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Fuhong, the leader company in High 
Speed Shutter PVC with high quality and 
expertise in systems. Our high speed 
shutters are designed and manufactured 
to meet each type of environments. Us-
ers easily can choose according to their 
requirement from basic until high-end. 
Using high speed PVC door can low-
er energy cost, decrease maintenance 
costs,improve work environments and 
improve safety and security. 

With thermal insulation,anti – freeze, 
insect – resistant, windproof, dust-
proof, noise insulation, odor protection.
daylighting and other functions, it can 
be widely used in food, chemical, tex-
tile,refrigeration, electronics, printing, 
assembly, precision machinery, logistics, 
warehouse and other places It can highly 
meet the needs of high performance and 
frequent logistics and clean places. Our 
services support since free consulting 
then doing the site survey until installa-
tion and after-sales service. 

ประตูของเราไดผ้ลิตในประเทศ  แบบคุณภาพสูงและมีความ

เช่ียวชาญในระบบ เราไดรั้บการออกแบบและผลิต เพื่อให้

สอดคลอ้ง กบัสภาพแวดลอ้มแต่ละประเภท ผูใ้ชส้ามารถเลือก

ไดต้ามความตอ้งการ ตั้งแต่ระดบัพื้นฐานจนถึงระดบัสูง ติด

ตั้งภายในหรือภายนอก ใชป้ระตูพีวซีีความเร็วสูง สามารถลด

ค่าใชจ่้ายพลงังาน ลดค่าใชจ่้ายการบ�ารุงรักษา ปรับปรุงสภาพ

แวดลอ้ม การท�างานและความปลอดภยั สามารถกนัฝุ่ น กนั

ลม กนัแมลง ไดอ้ยา่งดี มีแบบฉนวนกนัความร้อนเพื่อ ป้องกนั

อาหารหรือส่ิงของท่ีแช่แขง็ ป้องกนัแสงแดด ควนั และฟัง

กช์ัน่อ่ืนๆ สามารถน�ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ในอาคารท่ี

มี เคร่ืองจกัรกล เคมีส่ิงทอ เคร่ืองท�าความเยน็อิเลก็ทรอนิกส์

และการพิมพ ์โลจิสติกส์ คลงัสินคา้และสถานท่ีอ่ืนๆ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีมีประสิทธิภาพสูง การขนส่ง และ

สถานท่ี ท�าความสะอาดบ่อย บริการของเราใหค้ �าปรึกษาฟรี

เร่ิมตั้งแต่การส�ารวจไซตไ์ปจนถึงการติดตั้งและบริการหลงั

การขาย

FUHONG High Speed PVC Shutter 
Made in Thailand 
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FUHONG R-Series 
that is roll up type 
specially designed 
for small and medi-
um doors. Suitable 
install in the inner 
rooms without air 
pressure. Every sec-
tions of polyester 
sheet (PVC Sheet) 
can easily change 
in case accidently 
hit in order to save 
the materials cost 
rather than change 
the whole sheet. 
Control and Driver 
sets are designed 
to saving consump-
tion energy. Fast 
and smoothly op-
eration meet every 
areas need. 

FUHONG R-Series เป็นแบบม้วนที่ถูก

ออกแบบมาเป็นพิเศษสำาหรับประตูขนาด

เล็กและขนาดกลาง เหมาะสำาหรับการติด

ตั้งในห้องด้านในโดยไม่มีแรงกดอากาศ 

ทุกส่วนของแผ่นโพลีเอสเตอร์ (แผ่นพีวี

ซี) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในกรณีที่

เกิดการชนโดยบังเอิญเพื่อประหยัดต้นทุน

วัสดุแทนที่จะเปลี่ยนทั้งแผ่น มอเตอร์และ

ชุดควบคุมได้ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัด

พลังงาน การทำางานที่รวดเร็วและราบรื่น

ตอบสนองทุกความต้องการ

Components ส่วนประกอบ Specifications รายละเอียด

PVC Curtain ผา้ใบพีวซีี UV coating on both sides thckness 0.9-14mm.

Specially treated with anti-static properties (900-1700g/
m²

Door Structure โครงประตู Galvanized steel (option: Stainless steel/Aluminum)

Guide Rail รางประตู Galvanized steel designated Rubber seal (option:Brush)

Wind Bar บาร์อะลูมิเนียม Reinforcing Aluminum bar or build in reinforcing steel 
pipe

Wind Load โหลดลม 15m/s or 50-60km/hr (equal to class 1)

Motor มอเตอร์ Induction motor gear with break 0.75Kw-1.5Kw-2.2Kw IP55

Control Box ตู้คอนโทรล Combine inverter and PLC, with reset button and emer-
gency stop

Safety Device ระบบเซฟต้ี Infrared curtain and WDD safety edge 

Power Supply ไฟเมน 220V/380V/50Hz

Opening & Closing Speed สปิด Opening speed- 0.8-1.2m/s 
Closing speed-0.5m/s 

Max: Dimension ขนาด W-6000mm  H-6000mm

FUHONG R-Series (Roll Up Type) แบบม้วน
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FUHONG BF series is fold up type spe-
cially designed for larger doors. Suitable 
install in the inner room or outer place. It is 
heavy duty doors to protect against the wind, 
dusts, insects. PVC Sheet has been specially 
treated with anti-statics 1700 g/m² technical 
textile designed for High speed doors and are 
UV coating on both sides and easy to clean.  
Control and Driver sets are designed to saving 
consumption energy.

Components ส่วนประกอบ Specifications รายละเอียด

PVC Curtain ผ้าใบพีวีซี UV coating on both sides thckness 0.9-14mm.

Specially treated with anti-static properties (900-1700g/
m²

Door Structure โครงประตู Galvanized steel (option: Stainless steel/Aluminum)

Guide Rail รางประตู Galvanized steel designated Rubber seal (option:Brush)

Wind Bar บาร์อะลูมิเนียม Reinforcing Aluminum bar or build in reinforcing steel 
pipe

Wind Load โหลดลม 25m/s or 90-100km/hr (equal to class 2)

Motor มอเตอร์ Induction motor gear with break 1.5Kw-2.2Kw IP55

Control Box ตู้คอนโทรล Combine inverter and PLC, with reset button and emer-
gency stop

Safety Device ระบบเซฟต้ี Infrared curtain and WDD safety edge 

Power Supply ไฟเมน 220V/380V/50Hz

Opening & Closing Speed สปิด Opening speed- 0.8-1.2m/s 
Closing speed-0.5m/s 

Max: Dimension ขนาด W-20000mm  H-8000mm (with counter weight balacing 
system)

FUHONG BF ซีร่ียเ์ป็นรุ่นท่ีพบัได้

ออกแบบมาเป็นพิเศษส�าหรับประตูขนาด

ใหญ่ เหมาะส�าหรับติดตั้งในหอ้งดา้นในหรือ

ดา้นนอก เพื่อป้องกนัลมฝุ่ นและแมลง แผน่

พีวซีีไดรั้บการปฏิบติัเป็นพิเศษดว้ยการต่อ

ตา้นสถิต 1,700 กรัม / ตารางเมตรส่ิงทอทาง

เทคนิคท่ีออกแบบมาส�าหรับประตูความเร็ว

สูงและมีการเคลือบ UV ทั้งสองดา้นและ

ท�าความสะอาดง่าย ชุดควบคุมและชุดขบัถูก

ออกแบบมาเพื่อประหยดัพลงังาน

FUHONG BF-Series (Fold Up Type) แบบพับ

HIGH SPEED PVC SHUTTER 
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FUHONG Control Box Features

FUHONG Control Box Characteristic

High Integrated combine 
Inverter and PLC
Complete functions support 
such as: 
1. Open switch
2. Stop switch
3. Close switch
4. Auto/Manual switch button
5. Screen check for working
6. Emergency switch
7. Led lights

อินเวอร์เตอร์รวมรวมสูงและ PLC

รองรับฟังกช์ัน่ท่ีสมบูรณ์เช่น:

1. สวติช-์เปิด

2. สวติช-์หยดุ

3. สวติช-์ปิด

4. ปุ่มสลบัอตัโนมติั / แมนนวล

5. หนา้จอส�าหรับการท�างาน

6. สวติชฉุ์กเฉิน

*Having two speed, soft start and 
soft stop.
*Adjustable Running time and 
protection.
*Auto Function have completely 
designed like door interlocking 
system. 
 *Very easy to link up.
*Can see the error code via screen 
and easily to troubleshoot.
*Can be counting the using time 
by day and hours.

*Can check motor power ampere 
(A) and more functions.
*Can reset via parameter.
*Can use with both Absolute Val-
ue Encoder 
*Power: 1.5Kw / 2.2Kw Power Sup-
ply: 220V / 380V *50Hz/60Hz

*มีสองความเร็ว เริ่มต้นแบบช้าๆและหยุดแบบช้า

* ปรับเวลาท�างาน

* ฟังก์ชั่นอัตโนมัติได้รับการออกแบบอย่างสมบูรณ์เช่นระบบเชื่อมต่อระหว่างประตูกับระบบอินเทอร์ล็อค

* สามารถดูรหัสข้อผิดพลาดผ่านหน้าจอและแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย

* สามารถนับจ�านวนที่ใช้ในแต่ละวันและชั่วโมงได้

* สามารถตรวจสอบการท�างานของมอเตอร์ไฟฟ้าแอมป์ (A) และฟังก์ชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย

* สามารถรีเซ็ตผ่านพารามิเตอร์

* สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมเข้ารหัสค่าสัมบูรณ์ทั้งสองได้

HIGH SPEED PVC SHUTTER 
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Safety Standard: 1. Infrared sensor: When 
sensor is detected, door may not 
close down. 2. Emergency Button: Can press 
it in case of emergency. 3. WDD Safety Edge: 
The wireless safety edge is sensitive. Door 
will auto up when touches an object.

มาตรฐานความปลอดภยั ในระบบจะมี 1.เซ็นเซอร์

อินฟราเรด:เม่ือส่ิงของอยูห่นา้เซ็นเซอร์ ประตูจะไม่ปิดลง

มา 2. ในกรณีฉุกเฉิน กดปุ่มอีเมอร์เจนซ่ีได ้3. ชุดยางกนั

กระแทก เม่ือประตูปิดลงมาทบัส่ิงของ ประตูจะเดง้ข้ึนไป

เอง.

For more detection, we 
also recommended 
Grid Scan which is very 
fast sensitivity. 
Sensing areas can 
choose high: 900 or 
2000mm

สามารถเพิ่มเติมความ

ปลอดภยัและป้องกนั 

ความเสียหาย โดยเพิ่มใช้

กริดสแกนซ่ึงมีความไว

สูงมาก การตรวจจบัพื้นท่ี 

สามารถเลือกอยา่ง สูง: 

900mm หรือ 2000mm

FUHONG Door Safety Standard

More Options

HIGH SPEED PVC SHUTTER 
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Fuhong using High-Density Polyester fabric PVC Curtain  (ISO9002)
PVC Curtain surface through a special varnish treatment, UV protection both sides in 
good surface and easy to clean. 
 -Thickness 0.9-1.4mm 
 -Anti-static treated 900-1700g/m2
 - Working Temperature -30 ~ +70,  
 - Color available as: Yellow (RAL1003), Blue (RAL5002), Orange (RAL2009), Grey    
   (RAL7042), Green (RAL6029), White (RAL9016), Black (RAL9005) (Actual color may 
   deviate, sample available upon request)
-Clear PVC thickness 1.2mm (option for window)

PVC ผา้โพลีเอสเตอร์ความหนาแน่นสูงไดอ้อกแบบเพื่อใชก้บัประตูไฮสปิด ป้องกนัดว้ย UV เคลือบทั้ง

สองดา้นในพื้นผวิ และท�าความสะอาดง่าย ความหนามีดว้ย 0.9มม. ถึง 1.4มม. 

อุณหภูมิในการท�างาน -30 ~ +70 

สามารถเลือกสีไดสี้ เหลือง / น�้ าเงิน / สม้ / เทา / เขียว / ขาว / ด�า / ตาข่ายทึบ / โปร่งตาข่าย

แผน่ใส หนา 1.5มม. ส�าหรับช่องมอง

FUHONG Door PVC Curtains

HIGH SPEED PVC SHUTTER 
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FUHONG using Aluminum anodized grade-6063 
that is high-strength resistance wth tensile Strength 
(PSI) 27,000 which has both hardness and corrosion 
resistance to protect the surface can well against 
strong wind. All parts are assembled in separately 
between the PVC sheet. If an accident occurs and 
get damaged, it can easily be replaced with low 
maintainence cost.
Wind Load: 15m/s or 50-60km/hr equal to class 1 & 
25m/s or 90-100km/hr equal to class 2 for each type 

FUHONG Using high corrosion resistance 
zinc deep coated steel 

Guide Rail : using 2.0mm thickness and 
match with reinforcing designated rubber 
seal that is an absolutely hermetic seal. The 
seal is resistant against dusts, insects and 
water come in.  

Cover: using 1.0mm thickness steel unique 
style fold to fixing its structure.
(steel with color painting, stainless steel, Alu-
minum are availble as an option). 

รางเสา: ใช ้zinc deep coated steel ความหนา 2.0 มม. และ

ประกอบเป็นคู่กบัซีลยาง สามารถป้องกนัฝุ่ นละออง กนั

แมลง และน�้าได้

ฝาปิดกล่อง: ใชแ้ผน่เหลก็กลัวาไนซ์หนา 1.0 มม. มาพบั

เป็นชุดกบัตวัโครง 

(เหลก็พน่สี, สแตนเลส, อลูมิเนียม รับท�าไดต้ามขอ้ตกลง)

ใชบ้าร์อลูมิเนียมแบบพิเศษเกรด 6063 มีความแขง็และความ

ตา้นทานการกดักร่อนเพื่อปกป้องพื้นผวิและมีความแขง็แรงสูง

สามารถตา้นทานแรงลมได ้ ดว้ยแรงดึง (PSI) 27,000 ช้ินส่วน

ทั้งหมดประกอบแยกกนั หากเกิดอุบติัเหตุหรือไดรั้บความเสีย

หายสามารถเปล่ียนไดง่้ายและค่าใชจ่้ายไม่สูง

ส�าหรับประตูแต่ละประเภทรับแรงลม: 1

5m / s หรือ 50-60 km / hr เท่ากบั class 1 และ 

25m / s หรือ 90-100km / hr เท่ากบั class 2

FUHONG Wind Load Profile

FUHONG Door Frame

HIGH SPEED PVC SHUTTER 
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FUHONG Door Opening Commands

การส่ังการท�างานของประตู

Opening Device อุปกรณ์การสัง่เปิด 
Sensing apply to การตรวจจับ

People Truck/Folklift/Hand Lift

Microwave Sensor ◆ ◆
Radar Sensor ◆ ◆
Loop Sensor ◆
Pull Switch ◆ ◆

Wave Sensor ◆
Infrared Sensor ◆ ◆
Remote Control ◆ ◆

Touch Screen ◆
Finger Print ◆

Key Card ◆
Exact Point ◆ ◆

HIGH SPEED PVC SHUTTER 
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