LAN BÙI ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD
Liaison office : 4/11 Phạm Cự Lượng Street, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC
Workshop : 20/15A Binh Chanh Hamlet – Binh Chanh Dist, HCMC
Tel : (08 ) 6291 6865 – 3845 8847– Fax : ( 08) 6291 6864
Email :lanbuielectric@gmail.com – bhuonglan@gmail.com
Web :www.lanbuielectric.com – Hotline : 0913 183 440

BẢNG GIÁ
BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA NÂNG TỰ ĐỘNG
I.Bộ điều khiển cửa nâng:
Bộ điều khiển DITEC – Sản phẩm nhập khẩu 100% từ ITALY
TT

Tên Sản Phẩm

Đơn Giá (USD)

Kho Hàng

1.

Bộ Điều Khiển Cửa Nâng DITEC (Model: GLOBE 7)
Thông số kỹ thuật:
- Diện tích tối đa cánh cửa: 7m2
- Tốc độ mở cửa: 0,18m/giây
- Tốc độ đóng cửa: 0,12m/giây
- Tự động dừng hoặc quay lại khi gặp vật cản.
- Dùng ắc quy hoặc mở bằng tay khi mất điện
- Truyền chuyển động bằng dây curoa
- Điện năng tiêu thụ: 60W
- Nhiệt độ môi trường: -150C/+500C
Các thiết bị chính:
01 Hệ thống điều khiển với kích thước:490mm (L) x 208mm (W) x
124 (D), nặng 9,4kg. Bao gồm:
- 01 Mô tơ điện 1 chiều 24V/8A max
- 01 Bộ điều khiển máy tính siêu nhỏ.
- 01 Bộ điều khiển từ xa (01 thu, 01 phát).
- Phụ kiện đi kèm cho hệ thống cửa.

Liên hệ

Có hàng

Liên hệ

Có hàng

2.

Bộ Điều Khiển Cửa Nâng DITEC (Model: GLOBE 10)
Thông số kỹ thuật:
- Diện tích tối đa cánh cửa: 10m2
- Tốc độ mở cửa: 0,18m/giây
- Tốc độ đóng cửa: 0,12m/giây
- Tự động dừng hoặc quay lại khi gặp vật cản.
- Dùng ắc quy hoặc mở bằng tay khi mất điện
- Truyền chuyển động bằng dây curoa
- Điện năng tiêu thụ: 150W
- Nhiệt độ môi trường: -150C/+500C
Các thiết bị chính:
01 Hệ thống điều khiển với kích thước:490mm (L) x 208mm (W) x
124 (D), nặng 11,1kg. Bao gồm:
- 01 Mô tơ điện 1 chiều 24V/12A max

-

3.

01 Bộ điều khiển máy tính siêu nhỏ.
01 Bộ điều khiển từ xa (01 thu, 01 phát).
Phụ kiện đi kèm cho hệ thống cửa.

Bộ Điều Khiển Dùng Cho Cửa Nâng Kích Thước Lớn DITEC (Model:
DOD14)
Thông số kỹ thuật:
- Dùng cho hệ thống cửa nâng khổ lớn
- Tốc độ đóng/mở cửa: 0,12m/giây
- Mở bằng tay khi mất điện.
- Nguồn điện sử dụng: 220VAC/50Hz
- Điện năng tiêu thụ: 200W
- Kích thước bộ điều khiển: 135mm (W) x 264mm (D) x 350mm
(H)
- Nhiệt độ môi trường: -200C/+550C
Các thiết bị chính:
- 01 Mô tơ 220V/5A
- 01 Bộ điều khiển máy tính siêu nhỏ E1A.
- 01 Bộ điều khiển từ xa (01 thu, 01 phát).
- Phụ kiện đi kèm gia cố Bộ điều khiển cửa.

Liên hệ

Có hàng

Đơn Giá (USD)

Kho Hàng

Liên hệ

Có hàng

5.

Cánh Cửa Nâng Garage
- Cánh cửa bằng thép có sơn tĩnh điện
- Màu trắng ô vuông hoặc kẻ sọc
- Độ dày cánh là 40mm
- Thép bọc bên ngoài, lớp cách nhiệt, cách ồn

Liên hệ

Có sẵn

6.

Cánh Cửa Nâng Garage
- Cánh cửa bằng thép sơn tĩnh điện
- Màu vân gỗ ô vuông
- Độ dày cánh là 40mm
- Thép bọc bên ngoài, lớp cách nhiệt, cách ồn

Liên hệ

Có sẵn

Liên hệ

Có sẵn

Bộ Điều Khiển SHUANGXIONG (Thượng Hải – Trung Quốc)
TT

4.

Tên Sản Phẩm
Bộ Điều Khiển Cửa Nâng SHUANGXIONG (Model: SX800)
Thông số kỹ thuật:
- Diện tích tối đa cánh cửa: 10m2
- Tốc độ đóng/mở cửa: 0,15m/giây
- Mở bằng tay khi mất điện
- Truyền chuyển động bằng xích
- Điện năng tiêu thụ: 75W
Các thiết bị chính:
- 01 Mô tơ điện một chiều
- 01 Bộ điều khiển máy tính siêu nhỏ.
- 01 Bộ điều khiển từ xa (01 thu, 02 phát).
- Phụ kiện đi kèm.

II. Cánh cửa và phụ kiện:
Cánh Cửa Và Phụ Kiện Cho Cửa Nhập Khẩu Từ Trung Quốc

7.

Phụ Kiện Cửa Nâng Garage
- U dẫn chuyển động bằng thép
- Hệ thống lò xo trợ lực và giữ cân bằng cửa
- Trục giữ lò xo
- Bản lề nối cánh, cáp treo cánh
- Ốc vít gia cố

Cánh Cửa Và Phụ Kiện DITEC (Nhập Khẩu Từ ITALIA)

8.

9.

10.

Cánh Cửa Nâng Garage
- Cánh cửa bằng thép có sơn tĩnh điện
- Màu sắc bên ngoài: màu trắng (RAL 9003W), xanh lá cây (RAL
6005W), nâu (8014W).
- Màu sắc bên trong: màu trắng (RAL 9003W)
- Hình dáng: ô vuông (ROME) hoặc kẻ sọc (PARIS)
- Độ dày cánh là 40mm
- Thép bọc bên ngoài, lớp cách nhiệt, cách ồn

Cánh Cửa Nâng Garage
- Cánh cửa bằng thép có sơn tĩnh điện
- Màu sắc bên ngoài: màu vân gỗ (NOGAL hoặc TEAK).
- Màu sắc bên trong: màu trắng (RAL 9003W)
- Hình dáng: ô vuông (WIEN) hoặc kẻ sọc (BERN)
- Độ dày cánh là 40mm
- Thép bọc bên ngoài, lớp cách nhiệt, cách ồn
Phụ Kiện Cửa Nâng Garage
- U dẫn chuyển động bằng thép
- Hệ thống lò xo trợ lực và giữ cân bằng cửa
- Trục giữ lò xo
- Bản lề nối cánh, cáp treo cánh
- Ốc vít gia cố

Liên hệ

Đặt hàng
75 ngày

Liên hệ

Đặt hàng
75 ngày

Liên hệ

Đặt hàng
75 ngày

+ Khách hàng muốn chuyển cánh cửa DITEC từ màu cơ bản sang màu xanh da trời (RAL 5010) và
trắng bạc (RAL 9006W) thì cộng thêm 10%.
+ Toàn bộ thiết bị được nhập khẩu mới 100%.
+ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí lắp đặt.
1. Bảo hành: 12 tháng miễn phí theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.
2. Thanh toán: Thanh toán trước 50% ngay sau khi ký Hợp đồng. Số tiền còn lại sẽ thanh toán hết sau khi bàn
giao thiết bị vật tư 02 tuần.
Thanh toán bằng sec, tiền mặt hoặc chuyển khoản.
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