nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html

O-29

Từ khoá

Y3

thiết bị hoặc hệ thống

Z4

điện

S3

ZEB/BEMS

E29
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Toshiba Corporation/Toshiba Elevator and Building Systems Corporation

Thang cuốn Thân thiện với Môi trường
Đặc tính
 Sử dụng chính
Thang cuốn được lắp đặt chủ yếu ở các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, khách sạn và bệnh
viện
 Hiệu suất năng lượng cao:
Mức tiêu thụ năng lượng giảm tối đa 45% so với các mẫu trước đây với nhiều mẫu vận hành tiết kiệm
năng lượng điều khiển bằng bộ biến tần* và sử dụng đèn LED.
*Nhiều mẫu vận hành tiết kiệm năng lượng
• Vận hành tiết kiệm năng lượng
Một bộ cảm biến được lắp vào thang cuốn để đếm số lượng người dùng. Khi số lượng người dùng nhỏ,
tốc độ vận hành sẽ giảm (từ 30m/giây đến 25m/giây). Bằng cách này sẽ giúp giảm điện năng tiêu thụ.
• Vận hành ở chế độ chờ với tốc độ chậm
Khi không có ai sử dụng trong một thời gian nhất định, thang cuốn sẽ được “vận hành ở chế độ chờ với
tốc độ chậm” 10m/giây. Thay đổi trong vận hành sẽ giúp giảm điện năng tiêu thụ hơn nữa.
• Vận hành ở chế độ chờ với tốc độ chậm và dừng hẳn
Khi không có người sử dụng thang cuốn trong trường hợp vận hành ở chế độ chờ với tốc độ chậm trong
một thời gian nhất định, thang sẽ được “vận hành ở chế độ chờ với tốc độ chậm và dừng hẳn” và dừng
vận hành.
Thay đổi vận hành này sẽ giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ.
 Giảm tải lên môi trường
Mặc dù bộ biến đổi được lắp trong phòng máy nhưng kích thước phòng vẫn chỉ bằng kích thước phòng sử
dụng mẫu trước đây. Số lượng cấu kiện thép trong phòng máy giảm so với các mẫu trước đây.
 Giảm sử dụng các chất độc hại
Sử dụng đèn LED làm nguồn chiếu sáng sẽ làm giảm sử dụng thủy ngân. Mối hàn không chì được sử
dụng trên các bảng mạch điện.
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
<Ba lợi ích của sản phẩm thân thiện với môi trường>

●Vận hành ở chế độ chờ

●Phòng ngừa hiện tượng nóng lên trên toàn cầu
●Sử dụng nguồn lực hiệu quả
●Kiểm soát hóa chất

●Vận hành ở chế độ chờ

●Chức năng an toàn

Chế độ vận hành
●Vận hành tiết kiệm năng
lượng

với tốc độ chậm

với tốc độ chậm và dừng
hẳn

Tránh bị ngã

●Dừng lại từ từ

Không gây chấn thương
cho người đi lại khi người
đó bị trượt chân
Bậc cầu thang có miếng
đệm đàn hồi ở mép

Khung giàn và tấm kim loại

● Giảm hàm lượng xylene trong

chất pha loãng sơn trên vật
liệu kết cấu
Chiếu sáng
● Không sử dụng
●LED
hexavalent chromium
●Không thủy ngân

Mép bậc cầu thang

(Chỉ sử dụng cho các
mẫu trong nước)

Thí nghiệm trong đó thủy tinh bị
rơi từ 0.5m trên bậc cầu thang:
Tấm đệm giảm tác động.

Mạch điều khiển

●Không chì

Bảng mạch

Phòng máy trên cao
● Giảm khối lượng vật liệu thép
trong phòng cùng với giảm
diện tích theo chiều ngang
khoảng 35% (mặc dù lắp thêm
bộ biến tần so sánh với các
mẫu trước đây)

Chức năng tránh bị hút theo thang

●Không chì

●Bộ cảm biến không tiếp xúc ●Nơi bảo vệ tránh chạm vào
Nó giúp phát hiện tay hoặc
chân chạm vào và phát ra tín
hiệu cảnh báo

những chỗ lởm chởm gây đau

Hiệu quả hoặc nhận xét
 Hiệu suất năng lượng được cải thiện
Điện năng tiêu thụ giảm từ 1.121 kWh/tháng xuống còn 613 kWh/tháng (tương đương với giảm 2.4
tấn/năm lượng khí thải CO2)
(với mẫu trên thị trường Nhật Bản, S1000, được lắp đặt giữa hai tầng với chênh lệch độ cao 4.3m)
 Chức năng an toàn được cải thiện (của mẫu trong nước)
Ngoài các biện pháp cải thiện hiệu năng tiết kiệm năng lượng, mẫu cầu thang này cũng được thực hiện
các biện pháp nhằm cải thiện hiệu năng an toàn được đề cập dưới đây:
• Chức năng an toàn được cải thiện cũng như trường hợp về hiệu suất năng lượng.
“Chức năng dừng lại từ từ” được lắp đặt trên thang cuốn. Thiết bị an toàn có chức năng này sẽ dừng
thang cuốn ở tốc độ chậm và an toàn không giống như các trường hợp dừng đột ngột để tránh gây
tai nạn rơi ngã thứ cấp cho người đi thang cuốn.
• Việc lắp đặt các dải đệm tại mép bậc cầu thang làm giúp cho người sử dụng đỡ bị chấn thương đầu
nhẹ khi ngã*2 khoảng một nửa so với các thang cuốn truyền thống. (Số liệu được nghiên cứu bởi
Toshiba)
• Phần bảo vệ cũng được lắp đặt vào tại điểm bước vào tay vịn lan can để tránh tay và chân bị kẹt vào
các phần này. Thang cuốn cũng được trang bị tại điểm bước vào thang máy chức năng phát hiện tay
và chân chạm vào và phát ra tín hiệu cảnh báo.
*2 Chấn thương đầu nhẹ: Là chấn thương không bị mất ý thức, chỉ gãy mũi và răng, chấn thương trên
mặt

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Bán ra trường từ tháng 10 năm 2012
(Thang cuốn có lắp phần đệm giảm chấn bắt đầu bán trên thị trường từ tháng 9 năm
2013)
Nước ngoài: Bán ra thị trường kể từ tháng 4 năm 2015 (Không bao gồm vận hành tiết kiệm năng
lượng và tính năng cạnh đệm)

Liên hệ:

Toshiba Elevator and Building Systems Corporation, Corporate Communications Office
Tel: +81-44-331-7001 Fax：+81-44-548-9593
http://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/index_j.html
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