
SPECFICATION FIRE DOOR 
ประตูหนีไฟ (Model: FD-PSV - 4HRS.) 

บานประต:ู  
- ผลิตจากวัสดุโลหะเหล็กแผ่นขาว ( Cold  Rolled  Steel  Sheet ) หนา 1.6 มม. เหล็ก 2 แผ่นประกบกัน หนา 40 มม.  

- ลักษณะการประกอบตัวบานโดยช่างผู้ช านาญงาน การเชื่อม Co2 เป็นแนวตะเข็บ ภายในเสริมด้วย โครงเหล็กยดึ 2 แผ่น
สไลด์เข้าประกบกัน แนวตั้งพับขึน้รูปตัว C หนา 1.6 มม. ระยะซอยโครง 0.20 เซนติเมตร  

- ภายในตัวบานกรุดว้ยฉนวนใยหิน (ROCK WOOL)มีคุณสมบตัทินต่ออุณหภูมิความร้อนได ้1000 องศา  

- กลอนฝัง แบบสแตนเลส สาหรับประตูบานคู ่ 

- บานพับเหล็ก / สแตนเลส ขนาด 5x4 นิ้ว แบบแกนสวมหัวลูกปนื เชื่อมยดึติดในตวับานและวงกบ 3ตัว / บาน เพื่อความ
แข็งแรงทนทาน ดูเรียบสวยงาม และสะดวกต่อการติดตัง้  

- คุณสมบัติของประตูเหล็กทนไฟได้ 800 องศา นาน 4ชั่วโมง โดยสถาบันการทดสอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว. ที ่ศทม. 24-56 / 0337 )  

 
วงกบประต:ู  
- ผลิตจากวัสดุโลหะเหล็กขาว  ( Cold  Rolled  Steel  Sheet ) หนา 1.6 มม. ขนาดวงกบ 2 x 4 นิ้ว พร้อมร่อง ยางกันควัน 
ตามมาตรฐานประตูหนีไฟ  

- เสริมโครงเหล็กยึดส าหรับงานตดิตั้งทีใ่ชว้ิธีการเชื่อมรอบวงกบ  
 
การทาสี:  
- ใช้น้ า  ยาเคลือบผิวเหล็กกันสนิมก่อนพ่นสีจริง  

- ใช้สีผสมน้ ามันยี่ห้อ TOA. สีเทา G600 / สีครีม G006 หรือสีฝุ่นพ่นอบอุณหภูมิ  200 องศา  สีมาตรฐาน   อุตสาหกรรม  
เทา / ครีม ( EPOXY  POWDER  COATING )  

 

 

 

 

 

 



ประตูเหล็กกันไฟ หรือประตูเหล็กรักษาอุณหภูมิ 

     วัสดุที่ใช้ประกอบประตูเหล็กทั้งหมด หากไม่รวมปุม่ยางกันกระแทก หรือขอบยางกันควัน ล้วนแล้วจะท าจากเหล็ก

ทั้งสิ้น จึงจดัได้วา่เป็นบานประตปูระเภททนไฟสามารถป้องกันอคัคีภัยได้ในระดับหน่ึง แต่หากจะใช้เป็นประตูกันไฟแล้ว

จะต้องมีฉนวนกันความร้อนประเภท Rock Wool อัดอยู่ภายในบานประตู เพื่อป้องกันความร้อนไมใ่ห้ผ่านไปอีกห้องหน่ึง

ได้ในขณะเกิดเพลิงไหม้เป็นเวลานาน 

 

 

 

 

ฉนวนที่ใช้กับประตูเหล็กจะใช้ตามความเหมาะสมของงาน 

1. ประตูเหล็กกันไฟจะใช้ฉนวนใยหนิ ( Rock Wool ) 

2. ประตูเหล็กรักษาอุณหภูมิและกันเสียงจะใช้ฉนวนใย

แก้ว ( Glass wool ) หรือ โฟม ( Urethane Foam ) 

วงกบเหล็กชนิดพเิศษนี้ออกแบบให้มีร่องส าหรับติด

ยาง ไว้โดยรอบ เวลาปดิประตูขอบบานจะแนบสนิทกับ

ขอบยาง สามารถชว่ยลดแรงกระแทกของบานประตูและ

ป้องกันเสียง กล่ิน ควัน หรือฝุ่นละอองได้ เหมาะส าหรับ

ห้องที่ต้องการรักษาอุณหภูมเิป็นต้น 

อุปกรณ์ ( Hardware ) 

ส าหรับใช้กับประตูเหล็กบานเปิดอาทิ เช่น  

บานพับ กุญแจ กลอนประตู มือจับ โช๊คอัพประต ู             

(Overhead Door Closer ) หรือคันผลักประตูหนีไฟ      

 (Panic Bolt Set ) เป็นต้นเจ้าของอาคารหรือผู้ส่ังซื้อ

ประตู ควรจะเป็นผู้เลือกและจดัซือ้เองแล้วส่งมอบให ้

ทางโรงงานเตรียมการเจาะยึดอปุกรณ์ในขณะท าการ

ประกอบประต ู

 

 



 

วงกบเหล็ก และประตูบานเปิดเปน็ผลิตภัณฑ์ที่นิยมกัน

อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะได้รับการพัฒนาใน

ด้านคุณภาพ ทัง้การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบให้

เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไทย โดยช่างที่มี

ประสบการณ์และความช านาญมาหลายปี ผลิตดว้ย

เครื่องจักรท่ีมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงจึงมคีวาม

แข็งแรง ทนทานเป็นเยีย่มไม่บิดเบี้ยวในทุกสภาพ

อากาศการใช้สอยสะดวกรับติดตัง้อุปกรณ์ ( Hardware 

) ให้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับการใชง้าน

โดยมีบุคลากรที่เชีย่วชาญ ใหค้ าปรึกษาแนะน าในการ

ส่ังซื้อประตูทุกครั้ง 

 

 

มาตรฐานประตูเหล็ก 

วงกบ ( Door Frames ) ท าดว้ยแผ่นเหล็กเหนียวหนา  1.6 ซม. ( GA. 16 ) พับขึ้นรูป มีหลายแบบทั้งแบบบังใบ

เดี่ยว และแบบบังใบตา  ( Single & Double Rebate ) ออกแบบให้สะดวกต่อการติดตั้งโครงสร้างของอาคารโดยทัว่ไป

ตามรูปหน้าตัดวงกบประตู หรือหน้าต่างเหล็กขนาดต่างๆ ดั่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Our Exit Devices meet the demand for superior emergency hardware. These durable devices are designed to 
meet the need of modern Touch Bar Styling for heavy for heavy traffic applications by eliminating the need 
for lever arms and cross bars. All our exit devices are suitable for use at emergency exit in sky-high office 
buildings, shopping centers, school, factories, indoor stadiums, concert halls, theaters, hospitals, hotels, 
stations, airport, commercial or public buildings, etc. 

Features 

 All device and non-handed design. 

 Sight pressure on device touch bar will retract latch(s) for immediate exit. 

 Auxiliary guarded latch deadlocks latch bolt automatically when door is closed. 

 High shock-resistant latching mechanical design for protection from vandalism. 

 All inside components are made of high rust-resistant alloy or heavily electroplated steel, no corrosion 
is concerned. 

 Baked powder coating, electroplated, or architectural base material finish on all exposed are 
available for user choice. 

 Outside trims are provided by rose and escutcheon lever or knob in a variety of assortment to fit 
buyers’ selection. 

 All trims feature a through-bolted design to the devices that allow users can make more security and 
durability installation. 

 With a dogging mechanism, users have a choice of hex-key or cylinder operated for positive push-
pull door action at peak traffic time. This dogging device will help for increasing the lift of exit device 
(panic label only) 

 ANSI Grade 1, fire rate 3 hrs 5000 series are optional. For some models. 

 P ( Painted steel ), SSS ( Satin stainless steel ) 

 Full length or normal push bar are available. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DC-604 

Technical  details : 

Suitable  for  one – way  openting  door  with  maximum  door  plank  width  of  1000 mm.  and  door  weight  
of  55-80  kg. 

 For  0 ° ~ 180° full  hydraulic control  with  two  sections  for  controlling  the closing  speed  
individually. Closing  door  section  180 ° ~ 20°, closing  lock  section     
20 ° ~ 0° 

 With  s  constant  temperature  fitting,  can  keep  a  steady closing  speed  on  the  change  of 
difference  in  temperature. 

 High  quality  ally  die-cast  body,  safe and durable, protected by three layers bright paint, prevent 
oxidation. 

 For bath left or right-hand door, and assemble with them. 

  Surface  color, silver. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DC-603 

Technical  details : 

Suitable  for  one – way  openting  door  with  maximum  door  plank  width  of  900 mm.  and  door  weight  of  
45-60  kg. 

 For  0 ° ~ 180° full  hydraulic control  with  two  sections  for  controlling  the closing  speed  
individually. Closing  door  section  180 ° ~ 20°, closing  lock  section     
20 ° ~ 0° 

 With  s  constant  temperature  fitting,  can  keep  a  steady closing  speed  on  the  change  of 
difference  in  temperature. 

 High  quality  ally  die-cast  body,  safe and durable, protected by three layers bright paint, prevent 
oxidation. 

 For bath left or right-hand door, and assemble with them. 

  Surface  color, silver. 

 

 

 

 

 

 



ขนาดประตูเหล็กทนไฟและประตูเหล็กธรรมดา 

 

 

ขนาดประตูบานเดีย่ว 

( กวา้ง ) x ( สูง ) x ( หนา ) เซนตเิมตร 

( 70 / 80 / 90 / 100 ) x ( 200 ) x ( 3.5 / 4.0 / 4.5 ) 

 

 

ขนาดประตูบานคู ่

( กวา้ง ) x ( สูง ) x ( หนา ) เซนตเิมตร 

( 140 / 150 / 160 / 170 / 180 ) x ( 200 x 210 ) x ( 4.0 / 4.5 ) 

 

 

 

 



                                               PROJECT REFERENCE 
 
1.โครงการ ดุสติ แกรนด์ คอนโด พัทยา 
2.โครงการ ดุสติ แกรนด์ ปาร์ค พทัยา 
3.โครงการ หวัหิน เลค แอนด์ รีสอร์ท 
4.โครงการ The Bell condo 4 ภูเก็ต 
5.โครงการ The Edition Distinctive Living พระรามเกา้ 
6. Guden Hotel หัวหิน 
7. The First ประตูน้ า 
8.โรงแรมเดอะคาเซ่ 34 สุขุมวิท 
9.ปั้ม PT maxmart สาขาฉะเชิงเทรา 3 
10.ป้ัม PTmaxmart สาขาพยุหะคีรี3 
11.คงสิน อพาร์ทเม้นท ์
12.โรงเรียน นานาชาติแอด็เวนต์ รามค าแหง 
13.โรงเรียน นานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต 
14.โรงพยาบาลเถิน 
15.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร จ.ปราจีนบุร ี
16.โรงงานท่าพระ (Sabina) 
17.ท าเนียบรัฐบาล 
18.เทศบาลบางโฉล่ง 
19.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานควาย 
20.ศูนยม์านษุยว์ิทยาสิรินธร 
21.โครงการก่อสร้าง ศิลปาชีพเกาะเกดิ จ.ปทุมธานี 
22.สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
23.ปั้ม PT.สาขาบางบอน 5 
24.ประชานิเวศน์ คอนโด 
25.โรงพยาบาล พญาไท1 
26.โลตัส สาขา บ่อวิน 
27.โรงพยาบาลสมิตเิวช 
28.โรงงานกระทิงแดง 
29.โลตัส สาขา ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 
30.คอนโด ติวานนท์ 56 
31.โรงงานเนสท์เล ่

32.ห้างพันธุ์ทิพย์ สาขาประตูน้ า 
33.โรงพยาบาลวฒันแพทย์ จ.ตรงั 
34.โรงแรม เดอะซติี้ ศรีราชา 
35.โรงเรียนนานาชาตินอริช 
36.MaxValu สาขาหทัยราฎร์ 
37.โรงแรมซากุระบดัเจ็ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
38.โกดงั บริษัททีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม 
39.สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์
40.Portofino Hotel จ.เชียงใหม ่
41.Himma Condo2  จ.เชียงใหม่ 
42.โครงการ SPCG ทองหล่อ 20 
43.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
44.โรงเรียนดาวนายร้อย จ.สงขลา 
45.โรงงานโฟร์โมสต์ ส าโรง 
46.เซ็นทรัล wast gate บางใหญ ่
47.โรงไฟฟ้าวงัน้อย 
48.โรงแรมสุขสวัสดิ์ 19 อินน์ 
49.เซ็นทรัลพระราม 3 
50.เอแบค คอนโดทาวน ์
51.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 
52.ร้านคลองเพลง 3 
53.Zoom Condo Place 3 รังสิต 
54.Don Muang Hotel 
55.โรงพยาบาลพญาไท 2 
56.โรงเรียนอกัษร นาเกลือ ซอย 13 จ.ชลบุรี 
57.เดอะ พลันจ์ วิลล่า จ.ภูเก็ต 
58.Beston Condo 2 
59.นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (HESIE 
4 ) 
60.โรงงานคูโบต้า นิคมบางปะอนิ 
 

 


