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CỬA TỰ ĐỘNG SƠN HÀ
SONHA AUTOMATIC DOOR

SONHA AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG SƠN HÀ

SONHA AUTODOOR
CONTROLLER BLOCK
MODEL: SHA 120
AC 200 ̴ VAC 50/60HZ
MENUFACTURED UNDER LICENCE BY SONHA AUTOMATIC DOOR - VIETNAM

SONHA AUTODOOR
BRUSHLESS MOTOR
MODEL: SHA 120
DC 24V, 70W
MENUFACTURED UNDER LICENCE BY SONHA AUTOMATIC DOOR - VIETNAM

SHA 120A
Remote control set with functions:
(điều khiển từ xa với các chức năng)
A : Keep Close Mode ( Lock)
Chế độ giữ cửa đóng
B: Keep Open Mode
Chế độ giữ cửa mở
C: Half Open Mode
Chế độ mở một nửa
D: Automatic Mode
Chế độ tự động
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SHA 120B
Technical Specification:

SONHA SILDING AUTO-DOOR
The control device of sliding automatic door contains basic function,automatic operation/hold-open/closed/half-open to meet customer
needs.Control device has multiple interfaces for choosing various connectors such as:safety beam photocell,elcctric locks,etc.Its drive devices
adopts European technology to in integrate motor with gear box,which offers strong driving and reliable operation and increased power output,it
can adapt to a large door.

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG SƠN HÀ
Hệ thống điều khiển cửa trượt tự động được tích hợp các chức năng nâng cao như: Chế độ tự động, chế độ khóa, chế độ mở một nửa, chế độ giữ
cửa mở bằng điều khiển từ xa sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng của những khách hàng khó tính nhất. Bộ điều khiển đa giao diện dễ dàng kết nối với các
thiết bị khác như : cảm biến an toàn, khóa điện, đầu đọc thẻ v..v. Bộ điều khiển ứng dụng công nghệ châu Âu tích hợp với motor có hộp số giúp
cho cửa hoạt động mạnh mẽ và đáng tin cậy thích hợp với những cánh cửa lớn

Reliability
Wisdom miniature computer controller
Automatic door mind is totally microcomputer optimized.Internal
signal loops adapt no contact control mode,even after longtime
working,opening and closing movement is still accurate.Door leaf
position setting and adjustment,slide distance setting and
adjustment,door leaf opening/closing speed setting and
adjustment is accurately controlled by microcomputer controller

Security
The door open immediately if encouter an obstacle
When the door is closing,if it meets a pedestrian or obstacle,the
door leaf will reverse automatically,the door will open
immediately,it prevens pinching events and door damaged,also
improves the automatic door working life.

Convenience
If the electricity is failed,the doora will stop moving.However,there
is very little resistance,door leaf can easily be opened by hand.
Good modular design offers very easy installation.Only need to fit
all components into the guide rail and connect each part well,it
can work after activating the power supply.

Độ tin cậy
Bộ điều khiển thông minh
Bộ điều khiển trung tâm của cửa tự động chính là bộ vi tính được
tối ưu hóa, mạch tín hiệu bên trong tuân theo chế độ điều khiển
thông minh, thậm chí sau một thời gian dài hoạt động, thì những
chuyển động đóng, mở của cửa tự động vẫn chính xác. Việc cài đặt
và điều chỉnh vị trí cánh, khoảng cách trượt và thời gian đóng mở
đều được bộ điều khiển ghi nhớ và xử lý một cách chính xác.

Description
Model
Max door weight
(Tải trọng cánh cửa tối đa)
Manual force
(Lực mở bằng tay)
Open / Close speed
(Tốc độ đóng mở (mm/s)
Motor power
(Công suất mô tơ)
Controller Block
(Bộ điều khiển)
Door Hanger
(Con lăn và hệ gá)
Power supply
(Nguồn điện cấp)
Environment Temperature
(Nhiệt độ môi trường)

Single door - Cửa trượt 1 cánh
Bi-Parting door - Cửa trượt 2 cánh
SHA- 120 A , SHA- 120 B
150Kg X 1
120Kg X 2
< 3Kg

< 3Kg

100mm~ 550mm(10 cấp tốc độ)

200mm ~ 1100mm (10 cấp tốc độ)

DC Brushlees motor - 70W
Động cơ điện một chiều không chổi than công suất 70W
Intelligent Controller Block with Micro Computer
Bộ điều khiển thông minh Micro Computer
Door hanger with double rollers can drive heavy door smoothly
Con lăn kép giúp cho cửa vận hành êm ái ngay cả với những bộ cửa nặng
AC 180V ~ 250V, 50/60Hz
Từ - 200C ~ 500C

Tính an toàn
Cánh cửa sẽ lập tức mở ra nếu bắt gặp vật cản
Trên hành trình đóng cửa, nếu cánh cửa va chạm với người hoặc
vật cản thì sẽ tự động đảo chiều và cánh cửa sẽ mở ra ngay lập tức.
Điều đó đảm bảo an toàn cho người qua lại cũng như tránh làm hư
hại và kéo dài tuổi thọ của cửa tự động.

Tiện nghi
Khi mất điện, cửa sẽ tự động dừng lại và có thể đóng mở bằng tay
nhẹ nhàng. Thiết bị tự động hoạt động trở lại ngay sau khi cấp
nguồn điện.
Hermetic Autodoor
Cửa tự động dùng trong bệnh viện

Cửa trượt dân dụng

