
ระบบประตู ชนิดปดแนน TGD CROSS
TGD CROSS Hermetic Door (Airtight)

นำเขาและจัดจำหนายโดย
บร�ษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอรส จำกัด 02 300 9300 @tgdautomaticdoors TGD Automatic DoorsTGD Automatic Doors



ระบบประตูบานเล่ือน ชนิดปดแนน TGD CROSS
TGD CROSS Hermetic Sliding Door (Airtight)

All rights reserved. บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข และขอกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• ขนิดประตู: บานเลื่อนเดี่ยว หร�อ บานเลื่อนคู

• ระบบประตู: เลือกไดทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และเปดมือ (Manual)

• ขนาดชองเปดสูงสุด (WxH): 2000 x 2500 mm

• น้ำหนักสูงสุด: 150 kg

• ระบบควบคุม: ไมโครคอมพ�วเตอร

• อัตราเร็วการเปด - ปด ประตู: 200 ~ 500 mm/s (ปรับตั้งคาได)

• เวลาเปดคาง: 0 ~ 9 s (ปรับตั้งคาได)

• แรงผลักโหมด Manual: <100 N

• แรงดันไฟฟา: AC 220, 50/60 Hz

• กำลังไฟฟา: <100 W

• มอเตอร: DC 24V

ขอมูลดานเทคนิค

บานประตู

• วัสดุปดผิว: อลูมิเนียมอัลลอย, สแตนเลส สตีล, HPL ลามิเนต,

                      หร�อ บานกระจก กรอบอลูมิเนียม

• ความหนาประตู: 40 ~ 50 mm

• วงกบประตู: อลูมิเนียม

• กรอบบานประตู: อลูมิเนียม

• ยางซีล: EPDM gasket ดานขาง, ดานบน และดานลางประตู

• ชองหนาตาง: ขนาดมาตรฐาน 500 x 300 มม. กระจก 2 ชั้นแบบเร�ยบ

                        เสมอบาน เลือกไดทั้งแบบมีหร�อไมมีชองหนาตาง

• มือจับประตู: เลือกไดท้ังแบบมือจับแบบฝงเร�ยบ, มือจับดึง, มือจับแบบ Lever

ตัวเลือก

- สามารถสั่งซื้อในรุนบานเลื่อนอัตโนมัติ (Auto)

   หร�อรุนบานเลื่อน แบบเปดมือได (Manual)

- มีทั้งรุนบานเลื่อนเดี่ยว หร�อ บานเลื่อนคู

- มีรุนใช German Motor

- มีรุนปองกันรังสีเอกซเรย โดยกรุตะกั่วหนา 2 มม.

   และใชกระจกปองกันรังสี

ระบบประตูสุญญากาศ เหมาะกับการใชงานในหองผาตัด หองควบคุมความดัน

หองกักโรค หร�อ หอง Clean room สามารถเลือกไดทั้งแบบเปดซาย หร�อ

เปดขวาตามความเหมาะสมของสถานที่ ระบบประตูถูกออกแบบใหปองกัน

การรั่วของอากาศ และปองกันสิ�งรบกวน หร�อเชื้อโรคจากภายนอก โดยมี

ยางซีลทั้ง 4 ดาน ดูแลรักษางาย วัสดุปดผิวประตูที่ใชมีใหเลือกทั้งแบบ

HPL ลามิเนต, สแตนเลส สตีล, อลูมิเนียม และบานกระจก สามารถเลือก

อุปกรณเปด-ปด ไดตามตองการ ใชไดทั ้งสว�ตซมือโบก No Touch,

Elbow Switch, Foot Switch
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ระบบประตูบานเปด ชนิดปดแนน TGD CROSS
TGD CROSS Hermetic Swing Door (Semi-Airtight)

All rights reserved. บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข และขอกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• ขนิดประตู: บานเปดเดี่ยว หร�อ บานเปดคู

• ความกวางประตู: ≤1200 mm

• น้ำหนักสูงสุด: 100 kg

• ระบบควบคุม: ไมโครคอมพ�วเตอร

• อัตราเร็วการเปด - ปด ประตู: 3 ~ 12 s เมื่อเปด 90 องศา (ปรับตั้งคาได)

• เวลาเปดคาง: 1 ~ 30 s (ปรับตั้งคาได)

• แรงผลักโหมด Manual: <30 N

• แรงดันไฟฟา: AC 220, 50/60 Hz

• กำลังไฟฟา: <50 W

ขอมูลดานเทคนิค

บานประตู

• วัสดุปดผิว: อลูมิเนียมอัลลอย, สแตนเลส สตีล, HPL ลามิเนต,

                      หร�อ บานกระจก กรอบอลูมิเนียม

• ความหนาประตู: 40 ~ 50 mm

• วงกบประตู: อลูมิเนียม

• กรอบบานประตู: อลูมิเนียม

• ยางซีล: EPDM gasket ดานขาง และดานบน, Drop Seal ดานลางประตู

• เลือกไดทั้งแบบมีหร�อไมมีชองหนาตาง กระจก 2 ชั้นแบบเร�ยบเสมอบาน

• มือจับประตู: เลือกไดทั้งแบบ มือจับดึง หร�อ มือจับแบบ Lever

ตัวเลือก

- รุนบานเปดอัตโนมัติ (Auto) หร�อ รุนบานเปดดวยมือ (Manual)

- มีทั้งรุนบานเปดเดี่ยว หร�อ บานเปดคู

- มีรุนประตูปองกันรังสีเอกซเรย โดยกรุตะกั่วหนา 2 มม. 

   และกระจกปองกันรังสี
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บานเปดเดี่ยว

บานเปดคู

ระบบประตูบานเปดแบบ Semi-Airtight เหมาะกับการใชงานในหองผาตัด

หองควบคุมความดัน หองกักโรค หร�อหอง Clean room เลือกไดทั้งแบบ

บานเปดเดี่ยวหร�อบานเปดคู บานเปดอัตโนมัติ หร�อบานเปดมือ ถูกออก

แบบเพ�่อปองกันการรั่วของอากาศ โดยมียางซีลทั้ง 4 ดาน ดูแลรักษางาย

ปองกันเชื้อโรคจากภายนอกไดดี ใชไดกับอุปกรณเปดปด ทั้งแบบสว�ตซ

มือโบก No Touch, Elbow Switch หร�อ Foot Switch

ระบบประตูบานเล่ือน ชนิดปดแนน TGD CROSS
TGD CROSS Hermetic Sliding Door (Airtight)

All rights reserved. บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข และขอกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• ขนิดประตู: บานเลื่อนเดี่ยว หร�อ บานเลื่อนคู

• ระบบประตู: เลือกไดทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และเปดมือ (Manual)

• ขนาดชองเปดสูงสุด (WxH): 2000 x 2500 mm

• น้ำหนักสูงสุด: 150 kg

• ระบบควบคุม: ไมโครคอมพ�วเตอร

• อัตราเร็วการเปด - ปด ประตู: 200 ~ 500 mm/s (ปรับตั้งคาได)

• เวลาเปดคาง: 0 ~ 9 s (ปรับตั้งคาได)

• แรงผลักโหมด Manual: <100 N

• แรงดันไฟฟา: AC 220, 50/60 Hz

• กำลังไฟฟา: <100 W

• มอเตอร: DC 24V

ขอมูลดานเทคนิค

บานประตู

• วัสดุปดผิว: อลูมิเนียมอัลลอย, สแตนเลส สตีล, HPL ลามิเนต,

                      หร�อ บานกระจก กรอบอลูมิเนียม

• ความหนาประตู: 40 ~ 50 mm

• วงกบประตู: อลูมิเนียม

• กรอบบานประตู: อลูมิเนียม

• ยางซีล: EPDM gasket ดานขาง, ดานบน และดานลางประตู

• ชองหนาตาง: ขนาดมาตรฐาน 500 x 300 มม. กระจก 2 ชั้นแบบเร�ยบ

                        เสมอบาน เลือกไดทั้งแบบมีหร�อไมมีชองหนาตาง

• มือจับประตู: เลือกไดท้ังแบบมือจับแบบฝงเร�ยบ, มือจับดึง, มือจับแบบ Lever

ตัวเลือก

- สามารถสั่งซื้อในรุนบานเลื่อนอัตโนมัติ (Auto)

   หร�อรุนบานเลื่อน แบบเปดมือได (Manual)

- มีทั้งรุนบานเลื่อนเดี่ยว หร�อ บานเลื่อนคู

- มีรุนใช German Motor

- มีรุนปองกันรังสีเอกซเรย โดยกรุตะกั่วหนา 2 มม.

   และใชกระจกปองกันรังสี

ระบบประตูสุญญากาศ เหมาะกับการใชงานในหองผาตัด หองควบคุมความดัน

หองกักโรค หร�อ หอง Clean room สามารถเลือกไดทั้งแบบเปดซาย หร�อ

เปดขวาตามความเหมาะสมของสถานที่ ระบบประตูถูกออกแบบใหปองกัน

การรั่วของอากาศ และปองกันสิ�งรบกวน หร�อเชื้อโรคจากภายนอก โดยมี

ยางซีลทั้ง 4 ดาน ดูแลรักษางาย วัสดุปดผิวประตูที่ใชมีใหเลือกทั้งแบบ

HPL ลามิเนต, สแตนเลส สตีล, อลูมิเนียม และบานกระจก สามารถเลือก

อุปกรณเปด-ปด ไดตามตองการ ใชไดทั ้งสว�ตซมือโบก No Touch,

Elbow Switch, Foot Switch
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ตัวอยางรูปสินคา

DP01 DP02 DP03 DP04 DP05 DP06 DP07 DP08 DP09 DP10 DP11 DP12

CO
LO

R 
CA

RD

All rights reserved. บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข และขอกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

นำเขาและจัดจำหนายโดย
บร�ษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอรส จำกัด

02 300 9300 @tgdautomaticdoors TGD Automatic DoorsTGD Automatic Doors


