The Sensing Solution

ไฟเตือนรถโฟลคลิฟท
ไฟเตือนลวงหนาสีน้ำเงิน

ไฟเตือนลวงหนาสีน้ำเงินเปนลักษณะแสงไฟที่สองไปยังพื้นดานหนาหรือหลังเพอเปน
สัญญาณเตือนผูปฎิบัติงานที่ใชพื้นที่ที่รวมกับรถโฟลคลิฟท ชวยใหทราบวามีรถ
โฟลคลิฟทกำลังเคลอนที่เขามาใกล โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนมุมอับสายตา

ไฟเตือนสรางขอบเขตสีแดง
SERIES

ไฟเตือนมีลักษณะเปนแถบเสนสีแดงเพอสรางขอบเขตระยะปลอดภัยใหแกผูปฎิบัติงานโดยรอบ ชวยใหสามารถ
ทราบระยะหางที่ปลอดภัยที่ควรถอยหางจากรถโฟลคลิฟทที่กำลังเคลอนที่เขามาใกล

SERIES

ความสวางสูง

ไฟเตือน PX ซีรี่สเลือกใช LED คุณภาพสูงจาก OSRAM และ CREE ซึ่งใหความสวางสูงและมี
อายุการใชงานยาวนาน ประกอบกับเลนสคุณภาพสูงทำหนาที่รวมแสงใหมีความสวางคมชัด
นอกจากนี้แผนสะทอนภายในชวยใหแสงมีความสวางมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้จงึ ทำใหไฟเตือน
PX ซีรี่สประหยัดพลังงานดวยกำลังไฟต่ำ แตใหแสงที่มีความสวางสูงเทียบเทาไฟเตือนทั่ว
ไปที่มีกำลังไฟมากกวา

ระบายความรอนดีเยี่ยม

โดยสวนใหญน้นั ไฟเตือนรถโฟลคลิฟทมีการเปดใชงานอยูเกือบ
ตลอดเวลา ดังนั้นการระบายความรอนจึงเปนสิ่งสำคัญที่ชวย
ใหไฟเตือนใชงานไดนาน สำหรับไฟเตือน PX ซีรี่สไดถกู ออก
แบบใหมกี ารกระจายความรอนผานโครงสราง Aluminium
die-cast รูปรางแบบแผนครีบ ชวยใหระบายความรอนไดดี
เยี่ยมจึึงทำใหไฟเตือน PX ซีรี่สนั้นมีอายุการใชงานที่ยาวนาน

ตรวจสอบคุณภาพ
โดยไฟเตือน PX ซีร่สี มีมาตรฐานการทดสอบกอนสงมอบ เชน
ทดสอบความทนทานตออุณหภูมิสูง ทดสอบความสั่นสะเทือน
ตรวจสอบปริมาณแสงที่สองออกมา เปนตน ดังนั้นจึงมั่นใจ
ไดวาไฟเตือน PX ซีรี่สมีคุณภาพที่ดีและความทนทานสูง



รุน

ไฟเตือนลวงหนา
ไฟเตือนลวงหนาแบบจุดสีน้ำเงิน

ไฟเตือนรุนนี้เปนลักษณะเปนวงกลมสีน้ำเงินเพอฉายไปยังพื้นดานหนาในเพอชวยใหผูปฎิบัตงิ าน
สังเกตเห็นแสงไฟกอนที่รถโฟลคลิฟทกำลังเคลอนมาใกล ดวยเลนสคูขนาดใหญของ PXS-6B
ชวยใหแสงที่ ไดมีความสวางสูง เทียบเทากับไฟเตือนทั่วไปถึงขนาด12วัตต
กำลังไฟ : 8 วัตต
แรงดันไฟฟา : 10-80Vdc
สี : น้ำเงิน
ระดับปองกัน IP67

ไฟเตือนลวงหนาวงกลมสีน้ำเงินกำลังสูง

ไฟเตือนรุนนี้เปนลักษณะเปนวงกลมสีน้ำเงินใหความเขมแสงสูง สำหรับฉายไปยังพื้นดานหนา
หรือดานหลังเพอชวยใหผูปฎิบัตงิ านสังเกตเห็นแสงไฟกอนที่รถโฟลคลิฟทกำลังเคลอนมาใกล
ดวยกำลังวัตตสูงถึง 45 วัตต ชวยใหสามารถมองเห็นไฟเตือนไดชัดเจน เหมาะกับการใชงาน
ในบริเวณเปดที่ที่มีแสงภายนอกคอนขางมาก
กำลังไฟ : 45 วัตต
แรงดันไฟฟา : 10-80Vdc
สี : น้ำเงิน
ระดับปองกัน IP67
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รุน PXS
ไฟเตือนลวงหนาลูกศรสีฟา

ไฟเตือนรุน PXS-18BA เมอฉายไปยังพื้นดานหนาแสงที่ ไดมีลักษณะรูปรางแบบลูกศรสีน้ำเงิน
ซึ่งชวยใหผูปฎิบัตงิ านสังเกตเห็นแสงไฟเมอรถโฟลคลิฟทเคลอนที่เขามาใกล และดวยรูปราง
เปนแบบลูกศรนั้นจะชวยใหทราบทิศทางดวยวารถกำลังจะเคลอนไปทิศใด

กำลังไฟ : 18 วัตต
แรงดันไฟฟา : 10-80Vdc
สี : น้ำเงิน
ระดับปองกัน IP67

ไฟเตือนลวงหนาลูกศรกระพริบสีน้ำเงิน

แสงไฟเตือนรุน PXS-27BF มีลักษณะรูปรางแบบลูกศรกระพริบสีน้ำเงิน ซึ่งชวยใหผูปฎิบัตงิ าน
สังเกตเห็นแสงไฟเมอรถโฟลคลิฟทเคลอนที่เขามาใกล และดวยรูปรางเปนแบบลูกศรนั้นจะชวย
ใหทราบทิศทางดวยวารถกำลังจะเคลอนไปทิศใด ดวยเลนสคุณภาพขนาดใหญทำใหแสงมีความ
คมชัดและสังเกตไดอยางชััดเจน
กำลังไฟ : 27 วัตต
แรงดันไฟฟา : 10-80Vdc
สี : น้ำเงิน
ระดับปองกัน IP67

ลักษณะการกระพริบของไฟเตือนรุน PXS-27BF
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รุน
ไฟเตือนเสนขอบเขต
ไฟเตือนเสนขอบเขตสีแดง
ไฟเตือนรุน PXL-6R มีลักษณะเปนเสนสีแดงใชสรางขอบเขตรอบรถโฟลคลิฟทเพอให
ผูปฎิบัตงานไดทราบระยะหางที่ปลอดภัยจากรถโฟลคลิฟท เลนสคุณภาพสูงชวยใหการ
กระจายแสงออกมามีความสม่ำเสมอตลอดทั้งเสน และดวยแผนสะทอนภายในชวยให
แสงที่ ไดมคี วามสวางสูงสามารถเทียบเทาไฟเตือนทั่วไปขนาด 10 วัตต

กำลังไฟ : 6 วัตต
แรงดันไฟฟา : 10-80Vdc
สี : แดง
ระดับปองกัน IP67

ไฟเตือนเสนขอบเขตสีแดง,สีน้ำเงิน
ไฟเตือนรุน PXL-30R/30B มีลกั ษณะเปนเสนสีแดงหรือสีน้ำเงินใชสรางขอบเขตรอบรถ
โฟลคลิฟทเพอใหผูปฎิบัตงานไดทราบระยะหางที่ปลอดภัยจากรถโฟลคลิฟท มีกำลังไฟ
สูงถึง 30 วัตต แสงไฟจึงมีความสวางสูงมากแมในพื้นที่ที่มีความสวางภายนอกเขามา
พอสมควร

กำลังไฟ : 30 วัตต
แรงดันไฟฟา : 10-80Vdc
สี : แดง,น้ำเงิน
ระดับปองกัน IP67
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รุน PXL
ไฟเตือนเสนขอบเขตสีแดง,สีน้ำเงิน

ไฟเตือนรุน PXL-60R/60B ใหความสวางสูงดวยกำลังไฟ 60 วัตต ฉายแสงออกมาเปนเสน
ตรงสีแดงหรือสีน้ำเงิน มองเห็นไดอยางชัดเจน เหมาะกับพื้นทีี่ปฎิบัตงิ านที่มีแสงสวางภาย
นอกเขามาคอนขางมาก
New!

กำลังไฟ : 60 วัตต แรงดันไฟฟา : 10-80Vdc
สี : แดง,น้ำเงิน ระดับปองกัน IP67

ไฟเตือนเสนโคงสีแดง,สีน้ำเงิน
ไฟเตือนรุน PXL-20CR/20CB ฉายแสงออกมาเปนเสนโคงสีแดงหรือสีน้ำเงิน ใชสำหรับบอก
อาณาเขตดานหลังของรถโฟลคลิฟทเพอใหผูปฎิบัตงิ านโดยรอบรูระยะหางที่ปลอดภัยจากรถ
โฟลคลิฟทดวยกำลังไฟ 20 วัตตทำใหสังเกตเห็นไดชัดเจน และลักษณะเสนโคงซึ่งสอดรับกับ
การหมุนตัวของรถโฟลคลิฟท
กำลังไฟ : 20วัตต
แรงดันไฟฟา : 10-80Vdc
สี : แดง,สีน้ำเงิน
ระดับปองกัน IP67

การใชงาน PXL รวมกันเพอสรางพื้นที่ขอบเขต

PXL-6R x 2

OR

PXL-30R x 2

สรางขอบเขตระยะปลอดภัยดานขางโดยติดตั้ง
PXL-6R หรือ PXL-30R ทั้งสองฝง
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PXL-6R x 3

OR

PXL-30R x 3

สรางขอบเขตระยะปลอดภัยทั้งสามดาน โดยติดตั้ง
PXL-6R หรือ PXL-30R ดานขางและหลัง

PXL-6R x 2

OR

PXL-30R x 2

+

PXL-20CR x 1

สรางขอบเขตระยะปลอดภัยทั้งสามดาน โดยติดตั้ง
PXL-6R หรือ PXL-30R ดานขางและ PXL-20CR ดานหลัง

ไฟเตือนสำหรับเครน รุน
ไฟเตือนรุน PXC-72 ใชสำหรับติดตั้งกับเครนเพอใหผูปฎิบตั ิงานในพื้นที่นั้นๆไดทราบ
และสังเกตไฟเตือนเมอเครนเคลอนที่ ชวยปองกันอุบัตเิ หตุที่จะเกิดการชนได PXC-72
ใหแสงที่มีความสวางสูงสังเกตไดอยางชัดเจน ดวยกำลังไฟสูงถึง 72 วัตต สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปรางของแสงใหเปนเสนหรือเปนดวงวงกลมดวยฝาครอบดานหนาได
ตามตองการ
ฝาครอบเลนสชวยเปลี่ยนแสงไฟออกเปนเสนตรง

กำลังไฟ : 72 วัตต
แรงดันไฟฟา : 10-48Vdc
สี : แดง,น้ำเงิน,ขาว
ระดับปองกัน IP67
PXC-72 สามารถเปลี่ยนรูปรางของแสงไดทั้งแบบวงกลมหรือแบบเสนตรง
เมอใสฝาครอบเลนสดานหนาจะชวยเปลี่ยนรูปรางของแสงที่ออกสองไป
กระทบกับพื้นผิวดานลางจากวงกลมเปนเสนตรง

ลักษณะลำแสงเปนจุดวงกลม

ลักษณะลำแสงเปนเสนตรง
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ไฟแสดงสัญลักษณ
รุน

รุน PXG เปนไฟแสดงสัญลักษณตางๆโดยการใชแสงไฟกำลังสูงฉายไปยังตำแหนงบริเวณที่ตองการ เชน สัญลักษณหามถายรูปในบริเวณ
เขตหวงหาม, สัญลักษณหยุดระวังรถโฟลคลิฟทตามบริเวณแยกทางเดินตางๆ ซึ่งสามารถใชแทนสักลักษณดวยสติ๊กเกอรที่อาจเกิดการฉีก
ขาดหรือสกปรกเปรอะเปอนจนอาจทำใหสญ
ั ลักษณนั้นไมชัดเจนได

ขนาดกำลังวัตต 35และ50วัตต
สำหรับใชงานทั่วไประยะประมาณ
5-10 เมตร
ใชงานทั่วไป

ขนาดกำลังวัตตสูง 80,120 และ
200วัตต สำหรับความตองการ
ยิงสัญลักษรในระยะที่ ไกล
ใชงานระยะไกล

สรางสัญลักษณของคุณไดตามตองการ
สามารถออกแบบสัญลักษณของคุณไดเองตามตองการ
ตรงตามการใชงาน โดยรองรับทั้งแบบขาวดำและแบบ
หลากหลายสีคมชัดสวยงาม
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ไฟแสดงสัญลักษณ

ความสัมพันธระยะกับขนาดของสัญลักษณ*
แสดงความสัมพันธระหวางระยะทางของการฉายไฟไปยังพื้นผิวกับขนาดความโตของสัญลักษณ เชน เมอฉายไฟไปยังพื้นที่ผิวที่ระยะหาง 10 เมตร
จะทำใหขนาดของสัญลักษณมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 เมตร

*ขอมูลตัวเลขโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการผลิต,การประกอบ

เลือกใชรุนกำลังวัตตสูงเมอตองการแสดงสัญลักษณในระยะไกล
เชนตองการติิดตั้ง PXG ในระยะหาง 15 เมตร ควรเลือกใชงาน
ไฟแสดงสัญลักษรรุน PXG-80L
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ขนาด

85mm

86mm

120mm

212.5mm

142.5mm

20mm

85.2mm

87mm

113mm

56.4mm

52mm

68mm

53mm

98.5mm

66.7mm

85.96mm

85mm
111.11mm

90mm

95mm
220mm

95mm
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85mm

240mm

100mm

ไฟเตือนรถโฟลคลิฟท

ซีรี่ส

ขอมูลจำเพาะ
รุน
แหลงกำเนิด
รูปรางและสีของแสง
แหลงจายไฟ
อุณหภูมิการทำงาน
การปองกันทางไฟฟา
อายุการใชงาน
ระดับการปองกัน
วัสดุ
การเชอมตอสายไฟ
น้ำหนัก

รุน
แหลงกำเนิด
รูปรางและสีของแสง
แหลงจายไฟ
อุณหภูมิการทำงาน
การปองกันทางไฟฟา
อายุการใชงาน
ระดับการปองกัน
วัสดุ
การเชอมตอสายไฟ
น้ำหนัก

PXS-6B

Osram LED กำลังไฟสูง
จำนวน 2 x 4w
จุดวงกลม / สีนำ้ เงิน
10-80Vdc

655 กรัม

PXL-6R

PXS-18BA

PXS-45B

PXS-27BF

Osram LED กำลังไฟสูง
Osram LED กำลังไฟสูง
Osram LED กำลังไฟสูง
จำนวน 9 x 2w
จำนวน 9 x 5w
จำนวน 9 x 3w
ลูกศร / สีน้ำเงิน
จุดวงกลม / สีนำ้ เงิน
ลูกศรกระพริบ / สีน้ำเงิน
10-80Vdc
10-80Vdc
10-80Vdc
-40 to +85 C
วงจรปองกันตอสลับขั้ว
> 30,000 - 50,000 ชั่วโมง
IP67
โครงสรางอลูมเิ นียม ไดแคส / หอหุมดวยโพลีคารบอเนต / ขายึดสเเตนเลส
2 สาย (สายสีแดง:+V, สายสีดำ:0V) / สายหุมฉนวนซิลิกอนสองชั้น
350 กรัม
1,250 กรัม
680 กรัม

PXL-30R/30B

PXL-60R/60B

PXL-20CR/20CB

PXC-72

Osram LED กำลังไฟสูง Cree LED กำลังไฟสูง Osram LED กำลังไฟสูง Osram LED กำลังไฟสูง Cree LED กำลังไฟสูง
จำนวน 2 x 3w
จำนวน 6 x 5w
จำนวน 12 x 5w
จำนวน 1 x 20w
จำนวน 24 x 3w
เส
น
ขอบเขต/จุ
ดวงกลม(เปลี่ยนได)
เสนขอบเขต / สีแดง เสนขอบเขต / สีแดง,สีน้ำเงิน เสนขอบเขต / สีแดง,สีน้ำเงิน เสนโคง / สีแดง,สีนำ้ เงิน
แดง,น้ำเงิน
10-80Vdc
10-80Vdc
10-80Vdc
10-80Vdc
10-48Vdc
-40 to +85 C
วงจรปองกันตอสลับขั้ว
> 30,000 - 50,000 ชั่วโมง
IP67
โครงสรางอลูมเิ นียม ไดแคส / หอหุมดวยโพลีคารบอเนต / ขายึดสเเตนเลส
2 สาย (สายสีแดง:+V, สายสีดำ:0V) / สายหุมฉนวนซิลิกอนสองชั้น
265 กรัม
620 กรัม
1,350 กรัม
550 g
1,680 กรัม
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