






การติดตั้งมอเตอร บานมวน Type 5000 & 5000s รุน SH-CT1.60S (ตามรูป Fig.1) 
         ขอกําหนด 

• ขนาดเพลาที่ใช  42 มิลลิเมตร และ 48 มลิลิเมตร  โดยใชตัวเสริมเพลาตามขนาด 
• ขนาดเสนผาศนูยกลาง วงขบัของมอเตอร 20 ซม. 
• ขนาดเสนผาศนูยกลาง จานเรียง 20 ซม.(9 นิว้) หรือเสริมขนาดวงใหเทากับ วงขับของมอเตอร 

1. (กรณีที่ติดประตูอยูแลว) ยกเพลา ของประตูออกมาทั้งชุด โดยคลายสปริง บานมวนออกและปลดใบลง 
2. วางมอเตอร ในตําแหนงกลางบานประต ูแลวเจาะรูเพื่อยึดน็อตมอเตอร (#3 ตามรูป Fig.1a) กับเพลา โดยใชแผนเสริม

เพลาสีดําที่ใหมา (ตามรูป Fig.4) ข้ึนอยูกับเพลามีขนาด 42 มม. หรือ 48 มม. รองจับกับตัวมอเตอรใหแนน 
3. ใชน็อตพรอมแหวน ( #3,4,5 ) ยึดมอเตอรพรอมแผนเสริม กับเพลา ใหแนน  
4. ขันยึด ตัวจับเพลาดานหลัง ( #1 ตามรูป Fig.1a ) ใหแนน 
5. นําตัวจับเพลาดานหนา ( #11 ตามรูป Fig.1b) พรอมน็อต ( #12,13 ) ทั้ง 2 ขาง ยึดเพลากับมอเตอรใหแนน 
6. ประกอบวงขับมอเตอร ( #6 ) ทั้ง 2 ชิน้ กลบัเขาที่แลว ขันใหแนน ดวยน็อตตัวผู กบั ตัวเมียล็อคพิเศษ ( #7,8 ) 
7. เจาะรูทีเ่พลา เพื่อรอย รูสายไฟ ( #9) และสายคลายล็อค (#10) แต !!หาม!! รอยสายไฟและสายคลายล็อคกอน 

เพราะสายไฟจะขาดขณะรั้งสปรงิ 
8. เจาะรูที่ตําแหนงหูชางดานทีจ่ะเอาสายไฟและสายคลายล็อคออกใหกวาง 

 
9. นําเพลา ข้ึนแขวน เพื่อยึดใบประตู ( อาจเสริมดวย ตัวรองประกบใบ ก็ได ดูจากภาพชิ้นสวนรวม # 48, 49 ) เขากับ วง

ขับของมอเตอร ( #6 ) แลวทาํการรั้งสปรงิ ตามปกต ิ
10. ทดสอบ มือดึงประตู เปด – ปด วาทํางานไดปกติหรือไม และอาจทําการรั้งสปริงเพิ่มเติม หากประตู ปด–เปด ไมสุด  
11. ทําการรอยสายไฟ และสายคลายล็อค 
12. ทําการปรับต้ังลิมิตสวิทซ  ในหวัขอถัดไป 

การปรับตั้งลิมิต สวิทซ (ตามรูป Fig.2) 
     จะปรับต้ัง ลิมิตสวทิช ไดหลังจากทีม่ีการปรับต้ังสปริง ของบานมวนเสร็จแลวเทานั้น! 

1. ทําการเขาสาย มอเตอร กบัแผงควบคุม 
2. หมุนคลายล็อค มอเตอร ใหเปนแบบมือดึงประตู แลวดึงประตูลงใหอยูตําแหนง “ปด” สุด 
3.  เลื่อนสไลดเปดฝาครอบลิมิต (สีเหลือง) ออก 
4. หมุนลอลิมิตดาน “ป ” (#1 ในรูป Fig.2) ใหเลื่อนไปทางขวา จนชนแตะกับ ล้ินสวทิชลิมิตดาน “ปด” ด
5. หมุนลอลิมิตดาน “เปด” (#3 ในรูป Fig.2)ใหเลื่อนไปทางดานซาย จนชนกับ ตัวกนัลมิิต (#2 ในรูป Fig.2) 
6. ปรับล็อค มอเตอร ใหเปนแบบไฟฟา  
7. กดรีโมท ใหประตูวิ่งเปด (ขณะวิ่งมเีสียงดงั “แกรก” ตลอด) แลวกด “หยุด” อีกครั้ง ในตําแหนง “เปดสุด” ที่ตองการ  
8. กดรีโมท ใหประตู “ปดลงมา”  
9. ตองดึง ตัวกนัลิมิต ( #2 ) ออก  (มิฉนัน้ ชวงทํางานครั้งตอไป มอเตอร จะวิง่ไมหยุด) 
10. ใสฝาครอบลิมิตเขาที่เดิม ก็เสร็จส้ินการตั้งลิมิตสวิทซ พรอมใชงาน 
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ชนิดสาย : VAF, VCT, THW หรือ NYY
ห้ามใช้ สายโทรศัพท์

1  สายไฟมอเตอร์ และ ลิมิต
2  สายเมน 220 VAC    2 x 2.5  mm2

3  สายสวิทช์กดในบ้าน  2 x 1.0  mm2

4  สายไฟกระพริบ        2 x 1.5  mm2

5  สายชุดรับสัญญาณ    โคแอ็กเชียล ชีลสีดำ (ให้มา)
6  สายไซเรน     มัลติคอล ดำ-แดง (ให้มา)
7  สายโฟโต้ตัวรับ         4 x 0.5  mm2

8  สายโฟโต้ตัวส่ง         2 x 0.5  mm2
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1.  เข้าสายตามรูป "การเข้าสายแผงควบคุม CSHA502"  แล้วเล่ือนประตูให้อยู่ตรงกลาง
     ปรับล๊อคมอเตอร์ให้เป็นแบบใช้ไฟฟ้า
2.  เลือกทิศทางสายไฟมอเตอร์ออก ซ้าย/ขวา จาก  GATE OPENER แล้วจ่ายไฟเข้าแผง
3.  MLO และ MLC จะกระพริบ 2 คร้ัง  เข้าสู่สภาวะพร้อมทำงาน
4.  กดรีโมท 1 ครั้ง  มอเตอร์จะต้องหมุน “เปิด” ประตูเสมอ
5.  กดรีโมทอีก 1 ครั้ง  ประตูจะทำงานปิด หากต้องการหยุดประตูระหว่างทาง ให้กด ซ้ำ
6.  หากต้องการให้ประตูปิดกลับเองโดยอัตโนมัต  ให้ปรับตั้งค่าเวลาที่ AU  ถ้าไม่ใช้งานให้ปรับไปที่ตำแหน่ง OFF
7.  ทดสอบการทำงานของระบบท้ังแบบการทำงานปกติ

รายละเอียดแผงควบคุม CSHA502 สำหรับ บานม้วน TYPE5000S
F1  มอเตอร์ ฟิวส์ 10A
F2 ฟิวส์แผงควบคุม 1A

POWER  ต้ังแรงให้มอเตอร์  ต้ังไว้ที่ MAX เสมอ

AUTO CLOSE  ต้ังเวลาปิดกลับเองอัตโนมัต1-3 นาที

F3 ฟิวส์แผงควบคุม 0.5A

ติดต้ังตัวมอเตอร์  หันไปทางด้านขวา

ติดต้ังตัวมอเตอร์  หันไปทางด้านซ้าย

J1  เลือกทิศทางการติดตั้งของมอเตอร์
ไฟสัญญาณ
PS     บอกสภาวะไฟเลี้ยงระบบ
MLC   ไฟลิมิตสวิทช์ ด้านปิด  กระพริบเมื่อมอเตอร์ทำงานปิด
MLO   ไฟลิมิตสวิทช์ ด้านเปิด กระพริบเม่ือมอเตอร์ทำงานเปิด
M&R   ไฟสวิทช์กดในบ้านหรือจากรีโมท

การปรับตั้งแผงควบคุม CSHA502 สำหรับ บานม้วน TYPE5000S
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