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รปูภาพ 

  

ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์เคลื่อนที ่ อุปกรณ์เคลื่อนที ่

หมายเลขรุ่น 102532 102878 

แรงดนัไฟฟ้า 230 โวลต์, 50/60 เฮริตซ์ 230 โวลต์, 50/60 เฮริตซ์ 

ก าลงัไฟฟ้า 280 วตัต์ 280 วตัต์ 

ขนาด (ยาว x กวา้ง 
x สงู) 

500 x 500 x 1900 มม. 500 x 500 x 1900 มม. 

การผลิตโอโซน (185 
นาโนเมตร) 

ไม่ใช่ 5400 มก./ชม. 

ก าลงั UV-C (254 นา
โนเมตร) 

72 วตัต ์ 72 วตัต ์

ประสิทธิภาพทาง
อากาศ 

ไม่มีพดัลมติดตั้ง ไม่มีพดัลมติดตั้ง 

ระดบัการป้องกนั IP 20 IP 20 

ตวัตัง้เวลา นานถึง 99 ชัว่โมง 59 นาที 
โอโซน: สูงถึง 99 นาที 59 วินาที 
UV-C: สูงถึง 99 นาที 59 วินาที 

ปริมาณ แทบไม่มีเสียง แทบไม่มีเสียง 

ระยะเวลาการใชง้าน 
การตั้งค่าเร่ิมตน้: 
UV-C . 60 นาที 
ควรปรับให้เขา้กบัขนาดห้อง 

การตั้งค่าเร่ิมตน้: 
30 นาทีโอโซน / 30 นาที UV-C, 
ควรปรับให้เขา้กบัขนาดห้อง 

มีคนอยูใ่นห้อง ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

การฆ่าเช้ือพ้ืนผิว ใช่ ใช่ 

การฆ่าเช้ือในอากาศ ใช่ ใชส ่

การก าจดักลิน่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

น ้าหนัก 18 กก. 18 กก. 

ช่วงอุณหภูมิท่ีแนะน า 18 ถงึ 30 °C 18 ถงึ 30 °C 

วสัดุทีใ่ช ้ อลูมิเนียมอโนไดซ์ อลูมิเนียมอโนไดซ์ 

ส ี สดี า สดี า 

การรับประกนั (ไม่
เก่ียวกบัท่อ) 

12 เดอืน 12 เดอืน 

การตดิตัง้ ปลัก๊ไฟ ปลัก๊ไฟ 

การประกอบ อุปกรณ์เคลื่อนที ่ อุปกรณ์เคลื่อนที ่
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เคร่ืองตรวจจบัความ
เคลื่อนไหว 

ใช่ ใช่ 

รปูภาพ 

  
อายุการใชง้านของ
หลอดไฟ 

8,000 ชม. 8,000 ชม. 

ความยาวสายเคเบิล 10 ม. 10 ม. 

จ านวนหลอดไฟ 8 x 30 วตัต์ 8 x 30 วตัต์ 

หลอดไฟส ารอง UV-
C 

30W-894 T8  
รหสัหมายเลข 101034 

30W-894 T8  
รหสัหมายเลข 101034 

โอโซนหลอดไฟ
ทดแทน 

/  
30W-894ozon T8 
รหสัหมายเลข 102706 

รายการของอุปกรณ์ท่ี
ส่งมอบ 

▪ โครงสร้างอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์คุณภาพสูงพร้อม
ลอ้ลอ็กท่ีว่ิงไดร้าบเรียบ ระบบควบคุมและตรวจจบั
ความเคลื่อนไหว 

▪ 8 x UV-C หลอด 
▪ ป้ายเตือนโอโซน / UV-C 
▪ คู่มือการใชง้าน 
▪ ถุงมือ 
▪ แว่นตานิรภยั 

▪ โครงสร้างอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์คุณภาพสูงพร้อม
ลอ้ลอ็กท่ีว่ิงไดร้าบเรียบ ระบบควบคุมและตรวจจบั
ความเคลื่อนไหว 

▪ 4 x UV-C หลอด 
▪ 4 x ท่อโอโซน 
▪ ป้ายเตือนโอโซน / UV-C 
▪ คู่มือการใชง้าน 
▪ ถุงมือ 
▪ แว่นตานิรภยั 

บรษิทัผูผ้ลติ 
Dinies Technologies GmbH - จดัจ าหน่ายในประเทศ
ไทยโดย exYne Asia Technology Co., Ltd 
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