DUCT EXCEL CO.,LTD.

Product Information
อุปกรณ์ ระบายอากาศ รุ่น KPR

 สีขาว (WH)
 ทาด้วยพลาสติก ABS ทนความร้อน พร้อมตาข่ายกันแมลง
 อุปกรณ์ระบายอากาศเอนกประสงค์สามารถใช้ได้กบั เครื่ องดูดควัน, เครื่ องอบผ้า และ
ใช้ในงานระบบระบายอากาศ
 สามารถป้องกันฝนสาดและป้องกันสัตว์ และแมลงต่างๆ เข้ามายังภายในท่อระบาย
 ดีไซน์ทนั สมัย ใช้งานง่าย ติดตั้งได้สะดวก
 ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (20 x 20 x 3 cm.)
 ใช้เชื่อมต่อกับท่อขนาด 102 มม. ( 4 นิ้ว), 127 มม. (5 นิ้ว), 152 มม. (6 นิ้ว)
รหัสสิ นค้า : * KPR100 WH 4 นิ้ว สีขาว
* KPR125 WH 5 นิ้ว สีขาว
* KPR150 WH 6 นิ้ว สีขาว

DUCT EXCEL CO.,LTD.

Dimension for KPR

Order Size
4”
5”
6”

Neck Size
100
125
150

Face Size
200
200
200

H1
30
30
30

H2
30
30
30
Unit : mm.

DUCT EXCEL CO.,LTD.

Product Information
อุปกรณ์ ระบายอากาศ รุ่น KPS

 สีขาว (WH)
 ทาด้วยพลาสติก ABS ทนความร้อน พร้อมตะแกรงกันแมลง
 อุปกรณ์ระบายอากาศเอนกประสงค์สามารถใช้ได้กบั เครื่ องดูดควัน, เครื่ องอบผ้า และ
ใช้ในงานระบบระบายอากาศ
 สามารถป้องกันฝนสาดและป้องกันสัตว์ และแมลงต่างๆ เข้ามายังภายในท่อระบาย
 ดีไซน์ทนั สมัย ใช้งานง่าย ติดตั้งได้สะดวก
 ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (20 x 20 x 3 cm.)
 ใช้เชื่อมต่อกับท่อขนาด 102 มม. ( 4 นิ้ว), 127 มม. (5 นิ้ว), 152 มม. (6 นิ้ว)
รหัสสิ นค้า : * KPS100 WH
4 นิ้ว สีขาว
* KPS125 WH
5 นิ้ว สีขาว
* KPS150 WH
6 นิ้ว สีขาว

DUCT EXCEL CO.,LTD.

Dimension for KPS

Order Size
4”
5”
6”

Neck Size
100
125
150

Face Size
200
200
200

H1
30
30
30

H2
30
30
30
Unit : mm.

DUCT EXCEL CO.,LTD.

Product Information
อุปกรณ์ ระบายอากาศ รุ่น KPSS

 สีขาว (WH)
 ทาด้วยพลาสติก ABS ทนความร้อน พร้อมตะแกรงกันแมลง
 อุปกรณ์ระบายอากาศเอนกประสงค์สามารถใช้ได้กบั เครื่ องดูดควัน, เครื่ องอบผ้า และ
ใช้ในงานระบบระบายอากาศ
 สามารถป้องกันฝนสาดและป้องกันสัตว์ และแมลงต่างๆ เข้ามายังภายในท่อระบาย
 ดีไซน์ทนั สมัย ใช้งานง่าย ติดตั้งได้สะดวก
 ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (16 x 16 x 3 cm.)
 ใช้เชื่อมต่อกับท่อขนาด 76 มม. ( 3 นิ้ว), 102 มม. ( 4 นิ้ว),
รหัสสิ นค้า : * KPSS75 WH 3 นิ้ว สีขาว
* KPSS100 WH 4 นิ้ว สีขาว

DUCT EXCEL CO.,LTD.

Dimension for KPSS

Order Size
3”
4”

Neck Size
75
100

Face Size
160
160

H1
30
30

H2
23.6
23.6
Unit : mm.

DUCT EXCEL CO.,LTD.

Product Information
CONNECTOR รุ่น KC

 สีขาว
 ทาด้วยพลาสติก ABS ทนความร้อน มีขนาด 4 นิ้ว, 5 นิ้ว, 6 นิ้ว
 ใช้สาหรับต่อท่อ FLEXIBLE DUCT เพือ่ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบายอากาศ เช่น
หน้ากาก (GRILLE) , เครื่ องดูดควัน, พัดลมดูดอากาศ
 ดีไซน์ทนั สมัย ใช้งานง่าย ติดตั้งได้สะดวก
รหัสสิ นค้า : * KC100 WH
4 นิ้ว สีขาว
* KC125 WH
5 นิ้ว สีขาว
* KC150 WH
6 นิ้ว สีขาว

DUCT EXCEL CO.,LTD.

Dimension for KC

Order Size
4”
5”
6”

Neck Size
100
125
150

Face Size
144
144
165

H1
25
25
25

H2
30
30
30
Unit : mm.

DUCT EXCEL CO.,LTD.

ABS GRILLE
Type
Application

เป็ นอุปกรณ์สาหรับระบายอากาศ
ใช้ติดตั้งปลายท่อ เพือ่ ป้องกันฝนสาด รวมถึงป้องกันแมลงและสัตว์
ต่างๆ เข้าไปภายในท่อ เพือ่ ความสวยงามของอาคารภายนอก มีหลาย
รู ปแบบ หลายขนาด ตั้งแต่ 3 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว

Specifications
Heat Resistance
Low Temp Resistance
Tolerance t Heat Withstand

Esistant to Impact Damage Material

80C
-20C
150 degrees Celsius
700 hours of sunshine
at 0 degrees Celsius
ABS (Acrylonitrile, Butadiene and Styrene)

Size

 3” – 6”

Color

สีขาว (White)

รายละเอียด ABS
เอบีเอส (ABS) มีลกั ษณะพิเศษคือไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิต ( Non-Toxicity ) ไม่กดั กร่ อน
( Corrosion-Proof ) ไม่ เ กิ ด ตะกรั น (Non-Stain) ทนต่อ แรงกระแทกได้ดี (Impact-Strength)
ทนความร้อนได้สูง (Heat-Resistance)
เอบีเอส (ABS) เป็ นชื่ อ ย่อ ของ อะคริ โลไนไตรล์-บิวทาไดอี น -สไตรี น (acrylonitrilebutadiene-styrene) ซึ่งเป็ นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง ที่ได้จากการทาปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ของ
โมโนเมอร์ 3 ชนิ ด คือ สไตรี น (styrene) อะคริ โลไนไตรล์ (acrylonitrile) และโพลิบิวทาไดอี น
(polybutadiene)

DUCT EXCEL CO.,LTD.
คุณสมบัติของพลาสติก ABS
โดยทัว่ ไปพลาสติกที่มีความแข็ง จะมีลกั ษณะแข็งแต่เปราะหรื อหากมีสมบัติแข็งเหนี ยวก็จะมี
ลักษณะอ่อนนิ่มร่ วมด้วย แต่เอบีเอสแตกต่างจากพลาสติกทัว่ ไปเพราะเป็ นพลาสติกที่มีความสมดุล
ทั้งในเรื่ องความแข็ง (hardness) และความเหนี ยว (toughness) ทาให้พลาสติกมี สมบัติทนแรง
กระแทก(impact resistance) ดี นอกจากนี้เอบีเอสยังมีสมบัติเด่นอีกหลายเรื่ องเช่น ทนต่อแรงเสี ยดสี
(abrasion) คงสภาพรู ปร่ างได้ดี (dimensionstability) ทนความร้อน ทนสารเคมี มีช่วงอุณหภูมิใช้
งานกว้าง (ตั้งแต่ลบ 20 -80 องศา C)
โครงสร้ างกับสมบัติทางกายภาพ
เอบีเอสเป็ นเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) ที่ได้จากการทาปฏิกิริยาการเกิ ดโพลิ เมอร์
ของโมโนเมอร์ 3 ชนิด คือ สไตรี น (styrene) อะคริ โลไนไตรล์ (acrylonitrile) และโพลิบิวทาไดอีน
(polybutadiene) ซึ่งโพลิเมอร์ที่ได้จากโมโนเมอร์ 3 ชนิดเรี ยกว่า เทอร์โพลิเมอร์ (terpolymer) โมโน
เมอร์แต่ละชนิดที่ใช้เป็ นวัตถุดิบสังเคราะห์เอบีเอสขึ้นมานั้น ล้วนมีผลต่อสมบัติของพลาสติกทั้งสิ้ น
เมื่อผสมกันแล้ ว แต่ละส่วนประกอบ ยังมีคณ
ุ สมบัติเดิม ดังนี ้
1. Acrylonitrile ช่วยให้วสั ดุที่ได้มีคุณสมบัติทนต่อสภาวะการใช้งานที่ยาวนาน (Ageingresistance), ทนความร้อน (Heat-resistance), ทนต่อสารเคมี(Chemical resistance )
2. Butadiene ช่วยให้วสั ดุมีคุณสมบัติสามารถรับแรงดันสู ง (High impact strength) และ
คงสภาพอยูไ่ ด้ที่อุณหภูมิต่า (Low temperature –property retention)
3. Styrene ช่วยให้วสั ดุมีความมันวาว ( Luster) สามารถขึ้นรู ปได (Mould ability) และ
มีความแข็งแรง(Strength)
เนื่องจากเอบีเอสเป็ นพลาสติกที่ได้จากการนาโมโนเมอร์ 3 ชนิดมาผลิต เอบีเอสจึงสามารถ
ปรับเปลี่ ยนสัดส่ วนของโมโนเมอร์ ท้ งั สามชนิ ดเพื่อ ให้ไ ด้สมบัติอ ย่างที่ตอ้ งการ ซึ่ ง เอบีเอสที่
จาหน่ ายในท้อ งตลาดจะประกอบด้วยอะคริ โลไนไตรล์ประมาณ 15-30 % โพลิ บิวทา ไดอี น
ประมาณ 5-30% และสไตรี นประมาณ 45-75%

