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NH-1233R/L
LOẠI THÔNG TỰ DO (FREE PASSAGE TYPE)

1
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Mã số
       NH-1233R/L
Kích thước ngoại hình
       298 x 93 x 49mm
Trọng lượng  tối đa của cửa
       120 kg
Chiều rộng thích hợp của cửa 
       800 ~ 950 mm
Góc độ mở tối đa
       180
Đặc điểm
- Trục lệch tâm, mở 1 hướng
- Điểm dừng 90
- Có 2 nút điều chỉnh 2 tốc độ

Item No.
NH-1233R/L
Dimension
298 x 93 x 49mm
Max.Door Weight
120 kg
Door Width 
800 ~ 950 mm
Max.Open Degree
180
Features
O�set, Single Acting
With 90    Stop-Device
2 Section Speed Adjustment Valve

MỞ 1 HƯỚNG 180O

Cửa phải

Lỗ vuông

Cửa trái

Vùng hòa hoãn Backcheck Control
Vùng đóng về  

Dừng bất cứ góc độ

Back to Closed Position Area

Hold Open At Any Degree

Function 
(1)  Closed at 0o

(2)  With 90o stop-device
(3)  0o ~ 90o  back to 0o  automatically
(4)  Backcheck control: 90o ~ 110o 
(5)  Hold open at any degree: 110o ~ 180o 
(6)  2 section speed adjustment valve:
       closing speed adjustment valve: 90o ~ 20o

       latching speed adjustment valve: 20o ~ 0o

Tính năng sử dụng
(1)  0o  cửa đóng kín
(2)  90o  điểm  dừng
(3)  0o ~ 90o   tự động quay về 0o

(4)  90o ~ 110o   vùng hòa hoãn
(5)  110o ~ 180o  dừng bất cứ góc độ
(6)  Có 2 đoạn tốc độ đóng cửa :
        90o  ~  20o  là đoạn 1
        20o  ~   0o   là đoạn 2

Sơ đồ ráp cửa phải Picture shows right hand opening

Löu yù :
I. Toác ñoä ñoùng tröôùc khi xuaát xöôûng ñaõ ñöôïc ñieàu chænh saün, neáu chöa haøi loøng, coù theå ñieàu chænh theâm chuùt ít : ñaàu tieân vaën oác soá 1 ñeå chænh toác ñoä 
ñoùng 1, sau ñoù vaën tieáp oác soá 2 ñeå chænh toác ñoä ñoùng 2 cho ñeán khi vöøa yù. Caùc oác ñieàu chænh khoâng ñöôïc vaën ra.
II. Tem daùn khoâng ñöôïc xeù raùch.
   Neáu vì ñoù maø gaây ra haäu quaû, coâng ty chuùng toâi khoâng chòu traùch nhieäm boài thöôøng. Kính mong phoái hôïp.

Note :
I.  The speed has been adjusted before dispatching from the factory, if you want to change the speed. First adjust closing speed adjustment valve 1,
   then adjust closing speed adjustment valve 2.
II. The label can’t be torn.
   if because of this causes the consequence, our company does not bear compensation responsibisy. please cooperrate.


