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Giới thiệu

Nanolift
� Là dòng thang chuyên dùng trong gia đình, được
Hoàng Triều Elevator phát triển và hoàn thiện.
� Với những ưu điểm vượt trội về không gian và
công nghệ, Nanolift là sự lựa chon tuyệt vời
cho gia chủ yêu thích sự tiện nghi đẳng cấp.

� Nanolift - dòng thang xanh. Các hoạt động kinh
doanh của chúng tôi - từ sản xuất đến thi công đều gắn liền với các tiêu chí bảo vệ mội trường.
� Chúng tôi hành động để giảm thiểu các nguy
cơ gây ảnh hưởng đến thiên nhiên trong quá
trình vận hành.
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Ưu điểm

Ưu điểm vượt trội
� Thiết kế thông minh

� Nội thất cao cấp

� Regenerative Brake

� Tiết kiệm điện

Diện tích tối thiểu yêu cầu chỉ 125 cm
chiều ngang và độ sâu hố pít chỉ 50 cm.

Khi có sự cố xảy ra, công nghệ này giúp
thang giảm tốc độ về mức an toàn,
không để thang trôi tự do.
Controller

Car

Acceleration
signal

Accelerometer

* Please consult our local agents for details.
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Controls
electric current

Thiết kế mang đậm tính mỹ thuật. Tất cả
chi tiết đều được chế tác hoàn hảo, giúp
thể hiện sở thích và đẳng cấp của gia chủ.
Nanolift tiết kiệm đến 30% điện năng
tiêu thụ so với các dòng thang trước đây.

� Thân thiện với môi trường
Dùng 100% vật liệu
sản xuất Nanolift
đều an toàn với người
dùng và thân thiện
với môi trường.

Actuator

2

Mô hình
Governor

Ray dẫn hướng đối trọng
CWT Guide Rail

Máy kéo
Gearless Traction Machine

Regenerative Brake

Khung đỡ máy kéo
Machine Bed Plate

Trường hợp hệ thống thắng không hoạt động, công nghệ thông minh RB sẽ tạo ra một
dòng diện ngược chiều, giảm tốc cho thang ngay lập tức, trở về tốc độ an toàn.

Ray dẫn hướng cabin
Car guide Rails

Khung cabin
Car frame

Cửa cabin
Car Door

Tính năng an toàn

Tủ điều khiển
Control System

OH

� Cứu hộ thông minh

Khi có các sự cố về điện, Nanolift sẽ nhận
ra và đưa thang về tầng gần nhất - mở cửa
thang máy cho người bên trong ra ngoài.

� Chức năng báo quá tải

Tải trọng vượt quá định mức, Nanolift sẽ
ngừng hoạt động với cửa mở và chuông reo.
Chuông sẽ ngừng reo khi trọng tải cabin trở
về đúng tiêu chuẩn cho phép, sau đó thang
sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

� Chức năng báo cháy

Khi có tín hiệu báo cháy, thang máy tự
động chạy về tầng trệt, mở cửa để khách
ra khỏi cabin.

� Đèn cứu hộ

Trường hợp mất điện đột ngột, hệ thống
đèn này sẽ tự động kích hoạt chiếu sáng
cabin để khách hàng có thể sử dụng bộ
đàm thoại liên lạc ra ngoài.

Thông minh vượt trội
Cab điều khiển
Travelling Cable

� Chức năng báo cháy

Khi có tín hiệu báo cháy, thang máy tự
động chạy về tầng trệt, mở cửa để khách
ra khỏi cabin.

� Hệ thống khống chế vượt tốc

Tốc độ cabin vượt quá định mức 15%.
Bộ khống chế vượt tốc
Nanolift được kích hoạt và
tác động lên hệ thống hãm
bảo hiểm làm dừng cabin
và ngắt điện nguồn cấp
cho động cơ.

� An toàn cửa thang máy

Khung đối trọng
Counter Weight Frame

Cửa tầng
Landing door
Nút gọi tầng
Hall Button

Giảm chấn đối trọng
Spring Buﬀer Of CWT

� Cứu hộ cơ học với 1 nút bấm

Nanolift được trang bị nút bấm thông
minh để giúp gia chủ xử lý nhanh các tình
huống sự cố mà không phải chờ đợi nhân
viên cứu hộ.

Hệ thống tia hồng ngoại được lắp tại cửa
sẽ nhận ra các chướng ngại vật và sẽ mở
cửa ngay lập tức. Bảo đảm an toàn cho
người sử dụng.

Giảm chấn Cabin
Spring Buﬀer Of Car

PIT
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ECO Mode is deactivated by pressing the call button for more than a
second. The ECO Mode lamp is turned-oﬀ and Operation lamp lights up.

Hall Motion Sensor (HMS)
(optional)

Multi-beam Door Sensor
(optional)
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Diện tích lắp đặt
Vị trí thuận tiện
� Dòng thang ưu chuộng không
gian hẹp, vị trí lắp đặt đa dạng

Giải pháp về diện tích

NanoLift luôn tận dụng được những nơi nhỏ hẹp.
Vị trí lắp đặt có nhiều sự lựa chọn như giếng trời,
lòng cầu thang và một góc ngôi nhà.
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Hố pít nhỏ
� Chỉ 50 cm chiều sâu, 125 cm chiều ngang
Diện tích tối thiểu yêu cầu chỉ 125cm chiều ngang và độ sâu hốp ít chỉ 50cm.

Không phải đào hố thang máy sâu, không gây anh hưởng đến kết cấu nhà và ưu
thế trong các nhà sửa chửa.
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Mẫu phòng thang

Nội thất
Trần phòng thang
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Mẫu 21 (tùy chọn)

Mẫu 22 (tùy chọn)

Vách:
Trần:
Hộp gọi:
Tay nắm:
Chiếu sáng:

Vách:
Trần:
Hộp gọi:
Tay nắm:
Chiếu sáng:

Inox hoa văn
YE-28
CL-16
HD-44
Đèn led âm trần

Hoa văn in chìm
YE-05
CL-35
HD-84
Đèn led âm trần

Mẫu 23(tùy chọn)

Mẫu 24 (tùy chọn)

Vách:
Trần:
Hộp gọi:
Tay nắm:
Chiếu sáng:

Vách:
Trần:
Hộp gọi:
Tay nắm:
Chiếu sáng:

Inox mặt gương
YE-24
CL-06
HD-16
Đèn led âm trần
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Hoa văn in chìm
YE-17
CL-47
HD-22
Đèn led âm trần

YE-42

YE-43

YE-44

YE-57

YE-58

YE-59

YE-33

YE-34

YE-35

YE-26

YE-27

YE-28

Vách phòng thang

EP-01

EP-02

EP-03

EP-04

EP-05

EP-06
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Thông số kỹ thuật

Kiểu cửa lùa
Kích thước (mm)

D

B

A

A
B
C
D
P

250

300

400

1000
800
1250
1300
700

100
950
1250
1450
700

1200
1000
1400
1500
800

P

THÔNG SỐ KIỂU DẪN CỬA LÙA CWT SAU
Tải trọng (kg)
Kích thước (mm)

400

1000
800
1300
1060
700

100
950
1300
1210
700

1000
1200
1400
1460
800

P

Kiểu cửa bản lề
THÔNG SỐ KIỂU DẪN CỬA LÙA CWT BẢN LỀ

C

Tải trọng (kg)
Kích thước (mm)

B

D

A

P
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Sàn trên

Hành trình

A
B
C
D
P

300

A
B
C
D
P

250

300

400

800
1000
1000
1400
700

950
1000
1150
1440
800

1200
1000
1400
1400
800

Sàn dưới
PIT

B

D

A

250

Tổng chiều cao

C
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H cửa

Tải trọng (kg)

OH

THÔNG SỐ KIỂU DẪN CỬA LÙA CWT HÔNG

C

MẶT CẮT DỌC HỐ THANG
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