


สแตนเล่ย์ ก่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ.1843 ที่รัฐคอน
เนกติกันประเทศสหรัฐอเมริกา    เป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงด้าน
เคร่ืองมือช่างมานานกว่า 175 ปี จนกลายเป็นแบรนด์สินค้าที่
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านของคุณภาพและความทนทาน
ของผลติภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์นี้



โดยบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีความ
เช่ียวชาญในระบบ smart home automation ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นจ าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

นอกจากเคร่ืองมือช่างแล้ว STANLEY ยังเป็น
ผู้ผลิตระบบประตูอัตโนมัติที่มีช่ือเสียงในระดับโลกแบ
รนด์หน่ึงที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย



ใบรับรองคุณภาพการผลติ CERTIFICATE

มาตรฐานการผลติ มาตรฐานยุโรป มาตรฐานอเมริกา



CONTROLLER
กล่องควบคุมการท างาน

PULLEY
เพลาหมุนปรับสายพาน

POWER SUPPLY
กล่องจ่ายไฟเลีย้งระบบ

TIMING BELT
สายพายขับเคล่ือน

HANGER
ชุดล้อแขวนบานประตู

MOTOR
มอเตอร์ขับเคล่ือนสายพาน

Motion Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับการเคล่ือนไหว

SAFETY BEAM
ชุดป้องกนัประตูหนีบ

ส่วนประกอบของชุดประตูอตัโนมตัิ



ร่องฝาราง
ฝารางมร่ีองส าหรับยดึฝา

รางไว้ท าให้สามารถเปิดฝารางค้างได้ 
ท าให้ง่ายต่อการตรวจเช็คและซ่อม
บ ารุงได้ โดยไม่ต้องยกรางลง

ฝาข้างปิดสนิท
ท าให้สามารถป้องกนั ส่ิงต่างๆ
ที่จะเข้าไปสู่ภายในราง

ราง Aluminum Alloy 
รางอลูมเินียมคุณภาพสูงที่รับการออกแบบมาเป็น

อย่างด ีมพืีน้ที่ในการเกบ็สายไฟในราง ตวัรางอลูมเินียมท า
จากวสัดุคุณภาพดที าให้สามารถรับน า้หนักจากล้อท าจาก
Aluminum Alloy ซ่ึงมคีวามแข็งแรงสูงกว่าอลูมเินียมปกตถิึง 
20 เท่า

RAIL and COVER



ร่องล้อแขวนบานประตู
ร่ องล้อแขวนบานประตูมคีวาม
แข็งแรงทนทาน และเม่ือเกดิความช ารุด
สามารถเปลีย่นร่องได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนราง

RAIL and COVER

ตวักนัสายพาน
ตวักนัสายพานจะช่วยกนัไม่ให้

สายพานเกดิการเสียดสีกนัท าให้ยืดอายุ
การใช้งานได้นานขึน้

ตวัเกบ็สายไฟ
ใช้ส าหรับเกบ็สายไฟให้เป็น

ระเบียบ ท าให้ง่ายต่อการตรวจเช็คและ
ซ่อมบ ารุง

ยางซับพอร์ท
ร่องล้อกับราง

จะมียางซับพอร์ทเพ่ือให้มี
การเคล่ือนที่ นุ่มนวลและ
เงยีบเชียบ



MOTOR
มอเตอร์ที่ใช้ในราง STANLEY เป็นมอเตอร์ก าลัง

สูงจาก ประเทศเยอรมันยี่ห้อ Dunker Motor ที่ผ่านการ
ทดสอบจากโรงงานแล้วว่าสามารถใช้งานในการเปิดปิด
ประตูได้มากกว่า 1 ล้านคร้ัง มาพร้อมวงจรค านวณรอบ
การท างาน (Encoder) อีกทั้งมอเตอร์ยังมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานกว่ามอเตอร์ก าลงัต ่าทั่วไปอกีด้วย

ชุดเฟืองภายในเป็นเฟืองโลหะ  มีความแข็งแรง
ทนทาน  หมดปัญหาเฟืองรูดที่เกดิจากการใช้งาน

MOTOR

สังเกตยีห้่อนี ้คือ motor 
ประตูอตัโนมตัคุิณภาพระดบั premium



Power supply ทีแ่ยกออกมาจาก
controller เพ่ือป้องกนัในหลายกรณเีช่นมด
มาท ารัง ความเสียหายทีเ่กดิกจ็ะไม่ส่งผลไป
ถึง controller และอปุกรณ์ต่างๆ ซ่ึงใน
power supply มช่ีองจ่ายไฟให้เลือก 2 แบบ
คือ 12V และ 24V เพ่ือให้มคีวามยืดหยุ่นต่อ
การใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์อ่ืนๆ

CONTROLLER & POWER SUPPLY

CONTROLLER POWER SUPPLY

Controller ควบคุมการท า ง านระบบประ ตู
อัตโนมัติของ STANLEY ที่ใช้หน่วยประมวลผลขนาด
16bit/16Mhz อกีทั้งยงัมคีวามสามารถและคุณสมบัตใินการ
ใช้งานให้เลือกได้หลากหลายและมีความปลอดภัยของ
ระบบซ่ึง สามารถตั้งค่าคุณสมบัติการท างานเช่น ความเร็ว 
หรือเปิดปิดความสามารถต่างๆได้จาก controller ควบคุม
ได้ทันที พร้อมพอร์ตในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้อย่าง
อสิระ



HANGER
ชุดล้อแขวนบานประตูของ STANLEY เป็นล้อที่ออกแบบมาให้มี

ขนาดที่ใหญ่ ร่องลึกกว่ายี่ห้ออ่ืน ท าให้ยากแก่การตกราง อีกทั้ งมีความแข็งแรง 
ทนทาน เพ่ือให้สามารถรับน ้าหนักของบานประตูขนาดใหญ่ได้ ล้อขนาดใหญ่
ท าให้บานประตูสามารถเคล่ือนทีไ่ด้โดยไม่ตดิขัดแม้ประตูทีม่นี า้หนักมาก

ล้อแขวนบานประตูของชุดรางท่ัวไป ล้อแขวนบานประตู STANLEY

ล้อ STANLEY
ขน า ด ใ ห ญ่ ก ว่ า 
ร่องของล้อลึกกว่า 
ยากแก่การตกราง

ล้อทั่วไปขนาดเล็ก 
ร่องของล้อต้ืน ง่าย
ท่ีจะตกราง



วัสดุคุณภาพสูง
เ น้ื อ วั ส ดุ ข อ ง ส า ย พ า น ท า จ า ก

Polyurethane(PU) ซ่ึงมีความทนทานต่อการใช้งาน
แม้ผ่านการใช้งานมามากและมีความยืดหยุ่นสูง

ผวิสัมผัสเคลือบน ำ้ยำคุณภำพสูง
ผวิสัมผสัของสายพานที่เคลือบด้วยผ้า

ที่ชุบน ้ายาชนิด Polyamide เพ่ือเพิ่มความย่ืน
หยุ่นและลดแรงเสียดทานของสายพาน ท าให้
เงียบในขณะท างาน

สลงิเพิม่ความแขง็แรง
ลวดสลงิช่วยเพิม่ความแขง็แรง

และสามารถทนต่อแรงดึงที่สูงมาก ไม่
สามารถตัดหรือขาดได้ง่าย

BELT



การรับน ้าหนัก
ชุดรางอัตโนมัติในท้องตลาดโดยทั่วไปมักจะไม่

สามารถรับน ้าหนักได้ตามสเปคของน ้าหนักที่ระบุ เช่น 
ระบุน ้าหนักว่า รับได้ 120 กก. แต่รับได้จริงอาจแค่ 100
กก.เท่าน้ัน

แต่ชุดรางStanleyสามารถรับน ้าหนักได้ชนสเปค
น่ันคือ หากระบุว่ารับน ้าหนักได้ 120 กก. ก็สามารถใช้
งานที่น ้าหนัก 120 กก. ได้จริง เพราะด้วยการออกแบบ
โครงสร้างให้มีฝาหลังที่มีความแข็งแรง  ร่องยึดอุปกรณ์
แข็งแรงกว่าชุดรางทั่วไปจึงรับประกันการใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน

MAXIMUM WEIGHT



PACKAGE

เมื่อแกะกล่องและเปิดฝำรำงจะพบ อุปกรณ์ของ STANLEY ที่เรียงอยู่แล้ว พร้อมที่จะ้ง้งำน

กล่องอุปกรณ์จะเป็นกล่องลังมีควำมหนำ พร้อม Logo STANLEY



WARRANTY
ชุดรางของ Stanley น้ัน ทุกชุด

จะมีเอกสารรับประกันการผลิตจาก
โรงงาน เพ่ือรับประกันในคุณภาพการ
ผลติเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสินค้า
ที่ผลติจากโรงงานของ Stanley จริงๆ

NOTE : บางแห่งอาจจะมีอะไหล่ของ Stanley เพยีงบางช้ิน แล้วอ้างว่าเป็นชุดรางของ Stanley 
ซ่ึงแบบน้ันก็จะไม่มีเอกสารการรับประกันการผลิตมอบให้กับลูกค้า

เอกสารการรับรองว่าสินค้าทุก
ชุดได้ผ่านการทดสอบ QC Pass จาก
โรงงาน ก่อนที่จะมีการจัดส่ง

Logo STANLEY แปะที่ชุดราง


