See Throu
T
gh! Poolycarbonaate Shutteer Door
ประตูมวนแผ่
ว้
นโพลี คคาร์ บอเนตแแบบใส
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Detail Information:: ข้ อมูลรายละเอีอียดต่ าง ๆ
Polycarrbonate curttain: บานโพลีคาร์ บอเนต
unbreakable polycaarbonate slaats +aluminu
um tubes + eend

พลีคาร์ บอเนต +แกนอลู
+
มิเนียม+หู
ม ลอ็ คใบปรระตู
clips: ตัวั ใบเป็ นแผ่นโพ
Bottom
m rail: ตีนประต
ตู
Made of
o Heavy dutty extruded "T"
" section aluminum,
a
w
with
weathe
er seal brush
h: ฉีดขึ ้นรู ปจาก
กอลูมิเนียมเป็ นรู
น ปตัว T พร้ อมมขน

สักหลาดดด้ านล่าง
Guide rail:
r เสาข้ าง
Made of
o Heavy dutty extruded "U"
" section aluminum, w
with
weathe
er seal brush
h: ฉีดขึ ้นรู ปจาก
กอลูมิเนียมเป็ นรู
น ปตัว U พร้ อมมขน

สักหลาดดด้ านข้ าง
Manual operation ssystem: ระบบ
บมือดึง
ng locking syystem, conne
ecting slat, shaft
s
with coounter
Includin
spring and
a spring b
box, steel end
d plate, etc. (Max Widthh : 3
meters), (Max Heigght: 3 meterss) could have a mullion iin case
of wide
e shutter. ประกอบด้ วยกุญแจล็
แ อค

ใบประะตู เพลาสปริง กล่อง

ประตู (ขนาดกว้ างสุดไมม่เกิน 3 เมตร) ,(ขนาดสูงสุดไมม่เกิน 3 เมตร) สามาร
มีเสาตรงงกลางแบ่งได้ กรรณีที่บานประตูตูกว้ าง
Motorized operatio
on system: ระบบมอเตอร์ ไฟฟ
ฟ้า
Includin
ng side moto
or, shaft with retractable
e bearing , B
Box
Cover, connecting
c
sslat, etc. . (Max
M Width : 5.5 meters), (Max
Height:: 4.5 meters) ) could haave a mullion
n in case of w
wide
shutterr . ประกอบด้ วยยมอเตอร์ ไฟฟ้า เพลาตันกล่องประตู
ง

ใบประะตู

(ขนาดกว้ว้ างสุดไม่เกิน 55.5 เมตร) ,(ขนนาดสูงสุดไม่เกิน 4.5 เมตร) สาามารมี
เสาตรงกกลางแบ่งได้ กรณ
ณีที่บานประตูกว้
ก าง
Option: Motorized operation ( by remote control,
c
photto
sensor )

อุปการ์ เสริ
ส ม: ระบบมอเเตอร์ ไฟฟ้า ( รี โมท คอนโทรล , เซ็นเซอร์ )

See throu
ugh Shutteer Door Po
olycarbon
nate
Rolling Sh
hutter Doo
or. ประตู ม้วนโโพลีคาร์ บอเนตแแบบใส
มองทะลุ
As clear as
a glass, ass strong as steel! ใสเ
สเหมือน
กระจก แข็งเหมืือนเหล็ก!
It is a popular design foor application
ns which nee
ed
security as well
w as transsparency. เป็ นประตูที่นิยมใใช้ ที่

ต้ องการความปปลอดภัยสําหรัรับการมองเห็นภายในได้
Applications:

การประยุก ต์ใช้

wroom, fashiion shops, je
ewelry
Commercial shop, show
ort, banks, a nd others. ร้ านค้ าทัว่ ๆไป รานแสดง
ร้
shops, airpo

สินค้ า ร้ านแฟฟชัน่ ร้ านอัญมณ
ณี ร้ านในสนาามบิน ธนาคารร และ
อื่นๆ polycarbonate rollinng shutter has
h many feaatured
in: ประตูโพลีคาร์
ค บอเนตมีคณ
ุ ณลักษณะหลายอย่างดังนี ้
Excellent Visibility: 90‐995% transparency: ช่วยกาารมองเห็น

แบบโปร่งใสได้ด้ ถึง 90‐95%
Safety and Security:
S
Thee Impact ressistance
performancce of polycarrbonate is 20
00 times stro
onger as
ordinary gla
ass: ปลอดภัยแและมัน
่ คง ทนแแรงกระแทรกได้ด้ ดีกว่า

กระจกธรรมดาาทัว่ ไปได้ ถงึ 2000 เท่า
UV Protection: Can effeectively cut off
o 80% of th
he sun's

%ของ
ultraviolet: ป้องกัน UV ส ามารถช่วยตัดแสงได้ ถงึ 80%

แสงอาทิตย์
n glass: ช่วยล
ลดเรื่ อง
Sound Insulation: 3‐4DBB better than

เสียงได้ ดีกว่ากระจกถึ
ก
ง 3-4 เเดซิเบล
Heat Insulattion: 10 timees better tha
an ordinary glass:
g

ช่วยลดความร้รอนได้ ถงึ 10 เเท่ามากกว่ากระจกทัว่ ๆไป
Advertising Effect: 24 hhours / 7 dayys :

ช่วยเรื่ องกการ

โฆษณาสินค้ าได้ ตลอด 24 ชั ว่ โมง / 7วัน
‐ Eco‐friendly: the PC coould be recyccled. : เป็ นมิตรกั
ต บ

สิง่ แวดล้ อมโดยแผ่นโพลีคาร์ บบอเนตสามารถถนําไปรี ไซเคิลได้
ไ
‐ Fire Retard
dant and selff‐extinguishing:ไม่ ตดิ ไฟ แลละดับไฟใน
ตัวเอง

A. behind wall installation
380
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B. between wall installation
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SHUTTER BOX ( White Color )
THICK 0.7 mm.

GUIDE RAIL
ALUMINUM
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POLYCARBONATE SLAT
THICK. 2.0 mm.

INSIDE

OUT SIDE

INSIDE

OUT SIDE

SHUTTER LOCK
FL +- 0.

FL +- 0.

SECTION

ELEVATION VIEW ( INSIDE VIEW )

FL +- 0.

SECTION

A. behind wall installation
(OW)

330

OUT SIDE

INSIDE

B. between wall installation
(OW)

330

OUT SIDE

INSIDE

100

60

40

100

POLYCARBONATE SLAT
THICK. 2.0 mm.

ALUMINUM GUIDE RAIL 60x40x2.0 MM.
80

ALUMINUM BOTTOM BAR 80x100x2.0 MM.

MAX WIDTH: 3 METERS /
MAX HEIGHT: 3 METERS /

POWER SUPPLY /1P/220V/50Hz BY OTHER

A. behind wall installation
600

B. between 600
wall installation
450

450

450

MOTOR

1300

PUSH BUTTON SWITCH

POLYCARBONATE SLAT
THICK. 2.0 mm.
GUIDE RAIL
ALUMINUM

(OH)

(OH)

(OH)

MANUAL CHAIN

OUT SIDE

INSIDE

OUT SIDE

INSIDE

FL +- 0.

BOTTOM BAR
ALUMINUM

SECTION

ELEVATION VIEW ( INSIDE VIEW )

FL +- 0.

SECTION

A. behind wall installation
(OW)

600

OUT SIDE

INSIDE

B. between wall installation
(OW)

600

OUT SIDE

INSIDE

100

95

40

101

POLYCARBONATE SLAT
THICK. 2.0 mm.

ALUMINUM GUIDE RAIL 95x40x2.0 MM.

MAX WIDTH: 5.5 METERS /
MAX HEIGHT: 4.5 METERS /
70

ALUMINUM BOTTOM BAR 70x101x2.0 MM.

5.5
4.5

Prod
duct Warra
anty
การรับั ประกันสิ นค้า
Scope
e of Warran
nty: การรั บประกัน
-

The produ
uct has 2 years
y
warrranted aftter finish installatio
i
on except
polycarbo
onate shee
et that has
s 5 years warranted
w
d.

สินค้ ารั บประะกัน 2 ปี หลัังจากติดตัง้ ใให้ แล้ วเสร็จยกเว้
ย นตัวบาน
นที่เป็ นแผ่ นโพพลีคาร์ บอเนนตที่ทาง
บริษัทจะรั บประกั
ป นให้ ถงึ 5 ปี
The W
Warranty do
oes not ap
pply to the
e following
g cases. การรั
ก บประกันนจะไม่ รวมถึงกรณี
ง

ดังนี ้
-

Product fa
ailure or damage
d
frrom impro
oper produ
uct repair or modific
cation
by a user.

สินค้ าเสียหาายอันเนื่องมาาจากการซ่ อมมแซมที่ไม่ ถกวิ
ก ดแปลงจากกผู้ใช้
ูก ธี หรื อ ถูกดั
-

Product fa
ailure or damage frrom ( fire disaster, earthquak
e
ke, wind, flood
f
damage, lightning,)
l
)

สินค้ าเสียหาายอันเนื่องมาาจากภัยธรรมมชาติ ( ไฟไฟ
ฟม้ , แผ่ นดินไหว
น , ลมพาายุ, นํา้ ท่ วม, ฟ้าผ่ า)
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