
1 

van vßi níc  - RAMBO 
(S¶n xuÊt t¹i Th¸i Lan) 

H×nh ¶nh s¶n phÈm Van  - Rambo 
 

Van cöa Van 1 chiÒu Van bi tay bím 

Vßi mµu 

Van gãc Vßi bi tay bím 

Vßi ®Çu dµi 

Van níc hiÖu SANWA 

Van níc hiÖu RAMBO 
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B¶n vÏ vµ th«ng sè kü thuËt Van cöa tay xanh SANWA Th¸i Lan 

Kích thước 

Model Size (inch) DN (mm) A B C D E F 

GV 15S 1/2" 15 41 PS 1/2" 13 78 55 27 

GV 20S 3/4" 20 45 PS 3/4" 19 89.5 55 32.5 

GV 25S 1" 25 53 PS 1" 24 95.5 60 39 

GV 32S 1.1/4" 32 59 PS 1.1/4" 31 117 75 49 

GV 40S 1.1/2" 40 63 PS 1.1/2" 36 123 75 54 

GV 50S 2" 50 67 PS 2" 46 149 80 67 

GV 65S 2.1/4" 65 88 PS 2.1/2" 61 207 110 83 

GV 80S 3" 80 100 PS 3" 76 230 100 99 

GV 100S 4" 100 113 PS 4" 91 276 145 124 

Tiêu chuẩn chung 

- Hàm lượng nguyên liệu : đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.  
- Áp suất kiểm tra danh định : 200 PSI ( PN 16).  
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng : ISO 9001:2000, tiêu chuẩn Anh quốc B.S Standard 5154 và tiêu chuẩn công 
nghiệp Thái Lan TIS. 
- Xuất xứ : sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – THAI ( Thái Lan). 
- Trên thân van có đúc nổi nhãn hiệu SANWA, kích cỡ và cấp áp lực của van. 

- Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu hàng hoá số: 31063 theo Quyết định số 3457/QĐ-SHTT cấp ngày 26/03/2007 của Cục Sở hữu công nghiệp Việt 

Nam. 
- Sản phẩm được sản xuất theo trên dây chuyền công nghệ mới nhất của châu Âu theo phương pháp rèn nóng. 
- Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trước xuất xưởng để đảm bảo hoàn toàn không bị rò rỉ nước trong suốt 
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quá trình sử dụng. 
- Tất cả các sản phẩm Van SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng. 

Van cửa SANWA GV 

- Kiểu van ren gồm hai đường ren trong theo tiêu chuẩn ISO 228-1.  

- Tay quay hình hoa thị làm từ hợp kim thép mềm và được sơn phủ epoxy màu xanh. 
- Bề mặt bên ngoài nhẵn, sạch sẽ ( độ bóng đạt Rz80), bề mặt bên trong van độ bóng Rz40. 

B¶n vÏ vµ th«ng sè kü thuËt van bi tay bím SANWA Th¸i Lan 

Kích thước 

Model Size (inch) DN (mm) A B C E F 

BV 15 BF 1/2" 14 45 49.5 94 PS 1/2" 25 

BV 20 BF 3/4" 19 54 53 94 PS 3/4" 31 

Tiêu chuẩn chung 

- Hàm lượng nguyên liệu : đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.  
- Áp suất kiểm tra danh định : 200 PSI ( PN 16).  
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng : ISO 9001:2000, tiêu chuẩn Anh quốc B.S Standard 5154 và tiêu chuẩn công 
nghiệp Thái Lan TIS. 
- Xuất xứ : sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – THAI ( Thái Lan). 
- Trên thân van có đúc nổi nhãn hiệu SANWA, kích cỡ và cấp áp lực của van. 
- Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu hàng hoá số: 31063 theo Quyết định số 3457/QĐ-SHTT cấp ngày 26/03/2007 của Cục Sở hữu công nghiệp Việt 
Nam. 
- Sản phẩm được sản xuất theo trên dây chuyền công nghệ mới nhất của châu Âu theo phương pháp rèn nóng. 
- Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trước xuất xưởng để đảm bảo hoàn toàn không bị rò rỉ nước trong suốt 
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quá trình sử dụng. 
- Tất cả các sản phẩm Van SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng. 

Van bi tay bướm SANWA BF 

- Thân van và bi điều khiển luồng nước được làm từ hợp kim đồng và mạ crôm, bi cầu đồng tâm với thân ở ngõ vào 

và ngõ ra của van. 
- Tay vặn kiểu cánh bướm bằng nhựa tổng hợp ABS được giữ chặt vào van bằng vít và sơn phủ Epoxy màu đỏ phù 
hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. 
- Hai vòng giăng làm kín ôm xung quanh bi cầu điều khiển luồng nước làm bằng vật liệu Teflon thay thế cho cao su 

thường nhằm tránh hiện tượng rò rỉ và giúp việc vận hành van được dễ dàng hơn 

B¶n vÏ vµ th«ng sè kü thuËt van bi tay dµi SANWA Th¸i Lan 

Kích thước 

Model Size (inch) DN (mm) A B C E F 

BV 15 FB 1/2" 14 45 49.5 94 PS 1/2" 25 

BV 20 FB 3/4" 19 54 53 94 PS 3/4" 31 

BV 25 FB 1" 24 60.5 57 94 PS 1" 37 

BV 32 FB 1.1/4" 30 78.5 65 131 PS 1.1/4 46 

BV 40 FB 1.1/2" 36 92 73 129.5 PS 1.1/2" 54 

BV 50 FB 2" 49 100.5 80.5 129.5 PS 2" 66 

Tiêu chuẩn chung 

- Hàm lượng nguyên liệu : đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.  
- Áp suất kiểm tra danh định : 200 PSI ( PN 16).  
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng : ISO 9001:2000, tiêu chuẩn Anh quốc B.S Standard 5154 và tiêu chuẩn công 
nghiệp Thái Lan TIS. 
- Xuất xứ : sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – THAI ( Thái Lan). 
- Trên thân van có đúc nổi nhãn hiệu SANWA, kích cỡ và cấp áp lực của van. 
- Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
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hiệu hàng hoá số: 31063 theo Quyết định số 3457/QĐ-SHTT cấp ngày 26/03/2007 của Cục Sở hữu công nghiệp Việt 

Nam. 
- Sản phẩm được sản xuất theo trên dây chuyền công nghệ mới nhất của châu Âu theo phương pháp rèn nóng. 
- Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trước xuất xưởng để đảm bảo hoàn toàn không bị rò rỉ nước trong suốt 
quá trình sử dụng. 
- Tất cả các sản phẩm Van SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng. 
 

Van bi tay dài SANWA FB 

- Thân van và bi điều khiển luồng nước được làm từ hợp kim đồng và mạ crôm, bi cầu đồng tâm với thân ở ngõ vào 

và ngõ ra của van. 
- Tay vặn kiểu tay dài làm bằng hợp kim nhôm được giữ chặt vào van bằng vít và sơn phủ Epoxy màu đỏ nên không 
bị han rỉ trong suốt quá trình sử dụng. 
- Hai vòng giăng làm kín ôm xung quanh bi cầu điều khiển luồng nước làm bằng vật liệu Teflon thay thế cho cao su 

thường nhằm tránh hiện tượng rò rỉ và giúp việc vận hành van được dễ dàng hơn.  
 

Van 1 chiÒu l¸ lËt SANWA Th¸i Lan 

 
 

Kích thước 

Model Size (inch) DN (mm) A B C D E 

CV 15 1/2" 15 54 13 PS 1/2" 40.5 26 

CV 20 3/4" 20 58 19 PS 3/4" 41.5 32 

CV 25 1" 25 69 24 PS 1" 46 40 

CV 32 1.1/4" 32 81 30 PS 1.1/4" 51 48 

CV 40 1.1/2" 40 88.5 36 PS 1.1/2" 56 57 

CV 50 2" 50 110 16 PS 2" 66.5 68 

 

Tiêu chuẩn chung 

- Hàm lượng nguyên liệu : đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.  
- Áp suất kiểm tra danh định : 200 PSI ( PN 16).  
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng : ISO 9001:2000, tiêu chuẩn Anh quốc B.S Standard 5154 và tiêu chuẩn công 
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nghiệp Thái Lan TIS. 
- Xuất xứ : sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – THAI ( Thái Lan). 
- Trên thân van có kích cỡ và cấp áp lực của van. 
- Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu hàng hoá số: 31063 theo Quyết định số 3457/QĐ-SHTT cấp ngày 26/03/2007 của Cục Sở hữu công nghiệp Việt 

Nam. 
- Sản phẩm được sản xuất theo trên dây chuyền công nghệ mới nhất của châu Âu theo phương pháp rèn nóng. 
- Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trước xuất xưởng để đảm bảo hoàn toàn không bị rò rỉ nước trong suốt 
quá trình sử dụng. 
- Tất cả các sản phẩm Van SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng. 
 

Van một chiều SANWA CV 

- Kiểu van ren, cánh lật gồm hai đường ren trong theo tiêu chuẩn ISO228-1.  

- Van được chế tạo bằng đồng đỏ với hàm lượng đồng trên 85%. 
 

Van bi nhá FF SANWA Th¸i Lan 

 
Kích thước 

Model Size (inch) DN (mm) A B C D E F 

BV 15 FF 1/2" 15 50 PS 1/2" 30 10 25 25 

 

Tiêu chuẩn chung 

- Hàm lượng nguyên liệu : đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.  
- Áp suất kiểm tra danh định : 200 PSI ( PN 16).  
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng : ISO 9001:2000, tiêu chuẩn Anh quốc B.S Standard 5154 và tiêu chuẩn công 
nghiệp Thái Lan TIS. 

- Xuất xứ : sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – THAI ( Thái Lan). 
- Trên thân van có đúc nổi nhãn hiệu SANWA, kích cỡ và cấp áp lực của van. 
- Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu hàng hoá số: 31063 theo Quyết định số 3457/QĐ-SHTT cấp ngày 26/03/2007 của Cục Sở hữu công nghiệp Việt 

Nam. 
- Sản phẩm được sản xuất theo trên dây chuyền công nghệ mới nhất của châu Âu theo phương pháp rèn nóng. 
- Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trước xuất xưởng để đảm bảo hoàn toàn không bị rò rỉ nước trong suốt 
quá trình sử dụng. 
- Tất cả các sản phẩm Van SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng. 
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Van bi nhỏ SANWA FF 

- Thân van và bi điều khiển luồng nước được làm từ hợp kim đồng và mạ crôm, bi cầu đồng tâm với thân ở ngõ vào 
và ngõ ra của van. Hai đầu ren trong của theo tiêu chuẩn ISO 228-1. 
- Tay vặn ngắn làm bằng hợp kim nhôm được giữ chặt vào van bằng vít và sơn phủ Epoxy nên không bị han rỉ trong 
suốt quá trình sử dụng. 

- Hai vòng giăng làm kín ôm xung quanh bi cầu điều khiển luồng nước làm bằng vật liệu Teflon thay thế cho cao su 
thường nhằm tránh hiện tượng rò rỉ và giúp việc vận hành van được dễ dàng hơn 
 
Van bi nhỏ SANWA Thái Lan 

 

 

 

Kích thước 

Model Size (inch) DN (mm) A B1 B2 C D E F 

BV 15 MF 1/2" 15 50 PS 1/2" PS 1/2" 30 10 25 25 

 

Tiêu chuẩn chung 

- Hàm lượng nguyên liệu : đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.  
- Áp suất kiểm tra danh định : 200 PSI ( PN 16).  
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng : ISO 9001:2000, tiêu chuẩn Anh quốc B.S Standard 5154 và tiêu chuẩn công 
nghiệp Thái Lan TIS. 
- Xuất xứ : sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – THAI ( Thái Lan). 
- Trên thân van có đúc nổi nhãn hiệu SANWA, kích cỡ và cấp áp lực của van. 

- Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu hàng hoá số: 31063 theo Quyết định số 3457/QĐ-SHTT cấp ngày 26/03/2007 của Cục Sở hữu công nghiệp Việt 

Nam. 
- Sản phẩm được sản xuất theo trên dây chuyền công nghệ mới nhất của châu Âu theo phương pháp rèn nóng. 

- Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trước xuất xưởng để đảm bảo hoàn toàn không bị rò rỉ nước trong suốt 
quá trình sử dụng. 
- Tất cả các sản phẩm Van SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng. 
 

Van bi nhỏ SANWA MF 

 - Thân van và bi điều khiển luồng nước được làm từ hợp kim đồng và mạ crôm, bi cầu đồng tâm với thân ở ngõ vào 

và ngõ ra của van. Hai đầu ren của van gồm 1 đầu ren ngoài và 1 đầu ren trong theo tiêu chuẩn ISO 228-1. 
- Tay vặn ngắn làm bằng hợp kim nhôm được giữ chặt vào van bằng vít và sơn phủ Epoxy nên không bị han rỉ trong 
suốt quá trình sử dụng. 
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- Hai vòng giăng làm kín ôm xung quanh bi cầu điều khiển luồng nước làm bằng vật liệu Teflon thay thế cho cao su 
thường nhằm tránh hiện tượng rò rỉ và giúp việc vận hành van được dễ dàng hơn.  
 
Vßi ®Çu dµi ( vßi m¸y giÆt) SANWA Th¸i Lan 

 
 
 
 
Kích thước 

Model Size (inch) A B C D E 

CKT 15  1/2" 12 93 82 15 PT 1/2" 

CKT 20  3/4" 16 96.5 82 19 PT 3/4" 

 

Tiêu chuẩn chung 

- Hàm lượng nguyên liệu : đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.  
- Áp suất kiểm tra danh định : 200 PSI ( PN 16).  
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng : ISO 9001:2000, tiêu chuẩn Anh quốc B.S Standard 5154 và tiêu chuẩn công 

nghiệp Thái Lan TIS. 
- Xuất xứ : sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – THAI ( Thái Lan). 
- Trên tay vặn có dập chìm chữ SANWA và thân vòi có kích cỡ và cấp áp lực của vòi. 
- Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu hàng hoá số: 31063 theo Quyết định số 3457/QĐ-SHTT cấp ngày 26/03/2007 của Cục Sở hữu công nghiệp Việt 
Nam. 
- Sản phẩm được sản xuất theo trên dây chuyền công nghệ mới nhất của châu Âu theo phương pháp rèn nóng. 
- Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trước xuất xưởng để đảm bảo hoàn toàn không bị rò rỉ nước trong suốt 

quá trình sử dụng. 
- Tất cả các sản phẩm Vòi SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng. 

 

Vòi đầu dài SANWA CKT 

- Vòi và bi điều khiển nguồn nước được chế tạo bằng đồng, mạ crôm. Hai vòng tự ôm bi cầu làm bằng vật liệu nhựa 
Teflon. 
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- Tay vặn dài thuận tiện cho việc đóng mở làm bằng hợp kim nhôm và được giữ chặt vào vòi bằng vít, được sơn phủ 
Epoxy màu nên không bị han rỉ trong suốt quá trình sử dụng. 
- Đầu nối giữa vòi với đường ống nước kiểu ren ngoài. Đầu vòi cấp nước ra sử dụng có bộ phận chia nước bằng vật 
liệu Teflon và bộ phận lắp vào máy giặt. 
 
Model: Vòi bi màu SANWA – CK (1/2”) 

 

 
 

Kích thước 

Tiêu chuẩn chung 

- Hàm lượng nguyên liệu : đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.  
- Áp suất kiểm tra danh định : 200 PSI ( PN 16).  
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng : ISO 9001:2000, tiêu chuẩn Anh quốc B.S Standard 5154 và tiêu chuẩn công 
nghiệp Thái Lan TIS. 

- Xuất xứ : sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – THAI ( Thái Lan). 
- Trên tay vặn có dập chìm chữ SANWA và thân vòi có kích cỡ và cấp áp lực của vòi. 
- Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu hàng hoá số: 31063 theo Quyết định số 3457/QĐ-SHTT cấp ngày 26/03/2007 của Cục Sở hữu công nghiệp Việt 

Nam. 
- Sản phẩm được sản xuất theo trên dây chuyền công nghệ mới nhất của châu Âu theo phương pháp rèn nóng. 
- Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trước xuất xưởng để đảm bảo hoàn toàn không bị rò rỉ nước trong suốt 

Model Size (inch) A B C D E 

CKT 15 FP 1/2" 15 69 40 78 PT 1/2" 

CKT 15 FB 1/2" 15 69 40 78 PT 1/2" 

CKT 15 FV 1/2" 15 69 40 78 PT 1/2" 

CKT 15 FY 1/2" 15 69 40 78 PT 1/2" 

CKT 15 FG 1/2" 15 69 40 78 PT 1/2" 
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quá trình sử dụng. 
- Tất cả các sản phẩm Vòi SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng. 
 

Vòi bi màu SANWA CKT 

- Vòi và bi điều khiển nguồn nước được chế tạo bằng đồng, mạ crôm. Hai vòng tự ôm bi cầu làm bằng vật liệu nhựa 

Teflon. 
- Tay vặn dài thuận tiện cho việc đóng mở làm bằng hợp kim nhôm và được giữ chặt vào vòi bằng vít, được sơn phủ 
Epoxy màu ( xanh, đỏ, tím, vàng ) nên không bị han rỉ trong suốt quá trình sử dụng. 
- Đầu nối giữa vòi với đường ống nước kiểu ren ngoài. Đầu vòi cấp nước ra sử dụng có bộ phận chia nước bằng vật 

liệu Teflon. 
 


