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รปูภาพ 

 
ประเภทอุปกรณ์ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศ 

หมายเลขรายการ 103953 104076 104077 

แรงดนัไฟฟ้าที่
ก าหนด 

230 โวลต์, 50/60 เฮริตซ ์ 110 โวลต์, 60 เฮริตซ ์ 24 โวลต์ DC 

ก าลงัไฟฟ้า 65 วตัต์ 65 วตัต์ 65 วตัต์ 

ขนาด (ยาว x 
กวา้ง x สงู) 

723 x 172 x 103 มม. 723 x 172 x 103 มม. 723 x 172 x 103 มม. 

การผลติโอโซน 
(185 นาโนเมตร) 

ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่

ก าลงั UV-C (254 
นาโนเมตร) 

17 วตัต์ 17 วตัต์ 17 วตัต์ 

ประสทิธภิาพทาง
อากาศ 

70 ลบ.ม./ชม. 70 ลบ.ม./ชม. 70 ลบ.ม./ชม. 

ระดบัการป้องกนั IP 20 IP 20 IP 20 

ตวัตัง้เวลา ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่

ความดงั 32 เดซเิบล 32 เดซเิบล 32 เดซเิบล 

ระยะเวลาการใช้
งาน 

การท างานอย่างต่อเน่ือง การท างานอย่างต่อเน่ือง การท างานอย่างต่อเน่ือง 

มคีนอยู่ในหอ้ง ใช่ ใช่ ใช่ 

การฆ่าเชือ้พื้นผวิ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่

การฆ่าเชือ้ใน
อากาศ 

ใช่ ใช่ ใช่ 

ก าจดักลิน่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ใช ่

น ้าหนัก 7 กก. 7 กก. 7 กก. 

ช่วงอุณหภูมิท่ี
แนะน ำ 

15 ถงึ 32 °C 15 ถงึ 32 °C 15 ถงึ 32 °C 

วสัดุทีใ่ช ้ สแตนเลสขดัเงำ สแตนเลสขดัเงำ สแตนเลสขดัเงำ 

ส ี สเีงนิ สเีงนิ สเีงนิ 

กำรรับประกนั (ไม่
เก่ียวกบัระบบท่อ) 

12 เดอืน 12 เดอืน 12 เดอืน 

กำรเช่ือมต่อ ติดตั้งถำวร ติดตั้งถำวร ติดตั้งถำวร 

กำรประกอบ 
ติดเพดำน 
ติดผนงั 

ติดเพดำน 
ติดผนงั 

ติดเพดำน 
ติดผนงั 

ขนำดห้องท่ีแนะน ำ ลิฟตข์นำด 15 ตรม. ลิฟตข์นำด 15 ตรม. ลิฟตข์นำด 15 ตรม. 
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ห้องขนำด 40 ตรม. ห้องขนำด 40 ตรม. ห้องขนำด 40 ตรม. 

อำยกุำรใชง้ำนของ
หลอด 

6,000 – 8,000 ชัว่โมง 6,000 – 8,000 ชัว่โมง 6,000 – 8,000 ชัว่โมง 

จ ำนวนโคมไฟ 2 x 20 วตัต์ 2 x 20 วตัต์ 2 x 20 วตัต์ 

เปลี่ยนหลอดไฟ 
U55-533 
รหสัหมำยเลข 100080 

U55-533 
รหสัหมำยเลข 100080 

U55-533 
รหสัหมำยเลข 100080 

ช่องระบำยอำกำศ ดำ้นขำ้ง ดำ้นขำ้ง ดำ้นขำ้ง 

ขอบเขตของกำรส่ง
มอบ 

▪ LiftNclean 
▪ หลอด UV-C 2 หลอด 
▪ ชุดติดตั้ง 
▪ คู่มือกำรใชง้ำน 

▪ LiftNclean 
▪ หลอด UV-C 2 หลอด 
▪ ชุดติดตั้ง 
▪ คู่มือกำรใชง้ำน 

▪ LiftNclean 
▪ หลอด UV-C 2 หลอด 
▪ ชุดติดตั้ง 
▪ คู่มือกำรใชง้ำน 

บริษทัผูผ้ลิต 
Dinies Technologies GmbH - จดั
จ ำหน่ำยในประเทศไทยโดย exYne 
Asia Technology Co., Ltd 

Dinies Technologies GmbH - จดั
จ ำหน่ำยในประเทศไทยโดย exYne 
Asia Technology Co., Ltd 

Dinies Technologies GmbH - จดั
จ ำหน่ำยในประเทศไทยโดย exYne 
Asia Technology Co., Ltd 

ประเทศผูผ้ลิต ผลติในประเทศเยอรมนี ผลติในประเทศเยอรมนี ผลติในประเทศเยอรมนี 


