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▌ ทั้งนี้ สีของแผ่นฉนวนในแคตตาล็อกอาจต่างจากของจริงเล็กน้อยเนื่องจากภาพประกอบ   ▌เนื้อหาในแคตตาล็อกอาจมีการแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▌ เนื้อหาทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของนิคเคพาแนลซิสเต็ม ห้ามผลิตใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

บรรลุเป้าหมาย

ผ่านการคิดค้น

และพัฒนา
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▌สำนักงานขาย
ที่อยู่ 54 อาคาร บีบี ชั้น 7 ห้อง 3404 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร +66-0-2640-8299
▌โรงงานผลิตแผ่นฉนวน
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 700/180 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
 ชลบุรี 20160 ประเทศไทย
โทร +66-0-3846-8450
ประเภทธุรกิจ ผลิตและขายแผ่นฉนวนกันความร้อนหรือห้องเย็นและห้องปลอดเชื้อ

ชื่อบริษัท Nikkei Panel System Vietnam Co., Ltd.
ที่อยู่ Unit 1202, 12th Fl., Dai Minh Convention Tower, 
 77 Hoang Van Thai St., Tan Phu Ward, Dist. 7, 
 Ho Chi Minh City, VIETNAM
โทร +84-28-5416-8080
ประเภทธุรกิจ ขายและนำเข้า/ส่งออกแผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับห้องเย็น 
 ห้องปลอดเชื้อ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท Nikkei Panel System Co., Ltd.
▌สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ Urbannet Uchisaiwaicho Building.,1-1-13 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8681 Japan
โทร +81-3-6810-7268



แผ่นฉนวนกันความร้อนไร้สาร
ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC)

HFC-245fa

ไซโคลเพนเทน

สารขึ้นรูป

HCFC-141b

0

0

ODP GWP
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ลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2)ประมาณ 
25,300 ตันต่อปี

แผ่นพื้นผิว

วัสดุแกนกลาง

ระบบรอยต่อ

การเชื่อมต่อแผ่น

ความกว้าง

ความยาว
ของแผ่นผนัง
ความยาวสูงสุด
ของแผ่นเพดาน

900・1,000mm โฟมโพลียูรีเทน

6,000mm PVC เฟรม 

42mm・・・・・RH
75mm・・・・・FR
100mm・・・FS

125mm・・・FP
150mm・・・FT
200mm・・・FF

ความหนา/รุ่น

42mm 3,000mm
above 75mm 3,600mm ซิลิโคนป้องกันแบคทีเรีย

แผ่นเหล็กเคลือบสี แผ่นเหล็กป้องกันไฟฟ้าสถิตSUS

แผ่นเหล็กเคลือบฟลูออรีน แผ่นเหล็กเคลือบสีป้องกันแบคทีเรีย

วัสดุ

แผ่นฉนวนโพลียูรีเทน

EPS
แผ่นฉนวน XPS
แผ่นฉนวนใยแก้ว
แผ่นฉนวนใยหิน
ALC 

≥0.025

≥0.03
≥0.025

0.022~0.026
0.04~0.1
0.5~0.7

ความหนาแน่น (กรัม/ซม.3)
ความสามารถ

ในการนำความร้อน (W/m-K)

≤0.024

≤0.036
≤0.034
≤0.049
≤0.044
≤0.17

ชั้น 2
หมายเลข 2

หมายเลข 1
ชั้น 2
24K

หมายเลข 1

*สามารถฝงเตาเสียบสายไฟหรือกลองสวิตชเขากับแผนฉนวนได
*หามใชเปนที่พักเทาในขณะกอสราง ทั้งนี้ อาจเดินบนแผนเพดานเพื่อการตรวจงานได

0
900.
1,000mm

2,000

3,000

4,000

6,000

3,000m
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ความยาวของแผ่นฉนวน

แผ่นฉนวนไร้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของนิคเคสยามอลูมิเนียมเทียบเท่ากับ
ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) สู่บรรยากาศโลกถึง 25,300 ตันต่อปี

ต้นไม้ประมาณ 
2,300 ตัน

2,600m
m

2,800m
m1,900m

m

2,200m
m

2,400m
m

ความยาวสูงสุดของแผ่นผนัง 
6,000 มม.

ความหนาของแผ่น

42mm
75mm

100mm
125mm
150mm
200mm

0.50（0.43）
0.28（0.24）
0.21（0.18）
0.17（0.15）
0.14（0.12）
0.11（0.09）

≤268K（-5℃）
≤253K（-20℃）
≤238K（-35℃）
≤228K（-45℃）
≤218K（-55℃）
≤213K（-60℃）

75mm
125mm
175mm
225mm
260mm
340mm

ค่า K
W/m2･K (Kcal/m2･h･oC)

ช่วงอุณหภูมิ แทนที่ด้วย EPS

ช่วงอุณหภูมิเป็นค่าอ้างอิง ขึ้นอยู่กับขนาด การใช้งาน และพื้นที่

ความสามารถในการนำความร้อน (W/m2·K (Kcal/m2·h·C)): โฟมโพลียูรีเทน = 0.021 (0.018), EPS = 0.037(0.032)

ตามมาตรฐาน JIS

ลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2)ประมาณ 
25,300 ตันต่อปี

ต้นไม้ประมาณ 
2,300 ตัน
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▌ประสิิทธิิภาพของแผ่่นฉนวนกันัความรอ้น

▌ความสิามารถในกัารนำาความรอ้นและความหนาแน่น (กัรมั/ลกูับาศกัเ์ซนติเิมติร)

เราใช้ไ้ซโคลเพนเทนเป็็นสารข้ึ้� นรูป็เพ่�อขึ้ยายโฟมโพลียรีูเทน
แผ่่นฉนวนกัันความรอ้นไรส้ารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนไดร้ับกัารออกัแบบมาเพ่�อให้เ้ป็็นทางเล่อกัต้น้ทุนที�ต้ำ �ากัวา่และ
มีป็ระสิทธิิภาพสูงกัวา่แผ่่นฉนวนกันัความรอ้นที�ทำาจากัสารไฮโดรคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน
นอกัจากันี� ยงัช้ว่ยลดผ่ลกัระทบต่้อสิ�งแวดลอ้มไดเ้ป็็นอยา่งมากั
เราค่อผู่ผ้่ลิต้แผ่่นฉนวนไรส้ารไฮโดรคลอโรฟลอูอโรคารบ์อนรายแรกัและรายเดียวในป็ระเทศไทย (จากักัารสำารวจโดยบริษััท)

เม่�อเป็รียบเทียบกับัสารข้ึ้� นรูป็ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบ์อน-141b แบบเกั่าแลว้ ไซโคลเพนเทนมีป็ระสิทธิิภาพที�สูงกัวา่มากัใน
กัารป้็องกันักัารทำาลายโอโซนในช้ั�นบรรยากัาศ (ODP) ซ้�งทำาให้เ้กิัดภาวะโลกัรอ้น (GWP)

แผ่่นฉนวนกันัความรอ้นไรส้ิารไฮโดรคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน (HCFC)

2 3

  กัารอนุรกััษ์สิ์ิ�งแวดลอ้ม

  รายละเอียดผ่ลิติภณัฑ์์

  ขอ้กัำาหนดเฉพาะ

  ประสิิทธิิภาพของแผ่่นฉนวน
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รายกัารในหมวดวสัิดพุ้� นผิ่ว

  ขอ้กัำาหนดเฉพาะของวสัิดพุ้� นผิ่ว   คณุสิมบตัิขิองวสัิดพุ้� นผิ่ว

ขึ้อนำาเสนอวสัดุพ่� นผิ่วที�ห้ลากัห้ลายซ้�งผ่่านกัารทดสอบอยา่งเขึ้ม้งวดในระดบัที�สูงข้ึ้� น

เกัณฑ์ ์   ○ :  ไมเ่ป็ลี�ยน   ▲:  เป็ลี�ยนเล็กันอ้ย   × :  เป็ลี�ยนทั�งห้มด  รายกัารประสิิทธิิภาพของวสัิดพุ้� นผิ่วสิำาหรบักัารเปรยีบเทียบ

รายกัาร เง้�อนไขและรายละเอียดกัารทดสิอบ
แผ่่นเหล็กัเคล้อบสีิ

แผ่่นสิเตินเลสิ
แผ่่นเหล็กัเคล้อบสีิ

ที�เคล้อบวีโคท้ป้องกันั
แบคทีเรยี

แผ่่นเหล็กั

เคล้อบฟลอูอรนีไวทเ์กัรย์ ไอวอรี

ค
ณุ

สิม
บ

ติ
หิ

ลกัท
างกัายภ

าพ

กัารติดัขวาง ปฏิิบตัิติิาม JISK4706 ○ ○ — ○ ○

กัารดดั
90°

ปฏิิบตัิติิาม JISK5400 1.5R
○ ○ ○ ○ ○

180° ○ ○ ○ ○ ○

กัารติา้นแรงอดั
ดา้นหนา้

ปฏิิบตัิติิาม JISK5400
○ ○ ○ ○ ○

ดา้นหลงั ○ ○ ○ ○ ○

ค
ณุ

สิม
บ

ติ
ริองท

างกัายภ
าพ

กัารทดสิอบ Erichsen 
หลงัจากัทดสิอบกัารยดึ
เกัาะสีิแบบติดัขวาง

5 ผ่ลกััไปที� 5 และ 9 ดว้ยเคร้�องทดสิอบ Erichsen 
หลงัจากัทดสิอบกัารยดึเกัาะสีิแบบติดัขวาง

○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○

แรงอดั

จากัอณุหภมิูสูิง

333K(60°C)
กัารทดสิอบแรงอดัติาม JISK5400 

หลงัผ่่านไป 3 ชั่ั �วโมงที�แติล่ะอณุหภมิู

○ ○ ○ ○ ○

353K(80°C) ○ ○ ○ ○ ○

373K(100°C) ○ ○ ○ ○ ○

แรงอดั

จากัอณุหภมิูติ ำ �า
243K(-30°C) กัารทดสิอบแรงอดัติาม JISK5400 

หลงัผ่่านไป 24 ชั่ั �วโมง
○ ○ ○ ○ ○

กัารพน่ละอองนำ�าเกัล้อ

เป็นเวลา 1,000 

ชั่ั �วโมง

สิว่นทั �วไป

ปฏิิบตัิติิาม JISZ2371

○ ○ ○ ○ ○

สิว่นที�ติดั ▲ ▲ ▲ ▲ ○

สิว่นที�ดดั ▲ ▲ ○ ▲ ○

กัารวดักัารทนติอ่สิภาพอากัาศเป็นเวลา 1,000 ชั่ั �วโมง เคร้�องวดัสิภาพอากัาศ (ทดสิอบดว้ยกัารเรง่สิภาวะกัารพน่) ○ ○ ○ ○ ○

กัารทนติอ่แสิง ฉายแสิงฆ่่าเช้ั่� อ 15W, 300H x 168 ชั่ั �วโมง ▲ ▲ ○ ▲ ○

กัลิ�น

293K(20°C)

ทดสิอบประสิาทสิมัผ่สัิจ ำานวน 5 คน

○ ○ ○ ○ ○

313K(40°C) ○ ○ ○ ○ ○

373K(100°C) ○ ○ ○ ○ ○

กัารทดสิอบ

กัารปนเป้� อน

ลิปสิติกิั เช็ั่ดออกัหลงัจากัป้ายลิปสิติกิั
และปากักัาเมจกิัไป 2 ชั่ั �วโมง

▲ ▲ ○ ▲ ○

ปากักัาเมจกิั × × ○ × ×

กัารยดึเกัาะของซิลิโคน ทดสิอบกัารหลดุลอกัหลงัจากัเคล้อบซิลิโคนไป 2 วนั ○ ○ ○ ○ ○

กัารอนุญาติใหเ้ผ่าได้ — ผ่่าน ผ่่าน ผ่่าน ผ่่าน ผ่่าน

กัารทดสิอบสุิขอนามยัทางอาหาร — ผ่่าน ผ่่าน ผ่่าน ผ่่าน ผ่่าน

กัารท
น

ติ
อ่สิารเค

มี

กัรดซลัฟูรกิั 5%

293K(20°C)×24 ชั่ั �วโมง

▲ ▲ ○ ▲ ○

กัรดไฮโดรคลอรกิั 5% × × × × ○

โซดาไฟ 10% ▲ ▲ ○ ▲ ○

โซเดียม 

ไฮโปคลอไรด์

1% ○ ○ ○ ○ ○

5% ○ ○ ▲ ○ ▲

โทลอีูน

293K(20°C)×168 ชั่ั �วโมง

▲ ▲ ○ ▲ ○

แกัส๊ิโซลีน ○ ○ ○ ○ ○

เมทานอล ○ ○ ○ ○ ○

ฟอรม์าลิน 35%

293K(20°C)×24 ชั่ั �วโมง

○ ○ ○ ○ ○

สิบูแ่ปรรูปดว้ยเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ ○ ○ ○ ○ ○

เอทานอล 99% ○ ○ ○ ○ ○

สิารละลายฟีนอล 2% ○ ○ ○ ○ ○

เมทิลแอลกัอฮอล์ ○ ○ ○ ○ ○

อลัคิลไดอะมิโนเอทิลไกัลซีน 15% ○ ○ ○ ○ ○

* ผ่ลกัารทดสอบนี� ข้ึ้� นอยูก่ับัห้ลกััฐานอา้งอิงที�เป็็นทางกัารห้ร่อเกัณฑ์ภ์ายในบริษััท โดยไมมี่ความป็ระสงคที์�จะรบัรองผ่ลกัารทดสอบใดๆ
* ห้ากัใช้ใ้นห้อ้งที�มีกัารใช้ส้ารเคมีใด แนะนำาให้ท้ำากัารต้รวจสอบความเขึ้ม้ขึ้น้จริงกัอ่น

ขอ้กั
ำาห

น
ด

เฉ
พ

าะของรายกัารใน
ห

ม
วด

วสิ
ด

พุ้ �น
ผ่
ว

*ทั�งนี�  สีสำาห้รบัอา้งอิงต่้อไป็นี� อาจต่้างจากัสีขึ้องผ่ลิต้ภณัฑ์จ์ริงเน่�องจากักัารพิมพบ์นกัระดาษั
*JIS: มาต้รฐานอุต้สาห้กัรรมญีี่�ปุ่็น

* มีห้นังส่อต้วัอยา่งสีขึ้องวสัดุพ่� นผิ่วพรอ้มสำาห้รบัต้รวจสอบโทนสีขึ้องวสัดุพ่� นผิ่วจริง 
   กัรุณาติ้ดต่้อต้วัแทนขึ้องเราสำาห้รบัรายละเอียดเพิ�มเติ้ม
* ห้มายเลขึ้เฉดสีมนัเซลลเ์ป็็นคา่ที�วดัไดจ้ริง ไมมี่ให้ส้ำาห้รบักัารเทียบสี 

สเต้นเลสเป็็นสิ�งจำาเป็็นสำาห้รบัห้อ้งครวัและโรงงานอาห้าร
โดยทำาให้ส้ภาพแวดลอ้มในกัารจดักัารอาห้ารถููกัสุขึ้อนามยัยิ�งข้ึ้� น

  แผ่่นสิเตินเลสิ (SUS304)

วสัิดขุอง

 แผ่่นดั�งเดิม
วสัิดเุคล้อบผิ่ว

กัารแติง่ผิ่ว
สิภาพกัารเคล้อบ

สีิ
(หมายเลขเฉดสีิมนัเซลล)์ดา้นหนา้ ดา้นหลงั

JIS G4305 — หมายเลข 4
อีพอกัซี

เรซินป้องกันัความรอ้น
— —

  แผ่่นเหล็กัเคล้อบฟลอูอรนี

สีิ 
(หมายเลขเฉดสีิมนัเซลล)์

ซิลเวอรเ์กัรย ์
(7.7GY-7.4/0.6)

วสัิดขุอง

 แผ่่นดั�งเดิม
วสัิดเุคล้อบผิ่ว

ชั่ั�นสีิ
สิภาพกัารเคล้อบ

สีิ
(หมายเลขเฉดสีิมนัเซลล)์ดา้นหนา้ ดา้นหลงั

JIS G3302 กัารเคล้อบ
สิงักัะสีิ

เรซิน
โพลีเอสิเติอร์

ป้องกันัความรอ้น

อีพอกัซีเรซิน
ป้องกันัความรอ้น

เคล้อบ 2 รอบ
อบ 2 รอบ

ไอวอรี
(1.1GY-8.3/1.6)

ไวทเ์กัรย์
(8.1Y-8.6/0.7)

ไวท์
(6.6G 8.3/0.2)

ขอ้กั
ำาห

น
ด

เฉ
พ

าะของรายกัารใน
ห

ม
วด

วสิ
ด

พุ้ �น
ผ่
ว 

  แผ่่นเหล็กัป้องกันัไฟฟ้าสิถิติ

สีิ

ไวทเ์กัรย์

คณุสิมบตัิขิองกัารขจดัไฟฟ้าสิถิติ วิธีิกัารทดสิอบ

ความติา้นทานพ้� นผิ่ว (ps) ≤108Ω/sq JIS K-6911
ประจตุิั�งติน้ 10-30V JIS L-1094

ช่ั่วงเวลาครึ�งชีั่วิติ ≤1 วินาที

กัารต้า้นเช่้� อแบคทีเรีย เช่้� อรา และกัำาจดักัลิ�นมีผ่ลดา้นความป็ลอดภยัต่้อร่างกัายมนุษัย์
ขึ้อ้กัำาห้นดเฉพาะสูงกัวา่มาต้รฐาน HACCP

　แผ่่นเหล็กัเคล้อบสีิที�เคล้อบ
　วีโคท้ป้องกันัแบคทีเรยี

วสัิดขุอง

 แผ่่นดั�งเดิม
วสัิดเุคล้อบผิ่ว

กัารเคล้อบผิ่ว
สิภาพกัารเคล้อบ

สีิ
(หมายเลขเฉดสีิมนัเซลล)์ดา้นหนา้ ดา้นหลงั

JIS G3302 กัารเคล้อบ
สิงักัะสีิ

เรซิน
โพลีเอสิเติอร์

ป้องกันัความรอ้น

อีพอกัซีเรซิน
ป้องกันัความรอ้น

— ไอวอรี
(1.2GY-8.3/1.6)

ทนต่้อกัารส้กัห้รอ ทนแรงอดั และมีป็ระสิทธิิภาพกัารทำางานดีเยี�ยมโดยมกััจะใช้เ้ป็็น
แผ่่นภายใน

ไวทเ์กัรย์

สีิมาติรฐาน

ไอวอรี

  แผ่่นเหล็กัเคล้อบสีิ

ไวท์
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ห
อ้งเยน็

แ
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ำาเรจ็รูป
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แ
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ป
ระกัอบ

หอ้งเยน็และหอ้งแช่ั่แข็งสิำาเรจ็รูป  แผ่นภาพแสิดงสิว่นประกัอบ

ขนาดของหอ้งสิามารถขยายไดต้ิามความติอ้งกัาร
โดยพ้� นที�ขั�นติ ำ �าอยูที่� 2 ติร.หลา
สามารถูกัำาห้นดขึ้นาดห้อ้งไดต้้ามพ่�นที�และกัารใช้ง้าน เช้น่ พ่� นที� ความสูง และอุณห้ภูมิ 
เน่�องจากัเราใช้ว้สัดุแกันกัลางที�มีป็ระสิทธิิภาพความเป็็นฉนวนสูง จ้งขึ้อเสนอแผ่่นฉนวนที�มีความห้นาเห้มาะสมที�สุด
ต้ามอุณห้ภูมิที�ต้อ้งกัาร 
ซ้�งทำาให้ส้ามารถูใช้พ่้� นที�ภายในไดอ้ยา่งป็ระสิทธิิภาพ ไมมี่พ่� นที�สูญี่เป็ล่าแมใ้นพ่� นที�จำากัดั

อปุกัรณป์รบัความดนัอากัาศในหอ้ง

ไฟในหอ้ง

ปุ่มกัด

สิวิติชั่เ์รอ้งแสิง 
(สิำาหรบัไฟในหอ้ง)

ติวัอยา่งกัารก่ัอสิรา้ง

อปุกัรณเ์สิรมิ

1 แผ่่นผ่นงั

2 แผ่่นเพดาน

3 แผ่่นพ้� น

4 แผ่่นประติ ู(ประติบูานพบัเดียว)

5 แผ่่นประติ ู(ประติเูล็กั)

6 แผ่่นมุม

7 ฐานวงกับแบบเรซิน

8 อปุกัรณป์รบัความดนัอากัาศในหอ้ง

9 ปุ่มกัด

10 กัลอนประติ ู(ม้อจบั)

11 สิวิติชั่ไ์ฟในหอ้ง

2

3

5

6

7

11

10

11

1

9

8

4

ใช้ส้ำาห้รบัเปิ็ดป็ระตู้จากัด้านใน 
มาพร้อมกัับอุป็กัรณ์ห้ลบห้นี
ฉุกัเฉินซ้�งช้ว่ยให้ส้ามารถูห้นีออกั
มาขึ้า้งนอกัได้ในกัรณีที�เกิัดขึ้ดั
ขึ้อ้ง

ห
อ้งเยน็

แ
ละห

อ้งแ
ชั่

แ
ข็งสิ

ำาเรจ็รูป
    แ

ผ่น
ภ

าพ
แ

สิด
งสิว่น

ป
ระกัอบ

อปุกัรณเ์สิรมิ
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คลงัสิินคา้หอ้งเยน็-หอ้งแช่ั่แข็ง   แผ่นภาพแสิดงติวัอยา่ง

ผ่ลิติภณัฑ์ที์�เป็นแบรนดช์ั่ั�นนำาและมีความรูค้วามชั่ำานาญที�เช้ั่�อถ้อได้
ซึ�งสิามารถรองรบัฐานเครอ้ข่ายของระบบโลจสิิติกิัสิ์

เน่�องจากักัารขึ้ยายต้วัขึ้องกัารซ่� อขึ้องออนไลน์และเคร่อขึ้า่ยรา้นสะดวกัซ่� อ คลงัสินคา้จ้งต้อ้งต้อบสนองความต้อ้งกัารที�มีความห้ลากัห้ลายได ้
ซ้�งรวมไป็ถู้งระยะเวลาในกัารจดัส่งที�สั�นลง กัารรกััษัาความสดให้ม ่และกัารเพิ�มความสามารถูในกัารจดัเก็ับที�มีป็ระสิทธิิภาพ อนัเป็็นสิ�งสำาคญัี่
ต่้อห้ว่งโซ่ความเยน็ที�เช่้�อมโยงผู่ผ้่ลิต้กับัผู่บ้ริโภค ในฐานะธุิรกิัจที�มีความสามารถูในกัารแขึ้ง่ขึ้นัดา้นต้น้ทุนสูงกัวา่ ผ่ลิต้ภณัฑ์แ์ละความรูค้วาม
ช้ำานาญี่ขึ้องบริษััทนิคเค พาแนล ซิสเต็้ม สามารถูช้ว่ยสรา้งระบบกัารจดัส่งที�มีป็ระสิทธิิภาพได้

  คลงัสิินคา้หอ้งเยน็

ค
ล
งัสิ

น
ค

า้ห
อ้งเยน็

-ห
อ้งแ

ชั่
แ

ข็ง   แ
ผ่
น

ภ
าพ

แ
สิ
ด

งติวัอยา่ง

ค
ล
งัสิ

น
ค

า้ห
อ้งเยน็

-ห
อ้งแ

ชั่
แ

ข็ง   แ
ผ่
น

ภ
าพ

แ
สิ
ด

งติวัอยา่ง

แนว Support ผ่นงั

แผ่่นผ่นงักัั�นหุม้ฉนวน

ประติบูานเล้�อนคู่อตัิโนมตัิิ

อโุมงคโ์หลดสิินคา้/

ประติเูล้�อนขึ� นเหน้อศรษี์ะ
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ประติฉูนวน   ประติหูอ้งเยน็

RH FR FS FP

ความหนาของประติ(ูT) มม. 50 75 100 125

อณุหภมิูปฏิิบตัิงิานติำ �าสุิด ลดลงถู้ง 268K
(-5oC)

ลดลงถู้ง 253K
(-20oC)

ลดลงถู้ง 238K
(-35oC)

ลดลงถู้ง 228K
(-45oC)

กัำาลงัไฟฟ้า

เคร้�อง

ทำาความรอ้น 

(ขนาด

มาติรฐาน)

วงกับ 4 ดา้น
อุป็กัรณเ์สริม
วงกับทางเขึ้า้/
ทางบรรจบ: 6

วงกับทางเขึ้า้/
ทางบรรจบ: 10

วงกับทางเขึ้า้/
ทางบรรจบ: 10

วงกับทางเขึ้า้/
ทางบรรจบ: 12

วงกับ 3 ดา้น

อุป็กัรณเ์สริม
วงกับทางเขึ้า้ยกัระดบั/

ทางบรรจบ: 6
ขึ้อบล่างขึ้องป็ระตู้: 10

วงกับทางเขึ้า้/
ทางบรรจบ: 10

ขึ้อบล่างขึ้องป็ระตู้: 12

วงกับทางเขึ้า้/
ทางบรรจบ: 10

ขึ้อบล่างขึ้องป็ระตู้: 12

วงกับทางเขึ้า้/
ทางบรรจบ: 12

ขึ้อบล่างขึ้องป็ระตู้: 14

ขนาด

สูิงสุิด (มม.)

วงกับ 4 ดา้น W2,400xH2,900
W2,200xH2,200

วงกับ 3 ดา้น W2,400xH3,000

ขนาด

ติำ �าสุิด (มม.)

วงกับ 4 ดา้น

W800xH1,200
วงกับ 3 ดา้น

หมายเหติุ

เม่�อห้มุนปุ่็มอุป็กัรณห์้ลบห้นีฉุกัเฉินจะป็ลดกัลอนและห้นีออกัทางป็ระตู้ได ้(โดยป็กัติ้แลว้
ปุ่็มกัดใช้ส้ำาห้รบัเปิ็ดและปิ็ด) 

ความสูงป็ระตู้ 1,800 - 2,000 มม. ใช้บ้านพบั 3 จุด
ความสูงป็ระตู้ มากักัวา่ 2,000 มม. ใช้บ้านพบั 4 จุด

  ประติแูม่เหล็กั VQ 

  ประติบูานพบั VQ ขนาดเล็กั

  ประติบูานพบัคู่ VQ

อุป็กัรณปิ์็ดป็ระตู้เอง

RH FR FS FP FT

ความหนาของประติ(ูT) มม. 50 75 100 125 150

อณุหภมิูปฏิิบตัิงิานติำ �าสุิด ลดลงถู้ง 268K (-5oC) ลดลงถู้ง 253K (-20oC) ลดลงถู้ง 238K (-35oC) ลดลงถู้ง 228K (-45oC) ลดลงถู้ง 218K (-55oC)

กัำาลงัไฟฟ้าเคร้�องทำาความรอ้น 
(ขนาดมาติรฐาน)

อุป็กัรณเ์สริม
(220V-33W) 220V-19W 220V-19W 220V-23W 220V-31W

ขนาดสูิงสุิด (มม.) W450xH450

W550xH500
ขนาด

ติำ �าสุิด (มม.)
ม้อจบัแบบ
กัลอนประติู

W300xH340 W350xH340

W400xH400

RH FR FS

ความหนาของประติ(ูT) มม. 50 75 100

อณุหภมิูปฏิิบตัิงิานติำ �าสุิด ลดลงถู้ง 268K
(-5oC)

ลดลงถู้ง 253K
(-20oC)

ลดลงถู้ง 238K
(-35oC)

กัำาลงัไฟฟ้า

เคร้�องทำาความรอ้น 

(ขนาดมาติรฐาน)

วงกับ 4 ดา้น อุป็กัรณเ์สริม
(220V-33W) 220V-54W

วงกับ 3 ดา้น อุป็กัรณเ์สริม
(220V-44W) 220V-66W

ขนาด

มาติรฐาน (มม.)

วงกับ 4 ดา้น W860xH1,800

วงกับ 3 ดา้น W860xH1,870

ขนาด

สูิงสุิด (มม.)

วงกับ 4 ดา้น W860xH1,820

วงกับ 3 ดา้น W860xH1,870

หมายเหติุ

ห้ากัความกัวา้งไมม่ากักัวา่ 500มม. ห้ร่อความสูงไมม่ากักัวา่ 
1,500มม. อุป็กัรณปิ์็ดป็ระตู้เองจะเป็็นอุป็กัรณเ์สริม
ห้ากัมี Heater จะมีฝาอลมิูเนียมครอบ

RH FR FS FP FT

ความหนาของประติ(ูT) มม. 50 75 100 125 150

อณุหภมิูปฏิิบตัิงิานติำ �าสุิด ลดลงถู้ง 268K
(-5oC)

ลดลงถู้ง 253K
(-20oC)

ลดลงถู้ง 238K
(-35oC)

ลดลงถู้ง 228K
(-45oC)

ลดลงถู้ง 218K
(-55oC)

กัำาลงัไฟฟ้า

เคร้�องทำาความรอ้น 

(ขนาดมาติรฐาน)

วงกับ 4 ดา้น อุป็กัรณเ์สริม
(220V-33W) 220V-54W 220V-54W 220V-65W 220V-76W

วงกับ 3 ดา้น อุป็กัรณเ์สริม
(220V-44W) 220V-66W 220V-66W 220V-78W 220V-87W

ขนาด

มาติรฐาน (มม.)

วงกับ 4 ดา้น W860xH1,800

วงกับ 3 ดา้น W860xH1,870

ขนาด

สูิงสุิด (มม.)

วงกับ 4 ดา้น W1,200xH2,900 W1,200x
H2,200 W900xH2,000

วงกับ 3 ดา้น W1,200xH3,000

ขนาด

ติำ �าสุิด (มม.)

วงกับ 4 ดา้น W300xH340 W350xH340
W550xH600

วงกับ 3 ดา้น W300xH400 W350xH400

หมายเหติุ

เม่�อห้มุนปุ่็มอุป็กัรณห์้ลบห้นีฉุกัเฉินจะป็ลดกัลอนและห้นีออกัทางป็ระตู้ได ้(โดยป็กัติ้แลว้ปุ่็มกัดจะใช้ส้ำาห้รบัเปิ็ด
และปิ็ด) 

ความสูงป็ระตู้ 1,800 - 2,000 มม. ใช้บ้านพบั 3 จุด
ความสูงป็ระตู้ มากักัวา่ 2,000 มม. ใช้บ้านพบั 4 จุด

ห้ากัความสูงต้ั�งแต่้ 2,000 มม. ข้ึ้� นไป็ ห้ร่อความกัวา้งต้ั�งแต่้ 1,100 ข้ึ้� นไป็ จะมีโคลงยด้วงกับป็ระตู้

  ประติบูานพบัเดียว VQ

▌ม่อจบัแบบกัลอนป็ระตู้

ป
ระติ

ฉู
น

วน
  ป

ระติ
หู

อ้งเยน็

ป
ระติ

ฉู
น

วน
  ป

ระติ
หู

อ้งเยน็

(*) สำาห้รบัวงกับทางเขึ้า้ FT จะหุ้ม้วงกับโฟมเรซิ�นความแข็ึ้งแรงสูงดว้ยวสัดุพ่� นผิ่วเดียวกันักับัแผ่่นผ่นังดา้นใน

วสัิดแุกันกัลาง โฟมโพลียูรเีทนชั่นิดแข็ง

วสัิดพุ้� นผิ่ว แผ่่นเหล็กัเคล้อบสีิ แผ่่นสิแตินเลสิสิติลี แผ่่นเหล็กัเคล้อบ PVC

วงกับทางเขา้ วงกับโฟมเรซินความแข็งแรงสูิง (*)

(

(
(

(
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RH FS
ความหนาของประติู

(T) มม. 50 100

อณุหภมิูปฏิิบตัิงิาน
ติำ �าสุิด

ลดลงถู้ง 268K
(-5oC)

ลดลงถู้ง 238K
(-35oC)

กัำาลงัไฟฟ้า
เคร้�องทำาความรอ้น 

อุป็กัรณเ์สริม
(220V-33W)

220V-18

ขนาดมาติรฐาน (มม.) W600xH800

ขนาดสูิงสุิด (มม.) W860xH900

ขนาดติำ �าสุิด (มม.) W400xH400

อปุกัรณเ์สิรมิ
ของม้อจบั มี

หมายเหติุ

สามารถูติ้ดม่อจบั “ดา้นบน” 
“ต้รงกัลาง” ห้ร่อ “ดา้นล่าง” ป็ระตู้ก็ัได้

สามารถูจดัทำาเป็็นบานป็ระตู้แนวต้ั�งได้
2 ช้อ่งบานป็ระตู้และจดัทำาเป็็นบาน
ป็ระตู้แนวนอนไดไ้มจ่ำากัดัจำานวนช้อ่ง
บานป็ระตู้

  ประติแูม่เหล็กั

RH FR FS

ความหนาของประติ(ูT) มม. 50 75 100

อณุหภมิูปฏิิบตัิงิานติำ �าสุิด
ลดลงถู้ง 268K

(-5oC)
ลดลงถู้ง 253K

(-20oC)
ลดลงถู้ง 238K

(-35oC)

กัำาลงัไฟฟ้า
เคร้�องทำาความรอ้น 
(ขนาดมาติรฐาน)

W450xH450
อุป็กัรณเ์สริม

(220V-12W)
220V-19W

W600xH600
อุป็กัรณเ์สริม

(220V-15W)
220V-25W

ขนาดมาติรฐาน (มม.)
W450xH450

W600xH600

ขนาดติำ �าสุิด (มม.) W400xH400

  ประติแูม่เหล็กั VQ ขนาดเล็กั

ประติฉูนวน   ประติหูอ้งเยน็

  ประติบูานเล้�อน VQ – แบบ09 (เล้�อนบานเดียว)

RH FR FS

ความหนาของประติ(ูT) มม. 50 100 100

อณุหภมิูปฏิิบตัิงิานติำ �าสุิด
ลดลงถู้ง 268K

(-5oC)
ลดลงถู้ง 253K

(-20oC)
ลดลงถู้ง 238K

(-35oC)

กัำาลงัไฟฟ้า
เคร้�องทำาความรอ้น 
(ขนาดมาติรฐาน)

วงกับ 4 ดา้น
อุป็กัรณเ์สริม

(220V-33W)
220V-54W

วงกับ 3 ดา้น
อุป็กัรณเ์สริม

(220V-45W)
220V-78W

ขนาด
มาติรฐาน (มม.)

วงกับ 4 ดา้น W860xH1,800

วงกับ 3 ดา้น W860xH1,875

ขนาด
สูิงสุิด (มม.)

วงกับ 4 ดา้น W1,600xH2,900

วงกับ 3 ดา้น W1,600xH3,000

ขนาด
ติำ �าสุิด (มม.)

วงกับ 4 ดา้น
W450xH1,000

วงกับ 3 ดา้น

ป
ระติ

ฉู
น

วน
   ป

ระติ
หู

อ้งเยน็

ป
ระติ

ฉู
น

วน
   ป

ระติ
หู

อ้งเยน็

วสัิดแุกันกัลาง โฟมโพลียูรเีทนชั่นิดแข็ง

วสัิดพุ้� นผิ่ว แผ่่นเหล็กัเคล้อบสีิ แผ่่นสิแตินเลสิสิติลี แผ่่นเหล็กัเคล้อบ PVC

วงกับทางเขา้ วงกับโฟมเรซินความแข็งแรงสูิง (*) 
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  ประติบูานสิวิง

  รายกัารอ้�นๆ ในหมวดเดียวกันั

RH FS

อณุหภมิูปฏิิบตัิงิานติำ �าสุิด 50 100

อณุหภมิูปฏิิบตัิงิานติำ �าสุิด ลดลงถู้ง 268K (-5oC) ลดลงถู้ง 238K (-35oC)

กัำาลงัไฟฟ้า
เคร้�องทำาความรอ้น 
(ขนาดมาติรฐาน)

วงกับ 4 ดา้น อุป็กัรณเ์สริม (220V-33W) 220V-54W

วงกับ 3 ดา้น อุป็กัรณเ์สริม (220V-45W) 220V-78W

ขนาดมาติรฐาน (มม.)
วงกับ 4 ดา้น W860xH1,800

วงกับ 3 ดา้น W860xH1,875

ขนาดสูิงสุิด (มม.)
วงกับ 4 ดา้น W1,500xH2,000 W1,300xH2,000

วงกับ 3 ดา้น W1,500xH2,100 W1,300xH2,100

ขนาดติำ �าสุิด (มม.)
วงกับ 4 ดา้น

W750xH1,000
วงกับ 3 ดา้น

หมายเหติุ

ห้ากัใช้เ้ป็็นป็ระตู้ขึ้องผ่นังกัั�น อุณห้ภูมิห้อ้งแช้แ่ข็ึ้งและอุณห้ภูมิห้อ้งดา้นห้นา้จะต้อ้งลดลงไป็
ที� -35°C และ -5°C ต้ามลำาดบั (ติ้ดต้ั�งที�ขึ้า้งห้อ้งดา้นห้นา้) 

ม่อจบัดา้นนอกัเป็็นอุป็กัรณเ์สริม 

ไมส่ามารถูใช้ง้านไดใ้นสภาวะที�กัอ่ให้เ้กิัดกัารควบแน่นที�ห้วัขึ้บัไฟฟ้า

  ประติบูานเล้�อน Auto (Linear Door)

ขอ้กัำาหนดเฉพาะของผ่ลิติภณัฑ์ใ์นหมวดแนวติรง

เร้�องทั �วไป

แรงดนัไฟฟ้าขึ้องแห้ล่งจา่ยไฟ AC100V±10% 50·60Hz * จำาเป็็นต้อ้งใช้ห้้มอ้แป็ลงถูา้แรงดนัไฟฟ้าต่้างกันั

ช้ว่งอุณห้ภูมิในกัารทำางาน -5°C-40°C

อตั้รากัารกิันไฟ สูงสุด 1.1kW ไฟฟ้าสำารอง: 9.2Wh

ระบบควบคุม กัารควบคุมไมโครโป็รเซสเซอร์

แบบมอเต้อร์ มอเต้อรไ์ฟ DC เคล่�อนที�ต้ามแนวต้รงดว้ยแมเ่ห้ล็กั

ฟังกัช์ั่ั �น

วธีิิเปิ็ดใช้ง้านป็ระตู้ ใช้ส้วติ้ช้ห์้ร่อความช้ว่ยเห้ล่อเฉพาะ

กัารทำางานขึ้องป็ระตู้
กัารทำางานขึ้องเฟ่องลอ้ (ป็ระตู้เปิ็ด/ปิ็ดเม่�อใดก็ัต้ามที�กัดสวติ้ช้)์ ห้ร่อกัารปิ็ดต้วัเอง 
(กัอ่นขึ้นส่งอุป็กัรณเ์สริม: กัารทำางานขึ้องเฟ่องลอ้)

ขึ้อบเขึ้ต้กัารทำางานขึ้องป็ระตู้ เปิ็ดเต็้มที�/เปิ็ดคร้�งเดียว (เล่อกัได)้

ฟังกัช์้ั �นป้็องกันัป็ระตู้ห้นีบ กัารต้รวจจบักัารห้นีบที�ควบคุมโดยไมโครโป็รเซสเซอร์

ฟังกัช์้ั �นป้็องกันัเคร่�องยนต้์ กัารต้รวจจบัขึ้ดลวดขึ้องมอเต้อรที์�รบัความรอ้นซ้�งควบคุมโดยไมโครโป็รเซสเซอร์

ฟังกัช์้ั �นป้็องกันักัารเปิ็ดที�ผิ่ดป็กัติ้และฟังกัช์้ั �น
ป้็องกันักัารติ้ดอยูด่า้นใน

ห้ากัเปิ็ดดว้ยวธีิิที�ผิ่ดไป็จากัป็กัติ้ ป็ระตู้จะปิ็ดโดยอตั้โนมติั้ในเวลาป็ระมาณ 10 นาทีดว้ยกัารเปิ็ดทาง
ซา้ยกัวา้งป็ระมาณ 100 มม.

สิว่น
ปฏิิบตัิงิาน

กัารควบคมุ
ปรมิาณ

ความเร็วในกัารเปิ็ด 0.2 ม./วนิาที-0.5 ม./วนิาที (กัอ่นขึ้นส่งสินคา้: 0.5 มม./วนิาที)

ความเร็วในกัารปิ็ด 0.2 ม./วนิาที-0.5 ม./วนิาที (กัอ่นขึ้นส่งสินคา้: 0.2 มม./วนิาที)

ต้ำาแห้น่งเปิ็ดคร้�งเดียว ต้ั�งได ้600 มม. ถู้ง 1,500 มม. (กัอ่นขึ้นส่งสินคา้: 600 มม.)

กัารเปิดใชั่้
งานสิวิติชั่์

เปิ็ดเต็้มที� กัารป็ฏิิบติั้งานแบบเปิ็ดเต็้มที�

เปิ็ดคร้�งเดียว กัารป็ฏิิบติั้งานแบบเปิ็ดคร้�งเดียว (เล่อกัได)้

ความกัวา้ง (W) มม. ความสูิง (H) มม.

ขนาด
มาติรฐาน

บานสิวิงเดี�ยว 610/710/765/815/
915/1,015

2,005
บานสิวิงคู่ 1,215/1,420/1,520/

1,620/1,825/2,030

วสัิดวุงกับ วงกับเรซิน

* สำาห้รบัต้วัเล่อกัป็ระตู้บานสวงิ กัรุณาติ้ดต่้อพนักังานขึ้าย

นอกัจากันี�  ยงัมีอีกัห้ลายรายกัาร กัรุณาติ้ดต่้อพนักังานขึ้ายสำาห้รบัรายละเอียดเพิ�มเติ้ม

ประติผู่า้ใบความเรว็สูิงประติบูานเล้�อนคู่อตัิโนมตัิ ิ ประติฉูนวนแบบเล้�อนขึ� นเหน้อศรษี์ะ

ประติฉูนวน   ชุั่ดประติ ูVQ และอ้�นๆ

ป
ระติ

ฉู
น

วน
   ชั่

ด
ป

ระติ
 ูVVQ แ

ละอ้�น
ๆ

ป
ระติ

ฉู
น

วน
   ชั่

ด
ป

ระติ
 ูVQ แ

ละอ้�น
ๆ

ช้ั่�อ สิวิติชั่ปุ่์มกัด
สิวิติชั่ไ์ม่ติอ้งสิมัผ่สัิ

(แบบเปลี�ยนลำาแสิง)
เซนเซอรม่์านแสิง

สิวิติชั่ไ์ม่ติอ้งสิมัผ่สัิ
(MAGIC SWITCH)

สิวิติชั่์

ช้ั่�อผู่ผ้่ลิติ บริษััท คาซกูัา้ อิเลคทริค เวอรค์ 
จำากัดั HOTORON OPTEX BEA Japan

รุน่ WBST 221 ON PF-R5 OA-215V MAGIC SWITCH J
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โรงงาน
อาห

าร   แ
ผ่
น

ภ
าพ

แ
สิ
ด

งติ
วัอยา่งโรงอาห

าร

โรงงานอาหาร   แผ่นภาพแสิดงติวัอยา่งโรงอาหาร

เราทุม่เทเพ้�อสิรา้งโรงงานอาหารที�มั �นคงและปลอดภยั! 

โรงงานอาหาร

▌หอ้งสิำาหรบัเติรยีมขนสิง่ (หอ้งเยน็) ▌ทางเดิน ▌บวัเชิั่งผ่นงั R

▌ประติผู่า้ใบความเรว็สูิง/เสิากันัชั่น▌หอ้งประกัอบอาหาร▌หอ้งทำาความสิะอาด

▌สิถานที�ขนสิง่สิินคา้

▌อโุมงคโ์หลดสิินคา้/ ประติเูล้�อนขึ� นเหน้อศรษี์ะ

กัารเรยีงบวัเชิั่งผ่นงั R 
ความสูง (มุม R)

▌ประติบูานเล้�อนติามแนวติรง

▌หอ้งดา้นหนา้ (ที�ลา้งม้อ) ▌ติูเ้ป่าลมสิะอาด

40(R40)/50(R48)/
100(R50)/120(R50)/
250(R50)

อลมิูเนียม

โรงงาน
อาห

าร   แ
ผ่
น

ภ
าพ

แ
สิ
ด

งติ
วัอยา่งโรงอาห

าร
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ขอ้กัำาหนดเฉพาะเบ้� องติน้ของผ่ลิติภณัฑ์์

วสัิดพุ้� นผิ่ว แผ่่นเหล็กัเคล้อบสีิ/แผ่่นเหล็กัเคล้อบสีิป้องกันั
แบคทีเรยี/แผ่่น SUS

วสัิดุ
แกันกัลาง โฟมโพลียูรเีทน1 ความหนา

ของประติู 42mm

รูปแบบ
วงกับ 4 ดา้น วงกับ 3 ดา้น วงกับ 4 ดา้น วงกับ 3 ดา้น

วงกับอลมิูเนียม วงกับเรซิน

ขนาดมาติรฐาน
(กัวา้งxยาว) 810x2,020 810x2,060 810x2,020 810x2,060

ขนาดสูิงสุิด
(กัวา้งxยาว) 1,200x3,000 1,200x3,000 1,200x2,500 1,200x2,500

ขนาดติำ �าสุิด
(กัวา้งxยาว) 520x820 520x860 520x820 520x860

*1 ไมร่วมป็ระตู้บานเล่�อนภายในต้ามแนวต้รงแบบ 05

▌รูป็แบบ:  วงกับ 3 ดา้น

▌ม่อจบั: ลกูับิดแบบกัดล็อกั

▌ติ้ดบานเกัล็ดและห้นา้ต่้าง

▌รูป็แบบ:  วงกับ 3 ดา้น

▌ม่อจบั: ม่อจบักัา้นโยกั

▌Cyliuder Lock ห้นา้ต่้างและ
  กัลอนล็อกั

▌รูป็แบบ:  วงกับ 4 ดา้น

▌ม่อจบั: ม่อจบัแบบกุัญี่แจห้ว่งพบั

▌รูป็แบบ:  วงกับ 4 ดา้น

▌ม่อจบั: ลกูับิดกัลม

▌Cylinder Lock, ห้นา้ต่้าง
  และกัลอนล็อกั

ลกูับิดแบบกัดล็อค

ม่อจบักัา้นโยกั

ม่อจบัแบบห้ว่งพบั

ลกูับิดกัลม

  ประติบูานพบัเดียว *วงกบหนา 40 มม.

*วงกบหนา 40 มม.  ประติบูานพบัคู่

รูปแบบ
วงกับ 4 ดา้น วงกับ 3 ดา้น วงกับ 4 ดา้น วงกับ 3 ดา้น

วงกับอลมิูเนียม วงกับเรซิน

ขนาดมาติรฐาน
(กัวา้งxยาว) 1,710x2,020 1,710x2,060 1,710x2,020 1,710x2,060

ขนาดสูิงสุิด
(กัวา้งxยาว) 2,400x3,000 2,400x3,000 2,400x2,500 2,400x2,500

ขนาดติำ �าสุิด
(กัวา้งxยาว) 720x820 720x860 720x820 720x860

ชุั่ดประติฟิูนดอร ์(ประติหูอ้งสิะอาด)

โรงงาน
อาห

าร   (ป
ระติ

หู
อ้งสิ

ะอาด
)

โรงงาน
อาห

าร   (ป
ระติ

หู
อ้งสิ

ะอาด
)

ติวัเล้อกั

ประติู
บานพบัเดียว

ประติบูานพบัคู่ ประติทูางเขา้
แผ่่นฉนวน
แบบถอดได้

ประติบูานเล้�อนปิดไดเ้อง ประติบูานเล้�อนอตัิโนมตัิิ
ประติบูานเล้�อน
ติามแนวติรง

วงกับ 
4 ดา้น

วงกับ 
3 ดา้น

วงกับ 
4 ดา้น

วงกับ 
3 ดา้น

วงกับ 
4 ดา้น

วงกับ 
4 ดา้น

วงกับ 
3 ดา้น

บานเล่�อน
เดียว

บานเล่�อนคู ่
(เล่�อนพรอ้มกันั*2)

บานเล่�อน
เดียว

บานเล่�อนคู่
พรอ้มกันั*3

บานเล่�อน
เดียว

ม้
อจบั

ป
ระติ

ู

ม้อจบั
Cremorne

●
*3

●
*3

ม้อจบักัา้นโยกั ●
*3

●
*3

●
*3

●
*3 ●

ลกูับิด
แบบกัดล็อค

● ● ● ● ●

ม้อจบั
แบบกุัญแจ

ห่วงพบั
● ● ● ● ●

ม้อจบั
แบบหมุนล็อค

● ● ● ● ● ● ●

ลกูับิดกัลม ● ● ● ● ●

ม้อจบัแบบดึง ● ●

Cylinder Lock ● ● ● ● ● ●

ห
น

า้ติ
า่ง

วงกับอลมิูเนียม ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
วงกับเรซินป้องกันัแบคทีเรยี ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

บานเกัล็ด ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*2. กัลไกัที�เปิ็ด/ปิ็ดป็ระตู้บานเล่�อน 2 บานพรอ้มกันั      *3. ติ้ดล็อกัไฟฟ้าได้

ช้ั่�อ
สิวิติชั่ไ์ม่ติอ้งสิมัผ่สัิ

(แบบเปลี�ยนลำาแสิง)
เซนเซอรม่์านแสิง

สิวิติชั่ไ์ม่ติอ้งสิมัผ่สัิ
(MAGIC SWITCH)

สิวิติชั่์

ช้ั่�อผู่ผ้่ลิติ HOTORON OPTEX BEA Japan

รุน่ PF-R5 OA-215V MAGIC SWITCH J

* ป็ระตู้บานพบัเดียววงกับ 4 ดา้น:  ทดสอบกับัป็ระตู้ที�มีม่อจบั cremorne และไมมี่ห้นา้ต่้าง

เหมาะสิำาหรบัใชั่เ้ป็นอปุกัรณต์ิกัแติง่ภายใน
เพ้�อใหค้นทำางานในสิภาพแวดลอ้มที�สิะอาด
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รูปแบบ
วงกับ 4 ดา้น

วงกับอลมิูเนียม วงกับเรซิน

ขนาดมาติรฐาน
(กัวา้งxยาว) 520x520

ขนาดสูิงสุิด
(กัวา้งxยาว) 1,120x920 910x920

ขนาดติำ �าสุิด
(กัวา้งxยาว)

370x320 (ม่อจบัม่อจบัแบบกุัญี่แจห้ว่งพบั)/ 
270x320 (ม่อจบัแบบห้มุนล็อกั)

370x320(ม่อจบัม่อจบัแบบกุัญี่แจห้ว่งพบั)/ 
270x320 (ม่อจบัแบบห้มุนล็อกั)

รูปแบบ เล้�อนบานเดียว

ขนาดมาติรฐาน
(กัวา้งxยาว) 900x2,100

ขนาดสูิงสุิด (กัวา้งxยาว) 1,500x3,000

ขนาดติำ �าสุิด (กัวา้งxยาว) 750×x1,000*

รูปแบบ เล้�อนบานเดียว

ขนาดมาติรฐาน
(กัวา้งxยาว)

900x2,100

ขนาดสูิงสุิด (กัวา้งxยาว) 1,500x3,000

ขนาดติำ �าสุิด (กัวา้งxยาว) 750x1,000

รูปแบบ เล้�อนบานเดียว

ขนาดมาติรฐาน
(กัวา้งxยาว)

900x2,100

ขนาดสูิงสุิด (กัวา้งxยาว) 1,200x2,400

ขนาดติำ �าสุิด (กัวา้งxยาว) 850x2,000

รูปแบบ
เล้�อนบานคู่พรอ้มกันั*1/

บานเล้�อนคู่

ขนาดมาติรฐาน
(กัวา้งxยาว) 1,800x2,100

ขนาดสูิงสุิด (กัวา้งxยาว) 3,000x3,000

ขนาดติำ �าสุิด (กัวา้งxยาว) 1,400x1,000*2

รูปแบบ เล้�อนคู่พรอ้มกันั

ขนาดมาติรฐาน
(กัวา้งxยาว)

1,800x2,100

ขนาดสูิงสุิด (กัวา้งxยาว) 3,000x3,000

ขนาดติำ �าสุิด (กัวา้งxยาว) 1,400x1,000

รูปแบบ วงกับอลมิูเนียม วงกับเรซิน

ขนาดมาติรฐาน
(กัวา้งxยาว) 520x520 240x240/390x390/540x540

ขนาดสูิงสุิด
(กัวา้งxยาว) 1,020x1,890 840x840

ขนาดติำ �าสุิด
(กัวา้งxยาว) 170x170 40x40

รูปแบบ
วงกับ 4 ดา้น วงกับ 3 ดา้น วงกับ 4 ดา้น วงกับ 3 ดา้น

วงกับอลมิูเนียม วงกับเรซิน

ขนาดมาติรฐาน 2 ชุั่ด
(กัวา้งxยาว) 1,710x2,420 1,710x2,460 1,710x2,420 1,710x2,460

ขนาดมาติรฐาน 3 ชุั่ด
(กัวา้งxยาว) 2,610x2,420 2,610x2,460 2,610x2,420 2,610x2,460

ขนาดมาติรฐาน 4 ชุั่ด
(กัวา้งxยาว) 3,510x2,420 3,510x2,460 3,510x2,420 3,510x2,460

ขนาดสูิงสุิด
(กัวา้งxยาว) 6,000x3,920 6,000x3,960 6,000x3,920 6,000x3,960

ขนาดติำ �าสุิด
(กัวา้งxยาว) 320x320 320x360 320x320 320x360

▌ทิศทางกัารเปิ็ด:  เปิ็ดออกั

▌ม่อจบั: ม่อจบัแบบห้มุนล็อกั

▌ม่อจบั: ม่อจบัแบบด้ง

▌เซนเซอร:์ เซนเซอรม์า่นแสง

ห้นา้ต่้างบานติ้ดต้ายบานเดียว/ห้นา้ต่้างบานติ้ดต้าย 2 ชุ้ด

▌วสัดุวงกับ:  วงกับอลมิูเนียม

แผ่่นฉนวนแบบถูอดได ้3 ชุ้ด

▌รูป็แบบ: วงกับ 4 ทาง

▌ม่อจบั:  ม่อจบัแบบห้มุนล็อกั

▌ทิศทางกัารเปิ็ด:  เปิ็ดเขึ้า้

▌ม่อจบั: ม่อจบัแบบห้มุนล็อกั

  ประติ ูMaintenance   ประติบูานเล้�อนปิดเองสิำาหรบัภายใน – รูปแบบ 14

  ประติบูานเล้�อนอตัิโนมตัิสิิ ำาหรบัภายใน – รูปแบบ 14

  ประติบูานเล้�อนแนวติรงสิำาหรบัภายใน – รูปแบบ 05  บานหนา้ติา่งติดิแบบถาวรสิำาหรบัภายใน – รูปแบบ 16

  แผ่่นฉนวนแบบถอดได้

ม่อจบัแบบ
ด้งสเต้นเลสสตี้ล

* 1 กัลไกัที�เปิ็ด/ปิ็ดป็ระตู้บานเล่�อนสองบานพรอ้มกันั 
* 2 ห้ากัความกัวา้งไมเ่กิัน 2,000 มม. อตั้ราส่วนระห้วา่งความกัวา้งและความสูง
   ต้อ้งไมเ่กิัน 1:1.5

*ห้ากัความกัวา้งไมเ่กิัน 1,000 มม. อตั้ราส่วนระห้วา่งความกัวา้งและความสูง
จะต้อ้งไมเ่กิัน 1:3

ชุั่ดประติฟิูนดอร ์(ประติหูอ้งสิะอาด)

โรงงาน
อาห

าร   (ป
ระติ

หู
อ้งสิ

ะอาด
)

โรงงาน
อาห

าร   (ป
ระติ

หู
อ้งสิ

ะอาด
)

อตั้ราส่วนระห้วา่งแนวต้ั�งและแนวนอนขึ้องกัารเล่�อนบานเดียวและกัารเล่�อนคู่
พรอ้มกันั/บานเล่�อนคู ่ค่อ W:H = 1:3 และ W:H = 1:1.5 ต้ามลำาดบั

*วงกบหนา 40 มม.

*วงกบหนา 40 มม.
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ติวัอยา่ง   คลงัสิินคา้

ติอบสินองความติอ้งกัารของคลงักัระจายสิินคา้อยา่งเหมาะสิม
ซึ�งเป็นกุัญแจสิำาคญัสูิห่่วงโซ่ความเยน็
ดว้ยกัารใช้ว้สัดุแกันกัลางที�มีป็ระสิทธิิภาพดา้นความเป็็นฉนวนสูง เราจง้ขึ้อเเสนอแผ่่นฉนวนที�มีความห้นาเห้มาะสมที�สุดสำาห้รบัอุณห้ภูมิ
ที�กัำาห้นดไว ้ ความจุภายในสามารถูใช้ป้็ระโยช้น์ไดสู้งสุด ยิ�งไป็กัวา่นั�นเรายงัจดัให้มี้พ่� นที�ที�เห้มาะสมที�สุดสำาห้รบัคลงักัระจายสินคา้
ดว้ยความเชี้�ยวช้าญี่ดา้นกัารออกัแบบที�เป็็นเลิศดา้นกัารป็รบัแต่้งต้ามความต้อ้งกัารและความเชี้�ยวช้าญี่ดา้นกัารกั่อสรา้งที�เช่้�อถู่อได ้
โดยดูไดจ้ากัผ่ลงานมากัมายที�ผ่่านมา ซ้�งรวมไป็ถู้งกัารรองรบัดว้ยเพดานป้็องกันัแผ่่นดินไห้ว

ติ
วัอยา่ง   ค

ลงัสิ
น

ค
า้

ติ
วัอยา่ง   ค

ลงัสิ
น

ค
า้
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ติวัอยา่ง   คลงัสิินคา้ ติวัอยา่งหอ้งเยน็   ขนาดกัลาง/เล็กั

ติ
วัอยา่งห

อ้งเยน็
   ขน

าด
กัลาง/เล็กั

ติ
วัอยา่ง   ค

ลงัสิ
น

ค
า้

กั ำาหนดพ้� นที�อณุหภมิูติ ำ �าที�เหมาะสิมที�สุิดไดต้ิามพ้� นที�และกัารใชั่ง้าน

มั �นใจไดว้า่ภายในห้อ้งจะสามารถูบรรจุขึ้องไดอ้ยา่งมีป็ระสิทธิิภาพแมใ้นพ่� นที�จำากัดั เน่�องจากัมีแผ่่นฉนวนและต้วัเล่อกัสำาห้รบัติ้ดต้ั�ง
ที�ห้ลากัห้ลายแลว้ ท่านสามารถูเล่อกัรูป็แบบที�ต้รงกับัอุณห้ภูมิและสภาพกัารใช้ง้านไดต้้ามที�ต้อ้งกัาร
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ติวัอยา่ง   โรงงานอาหาร

5 6

7

41 ที�ลา้งม้อ 2 ทางเดิน

3 ที�ประกัอบอาหาร

หอ้งเก็ับวตัิถุดิบ หอ้งเก็ับผ่ลิติภณัฑ์์

ช่ั่องเปิด หอ้งสิว่นหนา้สิำาหรบักัารขนสิง่สิินคา้

สิถานที�ขนสิง่สิินคา้

ติ
วัอยา่ง   โรงงาน

อาห
าร

ติ
วัอยา่ง   โรงงาน

อาห
าร
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ขอ้มูลทางเทคนิค   ประสิิทธิิภาพพ้� นฐานของแผ่่นฉนวน

ประสิิทธิิภาพของแผ่่นฉนวน

กัำาลงัรบัแรงอดัเฉพาะที�ของแผ่่นฉนวน1

ความโก่ังของแผ่่นฉนวนที�เกิัดจากัแรงกัระทำา2

แบบในกัารติดิติั�งแผ่่นฉนวน3

ลกััษ์ณะกัารควบแน่นของแผ่่นฉนวน6

ประสิิทธิิภาพของแผ่่นฉนวนกันัเสีิยง7

การรับแรงอัดที่เสมอกันเป็น N/ม2 
(กก.แรง/ม2)

30

20

10

980
(100)

1,960
(200)

0

การรับแรงอัดที่เสมอกันเป็น N/ม2 
(กก.แรง/ม2)

30

20

10

980
(100)

1,960
(200)

0

รูปแบบ: แผ่นฉนวนแบบเรียบ
วัสดุพื้นผิว: แผ่นอลูมิเนียม
เคลือบสี

รูปแบบ: แผ่นฉนวนแบบเรียบ
วัสดุพื้นผิว: แผ่นอลูมิเนียม
เคลือบสี

ความหนา
ของแผ่นฉนวน

42
75

100
125

* ℓ = 3,000มม.
1 (กก.แรง)   9.8 (N)

กา
รบ

ิด
งอ

 (
ม

ม
.)

กา
รบ

ิด
งอ

 (
ม

ม
.)

P[N/ซม.2(กก.แรง/ซม.2)]

ω=P x bN/มม. (กก.แรง/มม.)

bmm

δmax
ℓ(มม.)

300

200

100

0
3 5 10

เส้นผ่านศูนย์กลางของแรงกระทำ (dФ)

รูปแบบ: แผ่นฉนวนแบบเรียบ
วัสดุพื้นผิว: แผ่นเหล็กเคลือบสี

ขีด
จำ

กัด
ขอ

งแ
รง

กร
ะท

ำ 
(ก

ก.
)

ยึดแผ่นฉนวน
ให้แน่น
แนว Support

ยึดแผ่นฉนวน
ให้แน่น
แนว Support

ไม่ต้องยึด
แผ่นฉนวน
แนว Support

ยึดแผ่นฉนวน
ให้แน่น
แนว Support

ยึดแผ่นฉนวน
ให้แน่น
แนว Support

100

90

80

70

0 10 20 30

風速０.２m/S
外気温度３０３K（３０℃）

40 50 60 70 8060

ความแตกต่างของอุณหภูมิ (oC)

150มม.

125มม.

100มม.

75มม.

42มม.

ความเร็วลม 0.2 เมตร/วินาที
อุณหกูมิอากาศภายนอก 
303 K (30°C)

จุด
น

้ำค
้าง

ขอ
งอ

าก
าศ

ช
ื้น

กัราฟนี� แสดงให้เ้ห็้นวา่แผ่่นฉนวนสามารถูต้า้นทานกัารผิ่ดรูป็เฉพาะที�
บนพ่� นผิ่วขึ้องแผ่่นฉนวนที�เกิัดจากัแรงที�กัระทำาเป็็นจุดห้ร่อแรงที�คลา้ย
กันันี� ไดม้ากัเท่าใด แผ่นภูมินี� จ้งแสดงให้เ้ห็้นวา่ขีึ้ดจำากัดัในกัารรบัแรง
กัระทำาจะเป็ลี�ยนแป็ลงไป็ต้ามเสน้ผ่่านศนูยก์ัลางขึ้องแรงกัระทำา

ขึ้า้งล่างนี� แสดงถู้งความโกั่งที�เกิัดจากัแรงกัระทำาขึ้องแผ่่นฉนวนที�วาง
ทิ� งไว ้

   กัรณีที�ต้อ้งมี Support เสริมความแข็ึ้งแรงสำาห้รบัผ่นังในอาคาร ซ้�ง
ไมไ่ดร้บัแรงดนัลมพิจารณาจากัแนวโน้มที�จะเกิัดกัารผิ่ดรูป็จากัความ
รอ้นและความสูงผ่นังเกิันระดบัที�กัำาห้นด
(อา้งอิงเกัณฑ์ม์าต้รฐานต้ามต้ารางต่้อไป็)

   ห้ากัใช้ห้้อ้งเยน็ในที�อบั รอ้น และช่้� น อาจเกิัดกัารควบแน่นบนพ่� นผิ่วแผ่่น
    ฉนวน เพ่�อป้็องกันัไม่ให้เ้กิัดกัารควบแน่นควรต้ั�งห้อ้งเย็นไวใ้นที�เย็นซ้�ง
    อากัาศถู่ายเทสะดวกั

   ในห้อ้งที�มีเคร่�องป็รับอากัาศจะมีความช่้� นป็ระมาณ 50 ถู้ง 60% ซ้�งใน
    ครวัห้ร่อนอกัอาคารอาจมีความช่้� นสูง 80 ถู้ง 95%

   ห้ยดนำ�าจากัความช่้� นจะข้ึ้� นอยูก่ับัสภาพสถูานที� โดยไดร้บัอิทธิิพลอยา่งมากั
    จากัความเร็วลมนอกัห้อ้งเยน็ ยิ�งความเร็วลมสูง ความช่้� นก็ัจะยิ�งสูงข้ึ้� น

แรงกัระทำาที�มีเสน้ผ่่านศนูยก์ัลาง 3 ซม. 5 ซม. และ 10 ซม. จะใช้ว้ดัคา่ขีึ้ดจำากัดั
ขึ้องแรงกัระทำา (ระยะสั�น) ที�ทำาให้พ่้� นผิ่วแผ่่นฉนวนบุบ

• เกัณฑ์ที์�แสดงในต้ารางขึ้า้งต้น้ควรใช้เ้ป็็นแนวทางเท่านั�น เน่�องจากัไมจ่ำาเป็็นต้อ้งพิจารณาขึ้อ้เท็จจริงวา่แผ่่น
ฉนวนรูป็แบบต่้างกันัจะแสดงระดบักัารผิ่ดรูป็จากัความรอ้นที�ต่้างกันั ในขึ้ั�นต้อนกัารออกัแบบจ้งจำาเป็็นต้อ้ง
มีกัารคำานวณโครงสรา้งทุกัครั�ง 

•เกัณฑ์ข์ึ้า้งต้น้จะต้อ้งเป็็นไป็ต้ามขึ้อ้กัำาห้นดต่้อไป็นี�   
    1. ติ้ดต้ั�งแผ่่นฉนวนภายในอาคาร (ไมต่้อ้งรบัแรงกัระทำาใดๆ เช้น่ แรงดนัลม) 
    2. แมจ้ะเป็็นห้อ้งเยน็ RH จะต้อ้งมีกัารคำานวณเพ่�อกัำาห้นดแผ่่นป็รบัลมระบายความดนัที�จำาเป็็นและทำากัารติ้ดต้ั�ง
     3. ถูา้มีกัารพงัทลายจากัแรงกัระทำาต้ามที�กัำาห้นดไวใ้นพระราช้บญัี่ญี่ติั้คลงัสินคา้และขึ้อ้บงัคบัอ่�นๆ เกิัดข้ึ้� น 
      ต้วัอยา่งเช้น่ วางสินคา้บนช้ั�นวาง ดงันั�นจ้งจะไมต่้กัลงบนแผ่่นฉนวน
    4. ไมร่วมแผ่่นฉนวนที�ใช้อ้ลมิูเนียมเป็็นวสัดุพ่� นผิ่ว 
    5. ยด้ดา้นล่างขึ้องแผ่่นฉนวนต้ามกัารป็พู่� นห้ร่อมุมพ่� น (ไมร่วมฐานพ่� น) 
    6. กัรณีพิเศษั เช้น่ เกัลียวห้มุนเร็ว/แช้แ่ข็ึ้งควรพิจารณาแยกัต่้างห้ากั 
    7. ในระห้วา่งกัารติ้ดต้ั�งควรใช้ค้วามระมดัระวงัมากัข้ึ้� นเพ่�อความป็ลอดภยั เช้น่ กัารยด้แผ่่นฉนวนไวช้้ั �วคราว

• คา่นี� แสดงถู้งกัารวดัป็ระสิทธิิภาพความช่้� นที�ความเร็วลม 0.2เมต้ร/วนิาที (เก่ัอบไรอ้ากัาศ) แบบแผ่่นต่้อแผ่่น 
สภาวะนี� สมัพนัธิก์ับักัรณีที�ต้ั�งห้อ้งเยน็ไวใ้กัลก้ับัผ่นัง ซ้�งความแต้กัต่้างขึ้องอุณห้ภูมิจะแสดงถู้งความแต้กัต่้าง
ระห้วา่งอุณห้ภูมิอากัาศภายนอกักับัอุณห้ภูมิภายในห้อ้งเยน็ 

• คา่ป็ระสิทธิิภาพทั�งห้มดจะวดัที�รอยต่้อ (รอยต่้อระห้วา่งเพดานกับัผ่นังและรอยต่้อระห้วา่งพ่� นกับัผ่นัง) ซ้�งเม่�อ
ใกัลพ่้� นจะเก่ัอบไมมี่อากัาศ 

ประเภท ความสูิงของแผ่่นฉนวน (H) ความโก่ัง (δ) จ ำานวนแถบหนุน (ชั่ั�น)

(a) H≤5,000 (42 มม.) 
6,000 (75 มม. ห้ร่อสูงกัวา่)

δ ≤ 30 ไมต่้อ้งมี

(b) 42 มม.: 5,000 < H 
75 มม. ห้ร่อสูงกัวา่: 6,000*

δ ≤ 30 1

(c) 30 < δ ≤ 40 1

(d) 40 < δ ≤ 60 2

(e) 60 < δ

2
ส่วนบน: ต้อ้งยด้แนว Support กับั
แผ่่นผ่นัง 
ส่วนล่าง: แคติ่้ดแนว Supportเท่านั�น 
ไมจ่ำาเป็็นต้อ้งยด้กับัแผ่่นผ่นัง (แถูบ
ห้นุนดา้นห้ลงั)

＋

＋

384D
5ωℓ4

48D
Pℓ3

4U
Pℓ

8(1-μ2)
Ebf(h+c)2

2c
Gbn(h+c)

8U
ωℓ2

 δmax = ความโก่งสูงสุด (ซม.) 
 ω = แรงกระทำต่อความยาวต่อหน่วย (กก.แรง/ซม.) 

 ℓ  = ระยะห่างระหว่างจุดรับน้ำหนัก (ซม.) 

 D = ความแข็งเชิงดัด (กก.แรง·ซม
2
)

  =

 U = ความคงตัวของแรงเฉือน (กก.แรง)

  =

P  = แรงที่กระทำเป็นจุด (กก.แรง)
f    = ความหนาของวัสดุพื้นผิว (ซม.) 

h   = ความหนาของแผ่นฉนวน (ซม.)  
c   = ความหนาของวัสดุแกนกลาง (ซม.) 
     = อัตราส่วนปัวซอง
       Aℓ = 0.33
       Fe = 0.28

G  = ความคงตัวของแรงเฉือนของวัสดุแกนกลาง (40 กก.แรง/ซม
2
)

 E = ค่ายังโมดูลัสของวัสดุพื้นผิว (กก.แรง/ซม
2
) 

     Aℓ = 7.0 x 105

     Fe = 2.1 x 106

   = (1 -  2)

 b = ความกว้างของแผ่นฉนวน (ซม.)

δmax ＝（ ）

สำหรับแรงกระทำที่เท่ากัน

สำหรับแรงที่กระทำเป็นจุด:

รูปแบบ: แผ่นฉนวนแบบเรียบ : δmax = 
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   ควรใช้ค้า่อุณห้ภูมิป็ฏิิบติั้งานเป็็นขึ้อ้มลูอา้งอิงเท่านั�น ความห้นาขึ้องแผ่่นฉนวนที�คุม้คา่ที�สุดจะข้ึ้� นอยูก่ับั
    ขึ้นาด กัารใช้ง้านต้ามวตั้ถุูป็ระสงค ์และ/ห้ร่อภูมิภาค

   คา่กัารนำาความรอ้น W/m·K (Kcal/m·h·°C): โฟมโพลียรีูเทนช้นิดแข็ึ้ง = 0.021 (0.018) 
    โฟมโพลีสไต้รีน = 0.028 (0.024)

• U = กัารนำาความรอ้นขึ้องวสัดุฉนวน W/m·K (Kcal/m·h·°C)/ความห้นาขึ้องวสัดุฉนวน (m) 
•K สำาห้รบัช้ว่งอุณห้ภูมิป็ฏิิบติั้งานไมร่วมคา่ห้ลงัจุดทศนิยม

กัารนำาความรอ้นและความหนาแน่นของวสัิด ุ(กัรมั/ซม3)5

• คา่กัารนำาความรอ้นขึ้า้งต้น้เป็็นคา่อา้งอิงต้ามมาต้รฐาน JIS คา่กัารนำาความรอ้นขึ้องผ่ลิต้ภณัฑ์จ์ะคำานวณ
ต้ามโฟมโพลียรีูเทนช้นิดแข็ึ้ง = 0.021 W/m·K (0.018 Kcal/m·h·°C)

ความหนาของแผ่่นฉนวน
ความหนา

ของแผ่่นฉนวน
ความหนา

ของแผ่่นฉนวน

แผ่่นฉนวนกันัความรอ้นทำาจากัโฟมยรีูเทนแข็ึ้ง
รูป็แบบ 2 
ป็ระเภท 2

0.024 
ห้ร่อนอ้ยกัวา่

0.025 
ห้ร่อมากักัวา่

แผ่่นกันัความรอ้นสไต้โรโฟม 
(เม็ดโฟมโพลีสไต้รีนแบบ A)

ป็ระเภท 1
0.036 

ห้ร่อนอ้ยกัวา่
0.03 

ห้ร่อมากักัวา่

แผ่่นกันัความรอ้นทำาจากัโฟมโพลีสไต้รีนอดั รูป็แบบ 2
0.034 

ห้ร่อนอ้ยกัวา่
0.025 

ห้ร่อมากักัวา่

แผ่่นกันัความรอ้นทำาจากัใยแกัว้ 24K
0.049 

ห้ร่อนอ้ยกัวา่ 0.022 ถู้ง 0.026

แผ่่นกันัความรอ้นทำาจากัใยหิ้น ป็ระเภท 1
0.044 

ห้ร่อนอ้ยกัวา่ 0.04 ถู้ง 0.1

แผ่่นคอนกัรีต้มวลเบาอบฆ่า่เช่้� อ (ALC) 0.17 0.5 ถู้ง 0.7

เสียงรบกัวนจากัพดัลมทำาความเยน็จะดงัที�ความถีู�ระห้วา่ง 250 และ 2,000 เฮิรต้ซ์
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0
0 125 250 500 1,000 2,000 4,000

ความถี่ (เฮิรตซ์)

ค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียง

รูปแบบ:  แผ่นฉนวนแบบเรียบ (42 มม.) 
วัสดุพื้นผิว: แผ่นอลูมิเนียมเคลือบสี

รูปแบบ:  แผ่นฉนวนแบบเรียบ (42 มม.) 
วัสดุพื้นผิว: แผ่นเหล็กเคลือบสี
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ประสิิทธิิภาพของแผ่่นฉนวนกันัความรอ้น4
เม่�อใช้โ้ฟมโพลียรีูเทนช้นิดแข็ึ้งเป็็นวสัดุแกันกัลาง ผ่ลิต้ภณัฑ์แ์ผ่่นฉนวนขึ้อง
เราจง้บางและมีนำ�าห้นักัเบาโดยมีป็ระสิทธิิภาพความเป็็นฉนวนกันัความรอ้น
ในระดบัสูง แผ่่นฉนวนขึ้องเรามีความห้นาต่้างกันั 6 แบบต้ามเขึ้ต้อุณห้ภูมิ

ความหนา
ของ

แผ่่นฉนวน

ค่า U
W/m2∙k 

(Kcal/m2∙h∙°C)

อณุหภมิู
ในกัารปฏิิบตัิงิาน

ที�แนะนำา

ความหนาเม้�อเป็นวัสิดุฉนวนใชั่โ้ฟม
โพลีสิไติรนีเป็นอีกัทางเล้อกัหนึ�ง

42มม. 0.50 (0.43) 268 K (-5°C) ห้ร่อสูงกัวา่ 70มม.

75มม. 0.28 (0.24) 253 K (-20°C) ห้ร่อสูงกัวา่ 123มม.

100มม. 0.21 (0.18) 238 K (-35°C) ห้ร่อสูงกัวา่ 178มม.

125มม. 0.17 (0.15) 228 K (-45°C) ห้ร่อสูงกัวา่ 213มม.

150มม. 0.14 (0.12) 218 K (-55°C) ห้ร่อสูงกัวา่ 267มม.

200มม. 0.11 (0.09) 213 K (-60°C) ห้ร่อสูงกัวา่ 356มม.
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400 
(600) 
กก.แรง/

ม3 

700 
(1000) 
กก.แรง/

ม3 

แบบมาตรฐาน

แบบรับน้ำหนักมาก

แบบรับน้ำหนักมากโดยใช้เหล็กแผ่นลาย

A แบบฝังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

แบบฝังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตสำหรับการรับน้ำหนักมาก

แบบฝังเหล็กและอลูมิเนียมแผ่นลาย

การรับน้ำหนักที่ปลอดภัยในระยะยาว 
(กก.แรง/ม2) 
การรับน้ำหนักสูงสุดในระยะสั้น 
(กก.แรง/ม2)

น้ำหนักสูงสุดที่คนงานหนึ่งคนสามารถถือได้ 
(กก.แรง)

น้ำหนักสูงสุดที่สามารถเข้าไปได้โดยใช้รถเข็น 
(กก.แรง)

หากใช้รถเข็นให้ใช้ประตูบานเลื่อนและจัดเตรียมทาง
ลาดหรือตั้งห้องเย็นทั้งหมดตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

●แบบมาตรฐานจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้เสมอ ●แบบนี้จะใช้แผ่นฉนวนที่ฝังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตและแท่นติดตั้งมาตรฐาน

●แบบน้ีจะใช้แผ่นฉนวนท่ีฝังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตและแท่นติดต้ังสำหรับการรับน้ำหนักมาก●แบบนี้จะใช้แท่นติดตั้งที่รับน้ำหนักได้มาก และยังใช้ตะแกรงที่รับน้ำหนักได้มากอีกด้วย

●รูปแบบนี้จะใช้เหล็กแผ่นลายและแท่นติดตั้งสำหรับ
  การรับน้ำหนักมาก

●แบบน้ีจะใช้อลูมิเนียมแผ่นลายและแท่นติดต้ังมาตรฐาน

ตะแกรงแบบมาตรฐาน

แผ่นพื้น

แท่นติดตั้ง
ตามมาตรฐาน แท่นติดตั้งมาตรฐาน

ตะแกรงไม้สำหรับ
การรับน้ำหนักมาก

แผ่นพื้น

แท่นติดตั้งสำหรับ
การรับน้ำหนักมาก

อลูมิเนียมแผ่นลาย

วิธีอ่านข้อบ่งชี้

400 
(600) 
กก.แรง/

ม3 

400 
(600) 
กก.แรง/

ม3 

40
กก.แรง

55
กก.แรง

100
กก.แรง

80
กก.แรง

700 
(1000) 
กก.แรง/

ม3 

40
กก.แรง

55
กก.แรง

80
กก.แรง

หากใช้รถเข็นให้ใช้ประตูบานเลื่อนและจัดเตรียมทางลาดหากใช้รถเข็นให้ใช้ประตูบานเลื่อนและจัดเตรียมทางลาด

500 
(800) 
กก.แรง/

ม3 

100
กก.แรง

แท่นติดตั้งสำหรับ
การรับน้ำหนักมาก

55
กก.แรง

หากใช้รถเข็นให้ใช้ประตูบานเลื่อนและจัดเตรียมทางลาดหากใช้รถเข็นให้ใช้ประตูบานเลื่อนและจัดเตรียมทางลาด

1000 
(1400) 
กก.แรง/

ม3 

100
กก.แรง

700 
(1000) 
กก.แรง/

ม3 

55
กก.แรง

หากใช้รถเข็นให้ใช้ประตูบานเลื่อนและจัด
เตรียมทางลาด
หากใช้รถเข็นให้ใช้ประตูบานเลื่อนและจัด
เตรียมทางลาด

1000 
(1400) 
กก.แรง/

ม3 

200
กก.แรง

เหล็กแผ่นลาย

แท่นติดตั้งสำหรับ
การรับน้ำหนักมาก

400 
(600) 
กก.แรง/

ม3 

55
กก.แรง

500 
(800) 
กก.แรง/

ม3 

150
กก.แรง

* ทุกรูปแบบยกเว้นแบบมาตรฐานที่แสดงไว้ใน A จะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลนี้จัดเตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างด้วยแผ่นฉนวน โดยความหนาของแผ่นฉนวนจะเป็นแบบทั่วไป

หากใช้รถเข็นให้ใช้ประตูบานเลื่อนและ
จัดเตรียมทางลาดหรือตั้งห้องเย็นทั้งหมดตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
หากใช้รถเข็นให้ใช้ประตูบานเลื่อนและ
จัดเตรียมทางลาดหรือตั้งห้องเย็นทั้งหมดตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

แผ่นฉนวนฝังแผ่น
อลูมิเนียมคอมโพสิต

แผ่นฉนวนฝังแผ่น
อลูมิเนียมคอมโพสิต

ลักษณะบนพื้นผิวแผ่นฉนวน เกี่ยวกับการควบแน่น ห้องเย็น/ห้องแช่แข็งสำเร็จรูปอาจมีการควบแน่นโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

การตรวจสอบเพดาน
ท่านสามารถเดินบนเพดานเพื่อตรวจสอบได้ ส่วนที่เดินบ่อยควรมีการดูแลซ่อมแซมต่างหาก 
นอกจากนี้ ต้องแน่ใจว่าไม่มีแรงที่กระทำเป็นจุด โดยห้ามใช้เพดานเป็นโครงนั่งร้านในระหว่าง
การก่อสร้าง

การรับน้ำหนักของพื้นและข้อกำหนดเฉพาะ (ตัวอย่าง)

ลักษณะที่ปรากฏบนพื้นผิวแผ่นฉนวนอาจเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าโพรงอากาศถึงแม้ว่าวัสดุแกนกลางจะมีช่องว่าง
ขนาดเล็ก แต่ก็แทบไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อน เนื่องจากโพรงอากาศจะอยู่ที่พื้นผิวของแผ่นฉนวน 
นอกจากนี้ความหยาบจะไม่ส่งผลเสียต่อความแข็งแรงหรือความทนไฟของแผ่นฉนวน

แผ่นฉนวนของเรามีประสิทธิภาพด้านการกันความร้อนคงที่ อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิและความชื้นภายนอกห้องเย็น
สูง ในสภาพแวดล้อมที่อับ หรือในสภาพแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากอากาศภายนอก แผ่นฉนวนอาจมีการควบแน่น ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีทำให้เกิดหยดน้ำบนพ้ืนผิวแผ่นฉนวน เพ่ือป้องกันการควบแน่นอย่างมีประสิทธิผล ควรจัดให้สถานท่ีมีการระบายอากาศ
ท่ีดีและมีฉนวนป้องกันอย่างเหมาะสม
ในช่วงที่มีความชื้นสูง เช่น โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูร้อนอาจเกิดการควบแน่น ในกรณีที่ต้องมีการป้องกันการควบแน่นเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหา จะต้องใช้มาตรการต่อไปนี้ล่วงหน้าโพรงอากาศ คือ ช่องว่างขนาดเล็กในวัสดุแกนกลางภายในแผ่น

ฉนวน
วัสดุแกนกลางจะขยายใหญ่ขึ้นด้านในแผ่นฉนวนและกักอากาศ
ไว้ในระหว่างกระบวนการฉีดทำให้เกิดโพรงอากาศ

หากพื้นผิวดูยุบลง: 
(เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิห้องต่ำ)

อากาศภายในโพรงมีปริมาณลดลงจึงดึงวัสดุพื้นผิวลง

หากพื้นผิวดูบวมขึ้น: (เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิห้องสูง)

อากาศภายในโพรงขยายตัวจึงดันวัสดุพื้นผิวขึ้น

วัสดุแกนกลางใหญ่ข้ึนจึงกักอากาศไว้   

→ เกิดโพรงอากาศ

โพรงอากาศคืออะไร? ทำไมจึงเกิดโพรงอากาศ?

* ลักษณะของพื้นผิวจะขึ้นอยู่กับแสงหรือมุมที่มองเห็น

โพรงอากาศ

เมื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าไปด้วยตนเอง: เมื่อนำสินค้าเข้าไปโดยใช้รถเข็น:

ข้อควรระวัง
เมื่อเดินบนเพดาน

เดินเบาๆ เต็มฝ่าเท้าโดยไม่ให้
ส้นรองเท้ากระแทกเพดาน

ข้อควรระวังเกี่ยว
กับน้ำหนักบรรทุกจร

ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถ
อยู่บนแผ่นฉนวนได้ โดยต้องระวังน้ำหนัก
ของวัตถุที่จะวางบนเพดาน

กระแทก

ส่วนที่

ตัดออก

D

E

F

B

C

ควรเรียงคอนกรีตถมให้
สูงเพื่อป้องกันน้ำเข้าจาก
ภายนอก

อย่าใหก้ระแทกเพดาน

แรงกระแทกอาจทำให้วัสดุพื้นผิวหลุด

ไม่เกิน 100 กก.ต่อแผ่น 
(ปล่อยทิ้งไว้)

วัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก.
อาจทำให้แผ่นเพดานเสียหาย

หนักเกิน 
100 กก.

●ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหล็ก
แผ่นลายยึดติดกับแผ่นพื้น ท่าน
สามารถยึดแผ่นเหล็กให้แน่นได้
โดยใช้หมุดย้ำหรือซิลิโคน หาก
ใช้น้ำ ผลิตภัณฑ์จะใช้แผ่นลาย
อลูมิเนียมหรือสแตนเลสสตีล

●ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อลูมิเนียมแผ่นลายยึดกับแผ่นพื้น 
ท่านสามารถยึดแผ่นฉนวนได้โดย
ใช้หมุดย้ำหรือซิลิโคน หากใช้น้ำ 
ต้องใช้ซิลิโคน

เพ้�อกัารใชั่ง้านผ่ลิติภณัฑ์อ์ยา่งปลอดภยั

พัดลมดูดอากาศเข้า
พัดลมเป่าอากาศออก

ฉนวน (เช่น เม็ด Eps)

พ่นยูรีเทน
พัดลม
ระบายอากาศ

ฉนวน 
เม็ด Eps

1

ประติู

และผ่นงั

3
พ้� น

4

สิภาพ
แวดลอ้ม

2

การระบายน้ำ

เพ้
�อกัารใชั่

ง้าน
ผ่
ลิ
ติ

ภ
ณั

ฑ์
อ์ยา่งป

ลอด
ภ

ยั

เพ้
�อกัารใชั่

ง้าน
ผ่
ลิ
ติ

ภ
ณั

ฑ์
อ์ยา่งป

ลอด
ภ

ยั

• ติดิติั�งพดัลมระบายอากัาศเพ้�อกัารระบายอากัาศที�เหมาะสิม 
• หุน้ฉนวนคานเสิรมิแรง 
• พน่ยูรเีทนที�สิว่นรอยติอ่ระหว่างหอ้งแช่ั่แข็งกับัหอ้งเยน็

• ติดิติั�ง Heater ที�ประติแูติล่ะบาน
• ติดิม่านกันัอณุหภมิู  
• ออกัแบบโครงสิรา้งเพ้�อไม่ใหอ้ากัาศจากัเคร้�องปรบัอากัาศเป่า
  ติรงไปที�ประติ ู
• จดัใหมี้กัารระบายนำ�าโดยรอบโครงสิรา้ง

• ระบายอากัาศพ้� นที�ใติพ้้� นอยา่งเหมาะสิม
• ใสิโ่ฟมยูรเีขา้ไปใติพ้้� น

• เพ้�อป้องกันักัารกัลั �นติวัเป็นหยดนำ�าที�รอยติอ่แผ่่นฉนวน: 
  ติดิติั�งเคร้�องปรบัอากัาศในสิถานที�เพ้�อใหร้ะบายอากัาศไดดี้
• เพ้�อป้องกันักัารควบแน่นใกัลผ้่นงัเดิม: 
  ใสิฉ่นวนระหว่างหอ้งเยน็กับัผ่นงั
• เพ้�อป้องกันักัารควบแน่นบนเพดานชั่ั�นลา่งสิำาหรบัโครงสิรา้ง
  แบบหลายชั่ั�น: 
  ติดิติั�งฉนวนที�หนาขึ� นบนพ้� นที�มีกัารติั�งหอ้งแช่ั่แข็ง/หอ้งเยน็ 
  พน่ยูรเีทนที�เพดานชั่ั�นลา่ง 
  ติิดติั�งพดัลมเพ้�อใหร้ะบายอากัาศไดดี้

การไหล
ของอากาศ

แผ่นพื้น

ใส่โฟมยูรีเทน


