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เครรรื่องฟอกอากาศเชชิงพาณชิชยย์ 
EST: MICRO AIR รรรุ่น RF1200

ฟอกอากาศดด้วยระบบ ESP จาก MICRO AIR (USA)
แรงลม 1250 ลบ.ฟรต / นาทที  พรพื้นททีรื่ 130 ตร.ม.
ฝฝังเรทียบฝฝ้าและแขวนใตด้ฝฝ้าเพดาน
ไสส้กรองหยาบ Aluminum Mesh Filter
● เพพพิ่มความสามารถในการกรองอนนุภาคขนาดใหญญ
● สามารถลส้างททาความสะอาดไดส้
ไสส้กรองละเออียด ESP Collecting Cell
● ดดักจดับอนนุภาคขนาดเลล็กถถึง 0.01 micron
● กรองเชชชื้อโรคในอากาศไดส้ 90%
● พชชื้นทอีพิ่เกล็บขนาดใหญญ ดดักฝนุฝุ่นไดส้เปป็นจทานวนมาก
● สามารถลส้างททาความสะอาดไดส้
ไสส้กรอง Charcoal Filter (Activated Carbon)
● ดดูดซดับกลพพิ่นและไอสารระเหย
มอก.1516-2549
มาตรฐานผลพตภดัณฑฑ์อนุตสาหกรรม เครชพิ่องฟอกอากาศดส้านความปลอดภดัย

Commercial Air Purifier
Electrostatic Precipitator (ESP) Technology
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ทางบรชิษษัทขอสงวนสชิทธชิธิ์ในการเปลทีรื่ยนแปลงรายละเอทียดสชินคด้า บรชิการ และ เงรรื่อนไขโดยไมรุ่ตด้องแจด้งใหด้ทราบลรุ่วงหนด้า



Key Features ครณลษักษณะเดรุ่น
● ททางานดส้วยระบบอพเลคโตรสแตตพคสฑ์ พรอีซพพพเตเตอรฑ์ (Electrostatic Precipitator) ทอีพิ่สามารถลส้างไสส้กรองละเออียดไดส้
● ใชส้สทาหรดับกทาจดัดมลพพษ เชญน หมอกควดัน บนุหรอีพิ่ ไอมลพพษ สารเคมอีทอีพิ่ลอยในอากาศ เชชชื้อโรค เกสรดอกไมส้ กลพพิ่นอดับชชชื้น สารอพนทรอียฑ์ เปป็นตส้น 
● สามารถขจดัดอนนุภาคขนาดเลล็กและใหส้ประสพทธพภาพสดูง แผญนเกล็บฝนุฝุ่นมอีพชชื้นทอีพิ่เกล็บขนาดใหญญเรอียงซส้อนเปป็นชดัชื้นๆและสามารถลส้างททาความสะอาดไดส้
● รดูปแบบแขวนเรอียบกดับฝฝ้าเพดาน หรชอ ฝฝังบางสญวนในฝฝ้าเพดาน สามารถตพดตดัชื้งไดส้ทดัชื้งหส้องประชนุมหรชอหส้องอชพิ่นๆ
● สามารถกรองอนนุภาคทอีพิ่มอีขนาดเลล็กไดส้ถถึง 0.01 ไมครอน ดส้วยเทคโนโลยอีจาก MICRO AIR (USA)
● มอีประสพทธพภาพในการกรองเชชชื้อโรคไดส้ 90% จากการทดสอบโดยสถาบดันชดัชื้นนทาในประเทศไทย
● ผดูส้ผลพตไดส้รดับมาตรฐานผลพตภดัณฑฑ์อนุตสาหกรรม เครชพิ่องฟอกอากาศดส้านความปลอดภดัย มอก.1516-2549 

Our Technology เทคโนโลยทีของเรา

เครรรื่องฟอกอากาศ EST: MICRO AIR  รรรุ่น RF1200
เหมาะสทาหรดับการใชส้งานเชพงพาณพชยฑ์ดส้วยเทคโนโลยอีอพเลคโตรสแตตพคสฑ์  (Electrostatic Precipitator) จาก MICRO AIR (USA)

Specifications ครณลษักษณะทางเทคนชิค
● ขนาดเครชพิ่อง: 44"(112 ซม.) x 20-1/2"(52 ซม.) x 14-1/2”(37 ซม.) หนส้ากาก: 23-1/2”(60 ซม.) x 48”(122 ซม.) นชื้ทาหนดัก 80 lb. (36 กก.)  
● ตดัวถดังเครชพิ่องททาจากเหลล็กผญานการอบสอีฝนุฝุ่นทดัชื้งดส้านนอกและดส้านใน ไมญเปป็นสนพมและชญวยเสรพมความเปป็นฉนวนไฟฟฝ้า
● เปป็นเครชพิ่องฟอกอากาศทอีพิ่สามารถตพดตดัชื้งไดส้ทดัชื้งแบบฝฝังกดับฝฝ้าและแขวนใตส้ฝฝ้าเพดาน 
● ดดูดอากาศเสอียในแนวดพพิ่งแลส้วเปฝุ่าอากาศบรพสนุทธพธิ์ออกไดส้รอบดส้าน 6 ทพศทาง กรพลลมออกสามารถปรดับทพศทางการกระจายของลมไดส้
● การไหลเวอียนของอากาศ (Air Volume) ปรดับแรงลมไดส้ 3 ระดดับ  ระดดับสดูง (High) ไมญนส้อยกวญา 1250 ลบ.ฟนุต/นาทอี (CFM)
● มอเตอรฑ์ แบบตลดับลดูกปปืน (Ball Bearing) พรส้อมการปฝ้องกดันอดันตรายจากความรส้อน (Thermal Protection)
● ระบบไฟฟฝ้า 220 โวลทฑ์ 50 เฮพรฑ์ท 1 สาย กพนกทาลดังไฟฟฝ้าสดูงสนุด 150 วดัตตฑ์
● ควบคนุมการ เปปิด/ปปิด บนตดัวเครชพิ่อง และ ดส้วยรอีโมทคอนโทรลแบบไรส้สาย 
● สามารถตดัชื้งเวลาเปปิด/ปปิด ไดส้ และมอี LED ทอีพิ่ Display สถานะการททางานของเครชพิ่อง 
● มอีระบบ Safety Switch ตดัดกระแสไฟฟฝ้าเมชพิ่อฝาเครชพิ่องถดูกเปปิดออก เพชพิ่อความปลอดภดัยของผดูส้ใชส้งาน
● ภายในตดัวเครชพิ่องประกอบดส้วย

Prefilter เปป็นแผญนกรองฝนุฝุ่นหยาบททาจากอลดูมพเนอียม (Aluminum Mesh Prefilter) ทอีพิ่สามารถถอดลส้างททาความสะอาดไดส้
Electronic Collecting Cell เปป็นชนุดกรองละเออียดทอีพิ่สามารถถอดลส้างททาความสะอาดไดส้ ประกอบดส้วย

Ionizer Wires เสส้นลวดแรงดดันสดูงสรส้างประจนุบนฝนุฝุ่นละออง และ เชชชื้อโรคในอากาศ
Collecting Plate แผญนเกล็บฝนุฝุ่นวดัสดนุททาจากอลดูมพเนอียมจทานวนหลายแผญนเรอียงซส้อนกดันเปป็นชดัชื้นๆ มอีพชชื้นทอีพิ่ขนาดใหญญในการเกล็บฝนุฝุ่น
โดยใชส้หลดักไฟฟฝ้าสถพตยฑ์ (Electrostatic) ในการเกล็บฝนุฝุ่นละเออียดและ เชชชื้อโรค  

*Prefilter และ Electronic Collecting Cell สามารถถอดออกมาลส้างททาความสะอาดไดส้ โดยไมญตส้องยกตดัวเครชพิ่องออกจากทอีพิ่ตดัชื้ง
Charcoal Filter (Activated Carbon) แผญนกรองกลพพิ่นและไอสารระเหย
High Voltage Power Supply (INNOVOLT) ระบบแปลงไฟฟฝ้าแรงดดันสดูงพรส้อม Intelligent Voltage Regulator สดูงสนุด 9,000 VDC

Adjustable Dual-Voltage จญาย 2 แรงดดันพรส้อมกดันและสามารถปรดับไดส้ ฝฝัฝั่งสดูง 9,000-6,000 VDC ฝฝัฝั่งตพิ่ทา 4,500-3,000 VDC
● รดับประกดันเครชพิ่อง 1 ปปี พรส้อมการบรพการททาความสะอาดและตรวจสภาพเครชพิ่องฟอกอากาศ

ฝฝังเรทียบฝฝ้า

แขวนใตด้เพดาน

ทางบรชิษษัทขอสงวนสชิทธชิธิ์ในการเปลทีรื่ยนแปลงรายละเอทียดสชินคด้า บรชิการ และ เงรรื่อนไขโดยไมรุ่ตด้องแจด้งใหด้ทราบลรุ่วงหนด้า
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