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ประเภทอุปกรณ์ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศ 

หมายเลขรายการ 101373 101430 103956 103435 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนด 230 โวลต์, 50/60 เฮริตซ์ 230 โวลต์, 50/60 เฮริตซ์ 230 โวลต์, 50/60 เฮริตซ์ 230 โวลต์, 50/60 เฮริตซ์ 

ก าลงัไฟฟ้า 25 วตัต ์ 70 วตัต ์ 145 วตัต์ 380 วตัต์ 

ขนาด (ยาว x กวา้ง x สงู) 495 x 100 x 100 มม. 1160 x 130 x 130 มม. 1270 x 156 x 156 มม. 1250 x 220 x 220 มม. 

ความสูงรวมขาตั้ง 14 ซม. 18 ซม. / / 

การผลติโอโซน (185 นาโน
เมตร) 

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

ก าลงั UV-C (254 นาโน
เมตร) 

6 วตัต ์ 18 วตัต ์ 36 วตัต ์ 108 วตัต์ 

ประสิทธิภาพทางอากาศ 14 ลบ.ม./ชม. 70 ลบ.ม./ชม. 138 ลบ.ม./ชม. 380 ลบ.ม./ชม. 

ช่องระบายอากาศ ดา้นขา้ง ดา้นขา้ง ดา้นขา้ง ดา้นขา้ง 

ปริมาณ 27 เดซเิบล 32 เดซเิบล 45 เดซเิบล 60 เดซเิบล 

ระดบัการป้องกนั IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 

ตวัตัง้เวลา ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

ระยะเวลาการใชง้าน การท างานอย่างต่อเน่ือง การท างานอย่างต่อเน่ือง การท างานอย่างต่อเน่ือง การท างานอย่างต่อเน่ือง 

ขนาดห้องท่ีแนะน า 
แบคทีเรีย/ไวรัส 15 ตรม. 
แม่พิมพ/์สปอร์ 5 ตรม. 

แบคทีเรีย/ไวรัส 40 ตรม. 
แม่พิมพ/์สปอร์ 15 ตรม. 

แบคทีเรีย/ไวรัส 80 ตรม. 
แม่พิมพ/์สปอร์ 30 ตรม. 

แบคทีเรีย/ไวรัส 160 ตรม. 
แม่พิมพ/์สปอร์ 60 ตรม. 

มคีนอยู่ในหอ้ง ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

การฆ่าเช้ือพ้ืนผิว ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

การฆ่าเช้ือในอากาศ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

การก าจดักลิน่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

น ้าหนัก 2.0 กก. 6.6 กก. 8 กก. 13 กก. 

ช่วงอุณหภูมิท่ีแนะน า 15 ถงึ 32 °C 15 ถงึ 32 °C 15 ถงึ 32 °C 15 ถงึ 32 °C 

วสัดุทีใ่ช ้ เคลอืบผงอลูมเินียม เคลอืบผงอลูมเินียม เคลอืบผงอลูมเินียม สแตนเลสขดัเงา 

ส ี สีขาว สีขาว สีขาว สเีงนิ 

การตดิตัง้ 
ติดผนงั 
ขายึด 

ติดผนงั 
ขายึด 
ติดเพดาน (อุปกรณ์เสริม) 

ติดผนงั 
ขายึด 
ติดเพดาน (อุปกรณ์เสริม) 

ติดเพดาน 

ท่ีวางขาตั้งวสัดุ สแตนเลสขดัเงา สแตนเลสขดัเงา / / 

การเช่ือมต่อ ปลัก๊ไฟ ปลัก๊ไฟ ปลัก๊ไฟ ปลัก๊ไฟ 
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อายุการใชง้านของหลอดไฟ 6,000 – 8,000 ชม. 12,000 – 16,000 ชม.  12,000 – 16,000 ชม. 12,000 – 16,000 ชม. 

จ านวนหลอดไฟ 1 x 18 วตัต์ 1 x 58 วตัต์ 2 x 58 วตัต์ 4 x 90 วตัต์ 

เปลี่ยนหลอดไฟ 
U18-217 
รหสัหมายเลข 100076 

H58-846 
รหสัหมายเลข 102919 

H58-846 
รหสัหมายเลข 102919 

H90-846 
รหสัหมายเลข 102744 

ระยะเวลาการรับประกนั 12 เดอืน 12 เดอืน 12 เดอืน 12 เดอืน 

ขอบเขตของการส่งมอบ 

▪ เคร่ืองฟอกอากาศ 
UVG18 พร้อมสายไฟ 

▪ หลอด UV-C 
▪ ติดผนงั 
▪ ท่ีวางขาตั้ง 
▪ ชุดติดตั้ง 
▪ คู่มือผูใ้ช ้

▪ เคร่ืองฟอกอากาศ UVG80 
พร้อมสายไฟ 

▪ หลอด UV-C 
▪ ติดผนงั 
▪ ท่ีวางขาตั้ง 
▪ ชุดติดตั้ง 
▪ คู่มือผูใ้ช ้

▪ เคร่ืองฟอกอากาศ 
UVG120 พร้อมสายไฟ 

▪ หลอด UV-C 2 หลอด 
▪ ติดผนงั 
▪ ติดเพดาน 
▪ ชุดติดตั้ง 
▪ คู่มือผูใ้ช ้

▪ เคร่ืองฟอกอากาศ 
UVG360 พร้อมสายไฟ 

▪ หลอด UV-C จ านวน 4 
หลอด 

▪ คู่มือผูใ้ช ้

บริษทัผูผ้ลิต 

Dinies Technologies 
GmbH - จดัจ าหน่ายใน
ประเทศไทยโดย exYne 
Asia Technology Co., Ltd 

Dinies Technologies GmbH - 
จดัจ าหน่ายในประเทศไทยโดย 
exYne Asia Technology Co., 
Ltd 

Dinies Technologies GmbH 
- จดัจ าหน่ายในประเทศไทย
โดย exYne Asia Technology 
Co., Ltd 

Dinies Technologies GmbH 
- จดัจ าหน่ายในประเทศไทย
โดย exYne Asia Technology 
Co., Ltd 

ประเทศผูผ้ลิต ผลติในประเทศเยอรมนี ผลติในประเทศเยอรมนี ผลติในประเทศเยอรมนี ผลติในประเทศเยอรมนี 

 


