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Feature of NATRUS
NABCO network system based on CAN communication

ฟังก์ชั่น Self-diagnosis ของระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติสามารถตรวจสอบความเสถียรภาพของ
ระบบความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนได้โดยอัตโนมัติ หากเกิดปัญหาขึ้นระบบสามารถระบุได้ทันที
และกลไก fail-safe จะทำงานเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
CAN (Controller Area Network) คืออะไร?
เทคโนโลยี CAN ที่ใช้ใน NATRUS เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายมาตรฐานสากล ISO เนื่องจากเทคโนโลยีนี้
มีความน่าเชื่อถือสูงและความต้านทานเสียงรบกวนรวมถึงคุณสมบัติการตรวจจับความผิดพลาดของ
ระบบสื่อสารข้อมูล จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆ
รวมถึงอุปกรณ์การขนส่ง เช่นรถยนต์ เครื่องบิน ยานพาหนะทางรถไฟและเรือรวมถึงอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และอุปกรณ์อุตสาหกรรม
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Feature of NATRUS
Self-test feature for sensors
Before closing
(door is at fully opened position)

Activation area
Protection area

Self-test for Protection area
pass

Beam sensor

fail
Protection area

Door closes as usual

Door stops
to ensure safety

Activation area

If there are any problems with detection,
the system stops the door to ensure safety.

Trouble indication
on sensor

เพื่อให้ตรวจว่าพื้นที่ป้องกันทำงานอย่างถูกต้อง ระบบประตูจะทำการทดสอบตัวเองเพื่อตรวจสอบว่า
เซ็นเซอร์ทำงานหรือไม่ หากพบการตรวจจับทำงานไม่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยระบบจะสั่งให้ประตู
เปิดและหยุดทำงาน

Higher density of sensor area
ไฟ LED
กะพริบ แสดงถึง
การเกิดปัญหา
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Advantage

ไฟ LED ที่เซ็นเซอร์ จะพริบสีแดงเมื่อตรวจพบ
ความผิดปกติกับส่วนประกอบรวมถึงเซ็นเซอร์
ของระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ ในกรณีที่
เซ็ นเซอร์ แ สดงไฟ LED กะพริ บโปรดติ ด ต่ อ
TGD Service Center

Feature of NATRUS
Higher density of sensor area
Conventional sensor

NATRUS

Door

Door

Image

การเพิม่ พืน้ ทีแ่ สง Infrared เซ็นเซอร์ให้หนาแน่นจะส่งผลให้เกิดการตรวจจับได้ดขี น้ึ และเพิม่ ความป้องกัน
บริเวณพื้นที่หน้าประตูได้ดีขี้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประตูกับคนเดิน

Fail-safe design
The door system detects
the faulty components to provide
optimal operation.

Occurrence of trouble
involving a component

Safety feature works
(opening or stopping the door)
to prevent an accident.

For example:
(1) If trouble with the geared motor is detected,
the door stops.
(2) If trouble with the sensor is detected,
the door is fully opens.
(3) If a wire break is detected, the door stops.

อุปกรณ์ทม่ี คี วามผิดปกติจะถูกตรวจพบโดยการ self-diagnosis และหยุดทำงานหรือในกรณีของเซ็นเซอร์
ประตูจะเปิดค้างเพือ่ ความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน
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N-SEARCH SENSOR

NABCO Automatic Door
Spot-by-spot (72 จุด) setup of sensor
ตรวจจับลำแสงอินฟาเรด สัง่ งานเปิดและ Safety พร้อมกัน มากถึง
72 จุด โดยแต่ละจุดแยกกันตรวจจับอย่างอิสระ
• สามารถตรวจจับได้สูงสุดที่ความสูงประตู 4 เมตร
• สามารถกำหนดจุดตรวจจับเป็นแถว หรือเป็นส่วนๆได้ และสามารถ
ปิดบริเวณที่ไม่ต้องการตรวจจับ เช่น หน้าเคาน์เตอร์ มุมหนังสือ
ลดการเปิดประตูโดยไม่จำเป็น ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังไฟฟ้า
•

inactive
active

ECO mode (โหมดประหยัดพลังงาน)
ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานกำลังเดินออกจากประตู และไม่มีผู้ใช้งาน
ท่านอื่นเดินเข้าหาประตู ระบบจะสั่งการปิดประตู ทำให้ระยะเวลา
เปิดค้างสั้นลง ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังไฟฟ้า

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
นเซอร์ในโหมด Touchless Switch
1 เมืประตู่อตัจ้งะไม่ค่าตเซ็รวจจั
บผู้ใช้งานที่เดินผ่านหน้าประตู

วางมือไว้ใกล้สติกเกอร์ (ไม่ต้องสัมผัส)
2 เมืเซ็น่อเซอร์
จะทำงาน โดยสั่งให้ประตูเปิด
●
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ตัวอย่างสติกเกอร์

งจากที่ประตูเปิด พื้นที่การตรวจจับ
พบผู้ใช้งานบริเวณนั้น
3 หลัจะขยายใหญ่
4 เมืประตู่อเซ็จนะปิเซอร์ด และพืตรวจไม่
ขึ้น เพื่อตรวจจับคนเดินตาม
้นที่การตรวจจับกลับคืน
เข้าประตู

สู่สภาพ Touchless

คุณลักษณะและจุดเด่น
NABCO GEARED MOTOR
Thermal protector equipped brushless DC motor Mono-composition of precise hypoid
reduction gear

มอเตอร์ DC ไม่มีแปลงถ่าน
• มอเตอร์เป็นระบบ DC ไม่มีแปรงถ่าน ไม่ต้องคอยเปลี่ยนแปลงถ่านที่มีการสึกหรอและเสียงดังบ่อยครั้ง
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
• ลดการเกิดเสียงรบกวนเมื่อเทียบกับมอเตอร์ที่ใช้ปัจจุบัน 15%
• ไม่จ่ายไฟตลอดเวลาเหมือนรุ่นแปลงถ่านทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าและกินไฟน้อยกว่า
• เหมาะกับประเทศแถบเอเชียเพราะร้านเปิดตลอด 24 ชม. และประชากรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประตูใช้งานตลอดเวลา
ตัวมอเตอร์ไม่มีแปลงถ่านจึงเหมาะกับการใช้งานมากกว่า ด้วยขนาดกระทัดรัด ไม่มีส่วนสัมผัสที่สึกหรอง่าย
ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน เสถียรมากกว่ารุ่นแปลงถ่าน ดูแลรักษางายไม่มีไฟสปาร์ค
• วัสดุเป็นอลูมิเนียม ถ่ายเทและระบายความร้อนได้ดีกว่าเหล็ก ทำให้แม่เหล็กเสื่อมสภาพช้าลง
• ลดความเสื่อมหรือสึกหรอของมอเตอร์เนื่องจากมียางที่ช่วยผ่อนแรงไม่ให้มอเตอร์บิดตัวมากขณะ
จังหวะประตูกระชากเปิดออก และปิด
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NABCO DOOR HANGER
Soft resin
(polyurethane)
Aluminum alloy

Long-life design and
low running costs

ลูกล้อผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเคลือบด้วยยางโพลียูรีเทน ซึ่งอลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีความแข็งแรง
ทนทาน ไม่แตกหักหรือสึกหรอได้ง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานลูกล้อเทียบกับลูกล้อบานเลื่อนทั่วไปที่ส่วนมาก
ผลิตจากวัสดุประเภทพลาสติกแข็ง และการเคลือบลูกล้อด้วยยางโพลียูรีเทน (Polyurethane Rubber)
ช่วยในการลดเสียงรบกวน ในขณะเปิดปิดประตูได้ดีมีความยืดหยุ่นสูง โดยคุณสมบัติของยางโพลียูรีเทน
รับแรงกดได้ดี ทนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอ ทนต่อการฉีกขาด ทนต่อน้ำมัน และสารเคมี

ลูกล้อประตูมีกลไกป้องกันการตกราง
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ได้รับการปรับปรุงการออกแบบหน้าแปลนลูกล้อด้านหนึ่งเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตกรางของประตู
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