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ประตูมวนระบบไฟฟาและมือดึง

ใหม! ควบคุมการทำงานผาน CJ Smart+ App



เสนหนาอลูมิเนียมนํ้าหนักเบา
ALUMINUM BOTTOM RAIL

ใบตีนลางผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม มีคุณสมบัตินํ้าหนักเบา ไมเปนสนิม อีกทั้งยังดูแลรักษางาย 
ติดต้ังมาพรอมกับยางกันน้ํา ชวยปองกันนํ้าซึมเขามาภายในอาคาร ในชวงเวลาฝนตก

หลอดโฟมลดเสียง
NOISE ABSORBANT FOAM

แกนเพลาประตูมวนสมูทชัตเตอรทุกบานถูกบุดวยหลอดโฟมลดเสียง ซึ่งมีคุณสมบัติชวยลดแรง
กระแทกระหวางสปร�งกับแกนเพลา และยังมีคุณสมบัติดูดซับเสียงระหวางการทํางน สงผลให
ประตูมวนทํางานเง�ยบข�้น

แถบในลอนลดเสียง
SMOOTH NYLON

ประตูมวนสมูทชัตเตอรทุกบานติดตั้งมาพรอมแถบพลาสติกไนลอนตลอดแนว ซึ่งทําหนาที่ลด
การเสียดสีระหวางใบประตูและรางประตู สงผลใหประตูมวนทํางานเง�ยบและลื่นไหล อีกท้ังยังชวย
ลดแรงกระแทก ลดโอกาสการเกิดรอยข�ดขวน ซึ่งเปนตนเหตุของการเกิดสนิม ชวยยืดอายุการใช
งานของชั้นเคลือบสี 

ใบประตูเหล็กคลือบสี

ประตูมวน Smooth Shutter เทคโนโลยี
จากประเทศออสเตรเลีย สวยงาม เปด-ปดเร็ว 
เสียงเง�ยบ น้ําหนักเบา เหมาะสําหรับท่ีอยูอาศัย 
บาน อาคารพาณิชยหร�อโรงจอดรถ ท่ีตองการประตู
มวนท่ีแข็งแรงทนทาน ดีไซนสวยงาม อีกท้ังยังสามารถสลับ
สีไดหลากหลายใหเหมาะกับรูปแบบอาคาร ติดต้ังพรอมระบบ
เซฟต้ีเซ็นเซอร และระบบออโต-แมนนวลสว�ตช เปดปดไดแมไมมี
ไฟฟา สะดวก ปลอดภัย มั่นใจได

ประตูมวนสมูทชัตเตอรดีอยางไร?



Asian
White

Natural
Peanut Butter

Natural
Shampoo Blue

Natural
Banana Leaf

Natural
Nuvo Blue

Natural
Castle Red

Natural
Super Brown

Natural
MG Yellow

Spider
Black

Shutter
Grey

เฉดสี
สดใส ไมซ�ดจาง

ชั้นเคลือบสีเหล็กเคลือบ

ชั้นเคลือบผิวดานหนา โพลีเอสเตอร
หนา 12 ไมครอน

ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี

เหล็กแผนเคลือบสี บลูสโคป

ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี

ชั้นเคลือบผิวดานหนา โพลีเอสเตอร
หนา 5 ไมครอน

ทนทานกวา จากสูตรเคลือบผวิ ซ�งค - อลมูเินยีม 55% ( 90 กรมั/ตรม.) ผานกรรมว�ธผีลติ
ดวยเคร�อ่งจักรทีท่นัสมยัทีสุ่ดในเอเช�ย สามารถปองกันสนมิดกีวาแผนสงักะสทีัว่ไปถึง 
4 เทา มเีฉดสีใหเลอืกมากมายครบทุกอารมณส ีสวย เงางาม ทนัสมยั ชัดเจนทุกราย
ละเอยีด ทุกพ�น้ผวิเปนเอกลกัษณ ไมเหมอืนใคร ใหความแตกตางอยางลงตวั เพ�อ่
ความมัน่ใจของผูใช ทุกแผนไดมาตรฐาน ผานการทดสอบ
จากโรงงานผูผลติ ไมบดิเบีย้ว สรางความสวยงาม
กลมกลนืใหกับบานของคุณ

แข็งแรง ทนทาน ดวยเหล็กเคลือบสี

ระบบการร�ดใบประตูแบบไรรอยตอ 
เพ�ม่ความยดืหยุน ลดการเสยีดสี

ภายในเพลาประต ูทําใหประตู
มวนสมทูชตัเตอร ทํางาน

ไดเง�ยบข�้น   

ทํางานเง�ยบ สมูท…

35
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 ซ
ม.

*หมายเหตุ - ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสินคาจร�ง เนื่องจากขอจำกัดทางดานการพ�มพ



ใบประตูโพลีคารบอเนต

ใบประตูแบบใส ผลติจากวสัดโุพ
ลีคารโบเนตหร�อเร�ยกส้ันๆ วา PC 

มีลักษณะโปรงใส สามารถมองทะลุผาน
ได รับแสงไดดี เพ�่มแสงธรรมชาติสําหรับ

ภายใน ดวยดีไซนโมเดิรนท่ีเร�ยบหรูและทันสมัย 
ใชไดกับงานภายนอกและภายใน ตอบโจทยอาคาร

ยุคใหม จึงเปนอีกหนึ่งตัวเลือกท่ีปลอดภัยใหกับ
อาคารของคุณ 

•  สามารถทนแรงกระแทกไดมากกวาวัสดุแกวถึง 250 เทา
•  มีความเหนียว ทนทาน และมีความยืดหยุนไดมากกวาอคร�ลิค
•  สามารถทนความรอนไดมากถึง 240 องศาฟาเรนไฮต
•  มีความทนทานตอสารเคมีมากกวาอคร�ลิค
•  วัสดุโพลีมีความทนทาน ไมแตกงาย และไมเปล่ียนเปนสีเหลืองเม่ือผานการใชานเปนเวลานาน
•  วัสดุโพลีฯ มีคุณสมบัติติดไฟยากกวาวัสดุอคร�ลิคและไมลามไฟ

ใบประตโูพลคีารบอเนตแบบใส หนา 2.6 มม. มคีวามเหนยีว
พ�เศษ ไมแตกหกังาย เสร�มดวยสนัปองกันการกระแทก 
(Anti-Abrasion Rib-bone) หนา 7.5 มม. ชวยปองกัน
การเกิดรอยข�ดขวนบนพ�้นผิวโพลีฯ มั่นใจ ประตูจะ
โปรงใส แข็งแรง ทนทานและมอีายุการใชงานทีย่าวนาน

ใบประตโูพลคีารบอเนตแบบใสถกูยดึตอกันดวย 
ขอตออลูมเินยีมสองช้ัน หนา 1.2 มม. เพ�ม่ความ
แข็งแรง และชวยลดการแอนตวั สามารถผลติ

ประตูไดกวางสุดถึง 6 เมตร

สันกันกระแทก

วัสดุโพลีคารบอเนต ดีอยางไร?

ขอ
ตอ

อลูมิ
เนียมสองชั้น



ใบประตูอลูมิเนียม

ใบประตูอลูมิเนียมแบบทึบ ออกแบบพ�เศษ 
ดวยเทคโนโลยีการประกอบจากออสเตรเลีย   

ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอบสีฝุนเคลือบเงา หนา 
1.2 มม. แข็งแรง ทนทาน ดูและทําความสะอาดงาย 

สรางความหรูหรา แตกตางจากประตูมวนท่ัวไป สามารถ
ผลิตประตูไดกวางสูงสุดถึง 6 เมตร 

สามารถเลือกสลับลายกับใบประตู
มวนโพลคีารบอเนตแบบใส เพ�อ่เพ�ม่
แสงธรรมชาติแตยังคงความเปนสวน
ตัวได สรางลุคประตูแบบใหมท่ีไมซํ้า
ใครตอบโจทยบานในฝนของคุณ

ขอตอท่ีถูกออกแบบมาอยาง
แมนยํา ชวยลดการเสียดสี ทําให
ประตูทํางานแบบไมมีเสยีงรบกวน 

สามารถเลือกสลับสีไดระหวาง
ขอตอสีขาวและสีดํา

12 ซม.

 Bright White

Iron Grey

MODERN COLOUR
IRON GREY 
& BRIGHT WHITE



ความกวาง

กลองเกบ็ใบ

ความสงู

ของกลอง

เก็บใบ

ความสงู

จากพ�น้

ถึงคาน

พ�น้อาคาร

ความกวางชองเปด

สว�ตชฉุกเฉิน

กลองเกบ็ใบ

ดจิทิลัลิมติ
มอเตอร

คาน

ใบประตมูวนสมทู

เสนหนา

อลูมเินียม

ยางกันฝุนเสนหนาอลมูเินยีมยางกนัฝุน
กญุแจ

เสาขาง

แถบในลอน

กนัเสียง
กลองคอนโทรล

สว�ตชฉุกเฉิน

หลอดโฟมลดเสยีง

สปร�งกลองเกบ็ใบ

แกนเพลา

กนัชน

ตัวต้ังสปร�ง

แปนลอคเพลา

แบล็กเกต
ลูกลอ

เสาขางเหล็ก - แบบติดลบ

เสาขางเหล็ก - แบบติดบวก

110

3070 65

110

3070 65

เสาขาง - อลูมิเนียม

เสากลาง - อลูมิเนียม

105
45 60
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52
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60 6090

34

210

สวนประกอบประตูมวนสมูท ผลิตจาก  : เหล็กแผนเคลือบสีขาว
ความหนา  : 0.50 มม.
ขนาด  : 50 x 50 x 45 ซม.

50 ซม.

50 ซม.

45 ซม.

แบบเสาขาง / เสากลาง

กลองเก็บใบ



S M O O T H
X3

ลดเสียงรบกวนในการ

ทาํงาน ดวยแถบพลาสติก

ในลอนตลอดแนว เพ�อ่ลด

การเสียดสีระหวางใบและ

รางประตูมวน

ผลิตจากวัสดุคุณภาพ สี

ไมหลุดรอน ไมซีดจาง และ

ยังดแูลรักษางาย เพ�ยงเช็ด

ดวยผาชบุน้ําสะอาด

โดดเดนและแตกตาง นอก 

จากจะมีนํ้าหนักเบา ยังมี

สสีนัสวยงาม หลากหลาย 

ตอบโจทยอาคารทุกดีไซน

ระบบควบคุมการทํางา

นอัจฉร�ยะไรสาย พรอม

ระบบเซ็นเซอรในตัว เพ�่อ

ปองกนัอนัตราย

กลองควบคุมที่สามารถ

รองรับอุปกรณเสร�มได

มากมาย เพ�อ่ชวยอาํนวย

ความสะดวก และเพ�ม่ความ

ปลอดภัยในการใชงาน

มคีวามเร็วในการ เปด-ปด 

20-25 ซม./ว�นาท ีซ่ึงเรว็กวา

มอเตอร ธรรมดาถงึ 2 เทา

Maintainance Outstanding Operation Technology High SpeedSilence

สาขารามคำแหง 02-378-8225

สาขาเทพารักษ 02-752-5449

สาขาลำสาลี 02-731-7185

สาขาชลบุร� 038-457-222-3

สาขาอรัญประเทศ 037-550-400

Contact Us :

www.cj.co.th           @CJmetallic          @cj.co.th

SCAN ME!



มาพรอมระบบเซ็นเซอรตรวจจับวัตถุกีดขวาง 2 ทิศทาง (Auto 
Safety Obstacle Sensor) ขณะประตูกําลังทํางาน ประตูจะหยุด
และเปดข�้นโดยอัตโนมัติ หากกระทบกับสิ�งกีดขวาง 

ระบบเซ็นเซอรในตัว

ติดต้ังมาพรอมระบบชลอความเร็วตอนเปด-และปด (Soft 
open-stop) โดยระบบชลอความเร็วจะเร�่มทํางาน 30 ซม. กอน
ถึงระดับท่ีต้ังคาไว เพ�่อเพ�่มความปลอดภัย

ระบบชลอความเร็ว

กลองคอนโทรล
ท่ีตอบโจทยดานความปลอดภัย

รองรับอุปกรณเสร�มความปลอดภัยหลากหลายชนิด

อินฟราเรดเซ็นเซอร
Infrared Sensor

เคร�่องอานคียการด
Keycard Reader

เคร�่องสํารองไฟ
Power Supply

สัญญาณไซเเรน 
Sirens

เคร�่องตรวจจับควัน 
Smoke Detector

ระบบควบคุมที่เหมาะกับ Lifestyle คนรุนใหม
ติดต้ังมาพรอมสว�ตชควบคุมไรสาย 

(Wireless Wall Switch) ติดตั้งสะดวก 

ไมตองเดินสายไฟใหวุ นวาย สามารถ

เคล่ือนยายตําแหนงไดงาย มีปุมฟง

กชั่นแยกสําหรับ เปด-ปด และ

หยุด งายตอการใชงาน 

สามารถควบคุมประตูผานแอปพลิเคช่ัน 

CJ Smart+ มีฟงกช่ันการใชงานมากมาย 

งาย สะดวก ไมจําเปนตองอยูหนาประตูก็

สามารถเปด-ปดประตูได มาพรอมระบบ

การแจงเตือนเมื่อประตูทํางาน รองรับ

ท้ังระบบ iOS และ Android



มอเตอรผลติจากวสัดพุลาสติกไฟเบอรกลาสทีม่คีวามแขง็
แรงทนทาน และสามารถรับแรงดึงไดสูง เพ�่อการทํางานท่ี
เง�ยบและล่ืนไหล

ใหม! สะดวกและแมนยํากวา…
ดวยระบบการกําหนดตําแหนงระดับแบบดิจิทัล Absolute 
Positioning Encoder (APE) ซึ่งมีความแมนยําสูง 
และสามารถปองกันการเคล่ือนตําแหนงของระดับประตู  
สามารถต้ังคาไดงายๆ จากร�โมทคอนโทรล 

มอเตอร CJ-G5000

บอกลาระบบการตั้งลิมิตแบบดิมๆ

มอเตอรที่ทํางานแบบเง�ยบๆ แตทรงพลัง

Smooth Shutter Door Operator - Technical Specifications

Model

Power Input

Controller Input

Controller Voltage

Operation Temperature

Maximum
Door 
Opening
( Prior 
Counter
Balance )

Height

Width

Weight

Maximum Limits Travel

Maximum Traveling Speed

Emergency Operation Mode

CJ-G5000
( Single Motor )

CJ-G5000
( Dual Motor )

IGDU
( Dual Motor )

AC 110v / 230v  50 / 60 Hz 

DC 32v 125w DC 32v 175w

DC 24v

-30 oC ~ +70 oC

4000 mm

4500 mm

120 Kg 240 Kg 300 Kg

5000 mm

200 mm/s 180 mm/s

Release / Push & Pull Release / Manual Chain

5000 mm

6000 mm



สามารถสลับลายไดอยางลงตัว
สรางความแปลกใหมใหกับอาคาร

“เพราะประตูมวนก็เปร�ยบเสมือนเฟอรนิเจอร

ช�้นใหญอันดับตนๆ ของตัวอาคาร…

ประตูมวนที่มีดีไซนสวยงาม จะชวยเสร�ม

ความโดดเดนใหกับอาคารของคุณ”

ใบประตูเหล็กเคลือบสี

ใบประตูโพลีฯ

ใบประตูอลูมิเนียม

ใบประตูเหล็กเคลือบสี + ใบประตูโพลีฯ

ใบประตูโพลีฯ + ใบประตูอลูมิเนียม

CustomizableUnique



Application CJ Smart+
ควบคุมการทํางานแบบไรสาย

•   มีฟงกชั่น เปด-ปด และล็อคประตู ประตูผานแอปพลิเคชั่น CJ Smart+
•   ใชงานประตูไดอยางสบายใจ เพราะสามารถเชื่อมตอเขากับระบบ CCTV และ

เร�ยกดูภาพจากกลองวงจรปดผานแอปฯ ไดตลอด 24 ชม.
•   ปลอดภัย หายหวง ดวยฟงกชั่นการเก็บขอมูล (Data Log) ทุกครั้งท่ีประตูถูก

ใชงาน และยังสามารถเร�ยกดูขอมูลยอนหลังได ระบบจะแจงเตือนผาน SMS เม่ือ
ประตูเปด-ปดอีกดวย

ควบคุมประตูมวนไดงายๆ ทุกที่ ผานอินเตอรเน็ต…


