
รูปสนิคา้ ช่ือรุน่ คาํอธิบาย
ระยะรัว้ท่ีแนะนาํ (กม.)

รหสัสนิคา้ ราคา
ไมมี่ไฟรั่ว โดนหญา้

EL101

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้

ย่ีหอ้ XSTOP 

แบบเสยีบปลั๊กไฟบา้น

ขนาดเครื่อง 1 จลู

< 10 กม. < 3 กม. SCEEEL101 1,350

M120

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้ย่ีหอ้ 

Gallagher

แบบเสยีบปลั๊กไฟบา้น

ขนาดเครื่อง 1.2 จลู

< 8 กม. < 1.2 กม. EEG33333 7,200

MBS200

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้

ใชไ้ด ้3 ระบบ

ไฟบา้น / แบตเตอร์�ร ี/ 

โซลา่เซลล�

ย่ีหอ้ Gallagher

ขนาดเครื่อง 2 จลู

< 20 กม. < 5 กม. EEG38931 13,500

MBS400

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้

ใชไ้ด ้3 ระบบ

ไฟบา้น / แบตเตอร์�ร ี/ 

โซลา่เซลล�

ย่ีหอ้ Gallagher

ขนาดเครื่อง 4 จลู

< 30 กม. < 7 กม. EEG39030 13,900

MBS800

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้

ใชไ้ด ้3 ระบบ

ไฟบา้น / แบตเตอร์�ร ี/ 

โซลา่เซลล�

ย่ีหอ้ Gallagher

ขนาดเครื่อง 8 จลู

< 40 กม. < 10 กม. EEG39031 17,600

เคร ื่องควบคุมร ั้วไฟฟ้า แบบเสียบปลั๊กไฟบา้นและแบบหลายระบบ



รูปสนิคา้ ช่ือรุน่ คาํอธิบาย
ระยะรัว้ท่ีแนะนาํ

รหสัสนิคา้ ราคา
ไมมี่ไฟรั่ว โดนหญา้

XS4

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้ 

พลงังานแสงอาทิตย� 

XSTOP

ขนาดเครื่อง 0.04 จลู

< 500เมตร ไมแ่นะนาํ SCEES0040 2,200

S6

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้ 

พลงังานแสงอาทิตย� 

ย่ีหอ้ Gallagher

ขนาดเครื่อง 0.06จลู

< 700เมตร ไมแ่นะนาํ EEG34900 6,900

S12

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้ 

พลงังานแสงอาทิตย� 

ย่ีหอ้ Gallagher

ขนาดเครื่อง 0.12 จลู

< 1 กม. < 0.2 กม. EEG34910 8,900

S20

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้ 

พลงังานแสงอาทิตย� 

ย่ีหอ้ Gallagher

ขนาดเครื่อง 0.2 จลู

< 3 กม. < 0.7 กม. EEG34132 9,900

S40

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้ 

พลงังานแสงอาทิตย� 

ย่ีหอ้ Gallagher

ขนาดเครื่อง 0.4 จลู

< 5 กม. < 1.5 กม. EEG34530 13,900

S100

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้ 

พลงังานแสงอาทิตย�

 ย่ีหอ้ Gallagher

ขนาดเครื่อง 1 จลู

 < 10 กม. < 3 กม. EEG34630 21,000

S400

เครื่องควบคมุรัว้ไฟฟา้ 

พลงังานแสงอาทิตย�

ย่ีหอ้ Gallagher

ขนาดเครื่อง 4 จลู

< 30 กม. < 7 กม. EEG36130 39,900

เคร ื่องควบคุมร ั้วไฟฟ้า โซล่าเซลล � + แบตเตอร �ร ี่ในตวั 



รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบายสนิคา้ รหสัสนิคา้ ราคา / มว้น

ลวดรัว้ไฟฟา้สฟีา้

ย่ีหอ้ Warratah 

เคลอืบอลู์ซิง้ค� คลาส 40

มว้นละ 50 กก.

ลวดสปรงิไมผ่สมเหลก็รไีซเคิล

เคลอืบอลซูิง้ค� คลาส 40

และพอลเิมอร�สฟีา้ นาํไฟฟา้ 120%

แข็งแรงมากและทนสนิมกวา่ 12 เทา่

FWHB250

/1500/50

12,000 / 1,500ม.

ขนาด 2.5มม.

FWHB157

/3500/50

13,000 / 3,500ม.

ขนาด 1.57มม.

ลวดรัว้ไฟฟา้

เคลอืบกลัวาไนซ� คลาส 3

ขนาด 2.5มม.

ลวดคาร�บอนสงู

รบัแรงปะทะไดด้ี ไมห่ยอ่นงา่ย

เคลอืบกลัป� วาไนซ� คลาส 3 

ทนสนิมกวา่ลวดทั่วไป 6เทา่ตวั

FWHG250
2,800 / 650ม.

มว้นละ 25กก.

สายรัว้ไฟฟา้หุม้ฉนวน

ย่ีหอ้ Gallagher

 อยา่งแข็ง

ลวดนาํไฟฟา้ หุม้ดว้ยฉนวนความตา้นทานไฟฟา้

สงู 2 ขัน้ เหมาะสาํหรบัใชต้อ่เช่ือมจากเครื่องรัว้

ไฟฟา้ไปยงัรัว้ไฟฟา้ และใชล้อดใตป้ระตรูัว้

(แนะนาํใหส้วมในทอ่ PE ในกรณีฝังใตด้ิน)

ECG62702 3,000 / 50ม.

ECG62703 5,900 / 100ม.

สายรัว้ไฟฟา้หุม้ฉนวน

ย่ีหอ้ Gallagher

 อยา่งออ่น

ลวดนาํไฟฟา้ หุม้ดว้ยฉนวนความตา้นทานไฟฟา้

สงู 2 ขัน้

ดดังอไดง้า่ย เหมาะสาํหรบัใชต้อ่เช่ือมจากเครื่อง

รัว้ไฟฟา้มายงัรัว้ไฟฟา้ 

ECG62712 3,900 / 50ม.

เชือกรัว้ไฟฟา้ 2 มม.

ย่ีหอ้ Gallagher

เชือกทน UV สานกบัลวดสแตนเลส 6 เสน้ 

เหมาะสาํหรบัระยะรัว้ < 200 ม.
ECG62004

890 / 200ม.

ขนาด 2มม.

เชือกรัว้ไฟฟา้

เทอร์�โบ 2.5มม.

ย่ีหอ้ Gallagher

เชือกเหนียวพิเศษ ทน UV สานกบัลวดสแตนเลส 

6 เสน้และทองแดง 3 เสน้ นาํไฟฟา้ไดด้ี 

46 เทา่ของเชือกรัว้ไฟฟา้ 2 มม. เหมาะสาํหรบั

ระยะรัว้ < 3 กม.)

ECG62056
3,500 / 400ม.

ขนาด 2.5มม.

เชือกรัว้ไฟฟา้

เทอร์�โบ 5 มม.

ย่ีหอ้ Gallagher

เชือกเหนียวพิเศษ ทน UV สานกบัลวดสแตนเลส 

6 เสน้และทองแดง 3 เสน้ นาํไฟฟา้ไดด้ี 19 เทา่

ของเชือกรัว้ไฟฟา้ 2 มม. ขนาดใหญ่ 5 มม. จงึ

เห็นไดช้ดัเจนและปลอดภยัมาก

เหมาะสาํหรบัระยะรัว้ < 3 กม.

ECG62254
4,800 / 200ม.

ขนาด 5มม.

ลวดและเชือกนาํไฟฟ้า



รูป ช่ือสนิคา้ คาํอธิบายสนิคา้ ความสงูเสา / รัว้ รหสัสนิคา้ ราคา

เสารัว้ไฟฟา้

Gallagher 

ผลิตจากไฟเบอร�กลาสหุม้พลาสติกคณุภาพสงู ทน UV 

สปรงิตวัไดด้ี ทนตอ่แรงปะทะสงู

ตวัเสาเป็นฉนวนในตวั

 จงึหมดหว่งเรือ่งไฟรั่วได ้100%

แผ่นลอนคล่ืนยดึใตด้ินอย่างแน่นหนา

ติดตัง้ง่ายโดยการตอก ไมต่อ้งขดุหลมุ เทปนู

เสายาว 145

สาํหรบั รัว้สงู 95 ซม.
EPG74203 440

เสายาว 164

สาํหรบัรัว้สงู 114 ซม.
EPG74213 540

เสายาว 210

สาํหรบัรัว้สงู 150 ซม.
EPG74223 570

เสา T POST

เสาเหลก็รูปตวั T สีทโูทน

แข็งแรงทนทาน 

ไมแ่ตกหกัง่ายเหมือนเสาปนู

มีแผ่นยดึดินใตด้ินปอ้งกนัการเอนลม้

ใชร้ว่มกบัฉนวนเสา T Post 

ติดตัง้ง่ายโดยการตอก  ไมต่อ้งขดุหลมุ เทปนู

เสายาว 155 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 90 ซม.
FPTP155

290

180

เสายาว 190 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 120 ซม.
FPTP190

360

230

เสายาว 230 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 155 ซม.
FPTP230

420

270

เสายาว 270 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 190 ซม.
FPTP270

480

320

เสา PP 

FENCE

ผลิตจากเหลก็กลา้คาร�บอนสงู เคลือบ ZAM 

ทนสนิม 10 เทา่ของแป็์บนํา้

เสารูปตวั W โอบดินไดด้ ีไมเ่อนลม้ง่าย

แข็งแรงทนทาน สปรงิตวัไดด้ ี

ไมแ่ตกหกัเหมือนเสาปนู

ใชร้ว่มกบัฉนวนเสา PP FENCE

ติดตัง้ง่ายโดยการตอก  ไมต่อ้งขดุหลมุ เทปนู

เสายาว 155 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 90 ซม.
FPPP155 420

เสายาว 190 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 120 ซม.
FPPP190 480

เสายาว 230 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 150 ซม.
FPPP230 550

เสายาว 270 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 190 ซม.
FPPP270 650

เสาไมก้ลม 

ขนาด 14-16 

ซม.

เสาไมส้นอบแหง้และอดันํา้ยา CCA

ระดบั H5 นาํเขา้จากประเทศนิวซีแลนด� 

ไรป้ลวกและไมผ่พุงัแมจ้ะฝังอยู่ใตด้ิน

เหมาะสาํหรบัใชเ้ป็นเสารบัแรงท่ีปลายสดุหรอืจดุมมุของ

รัว้ หรอืเป็นเสารบัประตู

(แนะนาํใหใ้ชแ้ผ่นไมห้นา 5 ซม. ยาว > 1 เมตร วางพาด

ใตด้ินเพ่ือช่วยรบัแรงดงึของรัว้ ปอ้งกนัเสาเอนถอน)

เสายาว 180 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 90 ซม.
FPWEH518

1,300

910

เสายาว 210 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 120 ซม.
FPWEH521

1,500

1,050

เสายาว 240 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 150 ซม.
FPWEH524

หมดชั่วคราว

1,800

1,260

เสายาว  270 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 190 ซม.
FPWEH527

2,000

1,400

เสายาว  300 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 190 ซม.
FPWEH530

2,300

1,610

เสาไมเ้หลี่ยม 

ขนาด 10x10 

ซม.

เสาไมส้นอบแหง้และอดันํา้ยา CCA

ระดบั H5 นาํเขา้จากประเทศนิวซีแลนด� 

ไรป้ลวกและไมผ่พุงัแมจ้ะฝังอยู่ใตด้ิน

เหมาะสาํหรบัใชเ้ป็นเสารบัแรงท่ีปลายสดุหรอืจดุมมุของ

รัว้ไฟฟา้

(แนะนาํใหใ้ชแ้ผ่นไมห้นา 5 ซม. ยาว > 1 เมตร วางพาด

ใตด้ินเพ่ือช่วยรบัแรงดงึของรัว้ ปอ้งกนัเสาเอนถอน)

เสายาว 150 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 90 ซม.
FPWS101015 450

เสายาว 180 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 120 ซม.
FPWS101018

หมดชั่วคราว

670

เสายาว  240 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 150 ซม.
FPWS101024

หมดชั่วคราว

860

เสายาว 270 ซม.

สาํหรบัรัว้สงู 190 ซม.
FPWS101027

หมดชั่วคราว

1,200

เสาร ั้วไฟฟ้า แบบตดิตัง้ถาวร



รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบาย รหสัสนิคา้ ราคา

เสารัว้ไฟฟา้

แบบวงแหวน

ย่ีหอ้ Gallagher

ผลติจากเหลก็สปรงิ แข็งแรงทนทานมาก 

ดา้นบนเป็นฉนวนสาํหรบัรอ้ยเชือกรัว้ไฟฟา้

และจบัถอนเสาไดง้า่ย

ติดตัง้งา่ยดว้ยการเหยียบและเคลื่อนยา้ยท่ี

ไดอ้ยา่งงา่ย 

EPG72313 230

เสาไฟเบอร�กลาส

1 x150 ซม.

ไฟเบอร�กลาสทน UV 

เป็นฉนวนในตวั ใชร้ว่มกบัคลปิเพ่ือปรบั

ตาํแหนง่ของเสน้ลวด

ติดตัง้งา่ยดว้ยการตอก

EPHPS10150 120

เสาไฟเบอร�กลาส

2.2 x 270 ซม.

ไฟเบอร�กลาสทน UV ขนาดใหญ่

เป็นฉนวนในตวั ใชร้ว่มกบัคลปิเพ่ือลอ็ค

ลวดไมใ่หห้ลดุ เหมาะสาํหรบัการกัน้สตัว�

ขนาดใหญ่ เชน่ รัว้ชา้ง

EPHPS22270 490

รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบายสนิคา้ รหสัสนิคา้ ราคา

แทง่สายดินรูปตวั W

แทง่เหลก็รูปตวั W หนา 2 มม. 

ยาว 190 ซม. พืน้ท่ีผิวสมัผสัดินมาก

เคลอืบ ZAM ปอ้งกนัสนิมไดด้ีกวา่

กลัวาไนซ�หรอืสงักะสกีวา่ 10 เทา่ตวั

FPPP190 480

เคลมลอ็คแทง่สายดิน

ย่ีหอ้ Gallagher

ชว่ยยดึลอ็คแทง่สายดินและลวดนาํ

ไฟฟา้ไดอ้ยา่งแนน่หนาเป็นท่ีสดุ ทาํให้

การเช่ือมตอ่ของไฟฟา้เป็นไปไดอ้ยา่ง

สมบรูณ�แบบและถาวร

 ECG87601 280

แทง่สายดินแบบเคลื่อนยา้ยได้

แทง่สายดินสาํหรบังานติดตัง้รัว้ไฟฟา้

ชั่วคราว นํา้หนกัเบา ติดตัง้และรือ้ถอน

เพ่ือนาํมาใชซ้ ํา้ได้

 ECT00001 95

เสาร ั้วไฟฟ้า แบบตดิตัง้ถาวรและเคลื่อนย้ายได้

แทง่สายดนิและแคลมล็อค



รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบาย รหสัสนิคา้ ราคา

คลปิเสา Gallagher

คลปิเสาคณุภาพสงู ทน UV ใชร้ว่มกบัเสา 

Gallagher ลอ็คไดอ้ยา่งแนน่หนาดว้ยแรงยดึ

สงูถงึ 160 กก.

EIG74430 15

คลปิเสาไฟเบอร�กลาส

10 มม.

ลวดเหลก็กลา้ ทนสนิม

ใชร้ว่มกบัเสาไฟเบอร�กลาส

ขนาด 10 มม. สามารถปรบัระดบัสงูตํ่า ขึน้

ลงไดอ้ยา่งอิสระ

EIHWC001 8

คลปิเสาไฟเบอร�กลาส

22 มม.

ลวดสปรงิทนสนิม

ใชร้ว่มกบัเสาไฟเบอร�กลาส

ขนาด 22 มม. ดว้ยการตอกผา่นรูและถ่าง

ออกเพ่ือยดึ

EIG704004 8

ฉนวนชดุปอ้งกนัเสารบัแรง

(รัว้ชา้ง)

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV

ใชร้ว่มกบัแทง่ไฟฟา้ปอ้งกนัชดุเสารบัแรง

สาํหรบัรัว้ปอ้งกนัชา้ง

FSETEI0001 65

ฉนวนเสา T POST

ย่ีหอ้ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 

ใชร้ว่มกบัเสา T POST
EIG681034 30

ฉนวนเสา PP FENCE

ย่ีหอ้ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 

ใชร้ว่มกบัเสา PP FENCE
SG27706 30

ฉนวนเสา Y POST

ย่ีหอ้ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 

ใชร้ว่มกบัเสา Y POST
EIG68607 25

ฉนวนเสาไม ้ ปนู เหลก็

ย่ีหอ้ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 

ใชร้ว่มกบัเสาไม ้/ ปนู / เหลก็ โดยการตอก

คลปิเสาไมห้รอืยิงสกรู

EIG67304 25

ฉนวนเสาไม้

แบบเกลยีวขนั

ย่ีหอ้ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 

และเกลยีวเหลก็ทนสนิม

สาํหรบัขนัติดตัง้บนเสาไม้

EIG66604 30

ฉนวนเสรมิเสาวงแหวน
ฉนวนคณุภาพสงู ติดตัง้งา่ย เพียงลอ็คเขา้กบั

เสารัว้ไฟฟา้วงแหวนและใชง้านไดท้นัที
EIRFIN00065 25

คลปิเสาไม ้ยาว 1 นิว้

คลปิเสาทาํจากเหลก็ สาํหรบัติดตัง้กบั

เสาไม ้ลอ็คเสน้ลวดไวก้บัเสาไมอ้ยา่งแนน่

หนา เหมาะสาํหรบังานติดตัง้รัว้ไฟฟา้ถาวร

FESLST002 5

ฉนวนร ั้วไฟฟ้าและคลิปเสา



รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบาย รหสัสนิคา้ ราคา

ตวัดงึรัว้ไฟฟา้ถาวร

3 in 1

ย่ีหอ้ Gallagher

ติดตัง้ท่ีปลายสดุของรัว้ สาํหรบัดงึลวด

ใหต้งึ / เป็นฉนวน / และเป็นตวัเช่ือม

ไฟฟา้

(แนะนาํระยะดงึไมเ่กิน 500 เมตร)

EIG74313 290

ตวัดงึลวดถาวร

พีพีเฟน้ซ�

ใชส้าํหรบัขนัดงึลวดใหต้งึ

(แนะนาํระยะดงึไมเ่กิน 500 เมตร)
ETRFST00200 210

ตวัดงึลวดถาวร

แรด2นอ

ใชส้าํหรบัขนัดงึลวดใหต้งึ

(แนะนาํระยะดงึไมเ่กิน 200 เมตร)
ETHLJQ003 130

ฉนวนรบัแรงดงึ

(ฉนวนมะเฟือง)

ย่ีหอ้ Gallagher

ติดตัง้ท่ีปลายสดุของรัว้สาํหรบัเป็น

ฉนวนไฟฟา้ ตา้นทานไฟฟา้สงู ทน UV

แข็งแรงและรบัแรงดงึไดด้ี

EIG74514 65

สปรงิรบัแรง 

ควบคมุความตงึลวด

สปรงิทนสนิม รบัแรงดงึไดส้งู

ชว่ยควบคมุความตงึของรัว้และ

ลดแรงปะทะจากสตัว�ใหญ่ 

เชน่ รัว้ชา้ง เป็นตน้

EZHSPW002-2 250

รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบาย รหสัสนิคา้ ราคา

ฉนวนแขนย่ืน

เสา T POST

ย่ีหอ้ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 

ใชร้ว่มกบัเสา T POST

ย่ืนออกมา 12.5 ซม.

EIG650034 35

ฉนวนแขนย่ืน (แขนเหลก็)

เสาไม้

ย่ีหอ้ Gallagher

แขนเหลก็ + ฉนวน

ใชร้ว่มกบัเสาไม้

ย่ืนออกมา 26 ซม. 

EISG211 
หมดชั่งคราว

195

ฉนวนแขนย่ืน (แขนเหลก็)

เสา Y Post

ย่ีหอ้ Gallagher

แขนเหลก็ + ฉนวน

ใชร้ว่มกบัเสา Y POST

ย่ืนออกมา 26 ซม. 

EISG201 195

ฉนวนร ั้วไฟฟ้าแบบแขนยืน่

อ ุปกรณ�ดงึและร ับแรงดงึลวดร ั้วไฟฟ้า



รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบายสนิคา้ รหสัสนิคา้ ราคา

ตวัเช่ือม ยดึลวด L SHAPE

ย่ีหอ้ Gallagher

ผลติจากเหลก็ทนสนิม 

ใชล้อ็คเช่ือมลวดรัว้ไฟฟา้ 

หลายเสน้ ไดอ้ยา่งแนน่หนา

EJG60304 25

ตวัตอ่ลวด Gripple

ตอ่ลวดไดอ้ยา่งง่ายดาย

แข็งแรง คงทน

โดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมือใดๆ
FESLST003

หมดชั่วคราว

65

ตวัตอ่ลวด Crimp

ลวด 2.5 มม.

ตอ่ลวดไดอ้ยา่งง่ายดาย

แข็งแรง คงทน

โดยใชร้ว่มกบัคีมหนีบ

ตวัตอ่ลวด Crimp

FZWNR005 5

รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบายสนิคา้ รหสัสนิคา้ ราคา

แกนหมนุเก็บเชือกรัว้ไฟฟา้

ขนาดเลก็

ย่ีหอ้ Gallagher

ใชส้าํหรบัหมนุเกบ็และเคลื่อนยา้ยเชอืก

รัว้ไฟฟา้ขนาด 2.5 มม. ได ้200 ม. หรอื 

เชือกรัว้ไฟฟา้ ขนาด 5 มม. ได ้100 ม.

EZG63030 780

แกนหมนุเก็บเชือกรัว้ไฟฟา้ 

ขนาดใหญ่

ย่ีหอ้ Gallagher

ใชส้าํหรบัหมนุเกบ็และเคลื่อนยา้ยเชอืก

รัว้ไฟฟา้ขนาด 2.5 มม. ได ้500 ม. หรอื 

เชือกรัว้ไฟฟา้ ขนาด 5 มม. ได ้250 ม.

EZG61600 1,900

มือจบัเชือกรัว้ไฟฟา้

ย่ีหอ้ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV จบัถือไดง้า่ย 

ใชใ้นการเก่ียวเชือกรัว้ไฟฟา้ไวก้บัรัว้

ไฟฟา้ถาวรหรอืรัว้อ่ืนๆ

EIG60630 85

อุปกรณ�เช ื่อมตอ่ร ั้วไฟฟ้า

แกนหมุนเกบ็เช ือกร ั้วไฟฟ้า + แขนจับ



รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบาย รหสัสนิคา้ ราคา

ชดุประตรูัว้ไฟฟา้สปรงิ

(3 ม. – 5 ม.)

ย่ีหอ้ Gallagher

ชดุประตสูปรงิสาํเรจ็รูป ติดตัง้

ง่าย เหมาะสาํหรบัประตกูวา้ง

3 - 5 เมตร ออกแบบใหส้ปรงิไม่

สมัผสัพืน้ มือจบัประตผูลติจาก

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV ใช้

งานไดอ้ยา่งปลอดภยั

EGG64000 880

ชดุประตรูัว้ไฟฟา้สปรงิ

สขีาว

(3 ม. – 5 ม.)

ย่ีหอ้ Gallagher

ชดุประตสูปรงิสาํเรจ็รูป สขีาวทาํ

ใหม้องเห็นไดช้ดัเจน จงึเหมาะ

กบัสตัว�ท่ีตอ้งการความปลอดภยั

สงู เชน่ มา้ หรอื ท่ีมีรถขบัผา่น 

ติดตัง้ง่าย เหมาะสาํหรบัประตู

กวา้ง 3 - 5 เมตร ออกแบบให้

สปรงิไมส่มัผสัพืน้ มือจบัประตู

ผลติจากฉนวนคณุภาพสงู ทน 

UV ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั

EGG64010 980

มือจบัประตรูัว้ไฟฟา้

ย่ีหอ้ Gallagher

มือจบัประตผูลติจากฉนวน

คณุภาพสงู ทน UV ใชง้านได้

อยา่งปลอดภยั มีความน่ิม จบัได้

ง่ายและสบายมือ

EGG69703 190

ตะขอเก่ียวมือจบัประตรูัว้

ไฟฟา้ 3 ทิศทาง

ย่ีหอ้ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 

เหลก็ทนสนิม ลบมมุเพ่ือความ

ปลอดภยัของสตัว� สามารถเช่ือม

ไฟฟา้และเก่ียวมือจบัประตู

สงูสดุได ้3 ทิศทาง

EIG64902 180

ประตรู ั้วไฟฟ้า



รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบายสนิคา้ รหสัสนิคา้ ราคา

ตวัเบนฟา้ผา่

ย่ีหอ้ Gallagher

ใชเ้พ่ือลดความเสยีหายของเครื่องควบคมุรัว้

ไฟฟา้จากการเกิดฟา้ผา่ในบรเิวณใกลเ้คียง โดย

การผลกัไฟฟา้ท่ีเกินลงดินแทนการว่ิงเขา้สู่

ตวัเครื่อง

EZG64800 1,200

คดัเอา้ต�

ย่ีหอ้ Gallagher

ใชห้ยดุและปลอ่ยกระแสไฟ

ชว่ยในการแบง่โซนเพ่ือจดัการท่ีสะดวกย่ิงขึน้
EJG60760 680

ปา้ยเตือนรัว้ไฟฟา้

อลมิูเนียม

เหมาะสาํหรบัพืน้ท่ีชมุชน

ติดกบัรัว้กนัขโมยหรอืรัว้ลอ้มสตัว� ปา้ยอลมิูเนียม

นาํไฟฟา้ไดด้ีจงึเหมาะสาํหรบัรัว้ลงิและรัว้ชา้ง ท่ี

สตัว�อาจจะสมัผสัและทดสอบไฟฟา้ท่ีปา้ยดว้ย

EZI00010
หมดชั่วคราว

55

ปา้ยรัว้ไฟฟา้

กนัขโมย

พลาสติกคณุภาพสงู

ขนาด 25 x 15 ซม.
SZTH-WSF 70

รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ คาํอธิบายสนิคา้ รหสัสนิคา้ ราคา

เครื่องมือตรวจสอบรัว้

ไฟฟา้ไฟ LED

ใชส้าํหรบัตรวจสอบรัว้ไฟฟา้

โดยวดัคา่โวลต�อยา่งครา่วๆ
ETHFTR004 390

เครื่องมือตรวจสอบและหา

จดุบกพรอ่งของรัว้ไฟฟา้

หนา้จอ LCD

ย่ีหอ้ HPS

ใชส้าํหรบัตรวจสอบรัว้ไฟฟา้

โดยวดัคา่โวลต� (สงูสดุ 10,000V) และคา่แอมป� เป็น

ตวัเลขแสดงบนหนา้จอ พรอ้มกบัลกูศรเพ่ือนาํทางไปยงั

จดุท่ีมีไฟฟา้รั่วเกิดขึน้

ETHFTR005 1,900

เครื่องตรวจสอบและหา

จดุบกพรอ่งของรัว้ไฟฟา้

หนา้จอ LCD

ย่ีหอ้ Gallagher

ใชส้าํหรบัตรวจสอบรัว้ไฟฟา้

โดยวดัคา่โวลต� (สงูสดุ 15,000V) และคา่แอมป� เป็น

ตวัเลขแสดงบนหนา้จอ พรอ้มกบัลกูศรเพ่ือนาํทางไปยงั

จดุท่ีมีไฟฟา้รั่วเกิดขึน้

ETG50905 6,900

ระบบปอ้งกนัขโมย

ย่ีหอ้ Gallagher

สญัญานแจง้เตือนเม่ือรัว้ไฟฟา้เกิดไฟรั่วหรอืลวดถกูตดั

โดยใชร้ว่มกบัลาํโพงไซเรนและไฟหมนุ
ETG57900 16,900

อุปกรณ�เสร ิมร ั้วไฟฟ้า

เคร ื่องมือตรวจสอบรั้วไฟฟ้า

















รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ รหสัสนิคา้ ราคา

เครือ่งมือพนัลวด

พีพีเฟน้ซ�
FTRFTW0020 180

คีมตดัลวด

พีพีเฟน้ซ�
FTHSF12.5 150

เครือ่งมือตอ่ลวด

CRIMP TOOL
FTHWD-FT008A 960

ฝาครอบตอกเสา

T POST
FTPCTP 350

ฝาครอบตอกเสา

PPFENCE
FTPCPP 420

ฝาครอบตอก

เสาหลกั 2.5”
FTPC25 550

เครือ่งมือตอกเสา FTS0001 1,300

เครือ่งมือตอกเสา

ย่ีหอ้ Gallagher
ETG52501 1,800

   เคร ื่องมือตดิตัง้ร ั้ว (1)



รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ รหสัสนิคา้ ราคา

เหลก็ประกบั

ย่ีหอ้ Strainrite
FTRFNB0034

หมดชั่วคราว

8,500

เหลก็ประกบั FT872032 1,800

เครือ่งมือดงึรัว้ตาขา่ย

ย่ีหอ้ Strainrite
FTBY00030 7,900

เครือ่งมือดงึลวด

ย่ีหอ้ Strainrite
FTCS00040 6,600

เครือ่งมือดงึลวด

(แบบประหยดั)
FTHWD-FT0041 1,700

เครือ่งมือดงึรัว้ตาขา่ย

6 เมตร
FTHWD-FT0042 2,600

   เคร ื่องมือตดิตัง้ร ั้ว (2)



รูปสนิคา้ ช่ือสนิคา้ รหสัสนิคา้ ราคา

เครือ่งมือดงึลวดเดี่ยว

(แบบเลบ็เหย่ียว)
FTHWD-FT0012 690

เครือ่งมือขนัตวัดงึลวดถาวร

ย่ีหอ้ Strainrite
ETG69530 990

แกนหมนุ

มว้นลวด (เลก็)
FTHWD-FT072 1,600

เครือ่งมือดงึตอ่รัว้

ย่ีหอ้ GRIPPLE
FTCGRPM 7,500

   เคร ื่องมือตดิตัง้ร ั้ว (3)


