
Van cửa phai

Mô tả
Van cửa phai RSA – Sluice Gate được cấu tạo từ thép

không gỉ kết hợp với nhựa tổng hợp HDPE, ứng dụng

trong các hệ thống điều tiết nước bề mặt, hệ thống cấp

– thoát nước và xử lí nước. Van cửa phai RSA _

Sluice Gate được sản xuất với nhiều loại kích cỡ khác

nhau, đáp ứng yêu cầu thi công.

Hoạt Động

Cấu tạo van phai RSA- Sluice Gate bao gồm một cửa

trượt HDPE di chuyển theo trục dọc khung làm thao tác

đóng mở, điều tiết nước chảy qua cửa van thông qua

khẩu độ mở của cửa van. Khung van được cấu tạo từ

thép không gỉ 316L liên kết vởi cửa trượt HDPE. Trung

tâm cửa và khung có một con dấu EPDM gắn với trục

điều khiển tấm trượt đóng mở mà vẫn giữ được khả

năng chịu áp lực nước đến 5MwC từ cả hai phía

Van cửa phai RSA- Sluice Gate có các kích thước 801-

1500 đều có cấu tạo và thiết kế tương tự, tương ứng

với tỉ lệ chuẩn. Tuy nhiên van phai có kích thước càng

lớn thì khả năng chịu áp lực cao hơn phải bổ sung

thêm bu lông ở hai bên và khung lắp nhằm tăng cường

độ bền chịu lực của sản phẩm.

Thông số kỹ thuật
Đường kính lỗ thoát: Ø 801mm trở lên

Áp lực làm việc: 5 MWC đóng / mở. 

Nguyên lý điều khiển hoạt động: bằng tay hoặc thông 

qua máy móc thiết bị tác động lên các điểm hoạt 

động truyền động: vuông 25 mm

Cơ chế chuyển động: trục xoay điều tiết, áp suất cao 

hơn và kích thước lớn hơn theo yêu cầu

Nguyên liệu cấu tạo
Tấm trượt: HDPE với các nẹp gia cường SS316L

Trục chính: SS316l

Khối trục chính: POM

Mang vòng: OLG

Tấm đệm: HDPE

Con dấu: EPDM

Liên kết trục vật liệu: SS316

Ưu điểm
Cấu tạo đa dạng, hình vuông, hình chữ nhật hoặc 

hình elip có lỗ sẵn.

Dễ lắp đặt

Ứng dụng đa dạng, có thể lắp đặt trên tường, ống 

thoát hoặc kết cấu bê tông…
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KWT®Mediumpressurepenstocktype:RSA-Sluice Gate801-1500



KWT®Mediumpressurepenstocktype:RSA-Sluice Gate801-1500

Tổng quan về sản phẩm
Van cửa phai RSA – Sluice Gate 801-1500

Nhà sản xuất : KWT Waterbeheersing

Vật liệu: HDPE, RV 316, EPDM và cống POM

Đường kính ống thoát: : Ø 801 mm t / m Ø 1500 mm

Áp suất làm việc: 5 MwC đóng/mở

Van phai RSA được cung cấp với trục chính tiêu chuẩn không tăng. Trục chính OLG kết hợp với tấm HPDE di chuyển

trượt dọc khung van điều tiết nước thoát qua công. Vật liệu gắn kết với trục chính được làm bằng SS 316, con dấu giữa

các tấm động được cấu tạo EPDM.

NW O

D

BS

DC A B C E V Y Z Nm. KG

mm. mm.

801/1500 ±

mm.

D+330

mm.

(2XD)+510

mm. mm.

(2XD)+440

mm.

D+100

mm.

(0,5D)+50 ( 0,5D)+80) D+35)/6 ±

900 900 890 1230 2310 185 2240 1000 500 530 155 90 183

1000 1000 990 1330 2510 195 2440 1100 550 580 172 110 210

1250 1250 1240 1580 3010 205 2940 1350 675 705 214 170 252

1500 1500 1830 3510 240 3440 1600 800 830 255 240 332
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