


1. อ่านและปฏิบัตติามอย่างละเอียดทุกขัน้ตอน
2. Swing Gate Opener เหมาะส าหรับการใช้กับยานพาหนะที่มีน า้หนักไม่เกิน 6000 ปอนด์ (Vehicular Class I) ซึ่งหมายถงึขนาดพืน้ที่

รองรับยานพาหนะ ในกรณีนีอ้าจจะหมายถงึ โรงจอดรถหรือลานจอดรถโดยทั่วไป

ส าหรับการตดิตัง้นีเ้ราจะต้องเลือก Opener ให้เหมาะสมกับขนาดของยานพาหนะ (Vehicular class) ให้เหมาะสมกับประตู 

3. ผู้ออกแบบ ผู้ตดิตัง้ และผู้ใช้ Gate Opening System ควรมีใบรับรองเพื่อรับประกันความปลอดภยั เพราะการออกแบบ การตดิตัง้
รวมถงึการบ ารุงรักษาที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลทั่วไปได้ ดังนัน้ระบบการออกแบบและการตดิตัง้ต้องสามารถลด

อันตรายที่สามารถเกิดขึน้ได้ในพืน้ที่สาธารณะ อะไรที่เป็นจุดอันตรายควรก าจัดหรือได้รับการป้องกันเอาไว้
4. Gate Opener มีพลังในการท างานสูงแม้จะท างานในรูปแบบปกต ิดังนัน้คุณสมบัตด้ิานความปลอดภยัและการตดิตัง้ต้องประกอบ

รวมกันอย่างเป็นระบบรวมถงึอุปกรณ์รับสัญญาณด้วย

5. ตัวประตูต้องถูกตดิตัง้อย่างเหมาะสมและท างานได้อสิระทัง้ 2 ด้าน (เข้าและออก)

6. ตัวประตูต้องถูกตดิตัง้อย่างเหมาะสม ซึ่งเพียงพอต่อระยะห่างของประตูและตัวระบบเพื่อลดอันตรายส าหรับการตดิกับของประตู ตัว

ประตูบานสวงิจะต้องไม่เปิดเข้าไปในพืน้ที่สาธารณะ

7. ส าหรับตัว Opener ที่เหมาะส าหรับการใช้กับยานพาหนะ จะไม่สามารถใช้กับกับบุคคลที่เดนิทางเท้าทั่วไปได้ ผู้ที่เป็นบุคคลทางเท้า
ทั่วไปจะต้องใช้ Opener ส าหรับบุคคลซึ่งแยกออกมาเป็นอีกประเภทหน่ึง ฉะนัน้บุคคลทั่วไปจะไม่สามารถใช้ Opener ที่ไว้ใช้ส าหรับ

ยานพาหนะได้





8. บุคคลที่เดนิทางเท้าไม่ควรเดนิข้ามผ่านทางในระยะที่ประตูเคล่ือน โดยเฉพาะ Opener ที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลทาง

เท้า ซึ่งเลือกเลือกใน Opener ให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานเท่านัน้

9. ส าหรับการตดิตัง้ในกรณีที่ตัวรับสัญญาณไม่ได้บอกช่ือผู้ผลิต (non-contact sensors) ให้ดูคู่มือการใช้ที่บรรจุภณัฑ์

เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตัวเซนเซอร์ (safety sensors) เหมาะกับการรับรองการใช้งานประเภทไหนบ้าง
A การดูแลรักษาที่ดีสามารถลดความอันตรายในกรณีเกดิความตดิขัดของระบบการท างาน อย่างเช่นในกรณีที่รถดับ 

แต่ประตูก าลังเคล่ือนอยู่  เป็นต้น
B อีกหน่ึงข้อส าหรับการใช้ Non-contact sensors ควรตดิตัง้ไว้ในบริเวณที่ประตูสามารถหนีบสิ่งกีดขวางได้ อาทเิช่น 

พืน้ที่เขตรอบนอกที่บานประตูหรือที่กัน้สามารถเคล่ือนผ่านได้

10. ไม่ควรตดิตัง้อุปกรณ์การท างานหลักของประตูที่ท าให้ผู้ใช้สามารถ เอือ้มหรือลอดผ่านเข้ามายังแผงควบคุมได้
โดยง่าย ซึ่งตัวแผงควบคุมควรตดิตัง้ไว้ให้ห่างจากระยะเคล่ือนที่ของประตูอย่างน้อย 1.8 เมตร



11. แผงควบคุมการท างานถูกก าหนดให้รีเซตการตัง้ค่าการใช้งานหลังจากอุปกรณ์การป้องกัน
การถูกประตูหนีบท างานได้ 2 ครัง้ ฉะนัน้อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันดังกล่าวต้องถูกตดิตัง้ให้อยู่แนว

เดียวกับประตูในระดับสายตา และควรตดิตัง้คุณสมบตัเิพิ่มเตมิเพื่อป้องกันบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้

รับอนุญาตมาใช้งาน และไม่อนุญาตให้ใครมาเกาะหรือลอดตลอดบริเวณการท างานของประตู 

12. แต่ละบานประตูต้องตดิป้ายเตือน ซึ่งป้ายเตือนนีจ้ะต้องถูกตดิไว้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง

ของประตูให้มองเหน็ได้โดยง่าย

13. เพื่อป้องกันอันตรายที่เกดิจากใต้พืน้ดนิ ควรตดิต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนท าการขุด

เจาะพืน้ที่บริเวณนัน้

14. ไม่อนุญาตให้เดก็ๆมาวิ่งเล่นในบริเวณประตู และเกบ็

อุปกรณ์เคร่ืองมือควบคุมให้พ้นมือเดก็











- มีระบบเปิดปิดที่นุ่มนวล

- มีกุญแจฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตก

- มี 2 โหมดการท างาน มีระบบเปิดประตูได้ทัง้บานคู่และบานเดี่ยว

- สามารถปรับการตัง้ค่าการเปิดปิดระยะห่างระหว่างประตูหลักและประตูรอง
- สามารถส่ังหยุดและย้อนประตูกลับในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางตัง้อยู่ในขณะที่ประตูก าลัง

เปิดหรือปิด

- สามารถปรับความเร็วในการปิดประตู (0-99 วินาท)ี
- สามารถปรับเวลาในท างานของมอเตอร์ในระบบด้านความปลอดภยัได้สูงสุดถงึ 1-50 

วินาที

- มีจอแสดงผลแบบดจิติอลเพื่อแสดงระบบการท างานรวมถงึระบบการตัง้ค่า

- ระบบเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้าที่เช่ือถือได้และง่ายต่อการปรับแต่ง

- สามารถใช้กับกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างแพร่หลาย





การวางต าแหน่งขาจบัยึดเสาที่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับประสิทธิภาพของ Gate Opener ระยะห่างของ 
Gate Opener (โดยปกตคิือ 2.5 cm/1 inch หรือมากกว่า) จะถูกก าหนดไว้จากการตดิตัง้ในระยะที่เหมาะสม

ในกรณีที่เสากลมหรือเสาเหล่ียมกส็ามารถใช้กับขาจับยดึเสารุ่นนีไ้ด้เพราะการดีไซน์ที่ออกแบบมาให้รองรับกับ
สภาพดังกล่าว เม่ือคุณตดิตัง้ตัวเช่ือมเข้าไปให้ใช้น๊อตที่มีขนาดยาวพอที่จะเจาะทะลุเข้าไปได้ทัง้เสา คุณสามารถ
ประกอบขาจับยึดเสาเข้ากับเสาไม้โดยใช้แหวนรองน๊อตขนาดใหญ่(Larger-size washer)หรือแผ่นเหล็ก
(Metal plate)กัน้ระหว่างตัวเสากับน๊อตตัวผู้ (Bolts)เพื่อยดึให้มั่นคง

ในกรณีที่ขนาดของเสามีขนาดเส้นผ่าศูนย์เล็กกว่า 15 cmควรประกอบตัวจับยดึลงไปในผนัง

ซีเมนต์เพื่อความมั่นคงของเสา



Note : กรุณาท าตามหลักการตดิตัง้ตามข้อมูลที่ให้เท่านัน้

ตามหลักการดังกล่าวคุณสามารถก าหนดระยะที่เหมาะสมส าหรับตดิตัง้ขาเช่ือมกับประตูตามตาราง

ข้างล่างดังต่อไปนี ้



Note : ควรระวังระยะห่างของจุด A เม่ือตดิตัง้ตัว Opener ซึ่งต้องมีความยาวอย่างน้อย 
8 cm มฉิะนัน้ พลังในการเปิดจะไม่สัมพนัธ์กับแรงยดึเหน่ียวประตู และเป็นเหตุให้พลังใน
การเปิดประตูนัน้ไม่สมบรูณ์ข้าไป



ตัง้ขายดึมอเตอร์(Post Pivot Bracket)ให้อยู่ระหว่างกลางของขาจับยดึเสา(Post bracket)ทัง้ 2 อัน 

สอดน๊อตขนาด M10 x 30 เข้าไประหว่างรูตรงกลางที่สามารถเช่ือมระหว่างขาจบัยดึเสาและขายดึมอเตอร์ แหวน
รองน็อต(Washer) ￠10, Lock Washer ￠10 และ น็อตตัวเมีย(Nut) M10 สอดเข้าตรงด้านล่าง

ของน็อตตัวผู้แล้วไขให้แน่น



ให้น าตัวจับยึดเสาที่ได้ท าการประกอบไว้ในขัน้ตอนแรกต่อเข้ากับตัว Opener โดยใช้
สลักเคลวิสยดึเข้าไว้ด้วยกันจากนัน้ให้ใช้กิป๊ล็อกยดึตัวสลักเคลวิสไว้อีกครัง้เพื่อความ
ปลอดภยั



ตัวบานประตูสามารถก าหนดระยะการเปิดของบานประตูได้ตัง้แต่ 0-100 องศา ซงึการก าหนดระยะดังกล่าว

สามารถท าได้โดยการ ประกอบขาเช่ือมบานประตูเข้ากับตัวจับยดึเสาที่ได้ท าการประกอบไว้แล้ว โดยที่ตัว Gate 

Opener จะท าการตัง้ขนานราบเป็นแนวเดียวกับบานประตู ในขณะที่คุณก าหนดระยะการเปิดของประตูเพื่อให้ท า

มุมในระดับที่ต้องการ สามารถใช้ C-clamps ยดึไว้ตรงขัว้เสากับบานประตูไว้ช่ัวคราวจนกว่าจะได้ต าแหน่งที่

ต้องการ ดังภาพข้างล่าง
Note : ตัว Gate Opener ถูกออกแบบให้มีระบบรักษาความปลอดภยัซึ่งมาในรูปแบบของกุญแจฉุกเฉิน 
นอกจากนัน้คุณยังสามารถปรับระบบ Push และ Pull โดยยดึหรือหดตัวด้ามเช่ือมประตู(Moving rod)ได้อีก
ด้วย แต่จงให้แน่ใจว่า ตัวOpenerของทัง้สองบานประตูนัน้ได้ถูกล็อคแล้วก่อนที่คุณจะท าการเปิดใช้งาน



เม่ือประกอบตามขัน้ตอนข้างต้นเสร็จแล้วให้แน่ใจว่าระยะห่างของประตูและตวั Gate opener นัน้มีระยะห่าง

อย่างน้อย 2.5 cm ทัง้ในระยะที่ประตูปิดและประตูเปิด เม่ือได้ต าแหน่งและระยะห่างตามที่ต้องการแล้ว ให้ดงึ

สลักเคลวิสออก จากนัน้กปิ็ดประตู และจัดตัว Gate opener และขาจับยดึเสาให้อยู่ในระนาบเดียวกัน

Note : จงแน่ใจว่าตัว Gate Opener และขาจับยดึมอเตอร์ไม่ได้ตดิทบักันกรณีที่ประตูเปิดและประตูปิด

ถ้าในกรณีระยะห่างไม่เพยีงพอ หรือตัว Gate Opener ตดิทบักับตัวขาจับยึดมอเตอร์ คุณสามารถเคล่ือน

ต าแหน่งของตัวจับยึดเสาที่ประกอบกันไว้เสร็จแล้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อให้ได้ต าแหน่งที่เหมาะสม 

หลังจากที่คุณได้ก าหนดต าแหน่งตามระยะที่ต้องการของตัวขาจบัยึดมอเตอร์แล้วให้สอดน็อตขนาด m8x30

เพื่อเช่ือมลงไปกับตัวเสาอีกที





หารูที่เป็นจุดเช่ือมระหว่างขาเช่ือมประตูและบานประตู จากนัน้ให้ตอกหมุดหรือหรือท า

เคร่ืองหมายลงไปตรงกลางของแต่ละรู จากนัน้ให้ค่อยดงึขาจับยดึเสาออกจากประตูโดยการปลด 

C-clamps ออก

ใช้สว่านไฟฟ้าขนาด 10.5 bit เจาะลงไปในเสาตรงที่ได้ท าสัญลักษณ์ไว้

ให้แนบตัวจับยดึเสาที่ประกอบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับเสา

ประตู โดยท าการใส่น็อตตัวผู้ขนาด M10x200 4อัน ผ่านรูแต่
ละช่องบนตัวจับยดึที่เราประกอบเข้ากับตัวเสาไว้ดังภาพ ยดึให้

แน่นโดยใช้ แหวนรองน็อต(Washer) ￠10, Lock 

Washer ￠10 และน็อตตัวเมีย(Nut) M10



ให้น าขาเช่ือมประตูประกอบเข้ากับประตูโดยการใส่น็อตตัวผู้ขนาด M10x75 สองตัวลงไปในรูที่เจาะเช่ือมไว้
ตรงประตู ยดึให้สลักให้แน่นโดยการใช้Lock Washer ￠10 และน็อตตัวเมีย(Nut) M10

ตัดน็อตตัวผู้ที่ยาวเกนิออกมาโดยใช้เล่ือย



การตดิตัง้ตวั opener

ประกอบตัว Opener เข้ากับขาจับยดึเสาที่ประกอบไว้เรียบร้อยแล้วด้วยสลักแบบเคลวิส 4 อันที่เตรียมไว้ อันแรกสอด

ลงไปในรูเพื่อเช่ือมระหว่างตัว Gate Opener กับ ขาจับยดึเสา ส่วนสลักที่เหลือให้สอดลงไปในรูที่เช่ือมระหว่าง 

Gate Opener กับ ขาจับยดึเสาที่ประกอบไว้แล้ว และล็อกสลักแบบเคลวิสอีกครัง้ด้วยกิฟ๊ล็อก



อุปกรณ์ที่ที่จ าเป็นส าหรับการตดิตัง้กล่องควบคุมน่ันกคื็อ น็อตสกรู และเม่ือจะตดิตัง้กล่องควบคุมต้องให้

แน่ใจว่าพืน้ที่ที่ตดิตัง้จะต้องปลอดภยั และต้องอยู่ สูงกว่าพืน้ดนิอย่างน้อย 100 cm เพื่อป้องกันให้ห่างไกล

จากฝน หมิะ ซึ่งอาจจะท าให้เกดิความเสียหายแก่กล่องควบคุมได้

ก่อนท าการเช่ือมต่อสสายไฟเข้ากับกล่องควบคุม ต้องให้แน่ใจว่าสายเคเบลิไม่ได้ท าการเช่ือมต่อกับกระแสไฟ

อยู่

สอดสายเคเบลิหลักกับสายเคเบลิของตัว Gate opener ผ่านเข้าตรงด้านหน้าของอุปกรณ์ที่ช่วยจัดระเบยีบสาย

เคเบลิ (Strain Relief) ต่อเข้าไปยังกล่องควบคุมโดยการปลดสกรูของอุปกรณ์ที่ช่วยจัดระเบยีบสายเคเบลิ 

(Strain Relief)ที่ถูกตดิอยู่ตรงข้างกล่องควบคุมซึ่งจะอยู่ ฝ่ังซ้ายมือล่างสุด จากนัน้ให้สอดสายเคเบลิเข้าไปใน

กล่องควบคุม และเช็คให้แน่ใจความยาวของสายเคเบลินัน้ยาวพอตามล าดับแผงต่อสายไฟ(Terminal Box)

ของกล่องควบคุม ขันให้แน่นอีกทด้ีวย sealing nut สายเคเบลิกจ็ะถูกล็อค 



ข้อควรระวัง ควรตดิตัง้กล่องควบคุมในพืน้ที่ที่ระบายอากาศ ห่างไกลจากฝนและ

แสงแดด

Note : กล่องควบคุมควรตดิตัง้อยู่ฝ่ังเดียวกับประตูหลัก (Gate 1) เพื่อที่ว่า 

electric lock สามารถถูกตดิตัง้อย่างท างานได้อย่างเหมาะสม 



สอดสายเคเบลิตัว Gate Opener ของประตู 2 และสายเคเบลิของ ไฟสัญญาณเตือน (Alarm lamp)เข้าไปใน

กล่องควบคุม โดยผ่านอุปกรณ์ที่ช่วยจัดระเบียบสายเคเบลิ (Strain Relief) จากนัน้ให้ท าตามขัน้ตอนที่ 2

สอดสายเคเบลิของตัวท างานอื่นๆเข้าไปทางซ้ายสุดของอุปกรณ์ที่ช่วยจัดระเบียบสายเคเบลิ (Strain Relief)

จากนัน้ให้ท าตามขัน้ตอนที่ 2

Note : จะมีแค่สายเคเบลิ (1.5 ) ที่ถูกจัดเตียมไว้ให้ ส่วนสาย

เคเบลิตัวอื่นๆที่ใช้ในการตดิตัง้จะต้องจดัเตรียมเอง

ข้อควรระวัง : จงแน่ใจว่ารูสอดสายเคเบลิต้องตดิตัง้ถูกตดิตัง้ให้

อยู่ ด้านล่างของกล่องควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้โดนน า้

การเชื่อมต่อของ Control board





สอดขดลวดเปล่าเข้ากับขัว้ปลายสายไฟของแผงต่อสายไฟของตัว Opener ลวดเส้นแดงต่อเข้ากับขัว้ Motor1+ ลวดเส้นด าต่อเข้ากับ 

Motor1- ลวดเส้นสีฟ้าต่อเข้ากับ ULT1 ลวดเส้นสีเขียวต่อเข้ากับ COM และลวดเส้นสีเหลืองต่อเข้ากับ DLT1

Actuator 2

การตดิตัง้จะคล้ายคลึงกับ Actuator 1 สอดขดลวดเปล่าเข้ากับแผงต่อสายไฟของตัว Opener ลวดเส้นแดงต่อเข้ากับ Motor2+ ลวด

เส้นสีด าต่อเข้ากับ Motor2- ลวดเส้นสีน า้เงนิต่อเข้ากับ ULT2 ลวดเส้นสีเขียวต่อเข้ากับ COM และลวดเส้นเหลืองต่อเข้ากับ DLT2

ไฟสัญญาณเตือน Alarm lamp (optional)ขดลวดเส้นสีแดงของไฟสัญญาณเตือนสามารถต่อเข้ากับ LAMP(11#) และลวด

เส้นสีขาวต่อเข้ากับอีกอันนึง (#12)

แบตเตอรร่ีส ารอง Back-up Battery (optional)

24v+ ของแบตเตอร์ร่ีควรผูกไว้กับขัว้ BAT+(#13) และ 24v- ควรผูกเข้ากับ BAT-(#14)

ข้อแนะน า ควรใช้ Controller LM118 (WA4004) เช่ือมเข้ากับแบตเตอร์ร่ีด้วย Battery’s terminal ของ 

Control board ถ้าหากแบตเตอร์ร่ีถูกใช้ให้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก (ยกตัวอย่างเช่น SOL PLUS KIT)



Photocell Beam System (PBS) (optional)

ให้ใช้เคเบิลแบบสองสาย (2 core cable) เพ่ือเช่ือมขัว้ ʺ -~ʺ ของวงจรร่วมของโฟโตเซล 
(Photocell’s emitter) ต่อเข้ากบั ʺ 14 ʺ และขัว้ ʺ +~ ʺ ต่อเข้ากบั ʺ 9 ʺ 

สว่นสายท่ีสองของขัว้ ʺ -~ʺและขัว้ ʺ +~ ʺ ของตวัรับข้อมลูโฟโตเซลให้เช่ือมเข้ากบั ʺ 16 ʺ 

และ ʺ 17 ʺ และขัว้NC ให้เช่ือมเข้ากบั ʺ 18 ʺ

ปุ่ มหยดุPush button (optional)

ลวดเส้นสีแดงควรตอ่เข้ากบั o/s/c และลวดเส้นสีขาวตอ่เข้ากบัอนัอ่ืน



Loop detector (optional)

ขัน้ตอนแรกให้น า Loop detector board เข้าไปใน control board จากนัน้ให้เช่ือม Loop detector เข้ากับ control board 

เสาอากาศ Exit Wand (optional)

ขัน้ตอนแรกให้น าเสาอากาศ (Exit Wand) เข้าไปใน Control Board จากนัน้ให้เช่ือมเสาอากาศ(Exit wand) เข้ากับ Control board

กลอนล็อคอัตโนมัติ Electric lock (optional)กลอนล็อคอัตโนมัตคิวรผูกเข้ากับขัว้ (LOCK)

ตัวรับสัญญาณภายนอก External Receiver (optional)ลวดสีน า้ตาลของตัวรับสัญญาณภายนอกควรเช่ือมเข้ากับขัว้ ʺ19ʺ

ลวดสีด าของตัวรับสัญญาณภายนอกควรเช่ือมเข้ากับขัว้ ʺ20ʺลวดเส้นสีแดงของตัวรับสัญญาณภายนอกควรเช่ือข้ากับขัว้ ʺ9ʺ

แผงปุ่มกด Wired Keypad 24VDC (optional)

ลวดเส้นสีแดงของแผงปุ่ มกดควรเช่ือมเข้ากับขัว้ ʺ9ʺ

ลวดเส้นสีด าของแผงปุ่ มกดควรเช่ือมเข้ากับขัว้ ʺ14ʺ

ลวดเส้นสีขาวของแผงปุ่ มกดควรเช่ือมเข้ากับขัว้ ʺ19ʺ

ลวดเสน้สฟ้ีาของแผงปุ่ มกดควรเช่ือมเขา้กบัขัว้ ʺ20ʺ

แผงโซลาเซลล์ Solar Panel (optional)

ดูวธีีการตดิตั้งได้ที่คู่มือการตดิตั้ง Solar panel และ Controller ที่แยกไว้ต่างหาก



วธีิติดตั้งและลบรีโมทคอนโทรล 

กดปุ่ ม LEARN จากนัน้จากหน้าดจิติอลกจ็ะแสดง Ln จากนัน้ให้กดปุ่ มในรีโมทคอนโทรล 2 ครัง้ภายในสอง

วินาท ีจอดจิติอลจะแสดง Ln เป็นไฟสว่าง 4 วินาท ีจากนัน้จอกจ็ะกลับมาแสดง ʺ- -ʺ น่ันหมายความว่ารีโมท

ได้รับการบนัทกึเข้าไปในเคร่ืองเรียบร้อยแล้ว

ค าเตือน  เม่ือท าการใช้งานตัง้ Opener ควรท าในกรณีที่ประตูปราศจากสิ่งกีดขวางและได้รับการปรับแต่งที่
เหมาะสม ไม่ควรบุคคลหรือยานพาหนะต่างๆออกจากประตูในขณะที่มันก าลังท างาน และไม่อนุญาตให้เดก็ๆมา

วิ่งเล่นบริเวณประตูรวมถงึรีโมทคอนโทรลด้วยและตัวรับข้อมูลของ Swing gate opener และวงจรของ
รีโมทคอนโทรลนัน้ถูกตัง้ค่ามาให้ใช้โค้ดเดียวกัน ในกรณีน ารีโมทคอนโทรลยี่ห้ออื่นมาใช้ จะไม่สามารถใช้ได้ ต้อง

ท าการโปรแกรมเพื่อเพิ่มโค้ดของรีโมทคอนโทรลยี่ห้อนัน้ๆเข้าไปก่อน เพื่อให้ท างานด้วยกันได้

วิธีลบรีโมทคอนโทรล

กดปุ่ ม LEARN ค้างไว้จนจอแอลอีดิแสดงผลวา่ ʺ- -ʺ นัน่แสดงวา่
โค้ดของรีโมทคอนโทรลทกุตวัได้ท าการลบข้อมลูแล้ว
ข้อควรระวัง ถ้าหากรีโมทคอนโทรลตวัใดตวัหนึง่ได้หายไป ควรติงตัง้
รีโมทท่ีเหลืออยู่ทกุตวัให้รับโค้ดใหม่เพ่ือความปลอดภยั



1.เชค็ให้แน่ใจว่าได้ท ากับตดิตัง้ตัวบานสวงิเรียบร้อยแล้ว ให้เสียบสายดนิเข้ากับปล๊ักที่ใกล้ที่สุด จากนัน้จอแสดงผลดจิติอลที่ตดิตัง้ไว้ในบอร์ดควบคุม
ก็จะแสดง

" - - " นัน้หมายความว่า ระบบได้เข้าสู่โหมดสแตนบายด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ประตูบานเด่ียวและประตูบานคู่

กดปุ่ม FUNC ค้างไว้ประมาณ 4 วนิาที จากนัน้จอจะแสดงผลออกมาเป็น P1 น่ันหมายความว่าท่านได้เข้าสู่การตัง้ค่าระบบประตูบานเดี่ยวและ

บานคู่แล้ว จากนัน้ ให้กดปุ่ม INC และ DEC เพื่อปรับโหมดการท างานดังต่อไปนี ้

ถ้าจอแสดงผล 01 น่ันหมายความว่า การตัง้ค่าประตูบานเด่ียว 1 single actuator 1 

ถ้าจอแสดงผล 10 น่ันหมายความว่า การตัง้ค่าประตูบานเด่ียว 2 single actuator 2 

ถ้าจอแสดงผล 11 น่ันหมายความว่า เป็นการตัง้ค่าประตูบานคู่ dual actuator mode

จากนัน้ให้กดปุ่ม FUNC เพื่อเก็บบันทกึการตัง้ค่าประตูบานเด่ียวและประตูบานคู่ตามที่เราเลือกไว้ 

จอแสดงผลดจิติอลจะแสดง P2 น่ันก็หมายถงึว่าการตดิตัง้การตัง้ค่าในได้เสร็จสิน้แล้ว

(ตัง้ค่าจากโรงงาน 11)



3.ประตูหลักและประตูรอง

เม่ือจอดจิติอลแสดงผลว่า P2 น่ันหมายถงึว่าท่านได้เข้าสู่การตัง้ค่าประตูบานหลักและประตูรองเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ให้กดปุ่ม INC และ DEC เพื่อปรับการตัง้
ค่าดังต่อไปนี ้

ถ้าจอแสดงผลว่า 01 หมายความว่าตัว gate opener 1 (บานประตูทางฝ่ังขวา) ให้เป็นประตูหลัก

ถ้าจอแสดงผลว่า 10 หมายความว่าตัว gate opener2 (บานประตูทางฝ่ังซ้าย) ให้เป็นประตูหลัก

กดปุ่ ม FUNC อีกครัง้เพื่อบันทกึการตัง้ค่าการเลือกประหลักและประตูรอง จอดจิติอลจะแสดง P3 น่ันกห็มายถงึว่าการตัง้ค่าได้เสร็จสิน้แล้ว

(การตัง้ค่าจากโรงงาน 01)

4.การตัง้ค่าการระยะห่างในการเปิดประตูหลักและประตูรอง

เม่ือจอดจิติอลแสดงผล P3 น่ันหมายความว่าท่านได้เข้าสู่การตัง้ค่าระยะห่างในการเปิดประตูหลักและประตูรองแล้ว

ซึ่งการปรับตัง้ค่านีส้ามารถท าได้โดยการกดปุ่ ม INC และ DEC จอจะแสดงผล 0-9 น่ันกห็มายถงึระยะเวลาในการเปิดประตูหลัก ซึ่ง 0 น่ันหมายถงึประตูหลัก

และประตูรองเปิดพร้อมกัน ถ้าจอดจิติอลแสดงผล 1 น่ันหมายถงึว่าประตูบานหลักจะเปิดก่อนประตูรอง  1 วินาท ีโดยการตัง้ค่าสูงสุดคุณสามารถปรับได้ถงึ 9 วินาท ี

ในแต่ละครัง้ถ้าคุณกดปุ่ ม INC น่ันหมายถงึว่าคุณจะสามารถปรับการตัง้ค่าเพิ่มขึน้ได้ทลีะ  1 วินาท ีแต่ถ้าคุณกดปุ่ ม DEC น่ันกห็มายถงึว่า คุณสามารถปรับลด

การตัง้ค่าได้ทลีะ 1 วินาทเีช่นเดียวกัน

จากนัน้กดปุ่ ม FUNC อีกครัง้เพื่อบันทกึการตัง้ค่าดังกล่าว จอแสดงผลดจิติอลจะแสดง P4 น่ันกห็มายถงึว่าการตดิตัง้การตัง้ค่าดังกล่าวได้เสร็จสิน้แล้ว

(การตัง้ค่าจากโรงงาน 3 วินาท)ี



5. การตัง้ค่าการระยะห่างการปิดประตูหลักและประตูรอง

เม่ือจอดจิติอลแสดงผล P4 น่ันหมายความว่าท่านได้เข้าสู่การตัง้ค่าระยะห่างการปิดประตูหลักและประตูรองแล้ว

ซึ่งการปรับตัง้ค่านีส้ามารถท าได้โดยการกดปุ่ม INC และ DEC จอจะแสดงผล 0-9 น่ันก็หมายถงึระยะเวลาในการปิด

ประตูหลัก ซึ่ง 0 น่ันหมายถงึประตูหลักและประตูรองปิดพร้อมกัน ถ้าแสดง 1 น่ันหมายถงึว่าประตูรองจะปิดก่อนประตู

หลัก 1 วนิาที โดยการตัง้ค่าสูงสุดคุณสามารถปรับได้ถงึ  9 วนิาที

ในแต่ละครัง้ถ้าคุณกดปุ่ม INC น่ันหมายถงึว่าคุณจะสามารถปรับการตัง้ค่าเพิ่มขึน้ได้ทีละ  1 วนิาที แต่ถ้าคุณกดปุ่ม

DEC น่ันก็หมายถงึว่า คุณสามารถปรับลดการตัง้ค่าได้ทลีะ 1 วนิาทีเช่นเดียวกัน

จากนัน้กดปุ่ม FUNC อีกครัง้เพื่อบันทกึการตัง้ค่าดังกล่าว จอแสดงผลดจิติอลจะแสดง P4 น่ันก็หมายถงึว่าการตดิตัง้
การตัง้ค่าในได้เสร็จสิน้แล้ว

(การตัง้ค่าจากโรงงาน 3 วนิาที)



6.การปรับการตัง้ค่าการตรวจจับส่ิงกีดขวางและการควบคุมบานประตู

เม่ือจอดจิติอลแสดงผล P5 ท่านก็จะเข้าสู่โหมดการควบคุมบานประตู

เม่ือเกิดมีการตดิตัง้ที่ไม่เหมาะสมก็อาจท าให้เกิดอันตรายของระบบและบุคคลทั่วไปได้ โดยเฉพาะเดก็ๆที่อาจได้รับการบาดเจบ็จนอาจถงึตายได้

ในกรณีที่ประตูปิด

- แรงที่มากเกินไปของประตูอาจท าให้เกิดการแทรกแซงการท างานของระบบรักษาความปลอดภยัได้

- ไม่ควรเพิ่มแรงเกินกว่าขัน้ต ่าเกินความต้องการที่จะปิดประตู

- ไม่ควรปรับแรงเพื่อที่จะใช้ทดแทนในกรณีที่ประตูปิดตดิทับซ้อนกันอยู่

- ถ้าหากตัวควบคุม(ตัวใดตัวหน่ึง)ถูกปรับ ตัวควบคุมตัวอ่ืนๆอาจจะต้องถูกปรับตามไปด้วย

- ทุกครัง้หลังจากเกิดการถูกปรับแต่งหรือเกิดการตัง้ค่าขึน้ ตัวระบบการรักษาความปลอดภยัต้องได้รับการทดสอบ รวมถงึประตูและอุปกรณ์

อื่นๆที่พ่วงเข้าด้วยกันไว้ด้วย

เม่ือประตูได้ตดิตัง้ระบบตรวจจับเซนเซอร์ และหากประตูได้ตรวจพบส่ิงกีดขวางในขณะที่ประตูเปิดหรือปิด ประตูจะท างานในทางตรงกันข้ามกับ
ทศิทางที่จะไปแล้วก็จะหยุด ซึ่งความยาวและน า้หนักเป็นสิ่งส าคัญในการปรับแรง และในการการปรับแรงนีจ้ะต้องปรับพลังของแรงให้สูงพอต่อส่ิง
กีดขวางขนาดเล็กๆอย่างเช่น กิ่งไม้หรือลม เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดของประตูที่สร้างความน่าร าคานแก่ผู้ใช้ และต ่าพอที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
การหนีบเข้ากับบุคคลหรือยานพาหนะ 



6a.การปรับการตัง้ค่าควบคุมบานประตู 1(Adjust Stall Force of Gate Opener 1)

ตอนนีเ้ราจะเข้าสู่การตัง้ค่าในการควบคุมบานประตู 1ท่านสามารถเข้าสู่การตัง้ค่าดังกล่าวได้โดยการกด INC และ DEC

จอดจิติอลจะแสดงผล 1-9 น่ันหมายถงึการแสดงระดับในการตัง้ค่าดังกล่าว

ถ้าจอแสดงผล 1 หมายความว่าเป็นระดับต ่าสุด

ถ้าจอแสดงผล 9 หมายความว่าเป็นระดับสูงสุด

โดยในแต่ละครัง้ที่คุณกดปุ่ม INC ระดับการตัง้ค่าจะเพิ่มมาทลีะ 1 ครัง้ แต่ถ้าหากคุณกดปุ่ม DEC ก็หมายถงึคุณได้ปรับลดระดับการตัง้ค่าลงมา

อีก 1 ครัง้ จากนัน้ให้กดปุ่ม FUNC อีกครัง้เพื่อเก็บบันทกึข้อมูลการตัง้ค่า จากนัน้ต่อดจิติอลจะแสดงผล P6 น่ันหมายความว่าการตัง้ค่าดังกล่าว

ได้เสร็จสิน้

(การตัง้ค่าจากโรงงาน ระดับ 3)

6b.การปรับการตัง้ค่าในการควบคุมบานประตู 2 (Adjust Stall Force of Gate Opener 2)

เม่ือจอดจิติอลแสดงผลว่า P6 น่ันหมายถงึว่าท่านได้เข้าสู่การตัง้ค่าในการปิดประตู 2 แล้วซึ่งลักษณะการตัง้เป็นรูปแบบเดียวกับข้อ 6a

จากนัน้ให้กดปุ่ม FUNC อีกครัง้เพื่อเก็บบันทกึข้อมูลการตัง้ค่าดังกล่าว จากนัน้จอดจิติอลจะแสดงผลว่า P7 น่ันหมายความว่าการตัง้ค่าดังกล่าวได้
เสร็จสิน้แล้ว

Note : คุณจ าเป็นต้องเพิ่มแรงในการหน่วงประตูในสภาพอากาศที่หนาวเยน็เพื่อเพิ่มแรงของบานพับประตู พลังในการเปิดปิดประตูจะปรับ
อัตโนมัตติามแรงหน่วงประตูที่เราได้ตัง้ค่าไว้



7.การปรับความเร็วเตม็สปีดของมอเตอร์ Gate Opener (MRT)

การปรับความเร็วเตม็สปีดของมอเตอร์สามารถปรับให้หยุดการท างานได้ หลังจากที่ถูกตัง้ค่าระบบเวลาไว้หรือในกรณี Limit Switch ไม่สามารถ
ท างานได้และตัวคลัชได้ถูกถอดออกมา

7a.การปรับความเร็วเตม็สปีดของตัวมอเตอร์ Gate Opener 1 (MRT)

เม่ือจอดจิติอลแสดงผลว่า P7 หมายความว่าท่านได้เข้าระบบการปรับตัง้ค่าดังกล่าวแล้ว

ซึ่งการปรับตัง้ค่านีส้ามารถท าได้โดยการกดปุ่ม INC และ DEC จอจะแสดงผล 01-50 เพื่อจะแสดงผลของ MRTตัง้แต่ 1-50 วนิาที

คุณสามารถกดปุ่ม INC และ DEC เพื่อหรับลดหรือเพิ่มความเร็วของการตัง้ค่า จากนัน้ให้กดปุ่ม FUNC อีกครัง้เพื่อบันทกึข้อมูลการตัง้ค่า

ดังกล่าว

จากนัน้จอดจิติอลจะแสดงผลว่า P8 น่ันหมายความว่าการตัง้ค่านีไ้ด้เสร็จสิน้ลงแล้ว(การตัง้ค่าจากโรงงาน 40 วนิาที)

7b.การปรับความเร็วเตม็สปีดของมอเตอร์ตัว Gate Opener 2 (MRT)

เม่ือจอดจิติอลแสดงว่า P8 น่ันหมายความว่าคุณได้เข้าสู่การปรับการตัง้ค่าดังกล่าวแล้ว

ซึ่งลักษณะการตัง้เป็นรูปแบบเดียวกับข้อ 7a

จากนัน้ให้กดปุ่ม FUNC อีกครัง้เพื่อเก็บบันทกึข้อมูลการตัง้ค่าดังกล่าว จากนัน้จอดจิติอลจะแสดงผลว่า P9 น่ันหมายความว่าการตัง้ค่าดังกล่าวได้
เสร็จสิน้แล้ว



8.การตัง้ค่าระบบตัวตรวจจับเซ็นเซอร์ Photocell beam system

เม่ือจอดจิติอลแสดงผล P9 น่ันหมายความว่าคุณได้เข้าสู่ระบบการตัง้ค่าดังกล่าวแล้ว

คุณสามารถกดปุ่ม INC หรือ DEC เพื่อเปิดหรือปิดระบบการท างานดังกล่าว 

ถ้าจอดจิติอลแสดงผล 11 หมายความว่าคุณได้เปิดระบบการท างานแล้ว

ถ้าจอดจิติอลแสดงผล 00 ระบบการท างานนีไ้ด้ถูกปิดลงแล้ว

จากนัน้ให้กดปุ่ม FUNC อีกครัง้เพื่อเก็บบันทกึข้อมูลการตัง้ค่าดังกล่าว จากนัน้จอดจิติอลจะแสดงผลว่า PA น่ันหมายความว่าการตัง้ค่าดังกล่าว

ได้เสร็จสิน้แล้ว

(การตัง้ค่าจากโรงงาน 00)

Note : ถ้าหากระบบได้ถูกเซ็ตให้จอแสดงผลเป็น 11 ตัวGate Opener จะไม่ท างานจนกว่าจะตดิตัง้ตัวอุปกรณ์ตรวจจับเซ็นเซอร์  

Photocell Beam และระบบตรวจจับเซ็นเซอร์จะท างานต่อเม่ือประตูปิดเท่านัน้ แต่ตัว Gate Opener จะกลับอยู่ในต าแหน่งที่ประตู

เปิดเม่ือมีสิ่งกีดขวางไปบังเซนเซอร์การท างานของ Photo eye



9.การตัง้เวลาประตูปิดอัตโนมัติ

เม่ือจอดจิติอลแสดงผล PA หมายความว่าเท่าได้เข้าสู่การตัง้ค่าดังกล่าวแล้ว คุณสามารถกดปุ่ ม INC หรือ DEC เพื่อปรับการตัง้ค่า จอจะแสดงผล 01-99 

เม่ือแสดงถงึระยะเวลาในการปิดประตู

ซึ่งการปรับตัง้ค่านีส้ามารถท าได้โดยการกดปุ่ ม INC และ DEC เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการตัง้ค่า ถ้าหากคุณกดปุ่ ม INC จะเพิ่มระดับการท างานทลีะ 1 วินาท ี

แต่ถ้าหากคุณกดปุ่ ม DEC จะลดระดับการท างานลงมาทลีะ 1 วินาทเีช่นเดียวเดียวกัน

แต่ถ้าหากในกรณีที่จอดจิติอลแสดงผลว่า 00 หมายความว่าระบบการท างานดังกล่าวจะถูกปิดลง และประตูจะถูกเปิดค้างไว้แบบนัน้

จากนัน้ให้กดปุ่ ม FUNC อีกครัง้เพื่อเกบ็บันทกึข้อมูลการตัง้ค่าดังกล่าว จากนัน้จอดจิติอลจะแสดงผลว่า Pb น่ันหมายความว่าการตัง้ค่าดังกล่าวได้เสร็จสิน้แล้ว

(การตัง้ค่าจากโรงงาน 60 วินาท)ี

10.การตัง้ค่าระยะเวลาในการเปิดประตูแบบน่ิมนวล

เม่ือจอดจิติอลแสดงผลว่า Pb น่ันหมายความว่าท่านได้เข้าสู่ระบบการตัง้ค่าดังกล่าวแล้ว

ท่านสามารถกด INC หรือ DEC เพื่อปรับการตัง้ค่าดังกล่าว โดยระดับการตัง้ค่าจะมีตัง้แต่ 1-9 วินาท ีจากนัน้ให้กดปุ่ ม FUNC เพื่อบันทกึการตัง้ค่า จากนัน้

จอดจิติอลจะแสดงผลว่า PC น่ันหมายความว่าการตัง้ค่าดังกล่าวได้เสร็จสิน้

(การตัง้ค่าจากโรงงาน 3 วินาท)ี

Note :  FRP = FAST RUNNING PERIOD ระยะเวลาความเร็วในการเปิดหรือปิดประตูแบบไว

SPP = SOFT STOP PERIOD ความเร็วระดับช้าในช่วงระยะเวลาก่อนทีป่ระตูจะปิด

GPR= GATE OPENING OR CLOSING RUNNING PERIOD ระยะเวลาทัง้หมดในการเปิด-ปิดประตู



STP = SOFT START PERIOD ความเร็วระดับช้าในการเปิดประตูGRP = STP+FRP+SPP AND SPP= GRP-

STP-FRPและ SPP จะไม่สามารถปรับได้โดยตรงแต่จะปรับอัตโนมัตติามการท างานของ FRP

11.การตัง้ค่าระยะเวลาความเร็วในการเปิดหรือปิดประตแูบบไว (FRP) เพ่ือที่จะตัง้ค่าความเร็วระดบัช้าในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีประตูจะปิด (SPP) ไป
พร้อมกนั

เมื่อจอดิจิตอลแสดงผล PC หมายความว่าท่านได้เข้าสูก่ารปรับการตัง้ค่า ระยะเวลาความเร็วในการเปิดหรือปิดประตแูบบไว (FRP) โดยท่านสามารถกดปุ่ ม 
INC หรือ DEC เพ่ือปรับระบบการตงัค่าดงักลา่ว และความเร็วระดบัช้าในช่วงระยะเวลาก่อนประตปิูด (SPP) ก็จะท างานไปพร้อมกนั

ซึง่ระบบการท างานแบบ Running speed ได้ถกูออกแบบมาเป็น 2 ระบบ คือ แบบไว้ Fast running speed และแบบช้า Soft 

running speed โดยที่คณุสามารถปรับระดบัได้ตัง้แต่ 1-28 วินาที

(ตัง้ค่าจากโรงงาน 15 วินาที)

ยกตัวอย่าง ในกรณีท่ี Soft start period (STP) ถกูตัง้ค่าไว้ท่ี 3 วินาที และ Gate Opening or Closing Running Period 

(GRP) ถกูตัง้ค่าไว้ท่ี 23 วินาที และเราต้องการตัง้ค่า Soft Stop Period(SPP) ให้เป็น 4 วินาที เราจะท าได้อย่างไร ค าตอบก็คือ ให้เอา 
GRP-STP-SPP = FRP 23-3-4 = 16 วินาที คณุก็สามารถตัง้ค่า FRP ให้ได้ตาม SPP ท่ีต้องการได้แล้ว



12. การคืนค่ากลบัไปตัง้ค่าตามโรงงานท่ีตัง้มา

เมื่อจอดิจิตอลแสดงผล Pd คณุสามารถกดปุ่ ม INC หรือ DEC ข้อมลูทัง้หมดก็จะกลบัคืนสูก่ารตัง้ค่าแบบโรงงาน และจอ
ดิจิตอลจะแสดงผล dF หมายความระบบกลบักลบัคืนการตัง้ค่าจากโรงงานแล้ว

13. ในกรณีท่ีข้อมลูทัง้หมดได้ท าการตัง้ค่าไว้แล้ว และไมต้่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรอีกให้กดปุ่ ม FUNC จอดิจิตอลก็จะ
แสดงผล "- - "นัน่ก็หมายความตวั Gate Opener ได้เข้าสูโ่หมดสแตนบาย

การแสดงสถานะฟังชนัก์จอแสดงผลดิจิตอลในขณะท่ี Gate opener ก าลงัท างาน

ทางภาพฝ่ังซ้ายของจอแสดงผลดิจติอลจะเป็นสญัลกัษณ์ของ Motor of Gate opener 1 

สว่นทางภาพฝ่ังขวาของจอดิจิตอลแสดงผลจะเป็นสญัลกัษณ์ของ Motor of Gate opener 2

เมื่อมอเตอร์ท างานเพ่ือให้ประตเูปิดหรือปิด จอดิจิตอลจะแสดงผลว่า N และ U ตามล าดบั

แต่เมื่อมอเตอร์ไมไ่ด้ท างาน จอดิจิตอลจะแสดงผลว่าʺ - -ʺ

ในกรณีท่ี Gate opener 2 ถกูตัง้ให้เป็นประตหูลกั (Master gate) (เมื่อ ʺ10ʺ แสดงผลในโหมด P2 ใน 
Control Board) จอดิจิตอลจะแสดงผลว่าʺ -nʺ ก่อนท่ีประตจูะเปิดและปิดอยา่งสนิท



ขัน้ตอนที่ 13

วธีิปรับ Limit Switch ของ Actuator 1

ต าแหน่งของ Limit switch A ถูกตัง้ค่ามาจากโรงงานแล้วจงึไม่ควรถูก

ปรับแต่งอีกครัง้ เสียบปล๊ักเพื่อเช่ือมไฟที่ตัว Gate opener แล้วใช้ไขควง

เพื่อไขสกรูของ Limit switch B ออก จากนัน้ก็ปรับต าแหน่งตามที่

ต้องการ

Note : ควรวางวงแหวนเหล็ก(magnetic ring) ระหว่าง Limit

switch A และ B ทุกครัง้



ขัน้ตอนที่ 14 วธีิปรับ Limit switch ของ Actuator 2

ต าแหน่งของ Limit switch C ถูกตัง้ค่ามาจากโรงงานแล้วจงึไม่ควรถูกปรับแต่งอีกครัง้ ใช้ไขควงเพื่อไขสกรูของ Limit switch D ออก 
จากนัน้ก็ปรับต าแหน่งตามที่ต้องการ

Note : ควรวางวงแหวนเหล็ก (magnetic ring) ระหว่าง Limit switch C และ D ทุกครัง้

Note : วงแหวนเหล็ก(magnetic ring) ที่อยู่ในด้ามเช่ือมประตู(Moving Rod)ควรถูกวางไว้ให้อยู่ระหว่าง Limit Switch ในแต่

ละActuator 

วธีิการท างาน

ผู้ใช้สามารถปรับตัง้ค่าการท างานของประตูให้เสร็จในครัง้เดียวเม่ือประตูอยู่ในต าแหน่งที่เปิด ให้กดและปล่อยรีโมทคอนโทรล จากนัน้ประตูจะถูก

โปรแกรมให้เข้ามาอยู่ในต าแหน่งที่ปิดและหยุดลง

เม่ือประตูอยู่ในต าแหน่งที่ปิดให้กดและปล่อยรีโมทคอนโทรล จากนัน้ประตูจะถูกโปรแกรมให้เข้ามาอยู่ในต าแหน่งที่เปิดและหยุดลง

ในขณะเดียวกันถ้าประตูอยู่ในสถานะก าลังเคล่ือน ให้กดและปล่อยรีโมทคอนโทรล ประตูจะหยุดทันท ีและค าส่ังต่อไปของรีโมทจะถูกให้ท างาน

ย้อนกลับจากทศิทางเดมิ จากนัน้ประตูก็จะถูกโปรมแกรมให้อยู่ในต าแหน่งที่ปิดหรือเปิดของประตูนัน้ๆ

แต่ถ้าหากประตูหยุดลงในกรณีที่มีส่ิงกีดขวางอยู่ตรงประตู ค าส่ังของรีโมทคอนโทรลถูกส่ังให้ประตูท างานย้อนกลับจากทศิทางเดมิของประตู จากนัน้

ประตูก็จะหยุดในต าแหน่งที่มันถูกโปรแกรมให้อยู่ในสถานะปิดและสดุทา้ย ประตูจะท างานในทศิทางตรงกนัขา้มกนัในกรณีที่เจอสิง่กดีขวางหรอืกระที่

ประตูหยดุกะทนัหนั(Stall Force) ในขณะที่ประตูก าลงัปิด จากนั้นประตูจะถกูโปรแกรมใหอ้ยู่ในสถานะเปิด



Note : การปรบัการตัง้ค่าการตรวจจบัสิง่กดีขวางและการควบคุมบานประตู(Stall Force) สามารถปรบัไดถ้งึ 9 ระดบั

และสุดท้าย ประตูจะท างานในทศิทางตรงกันข้ามกันในกรณีที่เจอส่ิงกีดขวางหรือกระที่ประตูหยุดกะทนัหนั(Stall Force) ในขณะที่ประตูก าลัง
ปิด จากนัน้ประตูจะถูกโปรแกรมให้อยู่ในสถานะเปิด

Note : การปรับการตัง้ค่าการตรวจจับส่ิงกีดขวางและการควบคุมบานประตู(Stall Force) สามารถปรับได้ถงึ 9 ระดับ

กุญแจปลดลอ็คฉุกเฉิน Emergency Release

ในกรณีที่ระบบล้มเหลวหรือไฟตัด ประตูสามารถเปิดบังคับได้ด้วยมือ ซึ่งวธีิการก็คือ

เปิดปุ่มที่ใช้ไขในกรณีฉุกเฉินซึ่งตดิตัง้อยู่ตรงด้านบนสุดของ Actuator Bodyตามรูป จากนัน้ให้ไขกุญแจฉุกเฉินโดยหมุนไป 90 องศา ตามเขม็

นาฬิกา มอเตอร์จะถูกปลดล็อคและ Inverse operation จะถูกกู้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

Installation for push-to-Open Gates

ในการตดิตัง้ Push-to-Open ประตูจะต้องถูกเปิดออกจากตัวบ้าน  ส่ิงจ าเป็นต่อการตดิตัง้ของแต่ละบานประตูก็  คือ Push-to-Open 

(PSO part) และประตูจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ปิด ในระหว่างการตดิตัง้ตัว Opener



กุญแจปลดล็อคฉุกเฉิน Emergency Release

ในกรณีที่ระบบล้มเหลวหรือไฟตัด ประตูสามารถเปิดบังคับได้ด้วยมือ ซึ่งวธีิการ

ก็คือ

เปิดปุ่มที่ใช้ไขในกรณีฉุกเฉินซึ่งตดิตัง้อยู่ตรงด้านบนสุดของ Actuator 

Bodyตามรูป จากนัน้ให้ไขกุญแจฉุกเฉินโดยหมุนไป 90 องศา ตามเขม็

นาฬิกา มอเตอร์จะถูกปลดล็อคและ Inverse operation จะถูกกู้ข้อมูล

โดยอัตโนมัติ

Installation for push-to-Open 

Gates

ในการตดิตัง้ Push-to-Open ประตูจะต้องถูกเปิดออกจากตัวบ้าน  

ส่ิงจ าเป็นต่อการตดิตัง้ของแต่ละบานประตูก็  คือ Push-to-Open 

(PSO part) และประตูจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ปิด ในระหว่างการตดิตัง้ตัว 

Opener



ค าเตือน : ท าการตัดกระแสไฟก่อนท าการซ่อมแซม

1.ถ้าต้องการท าความสะอาดให้ใช้ผ้าแห้งเชด็ไปตามตัว Gate Opener จากนัน้ให้พ่นสเปรย์ซิลิโคนเพื่อลดรอยขีดข่วนจากการท าความ

สะอาด ถ้าในกรณีที่มีอุณหภมูิประมาณ 1 องศาหรือน้อยกว่า ให้สเปรย์ซิลิโดนบนตัว Actuator ทุกๆ 4-6 สัปดาห์ เพื่อป้องกันน า้แขง็เกาะตัว

2 ควรเชค็ตัวตัวเช่ือมบานพับประตูเป็นประจ าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถประตูสามารถเปิดได้อย่างอสิระและไม่ตดิขัด 

3.ควรเชค็การตดิตัง้เป็นระยะๆเพื่อดูอายุการท างานของขาเช่ือมบานประตูและฮาร์ดแวร์อาจมีการถูกปรับเปล่ียน

4.นอกจากบานประตูแล้วก็ไม่ควรละเลยพืน้พี่บริเวณรอบๆประตูซึ่งเป็นส่ิงส าคัญ โดยที่บริเวณดังกล่าวต้องปลอดโปร่ง สะอาดและปราศจากสิ่ง

กีดขวาง เพื่อที่จะให้ประตูสามารถเคล่ือนที่ได้อย่างอสิระ



1. P1 การตัง้ค่าใหป้ระตูบานไหนเป็นบาน Master / Slave ใหก้ดปุ่ มกลางคา้งไวจ้นขึ้น P1ใหก้ดปุ่ มซา้ย
หรอืขวา เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ มกลางอกีทเีพือ่ไปเมนูต่อไป 

2. 01 เปิดเฉพาะ Master 
3. 10 เปิดเฉพาะ Slave
4. 11 เปิดท ัง้สองบาน 

5.P2 การก าหนดใหบ้านไหนเปิดก่อนระหวา่ง Master / Slave 
6.10 6 - 10 เป็น Master
7. 01 1 – 5 เป็น Master



8. P3 การหนวงเวลาเปิดระหวา่ง Master / slave
9. 00-09 Default 03 ถา้ต ัง้03 master จะเป็นก่อน 3 วนิาทแีลว้ slave จะเปิด
ตาม 

10. P4 การหน่วงเวลาปิดระหวา่ง Master / slave
11. 00-09 Default 03 ถา้ต ัง้03 master จะเป็นก่อน 3 วนิาทแีลว้ slave จะปิด
ตาม 

12. P5 การตัง้ค่าน า้หนกัของประตู   Master ตัง้ Default 03 วนิาที
13. P6 การตัง้ค่าน า้หนกัของประตู   Slave   ตัง้ Default 03 วนิาที
14. P7 การตัง้ค่าความปลอดภยัเกี่ยวกบัมอเตอรผ์ดิปกตสูิงสุด1 - 50 ของ  Master ตัง้ 
Default 40 วนิาทหียุดท างานเอง
15. P8 การตัง้ค่าความปลอดภยัเกี่ยวกบัมอเตอรผ์ดิปกตสูิงสุด1 - 50 ของ Slave ตัง้ 
Default 40 วนิาทหียุดท างานเอง


