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AN TOÀN VÀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG SẠCH 
BÊN TRONG MỘT 
SẢN PHẨM

Các vật liệu dạng bột khi xả thường hay gây bụi, gây thất Các vật liệu dạng bột khi xả thường hay gây bụi, gây thất 
thoát và thận chí có thể gây cháy nổ. Rủi ro như vậy có ảnh thoát và thận chí có thể gây cháy nổ. Rủi ro như vậy có ảnh 
hưởng tiêu cực đến sức khỏe,  môi trường làm việc cũng hưởng tiêu cực đến sức khỏe,  môi trường làm việc cũng 
như hiệu quả kinh tế của công ty. như hiệu quả kinh tế của công ty. 

Cimbria Moduflex nghiên cứu, sản xuất và đưa ra thị trường Cimbria Moduflex nghiên cứu, sản xuất và đưa ra thị trường 
các giải pháp xả không gây bụi bởi các bột liệu.các giải pháp xả không gây bụi bởi các bột liệu.

Chúng tôi đã triển khai lĩnh vực này từ năm 1977 và đã Chúng tôi đã triển khai lĩnh vực này từ năm 1977 và đã 
cung cấp trên 12500 hệ thống xả bột liệu trên toàn thế giới. cung cấp trên 12500 hệ thống xả bột liệu trên toàn thế giới. 
Moduflex là tích tụ kinh nghiệm nền tảng vững chắc của Moduflex là tích tụ kinh nghiệm nền tảng vững chắc của 
doanh nghiệp và mang lại lợi ích bền vững cho khách hàng doanh nghiệp và mang lại lợi ích bền vững cho khách hàng 
đã đầu tư thiết bị xả vật liệu rời trên toàn thế giới.đã đầu tư thiết bị xả vật liệu rời trên toàn thế giới.

CÁC GIẢI PHÁP 
MODUFLEX CÓ NGHĨ LÀ:
• Một nhà cung cấp nhiều kinh nghiệm với nhiều 

phương án đáp ứng

• Các module lắp ghép được tiêu chuẩn hóa và có 
sẵn trong kho

• Nhiều chủng loại sản phẩm

• Kết cấu khỏe, vững chắc và bảo dưỡng dễ dàng

• Thiết kế tiên tiến, công nghệ và hoạt động hoàn 
hảo

• Đầy đủ các tài liệu cho thiết bị bao gồm các giải 
pháp cần được ATEX thông qua.
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CÁC PHƯƠNG ÁN XẢ

CHỨC 
NĂNG

KIỂU
DÁNG

CÔNG
NGHỆ

ĐỘNG CƠ HỆ THỐNG NÂNG HẠ

ĐẦU VÀO

ỐNG XẢ MODULE GHÉP

DẪN HƯỚNG ỐNG DẪN THẮT PHỄU

ĐẦU XẢ

CẤU TRÚC LẮP GHÉP 
– ĐẶC TÍNH CỦA MỘT ỐNG XUẤT
Cấu trúc ghép modular là điểm nổi bật của một ống xuất Moduflex. 
Điều đó có nghĩa người sử dụng sẽ nhận được giải pháp thích 
hợp nhất cho mục đích sử dụng của mình, cũng như tính linh hoạt 
cao cho phép cải tạo nâng cấp và sủa chữa máng xuất trong thời 
gian ngắn nhất mà không ảnh hưởng tới quá trình xuất. Nhờ vậy 
các chi phí về bảo dưỡng cũng như chí phí vận hành sẽ giảm.

KIỂU DÁNG VÀ CHỨC NĂNG
Nhờ cấu trúc thiết kế chắc khỏe và năng động,các ống xuất của 
chúng tooihoatj động đạt hiệu quả cao nhất và là hệ thống xuất dễ 
vận hành và đáp ứng tốt nhất với các loại sản phẩm khác nhau. 
Ống máng xuất MODUFLEX được thiết kế về mặt công nghệ, 
chức năng vận hành, kiểu dáng phù hợp với nhu cầu và mục đích 
của người sử dụng, xong lại đáp ứng các đòi hỏi về thiết bị, ATEX 
… tốt nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

DỊCH VỤ TRỢ GIÚP KHÁCH HÀNG
Với chúng tôi việc khuyến cáo để khách hàng lựa chọn được đúng 
sản phẩm mình cần, đáp ứng cả mặt kỹ thuật và tài chính là điều 
quan trọng nhất khi làm việc với thiết bị Moduflex. Các khách hàng 
của chúng tôi tin tưởng tuyệt đối bởi sản phẩm của chúng tôi được 
kiểm tra và kiểm định nghiêm ngặt với đầy đủ các tài liệu cần thiết, 
chúng tôi luôn có các phụ tùng tiêu chuẩn sẵn trong kho để đáp 
ứng dịch vụ trợ giúp nhanh nhất cho khách hàng của chúng tôi.
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PHƯƠNG ÁN XẢ KÍN

• Trong hệ thống xả kín, đầu xả của ống xả được Kết nối trực 
tiếp với điểm mở trên bồn chứa

• Phần đầu của ống xuất sẽ kết nối khít với cửa nhập trên nắp 
bồn Để tránh gây bụi.

• Dòng bột liệu chảy tự do sẽ được kiểm soát độ mở bằng các  
Phễu thắt đáy (cone) trùm lên nhau để tránh phát sinh bụi.

• Một hệ thống hút khí phản lực dự phòng tạo áp suất âm là Cần 
thiết để khử hoàn toàn phát sinh bụi.

• Một cảm biến báo mức được lắp ở đầu ống xuất sẽ tự động 
ngắt dòng Chảy bột liệu khi bồn đã đầy. 

XẢ HỞ (KHÔNG CÓ BAO CHE)

• Đầu ra ống xả tiếp xúc trực tiếp với bề mặt đống vật liệu 
xả ra.

• Dòng vật liệu xả theo cột qua các ống dẫn liệu hình côn 
lồng với nhau.

• Hệ thống hút dự phòng tạo áp xuất âm để làm sạch bụi.

• Một cảm biến lắp ở đầu xả để điều khiển ống nâng lên tự 
động.

V UZAVRETOM SYSTÉME 
NAKLADANIA VÝPADOVÝ 
KUŽEĽ HUBICE DOSADNE NA  
PLNIACI OTVOR CISTERNY 
VỚI HỆ THỐNG XẢ KÍN, ĐẦU 
VÒI XẢ KẾT NỐI TRỰC TIẾP 
VỚI LỖ MỞ NHẬN LIỆU TRÊN 
BỒN CHỨA.

CÁC PHƯƠNG ÁN XUẤT (XẢ)

TIÊU PHÁT SINH 
BỤI. MỘT CẢM 
BIẾN BÁO ĐẦY 
LẮP Ở CỬA RA ĐỂ 
TỰ ĐỘNG ĐIỀU 
CHỈNH NÂNG HẠ 
ỐNG XUẤT.
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ĐẦU VÀO

KIỂU C + S
Đầu vào Moduflex cho kiểu C+ S là loại đầu vào tiêu chuẩn. Đường 
kính lỗ đầu vào là 150 mm, và có nhiều loại đường kính khác nhau 
có thể được cung cấp tùy thuộc vào công suất yêu cầu.Van đóng 
tự động cho áp suất âm và khí thừa sẽ được cấp đưới dạng phụ 
kiện cho kiểu đầu vào S.

KIỂU H
Đầu vào Moduflex cho kiểu H là loai tiêu chuẩn được trùm bằng 
một ống hình cone.. Ống đầu vào cho kiểu H dạng phễu để bảo 
đảm dòng chảy của bột liệu đạt hiệu qua cao và giảm thiểu phát 
sinh bụi của hệ thống hút.
Van đóng tự động cho áp suất âm và khí thừa sẽ được cấp dưới 
dạng phụ kiện cho kiểu đầu vào H.

KIỂU T
Đầu vào MODUFLEX kiểu T là một mặt bich đường kính 250 mm 
có các lỗ 12 x 12 mm.
Ống hút đầu vào đường kính 100 mm. Phần trên của ống xả co 
dãn được nối với phần đáy của đầu vào bằng một loại kẹp thao 
tác đơn giản, nhờ vậy từng đoạn của ống có thể được thay thế dễ 
dàng khi bị hỏng.

Tất cả các loại đầu vào cơ bản được thết kế gọn, khỏe. Các đầu 
vào có thể được sử dụng thép thông dụng, thép chống gỉ hoặc loại 
chống mài mòn. Ống xuất co dãn loại T250 là loại đươc cung câp 
với thép chống ăn mòn axits tiêu chuẩn AISI 316

Chức năng đóng khí âm 150 mm tự 
độngkhi ống xả ở vị trí cao nhất. Chưc 

năng đóng được cung cấp cùng với việc 
lựa chọn chủng loại bột liệu là phần còn 

lại của đầu vào. Toàn bộ các đầu vào 
đều khố vừa với mặt bích ngược tiêu 

chuẩn DN. Đầu vào có thể được cấp bộ 
chuyển đổi để có thể kết nối với những 

kiểu thiết bị 

Các van khí giả  (false air) được sơn 
hoặc bằng thép chống gỉ cho tất cả các 

loại ống xuất. Các van  khí giả  được 
cung cấp cùng bộ phận ống để có the kết 

nối với ống của hệ thông hút.
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KIỂU F
Phần vào của Moduflex kiểu F là loại tự chứa hoàn toàn, không 
phụ thuộc vào lọc bụi bên ngoài. Đầu vào được cung cấp cùng hệ 
thống lọc bụi tích hợp có 9 túi. Đầu vào có quạt riêng được điều 
chỉnh bằng van đóng mở và bình áp lực để bảo đảm lọc bụi luôn 
sạch trong quá trình xả liệu.

KIỂU D
Đầu vào của Moduflex kiểu D có các đặc tính tương tự như kiểu F, 
xong đầu vào được gắn lọc bụi tích hợp có 9 hộp lọc. Các module 
lọc này cấn khoảng không nhất định để lắp cho vừa và diện tích 
lọc cũng lớn hơn là các túi lọc.

LỌC BỤI TÍCH HỢP

Đầu vào của lọc bụi chọ kiểu F300 là loại tự thu, thiết kế rất gọn nhẹ. Vì vậy loại đầu 
xuất này chỉ cần một khoảng không lắp đặt rất nhỏ. Cac  túi lọc bụi được lắp ở đỉnh và 
đáy phần lọc lấy khí vào, và có nhiều loại khác nhau đáp ứng cho nhiều loại sản phẩm 
và mục đích sử dụng khác nhau.

Các hộp chứa được lắp ở đỉnh đầu vào của lọc, và như vậy rất dễ bảo dưỡng, thay thế 
hay làm sạch. Tất cả các đầu vào khít với mặt bích ngược DN tiêu chuẩn. Đầu vào có 
thể được cấp thêm bbooj chuyển đổi để kết nối với những loại mặt bích khác.

KIỂU K & N
Kiểu K & N được lắp bộ phận lọc bụi ở phía bên. Kết cấu này cho 
phép thay thế bộ phận lọc và các van điện từ dễ dàng. Thêm vào 
đó diện tích lọc cũng lớn hơn kiểu F & D.

Diện tích lọc tiêu chuẩn là 9 m2, 14 m2 và 18 m2, xong loại này có thể được cấp với các 
lọc bụi cỡ khác như phương án lựa chọn.
Khay lọc được lắp trên đỉnh của bộ phận lọc và hết sức thuận tiện cho việc bảo dưỡng, 
thay thế, đấu nối hay làm sạch.
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CÁC LOẠI ỐNG

Kiểu ống tiêu chuẩn cho ống xuất Moduflex là loại ống PVC có lớp 
lót polyamide với thiết kế PA700, màu vàng. Kiểu ống này thích 
ứng với nhiều loại sản phẩm với điều kiện nhiệt độ không vượt 
quá 70 0C.

Modul bielej farby má rovnaké vlastnosti ako štandardný modul, 
ale “bezfarebnosť” bielej verzie môže byť pre niektoré výrobky 
vhodnejšia. Moduly inej farby sú k dispozícii na želanie. 

Cho công nghiệp thực phẩm, loại ống PVC lót polyester màu xám 
nhẹ hay được dùng. Vật liệu sử dụng được đáp ứng tiêu chuẩn 
cho nước uống Và do vậy loại ống này có thể dùng an toàn cho tất 
cả các Loại thực phẩm với điều kiện nhiệt độ không vượt 70 0C. 
Loại ống này bền vững với tia UV, ánh sáng đỏ và nấm mốc. 

Dành cho một số lĩnh vực đòi hỏi như nhiêt đô, hoặc thành phần 
hóa chất của sản phẩm - Ống xám đậm Teflon lót sợi thủy tinh 
được sử dụng. Loại ống này nhiệt độ làm việc lên tới 260 0C và 
bền vững với hầu hết các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài.

Ống NPG là loại cao su đen chloropene với lớp lót là polyamide 
bền vững với rất nhiều loại hóa chất, chống mài mòn tốt và chống 
lại rất tốt ảnh hưởng của tia tử ngoại. Ống NPG có nhiệt độ làm 
việc tới 130 0C.

Sử dụng cho các loại sản phẩm có thể gây nổ do bụi như các loại 
hạt và đường. Chính vì lẽ đó loại ống này phải là loại chống tĩnh 
điện và các dải chống tĩnh điện được sử dụng. Các dải này được 
nối với các vòng kim loại gắn bên trong bảo đảm không có hiện 
tượng phát tia lửa điện khi có hiện tượng tĩnh điện xảy ra.

Trong điều kiện nhiệt độ làm việc thật thấp, một loại vật liệu đặc 
biệt được phát triển cho loại ống màu xanh lá cây. Vật liệu này là 
Vinyplan Artic với vật liệu cơ bản là polyester có lớp láng PVC/PU. 
Kiểu Z làm việc ở nhiệt độ từ - 60 0C đến + 70 0C. Thêm vào đó 
đây là loại vật liệu chống tĩnh điện theo tiêu chuẩn.

Vật liệu của loại ống đỏ là Valmex Corotex 250, một loại polyester 
màu đỏ gỉ sắt và sợi thủy tinh được phủ cao su silicone hai bên. 
Kiểu ông R làm việc liên tục ở nhiệt độ từ - 40 0C đến 150 0C và 
có thể làm việc trong khoảng thời gian ngắn ở nhiệt độ 220 0C. 

KIỂU Y KIỂU W

KIỂU G

KIỂU B KIỂU R

KIỂU Y VỚI CÁC DẢI CHỐNG TĨNH ĐIỆN KIỂU Z

KIỂU M
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VÒNG TĂNG CƯỜNG KIỂU O
Vòng tăng cường bên trong là loại tiêu chuẩn bên trong kiểu 
C300, xong cũng có thể được cấp cho tất cả các kiểu ống xuất. 
Vòng tăng cường bảo đảm độ an toàn của các vị trí nối ống trong 
trường hợp ống dẫn hướng hình cone không cần thiết hoặc không 
được sử dụng. Vòng tăng cường đặc biệt được sử dụng cho các 
sản phẩm ít gây bụi hoặc không gây bụi howacj cho các sản phẩm 
có khả năng bám dính gây tắc bên trong thành ống dẫn hướng. 
Vòng tăng cường có thể là thép thường hoặc thép không gỉ.

ỐNG CONE ULTRAMIDE KIỂU U
Moduflex là nhà sản xuất duy nhất cung cấp ống dẫn vật liệu bằng 
Nylon. Ống dẫn hình cone được làm bằng loại polyamide tỷ trọng 
cao và được đúc với độ dầy thành 6mm. Nhờ vậy loại ống này rất 
nhẹ xong lại rất phù hợp với nhiều loại sản phẩm có độ mài mòn 
tương đối thấp hoặc trong trường hợp cần sử dụng loại ống xuất 
có tổng trọng lượng thấp. Ống cone ultramide có thể sử dụng cho 
tất cả các loại ống xuất thuộc dòng serie 300.

ỐNG THẮT ĐÁY CONE THÉP KIỂU J
Đây là loại loại ống thép dẫn liệu tiêu chuẩn có thể được cấp cho 
tất cả các loại ống xuất cũng như các bộ phận bên ngoài tiếp xúc 
với vật liệu đòi hỏi phải làm làm bằng thép không gỉ như khi xuất 
thực phẩm. Ống thép cone kiểu này được chế theo tiêu chuẩn  với 
độ dầy 2mm bằng cả thép thường và thép không gỉ, xong cũng có 
thể cấp loại dầy 4 mm và cũng có thể là loại 4mm bằng vật liệu 
cứng chống mài mòn Hardox 400.

ỐNG HÌNH CONE PHỦ NGOÀI KIỂU L
Ống dẫn bằng thép hình cone phủ ngoai thường được cấp như 
loại ống tiêu chuẩn cho các loại vật liệu phát sinh nhiều bụi hoặc 
phân ly sản phẩm dùng khí thổi. Độ dầy thành thép là 2mm với cả 
thép thường và thép không gỉ., xong cũng có thể cấp loại thép dầy 
4 mm hoặc 4 mm bằng thép chông mài mon Hardox 400.

Các giải pháp đầu xuất của Moduflex đều có thể được cung cấp 
bằng các loai kiểu ống dẫn cone khác nhau phù hợp với từng loại 
sản phẩm như bột, clinker , các loại hạt để bảo đảm sản phẩm 
được luân chuyển tốt trong ống xuất. các ống dẫn có vòng đệm và 
từng đoạn ống được ghép với nhau bằng đai thắt nối  bên ngoài. 
Nhờ đó khi một bộ đoạn nào đó bị hỏng hoặc bị mòn ta có thể dễ 
dàng thay mà không cần phải thao hay thay toàn bộ ống. các ống 
cone có thể dùng cho nhiều chủng loại ông xuất khác nhau.

ỐNG DẪN HƯỚNG THẮT ĐÁY (HÌNH CONE)
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 ĐẦU RA

KIỂU CƠ BẢN TB
Đầu xuất được cung cấp với 3 cánh tay 
dễ tháo lắp cố định, dây nâng hạ nối với 
các cánh tay này bằng khóa dây. Đầu ra 
ngoài ra được gắn 3 tay cầm cố định đặt 
lệch nhau 120 o

KIỂU TIÊU CHUẨN TS
Đầu xuất được ghép với khớp nối đầu 
xuất. 3 khung dây được lắp sử dụng cho 
dây nâng hạ ống. hai tay cầm rời được 
cấp cùng.

LOẠI LÀM VIỆC NẶNG TH
Đầu xuất được lắp ống thắt đáy hình 
cone bên trong để tạo hiệu ứng phân 
ly tốt nhất và khí thổi. cũng như được 
cấp ốc căng chỉnh cho dây nâng hạ và 
2 điểm bám. Hai tay cầm tháo rời được 
cấp cùng.

ĐẦU XUẤT CHO BỒN CHỨA
KIỂU TIÊU CHUẨN FS
Đầu xuất được cấp cùng rèm chắn bụi 
và bộ phận bảo vệ được lắp cảm biến 
báo mức. Lồng bảo vệ có thể là thép 
thuwownghf hoặc thép không gỉ.

LOẠI LÀM VIỆC NẶNG FH
Đầu xuất được lắp loại rèm khỏe và dài 
hơn so với kiểu đầu xuất tiêu chuẩn, 
lồng bảo vệ cũng lớn hơn để có thể lắp 
được 2 cảm biến báo mức.

ĐẦU XUẤT PHẲNG 

KIỂU MS TIÊU CHUẨN
Đầu xuất này là kết hộp giữa đầu xuất 
cho bồn chứa và đầu xuất phẳng, và 
chính vì lẽ đó được trang bị cả ống xuất 
hình cone và rèm che bụi. Khi xuất vật 
liệu lên sàn xe chở rèm chống bụi sẽ 
được hạ xuống.

Trong trường hợp xuất cho xe bồn kín 
rèm chống bụi được nâng lên và gắn vào 
2 móc cố định. Ống xuất hình cone có 
thiết kế tương tự như ống xuất cho xe 
bồn kín. Chức năng nâng hạ bằng điện 
cho rèm che cũng có thể được cấp kèm 
như phương án lựa chọn.

LOẠI DÀNH CHO 
MÔI TRƯỜNG 
KHẮC NGHIỆT MH
Loại đầu xuất này kết hợp cả đầu xuất 
cho bồn kín và đầu xuất phẳng gồm ống 
xuất hình cone và rèm chắn bụi. Rèm 
chắn bụi của loại đầu xuất này dầy và dài 
hơn loại đầu xuất đa năng tiêu chuẩn.

Khi xuất cho xe bồn, rèm chắn sẽ được 
nâng lên và cố định qua các chốt của 
2 tay nâng. Đầu xuất hình côn (cone) 
thiết kế tương tự như loại cho bồn chứa. 
Heeh thống nâng hạ rèm che bằng điện 
có thể được cấp như phương án lựa 
chọn.

ĐẦU XUẤT ĐA NĂNG

KIỂU XUẤT PHẲNG FS
Đầu xuất được ghép với tấm xuất và có 
rèm chắn bụi cũng như khung bảo vệ có 
gắn cảm biến.

ỐNG XUẤT ĐA 
NĂNG KIỂU MS
Đầu ra là kết hợp của bồn chứa và đầu 
xuất sàn phẳng, được trang bị ống côn 
xuất và rèm chắn bụi. Khi xuất cho xe 
tải sàn phẳng, trềm chắn bụi sẽ được 
hạ xuống.

ĐẦU XUẤT CHO 
BỒN KÍN TS
Đầu xuất được gắn với tấm đầu ra. Ba 
dây nâng hạ được gắn với tấm này, 
còng mặt bích ống hút và ốc chỉnh cảm 
biến mức.

ỐNG XUẤT CÓ THỂ KÉO DÀI

BĂNG TẢI CAO SU
Tùy theo lựa chọn, đầu xuất T có thể 
được cấp thêm  loai Remaline dầy 6mm 
hoặc 10 mm , là loại cao su được phép 
dùng cho thực phẩm. 

LỰA CHỌN
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VÍ DỤ MỘT SỐ CÁC
SẢN PHẨM XUẤT

• CÁC LOẠI QUẶNG

• THAN

• XI MĂNG,

• CLINKER

• XỈ LÒ CAO

• RƠM RẠ 

• ĐƯỜNG

• BỘT MÌ

• CÁC LOẠI HẠT

• THỨC ĂN GIA SÚC

• PHÂN BÓN

• GỖ DĂM

• CÁC LOẠI BỘT

TRỐNG TỜI VÀ CÔNG TẮC GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH

Động cơ được lắp 3 trống tời khỏe và 
chắc theo tiêu chuẩn được lắp các vòng 
bị chất lượng cao. 3 dây nana bảo đảm 
cho việc nana hạ cân bằng tuyệt đối. 
Chức năng căng/nhả dây là chức năng 
tiêu chuẩn cung cấp cho tất cả các loạI 
ông xuất.

KHUNG ĐỘNG CƠ

Toàn bộ khung đỡ động cơ được thiết kế 
chắc, khỏe và được bao kín bằng thép 
hoặc nhựa ABS để bảo vệ chắ chắn các 
bộ phận cơ khí và điện. Cùng lúc đó chỉ 
tháo 4 ốc là có thể dễ dàng tiếp cần toàn 
bộ tời động cơ từ phía dưới lên hay từ trên 
xuống.

Tời nâng động cơ được cấp cùng động cơ 
bánh răng. Động cơ có thể được cấp cùng 
bảng điều khiển với đầy đủ chức năng tích 
hợp hoặc với hộp giao tiếp. Hộp điều khiển 
hoặc hộp giao diện được lắp trên khung 
trượt cho phép bắng răng điều khiển hạ 
xuống để có thể vào một cách dễ dàng

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ VÀ HỘP SỐ.

CÁC LOẠI
QUẶNG

THAN

XI MĂNG,
CLINKER

XỈ LÒ CAO

RƠM RẠ

ĐƯỜNG

BỘT MÌ

CÁC LOẠI
HẠT

THỨC ĂN
GIA SÚC

PHÂN BÓN

GỖ DĂM

CÁC LOẠI
BỘT
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PHỤ KIỆN

BỘ ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ

BỘ ĐÓNG ÔNG

BỘ NẠP ỐNG

BỘ ĐIỀU 
KHIỂN ỐNG

CẢM BIẾN CHỈ SỐ 
RUNG FLEXVIB

MỘT BỘ PHỤ KIỆN ĐẦY ĐỦ VÀ 
HOÀN CHỈNH ĐẢM BẢO ỐNG XUẤT 

MODUFLEX CÓ THỂ ĐÁP ỨNG CHÍNH 
XÁC VÀ HOÀN CHỈNH TOÀN BỘ CÁC 

YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG. 
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