แบบติดตั้ง

สินคาออกแบบมาเพือ่ สะดวกในการติดตัง้ และเคลือ่ นยาย

น้ำหนักเบา บาง
กะทัดรัด PIPELESS

ภายในอาคาร

ตัวควบคุมการทำงาน (Controller) ประกอบอยูใน Top frame และ Side frame

G062/022/114/024/119/219/GF17/22

กวาง
สูง

รุน
 ติดตัง้

หนวย : mm

G022 / 024

Controller built-in Side frame

G114 / 119 / 219

ขนาดที่ผลิตได
ความสูงของชองประตู (H)

เฉพาะ Side frame ที่เปน Aluminum เทานั้น
ไมเกิน 10Pa
เมื่อปดหมด

G219/GF22
G119/GF17
G114

Top Frame

G114 / 119 / 219

Side Frame

* G062/GF17/22 Controller ติดตั้งแยก

ระบบกลับเขารางอัตโนมัติ สะดวก ปลอดภัย แมในกรณีฉกุ เฉิน
ระบบผาใบกลับเขารางอัตโนมัติ ชวยเพิ่มความสะดวกในการใชงาน
อีกทั้งเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินไฟดับ สามารถเปดออกไดโดยดึงผาใบสวนลางขึ้น
ซึ่งผูหญิงก็สามารถเปดออกไดอยางงายดาย
ขอแนะนำ : สามารถติดตั้งไฟสำรองเพื่อใชงานเพิ่มเติมในกรณีไฟดับ

G024
G022
G062
Self-repairing
system

รูปแสดงสวนกลับเขารางอัตโนมัติ รุน Stand alone

ความกวางของชองประตู (W)

Multi-Monitor

แผงควบคุมการทำงาน ใชงานงาย สะดวก
ติดตั้งอยูใน Side frame พรอมปุมแสดง
การทำงานอยางชัดเจน

* G022/024 Controller built-in Top frame
* G114/119/219 Controller built-in Side frame
* GF17/22 เปนรุน
 รองรับความแตกตางของความดันอากาศขนาดกลาง
* กรณีที่ติดตั้งในที่ที่คาดวาจะสัมผัสกับน้ำ เชน ฝน ไอน้ำ เปนตน
โปรดใช Controller ติดตั้งแยกตางหาก

รุนรองรับความแตกตางของ
ความดันอากาศขนาดกลาง
Controller ติดตั้งแยกตางหาก
เฉพาะ Side frame ที่เปน
Steel และ Aluminum เทานั้น

รุนติดตั้ง
Controller built-in Top frame

หองที่มีการจัดการดานสุขอนามัย
ซึ่งมีความดันภายในหองต่ำกวา 20Pa

G022/062 (Controller แยกตางหาก) / 024
* เฉพาะ Side frame ที่เปน Aluminum เทานั้น

ไมเกิน 20Pa
เมื่อปดหมด

โปรแกรมนับการเขา-ออกและแสดงผล

เพิม่ ขีดความสามารถของประตูดว ยโปรแกรมแสดง
จำนวนครัง้ ในการใชงานประตู (แสดงวิธกี ารคำนวณ ดานลาง)
จำนวนการเขาหอง: STOP+OPEN
จำนวนการออกจากหอง: STOP+DOWN
* จะตองเขา-ออกผานตัวเซ็นเซอร
หลอดภาพ PHB คูหนาและคูหลัง 1 ชุด

โครงสรางที่ออกแบบใหปดไดแนบสนิท

โครงสรางแบบ Air Tight ชวยปองกันแมลงและฝุนอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับสถานที่ใชงานที่ตองการความสะอาดเปนพิเศษ
แรงดัน
บวก

รูปแบบ Tube ที่มีประสิทธิภาพ
ยืดหยุนสูงและเลื่อนเปด-ปดไดดียิ่งขึ้น

ดานขางผาใบเปน tube แบบฉบับของ MONBAN ที่ปองกัน
ความเสียหายและเสียงเงียบกวาเดิม แทนแบบซิปในรุนกอนหนา
แบบ Tube (ทรงหลอด)

แบบ Zip (ทรงกลม)

(แบบเฉพาะของ MONBAN)

(รุนกอน)

เสียงเงียบ
มีความทนทานสูง
ประหยัดเวลาบำรุงรักษา
ลดเสียงในการทำงานลง

10%

(เทียบกับที่ผานมา)

*เสียงที่เกิดขึ้นในการทำงาน อาจแตกตางกันไปตามรุนและสภาพแวดลอมที่ติดตั้ง

มีเสียงเวลาเลื่อนซิป
มีการชำรุดเสียหาย
แบบภาพ
ตัดขวาง
หนา
สัมผัส

แบบ Clover รุนกอน

ออกแบบพิเศษหนาสัมผัสนอย เพื่อลดการเสียดสี (ทนทานสูง, ลดการสึกกรอน)
ชวยใหเสียงเงียบกวาเดิม เนื่องจากการผลิตเปนเนื้อเดียวกันทั้งผืน (ประสิทธิภาพ
ดานความเงียบ, ปองกันความเสียหาย) เพิ่มประสิทธิภาพแรงตานซึ่งไมหลุดงาย
เมื่อเทียบกับแบบทรงกลม

พัฒนาไปอีกขั้นกับความเร็วสูงสุดในการ
เปดขึ้นเพียง 3.0 เมตร / วินาที
*เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมประตู

ใชเวลาเปดอันสั้น ชวยประหยัดพลังงาน ปองกันฝุนและแมลงตางๆ ปองกัน
การเปลีย
่ นแปลงอุณหภูมแิ ละความชืน
้ ภายในหองจากอากาศภายนอกทีเ่ ขามา
ทำใหคุณภาพของสินคาดีขึ้น และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานใหเร็วยิ่งขึ้น

การออกแบบที่กะทัดรัด และสวยงาม

* ปริมาณการถายเทอากาศของความตางแรงดันอากาศ 10Pa * ดำเนินการตาม JIS 1516 ณ. สถานที่
ทดสอบภายในบริษัท * คาที่แสดงคำนวณจากสินคาของบริษัทที่มี Air tight (Option)
เหมาะกับสถาพแวดลอมที่มีผลกระทบของความดันอากาศและลมนอย เชน หองที่มีการแบงหองยอย

* ความสามารถในการตานแรงดันแตกตางกันขึ้นอยูกับขนาด
ขนาดเล็กกะทัดรัดกวาเมื่อเทียบกับรุนกอนนี้ เหมาะสำหรับใชในบริเวณ
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอทีมงานฝายเทคนิค
ทางเขาออกสำนักงาน/โรงงาน ดวยวัสดุอุปกรณ
คุณภาพ และสวยงาม

วัสดุพิเศษปองกันฝุน
Flat switch/Sensor/Cover

สวิตซ
อนามัย ปองกันฝุนเกาะ ติดตั้งใน Side Frame และ แผนปดปองกัน
ฝุนเกาะดานบน Top frame ในจุดที่ซึ่งทำความสะอาดไดยาก
(option)

ความเร็วเปดขึน
้ สูงสุด
(ความเร็วสูงสุด
รุน G119)

S
การทำงานโดยทั่วไปขึ้นอยูกับเซ็นเซอร
เปด-ปด
หรือสวิตซ
ควบคุมการทำงาน

หมดกังวลดวยระบบมวนกลับขึ้นได
ความเร็ว
กลาง

วินาที
ตรวจจับดวย Photocell Sensor
เลื่อนขึ้นนอกเหนือจากตำแหนงเปดต่ำสุด

G022

ความเร็ว
ต่ำ
ตรวจจับการสัมผัส
หรือโหลดขณะทำงานอยู

G022

วินาที

* ขนาดจะแตกตางกันขึ้นอยูกับรุน (model)

Photocell sensor

Untouched switch
แผนปดแนวเฉียง (option)
*มีทง้ั สวิตซ
1 จุด และ 3 จุด

แบบหองเยน
็
/หองแชแขง็

รายการสน
ิ คาคณ
ุ ภาพ เพือการใชงานทีเหมาะสมกบ
ั ทก
ุ สภาพแวดลอม

ผาใบ

G11F / R10F

MONBAN ORIGINAL
ประสท
ิ ธภ
ิ าพในการปองกน
ั แมลงสงู

ประสท
ิ ธภ
ิ าพในการมองเหน
็ ไดอยางดี

กวาง
สงู

หนวย : mm

ดานใน

SS Clear

ความสงูของชองประตู (H)

ขนาดทีผลต
ิ ได

G11F
R10F

* G10F เปน
 ชนด
ิ PIPELESS
* R 10F เปน
 ชนด
ิ Pipe

ออกแบบพเิศษเพือชวยควบคม
ุ อณ
ุ หภม
ู ภ
ิ ายในหองเยน
็
ใหค
 งที และรก
ั ษาคณ
ุ ภาพของสน
ิ คา

เพิมประสท
ิ ธภ
ิ าพในการจด
ั การอณ
ุ หภม
ู ภ
ิ ายในหอง ชวยประหยด
ั พลงังาน ลดตน
 ทน
ุ
จด
ั การอณ
ุ หภม
ู ภ
ิ ายในหองทม
ี ก
ี ารแบงออกเปน
 หองยอยไดอยางมป
ิ ธภ
ิ าพ
ี ระสท
ดวยความสามารถในการเปด
 -ปด
 ของประตท
ู รีวดเรว็ จงึชวยในการประหยด
ั พลงังานไดเปน
 อยางดี

หองแชแขง็

ความสามารถการมองเหน
็ ได

ประสท
ิ ธภ
ิ าพการปองกน
ั แมลง

ความทนทานตออณ
ุ หภม
ู ต
ิ ่ำ

ประสท
ิ ธภ
ิ าพการปองกน
ั แมลง

ความสามารถการมองเหน
็ ได 

ความสามารถการมองเหน
็ ได 

ประสท
ิ ธภ
ิ าพการมองเหน
็ ดขีน
ึ เมอืเทย
ี บกบ
ั
รุนกอนหนา ชวยใหเกิดความปลอดภัย
ขณะเขา-ออก และทำใหภ
 ายในโรงงานสวาง
ชวยประหยด
ั ไฟฟาในการสองสวาง

ผาใบสเีขยีวดานนอก ชวยปองกน
ั แมลงเขา
ผาใบสีเหลืองดานใน ชวยลอแมลงจาก
ภายในโรงงานใหออกไปขางนอก

ชนด
ิ ของผาใบ

SS CLEAR

MAGIC OPTRON

ลก
ั ษณะพเิศษ

โปรงแสง/ ปองกน
ั แมลง/ ปลอดภย
ั

ปองกน
ั แมลง/ ปลอดภย
ั

(สภาพแวดลอมการตด
ิ ตงั -25 Cํ – 5 Cํ )

Non-ﬂammable Anti-static
(ยกเวน
 R30W/40W)

ปองกน
ั การเกด
ิ กระแสไฟฟา
UV CUT

ผาใบลางปองกน
ั หนู

ผสม Capsaicin เขม
 ขน

มาตรฐ านสำหรบ
ั ทก
ุ รน
ุ

CLEAR สำหรบ
ั อณ
ุ หภม
ู ต
ิ ำ
ทนตออณ
ุ หภม
ู ต
ิ ำ

ชนด
ิ ไมเผาไหม
ปองกน
ั การเกด
ิ กระแสไฟฟา

ผาใบสวนปลายปองกน
ั หนู

ไมเผาไหม/ ปองกน
ั ไฟ

ปองกน
ั หนู

ความหนา (mm)

0.78

รหส
ั รบ
ั รอง

ปองกน
ั การลามไฟ F-26183 ปองกน
ั การลามไฟ F-07048 ปองกน
ั การลามไฟ F-24225

ไมเผาไหม NM-3553/
ปองกน
ั การลามไฟ CT-24014

ปองกน
ั การลามไฟ F-25041

พฒ
ั นาจากประสบการณจ
รงิ
ของลก
ู คาทป
ี ระสบป ญหาการ
บก
ุ รก
ุ ของหนจูากภายนอกและ
กด
ั แทะผาใบเสย
ี หาย

Orange/
Antibacterial Orange

Opacity Orange

Opacity Blue

Opacity Black

Opacity Sliv er MESH

คาของจำนวนขางตน
 เปน
 คาทวีด
ั ได ไมใชค
 าทรีบ
ั รอง
รป
ู ประกอบเปน
 เพย
ี งภาพตวัอยาง สอีาจแตกตางจากของจรงิ ภายนอกและขอมล
ู จำเพาะสน
ิ คาอาจเปลย
ี นแปลงโดยไมต
 องแจงใหท
 ราบลวงหนา เพอืปรบ
ั ปรงุคณ
ุ ภาพสน
ิ คา
รหส
ั บรษ
ิ ท
ั สำหรบ
ั ผาใบปองกน
ั การลามไฟคอื “ N-0793”
ผาใบสี SS CLEAR / สน
ี ำเงน
ิ / สส
ี ม
 / สด
ี ำ/ สเีงน
ิ อาจมก
ี รณท
ี ีไมส
 ามารถผลต
ิ ไดเนอืงจากขนาดของชองประตู โปรดปรก
ึ ษาบรษ
ิ ท
ั
MAGIC OPTR ON คอืสน
ิ คาทพ
ี ฒ
ั นารวมกบ
ั IK AR I SHODOK U CO.,LTD. และ TAISEI E& L CO,.LTD.

รน
ุ PIPELESS

กน
ั ระหวางหอง

ผาใบโปรงใส สำหรบ
ั ใชงานทีอณ
ุ หภม
ู ต
ิ ำ
C รายละเอย
ี ดเพม
ิ เตม
ิ โปรดตด
ิ ตอทม
ี งานฝายเทคนค
ิ

ระบบปองกน
ั เกลด
็ นำแขง็
และหยดนำเกาะชายประตู

หนาตาง

ประตรูน
ุ PIPE
ทีทนตอความดน
ั อากาศและลม
เหมาะสำหรบ
ั หองเกบ
็ สน
ิ คาทม
ี ี
สภาพแวดลอมมแีรงดน
ั ภายในหอง
หรอืทางเขาหองเยน
็ ทม
ี ป
ี ระตอูยด
ู านนอก

ประตก
ู น
ั ความรอน

ยกเวน
 G / GF /
RF50 / R30W / R40W

ผาใบไมแขง็ตวั และมองเหน
็
ไดชด
ั เจนแมอยใูนหองเยน
็
ทม
ี อีณ
ุ หภม
ู ต
ิ ำ

*Option
ผาใบแบบโปรงใส ทำใหม
 องเหน
็ คนและรถอก
ี ฝ


งไดอยางชด
ั เจน และชวยใหเกด
ิ ความปลอดภย
ั และลดอบ
ุ ต
ั เิหตุ

R series

G/GF series

ความกวาง
ความกวางชองประตู (W) หนาตาง

รน
ุ PIPE

Transparent Orange OPTR ON

Transparent

(ความหนา: 1 mm)

(ความหนา: 1 mm)

(ความหนา: 0.8 mm)

จำนวน

ความกวางชองประตู (W)

ความกวาง
หนาตาง

จำนวน

Fiber transparent Non-ﬂ ammable

(ความหนา: 0.5 mm)
รหส
ั รบ
ั รองการไมเผาไหม: NM-3043

門番オリジナル

〜

W-70

ชน
ิ สวนประสท
ิ ธภ
ิ าพสงู
กรณป
ี ด
 ฟ ชงน
ัก
ปองกน
ั เกลด
็ นำแขง็เกาะ
คงทนแมใชงานในทีทีมเีกลด
็ นำแขง็ และหยดนำเกาะ

625

25 5℃

จากตาราง
ดานขวา

500

อณ
ุ หภม
ู ท
ิ ีรองรบ
ั

ระบบโปรแกรมเดินเครื่องเปนระยะ ปองกันการ
ตดิแนนของเกลด็นำแขง็หรอืหยดนำ เพอืประสทิธภิาพ
การเปด
 ปด
 ทรีาบรน
ื และชวยควบคม
ุ คณ
ุ ภาพสน
ิ คา

กะทด
ั รด
ั

CLEAR สำหรบ
ั อณ
ุ หภม
ู ต
ิ ำ

คอื สน
ิ คาสงัซอืพเิศษ (option)

Air curtain

(ขอควรระวงั) กรณท
ี ต
ี ำกวา -25 ํ

MAGIC OPTRON

CLEAR

หองแชแขง็

สภาพแวดลอม
การตด
ิ ตงั

อต
ั ราการปองกันแมลง : 80.7%

รายการสี

-25 C – 5 C

หองดานหนา

อต
ั ราการสองผานของแสง : 68%

อตัราการสองผานของแสง

ความกวางของชองประตู (W)

-

ดานนอก

จากตาราง
ดานขวา

* ในตารางคอืรน
ุ G062/022/114/024/119/
219/GF17/22

ในตารางคอืรน
ุ R O54 / 109 / 209 / 309 / 409
/ R F50 / R 30T / 40T

* ในกรณค
ี วามกวางชองประตรูน
ุ G ซรีย
ี อ
ยท
ู ี 600-700 มม จะผลต
ิ เฉพาะแบบหนาตางกวาง

* ในกรณท
ี รีน
ุ G ซรีย
ี ม

ี นาตาง จะตด
ห
ิ Air tight seal ที Top frame

ชิ้นสวนตางๆ ติดตั้งตัวทำความรอนภายใน สำหรับการใชงานในสภาวะ
* ความสงูของหนาตางรน
ุ R ซรีย
ีแต
ละรน
ุ R 054:300mm, R 109/209:4000mm,R 309/409/R F50/R 30T/
G series
GF series (หนาตางกวาง)
R series
40T:500mm, R 30W:18 0mm, R 40W:300mm
แวดลอมอณ
ุ หภม
ู ต
ิ ำ เพอืปองกน
ั ความเสย
ี หายหรอื
* สำหรบ
ั รน
ุ R ซรีย
ี ค
วามสงูของหนาตางอาจแตกตางกน
ั ไปตามขนาดของชอง Pipe
ความผด
ิ พลาดในการทำงาน จงึทำใหม
 น
ั ใจใน
ประสท
ิ ธภ
ิ าพในการทำงานของอป
ุ กรณ

สี Frame/ คณ
ุ สมบต
ั ิ

Top frame

G11F D280×H280
R10F D330×H320

Side frame

G11F W70×D105
R10F W110×D110 ( 単位 :mm)

Photocell sensor
มอเตอร
ตด
ิ ตงั
OY STER WHITE (แผน
 เหลก
็ สี CGCC)
อะลม
ู เินย
ี ม (Alumite processing)
สแตนเลส (Hairline sus304)
พรอมตวัทำความรอน
ตวัทำความรอน
เทย
ี บไดก
 บ
ั การเคลอืบญป
ี น
ุ No.H27-8 5B
* เฉพาะ Side frame อลม
ู เินย
ี มเทานน
ั
(option) * เปน
 Frame มาตรฐ านสำหรบ
ั หองเยน
็ /หองแชแข็ง
Controller สำหรบ
ั
Frame ตด
ิ ตงั
(สมาคมผผ
ู ลต
ิ สป
ี ระเทศญป
ี น
ุ ป 2015 ฉบบ
ั H) * ยกเวน
 รน
ุ GF/R F50/หองเยน
็ /ชนด
ิ กน
ั ระเบด
ิ
* สำหรบ
ั รน
ุ G ซรีย
ี ม

เีฉพาะ Top frame เทานน
ั (ยกเวน
 GF)
10
ไมม
 ี Frame อะลม
ู เินย
ี ม
หองเยน
็ /แชแขง็ พรอมตวัทำความรอน
ตวัทำความรอนภายใน
* สำหรบ
ั รน
ุ R F50 มเีฉพาะ Side frame เทานน
ั

0.6-1.5m
0.6-2.35m
2.6-1.5m/
1.5-0.5m/

Controller

GA
Seperate placement

KVA

Implant

0.7-1.5m
0.6-2.35m
2.6-1.5m/
1.5-0.5m/

SV
SV

Target model
controller size

W170×H630×D80

Board size

W240×H400×D105

W65×H540×D35.6

Input power
Input source

W203×H265×D63

Maintenance space

W240×H400×D105
W119×H254×D64
3 phase AC200V±１0%

AC 200V-230V ±10% 1 Phrase

Stop position control

Hole
IC
Hall IC

Encoder

Motor control

Brushless DC motor

Cyclo engine

16×2 lines with monochromatic LCD backlight

LED
7 segment
6 digit
7-segment
LED1-digit

Bottom sheet

Basic functions

Self-diagnosis function,variable four steps rising and descending speed, ECO level setting function,operating mode function,0-30 seconds variable rising stop time setting.

counter
Regenerative resistor size

W182×H44×D15(L500-1500mm with cable)
W182×H44×D15

Motor protection

W75×H21×D45 (WIth lead wire)

W32×H70×D51

W75×H75×D97

Maintenance space

Board operation switch

Ambient temperature more than -10 ℃ ~ less than 40 ℃ (except frozen state), ambient humidity: RH85% or less.

Usage environment

Obstacle
detecting sensor

(Back side installation)

End of sheet up

Obstacle
detecting sensor

(Back side installation)

MONBAN opening width (W)

Spec of refrigerted freezer
Target model
controller size

W240×H630×D105(heater buit-in)

Board size

W65×H540×D35.6

Opening width (W)
Ground inlet 50×30 t2.3 up
or inlet 50×50 t2.3 up

AC 200V-230V ±10% 1 Phrase
Hole IC

Stop position control

Hall IC
Brushless DC motor

Motor control
Lightning
surge Surge Protection
Lightening

Alester circuit

Arrestor circuit

7-segment LED1-digit

LED 7 segment 1 digit

External output power
Output

DC24V - 1.25A

Information monitor
Board operation switch

counter

Bottom sheet

W65×H540×D35.6

Input power source
Input

Basic functions

Support pipe

Opening height (Ｈ)

DC24V - 1.3A

LED
7 segment
1 digit
7-segment
LED1-digit

Opening height H+70

DC24V - 1.25A

Information monitor

800
（Standard installation height）

DC24V - 0.6A

Maintenance space

ExternalOutput
output power

MONBAN opening height (Ｈ)

Arrestor
Arrester circuit implementation

Lightning
Lightening
Surgesurge
Protection

Maintenance space
Frost adhesion prevention function, accident diagnosis function, rise and fall speed
four steps variable, ECO level setting function, mode of operation lock function, the upper limit
stop time setting variable 0-30 seconds

Power supply cable 2m㎡×3C-2ｍ
(reﬁned coating Terminal)

counter

W182×H44×D15(L500-1500mm
with cable)
Regenerative resistor
size

W182×H44×D15

Motor protection
Ambient temperature more than -10 ℃ ~ less than 40 ℃(except frozen state),
ambient humidity: RH85% or less.

hole
(Box with hole)

Obstacle
detecting sensor

hole
hole

(Back side installation)

MONBAN opening width (W)

hole
hole
hole

SV controller

hole
hole
hole

Obstacle
detecting sensor

(Back side installation)

Opening height (Ｈ)

H+70
Opening height

hole
(Box with hole)

Bottom sheet

800
（Standard installation height）

Controller

Maintenance space

KV controller

MONBAN opening height (Ｈ)

GA controller

Support pipe
Maintenance space

Usage environment

Opening width (W)

Ground inlet 50×30 t2.3 up
or inlet 50×50 t2.3 up

To ensure the wiring hole space
Hole will be in line processing.

Fit diagram data download (stored format: PDF · DWG · GXF)
hole
hole

15

hole

Login in user page from http://www.komatsuelec.co.jp/monban/ and down load.
To use the drawing data download and technical information of monban.It is necessary to register for using.
please,unregistered customers register from(new user registration).
customers who is registering,plaese proced from (user login) to the authentication page.
16

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

0.6-3.0m
1.0-3.5m
2.6-1.5m/sec(2.0m/sec)※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec)※

※setting when shipment

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

0.7-3.0m
1.0-3.5m
2.6-1.5m/sec(2.0m/sec)※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec)※

※setting when shipment

Maintenance space

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

0.8-3.5m
1.0-3.5m
3.0-1.2m/sec(2.0m/sec)※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec)※

※setting when shipment

Power supply cable 2m㎡×3C-2ｍ
(reﬁned coating Terminal)

Maintenance space

Obstacle
detecting sensor
(Front and rear mounting)

Maintenance space

H+70

Opening height (Ｈ)

Maintenance space

Ground inlet 75×45 t2.3 up
or inlet 75×75 t2.3 up

Opening width (W)

Ground inlet 50×30 t2.3 up
or inlet 50×50 t2.3 up

【Caution】
・Please,install the failure detection sensor certainly 1set in back side. Also please previously check the optimum position and the number on the object to pass through.
・Please operate the primary Electrical installation work that taken out 2M than the top of ower cable winding box.In the case of seperate placement controller ,no acessary cable.
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Opening width (W)

End of sheet up
Bottom sheet

【Caution】
･Please install the failure detection sensor certainly set by set front and back. and please previously check the optimum position and the number on the object to pass through.
･Please operate the primary Electrical installation work that taken out 2M than the top of ower cable winding box.In the case of seperate placement controller ,no acessary cable.
It is not possible to use frame built-in operation panel when using seperate placement controller.

Opening height (Ｈ)

MONBAN opening width (W)

(Back side installation)

Opening height

(Back side installation)

Obstacle
detecting sensor

800
（Standard installation height）

Obstacle
detecting sensor

MONBAN opening height (Ｈ)

Maintenance space

Power supply cable 2m㎡×3C-2ｍ
(reﬁned coating Terminal)

Bottom sheet

Obstacle
detecting sensor
(Front and rear mounting)

MONBAN opening width (W)

Support pipe

Opening height

【Caution】
・Please install the failure detection sensor certainly set by set front and back. and please previously check the optimum position and the number on the object to pass through.
It is not possible to use frame built-in operation panel when using seperate placement controller.

H+70

Ground inlet 75×45 t2.3 up
or inlet 75×75 t2.3 up

800（Standard installation height）

MONBAN opening width (W)

Opening width (W)

Support pipe

Maintenance space

Support pipe

Bottom sheet

MONBAN opening height (Ｈ)

(Back side installation)

Opening height (Ｈ)

Bottom sheet

800
（Standard installation height）

Obstacle
detecting sensor

End of sheet up

Opening height H+70

Maintenance space

MONBAN opening height (Ｈ)

Maintenance space

Bottom sheet

(Back side installation)

※setting when shipment

Maintenance space
Power supply cable 2m㎡×3C-2ｍ
(reﬁned coating Terminal)

Obstacle
detecting sensor

0.8-4.5m
1.0-4.5m
1.5-0.7m/sec(1.5m/sec)※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec)※

KV controller is for GF17/22,G119/219,R109/209 type.
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Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

0.8-3.5m
1.0-3.5m
1.5-0.7m/sec(1.5m/sec) ※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec) ※ ※setting when shipment

Maintenance space

Maintenance space

Support pipe

Bottom sheet

Support pipe

(Front and rear mounting)

(Front and rear mounting)

MONBAN opening width (W)

Ground inlet 75×45 t1.6 up or inlet 75×75 t1.6 up
(※In thes case of ﬁxing bolt more than t2.3)
Opening width (W)

Obstacle
detecting sensor

(Front and rear mounting)

(Front and rear mounting)

Opening height

Maintenance space

Obstacle
detecting sensor

H+100

caution seal

MONBAN opening height (Ｈ)

caution seal

H+100

800（Standard installation height）

Obstacle
detecting sensor

Opening height

Maintenance space

Obstacle
detecting sensor

Maintenance space

caution seal

MONBAN opening height (Ｈ)

caution seal

Bottom sheet

Maintenance space
800（Standard installation height）

0.8-4.5m
1.0-4.5m
1.5-0.7m/sec(1.5m/sec) ※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec) ※ ※setting when shipment

MONBAN opening width (W)

Ground inlet 75×45 t1.6 up or inlet 75×75 t1.6 up
(※In thes case of ﬁxing bolt more than t2.3)
Opening width (W)

Whole spec

Bottom sheet

【Caution】
･Please install the failure detection sensor certainly set by set front and back. and please previously check the optimum position and the number on the object to pass through.
･In the case of install failure detective sensor more than 3 sets,it is necessary to hole. maximum installation 6 sets
･In the case of openning height (H)of side frame is more than 3100,2 conﬁgurations are the 2400mm standard part and the adjustment part.
･Controller is seperate placement type.
KV controller is for GF17/22,G119/219,R109/209 type.
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End of sheet up
Seperated spec

Whole spec
Bottom sheet

【Caution】
･Please install the failure detection sensor certainly set by set front and back. and please previously check the optimum position and the number on the object to pass through.
･In the case of install failure detective sensor more than 3 sets,it is necessary to hole. maximum installation 6 sets
･In the case of openning height (H)of side frame is more than 3100,2 conﬁgurations are the 2400mm standard part and the adjustment part.
･Controller is seperate placement type.

Opening height (Ｈ)

Seperated spec

Opening height (Ｈ)

End of sheet up
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Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

0.6-2.0m
1.0-3.6m
2.0-1.2m/sec(1.2m/sec) ※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec) ※ ※setting when shipment

Maintenance space

0.6-2.5m
1.0-3.8m
2.0-1.6m/sec(1.6m/sec) ※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec) ※ ※setting when shipment

Maintenance space
Power supply cable 2m㎡×3C-2ｍ
(reﬁned coating Terminal)

Power supply cable 2m㎡×3C-2ｍ
(reﬁned coating Terminal)
M8 Drill Bolt

MONBAN opening width (W)

Obstacle
detecting sensor

Obstacle
detecting sensor

(Front and rear mounting)

(Front and rear mounting)

MONBAN opening width (W)

H+100

Maintenance space

MONBAN opening height (Ｈ)

caution seal

Maintenance space

Maintenance space

※1 Structure of controller
built in aluminum frame

Opening height

(Front and rear mounting)

Embedded switch

800（Standard installation height）

(Front and rear mounting)

Opening height

Obstacle
detecting sensor

800（Standard installation height）

Obstacle
detecting sensor

H+100

caution seal

MONBAN opening height (Ｈ)

caution seal

Maintenance space

Embedded switch

※1 Structure of controller
built in aluminum frame

Support pipe

Bottom sheet

Support pipe

caution seal

Bottom sheet

Sheet Width W+110
Opening width (W)

Sheet Width W+110

Ground inlet 100×50 t2.3 up
or inlet 100×100 t2.3 up

Opening width (W)

Middle pipe
Cushion Sponge

Cushion Sponge

【Steel Plate Flame】

Airtight Seal

(Make order part)

【Aluminium Flame】

Bottom sheet

【Caution】
･Please install the failure detective sensor at the front and back each 1 set. and please previously check the best position and the number of the object to pass through.
･In case of the speciﬁcation is color steel plate or stainless steel plate ﬂame should be use individual placing control.
･Please set up the primary electric by take out the power supply cable from the top of the winding box 2m.
Can not use operation panel with built-in ﬂame when use individual placing controller.

21

Airtight Seal

(Make order part)

【Aluminium Flame】

End of sheet up

End of sheet up
Opening height (Ｈ)

【Steel Plate Flame】

Middle pipe

Bottom sheet

Opening height (Ｈ)

Bottom pipe

Bottom pipe

Ground inlet 100×50 t2.3 up
or inlet 100×100 t2.3 up

【Caution】
･Please install the failure detective sensor at the front and back each 1 set. and please previously check the best position and the number of the object to pass through.
･In case of the speciﬁcation is color steel plate or stainless steel plate ﬂame should be use individual placing control.
･Please set up the primary electric by take out the power supply cable from the top of the winding box 2m.
Can not use operation panel with built-in ﬂame when use individual placing controller.
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Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

0.8-3.2m
1.0-5.0m
1.5-0.7m/sec(1.0m/sec) ※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec) ※ ※setting when shipment

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

3.0-5.3m
1.0-5.0m
1.0-0.7m/sec(1.0m/sec)
1.0-0.5m/sec(0.7m/sec)

※setting when shipment

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

0.8-3.5m
1.0-5.0m
0.75-0.55m/sec(0.7m/sec)
0.6-0.4m/sec(0.55m/sec)

※setting when shipment

3.0-5.3m
1.0-5.0m
1.0-0.7m/sec(1.0m/sec)
1.0-0.5m/sec(0.7m/sec)

※setting when shipment

Maintenance space

Maintenance space

Power supply cable 2m㎡×3C-2ｍ
(reﬁned coating Terminal)

Power supply cable 2m㎡×3C-2ｍ
(reﬁned coating Terminal)

Support pipe
Support pipe

MONBAN opening width (W)

caution seal

Obstacle
detecting sensor

(Front and rear mounting)

MONBAN opening width (W)

Sheet Width W+140
Reinforcement Bracket

Reinforcement Bracket

Opening width (W)

Ground inlet 125×75 t2.3 up
or inlet 125×125 t2.3 up

Sheet Width W+110
Bottom pipe

Middle pipe

Cushion Sponge

Airtight Seal

H+100

Maintenance space

Maintenance space

MONBAN opening height (Ｈ)

caution seal

(Front and rear mounting)

Opening height

(Front and rear mounting)

Opening height H+100

Obstacle
detecting sensor

Obstacle
detecting sensor

Embedded switch

※1 Structure of controller
built in aluminum frame

800（Standard installation height）

(Front and rear mounting)

※1 Structure of controller
built in aluminum frame

800（Standard installation height）

Obstacle
detecting sensor

Embedded switch

Bottom sheet

Maintenance space

caution seal

MONBAN opening height (Ｈ)

Maintenance space

caution seal

Bottom sheet

Opening width (W)
Bottom pipe

Middle pipe

Ground inlet 100×50 t2.3 up
or inlet 100×100 t2.3 up

(Make order part)

【Steel Plate Flame】

【Aluminium Flame】

KV Controller (Attach cover)

End of sheet up

Bottom sheet

【Caution】
･Please install the failure detective sensor at the front and back each 1 set. Beforehand, please conﬁrm the best location and the quantity corresponding to the object that you want to pass.
･The composition of side ﬂame is 1pc or 2pcs or 3 pcs depend on material and size.
･In case of the speciﬁcation is color steel plate or stainless steel plate ﬂame should be use individual placing control.
･Please set up the primary electric by take out the power supply cable from the top of the winding box 2m.
Can not use operation panel with built-in ﬂame when use individual placing controller.

End of sheet up

Bottom sheet

hole
hole

hole
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SV Controller

hole
hole

hole

Opening height (Ｈ)

【Steel Plate Flame】

Airtight Seal

(Make order part)

Opening height (Ｈ)

Cushion Sponge

【Aluminium Flame】

【Caution】
･Please install the failure detective sensor at the front and back each 1 set. and please
previously check the best position and the number of the object to pass through.
･The composition of side ﬂame is 1pc or 2pcs or 3pcs depend on material and size.
･In case of the speciﬁcation is color steel plate or stainless steel plate ﬂame should
be use individual placing control.
･Please set up the primary electric by take out the power supply cable from the top of
the winding box 2m.
Can not use operation panel with built-in ﬂame when use individual placing controller.
KV Controller (attach cover) is use for R309/409 type, R30W/R40W type.
SV Controller is use for R30T/R40T
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Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

5.4-7.0m
1.0-6.0m
0.7-0.55m/sec(0.55m/sec)
0.7-0.55m/sec(0.55m/sec)

※setting when shipment

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

3.6-5.0m
1.0-5.0m
0.45-0.3m/sec(0.4m/sec)
0.45-0.3m/sec(0.4m/sec)

※setting when shipment

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

5.4-6.5m
1.0-6.0m
0.51-0.4m/sec(0.48m/sec)
0.51-0.4m/sec(0.48m/sec)

※setting when shipment

MONBAN opening width (W)

Obstacle
detecting sensor

(Front and rear mounting)

Ground inlet 125×75 t2.3 up
or inlet 125×125 t2.3 up

Ground Inlet 150×80 t 2.3up,
Install by tying 2pcs.
(Foundation Depth 160mm up)
or Inlet 175×175 t 3.2up
Sheet Width W+150
Opening width (W)

Middle pipe

Bottom pipe

Cushion Sponge

Airtight Seal

Middle pipe

Cushion Sponge

(Make order part)

【Steel Plate Flame】

Opening height
※If has foundation , wall in the
area,
it may hit the sheet or pipe during operation.

Reinforcement Bracket

Opening width (W)

Obstacle
detecting sensor

(Front and rear mounting)

Controller for RF50 type

Sheet Width W+140

H+200

MONBAN opening width (W)

800（Standard installation height）

caution seal

H+100
(Front and rear mounting)

Opening height

(Front and rear mounting)

Obstacle
detecting sensor

(Front and rear mounting)

(Front and rear mounting)

800（Standard installation height）

Obstacle
detecting sensor

Obstacle
detecting sensor

caution seal

Bottom sheet

caution seal

Obstacle
detecting sensor

Bottom pipe

Support pipe

Support pipe

MONBAN opening height (Ｈ)

caution seal

Bottom sheet

Maintenance space

Maintenance space

Maintenance space

Maintenance space

Maintenance space

7.1-10.0m
2.0-6.0m
0.55m/sec(0.55m/sec)※
0.55m/sec(0.55m/sec)※ ※setting when shipment

MONBAN opening height (Ｈ)

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

Airtight Seal

【Aluminium Flame】

(Make order part)
hole
hole
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Bottom sheet

hole

【Caution】
･Please install the failure detective sensor at the front and back each 1 set. and please
previously check the best position and the number of the object to pass through.
･In case install the failure detective sensor more than 5 sets, it is necessary to drilling
the additional hole.Possible to install max 6 sets.
The controller is an individual placing type.

End of sheet up

Bottom sheet

Opening height (Ｈ)

【Caution】
･Please install the failure detective sensor at the front and back each 1 set. and please previously
check the best position and the number of the object to pass through.
･The composition of side ﬂame is 1pc or 2pcs or 3pcs depend on material and size.
･The controller is an individual placing type.

Opening height (Ｈ)

End of sheet up
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Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

Cold Storage Freezer Spec

Maintenance space

Maintenance space

hole
(Box Mounting Hole)

(Mounting hole of back side)

800（Standard installation height）

Obstacle
detecting sensor

MONBAN opening width (W)

Ground inlet 75×45 t1.6 up or inlet 75×75 t1.6 up
(※In thes case of ﬁxing bolt more than t2.3)

Cold Storage Freezer Controller

H+100

caution seal

caution seal
(Mounting hole of back side)

Individual Placing
Failure Detective Sensor

Opening height

Maintenance space

Obstacle
detecting sensor

MONBAN opening width (W)

Support pipe

800（Standard installation height）

Obstacle
detecting sensor

Individual Placing
Failure Detective Sensor

(Mounting hole of front side)

(Mounting hole of front side)

Bottom sheet

H+100
Opening height

Obstacle
detecting sensor

Maintenance space

caution seal

MONBAN opening height (Ｈ)

caution seal

Maintenance space

Bottom sheet

800（Standard installation height）

0.8-3.2m
1.0-3.5m
1.5-0.7m/sec(1.0m/sec) ※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec) ※ ※setting when shipment

Maintenance space

Support pipe

【Operation Panel Details】

Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

MONBAN opening height (Ｈ)

Cold Storage Freezer Spec

0.8-3.5m
1.0-3.5m
1.5-0.7m/sec(1.5m/sec) ※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec) ※ ※setting when shipment

Sheet Width W+110
Opening width (W)

Opening width (W)

Ground inlet 100×50 t2.3 up
or inlet 100×100 t2.3 up

Middle pipe
Fixed Switch
7-segment
display unit

Failure Detective Sensor
(Attach Heater)

ECO Mode
Switch
Auto/Manual
Change Switch

Bottom pipe
Failure Detective Sensor
(Attach Heater)

Opening Switch

Cushion Sponge
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Bottom sheet

【Caution】
･Please install the failure detective sensor at the fron and back each 1 set.Beforehand, please conﬁrm the best location
and the quantity corresponding to the object you want to pass.
･The controller is an individual placing type.
Cold Storage Freezer Controller use for G11F/R10F type.

End of sheet up

【Caution】
･Please install the failure detective sensor at the front and back each 1 set. and please previously check the best position and the number of the object to pass through.
･The controller is an individual placing type.

Opening height (Ｈ)

Close Switch

Should be keep space of wiring hole
and the hole will drilling at workplace.

Opening height (Ｈ)

End of sheet up
Stop Switch
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Openning width
Openning hieght
Rising speed
Descending speed

0.8-2.5m
1.8-2.5m
2.6-1.5m/sec(2.0m/sec) ※
1.5-0.5m/sec(0.7m/sec) ※ ※setting when shipment

Note about installation environment
Also include the following disclaimer, in the case of shutter performance can not stand a severe environment ( winds climate and facilities make impact to the
shutter operation such as high wind),Please use another product (steel shutter.over slider etc.)on establishment.For more information, please contact your
dealer or manufacturer Product

Product guarantee

Reinforcement Bracket

■About Product guarantee

Warranty coverage : sheet shutter(happy gate monban)system G series/R series/Refrigerated freezer speciﬁcation/various type of Explosion-proof
※ If this product is connected or integrated with other devices, the installation/removing from the device/ construction work for other
supplementary/cost of transport/user loss the using opportunity/indirect damage of business interruption and the consequential or
incidental damages are out of burden scope,absolutly.

Guarantee period : 1 year or 100,000 times after delivery.
(Authough in the usage period but opening and closing number is more than 10 million times and the failure caused by the installation
environment can not guarantee)

Maintenance space

■Immunity

H+70

Bottom sheet

Embedded switch
※implant type

Obstacle
detecting sensor

(Front and rear mounting)

(Front and rear mounting)

800
（Standard installation height）

MONBAN opening width (W)
Obstacle
detecting sensor

Opening height (Ｈ)

End of sheet up

Opening height

Bottom sheet

MONBAN opening height (Ｈ)

Maintenance space

Maintenance space

Opening width (W)

hole

Control roller

(In the right side frame)

operation/setting switch
(In the right side frame)

1.Natural disasters and other uncontrollable(For example, defects in the case of the situation that exceeds the performance of the product because heavy rain,
storm, ood,storm
2.Defects caused by natural phenomena and operating environments.(For example vibration and resonant sound due to wind, coupling, condensation)
3.Corrosion or other defects in the poor environment of areas or places.
(Fore example,corrosion or other defects due to corrosion by salt damage in coastal areas, )
4.Defects due to exceed the performance of product that has been expressed in this document
5.Defects of the product due to other than product Defects, such as deformation of the architectural precursor
6.Defects the case of usage is diﬀerent from using target or in the cast of used out of target in the original.
7.Defects due to third-party processing that does not depend on our arrangements, assembly, construction, management,
8.The Defects due to the fact that you did not perform proper maintenance or operation error after delivery
9.Defects due to Assembly, construction, repair, improvement, due to deﬁciencies and maintenance etc.
10.Defect of abrasion of the contact portion according to use, scratches,
12.The problems caused by harmful insects such as rat, cockroaches and the small animals such as dogs, cats,
13.the sound that no trouble function,Sensory phenomenon such as vibration
14.Damage or failure caused by illegal activities such as crime
15.If the cause of the other Defects from the third party

■Warranty starting time

Repair and Replace after the expiration of warranty period. In the cast there is no document that can be identiﬁed the delivery date after-sales and construction,may i refer warranty period by Date of manufacture of the product without permission.If you have any questions about the warranty period, warranty
information ,please inquiries and contact us.

Recommendation of periodic inspection contract
con dence with Manban.In order to get keep forever,as well as daily inspections to carry out daily and the professional inspectand maintenance periodic.
Those which it has been installed especially in the high frequency of use location and those which that have been installed in the severe environment of use
be facing the outdoor consumable parts are violently, and The durability will be signi cantly reduced.
Decreases the function in parts of consumption and aging, there is also a risk that lead to accidents.
Although the number of regular inspections can not be set uniformly because di erent in frequency of use and installation environment、consult with the
purchase of dealer to guide the following parts inspection and replacement list and recommended that you make a periodic inspection contract.Periodic
inspection contract will be reported the results do the inspection based on the check list.If an abnormality such as consumables were observed in the
inspection, maintenance by change parts after consult with contractors. Inspection other than the manufacturer certi ed stores sometimes result in personal
injury or death or serious accident.

Reinforcement Bracket

●Periodic inspection noti cation function of controller 50 000 times, 100,000 times, 200,000 times (every subsequent 100 000 times) will inform the
inspection time in the alarm and the LCD
●One month inspection: Inspect each installation sensor and detection area and abnormal noise generation once a month. Please check whether to operate
normally.

Maintenance space

H+70

Embedded switch
＊embedded type

Obstacle
detecting sensor

(Front and rear mounting)

(Front and rear mounting)

800
（Standard installation height）

MONBAN opening width (W)

Opening height (Ｈ)

Bottom sheet

Obstacle
detecting sensor

Major inspection content (simple inspection)

End of sheet up

Opening height

Bottom sheet

MONBAN opening height (Ｈ)

Maintenance space

Maintenance space

Opening width (W)

●Abnormal sound. driving during opening and closing operations
●Setting stop position (etc overrun)
●damage and abrasion of the guide rail
●Damage and abrasion of sheet
●Damage of body-side frame
●Lubrication

G/GF series
Sheet part

Control roller

Frame part

(In the right side frame)

Winding-up part
operation/setting switch
(In the right side frame)

Driving part

Control part
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Monban is assigned the serial number one by one from the initial launched
in 1985,and all the speciﬁcations such as shutter size and sheet color and other
peripheral devices have to be managed.
you should provide us with serial number for respond quickly when you periodic
inspect and got trouble.

Exchange and inspection period (standard)

Sheet,tube portion

Exchange and inspection period
(standard)
300,000 times or 5 years

Tube guide

500,000 times or 5 years

Return guide

500,000 times or 5 years

Frame, mounting condition

500,000 times or 5 years

Winding-up box

500,000 times or 5 years

Drum

500,000 times or 5 years

Drum dsk

500,000 times or 5 years

Switching device

1,000,000 times or 5 years

Control panel

1,000,000 times or 5 years

Sensor type

1,000,000 times or 5 years

Switch type

1,000,000 times or 5 years

Airtight seal

100,000 times or 5 years

Part name

hole

Merchandise management system

Air tight

R series
Sheet

Exchange and inspection period
(standard)
300,000 times or 5 years

Roller unit with Rubber ring

300,000 times or 5 years

Resin guide (steel only)

500,000 times or 5 years

Frame, mounting condition

500,000 times or 5 years

Winding-up box

500,000 times or 5 years

Drum

500,000 times or 5 years

Part name
Sheet part
Frame part
Winding-up part
Driving part

Control part
Air tight

Drum dsk

500,000 times or 5 years

Switching device

1,000,000 times or 5 years

Control panel

1,000,000 times or 5 years

Sensor type

1,000,000 times or 5 years

Switch type

1,000,000 times or 5 years

Airtight seal

100,000 times or 5 years
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