


ขนาดเครื่อง :
ระบบไฟฟ้า :
กําลังการผลิตโอโซน :

กรรมวิธีการผลิตโอโซน :

พืน้ ทีใ่ ช้ งาน

รุ่น
AU1000
AU2000
AU3000

รมห้ องฆ่ าเชื้อโรคกําจัดกลิน่ (ลบ.ม.)
ใชไดถึง 400 ลบ.ม.
ใชไดถึง 800 ลบ.ม.
ใชไดถึง 1,000 ลบ.ม.

รพ. ภัทร-ธนบุรี

-

32 x 23 x 72 ซ.ม. (ก x ล x ส)
220 โวลต 1 เฟส 90วัตต / 160 วัตต / 230 วัตต
AU1000 = 1,000 mg./hr.
AU2000 = 2,000 mg./hr.
AU3000 = 3,000 mg./hr.
Open tube corona discharge
ไมใชปมลมภายในตัวเครื่อง
ผลิตโอโซนเพื่อฟอกอากาศโดยตรง

ฟอกอากาศร่ วมกับแอร์ รวม AHU (ลบ.ม.)
500 - 1,000 ลบ.ม.
1,000 - 2,000 ลบ.ม.
2,000 - 3,000 ลบ.ม.

ฟอกอากาศรวมกับแอรรวม AHU ลดความตองการเติมอากาศดี Fresh Air จาก 15% เหลือเพียง 3%
ลางฆาเชื้อรา เชื้อโรค ในเครื่องแอร ในทอลม ในหอง
ประหยัดคาพลังงานทําความเย็น และลดการเติม Fresh Air ได 5-30% เนื่องจากระบบแอรสะอาด
สลายสารพิษจากเครื่องถายเอกสาร, เฟอรนิเจอร, สลายกาซพิษจากการจราจร
อาคารสีเขียวฟอกอากาศสะอาดทั้งอาคาร ผูอยูอาศัย หายใจไดออกซิเจนสมบูรณ หางไกล “โรคแพ
ตึก” (Sick Building Syndrome)
ระบบบําบัดอากาศร่วมกับ ระบบแอร์ส่วนกลาง (AHU) ลดการเติม Make Up Air
ทอนําสงอากาศเย็น

โรงงาน อโรเมติกส (ประเทศไทย)
บจก (มหาชน)

Make Up Air
Return Air
O3

1
Ozone Generator

1. เครื่องทําความเย็น
2. เครื่องกําเนิดโอโซน

2

หอง AHU
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ทุกลมหายใจ… เติมพลังใหชีวิต
ออกซิเจน
จากอากาศ

แรธาตุ
จากอาหาร

พลังงานชีวิต (ATP)
 เชือ้ โรคหลายชนิดติดตอไดทางอากาศ มีอันตรายถึงชีวิต หรือเสียเวลาทํางาน เสียคารักษาพยาบาล
 เชื้อรา และไรฝุน สรางสารพิษ Toxicity กระตุน อาการภูมิแพอากาศ
 กลิ่น สารระเหย VOC มลพิษในอากาศ ทําใหรางกายรับออกซิเจนไดนอย
รางกายออนเพลีย ออนแอ ภูมิตานทานโรคตํ่า หรือพิษสะสมจนเกิดมะเร็งได

เครื่องปรับอากาศ
- สะสมเชื้อรา ซึ่งสรางสารพิษ
- สะสมเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งกอโรค

บุหรี่
- มีสารพิษมากกวา 50 ชนิด

เครื่องถายเอกสาร
- สรางสารพิษ

สี เคมีภัณฑ และเฟอรนิเจอร
- สรางสารระเหยเคมี

การจราจร
- สรางสารพิษ

อาหาร
- สรางกลิ่น

“แอคทีฟ แอร โอโซน” คือมิตร ชวยสลายมลพิษ และฆาเชื้อโรค

อากาศสะอาด สรางคุณภาพงาน เสริมคุณภาพชีวิต
การทํางานในสํานักงานปรับอากาศตอเนื่องเปนเวลานาน เปนสาเหตุที่ทําใหพนักงานมีอาการ
Sick Building Syndrome คือ
- เปนโรคติดตอทางอากาศ เชน หวัด หวัดใหญไดงาย และเปนนาน
- หายใจสั้น ทําใหไดรับออกซิเจนนอย เครียดงาย สมาธิในการทํางานลดลง
- ไอแหงๆ เรื้อรัง คัดจมูก ออนเพลียงาย ภูมิตานทานโรคต่ํา
- ไอแหงๆ เรื้อรัง คัดจมูก ออนเพลียงาย ภูมิตานทานโรคต่ํา
เนื่องจากอากาศในหองปรับอากาศมีการถายเทของอากาศนอยจึงหมักหมมความสกปรกไดมาก
ทําใหผูอาศัยหายใจรับสารพิษและรับออกซิเจนไมพอเพียง เชน
- สารพิษจากเชื้อรา (มีกลิ่นอับๆ ) ที่เจริญเติบโตไดดีในระบบปรับอากาศ
- สารพิษที่ระเหยจากเฟอรนิเจอร สี พรม เครื่องพิมพ หรือจากการจราจร
- กลิ่นอาหาร กลิ่นตัว
- เชื้อโรคที่ติดตอไดทางอากาศ ที่ถูกเปาออกมาจากเครื่องปรับอากาศ
รางกายคนเราตองการออกซิเจนบริสุทธิ์ เพื่อใหเซลลและอวัยวะตางๆ ใชสันดาปคูกับธาตุอาหาร
สรางพลังงาน (เมตาโบลิซึม)เพื่อใชในการดํารงชีวิต ทํากิจกรรมและซอมแซมสวนที่สึกหรอ
อากาศที่สกปรก นอกจากหายใจไดรับสารพิษแลว รางกายยังจะไดรับออกซิเจนไมพอเพียงตอความ
ตองการใชงานเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดอาการ Sick Building Syndrome ทําใหคุณภาพการทํางานลดลง
การปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคารสํานักงานปรับอากาศ อาจทําไดโดยการติดตั้งเครื่องโอโซน
ฟอกอากาศสะอาด โดยติดตั้งใหโอโซนเขาไปทําลายเชื้อรา เชื้อโรคในระบบปรับอากาศ และฟอกอากาศ
สลายมลพิษในหองจะทําใหผูอยูอาศัยหายใจรับออกซิเจนบริสุทธิ์ไดดี ทําใหรางกายแข็งแรง ภูมิตานทาน
โรคดี มีสมาธิในการทํางาน ไดทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และสรางคุณภาพชีวิต

" We are what we Eat and Breathe"
www.thailonglife.com

กาซโอโซน คือ กาซออกซิเจน 3 อะตอม เกิดจากการแตกตัว
ของออกซิเจน 2 อะตอม และไปจับตัวกับออกซิเจนปกติ
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- กาซโอโซน ฆาเชื้อรา เชื้อโรค ไดดีกวาคลอรีน 3,125 เทา
Ref: Hubner, R 1973
- กาซโอโซน สลายกลิ่นสัตวเลี้ยง กลิ่นอาหาร กลิ่นตางๆ
เชน การทําปฏิกิริยาเคมี สลายกลิ่นแอมโมเนีย
3O3 + 2NH3
N2 + 3H2O + 3O2
- กาซโอโซน สลายพิษไอระเหยเคมี พิษควันบุหรี่
เชน การทําปฏิกิริยาสลายพิษ ไฮโดรเจนไซยาไนด
5O3 + 2HCN
2CO2 + H2O + N2 + 5O2
- องคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดคาความปลอดภัย
ในการใชกาซโอโซนไดตอเนื่องในระบบปรับอากาศ ไดไมเกิน 0.05 สวนในลานสวน

