
 

Active Air ฟอกอากาศ ประจ าห้อง AA 080 
 
ประโยชน์ใช้งาน 
 สลายกลิ่นตกค้างได้ทุกชนิด 
 สลายสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง สารระเหยเคมี 
 ฟอกอากาศสะอาด เพื่อสูดหายใจได้ออกซิเจนสมบูรณ์ ยับยั้งโรคแพ้

ตึก (SBS)  ยับยั้งอาการภูมิแพ้อากาศ 
 ท าลายเชื้อรา เชื้อโรค ในแฟนคอยล์แอร์ในห้อง รักษาสภาพความ

สะอาดของแฟนคอยล์ ยืดอายุการล้างแฟนคอยล์ได้มากกว่าเท่าตัว 
 ลดการเกิดโรคติดต่อทางอากาศ 
 

ข้อมูลทางเทคนิค 
- ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  10 วัตต/์ช.ม. 
- ตัวเคร่ืองท าด้วยพลาสติคABS ขนาด 190x313x96 มม. 
- ผลิตโอโซนได้ 80 มก./ชม. ปรับต้ังโอโซนได้ 4 ระดับ 
- กรรมวิธีผลิตโอโซน Open tube Corona Discharge. 
- เคร่ืองท างาน 10 นาที สลับพัก 5 นาทีต่อเน่ือง  เพื่อควบคุมไม่ให้โอโซนเกิน 0.04 ppm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ไม่ต้องไป… ไกลถึงทะเล 

 แอคทีฟ แอร์ ฟอกอากาศสะอาดดี มีโอโซน” 

ค าแนะน าในการติดตั้ง 
ติดตั้งให้เคร่ืองอยู่ใกล้ช่องอากาศเข้าเคร่ืองปรับอากาศ มากกว่าช่องจ่ายลมออก เพื่อให้ก๊าซโอโซน

เข้าไปท าลายเชื้อรา เชื้อโรคในเคร่ืองปรับอากาศก่อน และคงเหลือโอโซนเบาบางไปฟอกอากาศในห้อง 



ทุกลมหายใจ… เติมพลังใหชีวิต

 เชือ้โรคหลายชนิดติดตอไดทางอากาศ มีอันตรายถึงชีวิต หรือเสียเวลาทํ างาน เสียคารักษาพยาบาล
 เชื้อรา และไรฝุน สรางสารพิษ Toxicity กระตุนอาการภูมิแพอากาศ
 กล่ิน สารระเหย VOC มลพษิในอากาศ ทํ าใหรางกายรับออกซิเจนไดนอย

      รางกายออนเพลีย ออนแอ ภูมิตานทานโรคตํ่ า หรือพิษสะสมจนเกิดมะเร็งได

เคร่ืองปรับอากาศ
- สะสมเชื้อรา ซึ่งสรางสารพิษ
- สะสมเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งกอโรค

ออกซิเจน
จากอากาศ

แรธาตุ
จากอาหาร

บุหร่ี
- มีสารพิษมากกวา 50 ชนิด

เคร่ืองถายเอกสาร
- สรางสารพิษ

สี เคมีภัณฑ และเฟอรนิเจอร
- สรางสารระเหยเคมี

การจราจร
- สรางสารพิษ

อาหาร
- สรางกลิ่น

พลงังานชีวิต (ATP)

“แอคทีฟ แอร โอโซน” คอืมิตร ชวยสลายมลพิษ และฆาเชื้อโรค



จากรายงานของกระทรวงสาธารณะสุข พบวา ผูเจ็บปวยเขาโรงพยาบาลมากกวา 15 %
เปนโรคติดตอทางอากาศ ซึ่งทําใหตองสูญเสียทั้งคารักษาพยาบาลและเวลาทํางาน โรคหลายชนิด
ติดตอไดงาย และอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได

โดยติดตั้งเครื่องแอคทีฟ แอรโอโซนใกลชองอากาศเขา (Return Air) ของแฟนคอยล
โอโซนจะเขาไปทําลายเชื้อโรคภายในเครื่อง แลวฟอกอากาศในหอง ยับยั้งโรคติดตอ
 ทางอากาศ  รักษาสภาพแฟนคอยลสะอาด  และสลายกลิ่นไมพึงประสงค ไดดวย

ใครก็ตามที่กาวเทาเขาหองอาจนําโรคติดตอทางอากาศเขามาดวย

การไอ หรือจาม เช้ือโรคจะกระจายอยูในอากาศไดนานกวา 15 นาที  ขณะท่ี

เครื่องแอรหมุนเวียนอากาศทําความเย็นประมาณ 4 นาที ตอรอบ เชื้อโรคจึง

เขาไปเพาะฟกตัวในระบบแอรทวีจํานวนไดมากเปนหมื่นเปนแสนเทาตัวและ

กลายเปนแหลงกระจายเชื้อโรคคืนสูคน

"แอคทีฟ แอร" ยับยั้งโรคติดตอทางอากาศ

บริษัท ภรณธนา เซอรวิส จํากัด
โทร 0-2435-4553    โทรสาร .  0-2884-8553



Q & A  of AA080 

            1.  ถาม  :  ท าไมต้องใช้ เครื่องแอคทีฟแอรโ์อโซนฟอกอากาศ  AA080 

ตอบ :  คนเราหายใจมากกว่าวันละ 20,000 ลิตร เพราะต้องใช้ออกซิเจน ในการเผาผลาญธาตุอาหารสร้างพลังงาน

ชีวิต  แต่มลภาวะทางอากาศมีอยู่รอบตัว โดยเฉพาะในห้องปรับอากาศจะสะสมหมักหมม จุลชีพมากมาย ในคอยล์ 

เย็นมีทั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรค 

เชื้อรา            สร้างสารพิษ สังเกตได้จากมีกลิ่นอับชื้น ท าให้เราหายใจสั้นลงและยังรบกวนปฏิกิริยาชีวเคมีใน

การสร้างพลังงานชีวิต กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้อากาศ โรคแพ้ตึก  

เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย           ท าให้เกิดโรคที่มีเชื้อ เช่น หวัด วัณโรค ปวดบวม ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางอากาศได้ 

2.  ถาม :  จุดเด่นของ เครื่องแอคทีฟแอร์โอโซนฟอกอากาศ  AA080 คือ 

ตอบ : 1.เคร่ืองผลิตโอโซนเบาบางใกล้เคียงโอโซนในธรรมชาติที่มีอากาศบริสุทธิ์  สามารถเปิดใช้งานได้ขณะมีคน

อยู่ จึงได้ประโยชน์จากอากาศสะอาดเต็มที่ 

          2.โดยติดต้ังให้โอโซนจากเคร่ืองถูกดูดเข้าไปฆ่าเชื้อราเชื้อโรคในคอยล์เย็นของเคร่ืองปรับอากาศก่อน   

คงเหลือโอโซนเบาบางไปฟอกอากาศในห้อง ซึ่งจะช่วยทั้งสลายก๊าซพิษ สลายกลิ่น และฆ่าเชื้อโรค 

3. ถาม: ใครควรใช้ เครื่องแอคทีฟแอรโ์อโซนฟอกอากาศ  AA080 

ตอบ : 1. ผู้มีอาการภูมิแพ้อากาศ  ช่วยยับยั้งการเกิดอาการ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา 

           2. ผู้สูงอายุ                        ลดการเกิดเสลดในล าคอ ช่วยให้นอนหลับได้สนิท 

           3. ผู้อาศัยในห้องชุด สลายกลิ่นตกค้างในห้องได้ทุกกลิ่น 

           4. ทั่วไป  ยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคทางอากาศ 

                                                             ยับยั้งการเกิดเมือกในคอยล์เย็น  ลดภาระการล้างเคร่ืองปรับอากาศ 

                                                             ลดการสูญเสียค่าไฟฟ้า  จากเคร่ืองปรับอากาศสกปรก 

4.  ถาม :เครื่อง  แอคทีฟแอร์โอโซนฟอกอากาศ  AA080 ต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปอย่างไร 

ตอบ : เคร่ืองฟอกอากาศทั่วไป คือ เคร่ืองฟอกอากาศด้วยการกรอง 

           -กรองเก็บอนุภาคได้ตามสภาพและคุณภาพของแผ่นกรอง เฉพาะส่วนที่แรงพัดลมดูดเข้าเคร่ืองได้ 

           -กรองเก็บเชื้อโรคได้ แต่ถ้าเสื่อมสภาพจะกระจายเชื้อโรคแทน 

           -ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผ่นกรองที่ดีมีคุณภาพมีราคาสูงมาก 

                  สรุป เครื่องกรองอากาศ เด่นที่กรองอนุภาคเท่านั้น  

                   เครื่องแอคทีฟแอร์โอโซน เด่นที่   การสลายกล่ิน  สลายสารพิษ และฆ่าเช้ือโรค   

“แอคทีฟแอร์โอโซน  เพิ่มพลังออกซิเจน  เติมพลังชีวิต” 




	ประโยชน์ใช้งาน
	ข้อมูลทางเทคนิค
	“ไม่ต้องไป… ไกลถึงทะเล
	แอคทีฟ แอร์ ฟอกอากาศสะอาดดี มีโอโซน”



	คำแนะนำในการติดตั้ง
	Active Air AA080.pdf
	ประโยชน์ใช้งาน
	ข้อมูลทางเทคนิค
	“ไม่ต้องไป… ไกลถึงทะเล
	แอคทีฟ แอร์ ฟอกอากาศสะอาดดี มีโอโซน”



	คำแนะนำในการติดตั้ง
	ให้เช่าแอคทีฟ
	¤Óá¹Ð¹Óã¹¡ÒÃµÔ´µÑé§
	Go Green Building.pdf
	à·¤â¹âÅÂÕâÍâ«¹ªèÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§�
	
	
	â·Ã. 02-738-8482, 02-738-8484


	“¹éÓ»ÃÐ»ÒàÁ×Í§¼èÒ¹ÃÐºº·èÍÊè§·Õè
	
	
	â·Ã. 02-738-8482, 02-738-8484
	á¿¹¤ÍÂÅìãËÁè
	á¿¹¤ÍÂÅìãªé§Ò¹
	á¿¹¤ÍÂÅìÊ¡»Ã¡ÁÒ¡



	¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÍ¤·Õ¿ áÍ�
	
	
	
	äÁèà»Ô´à¤Ã×èÍ§âÍâ«¹
	âÍâ«¹¹èÒÃÙé
	“âÍâ«¹¤×ÍÁÔµÃ ªèÇÂÊÅÒÂÊÒÃ¾ÔÉ áÅ�









	áÍ¤·Õ¿ áÍÃì âÍâ«¹ à¾×èÍÍÒ¡ÒÈã¹ËéÍ§ÊÐÍÒ´ »ÃÐ·Ñºã¨ÅÙ¡¤éÒ.pdf
	¤Óá¹Ð¹Óã¹¡ÒÃµÔ´µÑé§


	Active Air AA080.pdf
	ประโยชน์ใช้งาน
	ข้อมูลทางเทคนิค
	“ไม่ต้องไป… ไกลถึงทะเล
	แอคทีฟ แอร์ ฟอกอากาศสะอาดดี มีโอโซน”



	คำแนะนำในการติดตั้ง

	Active Air AA080.pdf
	ประโยชน์ใช้งาน
	ข้อมูลทางเทคนิค
	“ไม่ต้องไป… ไกลถึงทะเล
	แอคทีฟ แอร์ ฟอกอากาศสะอาดดี มีโอโซน”



	คำแนะนำในการติดตั้ง


	
	»ÃÐâÂª¹ìãªé§Ò¹
	¢éÍÁÙÅ·Ò§à·¤¹Ô¤
	“äÁèµéÍ§ä»… ä¡Å¶Ö§·ÐàÅ
	áÍ¤·Õ¿ áÍÃì ¿Í¡ÍÒ¡ÒÈÊÐÍÒ´´Õ ÁÕâ�



	
	การยับยั้งโรคติดต่อทางอากาศ


	เครื่องโอโซนฟอกอากาศ
	ประโยชน์ใช้งาน
	ข้อมูลทางเทคนิค
	“ไม่ต้องไป… ไกลถึงทะเล
	แอคทีฟ แอร์ ฟอกอากาศสะอาดดี มีโอโซน”



	คำแนะนำในการติดตั้ง




