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Fire Resistant Shutter 

SMOKE / TEMPERATURE 
DETECTOR

METAL FUSER

FIREPROOF SHUTTER MOTOR
MADE IN TAIWAN

WARNING LIGHT

SWITCH

FIREPROOF
CONTROLLER

220V / 380V

ประตูเหมาะส�าหรับใช้งานทีไ่หนและใช้งานอย่างไร 
ประตูชนิดน้ีสามารถติดตั้งไดใ้นทุกสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ ติดตั้งเพื่อป้องกนัไฟไหม ้ ลม และผูล้กัทรัพย ์บาน

ประตูถูกออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถป้องกนัไฟไดอี้กทั้งยงักนัผูล้กัทรัพยแ์ละแรงลม รอบ 50kp-66kp (30m/s) 

บานประตูจะไม่หลุดจากรางไดง่้าย ในกรณีท่ีมีลมแรง เหมาะส�าหรับติดตั้งท่ีหอ้งเกบ็สินคา้ , หอ้งเกบ็สารเคมี , 

พื้นท่ีทางออกฉุกเฉินและทางเขา้หลกั ประตูจะมีน�้าหนกัมากแนะน�าใหติ้ดตั้งแบบระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 

สามารถเปิดหรือปิดไดท้ั้งดา้นในและดา้นนอกโดยการกดสวติชห์รือดว้ยรีโมทคอนโทรล

ระบบการป้องกนัสามารถน�าไปใชต้ามความตอ้งการในพื้นท่ีเช่นเซ็นเซอร์ควนั,เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิ, สญัญาณ

เตือนไฟไหม,้ fusible link. เพื่อความปลอดภยัท่ีมากข้ึนตอ้งมีบานหนีไฟทางเขา้ออกในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หรือไฟฟ้าขดัขอ้ง

www.thaifuhong.co.th

Where and how to use the shutter
This kind of shutter can install at all places where need to protect from fire, thief and 
wind. The door leaf is designed to be able to protect against the fire, the thief and high 
wind load around 50kp-66kp (30m / s). The door leaves are not easily come out from its 
rail in case of heavy wind. Suitable to install at stocks and store room, chemical room, 
staircase, emergency exit areas and main entrance. Door weight is heavy so install the 
motorized type is recommended. 

Motors have single and three phase with break and manual chain. For sensitive areas, 
explosive proof motor can install according to its group. Can be opened or closed both 
inside and outside by pressing the switch or by remote control. 

Protection system can apply by area requirements like smoke detector, temperature 
detector, fire alarm, fusible link. 
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Fire Resistant Shutter 

Door leaf and its structure
Fire is an event that may result from carelessness, either due to lack of human care. 
Including failures in power systems that lack maintenance. In case of prevent valuable 
products, belongings, materials, stocks, etc..., we recommend clients to use our fire 
rated shutter. We have 2hours and 3hours fire rated shutters.  

ไฟเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นผลมาจากความประมาทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเน่ืองจากการขาดการดูแลของมนุษย ์รวม

ถึงความลม้เหลวในระบบไฟฟ้าท่ีขาดการบ�ารุงรักษา ในกรณีของการป้องกนัผลิตภณัฑท่ี์มีค่า, ส่ิงของ, วสัดุ, 

สตอ็ค, ฯลฯ ... เราขอแนะน�าใหลู้กคา้ใชช้ตัเตอร์ของเรา เรามีบานประตูหนา้ต่าง 2 ชัว่โมงและ 3 ชัว่โมง

Galvanized Steel Single Layer
        2hours fire rated 

Galvanized Steel Double Layer with insulation
                           3hour fire rated 

ใบกลัวาไนซ์ลอนเดียว กนัไฟ 2ชม. ใบกลัวาไนซ์ลอนคู่แบบมีฉนวน กนัไฟ 3ชม.

Galvanized Steel 
Guide Rail        

รางเสากัลวาไนซ์ แผ่นเหล็กกัลวาไนซ์

Galvanized Steel 
Cover Box       

Galvanized Steel 
sheet for cover      

ฝากล่องกัลวาไนซ์์แบบพับขอบ

www.thaifuhong.co.th
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Fire Resistant Shutter 

Motor Operation and Control box (380V)
Suitable for all sizes of shutters, the motor have both single phase and 3 phase with 
controlled descent dependent on size of door. Each shutter will include an open-stop-
close push button. Can be turned on-off both inside and outside There is also a chain 
system. In case of a power failure, can use an emergency open chain. For more safety, 
there must have entrance-exit in the event of an emergency or power failure.

มอเตอร์และคอนโทรล 

มอเตอร์มีทั้ง 1เฟส และ 3 เฟส ท�างานดว้ยกล่อง

ควบคุม ขนาดมอเตอร์ข้ึนอยูก่บัขนาดประตู  สามารถ

เช่ือมต่อใชง้านไดอ้ยา่งเช่น ไฟอลาม เซ็นเซอร์ควนั

หรือเซ็นเซอร์อุณภูมิตามท่ีตอ้งการ นอกจากนั้นหาก

เม่ืออุณหภูมิของการเกิดไฟไหมถึ้ง 68A ° C Metal 

Fuser หลอมละลายและคลชัจะถูกควบคุมเพื่อให ้

ประตูมว้นปิดโดยอตัโนมติั

ประตูจะมีระบบ เปิด-หยดุ-ปิด ใชก้ด ปุ่มสวทิช ์

สามารถเปิด - ปิดไดท้ั้งดา้นในและดา้นนอก มอเตอร์

ยงัมีระบบโซ่ ในกรณีท่ีไฟฟ้าขดัขอ้งสามารถใชโ้ซ่เปิด

ฉุกเฉิน 

เพ่ือความปลอดภยัทีม่ากขึน้ต้องมบีานหนีไฟทางเข้า

ออกในกรณทีีเ่กดิเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้าขดัข้อง

Model Voltage Power Load Max: 
Height r/Min: Chain Dimension 

LxWxH(mm)
Weight 

(Kg)

600L 380V 250W 300Kg 5.0M 6.2 10A 160x255x460 11.5

800L 380V 300W 400Kg 6.0M 6.4 10A 170x265x490 14.5

1000L 380V 400W 500Kg 7.0M 6.5 12A 155x205x520 21

1500L 380V 670W 700Kg 7.0M 5.7 12A 155x205x550 23

www.thaifuhong.co.th
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Fire Resistant Shutter 

Model Voltage Power Load Max: 
Height Chain Dimension 

LxWxH(mm)
Weight 

(Kg)

300 220V 250W 300Kg 3.0M #50 165x170x460 11.5

500 220V 370W 500Kg 5.0M #50 165x170x490 13

600 220V 450W 600Kg 6.0M #50 165x170x520 17

700 220V 450W 700Kg 7.0M #60 200x200x490 28

1000 220V 750W 1000Kg 8.0M #60x2 236x280x635 36.5

มอเตอร์และคอนโทรล 

มอเตอร์มีทั้ง 1เฟส และ 3 เฟส ท�างานดว้ยกล่อง

ควบคุม ขนาดมอเตอร์ข้ึนอยูก่บัขนาดประตู  สามารถ

เช่ือมต่อใชง้านไดอ้ยา่งเช่น ไฟอลาม เซ็นเซอร์ควนั

หรือเซ็นเซอร์อุณภูมิตามท่ีตอ้งการ นอกจากนั้นหาก

เม่ืออุณหภูมิของการเกิดไฟไหมถึ้ง 68A ° C Metal 

Fuser หลอมละลายและคลชัจะถูกควบคุมเพื่อให ้

ประตูมว้นปิดโดยอตัโนมติั ประตูจะมีระบบ เปิด-

หยดุ-ปิด ใชก้ด ปุ่มสวทิช ์สามารถเปิด - ปิดไดท้ั้งดา้น

ในและดา้นนอก มอเตอร์ยงัมีระบบโซ่ ในกรณีท่ีไฟฟ้า

ขดัขอ้งสามารถใชโ้ซ่เปิดฉุกเฉิน 

Motor Operation and Control box (220V)
Suitable for all sizes of shutters, the motor have both single phase and 3 phase with 
controlled descent dependent on size of door. Each shutter will include an open-stop-
close push button. Can be turned on-off both inside and outside There is also a chain 
system. In case of a power failure, can use an emergency open chain. For more safety, 
there must have entrance-exit in the event of an emergency or power failure.

www.thaifuhong.co.th
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Fire Resistant Shutter 

Explosion Proof Motor and Control box (380V) มอเตอร์กนัระเบิด
Suitable install at explosion proof areas like explosion gas mixture IIA, IIB level, T1 to T4 
group areas like coal mine, petroleum factory, chemical industry. Atmospheric pressure 
0.086 to 0.106Mpa. Relative air temperature is not greater than 85% (25°C ). Motor hous-
ing protection class IP44. Available for all sizes of shutters, 3 phase motor with con-
trolled descent dependent on size of door. Each shutter will include an open-stop-close 
explosion push buttons. Can be turned on-off both inside and outside .There is neigther 
chain nor hand crank. For more safety, there must have entrance-exit in the event of an 
emergency or power failure.

Model Voltage Power Currency Nm Max: 
Height

Dimension 
AxBxCxDxExF (mm)

Exd-300 380V 550W 1.8A 650 4.0M 315x425x270x154x170x16

Exd-500 380V 750W 1.8A 820 5.0M 315x425x270x154x170x16

Exd-1000 380V 750W 2.5A 1650 7.0M 320x460x280x164x180x16

Explosion 
group

Temperature Class

Max. surface 
temperature

T1 
450°C

T2 
300°C

T3 
200°C

T4 
135°C

T5 
100°C

T6 
85°C

I (Mining) Methane

IIA Acetone, 
Ammonia, 
Benzene
Ethane
Ethyl acet.
Methane
Methanol
Naphtalene
Phenol
Propane

i-Amylace-
tate
n-Butane
n-Butane 
alcohol

Benzines 
Diesel fuels 
Fuel oils 
n-Hexane 

Acetalalde-
hyde

IIB Town gas Ethylene 
Ethylene 
oxide

Hydrogen 
sulphide

Ethyl ether

IIC Hydrogen Carbon 
disulphide

A

B
C

D

E F

202

4
0

0
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Fire Resistant Shutter 

Can connect with either fire alarm, smoke or temperature detector as standard. More-
over when the temperature of the fire site reaches 68Â°C the metal fuser is melted and 
the clutch is controlled, so that the rolling door automatically close. 

Fire Protection Systems ระบบป้องกนัอคัคีภยั

Fire rated shutter can also be connected to: 
1. Smoke detector
2. Heat detector 
3. Fire alarm 
4. Alarm lamp
5. Fusible link
6. Remote control devices
7. Fire alarm from the main 

ประตูมว้นกนัไฟ สามารถเช่ือมต่อไดก้บั

1. เซ็นเซอร์ควนั 2. เซ็นเซอร์จบัความร้อน 3. สญัญาณเตือนไฟไหม ้4. สญัญาณไฟเตือน 5. Fusible Link 6. ชุดรีโมท 

7. สญัญาณเตือนไฟไหมข้องโรงงาน เม่ือไดส้ญัญาไฟไหม ้ประตูปิดลงมาโดยอตัโนมติั

www.thaifuhong.co.th
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