theo áp suất

Duct Pressure Class

1
Áp suất thấp - Class A
Low pressure - Class A

Áp suất trung bình - Class B
Medium pressure - Class B
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG GIÓ
DUCT SPECS.

LỚP BỀ MẶT NGOÀI BẢO ÔN
COVERED FINISH SCHEDULE.

Note:  GIS = Galvanized Iron Sheet; BIS = Black Iron Sheet

Tôn đen/BIS
Dày/thikness = 

1.2mm

- - Above AC areaKOD
Ống ngoài nhà bếp
Kitchen outside air duct

Tôn mạ 
kẽm/GIS

Bông thủy tinh/
Glasswool  = 25mm 

-

SEAD
Ống hút khói
Smoke exhaust air duct

Tôn mạ 
kẽm/GIS

- -

I -

OA
Ống cấp khí tươi
Fresh air duct

Tôn mạ 
kẽm/GIS

Bông thủy tinh/
Glasswool = 25mm 

-

KED
Ống hút nhà bếp
Kitchen exhaust air duct 

Tôn mạ 
kẽm/GIS

- I

- - - -EA
Ống hút khí thải
Exhaust air duct

Tôn mạ 
kẽm/GIS

-

Ghi 
chú/Remarks

Expose Concealed

RA Ống hồi/Return air duct
Tôn mạ 
kẽm/GIS

Bông thủy tinh/
Glasswool  = 25mm 

- - F

- -

Ducting in the 
ceiling space 

above air-
conditioning 

area to be 

- -

Tôn đen/BIS
Dày/thikness = 

1.6mm

MÃ
CODE

Loại ống
Duct types

Vật l iệu
Material Độ dày vật l iệu

Material thickness

- F

Trong nhà/Indoor Ngoài 
trời

Outdoor

Hoàn thiện/Finishing

Bảo ôn/Insulation

SA Ống cấp/Supply air duct
Tôn mạ 
kẽm/GIS

Bông thủy tinh/
Glasswool = 50mm 

 

Quấn băng dính PVC
Plastic tape I

Sơn chống ăn mòn
Anti-corrosive paint

Bọc tôn mạ kẽm
Galvanized iron sheet covering 

(0.6mm thickness)
J

Sơn epoxy
Epoxy paint coating

Bọc bông thủy tinh
Glass cloth wrapping 

G
Bọc tôn mạ màu

Color sheet covering

Quấn băng chống ăn mòn
Anti-corrosive tape rolling up

E

Index

D

H
Sơn dầu

Oil paint two coating

B

C

Index

A

Mô tả
Description

Mô tả
Description

Quấn băng Vinyl
Vinyl tape rolling up

F
Bọc nhôm tấm

Aluminum sheet covering 
(0.5mm thickness)
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ỐNG GIÓ TRÒN XOẮN / SPIRAL DUCT 

Kích thước êu chuẩn/Standard size
(Smacna, Sec on 15815)

Lưu lượng tối đa cho phép và tốc độ tương ứng/Maximum allowable volume and velocity

Đường kính danh định

(mm)
Norminal Diameter

Đường kính ngoài

(mm)
Outside Diameter

Đường kính trong

(mm)
Inside Diameter

Đường kính

(mm)
Diameter

Độ dày

(mm)
Thickness

Độ dày êu chuẩn/Standard thickness
(Smacna, Sec on 15815)

Đường kính

(mm)
Diameter

Hệ thống ện nghi/Comfort system

Ống chính
Main
ducts

Ống chính
Main
ducts

Ống chính
Main
ducts

Ống nhánh
Secondary

ducts

Ống nhánh
Secondary

ducts

Ống nhánh
Secondary

ducts

Ống nối
Connec ng

ducts

Ống nối
Connec ng

ducts

Ống nối
Connec ng

ducts

Hệ thống tốc độ cao/High speed systemHệ thống công nghiệp/Industrial system

Vận tốc/ (m/s)Velocity 
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Thông số kỹ thuật ống gió tròn spiral và phương pháp treo/ Specifica on of spiral round ducts and supports

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG GIÓ CHỮ NHẬT
SPECIFICATION OF RECTANGULAR DUCTS

 

Độ dày vật liệu
Thickness

mm

0.48 ~ 350Ø

0.58

Ống áp suất thấp
Low Velocity (Low Pressure) Duct

Ống áp suất cao
High Velocity (High Pressure) Duct 

Lưu tốc/Velocity
< 15m/s

Lưu tốc/Velocity
<20m/s

-500Pa ~ +500Pa
+500Pa ~ +1,000Pa

or -1,000Pa ~ -500Pa

Kích thước ống/Duct Dimension  (mm) Kích thước ống/Duct Dimension  (mm)

~ 450Ø

451Ø ~ 750Ø 351Ø ~ 450Ø

1.15

0.75 751Ø ~ 1,000Ø 451Ø ~ 1,000Ø

0.95 1,001Ø ~ 1,250Ø 1,001Ø ~ 1,500Ø

U4141-2.0 One per Floor

3,000 U4121-1.5 One per Floor

Support for Vertica l  Duct/Treo dọc

Unistar chanel  (mm)

600Ø~ U4141-2.0 9Ø

Duct Dimension
Kích thước (mm)

Support for Horizonta l  Duct/Treo ngang

Unistar chanel  (mm) Hanger Rod (mm) Max. Interval

~ 600Ø U4121-1.5 9Ø

3,000

Max. Interval

Lưu ý/Note  :
* Bổ sung trám khe với  ống lưu tốc cao tán nguội/High velocity duct should be sealed if button punch snap lock is applied
* Có thể áp dụng tán nguội  cho ống hút khói/The button punch snap lock should be applied for smoke exhaust duct 
* Hàn toàn bộ mí ống hút gió bếp/Kitchen exhaust air duct is fully welded

1.6
Mọi  cỡ
All size

Hàn toàn bộ
Fully Welded

1.15 2,201 Over 1,201 Over

0.75 751 ~ 1,500 ~ 450

0.48 ~ 450

Pittsburgh Lock 
Seam 

or 
Button Punch Snap 

Lock 
or 

Grooved Seam
0.95 1,501 ~ 2,200 451 ~ 1,200 

0.58 451 ~ 750 Pi ttsburgh Lock 
Seam 

or 
Button Punch Snap 

Lock 
or 

Grooved Seam

Cạnh dài
Long Side

 (mm)

Phương pháp
ghép mí

Seam Method

Cạnh dài
Long Side

 (mm)

Phương pháp
ghép mí

Seam Method

Ống áp suất thấp
Low Velocity (Low Pressure) Duct

Ống áp suất cao
High Velocity (High Pressure) Duct

Ống nhà bếp
Kitchen Exhaust Duct 

Lưu tốc/Velocity < 15m/s Lưu tốc/Velocity  <20m/s Lưu tốc/Velocity  <15m/s

-500Pa ~ +500Pa
+500Pa  ~ +1,000Pa

or -1,000Pa  ~ -500Pa

Cạnh dài
Long Side

 (mm)

Phương pháp
ghép mí

Seam Method
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Cấu tạo ống gió áp suất thấp -500 Pa đến +500 Pa
Proposed construc on for duct with pressure -500 Pa to +500 Pa

Cấu tạo ống gió áp suất trung bình -500 Pa đến -1000 Pa đến -500 Pa hoặc +500 Pa tới 1000 Pa
Proposed construc on for duct with pressure -500 Pa to -1000 Pa upto -500/+500 Pa to +1000 Pa

U4141-2.0 Ø10 M10

Bích thép
Companion 

Angles

HxT (mm)

Tăng cứng
Reinforce

Ngang
Horizontal

Khoảng cách tối đa 
1 quang treo

Maximum Hanger 
Spacing 

(mm)

Cạnh dài
Long Side 

Dimension
(mm)

2,200 Over
Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor

One per 
floor

Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod 3,000451 ~ 750

One per 
floor

Tiêu chuẩn
Applicable

1,501 ~ 2,200
Không dùng

Not Used
Gân ngang+ti-ren

Tie rod
3,000

Nối ngang theo modul 1.2m
Transverse Joints at 1.2m

Bích TDC nối 
ngang

Transverse Duct 
Flange

H = 30mm

Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000

Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod 3,000 U4121-1.5 Ø10 M10

Dọc
Vertical

Thanh U
Unistar 
Chanel

Ti-ren
Thread 

Rod

Bu-lông 
neo

Anchor 
Bolt

Vật l iệu treo đỡ
Support & Hange r

~ 450

One per 
floor

U4141-2.0 Ø10 M10

Ø10 M10

751 ~ 1,000
One per 

floor
U4121-1.5 Ø10 M10

1,001 ~ 1,500
One per 

floor
U4141-2.0 Ø10 M10

Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000

U4121-1.5

Cạnh dài
Long Side 
Dimension

(mm)

Nối ngang theo modul  1.2m
Transverse Joints at 1.2m

Tăng cứng
Reinforce

Khoảng cách tối  đa 1 
quang treo

Maximum Hanger 
Spacing 

(mm)

Vật liệu treo đỡ
Support & Hanger

Bích TDC nối 
ngang

Transverse Duct 
Flange

Bích thép
Companion 

Angles
Thanh U
Unistar 
Chanel

Ti-ren
Thread 

Rod

Bu-lông 
neo

Anchor 
BoltH = 30mm HxT (mm)

Ngang
Horizontal

Dọc
Vertical

~ 450
Không dùng

Not Used
30x30x3

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4121-

1.5
Ø10 M10

451 ~ 750
Không dùng

Not Used
30x30x3

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4121-

1.5
Ø10 M10

751 ~ 1,000
Không dùng

Not Used
30x30x3

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4121-

1.5
Ø10 M10

1,001 ~ 1,500
Không dùng

Not Used
40x40x4

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4141-

2.0
Ø10 M10

1,501 ~ 2,200
Không dùng

Not Used
40x40x4

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4141-

2.0
Ø10 M10

2,200 Over
Không dùng

Not Used
40x40x4

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4141-

2.0
Ø10 M10
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CẤU TẠO ỐNG GIÓ NHÀ BẾP
PROPOSED CONSTRUCTION FOR KITCHEN EXHAUST DUCT

CẤU TẠO ỐNG GIÓ HÚT KHÓI
PROPOSED CONSTRUCTION FOR SMOKE SPILL DUCT

2,200 Over
Không dùng

Not Used
40x40x4

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4141-2.0 Ø10 M10

1,501 ~ 2,200
Không dùng

Not Used
40x40x4

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4141-2.0 Ø10 M10

1,001 ~ 1,500
Không dùng

Not Used
40x40x4

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4141-2.0 Ø10 M10

751 ~ 1,000
Không dùng

Not Used
30x30x3

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4121-1.5 Ø10 M10

451 ~ 750
Không dùng

Not Used
30x30x3

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4121-1.5 Ø10 M10

~ 450
Không dùng

Not Used
30x30x3

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor
U4121-1.5 Ø10 M10

Cạnh dài
Long Side 

Dimension
(mm)

Nối ngang theo modul 1.2m
Transverse Joints at 1.2m

Tăng cứng
Reinforce

Khoảng cách tối đa 
1 quang treo

Maximum Hanger 
Spacing 

(mm)

Vật l iệu treo đỡ
Support & Hanger

Bích TDC nối 
ngang

Transverse Duct 
Flange

Bích thép
Companion 

Angles
Thanh U
Unistar 
Chanel

Ti-ren
Thread 

Rod

Bu-lông 
neo

Anchor 
BoltH = 30mm HxT (mm)

Ngang
Horizontal

Dọc
Vertical

U4141-2.0 Ø10 M10

Bích thép
Companion 

Angles

HxT (mm)

Tăng cứng
Reinforce

Ngang
Horizontal

Khoảng cách tối đa 
1 quang treo

Maximum Hanger 
Spacing 

(mm)

Cạnh dài
Long Side 

Dimension
(mm)

2,200 Over
Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000
One per 

floor

One per 
floor

Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod 3,000451 ~ 750

One per 
floor

Tiêu chuẩn
Applicable

1,501 ~ 2,200
Không dùng

Not Used
Gân ngang+ti-ren

Tie rod
3,000

Nối ngang theo modul 1.2m
Transverse Joints at 1.2m

Bích TDC nối 
ngang

Transverse Duct 
Flange

H = 30mm

Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000

Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod

3,000 U4121-1.5 Ø10 M10

Dọc
Vertical

Thanh U
Unistar 
Chanel

Ti-ren
Thread 

Rod

Bu-lông 
neo

Anchor 
Bolt

Vật liệu treo đỡ
Support & Hange r

~ 450

One per 
floor

U4141-2.0 Ø10 M10

Ø10 M10

751 ~ 1,000
One per 

floor U4121-1.5 Ø10 M10

1,001 ~ 1,500
One per 

floor
U4141-2.0 Ø10 M10

Tiêu chuẩn
Applicable

Không dùng
Not Used

Gân ngang+ti-ren
Tie rod 3,000

U4121-1.5
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QUY TRÌNH CHẾ TẠO ỐNG GIÓ VUÔNG
RECTANGULAR DUCT FABRICATION PROCESS

Các bước sản xuất ống gió Starduct trên dây chuyền line 6 Steps of rectangular duct fabrica on process           

Bước 4: Cắt, đột, chích mép bích

Bước 2: Nhập dữ liệu sản xuất (dài, rộng, cao, bích) vào 
hệ thống và khởi động máy

Bước 5: Gia công mí đực

Bước 12: KCS, dán tem Q/C và xuất hàng

Step 2: Impor ng produc on data (length, width, 
height, flange..) in system and start machine

Bước 1: Lựa chọn vật liệu, cấp vật liệu từ de-coiler

Bước 3: Lăn gân tăng cứng kiểu gân sóng liên tục

Bước 6: Gia công mí cái

Bước 7: Chạy bích (TDC hoặc C tùy chỉnh)

Bước 8: Gấp ống

Bước 9: Ghép mí dọc bằng máy

Bước 10: Đóng ke góc bằng máy

Bước 11: Trám silicone ke góc, mí ghép, vệ sinh ống và 
bọc ni-lông hai đầu ống (theo yêu cầu)

Step 1: Selec ng material, feeding from de-coiler

Step 4: Cu ng, punching, trimming flange edges

Step 5: Making male edge of seam

Step 6: Making female edge of seam

Step 8: Folding duct

Step 10: Fi ng corner by machine

Step 11: Sealing corners, seam with silicone, cleaning 
duct and capping duct ends (if required)

Step 12: Inspec ng quality, Q/C stamping

Step 9: Closing seam by machine

Step 3: Making reinforcement ribs 

Step 7: Making flange (op onal TDC or C)
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Các bước sản xuất phụ kiện ống gió Starduct                                    Steps of rectangular duct fi ngs fabrica on process

FOR DUCT REINFORCEMENTS 

FOR V shape steel FLANGE 

3 - Installing reinforcement e rods and going to step 
12 of the main process 

Bước 11: Trám silicone ke góc, mí ghép, vệ sinh và bọc 
ni-lông hai đầu (theo yêu cầu)

1 - Punching hole by automa c machine

3 - An -rust by zinc-coa ng or pain ng (if required)

Step 3a: CNC plasma cu ng with Auto Duct so ware

5 - Ghép bích thép bằng đinh tán và chuyển sang 
bước 12 của quy trình chính

2 - Hàn khung bích

Step 11: Sealing corners, seam with silicone, cleaning  
and capping ends (if required)

Step 3b: Straight cu ng by CNC cu ng machine

VỚI BÍCH THÉP V

3 - Lắp -ren tăng cứng và chuyển về bước 12 của quy 
trình chính  

Step 1: Selec ng material, feeding from de-coiler

Step 4b: Making TDC flange

Đối với các loại ống gió và phụ kiện sử dụng bích thép V 
hoặc áp dụng biện pháp tăng cứng thì quy trình phát 
sinh thêm các bước sản xuất tương ứng khác như:

Bước 12: KCS, dán tem Q/C và xuất hàng

Step 10: Fi ng corner by machine

Step 12: Inspec ng quality, Q/C stamping

VỚI TĂNG CỨNG ỐNG GIÓ

Step 2: Making reinforcement ribs 

Step 9: Clinching

3 - Mạ kẽm hoặc sơn chống rỉ (theo yêu cầu)

For ducts and fi ngs with V shape steel flange or 
methods of reinforcement, some more steps could be 
arose:

4 - Punching holes on duct & fi ngs ends

Bước 10: Đóng ke góc bằng máy

2 - Welding flange frame

Step 4a: Making male & female edges of seam

Step 8 : Folding and assembling the fi ng

4 - Đục lỗ đầu ống, phụ kiện

5 - Fi ng steel flanges by rivets and going to step 12 
of the main process

1 - Cắt -ren có kích thước phù hợp

1 - Khoan đục lỗ thép V bằng máy đục, cắt V tự động

2 - Khoan lỗ trên ống gió, phụ kiện

1 - Cu ng e-rod as proper lengths

2 - Punching holes on duct & fi ngs

Bước 1: Lựa chọn vật liệu, cấp vật liệu từ de-coiler

Bước 2: Lăn gân tăng cứng kiểu gân sóng liên tục

Bước 3a: Cắt CNC Plasma bằng phần mềm Auto Duct

Bước 3b: Cắt mối cắt thẳng bằng máy cắt tôn CNC

Bước 4a : Chạy mí đực, mí cái

Bước 4b : Chạy bích TDC

Bước 8: Gấp, ghép

Bước 9: Bấm đính

QUY TRÌNH CHẾ TẠO PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ VUÔNG
RECTANGULAR DUCT FITTINGS FABRICATION PROCESS
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ỐNG GIÓ VUÔNG BÍCH TDC
RECTANGULAR DUCT WITH TDC FLANGE

ỐNG GIÓ VUÔNG BÍCH THÉP V
RECTANGULAR DUCT WITH V-SHAPE STEEL FLANGE

KẾT NỐI ỐNG BÍCH TDC BẰNG KẸP BÍCH
JOINING DUCTS WITH TDC FLANGE BY CLEAT

KẾT NỐI ỐNG BÍCH THÉP V BẰNG BU-LÔNG
JOINING DUCTS WITH V-SHAPE STEEL FLANGE BY BOLTS

QUY CÁCH ĐỤC LỖ BÍCH THÉP V
HOLES ON V-SHAPE STEEL FLANGE

SỐ LƯỢNG VÀ QUY CÁCH KẸP BÍCH
NUMBER AND SPECS OF FLANGE CLEAT

Kiểu gân tăng cứng liên tục
Con nuos reinforcing ribs

Gioăng liên tục
Con nous gasket

Gioăng
Gasket

Bọc ống  5mm>
Duct wrapping 5mm>

Lỗ vít các góc
Hole for bolt - all corners

Trám kín các góc
Seal at all corners

Hàn góc và mài phẳng
Weld angles & grind flat

Bu-lông, ê-cu, long-đen
Bolt, nut & washer

Thanh bích V
Angle steel

Kết nối bu-lông
Bolt connec on

Đinh tán
Rivet

Đinh tán
Rivet

Gioăng kín khí
Air ght gasket

Gioăng kín khí
Air ght gasket

Kẹp bích TDC
TDC flange cleat

Kẹp bích TDC
TDC flange cleat

Bích TDC
TDC flange

Ống gió
Duct Ống gió

Duct

Ke góc/Corner piece

Keo trám/Sealant

Bích/Flange

Ke góc
Corner piece

Kích thước cạnh ống/Duct side dimension

Kẹp/Cleat

Kẹp bích có chiều dài tối thiểu 150mm/Min. length of cleat: 
Space: duct side-flange cleatA: Khoảng cách cạnh ống-kẹp bích/  (A 150mm)

B: Khoảng cách giữa các kẹp bích/  (B 200mm)
<

Space: between flange cleats <

+ C = 50 if W, H are mul ple of 100; C = 75 if W, H are mul ple of 50
 Rivet  65mm+

+ 
4.5, max. interval

Bolts M6, max. interval 100mm

Kiểu gân tăng cứng liên tục
Con nuos reinforcing ribs
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Ống nhánh
Branch duct Đinh tán  Ø5

Ø5 rivet

Đinh tán  Ø5
Ø5 rivet

Đinh tán  Ø4.5
Ø4.5 rivet

L = 0.25W (min. 100mm)

W1 x D1

B A
R1

R1 = 0.75W2
R2 = A + R1

R2

W2xD2

Đinh tán  Ø4.5
Ø4.5 rivet

Trám kín khe góc
Seal gap at corners

Trám kín khe góc
Seal gap at corners

D1 không nhỏ hơn D2
D1 not less than D2

Gân tăng cứng
Bead

D1

D1

Ống nhánh
Branch duct

Ống nhánh
Branch duct

Ống chính
Main duct

Ống thứ cấp
Sub-main duct

A  = ( )W1
W2 x D2

W2xD2  + W3xD3

B  = ( )W1
W3 x D3

W2xD2  + W3xD3

 

ỐNG NHÁNH
BRANCH DUCT

MỐI NỐI CỔ CHỮ NHẬT VÀO ỐNG CHỮ NHẬT
RECTANGULAT COLLAR TO RECTANGULAR DUCT

ỐNG CHIA NHÁNH T RẼ CONG
RADIUS Tee BRANCH DUCT

MỐI NỐI CỔ TRÒN VÀO ỐNG CHỮ NHẬT
ROUND COLLAR TO RECTANGULAR DUCT

NỐI NHÁNH ỐNG TRÒN VÀO ỐNG CHỮ NHẬT
SPIRAL DUCT CONNECT TO RECTANGULARDUCT

ỐNG TÁCH NHÁNH
SPLIT-OFF BRANCH DUCT
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L=60mm or more

Pi sburgh Lock Seam

Pi . Punch Snap Lock Seam Bu on Punch Snap Lock Seam

Bu on Lock Seam

Keo trám kín
Sealant

Vít thép 200mm<
Steel screw pitch  200mm<

Vít thép
Steel screw

Kiểu mí nối:
Joint type:

Mí ghép hèm (chỉ để nối tôn tấm)
Grooved Seam (for joining of metal sheet only)

Ngạnh dập
Bu on are punched

Keo trám kín
Sealant

Keo trám kín
Sealant

Keo trám kín
Sealant 5~10mm

5~10mm

5~10mm

Keo trám kín
Sealant

5~10mm

Bằng hoặc hơn
chiều rộng miếng nối
Equal or greater than

length of plug Băng 2 lớp nhôm
Double layer of
aluminum tape

Số vít bắt / Number of screw

Vị trí mí nối / Pos on of seam joint

Gợi ý vị trí mí nối / Recomended pos on of seam joint

Vị trí mí nối cho ống hút khí bếp/ 
Pos on of seam joint for kichen exhaust air duct

2 trở lên (một phía)
2 or more (one side)

Ø150 trở xuống
Ø150  or less

Ø150 trở lên
Ø150  over

4 trở lên (một phía)
4 or more (one side)

Cỡ ống (mm)
Duct dimension (mm)

Số vít bắt
Number of screw

Cỡ ống/  (mm)Duct size

Áp dụng cho không gian ẩm
Apply for humid space

Áp dụng cho ngoài trời
Apply for outdoor

~450

451~2,200

>2,200

1 trở lên/ 1 or more

2 trở lên/ 2 or more

4 trở lên/ 4 or more

Số mí nối/No. of seam Ghi chú/Remark

 

GHÉP NỐI
SEAMS
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LỰA CHỌN VẬT LIỆU/ SELECTION OF MATERIAL

LỚP BỌC/INSULATION

Điều kiện mặt trên ống: PU = 300mm Max
Condi on for upper of duct: PU = 300mm Max

Điều kiện mặt bên ống: PU = 300mm Max
Condi on for side of duct: PU = 300mm Max

Điều kiện mặt đáy ống: PU = 300mm Max
Condi on for bo om of duct: PU = 300mm Max

Đinh chốt PVC
PVC pin

ỐNG/DUCT

Gắn chốt bằng băng dính nhôm
Fasterned by aluminum tape

Lớp bọc bông thủy nh
Glass wool insula on

ỐNG/DUCT

Quấn ống bằng lưới thép
Roll the duct by wire meshỐNG/DUCT

KIỂM TRA ỐNG VÀ GIÁ ĐỠ
CHECK DUCT AND SUPPORT

CHỜ KHÔ 12 TIẾNG
WAIT 12 HOURS

QUẤN BÔNG THỦY TINH
ROLL THE GLASS ON THE DUCT

QUẤN LỚP LƯỚI THÉP BẢO VỆ
ROLL THE DUCT BY WIRE MESH

VỆ SINH MẶT ỐNG VÀ GẮN KEO CHỐT NHỰA
CLEANING DUCT FACE AND

ATTACH THE PIN WITH GLUE

CHỐT MÉP LỚP BỌC BẰNG BĂNG NHÔM
FASTEN THE GLASS WOOL EDGE

BY ALUMINUM TAPE

Lớp bọc cho /Insula on

Ống cấp S.A /S.A duct (Supply Air) Bông thủy nh mặt nhôm lá - dày 50mm
Glass wool with aluminum foil - 50mm thickness
Bông thủy nh mặt nhôm lá - dày 25mm
Glass wool with aluminum foil - 25mm thickness

Bông thủy nh mặt nhôm lá - dày 25mm
Glass wool with aluminum foil - 25mm thickness

Ống hồi R.A /R.A duct (Return Air)

Ống ngoài O.A /O.A duct (Outdoor Air)

Băng dán /Tape Băng mặt nhôm lá/Aluminum tape

Nhựa PVC/PVC pinĐinh chốt /Pin

Lưới thép/Wire Mesh

Vật liệu/Material

 

LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ KIỆN
INSULATION FOR DUCT & FITTINGS
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Thông số này áp dụng khi R nhỏ hơn 1/4 - 1/2W
This specs is applied to the case where R < 1/4 - 1/2W

Chuyển lệch: ax. 30  Ø M
Eccentric transi on: ax. 30Ø M  

Cánh được tán vào ống
Vanes riveted to duct

R1 = 100mm
R2 = 50mm

R1 R2

Thông số này áp dụng khi R nhỏ hơn 1/4 - 1/2W
This specs is applied to the case where R < 1/4 - 1/2W

Hướng dòng khí
Air Flow

A2

A1

Cùng chiều dày với ống
Same as duct thickness

Cánh dẫn
Vane

Cánh dẫn
Vane

Vít hoặc đinh tán
Screw or rivet

Ø 

A1 A2

Mở rộng
Expansion

Thu hẹp
Reducer

A1

A1

A2

A2

V1

V2

W
1/3W 2/3W W W

 

ĐỊNH DẠNG CÚT GÓC (thông thường R= ⁄  W)
SHAPE OF ELBOW (R should be equal 1/2W)

ĐỊNH DẠNG CÚT GÓC TRÒN CÓ TẤM HƯỚNG DÒNG
SHAPE OF RECTANGULAR ELBOW WITH VANES

ĐỊNH DẠNG CÚT GÓC VUÔNG CÓ TẤM HƯỚNG DÒNG
SHAPE OF RECTANGULAR ELBOW WITH VANES

CÔN CHUYỂN CÂN: MỞ RỘNG VÀ THU HẸP
CONCENTRIC TRANSITION: EXPANSION & REDUCTION

CÔN CHUYỂN LỆCH: MỞ RỘNG VÀ THU HẸP
ECCENTRIC TRANSITION: EXPANSION & REDUCTION

BỘ CHUYỂN CÔN THU
TRANSTION
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ỐNG VUÔNG

RECTANGULAR DUCT

(Cần tham khảo catalog về hệ quang treo giá đỡ Unistar để có thêm chi ết)

TREO NGANG TRÊN TRẦN
HORIZONTAL HANGING UNDER SLAB

LẮP NGANG TRÊN SÀN
HORIZONTAL MOUNTING ON FLOOR

Vít neo/tắc-kê
Anchor bolt

Thanh treo/ -ren
Hanging rod

Thanh treo/ -ren
Hanging rod

Ống bọc bảo ôn
Duct with insula on

Ống mạ kẽm
GI Duct 

Tôn mạ kẽm
GI sheet

1.0mm x 100mm  

Ống mạ kẽm
GI duct  

Ống mạ kẽm
GI duct  

Đai sắt 2.5mm
2.5mm metal strap  

Đai sắt 2.5mm
2.5mm metal strap  

Lớp bọc
Insula on  

Thép góc
Angle steel  

Bê-tông
Concrete  

Bu-lông neo
Anchor bolt  

Sàn bê-tông
Concrete slab  

Sàn bê-tông
Concrete slab  

Bê-tông
Concrete  

Thép góc
Angle steel  

Thanh U
U chanel 

Keo trám
Sealant 

Ê-cu
M S nut 

Long-đen
M S washer

Thanh treo/ -ren
M S e-rod

Tôn mạ kẽm
GI sheet 

MẶT BÊN
SIDE VIEW 

Lớp bọc
Insula on

Vít neo/tắc-kê
Anchor bolt

Sàn bê-tông
Concrete slab

Ê-cu, long-đen chốt
Lock nut & washer

Ê-cu đôi
Double nut

Sàn bê-tông
Concrete slab

25 25~50 25~50 25

500 và nhỏ hơn
500 & below

500 và lớn hơn
500 & above

Độ dài thanh treo/ -ren
Length of e-rod (mm)

Đường kính
Diameter

M10

M12
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ỐNG VUÔNG

RECTANGULAR DUCT TREO ĐỠ DỌC
VERTICAL SUPPORT

LẮP CỬA GIÓ
INSTALLATION DIFFUSER & GRILLES

TĂNG CỨNG ỐNG GIÓ
REINFORCEMENT FOR DUCT

Đường kính thanh treo
Thread rod diameter

Bu-lông, ê-cu và long-đen
Bolt & nut, washer

Bích
Flange

Bích
FlangeBu-lông neo

Anchor bolt

Tường
Wall

Ống
Duct

Bích
Flange

Thép góc
Angle bar

Thép góc
Angle bar

Xem chi ết hình bên
See detail

Bích
Flange

Thanh U
U chanel

Ống mạ kẽm
GI duct

Tôn mạ kẽm: dày 0.5mm & rộng 30mm
GI sheet: THK 0.5mm & W 30mm

Vít bắt quanh cổ hộp
Screw around collar of box

Ống mềm
Flexible duct

Hộp gió
Diffuser box

Cổ hộp gió
CollarCửa gió

Grilles/Diffuser

Thanh treo
Rod

Ê-cu và long-đen
Nut & washer
Xem chi ết hình bên
See detail
Ống mềm
Flexible duct

Khóa kín bằng vít và băng dính nhôm
Fixed by screw & aluminum tape

N

Gioăng
Gasket

N + 100mm

Số thanh treo ống
êu chuẩn 1200mm

No. of e-rod standard
duct length 1200mm

A 1

1

1

2

3

~750

< 750

751 - 1000

751 - 1000

1001 - 1500

1001 - 1500

1501 - 2250

1501 - 2250

2251 ~

2251 <

- 750 - 750

- 750

- 750 - 750 - 750 - 750

- 750 - 750

- 500 - 500

REF.
KÍCH THƯỚC/CẠNH LỚN NHẤT CỦA ỐNG

 (mm)LARGEST DIMENSION OF DUCT 

B

D

E

c

Keo trám
Sealant 

Ê-cu
M S nut 

Long-đen
M S washer

Tôn mạ kẽm
GI sheet 

Thanh treo/ -ren
M S e-rod

500 và nhỏ hơn
500 & below

500 và lớn hơn
500 & above

Độ dài thanh treo/ -ren
Length of e-rod (mm)

Đường kính
Diameter

M10

M12
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LẮP VAN VCD

INSTALLATION VCD
LẮP VAN LỬA

INSTALLATION FIRE DAMPER

LẮP CHỤP HÚT GIÓ

INSTALLATION WEATHER COVER

Ống vuông
Rectangular duct

Bông khoáng
Rock wool

Bông thủy nh
Glass wool

Thanh treo
Rod

Ống gió
Duct

Van lửa
Fire damper

Đầu nối t=1.6mm
Sleeve (piece duct)

t=1.6mm

Trần
Ceiling

Trần
Ceiling

Bên trong
Inside

Bên trong
Inside

Tường ngăn lửa
Fire wall

Ống vuông
Rectangular duct

Ống vuông
Rectangular duct

Ống vuông
Rectangular duct

Chi ết 2
Detail 2

Chi ết 1
Detail 1

Chi ết 1
Detail 1

Chi ết 2
Detail 2

Lỗ bích nối với ống
Hole for installa on with duct

Bộ kích hoạt
Actuator

Bộ kích hoạt
Actuator

Bộ kích hoạt
Actuator

Cánh bướm
Bu erfly valve

Tường gạch
Brick wall

Vữa chèn
Filling mortarVữa trát

Mortar

Trám (xây dựng)
Caulking (by civil)

Chụp hút gió
Weather cover

Lưới thép
Wire mesh

Ống tròn xoắn
Spiral duct

Ống tròn xoắn
Spiral duct

Vít bắt
Screw

Van VCD tròn
Round volume damper Chất làm kín

Sealant

Băng dính nhôm
Aluminum tape

Ngoài trời
Outside

Trong nhà
Inside

Quạt
Fan

Khung quạt thép góc
Angle steel frame for fan

60 hoặc hơn
60 or more

4

Van VCD tròn
Round volume damper

Bu-lông, ê-cu và long đen
Bolt & nut, washer Kẹp bích

Clip

Ống mạ kẽm/GI duct
Ống mạ kẽm

GI duct

Ống mạ kẽm
GI duct Ống mạ kẽm

GI ductGioăng/Gasket Gioăng/Gasket

Van VCD vuông
Rectangular volume damper

Van VCD vuông
Rectangular volume
damper

LẮP ĐẶT VAN VUÔNG
INSTALLATION SQUARE DAMPER

LẮP ĐẶT VAN TRÒN
INSTALLATION ROUND DAMPER
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ỐNG TRÒN

ROUND DUCT TREO ĐỠ DỌC
VERTICAL HANGING

TREO NGANG TRÊN TRẦN
HORIZONTAL HANGING UNDER SLAB

Ống bọc bảo ôn
Duct with insula on

Bu-lông neo
Anchor bolt

Bu-lông neo
Anchor bolt

Bu-lông neo
Anchor bolt

Đai/quang
Strap

Đai/quang
Strap

Sàn bê-tông
Concrete slab

Sàn bê-tông
Concrete slab

Bu-lông neo
Anchor bolt

Ti-ren
Rod

Đai/quang
Strap

Sàn bê-tông
Concrete slab

Ống tròn
Spiral duct

Ống tròn
Spiral duct

Ống tròn
Spiral duct

Lớp bọc
Insula on

Lớp bọc
Insula on

Đai/quang
Strap

Sàn bê-tông
Concrete slab

Ống tròn
Spiral duct

Bu-lông neo
Anchor bolt

Tường
Wall

Ống tròn
Spiral duct

Đai kẹp phẳng
Flat bar clip

Gối đỡ thép 2 phía
Steel bracket both side

Thanh U
U chanel

Thanh U
U chanel

Xem chi ết hình bên
See detail
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Cửa kiểm tra

Check doors

Cửa kiểm tra bầu dục 2 nắp

Double layers oval check door

Kích thước mặt/Face size
(mm)

Kích thước mặt/Face size
(mm)

Kích thước cổ/Neck size
(mm)

Kích thước cổ/Neck size
(mm)

 Finish: White powder coa ng

 Model: SAB

 Vật liệu: Nhôm định hình

 Bề mặt: Sơn nh điện trắng

 Kích thước: Tùy chọn

 Model: SAB

 Material: Extruded aluminum

 Size: Op onal

 Model: SBD Model: SBD

 Vật liệu: Nhôm định hình

 Kích thước: Tùy chọn

 Bề mặt: Sơn nh điện trắng  Finish: White powder coa ng

 Material: Extruded aluminum

 Size: Op onal
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Cửa thăm khóa chốt

Access doors

 Model: SA

 Vật liệu: Nhôm định hình

 Bề mặt: Sơn nh điện trắng

 Kích thước: Tùy chọn

 Material: Extruded aluminum

 Size: Op onal

 Model: SA

 Finish: White powder coa ng

Lớp PU 20mm
PU layer 20mm

Cửa thăm
Access door

Bản lề
Hinge

Ống gió
Duct

Ống gió
Duct

Ống gió
Duct

Làm kín xung quanh
Sealing around

Đinh tán
Rivet

25mm trở lên
25mm & over

Nắp chụp
Cap (PVC)

Làm kín
Sealing

Làm kín/Sealing
Làm kín/Sealing

Hàn kín
Welding

Nắp
Cap

25Ø

Ống mạ kẽm 15A
GI pipe 15A

Thép tấm
Steel plate (1mm)

Đinh tán
Rivet

Lỗ thăm
Test hole

Lỗ thăm
Test hole

L = 200 ~ 300 (mm)

Trên 5W
Above 5W

Trên 2W
Above 2W

Tay nắm và khóa
Handle and lock

Kích thước mặt/Face size
(mm)

Kích thước cổ/Neck size
(mm)

LẮP ĐẶT CỬA THĂM
INSTALLATION ACCESS DOOR

Tùy chọn 1: cho ống khói lan
Op on 1: for smoke spill duct

Tùy chọn 2: cho ống AC & thông gió
Op on 1: for AC & ven la on duct

Lắp đặt lỗ thăm
Installa on test hole

Số và vị trí lỗ thăm
Test hole No. & loca on

Quy trình lắp đặt
Installa on procedure

A

B

C

A
A

B
B

C
C

6

5

4

3

2

1 Mở lỗ 25Ø tại điểm lắp đặt

Install test hole by screw (align opening center and 
test hole center)

Lắp lỗ thử bằng vít (chỉnh vào giữa lỗ và lỗ thử)

Sealing around steel plate (see "      sealing")

Sealing screw part (see "      sealing")

Làm kín quanh lỗ mở (xem        )
Make opening 25Ø at installa on loca on

Làm kín quanh tấm thép ốp (xem      )

Bọc bảo ôn ống sau khi hoàn thành quy trình trên

Làm kín vít bắt (xem       )

Insulate duct a er comple on above procedure

Sealing around opening (see "       sealing")
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Cửa thăm khóa bản lề

Access doors

ỐNG NỐI QUẠT LY TÂM

CONNECTION TO CENTIFUGAL FAN

ỐNG NỐI QUẠT HƯỚNG TRỤC

CONNECTION TO AXIAL FAN

NỐI MỀM

FLEXIBLE CONNECTION

Nối mềm

Flexible Connec on

 Vật liệu: Nhôm định hình

 Model: SC  Model: SC

 Material: Extruded aluminum

 Size: Op onal

 Finish: White powder coa ng

 Kích thước: Tùy chọn

 Bề mặt: Sơn nh điện trắng

Kích thước mặt/Face size
(mm)

Kích thước cổ/Neck size
(mm)

Ống gió
Duc ng

Ống gió
Duc ng

Côn thu
Reducer

Bạt nối (xem chi ết)
Canvas connec on

Bạt nối 
Canvas 

Trám keo 
Sealing 

Trám keo 
Sealing 

Bu-lông neo 
Anchor bolt

Sàn bê-tông
Concrete slab

Chống sốc
Vibra on isola onTi-ren

Threading rod

Côn thu
Reducer

Bạt nối
Canvas

Bạt nối
Canvas

Nối vào ống
To duct

Nối vào thiết bị
To equipment

Kẹp mạ kẽm 30x0.6mm
GI sheet clamp 30x0.6mm

Vít bắt
Screw

150-200

Kẹp mạ kẽm 30x0.6mm kẹp bạt vào ống tròn

Gi sheet clamp 30x0.6mm for fasterning canvas on round duct

Đai /Bead

Quạt hướng trục
Axial fan

Ống gió/Duct

* a < 10 (mm)

a

Tấm thép
Steel plate

Tấm thép
Steel plate

Đinh tán
Rivet
Bích

Flange

Bạt nối
Canvas

connec on

Quạt ly tâm
Centrifugal fan

Bệ đỡ
Founda on

Van VCD
Volumne damper

Khung đỡ ống thép góc
Support for duct

angle bar bracket
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KẾT NỐI AHU

CONNECTION TO AHU

ỐNG XUYÊN TƯỜNG GẠCH

THRU BRICK WALL INSTALLATION

ỐNG XUYÊN TƯỜNG CHỐNG CHÁY

THRU FIRE WALL INSTALLATION

ỐNG GIÓ PHÒNG MÁY

INSIDE MACHINE ROOM INSTALLATION

ỐNG XUYÊN VÁCH NGĂN

THRU DRY WALL INSTALLATION

Lớp bọc
Insula on

Van VCD
VD

Van VCD
VD

Van VCD
VD

Ống hồi
RAD

Lớp bọc
Insula on

Vách tấm tường
Dry wall

Tường gạch
Brick wall

Thanh treo
Rod

Thanh treo
Rod

Thanh treo
Rod

Tấm che mạ kẽm
GI sheet cover

Đầu nối ống t = 1.6mm
Sleeve (piece duct) t = 1.6mmĐầu nối ống t = 1.6mm

Sleeve (piece duct) t = 1.6mm

Bông thủy nh
Glass wool

Bông thủy nh
Glass wool

Bông khoáng
Rock wool

Bông khoáng
Rock wool

Van lửa
Fire damper

Van lửa
Fire damper

Thanh treo
Rod

Lớp bọc
Insula on

Lớp bọc
Insula on

Ống có lớp bọc
Duct with insula on

Ống có lớp bọc
Duct with insula on

Tấm trần
Ceiling

Tấm trần
Ceiling

Tấm trần
Ceiling

Tấm trần
Ceiling

Tấm trần
Ceiling

Tấm trần
Ceiling

Trong nhà
INSIDE

Trong nhà
INSIDE

Trong nhà
INSIDE

Trong nhà
INSIDE

Tấm trần
Ceiling

Tường chống cháy

FIRE WALL

Tường chống cháy

FIRE WALL

TRONG PHÒNG MÁY
INSIDE MACHINE ROOMTRONG NHÀ

INSIDETRONG NHÀ
INSIDE

Ống gió
DUCT

Ống gió
DUCTTRONG NHÀ

INSIDE

Bu-lông, ê-cu, long-đen
Bolt, nut, washer

Thép góc
Angle bar

Đinh tán
Pop-rivet

Ống mạ kẽm
GI duct

Gioăng
Gasket

Chi ết
Detail

Côn thu
Reducer

Xem chi ết
See detail

Bạt nối
Canvas

Quạt
Fan

Thanh thép C
C-channel

Côn thu
ReducerAHU AHU

Nền móng
Founda on
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Lựa chọn 1

Op on 1

Lựa chọn 2

Op on 2

Van lửa
Fire damper

Ống gió
Duct

Ống gió
Duct

Bông thủy nh
Glass wool Bông thủy nh

Glass wool

Chướng ngại (dầm)
Obstacles (beam)

Máng đèn
Ligh ng

Chướng ngại
Obstacle

Chướng ngại
Obstacle

Chướng ngại
Obstacle Lưu ý: diện ch mặt giao cắt hiệu dụng không nên

vượt quá 80% diện ch ống chính
Note: the effec ve cross-sec on area should not

less than 80% of main duct area

SÀN
SLAB

SÀN
SLAB

Bông khoáng
Rock wool

Đoạn ống t = 1.6mm
Piece duct t = 1.6mm

Đoạn ống t = 1.6mm
Piece duct t = 1.6mm

Van lửa
Fire damper

a

c

d

b

ỐNG XUYÊN SÀN

THRU SLAB INSTALLATION

ỐNG TRÁNH DẦM

DUCT WITH RESPECT TO THE OBSTACLE
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Tiêu âm Starduct áp dụng nguyên lý hấp 
thụ âm của sợi bông khoáng. Các model 
vuông dùng các vách chia hút âm (còn gọi là 
vách êu âm) có tác dụng giảm âm ở dải tần 
rộng. Lớp vỏ tôn đột lỗ giúp bảo vệ bông 
khoáng không bị hư hại do tác động của 
luồng gió. Các model tròn có thân êu âm 
hình trụ (còn gọi là rọ/buồng êu âm). 

 Là phương án thay thế ết kiệm cho bọc 
cách âm ống gió (xem SAS 10)

 Tiêu âm vuông êu chuẩn có các độ dài 
36, 60, 84 và 108 inches, có thể đặt hàng 
lên tới 144 inches.

 Avai lable in any cross-sec onal 
dimensions to "fit-the-duct"

 Có các lựa chọn đáp ứng yêu cầu khác 
nhau về cách âm, không gian lắp hoặc 

ết kiệm năng lượng.

 In supply, return and exhaust duct work

Tiêu âm Starduct được đặt tên code để suy 
diễn được hình thức của sản phẩm: 

ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH

 Có các cỡ theo mô-đun để lắp vừa ống 
gió và AHU mà không cần các bộ chuyển 
hoặc chi ết trung gian.

 Hộp quạt và AHU (cả cấp và hồi) của các 
tháp giải nhiệt, chiller... trên đường vào 
của van, hộp gió.

 Thiết kế tối ưu hóa về cấu tạo và khí 
động học để có hoạt động với độ n cậy 
cao, giảm âm tốt, độ sụt áp và chi phí vận 
hành thấp nhất.

 S-CD = Circular Silencer ( êu âm tròn)

DESCRIPTION:

 In fan plenum and AHU (both supply 
and return) on cooling towers, air-
cooled chillers, etc. on the receiver side 
of valves, dampers, terminal boxes.

APPLICATION

 Can be selected to suit the acous c, 
space, or energy-cost requirements.

FEATURES AND BENEFITS

 S-RD=Rectangular Silencer ( êu âm 
vuông)

 Có mọi kích thước hợp với cỡ ống

 Standard rectangular silencer lengths 
available in 36, 60, 84 and 108"; custom 
lengths up to 144" at no cost premium.

Vách êu âm trong các model vuông có 
định lượng, độ dày và đường khí khác nhau 
tùy vào kích cỡ. Các model tròn có đường 
kính trong, chiều rộng đường khí và kích 
thước ngoài khác nhau. Cả hai loại model 
tròn và vuông đều có hình thù khí động để 
giảm thiểu hiện tượng sụt áp.

TÊN CÁC MODEL 

Spli ers in rectangular models vary in 
quan ty, thickness, and air passages also 
vary in size. Circular models vary in 
centerbody diameter, air passage width 
and external body dimension. The spli ers 
and centerbodies are aerodynamically 
shaped to minimize pressure drop.

Starduct silencers use acous c  rock wool 
a s  t he  p r in c ipa l  so un d-a bso rb ing 
mechanism. Rectangular models u lize 
acous cal spli ers, some mes called 
baffles, for broad-band a enua on. 
Perforated metal protects the glass fiber 
from erosion by airflow. Similarity circular 
models have acous cal center-bodies, 
some mes referred to as pods.

 Economical subs tu on for acous cally 
lined duct (see SAS 10)

ỨNG DỤNG

MODEL NAMES
Starduct silencer model names are coded 
to help iden fy their recommended 
appica on range

 Hệ thống ống cấp, hồi và hút khí

 Vách êu âm có thể được cân dọc hoặc 
ngang để tối thiểu hóa hiện tượng sụt áp 
do luồng khí vào thấp hoặc các điều kiện 
khí cấp, ví dụ gần quạt, cút góc vuông.

 S-RD: Rectangular silencers
 S-CD: Circular Silencers

 Modular unit sizes to fit ducts and AHU 
without using transi onss or large 
blank-off sec ons.

 Construc on quality and aerodynamic 
design op mized to give reliable 
performance, best acous cs, lowest 
pressure drop and lowest overall cost.

 Spli ers can be aligned ver cally or 
horizontally to minimize extra pressure 
losses due to poor inlet or discharge 
flow condi on.

MÔ TẢ:
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ĐẶC ĐIỂM CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN

 Tạo hình khí động

 Thân vách êu âm bằng tấm sợi cách âm rock wool .   

 Vỏ tôn đột lỗ có độ dày lớn hơn

LỰA CHỌN VÀ VỊ TRÍ LẮP
Starduct có nhiều sản phẩm và phương án lựa chọn cho 
các êu âm, từ loại sản xuất hoàn chỉnh tại nhà máy tới loại 
lắp ráp tại công trình. Khách hàng có thể liên lạc trực ếp 
với Công ty NSCA để có được lựa chọn sản phẩm thích hợp 
với nhu cầu thực tế và thông n đầy đủ và chi ết.

 Vỏ êu âm bằng tôn mạ kẽm tạo hình theo êu chuẩn 
Smacna.

 Hai đầu kết nối bằng bích 

 Tấm chèn khe tôn mạ kẽm giữa các vách êu âm bảo 
đảm sai số kích thước thấp cho các đường khí.

 Vỏ vách êu âm bằng tôn mạ kẽm đục lỗ mạ kẽm cả 
phần đầu khuếch tán.

CÁC TÙY CHỌN ĐẶC BIỆT

 Vỏ hàn liên tục

 Bảo vệ lớp hút âm: bọc vải sợi thủy nh, màng mỏng.

SILENCER SELECTION AND LOCATION

STANDARD CONSTRUCTION FEATURE
 Galvanized, lockform casing constructed to Smacna 

standards.
 Slip connec on at each end
 Aerodynamically shaped
 Galvanized gap plates between spli ers to ensure close 

dimensional tolerances at air passagess.
 Perforated galvanized spli ers complete with 

perforated diffuser tail sec ons.

 Vỏ hấp thụ âm cao (HTL)

 Spli ers filled with acous c rock wool .

SPECIAL CONSTRUCTION OPTIONS

STARDUCT offer mul ple selec on methods, from 
Starduct's machinery full-service complete product to on-
site assembled. For proper selec ons and more detailed 
informa on, customer should directly contact us.

 Vật liệu đặc biệt, ví dụ tôn thép không rỉ, bích nhôm, 
cửa thăm...

 Con nuously welded casings
 Heavier gauge casings and perforated metal

 High transmission loss (HTL) casings
 Media protec on: glass fiber cloth, film liner

 Special materials e.g stainless steel, aluminum flanges, 
access doors.

35



THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TIÊU ÂM/ DUCT SILENCER PERFORMAMCE DATA
Liên hệ với NSCA để có thông n chi ết/ Contact Starduct for more details

Model S-CD

 Đường kính êu âm (D1)/   Silencer Diameter (D1) mm

 Lưu lượng dòng (Q)/Flow Rate (Q)   lit./s
 Chiều dài êu âm (L)/Silencer Length (L)  mm

THÔNG SỐ ĐẦU RA / PUT (Starduct) OUT (by Starduct)

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO /(khách hàng) INPUT (by customer)

 Đường kính ống (D2)/Duct Diameter (D2)  mm

 Mật độ (RHO)/Density (RHO)   kg/m³

 Lưu tốc qua diện ch mặt (V )/o Face Area Velocity (Vo) m/s
 Áp suất tại Vo (Pv) /Vel Pres at Vo (Pv)  Pa
 Hệ số tổn thất (Co)/Loss Coefficient (Co)
 Mức sụt áp (Po)/Pressure Loss (Po)   Pa

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO /(khách hàng) INPUT (by customer) 

 Đường kính ống (D2)/Duct Diameter (D2)  mm

 Chiều dài êu âm (L)/Silencer Length (L)  mm

 Lưu tốc qua diện ch mặt (V )/o Face Area Velocity (Vo) m/s

Model S-AC-D

 Đường kính êu âm (D1)/   Silencer Diameter (D1) mm

 Đường kính lõi (D3)/Core Diameter (D3)  mm

 Lưu lượng dòng (Q)/Flow Rate (Q)   lit./s
 Mật độ (RHO)/Density (RHO)   kg/m³

THÔNG SỐ ĐẦU RA / PUT (Starduct) OUT (by Starduct)

 Áp suất tại Vo (Pv) /Vel Pres at Vo (Pv)  Pa
 Hệ số tổn thất (Co)/Loss Coefficient (Co)
 Mức sụt áp (Po)/Pressure Loss (Po)   Pa

 Lưu lượng dòng (Q)/Flow Rate (Q)   lit./s

 Hệ số tổn thất (Co)/Loss Coefficient (Co)

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO /(khách hàng) INPUT (by customer) 

Model S-SD

 Chiều cao ống (H)/    Duct Height (H)  mm

 Chiều dài êu âm(L)/Silencer Length (L)  mm

 Mật độ (RHO)/Density (RHO)   kg/m³

 Chiều rộng ống (W)/Duct Width (D2)   mm

THÔNG SỐ ĐẦU RA / PUT (Starduct) OUT (by Starduct)
 Lưu tốc qua diện ch mặt (V )/o Face Area Velocity (Vo) m/s
 Áp suất tại Vo (Pv) /Vel Pres at Vo (Pv)  Pa

 Mức sụt áp (Po)/Pressure Loss (Po)   Pa



 Lưu tốc qua diện ch mặt (V )/o Face Area Velocity (Vo) m/s

 Mật độ (RHO)/Density (RHO)   kg/m³

 Chiều cao ống (H)/    Duct Height (H)  mm

 Hệ số tổn thất (Co)/Loss Coefficient (Co)

 Lưu lượng dòng (Q)/Flow Rate (Q)   lit./s

THÔNG SỐ ĐẦU RA / PUT (Starduct) OUT (by Starduct)

 Áp suất tại Vo (Pv) /Vel Pres at Vo (Pv)  Pa

 Mức sụt áp (Po)/Pressure Loss (Po)   Pa

 Chiều dài êu âm(L)/Silencer Length (L)  mm

Model S-RD
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO /(khách hàng) INPUT (by customer) 

 Chiều rộng ống (W)/Duct Width (D2)   mm
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THÔNG SỐ ĐẦU VÀO/INPUT  

 Chiều rộng (W1)/   Width (W1)  mm

Model S-BS

 Chiều cao (H1)/   Height (H1)   mm
 Chiều cao (H2)/   Height (H2)   mm

 Lưu tốc qua diện ch mặt (V )/o Face Area Velocity (Vo) m/s
 Áp suất tại Vo (Pv) /Vel Pres at Vo (Pv)  Pa

 Chiều dài êu âm (L)/Silencer Length (L)  mm

 Hệ số tổn thất (Co)/Loss Coefficient (Co)

 Chiều rộng (W2)/    Width (W2)  mm

THÔNG SỐ ĐẦU RA / PUTOUT

 Mật độ (RHO)/Density (RHO)   kg/m³
 Lưu lượng dòng (Q)/Flow Rate (Q)   lit./s

 Lưu lượng dòng (Q)/Flow Rate (Q)   lit./s

THÔNG SỐ ĐẦU RA / PUTOUT

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO/INPUT  

 Chiều rộng (C)/    Width (C)  mm
 Chiều cao (D)/    Height (D)   mm

 Chiều dài (A)/   Length (A)   mm

Model S-ES

 Chiều dài (B)/   Length (B)   mm

 Chiều cao (E)/Height (E)    mm
 Chiều cao (F)/Height (F)    mm
 Chiều cao (G)/Height (G)    mm

 Mật độ (RHO)/Density (RHO)   kg/m³

 Lưu tốc qua diện ch mặt (V )/o Face Area Velocity (Vo) m/s

 Hệ số tổn thất (Co)/Loss Coefficient (Co)
 Áp suất tại Vo (Pv) /Vel Pres at Vo (Pv)  Pa

 Chiều cao ống (H)/   Duct height (H)   mm

 Chiều dài (L)/Length (L)    mm

THÔNG SỐ ĐẦU RA / PUTOUT

 Mức sụt áp (Po)/Pressure Loss (Po)   Pa

 Áp suất tại Vo (Pv) /Vel Pres at Vo (Pv)  Pa

 Mật độ (RHO)/Density (RHO)   kg/m³

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO/INPUT  

 Chiều rộng ống (W)/Duct width (W)   mm

 Hệ số tổn thất (Co)/Loss Coefficient (Co)

 Lưu tốc qua diện ch mặt (V )/o Face Area Velocity (Vo) m/s

Model S-WS

 Lưu lượng dòng (Q)/Flow Rate (Q)   lit./s

 Chiều rộng (W1)/   Width (W1)  mm

 Lưu tốc qua diện ch mặt (V )/o Face Area Velocity (Vo) m/s

 Chiều cao (H1)/   Height (H1)   mm

 Lưu lượng dòng (Q)/Flow Rate (Q)   lit./s

 Mức sụt áp (Po)/Pressure Loss (Po)   Pa

Model S-QS

 Mật độ (RHO)/Density (RHO)   kg/m³

 Áp suất tại Vo (Pv) /Vel Pres at Vo (Pv)  Pa
 Hệ số tổn thất (Co)/Loss Coefficient (Co)

 Chiều dài êu âm (L)/Silencer Length (L)  mm

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO/INPUT  

THÔNG SỐ ĐẦU RA / PUTOUT

 Đường kính êu âm (D)/   Silencer diameter (D)  mm
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Khả năng chịu nhiệt của nối mềm lên đến 280 C trong vòng 
120 phút.

INTRODUCTIONGIỚI THIỆU

Nối mềm chống rung của Starduct được sản xuất bằng 
công nghệ mới. Sản phẩm này gồm một dải bạt được phủ 
cao su silicone với hai cạnh được kết nối với hai dải tôn mạ 
kẽm bằng kiểu kết nối cơ khí rất chắc khỏe và kín khí. Để 
đáp ứng các yêu cầu lắp đặt thực tế phát sinh, Starduct đã 
phát triển nhiều cỡ sản phẩm nối mềm chế sẵn giúp cho 
công việc lắp đặt được dễ dàng nhanh chóng và đạt hiệu 
quả kinh tế cao.

Bạt được liên kết với dải tôn bằng loại mí răng pistburgh 
giúp mối liên kết này rất chắc chắn và kín khí
Nối mềm Starduct có khả năng tạo bích TDC chế sẵn liền 
khổ, ết kiệm thời gian gia công và lắp đặt.

Starduct flexible duct connector is available in various steel 
thickness, cloth quali es, cloth widths and types of seam. 
Air handling unit manufacturers will, by using narrower 
widths, be able to produce more compact air handling 
units, with saving of weight, volume and cost.

STARDUCT offers pre-assembled air ght and mechanically 
resistant flexible connectors. It consists of a strip of treated 
cloth, a ached on both sides to strips of galvanized steel, 
using a strong mechanical joint and providing air ghtness. 
In order to meet the requirements of each kind of 
installa on STARDUCT has especially developed a wide 
range of pre-assembled, ready to use duct connectors 
which offer a quick, easy, economical and efficient method 
of assembly.
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Bạt nối êu chuẩn
Standard fabric

Bạt nối
Fabric

Lớp cốt / Backing

Lớp phủ / Coating

Màu sắc / Color

Nhiệt độ / Temperature

Ứng dụng / Use Chịu tác động cơ học rất tốt
Very good mechanical resistance

Bạt dễ nứt gẫy nhưng đạt cấp:
"M0 - 400OC/2h

Fragile fabric but:
"M0 - 400 C/2h" classifiedO

-30 C / +70 C O O -50 C / +280 C O O

PVC

Cao su/Rubber

Xám, đen/Dark grey, Black

PVC

Silicon/Silicone

Xám bạc/Aluminum grey

160 gr/m2

440 gr/m2

600 gr/m2

410 gr/m2

2 x 20 gr/m2

450 gr/m2

BS 476 Part 7 Class1
M1/M0

Chống cháy /
Fire resistant

Định lượng
Weight Lớp cốt/Backing

Lớp phủ/Coating

Tổng/ Total

Cao su
RO - (Rubber)

Silicon
SI - (Silicone)
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Nối mềm ống gió Type LOC 4 - tôn 0.4mm (Tiêu chuẩn châu Âu)

Flexible duct connector Type LOC 4 - 0.4mm (European Standard)

A = độ dày tôn / : 0.5mm
B = độ rộng dải tôn /
C = độ rộng dải bạt /
L = độ dài cuộn / : 25m

 thickness of steel 
 steel width
 fabric width

length of roll 

= L = độ dài cuộn /  (m)

= C = độ rộng dải bạt / (mm)

= B = độ rộng dải tôn / (mm)

= Loại bạt nối (RO = cao su) / 

 length of roll

 fabric width 

 steel width 

Fabric type (RO=rubber)

B = độ rộng dải tôn
       steel width

Đặt hàng (ví dụ)
How to order (example)

C = độ rộng dải bạt
       fabric width
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ĐẶC TÍNH

 Chịu nhiệt thời gian ngắn tới 310 C

 The two ght special seams between 
the fabric metal plate are airproof

 Mối nối đặc biệt móc đôi kín khí giữa 
bạt nối và dải tôn

 Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng

Dùng để đáp ứng mọi yêu cầu lắp đặt, áp 
dụng cho các hệ thống thông gió công 
nghiệp, thương mại, nhà ở để giảm rung 
lắc gây ra bởi các thiết bị thông gió treo, 
quạt và thiết bị khác.

 Strong air ght lock seams

MÔ TẢ
 The main material is double silicone 

coated glass fiber fabric and galvanized 
iron plate

 Có các chiều rộng bạt nối và tôn nối 
khác nhau

PHẠM VI ỨNG DỤNG

DESCRIPTION

 Chống cháy

 Chịu nhiệt  -70 C ~ +280 C

 Vật liệu chính vải sợi thủy nh được phủ 
silicon dày gấp đôi và dải tôn được phủ 
kẽm dày.

FEATURE
 - 70 C ~ +280 C approx.

RECOMMENDED APPLICATIONS
To meet every type of installa on  requi-
rement, apply for industrial, commercial 
and residen al ven la on system to 
eliminate vibra ons cause by hanging 
unit, fan and other equipments.

PROPERTIES

 Short me up to +280 C

 Đường mí ghép khỏe và kín khí

TÍNH CHẤT 
 Easy and quick to be installed

 Available in various widths of fabric and 
metal

 Fire resistant

Nối mềm chống cháy
Heat resistant flexible connector

Tôn/Metal

Thông n kỹ thuật/Technical data

Màu: đỏ, xám, đen
Color: red, grey, black

Đóng gói: thùng các-tông
Packing: carton box

Độ dày bạt nối
Fabric thickness

Độ dày tôn
Metal thickness

Tổng chiều rộng
Total width

Chiều rộng bạt nối
Fabric width

Chiều rộng tôn
Metal width

Số lượng mỗi hộp
Quan ty in carton
(m/cuộn - )m/roll

Tôn/MetalVải phủ silicon
Silicone fabric



41

 Vật liệu chính vải cao su được phủ PVC 
dày gấp đôi và dải tôn được phủ kẽm dày.

 Mối nối đặc biệt móc đôi kín khí giữa bạt 
nối và dải tôn

ĐẶC TÍNH

PHẠM VI ỨNG DỤNG
Dùng để đáp ứng mọi yêu cầu lắp đặt, áp 
dụng cho các hệ thống thông gió công 
nghiệp, thương mại, nhà ở để giảm rung lắc 
gây ra bởi các thiết bị thông gió treo, quạt và 
thiết bị khác.

 Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng
 Đường mí ghép khỏe và kín khí

TÍNH CHẤT SẢN PHẨM

 Chịu nhiệt trong khoảng -20 C ~ +80 C

MÔ TẢ

 Có các chiều rộng bạt nối và tôn nối khác 
nhau

 Chống cháy

PROPERTIES

 Available in various widths of fabric and 
metal

 Easy and quick to be installed

 The two ght special seams between the 
fabric metal plate are airproof

 - 20 C ~ +80 C approx.

 The main material is double PVC coated 
rubber fabric and galvanized iron plate

RECOMMENDED APPLICATIONS

 Strong air ght lock seams

DESCRIPTION

FEATURES

To meet every type of installa on  requi-
rement, apply for industrial, commercial 
and residen al ven la on system to 
eliminate vibra ons cause by hanging unit, 
fan and other equipments.

 Fire resistant

Nối mềm Starduct
Starduct flexible connector

Tôn/Metal Tôn/MetalVải phủ PVC
Silicone fabric

Thông n kỹ thuật/Technical data

Độ dày bạt nối
Fabric thickness

Độ dày tôn
Metal thickness

Tổng chiều rộng
Total width

Chiều rộng bạt nối
Fabric width

Chiều rộng tôn
Metal width

Số lượng mỗi hộp
Quan ty in carton
(m/cuộn - )m/roll

Màu: đen, xanh
Color: black, blue

Đóng gói: thùng các-tông
Packing: carton box



 Applied in residen al and industrial 
ven la on, air condi oning and 
hea ng system, pre-ripheral sec on of 
large central u lity systems with 
maximum pressure 3000 Pa and 
special fire-resistance requirements to 
air duct.

 High rupture and mechanical resis ng 
features.

 Spiral frame from high carbon steel 
wire

 Recommended for ven la on of child 
care centers, educa onal and media 
facili es, spa resort...

 High elas city and temperature resi-
stance: short term up to +150 C.

 Starduct flex made of aluminum foil 
laminated with PET film

FEATURES
 Pollu on-free, no harmful substances 

emission during opera on.
 No chlorine and cadmium content.

RECOMMENDED APPLICATIONS

DESCRIPTION

 Chống chịu tốt đứt rách và các tác động 
vật lý khác

 Áp dụng cho các hệ thống thông gió 
công nghiệp, nhà ở, hệ thống điều hòa 
nhiệt độ và sưởi, các hệ thống dùng 
cho trung tâm lớn với áp suất cực đại 
tới 3000 Pa và các hệ thống có yêu cầu 
ống gió chống cháy.

 Khuyên dùng cho thông gió trong các 
trung tâm chăm sóc trẻ em, trường 
học, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng...

MÔ TẢ
 Ống gió mềm Starduct làm bằng nhôm 

lá mặt tráng PET.

 Không ô nhiễm không tạo chất độc 
trong quá trình hoạt động 

 Khung xoắn bằng sợi thép carbon hàm 
lượng  cao

ĐẶC TÍNH

 Không chứa clorine và cadimi
 Co giãn cao và chịu nhiệt tốt: chịu nhiệt 

ngắn hạn lên tới +150 C

PHẠM VI ỨNG DỤNG
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Thông n kỹ thuật/Technical data

Nội dung/Items

Cỡ ống/Size range

Cốt ống/Air duct base

Cấp an toàn/Safety class

Nhiệt độ hoạt động ( C)/
Opera on temp. range ( C)

Độ dài êu chuẩn (m)/
Standard length (m)

Độ dài tùy chọn (m)/
Available length (m)

Vận tốc khí (m/s)/
Air speeds (m/s)

Áp suất hoạt động max. (Pa)/
Max. opera ng pressure (Pa)

Tự dập/Self-ex nguishing

Tùy đơn hàng/Up to order

- 30 C ~ +150 C

8

30

3000

Nhôm lá mặt tráng PET/Aluminum foil laminated with PET film

Mô tả/Descrip ons

Đặt hàng/Ordering code Vật liệu cách nhiệt/Insula on material N/A: 

Màu: bạc nhôm
Color: aluminum

Bao bì: ni-lông
Packing: Plas c film



FEATURES

 Ống gió mềm Starduct làm bằng nhôm lá 
mặt tráng PET.

 Applied in residen al and industrial 
ven la on, air condi oning and hea ng 
system, pre-ripheral sec on of large 
central u lity systems with maximum 
pressure 3000 Pa and special fire-
resistance requirements to air duct.

 Starduct flex made of aluminum foil 
laminated with PET film

 Recommended for ven la on of child 
care centers, educa onal and media 
facili es, spa resort...

RECOMMENDED APPLICATIONS

ĐẶC TÍNH
 Không ô nhiễm không tạo chất độc trong 

quá trình hoạt động 

 Co giãn cao và chịu nhiệt tốt: chịu nhiệt 
ngắn hạn lên tới +150 C

 Áp dụng cho các hệ thống thông gió công 
nghiệp, nhà ở, hệ thống điều hòa nhiệt 
độ và sưởi, các hệ thống dùng cho trung 
tâm lớn với áp suất cực đại tới 3000 Pa và 
các hệ thống có yêu cầu ống gió chống 
cháy.

 Khuyên dùng cho thông gió trong các 
trung tâm chăm sóc trẻ em, trường học, 
chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng...

DESCTRIPTION

 Spiral frame from high carbon steel wire

PHẠM VI ỨNG DỤNG

 Pollu on-free, no harmful substances 
emission during opera on.

 Chống chịu tốt đứt rách và các tác động 
vật lý khác

 Không chứa clorine và cadimi

 Dây cốt xoắn bằng thép carbon cao

MÔ TẢ

 No chlorine and cadmium content.
 High elas city and temperature resi-

stance: short term up to +150 C.
 High rupture and mechanical resis ng 

features.
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Thông n kỹ thuật/Technical data

Nội dung/Items

Cỡ ống/Size range

Cốt ống/Air duct base

Cấp an toàn/Safety class

Nhiệt độ hoạt động ( C)/
Opera on temp. range ( C)

Độ dài êu chuẩn (m)/
Standard length (m)

Độ dài tùy chọn (m)/
Available length (m)

Vận tốc khí (m/s)/
Air speeds (m/s)

Áp suất hoạt động max. (Pa)/
Max. opera ng pressure (Pa)

Tự dập/Self-ex nguishing

Tùy đơn hàng/Up to order

- 30 C ~ +150 C

8

30

3000

Nhôm lá mặt tráng PET/Aluminum foil laminated with PET film

Mô tả/Descrip ons

Đặt hàng/Ordering code Vật liệu cách nhiệt/Insula on material: 

Bông thủy nh/Glass wool

- Aluminum foil layer coveredMặt nhôm lá/

- Mật độ/ : 24 kg/m  (opt. 32kg/m )

- Độ dày/ : 25mm

Density ³ ³

Thickness

Màu: bạc nhôm
Color: aluminum

Bao bì: ni-lông
Packing: Plas c film



 Dây cốt xoắn bằng thép carbon cao

 No chlorine and cadmium content.

 Applied in residen al and industrial 
ven la on, air condi oning and hea ng 
system, pre-ripheral sec on of large 
central u lity systems with maximum 
pressure 3000 Pa and special fire-
resistance requirements to air duct.

 High elas city and temperature resi-
stance: short term up to +150 C.

 Áp dụng cho các hệ thống thông gió 
công nghiệp, nhà ở, hệ thống điều hòa 
nhiệt độ và sưởi, các hệ thống dùng cho 
trung tâm lớn với áp suất cực đại tới 
3000 Pa và các hệ thống có yêu cầu ống 
gió chống cháy.

MÔ TẢ

 Pollu on-free, no harmful substances 
emission during opera on.

 Starduct flex made of aluminum foil 
laminated with PET film

 High rupture and mechanical resis ng 
features.

 Co giãn cao và chịu nhiệt tốt: chịu nhiệt 
ngắn hạn lên tới +150 C

PHẠM VI ỨNG DỤNG

 Chống chịu tốt đứt rách và các tác động 
vật lý khác

DESCRIPTION
 Ống gió mềm Starduct làm bằng nhôm 

lá mặt tráng PET.

ĐẶC TÍNH

 Không chứa clorine và cadimi

 Khuyên dùng cho thông gió trong các 
trung tâm chăm sóc trẻ em, trường học, 
chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng...

 Không ô nhiễm không tạo chất độc 
trong quá trình hoạt động 

 Spiral frame from high carbon steel wire

FEATURES

RECOMMENDED APPLICATIONS

 Recommended for ven la on of child 
care centers, educa onal and media 
facili es, spa resort...
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Thông n kỹ thuật/Technical data

Nội dung/Items

Cỡ ống/Size range

Cốt ống/Air duct base

Cấp an toàn/Safety class

Nhiệt độ hoạt động ( C)/
Opera on temp. range ( C)

Độ dài êu chuẩn (m)/
Standard length (m)

Độ dài tùy chọn (m)/
Available length (m)

Vận tốc khí (m/s)/
Air speeds (m/s)

Áp suất hoạt động max. (Pa)/
Max. opera ng pressure (Pa)

Tự dập/Self-ex nguishing

Tùy đơn hàng/Up to order

- 30 C ~ +150 C

8

30

5000

Nhôm lá mặt tráng PET/Aluminum foil laminated with PET film

Mô tả/Descrip ons

Đặt hàng/Ordering code

Màu: bạc nhôm & đen
Color: aluminum & black

Bao bì: ni-lông
Packing: Plas c film
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 Cuộn băng thép 30m được đóng trong hộp nhựa tròn ện cho 
sử dụng

DESCRIPTION

 They consist of stainless steel strip and locking devices

 Được chế tạo dành riêng cho mọi loại kết nối ống mềm

 Strip steel bands are produced 9mm wide and 0.6mm thick from 
AISI 430 quality stainless steel strip. Strip steel band edges are 
rounded to prevent damage while connec ng flexible air ducts.

 Băng thép không rỉ rộng 9mm, dày 0.6mm , cấp chất lượng AISI 
430, mép ngoài băng được vuốt tròn để tránh nguy hiểm cho 
người và gây hư hại cho ống khi thi công.

 Ốc khóa dễ vặn xiết. Đầu ốc cấu tạo đặc biệt để có thể vặn bằng 
tua-vít hoặc cờ-lê tuýp. Vỏ khóa bằng tôn mạ.

 Gồm dải băng thép không rỉ và ốc khóa
 Metal clamps are produced specially for all kind of flexible air 

duct connec on

 Băng inox có thể cắt bẻ và luồn ốc khóa dễ dàng nhanh chóng 
tạo thuận lợi cho công tác thi công tại hiện trường. Chỉ cần cắt 
băng inox theo chiều dài đủ và luồn qua khe ốc khóa, đưa dải 
inox vào vị trí cần đai xiết và đưa đầu còn lại vào khe rồi xiết ốc 
để bắt chặt cổ ống. 

MÔ TẢ

 The locking devices provide easy and fast clamping. The screw 
head is specially shaped so that simple tools like a screwdriver 
or spanner can be used. Housings are nickel plate and screw are 
zinc plate.

 The strip steel bonding and clip system is easily cut and 
installed, that makes the fastest fixing system available. The 
band is cut, folded through the slot on the clamp and taking 
care of the direc on of the dimples on the strip, installed around 
the duct.

Dải băng inox/Stainless steel strip
 Cấp chất lượng AISI 430/AISI 430 

quality stainless steel
 Chống cháy/Non-flammable
 Chắc chắn/Inseparable
 Chống ăn mòn/Highly corrosion 

resistant
 Chịu hóa chất/Resistant chemicals
 Không cần bảo trì/Maintenance free

Ốc khóa/Locking devices

 Dễ lắp đặt/Easy to install
 Vít mạ kẽm/Zinc plated screw

 Dễ lưu trữ/Easy to store

 Chi phí thấp/Low installa on cost

 Lắp ráp dễ dàng nhanh/Fast and 
simple installa on

 Dễ vận chuyển/Easy to transport

Cấu tạo băng inox/ Strip steel 
construc on

 Chi phí thấp/Low installa on cost

 Chống cháy/Non-flammable
 Chắc chắn/Inseparable

 Chịu hóa chất/Resistant to chemicals

 Vỏ mạ ni-ken/Nikel plated housing

 Độ dày/Thickness

 Số ốc khóa theo cuộn/Standard quan ty

 Chiều rộng băng inox/Clamp width 9mm

 Cấu tạo băng xiết/Clamp construc on

 Cấu tạo ốc khóa/Locking device construc on

 Chiều dài êu chuẩn/Standard length of clamp

 Đóng gói/Packing

Thép không rỉ AISI 430/AISI 430 stainless steel
Vỏ khóa mạ kền, vít mạ kẽm/Nickel plate housing, zinc plated screw clamp

600 micron/600 micron

30m

Hộp băng nhựa/Single plas c casse e

50 chiếc/50 pieces

Đặc nh và lợi điểm/ Proper es and advantages

Thông số kỹ thuật/ Specifica ons



ISO 9001: 2015
Star Asia Jsc. has set up and maintained the Quality Management 
System  ISO 9001:2015 at Starduct Factories in many years.  

Công ty Ngôi Sao Châu Á đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001:2015 cho các nhà máy cơ khí Starduct trong 
nhiều năm qua.

ISO 9001: 2015

Công ty Ngôi Sao Châu Á là thành viên chính thức của 
Hiệp hội Lưu chuyển và Kiểm soát Không khí Hoa Kỳ 
(AMCA) là một tổ chức quốc tế có uy n hàng đầu trong 
ngành thông gió và phân phối khí.

Thành viên AMCA
Star Asia Jsc. has full membership of AMCA - one of the 
most pres gious organiza on of ven la on and air 
distribu on industry .  

AMCA membership
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Test result of fire resítance for Starduct flexible connector from 
Quatest 1 - Directorate for Standards Metrology and Quality.  

NỐI MỀM CHỐNG CHÁY
Kết quả thử nghiệm sản phẩm nối mềm chống cháy tại Quatest 1 - 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

FIRE-PROTECTION FLEX. CONNECTOR
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Test result of heat resistance for Starduct flexible duct from Quatest 
1 - Directorate for Standards Metrology and Quality.  

ỐNG GIÓ MỀM
Kết quả thử nghiệm chịu nhiệt sản phẩm ống mềm Starduct tại 
Quatest 1 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 FLEXIBLE DUCT
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NGÔI SAO CHÂU Á (NSCA)

Văn phòng và nhà máy: Lô C3-C4 Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại:  024 3514 7999 - Fax: 024 3514 7992

Email: nsca@nsca.vn  -  Web: nsca.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ


