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MOR E T HAN P ROT E C T I ON
มากกวา่การป้องกัน

ดทีี�สุดในการฆ่าเชื �อไวรสัและแบคทีเรยี



UVC-MED เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ ในโปแลนด์ที� ใช้รงัสยูีวี ในการฆ่าเชื �อในอากาศและทุกพื �นผิวได้อย่างไรที้�ติ 

ผลิตภัณฑ์ของ. UVC-MED ช่วยรกัษาความปลอดภัยและปกป้องสุขภาพ  เหมาะสมเป็นอย่างยิ�งในการใช้กําจัดเห็ด 

เชื �อราและไวรสั ซึ�งรวมถึง โควดิ-19 

เรามีอุปกรณ์ที�หลากหลายสําหรบัใช้งานในสถานพยาบาล สํานักงาน รา้นคา้ (โดยเฉพาะรา้นคา้ที�มีพื �นที�ขนาดใหญ่) 

โรงยิม ธนาคาร ที�ทําการไปรษณีย์ สถานที�อุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม ตลอดจนอาคารสาธารณะ

เรานําเสนอนวตักรรมทางเทคโนโลยีขั �นสูงที�เพิ�มความสะดวกสบายในการทํางาน  

ซึ�งท่านสามารถนํามาใช้งานแทนที�ผู้ทํางานประจําหรอืงานที�เป็นอันตรายและงานที�เกี�ยวข้องกับการฆ่าเชื �อโรคในห้องได.้

อุปกรณ์ของ UVC-MED ทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในโรงแรม บรษัิท ผู้ผลิตและสถานพยาบาล 

รวมถึงโรงพยาบาลมาโซเวยีนสเปเชียลลิสต ์ และศนูย์ ให้บรกิารดา้นสุขภาพจิตอิสระประจําเขตของดอกเตอรบ์าบารา่ 

บอรซิ์ม ในเมืองราดอม.

ส่วนประกอบที� ใช้ โดย UVC-MED มีคณุภาพสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานระดบัสูง. 

อาคารผลิตและประกอบแบบครบวงจรที�พรอ้มไปดว้ยอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดและห้องปฏิบัตกิารวจิัยของเราที�รบัประกันคณุ

ภาพของผลิตภัณฑ์.

เกี�ยวกับเรา

UVC-MED ภาคภูมิ ใจที� ไดร้บัการรบัรองจากสถาบันสาธารณสุขแห่งชาต ิ- 

สถาบันสุขอนามัยแห่งชาตแิละใบรบัรองการฆ่าเชื �อทางชีวภาพและแบคทีเรยีจาก ศาสตราจารย์ วอคลอฟ ดาบรอฟสกี 

สถาบันการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เมืองวอรซ์อ. 

ถือเป็นการแสดถึงความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ UVC-MED.

UVC MED



การดดูซึมทําให้เกิดความเสียหายทางพันธุกรรมตอ่ไวรสั

ผ่านการสรา้งสารจําพวกออกซิเจนที�ออกซิไดซ์กับดา่งแล

ะทําลายสายอารเ์อ็นเอและดเีอ็นเอ

ผลกระทบของแสงยูวซีี ซึ�งมาจากผลิตภัณฑ์ของ UVC-

MED สามารถยับยั �งไวรสัชนิดซารส์ไดอ้ย่างสมบูรณ์

Source:
Inactivation of the coronavirus that induces
severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV.
Journal of Virological Methods, 01 Oct 2004,
https://europepmc.org/article/med/15350737

สอดคล้องกับหลักการทางวทิยาศาสตร์

คูม่ือทางเทคนิคเรื�อง "ความสะอาดของนํ�า สุขอนามัย 

และการจัดการของเสียสําหรบั โควดิ-19" 

ขององคก์ารอนามัยโลก (WHO) ซึ�งออกเมื�อวนัที� 19 

มีนาคม 2563 แสดงให้เห็นวา่ โควดิ-19 

มีความไวตอ่แสงยูวมีาก.
Source: 
www.who.int/publications-detail/water-sanitation-
hygiene-and-waste-management-for-covid-19

ตามรายงานขององคก์ารอนามัยโลก 

ไวรสัชนิดนี�จะเสื�อมสภาพอย่างสมบูรณ์เมื�อสัมผัสกับแสงอั

ลตราไวโอเลตชนิดซี (UV-C) ที�มีความยาว 254 

นาโนเมตร. 

เนื�องจากการใช้แสงรงัสียูวซีีเป็นวธิีการแบบไม่ตอ้งมีการสัม

ผัสที� ใช้พลังงานในการฆ่าเชื �อพื �นผิว 

จึงสามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในพื �นที�ที� ไม่เหมาะ

สมหรอืยากตอ่การทําความสะอาดดว้ยสารเคมีฆ่าเชื �อ. 

นอกจากนี�ยังมีประโยชน์สําหรบัการฆ่าเชื �ออุปกรณ์อิเล็กทร

อนิกส์ วตัถุและวสัดอุื�น ๆ ที� ไม่ควรสัมผัสกับของเหลว

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

https://europepmc.org/article/med/15350737
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19


IN HARMONY WITH SCIENCE

  แสงจะถูกดดูซับ

โดยไวรสั RNA และ DNA 

แถลงการของหัวหน้าผู้ตรวจการสุขาภิบาลวนัที� 4 มีนาคม 

2020 กล่าวไวว้า่: "ไวรสัปกคลุมดว้ยชั �นไขมันบาง ๆ 

ซึ�งถูกทําลายได้ โดยผงซักฟอก สบู่ นํ�ายาฆ่าเชื �อ รงัสียูว"ี

Source:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-
inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-
przypadku-koronawirusa/

รงัสีอัลตราไวโอเลตถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท 

(ยูวเีอ ยูวบีี และ ยูวซีี) 

สองประเภทแรกเป็นที�รูจ้ักกันในหมู่ผู้ที�มักไปเที�ยวที�ชาย

หาดและใช้ห้องอาบแดด

รงัสีอัลตราไวโอเลตชนิดที�สาม ยูวซีี 

ส่องลงมาไม่ถึงพื �นผิวโลก. 

โดยถูกดดูซับโดยชั�นบรรยากาศของโลก. 

รงัสยูีวซีีมีฤทธิ�ฆ่าเชื �อแบคทีเรยีฆ่า เชื �อรา และเชื �อไวรสั

DNA BEFORE
UV L IGHT 

DNA AFTER
UV L IGHT 

UV-C L IGHT 

UVC MED

ทําให้ ไวรสัเสียหาย

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/


โรงแรม  

โรงเรยีน  

โรงเรยีนอนุบาล  

สํานักงาน

สถานพยาบาล

การค้าและบรกิาร

อาคารสาธารณะ

บ้านปลอดภัยจากไวรสั

โรงพยาบาล

คลินิก

สํานักงานผู้เชี�ยวชาญ 
ห้องปฏิบัตกิาร

เวชศาสตรค์วามงาม

รา้นคา้ 

ภัตตาคาร 

จุดให้บรกิาร 

ยิม

สํานักงาน

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน
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อุปกรณ์สาํหรบัการฆ่าเชื �อโรคในอากาศที� ไหลเวยีน MINI TOWER 55

UVC MED

MINI TOWER 55

ระบบฆ่าเชื �ออากาศในอากาศที� ไหลเวยีน 

ผลิตภัณฑ์นี�มีความโดดเดน่อยู่ที�การออกแบบที�น่าดงึดดู มีประสิทธิภาพสูงและง่ายตอ่การใช้งาน 

โมดลูหลอดไฟยูวซีีซึ�งซ่อนอยู่หลังปลอกเหล็ก จะทําความสะอาดอากาศผ่านการไหลเวยีนของ 

ซึ�งช่วยให้ท่านทํางานใกล้ชิดกับผู้คนไดอ้ย่างปลอดภัย โดยไม่ทําให้สิ�งของและผู้คนรอบข้างเป็น 

โหมดฟอกอากาศของอุปกรณ์สามารถทํางานไดต้ลอด 24 ชั�วโมง

MINI TOWER 55 สามารถใช้ ในบ้านและพื �นที�สาธารณะได.้ เราแนะนําให้ ใช้อุปกรณ์นี� ในสํานักงาน รา้นคา้ ธนาคาร 

ที�ทําการไปรษณีย์ และในอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม. 

ที� ใดก็ตามที�มีการสัมผัสกันระหวา่งกลุ่มคนขนาดเล็กและขนาดปานกลางอยู่บ่อยครั �ง 

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน



ความสูง 1165MM |  เส้นผ่านศนูย์กลาง 300MM

M I N I  T O W E R  5 5

เกราะป้องกันรงัสียูวซีี

นํ�าหนัก 

เหล็กที�พ่นสีผง  
แก้วควอตซ์

สมัผัสกับนํ�า 

ความปลอดภัย

ไส้กรองคารบ์อน ~120 CM2

1 * 55W 

~12,7 KG

230V

ใช้เฉพาะในที�แห้ง 

ความแรง 60W

ความถี� 50HZ

40 DB

อุปกรณ์ 
MT55-S/B - BLACK
MT55-S/W - WHITE

87 M3/H  / 87 ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง

ระบบฆ่าเชื �ออากาศในอากาศที� ไหลเวยีน 

ข้อจํากัดทางเทคนิค

UVC MED มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

มิติ 

องค์ประกอบของวสัดุ

โมดูลหลอดไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

ระดับเสยีง

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

ความชื �น ความชื�นสัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%

10 ถึง 45 องศาเซลเซียสอุณหภูมิ ในการใช้งาน

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

ประสทิธิภาพ

อุปกรณ์เพิ�มเติม

สีดาํรุน่สต่ีาง ๆ สีขาว

สีดาํ

สีขาว



อุปกรณ์ฆ่าเชื�อโรคในอากาศ  TURBO WALL.

อุปกรณ์ฆ่าเชื �อโรค TURBO WALL  เหมาะกับการใช้ ในห้องที�มีเพดานสูง เช่นเดยีวกันกับอุปกรณ์ฆ่าเชื �อโรค 

OVERHEAD. อุปกรณ์ดงักล่าวจะกําจัดเชื �อโรคใดจากอากาศภายในอาคารไดอ้ย่างไรท้ี�ต ิ ดว้ยความจุสูงสุดถึง 145 

ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง ทั �งนี�ขึ �นอยู่กับรุน่ที�เลือก

ที� ใช้สําหรบัการฆ่าเชื �อโรคในอากาศถูกออกแบบมาสําหรบัตดิตั �งบนผนัง. และทํางานไดอ้ย่างเงียบเชียบ 

ในที�ที�มีผู้คนโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียตอ่สุขภาพของพวกเขา รุน่ที�วางจําหน่ายอยู่นี�มีพลังงานและสีที�แตกตา่งกัน

อุปกรณ์นี�สามารถใช้ ได้ ในครวัเรอืนและพื �นที�สาธารณะ เราแนะนําให้ ใช้อุปกรณ์นี� ในสํานักงาน รา้นคา้ ธนาคาร 

ที�ทําการไปรษณีย์ และในอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม. 

หรอืที� ใดก็ตามที�มีการสัมผัสกันระหวา่งคนกลุ่มขนาดเล็กและปานกลางอยู่บ่อยครั �ง

UVC MED

TURBO WALL 55

ระบบฆ่าเชื �ออากาศในอากาศที� ไหลเวยีน 

TURBO WALL 110

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน



T U R B O  W A L L  5 5

เหล็กที�พ่นสีผง  (สีดาํ, สีขาว) 
สแตนเลส  (INOX)
แก้วควอตซ์

ความปลอดภัย     เกราะปองกันรังสียูวีซี

อุปกรณ์เพิ�มเติม

1 * 55W 

~10,5 KG
~10,5 KG
~9,6 KG

ความสูง 226MM | ความกว้ าง 170MM | ความยาว 1255MM

230V

60W

50HZ

40 DB

อุปกรณ์ 
TW55-S/B - BLACK
TW55-S/W - WHITE
TW55-I - INOX

87 M3/H / 87 ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง

UVC MED

T U R B O  W A L L  1 1 0

TW110-S/B - BLACK
TW110-S/W - WHITE
TW110-I - INOX

สีดาํ

INOX

~10,9 KG
~10,9 KG
~9,6 KG

130W

2 * 55W 

230V

50HZ

50 DB

ไส้กรองคารบ์อน ~200 CM2

สีขาว
INOX

145 M3/H / 145ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง

ระบบฆ่าเชื �ออากาศในอากาศที� ไหลเวยีน 

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

ข้อจํากัดทางเทคนิค

นํ�าหนัก 

มิติ 

ความแรง

องค์ประกอบของวสัดุ

โมดูลหลอดไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

ความถี�

ระดับเสยีง

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

สมัผัสกับนํ�า ใช้เฉพาะในที�แห้ง 

ความชื �น ความชื�นสัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

ไส้กรองคารบ์อน ~200 CM2

ประสทิธิภาพ

รุน่สต่ีาง ๆ สีขาว
สีดาํ

สีดาํ

สีขาว

สีดาํ

สีขาว



อุปกรณ์ฆ่าเชื�อโรคในอากาศ OVERHEAD

OVERHEAD เหมาะสมสําหรบัใช้ ในห้องที�มีปรมิาตรขนาดใหญ่. โครงสรา้งและการใช้งานเรยีบง่าย . 

อุปกรณ์ฆ่าเชื �อและฆ่าเชื �อแบคทีเรยี OVERHEAD ใช้สําหรบัการฆ่าเชื �อโรคในอากาศ.

โมดลูหลอดไฟยูวซีีที�วางอยู่ ในระบบที�ระบายอากาศมีตั �งแต ่1 ถึง 6 หม้อนํ�า ทั �งนี�ขึ �นอยู่กับรุน่ของอุปกรณ์. 

อุปกรณ์นี� ใช้การไหลเวยีนของอากาศทําความสะอาดอากาศดว้ยความจุสูงถึง 420 ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง 

ทั �งนี�ขึ �นอยู่กับรุน่ที�เลือกใช้. ซึ�งช่วยให้ท่านสามารถทํางานใกล้ชิดกับผู้คนไดอ้ย่างปลอดภัย

UVC MED

อุปกรณ์นี�สามารถใช้ ได้ ในครวัเรอืน โกดงั พื �นที�รา้นคา้ขนาดใหญ่ ห้องโถงผลิตสินคา้ และพื �นที�สาธารณะ. 
เราแนะนําให้ ใช้อุปกรณ์นี� ในสํานักงาน รา้นคา้ ธนาคาร ที�ทําการไปรษณีย์ และในอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม. 
ที� ใดก็ตามที�มีการสัมผัสกันระหวา่งกลุ่มคนขนาดเล็กและปานกลางอยู่บ่อยครั �ง

OVERHEAD 55

ระบบฆ่าเชื �ออากาศในอากาศที� ไหลเวยีน 

OVERHEAD 110

OVERHEAD 220

OVERHEAD 330

มากกวา่เเคก่ารป้ องกัน



O V E R H E A D  5 5

1 * 55W 

~10,6 KG
~10,6 KG
~9,6 KG

ความสูง 226MM 
ความกวา้ง 170MM 
ความยาว 1255MM

230V

60W

50HZ

40 DB

อุปกรณ์ 
OH55-S/B - BLACK
OH55-S/W - WHITE
OH55-I - INOX

87 M3/H / 87ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง

UVC MED

O V E R H E A D  1 1 0

OH110-S/B - BLACK
OH110-S/W - WHITE
OH110-I - INOX

BLACK
WHITE
INOX

~10,6 KG
~10,6 KG
~9,6 KG

130W

2 * 55W 

230V

50HZ

44 DB

BLACK
WHITE
INOX

145 M3/H / 145ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง

ระบบฆ่าเชื �ออากาศในอากาศที� ไหลเวยีน 

ความสูง 226MM 
ความกวา้ง 179MM 
ความยาว 1255MM

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

ข้อจํากัดทางเทคนิค

นํ�าหนัก 

มิติ 

ความแรง

องค์ประกอบของวสัดุ

โมดูลหลอดไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

ความถี�

ระดับเสยีง

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

สมัผัสกับนํ�า ใช้เฉพาะในที�แห้ง 

ความชื �น ความชื�นสัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

ความปลอดภัย     เกราะปองกันรังสียูวีซี

อุปกรณ์เพิ�มเติม ไส้กรองคารบ์อน ~200 CM2ไส้กรองคารบ์อน ~200 CM2

ประสทิธิภาพ

รุน่สต่ีาง ๆ

เหล็กที�พ่นสีผง  (สีดาํ, สีขาว) 
สแตนเลส  (INOX)
แก้วควอตซ์

สีดาํ
สีขาว

สีดาํ
สีขาว

สีดาํ
สีขาว

สีดาํ
สีขาว



O V E R H E A D  2 2 0

เหล็กเคลือบผง (สีดาํ, สีขาว)
สแตนเลส  (INOX)
แก้วควอตซ์

4 * 55W 

~13,3 KG
~13,3 KG
~12,3 KG

ความสูง 226MM 
ความกวา้ง 210MM 
ความยาว 1253MM

230V

250W

50HZ

55 DB

อุปกรณ์ 
OH220-S/B - BLACK
OH220-S/W - WHITE
OH220-I - INOX

320 M3/H  /  320 ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง

UVC MED

O V E R H E A D  3 3 0

OH330-S/B - BLACK
OH330-S/W - WHITE
OH330-I - INOX

BLACK  /  สีดาํ  
WHITE  /  สีขาว
INOX

~17,5 KG
~17,5 KG
~16 KG

360W

6 * 55W 

230V

50HZ

58 DB

BLACK  /  สีดาํ  
WHITE  /  สีขาว
INOX

420 M3/H  /  420 ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง

ระบบฆ่าเชื �ออากาศในอากาศที� ไหลเวยีน 

ความสูง 310MM 
ความกวา้ง 250MM 
ความยาว 1280MM

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

ข้อจํากัดทางเทคนิค

นํ�าหนัก 

มิติ 

ความแรง

องค์ประกอบของวสัดุ

โมดูลหลอดไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

ความถี�

ระดับเสยีง

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

สมัผัสกับนํ�า ใช้เฉพาะในที�แห้ง 

ความชื �น ความชื�นสัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

ความปลอดภัย     เกราะปองกันรังสียูวีซี

อุปกรณ์เพิ�มเติม ไส้กรองคารบ์อน ~200 CM2ไส้กรองคารบ์อน ~200 CM2

ประสทิธิภาพ

รุน่สต่ีาง ๆ

สีดาํ
สีขาว

สีดาํ
สีขาว



UVC MED มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

อุปกรณ์ฆ่าเชื�อสาํหรบัพื�นผิวเรยีบ AREA

จะรกัษาความสะอาดของทุกพื �นผิวเรยีบไปถึงระดบัจุลชีพ 

อุปกรณ์นี�มี ไวสํ้าหรบัใช้ฆ่าเชื �อบนผนังและพื �น. อุปกรณ์ดงักล่าวฆ่าเชื �อพื �นผิวดา้นบนและดา้นล่างของโซฟาไดอ้ย่างสมบูรณ์

การปรบัโมดลูหลอดไฟช่วยให้คณุสามารถปรบัโมดลูให้มีความสูงเท่ากับพื �นผิวที�ผ่านการฆ่าเชื �อแล้ว. 

AREA เหมาะสมในการใช้สําหรบัสถานพยาบาลและอุตสาหกรรมโรงแรม

AREA

การฆ่าเชื�อบนพื�นผิวเรยีบ



ความสูง 1300MM 
ความยาว1100MM 
ความกวา้ง 440MM

A R E A

POWDER PAINTED ALUMINIUM  /  อลูมิเนียมเคลือบผง
COLOURLESS POLY-CARBONATE  / โพลีคารบ์อเนตแบบไม่มีสี
STAINLESS STEEL  /  สแตนเลส 
QUARTZ GLASS  /  แก้วควอตซ์

7 * 55W 

65 KG

230V

385W

50/60HZ

44 DB

HOW TO USE คูม่ือการใช้งาน

UVC MED มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

ข้อจํากัดทางเทคนิค

นํ�าหนัก 

มิติ 

ความแรง

องค์ประกอบของวสัดุ

โมดูลหลอดไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

ความถี�

ระดับเสยีง

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

สมัผัสกับนํ �า ใช้เฉพาะในที�แห้ง 

ความชื �น ความชื�นสัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%

การเปิดใช้งานอุปกรณ์จะสามารถทําไดก็้ตอ่เมื�อไม่มีคนหรอืสัตวอ์ยู่ ใ
นห้องเท่านั�น.อุปกรณ์ดงักล่าวมีเครื�องหมายคาํอธิบายวา่ "อันตราย 
รงัสียูวซีี - ป้องกันดวงตาและผิวหนัง

ความปลอดภัย

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

การฆ่าเชื�อบนพื�นผิวเรยีบ



ZONE

UVC MED มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

อุปกรณ์ฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและผนัง  ZONE

อุปกรณ์ฆ่าเชื �อโรค ZONE เหมาะจะใช้กับทางเดนิและซอกแคบ  เนื�องจากโครงสรา้งและโมดลูหลอดไฟ ที�เคลื�อนย้ายได้

อุปกรณ์ดงักล่าวฆ่าเชื �อชั �นวางของ หรอืทางเดนิในที�สาธารณะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

โมดลูแขนที�เคลื�อนย้ายไดข้องโคมไฟช่วยให้ท่านปรบัมุมในการฆ่าเชื �อโรคไดอ้ย่างเหมาะสม

การฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและผนัง



สําหรบัการขนส่ง: 
ความยาว 600MM 
ความกวา้ง 605MM 
ความสูง 2295MM

Z O N E

เหล็กที�พ่นสีผง 
 โพลีคารบ์อเนตแบบไม่มีสี 
แก้วควอตซ์

4 * 75W 

85 KG

230V

300W

50/60HZ

44 DB

วธีิ ใช้ คูม่ือการใช้งาน

UVC MED มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

สําหรบัการทํางาน:
ความยาว 630MM 
ความกวา้ง 605-2075MM 
ความสูง 1930-2295MM

ข้อจํากัดทางเทคนิค

นํ�าหนัก 

มิติ 

ความแรง

องค์ประกอบของวสัดุ

โมดูลหลอดไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

ความถี�

ระดับเสยีง

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

สมัผัสกับนํ �า ใช้เฉพาะในที�แห้ง 

ความชื �น ความชื�นสัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%

การเปิดใช้งานอุปกรณ์จะสามารถทําไดก็้ตอ่เมื�อไม่มีคนหรอืสัตวอ์ยู่ ใ
นห้องเท่านั�น.อุปกรณ์ดงักล่าวมีเครื�องหมายคาํอธิบายวา่ "อันตราย 
รงัสียูวซีี - ป้องกันดวงตาและผิวหนัง

ความปลอดภัย

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

การฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและผนัง



อุปกรณ์ฆ่าเชือโรคในอากาศและบนพื�นผิว OFFICE 360

UVC MED

OFFICE 360 เป็นผลิตภัณฑ์ที�สรา้งขึ �นสําหรบัใช้ ในการผ่าตดัทางการแพทย์และเสรมิความงาม รา้นนวด ช่างทําผม และอื�น

ๆ. อุปกรณ์ที�มีประสิทธิภาพสูงนี�ช่วยให้สามารถฆ่าเชื �อได้ ในเวลาอันสั�น เช่น สามารถใช้กับผู้ป่วยได.้ 

จากตวัอย่างของศนูย์ทันตกรรม เราสามารถฆ่าเชื �อเก้าอี �นวม คอนโซล และรถเข็นทางทันตกรรมได้ ในเวลาเดยีวกัน. 

OFFICE 360 ผสมผสานการออกแบบที�ทันสมัยเข้ากับ�งก์ชันการทํางานที�มีประสิทธิภาพไดอ้ย่างลงตวั

อุปกรณ์นี�มีหลอดไฟ 95W สี�ดวง. โดยหลอดไฟสามดวงวางอยู่บนขาตั �งกล้องที�สามารถขยายและหมุนได.้ 

โคมไฟดวงที�สี�และพัดลมสองตวัตดิตั �งอยู่ ในตวัเครื�อง

อุปกรณ์นี�เป็นแบบใช้งานไดส้องแบบ. �งก์ชันแรกของ OFFICE 360 
คอืการเปิดใช้งานหลอดไฟบนขาตั �งกล้องที�สามารถฆ่าเชื �อในพื �นที�ที�เลือกได.้ 
�งก์ชันการทํางานที�สองคอืการเปิดใช้งานหลอดไฟที�อยู่ดา้นในและพัดลมทั �งสองตวั. ดว้ย�งก์ชันนี� 
อุปกรณ์สามารถดดูอากาศที�ปนเปื�อนเข้าไปแล้วปล่อยอากาศที�ฆ่าเชื �อแล้วออกมาได.้ 
�งก์ชันทั �งสองสามารถทํางานรว่มกันหรอืแยกกันก็ ได้

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

OFFICE 360

ฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและในอากาศ



อุปกรณ์พับ 
ความสูง 1090MM 
ความกวา้ง 550MM 
ความลึก 520MM

O F F I C E  3 6 0

STAINLESS STEEL  /  สแตนเลส  
POWDER PAINTED STEEL   /  เหล็กที�พ่นสีผง 
MATERIAL PE1000  /  วสัด ุPE1000
QUARTZ GLASS  /  แก้วควอตซ์

4 * 95W 

30 KG

230V

420W

50/60HZ

ระดับเสยีง 40 DB

59,4 M3/H  /   59,4 ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมง

BLACK  / สีดาํ
WHITE  /  สีขาว

UVC MED มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

อุปกรณ์ขยาย 
ความสูง 2160MM 
ความกวา้ง 2050MM 
ความลึก 2050MM

ตวัจับเวลา, ปิดอัตโนมัต,ิ การควบคมุระยะไกล, ระบบป้องกันความปลอดภัย  ตัวเลือก

ข้อจํากัดทางเทคนิค

นํ�าหนัก 

มิติ 

ความแรง

องค์ประกอบของวสัดุ

โมดูลหลอดไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

ความถี�

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

สมัผัสกับนํ �า ใช้เฉพาะในที�แห้ง 

ความชื �น ความชื�นสัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%

การเปิดใช้งานอุปกรณ์จะสามารถทําไดก็้ตอ่เมื�อไม่มีคนหรอืสัตวอ์ยู่ ใ
นห้องเท่านั�น.อุปกรณ์ดงักล่าวมีเครื�องหมายคาํอธิบายวา่ "อันตราย 
รงัสียูวซีี - ป้องกันดวงตาและผิวหนัง

ความปลอดภัย

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

ประสทิธิภาพ

รุน่สต่ีาง ๆ

ฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและในอากาศ



อุปกรณ์ฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและอากาศ TOWER 950 

TOWER 950

UVC MED

อุปกรณ์ฆ่าเชื �อโรคบนพื �นผิวและในอากาศ UVC TOWER 950 ใช้ฆ่าเชื �อโรคไดอ้ย่างสมบูรณ์. 

อุปกรณ์ดงักล่าวใช้แสงยูวซีีฆ่าเชื �อโรคที�อาจตกคา้งบนพื �นผิวแม้จะไดทํ้าความสะอาดดว้ยตนเองและฆ่าเชื �อโรคดว้ยวธิีการดั �งเ

ดมิแล้วก็ตาม. อุปกรณ์ดงักล่าวใช้แสงอัลตราไวโอเลตความแรงสูงสุดฆ่าเชื �อพื �นผิว โดยฆ่าไวรสัและแบคทีเรยี. 

เหมาะสมกับการใช้งานในทุกกิจกรรม.

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

อุปกรณ์นี�มาพรอ้มกับระบบป้องกัน "System Protection 360" ซึ�งใช้ ในการปิดไฟในกรณีที�มีคนอยู่ ในห้อง

หลังจากระบบหยุดทํางานในกรณีฉุกเฉิน แสงไซเรนจะสวา่งเป็นสีแดงจนกวา่จะกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล. 

ดว้ยเหตนีุ�ผู้ที� ใช้งานอุปกรณ์จึงสามารถรู้ ไดว้า่อุปกรณ์หยุดการทํางานลงแล้วในกรณีฉุกเฉิน 

และวงจรการทํางานทั �งหมดยังไม่เสรจ็สมบูรณ์และควรจะตอ้งทํางานซํ�า

ฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและในอากาศ



เส้นผ่านศนูย์กลาง 692MM ความสูง1626MM

T O W E R  9 5 0

POLYAMIDE BASED TECHNOPOLYMER (PA)  /  เทคโนโลยี โอลิเมอรท์ี�มีพื �นฐานมาจากโพลีเอไมด ์(PA) 
INJECTED POLYURETHANE  /  โพลียูรเีทนแบบฉีด
STAINLESS STEEL / สแตนเลส 
POLYCARBONATE AND PBT  /  โพลีคารบ์อเนตและโพลิบิวเทลีน เทเรฟธาเลท (PBT)
QUARTZ GLASS  /  แก้วควอตซ์

16 * 55W 

~51,5 KG

230V

950W

50HZ

50 DB

UVC MED มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

ตวัจับเวลา, ปิดอัตโนมัต,ิ การควบคมุระยะไกล, ระบบป้องกันความปลอดภัย 360, lidar - 
ลิดาร(์ระบบตรวจจับแสงและวดัระยะ)

ตัวเลือก

ข้อจํากัดทางเทคนิค

นํ�าหนัก

มิติ 

ความแรง

โมดูลหลอดไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

ความถี�

ระดับเสยีง

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

สมัผัสกับนํ�า ใช้เฉพาะในที�แห้ง 

ความชื �น ความชื�นสัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%

การเปิดใช้งานอุปกรณ์จะสามารถทําไดก็้ตอ่เมื�อไม่มีคนหรอืสัตวอ์ยู่ ใ
นห้องเท่านั�น.อุปกรณ์ดงักล่าวมีเครื�องหมายคาํอธิบายวา่ "อันตราย 
รงัสียูวซีี - ป้องกันดวงตาและผิวหนัง

ความปลอดภัย

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

องค์ประกอบของวสัดุ

ฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและในอากาศ

145 M3/H / 145ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั�วโมงประสทิธิภาพ



UVC MED

อุปกรณ์ฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและในอากาศ TOWER 1600 

TOWER 1600 ใช้สําหรบัการฆ่าเชื �อและการฆ่าเชื �อโรคอย่างสมบูรณ์. โมดลูหลอดไฟที�ประกอบดว้ยหลอด 200W จํานวน 8 

หลอดทําให้มีประสิทธิภาพสูงภายในระยะเวลาการปล่อยแสงที�สั �นกวา่. นอกจากนี�ระบบตรวจจับแสงและวดัระยะ (lidar) 

ที�นํามาใช้จะกําหนดและปรบัเวลาที�ฆ่าเชื �อบนพื �นผิวที� ไดอ้ย่างแม่นยํา. 

ฝาครอบหลอดไฟที�ตดิตั �งมาดว้ยช่วยป้ องกันหลอดไฟจากความเสียหายจากอุบัตเิหต.ุ 

อุปกรณ์ดงักล่าวใช้แสงอัลตราไวโอเลตความแรงสูงสุดฆ่าเชื �อพื �นผิว โดยฆ่าไวรสัและแบคทีเรยี. เหมาะสมกับการใช้งานในทุกกิจกรรม

มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

TOWER 1600

อุปกรณ์นี�มาพรอ้มกับระบบป้ องกัน "System Protection 360" ซึ�งใช้ ในการปิ ดไฟในกรณีที�มีคนอยู่ ในห้อง

หลังจากระบบหยุดทํางานในกรณีฉุกเฉิน แสงไซเรนจะสวา่งเป็ นสีแดงจนกวา่จะกดปุ่ มบนรีโมทคอนโทรล. 

ดว้ยเหตนีุ�ผู้ที� ใช้งานอุปกรณ์จึงสามารถรู ้ไดว้า่อุปกรณ์หยุดการทํางานลงแล้วในกรณีฉุกเฉิน 

และวงจรการทํางานทั�งหมดยังไม่เสรจ็สมบูรณ์และควรจะตอ้งทํางานซํ�า

สินคา้มี ให้เลือกหลายรุน่

ฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและในอากาศ



เส้นผ่านศนูย์กลาง 810MM, ความสูง1825MM

T O W E R  1 6 0 0

การเปิดใช้งานอุปกรณ์จะสามารถทาํไดก็้ตอ่เมื�อไม่มีคนหรอืสัตวอ์ยู่ ใ
นห้องเท่านั�น.อุปกรณ์ดงักล่าวมีเครื�องหมายคาํอธิบายวา่ "อันตราย 
รงัสียูวซีี - ป้องกันดวงตาและผิวหนัง

POLYAMIDE BASED TECHNOPOLYMER (PA) /  เทคโนโลยี โอลิเมอรท์ี�มีพื �นฐานมาจากโพลีเอไมด ์
STAINLESS STEEL  /  สแตนเลส 
QUARTZ GLASS  /  แก้วควอตซ์

องค์ประกอบของวสัดุ

8 * 200W 

~85 KG

แหล่งจ่ายไฟ 230V

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

มิติ 

1730W

50HZ

ความชื �น ความชื�นสัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%

57 DB

UVC MED มากกวา่เเคก่ารป้องกัน

ข้อจํากัดทางเทคนิค

นํ�าหนัก 

ความแรง

โมดูลหลอดไฟ

ความถี�

ระดับเสยีง

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

สมัผัสกับนํ�า ใช้เฉพาะในที�แห้ง 

ความปลอดภัย

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

ตวัจับเวลา, ปิดอัตโนมัต,ิ การควบคมุระยะไกล, ระบบป้องกันความปลอดภัย 360, lidar - 
ลิดาร(์ระบบตรวจจับแสงและวดัระยะ)

ตัวเลือก

ฆ่าเชื�อโรคบนพื�นผิวและในอากาศ



ทางออกสําหรบัสถานพยาบาล สํานักงาน รา้นคา้ - พื �นที�ขนาดใหญ่, 

โรงยิม, ธนาคาร, ที�ทําการไปรษณีย์, 

สถานที�สาธารณะและสถานที�ตา่งๆจากอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม

BECAUSE SAFETY
COMES F RST

www . u v c -me d . p l 
UVC -MED S P . Z O . O . 

     

UVC MED
MORE THAN PROTECTION

มากกวา่การป้องกัน

MANUFACTURER ผู้ขายในประเทศไทยและเอเชีย
POL-THAI.BIZ Limited Partnership




