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Thiết kế Cabin

 Thiết kế cửa tầng

Trần giả Cabin

Sàn đá và Tay vịn Cabin

Hộp gọi thang máy

Mẫu vật liệu Laminated

Mẫu vật liệu Inox

Thang máy có phòng máy

Thang máy không phòng máy

Cấu trúc cửa tầng

Thông số kỹ thuật

Tính năng kỹ thuật
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03AZ Elevator02 AZ Elevator



Nội thất Cabin

Inox tròn
ø32mm

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen Inox gương

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, Inox gương

Đá Granrit

Bảng điều khiển  

Cửa Cabin  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Sàn            

Tay vịn       

Model : AZE - CB02   

Nội thất Cabin

Inox tròn
Ø32mm

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn

Đá Granrit

Bảng điều khiển  

Cửa Cabin  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Sàn            

Tay vịn       

Model : AZE - CB01

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB03

Inox dẹt chữ nhật

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen Inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB05

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB04

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen Inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB06

05AZ Elevator04 AZ Elevator

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cabin tiêu chuẩn

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cabin lựa chọn



Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen Inox gương

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB10

Inox dẹt chữ nhật

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen Inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB08

Inox dẹt chữ nhật

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB07

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB09

Inox dẹt chữ nhật

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen Inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB11

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB12

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox gương hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB13

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox sọc nhuyễn xen inox hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB14

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cabin lựa chọn

07AZ Elevator06 AZ Elevator

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cabin lựa chọn



          

Inox tròn 3 x ø25mm

Vách Cabin Inox gương vàng khắc hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB15

Inox dẹt chữ nhật

Vách Cabin Inox gương vàng khắc hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB18

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox gương vàng khắc hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB17

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox gương vàng khắc hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB16

          

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox gương vàng khắc hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB19

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox gương xen Inox giả vân gỗ

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB20

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox giả vân đá xen Inox gương

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB21

Inox tròn ø32mm

Vách Cabin Inox giả vân gỗ xen khung tranh

Inox sọc nhuyễn

Inox sọc nhuyễn, inox gương

Bảng điều khiển  

Inox gương và MicaTrần Cabin 

Cửa Cabin

Tay vịn       

Model: AZE - CB22

09AZ Elevator08 AZ Elevator

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cabin vàng

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cabin cao cấp



Vách Cabin: Kính chịu lực
Inox sọc nhuyễn, Inox gươngBảng điều khiển:  
Kính chịu lựcCửa Cabin:  

Model : AZE - VK001 Model : AZE - CK001

Khung cửa:  Inox gương, Inox sọc nhuyễn
Cánh cửa   :  Kính chịu lực

Thép sơn tĩnh điện
và đèn trang trí

Kính cường lực

Inox gương

Inox gương
Inox khắc hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Nhựa PVC

Bao che trên và
bao che dưới

Kính quan sát

Trần giả

Vách cabin

Tay vịn

Sàn cabin

Lựa chọn khác

AZE - QS03

Thép sơn tĩnh điện
và đèn trang trí

Kính cường lực

Inox gương

Inox gương
Inox khắc hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Nhựa PVC

Bao che trên và
bao che dưới

Kính quan sát

Trần giả

Vách cabin

Tay vịn

Sàn cabin

Lựa chọn khác

AZE - QS04

Vòm trên và
vòm dưới

Nhựa sơn và
ống thép sơn

Inox sọc nhuyễn
Inox gương

Kính cường lực

Inox gương

Inox gương
Inox khắc hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Nhựa PVC

Bao che trên và
bao che dưới

Kính quan sát

Trần giả

Vách cabin

Tay vịn

Sàn cabin

Lựa chọn khác

Thép sơn tĩnh điên
và đèn trang trí

Kính cường lực

Inox gương

Inox gương
Inox khắc hoa văn

Inox sọc nhuyễn

Nhựa PVC

Bao che trên và
bao che dưới

Kính quan sát

Trần giả

Vách cabin

Tay vịn

Sàn cabin

Lựa chọn khác

AZE - QS01 AZE - QS02

11AZ Elevator10 AZ Elevator

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cabin vách kính

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cabin quan sát



Cửa tầng khung bản rộng có tấm trán hiển thị ngangCửa tầng khung bản rộng không có tấm trán

Khung cửa bản hẹp          : Inox sọc nhuyễn
Cánh cửa                               : Inox sọc nhuyễn

Model: AZE - LD01 Model : AZE - LD02 Model : AZE - LD03

Khung cửa Cánh cửa
- Vật liệu

- Bản rộng

: Inox sọc nhuyễn

: Inox gương

: Inox khắc hoa văn

: Không có tấm trán

- Vật liệu

- Khác

: Inox sọc nhuyễn

: Inox gương

: Inox khắc hoa văn

: Có tấm trán

13AZ Elevator12 AZ Elevator

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cửa tầng tiêu chuẩn

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cửa tầng lựa chọn



Model: AZE - LD05Model: AZE - LD04

AZE - LD06 AZE - LD07 AZE - LD08

AZE - LD09 AZE - LD10 AZE - LD11

AZE - LD12 AZE - LD13 AZE - LD14

15AZ Elevator14 AZ Elevator

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Cửa tầng lựa chọn

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Hoa văn cửa tầng



Model: AZE - CL01 Model: AZE - CL02

Model: AZE - CL03 Model: AZE - CL04

Model: AZE - CL05 Model: AZE - CL06

Model: AZE - CL07 Model: AZE - CL08

Model: AZE - CL09 Model: AZE - CL10

HANDRAILS - Tay vịn

Sàn đá

Tay vịn tiêu chuẩn

Tay vịn lựa chọn

HANDRAILS - Tay vịn
2-Inox sọc nhuyễn

Vật liệu (mm)

25 3-Inox sọc nhuyễn

Vật liệu (mm)

25

HANDRAILS - Tay vịnHANDRAILS - Tay vịn
Inox sọc nhuyễn

Vật liệu (mm)

32

Gỗ và Inox vàng

Vật liệu (mm)

32

Inox vàng

Vật liệu (mm)

32 Gỗ

Vật liệu (mm)

32

Inox sọc nhuyễn dày 6mm

Vật liệu (mm)

Inox vàng dày 6mm

Vật liệu (mm)

Model:  AZE - HD01

Model:  AZE - HD05

Model:  AZE - HD04Model:  AZE - HD03

Model:  AZE - HD06

Model:  AZE - HD02

Model:  AZE - HD08Model:  AZE - HD07

AZE - FL01 AZE - FL02 AZE - FL03 AZE - FL04

AZE - FL05 AZE - FL06 AZE - FL07 AZE - FL08

17AZ Elevator16 AZ Elevator

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Trần giả cabin

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Sàn đá và tay vịn



AZE - COP01 AZE - LOP02AZE - LOP01 AZE - COP02

AZE - LOP01-2

AZE - COP01

AZE - LOP01-2

AZE - LOP01

AZE - COP03

AZE - LOP03 AZE - LOP04 AZE - LOP05 AZE - LOP06

AZE - COP04 AZE - COP05 AZE - COP06AZE - COP03

19AZ Elevator18 AZ Elevator

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Hộp gọi tiêu chuẩn

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Hộp gọi lựa chọn



AZE - LA05 AZE - LA06 AZE - LA07 AZE - LA08

AZE - LA01 AZE - LA02 AZE - LA03 AZE - LA04

AZE - LA09 AZE - LA10 AZE - LA11 AZE - LA12

AZE - LA13 AZE - LA14 AZE - LA15 AZE - LA16

AZE - HV01 AZE - HV02 AZE - HV03 AZE - HV04

AZE - HV05 AZE - HV06 AZE - HV07 AZE - HV08

AZE - HV09 AZE - HV10 AZE - HV11 AZE - HV12

AZE - HV13 AZE - HV14 AZE - HV15 AZE - HV16

21AZ Elevator20 AZ Elevator

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Mẫu vật liệu Laminated

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Mẫu hoa văn Inox



23AZ Elevator22 AZ Elevator

SƠ ĐỒ THANG TẢI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY

THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG ĐẶT SAU THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU

Tốc độ Cửa mở Cabin

60 1100x900 1500x1500 4000 1400
90 1100x1000 1500x1600 4200 1500

Mã hiệu Rộng x Sâu 
(AH x BH)

Chiều cao 
OH

Chiều sâu 
PIT

P4 300 4 700x2000

Hố thang
Rộng x sâu 
(AA x BB)

Tải trọng
Rộng x Cao 

(JJ x H)
(m/phút)NgườiKg

60
1200x1000 1600x1500

4000 1400

90

1300x1000 1700x1600

4200 1500
P6 450 6

700x2000

60 1400x1100 1800x1700 4200 1500

90
1400x1200 1800x1800

4500 1600
P8 600 8

800x2000

P10 750 10

P15 1000 15

P20 1500 20

750x2000

800x2000
1400x900

1400x1000
1800x1500
1800x1600

850x2000
900x2000 1400x1300 1900x1900

60 1400x1100 1800x1700 4200 1500

90
1400x1200 1800x1800

4500 1600

800x2000
850x2000
900x2000 1400x1350 1900x2000

60 1600x1500 2000x2100 4200 1500

90
1700x1600 2100x2200

4500 1600

900x2000
950x2000

1000x2000 1800x1700 2200x2400
60 1800x1800 2300x2500 4300 1600

90
1900x1900 2400x2600

4500 1600

1000x2000
1100x2000
1200x2000 2000x2000 2500x2700

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG

Tốc độ Cửa mở Cabin

60 1100x900 1800x1250 4000 1400
90 1100x1000 1800x1350 4200 1500

Mã hiệu Rộng x Sâu 
(AH x BH)

Chiều cao 
OH

Chiều sâu 
PIT

P4 300 4 700x2000

Hố thang
Rộng x sâu 
(AA x BB)

Tải trọng
Rộng x Cao 

(JJ x H)
(m/phút)NgườiKg

60
1200x1000 1900x1350

4000 1400

90

1300x1000 2000x1350

4200 1500
P6 450 6

700x2000

60 1400x1100 2100x1450 4200 1500

90
1400x1200 2100x1550

4500 1600
P8 600 8

800x2000

P10 750 10

P15 1000 15

P20 1500 20

750x2000

800x2000
1400x900

1400x1000
2100x1350
2100x1450

850x2000
900x2000 1400x1300 2100x1650

60 1400x1100 2100x1450 4200 1500

90
1400x1200 2100x1550

4500 1600

800x2000
850x2000
900x2000 1400x1300 2100x1650

60 1600x1500 2400x1850 4200 1500

90
1700x1600 2500x1950

4500 1600

900x2000
950x2000

1000x2000 1800x1700 2600x2050
60 1800x1800 2600x2200 4300 1600

90
1900x1900 2700x2300

4500 1600

1000x2000
1100x2000
1200x2000 2000x2000 2800x2400

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Thang máy có phòng máy

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Thông số kỹ thuật



25AZ Elevator24 AZ Elevator

SƠ ĐỒ THANG TẢI KHÁCH KHÔNG PHÒNG MÁY

THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG ĐẶT SAU THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU

Tốc độ Cửa mở Cabin

60 1100x900 1500x1500 3800 1400
90 1100x1000 1500x1600 3900 1500

Mã hiệu Rộng x Sâu 
(AH x BH)

Chiều cao 
OH

Chiều sâu 
PIT

P4 300 4 700x2000

Hố thang
Rộng x sâu 
(AA x BB)

Tải trọng
Rộng x Cao 

(JJ x H)
(m/phút)NgườiKg

60
1200x1000 1600x1500

3800 1400

90

1300x1000 1700x1600

3900 1500
P6 450 6

700x2000

60 1400x1100 1800x1700 4000 1500

90
1400x1200 1800x1800

4200 1600
P8 600 8

800x2000

P10 750 10

P15 1000 15

P20 1500 20

750x2000

800x2000
1400x900

1400x1000
1800x1500
1800x1600

850x2000
900x2000 1400x1300 1900x1900

60 1400x1100 1800x1700 4000 1500

90
1400x1200 1800x1800

4200 1600

800x2000
850x2000
900x2000 1400x1350 1900x2000

60 1600x1500 2000x2100 4200 1500

90
1700x1600 2100x2200

4400 1600

900x2000
950x2000

1000x2000 1800x1700 2200x2400
60 1800x1800 2300x2500 4300 1600

90
1900x1900 2400x2600

4500 1600

1000x2000
1100x2000
1200x2000 2000x2000 2500x2700

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG

Tốc độ Cửa mở Cabin

60 1100x900 1800x1250 3500 1400
90 1100x1000 1800x1350 3600 1500

Mã hiệu Rộng x Sâu 
(AH x BH)

Chiều cao 
OH

Chiều sâu 
PIT

P4 300 4 700x2000

Hố thang
Rộng x sâu 
(AA x BB)

Tải trọng
Rộng x Cao 

(JJ x H)
(m/phút)NgườiKg

60
1200x1000 1900x1350

3600 1400

90

1300x1000 2000x1350

3700 1500
P6 450 6

700x2000

60 1400x1100 2100x1450 3700 1500

90
1400x1200 2100x1550

3900 1600
P8 600 8

800x2000

P10 750 10

P15 1000 15

P20 1500 20

750x2000

800x2000
1400x900

1400x1000
2100x1250
2100x1350

850x2000
900x2000 1400x1300 2100x1650

60 1400x1100 2100x1450 3700 1500

90
1400x1200 2100x1550

3900 1600

800x2000
850x2000
900x2000 1400x1350 2200x1700

60 1600x1500 2400x1850 3900 1500

90
1700x1600 2500x1950

4100 1600

900x2000
950x2000

1000x2000 1800x1700 2600x2050
60 1800x1800 2600x2200 4100 1600

90
1900x1900 2700x2300

4200 1600

1000x2000
1100x2000
1200x2000 2000x2000 2800x2400

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Thang máy không phòng máy

THANG MÁY TẢI KHÁCH
Thông số kỹ thuật



1. Tính năng kỹ thuật:
• Điều khiển dự phòng nhờ vào nhiều bộ đồng vi xử 
lý, trang bị công nghệ truyền thông GSM, Canbus và 
Module
• Dựa trên phương pháp tính toán theo đường đặc 
tuyến đường cong tốc độ để điều khiển tối ưu khoảng 
cách theo phương pháp dừng tầng trực tiếp.
• Chỉ cần 3 dây truyền thông kiểu nối tiếp đơn giản 
cho điều khiển thang đôi
• Điều khiển nhóm ít hơn 8 thang dựa vào lý thuyết 
điều khiển Logic mờ
• Tích hợp sẵn thời gian thực thuận tiện cho điều 
khiển phân chia  theo thời gian và chức năng quản lý 
thang máy.
• Nguồn cấp dự phòng linh hoạt: Nguồn ắc quy 
48VDC hay nguồn đầu vào 220 VDC giúp cho việc cứu 
hộ dễ dàng.
• Tự động xác định vận hành giữa các tầng ngắn
• Công cụ phím bấm vận hành cầm tay: Bàn phím 
nhỏ, PDA, máy tính PC giúp dễ dàng cho việc cài đặt.
• Lưu 60 mã lỗi giúp dễ dàng chuẩn đoán.

2. Các chức năng chính:
•  Chế độ kiểm tra

Lựa chọn bằng chuyển công tác AUTO/Inspection sang 
chế độ kiểm tra. Bộ điều khiển thang máy sẽ hủy tất cả 
các chức năng vận hành tự động bao gồm việc đóng 
cửa và sẵn sàng cho hoạt động kiểm tra. Thang máy sẽ 
chạy ở tốc độ kiểm tra khi tín hiệu đầu vào kiểm tra 
UP/DOWN được phép.

•  Dừng tầng trực tiếp
Theo nguyên tắc khoảng cách, tự động tạo đường cong 
trơn từ lúc bắt đầu đến lúc dừng tại vị trí bằng tầng 
không chạy bò.

•  Đường cong tốc độ tối ưu hiệu quả
Bộ điều khiển thang tối ưu đường cong dựa trên 
khoảng cách di chuyển cần thiết thay vì dựa vào số 
tầng.

•  Chức năng mở cửa trước
Khi thang máy đang chạy tự động đến điểm dừng và tốc 
độ đang < 0.1m/s và nằm trong vùng mở cửa, thì hệ 
thống tạm thời vô hiệu tín hiệu khóa cửa thang và mở 
cửa trước nhờ vào molude chức năng gắn thêm, như 
vậy tăng hiệu suất sử dụng.

•  Cài đặt thời gian giữ cửa mở
Hệ thống có thể tự động xác định thời gian khác nhau 
cho các yêu cầu mở cửa gồm các lệnh mở cửa, thời gian 
bảo vệ mở cửa, trì hoãn mở cửa và mở cửa theo thời 
gian cài đặt.

•  Chỉnh bằng tầng lại
Trường hợp thang máy dừng lại tầng có lượng người 
hay hàng hóa ra vào lớn thì bằng tầng sẽ biến động do 
độ co dãn của cao su và của dây cáp. Hệ thống cho phép 
chạy tự động với tốc độ bằng tầng đến mặt tầng với cửa 
mở.

độ ECO, hệ thống sẽ tự động ngắt đèn chiếu sáng và 
quạt thông gió bên trong thang máy.

•  Chỉnh tự động dữ liệu chiều cao của thang
Mỗi khi thang máy di chuyển qua vị trí tầng, hệ thống sẽ 
tự động chỉnh lại sai lệch vị trí tự học thông số thang để 
luôn duy trì việc vận hành êm ái và thoải mái.

•  Chỉnh tự động vị trí thang
Mỗi khi thang máy vào tầng giới hạn, hệ thống sẽ tự 
động hiệu chỉnh bộ đếm vị trí so với contact giới hạn để 
hạn chế thang máy đi qua vị trí bằng tầng.

•  Thay đổi cài đặt hiển thị tầng
Cho phép người sử dụng cài đặt trước hiển thị của từng 
tầng với các ký tự 0 – 9 hay ký tự A-Z cho phần hiển thị 
không theo chuẩn.

•  Hủy lệnh gọi ngược
Khi thang máy di chuyển tới đỉnh hay xuống đáy, hệ 
thống sẽ hủy tất cả các cuộc gọi cabin hoạt động theo 
chiều ngược lại.

•  Bỏ qua khi đầy tải
Khi tải của thang máy vượt qua giá trị cài đặt đầy tải 
(thông thường là hơn > 80% tải), thì thang máy sẽ 
không đáp ứng các lệnh gọi tầng đi ngang qua. Mặc dầu 
vậy, trong lúc này, việc gọi tầng tiếp tục nhận, thang 
máy sẽ phục vụ sau (thang đơn) hay được phục vụ bằng 
các thang khác (thay đổi hay nhóm thang).

•  Chức năng chống phiền toái
Hệ thống sẽ xác định số lượng hành khách trong cabin 
và tự động so sánh số hành khách với số lệnh đã gọi. 
Nếu số lệnh gọi vượt quá thì hệ thống sẽ xem như thang 
trong tình trạng bị làm phiền toái và hủy tất cả các cuộc 
gọi thang. Hành khách cần phải đăng ký lại các cuộc gọi 
yêu cầu.

•  Bảo vệ quá tải
Khi thang đang đứng yên và nếu tải trọng lớn hơn tải 
định mức thì còi sẽ phát cùng lúc đèn quá tải sẽ báo. 
Thang sẽ treo cho đến khi tín hiệu quá tải bị ngắt.

•  Điều khiển thang đôi
Chỉ cần đấu thêm 3 dây để cài đặt mà không cần thêm 
bất kỳ bo điều khiển nhóm nào.

•  Điều khiển nhóm
Điều khiển nhóm dưới 8 thang dựa vào thuật toán điều 
khiển logic mờ.

•  Chế độ hoạt động độc lập
Thang máy sẽ không đáp ứng bất kỳ cuộc gọi tầng nào 
và đóng cửa tự động.

•  Bảo vệ chạy ngược
Hệ thống sẽ tự động kiểm soát liên tục chiều encoder 
thông qua pha “AB”. Hệ thống sẽ dừng ngay lập tức khi 
phát hiện chiều sai, phanh sẽ tác động và hệ thống ngắt 
với mã lỗi 5.

•  Bảo vệ chống trượt
Hệ thống kiểm tra liên tục tốc độ của thang máy thông 
qua pha “AB”. Hệ thống sẽ dừng ngay lập tức khi không 
có tín hiệu phản hồi từ động cơ. Thắng sẽ tác động và hệ 

•  Chạy tầng cứu hộ
Thang đang ở trạng thái hoạt động bình thường nhưng 
không dừng đúng tầng. Để thỏa mãn yêu cầu an toàn, 
thang sẽ chạy chậm đến tầng gần nhất và mở cửa.

•  Chế độ cứu hộ khẩn cấp theo quán tính điện
Chỉ áp dụng với trường hợp động cơ đồng bộ nam 
châm vĩnh cữu. Khi có sự cố về nguồn điện, hệ thống sẽ 
ngắt mạch đầu ra các pha của động cơ nhờ vào các 
contactor của nó và tạo momen cản khi chuyển động. 
Dựa trên quán tính của thang máy, thang máy sẽ di 
chuyển chậm và mở cửa khi nó tới vị trí bằng tầng.

•  Bảo vệ quá thời gian dành cho cứu hộ
Áp dụng cho thang máy ở trạng thái cân bằng tải hay 
công suất thiết bị cứu hộ không phù hợp, thời gian cứu 
hộ dài đã trôi qua. Chức năng này cho phép hệ thống tự 
ngắt hoạt động cứu hộ (chế độ cứu hộ theo quán tính 
với thời gian cài 100ms. Chế độ hoạt động cứu hộ bằng 
UPS có thời gian là 50s).

•  Tự động tinh chình thông số hữu cơ
Đối với động cơ cảm ứng, hệ thống điều khiển tự động 
đo điện trở, điện khánh động cơ, các thông số điều 
khiển, dòng không tải, để điều khiển động cơ chính xác. 
Đối với động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu, hệ thống 
điều khiển có thể xác định góc quay của encoder.

•  Tự học thông số thang
Trước khi chạy lần đầu, hệ thống sẽ tự động học các 
thông số thang máy bao gồm các tầng, vị trí các công 
tắc giới hạn, công tắc giảm tốc cưỡng bức

•  Chức năng khóa thang máy
Ở trạng thái tự động, sau khi thang máy bị khóa, thì hệ 
thống sẽ giới hạn các cuộc gọi thang và trở về tầng khóa 
thang máy và mở cửa. Sau khi thang ngừng chạy,  nó sẽ 
ngắt chiếu sáng, quạt giải nhiệt bên trong cabin. Khi 
công tắc khóa bị reset thì thang máy sẽ chuyển lại trạng 
thái bình thường.

•  Chức năng cứu hộ khi có báo cháy
Cho phép người sử dụng cài tầng dự định khi có báo 
cháy.

•  Tự động chạy về dừng ở tầng chính
Ngoài thời gian cài đặt ở chế độ chờ đã qua và nếu 
không có cuộc gọi tầng, thang máy sẽ tự động chạy về 
dừng ở tầng chính và chờ đợi khách hàng.

•  Chế độ phục vụ
Hoạt động phục vụ có thể cài đặt thông qua các công 
tắc đặt trong bảng vận hành cabin. Trong chế độ này, 
thang máy sẽ hoạt động ở chế độ bán tự động. Chức 
năng đóng cửa tự động sẽ bị hủy. Việc đóng cửa sẽ được 
thực hiện bằng cách nhấn  nút đóng liên tục, điều này 
cũng cho phép người phục vụ thực hiện bất kỳ cuộc gọi 
di chuyển lên hay xuống tự do bằng cách bỏ qua việc 
gọi tầng.

•  Chức năng ECO
Trong trạng thái vận hành tự động, nếu không có cuộc 
gọi tầng hay gọi cabin sau khoảng thời gian cài đặt chế 

thống sẽ ngắt ở mã lỗi 5.
•  Bảo vệ quá tốc chiều lên/xuống

Bộ bảo vệ quá tốc sẽ bảo đảm rằng cabin không vượt 
quá tốc độ an toàn vì vậy đảm bảo an toàn cho cả hành 
khách và hành lý.

•  Giám sát contactor đầu ra
Bằng cách giám sát trạng thái dòng đầu ra của bộ điều 
khiển, hệ thống có thể xác định khi nào mạch cotactor 
đầu ra không bình thường khi mở thắng động cơ.

•  Bảo vệ lỗi encoder
Hệ thống sử dụng enconder tốc độ cao cho điều khiển 
vòng kín. Nếu enconder bị lỗi, hệ thống sẽ tự động 
dừng.

•  Tạo đường cong tối ưu
Bộ điều khiển thang sẽ tự động tối ưu đường cong tốc 
độ dựa trên khoảng hành trình yêu cầu để vào tầng trực 
tiếp.

•  Chia sẻ thời gian và phục vụ lúc cao điểm
Linh hoạt cài đặt khoảng thời gian phục vụ và các tầng 
phục vụ liên quan.

•  Chức năng phục vụ ưu tiên tầng VIP
Trong cabin có gắn ổ khóa phục vụ hành khách VIP. Nếu 
công tắc khóa này được kích hoạt, thang sẽ  hủy hết các 
lệnh đã lưu giữ, lúc này thang chỉ thực hiện các lệnh gọi 
trong Cabin của khách VIP.

•  Hoạt động khi có động đất
Khi có động đất, hệ thống báo động đất, hệ thống báo 
động của tòa nhà sẽ chuyển tín hiệu cho tủ điều khiển 
và thang máy sẽ ở dừng tầng gần nhất, mở cửa cho 
khách ra ngoài.

3.Các chức năng lựa chọn thêm
•  Hai bảng điều khiển độc lập trong cabin

Chức năng này dành cho thang có 2 cửa cabin và có 2 
bảng điều khiển dành cho mỗi cửa (cửa trước và cửa 
sau): Nếu hành khách sử dụng bảng điều khiển dành 
cho cửa nào thang sẽ phục vụ các tầng ở cửa đó, cửa 
còn lại sẽ không mở phục vụ.

•  Báo tầng bằng giọng nói
Với chức năng này hệ thống sẽ báo tầng thang sắp 
dừng, chiều chuyển động sắp tới của thang trước mỗi 
tầng khi đóng cửa.

•  Bộ kiểm soát tầng bằng thẻ từ, IC card
Kiểm soát điều khiển trong cabin và gọi tầng bằng thẻ 
từ hoặc IC card.

•  Mã khóa nút gọi tầng
Sau khi cài đặt mã, chỉ có hành khách nào bấm đúng mã 
mới đến được tầng có mã đã cài đặt.

•  Bảng điều khiển cho người tàn tật
•  Bảng điều khiển cabin dành cho người tàn tật.
•  Đèn báo thang đến

Trước khi thang đến tầng, đèn báo thang đến tại cửa 
tầng báo để hành khách biết trước thang sẽ dừng tầng 
và chiều thang đang hoạt động.
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