ประตูม้วนสำหรับอาคารพาณิชย์
034-243688, 034-255581-2

ประตูเหล็กม้วนคุณภาพ เบาแรงยก
ใบลอนเดี่ยวใหญ่ #23 เหล็กเคลือบสีครีม

ใบประตู

เหล็กเคลือบสีเทา
#23 หนา 0.42mm
#22 หนา 0.60mm
เหล็กเคลือบสีครีม
#23 หนา 0.42mm
#22 หนา 0.60mm
เหล็กเคลือบสีครีมอ่อน
#22 หนา 0.60mm
สแตนเลส สตีล
#23 หนา 0.50mm

Finish coat of paint
Primer coating
Zinc phosphate coating
Zinc coating
Base Metal sheet steel

เหล็กเคลือบสีเทา
#23 หนา 0.42mm
#22 หนา 0.60mm
เหล็กเคลือบสีครีม
#22 หนา 0.60mm
สแตนเลส สตีล
#23 หนา 0.50mm
ใบลอนเดี่ยวใหญ่ เหล็กเคลือบสีขาว
#20 หนา 0.80mm
ใบลอนเดี่ยวใหญ่ เหล็กเคลือบสีครีม
#19 หนา 1.00mm
ใบลอนเดี่ยวใหญู่่ เหล็กเคลือบสีเทา
#18 หนา 1.20mm

เสาข้าง
เสาข้าง เหล็กเคลือบสี
ขนาด 4.5 cm ไม่อัดยางกันเสียง
เสาข้าง เหล็กเคลือบสี
ขนาด 4.5 cm อัดยางกันเสียง

เสาข้าง เหล็กซิ้งค์
ขนาด 6.0 cm ไม่อัดยางกันเสียง
เสาข้าง เหล็กซิ้งค์
ขนาด 6.0 cm อัดยางกันเสียง

เสาข้าง สแตนเลส
ขนาด 6.0 cm ไม่อัดยางกันเสียง
เสาข้าง สแตนเลส
ขนาด 6.0 cm อัดยางกันเสียง

เพลา

ล้อ 7” ลูกปืนเรียง

ล้อ 7” ลูก 6210

ล้อ 8” ลูกเรียง

ล้อ 8” 6210

ล้อ 7” ลูกปืนเรียง (เกรด B)
ล้อ 7” ลูกปืน 6210 (เกรด A เฉพาะหัวท้าย)
ล้อ 7” ลูกปืน 6210 (เกรด AA ทั้งหมด)

ล้อ 8” ลูกปืนเรียง (เกรด B)
ล้อ 8” ลูกปืน 6210 (เกรด A เฉพาะหัวท้าย)
ล้อ 8” ลูกปืน 6210 (เกรด AA ทั้งหมด)
ล้อ 8” ลูกปืน 6310 (เกรด A เฉพาะหัวท้าย)
ล้อ 8” ลูกปืน 6310 (เกรด AA ทั้งหมด)

ล้อ 8” 6310
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แบบลายโปร่ง

ลายอิฐตรง

ลายก่ออิฐ

แบบมาตรฐานและสแตนเลส

ลายตาข่าย

แบบมาตรฐานและสแตนเลส

ลายอิตาลี

แบบมาตรฐานและสแตนเลส

มอเตอร์โซ่

แบบสแตนเลส
รับประกัน 1 ปี มีบริการมอเตอร์สำรองระหว่างซ่อมฟรี

CM2-350H

CODE
CM2-350H
CM2-500SH
CM2-900S
CM2-1000S
CM3-1500S
CM3-2000S
CM3-4000S

โวลต์
220V
220V
220V
220V
380V
380V
380V

CM2-500SH

แรงบิด
206Nm
322Nm
695Nm
809Nm
1671Nm
2450Nm
4000Nm

CM2-1500S
CM3-2000S

CM2-900S
CM2-1000S

CM2-600S

วัตต์
370W
460W
700W
550W
1000W
1000W
1500W

ความเร็ว
8.0Rpm
7.8Rpm
7.0Rpm
4.2Rpm
5.2Rpm
3.6Rpm
3.1Rpm

CM3-4000S

น้ำหนักยก
350kg
500kg
900kg
1000kg
1500kg
2000kg
4000kg

Safety Lock

Flexible joint

Double Limit

ปลอดภัยยิ่งกว่าด้วย
ระบบล็อคฟันเฟือง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุโซ่ขาด
เพื่อป้องกันประตูหล่น

แกนเพลาประตูต่อกับ
เฟืองขับแบบสวมต่อ
ช่วยให้เฟืองขับเคลื่อน
อิสระกับแนวของแกนเพลา

ระบบมาสเตอร์ลิมิต
หรือลิมิตตัวที่ 2 เพื่อ
ป้องกันลิมิตตัวที่ 1
ไม่ทำงาน

เพลา
5
5
5
6
8
10
12 ~14

มอเตอร์หลอด

รับประกัน 1 ปี

CODE
TM300

โวลต์
220V

ความเร็ว
8.5Rpm

น้ำหนักยก
300kg

Thermo Sensor

Internal Motor

Easy Limit Switch

ระบบตรวจจับความร้อน
เพื่อป้องกันมอเตอร์ทำงาน
ร้อนจนเกิดความเสียหาย

มอเตอร์ซ่อนในแกนเพลา
สำหรับงานที่ต้องการความ
เรียบร้อยเป็นพิเศษ

ตั้งลิมิตง่าย เพียงแค่สับ
สวิตซ์คันโยก

เพลา
5

อุปกรณ์เสริม
หูยก
สำหรับติดบานประตูม้วนเพื่อให้
เปิด-ปิด ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ช่องจดหมายสแตนเลส
เหมาะสำหรับติดกับบานประตูม้วน
แบบทึบทั้งบาน

กล่องใส่สวิตซ์กดสแตนเลส
ป้องกันบุคคลภายนอกกดสวิตซ์ประตู
เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอก

ชุดรีโมท รุ่น Shuttex-555
มาพร้อมกับแม่รับสััญญาณและ
ลูกรีโมท 3 ลูก

ชุดรีโมท รุ่น Nice จากอิตาลี
มาพร้อมกับแม่รับสััญญาณและ
ลูกรีโมท 3 ลูก

สวิตซ์กด
เหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้าน
ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

กล่องเก็บ
กล่องปิดด้านหน้า
กล่องปิดด้านบน
กล่องปิด 2 ด้าน
กล่องปิด 3 ด้านบน
กล่องปิด 3 ด้านหน้า
กล่องกันนก
กล่องปิด 4 ด้าน

กล่องปิด 2 ด้าน แบบพับมุม
กล่องปิด 3 ด้านบน แบบพับมุม
กล่องปิด 3 ด้านหน้า แบบพับมุม
กล่องปิด 4 ด้าน แบบพับมุม

กล่องตั้งสปริง
มีทั้งแบบพับมุมและ
พับฉาก
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