เราจะชวยแกไขปญหาทั้งหมดที่คุณพบเจอ
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ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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ฉากกั้นสำหรับโตะทำงาน
ประกอบฉากกั้นไดงาย ๆ ดวยอลูมิเนียมเฟรม ที่มีน้ำหนักเบาและดูสะอาดตา
เนื่องจากเปนอลูมิเนียมที่ไมเกิดสนิม จึงสามารถเช็ดลางทำความสะอาดได
และคุณยังสามารถเลือกใชอะคริลิคหรือพีวีซีความหนา 3 มม.เปนวัสดุสำหรับแผนกั้นได

A-type

B-type

แผนกั้นแข็งแรงไมโคงงอ

ดูเรียบรอยสบายตา

แผนกั้นยึดติดกับเฟรมอยางแนนหนา ทำใหมีความแข็งแรง ทนทาน
ยากตอการโคงงอ

เราปรับลดขนาดเฟรมที่ยึดแผงกั้นใหเล็กสุด
ทำใหดูกลมกลืนสบายตาขึ้น

4 3 4
620

7

620

6

334.5

611

5

106

663

100มม.)

2 1 2

1 GFF-400

Green Frame S (ความยาว

2 GFA-403

Inner Cap S

3 GFF-400

Green Frame S (ความยาว

4 GFJ-B66

Multi Connector Inner Type S ADC

6

5 GFA-815G

Panel Board S (หนา3xยาว250มม.)

8

6 SFY-PM3T

ACRYLIC CLEAR (หนา3×ยาว620×กวาง590มม.)

1

2
6

600มม.)

ราคาวัสดุ : 1,169 บาท (ไมรวมคาขนสง คาติดตั้ง และ VAT7%)

4

ทอน
ชิ้น
ทอน
ชิ้น
ชิ้น
แผน

6

4 3 4

วัสดุ

2 5 4
6

106

663

4 3 4

วัสดุ

590

2 3 4

634.5

590

5

2

1 2

ทอน
ชิ้น
ทอน
ชิ้น
ทอน
ชิ้น
แผน

1 GFF-400

Green Frame S (ความยาว 100มม.)

2

2 GFA-403

Inner Cap S

6

3 GFF-400

Green Frame S (ความยาว 600มม.)

1

4 GFJ-B66

Multi Connector Inner Type S ADC

4

5 GFF-400

Green Frame S (ความยาว 300มม.)

2

6 GFA-815G

Panel Board S (หนา3xยาว250มม.)

4

7 SFY-PM3T

ACRYLIC CLEAR (หนา3×ยาว620×กวาง590มม.)

1

ราคาวัสดุ : 907 บาท (ไมรวมคาขนสง คาติดตั้ง และ VAT7%)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ info@susbkk.co.th

เราจะชวยแกไขปญหาทั้งหมดที่คุณพบเจอ
vol.

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
คุณลักษณะเดนของอลูมิเนียมเฟรมของ SUS

02
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อลูมิเนียมเฟรมของ SUS มีความหลากหลาย
สามารถประกอบเปนโครงสราง รวมถึงใชงานที่หนางานไดหลายรูปแบบ
ทานจึงสามารถเลือกชนิดของผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการใชงานของทานได

เฟรมที่นิยมอยางมากในการนำไปใชเปนโครงสรางคาราคุริและการทำไคเซ็น
อลูมิเนียมเฟรมที่ประกอบเปนโครงสรางไดอยางงายดายดวยการใชประแจขันนอตเพียงตัวเดียว และดวยวิธีการเชื่อมตอที่ทำไดงาย
ทำใหชวยลดระยะเวลาในการประกอบ อีกทั้งมีน้ำหนักเบากวาทอเหล็กเคลือบเรซิ่นถึง 40%
วิธีการเชื่อมตอ
สามารถจับยึดไดดวยการหนีบขอตอเขากับครีบทั้ง 4 ดานของเฟรม
และดวยความหลากหลายของขอตอทำใหสามารถประกอบ
โครงสรางไดตามรูปแบบที่ตองการ

ตัวอยางการนำไปใช
・ชุดโครงสรางที่มีการเคลื่อนที่ เชน รถเข็น
・โตะปฏิบัติงาน และชั้นวางของ

อลูมิเนียมเฟรมมีความอเนกประสงคสามารถใชงานไดหลากหลาย
เปนผลิตภัณฑที่มีความแข็งแรงทนทานเปนเลิศ สามารถติดตั้งชิ้นสวนตาง ๆ ในแตละตำแหนงบนรองเฟรม T ไดอยางอิสระ
เพียงใชโบลตหรือนอต
วิธีการเชื่อมตอ
ใชหลักการจับยึดดวยแรงเสียดทานระหวางโบลตหรือนอต
เขากับแบรคเก็ต

ตัวอยางการนำไปใช
・โครงสรางเครื่องจักรอัตโนมัติ เชน
เครื่องประกอบอัตโนมัติ
・ชุดครอบอุปกรณเครื่องจักร

เฟรมที่ใชสำหรับทำเปนแทนวางเครื่องจักร
ความแข็งแรงที่เหนือกวาอลูมิเนียมเฟรมทั่วไป
เมื่อประกอบขอตอที่มีความแข็งแรงสูงเขากับคานทรงสี่เหลี่ยมผืนผาและเสาทรงสี่เหลี่ยมก็จะมีความแข็งแรงใกลเคียงกับเหล็ก
วิธีการเชื่อมตอ
ตัวอยางการนำไปใช
ใสขอ ตอทีม่ คี วามแข็งแกรงสูงของโครงสรางบล็อกลงไปในเฟรม ・แทนวาง Parallel Link Robot
และยึดแนนดวยโบลต
・แทนวาง Multi Joint Robot

อลูมิเนียมเฟรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อลูมิเนียมเฟรมที่มีความแข็งแกรงสูงและมีผิวเรียบทั้ง 4 ดาน ใชหลักการยึดดวยโบลตแทนการเชื่อมเหมือนเหล็กและสแตนเลส
จึงตอบโจทยในการรักษาสิ่งแวดลอม
วิธีการเชื่อมตอ
เนือ่ งจากเปนการประกอบโครงสรางโดยใชเฟรมทีถ่ กู ตัดและเจาะรูแลว
จึงไมมกี ารลืน่ ไหลและไมจำเปนตองทำเครือ่ งหมายระบุตำแหนง

ตัวอยางการนำไปใช
・รองรับการใชงานในสถานที่ที่ตองการสภาพแวดลอม
ทีถ่ กู สุขลักษณะ เชน สถานทีท่ เ่ี กีย่ วกับทางการแพทย
และอาหาร เปนตน

ชุดครอบอเนกประสงคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดดเดนในดานน้ำหนักเบา ทำการประกอบและออกแบบไดงาย
เนือ่ งจากรองเฟรมตืน้ จึงทำความสะอาดไดงา ย และสามารถประกอบชิน้ สวนอืน่ ๆ รวมกันไดดว ยวิธกี ารยึดทีเ่ ปนเอกลักษณเฉพาะตัว
วิธีการเชื่อมตอ
จับยึดดวยโบลตเพียงตัวเดียวบนรองตื้น
จึงชวยลดเวลาในการประกอบ

ตัวอยางการนำไปใช
・Cleanbooth
(มีรุน Standard Type)

เราจะชวยแกไขปญหาทั้งหมดที่คุณพบเจอ

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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ผลิ ตภั ณ ฑ ใ หม
3,900 บาท（ ไมรวม VAT 7%）
DX ตนทุนต่ำในอุตสาหกรรมการผลิต

การกำเนิดของ

SiOt
"SiOt" ซีรี่สลาสุดมาพรอมฟงกชั่นอีเทอรเน็ต
และซอฟตแวรฟรีที่เรียกวา "IoT Programmer" ที่บรรจุฟงกชั่นมาตรฐานครบครันและพรอม
ใชงานไดทันที เชน สงอีเมล บันทึก Log File บันทึกวิดีโอ และวัด Cycle Time
เปนตน สามารถควบคุมการทำงานผานคอมพิวเตอรไดอยางงายดาย เหมาะกับ
สถานที่ปฏิบัติงานที่ตองการความรวดเร็วแบบไรคนควบคุมที่จุดปฏิบัติงาน
IoT-Programmer

ดาวนโหลดฟรี
IoT Programmer

03

ซอฟตแ วรที่รองรั บ SiOt Controller และ MiO Controller
ดาวนโหลดที่นี่ https://fa.sus.co.jp/products/sio/software/iotprogrammer/

เราจะชวยแกไขปญหาทั้งหมดที่คุณพบเจอ
vol.

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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ใชไอเทมยอดนิยมอยางชาญฉลาด
(M-I-O)

No.1

ควบคุม SiO ทั้งหมดได

สามารถเชื่อมตอ SiO-N1 ไดสุงสุด 8 เครื่อง จึงควบคุมอุปกรณ
Input/Output จำนวนมากได
MiO
Programmer

แชร
Input/Output
รวมกันได

สายไฟเปนระเบียบเรียบรอย
สรางเครือขาย SiO ดวยสาย
RS485 Communication Cable

USB

SiO-Network

No.1

No.2

No.3

No.8

สายเครือขายมีความยาวสูงสุด
100 เมตร

ขยายความยาวของสายเครือขายไดสูงถึง 100 เมตร
จึงสามารถติดตั้งอุปกรณในพื้นที่หางไกลไดอยางสะดวก

การเดินสายไฟจะไมเกะกะอีกตอไป
เพราะใชสายไฟเพียงเสนเดียว

เริ่ม IoT ดวย MiO

ความยาวสูงสุด
100 เมตร

คุณลักษณะพิเศษ 6 ขอของ
ฟงกชั่นเตรียมการทำงาน

MiO Controller

ฟงกชน่ั การสงสัญญาณดวย LAN
อุปกรณที่เชื่อมตอกับ LAN จะสามารถสง Log data
และควบคุมการทำงานของ MiO ไดดวย

เนื่องจากสามารถกำหนดเงื่อนไขของการเตรียมการทำงานได
จึงงายตอการควบคุมการหยุดแบบฉุกเฉิน

LOG

PC1

ตัง้ คาดวย
"MiO Programmer"
ซึง่ เปนซอฟตแวรเฉพาะได

เขียน/อานขอมูลขนาดใหญได
สามารถเขียน/อานโปรแกรมเปนชุดไปยัง SiO
ที่เชื่อมตอกับ MiO ได

ตัง้ คาโปรแกรมของ
SiO ทัง้ 8 เครือ่ งได

USB

SiO-Network

No.1

No.2

MiO Programmer
No.8

LAN
LOG

PC2

เราจะชวยแกไขปญหาทั้งหมดที่คุณพบเจอ

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
คุ ณ รู  ห รื อ ไม ?

SUS

ความสะดวกและขอไดเปรียบจากบริการของ SUS

Special Offer
No.01

vol.

05

JAPAN ‒ v o l . 4 9

บริการงานเขียนแบบ

SUS ใหบริการดานการออกแบบ เพื่อสนับสนุนการผลิตตามความตองการของลูกคา
เพียงแคคุณสงแบบรางงาย ๆ พรอมกับขนาดของโครงสราง ทางเราจะเขียนแบบ CAD
และนำเสนอรายการที่จำเปนในรูปแบบใบเสนอราคาใหกับลูกคา
ขั้นตอนการใหบริการ

01
ลูกคา

เขียนแบบรางโดยระบุขนาดที่ตองการ
ระบุขอมูล เชน ขนาด ระยะหางของชั้นวางของหรือเสา
เปนตน จากนั้นสงใหกับเจาหนาที่ของ SUS
ประเด็นสำคัญของการทำแบบราง

ประเภทของเฟรม / ขนาด
ขนาดภายนอก และขนาดภายใน
วิธกี ารประกอบ
(ฉากเขามุมและขอตอทีใ่ ชงาน)
ประเภทของประตู
(เปนเรซิน่ หรือกรอบเฟรม)

02
SUS

ขอมูลสำคัญที่จะทำใหการเขียนแบบมีความถูกตองและรวดเร็วขึ้น

ประเภทของ Adjuster / Caster และความสูง
(รวมระยะเฟรม)
สีของ Frame Cap และวิธกี ารติดตัง้
(เสมอผิวเฟรม)
ชนิดของแผนเพลท เชน เรซิน่ หรือ
อลูมเิ นียม เปนตน

เริ่มทำ CAD Data
อางอิงขอมูลในแบบรางจากลูกคา เพื่อนำมาเขียนแบบ
CAD พรอมกับทำใบเสนอราคา

03

สงแบบ CAD พรอมกับใบเสนอราคาทางแฟกซหรืออีเมล

04

หลังจากลูกคายืนยันแบบ CAD และใบเสนอราคาแลว สงแนบพรอมกับใบสัง่ ซือ้

SUS

ลูกคา

ในกรณีสั่งซื้อตามแบบ กรุณาเซ็นชื่อกำกับในแบบ CAD ดวย

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ info@susbkk.co.th

เราจะชวยแกไขปญหาทั้งหมดที่คุณพบเจอ
vol.

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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คุ ณ รู  ห รื อ ไม ?

SUS

ความสะดวกและขอไดเปรียบจากบริการของ SUS

Special Offer
No.02

ผนพ
งใชแ

ไมตอ

ัง อลูมิเนียมแผนลาย

านหล

ติดด
าเนล

(Checkered Plate) SFY-MM3

ไมตองใ

ชแผนพ

าเนลติด

ไมตองมีพ

าแนล

แนล

ีพา
องม

ไมต

ดานหล

ัง

เพียงแคคุณมีไอเดีย
แลวรางแบบดวย
มือหรือภาพสเก็ตซ
ที่เหลือให SUS BKK
ดำเนินการไดเลย!

อลูมิเนียมคอมโพสิท SFY-CA3B
ใชเฟรมในการรองรับน้ำหนัก
ผูปฏิบัติงาน + ชิ้นงานหนัก 20 กก. (น้ำหนักโหลด)

เราจะเขียนแบบ Drawing

ตามไอเดีย

ของลูกคา ปรกึ ษา
※

จัดสงแบบพรอมกับใบเสนอราคา

ฟรี

ติดตอเจาหนาที่ SUS BKK ผานชองทางที่คุณสะดวก
เชน แฟกซ อีเมล หรือ สงมอบโดยตรง เปนตน

จัดสงแบบและราคาหลังจากไดรับแบบ
รางหรือภาพสเก็ตชภายใน 7-10 วัน

※ ระยะเวลาขึ้นอยูกับรายละเอียดและสถานการณในชวงเวลานั้น

ตัวอยางแบบที่ 1

ตัวอยางแบบที่ 2

เราจะชวยแกไขปญหาทั้งหมดที่คุณพบเจอ
vol.

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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คุ ณ รู  ห รื อ ไม ?

SUS

ความสะดวกและขอไดเปรียบจากบริการของ SUS

Special Offer
No.03

บริการจัดสงงานประกอบ

ชวยลูกคาลดเวลาประกอบงานและประหยัดพื้นที่ปฏิบัติงาน

SUS BKK ใหบริการ "ประกอบและจัดสง" โดยพนักงานผูเชี่ยวชาญประจำในแตละสาขา จึงสามารถทำงานไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง งานประกอบที่ไดรับหลังการสงมอบสามารถใชงานไดทันที คุณจึงไมตองเปนกังวลในการ
จัดเตรียมพื้นที่สำหรับประกอบงาน เพียงแคระบุวา "ตองการงานประกอบ" เมื่อคุณขอราคาหรือเปดใบสั่งซื้อ โดยทาง
SUS BKK จะสงใบเสนอราคาพรอมกับแบบ CAD ใหลูกคาพิจารณา โปรดไววางใจใหเราชวยดูแลในฐานะผูเชี่ยวชาญดาน
อลูมิเนียม

ขั้นตอนการใหบริการ
งานแบบ

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ลูกคา

SUS

ลูกคา

กรุณาระบุ
"ตองการงานประกอบ"
เมื่อขอใบเสนอราคา

สงใบเสนอราคา
พรอมกับแบบ CAD

ทำการสั่งซื้อ

ตองการงานประกอบ

SUS

SUS

ประกอบงานโดย
จัดสงงานประกอบ
ผูปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญ

หลังรับมอบ
ใชงานไดทันที!

เราจะชวยแกปญหาทั้งหมดที่ผูออกแบบเครื่องจักรพบเจอ!
vol.

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ผูผลิตยานยนตรายใหญ

กลับมาสั่งซื้อซ้ำ

ก็มกี ารนำ SiO เขามาใชงาน

08

JAPAN ‒ v o l . 2 0

เหตุ
ผ
ล
100

SiO + GF

001

เหมาะสำหรับชุด Motion Unit

SiO เปนอุปกรณไฟฟาที่ทำงานเขากันไดดีกับ GF
เมื่อผสมผสานการใชงานรวมกันจะสามารถสรางชุด Motion Unit ที่ใชงานไดงาย

SiO3.2

UP

SiO3.2 mini

Input

Output

3 ชอง 2 ชอง

GF

DOWN

TURN

ราคาเริ่มตน 1,885 บาท ระบบอัตโนมัติ ไววางใจ
www.susbkk.co.th/contact.php
สนใจทดลองใชงาน กรุณาติดตอฝายขาย SUS BKK !

เราจะชวยแกไขปญหาทั้งหมดที่คุณพบเจอ
vol.

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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SiO Training Kit
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ตองเตรียม คือ คอมพิวเตอร !

SiO3.2 mini และชุดอุปกรณ I/O ที่จัดมาเปนเซตในราคา
ที่คุมคา เหมาะสำหรับฝกอบรมการใชงาน
มาพรอมกับซีดีที่รวบรวมขอมูล SiO Programmer วิดีโอ
แนะนำการใชงาน และตัวอยางโปรแกรม 20 รูปแบบ คุณ
จึงสามารถใชงานอุปกรณนี้ไดทันทีหลังจากไดรับสินคา

ดาวนโหลดซอฟตแวรและ
เริ่มการฝกอบรมไดทันที!

ในเซตประกอบดวย
กลองสวิตช (2 ปุม / แบบมีไฟ)

ซีดีซอฟตแวร

・SiO Programmer
・วิดีโอแนะนำการใชงาน
・ตัวอยางโปรแกรม 20 รูปแบบ

SiO3.2 mini
สาย USB
AC Adapter

ราคารวม 3,250 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของชุด Kit อื่น ๆ ไดจากหนาเว็บไซต SUS
fa.sus.co.jp/products/sio/kits.php

