
ไฟสัญญานเตือน รุน SL/ SK/ SF

นวัตกรรมใหม แหงไฟสัญญานเตือน
เราทุมเทอยางท่ีสุดเพ่ือนวัตกรรมความปลอดภัย 

รุน SL รุน SK

ไฟสัญญานเตือน รุน SL/ SK/ SF
เย่ียมชมเว็บไซตของเรา เพ่ือสามารถ
เช็คโมเดลสินคาผานทางออนไลน และ
ปรับเปล่ียนโมเดล ตามความตองการ
ของลูกคา

รุน SK-12

รุน SF

ปรับเปล่ียนโมเดล แบบออนไลน

ยอนกลับไปในป 2498 ความสําเร็จแรกเร่ิมของเรามาจากการพัฒนาไมโครมอเตอร ซ่ึงเปนการ
รวมกันของมอเตอรและการสองสวาง เกิดเปนไฟสัญญานเตือนแบบหมุนคร้ังแรกในป 1965

ในชวงหลายปท่ีผานมา ไฟสัญญานเตือน
ไดกลายเปนอุปกรณหลักสําหรับการ
แจงสถานะการทํางานในสถานท่ีทํางาน
หลากหลายรูปแบบ

ไฟสัญญานเตือนรุนใหม มาจาก
ผลลัพธของการสะสมประสบการณและ
ความรูท่ียาวนาน ผนวกกับความมุงม่ัน
ของเรา เพ่ือมอบความปลอดภัยใหกับ
สังคม

ไฟสัญญานเตือน
แบบหลายฟงกชัน 

รุน
ไฟสัญญานเตือน
แบบหมุน

รุน
ไฟสัญญานเตือน
แบบกระพริบ

รุน

มาตรฐานการใชงาน 
พรอมฟงกช่ันต้ังคา
การกระพริบ

ผสานกันระหวาง
การกระพริบและการหมุน
ของไฟสัญญานเตือน

เทคโนโลยีใหมของมอเตอร 
พรอมประสิทธิภาพ
การสองสวาง

 
* จากขอมูลวิจัย ระดับโลก ป 2017

#อันดับ1* ของอุปกรณสงสัญญาน

ระดับโลกแพทไลทและโลโกแพทไลท เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของแพทไลท คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และ/หรือ ประเทศอื่น
ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑอื่นๆ เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ

คำเตือน
เพื่อใหสามารถใชงานผลิตภัณฑเหลานื้ไดอยางถูกตอง โปรดอาน 
“คูมือการใชงาน” กอนการใชงาน การไมปฎิบัติตามคำแนะนำ
ดานความปลอดภัยอาจกอใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร หรือ
อุบัติเหตุอื่นๆ ได ขอมูลจำเพาะทางเทคนิคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

พบกันเร็วๆน้ี



ไฟสัญญานเตือน
แบบหลายฟงกชัน 

รุน
ไฟสัญญานเตือน
แบบหมุน

รุน
ไฟสัญญานเตือน
แบบกระพริบ

รุน

ทัศนวิสัยสูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุด ความคงทนสูงสุด

ชั่วโมง*ชั่วโมง*

อายุการใชงาน LEDอายุการใชงาน LED

* คาระบุจากผูผลิต
ชั่วโมง*ชั่วโมง*

อายุการใชงาน LEDอายุการใชงาน LED

* คาระบุจากผูผลิต
ชั่วโมง*ชั่วโมง*

อายุการใชงาน LEDอายุการใชงาน LED

* คาระบุจากผูผลิตเมื่อใชคูกับ
ฐานยึดแบบยาง
(จำหนายแยก)

เมื่อใชคูกับ
ฐานยึดแบบยาง
(จำหนายแยก)

(120 รอบ/นาที)ชนิด KT SL08: 86dB เมื่อใชคูกับ
ฐานยึดแบบยาง
(จำหนายแยก)

ชนิด KT SF08: 86dB

รูปแบบของแสงสัญญานเตือน

SL08
เสนผานศูนยกลาง 80 มม.

SL10
เสนผานศูนยกลาง 100 มม.

SL15
เสนผานศูนยกลาง 150 มม.

SKS
เสนผานศูนยกลาง 80 มม.

SKH
เสนผานศูนยกลาง 100 มม.

SF08
เสนผานศูนยกลาง 80 มม.

SF10
เสนผานศูนยกลาง 100 มม.

SKP
เสนผานศูนยกลาง 150 มม.

R : แดง

Y : เหลือง

G : เขียว

B : น้ำเงิน

R : แดง

Y : เหลือง

G : เขียว

B : น้ำเงิน

ประเภทสายไฟ เทอรมินอลบลอค
แบบไรสกูร

ความดังเสียงความดังเสียง

เดซิเบลเดซิเบล

ความดังเสียงความดังเสียง

เดซิเบลเดซิเบล

ความดังเสียงความดังเสียง

เดซิเบลเดซิเบล
ตอเนื่องตอเนื่อง กระพริบกระพริบ ไฟวาบไฟวาบ เปนจังหวะเปนจังหวะไฟหมุนไฟหมุน ไฟหมุนไฟหมุนไฟวาบ

สามครั้ง
ไฟวาบ

สามครั้ง

เลนสเฟรสเนล (รุน SL) สะทอนแสงแบบคู (รุน SK) ฉายแสงคลื่อนไหวดวย LED (รุน SF) 

เลนสเฟรสที่พัฒนาขึ้นใหม สามารถกระจายแสง
รอบขางจนถึงตัวดานบนสุดอยางสม่ำเสมอทั่วกัน

การสะทอนแสงแบบคูสามารถกระจาย
แสงไดอยางมีประสิทธิภาพ แมใน
จุดบอด

ดวยเทคโนโลยีแบบไรมอเตอร โดยใชการจำลอง
รูปแบบการฉายแสงของ LED อยางมีประสิทธิภาพ
ใหคลายกับมีการเคลื่อนไหวอยางเชนการหมุน 

มอเตอร ไรแปรงปด (รุน SK) (รุน SL และ รุน SF) 

โครงสรางมอเตอร ไรแปรงปด

แหลงจายไฟฟา

แหลงจายไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟา

วงจรไฟฟา
แมเหล็ก

แมเหล็ก

แมเหล็ก

คอยล
เพลา

แปรง

แปรง

เพลา

คอยล

คอยล

โครงสรางมอเตอรแบบดั้งเดิม

เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอรแบบธรรมดา มอเตอรแบบไรแปรงปดทำใหเกิด
ความรอนนอยลงและไมทำใหเกิดการสึกหรอไดงาย

สังเกตเครื่องหมาย
ที่รอยบาก

 < ล็อค >

 < ปลดล็อค >

ขันนอตเขากับตัวยึด สวมตัวเครื่องเขากับ
ฐานตัวยึด
หมุนเกลียวไปที่ดานล็อค
เพื่อปด

เชื่อมตอสายไฟเขากับ
เทอรมินอลบล็อค

ติดต้ังงายดาย (แบบเทอรมินอลบล็อค) 

รูปแบบของแสงสัญญานเตือนประเภทสายไฟ เทอรมินอลบลอค
แบบไรสกูร

R : แดง

Y : เหลือง

G : เขียว

B : น้ำเงิน

ตัวอยางการประยุกต ใช

โรงงาน / อาคารสำนักงาน ทางเขาออกที่จอดรถ สายการผลิตในโรงงาน สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ ตูคอนโทล


