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NS-A04 N Search (ติดตั้งฝังฝ้า แบบกลม)

NABCO Activation Sensor

EN16005 and JIS A 4722

ตรวจจับลำแสงอินฟาเรด สั่งประตูเปิดมีลำแสงและ Safety ภายในตัวเดียวกัน มากถึง 72 จุด โดยแต่ละจุดแยกกันตรวจจับอย่างอิสระ

Product Specification
วิธีการตรวจจับ: การเคลื่อนไหว/การอยู่กับที่ (เซ็นเซอร์อินฟราเรด แบบแอคทีฟ)

ระยะความสูงในการติดตั้ง: 2.0m    4.0m

พื้นที่การตรวจจับ: กว้าง 2.9m x ลึก 1.8m (ที่ระยะความสูง 2.2m)

กระแสไฟ: 120mA/12VDC

สัญญาณออก: NET-DS connector (Can Communication)

คุณสมบัติ: ไฟ LED สีแดงเพื่อใช้แสดงสถาน, ฟังก์ชันแสดงสถานะการทำงาน, ป้องกันจากการสั่นสะเทือน 72 จุดอิสระ,

             การตรวจสอบพื้นที่ประตูสำหรับการออกแบบประตูที่ไม่เหมือนใคร, ฟังก์ชั่นเซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัส,

             วัดกับโหมดแทรก

สีฝาครอบ: Silver, White, Black/ Bronze, Mirror, Stainless Steel (Option)

ความหนาแน่น
พื้นที่ตรวจจับสูงขึ้น

ไฟ LED 
กะพริบ แสดงถึง
การเกิดปัญหา

ไฟ LED ที่เซ็นเซอร์ กะพริบสีแดงเมื่อตรวจพบความผิด
ปกติกับส่วนประกอบรวมถึงเซ็นเซอร์ของระบบขับเคล่ือน
ประตูอัตโนมัติ ในกรณีที่เซ็นเซอร์แสดงไฟ LED กะพริบ
โปรดติดต่อ TGD Service Center

Advantage

EN16005/JIS A 4722
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If there are any problems with detection,
the system stops the door to ensure safety.

Beam sensor

คุณสมบัติ การทดสอบด้วยตัวเอง
เพื่อให้ตรวจว่าพื้นที่ป้องกันทำงานอย่างถูกต้อง ระบบประตูจะทำการทดสอบตัวเองเพื่อตรวจสอบ
ว่าเซ็นเซอร์ทำงานหรือไม่ หากพบการตรวจจับทำงานไม่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยระบบจะสั่งให้
ประตูเปิดและหยุดทำงาน



1 เมื่อตั้งค่าเซ็นเซอร์ในโหมด Touchless Switch
ประตูจะไม่ตรวจจับผู้ใช้งานที่เดินผ่านหน้าประตู 

3 หลังจากที่ประตูเปิด พื้นที่การตรวจจับ
จะขยายใหญ่ขึ้น เพื่อตรวจจับคนเดินตาม
เข้าประตู

4 เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบผู้ใช้งานบริเวณนั้น 
ประตูจะปิด และพื้นที่การตรวจจับกลับคืน
สู่สภาพ Touchless

2 เมื่อวางมือไว้ใกล้สติกเกอร์ (ไม่ต้องสัมผัส) 
เซ็นเซอร์จะทำงาน โดยสั่งให้ประตูเปิด

●    ตัวอย่างสติกเกอร์

inactive

active

Conventional
automatic door NATRUS

Touchless switch mode (แบบไร้สัมผัส)
สามารถเลือกติดสติ๊กเกอร์ (Touch Sensor) ในกรณีที่มีพื้นที่หน้าร้านค่อนข้างแคบ คนสัญจรผ่านเยอะ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณี ที่ประตูเปิด-ปิดตลอดเวลา

เมื่อมือโบก (ไม่ต้องสัมผัส) ที่สติ๊กเกอร์ เซ็นเซอร์จะมีการแผ่ขยายพื้นที่ตรวจจับจากตรงหน้าประตู ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างตามพื้นที่ ที่ตั้งค่าเซ็นเซอร์ไว้

เมื่อประตูปิดสนิท เซ็นเซอร์จะกลับมาสู่สภาพ Touchless

Spot-by-spot (72 จุด) setup of sensor

• ตรวจจับลำแสงอินฟาเรด สั่งงานเปิดและ Safety พร้อมกัน 

  โดยแต่ละจุดแยกกันตรวจจับอย่างอิสระ

• สามารถตรวจจับได้สูงสุดที่ความสูงประตู 4 เมตร 

• สามารถกำหนดจุดตรวจจับเป็นแถว หรือ เป็นส่วนๆได้ 

  บริเวณที่ไม่ต้องการตรวจจับ เช่น หน้าเคาน์เตอร์ มุมหนังสือ 

  ลดการเปิดประตูโดยไม่จำเป็น ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังไฟฟ้า

ECO mode (โหมดประหยัดพลังงาน)

ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานกำลังเดินออกจากประตู และไม่มีผู้ใช้งาน ท่านอื่นเดินเข้าหาประตู

ระบบจะสั่งการปิดประตู ทำให้ระยะเวลา เปิดค้างสั้นลง ซึ่งช่วยให้ ประหยัดพลังไฟฟ้า
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