สีตัวเครื่อง/คุณสมบัติ

อลูมิเนียม
(Alumite processing)

แผนเหล็กสี CGCC
(Oyster white)

สเตนเลส
(SUS304 Hairline)

*เฉพาะอลูมิเนียมเทานั้น
*ยกเวนรุน GF

เทียบเทา No.H27-85B

(สมาคมผูผ
 ลิตสีประเทศญีป
่ น
ุ ป 2015 ฉบับ H)

Create space value

Save power , Save energy, Quality control

*รุน G Series จะมีเฉพาะ
Top frame (ยกเวนรุน GF)

ผาใบ
Monban original

Monban original

Monban original

Non-ﬂammable Anti-static

SS Clear

MAGIC OPTRON

ประสิทธิภาพในการปองกันแมลง
ความสามารถการมองเห็นได
มาตรฐานรับรองการปองกันอัคคีภัย F-26183
ความหนา: 1.0mm
มองเห็นไดชัดเจนมากกวา Clear รุนกอน
ปลอดภัยในการสัญจรและชวยประหยัดพลังงาน
เนื่องจากภายในอาคารสวางขึ้น

ประสิทธิภาพในการปองกันแมลง
ความสามารถการมองเห็นได
มาตรฐานรับรองการปองกันอัคคีภัย F-26240
ความหนา: 0.78mm
เนื่องจากดานนอกสีเขียวจึงปองกันแมลงไมใหเขามาได
อีกทั้งเนื่องจากดานในสีเหลืองจึงทำใหภายในโรงงานสวาง
และชวยดึงดูดแมลงที่เขามาภายในใหกลับออกไปยังภายนอก

อัตราการสองผานของแสง 68%

มีสีใหทานเลือกไดหลากหลาย

Clear

อัตราการปดกั้นแสง 80.7%

Opacity Blue

Orange/ Antibacterial Orange

ไดรับการรับรองความทนไฟและปองกันอัคคีภัย

Monban original

แผนขอบลางปองกันหนู
การปองกันไฟฟาสถิตย
Capsaicin อุณหภูมิสูง
การมองเห็นไดชัดเจน
มาตรฐานรับรองการปองกัน
มาตรฐานรับรองความทนไฟ NM-3553/มาตรฐาน
อัคคีภัย F-25041
รับรองการปองกันอัคคีภัย CT-24-014
ความหนา : 0.53 mm
ความหนา: 0.53mm
พัฒนาตามเสียงเรียกรองจากลูกคา
ไดรับการรับรองความทนไฟและปองกันอัคคีภัยวา
ที่วามักมีหนูเขาไปแทะแผนปองกันที่
สามารถใชงานในพื้นที่ที่สุมเสี่ยงตอการระเบิดได
ติดตั้งอยูในโรงงานอาหาร ฯ

ผลลัพธดานสภาพแวดลอมและ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจนนาประหลาดใจ

Opacity Orange

Opacity Black

Opacity Sliver

*เนื่องจากรูปที่แสดงเปนเพียงแคภาพประกอบเทานั้น ดังนั้น จึงอาจมีลักษณะหรือสีแตกตางไปจากผลิตภัณฑ
จริง อีกทั้งบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
โดยที่ไมตองแจงลวงหนาไดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
*หมายเลขของสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองดานการปองกันอัคคีภัยของบริษัทคือ "N-0793"
*กรณีที่ใชงานสีสมตานเชื้อแบคทีเรียจะอยูนอกเหนือขอบเขตของการรับรอง ECO mark
*สำหรับรุน SS clear, สีน้ำเงิน, สีสม, สีดำและสีเงินแบบทึบแสงนั้นอาจมีบางกรณีที่ไมสามารถจัดทำตามขนาดของประตูทางเขาได ดังนั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากทางตัวแทนจำหนาย
*รุน Magic optron เปนผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนารวมกันระหวางบริษัท IKARI SHODOKU และบริษัท TAISEI E&L

อุปกรณตอพวงที่มีใหเลือกตามขนาดและวิธีใชงาน (หนวยขนาด: mm)

ภาพประกอบการติดตั้ง

*อางอิงตามรุน G062

กรุณาเลือกอุปกรณ
ตอพวงที่สอดคลองกันกับวิธีการใชงานของ Sheet shutter ในตอนสั่งซื้อ
ความกวางของชองประตู+E

Start sensor

เซนเซอรตรวจจับสิ่งกีดขวาง

Type C

สำหรับชองประตู
ขนาดกลางจนถึง H4500
Infrared spot: 60

*สามารถตั้งคาการตรวจจับสิ่งกีดขวางได

อุปกรณแจงเตือน

Type D

สำหรับชองประตู
ขนาดกลางจนถึง H4500
Infrared spot: 60

*สามารถตั้งคาการตรวจจับสิ่งกีดขวางได

Bottom sheet

ทอ ground

เซนเซอร
ตรวจจับ
เซนเซอร
ตรวจจับ
สิ่งกีดขวาง
สิ่งกีดขวาง
(ติดตั้งดานหนาและหลัง)
(ติดตั้งดานหนาและหลัง)
ความสูงมาตรฐานในการติดตั้ง

Type B
สำหรับชองประตู
ขนาดเล็กจนถึง H3000 Spot detection
Infrared spot: 4
Infrared spot: 32

ความสูงของประตู H

Type A

ความกวางของประตู W

ชนิดฝงแบบ PHA

ชนิดฝงแบบ PHB
Ø

ไฟฉุกเฉิน

เครื่องให
สัญญาณ

แมผาใบจะหลุดออกจากการกระแทก
ก็สามารถกลับเขารางอัตโนมัติไดอยางงายดาย

สวิตซเปด-ปดการทำงาน

กลับเขารางอัตโนมัติ

สวิตซแบบฝง / แบบนูน

สวิตช 1 ปุม/3 ปุม
(หนวย: mm)
สวิตซดึง
สวิตซรีโมท
(หมายเหตุ)
สวิตช
แบบสัมผัส 1 ปุม, 3 ปุมหรือแบบไมสัมผัส แบบปองกันฝน
W68xH140xD62
W52xH85xD8.7 (ตัวสงสัญญาณ)
กรุณาติดตั้งเซนเซอร
ตรวจจับสิ่งกีดขวางทั้งดานหนาและหลังอยางละ 1 ชุด อีกทั้งกรุณาตรวจสอบจำนวนและ
W52xH112xD19.3 (แบบยื่น 1 ปุม/3 ปุม)
W60xH120xD67 (1 ปุม)
ตำแหนงในการติดตั้งโดยดูจากวัตถุที่เคลื่อนที่ผาน
W52xH112xD19.3 (แบบไรสัมผัส DC5V)
W49xH152.5xD34 (3 ปุม)
W52xH112xD23.5 (แบบไรสัมผัส DC24V)
*1 ในกรณีที่ใชงานชุด Controller แบบติดตั้งแยกตางหากจะไมสามารถใชงาน Panel ควบคุมที่ติดตั้งภายในกรอบได

เรามีประตู happy gate ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการใชงานที่หลากหลายของลูกคา ดังนั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดกอนเลือกใชงาน

สำหรับตูเย็นหรือคลังสินคาแชแข็ง

สามารถติดตั้งที่ประตูทางเขาหรือทำเปนแผนกั้นที่อุณหภูมิ -25 ถึง 5 องศา

ความเร็วสูง

ปองกันการระเบิด

สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่สุมเสี่ยงตอการระเบิดได ควบคุมและขับเคลื่อนโดยใชแรงดันลม
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Tel : 050-3161-2487

TOKYO
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ทนความรอนและอุณหภูมิสูง

ติดตั้งที่ประตูทางเขาของพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน Drying Booth 100 ํC เปนตน
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Tube แบบฉบับของ MONBAN
ชวยใหเสียงเงียบเมื่อเปด-ปด และเพิ่มประสิทธิภาพความทนทาน

แมจะถูกชนหรือกระแทกขณะเปดปด ผาใบก็สามารถกลับ
เขารางอัตโนมัติได โดยประตูจะหยุดชั่วขณะและเคลื่อนที่
เปดขึน
้ ดวยความเร็วต่ำสุด (0.5 m/s) ในกรณีไฟดับ เพียง
แคดงึ ผาใบสวนลางขึน
้ แมแตผห
ู ญิงก็สามารถดึงเปดออก
ไดอยางงายดาย

ทนทานสูง
ปดไดแนบสนิท

สามารถติดตั้งไฟสำรอง
(option) เพิ่มเติมได

วีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ

https://www.komatsuelec.co.jp/monban/
※Appearance and Specification of may be change for improvement the quality without prior notice.
※The contents of this catalog is current as of April 2016.

Self-repairing system

เสียงเงียบ

Happy gate

1604-01All rights reserved without permission.

MONBAN

แบบติดตั้ง
ภายในอาคาร / Pipeless

วิวัฒนาการดานความเร็วสูง กลับเขารางอัตโนมัติ เสียงเงียบ ทนทานสูงและปดไดอยางแนบสนิท

ปองกันแมลงและฝุนละออง

ดวยโครงสราง Pipeless ที่ชวยให Swift เร็วกวา Silent เงียบกวา Safety ปลอดภัยกวา

ประหยัดพลังงานและชวยใน
การปรับอากาศ ปรับปรุง

กวาง
สูง

หนวย : mm

ความเร็ว
สูง

สภาพแวดลอมในการทำงาน

เสียงเงียบ

แนบสนิท

ความเร็วสูงสุด
ในแวดวงอุตสาหกรรม
(ความเร็วของ
รุน G119)

m/s

ทนทาน
คาการบำรุงรักษาต่ำ

ทำงานดวย
Start sensor หรือสวิตชควบคุม

เลื่อนขึ้นดวยความเร็วสูงสุด
ในแวดวงอุตสาหกรรม 3.2m/s
เลื่อนลงดวยความเร็วที่ปลอดภัย 0.7m/s

ชวยลดระยะเวลาในการเปดทิ้งไวทำใหสามารถปองกันไมใหแมลง
หรือฝุน
 ละอองเขามาได อีกทัง้ ยังชวยควบคุมการเปลีย
่ นแปลงของ
อุณหภูมแิ ละความชืน
้ ภายในหองจากการไหลเขามาของอากาศภายนอก
เพือ่ การปรับปรุงคุณภาพ,ประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดพลังงาน
*ความเร็วในการเปดปดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามวิธีการใชงาน
กรุณาอางอิงความเร็วทีส
่ ามารถเปลีย่ นแปลงไดตาม Spec ทีแ่ สดงไวดา นลางนี้

เลื่อนขึ้นดวยความปลอดภัย
ความเร็ว
กลาง

m/s

ตรวจจับดวย Photo sensor และ
เลือ่ นขึน
้ ในกรณีทเ่ี กินขอบเขตลาง

ความเร็ว
ต่ำ

m/s

ตรวจจับการสัมผัสหรือ
โหลดในขณะทำงาน

ลดเสียงรบกวนในขณะทำงานลง 10%
ดวย Monban tube

ทั้งสองขางของผาใบมีการติดตั้ง Monban tube ที่ไดรับ
การปรับปรุงเรื่องเสียงรบกวนและการปองกันความเสียหาย
แทน Fastener แบบเดิม อีกทั้งดวยโครงสรางที่มีพื้นผิว
สัมผัสนอยจึงทำใหไมเกิดการเสียดสีเปนเหตุใหเสียงรบกวนลดลง

ความทนทานตอความเร็วลม

Clover

*ความตางของแรงดันอากาศอยูที่ 10Pa
*ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน JIS A1516
ณ สถานทดสอบภายในบริษัท
*การทดสอบความตานทานอากาศจะขึ้นอยูกับขนาด
*ผลิตภัณฑ
ของบริษทั จะมีการแสดงตัวเลขของรุน ทีม่ ี air tight seal

รุนกอน

การออกแบบที่กะทัดรัด

Side frame
ขนาดลดลง 40% เมื่อเทียบกับรุนกอน
แนะนำ เหมาะสำหรับติดตั้งที่ประตูทางเขาสำนักงาน
*ขนาดจะแตกตางกันไปตามแตละรุน

ขอมูลจำเพาะ
ความโกงของแผนปองกัน (mm)

การตานความเร็วลม (m/s)

ขนาดที่ผลิตได
ความสูงของชองประตู (H)

ในกรณีที่ติดตั้งในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากน้ำ เชน
ฝนหรือไอน้ำ ฯลฯ กรุณาใชชุด Controller แยกตางหาก

แรงดัน
บวก
แรงดัน
ลบ

ติดตั้ง Controller built-in Top frame หรือ Side frame
จากการที่ใชสายไฟและพื้นที่ติดตั้งนอยจึงทำใหเคลื่อนยายไดโดยงาย
*สำหรับรุน G062/GF17/22 จะตองติดตั้ง Controller แยกตางหาก

ชุด Controller ติดตั้งแยกตางหาก

Air tight seal ตรงบริเวณ Top frame ชวยเพิม
่ ประสิทธิภาพ
ในการปองกันแมลงและฝุนละอองไดดีขึ้น เหมาะตอสภาพ
แวดลอมการทำงานที่ตองการความมีอนามัย

ภาพตัดขวาง
หนาสัมผัส

Controller built-in เคลื่อนยายสะดวก งายดาย

Top frame

โครงสรางแบบ air tight ที่ทำให
สามารถปดไดอยางแนบสนิท (option)

ประเภท
รุน
ขนาดที่ผลิตได

ประเภทตานทานแรงดันอากาศ

ความกวางในการเปด (mm)
ความสูงในการเปด (mm)
แหลงจายไฟ

ไฟ 1 เฟส AC200V-230V +/-10%

Output
Opening
/Closing

ความเร็วในการเปด (ณ วันที่จัดสง) (m/s)
ความเร็วในการปด (ณ วันที่จัดสง) (m/s)
อัตราการลดความเร็ว

ความกวางของชองประตู (W)

GA Controller

W170xH630xD80
(สำหรับรุน G062/114)

KVA Controller

W242xH400xD105
(สำหรับรุน G119/219/GF17/22)

*G022/024 Controller built-in Top frame
*G114/119/219 Controller built-in Side frame
*G219/GF17 เปนรุน รองรับความแตกตางของความดันอากาศขนาดกลาง
*กรณีที่ติดตั้งในที่ที่คาดวาจะสัมผัสกับน้ำ เชน ฝน ไอน้ำ เปนตน
โปรดใชชุด Controller ติดตั้งแยกตางหาก

ความกวาง (m)
กรุณาเลือกรุนดังตอไปนี้ในกรณีที่มีการติตดั้งในหอง
ที่มีการควบคุมอนามัยโดยการปรับแรงดันภายในหองนั้น
ความตางของอากาศภายในหอง
ไมเกิน 10Pa ในกรณีที่ปดสนิท

ความตางของอากาศภายในหอง
ไมเกิน 20Pa ในกรณีที่ปดสนิท

*ตัวเลขที่แสดงอาจแตกตางกับประสิทธิภาพในการตานทานแรงดันลม
เนื่องจากความแตกตางของแรงดันภายในหอง

รูปแบบการลดความเร็ว

แบบ Planetary gear

Built-in top frame
Controller

Built-in side frame

(ภายในกรอบดานขวา)

(ภายในกรอบดานขวา)

(ภายในกรอบดานขวา)

ติดตั้งแยก
Side frame

Aluminium
Steel / Stainless

*ความถี่ในการใชงาน: 100 ครั้ง/ชั่วโมง *สภาพแวดลอมในการใชงาน: อุณหภูมิโดยรอบมากกวา -10 ถึง 40 องศา (ยกเวนสภาพแชแข็ง), ความชื้นโดยรอบ: กรุณาใชงานในสภาพแวดลอมที่มี RH ไมเกิน 85% *รุน G Series เปนแบบติดตั้ง
ภายในอาคารเทานั้น สำหรับรุน G219/G17 สามารถติตดั้ง Weight ลางเพิ่มได *สวิตช
ควบคุมติดตั้งไวในกรอบดานขวา ทั้งนี้สำหรับรุน G114/119/219 ที่มี H ไมเกิน 2200 จะติดตั้งไวในกรอบดานซายมือ *Controller ของรุน G022/024
จะติดตั้งภายในกลองมวนเก็บเทานั้น สำหรับรุน G114 จะติดตั้งไวในกรอบดานขางหรือติดตั้ง GA แยกตางหาก สวนรุน G119/219 จะติดตั้งไวในกรอบดานขางหรือติดตั้ง KVA แยกตางหาก

