UVC MED
MOR E T HAN P ROT E C T I ON

มากกว่าการป้ องกัน

ดีที�สุดในการฆ่าเชือ� ไวรัสและแบคทีเรีย

UNCOMPROMISING

DISINFECTION

AND STERILISATION

เกี�ยวกับเรา
� ผิวได้อย่างไร้ท�ีติ
UVC-MED เป็ นผู้ผลิตอุปกรณ์ ในโปแลนด์ท�ี ใช้รงั สียูวี ในการฆ่าเชือ� ในอากาศและทุกพืน
ผลิตภัณฑ์ของ. UVC-MED ช่วยรักษาความปลอดภัยและปกป้ องสุขภาพ เหมาะสมเป็ นอย่างยิ�งในการใช้กําจัดเห็ด
เชือ� ราและไวรัส ซึ�งรวมถึง โควิด-19
เรามีอุปกรณ์ ท�ห
ี ลากหลายสําหรับใช้งานในสถานพยาบาล สํานั กงาน ร้านค้า (โดยเฉพาะร้านค้าที�มีพน
ื � ที�ขนาดใหญ่)
� ําการไปรษณี ย์ สถานทีอ� ุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม ตลอดจนอาคารสาธารณะ
โรงยิม ธนาคาร ทีท
เรานํ าเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีขน
ั � สูงที�เพิ�มความสะดวกสบายในการทํางาน
ซึ�งท่านสามารถนํ ามาใช้งานแทนที�ผู้ทํางานประจําหรืองานที�เป็ นอันตรายและงานที�เกี�ยวข้องกับการฆ่าเชือ� โรคในห้องได้.
อุปกรณ์ ของ UVC-MED ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโรงแรม บริษัท ผู้ผลิตและสถานพยาบาล
รวมถึงโรงพยาบาลมาโซเวียนสเปเชียลลิสต์ และศูนย์ ให้บริการด้านสุขภาพจิตอิสระประจําเขตของดอกเตอร์บาบาร่า
บอร์ซิม ในเมืองราดอม.
ส่วนประกอบที� ใช้ โดย UVC-MED มีคณ
ุ ภาพสูงสุดและเป็ นไปตามมาตรฐานระดับสูง.
อาคารผลิตและประกอบแบบครบวงจรที�พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ ใหม่ล่าสุดและห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยของเราที�รบั ประกันคุณ
ภาพของผลิตภัณฑ์.

UVC-MED ภาคภูมิ ใจที� ได้รบั การรับรองจากสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ สถาบันสุขอนามัยแห่งชาติและใบรับรองการฆ่าเชือ� ทางชีวภาพและแบคทีเรียจาก ศาสตราจารย์ วอคลอฟ ดาบรอฟสกี
สถาบันการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เมืองวอร์ซอ.
ถือเป็ นการแสดถึงความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ UVC-MED.

UVC MED

สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์
คูม่ ือทางเทคนิ คเรือ� ง "ความสะอาดของนํ �า สุขอนามัย
และการจัดการของเสียสําหรับ โควิด-19"
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ�งออกเมื�อวันที� 19
มีนาคม 2563 แสดงให้เห็นว่า โควิด-19
มีความไวต่อแสงยูวมี าก.
Source:
www.who.int/publications-detail/water-sanitationhygiene-and-waste-management-for-covid-19

ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก
ไวรัสชนิ ดนี �จะเสื�อมสภาพอย่างสมบูรณ์ เมื�อสัมผัสกับแสงอั
ลตราไวโอเลตชนิ ดซี (UV-C) ที�มีความยาว 254

การดูดซึมทําให้เกิดความเสียหายทางพันธุกรรมต่อไวรัส
ผ่านการสร้างสารจําพวกออกซิเจนทีอ� อกซิ ไดซ์กับด่างแล

นาโนเมตร.

ะทําลายสายอาร์เอ็นเอและดีเอ็นเอ

เนื� องจากการใช้แสงรังสียูวซ
ี ีเป็ นวิธีการแบบไม่ตอ้ งมีการสัม
� ผิว
ผัสที� ใช้พลังงานในการฆ่าเชือ� พืน

ผลกระทบของแสงยูวซ
ี ี ซึ�งมาจากผลิตภัณฑ์ของ UVC-

� ที�ที� ไม่เหมาะ
จึงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพืน
สมหรือยากต่อการทําความสะอาดด้วยสารเคมีฆ่าเชือ� .

MED สามารถยับยัง� ไวรัสชนิ ดซาร์สได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากนี �ยังมีประโยชน์ สําหรับการฆ่าเชือ� อุปกรณ์ อิเล็กทร
� ๆ ที� ไม่ควรสัมผัสกับของเหลว
อนิ กส์ วัตถุและวัสดุอืน

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

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

IN HARMONY WITH SCIENCE
DNA BEFORE
UV LIGHT

DNA AFTER
UV LIGHT

UV-C LIGHT

แสงจะถูกดูดซับ
โดยไวรัส RNA และ DNA
ทําให้ ไวรัสเสียหาย
แถลงการของหัวหน้ าผู้ตรวจการสุขาภิบาลวันที� 4 มีนาคม

รังสีอัลตราไวโอเลตถูกแบ่งออกเป็ นสามประเภท

2020 กล่าวไว้วา่ : "ไวรัสปกคลุมด้วยชัน
� ไขมันบาง ๆ
ซึ�งถูกทําลายได้ โดยผงซักฟอก สบู่ นํ �ายาฆ่าเชือ� รังสียูว"ี

(ยูวเี อ ยูวบี ี และ ยูวซ
ี ี)
สองประเภทแรกเป็ นที�รจู้ ักกันในหมู่ผู้ท�มี ักไปเที�ยวที�ชาย
หาดและใช้ห้องอาบแดด

Source:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownegoinspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonegoprzypadku-koronawirusa/

รังสีอัลตราไวโอเลตชนิ ดที�สาม ยูวซ
ี ี
� ผิวโลก.
ส่องลงมาไม่ถึงพืน
โดยถูกดูดซับโดยชัน
� บรรยากาศของโลก.
รังสียูวซ
ี ีมีฤทธิ�ฆ่าเชือ� แบคทีเรียฆ่า เชือ� รา และเชือ� ไวรัส

UVC MED

สถานพยาบาล
โรงพยาบาล
คลินิก
สํานั กงานผู้เชี�ยวชาญ
ห้องปฏิบัตกิ าร
เวชศาสตร์ความงาม

การค้าและบริการ
ร้านค้า
ภัตตาคาร
จุดให้บริการ
ยิม
สํานั กงาน

อาคารสาธารณะ
โรงแรม
โรงเรียน
โรงเรียนอนุ บาล
สํานั กงาน

บ้านปลอดภัยจากไวรัส

มากกว่าเเค่การป้ องกัน
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ระบบฆ่าเชือ� อากาศในอากาศที� ไหลเวียน

MINI TOWER 55

อุปกรณ์ สาํ หรับการฆ่าเชือ� โรคในอากาศที� ไหลเวียน MINI TOWER 55
ผลิตภัณฑ์นี�มีความโดดเด่นอยู่ท�กี ารออกแบบที�น่าดึงดูด มีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการใช้งาน
โมดูลหลอดไฟยูวซ
ี ีซ�ึงซ่อนอยู่หลังปลอกเหล็ก จะทําความสะอาดอากาศผ่านการไหลเวียนของ
ซึ�งช่วยให้ท่านทํางานใกล้ชิดกับผู้คนได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ทําให้สิ�งของและผู้คนรอบข้างเป็ น
โหมดฟอกอากาศของอุปกรณ์ สามารถทํางานได้ตลอด 24 ชั�วโมง
� ที�สาธารณะได้. เราแนะนํ าให้ ใช้อุปกรณ์ นี� ในสํานั กงาน ร้านค้า ธนาคาร
MINI TOWER 55 สามารถใช้ ในบ้านและพืน
ที�ทําการไปรษณี ย์ และในอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม.
ที� ใดก็ตามที�มีการสัมผัสกันระหว่างกลุ่มคนขนาดเล็กและขนาดปานกลางอยู่บ่อยครัง�

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

ระบบฆ่าเชือ� อากาศในอากาศที� ไหลเวียน
ข้อจํากัดทางเทคนิ ค M I N I T O W E R 5 5
อุปกรณ์

MT55-S/B - BLACK สีดาํ
MT55-S/W - WHITE สีขาว

นํ � าหนั ก

~12,7 KG

มิติ
ความแรง
องค์ประกอบของวัสดุ
โมดูลหลอดไฟ

ความสูง 1165MM | เส้นผ่านศูนย์กลาง 300MM
60W

เหล็กที�พ่นสีผง
แก้วควอตซ์
1 * 55W

แหล่งจ่ายไฟ

230V

ความถี�

50HZ

ระดับเสียง

40 DB

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับนํ � า
�
ความชืน
ความปลอดภัย
อุปกรณ์ เพิ�มเติม
ประสิทธิภาพ
รุน
่ สีต่าง ๆ

ใช้เฉพาะในที�แห้ง
� สัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%
ความชืน
เกราะป้ องกันรังสียูวซ
ี ี
ไส้กรองคาร์บอน ~120 CM2
87 M3/H / 87 ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง
สีดาํ
สีขาว

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

ระบบฆ่าเชือ� อากาศในอากาศที� ไหลเวียน

TURBO WALL 55
TURBO WALL 110

อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� โรคในอากาศ

TURBO WALL.

อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� โรค TURBO WALL เหมาะกับการใช้ ในห้องที�มีเพดานสูง เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ ฆ่าเชือ� โรค
OVERHEAD. อุปกรณ์ ดงั กล่าวจะกําจัดเชือ� โรคใดจากอากาศภายในอาคารได้อย่างไร้ท�ตี ิ ด้วยความจุสูงสุดถึง 145
ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง ทัง� นี �ขน
ึ � อยู่กับรุน
่ ที�เลือก
ที� ใช้สําหรับการฆ่าเชือ� โรคในอากาศถูกออกแบบมาสําหรับติดตัง� บนผนั ง. และทํางานได้อย่างเงียบเชียบ
ในที�ท�มี ีผู้คนโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของพวกเขา รุน
่ ที�วางจําหน่ ายอยู่นี�มีพลังงานและสีที�แตกต่างกัน
� ที�สาธารณะ เราแนะนํ าให้ ใช้อุปกรณ์ นี� ในสํานั กงาน ร้านค้า ธนาคาร
อุปกรณ์ นี�สามารถใช้ ได้ ในครัวเรือนและพืน
ที�ทําการไปรษณี ย์ และในอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม.
หรือที� ใดก็ตามที�มีการสัมผัสกันระหว่างคนกลุ่มขนาดเล็กและปานกลางอยู่บ่อยครัง�

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

ระบบฆ่าเชือ� อากาศในอากาศที� ไหลเวียน
ข้อจํากัดทางเทคนิ ค T U R B O W A L L 5 5
อุปกรณ์
นํ � าหนั ก
มิติ
ความแรง
องค์ประกอบของวัสดุ
โมดูลหลอดไฟ

TURBO WALL 110

TW55-S/B - BLACK สีดาํ
TW55-S/W - WHITE สีขาว
TW55-I - INOX

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

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

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

ความสูง 226MM | ความกว้ าง 170MM | ความยาว 1255MM
60W

130W

เหล็กที�พ่นสีผง (สีดาํ , สีขาว)
สแตนเลส (INOX)
แก้วควอตซ์
1 * 55W

2 * 55W

แหล่งจ่ายไฟ

230V

230V

ความถี�

50HZ

50HZ

ระดับเสียง

40 DB

50 DB

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับนํ �า
�
ความชืน

ใช้เฉพาะในที�แห้ง
� สัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%
ความชืน

ความปลอดภัย เกราะปองกันรังสียูวีซี
อุปกรณ์ เพิ�มเติม
ประสิทธิภาพ
รุน
่ สีต่าง ๆ

ไส้กรองคาร์บอน ~200 CM2

ไส้กรองคาร์บอน ~200 CM2

87 M3/H / 87 ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง

145 M3/H / 145ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง

สีดาํ
สีขาว
INOX

สีดาํ
สีขาว
INOX

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

ระบบฆ่าเชือ� อากาศในอากาศที� ไหลเวียน

OVERHEAD 55

OVERHEAD 110

OVERHEAD 220
OVERHEAD 330

อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� โรคในอากาศ OVERHEAD
OVERHEAD เหมาะสมสําหรับใช้ ในห้องที�มีปริมาตรขนาดใหญ่. โครงสร้างและการใช้งานเรียบง่าย .

อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� และฆ่าเชือ� แบคทีเรีย OVERHEAD ใช้สําหรับการฆ่าเชือ� โรคในอากาศ.
โมดูลหลอดไฟยูวซ
ี ีท�วี างอยู่ ในระบบที�ระบายอากาศมีตงั � แต่ 1 ถึง 6 หม้อนํ �า ทัง� นี �ขน
ึ � อยู่กับรุน
่ ของอุปกรณ์ .
อุปกรณ์ นี� ใช้การไหลเวียนของอากาศทําความสะอาดอากาศด้วยความจุสูงถึง 420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง
ึ � อยู่กับรุน
่ ที�เลือกใช้. ซึ�งช่วยให้ท่านสามารถทํางานใกล้ชิดกับผู้คนได้อย่างปลอดภัย
ทัง� นี �ขน
� ที�รา้ นค้าขนาดใหญ่ ห้องโถงผลิตสินค้า และพืน
� ที�สาธารณะ.
อุปกรณ์ นี�สามารถใช้ ได้ ในครัวเรือน โกดัง พืน
เราแนะนํ าให้ ใช้อุปกรณ์ นี� ในสํานั กงาน ร้านค้า ธนาคาร ที�ทําการไปรษณี ย์ และในอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม.
ที� ใดก็ตามที�มีการสัมผัสกันระหว่างกลุ่มคนขนาดเล็กและปานกลางอยู่บ่อยครัง�

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

ระบบฆ่าเชือ� อากาศในอากาศที� ไหลเวียน
ข้อจํากัดทางเทคนิ ค O V E R H E A D 5 5
อุปกรณ์
นํ � าหนั ก
มิติ
ความแรง
องค์ประกอบของวัสดุ
โมดูลหลอดไฟ

OVERHEAD 110

OH55-S/B - BLACK สีดาํ
OH55-S/W - WHITE สีขาว
OH55-I - INOX

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

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

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

ความสูง 226MM
ความกว้าง 170MM
ความยาว 1255MM

ความสูง 226MM
ความกว้าง 179MM
ความยาว 1255MM

60W

130W

เหล็กที�พ่นสีผง (สีดาํ , สีขาว)
สแตนเลส (INOX)
แก้วควอตซ์
1 * 55W

2 * 55W

แหล่งจ่ายไฟ

230V

230V

ความถี�

50HZ

50HZ

ระดับเสียง

40 DB

44 DB

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับนํ �า
�
ความชืน

ใช้เฉพาะในที�แห้ง
� สัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%
ความชืน

ความปลอดภัย เกราะปองกันรังสียูวีซี
อุปกรณ์ เพิ�มเติม
ประสิทธิภาพ
รุน
่ สีต่าง ๆ

ไส้กรองคาร์บอน ~200 CM2

ไส้กรองคาร์บอน ~200 CM2

87 M3/H / 87ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง

145 M3/H / 145ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง

BLACK สีดาํ
WHITE สีขาว
INOX

BLACK สีดาํ
WHITE สีขาว
INOX

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

ระบบฆ่าเชือ� อากาศในอากาศที� ไหลเวียน
ข้อจํากัดทางเทคนิ ค O V E R H E A D 2 2 0
อุปกรณ์
นํ � าหนั ก
มิติ
ความแรง
องค์ประกอบของวัสดุ
โมดูลหลอดไฟ

OVERHEAD 330

OH220-S/B - BLACK สีดาํ
OH220-S/W - WHITE สีขาว
OH220-I - INOX

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

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

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

ความสูง 226MM
ความกว้าง 210MM
ความยาว 1253MM

ความสูง 310MM
ความกว้าง 250MM
ความยาว 1280MM

250W

360W

เหล็กเคลือบผง (สีดาํ , สีขาว)
สแตนเลส (INOX)
แก้วควอตซ์
4 * 55W

6 * 55W

แหล่งจ่ายไฟ

230V

230V

ความถี�

50HZ

50HZ

ระดับเสียง

55 DB

58 DB

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับนํ �า
�
ความชืน

ใช้เฉพาะในที�แห้ง
� สัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%
ความชืน

ความปลอดภัย เกราะปองกันรังสียูวีซี
อุปกรณ์ เพิ�มเติม
ประสิทธิภาพ
รุน
่ สีต่าง ๆ

ไส้กรองคาร์บอน ~200 CM2
320 M3/H / 320 ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง
BLACK / สีดาํ
WHITE / สีขาว
INOX

UVC MED

ไส้กรองคาร์บอน ~200 CM2
420 M3/H / 420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง
BLACK / สีดาํ
WHITE / สีขาว
INOX

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวเรียบ
การฆ่าเชือ� บนพืน

AREA

� ผิวเรียบ AREA
อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� สําหรับพืน
� ผิวเรียบไปถึงระดับจุลชีพ
จะรักษาความสะอาดของทุกพืน
� . อุปกรณ์ ดงั กล่าวฆ่าเชือ� พืน
� ผิวด้านบนและด้านล่างของโซฟาได้อย่างสมบูรณ์
อุปกรณ์ นี�มี ไว้สําหรับใช้ฆ่าเชือ� บนผนั งและพืน
� ผิวที�ผ่านการฆ่าเชือ� แล้ว.
การปรับโมดูลหลอดไฟช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับโมดูลให้มีความสูงเท่ากับพืน
AREA เหมาะสมในการใช้สําหรับสถานพยาบาลและอุตสาหกรรมโรงแรม

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวเรียบ
การฆ่าเชือ� บนพืน
ข้อจํากัดทางเทคนิ ค A R E A
นํ � าหนั ก
มิติ
ความแรง
องค์ประกอบของวัสดุ
โมดูลหลอดไฟ
แหล่งจ่ายไฟ
ความถี�
ระดับเสียง

65 KG

ความสูง 1300MM
ความยาว1100MM
ความกว้าง 440MM
385W

POWDER PAINTED ALUMINIUM / อลูมิเนี ยมเคลือบผง
COLOURLESS POLY-CARBONATE / โพลีคาร์บอเนตแบบไม่มีสี
STAINLESS STEEL / สแตนเลส
QUARTZ GLASS / แก้วควอตซ์
7 * 55W
230V

50/60HZ
44 DB

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับนํ �า
�
ความชืน
ความปลอดภัย

HOW TO USE

ใช้เฉพาะในที�แห้ง
� สัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%
ความชืน
การเปิ ดใช้งานอุปกรณ์ จะสามารถทําได้ก็ตอ่ เมื�อไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ ใ
นห้องเท่านั �น.อุปกรณ์ ดงั กล่าวมีเครือ� งหมายคําอธิบายว่า "อันตราย
รังสียูวซ
ี ี - ป้ องกันดวงตาและผิวหนั ง
คูม่ ือการใช้งาน

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวและผนั ง
การฆ่าเชือ� โรคบนพืน

ZONE

� ผิวและผนั ง
อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� โรคบนพืน

ZONE

อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� โรค ZONE เหมาะจะใช้กับทางเดินและซอกแคบ เนื� องจากโครงสร้างและโมดูลหลอดไฟ ที�เคลื�อนย้ายได้
อุปกรณ์ ดงั กล่าวฆ่าเชือ� ชัน
� วางของ หรือทางเดินในที�สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โมดูลแขนที�เคลื�อนย้ายได้ของโคมไฟช่วยให้ท่านปรับมุมในการฆ่าเชือ� โรคได้อย่างเหมาะสม

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวและผนั ง
การฆ่าเชือ� โรคบนพืน
ข้อจํากัดทางเทคนิ ค Z O N E
นํ � าหนั ก

85 KG

สําหรับการขนส่ง:

มิติ
ความแรง
องค์ประกอบของวัสดุ
โมดูลหลอดไฟ
แหล่งจ่ายไฟ
ความถี�
ระดับเสียง

ความยาว 600MM
ความกว้าง 605MM
ความสูง 2295MM

เหล็กที�พ่นสีผง
โพลีคาร์บอเนตแบบไม่มีสี
แก้วควอตซ์
4 * 75W
230V

50/60HZ
44 DB

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

�
ความชืน
ความปลอดภัย
วิธี ใช้

ความยาว 630MM
ความกว้าง 605-2075MM
ความสูง 1930-2295MM

300W

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

สัมผัสกับนํ �า

สําหรับการทํางาน:

ใช้เฉพาะในที�แห้ง
� สัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%
ความชืน
การเปิ ดใช้งานอุปกรณ์ จะสามารถทําได้ก็ตอ่ เมื�อไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ ใ
นห้องเท่านั �น.อุปกรณ์ ดงั กล่าวมีเครือ� งหมายคําอธิบายว่า "อันตราย
รังสียูวซ
ี ี - ป้ องกันดวงตาและผิวหนั ง
คูม่ ือการใช้งาน

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวและในอากาศ
ฆ่าเชือ� โรคบนพืน

OFFICE 360

� ผิว OFFICE 360
อุปกรณ์ ฆ่าเชือโรคในอากาศและบนพืน
� สําหรับใช้ ในการผ่าตัดทางการแพทย์และเสริมความงาม ร้านนวด ช่างทําผม และอื�น
OFFICE 360 เป็ นผลิตภัณฑ์ท�ส
ี ร้างขึน
� เช่น สามารถใช้กับผู้ป่วยได้.
ๆ. อุปกรณ์ ท�มี ีประสิทธิภาพสูงนี �ช่วยให้สามารถฆ่าเชือ� ได้ ในเวลาอันสัน
� วม คอนโซล และรถเข็นทางทันตกรรมได้ ในเวลาเดียวกัน.
จากตัวอย่างของศูนย์ทันตกรรม เราสามารถฆ่าเชือ� เก้าอีน
OFFICE 360 ผสมผสานการออกแบบที�ทันสมัยเข้ากับ�งก์ชันการทํางานที�มีประสิทธิภาพได้อย่างลงตัว

อุปกรณ์ นี�มีหลอดไฟ 95W สี�ดวง. โดยหลอดไฟสามดวงวางอยู่บนขาตัง� กล้องที�สามารถขยายและหมุนได้.
โคมไฟดวงที�สี�และพัดลมสองตัวติดตัง� อยู่ ในตัวเครือ� ง
อุปกรณ์ นี�เป็ นแบบใช้งานได้สองแบบ. �งก์ชันแรกของ OFFICE 360
� ที�ที�เลือกได้.
คือการเปิ ดใช้งานหลอดไฟบนขาตัง� กล้องที�สามารถฆ่าเชือ� ในพืน
�งก์ชันการทํางานที�สองคือการเปิ ดใช้งานหลอดไฟที�อยู่ดา้ นในและพัดลมทัง� สองตัว. ด้วย�งก์ชันนี �
อุปกรณ์ สามารถดูดอากาศที�ปนเปื � อนเข้าไปแล้วปล่อยอากาศที�ฆ่าเชือ� แล้วออกมาได้.
�งก์ชันทัง� สองสามารถทํางานร่วมกันหรือแยกกันก็ ได้

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวและในอากาศ
ฆ่าเชือ� โรคบนพืน
ข้อจํากัดทางเทคนิ ค
นํ � าหนั ก
มิติ
ความแรง
องค์ประกอบของวัสดุ
โมดูลหลอดไฟ
แหล่งจ่ายไฟ
ความถี�
ระดับเสียง

OFFICE 360
30 KG

อุปกรณ์ พับ

ความสูง 1090MM
ความกว้าง 550MM
ความลึก 520MM

STAINLESS STEEL / สแตนเลส
POWDER PAINTED STEEL / เหล็กที�พ่นสีผง
MATERIAL PE1000 / วัสดุ PE1000
QUARTZ GLASS / แก้วควอตซ์
4 * 95W
230V

50/60HZ
40 DB

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

�
ความชืน
ความปลอดภัย
ประสิทธิภาพ
ตัวเลือก
่ สีต่าง ๆ
รุน

ความสูง 2160MM
ความกว้าง 2050MM
ความลึก 2050MM

420W

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

สัมผัสกับนํ �า

อุปกรณ์ ขยาย

ใช้เฉพาะในที�แห้ง
� สัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%
ความชืน
การเปิ ดใช้งานอุปกรณ์ จะสามารถทําได้ก็ตอ่ เมื�อไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ ใ
นห้องเท่านั �น.อุปกรณ์ ดงั กล่าวมีเครือ� งหมายคําอธิบายว่า "อันตราย
รังสียูวซ
ี ี - ป้ องกันดวงตาและผิวหนั ง
59,4 M3/H / 59,4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง

ตัวจับเวลา, ปิ ดอัตโนมัต,ิ การควบคุมระยะไกล, ระบบป้ องกันความปลอดภัย
BLACK / สีดาํ
WHITE / สีขาว

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวและในอากาศ
ฆ่าเชือ� โรคบนพืน

TOWER 950

� ผิวและอากาศ TOWER 950
อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� โรคบนพืน
� ผิวและในอากาศ UVC TOWER 950 ใช้ฆ่าเชือ� โรคได้อย่างสมบูรณ์ .
อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� โรคบนพืน
� ผิวแม้จะได้ทําความสะอาดด้วยตนเองและฆ่าเชือ� โรคด้วยวิธีการดัง� เ
อุปกรณ์ ดงั กล่าวใช้แสงยูวซ
ี ีฆ่าเชือ� โรคที�อาจตกค้างบนพืน
� ผิว โดยฆ่าไวรัสและแบคทีเรีย.
ดิมแล้วก็ตาม. อุปกรณ์ ดงั กล่าวใช้แสงอัลตราไวโอเลตความแรงสูงสุดฆ่าเชือ� พืน
เหมาะสมกับการใช้งานในทุกกิจกรรม.
อุปกรณ์ นี�มาพร้อมกับระบบป้ องกัน "System Protection 360" ซึ�งใช้ ในการปิ ดไฟในกรณี ท�มี ีคนอยู่ ในห้อง
หลังจากระบบหยุดทํางานในกรณี ฉุกเฉิ น แสงไซเรนจะสว่างเป็ นสีแดงจนกว่าจะกดปุ่ มบนรี โมทคอนโทรล.
ด้วยเหตุนี�ผู้ท�ี ใช้งานอุปกรณ์ จึงสามารถรู้ ได้วา่ อุปกรณ์ หยุดการทํางานลงแล้วในกรณี ฉุกเฉิ น
และวงจรการทํางานทัง� หมดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และควรจะต้องทํางานซํา�

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวและในอากาศ
ฆ่าเชือ� โรคบนพืน
ข้อจํากัดทางเทคนิ ค
นํ �าหนั ก

มิติ
ความแรง
องค์ประกอบของวัสดุ
โมดูลหลอดไฟ

TOWER 950
~51,5 KG

เส้นผ่านศูนย์กลาง 692MM ความสูง1626MM
950W

POLYAMIDE BASED TECHNOPOLYMER (PA) / เทคโนโลยี โอลิเมอร์ท�มี ีพน
ื � ฐานมาจากโพลีเอไมด์ (PA)
INJECTED POLYURETHANE / โพลียูรเี ทนแบบฉี ด
STAINLESS STEEL / สแตนเลส
POLYCARBONATE AND PBT / โพลีคาร์บอเนตและโพลิบิวเทลีน เทเรฟธาเลท (PBT)
QUARTZ GLASS / แก้วควอตซ์
16 * 55W

แหล่งจ่ายไฟ

230V

ความถี�

50HZ

ระดับเสียง

50 DB

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับนํ �า
�
ความชืน

ความปลอดภัย

ประสิทธิภาพ
ตัวเลือก

ใช้เฉพาะในที�แห้ง
� สัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%
ความชืน
การเปิ ดใช้งานอุปกรณ์ จะสามารถทําได้ก็ตอ่ เมื�อไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ ใ
นห้องเท่านั �น.อุปกรณ์ ดงั กล่าวมีเครือ� งหมายคําอธิบายว่า "อันตราย
รังสียูวซ
ี ี - ป้ องกันดวงตาและผิวหนั ง
145 M3/H / 145ลูกบาศก์เมตรต่อชั�วโมง

ตัวจับเวลา, ปิ ดอัตโนมัต,ิ การควบคุมระยะไกล, ระบบป้ องกันความปลอดภัย 360, lidar ลิดาร์(ระบบตรวจจับแสงและวัดระยะ)

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวและในอากาศ
ฆ่าเชือ� โรคบนพืน

TOWER 1600

� ผิวและในอากาศ TOWER 1600
อุปกรณ์ ฆ่าเชือ� โรคบนพืน
TOWER 1600

ใช้สําหรับการฆ่าเชือ� และการฆ่าเชือ� โรคอย่างสมบูรณ์ . โมดูลหลอดไฟที�ประกอบด้วยหลอด 200W จํานวน 8

� กว่า. นอกจากนี �ระบบตรวจจับแสงและวัดระยะ (lidar)
หลอดทําให้มีประสิทธิภาพสูงภายในระยะเวลาการปล่อยแสงที�สัน
� ผิวที� ได้อย่างแม่นยํา.
ที�นํามาใช้จะกําหนดและปรับเวลาที�ฆ่าเชือ� บนพืน
ฝาครอบหลอดไฟที�ตดิ ตัง� มาด้วยช่วยป้ องกันหลอดไฟจากความเสียหายจากอุบัตเิ หตุ.
� ผิว โดยฆ่าไวรัสและแบคทีเรีย. เหมาะสมกับการใช้งานในทุกกิจกรรม
อุปกรณ์ ดงั กล่าวใช้แสงอัลตราไวโอเลตความแรงสูงสุดฆ่าเชือ� พืน
อุปกรณ์ นี�มาพร้อมกับระบบป้ องกัน "System Protection 360" ซึ�งใช้ ในการปิ ดไฟในกรณี ที�มีคนอยู่ ในห้อง
หลังจากระบบหยุดทํางานในกรณี ฉุกเฉิ น แสงไซเรนจะสว่างเป็ นสีแดงจนกว่าจะกดปุ่ มบนรี โมทคอนโทรล.
ด้วยเหตุนี�ผู้ท�ี ใช้งานอุปกรณ์ จึงสามารถรู้ ได้วา่ อุปกรณ์ หยุดการทํางานลงแล้วในกรณี ฉุกเฉิ น
และวงจรการทํางานทั�งหมดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และควรจะต้องทํางานซํ�า
่
สินค้ามี ให้เลือกหลายรุน

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

� ผิวและในอากาศ
ฆ่าเชือ� โรคบนพืน
ข้อจํากัดทางเทคนิ ค
นํ � าหนั ก
มิติ
ความแรง
องค์ประกอบของวัสดุ
โมดูลหลอดไฟ

TOWER 1600
~85 KG

เส้นผ่านศูนย์กลาง 810MM,
1730W

POLYAMIDE BASED TECHNOPOLYMER (PA) / เทคโนโลยี โอลิเมอร์ที�มีพน
ื � ฐานมาจากโพลีเอไมด์
STAINLESS STEEL / สแตนเลส
QUARTZ GLASS / แก้วควอตซ์
8 * 200W

แหล่งจ่ายไฟ

230V

ความถี�

50HZ

ระดับเสียง

57 DB

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

10 ถึง 45 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในการจัดเก็บ

-10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับนํ �า
�
ความชืน
ความปลอดภัย

ตัวเลือก

ความสูง1825MM

ใช้เฉพาะในที�แห้ง
� สัมพันธ์ของอากาศจาก10% ถึง 50%
ความชืน
การเปิ ดใช้งานอุปกรณ์ จะสามารถทําได้ก็ตอ่ เมื�อไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ ใ
นห้องเท่านั �น.อุปกรณ์ ดงั กล่าวมีเครือ� งหมายคําอธิบายว่า "อันตราย
รังสียูวซ
ี ี - ป้ องกันดวงตาและผิวหนั ง

ตัวจับเวลา, ปิ ดอัตโนมัต,ิ การควบคุมระยะไกล, ระบบป้ องกันความปลอดภัย 360, lidar ลิดาร์(ระบบตรวจจับแสงและวัดระยะ)

UVC MED

มากกว่าเเค่การป้ องกัน

BECAUSE SAFETY
COMES F RST

� ที�ขนาดใหญ่,
ทางออกสําหรับสถานพยาบาล สํานั กงาน ร้านค้า - พืน
โรงยิม, ธนาคาร, ที�ทําการไปรษณี ย์,
สถานที�สาธารณะและสถานที�ตา่ งๆจากอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรม
MANUFACTURER
UVC -MED S P . Z O . O .

ผู้ขายในประเทศไทยและเอเชีย
POL-THAI.BIZ Limited Partnership

www . u v c -me d . p l

UVC MED
MORE THAN PROTECTION

มากกว่าการป้ องกัน

