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BỘ CỔNG ÂM SÀN GHOST 100 – 220V Chi tiết sản phẩm:

23,773

CÔNG TY THANH PHONG AUTODOOR

BẢNG GIÁ MOTOR CỔNG DEA - Made in 

ITALY

Motor Âm Sàn - Dùng Hộp Xi Mạ Nhập Khẩu 100% ITALIA

SẢN PHẨM
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Thông số kỹ thuật: 02 Motor âm sàn

Nguồn điện : 220V AC 02 Hộp đựng xi mạ

Điện áp hoạt động 220V 01 Hộp thu điều khiển

Trọng lượng tối đa cánh – 400kg/1 cánh 01 Cặp photocell

Chiều dài tối đa cánh – 3,5m/ 1 cánh ( Hoặc đèn báo )

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh 02 Chìa điều khiển từ xa

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình
02 Khóa cơ

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG ÂM SÀN GHOST 100 – 24V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 02 Motor âm sàn

Nguồn điện : 220V AC 02 Hộp đựng xi mạ

Điện áp hoạt động 24V DC 01 Hộp thu điều khiển

Trọng lượng tối đa cánh – 600kg/1 cánh 01 Cặp photocell

Chiều dài tối đa cánh – 4m/1 cánh ( Hoặc đèn báo )

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh 02 Chìa điều khiển tư xa

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình
02 Khóa cơ

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG ÂM SÀN GHOST 200 – 220V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật: 02 Motor âm sàn

Nguồn điện : 220V AC 02 Hộp đựng xi mạ

Điện áp hoạt động 220V AC 01 Hộp thu điều khiển

Thời gian đóng mở : 17 giây 01 Cặp photocell

Trọng lượng tối đa cánh – 600kg/ 1 cánh ( Hoặc đèn báo )

Chiều dài tối đa cánh – 4m/ 1 cánh 02 Chìa điều khiển từ xa

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP67

02 Khóa cơ

23,773

26,067

25,826



Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG ÂM SÀN GHOST 100 – 220V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật: 02 Motor âm sàn

Nguồn điện : 220V AC 02 Hộp đựng inox

Điện áp hoạt động 220V 01 Hộp thu điều khiển

Trọng lượng tối đa cánh – 400kg/1 cánh 01 Cặp photocell

Chiều dài tối đa cánh – 3,5m/ 1 cánh ( Hoặc đèn báo )

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh 02 Chìa điều khiển từ xa

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình
02 Khóa chìa

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG ÂM SÀN GHOST 100 – 24V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 02 Motor âm sàn

Nguồn điện : 220V AC 02 Hộp đựng inox

Điện áp hoạt động 24V DC 01 Hộp thu điều khiển

Trọng lượng tối đa cánh – 600kg/1 cánh 01 Cặp photocell

Chiều dài tối đa cánh – 4m/1 cánh ( Hoặc đèn báo )

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh 02 Chìa điều khiển từ xa

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình
02 Khóa chìa

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG ÂM SÀN GHOST 200 – 220V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật: 02 Motor âm sàn

Nguồn điện : 220V AC 02 Hộp đựng inox

Điện áp hoạt động 220V AC 01 Hộp thu điều khiển

02 Khóa cơ

25,802

27,770

27,163

25,826

Motor Âm Sàn - Dùng Hộp INOX



Thời gian đóng mở : 17 giây 01 Cặp photocell

Trọng lượng tối đa cánh – 600kg/ 1 cánh ( Hoặc đèn báo )

Chiều dài tối đa cánh – 4m/ 1 cánh 02 Chìa điều khiển từ xa

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP67 02 Khóa chìa

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG CÁNH TAY ĐÒN  STING/NET – 

220V
Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 02 Motor  tay đòn

Nguồn điện : 220V AC 01 Hộp thu điều khiển

Điện áp hoạt động 220V AC 01 Cặp photocell

Thời gian đóng mở : 21 giây ( Hoặc đèn báo )

Trọng lượng tối đa cánh – 600kg 02 Chìa điều khiển

Chiều dài tối đa cánh – 3m 02 Khóa chìa

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP44

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG CÁNH TAY ĐÒN  371/NET – 24V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 02 Motor  tay đòn

Nguồn điện : 220V AC 01 Hộp thu điều khiển

Điện áp hoạt động 24V DC 01 Cặp photocell

Thời gian đóng mở : 15 giây ( Hoặc đèn báo )

Trọng lượng tối đa cánh – 600kg 02 Chìa điều khiển

27,163

17,144

16,743

MOTOR  TAY ĐÒN



Chiều dài tối đa cánh – 3m 02  Khóa chìa

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP24

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG LÙA LIVI - 600KG  - 24V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 01 Motor  cổng lùa

Nguồn điện : 220V AC 01 Cặp photocell

Điện áp hoạt động 24V DC ( Hoặc đèn báo )

Thời gian đóng mở : 10m/min 02 Chìa điều khiển

Trọng lượng tối đa cánh – 01 Khóa chìa

Chiều dài tối đa cánh –

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP44

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG LÙA LIVI - 900KG  - 24V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 01 Motor  cổng lùa

Nguồn điện : 220V AC 01 Cặp photocell

Điện áp hoạt động 24V DC ( Hoặc đèn báo )

Thời gian đóng mở : 10m/min 02 Chìa điều khiển

Trọng lượng tối đa cánh – 01 Khóa chìa

Chiều dài tối đa cánh –

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP44

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh

13,727

11,384

17,144

MOTOR CỔNG LÙA



Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG LÙA REV220 -  1400KG  - 220V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 01 Motor  cổng lùa

Nguồn điện : 220V AC 01 Cặp photocell

Điện áp hoạt động 220V AC ( Hoặc đèn báo )

Thời gian đóng mở : 12m/min 02 Chìa điều khiển

Trọng lượng tối đa cánh – 01 Khóa chìa

Chiều dài tối đa cánh –

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP44

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG LÙA REV220 - 1400KG - 220V Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 01 Motor  cổng lùa

Nguồn điện : 220V AC 01 Cặp photocell

Điện áp hoạt động 220V DC ( Hoặc đèn báo )

Thời gian đóng mở : 10m/min 02 Chìa điều khiển

Trọng lượng tối đa cánh – 01 Khóa chìa

Chiều dài tối đa cánh –

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP44

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trình

Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

BỘ CỔNG LÙA REV24 - 1400KG  - 24V Chi tiết sản phẩm:

13,727

17,977

19,281

22,926



Thông số kỹ thuật : 01 Motor  cổng lùa

Nguồn điện : 220V AC 01 Cặp photocell

Điện áp hoạt động 24V AC ( Hoặc đèn báo )

Thời gian đóng mở : 10m/min 02 Chìa điều khiển

Trọng lượng tối đa cánh – 01 Khóa chìa

Chiều dài tối đa cánh –

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP44

Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh

Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành 

trìnhMotor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

Bộ Barriers PASS24NET/VR  thanh chắn dài 

4m

Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 01 Motor barriers

Thanh chắn hợp kim nhôm 4m 01 Hộp bao che đã bao gồm 

bộ  lò xo đối trọng.Điện nguồn: 24V DC 01 Past cố định thanh chắn.

Tốc độ đóng mở 90°: 2,8giây. 01 Thanh chắn 4m

Nhiệt độ hoạt động: -20°C - 50°C. 02 Chìa điều khiển

Tốc độ trung bình : 240 vòng/ giờ

Chu kỳ hoạt động trong ngày: 800 chu kỳ

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IPX4

Kích thước hộp kỹ thuật: 1162x322x229mm

Bộ Barriers TRAFIK  thanh chắn dài 2-6m Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 01 Motor barriers

Thanh chắn hợp kim nhôm 2-6m 01 Hộp bao che đã bao gồm 

bộ  lò xoĐiện nguồn: 220V 01 Past cố định thanh chắn.

Tốc độ đóng mở 90°: 1.5giây. 01 Thanh chắn 4m

Nhiệt độ hoạt động: -20°C - 50°C. 02 Chìa điều khiển

Tốc độ trung bình : 240 vòng/ giờ

Chu kỳ hoạt động trong ngày: 15.000 chu kỳ

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP56

Kích thước hộp kỹ thuật: 1138x345x345mm

22,926

Liên hệ

Liên hệ



Cột Chắn Xe ROCK Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật : 01 Động cơ đã kèm khung 

định vị.Cơ chế hoạt động: Ben thủy lực 01 Bo mạch điều khiển

Chiều cao cột chắn :700-900mm 01 Bộ vỏ bảo vệ than động 

cơĐường kích cột chắn : 270mm 01 Bộ hành trình cảm biến 

từ.Chất liệu: Hợp kim thép Mac Fe 360 01 Bộ đế

Chu kỳ hoạt động: 2.000 lần/ ngày. 02 Chìa điều khiển

Thời gian mở lên: 6 giây 01 Khóa cơ

Thời gian hạ xuống: 5 giây.

Chịu sức đè nén: 29KJ -40KJ

Chịu lực va đập: 29KJ- 138KJ

Trọng lương: 130kg.

Nguồn cấp : 220V

Nhiệt độ hoạt động : -15°C - 50°C

Công xuất tiêu thụ: 400W

Cấp độ bảo vệ động cơ  - IP67.

Có khả năng đảo chiều khi quá tải hoặc vật cản.

Có thể hạ xuống thủ công  khi mất điện .

Có thể kết nối với đèn báo giao thông từ xa.

Có đèn phản quang và dây cáp kết nối 15m.

1 Photocel: Cảm biến an toàn ( mua lẻ) Bộ 785

2 Điều khiển bằng điện thoại Bộ 1,449

3 Chìa điều khiển từ xa mua thêm Cái 592

4 Khóa điện cái 2,777

5 Phụ kiện mở 180° cái 2,898

6 Thanh rang xi mạ m 230

7 Motor cổng lùa JG900 ( Taiwan) Bộ 4,709

Liên hệ

PHỤ KIỆN MUA THÊM



Cơ Sở 2: 460 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu


