ขอมูลจำเพาะ

ภายในอาคาร (ชนิด Pipeless)
รุน

G062
W

ขนาดที่ผลิตได

ประตูขนาดกลาง ประตูขนาดเล็ก ประตูขนาดกลาง

ประตูขนาดเล็ก

600 〜 1500

H

G022

G114

700 〜 1500

600 〜 3000

600 〜 2300

G024

G119

700 〜 3000

800 〜 3500

1000 〜 3500

แหลงจายไฟ
Opening
/Closing

G219

GF17

GF22

แบบตั้งไดเอง
G12S

ประสิทธิภาพที่ดีในการปองกันแมลง จะชวยใหสภาพแวดลอมในการทำงานมีอนามัย

G14S

800 〜 4500

800 〜 3500

800 〜 4500

800 〜 1600

800 〜 2500

1000 〜 4500

1000 〜 3500

1000 〜 4500

1800 〜 2000

1800 〜 2500

0.2Kw

0.4Kw

ไฟ 1 เฟส AC200V-230V +/-10%

Output

0.2Kw

ความเร็วในการเปดปด
(ณ วันที่จัดสง)

0.4Kw

0.95Kw

เปด 2.0m/s
ปด 0.7m/s

อัตราการลดความเร็ว

เปด 2.0m/s
ปด 0.7m/s

1/10

1/14

1/10

เปด 1.5m/s
ปด 0.7m/s

เปด 1.5m/s
ปด 0.7m/s

1/23

1/23

เปด 2.0m/s
ปด 0.7m/s
1/10

1/14

*G Series เปนรุนที่ติดตั้งภายในอาคาร สำหรับรุน G209 สามารถติตดั้ง Weight ลางเพิ่มได *สวิตท
ควบคุมติดตั้งไวในกรอบดานขวา ทั้งนี้สำหรับรุน G104/109/209 ที่มี H ไมเกิน 2200 จะติดตั้งไวในกรอบดานซายมือ
*Controller ของรุน G022/024 จะติดตั้งภายในกลองมวนเก็บเทานั้น สำหรับรุน G104 จะติดตั้งไวในกรอบดานขางหรือติดตั้ง GA แยกตางหาก สวนรุน G109/209 จะติดตั้งไวในกรอบดานขางหรือติดตั้ง KVA แยกตางหาก
* รุน G052/012/104/014/109/209 มีเพียงแคกรอบอลูมิเนียมเทานั้น, รุน GF16/21 มีเพียงแคกรอบเหล็กสีและสเตนเลสเทานั้น

ภายนอกอาคาร (ชนิด Pipe) *รุน R054/109 ใชภายในอาคาร
ภายในอาคาร
ประตูขนาดเล็ก ประตูขนาดกลาง
รุน
R054
R109
R209
R309
ขนาดที่ผลิตได

W

600 〜 2000

600 〜 2500

H

1000 〜 3600 1000 〜 3800

800 〜 3200

Opening
/Closing

R409

RF50

3000 〜 5300 5400 〜 7000 7100 〜 10000

1000 〜 5000

แหลงจายไฟ

ประตูขนาดใหญ

1000 〜 6000 2000 〜 6000

ประตูขนาดเล็ก
R30W

R40W

R30T

R40T

800 〜 3500

800 〜 4500

800 〜 1600

800 〜 2500

1000 〜 5000

ไฟ 1 เฟส AC200V-230V +/-10%

Output

0.4Kw

ความเร็วในการเปดปด
(ณ วันที่จัดสง)

เปด 2.0m/s
ปด 0.7m/s

เปด 1.6m/s
ปด 0.7m/s

เปด 1.0m/s
ปด 0.7m/s

เปด 1.0m/s
ปด 0.7m/s

อัตราการลดความเร็ว

1/14

1/10

1/23

1/50

แบบใชไฟ 3 เฟส 200V

1000 〜 5000 1000 〜 6000

ไฟ 3 เฟส AC200V +/-10%

0.95Kw

0.75Kw

เปด 0.55m/s เปด 0.55m/s
ปด 0.55m/s ปด 0.55m/s
1/74

1/74×2

เปด 0.7m/s
ปด 0.55m/s

เปด 0.4m/s
ปด 0.4m/s

1/74

เปด 1.0m/s
ปด 0.7m/s

เปด 0.48m/s
ปด 0.48m/s

1/25

1/43

ปองกันการรุกล้ำของแมลงดวย
ประสิทธิภาพของ W สีเขียวและเหลือง

*สำหรับรุน R054/109/209/309 กรุณาเลือกแบบติดตั้ง Controller ภายในหรือแยกตางหาก *Spec ของชุด Controller แบบติดตั้งแยกตางหากของ R054 จะแตกตางกับ R109/209/309
*สำหรับรุน R409 ใหใชความกวางตั้งแต W5400-6100 และความสูงมากกวา H5000 ขึ้นไปหรือความกวางตั้งแต W6200-7000 และความสูงมากกวา H4200 ขึ้นไปใหใช KVB (ชนิดปริมาตรใหญ)
*สำหรับรุน RF50 จะมีเพียงแคชนิดที่เปนกรอบเหล็กสีหรือสเตนเลสเทานั้น *ในกรณีที่ติดตั้งในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากน้ำ เชน ฝนหรือไอน้ำ ฯลฯ กรุณาใชชุด Controller แยกตางหาก
*Controller ของรุน R054/109/209/109 (กรณีที่เปนกรอบอลูมิเนียม) จะติดตั้งภายในกรอบอลูมิเนียมหรือติดตั้ง GA แยกตางหาก สวนรุน R109/209/309 จะติดตั้ง KVA แยกตางหาก,
กรณีที่เปนกรอบเหล็กจะติดตั้งแยกตางหาก, สวนรุน R409 จะติดตั้ง KVA แยกตางหาก

สีตัวเครื่อง/คุณสมบัติ
แผนเหล็กสี CGCC (Oyster white)
เทียบเทา No.H27-85B

(สมาคมผูผ
 ลิตสีประเทศญีป
่ น
ุ ป 2015 ฉบับ H)

อลูมิเนียม (Alumite processing)

สเตนเลส (SUS304 Hairline)
*รุน G Series จะมีเฉพาะ
Top frame (ยกเวนรุน GF)

*เฉพาะอลูมิเนียมเทานั้น
*ยกเวนรุน GF

*1.กรุณาติดตั้งผลิตภัณฑ
ในพื้นที่ที่ปราศจากการสัมผัสถูกน้ำหรือฝนโดยตรง *2.กรุณาหลีกเลี่ยงการใชงานในสถานที่หรือพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมไมดี อาทิเชน พื้นที่ชายฝงทะเล, สภาพแวดลอมที่มีฤทธิ์กัดกรอนจากการจัดการกับ
ผงโลหะหรือสารเคมีแตละประเภท, พื้นที่ที่มีหยดน้ำคาง, การแชแข็ง, กาซพิษ ฯลฯ *3.Body (W/H) ถูกจัดทำในหนวย 100mm *4.กรุณาทำการปรึกษาหารือแยกตางหากในกรณีที่ตองการจัดทำผลิตภัณฑ
ที่นอกเหนือไปจากมาตรฐาน
ทั้งนี้กรุณารับทราบไวกอนวาอาจมีบางกรณีที่ไมสามารถจัดทำตามความตองการได *5.บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ไดโดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา *6.ในตอนใชงานกรุณาอานคูมือการใชงาน
ใหละเอียดและใชงานอยางถูกตอง *7.สำหรับรุนที่มีขนาดใกลเคียงกันนั้น กรุณาเลือกโดยอางอิงจากขอมูลการตานทานความเร็วของลมที่แยกตามแตละรุน

ผลิตภัณฑ Optron ที่เกี่ยวของ

*กรณีที่มีการใชรวมกันกับผลิตภัณฑ
Optron ที่เกี่ยวของนี้จะชวยใหประสิทธิภาพในการปองกันแมลงสูงขึ้น
*เครื่องดักจับแมลงควรติดตั้งไวในสถานที่ที่มองไมเห็นจากภายนอก

Optron ﬁlm

Opto Energy อุปกรณ LED

Opto Clean (เครื่องดักจับแมลง)

เปนฟลม

ที่ใชติดบนกระจก มีประสิทธิภาพในการปองกันแมลง,
เปนอุปกรณ
LED ที่ชวยในการปองกันแมลง จากประสิทธิภาพ
ใชแสงในการลอและดักจับแมลงที่เขามา หากใชงานรวมกันกับ
กักเก็บความรอนหรือความเย็นจากการปองกันรังสีความรอน
ในการปองกันแมลงที่รุกล้ำเขามาสูงถึง 80% จึงชวยในการ
Opto Energy (Optron) จะชวยใหประสิทธิภาพในการปองกัน
และปองกันการกระเด็นของเงากระจกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ปองกันสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนได
และดักจับแมลงดีขึ้น
Received 1991：Medium and small business research prize
award
1991：The highest prize of new business Grand-Prix

HEAD OFFICE

Matsue-Konan-Technopark, 735-188 Nogifukutomicho, Matsue-shi, Shimane, Japan
Tel : 050-3161-2487

TOKYO
BRANCH OFFICE

5Fl., Takakuwa Build.,1-18-13 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo, Japan
Tel : 050-3161-2483
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1995：Science and technology agency
“The selection as remarkable invention”
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2012：The Japanese Grand-prix prize for an excellent work
2012：Japanese Grand-prix Prize for an excellent work. Creation of new industries

2-6-37 Nakashinkai, Higashiosaka-shi, Osaka, Japan
OSAKA
BUSINESS OFFICE Tel : 050-3161-2484
KOMATSU KOREA KOFOMO Techno Center 2-718, 341, Gongdan 1-daero,
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Magic Optron Monban ที่มีประสิทธิภาพในการปองกันแมลงดวยสีเขียวและเหลือง

รูปแบบ Tube ที่มีประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวน และเลื่อนไดดียิ่งขึ้น
(รุน G ซีรีย: Pipeless)

ลดพื้นที่หนาสัมผัส ลดการเสียดสี (ทนทานสูง, ลดการสึกกรอน)
ชวยใหเสียงเงียบกวาเดิม เนื่องจากการผลิตเปนเนื้อเดียวกันทั้งผืน
(ประสิทธิภาพดานความเงียบ, ปองกันความเสียหาย)
รูปแบบ Clover ทำใหไมหลุดงาย

ดานนอกสีเขียวและดานในสีเหลือง

ทำใหสามารถปองกันแมลงและสรางสภาพแวดลอมการทำงานที่ดูสวางมากขึ้น
ดวยความยาวคลื่นของแสงที่แมลงไมสามารถ
มองเห็นไดชวยปองกันแมลงไมใหเขามา
อัตราการ
%
ปดกั้นแสง

ดาน
นอก

ลดเสียงรบกวนจากการทำงาน

10 ％

ด ว ยประสิ ท ธิ ภ าพในการ
มองเห็นของ Magic optron
จะชวยใหสถานปฏิบัติงาน
สวางมากขึ้น

80

แบบภาพ
ตัดขวาง

หนาสัมผัส

แบบ Clover

(เทียบกับรุนกอน)

รุนกอน

* เสียงการทำงานของประตู แตกตางกันในแตละรุน และสภาพแวดลอมในการติดตั้ง

ใช MONBAN Tube ทั้งสองขางของผาใบแทนแบบซิปในรุนกอน เพื่อชวยใหเสียงเงียบและปองกันการชำรุด

ความเร็วในการเปดขึ้นที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมประตู (รุน G ซีรีย: Pipeless)
ความเร็วในการเปดขึ้น
เลื่อนขึ้นดวยความปลอดภัย
ความเร็ว
(ความเร็วสูงสุด
m/s
กลาง
ของ G119)

ดานใน

3.2 m/s

1.5
ความเร็ว
0.5 m/s
ต่ำ

ตรวจจับดวย Photo sensor และเลื่อนขึ้นในกรณีที่เกินขอบเขตลาง

ตรวจจับการสัมผัสหรือโหลดในขณะทำงาน
เริ่มทำงานดวย Start sensor หรือสวิตช
ควบคุม

ผิวดานนอก
(สีเขียว)

ชวยลดระยะเวลาในการเปดทิ้งไว ทำใหสามารถปองกันไมใหแมลงหรือฝุนละอองเขามาได อีกทั้งยังชวย
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นภายในหองจากการไหลเขามาของอากาศภายนอก
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดพลังงาน

ผิวดานใน
(สีเหลือง)

ผาใบกลับเขารางอัตโนมัติ

(รุน G ซีรีย: Pipeless)

คุณลักษณะและผลลัพธ

自動復帰機構部

1.ดวยความยาวคลื่นของแสงที่แมลงไมสามารถมองเห็นได จะชวยปองกันแมลงไมใหเขามา
2.มั่นใจไดในความปลอดภัย ดวยสีเขียวสวางที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น
3.ผิวดานในเปนสีเหลือง ชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานภายในโรงงานใหสวางมากขึ้น
4.ประยุกต
ใชกับหลักการที่วาแมลงมักบินเขาหาสีเหลือง
ผิวดานนอก

ผิวดานใน

โครงสรางที่ปลอดภัยสำหรับสุภาพสตรีโดยสามารถยกขึ้นจากดานลาง ไดรับการปรับปรุงดานความทนทาน
แมในกรณีฉุกเฉินไฟดับ เพียงแคติดตั้งแหลงจายไฟสำรองไวก็สามารถ ตอการเสียดสีและเสียงรบกวน
สัญจรไปมาไดอยางงายดายแมในกรณีที่ไฟดับ

ชนิด Pipe ที่ทนทานตอความตางของแรงดันลมและอากาศ (R Series: มี Pipe)
ภาพแสดงโครงสรางแบบ Air tight
パイプレスタイプ
G062/022/114/024/119/219/GF17/22/G12S/14S

ภายใน

600 〜 4500
ความสูง 600 〜 4500 หนวย: mm

ความกวาง

パイプタイプ
R054/109/209/309/409/RF50/R30W/40W/R30T/40T

ภายนอก

600 〜 10000
ความสูง1000 〜 6000 หนวย: mm
ความกวาง

หลักวิทยาศาสตรของแสงที่มนุษยสามารถมองเห็น แตแมลงมองไมเห็น

การใชประโยชนจากลักษณะเฉพาะ
ในการดึงดูด (แมลง) ของสีแตละชนิด

ขอบเขตของความยาวคลื่นที่เกิดการรวมตัวของแมลง

ในการดึงดูดของแตละสีเหลืองมาใชในการลอแมลงที่อยูขางใน และปองกันการบุกรุก
ของแมลงจากภายนอก

ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันแมลง
หลักวิทยาศาสตร
ของแสงที่มนุษย
สามารถมองเห็น แตแมลงมองไมเห็น
ทำการทดสอบการดึงดูดของสีที่มีตอแมลง โดยใชผา 7 สี ซึ่งผลที่ไดรับคือ มีแมลง
Clear
สม
Optron
ตัดความยาวคลื่นแสงที่ 500nm ตามการตอบสนองของแมลง
รวมตัวกันมากที่สีเหลือง แตสีฟาและสีเขียวมีแมลงเพียงเล็กนอย จึงนำลักษณะเฉพาะ
อัตราการสงผานหรือการทะลุของแสง

ตัดความยาวคลื่นแสงที่ 500nm ตามการตอบสนองของแมลง

อัตราการปดกั้นแสง

เสนแสดงแสงที่แมลงสามารถมองเห็นได
Optron

40

69.6%

80.7%

เปนการทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันแมลงโดยใชสีที่ดึงดูดแมลงใหบินเขามาหาและ
อัตราการสงผานของแสงที่แตกตางกัน สามารถควบคุมแมลงที่เขามาจากภายนอกและ
รักษาสภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมภายในอาคารได
*เผยแพรโดยสมาคมกีฏวิทยาและสัตววิทยาแหงประเทศญี่ปุน

80
60

48.3%

ตัวอยางการติดตั้งประตูทางเขาโรงงาน

20
400

500

600

แมลงที่มีลักษณะชอบเขามาตามแสงไฟ

การปะปนของสิ่งแปลกปลอม สงผลตอภาพลักษณบริษัท
กลางคืน : ดานนอก

ภาพที่มนุษยมองเห็น

แรงดันลบ

(หนวย: m3/h-m2)

黄色系に虫が多く集まる

700

กลางวัน : ดานนอก

10.21
6.16

แรงดันบวก

Top frame

（試験場所：東京大学千葉演習林）

หนวย: mm

แผนผาใบที่ไดรับการวิจัยและพัฒนาตามอุปนิสัยของแมลงและคุณลักษณะของแสงและสีนั้น
จะชวยควบคุมแมลงที่บินเขามาจากภายนอกโดยการสราง "แสงที่แมลงมองไมเห็น"

Air tight seal

กลางคืน : ดานใน

ภาพที่แมลงมองเห็น

Side frame (ขวา)
*Controller built-in

Air tight seal

Air tight seal

สามารถปดกั้นชองวางของแผนผาใบโดยการสรางความแตกตาง
ของแรงดันลมหรืออากาศได ดวยโครงสรางแบบ Air tight ระหวาง
Top frame และ Side frame ทำใหสามารถปดไดอยางแนบสนิท

*ความตางของแรงดันอากาศอยูที่ 10Pa
*ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน JIS A1516 ณ สถานทดสอบภายในบริษัท
*ผลิตภัณฑ
ของบริษัทจะมีการแสดงตัวเลขของรุนที่มี air tight seal (ตามความตองการ)

ไมจำเปนตองยึดติดกับพื้น
และติดตั้งภายในระยะเวลาอันสั้น

(G Series รุน Stand alone: Pipeless)
เนือ่ งจากโครงสรางแยกออกเปน 2 สวน คือ Top frame และ Side frame
และสวนควบคุม จึงทำใหลดระยะเวลาในการติดตัง้ ลงไดมาก อีกทัง้ ยัง
ออกแบบใหงา ยตอการติดตัง้ เพียงแคยด
ึ สมอเขากับตำแหนงทีต
่ อ งการ
ติดตั้งเทานั้นโดยไมจำเปนตองฝงลงพื้น

ลดระยะเวลาในการซอมบำรุง

สิ่งแปลกปลอมปะปนจะลดลงอยางรวดเร็ว
สามารถเปลี่ยนแผนปองกันและมอเตอร
ไดโดยที่ไมจำเปน
แมลงเปนสาเหตุที่พบมากที่สุดของขอเรียกรอง
ตองนำ Shutter box ลง
Side frame (ซาย)
*ระยะเวลาในการติดตั้งตามที่กลาวไวในขางตนเปนระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการติดตั้งตอ
เกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมซึ่งปะปนอยูในผลิตภัณฑ
ชุดอุปกรณ
บนพื้นทั่วไปอาจมีความแตกตางออกไปตามสภาพแวดลอมในการติดตั้ง
29%
ของโรงงานโดยกลาวกันวา 80% ของแมลง
ดังกลาวเปนแมลงที่เขามาตามแสงไฟ Magic
optron monban จะชวยใหทานสามารถปองกัน
Capsaicin ความเขนขนสูง
4%
การรุกล้ำเขามาของแมลงโดยการใช Original sheet
(option)
12%
ในการควบคุมแสงไฟและสีโดยปราศจาก
พั
ฒ
นาขึ
น
้
ตามเสี
ย
งเรี
ย
กร
อ
งจากลู
ก
คา ที่วา
13%
การใชสารเคมีในการกำจัดแมลง
มักมีหนูเขาไปแทะแผนผาใบดานลางที่ติดตั้ง
จากขอมูลของฝายสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
อยูในโรงงาน
อื่นๆ
พืช
สัตว
แรธาตุ

แมลง
42%

ผาใบลางปองกันหนู

c ikari.corp.

ウンカ・ヨコバイ類

c ikari.corp.

アブラムシ類

c ikari.corp.

ガ類

c ikari.corp.

ガガンボ類

c ikari.corp.

ユスリカ類

กอนติดตั้ง

หลังติดตั้ง

กอนติดตั้ง

หลังติดตั้ง

กรมอนามัยจังหวัดโตเกียวประจำป 2539

