
 

  



 

 

  

Dẫn đầu tương lai nhờ các tính năng thông minh 

 Tính năng an toàn thông minh gồm: Giám sát hiệu quả, chính xác tình trạng hành khách 

và thang để ngăn ngừa các nguy cơ có thể xảy ra khi thang chạy, theo thời gian thực. 

 Phát hiện thay đổi về khối lượng không khí, nhiệt độ, lượng ánh sáng xung quanh và lượng 

mưa (đối với thang lắp ngoài trời) theo thời gian thực, nhờ đó kiểm soát một cách thông 

minh và hiệu quả hoạt động của thang. 

 Sử dụng công cụ giám sát thông minh theo thời gian thực để nâng cao hiệu quả và tính 

phù hợp trong việc quản lý và bảo trì thang. 

 

An toàn và tin cậy 

 Trên 20 tính năng an toàn theo tiêu chuẩn, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho thang. 

 Thiết kế bậc di chuyển chống nhảy và dẫn hướng vành bậc kép độc quyền, giúp thang chạy 

êm ái và tin cậy hơn. 

 Giao diện tiêu chuẩn thân thiện với  người sử dụng bằng Tiếng Trung và Tiếng Anh và phát 

hiện từng lỗi thiết bị an toàn nên có thể cải thiện hiệu quả công tác bảo trì thang. 

 

Đa dạng tính năng tùy chọn 

 Chiều cao nâng lớn hơn, nhiều tính năng trang trí hơn, đáp ứng nhu cầu cao cấp. 

 Dải tải trọng, số bậc nằm ngang, chiều cao lan can và bán kính đường cong ray dẫn hướng 

cong lớn hơn, mang lại nhiều sự lựa chọn hơn. 

 Nhiều mức độ góc nghiêng hơn nên đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết kế. 

 

Thoải mái và tiết kiệm năng lượng 

 Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng. 

 Cảm biến hành khách thông minh để tránh trường hợp thang khởi động nhầm khi có người 

đi ngang qua, nhờ đó tiết kiệm năng lượng. 

 Tính năng tiết kiệm năng lượng khi tải trọng nhẹ và biến tần bỏ qua (tùy chọn) và công 

nghệ chuyển đổi khóa pha, giúp thang chạy tiết kiệm năng lượng hơn và mang lại cảm giác 

thoải mái hơn. 
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Dẫn đầu tương lai nhờ các tính năng thông minh 

Sản phẩm thông minh 

o Thiết bị đầu cuối thông minh 

- Xác định và cảnh báo những hành vi nguy hiểm của hành khách (khách đi thang cuốn cùng xe đẩy) 

Thiết bị đầu cuối thông minh ở điểm dừng của thang có thể phát hiện nếu khách đi thang cùng xe đẩy và phát 

tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh-quang. 

- Xác định và cảnh báo những hành vi nguy hiểm của hành khách (có trẻ em đùa nghịch ở khu vực gần thang) 

Thiết bị đầu cuối thông minh có thể phát hiện nếu có trẻ em đùa nghịch ở khu vực dừng thang và phát tín hiệu 

cảnh báo bằng âm thanh-quang. 

- Hệ thống bôi trơn thông minh 

Tự động điều chỉnh kỹ thuật bôi trơn tùy theo lượng mưa nếu thang được lắp ở ngoài trời. 

- Điều khiển ánh sáng thông minh 

Tự động điều khiển ánh sáng theo độ sáng xung quanh và tình trạng hoạt động của thang. 

o Khả năng khử khuẩn tay vịn thông minh (bằng tia UV) 

Tự động khử khuẩn tay vịn bằng ánh sáng UV dựa theo tình trạng hoạt động thực tế của thang. 

Diệt 99.99% vi khuẩn tụ cầu (gây nhiễm khuẩn) và vi khuẩn E. coli (gây tiêu chảy). 

o Hệ thống đèn thông minh 

Tự động điều chỉnh ánh sáng theo nhiệt độ xung quanh và tình trạng hoạt động của thang. 

Kích thước sản phẩm Tính năng Cấu hình 

Xác định và cảnh báo hành vi nguy hiểm của hành khách (đi cùng xe đẩy) 

Xác định và cảnh báo hành vi nguy hiểm của hành khách (trẻ em đùa nghịch ở khu vực dừng thang) 

Cảnh báo thông minh 

Điều khiển ánh sáng thông minh 

Phát hiện từng lỗi thang (thiết bị an toàn) 

Bôi trơn thông minh 

Sưởi thông minh (nếu có tính năng sưởi) 

Tiết kiệm năng lượng khi ở tình trạng tải trọng nhẹ (chỉ có ở thang biến áp biến tần) 

Ngăn thang khởi động giả khi có người đi ngang qua 

Màn hình điều khiển LCD (Tiếng Anh và Tiếng Trung) 

Bảng điều khiển đa chức năng (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung) 

Khử khuẩn tay vịn thông minh (bằng tia UV) 

Biến tần bỏ qua có công tắc khóa pha (chỉ có ở thang biến áp biến tần) 

Sản phẩm thông minh 

Gói tùy chọn cho thiết bị 
đầu cuối thông minh 

Tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn 

Tùy chọn 

Tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn 

Tùy chọn 

Tùy chọn 



 

 

  

An toàn và tin cậy 

Thiết bị an toàn cảnh báo (SDS) 
Thiết bị an toàn có đế cứng, lắp trên ốp cạnh bậc để ngăn vật lạ hoặc giầy 
dép không mắc kẹt vào khe trống giữa tấm bảo vệ ốp cạnh bậc và bậc. 

Thiết bị bằng bậc (SRS) 
Thiết bị an toàn này sẽ dừng thang khi bậc chạy xuống và không ăn khớp 
với tấm lược. 

Thiết bị an toàn chuyển động bậc (CRS) 
Thiết bị này sẽ dừng thang nếu phát hiện bất thường trong chuyển động 
của bậc do vật lạ kẹt giữa tấm nâng của bậc và mặt bậc gần đó. 

Thiết bị an toàn bảo vệ ốp cạnh bậc (SSS) 
Thiết bị này sẽ dừng thang nếu phát hiện có vật lạ bị kẹt ở khe giữa bậc 
và tấm bảo vệ ốp cạnh bậc. 

Thiết bị báo mất bậc (SMS) 
Dừng thang nếu phát hiện một phần của bậc bị mất. 

Thiết bị an toàn tốc độ tay vịn (HSS) 
Thiết bị này sẽ dừng thang nếu thấy tốc độ của tay vịn thấp hơn giá trị đã 
cài đặt và tình trạng này kéo dài hơn thời gian cài đặt. 

Công tắc an toàn Lược-Bậc (CSS) 
Thiết bị này sẽ dừng thang nếu có vật lạ bị kẹt trong khe giữa mặt bậc và 
tấm lược. 

Thiết bị phát hiện chuyển động phanh dự phòng (EBR) 
Dừng thang khi phanh dự phòng không nhả hoặc không phanh đúng cách. 

Thiết bị phát hiện chuyển động phanh chính (BLR) 
Dừng thang khi phanh không nhả hoặc không phanh đúng cách. 

Thiết bị an toàn Xích truyền động (DCS) 
Dừng thang nếu đứt xích hoặc giãn quá mức cho phép. 

Công tắc mở cửa (DOS) 
Dừng thang hoặc ngăn không cho thang khởi động khi nắp che lỗ công 
tác bị mở hoặc bị lấy ra. 

Thiết bị an toàn bảo vệ tay vịn (HGS) 
Dừng thang nếu có vật lạ kẹt trong lỗ đầu vào  tay vịn. 

Nút dừng khẩn cấp (E-STOP) 
Dừng thang trong trường hợp khẩn cấp. 

Công tắc an toàn Lược-Bậc (CSS) 
Thiết bị này sẽ dừng thang nếu có vật lạ bị kẹt trong khe giữa mặt bậc và 
tấm lược. 

Nút dừng khẩn cấp (E-STOP) 
Dừng thang trong trường hợp khẩn cấp. 

Thiết bị an toàn bảo vệ skirt (SSS) 
Thiết bị này sẽ dừng thang nếu có vật lạ bị kẹt trong khe giữa mặt bậc 
thềm và tấm bảo vệ ốp cạnh bậc. 

Thiết bị an toàn khi tay vịn bị gãy (HBS) 
Dừng thang khi tay vịn bị gãy hoặc giãn quá mức. 

Thiết bị an toàn chuyển động bậc (CRS) 
Thiết bị này sẽ dừng thang nếu phát hiện bất thường trong chuyển động của bậc 
do vật lạ kẹt giữa tấm nâng bậc và mặt bậc gần đó. 

Chuông cảnh báo lụt (FLS) 
Dừng thang nếu phát hiện có quá nhiều nước trong giàn chịu tải phía 
dưới. 

Thiết bị báo mất bậc (SMS) 
Dừng thang nếu phát hiện một phần của bậc bị mất. 

Thiết bị an toàn xích bậc (SCS) 
Dừng thang nếu xích bậc bị đứt hoặc giãn quá mức. 

Công tắc mở cửa (DOS) 
Dừng thang hoặc ngăn không cho thang khởi động khi nắp che lỗ công 
tác bị mở hoặc bị lấy ra. 

Thiết bị bằng bậc (SRS) 
Thiết bị an toàn này sẽ dừng thang khi bậc chạy xuống và không ăn khớp 
với tấm lược. 

Thiết bị an toàn bảo vệ tay vịn (HGS) 
Dừng thang nếu có vật lạ kẹt trong lỗ đầu vào tay vịn. 

Quay và khớp bánh răng yên tĩnh Dẫn hướng bậc kép 

Phát hiện từng lỗi (thiết bị an toàn) Màn hình điều khiển LCD trên bảng 
điều khiển 

Thiết kế đầu vào tay vịn Thiết bị an toàn cho ốp cạnh bậc 

Bậc di chuyển chống nhảy 

Bảng điều khiển đa chức năng 

Nút dừng khẩn cấp 

Bánh xích truyền động được khớp trực tiếp với con lăn bậc. Con 
lăn được làm từ nhựa tổng hợp có hàm lượng polymer cao, có thể 
bị mài mòn nên tránh được việc tiếp xúc cứng giữa bánh xích kim 
loại và trục bậc. 

Kết cấu ray dẫn hướng bậc độc quyền của Mitsubishi ngăn bậc 
không bị nhảy và nhờ đó an toàn và tin cậy hơn. 

Chuyển động của cạnh bậc sử dụng kết cấu dẫn hướng kép, giúp 
bậc thềm chạy êm ái hơn. 

Tiếp tục phát huy thiết kế đầu vào tay vịn giấu kín nhằm giảm đáng 
kể nguy cơ vật lạ bị kẹt vào trong. Ngoài ra, tấm bảo vệ đầu vào dài 
và mềm cũng được lắp để tăng tính an toàn hơn nữa. 

Mỗi thiết bị an toàn tương ứng với một mã lỗi, giúp tăng tốc độ 
xử lý lỗi và cải thiện hiệu quả sửa chữa và bảo trì. 

Trên bảng điều khiển, màn hình điều khiển LCD bằng Tiếng Anh và 
Tiếng Trung, được sử dụng để cài đặt tham số và kiểm tra tình trạng 
của thang, giúp quản lý bảo trì dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Thiết bị này ngăn hành khách đứng quá gần mép bậc và ngăn không 
để chân khách kẹt vào khe hở giữa tấm bảo vệ ốp cạnh bậc và bậc. 

Trong trường hợp khẩn cấp, người đứng gần hoặc hành khách đang 
đi thang có thể bấm nút dừng khẩn cấp để dừng thang bằng tay. 

Bảng điều khiển đa chức năng có thể được lắp đặt tại khu vực dừng 
thang, dùng để cài đặt tính năng và kiểm tra lỗi, tăng hiệu quả bảo 
trì thang. 



 

  

Đa dạng tính năng tùy chọn 

 Chiều cao lan can: 950/1000mm 

 Đường kính độ cong ray dẫn hướng: 2600/1500/1000mm (phía trên); 2000/1000mm (phía dưới) 

 Góc nghiêng: 27.3o, 30o, 35o 

 Chiều cao nâng: 13m 

 Bậc nằm ngang: 2/3/4 bậc 

Chiều cao lan can: 950/1000mm 
 

Đường kính độ cong ray dẫn hướng: 
 

2600/1500/1000mm (phía trên) 

Chiều cao nâng: 13m 

Đường kính độ cong ray dẫn hướng: 
 

2000/1000mm (phía dưới) 

               Góc nghiêng: 27.3o, 30o, 35o 
 

4 bậc nằm ngang 2 bậc nằm ngang 3 bậc nằm ngang 

Thoải mái và tiết kiệm năng lượng 

Biến tần bỏ qua và công nghệ tiết kiệm năng lượng khi tải trọng nhẹ 

Công nghệ chuyển đổi khóa pha 

Ở tốc độ nhất định, thang tự động tắt biến tần và chuyển sang tần số làm việc, nhờ đó 
kéo dài tuổi thọ của biến tần. Nếu biến tần bị lỗi không thể khắc phục, chuyển sang chế 
độ dự phòng bằng tay. Nếu không có hành khách, tự động chuyển sang chế độ chạy 
chậm, dừng hẳn hoặc dự phòng. Nếu chạy đủ tải, hồi năng lượng về điện lưới để tiết 
kiệm năng lượng. 

Biến tần độc quyền của Mitsubishi có kích cỡ mo-đun và cỡ nhỏ. Sử dụng “công nghệ 
chuyển đổi khóa pha và đồng bộ pha tích cực”, biến tần có thể chuyển đổi êm ái từ biến 
tần sang tần số làm việc và mang lại trải nghiệm thoải mái cho người dùng. 

Cảnh báo bằng giọng nói thông minh 

Cảm biến hành khách thông minh 

Hệ thống đèn LED chiếu sáng 

Cảnh báo bằng giọng nói điều chỉnh theo âm lượng xung quanh: trong môi trường ồn 
ào, âm lượng thiết bị sẽ tăng và ngược lại, tạo cảm giác thoải mái cho môi trường 
xung quanh cũng như cho hành khách. 

Cảm biến thông minh sử dụng công nghệ Thời gian Ánh sáng tiên tiến có thể thu được 
thông tin chính xác về đường đi của hành khách nhờ xác định được góc nghiêng của vật 
và nhờ đó có thể phân biệt được người đi qua thang và không sử dụng thang với người sẽ 
sử dụng thang. 

Đèn LED cải thiện chất lượng môi trường và tiết kiệm năng lượng. 



  

Tính năng trang trí 

Lan can KS-SB-II/KS-SBF-II 

Mô tả: 

Tấm ốp trong 

Bằng kính hình chữ nhật trong suốt 

Bậc  

Hợp kim nhôm, mép viền bằng nhựa tổng hợp màu vàng ở 3 phía 

(có thể chọn thông số khác), mạ xám bạc 

Tay vịn 

PU màu be (NT-Belge) (có thể chọn thông số khác) 

Khung phía trong và phía ngoài 

Inox sọc nhuyễn 

Đầu vào tay vịn 

Hợp kim nhôm màu xám bạc ZHE-02A (có thể chọn thông số 

khác) 

Đèn hiển thị hoạt động thang 

ZIN-02 (có thể chọn thông số khác) 

Ốp cạnh bậc 

Inox sọc nhuyễn (có thể chọn thông số khác) 

Tấm sàn 

Inox mã ZCY-F02P, có rãnh trống trượt (mạ đen phía trong) 

 

Lan can KS-LB-II/KS-LBF-II 

Mô tả: 

Tấm ốp trong 

Bằng kính hình chữ nhật trong suốt 

Bậc  

Hợp kim nhôm, mép viền bằng nhựa tổng hợp màu vàng ở 3 phía 

(có thể chọn thông số khác), mạ xám bạc 

Tay vịn 

PU màu đỏ (NT-Red) (có thể chọn thông số khác) 

Khung phía trong và phía ngoài 

Inox sọc nhuyễn 

Đầu vào tay vịn 

Hợp kim nhôm màu xám bạc ZHE-02A (có thể chọn thông số 

khác) 

Đèn hiển thị hoạt động thang 

ZIN-02 (có thể chọn thông số khác) 

Ốp cạnh bậc 

Inox sọc nhuyễn (có thể chọn thông số khác) 

Tấm sàn 

Inox mã ZCY-F02P, có rãnh trống trượt (mạ đen phía trong) 

Đèn tay vịn 
Đèn LED trắng sữa (có thể lựa chọn màu khác) 

Lan can KS-B-II/KS-BF-II 

Mô tả: 

Tấm ốp trong 

Bằng kính hình chữ nhật trong suốt 

Bậc  

Hợp kim nhôm, mép viền bằng nhựa tổng hợp màu vàng ở 3 phía 

(có thể chọn thông số khác), mạ xám bạc 

Tay vịn 

PU màu be (NT-Belge) (có thể chọn thông số khác) 

Khung phía trong và phía ngoài 

Inox sọc nhuyễn 

Đầu vào tay vịn 

Hợp kim nhôm màu xám bạc ZHE-02A (có thể chọn thông số 

khác) 

Đèn hiển thị hoạt động thang 

ZIN-02 (có thể chọn thông số khác) 

Ốp cạnh bậc 

Inox sọc nhuyễn (có thể chọn thông số khác) 

Tấm sàn 

Inox mã ZCY-F02P, có rãnh trống trượt (mạ đen phía trong) 

 

Lan can KP-B-II/KP-BF-II 

Mô tả: 

Tấm ốp trong 

Bằng kính hình chữ nhật trong suốt 

Bậc  

Hợp kim nhôm (có thể chọn thông số khác), mạ xám bạc 

Tay vịn 

PU màu đen (NT-Black) (có thể chọn thông số khác) 

Khung chính 

Inox sọc nhuyễn 

Đầu vào tay vịn 

Hợp kim nhôm màu xám bạc ZHE-02A (có thể chọn thông số 

khác) 

Đèn hiển thị hoạt động thang 

Nằm trên trụ cuối lan can 

Ốp cạnh bậc 

Inox sọc nhuyễn (có thể chọn thông số khác) 

Tấm sàn 

Inox mã ZCY-F02P, có rãnh trống trượt (mạ đen phía trong) 

 



 

  

Bộ phận trang trí 

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tại thời gian giao hàng, vui lòng liên hệ với hãng SMEC để xác nhận 
 

Tay vịn 

Số sàn (tùy chọn) Lược 

Bậc chuyền tay vịn phía trong và ngoài Ốp cạnh bậc 

NT - Đen 
(Tiêu chuẩn) 

 

NT - Màu than 
(Tùy chọn) 

 

NT - Nâu 
(Tùy chọn) 

 

NT - Xanh lá 
(Tùy chọn) 

 

NT - Đỏ 
(Tùy chọn) 

 

NT - Be 
(Tùy chọn) 

 

NT - Xanh da trời 
(Tùy chọn) 

 

NT - Xám 
(Tùy chọn) 

 

Inox sọc nhuyễn 

Hợp kim nhôm màu bạc Nhựa tổng hợp màu vàng 

Inox sọc nhuyễn Inox mạ florua (đen) 



 

  

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tại thời gian giao hàng, vui lòng liên hệ với hãng SMEC để xác nhận 

Cấu hình bộ phận trang trí phi tiêu chuẩn 

Bậc 

Chiếu nghỉ 

Bậc toàn bộ bằng hợp kim nhôm 
Không có viền bằng nhựa vàng 

Mạ xám đen 

 

Bậc toàn bộ bằng hợp kim nhôm 
Viền 3 phía bằng nhựa vàng 

Mạ xám đen 

 

Bậc toàn bộ bằng hợp kim nhôm 
Viền 3 phía bằng nhựa vàng 

 Mạ xám bạc 

 

Bậc toàn bộ bằng hợp kim nhôm 
Không có viền bằng nhựa vàng 

Mạ xám bạc 

 

Bậc bằng Inox (chỉ dùng trong nhà) 
Viền 3 phía bằng nhựa vàng  

Mạ đen 

 

ZCY-F21P 
Hợp kim nhôm có rãnh chống trượt 

ZCY-F02P 
Hợp kim nhôm có rãnh chống trượt 

Mạ đen bên trong 

ZCY-F03P 
Hợp kim nhôm có rãnh chống trượt 

Mạ đen bên trong 

ZCY-F04P 
Hợp kim nhôm có rãnh chống trượt 

Mạ đen bên trong 

Đèn hiển thị hoạt động thang 

Thiết bị an toàn chắn ốp cạnh bậc 

Đầu vào tay vịn 

ZIN-03 Nằm trên thiết bị đầu cuối thông minh  
Khi có lựa chọn thiết bị đầu cuối thông 

minh 

ZIN-01 
Chỉ dùng cho thang trong nhà 

Nằm trên trụ cuối lan can  
Chỉ dùng cho model KP-B-II 

hoặc KP-BF-II 

ZIN-02 

Biến tần là tính năng tiêu chuẩn khi ở chế độ dừng hoặc dừng chờ nhưng là tuỳ chọn ở các chế độ khác  

Đế màu bạc, mép màu vàng Đế màu đen, mép màu vàng  
(tấm ốp cạnh bậc bằng thép inox mạ florua 

màu đen) 

Đế màu bạc, chổi màu đen Đế màu đen, chổi màu đen  
(tấm ốp cạnh bậc bằng thép inox mạ florua 

màu đen) 

ZHE-01 
Vuông, bằng nhựa tổng hợp màu xám đen 

(Áp dụng cho thang trong nhà KS-SB-II/KS-SBF-II) 

ZHE-02A 
Thon nhọn, bằng hợp kim nhôm màu xám đen 

(Áp dụng cho KS-SB-II/KS-SBF-II/ KS-B-II/KS-BF-II/KS-
LB-II/KS-LBF-II 

 

ZHE-02A 
Thon nhọn, bằng hợp kim nhôm màu xám bạc 

(Áp dụng cho KS-SB-II/KS-SBF-II/ KS-B-II/KS-BF-II/KS-
LB-II/KS-LBF-II 

Vui lòng liên hệ hãng SMEC xác nhận 

 

ZHE-01A 
Vuông, bằng hợp kim nhôm màu xám đen 

(Áp dụng cho KS-SB-II/KS-SBF-II) 

 

ZHE-01A 
Vuông, hợp kim nhôm màu xám bạc 

(Áp dụng cho KS-SB-II/KS-SBF-II) 

ZHE-02 
Thon nhọn, bằng nhựa tổng hợp màu xám đen 

(Áp dụng cho KS-SB-II/KS-SBF-II/ KS-B-II/KS-BF-II/KS-
LB-II/KS-LBF-II 



 

 

  

Hệ thống đèn LED toàn bộ 

Thang cuốn Smart K-II sử dụng hệ thống đèn LED toàn bộ, cho tay vịn, ốp cạnh bậc, lược và phía dưới bậc nhằm nâng cao chất lượng môi trường, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo 
tính an toàn, độ tin cậy. Ngoại trừ đèn dưới bậc dùng đèn sáng xanh để cảnh báo, còn lại đèn chỗ khác có thể chọn nhiều màu khác nhau. 

Đèn tay vịn Đèn lược Đèn dưới bậc 

Đèn ốp cạnh bậc dải liên tục Đèn ốp cạnh bậc điểm tròn 

Có thể chọn màu 
(Chỉ áp dụng cho KS-LB-II/KS-LBF-II) 

 

Có thể chọn màu 
 

 

Xanh lá 
 

Có thể chọn màu 
 

 

Có thể chọn màu 
 

 

Màu đèn tùy chọn 

Ghi chú: Hệ thống đèn là tính năng tùy chọn 
Đèn cho lược và dưới bậc sử dụng hệ điều khiển liên kết (tức là đèn tắt/bật cùng với thang); đèn tay vịn và đèn ốp cạnh bậc sử dụng hệ điều khiển bằng tay 
(bật/tắt bằng nút bấm khóa riêng của thang hoặc bằng tay thông qua bảng điều khiển đa năng). 

Tùy chọn Phi tiêu chuẩn 
(liên hệ SMEC) 

Trắng  Xanh lá Trắng ấm Xanh da trời nhẹ Xanh da trời Đỏ Cam 

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tại thời gian giao hàng, vui lòng liên hệ với hãng SMEC để xác nhận 
 



 

  

Thiết bị an toàn, giao diện tòa nhà 

Thiết bị chống trèo 

(Tùy chọn) 

Thiết bị này ngăn cho người không trèo lên hoặc đi 

dọc theo khung phía ngoài hoặc ngăn họ không cố 

trèo lên và bước qua lan can, rơi xuống thang. 

 

Biển cảnh báo 

(Người dùng tự lắp) 

Tấm chắn được lắp ở góc giữa thang và sàn và giữa 

các thang đan chéo nhau để ngăn cảnh báo người 

không thò đầu ra ngoài thang. 

Thiết bị khóa khung ngoài 

(Người dùng tự lắp) 

Ngăn cho người, đặc biệt là trẻ em, không vào khu 

vực thang máy từ khu vực dừng thang phía trên/dưới, 

trèo lên khung phía ngoài và đi dọc tấm ốp khung. 



 

  

Bảng tính năng 

Tính năng Mô tả Mã Không biến tần Biến tần 

■ Tính năng điều khiển và an toàn 

Bảo vệ hở pha, ngược pha 
Khi nguồn cấp điện bị ngược pha hoặc hở pha, mạch chính và mạch điều 
khiển sẽ bị cắt để dừng thang 

3E ● ● 

Bảo vệ chống đảo chiều 
Tắt nguồn điện tới máy kéo và phanh trong trường hợp thang bị lỗi đảo 
chiều 

ARP ● ● 

Phanh phụ 
Phanh phụ dừng thang trước khi tốc độ vượt quá 1.4 lần so với định mức 
hoặc nếu hướng chuyển động thang thay đổi 

AUX-BK*1*2 ● ● 

Phát hiện chuyển động 
phanh chính 

Dừng thang khi phanh chính không nhả hoặc không phanh đúng cách BLR ● ● 

Phanh chính Phanh chính có chức năng phanh thang hoặc giữ thang đứng yên BRK ● ● 

Thiết bị an toàn chuyển 
động bậc 

Dừng thang khi có bất thường trong chuyển động bậc do có vật lạ rơi vào 
khe giữa tấm ốp bậc và mặt bậc 

CRS ○ ○ 

Thiết bị an toàn cho lược Dừng thang nếu có vật lạ bị kẹt vào khe giữa mặt bậc thềm và tấm lược CSS ● ● 

Phát hiện chuyển động bất 
thường của contactor 

Dừng thang khi có bất thường trong chuyển động của contactor CTD ● ● 

Thiết bị an toàn xích truyền 
động 

Dừng thang nếu xích truyền động bị đứt hoặc giãn quá mức DCS ● ● 

Công tắc cửa mở 
Dừng thang hoặc ngăn thang khởi động khi nắp lỗ công tác bị mở hoặc bị 
mất 

DOS ● ● 

Nút dừng khẩn cấp Dừng thang trong trường hợp khẩn cấp và nút này được kích hoạt E-STOP ● ● 

Phát hiện chuyển động 
phanh phụ 

Dừng thang khi phanh phụ không nhả hoặc không hoạt động bình thường EBR *3 ● ● 

Bảo vệ mạch an toàn điện Dừng thang khi thiết bị an toàn điện gặp trục trặc ESC ● ● 

Giám sát khoảng cách phanh 
Không cho thang khởi động khi khoảng cách phanh lớn hơn 1.2 lần so với 
định mức max 

ESD ● ● 

Loại bỏ nguồn điện tĩnh ở 
tay vịn 

Không cho tay vịn tạo ra nguồn điện tĩnh HER ● ● 

Bảo vệ vượt tốc (1.2x) Dừng thang trước khi tốc độ chạy vượt 1.2 lần so với định mức HGD1 ● ● 

Bảo vệ vượt tốc (1.4x) Dừng thang trước khi tốc độ chạy vượt 1.4 lần so với định mức HGD2 *3 ● ● 

Thiết bị an toàn bảo vệ đầu 
tay vịn 

Dừng thang khi có vật lạ rơi vào ống đầu tay vịn HGS ● ● 

Thiết bị an toàn tốc độ tay 
vịn 

Dừng thang khi tốc độ tay vịn thấp hơn định mức và tình trạng này kéo 
dài hơn thời gian cho phép 

HSS ● ● 

Bảo vệ điện áp thấp Dừng thang khi điện áp của bộ biến tần quá thấp LVP ̶ ● 

Bảo vệ quá tải Dừng thang khi biến tần bị quá tải OCP ̶ ● 

Bảo vệ quá tải động cơ Dừng thang khi mo-tơ bị quá tải OCR ● ● 

Bảo vệ quá điện áp Dừng thang khi điện áp của biến tần quá cao OVP ̶ ● 

Phát hiện pha 
Tự động giám sát pha và tần số của dòng điện và biến tần phụ để có thể 
chuyển đổi mà không bị ảnh hưởng gì 

PLL ̶ ● 

Lỗi cảm biến hành khách 
Chẩn đoán lỗi của cảm biến hành khách và cho phép thang hủy chế độ 
dừng chờ trong trường hợp có lỗi 

PSD ̶ ○ 

Thiết bị an toàn xích bậc Dừng thang nếu xích bậc bị vỡ hoặc giãn quá mức SCS ● ● 

Thiết bị an toàn tấm ốp bậc 
Thiết bi có đế cứng, lắp ở ốp bậc để ngăn vật lạ hoặc chân người dùng 
không bị kẹt vào khe giữa tấm ốp bậc và bậc 

SDS 
● ● 

Loại bỏ dòng điện tĩnh ở bậc 
thềm 

Ngăn cho bậc không tạo ra dòng điện tĩnh SER 
● ● 

Thiết bị an toàn khi mất bậc Dừng thang nếu một phần của bậc bị mất SMS ● ● 

Thiết bị bằng bậc Dừng thang khi bậc bị rơi và không ăn khớp với tấm lược SRS ● ● 

Thiết bị an toàn tấm ốp cạnh 
bậc 

Dừng thang nếu vật lạ bị kẹt giữa bậc và tấm ốp cạnh bậc SSS ○ ○ 

Phát hiện nút khởi động bị 
dính 

Ngăn thang không khởi động khi nút khởi động bị dính SWD 
● ● 

Phát hiện nhiệt độ biến tần Dừng thang khi nhiệt độ biến tần quá cao THMF ̶ ● 

Bảo vệ vận tốc thấp Dừng thang khi tốc độ thang thấp hơn định mức USP ● ● 

Cảnh báo lụt Dừng thang khi có quá nhiều nước trong khu vực giàn chịu tải phía dưới FLS *4 ● ● 

Cảnh báo mức dầu bôi trơn Ngăn không cho thang khởi động khi mức dầu bôi trơi quá thấp OILF *5 ● ● 

Bảo vệ quá nhiệt Dừng thang khi phát hiện nhiệt độ mô-tơ quá cao OTP ● ● 

Thiết bị an toàn gãy tay vịn Dừng thang nếu tay vịn bị gãy hoặc giãn quá mức HBS ○ ○ 

Giám sát mòn phanh chính Ngăn thang không khởi động nếu phanh chính bị mòn nghiêm trọng  ● ● 

 

Tính năng Mô tả Mã Không biến tần Biến tần 

■ Tính năng vận hành khẩn cấp 

Dừng hoạt động để cứu hỏa Dừng thang khi nhận được tín hiệu dừng hoạt động để cứu hỏa FSS ○ ○ 

■ Tính năng phục vụ và vận hành 

Vận hành thử Chế độ vận hành thử rất tiện lợi trong quá trình lắp đặt và vận hành thử INSP ● ● 

Tắt/bật đèn bằng tay Bật/tắt đèn bằng tay LO-M *7 ● ● 

Vận hành tự động 
Thang chạy với vận tốc định mức khi phát hiện có hành khách và tự động chuyển sang chế 
độ dừng chờ khi không có hành khách 

MDA ̶ 
● 

Vận hành ở tốc độ không đổi Thang luôn chạy ở chế độ định mức MDC ● ̶ 

Bôi dầu tự động Tự động bôi dầu cho xích theo định kỳ OIL *5 ● ● 

Cảm biến hành khách – Kiểu 
xuyên qua xà 

Cảm biến hành khách – Kiểu xuyên qua xà PSB *8 ̶̶ ○ 

Cảm biến hành khách – Kiểu 
không cột vi sóng 

Cảm biến hành khách là kiểu cảm biến vi sóng (khoảng cách cảm biến nhận có thể lên tới 
1.5m, nhưng không có tính năng ngăn khởi động giả) 

PSM *8 ̶ ○ 

Cảm biến hành khách – Kiểu 
cột 

Cảm biến hành khách là cột quang điện PSP *8 ̶ ○ 

Cảm biến hành khách (EsPDS) 
Cảm biến hành khách là cảm biến thông minh EsPDS (khi ở chế độ dừng chờ, bỏ qua hành 
khách đi qua để giảm số lần khởi động giả) 

EsPDS *8 ̶ ○ 

Chế độ dừng chờ tốc độ thấp Thang chạy tốc độ thấp hơn định mức khi không có tải SBLS *9 ̶ ○ 

Dừng hẳn và dừng chờ Thang dừng hẳn khi không có tải SBSP *9 ̶ ○ 

Khởi động trực tiếp 
Thang được truyền tải trực tiếp bằng dòng điện chính trong quá trình khởi động và vận 
hành 

SDT ● ̶ 

Khởi động bổ trợ 
Thang được chuyển bằng tay sang chế độ truyền tải bằng dòng điện chính nếu biến tần bị 
lỗi 

SBK ̶ ● 

Lựa chọn hướng chuyển động Có thể lựa chọn hướng chuyển động của thang UDA ● ● 

Biến tần bỏ qua 
Thang được cấp điện từ biến tần khi khởi động, dừng và chạy ở chế độ dừng chờ và cấp 
điện trực tiếp từ nguồn điện chính khi chạy ở tốc độ định mức 

VFBF ̶ ● 

Lò sưởi 
Giám sát nhiệt độ của thang thông qua cảm biến nhiệt độ theo thời gian thực: khi nhiệt độ 
thấp hơn định mức, thiết bị này sẽ ngăn thang khởi động và sẽ tự động khởi động hoặc tắt 
lò sưởi tùy theo nhiệt độ 

HEAT *10 ○ ○ 

Khử khuẩn tay vịn thông minh 
(Ánh sáng UV) 

Tự động khử khuẩn tay vịn bằng ánh sáng UV theo tình trạng hoạt động thực của thang IHS ○ ○ 

Điều khiển ánh sáng thông 
minh 

Tự động điểu chỉnh ánh sáng theo ánh sáng xung quanh và tình trạng hoạt động của thang IIC *15 ○ ○ 

Bôi trơn thông minh Tùy chọn chế độ sưởi theo nhiệt độ xung quanh và tình trạng hoạt động thực của thang IHC *11 ● ● 

Bôi trơn thông minh Tự động lựa chọn kế hoạch bôi trơn theo lượng mưa nếu lắp thang ngoài trời ILC *15 ○ ○ 

Tiết kiệm điện ở chế độ tải 
trọng nhẹ 

Khi tải trọng nhé, giảm điện áp đầu vào của moto để đảm bảo dòng điện tối ưu và do đó có 
thể giảm tiêu hao năng lượng 

LLS ̶ ● 

Xác định và cảnh báo hành vi 
nguy hiểm của hành khách 
(khi đi cùng xe đẩy) 

Khi phát hiện hành khách đi cùng xe đẩy, thang sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh-
ánh sáng 

WDB-BS *15 ○ ○ 

Xác định và cảnh báo hành vi 
nguy hiểm của hành khách 
(khi trẻ em chơi đùa ở khu vực 
dừng thang) 

Khi phát hiện có trẻ em chơi đùa ở khu vực dừng thang, thang sẽ phát tín hiệu cảnh báo 
bằng âm thanh-ánh sáng 

WDB-PHE 
*15 

○ ○ 

■ Tính năng hiển thị và thông tin 

Hiển thị mã thiết bị an toàn Phát hiện lỗi từng thiết bị an toàn và hiển thị mã lỗi tương ứng ASD ● ● 

Giao diện BA Gửi tín hiệu tình trạng hoạt động cơ bản của thang thông qua tiếp xúc khô thụ động BA ○ ○ 

Chuông cảnh báo Nhắc khách khi thang khởi động, bị lỗi, đảo chiều hoặc các thông tin khác BUZ ● ● 

Hiển thị chiều 
Nhắc khách về hướng chuyển động của thang, thang hỏng hoặc không được bước vào thang 
hoặc các thông tin khác về thang 

DI *12 ○ ○ 

Vận hành khẩn cấp khi hỏa 
hoạn - Xong 

Tín hiệu báo chế độ vận hành khẩn cấp khi hỏa hoạn để hết FE-CP ○ ○ 

Đèn lan can Đèn sáng ở phía dưới của lan can L-BAL *13 ● ● 

Đèn dưới bậc Đèn sáng ở dưới bậc để hiển thị mép bậc LSTP ○ ○ 

Hệ thống giám sát thang thông 
minh 

Sử dụng máy tính để giám sát haotj động của thang và đưa ra chỉ dẫn khởi động và dừng 
thang khi cần 

SMARTEYE ○ ○ 

Đèn ở tấm ốp bậc Đèn ở tấm ốp bậc hai bên L-SKT *14 ○ ○ 

 

●:  Tiêu chuẩn        ○: Tùy chọn          ̶  : N/A ●:  Tiêu chuẩn        ○: Tùy chọn          ̶  : N/A 



 

  

Tính năng Mô tả Mã Không biến tần Biến tần 

■ Tính năng hiển thị và thông tin 

Đèn lược Đèn ở tấm lược ngay chỗ bậc đi ra, đi vào L-COMB *14 ○ ○ 

Báo cửa mở Chuông kêu khi lắp lỗ công tác bị mở DOA ● ● 

Đèn LED Sử dụng đèn LED cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng LED ○ ○ 

Chuông báo bằng giọng nói 
(Tiếng Trung) 

Chuông thông báo khách về các tip an toàn bằng Tiếng Trung AAN-S01 ○ ○ 

Chuông báo bằng giọng nói 
(Tiếng Trung và Tiếng Anh) 

Chuông thông báo khách về các tip an toàn bằng Tiếng Trung và Tiếng 
Anh 

AAN-S02 
○ ○ 

Chuông báo bằng giọng nói 
(Tiếng Anh) 

Chuông thông báo khách về các tip an toàn bằng Tiếng Anh 
AAN-S03 

○ ○ 

Bảng điều khiển đa chức 
năng 

Bảng điều khiển được lắp ở khu vực dừng thang, được sử dụng để vận 
hành thang, cài đặt thông số, kiểm tra tình trạng thang và mã code... 

MFP ○ ○ 

Màn hình điều khiển LCD 
Trên bảng điều khiển, màn hình cảm ứng LCD được sử dụng để cài đặt 
tham số, kiểm tra tình trạng thang và mã code... 

CPS-LCD ● ● 

Chuông cảnh báo thông 
minh 

Tự động điều chỉnh volume giọng nói theo âm lượng xung quanh IAAN *15 ○ ○ 

 
 
 
Lưu ý: 
*1 Dùng cho thang cuốn thương mại và thang cao hơn 6m, cho thang sân bay. 
*2 Tùy chọn cho thang cuốn thương mại và thang không cao hơn 6m. 
*3 Sử dụng khi có phanh phụ. 
*4 Tiêu chuẩn cho thang ngoài trời và bán ngoài trời. 
*5 Khi có chế độ bôi trơn dầu tự động. 
*6 Tiêu chuẩn khi có bộ giảm tốc bánh răng. 
*7 Khi có đèn ở lan can và tấm ốp bậc. 
*8 Lựa chọn PSB, PSB, PSP hoặc EsPDS (PSP là phi tiêu chuẩn). 
*9 Lựa chọn SBLS hoặc SBSP. 
*10 Tùy chọn cho thang ngoài trời, tiêu khuẩn khi nhiệt độ môi trường dưới 0oC. 
*11 Tiêu chuẩn khi có tính năng sưởi. 
*12 Phi tiêu chuẩn cho thang không biến tần. 
*13 Tiêu chuẩn cho KS-LB-II và KS-LBF-II. 
*14 Phi tiêu chuẩn cho thang ngoài trời. 
*15 Bắt buộc phải có thiết bị đầu cuối thông minh. 

●:  Tiêu chuẩn        ○: Tùy chọn          

Bảng tính năng Thông số kỹ thuật cơ bản 

Bộ phận Nội dung Mô tả 

Giữa các tay vịn 1200 1000 800  

Giữa các tấm ốp bậc 1000 800 600  

Models 

KS-SB-II/KS-SBF-II 
Tấm lan can bằng kính cường lực trong suốt, không có đèn dưới tay vịn, tay vịn mảnh, 
chiều cao nâng tối đa 10m 

KS-B-II/KS-BF-II 
Tấm lan can bằng kính cường lực trong suốt, không có đèn dưới tay vịn, tay vịn thông 
thường, chiều cao nâng tối đa 13m 

KS-LB-II/KS-LBF-II 

Mảnh 
Tấm lan can bằng kính cường lực trong suốt, có đèn dưới tay vịn, tay vịn mảnh, cần 
phải có xác nhận phi tiêu chuẩn khi sử dụng ngoài trời hoặc bán ngoài trời, chiều cao 
nâng tối đa 10m 

Thông 
thường 

Tấm lan can bằng kính cường lực trong suốt, có đèn dưới tay vịn, tay vịn thông 
thường, cần phải có xác nhận phi tiêu chuẩn khi sử dụng ngoài trời hoặc bán ngoài 
trời, chiều cao nâng tối đa 13m 

KP-B-II/KP-BF-II Tấm lan can bằng inox sọc nhuyễn, không có đèn tay vịn, chiều cao nâng tối đa 13m 

Ứng dụng 

Thương mại  

Sân bay 
Ứng dụng cho sân bay cho lưu lượng khách ít hơn, cần xác nhận phi tiêu chuẩn khi 
có yêu cầu đặc biệt về tải trọng 

Môi trường 
Trong nhà  

Ngoài trời, bán ngoài trời Cần có mái che 

Hệ truyền động 

Truyền động trực tiếp  

Truyền động biến áp biến tần 
AC 

Tùy chọn 

Nguồn điện 380V 50Hz 3 pha 5 dây Cần xác nhận phi tiêu chuẩn khi có yêu cầu đặc biệt về nguồn điện và tần số 

Nguồn điện ánh sáng 220V 50Hz 1 pha Cần xác nhận phi tiêu chuẩn khi có yêu cầu đặc biệt về nguồn điện và tần số 

Chiều cao tay vịn 
950 mm Tiêu chuẩn 

1000 mm Tùy chọn 

Góc nghiêng 

30o  

35o Chỉ sử dụng cho tòa nhà thương mại 

27.3o  

Chiều cao nâng 

1400 mm – 13000 mm Góc nghiêng 30o 

1606 mm – 6000 mm Góc nghiêng 35o 

1285 mm – 13000 mm Góc nghiêng 27.3o 

Vận tốc 

0.4 m/s 
Tùy chọn cho tòa nhà thương mại, góc nghiêng 30o và 27.3o và chiều cao nâng max 
10m 

0.5 m/s Tiêu chuẩn, chiều cao nâng max 13m 

0.65 m/s Tùy chọn cho ngóc nghiêng 30o và 27.3o và chiều cao nâng max 10m 

Chuyển động ngang 

800 mm 
2 bậc ngang 

Tiêu chuẩn cho tòa nhà thương mại và chiều cao nâng không quá 6m; tùy chọn chỉ 
cho vận tốc 0.4 m/s và 0.5 m/s 

1200 mm 

3 bậc ngang 

Tiêu chuẩn cho tòa nhà thương mại và chiều cao nâng không quá 6m; tùy chọn cho 
chiều cao nâng quá 6m và mục đích thương mại 

1600 mm 
4 bậc ngang 

Tùy chọn cho mục đích thương mại và góc nghiêng 30o và 27.3o, tùy chọn cho sân 
bay 

Bán kính độ cong tay vịn dẫn 
hướng cong (Trên/Dưới) 

1000 mm/1000 mm  

1500 mm/1000 mm  

2600 mm/2000 mm  

 
 
 



 

 

  

Bản vẽ xây dựng Chiều rộng tay vịn 

Mục Góc nghiêng Giữa các tay vịn Bậc ngang 
Thông số  
giảm tốc 

Bán kính cong tay vịn dẫn 
hướng (trên/dưới (mm) 

Răng lược của nhông 
bậc trên/dưới 

Tiêu chuẩn Tùy chọn 

Chiều dài 
giàn chịu tải 

trên (TJ) 
Lưu ý:  
1. Bản vẽ này chỉ áp dụng cho thang trong nhà 
2. Vì yêu cầu và giao diện khác nhau tùy theo thiết kế, vui lòng 

liên hệ SMEC để lấy bản vẽ thiết kế 
 

Khách hàng gắn móc treo vào đường trung 
tâm trước và hoàn thiện mặt bằng sau khi lắp 
thang xong 

(Khoảng cách giữa các dầm đỡ) 

TG (Chiều dài giàn chịu tải) 

Lỗ mở cửa và lan can bảo vệ (khách tự làm) 

Chi tiết I bản vẽ bệ đỡ cuối  

Lan can an toàn  
(do khách tự làm) 

Lan can an toàn  
(do khách tự làm) 

Màn hình gắn kèm, cố định, thẳng đứng  
(khách tự làm) 

Lưu ý: Nếu thang ngoài trời và bán ngoài trời có 
thiết bị tách nước - dầu, FK và chiều sâu Pit cần 
tăng thêm 140mm 

Trang trí ngoài trời (khách tự làm) 

Nếu mong muốn SMEC cung cấp, vui lòng liên hệ 

Chiều cao bệ đỡ trung gian: 180-1000 

Lưu ý:  
Cần có bệ đỡ trung gian khi TG vượt 18000 đối với loại 800, TG vượt 17000 đối với loại 1000 
và TG vượt 16000 đối với loại 1200 và TG vượt 16000 đối với loại dùng ngoài trời và bán 
ngoài trời. 

Giàn chịu tải 

Lỗ chờ dây (trái) (khách tự làm) 

Từ lỗ chờ dây, để sẵn 1 dây cáp điện 3 
pha dài ít nhất 1m, đường kính phía 
ngoài tối đa mỗi pha không quá 12mm 

Khách hàng lắp sẵn móc treo và hoàn 
thiện mặt bằng sau khi lắp xong 

Khoảng 200 

Kiến nghị Kiến nghị 
 

Vách kính 
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Lỗ mở cửa dưới Lỗ mở cửa trên 

Lỗ chờ dây (trên cùng bên phải) 

Nắp lỗ công tác Nắp lỗ công tác 

Chi tiết II dầm đỡ trung gian  

Giàn chịu tải 

Tấm thép và dầm đỡ để sẵn (khách tự làm) 

Tấm thép và dầm đỡ để sẵn (khách tự làm) 

Bằng tầng hoàn thiện  

(khách tự làm) 

Bề mặt giàn chịu tải trên 

Dầm đỡ 

Góc đỡ 

Đầu cuối giàn chịu tải 



 

Mục Mục Góc nghiêng Góc nghiêng Giữa các tay vịn Giữa các tay vịn Bậc ngang Bậc ngang 
Thông số  
giảm tốc 

Thông số  
giảm tốc 

Bán kính cong tay vịn dẫn 
hướng (trên/dưới (mm) 

Bán kính cong tay vịn dẫn 
hướng (trên/dưới (mm) 

Răng lược của nhông 
bậc trên/dưới 

Răng lược của nhông 
bậc trên/dưới 

Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Tùy chọn Tùy chọn 

Chiều dài 
giàn chịu tải 

trên (TJ) 

Chiều dài 
giàn chịu tải 

dưới (TK) 

Chiều sâu 
giàn chịu tải 

trên (FJ) 

Chiều sâu giàn 
chịu tải dưới (FK) 

 

Chiều sâu 
giàn chịu tải 

giữa (FC) 

Chiều cao tay 
vịn ngang 

(CH) 

Chiều cao tay 
vịn nghiêng 

(HH) 

Chiều dài lan 
can trên (NJ) 

Chiều dài lan 
can dưới (NK) 

Chiều rộng 
thang (W1) 

Góc nghiêng LA (mm) LC (mm) LB (mm) Môi trường 

Trong nhà 

Bán ngoài trời/Ngoài trời 
 

Trong nhà 

Bán ngoài trời/Ngoài trời 

Bán ngoài trời/Ngoài trời 
 Trong nhà 

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tại thời gian giao hàng, vui lòng liên hệ với hãng SMEC để xác nhận 
 

Lưu ý: Khi có thiết bị tách dầu-nước, cần tăng FK thêm 140mm. 
 

Chiều rộng tay vịn 


