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การติดตอสั่งซ้ือ

PHC - 01 -

Size
1 610 x 635 x 620 mm
2 640 x 635 x 620 mm
3 670 x 635 x 620 mm

Toilet Lift

PHC - 01 - P

Power Supply For Toilet Lift
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5. ประกอบฝา Control Box และตอสายขับ Actuator 1, 2 

ตรวจสอบใหแนใจวาสายเชื่อมตอดีแลว จึงเปดเบรกเกอรจายไฟ

6. กดปุม UP เพื่อทดสอบระยะตามที่ต้ังไว

7. ปดเบรกเกอรจายไฟ

8. ประกอบชิ้นสวน Bottom Cover กลับแลวจึงเปดเบรกเกอร 

เพื่อเริ่มใชงาน

คําเตือน เพื่อปองกนัความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

  • กอนเปดเบรกเกอรทุกคร้ังใหตรวจสอบ การตอสาย 

Actuator ใหครบทั้งสองเสนทุกคร้ัง 

  • ตําแหนงเร่ิมตนของ อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑตองอยู

ในตําแหนงตํ่าสุดกอนเร่ิมทําการปรับแตง

  • หากเปดเบรกเกอรแลว มอีาการ Actuator ทํางานเพียง

ขางใดขางหน่ึง เทานั้นใหปดเบรกเกอรแลวทําการตอสาย 

Actuator ใหถูกตองทั้งสองชุดกอน

การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

การรับประกัน

• ปดสวิตช และ ถอดปลั๊ก เมื่อทําความสะอาดอุปกรณทุกคร้ัง

• หามฉีดนํ้าเขาไปที่ตัวอุปกรณ  ทั้งดานในและดานนอก

• เมื่ออุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑเกิดความเสียหายใหติดตอ

เจาหนาที่ทางบริษัท

• เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ ใหตรวจสอบและทดลองการใช 

งาน โดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ

คําเตือน

• อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ ควรทําความสะอาดเปน

ประจําอยางสมํ่าเสมอ

• หามใชนํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนกรดในการทําความ

สะอาดอุปกรณ

• ไมควรทําความสะอาดภายในชุดควบคุมอุปกรณดวย

ของเหลว

• โครงสรางภายนอกสามารถทําความสะอาดไดดวยกระดาษ

เปยก

การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

• รับประกัน 2 ป หลังจากการสั่งซื้อ

   การซอมแซมควรอยูในการดูแลของเจาหนาที่ และชิ้นสวนที่

ยังอยูในระยะรับประกันหากมกีารเปลี่ยนชิ้นสวนตองสงคืนทางผู

ผลิตทุกชิ้น

การซอมแซม

วิธีถอดอุปกรณ

  โครงสรางภายนอกอุปกรณทั้งหมดยึดกนัดวยเทปกาวตีน

ตุกแก (Velcro)

  1. หากจะถอดโครงสรางภายนอกของอุปกรณออก ใหปรับ

ระดับอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑใหสูงข้ึน (Level 1-3)

  2. ถอดหมุดในสวน D ออก

  3. ถอดโครงสรางสวน A,B และ C ตามลําดับ
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ขอมูลทางเทคนิค

ขนาด

Model PHC-01-1 PHC-01-2 PHC-01-3
Power Supply 24 VDC

Maximum Current 

consumption
7 A

Max. User Weight 150 kg.
Protection Degree IP24

Material

Plastic ABS (White) Cover / Stain-

less arms Support / 

Steel (Powder Coating White/

Black)

Size (mm.)
610 x 635 x 

620 mm

640 x 635 

x 620 mm

670 x 635 

x 620 mm
Weight 28 kg.

Model A B C D E F G

PHC-01-1 430 610 507 428 635 440 620

PHC-01-2 460 640 530 428 635 440 620

PHC-01-3 490 670 562 428 635 440 620

*unit : mm

- วิธีการวัดเพื่อเลือกขนาดอุปกรณใหเหมาะสมกับโถสุขภัณฑ

แตละขนาด

PHC-01-1 PHC-01-2 PHC-01-3

A < 430 mm A < 460 mm A < 490 mm
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โครงสราง, สวนประกอบ และ วัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป

ประโยชนที่ไดรับ

• เปนอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑที่สามารถปรับระดับความ

เอียงของอุปกรณได เพื่อรองรับสะโพกของผูใชงานขณะลุกนั่ง

จากโถสุขภัณฑ

• มีราวจับพรอมปุมกดสั่งขึ้น-ลง เพื่อใชงาน

• ติดต้ังงาย โดยยึดเขากับโถสุขภัณฑเดิมไดหลายขนาดไมตอง

เจาะหรือยึดกับพื้นหองนํ้า

• ชวยผอนแรงขณะลุกนั่งจากโถสุขภัณฑ

• ชวยถนอมขอเขา ผอนนํ้าหนักที่กระทําลงขอเขา

• ลดอาการปวดขอเขา ที่เกิดจากการใชงานซํ้าๆ

• เพิ่มความปลอดภัยขณะลุกนั่งโถสุขภัณฑ

• ลดอุบัติเหตุในหองนํ้า

• เพิ่มความสามารถในการชวยเหลือตนเอง ลดงานของผูดูแล 

• เพิ่มความเปนสวนตัวใหกับผูใชงาน

1. armsupport with right control

2. armsupport with left control

3. toilet-seat

4. frame-seat

5. rise-support left and right

6. adjustable support

7. top cover

8. bottom cover

9. adjustable height-base  (4 pcs.)

10. actuator left and right

11. basic frame left and right

12. control box in right unit

13. fastening-strip

อุปกรณพยุงสําหรับโถสุภัณฑ

โถสุขภัณฑ รุน Standard ทั่วไป

ราวจับพยุงตัว

ปุมกดขึ้น

ปุมกดลง
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3. ถอดสายขับ Actuator ขันสกรูออก และเปดฝา Control Box

4. ปรับแตง DIP Switch ดังรูป เพื่อใหไดระยะความสูงที่

ตองการ

Level ระดับความสูง

ข้ันตอนที่ 1

ถอดสายขับ Actuator

ข้ันตอนที่ 2

ขันสกรูออก

ข้ันตอนที่ 3

เปดฝา Control Box

การตั้งคาลักษณะการทํางานสามารถต้ังโดย Dip switch ชอง

หมายเลข 1 ดังรูป
Dip switch Function

Instant

Continuous

  • สามารถต้ังคาความสูงของอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ

เมื่อยกขึ้นสูงสุด ต้ังได 3 ระดับ ต้ังไดโดย Dip switch ชอง

หมายเลข 2 - 4

Dip Switch Level
ความสูงของอุปกรณพยุง

สําหรับโถสุขภัณฑ

1 54 ซม.

2 58 ซม.

3 61 ซม.

  • ฟงกชัน self-maintenance คือทําการ รีเซ็ตตําแหนง

อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑทุกครั้งเมื่อจายไฟ และระหวาง

การใชงานเมื่อตําแหนงของอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑอยูใน

ระยะ auto-reset position (ที่ความสูง 10 cm)

  • รับคําสั่งผานปุมกด 2 ปุม เพื่อสั่งขึ้นลง พรอม LED แสดง

สถานะไฟเลี้ยง

  • อุปกรณควบคุมการทํางานของ TOILET LIFT PHC-01 Series 

โดยการรับสัญญาณปุมกดและทําการจายสัญญาณ PWM ไป

ควบคุมทิศทางข้ึนลงของตัวอุปกรณ

  • สามารถเลือกรูปแบบการทํางานได 2 ลักษณะ คือ

 

*Unit : cm

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

1. Instant คือ การกดปุม up/down โดยกดปุมคางไว

อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ จะยกระดับข้ึน/ลดระดับ

ลงตามระยะเวลาการกดปุม

2. Continuous คือ การกดปุม Up/Down เพียงคลิก

เดียว อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑจะยกระดับขึ้น/ลด

ระดับลงตอเนื่อง จนสุดพิสัยการเคลื่อนไหวของอุปกรณ

พยุงสําหรับโถสุขภัณฑ
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5. กดปุม Down เพื่อใหอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑอยูใน

สถานะพรอมใชงาน

วิธีการปรับแตงระดับความสูง Toilet Lift

2. ปดเบรกเกอร เพื่อความปลอดภัยในการปรับแตง Control 

Box

1. ถอดชิ้นสวน Bottom Cover ดานขวามือ โดย

ขั้นตอนที่ 1 กดปุม UP เพื่อยกอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑให

อยูในตําแหนงสูงสุด

ขั้นตอนที่ 2 งางฝาครอบบริเวณดานหลังออกใหพนโครงเหล็ก

ขั้นตอนที่ 3 ดึงฝาครอบออกทางดานหนา
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สามารถเลือกรูปแบบการทํางาน Up/Downได 2 ลักษณะ

วิธีการใชงานและปุมควบคุมอุปกรณ

   กดปุม Up ยกระดับอุปกรณพยุง

สําหรับโถสุขภัณฑขึ้น เพื่อรองรับ

สะโพกผูใชงาน

ขั้นตอนที่ 1

   ผูใชงานนั่งลงบนอุปกรณพยุง

สําหรับโถสุขภัณฑที่ยกระดับแลว หลัง

จากน้ันใหกดปุม Down เพื่อลดระดับ

อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑลง

ขั้นตอนที่ 2

   หลังจากใชโถสุขภัณฑเสร็จแลว 

ใหกดปุม Up อีกครั้ง อุปกรณพยุง

สําหรับโถสุขภัณฑ จะยกระดับขึ้นเพื่อ

ใหผูใชงานสามารถยืนไดดวยตนเอง           

ขั้นตอนที่ 3

• Continuous Function คือ การกดปุม Up/

Down เพียงคลิกเดียว อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ

จะยกระดับขึ้น/ลดระดับลง อยางตอเนื่องจนสุดพิสัยการ

เคลื่อนไหวของอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ

เงื่อนไขการใชงาน

- เมื่อกดปุมคลิกเดียว อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ

จะยกระดับขึ้นหรือลดระดับลงอยางตอเนื่อง หากผู

ใชตองการหยุดการเคล่ือนไหวที่ระยะความสูงระดับ

ใด ผูใชสามารถกดปุม up/down 1 คลิก เพื่อหยุดการ

เคลื่อนไหวที่ระดับนั้น

- หลังจากกดปุม up/down 1 คลิกเพื่อหยุดการ

เคลื่อนไหวแลว หากผูใชตองการใหอุปกรณพยุงสําหรับ

โถสุขภัณฑเคลื่อนที่ตอไป ผูใชสามารถกดปุม up อีก 1 

คลิกเพื่อยกระดับอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑขึ้นจาก

ระดับเดิมหรือกดปุม down อีก 1 คลิกเพื่อลดระดับ

อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑลงจากระดับเดิม

• Instant Function คือ การกดปุม up/down โดย

กดปุมคางไว อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑจะยกระดับ

ขึ้น/ลดระดับลงตามระยะเวลาการกดปุม

หมายเหตุ : self-maintenance function คือ การ auto-reset 

ตําแหนงอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑใหอยูในตําแหนงต่ําสุด

ทุกครั้งเมื่อจายไฟและระหวางการใชงาน ทํางานโดยเมื่อ

อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑลดระดับลงจนถึงระดับ 

self-maintenance (10 CM)  อุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ

จะลดระดับลงอยางตอเนื่องอัตโนมัติจนถึงระดับต่ําสุดแมผูใช

งานจะกดปุม up หรือ down เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวก็ตาม 

โดยฟงกชันนี้จะมีอยูทั้งในรูปแบบการทํางาน Continuous 

function และ Instant function

     : เมื่ิอเร่ิมเปดเคร่ืองหรือเปดเบรกเกอร CB หรือ กรณีไฟ

ดับขณะใชงานหากตําแหนงอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ ไม

ไดอยูในตําแหนงตํ่าสุด เคร่ืองจะทําการปรับตําแหนงใหอยูใน

ระดับต่ําสุดกอน ใหรอจนอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ อยูใน

ตําแหนงต่ําที่สุดกอนจึงเริ่มใชงาน

     : กรณีกดปุม UP และ DOWN พรอมกัน อุปกรณจะไม

ทํางานจนกวาจะปลอยปุมใดปุมหนึ่งออก

     การทํางานของอุปกรณใชปุมควบคุม 2 ชุด คือ ปุม UP  

(สีฟา) สําหรับสั่งการใชงานตัวอุปกรณยกระดับขึ้น และปุม 

DOWN (สีเหลือง) สําหรับสั่งการใชงานตัวอุปกรณลดระดับลง
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วงจรการตอใชงาน

Figure 3 Installation diagram in restroomFigure 1. Wiring Diagram PSU to PHC-01-X

Figure 2 Single line Diagram for PHC-Series
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วิธีการติดตั้งอุปกรณเขากับโถสขุภัณฑ

1. กดปุม UP เพื่อยกระดับอุปกรณพยุงสําหรับโถสุขภัณฑ ข้ึน

เล็กนอย

วิธีการติดตั้งอุปกรณ

2. นําอุปกรณ สวมเขากับโถสุขภัณฑ โดยใหรองสลอตของ 

อุปกรณ ตรงกับรูของโถสุขภัณฑ

3. นําสกรู M8x80 รองดวยแหวนอีแปะ 1 ตัว ใสเขาไปในรูของ

อุปกรณและโถสุขภัณฑ

4. นําน็อตตัวเมีย M8 รองดวยแหวนอีแปะ 1 ตัว ใสเขากับสกรู 

M8x80 แลวใชประแจเบอร 13 ขันใหแนน


