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 ลฟ-2 

 

รายการประกอบแบบงานลิฟตโ์ดยสาร 
 

จาํนวน       

ลิฟตโ์ดยสาร (ตามตาราง) VVVF-Controlled Inverter Elevators With data Network system 

หรอื VVVF – With Speed Feed Back Control 

 

แหล่งผลิต      

อปุกรณ ์และชิน้สว่นทัง้หมดจะตอ้งผลิตภายใตม้าตรฐาน JIS หรอื EN81  
 

จาํนวนชั้นทีห่ยุดรับส่ง     

ตรงกนัตามแนวด่ิงเดียวกนั 

 

ความเร็ว  

ปรบัความเรว็โดยอตัโนมติั 

 

เคร่ืองกลไกและตาํแหน่ง  

ใช้มอเตอร์ขับเค ล่ือนลิฟต์แบบ AC Motor ซึ่ งอาศัยแรงขับเค ล่ือนของ Variable Voltage Variable 

Frequency โดยผ่านวงจร Solid State Power Inverter และเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบเป็นชุดเดียวกัน 

ติดตัง้อยู่บนคานเหล็กมีแผ่นยางรองรบัแท่นเครื่องเพื่อปอ้งกนัเสียงและการสั่นสะเทือนชดุขบัเคล่ือนทัง้หมด

รวมทัง้เครื่องควบคมุการทาํงานของลิฟตติ์ดตัง้อยู่ในหอ้งเหนือช่องลิฟตห์รือตาํแหน่งอื่น ตามมาตรฐานงาน

ลิฟตแ์ตล่ะประเภท 

 

ระบบไฟฟ้า 

ใชร้ะบบไฟฟ้ากระแสสลบั 380 โวลท ์3 เฟส 4 สาย 50 ไซเคิลใชร้ะบบไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลท ์3 เฟส 50 

ไซเคิลสาํหรบัไฟแสงสวา่งและกาํลงัเปล่ียนไดไ้ม่เกิน +5% - 10%  

 

ระบบควบคุมลิฟต ์

เป็นระบบอตัโนมติัทัง้หมดควบคมุดว้ยระบบคอมพิวเตอรส์ามารถควบคมุการหยดุรบั-สง่ผูโ้ดยสารไดท้กุชัน้

ภายในและภายนอกลิฟตท์ัง้ขาขึน้และขาลงตามลาํดบัชัน้ท่ีลิฟตผ่์านโดยไม่ตอ้งมีพนกังานประจาํลิฟต ์
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 ลฟ-3 

ระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองกลไก 

ใชร้ะบบMicro - Computer Control System With Data Network ควบคมุการทาํงานถึง 3 หน่วยคือ 

1. ท่ีหอ้งเครื่องในตู ้Control 

2. ท่ีตวัลิฟตแ์ละแผงปุ่ มกด 

3. ประตชูานพกัทกุชัน้ (แผงปุ่ มแดง) โดยใช ้Microprocessor ควบคมุการทาํงานของลิฟตใ์หส้มัพนัธก์บั

คาํสั่งท่ีไดร้บัและนํา้หนกับรรทกุ 

 

ระบบของDoor Operation 

ใชร้ะบบ VVVF Inverter Control AC – Motor สามารถเรง่ หรอืปรบัประตลิูฟตใ์หเ้ปิด - ปิดไดน่ิ้มนวล 

 

ตัวลิฟตแ์ละประตูลิฟต ์

ผนงัลิฟตท์าํดว้ยวสัดตุามตารางแนบทา้ยรอยต่อทุกแห่งของผนงัจะตกแต่งเขา้มมุอย่างสวยงามภายในตวั

ลิฟตจ์ะมีไฟสวา่งแบบ LED หรอืตามาตรฐานผูผ้ลิต ช่องระบายอากาศพดัลมระบายอากาศทางออกฉกุเฉินท่ี

เพดานลิฟตผ์นงัลิฟตด์า้นลา่งจะมี Kick Plate เพื่อปอ้งกนัเทา้กระแทกตวัลิฟต ์พืน้ลิฟตป์ดูว้ยวสัดตุามตาราง

แนบทา้ยไฟแสดงตาํแหน่งลิฟต ์อยู่ดา้นข้างของประตูลิฟตป์ระตูเป็นแบบ 2 บานเล่ือนเปิด - ปิดตรงจุด

กึ่งกลาง (2 Panel Center Opening) บานประตลิูฟตบ์ดุว้ยวสัดตุามเอกสารแนบทา้ย 

 

ขอบประตูตัวลิฟต ์

ทาํดว้ยStainless Steel Hairline Finish หรอืวสัดตุามตารางแนบทา้ย 

 

ประตูชานพัก 

บานประตชูานพกัวสัดตุามตารางแนบทา้ย 

 

แผงควบคุมภายในตัวลิฟต ์

ตัวแผงควบคุมทาํดว้ย Stainless Steel หรือ Glass - Fiber Reinforced Plastic ประกอบดว้ยปุ่ มกดแบบ 

Micro Touch มีอปุกรณด์งันี ้

-   ปุ่ มกดไปตามชัน้ตา่งๆ พรอ้มเลขและไฟแสดงการบนัทกึ 

-  โทรศพัทติ์ดตอ่ภายในแบบฝัง 1 ชดุปุ่ ม Emergency Stop 1 ปุ่ ม 

-   ปุ่ มแจง้เหตฉุกุเฉิน Emergency Alarm 1 ปุ่ ม 

-   ปุ่ มกด Door Close ติดตัง้อยู่บนสว่นโคง้ของแผง 1 ปุ่ ม 

-   ปุ่ มกด Door Open ติดตัง้อยู่บนสว่นโคง้ของแผง 1 ปุ่ ม 

-   สว่นลา่งสดุของแผงควบคมุมีกญุแจปิดซึง่ภายในประกอบดว้ย 

-   ON / OFF Lighting 
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 ลฟ-4 

-   ON - OFF Fan 

-   Maintenance Switch (Auto / Hand) 

-   Run / Stop Switch 

 

แผงควบคุมทีป่ระตูชานพัก 

ตวัแผงควบคมุทาํดว้ย Stainless Steel หรือ Glass Fiber Reinforced Plastic ชัน้บนสดุและชัน้ล่างสดุจะมี

ปุ่ มกดเรียกลิฟต ์1 ปุ่ ม ชัน้ระหว่างกลางจะมี 2 ปุ่ ม ปุ่ มเหล่านีจ้ะมีแสงไฟเม่ือถูกกดไม่ตอ้งกดซํา้ ตวัปุ่ มเป็น

แบบ Micro Touch 

 

อุปกรณเ์พิม่เตมิสาํหรับผู้พกิาร 

ใหจ้ดัเตรียมอุปกรณเ์พิ่มเติมสาํหรบัผูพ้ิการ (Disable Lift) ในลิฟตโ์ดยสารอย่างนอ้ย 1 ชุดโดยมีคณุสมบติั

ดงันี ้

1. ใหค้วามสะดวกแก่คนพิการทางดา้นกายภาพท่ีมีความสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

2. ปุ่ มกดเลือกชัน้และบงัคบัลิฟตท่ี์จดัเตรยีมไวส้าํหรบัผูพ้ิการทางสายตาใหเ้พิ่มอกัษรเบรลลก์าํกบัไวด้ว้ย 

3. ใหจ้ัดเตรียมระบบการบอกชัน้หรือการเตือนต่างๆ ดว้ยระบบเสียง เพื่อช่วยใหผู้พ้ิการทางสายตามี

ความสะดวกมากขึน้ 

4. ใหมี้ระบบแจง้เหตฉุกุเฉินท่ีโถงลิฟต ์ภายในตวัลิฟตส์ามารถส่งสญัญาณเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีดแูลอาคาร

สามารถเขา้มาช่วยเหลือได ้

5. การจดัเตรียมลิฟตส์าํหรบัผูพ้ิการนี ้จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงว่าดว้ยเรื่องการจดัทาํส่ิงอาํนวย

ความสะดวกสาํหรบัผูพ้ิการ โดยเฉพาะสว่นประกอบของอาคารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อปุกรณเ์พิ่มเติมสาํหรบัลิฟตผ์ูพ้กิาร ประกอบดว้ย 

1. ระบบม่านแสงปอ้งกนัประตหูนีบ 

2. แผงปุ่ มกดสาํหรบัผูพ้ิการท่ีผนงัดา้นขา้งในตวัลิฟต ์ 

3. ราวมือจบัชนิดกลมท่ีผนงัลิฟตท์ัง้ 3 ดา้น 

4. เสียงบอกหมายเลขชัน้หยดุ รบั – สง่ 

5. เสียงตอบรบัเม่ือกดปุ่ มท่ีหนา้ชัน้ 

6. เสียงตอบรบัเม่ือกดปุ่ มภายในตวัลิฟต ์

7. ระบบเสียง แสงสีแดงเตือนเม่ือลิฟตค์า้ง และแสงสีเขียวตอบรบัการช่วยเหลือสาํหรบัผูพ้ิการทาง

สายตาและการไดย้ิน 
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ระบบควบคุมไฟฟ้า 

มีอปุกรณค์วบคมุและปอ้งกนัทางไฟฟ้า Fuse Free Breaker ป้องกนัการลดัวงจรภายในวงจรลิฟต ์Reverse  

Phase Open Phase ปอ้งกนัมอเตอรไ์หมว้งจรระบบปอ้งกนัประตหูนีบผูโ้ดยสาร (Door Safety Shoe) ติดอยู่

ด้านข้างของบานประตูท่ีบานประตูลิฟต์และประตูชานพักทุกชั้นจะมี Door Interlock Contact ลิฟต์จะ

ทาํงานไดต้่อเม่ือประตทูกุบานปิดสนิทแลว้ ถา้ประตบูานใดปิดไม่สนิท ลิฟตจ์ะไม่วิ่งหรือถา้ลิฟตก์าํลงัวิ่งอยู่ก็

จะหยดุวิ่งทนัที สาํหรบับานประตชูานพกัเม่ือลิฟตว์ิ่งอยูก็่จะหยดุวิ่งทนัที สาํหรบับานประตชูานพกัเม่ือลิฟตว์ิ่ง

เลยชัน้ไปแลว้จะไม่เปิดออก แตมี่กญุแจพิเศษสาํหรบัใชเ้ปิดประตใูนกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

 

ระบบความปลอดภยั 

1. ระบบปอ้งกนัไฟกลบัเฟสหรอืแรงดนัไฟแตล่ะเฟสไม่เท่ากนั 

2. ระบบปอ้งกนัมอเตอรห์มนุเกินกาํลงั 

3. ระบบปอ้งกนัมอเตอรร์อ้นเกิดกาํลงั 

4. ระบบโทรศพัทติ์ดตัง้ภายในตวัลิฟตซ์ึ่งสามารถติดต่อกบัภายนอกลิฟตไ์ดใ้นกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินโดยมี 

3 ชดุ อยู่ในหอ้งเครื่องลิฟต ์1 ชดุ หนา้ประตลิูฟตช์ัน้ลา่งสดุ 1 ชดุ และในตวัลิฟตบ์นแผงควบคมุ 1 ชดุ 

5. อุปกรณนิ์รภัยและควบคุมความเร็ว Governor ซึ่งจะควบคุมความเร็วของลิฟตท่ี์วิ่งเกินความเร็วท่ี

กาํหนด    หรือลวดสลิงขาดตวั Safety Gear จะทาํงานโดยหนีบตวัลิฟตใ์หติ้ดแน่นอยู่กบัรางพรอ้มทัง้

ตดักระแสไฟท่ีเขา้มอเตอรข์บัเคล่ือนทาํใหลิ้ฟตห์ยดุทาํงานทนัที 

6. ระบบ Interlock ของประตชูานพกัซึ่งกาํหนดใหร้ะยะห่างของประตชูานพกัห่างออกจากกนัไดไ้ม่เกิน 3 

มม.ถา้หากเกินนีแ้ลว้ลิฟตจ์ะไม่ทาํงาน 

7. Overload Holding Stopมีอปุกรณต์รวจรบันํา้หนกัในตวัลิฟตเ์ม่ือลิฟตบ์รรทกุเกินนํา้หนกัลิฟตจ์ะจอด

พรอ้มประตเูปิดและจะมีเสียงเตือน 

8. Low Speed Automatic Rescue Operation (Safety Landing) เม่ือระบบวงจรของลิฟตเ์กิดขัดขอ้ง

ในขณะท่ีลิฟตก์าํลงัวิ่งอยู่ ลิฟตจ์ะไม่ติดคา้งอยู่ระหวา่งชัน้โดยลิฟตจ์ะวิ่งมาอย่างชา้ๆและไปจอดในชัน้

ท่ีใกลท่ี้สดุและเปิดประตเูองแบบอตัโนมติัใหผู้โ้ดยสารออกแลว้ลิฟตจ์ะไม่ทาํงานอีก จนกว่าจะไดร้บั

การแกไ้ขระบบวงจรท่ีเกิดขดัขอ้ง 

9. Next Loadingในกรณีท่ีประตูชานพักลิฟตเ์กิดขัดข้องหรือติดขัดเปิดไม่ไดลิ้ฟตจ์ะวิ่งไปจอดชั้นอื่นมี

คาํสั่งไวก้่อนแลว้และเปิดประตเูองแบบอตัโนมติัใหผู้โ้ดยสารออกทาํใหท้ราบปัญหาโดยทนัทีวา่ประตนูัน้

เสีย 

10. Door Load Detector ในกรณีท่ีประตลิูฟตไ์ม่สามารถเปิดหรอืปิดไดส้นิทเน่ืองจากวา่มีเศษวสัดหุรือส่ิง

กีดขวางอยู่ท่ีรางประตูระบบนีจ้ะปรบัใหป้ระตูลิฟตเ์ปล่ียนทิศทางทนัทีเพื่อป้องกันการเสียหายของ

ประตใูนขณท่ีกาํลงัเปิดหรอืปิด 

11. Automatic Door Open Time Adjustment ระบบนีช้่วยใหก้ารเปิดประตูสามารถปรบัไดต้ามสภาพ

ของการใชง้านไดอ้ย่างอตัโนมติัช่วยใหก้ารรบัสง่ลิฟตค์ลอ่งตวัขึน้ 
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12. Car Call Cancelling ระบบนีจ้ะทาํงานในกรณีผูใ้ชลิ้ฟตก์ดลิฟตส์วนทิศทางโดยจะถกูยกเลิกคาํสั่งนัน้ๆ 

ไป 

13. Car Fan off - Automatic, Car Light off Automatic เพื่อการประหยัดพลังงานเม่ือไม่มีการใช้ลิฟต์

แสงสวา่ง และพดัระบายอากาศในตวัลิฟตจ์ะปิดเองโดยอตัโนมติัและจะเปิดใหม่อีกเม่ือมีการใชลิ้ฟต ์

14. ป้องกันประตูหนีบ เม่ือผูโ้ดยสารหรือวสัดุกีดขวางทางเขา้ออกลิฟตอ์ยู่ บานประตูจะไม่ปิดกระแทก

วสัดหุรอืผูโ้ดยสาร 

15. ระบบปอ้งกนัการวิ่งเลยชัน้ 

(1) Stop Up/Down Limited Switch จะหยดุทนัทีในกรณีระบบจอดชัน้อตัโนมติัขดัขอ้ง 

(2) Final Up/Down Limited Switch ติดตั้งอยู่ช่วงบนสุดและล่างสุดของช่องลิฟต์ระบบนี้จะ

ทาํงานทนัทีเม่ือลิฟตว์ิ่งเลยชัน้ลา่งสดุของอาคาร 

(3) อปุกรณร์องรบัการกระแทกของตวัลิฟต ์Spring Buffer ติดตัง้สว่นลา่งสดุของตวัลิฟต ์

16. ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินไฟไหมใ้นอาคาร ระบบลิฟตจ์ะทาํงานดงันี ้

(1) ในขณะท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินไฟไหมใ้นอาคาร ลิฟตท์กุตวัท่ีกาํลงัทาํงานอยู่จะเคล่ือนท่ีวิ่งตรงลงมา

จอดท่ีชัน้ลา่งทัง้หมดโดยไม่หยดุท่ีชัน้ใดๆ 

(2) เม่ือลิฟตท์ุกตัววิ่งมาจอดท่ีชัน้ล่างทัง้หมดแลว้ ลิฟตท์ุกตัวจะถูกเปิดออกเพื่อใหผู้โ้ดยสารใน

ลิฟตอ์อกไดอ้ย่างปลอดภยั แลว้หยดุการทาํงานของเครื่องทัง้หมด 

(3) กรณีเป็นลิฟตด์ับเพลิง เม่ือลิฟต์หยุดท่ีชั้นล่างและส่งผู้โดยสาร จะมีลิฟต์ท่ีได้กําหนดให้

พนกังานดบัเพลิงใชจ้ะใชง้านไดโ้ดยการควบคมุจากภายในตวัลิฟต ์(In Car Calls) เท่านัน้ 

 

อุปกรณค์วบคุมการจอดชั้น 

จะมีอปุกรณค์วบคมุระดบัการจอดของลิฟตใ์หต้รงระดบัชัน้เสมอโดยไม่คาํนงึถึงนํา้หนกับรรทกุท่ีเปล่ียนแปลง

ไป 

 

ลูกถ่วงนํา้หนัก 

Counterweight ทาํดว้ยเหลก็หลอ่เป็นกอ้น ๆ วางซอ้นกนัในโครงเหลก็ท่ีแข็งแรงและทาสีปอ้งกนัสนิมอย่างดี 

 

รางลิฟต ์

เป็นรางเหลก็แบบ “T Section Rail” ผิวหนา้รางเรยีบมีขนาดมาตรฐานท่ีจะรบัความเรว็และนํา้หนกัของลิฟต ์

เม่ือบรรทุกนํา้หนักเต็มท่ีไดโ้ดยปลอดภัยและมีท่ีเก็บนํา้มนัติดอยู่กับลิฟตแ์ละโครงนํา้หนักถ่วง เพื่อใหก้าร

หลอ่ล่ืนแก่รางวิ่งตลอดเวลาอย่างเพียงพอโดยสมํ่าเสมอ 

 

ลวดสลิง 

ใชส้ลิงสาํหรบัลิฟตโ์ดยเฉพาะ ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
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การป้องกันสนิม 

สว่นท่ีเป็นเหลก็ท่ีไม่ไดร้บัการพ่นสีหรอืชบุสีจะทาดว้ยสีปอ้งกนัอย่างดี 

 

อุปกรณฉุ์กเฉิน 

มีปุ่ มกดเรียกฉุกเฉิน (Alarm Bell) ให้ใช้กดเรียกในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน และมีหลอดไฟสาํรองฉุกเฉิน  

(Emergency Light) ติดอยู่ในตวัลิฟตก์รณีไฟฟ้าในอาคารดบั Emergency Light จะติดขึน้เองโดยอตัโนมติั

เพื่อใหแ้สงสว่างภายในตวัลิฟต ์โทรศพัทติ์ดต่อกับภายนอก สญัญาณฉุกเฉิน Emergency Light ใชไ้ฟจาก

แบตเตอรี่สาํรองท่ีสามารถอัดไฟไดเ้องโดยอัตโนมัติ (Automatically Chargeable Battery) จะใช้ร่วมกับ

โทรศพัทติ์ดตอ่ภายในดว้ย 

 

สายสัญญาณ 

ทางอาคารจดัสญัญาณ Fire Alarm และสายสญัญาณของระบบไฟฟ้าสาํรองขนาด 2.5 มม. จาํนวน 2 ชดุ 

คือ NC, NO. อย่างละ 1 คู่ ท่ีตาํแหน่งชัน้บนสุดทางผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการต่อเช่ือมจากตาํแหน่งท่ีทาง

อาคารได้จัดเตรียมไว้ให้และจะทดสอบระบบ Operation By Emergency Power Source (For Group 

Control) Automatic   

 

การรับประกันและตรวจซ่อม 

บรกิารฟร ี 2 ปีนบัแตว่นัติดตัง้แลว้เสรจ็สง่มอบลิฟตใ์หก้บัผูซ้ือ้ ฝ่ายบรกิารมาตรวจและทาํความสะอาดพรอ้ม

ทัง้ปรบัเครื่องใหใ้ชก้ารไดอ้ยู่ตลอดเวลาอย่างนอ้ยเดือนละครัง้มีอะไหล่พรอ้มเปล่ียนส่วนท่ีเสียใหใ้หม่โดยไม่

คิดมลูค่าในกรณีลิฟตข์ดัขอ้งมีช่างคอยบรกิารอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเพียงแต่โทรศพัทแ์จง้เหตลิุฟตข์ดัขอ้ง

พนกังานช่างบรกิารจะมาตรวจแกใ้หลิ้ฟตใ์ชง้านไดท้นัที 

 

งานจัดเตรียม ดาํเนินการ และตดิตัง้ลิฟต ์

1. บอ่ลิฟต ์

(1) บ่อลิฟตต์อ้งอยู่ในสภาพท่ีแหง้สะอาดไม่มีนํา้รั่วซึมป้องกันนํา้ไดไ้ม่มีเศษขยะหรือเศษวัสดุ

ก่อสรา้งใดๆ อยู่ในบอ่ลิฟตมี์ขนาดตามท่ีกาําหนดสาํหรบัการติดตัง้ลิฟตแ์ละอปุกรณ ์

(2) พืน้แท่นและตาํแหน่งสาํหรบัติดตัง้อปุกรณก์นักระแทก (Buffer) จะตอ้งมีความแข็งแรงสามารถ

รบัแรงท่ีกระทาํไดต้ามขนาดการรบัแรงท่ีระบุในแบบฯทัง้ในระหว่างการติดตัง้ทดสอบและใช้

งานถาวร 

(3) การปอ้งกนันํา้รั่วซมึและระบบระบายนํา้ 

(4) ตาํแหน่งสาํหรบัติดตัง้บนัไดเหลก็ขึน้ /ลงจากบอ่ลิฟตต์ามท่ีปรากฏในแบบฯ ปลอ่งลิฟต ์
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(5) อยู่ในสภาพท่ีแห้งสะอาดป้องกันนํ้าได้สามารถป้องกันเพลิงไหม้ได้ในระดับท่ีไม่มีผลต่อ

อปุกรณท่ี์ติดตัง้อยู่ภายในปลอ่งลิฟต ์

(6) ทาํจากคอนกรีตมีขนาดถกูตอ้งตรงตามแบบฯไดฉ้ากมีความผิดพลาดในแนวด่ิงไดไ้ม่เกินระยะ

ตา่งๆท่ีความสงูแตกตา่งกนัดงัตอ่ไปนี ้

-  +25 มิลลิเมตรสาหรบัความสงูไม่เกิน 30 เมตร 

- +35 มิลลิเมตรสาหรบัความสงูไม่เกิน 60 เมตร 

- +50 มิลลิเมตรสาหรบัความสงูไม่เกิน 90 เมตร ใหป้รกึษากบัผูผ้ลิตก่อนดาํเนินการติดตัง้ 

(7) โล่งและปราศจากส่ิงกีดขวางตลอดทางวิ่งของลิฟตไ์ม่มีเศษวัสดุก่อสรา้งเหล็กเสน้สาํหรบั

ก่อสรา้งหรือไมแ้บบสาํหรบัการก่อสรา้งหลงเหลือหรือย่ืนเขา้มาในปล่องลิฟตมี์ความมั่นคง

แข็งแรงสามารถรบัแรงได ้ไม่โก่งหรอืคดงอทัง้ในระหวา่งการติดตัง้ทดสอบและใชง้านถาวร 

(8) ในกรณีท่ีปล่องลิฟตเ์ดียวกันมีลิฟตติ์ดตัง้ร่วมกันมากกว่า 1 ชุด/เครื่องหรือปล่องลิฟตมี์ขนาด

ใหญ่กว่ามาตรฐานการติดตัง้ลิฟตท่ี์จะดาํเนินการไดผู้ร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการจดัหาคานกลาง

(Separate beam) คานหลงัหรือคานขา้งตามจาํนวนและขนาดพรอ้มทัง้ติดตัง้ตามตาํแหน่งท่ี

ระบใุนแบบ 

(9) ช่องเปิดต่างๆท่ีจาํเป็นตามระบใุนแบบฯสาํหรบัการติดตัง้อาทิกรอบวงกบประตชูานพกัปุ่ มกด

เรียกลิฟตห์นา้ชานพกั ชดุไฟบอกชัน้ ระบบระบายอากาศ ประตหูนีไฟฉกุเฉินช่องเปิดระหว่าง

ปล่องลิฟตแ์ละหอ้งเครื่องลิฟตผ์ูร้บัจา้งตอ้งทาํการปิดแนวช่องเปิดต่างๆท่ีจาเป็นภายหลงัการ

ติดตัง้ตามแบบ 

(10) การจดัทาํพืน้อาคารมาบรรจบกบัธรณีประตชูานพกัรวมถึงผนงัอาคารมาบรรจบกบัวงกบประตู

ชานพกั  

(11) ผูร้บัจา้งตอ้งใหค้่าระดับอา้งอิงดว้ยการตีเสน้สาํหรบัระดับพืน้สาํเร็จของอาคารก่อนทาํการ

ติดตัง้ธรณีประต ูเพื่อใหก้ารติดตัง้ธรณีประตอูยู่ในระดบัท่ีถกูตอ้งกบัระดบัพืน้สาํเรจ็ของอาคาร 

(12) ติดตัง้ราวกนัตกท่ีช่องเปิดประตทูกุชัน้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน

ในการบริหารและการจัดการดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทา

งานเก่ียวกับงานก่อสรา้ง พ.ศ. 2551 เล่มท่ี 125 ตอนท่ี 110กหนา้15 ราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 

16 ตลุาคม 2551 หรอืกฎหมายอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งฉบบัลา่สดุ 

(13) จดัหาและติดตัง้คานเหล็กหรือห่วงเหล็กท่ีเพดานปล่องลิฟตโ์ดยมีขนาดและตาํแหน่งระบตุาม

แบบโดยผูร้บัจา้งเป็นผูค้าํนวณหาขนาดของวสัดอุปุกรณต์ามขนาดการรบัแรงท่ีระบใุนแบบ  

 

2. ตาํแหน่งติดตัง้เครื่องลิฟต ์(ลิฟตช์นิดไม่มีหอ้งเครื่อง) หรอืหอ้งเครื่องลิฟต ์(ลิฟตช์นิดหอ้งเครื่อง) 

(1) หอ้งเครื่องลิฟตต์อ้งเป็นหอ้งท่ีสามารถปิดล็อคดว้ยกุญแจไดป้ระกอบดว้ยผนงัเพดานพืน้และ

ประตท่ีูทาํดว้ยวสัดถุาวรคงทน (ลิฟตช์นิดมีหอ้งเครื่อง) 
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(2) อยู่ในสภาพท่ีแหง้สะอาดกนันํา้ไม่ทาํจากวสัดท่ีุก่อใหเ้กิดฝุ่ นหรือวสัดท่ีุมีความล่ืนและสามารถ

ปอ้งกนัเพลิงไหมไ้ดใ้นระดบัท่ีไมมี่ผลตอ่อปุกรณท่ี์ติดตัง้อยู่ภายในหอ้งเครื่องลิฟต/์ปลอ่งลิฟตมี์

ขนาดและมิติตามแบบสาํหรบัการติดตัง้อปุกรณต์า่งๆภายในหอ้งเครื่องลิฟต/์ปลอ่งลิฟต ์

(3) พืน้หอ้งเครื่องลิฟตแ์ละแท่นเครื่องลิฟตต์อ้งสามารถรองรบันํา้หนกัและแรงกระทาํตามแบบได้

โดยจะคงรูปและไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือมีผลกระทบใด ๆ ต่ออปุกรณท่ี์ติดตัง้อยู่บนพืน้

และภายในหอ้งเครื่องลิฟตท์ัง้ในระหว่างการติดตัง้ทดสอบและใชง้านถาวร (ลิฟตช์นิดมีหอ้ง

เครื่อง) 

(4) จัดหาและติดตัง้คานเหล็กหรือห่วงเหล็กท่ีเพดานหอ้งเครื่องลิฟต/์ปล่องลิฟตโ์ดยมีขนาดและ

ตาํแหน่งระบใุนแบบโดยผูร้บัจา้งเป็นผูค้าํนวณหาขนาดของวสัดอุปุกรณต์ามขนาดการรบัแรงท่ี

ระบใุนแบบ 

(5) ตอ้งมีระบบระบายอากาศหรือระบบปรบัอากาศท่ีเหมาะสมสภาพอากาศภายในหอ้งเครื่อง/

ปล่องลิฟตต์อ้งไม่เป็นอันตรายเช่นมีฝุ่ นละอองสูงมีสภาพท่ีก่อใหเ้กิดการระเบิดหรือการกัด

กรอ่นโลหะ 

(6) อุณหภูมิสาํหรบัเครื่องลิฟตท่ี์เหมาะสมในการทาํงานอยู่ระหว่าง 5 – 40 องศาเซลเซียสมีค่า

ความชืน้สมัพทัธไ์ม่เกิน 90% ท่ีอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส 

(7) หา้มใชห้อ้งเครื่องลิฟตป์ล่องลิฟตบ์่อลิฟตส์าํหรบัวตัถปุระสงคอ์ื่นใดนอกจากติดตัง้อปุกรณแ์ละ

เครื่องจกัรของลิฟตร์วมถึงหา้มเก็บส่ิงของใดๆ ในหอ้งเครื่องลิฟตอ์าทิการบรรจทุ่อสายไฟฟ้าสาย

เคเบิล้ตา่งๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบลิฟตท์ัง้นีภ้ายในหอ้งเครื่องลิฟตอ์าจบรรจส่ิุงตา่งๆ เหลา่นีไ้ด ้

- เครื่องจกัรและอปุกรณส์าหรบับาํรุงรกัษาลิฟตห์รอืบนัไดเล่ือน 

- เครื่องปรบัอากาศโดยไม่รวมเครื่องทาํความรอ้นไอนํา้และเครื่องทาํนํา้รอ้น 

- ระบบเตือนภยัจากเหตเุพลิงไหมเ้ครื่องดบัเพลิงท่ีมีความเหมาะสมกับอปุกรณท์างไฟฟ้ามี

ความเสถียรตลอดอายุการใชง้านและสามารถทนทานต่อการกระแทกได ้หรือตามท่ีแบบ

ระบ ุ

 

3. ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัหากาํลงัไฟฟ้าสาํหรบัติดตัง้ และทดสอบลิฟต ์

(2) ใหก้ารปอ้งกนัดแูลวสัดอุปุกรณต์า่งๆท่ีสง่เขา้ยงัสถานท่ีติดตัง้สถานท่ีปฏิบติังานแลว้ 

(3) เดินสายไฟฟ้าและสายสญัญาณตา่งๆท่ีจาํเป็นกบังานระบบลิฟตภ์ายนอกปลอ่งลิฟต ์

(4) จดัเตรยีมระบบไฟฟ้าตา่งๆสาํหรบังานลิฟตด์งัตอ่ไปนี ้

- ระบบไฟฟ้าสาหรบัขับเคล่ือนลิฟตข์นาด 3 เฟส 5 สาย (สายไฟฟ้า 3 สายสายดิน 1 สาย

และสายนิวตรอน 1 สาย) และระบบไฟฟ้าสาหรบัไฟฟา้แสงสวา่งชนิด 1 เฟสพรอ้มชดุสวิตช์

ตดัตอน (MCCB) โดยสายดินและสายนิวตรอนตอ้งแยกกนัเสมอ 



โครงการก่อสรา้งศนูยวิ์ทยคีตศิลป์คลองหลวง                                                                                          งานลิฟตโ์ดยสาร 

สถาบนัดนตรกีลัยาณิวฒันา            มี.ค. 2564 

 

 ลฟ-10 

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหอ้งเครื่องลิฟต ์โดยวดัจากพืน้ตอ้งมีความสว่างไม่นอ้ยกว่า 

200 ลกัซห์รือตามระบใุนแบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และมีสวิตชค์วบคมุภายในหอ้งท่ีระดบั

ความสงูท่ีเหมาะสม 

- ระบบไฟฟ้าท่ีใช้สาหรับลิฟต์ควรแยกจากส่วนอื่นและได้รับกระแสไฟฟ้าโดยตรงจาก

แหลง่จ่ายไฟ 

- การเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้าตอ้งนอ้ยกวา่ +7% 

(5) ติดตัง้ระบบป้องกนัฟ้าผ่าท่ีหลงัคาปล่องลิฟตห์รือหลงัคาหอ้งเครื่องลิฟต ์หรือตามระบใุนแบบ

วิศวกรรมระบบไฟฟ้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการก่อสรา้งศนูยวิ์ทยคีตศิลป์คลองหลวง                                                                                          งานลิฟตโ์ดยสาร 

สถาบนัดนตรกีลัยาณิวฒันา            มี.ค. 2564 

 

 ลฟ-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข้อกาํหนดลิฟตโ์ดยสาร 

PASSENGER LIFT-01 และ PASSENGER LIFT-02 
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ชนิดและจาํนวน ลิฟตไ์มม่ีหอ้งเครื�อง

จาํนวน 1 เครื�อง  

นํ�าหนักบรรทุก ขนาดบรรทกุ 2000 กก.

การหยุดรับ-ส่ง หยดุรบัสง่จากชั�น 1-5 รวม 5 ชั�น 5 ประต ู(เปิดดา้นหนา้)

ความเร็ว ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที / ปรบัความเร็วอตัโนมติั

ระบบการทาํงาน SIMPLEX UP AND DOWN SELECTIVE COLLECTIVE

ขนาดตัวลิฟต ์(ภายใน) กว้าง  X  ลึก  X สูง   : 1500 x 2700 x 2500 มม.

ขนาดของประตูลิฟต์ กว้าง  X  สูง   :    1500 x 2400  มม.

ขนาดปล่องลิฟต ์ กว้าง  X  ลึก   :    2500 x 3130  มม. ต่อเครื�อง

OVERHEAD สูง 4100 มม.

บ่อลิฟตล์ึก (PIT) 1450 มม.

เปิด-ปิด จากกึ�งกลางโดยอตัโนมติั

การตกแต่งตัวลิฟต ์(ผนังด้านหน้า) ตกแต่งดว้ย STAINLESS STEEL

การตกแต่งตัวลิฟต ์(ผนังด้านข้าง) ตกแต่งดว้ย STAINLESS STEEL

การตกแต่งตัวลิฟต ์(ผนังด้านหลัง) ตกแต่งดว้ย STAINLESS STEEL

การตกแต่งประตูในลิฟตแ์ละประตูชานพัก ตกแต่งดว้ย STAINLESS STEEL

การตกแต่งวงกบ แบบ Narrow Jamb ตกแต่งดว้ย  STAINLESS STEEL

ฝ้าเพดาน ตามมาตรฐานผูผ้ลิต

ราวมือกันกระแทก ตามมาตรฐานผูผ้ลิต

พื�นหอ้งโดยสาร กรุดว้ยหินแกรนิต ตามแบบสถาปัตยกรรม

เครื�อง ECO-DISC รุน่ประหยดัพลงังานใช ้MOTOR ชนิดไมม่ีเกียรท์ด

(GEARLESS MACHINE) ติดตั�งอยู่ในปลอ่งลิฟตช์ั�นบนสดุ

โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑข์อง KONE / FUJI / SCHINDLER / MITSUBISHI หรือเทียบเท่า

รายการที� 1

ลิฟตโ์ดยสารหมายเลข Lift-01

ระบบควบคุมลิฟต์ ระบบ AC-VVVF, GEARLESS

การเปิด-ปิดประตูลิฟต์

ชนิดของเครื�องลิฟต์
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ภาคผนวกรายการลิฟตโ์ดยสาร

โครงการ อาคารศูนยว์ิทยคีตศิลป์คลองหลวง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ชนิดและจาํนวน ไมร่วมในรายการ 

รายการที� 2

ลิฟตโ์ดยสารหมายเลข lift-02
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อุปกรณเ์พิ�มเติมพิเศษ

ระบบ   EMERGENCY BATTERY DRIVE (EBD)             

ระบบมอเตอรข์ับเคลื�อน

 - แผงปุ่ มกดคนพิการติดตั�งที�ผนงัดา้นขา้งในตวัลิฟต์

โดยสารลิฟต ์(รวมผูโ้ดยสาร) และดา้นตุม้ถ่วงนํ�าหนกั(COUNTERWEIGHT)  วา่ดา้นไหนจะหนกักวา่หากดา้นหอ้งโดยสาร

แผงบังคับในตัวลิฟต ์ ประกอบดว้ยปุ่ มกด    และอปุกรณที์�จาํเป็นในการใชง้านดงันี �.-

 - ปุ่ มเปิดประต ู(Open Door)

 - ตามมาตรฐานผูผ้ลิต

   หนีบผูโ้ดยสารชนิด Infrared light curtain เมื�อมีสิ�งของหรือผูใ้ชล้ิฟตก์ระทบถกูหรือบงัแสง Infrared light curtain  จะทาํให้

 - ทั�งประตตูวัลิฟตแ์ละประตปูลอ่งลิฟต ์ เปิด-ปิด   จากกึ�งกลางโดยอตัโนมติัเมื�อลิฟตเ์ขา้จอดที�ชั�น มีกลอปุกรณป์อ้งกนัประต ู

 BATTERY DRIVE นี �จะทาํงานโดยอตัโนมติั       โดยอาศยัพลงังานไฟฟ้าจาก BATTERY สาํรอง    เพื�อขบัลิฟตใ์หว้ิ�งต่อไป

การบังคับใหล้ิฟตจ์อดตรงชั�น   

 โดยผา่นวงจร “ Solid State  Power Inverter    ควบคู่กบั Pulse  Width  Modulation    (PWM)   " การทาํงานทั�งหมดของ 

ใชม้อเตอรข์บัเคลื�อนแบบ   AC Gearless  motor  ซึ�งอาศยัแรงขบัเคลื�อนของ  “ Variable Voltage  Variable  Frequency”

ผูโ้ดยสารออกจากลิฟตไ์ด ้อย่างปลอดภยัจากนั�นลิฟตจ์ะหยดุการทาํงานจนกวา่ไฟฟ้าจะมีตามปกติ

วงจรจะถูกควบคุมความแม่นยาํโดย MICRO COMPUTER WITH SERIAL TRANSMISSION  CONTROL 

จนกวา่จะถึงชั�นที�ใกลส้ดุ    ซึ�งจะเป็นชั�นบนหรือชั�นลา่งก็ได ้       โดยทาํการวดันํ�าหนกับรรทกุที�แตกต่างกนัระหวา่งดา้นหอ้ง

มีผูโ้ดยสาร เพียง1-2 คน)   ลิฟตจ์ะค่อยๆ  วิ�งขึ �นไปจอดบนชั�นถดัไปที�ใกลที้�สดุ   ประตลูิฟตจ์ะเปิดออกโดยอตัโนมติัเพื�อให้

วงจรจะถกูควบคมุความแมน่ยาํโดย MICRO COMPUTER WITH SERIAL TRANSMISSION  CONTROL 

ใชร้ะบบ  Electronic  Selector ทาํใหล้ิฟตว์ิ�งเงียบสนิทไมม่ีเสียงดงัและบงัคบัใหล้ิฟตจ์อดไดต้รงระดบัชั�นไดใ้กลเ้คียงมากที�สดุ

เพดานลิฟต์

  แสงสวา่ง และระบบพดัลม ระบายอากาศจะหยดุทาํงาน โดยอตัโนมติัและจะทาํงานอีกครั�งเมื�อมีคนเรียก ใชง้านลิฟต ์

   เพื�อเป็นการประหยดัพลงังาน

 - ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและระบบพดัลมระบายอากาศทาํงานแบบ Automatic คือเมื�อไมม่ีคนใชล้ิฟตใ์นเวลาที�กาํหนดระบบ

 - สวิทซก์ญุแจหยดุลิฟต ์(Out of  Service)

 - ปุ่ มเรง่ปิดประต ู(Close Door) 

ลิฟต ์1 เครือง ทาํงานโดยระบบ Up & Down Selective Collective   จอดรบั- สง่ผูโ้ดยสารทงัขาขนึและขาลงในทิศทาง

ลิฟตห์นกักวา่ลิฟตจ์ะค่อยๆ วิ�งลงมาจอดยงัชั�นถดัไปที�ใกลที้�สดุหากดา้นหอ้งโดยสารลิฟตเ์บากวา่(อาทิในหอ้งโดยสารลิฟต ์

 - ปุ่ มสาํหรบักดไปตามชั�นต่างๆ พรอ้มหมายเลขแสดงปุ่ มกดเป็นชนิดกดแลว้มี แสงแสดงวา่ถกูกดแลว้ไมต่อ้งกดซํ�า

ที�ตอ้งการ โดยอตัโนมติัควบคมุการบรรทกุนํ�าหนกัเกินพิกดัไมใ่หล้ิฟตว์ิ�งพรอ้มทั�งสญัญาณเตือน

ใชใ้นกรณีที�ไมม่ีกระแสไฟฟ้าสาํหรบัขบัเคลื�อนลิฟต ์       หรือไฟฟ้าดบัลงขณะที�ลิฟตก์าํลงัวิ�งอยู่อปุกรณ ์    EMERGENCY 

 - ปุ่ มแจง้เหตขุดัขอ้ง (Emergency Call)

ระบบประตูอัตโนมัติ  

   ประตไูมปิ่ดหรือกลบัเปิดออกอีกเมื�อกาํลงัจะปิดประตปูลอ่ง ลิฟตท์กุชั�นจะมีสลกัไกและคอนแทคไฟฟ้า  เพื�อล๊อคประตไูมใ่ห ้

   เปิดออกไดเ้มื�อลิฟตไ์มอ่ยู่ที�ชั�นและปอ้งกนัลิฟตว์ิ�งขณะประตยูงัเปิดอยู่หรือปิดไมส่นิท
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 -  ประตปูลอ่งลิฟตจ์ะติดกลอปุกรณ ์เพื�อใหเ้ปิดประตไูดจ้ากภายนอกในยามฉกุเฉิน

 -  ภายในตวัลิฟตม์ีเครื�องพดูติดต่อกบัภายนอกลิฟต ์ ทาํงานโดย (INTERCOM)  แบตเตอรี�เพื�อใหผู้โ้ดยสารขอความช่วยเหลือ

 - ภายในตวัลิฟตม์ีไฟสญัญาณบอกชั�นที�ลิฟตจ์อดหรือวิ�งผา่นหนา้ประตปูลอ่งลิฟตท์กุชั�นมีแผงไฟสญัญาณบอกชั�นและลกูศร

                   

   แสดงทิศทางขึ �นลงของลิฟต์

   จากบคุคลภายนอก    หรือเจา้หนา้ที�ของอาคารเมื�อเกิดเหตฉุกุเฉินหรือลิฟตข์ดัขอ้ง

เครื�องพูดติดต่อภายใน  

แผงปุ่มกดเรียกลิฟตห์น้าชั�น

 -  ภายในตวัลิฟตม์ีไฟแสงสวา่งฉกุเฉินหนึ�งชดุ ซึ�งจะทาํงานโดยทนัทีโดยอตัโนมติัเมื�อไฟแสงสวา่งปกติดบัทาํงานโดย

 - ที�ชั�นปลายสดุทั�งบน และลา่งมีกลอปุกรณก์ารหยดุ (TERMINAL STOPPING  DEVICES)  เพื�อใหล้ิฟตห์ยดุที�ชั�นจอดกรณี 

   ลิฟตว์ิ�งเลยชั�นบนสดุหรือลา่ง สดุทั�งนี �ไมเ่กี�ยวกบัแผงบงัคบัในตวัลิฟต์

 - ระบบเบรคเป็นชนิดELECTROMAGNETIC TYPE มีกลอปุกรณค์ลายเบรคดว้ยมือสาํหรบัเลื�อนตวัลิฟตใ์หข้ึ �นหรือลงมาจอด

ประตูปล่องลิฟต์

แผงไฟสัญญาณบอกชั�น

 -  ที�หนา้ประตชูานพกัทกุชั�นจะมีแผงปุ่ มกดเรียกลิฟตห์นึ�งแผงปุ่ มกดเป็นชนิดกดแลว้มี แสงจาํนวนปุ่ มกดแต่ละแผงที�ชั�นลา่ง

    สดุและบนสดุมีชั�นละ 1 ปุ่ มสาํหรบั  เรียกลิฟตล์งหรือ ขึ �น ชั�นกลางๆ  มีชั�นละ  2  ปุ่ ม    สาํหรบัเรียกลิฟตข์ึ �นหรือลง

   หนีบรางลิฟตใ์หต้วัลิฟตติ์ดแน่นอยู่กบัที�เครื�องควบคมุความเร็ว   (SPEED  GOVERNOR)     เมื�อเชือกลวด (HOISTROPE) 

    แบตเตอรี�  ซึ�งมีเครื�องประจไุฟอตัโนมติั

 - ชนิดเดียวกนักบัประตปูลอ่งลิฟต ์ในกรณีที�เครื�องเปิดประตเูสีย  หรือไฟฟ้าดบั 

    การทาํงานของวงจรควบคมุ อตัโนมติั ที�แผงบงัคบัในตวัลิฟตข์ดัขอ้ง

   ที�แขวนลิฟตข์าดหรือลิฟตว์ิ�งลงเร็วเกินอตัราความเร็วปกติ        ถึงกาํหนดที�ตั�งไวจ้ะทาํการตดักระแสไฟฟ้าที�เขา้เครื�องลิฟต์

   และเบรคทาํงาน  SAFETY  CLAMPS  ทาํงาน โดยหนีบรางลิฟตใ์หต้วัลิฟตติ์ดแน่นอยู่กบัที�

 - เมื�อลิฟตบ์รรทกุนํ�าหนกัเกินพิกดัลิฟตจ์ะไมท่าํงาน และมีเสียงสญัญาณแจง้ใหท้ราบ

ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

ประตูลิฟต์

   ความเร็วปกติถึงกาํหนดที�ตั�งไว ้จะทาํการตดักระแสไฟฟ้าที�เขา้เครื�องลิฟต ์และเบรคทาํงาน Safety clamps      ทาํงานโดย

อุปกรณเ์พื�อความปลอดภัย ประกอบด้วย.-

 - เครื�องควบคมุความเร็ว (Speed Governor)    เมื�อเชือกลวด (Hoistrope)      ที�แขวนลิฟตข์าด หรือลิฟตว์ิ�งลงเร็วเกินอตัรา
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 - REVERSE PHASE  ไมท่าํความเสียหายกบัมอเตอรถ์า้เกิดกระแสไฟฟ้าผิดเฟส

   ยงัระดบัชั�นในกรณีที�ไฟฟ้าเกิดขดัขอ้งหรือลิฟตค์า้ง

 - มีระบบ OVERLOAD PROTECTION สาํหรบัตดักระแสไฟเกินเพื�อปอ้งกนัมอเตอรแ์ละอปุกรณเ์สียหาย
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การดแูลรกัษานี�จะกระทาํ เป็นประจาํเดือนละ 1 ครั�ง โดยช่างผูช้าํนาญของบริษัทฯ โดยตรง

   แต่ละเฟสแตกต่างกนัมาก

การป้องกันสนิม

 - เป็นรางเหล็กเหนียวรีดรูปตวัทีพื �นหนา้รางไสเรียบ สาํหรบัใชก้บังานลิฟตโ์ดย เฉพาะ

รางลิฟต์

   บอ่ลิฟตก์รณีความเร็วไมเ่กิน  60  เมตรต่อนาที เป็นชนิด PU BUFFERS และกรณีความเร็วเกิน 60 เมตรต่อนาที    เป็นชนิด 

 - มีกอ้นนํ�าหนกัถ่วงสาํหรบัถ่วงความสมดลุ บรรจอุยู่ในโครงเหล็กแข็งแรง

   OIL BUFFERS

 - ระบบเครื�องกนัปะทะ(BUFFERS)มีเครื�องกนัปะทะเพื�อรองรบัการกระแทก ของโครงตวัลิฟต ์      และโครงนํ�าหนกัถ่วงที�กน้

ระบบไฟฟ้า

 - สว่นที�เป็นเหล็กและไมไ่ดร้บัการพน่สีหรือชบุจะไดร้บัการทาสีกนัสนิมอย่างดี

นํ�าหนักถ่วง

 - มีระบบ   PHASE FAILURE PROTECTION สาํหรบัปอ้งกนัความเสียหายถา้เกิดกระแส ไฟฟ้าไมค่รบเฟส หรือแรงดนัไฟฟ้า

การดูแลรักษา

 - 380 โวลท ์3 เฟส 4 สาย 50 เฮิทซ์
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