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I

Phẳng Ô huỳnh

2 Cao x Rộng phủ bì tối đa S11.25m2 = H2.5m x W4.5m

3 Cao x Rộng phủ bì tối thiểu S3.4m2 = H1.7m x W2.0m

4 Màu sắc #1 (màu trắng), #8.1 (mặt ngoài vân gỗ, mặt trong màu trắng)

5 Vật liệu thân cửa Tấm cửa bằng thép hai lớp, giữa có xốp

6 Độ dày tấm Dày 40mm, kích thước tấm 360-550mm

7 Bề mặt Ô huỳnh hoặc cán vân nổi

8 Thanh đáy Đồng bộ theo cửa

9 Lò xo trợ lực Kiểu thẳng đầu

10 Trục Ø27mm, mạ kẽm

11 Pully Nhôm hợp kim

12 Vị trí lô cuốn Trong

13 Gioăng đáy Nhựa PVC

14 Tem cửa Tem OVERHEAD

15 In chữ điện tử Hàng nhập khẩu không in chữ trên thân cửa

16 Bao gói Bao kín bằng carton tiêu chuẩn

17 Chiều cao head room (HR) Min: 200m, Max: 400mm

18 Chiều sâu trần nhà (A) A ≥ Hpb + 950mm

II

1 Loại bộ tời

2 Hộp điều khiển

3 Tay điều khiển

4 Nút bấm âm tường

5 Chiều cao lắp nút âm tường

6 Dây rút ly hợp

7 Bộ gối đỡ

III

1 Ray dẫn hướng

2 Giá đỡ

IV

1 Lưu điện (UPS)

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước

- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan

- Đặt hàng theo bản vẽ và mẫu đi kèm với tiêu chuẩn này

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA TRƯỢT TRẦN
Dùng cho cửa: OVERHEAD

Thân cửa, quy cách

1 Mặt thân cửa,
Headroom

Phụ kiện lựa chọn thêm

P1000/ P2000

AT1 không dây

1300mm-1400mm

Đồng bộ theo bộ tời

Đồng bộ theo bộ tời

Ray

Ray + Thanh định vị, đồng bộ theo cửa, Wpb = Wtt + 160mm

Lựa chọn bộ tời

AHV-565 (loại DC kiểu trượt trần)

Đồng bộ theo bộ tời

DK1 nắp trượt

Đồng bộ theo cửa
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