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GSC SERIES Self-Closing Sliding Door System
What is a Self-Closing Sliding Door system?

 A Self-closing sliding door system is a new generation sliding closer 
that will automatically close the door panel gently and smoothly
once the door is release from an opened position.

 ระบบประตบูานเลือ่นปิดเองในตวั เป็นประตบูานเลือ่นรุน่ใหมท่ีส่ามารถปิดไดเ้อง
หลงัจากทีเ่ปิดแลว้ไดอ้ยา่งนุม่นวลและราบรืน่

 It requires no electrical power to operate and thus helps to 
conserves energy and reduces global warming.

 ไมใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าในการท างาน ดงัน ัน้จงึชว่ยในการอนุรกัษพ์ลงังานและชว่ย

ลดภาวะโลกรอ้นอกีดว้ย
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What is a Self-Closing Sliding Door system?
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What is a Self-Clo ลกัษณะเดน่ของสนิคา้sing Sliding Door system?Product features

Easy to Install  งา่ยตอ่การตดิต ัง้
● The only modifications made are to mark and drill mounting holes for the rail. All Parts 

can be installed on the rail with JUST one screwdriver.

● วธิกีารตดิตัง้ใหเ้หมาะสมกับพืน้ที่ เพยีงแค่ท าเครือ่งหมายในต าแหน่งทีต่อ้งการบนราง แลว้เจาะตามต าแหน่ง

ชิน้สว่นทัง้หมดจะสามารถตดิตัง้บนรางโดยใชแ้ค่เพยีงไขควงหนึง่อัน

Reversible opening เปิดยอ้นกลบัได้
● This product can be used for both right and left handed opening. Therefore in this 

case, there is no stocking problem for the dealers or distributors. It also make 
ordering easier for projects.

● ผลติภัณฑน์ีส้ามารถเปิดไดทั้ง้ขวาและซา้ยมอื ขึน้อยู่กับการตดิตัง้ ดังนัน้ตัวแทนจ าหน่ายหรอืผูจั้ดจ าหน่ายจงึ
ไม่มปัีญหาในการจัดเก็บสต๊อกสนิคา้ไวม้ากๆ นอกจากนียั้งท าใหก้ารสัง่ซือ้สนิคา้ง่ายขึน้

Light Door opening force  ใชแ้รงในการเปิดประตนูอ้ย
● Since the door resistance is low, the door can be opened easily even by elderly 

citizens, young children, and people with disabilities. The initial door opening force at 
a door weight of 40kg is very low at just only 5.7N.

● เนือ่งจากแรงตา้นทานต ่าประตูจงึสามารถเปิดไดอ้ย่างง่ายดายแมก้ระทั่งผูส้งูอายุ,เด็กเล็กและคนพกิาร ประตู
40 กโิลกรัมแต่ใชแ้รงในการเปิดประตูต ่าเพยีงแค่ 5.7 N เท่านัน้

Hold-open function  ฟังกช์ ัน่เปิดคา้งไว้
● The door can be made to stay in fully opened position.

● ประตูสามารถเปิดคา้งไวไ้ดเ้มือ่อยู่ในต าแหน่งเปิดสดุประตู
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What is a Self-Closing Sliding Door system?Product features

Large opening width สามารถเปิดไดก้วา้งมาก
● Maximum door width can go up to 2,000mm 

● ความกวา้งของประตูสงูสดุสามารถกวา้งไดถ้งึ 2,000 mm

Can carry heavy door leaf สามารถยกบานประตทูีห่นกัได ้
● Maximum door weight can go up to 250kg 

● น ้าหนักสงูสดุของประตูสามารถหนักไดถ้งึ 250 กโิลกรัม

Adjustable speed for closing and braking force

ปรบัความเร็วส าหรบัการปิดและแรงในการหยดุได้
● The closing speed and latching force can be both adjustable by the pull spring and 

control device.

● ความเร็วในการปิดและล๊อคสามารถปรับไดโ้ดยการใชพู้ลสปรงิและชดุอุปกรณ์ควบคุม

Can be used for large variety of door types สามารถใชไ้ดก้บัประตู
หลายประเภท

● This sliding closer can be use for all type of door such as wooden, steel, aluminum or 
glass door panel. This can also be use for a bi-parting door with the available optional 
accessories SC-W.

● บานประตูสามารถใชไ้ดก้ับประตูทุกประเภท เชน่แผงประตูไม,้ประตูเหล็ก,ประตูอลูมเินยีมหรอืประตู
แกว้ นอกจากนียั้งสามารถใชก้ับประตูบานเลือ่นแบบสองบานดว้ยอุปกรณ์เสรมิ SC-W
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What is a Self-Closing Sliding Door system?

Example of Applications

Hospital โรงพยาบาล

X-ray room  หอ้ง X-ray

● Consultation room  หอ้งให ้
ค าปรกึษา

● Toilet, etc หอ้งน ้า ฯลฯ

Office  ส านกังาน

● Storages room  หอ้งเก็บรักษา

● Pantry ตูก้บัขา้ว
● Conference room, etc

หอ้งประชมุ ฯลฯ

Retail outlet รา้นคา้ปลกี

● 24hrs convenience store

รา้นสะดวกซือ้ 24 ชัว่โมง

● Hair Salon, etc รา้นท าผม

Home บา้น

● Walk-in wardrobe หอ้งแต่งตัว

● Kitchen, etc หอ้งครัว

Factory   โรงงาน

● Cleanroom  คลนีรูม

● Laboratory  หอ้งปฏบิตักิาร
● Canteen, etc  โรงอาหาร

Sliding Door Access for Disabled Person

ประตูเลือ่นส าหรับคนพกิาร
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What is a Self-Closing Sliding Door system?Product Specification

Technical specification
Door weight (inc. of 

door fitting):

Up to 250kg

Door width: 700mm – 1600mm (GSC-60/80/100)

700 – 2000mm (GSC-150/250)

Closing drive 

system:

Spiral Spring type

Controlling system: Fluid Friction type

Initial opening 

force:

5.7N – 8.0N (GSC-60/80/100)

31.4N – 36.5N (GSC-150/250)

Durability: No less than 1million open/close 

operation

Rail length: Up to 3100mm (GSC-60/80/100)

Up to 4000mm (GSC-150/250)

System dimensions: GSC-60/80/100 - 120mmH x 70mmW

GSC-150/250 - 155mmH x 75mmW 
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What is a Self-Closing Sliding Door system?Handicap Toilet Specification



BUMRUNGRAD HOSPITAL (IPD)

Project Reference



BUMRUNGRAD HOSPITAL (WOMEN’S CENTER)

Project Reference



RAMATHIBODI HOSPITAL (LABOR ROOM)

Project Reference



MANGKARAT HOSPITAL (X-RAY ROOM)

Project Reference



BANPAEW HOSPITAL (X-RAY ROOM)

Project Reference



PTT PETROL KIOSK (TOILET FOR DISABLED)

Project Reference



INDUSTRIAL CUSTOMERS

Project Reference

NIKON (ROJANA)

SONY (BANGKADI)

FABRINET



NBC (AMATA) WD (BANGPA-IN)

CBC (AMATA) MPT (WANGNOI)

Project Reference

INDUSTRIAL CUSTOMERS


