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คูม่อืแนะน ำกำรตดิต ัง้ RCL 

เงือ่นไขและขอ้ควรระวงั 

1. ศกึษำคู่มอืวธิกีำรตดิตัง้ หรอืขอ้จ ำกดัต่ำงๆอย่ำงละเอยีด กอ่นท ำกำรตดิตัง้โคมไฟ

2. ก่อนทีจ่ะมีกำรตดิตัง้ทุกคร ัง้ ทำงหนำ้งำนตอ้งตดิต่อทำงบรษิทัหรอืทำงเซลลเ์จำ้ของงำน เพือ่ส่งชำ่งเขำ้ไปแนะน ำ

กำรตดิตัง้กอ่นทุกคร ัง้ 

3. ตดิตัง้โคมตำมสเปคของผูอ้อกแบบ และแบบในกำรตดิตัง้ของผูอ้อกแบบเท่ำน้ัน

4. ตรวจสอบอุปกรณแ์ละชิน้ส่วนของโคมว่ำ ปกตสิมบูรณด์ ีไม่มีจดุเสยีหำยหรอืช ำรดุใดๆ น็อต สกรหูรอืขอ้ต่อต่ำงๆ

จะตอ้งอยู่ในสภำพปกติ

5. กอ่นตดิตัง้อุปกรณ ์LED จะตอ้งปิดแหล่งจำ่ยไฟ 220Vac ก่อน เพือ่ควำมปลอดภยัต่อผูต้ดิตัง้และป้องกนัอุปกรณ์

ช ำรดุ

6. กำรต่อหมอ้แปลงและโคมไฟ จะตอ้งต่อตำมจ ำนวนชดุทีก่ ำหนดในใบเสนอรำคำหรอื Wiring Diagram

ขอ้ควรระวงั  หำ้มต่อโคมมำกกว่ำทีก่ ำหนดเพรำะอำจท ำใหอุ้ปกรณช์ ำรดุ 

7. หมอ้แปลงไฟฟ้ำหรอื LED Driver ที่จะใชก้บัอุปกรณโ์คมจะตอ้งเป็นอุปกรณท์ี่บรษิัทจดัหำใหเ้ท่ำน้ัน เพื่อให ้

เหมำะสมกบัอุปกรณ์

8. ใชข้นำดสำยไฟ และต่ออุปกรณ ์+/- ใหถู้กตอ้งตำมค ำแนะน ำของ Wiring Diagram (แบบกำรต่อสำยไฟ)

9. กำรเลอืกใชส้ำยสญัญำณ

9.1. ถำ้อุปกรณแ์ละระบบกำรควบคุมแบบ DMX จะตอ้งใชส้ำยสญัญำณเป็น Cat5 หรอื Belden 9841 โดยควำมยำวสำย
จะตอ้งไม่เกนิ 100เมตร 

9.2. ถำ้อุปกรณแ์ละระบบกำรควบคุมแบบ 0-10V หรอื DALI จะตอ้งใชส้ำยสญัญำณเป็น twisted shielded cable ขนำด
สำย 18AWG (เดนิสำยไดไ้ม่เกนิ 100 เมตร) หรอืสำยเบอรใ์หญ่กว่ำน้ัน ตำมระยะระหว่ำงจุดตดิตัง้หมอ้แปลงถงึอุปกรณ์
ระบบดมิ (RCU หรอื ตวัหรีแ่สง Panel) 

10. สำยไฟทีจ่ะเขำ้เทอมนิอลของหมอ้แปลงหรอื LED Driver จะตอ้งใชส้ำยใหเ้หมำะสม

 ขอ้ควรระวงั  ถำ้ใชส้ำยเบอรใ์หญ่กว่ำที่เทอมินอลจะรบัได ้จะเกิดควำมเสียหำยและบรษิทัจะถือว่ำอุปกรณห์มดกำร

รบัประกนั โดยสำมำรถดูไดจ้ำก Spreadsheet ของหมอ้แปลงหรอื LED Driver (ไม่เกนิ 1.5 ตำรำงมิลลเิมตรหรอื AWG15)

ดงัน้ัน ถำ้เดินสำย 2.5ตำรำงมิลลิเมตรมำถงึหมอ้แปลงตอ้งท ำกำรแปลงขนำดสำยโดยใชเ้ทอมินอลทีตู่ห้รอืตวัจ ัม๊สำยไฟลด

ขนำดสำยกอ่นเขำ้เทอมนิอลของหมอ้แปลง 
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11. กำรตดิตัง้โคมและกำรต่อสำยไฟ

11.1. พืน้ทีใ่นฝ้ำเพดำนจะตอ้งเป็นไปตำมคู่มอืแนะน ำกำรตดิตัง้ของรุน่น้ันๆ เชน่รุน่ DRX5

11.2. กำรตดัรูเพือ่ใหเ้หมำะสมกำรตดิตัง้จะตอ้งเป็นไปตำมคู่มอืแนะน ำกำรตดิตัง้ของรุน่น้ันๆ เชน่รุน่ DRX5 

11.3. อุปกรณค์วรตดิตัง้โดยเวน้ระยะห่ำงตำมคู่มอืแนะน ำกำรตดิตัง้ของรุน่น้ันๆ 

ขอ้ควรระวงั หำ้มตดิตัง้ใกลก้นัเพรำะอำจส่งผลใหเ้กดิควำมผดิพลำดในกำรควบคุม เชน่รุน่ DRX5 

11.4. สำยไฟทีต่ิดตัง้และเชือ่มต่อดำ้นหลงัโคมจะตอ้งมีควำมยำวพอทีจ่ะดึงโคมลงมำจำกจุดติดตัง้ประมำณ 30 เซนติเมตร
เพือ่ใหส้ะดวกต่อกำรถอดโคมลงมำซอ่มบ ำรุง 

11.5. กำรต่อสำยไฟเขำ้อุปกรณ ์จะตอ้งต่อใหถู้กตอ้งตำมคู่มอืกำรตดิตัง้และรำยละเอยีดทีก่ ำหนดไวห้ลงัโคม 
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11.6. การตอ่สายไฟ DMX ส าหรบัโคม RCL จะตอ้งตอ่แบบ Daisy Chain และโคมตวัสดุทา้ยจะตอ้งตอ่ตวัตา้นทาน 120

โอหม์ 1 วตัตแ์บบ Error 1% (สฟีา้) สามารถหาซือ้ไดท้ั่วไป

12. การเดินสายควบคมุ, สาย Low Voltage (24Vdc หรอื mA) ไปท่ีโคม และสาย220Vac หา้มเดนิในทอ่เดยีวกนั หา้มพนั

หา้มเดินสายดว้ยกนั จะตอ้งมกีารแยกทอ่ แยกออกจากกนั เพื่อลดการก่อกวนจนท าใหอ้ปุกรณช์ ารุด

13. โคม LED จะมกีำรบรโิภคพลงังำน 2 รปูแบบคอื

13.1. แบบกระแสคงที ่(Constant Current) รำยละเอียดทีต่ดิบนอุปกรณจ์ะระบุเป็น mAและW เชน่ 700mA เป็นตน้
ถำ้ตอ้งต่อพ่วงโคมจะตอ้งต่อแบบอนุกรมดงัรูปภำพ 
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13.2. แบบแรงดนัคงที ่ (Constant Voltage)  รำยละเอยีดทีต่ิดบนอุปกรณจ์ะระบุเป็น VและW เชน่ 24Vdc เป็นตน้
ถำ้ตอ้งต่อพ่วงโคมจะตอ้งต่อแบบขนำนดงัรูปภำพ 

14. รโีมตควบคุมของ RC

14.1. อุปกรณ ์RCL จะสำมำรถควบคุมดว้ยรโีมต โดยจะตอ้งใชถ้่ำยเป็นอนัคำไลนก์บัรโีมตเท่ำน้ัน (บรษิทัไม่ได ้

จดัหำถ่ำนให)้ 

14.2. รโีมตสำมำรถควบคุมโคมระยะไม่เกนิ 15-18 เมตรขึน้อยู่กบัพืน้ทีน้ั่น สญัญำณก่อกวน สิง่กดีขวำงและถ่ำน
ของรโีมต  

14.3. ปุ่มควบคุมรโีมต 

1) หนำ้จอรโีมต

2) ปุ่มค ำสัง่รวม

3) ปุ่ มหมุนโคมไปซำ้ย

4) ปุ่ มยงิเลเซอร ์

5) ปุ่มเพิม่แสง

6) ปุ่ มเปิดปิดโคม

7) หนำ้จอรโีมต

8) ปุ่ มเปิดปิดโคก

9) ปุ่ มหมุนโคมไปขวำ

10) ปุ่ มหมุนโคมลง

11) ปุ่มฟังกช์ ัน่ขึน้ 

12) ปุ่มฟังกช์ ัน่ลง

13) ปุ่มฟังกช์ ัน่ลง

14) ปุ่ มกลบั

14.4. กำรควบคุมโคมดว้ยรโีมต จะตอ้งเล็งรโีมตไปทีโ่คมทีต่อ้งกำร แลว้กดปุ่มยิงเลเซอรค์ำ้งไว ้ตรงเซ็นเซอร ์(ที่

วงกลมสแีดง) จนกว่ำหลอดไฟสแีดงทีโ่คมกระพรบิจนคำ้ง ก็จะสำมำรถควบคุมได ้เมือ่ควบคุมเสรจ็ใหก้ดปุ่ม
ยงิเลเซอร ์1 คร ัง้หลอดไฟสแีดงก็จะดบั 
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14.5. ถำ้เรำใชร้โีมตควบคุมกำรเคลือ่นยำ้ยซำ้ยขวำ(Pan)และบนล่ำง(tilt)จนสุดทำงแลว้ หลอดไฟสแีดงทีโ่คมจะ
กระพรบิรวัๆ เพือ่ใหท้รำบว่ำ สุดทำงทีจ่ะเลือ่นไปแลว้

15. ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ และอุปกรณจ์ะหมดกำรรบัประกนัในทนัท ีในกรณีทีม่กีำรปรบัเปลีย่นดดัแปลง โคม
ไฟ หรอือุปกรณต์ำ่งๆ หรอืไม่ปฏบิตัติำมคู่มอืกำรตดิตัง้ หำกมกีำรปรบัเปลีย่นหรอืดดัแปลงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทั
รบัทรำบและอนุมตักิอ่นด ำเนินกำร

(ลงชือ่)…………………….……….…… 
(………………..………….……..………) 

วนัที…่……………………………… 

 ผูร้บัฟังค ำแนะน ำกำรตดิตัง้ 

(ลงชือ่)…………………….……….…… 
(………………..………….……..………) 

วนัที…่……………………………… 

ผูแ้นะน ำกำรตดิตัง้/พนักงำนขำย 
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