




1 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN VIỆT

Lời đầu tiên, CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN VIỆT xin gửi lời chào trân
trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách hàng, quý đối tác.
Golden Việt là công ty chuyên phân phối các thiết bị cửa, cổng tự động
thông minh và thi công các công trình lớn nhỏ trên toàn quốc. Hệ thống
sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, xuất xứ từ Đức, Italia, Tây Ban Nha, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc,... 
Công ty không ngừng nỗ lực cố gắng để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu
trong lĩnh vực cung cấp và lắp đặt các thiết bị cửa, cổng tự động tại Việt
Nam. Chúng tôi luôn hướng tới sự phát triển bền vững đặt chất lượng và
uy tín lên hàng đầu. 
GOLDEN VIỆT cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm cửa,
cổng tự động thông minh, phù hợp với từng phân khúc khách hàng, tạo
nên đẳng cấp cuộc sống người Việt.

GIỚI THIỆU VỀ GOLDEN VIỆT 

Powertech Automation, nhà sản xuất thiết bị mở cổng hàng đầu của Đài Loan, chuyên thiết kế và sản xuất các
giải pháp tổng thể trong lĩnh vực tự động hóa cửa cổng và nhà để xe cho dân dụng.
Quy trình sản xuất của Powertech đều được chứng nhận bởi ISO 9001. Các sản phẩm mang nhãn hiệu CE đã
được kiểm tra theo các yêu cầu của Châu Âu và với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận khác.
Hiện nay, Powertech Automation hiện đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. 
Golden Việt là đơn vị nhập khẩu trực tiếp động cơ cổng Powertech và phân phối rộng khắp cả nước với mức giá
cực kỳ TỐT. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng , bảo hành dài lâu.  

CO (Chứng chỉ xuất xứ) Packing list (Phiếu đóng hàng)

DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP ĐỘNG CƠ POWERTECH - ĐÀI LOAN
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CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG POWERTECH PSA1000, PSA1500  

Tích hợp phần mềm đồng bộ hãng Powertech cho phép điều
khiển đóng mở cổng bằng phần mềm trên Smartphone
Động cơ AC giúp tải những bộ cửa có kích thước dài tới 12m,
nặng
tải lên tới 1000kg, 1500kg.
Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại không ảnh hưởng tới không gian
gia đình.
Nắp hộp được cấu tạo từ nhựa Composite có khả năng chống
chịu thời tiết tốt
Dễ dàng điều khiển bằng thiết bị cầm tay (remote)
Kết nối cài đặt các tính năng thông qua ứng dụng: Eyeopen
App
Bảo hành : 24 tháng

Thông số kỹ thuật Chi tiết thiết bị 

Tính năng nổi bật 

01 bộ động cơ 
01 bộ mạch điều khiển
01 bộ Smart Wifi
02 tay điều khiển từ xa 

Đèn cảnh báo 
Remote từ xa
Cảm biến an toàn mắt thần

Phụ kiện motor: 

Phụ kiện mua thêm: 
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Sử dụng cho cửa rộng tới 2,5m và nặng 200kg/ cánh
Dễ dàng cài đặt, thiết lập các tính năng bằng bảng mạch riêng
biệt
Động cơ được lắp nổi trên thân cổng, dễ dàng bảo dưỡng, sửa
chữa
2 phiên bản lựa chọn: kim loại hoặc nhựa tổng hợp 
Tích hợp mở bằng điện thoại trên mạch, dễ dàng đóng mở cửa
bất cứ nơi đâu
Cài đặt chế độ tự đóng khi gặp vật cản hoặc người đi qua khi
lắp thêm cảm biến mắt thần
Kết nối qua ứng dụng: Eyeopen App
Bảo hành: 24 tháng

Thông số kỹ thuật

Tính năng nổi bật 
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CỔNG TAY ĐÒN TỰ ĐỘNG POWERTECH PW200

Chi tiết thiết bị 

02 bộ động cơ PW200
01 bộ mạch điều khiển
01 bộ Smart Wifi
02 tay điều khiển từ xa 

Đèn cảnh báo 
Remote từ xa
Cảm biến an toàn mắt thần

Phụ kiện motor: 

Phụ kiện mua thêm: 
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Động cơ được sản xuất trên công nghệ Châu Âu hiện đại 
Động cơ phù hợp với những cánh cổng có tải trọng lên đến
250kg, chiều dài 3,5m 
Motor sử dụng dòng điện 1 chiều 24V, an toàn cho người sử
dụng 
Điều khiển cổng từ xa qua remote hoặc ứng dụng trên điện
thoại thông minh 
Trong trường hợp mất điện, sử dụng khoá cơ để mở chốt và
điều khiển cổng bình thường
Thiết kế đạt chuẩn IP44, đảm bảo giúp động cơ hoạt động ổn
định dưới thời tiết khắc nghiệt.
Bảo hành: 24 tháng

Thông số kỹ thuật

Tính năng nổi bật 

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN VIỆT

 

CỔNG TAY ĐÒN TỰ ĐỘNG POWERTECH PW230

Chi tiết thiết bị 

02 bộ động cơ PW230
01 bộ mạch điều khiển
01 bộ Smart Wifi
02 tay điều khiển từ xa 

Đèn cảnh báo 
Remote từ xa
Cảm biến an toàn mắt thần

Phụ kiện motor: 

Phụ kiện mua thêm: 



5 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN VIỆT

PHỤ KIỆN CỔNG POWERTECH

Hình ảnh Mã sản phẩm Mô tả chi tiết phụ kiện

Tay điều khiển 4 kênh
PR-2

Tay điều khiển 4 kênh
PR-4

Tay điều khiển 4 kênh
PRB-1

Đèn báo

Cảm biến an toàn PH6
(Photocell) 

Khóa từ

Tay điều khiển cầm tay từ xa 4 kênh PR-2: 
• Tần số: 433.92 Hz
• Phạm vi hoạt động: 100m
• Nhiệt độ hoạt động: -20~60°C
• Kích thước: 106x53x20 mm

Tay điều khiển cầm tay từ xa 4 kênh PR-4: 
• Tần số: 433.92 Hz
• Phạm vi hoạt động: 100m
• Nhiệt độ hoạt động: -20~60°C
• Kích thước: 80x40x20mm

Nguồn điện: 12-24V DC
Tần số: 433.93Hz 
Phạm vi hoạt động: 50m 
Kích thước: 106x53x20 mm
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54

Thuận tiện lắp đặt ngang hoặc dọc
Bóng đèn Halogen 24V tuổi thọ cao 
Cài đặt báo động khi cửa vận hành. 

Nguồn điện: 12-24VDC
Phạm vi hoạt động: 20m
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44
Tự động dừng hoạt động motor khi gặp vật
cản. 

Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
Điện áp: 24V
Sử dụng để mở chốt trong trường hợp mất
điện.

Thanh răng
Chất liệu: Kim loại 
Kích thước: 1m
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PHỤ KIỆN CỔNG POWERTECH

Mã sản phẩm Mô tả chi tiết phụ kiện

Camera 

Smart Wifi

Camera không dây 
Kết nối Wifi đồng bộ của hãng 

Thiết bị đồng bộ
Cho phép điều khiển cổng ở bất kỳ đâu 
Cung cấp nhiều tính năng, tích hợp và cài
đặt trên ứng dụng của Hãng

Hướng dẫn cài đặt bộ Smart Wifi 

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN VIỆT

Hình ảnh

Quét mã QR để xem chi tiết hướng dẫn cài
đặt bộ Smart Wifi cổng tự động Powertech

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI





CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN VIỆT
Địa chỉ: Số 22, Ngõ 193, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Email: Goldenviet.jsc@gmail.com
Website: Goldenviet.vn


