
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ความปลอดภัยทั่วไป 

  ค าเตือน! การติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้งหรือการใชง้านท่ีไม่เหมาะสมอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และผูใ้ชง้าน 

• ผลิตภณัฑน้ี์ถูกออกแบบมาส าหรบัการใชง้านตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือ 

• บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ส าหรับผลกระทบท่ีเกิดจากการใชง้านผลิตภณัฑท่ี์ไม่ถูกตอ้ง หรือนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นคู่มือ 

• หา้มติดตั้งผลิตภณัฑใ์กลว้ตัถุไวไฟ 

• ตดัการเช่ือมต่อก าลงัไฟก่อนการติดตั้ง 

• ติดตั้ง omnipolar หรือ magnetothermal ใหเ้หมาะสมกบัก าลงัไฟหลกัและควรติดตั้งใหห่้างจากมอเตอร์ฯ มากกวา่หรือเท่ากบั 3,5 เมตร 

• ก่อนท าการเช่ือมต่อกบัแหลง่จ่ายไฟ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สวิตชไ์ดม้าตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด (0.03A) 

• ตรวจสอบวา่ไดด้ าเนินการต่อสายดินอยา่งถกูตอ้งและตอ้งเช่ือมต่อกบัส่วนท่ีเป็นโลหะและส่วนประกอบทั้งหมดของระบบ 

• ควรเกบ็รักษาอุปกรณ์ในท่ีท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกกดทบัรวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง 

• ควรติดตั้งอปุกรณ์ส่องสวา่งหรือสญัญาณเตือน (ไฟกระพริบ) อยา่งนอ้ยหน่ึงตวั ในต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดั 

• บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ส าหรับความปลอดภยัและการด าเนินงานท่ีเกิดจากการใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ใช่ของบริษทั 

• ใชอ้ะไหล่แทส้ าหรับการบ ารุงรักษาหรือด าเนินการซ่อมแซมเท่านั้น 

• ไม่ควรซ่อมแซมหรือแกไ้ขช้ินส่วนอปุกรณ์ดว้ยตวัเอง เวน้แต่ไดร้ับอนุญาตอยา่งชดัเจนจากทางบริษทั 

• ในกรณีฉุกเฉิน แนะน าใหผู้ใ้ชผ้ลิตภณัฑห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมและใชง้าน ตดัไฟและเปิดประตูดว้ยตวัเอง 

• ไม่ควรใหเ้ด็กเขา้ใกลพ้ื้นท่ีท่ีมีการติดตั้งอปุกรณ์ 

• ควรเกบ็เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ของตวัควบคุมใหพ้น้มือของเด็ก เพ่ือหลีกเล่ียงการใชง้านอปุกรณ์โดยไม่ไดต้ั้งใจ 

• เม่ือเกิดปัญหาการใชง้าน ควรติดต่อบริษทั ตวัแทนจ าหน่าย หรือช่างผูเ้ช่ียวชาญ ไม่ควรท าดว้ยตวัเอง 

• ส่ิงใดท่ีไม่ชดัเจนในคู่มือการใชง้าน ไม่ควรด าเนินการต่อใหติ้ดต่อตวัแทนจ าหน่ายหรือช่างผูเ้ช่ียวชาญ 

• การติดตั้งจะตอ้งด าเนินการโดยใชอ้ปุกรณ์ความปลอดภยัและการควบคุมท่ีก าหนดโดยมาตรฐาน EN 12978 

 

ค าแนะน าความปลอดภยัที่ส าคญั 

  ค าเตือน! การลดความเส่ียงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

1) อ่าน และท าตามค าแนะน าคู่มือทั้งหมดอยา่งละเอียด 

2) ไม่ควรใหเ้ดก็ถือหรือเล่นรีโมทควบคุมประตู  

3) ไม่ควรใหบุ้คคลหรือวตัถุกีดขวางเสน้ทางการเคล่ือนท่ีของประตู 

4) ตรวจสอบการท างานของของอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอทุกเดือน เช่น ประตูตอ้งยอ้นกลบัหากเจอวตัถุกีดขวางทาง 

 

 

 

 

ตรวจสอบการท างานของสญัญาณอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์  เป็นตน้ เพ่ือลดความเส่ียงในการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

5) ใชท้างออกอ่ืน เม่ือประตูเกิดขดัขอ้งหรือใชก้ารไม่ได ้

6) ท าการบนัทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกคร้ัง 

 

ค าแนะน าความปลอดภยัส าหรับการติดต้ัง 
A. การติดตั้งมอเตอร์ประตูไฟฟ้า : 

1) ควรติดตั้งมอเตอร์ประตูไฟฟ้าไปพร้อมกบัการกอ่สร้างและติดตั้งประตู 

2) ใหเ้ตรียมพร้อมโดยการเอาส่ิงท่ีส่งผลต่อต าแหน่งการติดตั้งของอุปกรณ์ออกใหห้มด 

3) ตรวจสอบจุดท่ีสมัผสักบัลอ้ก่อนติดตั้ง 

B. มอเตอร์ประตูไฟฟ้ามีวตัถุประสงคแ์ละเหมาะสมส าหรับการติดตั้งกบัประตูท่ีใชส้ าหรับการเขา้ออกของยานพาหนะ เช่น รถยนต ์



 
 

 

ส าหรับการเขา้ออกดว้ยการเดินเทา้ควรจะมีช่องเขา้ออกโดยเฉพาะโดยท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือการเดินเทา้ หาต าแหน่งติดตั้งของ 

ประตูเหล่าน้ีโดยท่ีตอ้งไม่กีดขวางกนั 

C. ประตูจะตอ้งติดตั้งในต าแหน่งท่ีมีช่องวา่งมากพอในการเปิดและปิดระหวา่งประตูและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูติ่ดกนั เพ่ือลดความเสียหาย 

ท่ีจะเกิดข้ึน 

D. ตวัควบคุมท่ีมีไวส้ าหรบัการใชง้านของผูใ้ช ้จะตอ้งติดตั้งอยูห่่างอยา่งนอ้ยสิบฟุต (10 ') จากประตูท่ีมีการเคล่ือนท่ีและต าแหน่งท่ีผูใ้ชอ้าจขดัขวางจากการเอ้ือมมือไปภายในเสน้ทางการ

เคล่ือนท่ีของประตู และความปลอดภยัของตวัควบคุมในกรณีท่ีมีการติดต่อจาก 

บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตท่ีจะพยายามเอ้ือมมือเขา้มาเปิด 

 

 
 

E. ปุ่ มหยดุและ / หรือปุ่ มตั้งค่าใหม่ จะตอ้งอยูใ่นแนวเดียวกบัประตู โดยการเปิดใชง้านของการควบคุมการตั้งค่าจะตอ้งไม่ท า 

ใหต้วัมอเตอร์ฯ เร่ิมท างาน 

F. ควรตรวจสอบประตูวา่จะตอ้งถูกติดตั้งอยา่งเหมาะสมและท างานไดอ้ยา่งอิสระในทางตรงทั้งสองดา้น ก่อนท าการติดตั้ง 

มอเตอร์ประตูไฟฟ้า: 

1) มอเตอร์ประตูไฟฟ้าตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีใหผู้ใ้ชส้ามารถมองเห็นไดเ้ม่ือประตูมีการเปิดและปิดประตู 

2) อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีปิดโดยอตัโนมติั (เช่นตวัจบัเวลา, เซ็นเซอร์หรืออปุกรณ์ท่ีคลา้ยกนั) จะตอ้งไม่ท างาน 

3) หา้มเปิดใชง้านเคร่ืองจนกวา่จะท าการติดตั้งส าเร็จ 

4) ติดตั้งป้ายเตือนใหมี้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1/4 น้ิว (6.4 มม. ) ดว้ยขอ้ความ เช่น “ประตูไฟฟ้า โปรดระวงั”  

เป็นตน้ หรือสญัญาณเตือนเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 
G. เซนเซอร์ไม่ท างาน: 

1) ดูค าแนะน าเก่ียวกบัต าแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวาง 

2) การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอจะช่วยลดความเส่ียงและปัญหาในการใชง้าน 

3) ต าแหน่งในการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจบัส่ิงกีดขวาง จะตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่มีส่ิงกีดขวางหรือบดบงั 

H. การใชเ้ซ็นเซอร์ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทการใชง้านของมอเตอร์ประตูไฟฟ้า: 

1) ตอ้งมีสญัญาณอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์  ตรวจจบัส่ิงกีดขวางอยา่งนอ้ยหน่ึงตวั  ควรติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีมีความเส่ียงต่อส่ิง 

กีดขวางเสน้ทางของประตู เช่น ขอบบนของประตูทั้งดา้นในและดา้นนอก 

2) ตอ้งมีสญัญาณอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์  ตรวจจบัส่ิงกีดขวางอยา่งนอ้ยหน่ึงตวั  ควรติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีมีความเส่ียงต่อส่ิง 

กีดขวางเสน้ทางของประตู เช่น ขอบล่างของประตูทั้งดา้นในและดา้นนอก 

3) การเดินสายเช่ือมต่อของสญัญาณอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์ ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีมีการจดัเตรียมไวเ้พ่ือเดินสาย เพ่ือไม่ใหเ้กิด 

ความเสียหายการส่ือสารระหวา่งสญัญาณอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์ และมอเตอร์ฯ  



 
 

 

4) เซ็นเซอร์ไร้สายท่ีส่งสญัญาณคล่ืนความถ่ีวิทย ุ(RF) เพ่ือการส่งสญัญาณท่ีมีประสิทธิภาพ ควรอยูใ่นต าแหน่งท่ีการส่งสญัญาณ 

จะไม่บดบงัหรือถูกขวางโดยโครงสร้างอาคาร, ภูมิทศัน,์ ธรรมชาติหรือส่ิงกีดขวางท่ีคลา้ยกนั 

5) จะตอ้งมีสญัญาณอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์ อยา่งนอ้ยหน่ึงตวั อยูท่างดา้นในและดา้นนอกของประตู นอกจากน้ีถา้ขอบดา้นล่าง 

ของประตูมีค่ามากกวา่ 6 น้ิว (152 มม. ) เหนือพ้ืนดินตรงจุดโคง้ของแนวการเคล่ือนท่ี ตอ้งมีอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์ อยา่งนอ้ย 

หน่ึงตวั จะตอ้งตั้งอยูบ่นขอบดา้นล่าง 

6) จะตอ้งมีสญัญาณอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์ อยา่งนอ้ยหน่ึงตวั อยูท่ี่ขอบดา้นล่างของก าแพง 

 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการติดต้ัง 
ก่อนด าเนินการติดตั้ง ควรตรวจสอบ ว่าโครงสร้างของประตูได้มาตรฐานที่ก าหนด: 

ประตูตอ้งเคล่ือนท่ีเป็นทางตรงในแนวนอน ลอ้ของประตูตอ้งแข็งแรงและเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ ตรวจสอบวา่โครงสร้างแขง็แกร่ง 

มีขนาดและน ้าหนกัสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในตารางขอ้มูลจ าเพาะในคู่มือน้ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ประตูอยูใ่นระดบัและแนวตั้งฉาก 

กบัพ้ืน ไม่เอียงขา้งใดขา้งหน่ึง  และจะตอ้งติดตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีเป็นคอนกรีต หา้มติดตั้งบนพ้ืนดิน 

• การใชง้านของประตู จะตอ้งเคล่ือนท่ีไปมาไดอ้ยา่งราบร่ืน และตอ้งไม่มีการล่ืนไถลออกดา้นขา้ง 

• ควรก าหนดต าแหน่งและระยะของการเปิดและปิดประตู 

 

 ค าเตือน! โปรดจ าไวว้า่การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออ านวยความสะดวกในการเปิดและปิดประตู 

ไม่สามารถแกปั้ญหาอนัเน่ืองมาจากขอ้บกพร่องใดๆ หรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากความลม้เหลวในการด าเนินการติดตั้งหรือการบ ารุงรักษา 

ท่ีถูกตอ้ง หลงัจากน าสินคา้ออกจากบรรจุภณัฑ ์ควรตรวจสอบวา่สินคา้ไดร้ับความเสียหายหรือไม่ หากพบวา่สินคา้ไดร้ับความเสียหาย ใหติ้ดต่อตวัแทนจ าหน่ายทนัที 

 

ง.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์มาตรฐาน 
 

 
 



 
 

 

*อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์ที่ท่านสามารถซ้ือเพิ่มได้) 

 
 

คุณลักษณะและข้อมูลจ าเพาะทางเทคนิค 

ข้อมูลจ าเพาะ 

ช่ือรุ่น: Hv-18H Hv-21H 

เพาเวอร์ซพัพลาย: 230V / 50Hz 

แรงดนัไฟฟ้ามอเตอร์: 230V AC 

ก าลงัไฟ: 370W 550W 

ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของประตู: 20 ซม./ วินาที 

น ้าหนกัสูงสุดของประตู: 800กิโลกรัม 1200กิโลกรัม 

แรงบิดสูงสุด: 24Nm 35Nm 

สภาพแวดลอ้ม: 15° C ถึง + 40 ° C 

ระดบัการป้องกนั: IP44 

ขนาด: 38 × 28 × 36 ซม. 

 

คุณสมบัติ 
· ง่ายต่อการติดตั้ง และบ ารุงรักษาต ่า 

· มีโหมดมิดเวย ์

· เลือกเปล่ียนทิศทางการเปิด/ปิดประตูไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

· เทคโนโลยีสร้างรหสัใหม่ของรีโมทท่ีมีความปลอดภยัสูง 

· มีกญุแจฉุกเฉินกรณีไฟดบั 

· หยดุและกลบัในกรณีท่ีมีวตัถุกีดขวางในระหวา่งท่ีประตูเปิด/ปิด 

· สามารถตั้งค่าหน่วงการปิดแบบอตัโนมติัได ้(0, 30, 60, 90 วินาที) 

· สามารถปรบัอตัราความเร็วมอเตอร์ (MRT) ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการ (90 วินาที) 

· สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพ่ิมไดห้ลากหลาย 

 

 



 
 

 

ภาพรวมการติดต้ัง 

 
 

 

การติดต้ังมอเตอร์ประตูไฟฟ้า 
ข้อควรระวัง:  

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวมอเตอร์ฯ ที่ติดตั้ง อยู่ในต าแหน่ง ระดับที่ก าหนดและปลอดภยั  ถ้าติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน

อาจส่งผลในทรัพย์สิน การบาดเจ็บทีรุ่นแรง และ/หรือ เสียชีวิต 

* ก่อนเร่ิมการติดตั้ง ควรตรวจสอบว่า มีจุดใดของประตูที่มี แรงต้านระหว่างการเคลือ่นไหวทั้งหมด  และล้อของ

ประตูต้องอยู่บนรางเสมอ 

* ตรวจสอบความปลอดภัยรอบข้างของประตู 

เคร่ืองมือที่จ าเป็น: เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการติดตั้ง คุณจะตอ้ง มีไขควง, สวา่นไฟฟ้า, ลวด, ท่ีปลอกสายไฟ, ชุดซ็อกเก็ต

และอาจจะตอ้งใชเ้คร่ืองเช่ือมในติดตั้งมอเตอร์ประตูไฟฟ้า คุณควรสร้างแผน่คอนกรีตเพ่ือรองรับแผน่ฐานของ

มอเตอร์ฯ เพ่ือความแขง็แรงและมัน่คง 

การด าเนินการตดิตั้งมดีังนี:้ 

1.ขดุหลุมแลว้เทคอนกรีตลงไป ซ่ึงควรมีขนาดหลุมประมาณ 50 x 30 x 35 ซม. (20” x 12” x 14” ) อาจขยายเพ่ิมความ

กวา้ง 10 ซม. (4") และเหนือพ้ืนดิน 25 ซม. (10")  สามารถ เพ่ิม 

ความสูงไดถ้า้จ าเป็นเพ่ือป้องกนัความเสียหายจากน ้าทว่ม ฯลฯ 

2. เตรียมท่อส าหรับร้อยสายไฟ กอ่นท่ีจะเทคอนกรีต โปรด จ าไวว้า่ท่อร้อยสายไฟตอ้งฝังลงไปในคอนกรีต (ตามรูป)  

เพ่ือความ 

ปลอดภยั 

3. หลงัจากท่ีเทคอนกรีตแลว้ ก่อนท่ีคอนกรีตจะแข็งตวัใหต้รวจสอบวา่ระดบัของมอเตอร์ฯ อยูใ่นระนาบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

4. ท าเคร่ืองหมายต าแหน่งจุดยึดของแผน่ฐานมอเตอร์ฯ แลว้เจาะรู 4รู โดยใชส้วา่นเจาะปูน 10 มม. (3/8") ใส่พุกขยายลงไป 

ในรูทั้ง 4รู (expansion bolt)  ใหแ้น่นแลว้ยึดแผน่ฐานมอเตอร์เขา้กบัพ้ืนคอนกรีต 

5. วางมอเตอร์ฯ ลงบนแผน่ฐานและขนัยึดน็อตใหแ้น่น  แลว้ตรวจสอบใหร้ะดบัของมอเตอร์ฯ อยูใ่นระนาบท่ีเหมาะสม 

 

คู่มือการใช้งาน  
หมายเหตุ: ตั้งค่ามอเตอร์ประตูไฟฟ้าไวท่ี้ผูใ้ชก้  าหนดเอง(ทางออกฉุกเฉิน) ก่อนท าการติดตั้งมอเตอร์ฯ และลิมิตสวิตช ์

1) เสียบและบิดลูกกญุแจตามเข็มนาฬิกา 45 °  เล่ือนฝาครอบออก  จะเจอช่องเสียบกญุแจตวั T  (T handle key) 

2) เสียบกญุแจตวั T  (T handle key) แลว้บิดกญุแจตวั T ทวนเข็มนาฬิกา 135°  เพ่ือปลดคลทัชร์ะหวา่งเพลาเกียร์และไฟขาออก 

ซ่ึงขั้นตอนน้ียงัคงอยูใ่นโหมดผูใ้ชก้  าหนดเอง 

 



 
 

 

  
 

การติดต้ังสะพานเฟือง 

หมายเหตุ: สะพานเฟืองมีสองชนิด พร้อมเป็นตวัเลือกใหผู้ซ้ื้อ 1.สะพานเฟืองพลาสติกเสริมเหล็ก  2.สะพานเฟืองเหล็กชุบสงักะสีมกั 

จะใชส้ าหรับประตูท่ีมีน ้าหนกัมาก 

A. การติดตั้งสะพานเฟืองพลาสติกเสริมเหล็ก  
1. เร่ิมตน้ดว้ยการวางต าแหน่งประตู ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งปิด 

2. ก าหนดระยะของสะพานเฟืองเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 1เมตรส าหรับแพคเกจมาตรฐาน (คุณสามารถสัง่ซ้ือสะพานเฟืองขนาดพิเศษ 

จากตวัแทนจ าหน่ายได)้  

3. วางปลายดา้นหน่ึงของสะพานเฟืองลงบนเฟืองมอเตอร์ วดัแนวระดบัของสะพานเฟืองและท าการก าหนดจุดยึดสะพานเฟือง 

(4จุด)ลงบนประตู 

4. ติดตั้งสะพานเฟืองโดยการยึดดว้ยน็อต ซ่ึงสะพานเฟืองแบบพลาสติกเสริมเหล็กสามารถเล่ือนปรบัระดบัความสูง จนไดร้ะดบัท่ีเหมาะสมแลว้ขนัยึดน็อตใหแ้น่น  ควรเหลือพ้ืนท่ีระหวา่ง

สะพานเฟืองกบัเฟืองมอเตอร์  1มม.  เพ่ือหลีกเล่ียงน ้าหนกัจากประตูท่ีมี 

ผลต่อเฟืองของมอเตอร์ 

 

 

 

 

B. การติดตั้งสะพานเฟืองเหลก็ชุบสงักะสี 

1. เร่ิมตน้ดว้ยการวางต าแหน่งประตู ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งปิด 

2. ก าหนดระยะของสะพานเฟืองเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 1เมตรส าหรับแพคเกจมาตรฐาน (คุณสามารถสัง่ซ้ือสะพานเฟืองขนาดพิเศษ 

จากตวัแทนจ าหน่ายได)้ 

3. วางปลายดา้นหน่ึงของสะพานเฟืองลงบนเฟืองมอเตอร์ วดัแนวระดบัของสะพานเฟืองและท าการก าหนดจุดยึดสะพานเฟือง 



 
 

 

(3จุด) ลงบนประตู 

4. ติดตั้งสะพานเฟืองโดยการยึดดว้ยน็อต จนไดร้ะดบัท่ีเหมาะสมแลว้ขนัยึดน็อตใหแ้น่น  ควรเหลือพ้ืนท่ีระหวา่งสะพานเฟืองกบั 

เฟืองมอเตอร์  1มม.  เพ่ือหลีกเล่ียงน ้าหนกัจากประตูท่ีมีผลต่อเฟืองของมอเตอร์ 

 

 

 
 

ส่ิงส าคญั 
* ตรวจสอบว่าสะพานเฟืองมีฟันเฟืองเต็มตลอดทั้งเส้น แต่ถ้าไม่เต็มให้ปรับเปลีย่นต าแหน่งของมอเตอร์ประตูไฟฟ้า  

5. เล่ือนประตูดูดว้ยมือเพ่ือใหแ้น่ใจวา่สะพานเฟืองวางลงบนเฟืองมอเตอร์ไดอ้ยา่งพอดี แลว้ท าการยึดน็อตคร้ังท่ีสอง 

6. ท าซ ้ าในขั้นตอนการติดตั้งสะพานเฟือง เพ่ือติดตั้งสะพานเฟืองท่ีเหลือจนครบตามความยาวท่ีตอ้งการ 

7. ตดัส่วนท่ีเกินของสะพานเฟืองออก (หมายเหตุ: ความยาวของสะพานเฟืองจะตอ้งยาวกวา่ระยะทางจริงของประตูเพ่ือท่ีจะรองรับ อุปกรณ์เสริมลิมิตสวิตช)์ 

8. ขนัน็อตทั้ง 4ตวั ระหวา่งฐานรองมอเตอร์ฯ กบัพ้ืนคอนกรีตใหแ้น่น จะท าใหก้ารใชง้านมอเตอร์ฯ มีความปลอดภยัมากย่ิงข้ึน 

 

การติดต้ังแม่เหล็กส าหรับลมิิตสวิตช์ 

ก่อนท่ีจะติดตั้งลิมิตสวิตช ์ตอ้งแน่ใจวา่มอเตอร์ประตูไฟฟ้าอยูใ่นโหมดผูใ้ชก้  าหนดเอง (ปลดคลทัชท่ี์เช่ือมต่อกบัเพลาเฟืองออก) 

และตดัการเช่ือมต่อไฟฟ้า 

การยึดแม่เหล็กให้พอด ี

ดนัประตูปิดใหส้นิทดว้ยมือ หาจุดติดตั้งตวัยึดแม่เหล็ก เพ่ือใหม้อเตอร์ฯ หยดุใกลก้บัต าแหน่งท่ีเราตอ้งการ ในขณะท่ีตวัลิมิตสวิตช ์

กจ็ะอยูใ่กล้ๆ  กนั ตวัยึดแม่เหลก็ท่ีติดตั้งท่ีดา้นซา้ยจะตอ้งอยูสู่งกวา่ตวัยึดแม่เหล็กท่ีติดตั้งท่ีดา้นขวาจากมุมมองดา้นในของสถานท่ี   สุดทา้ยปรับแม่เหล็กไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการโดยการเล่ือน

ประตูดว้ยมอเตอร์ฯ แม่เหล็กควรจะอยูห่่างจากลิมิตสวิตช ์ ประมาณ 39-59 เพราะถา้อยูห่่างเกินไปจะท าใหลิ้มิตสวิตชไ์ม่ท างาน  ระยะห่างระหวา่งแม่เหล็กและมอเตอร์ฯ ควรจะอยูท่ี่ 1/2 " 

(12mm) กบัฝาครอบของมอเตอร์ฯ แลว้ปรับต าแหน่งของแม่เหล็กจนถึงต าแหน่งของการเปิดและปิดท่ีตอ้งการ 

หมายเหตุส าคญั: โปรดทราบตวัยึดแม่เหล็กทั้งสองตวั (บนแผน่ฐานรอง)  จะตอ้งมีระดบัท่ีแตกต่างกนั คือตวัหน่ึงจะตอ้งสูงกวา่และ 

อีกตวัจะอยูต่  ่ากวา่ 

 

 



 
 

 

วิธีการติดต้ังระบบควบคุมของมอเตอร์ประตูไฟฟ้า 

  ค าเตือน!  ก่อนท าการเช่ือมต่อสายไฟใด ๆ และ/หรือการเช่ือมต่อระบบควบคุม ตอ้งแน่ใจวา่ไดท้ าการปิดสวิตชไ์ฟแลว้ 

1. มอเตอร์ 

สายไฟสีด าของมอเตอร์ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "6" 

สายไฟสีแดงของมอเตอร์ควรจะเช่ือมต่อเขา้กบัขั้ว "7" 

สายไฟสีเหลืองของมอเตอร์ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "8" 

2. ตัวเกบ็ประจุเร่ิมต้น 

ขาขา้งหน่ึงของตวัเกบ็ประจุเร่ิมตน้ควรเป็นแบบสายไฟใชก้บัขั้ว "7"  และขาอีกขา้งใชก้บัขั้ว "8" 

3 ลมิิตสวติช์ 

สายไฟสีแดงของลิมิตสวิตช ์ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "9" 

สายไฟสีด าของลิมิตสวิตช ์ ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "10" 

สายไฟสีเหลืองของลิมิตสวิตช ์ ควรจะเช่ือมต่อเขา้กบัขั้ว "11" 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

4 ไฟแจ้งเตือน (อปุกรณ์เสริม) 

สายไฟขา้งหน่ึงของไฟแจง้เตือน ใหเ้ช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "4"  และอีกขา้งหน่ึงใหเ้ช่ือมต่อเขา้กบัขั้ว "5" 

5 สัญญาณอนิฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์ (ปกติเปิด) (อปุกรณ์เสริม) 

ใชส้ายเคเบิล 2 แกนในการเช่ือมต่อ   ขั้ว "+ ~" เช่ือมต่อไปยงัขั้ว "12"  และขั้ว"- ~" เช่ือมต่อไปยงัขั้ว "13" ขั้วของเคร่ืองรับ 

สญัญาณอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์ ควรเช่ือมต่อกบัขั้ว"12"ขั้ว "13" ในแบบคูข่นาน และใชส้ายเคเบิล 2 แกนในการเช่ือมต่อขั้ว  "NO" ของเคร่ืองรับไปยงัขั้ว "14" และขั้ว "COM" ของ

เคร่ืองรับไปยงัขั้ว "15" 

6 ปุ่ มกด (อปุกรณ์เสริม) 

ปุ่ มกดควรจะเช่ือมต่อสายไฟไปท่ีขั้ว "15" และขั้ว "16" มอเตอร์ประตูไฟฟ้าจะท างานสลบักนัไปโดยการกดปุ่ ม 

(เปิด – หยดุ – ปิด – หยดุ - เปิด) 

7 เคร่ืองตรวจจับการวนซ ้า (อปุกรณ์เสริม) 

ก่อนอ่ืนควรติดตั้งบอร์ดตรวจจบัการวนซ ้า ในชุดควบคุม แลว้เช่ือมต่อสาย twisted pairไปยงัขั้ว "17" และขั้ว "18" 

8 ตัวรับสัญญาณภายนอก (อปุกรณ์เสริม) 

สายสีน ้าตาลของตวัรบัสญัญาณภายนอก ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "16" 



 
 

 

สายสีด าของตวัรบัสญัญาณภายนอก ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "13" 
สายสีแดงของตวัรับสญัญาณภายนอก ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "12" 

9 แป้นกดตัวเลขแบบใช้สาย (12VDC) (อปุกรณ์เสริม) 

สายสีแดงของแป้นกดตวัเลขแบบใชส้าย ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "12" 

สายสีด าของแป้นกดตวัเลขแบบใชส้าย ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "13" 
สายสีขาวของแป้นกดตวัเลขแบบใชส้าย ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "16" 
ลวดจากแป้นกดตวัเลขแบบใชส้าย ควรจะเช่ือมต่อเขา้สู่ขั้ว "15" 

 

การต้ังค่าชุดควบคุม 
1. สวิตช์ DIP 

สวิตช ์DIP จะใชใ้นการตั้งเวลาการท างานของมอเตอร์ ฯ ในโหมดมิดเวย,์ ตั้งเวลาปิดอตัโนมติัใหก้บัมอเตอร์ ฯ 

และสามารถเปล่ียนทิศทางการเปิด/ปิด ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะถูกก าหนดโดยต าแหน่งของมอเตอร์ ฯท่ีติดตั้ง 

สวิตช์ DIP #1– #2: ระยะเวลาการท างานในโหมดมดิเวย์ 

โหมดน้ีจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถขบัรถผา่นประตูไดอ้ยา่ง รวดเร็วโดยท่ีประตูจะเปิดดว้ยความกวา้งท่ีแน่นอน 

สวิตช์ DIP #1: ON – 2 วินาทีปิด– 0 

สวิตช์ DIP #2: ON – 4 วินาทีปิด– 0 

หมายเหตุ: ฟังก์ช่ันมิดเวย์จะถูกปิดการใช้งาน ถ้าสวิตช์ DIP ถูกปิด ค่าเร่ิมต้นจากโรงงานกจ็ะถูกปิดใช้งาน 

 

 

 

 

 

สวิตช์ DIP #3– #4: การตั้งเวลาปิดอตัโนมัติของมอเตอร์ประตูไฟฟ้า 

สวิตช์ DIP #3:  เปิด – 30 วินาที  ปิด– 0 

สวิตช์ DIP #4:  เปิด – 60 วินาที  ปิด– 0 

หมายเหตุ: ฟังก์ชันปิดอตัโนมัติจะถูกปิดใช้งาน ถ้าสวติช์ DIP ทั้งสองอยู่ในต าแหน่งปิด (ตั้งค่าโรงงานเร่ิมต้น) 

 

 

 

 

 

สวิตช์ DIP #5: เปิดซ้าย/ขวา 

เปิด – เปิดไปทางซา้ย (ค่าเร่ิมตน้โรงงาน) 

ปิด–  เปิดไปทางขวา ใหป้รับเปล่ียนสวิตชเ์ป็นปิดเพ่ือเปล่ียนทิศทางการเปิด ตามรูปตวัอยา่ง 

 

 

 

2. Potentiometers 

Potentiometer A: ปรับก าลงัในการเปิดของมอเตอร์ประตูไฟฟ้า 

Potentiometer B: ปรับก าลงัในการปิดของมอเตอร์ประตูไฟฟ้า 

 

                       ระยะเวลาท างานของระบบในโหมดมิดเวยคื์อ 2 +4 = 6 วินาที 

                       เวลาปิดอตัโนมัติของมอเตอร์ประตูไฟฟ้า คอื 30+60 = 90 วินาที 



 
 

 

หมุน Potentiometer ตามเข็มนาฬิกาเพ่ือเพ่ิมก าลงั 

หมุน Potentiometer ทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือลดก าลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วในการย้อนกลับ 

เพ่ือประโยชนแ์ละความปลอดภยั จ าเป็นตอ้งทดสอบความเร็วท่ีเร็วท่ีสุดในการยอ้นกลบั 

การปรับความเร็วในการยอ้นกลบั โดยความสมัพนัธจ์ะผกผนักบัการปรับก าลงัใน Potentiometer A และ Potentiometer B  คือ ระดบัก าลงัสูง ระดบัความเร็วของการยอ้นกลบัจะต ่ากวา่ ให้

ทดลองวางวตัถุท่ีมีน ้าหนกัขวางเสน้ทางของประตู และเม่ือท าการเปิดปิดประตู โดยท่ีประตูจะหยดุและยอ้นกลบัไปอยา่งรวดเร็วเม่ือปะทะกบัส่ิงกีดขวาง แต่ถา้ประตูไม่ยอ้นกลบัใหเ้พ่ิม

ความเร็ว โดยท าการปรับตั้ง 

ค่า Potentiometer ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา  (การปรับ Potentiometer ไปยงัต าแหน่ง  “MIN”  เพ่ือเพ่ิมความไวในการยอ้นกลบั) 

หมายเหตุ  1: หากตั้งค่าความเร็วในการยอ้นกลบัท่ีสูงเกินไป, ประตูจะหยดุหรือยอ้นกลบัไดง้่ายมากโดยตวัมนัเอง ซ่ึงในขณะท่ีมีส่ิงกีดขวางเพียงเล็กนอ้ยหรือความตา้นทานต่าง ๆ เช่น ลม

แรงๆ ในบางคร้ัง 

2: โปรดตรวจสอบชุดควบคุมฟังกช์ัน่การยอ้นกลบัของประตูเป็นประจ าหรือท าการรีสตาร์ทโดยการปิดแลว้เปิดเคร่ืองใหม่ 

 

วิธีการต้ังค่ารีโมทกับมอเตอร์ประตูไฟฟ้า  

วิธีเซ็ตรีโมทกบัมอเตอร์ ฯ 

กดและปล่อยปุ่ ม LEARN หลงัจากนั้นไฟ REM LED  

จะติดสวา่ง แลว้ใหก้ดปุ่ มบนรีโมทสองคร้ังใน 1 วินาที 

ไฟ REM LED จะกะพริบ 4 วินาที การตั้งค่ารีโมท 

เสร็จเรียบร้อย 

วีธีลบค่ารีโมทกบัมอเตอร์ ฯ 

กดปุ่ ม LEARN จนกวา่ไฟ LED REM จะดบัลง  

การตั้งค่ารีโมททั้งหมดจะถกูลบ 

 

วิธีการใช้รีโมทเพือ่ควบคุมมอเตอร์ประตูไฟฟ้า 

ปุ่ ม A ส าหรับควบคุมประตูมอเตอร์ท างานเปิดปิดประตูสลบักนั (เปิด-หยดุ-ปิด-หยดุ-เปิด) 

เม่ือโหมดเปิดประตูตามระยะท่ีก าหนด “Pedestrian” ถูกเปิดใชง้าน, ปุ่ ม B จะเป็นค าสัง่เปิดการใชง้าน 

โหมดน้ี (เปิดประตูตามระยะทางท่ีก าหนดไว)้. เม่ือฟังกช์นัน้ีถูกปิดการใชง้าน ปุ่ ม B น้ีก็จะกลบัมา 

ท างานในโหมดคลา้ยปุ่ ม A นั้นคือ (เปิด-หยดุ-ปิด-หยดุ-เปิด). 

ส าหรับปุ่ ม C และ D น้ีใชส้ าหรับควบคุมประตูมอเตอร์แบบประตูมว้นและประตูบานสวงิ. 

แต่หากตอ้งการใชปุ้่ ม ปุ่ ม C และ D เพ่ือควบคุมประตูมอเตอร์ (Sliding Gate Opener) จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เสริม External Receiver 

ร่วมดว้ยจึงจะใชง้านได ้

 

 



 
 

 

การแก้ไขปัญหา 

ใชม้ลัติมิเตอร์ตรวจสอบแรงดนัไฟและความต่อเน่ือง โปรดใชค้วามระมดัระวงัในการตรวจสอบขั้วไฟฟ้าแรงสูง 

1. มอเตอร์ท างานไปทางทิศทางเดยีวเท่าน้ัน 

ก. ลิมิตสวิตชอ์าจมีปัญหา ถอดลิมิตสวิตชอ์อกและติดตั้งใหม่ แลว้ลองอีกคร้ัง 

ข. ตวัเก็บประจุไฟเร่ิมตน้ของมอเตอร์อาจมีปัญหา เปล่ียนตวัเก็บประจุใหม่ 

ค. วงจรไฟฟ้าเก่ียวกบัชุดควบคุมอาจเกิดความเสียหาย  เปล่ียนวงจรไฟฟ้าหรือเปล่ียนชุดควบคุม 

2. ประตูไม่เปิด หรือปิด 

ก. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ สวิตชไ์ฟอยูท่ี่ต าแหน่ง “เปิด” 

ข. ลิมิตสวิตชอ์าจมีปัญหา ถอดลิมิตสวิตชอ์อกและติดตั้งใหม่ แลว้ลองอีกคร้ัง 

ค. สายไฟท่ีเช่ือมต่อกบัขั้วหลวม ตรวจสอบสายไฟท่ีเช่ือมต่อกบัขั้วใหแ้น่น 

ง. มอเตอร์ประตูไฟฟ้าอาจมีปัญหา ตรวจสอบมอเตอร์ฯ หรือเปล่ียนมอเตอร์ฯ ในกรณีท่ีจ าเป็น 

จ. อาจเกิดจากมอเตอร์ฯ มีความรอ้นสูงเน่ืองจากการท างานต่อเน่ืองเป็นเวลานาน กรุณาพกัการท างานเป็นเวลา  20นาที 

เพ่ือใหม้อเตอร์เยน็ลง 

ฉ. วงจรไฟฟ้าเก่ียวกบัชุดควบคุมอาจเกิดความเสียหาย  เปล่ียนวงจรไฟฟ้าหรือเปล่ียนชุดควบคุม 

3. รีโมทไม่ท างาน 

ก. ระยะในการใชง้านรีโมทอาจไกลเกินไป เปล่ียนระยะในการใชง้านใหใ้กลข้ึ้น 

ข. รีโมทไม่สมัพนัธ์กบัตวัรบัสญัญาณ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตั้งค่ารีโมทกบัตวัรับสญัญาณถูกตอ้ง 

(ดูวิธีการตั้งค่ารีโมทกบัมอเตอร์ประตูไฟฟ้า ) ลบการตั้งค่าแลว้ท าการตั้งค่าใหม่อีกคร้ัง 

ค. ชุดตวัรับสญัญาณรีโมทอาจเกิดความเสียหาย เปล่ียนชุดตวัรบัสญัญาณใหม่ 

ไฟแสดงสถานการณ์ท างานบนรีโมทไม่ติด ใหต้รวจสอบแบตเตอร่ี 

4. เม่ือคุณเปิดหรือปิดประตูด้วยการกดปุ่ ม # 1 และ # 2 ซ่ึงได้ท าการตั้งค่าโปรแกรมไว้  โดยทีป่ระตูหยุดแค่คร่ึงทางหรือย้อนกลบั 

ก่อนที่จะถึงต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 

ก. ก าลงัในการเปิดหรือปิดถูกปรับไวน้อ้ยเกินไป ใหป้รบั Potentiometer 1 และ 2 เพ่ือเพ่ิมก าลงัมอเตอร์ฯ 

ข. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงใดกีดขวางทางของประตู ถา้มีใหน้ าออก 

5. ประตู เปิดแล้วหยดุ และไม่ย้อนกลบั 

ก. *หมายเหตุ ตวัยึดแม่เหลก็ทั้งสองตวั (บนฐานรองมอเตอร์ฯ ) จะตอ้งแตกต่างกนั: ตวัยึดแม่เหล็กตวัหน่ึงจะตอ้งอยูสู่งกวา่อีกตวั 

โปรดลองปรับเปล่ียนต าแหน่งตวัยึดแม่เหลก็ทั้งสองตวัอีกคร้ัง 

ข. โปรดลองสลบัสายไฟ  CL (CLOSE ) และ OP (OPEN) ของลิมิตสวิตช ์ซ่ึงมีสองเสน้อยูใ่นแม่เหล็กของลิมิตสวิตช ์ หน่ึงอนัอยู ่

สูงกวา่และอีกอนัอยูต่  ่ากวา่ และบางคร้ังต าแหน่งของแม่เหล็กอาจถูกติดตั้งอยูต่รงกลาง เพราะฉะนั้นควรปรับแม่เหล็กใหต้วัหน่ึงอยู ่

สูงกวา่และแม่เหล็กอีกตวัหน่ึงอยูต่  ่ากวา่ 

6. ประตูสามารถเปิดได้ แต่ไม่สามารถปิด 

ก. สญัญาณอินฟาเรท/บีมเซ็นเซอร์ อาจมีส่ิงกีดขวาง ใหน้ าส่ิงกีดขวางออก 

ข. ลิมิตสวิตชอ์าจมีปัญหา ถอดลิมิตสวิตชอ์อกและลองอีกคร้ัง 

ค. ตวัเก็บประจุไฟเร่ิมตน้ของมอเตอร์อาจมีปัญหา เปล่ียนตวัเก็บประจุใหม่ 

ง. วงจรไฟฟ้าเก่ียวกบัชุดควบคุมอาจเกิดความเสียหาย  เปล่ียนวงจรไฟฟ้าหรือเปล่ียนชุดควบคุม 

7.  มอเตอร์ประตูไฟฟ้าท างาน แต่ประตูไม่เปิด 

ก. ใหท้ าการตรวจสอบคลทัชส์ าหรบัการเปิดตวัฉุกเฉิน ตอ้งตั้งค่าถูกตอ้งและไม่หลุด 

การบ ารุงรักษา 
ทุก ๆ  6 เดือน ตรวจสอบรายการต่อไปนี ้

* ตรวจสอบสารหล่อล่ืนเพลาและเฟือง 

* รักษาและท าความสะอาดตลอดเวลา 

* ตรวจสอบความแน่นของจุดยึดน็อต 

* ตรวจสอบสายไฟหลวมหรือช ารุด 

* ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดท้ าการต่อสายดินอยา่งถกูตอ้ง 



 
 

 

* ตรวจสอบฟังกช์ัน่การท างาน หยดุ / ยอ้นกลบั เม่ือท าการบ ารุงรักษา ถา้ฟังกช์นัน้ีไม่ท างานใหติ้ดต่อตวัแทนท่ีใหบ้ริการ 

เพ่ือสาเหตุของความผิดปกติท่ีพบ เพ่ือท าการแกไ้ข 


