
 
 

 
 

 

 

 

 ผลิตในประเทศไทย ตามอนุสิทธิบัตร 2250 

มีอะไหลพรอมใหบริการหลังการขาย 

 ตัวเคร่ืองทําดวยสเตนเลส แข็งแรง ทนตอการใชงาน 

 กําจัดสลายกลิ่นไดทุกกลิ่น 

 ผานการทดสอบประสิทธิภาพการฆาเชื้อโรค 

เชื้อรา ในระบบปรับอากาศ 

 
 

 

 

ขอมูลทางเทคนิค: 

 AB-300 AB-500 

ตัวเคร่ือง สเตนเลส ขนาด 21 x 32 x 14 ซม. (กวาง x สูง x ลึก) สเตนเลส ขนาด 21 x 32 x 14 ซม. (กวาง x สูง x ลึก) 

ระบบไฟฟา 220Volt 50Hz 40W. 220Volt 50Hz 60W. 

กําลังผลิตโอโซน 300 มิลลิกรัม/ชม. ปรับได4ระดับ 500 มิลลิกรัม/ชม. ปรับได4ระดับ 

พัดลมกระจายโอโซน 220Vac, 95 CFM 220Vac, 95 CFM 

 

เวลาใชอบหอง 30 ตร.ม. 

เวลาใชอบหอง 50 ตร.ม. 

เวลาใชอบหอง 80 ตร.ม. 

10-20 นาที 

20-30 นาที 

30-50 นาที 

5-10 นาที 

10-20 นาที 

20-30 นาที 

 

กรรมวิธีการผลิตโอโซน Open Tube corona discharge ไมใชปมลมภายในตัวเคร่ือง 

ทําใหไมเกิดกรดไนตริกในลมโอโซน (ผลิตเพื่อฟอกอากาศโดยตรง) 

ผลิตโดย บริษัท แอคทีฟ ซายน จํากัด ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2250 

 (มีอะไหลพรอมใหบริการหลังการขาย) 

Web Site www.thailonglife.com,    www.เคร่ืองผลิตโอโซน.com 

activeair@hotmail.com  

โทรศัพท 02-738-8484, 02-738-8494 


 

http://www.thailonglife.com/
http://www.เครื่องผลิตโอโซน.com/
mailto:activeair@hotmail.com


www.thailonglife.com 02-738-8482 02-738-8484 

การใชเคร่ืองแอคทีฟแอรโอโซนฟอกอากาศสะอาด 
 

 

 

- แมบานโรงแรมใชลางกลิ่นในหองพัก กอนรับแขกใหม 

- คลินิก/หองพยาบาล ใชฆาเชื้อโรคกอนรับผูปวยใหม 

- คารแครใชบริการกําจัดกลิ่นในรถใหลูกคา 

- ใชกําจัดกลิ่นฆาเชื้อโรคในพื้นที่ที่ตองการเปนคร้ังคราว 

แนะนํา : AB300 สําหรับหอง <  50 ตร.ม. 

            AB500 สําหรับหอง >  50 ตร.ม. 

 

 

 

- ติดต้ังกาซ โอโซนถูกดูดเขาไปฆาเชื้อรา/เชื้อโรค ในเคร่ืองแอร 

คงเหลือโอโซนเบาบางฟอกอากาศในหอง 

- รักษาเคร่ืองแอรสะอาดไดนาน ลดภาระการลางแอร ลดการ

สูญเสียคาไฟจากแอรสกปรก 

- ลดการแพรกระจายโรคติดตอทางอากาศ 

- ฟอกอากาศสะอาด ทําใหผูอาศัยหายใจไดรับออกซิเจนสมบูรณ 

บรรเทาอาการภูมิแพ/โรคแพตึก ชวยใหหลับสนิท 

แนะนํา : AA030 สําหรับหองนอน : AA080 สําหรับหองท่ัวไป 

             AB 150  สําหรับพื้นท่ีมีมลภาวะ 

 

 

- วางเคร่ืองหนา AHU ใหโอโซนถูกดูดเขาไปฆาเชื้อรา/เชื้อโรค ใน AHU ในทอ

ลม คงเหลือโอโซนเบาบางฟอกอากาศในหอง 

- รักษาระบบแอรสะอาดไดนาน ลดการแพรกระจายโรคติดตอทางอากาศ 

- ฟอกอากาศสะอาด ยับยั้งโรคแพตึก Sick Building Syndrome 

แนะนํา : ผลิตไดตามขนาด AHU หรือพื้นท่ีทํางาน 

 

 

1. ใชรมหอง สลายกลิ่นฆาเช้ือโรคเปนคร้ังคราว 

2. ฟอกอากาศสะอาดประจําหองนอน หองพัก ออฟฟศ ฯลฯ 

3. ฟอกอากาศสะอาดรวมกับแอรสวนกลาง AHU 
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“กาซโอโซน เกิดจากกาซออกซิเจน ทําหนาท่ีสลายมลภาวะ แลวคืนสภาพออกซิเจน”

ออกซิเจน
(O2)

ไดรับพลังงาน
Corona, UV

โอโซน
(O3)

คืนสภาพ
ออกซิเจน
(O2)

ทําลายมลภาวะ
Disinfectant

ตัวอยางการทําปฏิกิริยาสลายสารพิษและกลิ่น ของโอโซน

- กาซโอโซน สลายกลิ่นสัตวเลี้ยง กลิ่นอาหาร กลิ่นตางๆ
       เชน การทําปฏิกิริยาเคมี สลายกลิ่นแอมโมเนีย

3O3 + 2NH3 N2 + 3H2O + 3O2

- กาซโอโซน สลายพิษไอระเหยเคมี พิษควันบุหรี่ 
       เชน การทําปฏิกิริยาสลายพิษ ไฮโดรเจนไซยาไนด

5O3 + 2HCN 2CO2 + H2O + N2 + 5O2  
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ผลการทดลองฆาเช้ือวัณโรค
ผลการทดลองจาก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• บจก. แอคทีฟ ซายน กอตั้ง 4 ก.ค. 2544
• ไดรับรวมทุน จากกองทุน SMEs ของรัฐบาล  ส.ค. 2546

• ไดรับอนุสิทธิบัตรเครื่อง
โอโซน    เลขที่ 2250
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