Phụ kiện cửa

JFL-010S

BLJ-001T

JSL-010S

BLJA-003T

Bản lề sàn S-80
Chiều rộng cánh
Trọng lượng cánh
Góc mở tối đa
Kiểu mở

: ≤ 800mm
: ≤ 80kg
: 130°
: Giữ cánh mở

Bản lề sàn S-100
Chiều rộng cánh
Trọng lượng cánh
Góc mở tối đa
Kiểu mở

: ≤ 1100mm
: ≤ 100kg
: 130°
: Giữ cánh mở

Bản lề sàn S-150
Chiều rộng cánh
Trọng lượng cánh
Góc mở tối đa
Kiểu mở

: ≤ 1200mm
: ≤ 150kg
: 130°
: Giữ cánh mở

Bản lề sàn S-250
Chiều rộng cánh
Trọng lượng cánh
Góc mở tối đa
Kiểu mở

: ≤ 1250mm
: ≤ 250kg
: 130°
: Giữ cánh mở

CỬA TỰ ĐỘNG & PHỤ KIỆN CỬA
Giải pháp kiểm soát hoàn hảo khởi nguồn từ Panasonic

Tay đẩy hơi lắp nổi CM-1000H
Chiều rộng cánh : ≤ 1000mm
Trọng lượng cánh : ≤ 70kg
Góc mở tối đa
: 180°
Kiểu mở
: Không giữ cánh mở

HY-3043B

HY-Z305B

Tay đẩy hơi lắp nổi CM-1000HYS
Chiều rộng cánh : ≤ 1000mm
Trọng lượng cánh : ≤ 70kg
Góc mở tối đa
: 180°
Kiểu mở
: Giữ cánh mở
Tay đẩy hơi lắp nổi CM-1100F
Chiều rộng cánh : ≤ 1100mm
Trọng lượng cánh : ≤ 80kg
Góc mở tối đa
: 180°
Kiểu mở
: Không giữ cánh mở

MD-003B

MX-004B

Tay đẩy hơi lắp nổi CM-1100FS
Chiều rộng cánh : ≤ 1100mm
Trọng lượng cánh : ≤ 80kg
Góc mở tối đa
: 180°
Kiểu mở
: Giữ cánh mở
Tay đẩy hơi lắp âm CY-950
Chiều rộng cánh : ≤ 950mm
Trọng lượng cánh : ≤ 60kg
Góc mở tối đa
: 120°
Kiểu mở
: Giữ cánh mở

AC-003B

FCQ-001B

FDK-001X

ZS-002B

AUTOMATIC DOOR & HARDWARE
The perfect access solution originates from Panasonic

Tay đẩy hơi lắp âm CY-1250T
Chiều rộng cánh : ≤ 1250mm
Trọng lượng cánh : ≤ 100kg
Góc mở tối đa
: 120°
Kiểu mở
: Giữ cánh mở

Khóa điện tử PEM5110
Mở cửa bằng mật mã và thẻ cảm ứng
Chuông báo động 80dB khi bị phá hoại
Mật mã mở cửa : 5~19 ký tự
Thẻ mở cửa
: 45 thẻ cảm ứng
Chiều dày cánh : 35~60mm
Vật liệu
: AL, ZN, ABS
Nguồn điện
: 4 Pin AA 1.5V
Nguồn dự phòng : Pin 9V
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GIỚI THIỆU
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd được ông Konosuke Matsushita thành lập năm
1918, chuyên sản xuất các sản phẩm điện – điện tử và đã trở thành nhà sản xuất điện tử
lớn nhất Nhật Bản.
Năm 1955, ngoài sản phẩm điện tử, Matsushita đã mở rộng sản xuất sang nhiều lĩnh
vực khác như điện tử tiêu dùng, các thiết bị công nghiệp, xây dựng, gia dụng và mở rộng
mạng lưới bán hàng ra nước ngoài và nhãn hiệu Panasonic nổi tiếng khắp thế giới.
Năm 1970, Panasonic ra mắt sản phẩm cửa tự động tại Nhật Bản.
Năm 1981, cửa tự động Panasonic đứng top 3 tại thị trường Nhật Bản và bắt đầu tham
gia vào thị trường Trung Quốc.
Năm 1993, thành lập Panasonic Manufacturing (Beijing) Co., Ltd (Bắc Kinh - Trung
Quốc) chuyên sản xuất thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, thiết bị cửa tự động... trực tiếp
cung cấp cho thị trường Trung Quốc và xuất khẩu.
Năm 2003, phát triển hệ thống PSD chuyên dụng cho tàu điện ngầm và BRT.
Năm 2013, Công ty Đại Phong đã được Panasonic chọn là nhà phân phối chính thức
các sản phẩm cửa tự động và phụ kiện cửa tại thị trường Việt Nam.

Vietbuild Hà Nội 2013

Vietbuild Tp.HCM 2014

Vietbuild Đà Nẵng 2015

DỊCH VỤ TỪ AUTODOOR
CỬA TỰ ĐỘNG & PHỤ KIỆN CỬA
Giải pháp kiểm soát hoàn hảo khởi nguồn từ Panasonic
Cửa mở động / Automatic swing door

Phụ kiện cửa / Door hardware

TƯ VẤN HỖ TRỢ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
Cửa trượt tự động / Automatic sliding door
Ứng dụng sân bay, bệnh viện,
trung tâm thương mại, văn
phòng, ngân hàng, cửa hàng...
Apply for airports, hospitals
supermarkets, office, banks,
shop...

Ứng dụng phòng họp, văn phòng
cửa an ninh, cửa thoát hiểm,
bệnh viện...
Apply for meeting room, office
security door, emergency door...

Kiểm soát ra vào / Access control system

Ứng dụng tòa nhà thương mại ,
trung tâm mua sắm, cửa chính
tòa nhà, khách sạn, sân bay...
Apply for shopping centers,
buildings, hotels, airports ...

Cửa tự động xếp lớp / Telescopic door

Phụ kiện cửa kính / Glass hardware

Ứng dụng khu triển lãm, siêu thị
Showroom, bệnh viện, xưởng...
Apply for exhibition, hospitals,
supermarkets, showrooms,
factory ...

Ứng dụng phòng trưng bày sản
phẩm, khách sạn, tòa nhà,
trung tâm thương mại...
Apply for showroom, hotel
buildings, supermarkets...
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BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

Cửa tự động quay vòng / Revolving door

Ứng dụng cho phòng họp, văn
phòng cửa an ninh, căn hộ...
Apply for meeting room, office,
security door, aparment...

Cửa tự động cong / Curved automatic door

ĐÀO TẠO LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MIỄN PHÍ CHO NHÀ THẦU

Cửa tự động khẩn cấp / Emergency automatic door
Ứng dụng cửa khu công cộng,
nhà ga, trung tâm thương mại,
sân vận động, bệnh viện...
Apply for public places, airports,
supermarkets, banks, hospitals,
such as stations...

Cửa tự động kín khí / Air-tight door
Ứng dụng phòng mổ, cách ly,
xưởng điện tử, thực phẩm...
Apply for hermetic room, isolated
areas, treatment room, food
factory, electronics factory...

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG THIẾT BỊ PANASONIC

Cơ quan nhà nước, Bưu điện, Ngân hàng

Trung tâm thương mại, Showroom

Khu công nghiệp, Nhà máy, Công ty

Tổng Cục II Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng
Trụ sở Đảng Ủy Tỉnh Phú Yên
Trụ sở HĐND Tỉnh, TX Đồng Xoài, Bình Phước
Chi cục Thuế Ứng Hòa, Hà Nội
Công trình Điện lực Huyện U Minh, Cà Mau
Trung tâm hội nghị Becamex, Bình Dương
Trung tâm QUATEST 3, Q2, Tp.HCM
Trung tâm UL Việt Nam, KCN Cát Lái, Tp.HCM
Trung Tâm KT TN & MT Vị Thanh, Hậu Giang
Bưu điện Tỉnh Kiên Giang
Kho bạc Nhà nước Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngân hàng Liên Việt CN Tân Bình, Tp.HCM
Ngân hàng Nam Á, Quy Nhơn
Ngân hàng NN & PTNT Tam Nông, Phú Thọ
Ngân hàng NN & PTNT Đồng Xoài, Bình Phước
Ngân hàng NN & PTNT Lộc Ninh, Bình Phước
Ngân hàng NN & PTNT Phú Yên
Ngân hàng NN & PTNT Châu Thành, Đồng Tháp
Ngân hàng NN & PTNT Ba Tri, Bến Tre
Ngân hàng BIDV Bình Dương
Ngân hàng BIDV Cà Mau
Ngân hàng Vietcombank CN Q.3, Tp.HCM
Ngân hàng Vietcombank VSIP 1, Bình Dương
Ngân hàng Vietcombank Tân Uyên, Bình Dương
Ngân hàng Vietinbank (Hội sở), Q.1, Tp.HCM

MM Mega Market (Metro An Phú) Q.2, Tp.HCM
Big C Tân Thành, Tân Phú, Tp.HCM
Showroom Toyota- Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc
Showroom Honda Visacop, Q.8, Tp.HCM
Showroom Honda Nha Trang, Khánh Hòa
Showroom Mitsubishi Sóng Thần, Bình Dương
Showroom KIA Nguyễn Văn Trỗi, Tp. HCM

Nhà máy thép Vicasa, KCN Biên Hòa 1, ĐN
Nhà Máy kính Nổi Viglacera- Bình Dương
Nhà máy Orion, KCN Mỹ Phước, Bình Dương
Nhà máy Gang thép Tuyên Quang
Yamaha Motor Vietnam, KCN Thăng Long, HN
Paiho Vietnam, KCN Tân Tạo, Tp.HCM
Hyosung Vietnam, KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tenma Vietnam (HCM), KCN Biên Hòa II
Premiata Vietnam, Becamex tower, Bình Dương
Sasco 45 Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Khu công nghệ cao Mapletree, Bình Dương
The Vattanac oﬃce - Combodia

Bệnh viện, chăm sóc sức khỏe
Bệnh viện ĐHYD, Hồng Bàng, Q.5, Tp.HCM
Bệnh viện Đa khoa Cao Văn Chí, Tây Ninh
Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Bình Dương
Bệnh viện Pháp Việt Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM
Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa
Thẩm Mỹ Viện Đông Á, Q. 7, Tp.HCM
Thẩm Mỹ Viện Mắt Ngọc, Q. 10, Tp.HCM
Cali Eri Thảo Điền, Q. 2, Tp.HCM
Cali Eri Tây Hồ, Hà Nội
Cali UFC Thảo Điền, Q. 2, Tp.HCM
Khách sạn, Resort, Nhà hàng
Hatien Vegas Entertainment Resort, Cambodia
Somerset West Point, 2 Tây Hồ, Hà Nội
Thủy Hoàng Nguyễn Resort & Spa, Lâm Đồng
Tân Hải Long Hotel & Spa, Q1, Tp.HCM
Pastel inn Saigon, 99 Pasteur, Q.1, Tp.HCM

Cao ốc, căn hộ cao cấp, biệt thự
Bến Thành Tower, Ký Con, Q.1, Tp. HCM
VIT Tower Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội
Happy Valley, Nguyễn Văn Linh, Q.7, Tp.HCM
Khu biệt thự Dragon Hill Bình Dương
Sunrise city Tower, Q.7, Tp.HCM
Lexington Residence, Q.2, Tp.HCM
Galaxy 9, Nguyễn Khoái, Q.4, Tp.HCM
The Tresor, Bến Vân Đồn, Q.4, Tp.HCM
Garden Gate, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Orchard Parkview, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Kingston Residence, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Lucky Palace, Phan Văn Khỏe, Q.6, Tp.HCM
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Cửa trượt tự động

Cửa tự động khẩn cấp
Cửa trượt tự động Panasonic được phổ biến nhất trên thị trường, thường được sử dụng
cho các văn phòng, phòng họp, cửa hàng, phòng trưng bày, nhà hàng, bệnh viện, bưu
điện, ngân hàng, trung tâm hội nghị, sân bay và khu vực công cộng ...

Loại cửa

1 cánh

2 cánh

Trọng lượng cánh

≤ 100kg

≤ 100kg x 2

Chiều rộng khung cửa

244 cm

479 cm

204 cm

408 cm



Động cơ một chiều không chổi than nhỏ gọn, công nghệ mới giúp giảm tiếng ồn,
không nóng kể cả khi phải hoạt động với cường độ cao.



Hệ thống điều khiển được thiết kế tối ưu hóa, nhận tín hiệu từ các cảm biến chuyển
động hoặc các tín hiệu khác từ thiết bị kiểm soát cửa để điều khiển động cơ cửa
hoạt động ổn định và an toàn.

Chiều rộng đường đi khi mở

Cảm biến chuyển động, được áp dụng các công nghệ xử lý tín hiệu kỹ thuật số mới
nhất, dễ dàng điều chỉnh vùng cảm biến, tăng thêm tính an toàn trong quá trình vận
hành.

Lực mở khi tắt điện



Tùy vào mục đích sử dụng, cửa trượt tự động Panasonic có thể thêm tính năng như
cảm biến an toàn, điều khiển từ xa, ắc quy dự phòng, khóa điện, kiểm soát ra vào và
cửa liên thông. Cửa trượt tự động Panasonic có thể kết nối với hệ thống báo cháy, khi
có báo cháy các cánh cửa sẽ giữ mở hoàn toàn để việc thoát hiểm thực hiện dễ dàng.

Chiều cao đường đi

230 cm
46 N

61.7 N

Lúc bình thường, cửa tự động khẩn cấp sẽ hoạt động với đầy đủ tính năng tương tự như cửa trượt tự động thông thường (Ví dụ: tự động mở
bằng cảm biến, điều chỉnh các thông số hoạt động, tự động đảo chiều khi gặp vật cản...)
Trong trường hợp khẩn cấp (như hỏa hoạn), người thoát hiểm có thể đẩy các cánh mở quay ra ngoài (Cánh và vách cố định) theo hướng 90°
cùng một lúc hoặc di chuyển cánh và vách cố định làm tăng không gian thoát hiểm tối đa đảm bảo tốt nhất cho việc sơ tán khẩn cấp người dân.
Cửa tự động khẩn cấp thường được sử dụng cho các công trình nhà máy, khu triển lãm, hội nghị, sân bay, sân vận động, trường học...

Loại cơ bản

Loại siêu nặng

Loại tiêu chuẩn Châu Âu

Loại cửa
PS-90

PS-75

PS-120

PS-150

PS-250

≤ 90kg x 2

≤ 75kg x 2

≤ 120kg x 2

≤ 150kg x 2

≤ 250kg x 2

14~32 cm/s

14~32 cm/s

14~40 cm/s

14~34 cm/s

10~50 cm/s

9~30 cm/s

9~30 cm/s

10~38 cm/s

10~34 cm/s

10~50 cm/s

Lực mở khi tắt điện

36.3 N(3.7 kgf)

44 N(4.5 kgf)

61.7N (6.3 kgf)

89.2N (9.1 kgf)

150N (15.3 kgf)

Chiều rộng cánh

800 ~ 1,250mm

Trọng lượng cánh
Tốc độ mở (Điều chỉnh remote)
Tốc độ đóng (Điều chỉnh remote)

600 ~ 1,250mm

Thời gian mở (Điều chỉnh remote)

Cửa đóng

Cửa đang mở

Cửa mở hoàn toàn

Đẩy mở ra ngoài

Đẩy mở ra ngoài

Đẩy mở ra ngoài

Hình 1

Hình 2

Hình 3

800 ~ 1,500mm

0~9 s

Điện áp sử dụng

Bộ sản phẩm gồm: Thiết bị trượt tự động, cảm biến chuyển động, cảm biến an toàn, ray trượt, nắp kỹ thuật, bản lề cửa, khung cánh cửa nhôm
dày 2,2~3mm phủ sơn tĩnh điện màu bạc (Có thể lựa chọn màu sơn) và kính trong 8mm cường lực.

0~30 s

AC 200~250V 50/60 Hz

Cửa trượt tự động kín khí / cửa phòng mổ / cửa phòng X quang

Cửa trượt cong tự động

Cửa trượt tự động kín khí rất hiệu quả trong việc ngăn chặn bụi trong không
khí xâm nhập vào phòng và tránh nhiễm trùng do vi khuẩn, tiết kiệm năng
lượng điều hòa không khí, ngăn chặn gió và giảm tiếng ồn.
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Cửa trượt cong tự động được ứng dụng các công nghệ mới nhất về động cơ giảm
thiểu tiếng ồn. Với thiết kế thêm 2 cánh cửa cong bên trong tạo thành một vòng tròn
hoàn chỉnh có tác dụng ngăn lưu thông không khí, giảm chi phí khi sử dụng điều
hòa.

To center of door leaf suspension
(Adjustable between 58 and 74, 62 prefrred)

Cửa trượt cong tự động thường áp dụng cho Trung tâm thương mại, khách sạn,
showroom giới thiệu sản phẩm...
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Áp dụng: Điều trị y tế, dược phẩm, cách ly, thực phẩm, hóa sinh, điện tử ...
Trường hợp đặc biệt khi sử dụng cho phòng X-quang, bên trong cánh cửa
sẽ được bổ xung thêm tấm chì để ngăn bức xạ theo tiêu chuẩn y tế.

Transverse pitch of holes on the surface
for installation of bolts is 400

57

Ray cửa trượt tự động kín khí được thiết kế hình chữ V với rãnh vòng cung,
cánh cửa tự ép vào bên trong và hạ xuống sàn khi đóng cửa, roong cao su
xung quanh liên kết chặt chẽ với các khung cửa để đảm bảo kín tuyệt đối.

Cửa trượt cong tự động có thể sản xuất theo yêu cầu phù hợp với phong cách từng
công trình, cánh cửa có khung (inox / nhôm) hoặc kính không khung. Bán kính cửa
có thể lựa chọn từ 1.50~2.50m.

Tiêu chuẩn sản xuất: cửa 1 cánh (trượt sang trái/phải) hoặc 2 cánh.
Bề mặt cánh cửa có thể lựa chọn chất liệu inox 304 mờ dày 1mm hoặc nhôm dày 1.2mm sơn tĩnh điện.
Cửa trượt tự động phòng sạch

Cửa trượt tự động phòng X quang

Màu sơn

Bán kính

1500 mm

2000 mm

2500 mm

Chiều rộng đường đi (Max.)

1092 mm

2570 mm

3210 mm

Loại cửa

Trọng lượng cánh
Tốc độ mở (Điều chỉnh remote)
Tốc độ đóng (Điều chỉnh remote)
Lực mở khi tắt điện
Chiều rộng cánh

Thông thường

Kín khí

Thông thường

Loại nặng

≤ 100kg

≤ 120kg

≤ 150kg

≤ 250kg

14~37 cm/s

14~41 cm/s

14~41 cm/s

9~35 cm/s

10~39 cm/s

30.3 N
60 ~ 1,55 cm

Điện áp sử dụng

Giải pháp kiểm soát hoàn hảo khởi nguồn từ Panasonic
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Trọng lượng cánh

≤ 100kg x 2

Tốc độ mở (Điều chỉnh remote)

15 ~ 42cm/giây

10~50 cm/s

Tốc độ đóng (Điều chỉnh remote)

10 ~ 42cm/giây

10~39 cm/s

10~50 cm/s

Lực mở khi tắt điện

61 N

63.7 N

89.2 N

150 N

Thời gian mở (Điều chỉnh remote)

0~9 s

70 ~ 1,55 cm

70 ~ 1,55 cm

70 ~ 1,55 cm

Công suất tiêu thụ

50W

AC 200~250V 50/60 Hz

HM8051

A1541

B0475

HX0275

B0333

B0524

Đại diện phân phối - www.autodoor.vn

Điện áp sử dụng

Đại diện phân phối - www.autodoor.vn

AC 200~250V 50/60 Hz
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Cửa tự động quay vòng

Cửa tự động mở xoay

Cửa tự động quay vòng được thiết kế với kiểu dáng sang trọng, cách chuyển động quay vòng nên đảm bảo phân luồng lưu lượng người di
chuyển lớn. Cửa tự động quay vòng thường lắp đặt tại các văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp...

Cửa tự động mở xoay Panasonic được sử dụng rộng rãi trong hành lang, phòng
làm việc và lối thoát hiểm của các nhà máy, bệnh viện, văn phòng, nhà riêng và
những nơi khác.

Cửa tự động quay vòng 2 cánh

Thiết bị với quy cách nhỏ gọn được sử dụng rộng rãi cho tất cả các loại khung cửa
có sẵn. Động cơ được thiết kế đóng nhẹ nhàng, người sử dụng không cần phải lo
lắng về vấn đề biến dạng khung cửa...Dễ dàng lắp thêm thiết bị vào các cánh cửa
có sẵn, với độ an toàn cao, hoạt động ổn định và dễ sử dụng.

1. Đường kính bên trong kích thước tiêu chuẩn: 3400mm ~ 4800mm
2. Bổ sung cửa trượt tự động giữa khu vực cửa.
3. Nâng cao an toàn với 32 bộ cảm biến.

Động cơ vận hành với độ ồn cực nhỏ, nên thiết bị thường được áp dụng cho những
nơi có yêu cầu cao về tiếng ồn, chẳng hạn như lối đi bệnh viện, nhà riêng, cao ốc
văn phòng và căn hộ cao cấp... Các thiết kế an toàn của các sản phẩm luôn hướng
đến mục tiêu trợ giúp cho người già, người tàn tật và trẻ em, để họ cảm thấy thoải
mái và tiện lợi hơn.

4. Bổ sung tính năng tự động quay ngược khi gặp chướng ngại.
5. Chiều cao hộp kỹ thuật: 300 / 400mm
6. Chiều cao cánh cửa: 2200 ~ 2400mm (Tiêu chuẩn 2200mm)
7. Bên ngoài khung có thể phun sơn carbon hoặc inox (Bóng, mờ, vàng, titan...)

Chức năng điều chỉnh tốc độ đóng
Bốn công tắc để thiết lập tốc độ đóng khác nhau có thể được điều chỉnh.
Chức năng bảo vệ
E

Khi gặp vật cản cánh cửa sẽ tự động dừng chạy để đảm bảo an toàn cho người lưu thông.

B
A

Chức năng chống gió
Trong trạng thái đóng và chờ, cánh cửa bị đẩy di chuyển khi không có tín hiệu mở cửa, cánh cửa sẽ tự động quay trở lại vị trí đóng.

C

Chức năng điều chỉnh thời gian trễ

Outer diameter

D

Mã sản phẩm

A

B

C

D

E

Thời gian giữ cửa mở có thể chỉnh với các mức 1 giây, 3 giây, 5 giây và 60 giây.
Chức năng bảo vệ quá nhiệt

PS-A3400-2E

3400

2200

2600

1510

3566

1500

Bo mạch điều khiển động cơ có chức năng bảo vệ quá nhiệt, khi nhiệt độ chip vượt quá 145°, động cơ ngừng hoạt động và báo động,

PS-A3600-2E

3600

2200

2600

1610

3766

1600

bảo vệ sự an toàn của thiết bị và người sử dụng.

PS-A4200-2E

4200

2200

2600

1910

4366

1900

Chức năng điều chỉnh góc mở cửa

PS-A4800-2E

4800

2200

2600

2210

4966

2200

Góc mở cửa tối đa (115 °), góc mở cửa có thể được thiết lập ngẫu nhiên.
Chíp điều khiển sẽ tự động cập nhật góc mở cửa sau lần đầu mở cửa và tự động giữ phạm vi mở cửa trong quá trình hoạt động.

Cửa tự động quay vòng 3/4 cánh
1. Chiều cao hộp kỹ thuật: 200 / 300 / 400mm.

Phụ kiện cửa tự động

2. Chiều cao cánh: 2200 ~ 2400mm (Tiêu chuẩn 2200mm)
3. Với hộp trang trí (E) hoặc không.
4. Bên ngoài khung có thể phun sơn carbon hoặc inox (Bóng, mờ, vàng, titan...)

Cửa 3 cánh

NACS - YK300

NACS-DS100

NACS-MJ01G

Cửa 4 cánh

DW

E

B

E

A

Điều khiển từ xa
C
D
Ø

Sản phẩm

C
D
Ø

NS-A2400-3/4

NS-A2600-3/4

NS-A2800-3/4

NS-A3000-3/4

NS-A3200-3/4

NS-A3400-3/4

NS-A3600-3/4

NS-A4200-3/4

ONACS-83491 / ONACS-83492

Thiết bị kiểm soát ra vào

ONACS84200

NACS - CMF200 & NACS - CMJ200

NS-A4800-3/4

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

4200

4800

A

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

B

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

C - 3 cánh

940

1040

1140

1240

1340

1440

1540

1840

2140

C - 4 cánh

1450

1590

1730

870

2010

2150

2290

2720

3150

E - 3 cánh

-

-

-

-

-

-

390

1120

1310

E - 4 cánh

-

-

-

-

-

-

850

1025

1200
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C
D
Ø

Khóa chốt điện

Đại diện phân phối - www.autodoor.vn

Cảm biến an toàn chống kẹp
Đại diện phân phối - www.autodoor.vn

Cảm biến chuyển động

Công tắc mở cửa không dây
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