
Cửa cuốn Titadoor PM52SR là sản phẩm cải tiến thêm từ PM-52S. Thiết kế có bổ sung thêm hệ thống 
giảm chấn cao cấp , phủ đều cũng như kín trên toàn hệ nan cửa. Hạn chế tiếng ồn hiệu quả, mặc dù vậy 
chi phí thi công và lắp đặt lại khá phù hợp. 

Thông số kỹ thuật của dòng cửa cuốn Titadoor PM 
52SR 

Mã sản phẩm: PM 52SR 

Nhà sản xuất: Titadoor 

Thân cửa: Nhôm hợp kim 2 lớp A 6063 T5 

Độ dày: 1.05 mm 

Màu Sắc: Vàng kem, Ghi sần, Cà phê. 

Kích thước tối đa: S36m2 = W6m x H6 m 

Phụ kiện: Thiết bị báo động, mạch đèn báo sáng, Rơ le chống sổ lô 

Lỗ thoáng: hình ovan 

Trục: Trục mạ kẽm ¢ 114 độ dày 2,6mm (Wpb < 5000m) 

Ray: U76 bằng nhôm A 6063-T5 

Hệ thống tự dừng khi gặp vật cản 

Hệ thống báo động chống trộm lúc cửa bị cạy phá. 

Kiểu nan: Nan cửa nhôm, vững chắc 

In chống hàng nhái: Titadoor 52SR 

Trọng lượng: TL.8.4kg +/- 6% 

Vài điều về dòng cửa cuốn Titadoor PM-52SR 

Với dòng cửa cuốn Titadoor PM-52SR có giá thành rất cạnh tranh, hiệu nghiệm cao trong thiết kế cũng 
như lắp đặt. Cấu tạo nan nhôm dày 1.0 lên tới 1.15mm chịu ngoại lực cực tốt và hao mòn lúc hoạt động. 
Hiệu nghiệm giảm âm, cách âm tốt giúp sản phẩm là gợi ý hoàn hảo để quý khách dùng cho căn nhà thân 
yêu của mình. 

Độ bền chắc cao hơn so với những mẫu cửa truyền thống hay cửa nhôm khác trên thị trường. Không chỉ 
vậy, cửa cuốn titadoor Pm52Sr có tính năng dễ dàng dùng cũng như lắp đặt, sửa chữa cũng như bảo 
dưỡng. 
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Không chỉ vậy, đây là nhôm siêu cứng chắc 6063 được sản xuất cũng như gia cố độ cứng, độ chống rỉ sét 
bằng sơn phủ kỹ thuật cao trên dây chuyền khoa học cửa Đức. 

Lý do nên tuyển lựa cửa cuốn Titadoor PM52SR 

Cửa cuốn này có đặc điểm hoạt động ổn định lâu dài, êm ái, không gây nên tiếng ồn. 

Phải kết hợp motor cửa cuốn mới vận hành được, điều khiển bằng remote cửa cuốn cầm tay hay nút bấm 
cố định. 

Có thể lắp bình lưu điện sử dụng motor cửa cuốn lúc mất điện khá thuận tiện. 

Thiết bị cảm biến giúp cửa tự dừng khi gặp vật cản cũng như các phụ kiện như còi báo động chống cháy, 
chống trộm, chuông báo được hỗ trợ thêm khi quý khách hàng có nhu cầu. 

Nếu như bạn chưa tìm được cửa hàng cung cấp cửa cuốn Titadoor PM-52SR chính hãng mà giá cả phù 
hợp thì hãy tới với công ty chúng tôi. Nguyên Tâm hiện đang là đơn vị cung cấp và lắp đặt những mẫu cửa 
cuốn thương hiệu Titadoor chính hãng. 
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