TIÊU CHUN K THUT

CA CUN ALUMI ART
Áp dng t 14.06.2016
I

Quy cách sn phm

1

Kch thc ph b ti a

S25m2 = H5.0m x W5.5m

2

Kch thc ph b ti thiu

S7m2 = H2.5m x W2.8m

3

V tr l cun

Trong/ngoài

4

Chiu cao hp k thut

Min: 450mm, Max: 600mm

5

Chiu cao lp nt m tng

1300mm-1400mm

6

Tem c a

Tem ALUMI

7

In ch i n t

Theo quy nh

8

Bao g i

Bc carton tiu chun

II

Thn ca

1

Vt li u thn c a

Nan nhm, tiu chun 6063 T5

2

Đ dy nan

Nan hai lp  dày nhm 1.0mm

3

B mt sn

Sn tnh i n ngoài tri cao cp ca hng Tiger

4

Mu sc c bn

#08.14 ( gch + nu tr); #08 ( gch). Ci PC mu K1, K2 ,K3, K4, K5, K6

5

Thanh áy

TD150 (#14 cho c a AL#08.14); (#08 cho c a AL#08)

6

Giong gim chn

B ng nh a PVC

7

Trc cun

Trc phi 114x2.6mm

8

Pully

P230

9

L cun

L cun b ng thp cán s ng

10 Giá 

Mt bch/bt u trc

11 Đo chiu khng dy

Đo chiu khng dy cho hp iu khin AD903/AA803.P

III

Ray

1

Ray nhm tiu chun U85NS

Nhm 6063 T5 Sn tnh i n màu #07 (Ghi m)

IV Ph kin la chn thm
1

Ci báo ng

C2.P dng HĐK AA803.P; C5 dng cho HĐK AD903
UPS P1000 (dng cho b ti AK/AH300/500); UPS P2000 (dng cho b ti
AK/AH300/500/800)

2

Lu i n (UPS)

3

Mch n báo sáng

MD (dng cho HĐK AA803.P)

4

Sensor chng s l

B Sensor (dng cho HĐK AD903/AA803.P)

* GHI CHÚ:
• Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; Thông số độ dầy và trọng lượng của nan là giá trị trung bình +/-5% sai số do công nghệ
đùn ép nhôm.
• Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH Công ty Austdoor và phải chịu các
chi phí phát sinh liên quan.
• Do tiêu chuẩn chiều dài trục và ray, trong một số trường hợp trục và ray sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo
hành của Nhà sản xuất.
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