
ครอบครัวอัจฉริยะ

ชุดม่านไฟฟ้า

ระบบรีโมทคอนโทรลประตูไฟฟ้า

งานพัฒนาโครงการ



BINTRONIC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ ศ.2532 เป็นผู้ผลิตชั้นนำ
ด้ำนผ้ำม่ำนอัจฉริยะ วิจัยพัฒนำในด้ำนระบบควบคุมไร้สำย
เกือบ 30 ปี และเข้ำสู่ระบบ OTC บูรณำกำรกำรวิจัยพัฒนำ
, กำรผลิต กำรขำยกับกำรบริกำรโดยรอบด้ำน เรำจำหน่ำย
ระบบควบคุมประตู ม่ำนไฟฟ้ำ ม่ำนหน้ำต่ำงอัจฉริยะ ระบบ
อัตโนมัติในบ้ำนเรือนและ ผลิตภัณฑ์หลำกหลำยชนิด 
กว่ำ 30 ประเทศทั่วโลก

「 BINTRONIC ยึดมั่นในนวัตกรรมด้ำนกำรบริกำรและ
กำรแสวงหำควำมเป็นเลิศ」 เป็นปรัชญำที่ยึดมั่นในกำรบ
ริหำรจัดกำรแบรนด์ของผู้ก่อตั้งบริษัท WU RONG FU 
พร้อมคณะกรรมกำรอีก 4 ท่ำน ได้พัฒนำสินค้ำไฮเทคตำ
มควำมต้องกำรในตลำด และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
สำกล ISO 9001 พร้อมสะสม สิทธิบัตรด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำเป็นจำนวนมำก สร้ำงกำรยกระดับและกำรวิจัยพัฒน
ำอย่ำงต่อเนื่อง รับประกันกำรผลิตสินค้ำคุณภำพสูง นำทีม
งำนก้ำวสู่จุดสูงสุดของ เทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสำกล
และสร้ำง「ชีวิตอัจฉริยะรอบด้ำน」

ในปี พ.ศ. 2560 Bintronicได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่「
ม่านม้วนอัจฉริยะ」เป็นรายแรกที่คิดค้นขึ้นในประเทศและ
ยังเป็นม่านม้วนอัจฉริยะชั้นนำของโลก ผลิตภัณฑ์ใช้กัน
อย่างแพร่หลายในครอบครัว, ธุรกิจโรงงาน, โรงเรือน
กระจกและพื้นที่อื่นๆ เป็นต้น อีกทั้งได้รับการไว้วางใจใน
การเลือกใช้โดยผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำระดับโลก
ติดต่อกัน 2 โรงงาน ทำให้ประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานของสิ่งแวดล้อมในตัวอาคารเพิ่มมากยิ่งขึ้น สร้าง
มูลค่าทางอุตสาหกรรมระบบอัจฉริยะ และได้รับการยอมรับ
และสนับสนุนจากรางวัล TAIWAN EXCELLENCE 
AWARDS ประจำปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 ติดต่อ
กัน 2ปี

Bintronic จะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี, ชาญฉลาดและปลอดภัยยิ่ง
ขึ้น

เกี่ยวกับเรา





แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ 

ครอบครัวอัจฉริยะ

ชุดม่านไฟฟ้า

ระบบรีโมทคอนโทรลประตูไฟฟ้า

งานพัฒนาโครงการ



ม่านไฟฟ้าชนิดสายพาน
ดีไซด์แบบฮิวแมนไนซ์ เป็นสินค้าที่ดีที่สุดในม่านไฟฟ้า

สายพานกันสะท้อนแบบพิเศษ ทนต่อการใช้งานได้ดี
ทำงานอย่างรวดเร็ว,เงียบ,สามารถสลับการใช้ระบบแมนนวลกรณีไฟฟ้าดับ
หากรางม่านมีแรงต้านขณะเคลื่อนที่ ด้วยการออกแบบป้องกันที่พิเศษ มอเตอร์จะหยุดทำงานทันที  
เพื่อรับรองความปลอดภัย
สิทธิบัตรการประดิษฐ์คลัตช์ไร้กำลังที่มีประสิทธิภาพสูง
ผ่านการทดสอบการใช้งานที่น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องกว่า 50,000 ครั้ง แข็งแกร่งและทนทาน
สามารถเลือกเปิด, ปิดผ้าม่านแบบทางเดี่ยวหรือทางคู่ รางม่านแบบยาวพิเศษสามารถแบ่งสองช่วง
เพื่อจัดส่ง
ผ่านการรับรองจาก CE, FCC และ NCC หลายประเทศ คุณภาพเชื่อถือได้
สามารถใช้คู่กับระบบคอนโทรลที่แตกต่างกันได้ และเข้ากันกับแอป Apple HomeKit, Google 
Home ฯลฯ มีความเข้ากันได้สูง และมีความสามารถ ในการขยายที่แข็งแกร่ง
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ข้อมูลจำเพาะ แรงดันไฟฟ้า
ความถี่
ขนาด ขนาดความยาวรางม่าน 

10 เมตร (สูงสุด)

ระยะห่างรีโมทคอนโทรล
เพาเวอร์ซัพพลาย โหมดแหล่งจ่ายไฟในตัว 

100V-240V
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ของม่านไฟฟ้าที่ม้วนขึ้นและม้วนลงที่ความสวยงามเรียงง่าย

ไฟฟ้าแรงดันต่ำ, มอเตอร์ DC ใช้พลังงานไฟต่ำ ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ระบุตำแหน่งชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ สามารถตั้งค่าความสูงอย่างอิสระ สะดวกและเชื่อถือได้
ควบคุมตำแหน่งทำงานของหน้าต่างหลายบานได้อย่างแม่นยำ มีความเรียบร้อยพร้อมเพรียง
ชะลอเปิด, ปิดอย่างนุ่มนวล รู้สึกถึงความสูงส่งและสง่างาม
ปกป้องการเกี่ยวดึง ทั้งฉลาดและปลอดภัย
เสียงรบกวนต่ำ, ความแม่นยำในการส่งสูง เงียบและเชื่อถือได้
ผ่านการทดสอบการใช้งานที่น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องกว่า 60,000 ครั้ง แข็งแกร่งและทนทาน้
ผ่านการรับรองจาก CE, FCC และ NCC หลายประเทศ คุณภาพเชื่อถือได
สามารถใช้คู่กับระบบคอนโทรลที่แตกต่างกันได้ และเข้ากันกับแอป Apple HomeKit, Google 
Home ฯลฯ มีความเข้ากันได้สูงและมีความสามารถ ในการขยายที่แข็งแกร่ง
ม่านชนิดยืด：ม่านปรับแสง, ม่านมู่ลี่ผ้า

ม่านม้วนไฟฟ้
ากระแสตรง (DC)
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ความถี่
ระยะห่างรีโมทคอนโทรล

แรงบิด
ความเร็วรอบ

แกนม่านม้วนหลัก

โหมดแหล่งจ่ายไฟในตัว
100V-240V

กว้าง3 เมตร X สูง4เมตร

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ รุ่น 25

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ รุ่น 40

กว้าง3 เมตร X สูง4เมตร

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ รุ่น 50

ม่านชนิดยืด: ม่านปรับแสง, ม่านมู่ลี่ผ้า

แผ่นปิดข้างแกนหมุน

ขาจับโครงหัวมงกุฎด้านข้าง

ความหนาแผ่นปิดข้างแกนหมุนความหนาแผ่นปิดข้างแกนหมุน

ความยาวทั้งหมด
ความยาวทั้งหมด

ความกว้างผ้าม่าน（ความหนาไม่รวมแผ่นปิดข้างแกนหมุน）
ความกว้างผ้าม่าน（ความหนารวมแผ่นปิดข้างแกนหมุน）

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมอเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อด้านนอก

แรงดันไฟฟ้า
ความถี่

ความเร็วรอบ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมอเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อด้านนอก

แรงดันไฟฟ้า

แรงบิด
ขนาด

ระยะห่างรีโมทคอนโทรล
เพาเวอร์ซัพพลาย

ความถี่
ระยะห่างรีโมทคอนโทรล

แรงบิด
ความเร็วรอบ

ความถ
แรงบิดี่
ขนาด

ระยะห่างรีโมทคอนโทรล

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมอเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อด้านนอก

แรงดันไฟฟ้า
ความถี่

ขาจับปิดท้ายรางด้านข้าง

ขาจับม่านม้วน

ผ้าม่านม้วน

ความยาวท้ังหมด
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ฉลาดและสะดวก สามารถนำแสงแดดเข้าได้อัตโนมัติเพียงปุ่มเดียว
ออกแบบปรับแสงอัจฉริยะ ทั้งนุ่มนวลและแม่นยำ
ไฟฟ้าแรงดันต่ำ, มอเตอร์ DC ใช้พลังงานไฟต่ำ ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ระบุตำแหน่งชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ สามารถตั้งค่าความสูงอย่างอิสระ สะดวกและเชื่อถือได้
ชะลอเปิด, ปิดอย่างนุ่มนวล รู้สึกถึงความสูงส่งและสง่างาม
ปกป้องการเกี่ยวดึง ทั้งฉลาดและปลอดภัย
เสียงรบกวนต่ำ, ความแม่นยำในการส่งสูง เงียบและเชื่อถือได้
ผ่านการทดสอบการใช้งานที่น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องกว่า 60,000 ครั้ง แข็งแกร่งและทนทาน
ผ่านการรับรองจาก CE, FCC และ NCC หลายประเทศ คุณภาพเชื่อถือได้
สามารถใช้คู่กับระบบคอนโทรลที่แตกต่างกันได้ และเข้ากันกับแอป Apple HomeKit, Google 
Home ฯลฯ มีความเข้ากันได้สูงและมีความสามารถ ในการขยายที่แข็งแกร่ง

ความงามที่เกิดจากการทับซ้อนกันของแสง ม่านไฟฟ้าที่สามารถแสดง
ความนุ่มนวลของแสงธรรมชาติ

ม่านปรับแสงไฟฟ้า
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ฐานปิดท้ายด้านข้าง ฐานมอเตอร์ด้านข้าง

ผ้าม่าน

ฐานด้านข้าง

แกนม้วนหลัก

ข้อมูลจำเพาะ แรงบิด
ขนาด
ระยะห่างรีโมทคอนโทรล
เพาเวอร์ซัพพลาย

กว้าง3 เมตร X สูง3.2เมตร

โหมดแหล่งจ่ายไฟในตัว100V-240V

ความหนาแผ่นปิดข้างแกนหมุน ความหนาแผ่นปิดข้างแกนหมุน

ความยาวทั้งหมด
ความยาวทั้งหมด

ความกว้างผ้าม่าน（ความหนาไม่รวมแผ่นปิดข้างแกนหมุน）
ความกว้างผ้าม่าน（ความหนารวมแผ่นปิดข้างแกนหมุน）

แรงดันไฟฟ้า
ความถี่

รับน้ำหนัก
ความเร็วรอบ
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ฉลาดและสะดวก สามารถนำแสงแดดเข้าได้อัตโนมัติเพียงปุ่มเดียว
ออกแบบปรับแสงอัจฉริยะ ทั้งนุ่มนวลและแม่นยำ
ไฟฟ้าแรงดันต่ำ, มอเตอร์ DC ใช้พลังงานไฟต่ำ ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ระบุตำแหน่งชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ สามารถตั้งค่าความสูงอย่างอิสระ สะดวกและเชื่อถือได้
ชะลอเปิด, ปิดอย่างนุ่มนวล รู้สึกถึงความสูงส่งและสง่างาม
ปกป้องการเกี่ยวดึง ทั้งฉลาดและปลอดภัย
เสียงรบกวนต่ำ, ความแม่นยำในการส่งสูง เงียบและเชื่อถือได้
ผ่านการทดสอบการใช้งานที่น่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องกว่า 60,000 ครั้ง แข็งแกร่งและทนทาน
ผ่านการรับรองจาก CE, FCC และ NCC หลายประเทศ คุณภาพเชื่อถือได้
สามารถใช้คู่กับระบบคอนโทรลที่แตกต่างกันได้ และเข้ากันกับแอป Google Home ฯลฯ มีความ
เข้ากันได้สูงและมีความสามารถ ในการขยายที่แข็งแกร่ง

ผ้าม่านไฟฟ้ามู่ลี่
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวและการปรับแสง
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ข้อมูลจำเพาะ

ผ้าม่านมู่ล่ีผ้า

ความหนาแผ่นปิดข้างแกนหมุน ความหนาแผ่นปิดข้างแกนหมุน

ความยาวทั้งหมด
ความยาวทั้งหมด

ความกว้างผ้าม่าน（ความหนาไม่รวมแผ่นปิดข้างแกนหมุน）
ความกว้างผ้าม่าน（ความหนารวมแผ่นปิดข้างแกนหมุน）

ฐานปิดท้ายด้านข้าง ฐานมอเตอร์ด้านข้าง

แรงดันไฟฟ้า
ความถ่ี
รับน้ำหนัก
ความเร็วรอบ

แรงบิด
ขนาด
ระยะห่างรีโมทคอนโทรล
เพาเวอร์ซัพพลาย โหมดแหล่งจ่ายไฟในตัว100V-240V

กว้าง3 เมตร X สงู3.2เมตร

แกนม่านมู่ล่ีผ้า

ขาจับม่านมู่ล่ีผ้าติดผนัง
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ไฟฟ้าแรงดันต่ำ, มอเตอร์ DC ใช้พลังงานไฟต่ำ ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
เสียงรบกวนต่ำ, ความแม่นยำในการส่งสูง เงียบและเชื่อถือได้
เวลาเปิดหรือปิด ม่านจะปรับให้เข้ากับทิศทางเลื่อนของรางในแนวตั้งฉากโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีก
เลี่ยงไม่ให้ม่านพันกัน
มอเตอร์กับเครื่องคอนโทรลถูกสร้างไว้ในรางเลื่อนทั้งหมด มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามมากขึ้น
ใช้แท่งสกรูเป็นตัวนำส่ง ยืดหยุ่นและไม่เปลี้ย
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสองชั้นสามารถตรวจจับกระแสไฟโอเวอร์โหลดและรวมยอดระยะ
เวลาทำงาน ปิดอัตโนมัติเมื่อถึงที่กำหนด ไม่ต้องตั้งค่ากำหนดงาน
สามารถเลือกเปิด, ปิดผ้าม่านแบบทางเดี่ยวหรือทางคู่
ผ่านการรับรองจาก CE, FCC และ NCC หลายประเทศ คุณภาพเชื่อถือได้
สามารถใช้คู่กับระบบคอนโทรลที่แตกต่างกันได้ และเข้ากันกับแอป Google Home ฯลฯ มีความ
เข้ากันได้สูงและมีความสามารถ ในการขยายที่แข็งแกร่ง

ม่านไฟฟ้าแนวตั้ง
ม่านไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับผนังกระจกขนาดใหญ่, สำนักงาน
,หน่วยงานราชกาลกับสถานที่สาธารณะ
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ข้อมูลจำเพาะ ความเร็วรอบ M1
ขนาด
ระยะห่างรีโมทคอนโทรล

ขนาดความยาวรางม่าน 
5.4 เมตร (สูงสุด)

แรงดันไฟฟ้า
ความถ่ี่ี
รับน้ำหนัก กล่องเล่ือนแต่ละอันสามารถรับน้ำหนักได้ 

300 กรัม รบัน้ำหนักสูงสุดได้ 30 กิโลกรัม

แกนรางม่านแนวตั้ง

ขาจับ

ชดุมอเตอร์ &โฮสต์

สายไฟ & 
สายควบคุมแบบแมนนวล

ผ้าม่านแนวต้ัง
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ตรวจจับอัจฉริยะ คอนโทรลได้ตามต้องการ
ไฟฟ้าแรงดันต่ำ, มอเตอร์ DC ใช้พลังงานไฟต่ำ ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ระบุตำแหน่งชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ สามารถตั้งค่าความสูงอย่างอิสระ สะดวกและเชื่อถือได้
เสียงรบกวนต่ำ, ความแม่นยำในการส่งสูง เงียบและเชื่อถือได้้
ผ่านการรับรองจาก CE, FCC และ NCC หลายประเทศ คุณภาพเชื่อถือได้
สามารถใช้คู่กับระบบคอนโทรลที่แตกต่างกันได้ และเข้ากันกับแอป Google Home ฯลฯ มีความ
เข้ากันได้สูงและมีความสามารถ ในการขยายที่แข็งแกร่ง

นวัตกรรมการเปิดม่านรังผึ้งไฟฟ้าแบบขึ้น, ลง ใช้งานได้อย่าง
คล่องแคล่ว

ม่านไฟฟ้าสองชั้น
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ข้อมูลจำเพาะ

8KG（แต่ละช้ัน 4KG）
（หนักสุด）

1 Nm (ช้ันเดียว)

กว้าง 2.7 เมตร, สงู 3.5 เมตร(สูงสุด)
กว้าง 1 เมตร, สงู 1 เมตร (ต่ำสุด)

แรงดันไฟฟ้า
ความถ่ี
รับน้ำหนัก
ความเร็วรอบ

แรงบิด

ขนาด

ระยะห่างรีโมทคอนโทรล
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เครื่องเปิดหน้าต่างทุกบานล้วนสามารถควบคุมอากาศ
ภายในได้อัตโนมัติ

นวัตกรรมการเปิดม่านรังผึ้งไฟฟ้าแบบขึ้น, ลง ใช้งานได้อย่าง
คล่องแคล่ว

ระบบเปิดหน้าต่างอัจฉริยะ

ระบบเลื่อนหน้าต่างอัจฉริยะ
ที่มีความปลอดภัยสูงสุด

หน้าต่างอลูมิเนียมแบบเดิม
ที่ไม่ได้ผสมผสานกับระบบ
อัจฉริยะ หากความเข้มข้น
ของคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้น
สูง จะส่งผลให้ความ
ปลอดภัยในบ้านลดลงอย่าง
มาก

BINTRONICได้พัฒนา
เครื่องเปิดหน้าต่างอัจฉริยะ
ที่ปลอดภัยที่สุด สามารถ
ตรวจจับคุณภาพอากาศ, 
อุณหภูมิ, ความชื้นทั้งด้าน
ในและนอกอาคารโดย
อัตโนมัติ พร้อมปรับ
ตำแหน่งเปิดของหน้าต่าง 
ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่
สะดวกสบายขึ้น

เครื่องเปิดหน้าต่างที่หายใจได้

เครื่องเปิดหน้าต่างทุกบานมีกลไกความปลอดภัยป้องกัน
การหนีบ

เครื่องเปิดหน้าต่างติดเบรค

เครื่องเปิดหน้าต่างทุกบานสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
ครอบครัวอัจฉริยะ

เครื่องเปิดหน้าต่างที่เชื่อมต่อกันได้
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เซ็นเซอร์
อัจฉริยะ

รับประกัน
ความ

ปลอดภัย

ตอบกลับ
ทันที

ติดตั้งได้
ง่าย

ปกป้องสุขภาพ ชีวิตที่สะดวกสบาย
ตรวจจับอากาศ：ตรวจจับคุณภาพอากาศภายในอาคาร (CO、PM2.5 ฯลฯ) 
เพื่อปกป้องสุขภาพและระบบหายใจของคุณ
พื้นที่สะดวกสบาย：ตรวจจับอุณหภูมิ, ความชื้นภายในอาคาร ไม่ว่าในช่วงแดด
จ้าหรือฝนตก ก็สามารถปรับตามสภาวะที่ดีที่สุดได้โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ชาญฉลาด  ควบคุมได้ในปุ่มเดียว
ป้องกันการหนีบนิรภัย：เมื่อมีแรงต้านจะหยุดวิ่งทันที ป้องกันไม่ให้คนถูกหนีบ
จนได้รับบาดเจ็บ
สลับอย่างอิสระ ：เวลาไฟดับ เปลี่ยนเป็นโหมดใช้งานแบบแมนนวล

ปกป้องสุขภาพ ชีวิตที่สะดวกสบาย
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา：สามารถตรวจสอบสถานภาพพร้อมควบคุมเครื่องเปิด
หน้าต่างได้ตลอดเวลาโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ
กลไกความปลอดภัย：สามารถควบคุมความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถเรียกใช้ระบบรักษาความปลอดภัยทันทีเมื่อจำเป็น

ปกป้องสุขภาพ ชีวิตที่สะดวกสบาย
ติดตั้งเร็ว：ไม่ต้องแก้ไขระบบดีไซน์ภายในอาคาร แค่ติดตั้งระบบและอุปกรณ์
ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที
เชื่อมต่อระบบ：บูรณาการกับระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างสมบูรณ์ สานชีวิต
อัจฉริยะให้เป็นจริง

ตรวจจับความเข้มข้นของ CO ในอากาศ เพื่อปกป้อง
สุขภาพและความปลอดภัย

ตรวจจับความข้นของ CO2 ในอากาศ รักษาการ
ถ่ายเทอากาศอย่างธรรมชาติเชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัย ส่ง

สัญญาณแจ้งเตือนพร้อมตอบกลับความ
ปลอดภัยในบ้านทันที

ตรวจจับอุณหภูมิ, ความชื้นภายในอาคารและปรับ
สภาพความสะดวกสบายโดยอัตโนมัติ
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เครื่องส่งสัญญาณไร้สายแบบติดผนัง

กล่องควบคุมอัจฉริยะ

ความถ่ี:
แบตเตอร่ี:
ใช้ได้กับสถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีพาณิชย์ท้ังหมด

ชอ่งสัญญาณเด่ียว
, ชนดิ 4 ปุ่ม

1 ต่อ4, ชนิด 4 ปุ่ม ชอ่งสัญญาณคู่ 
ชนิด 6 ปุ่ม
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ชุดรีโมทคอนโทรล

ม่านไฟฟ้าชนิด
สายพาน

ม่ำนม้วนไฟฟ้ำ
กระแสตรง

ม่ำนไฟฟ้ำแนวต้ัง

1ต่อ16

ม่ำนปรับแสงไฟฟ้ำ

ชนิด 5 ข้ันตอน ม่านไฟฟ้าสองช้ัน
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