เค รื่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ

สามารถกรองฝุ น

PM2.5

และเชื้ อ ไวรั ส

C

VID-19

เวอรชั่น

ใหม

ใหคุณไดมั่นใจ

เค รื่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ
เปนผูผลิตแผนกรองอากาศ
ดวยประสบการณและความชำนาญ
มามากกวา 100 ป

111-148
sq.m.

PM 2.5

กรองฝุน PM2.5

ดักจับไวรัสทุกชนิด

ดูดซับกลิ่นและสารเคมี

ประหยัดพลังงาน

ครอบคลุมพื้นที่ 148 ตร.ม.

PM 2.5

แผนกรองฝุน HEPA ประสิทธิภาพในการกรองฝุนขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน สูงถึง 99.99%
กำจัดเชื้อไวรัส / แบคทีเรีย / เชื้อรา / เชื้อจุลินทรีย
ลดแบคทีเรียและฝุน
ขจัดกลิ่นไมพึงประสงคและสารเคมีตางๆ
รูปทรงสวยงาม เคลื่อนยายไดงายดวยลอเลื่อน
ออกแบบรูปทรงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูใชงาน
แสดงอายุการใชงานของแผนกรองอากาศ
ปรับความเร็วของพัดลมไดถึง 5 ระดับ
ระบบประหยัดพลังงาน เปด-ปด อัตโนมัติ
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AstroCel VXL 12”
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• To prolong lifespan of higher efficiency filter
• Premium performance
• Sturdy and reliable construction
• AmAir 300E

• Effectively remove particles
• High efficiency 90-95%
• Anti-microbial Available
• Varicel II 4”

EC Centrifugal Fan

HEPA Filter

3 3

• Powerful and reliable
• Low energy consumption and maintenance free
• 5 speed fan efficiently and quietly cleans
the environment air with high performance

UV-C Lamp, Optional
• Effectively kill micro-organisms
bacteria, virus

4

5
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• Effectively remove fine particles,bacteria,
fungus, molds, Virus
• Efficiency 99.99% at 0.3μm
• High dust holding capacity and long service life
• HP3: AstroCel VXL
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/
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REMOVE

Gas Phase Filter
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• Effectively remove odor problems
• Chosen media is typically basedon chemical
contaminants of the affected area
• GP3: HD Module Cassette
HP3: AmAir/C+ 2”

ER

Secondary Filter
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Name of Puriﬁcation System
รุน
ผูผลิต
ชนิด
ขนาดเครื่อง (สูง x กวาง x ลึก)
ปริมาตรลม
สําหรับขนาดหอง
พลังงาน
มอเตอร
โครงสราง
ตั้งเวลาปดอัตโนมัติ
ระดับความดัง
ความแรงระดับพัดลม
รับประกัน
หลอดยูวี (ออฟชั่น)

Cyclone Air Purifying System (CAPS)
CAPS-1000V
AAF Malaysia
ชนิดตั้งพื้น / เคลื่อนยายได
1700 x 830 x 660 มม.
1,700 ลบ.ม./ชม.
111-148 ตารางเมตร
240 โวลต, 50 เฮิรต, 1 เฟส 400 วัตต
EC Centrifugal Fan
โลหะพนสี
4 / 8 / 12 ชม.
60 เดซิเบล
5 ระดับ
1 ป
ความยาวคลื่น 254 มม.

เ กี่ ย ว กั บ

บริ ษั ท เอเอเอฟ อิ น เตอร เนชั ่ น แนล (ประเทศไทย) จำกั ด

MicroElectronic / ไมโครอิเล็กทรอนิกส

“AAF” American Air Filters ไดกอ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) เปนบริษทั ผูผ ลิตแผนกรองอากาศชัน้ นำระดับนานาชาติ ไดมี
การพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการกรองอากาศมาโดยตลอด เนือ่ งจากคุณภาพของอากาศนัน้ มีสว นสำคัญอยางยิง่ ตอขบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ เชน หองสะอาดสำหรับโรงงานผลิตอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส โรงงานผลิตอาหารและยา หรือแมแตในชีวติ ประจำวันของคนเรา
ก็มคี วามเกีย่ วของกับเทคโนโลยีการกรองอากาศอยางหลีกเลีย่ งไมได เชน หองคลอด หองผาตัด หองไอซียใู นโรงพยาบาล ระบบกรองอากาศใน
ระบบปรับอากาศของอาคารสำนักงานตางๆ นับตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดพัฒนามาจนเปนบริษัทผูนำระดับโลกในอุตสาหกรรมการกรองอากาศ
ในชื่อ เอเอเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล
ปจจุบนั สินคาและบริการระบบกรองอากาศภายใตชอ่ื AAF ทีค่ รอบคลุมในทุกๆ อุตสาหกรรมทัว่ โลก สามารถแกไขปญหาสภาพอากาศ
สวนใหญที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได สินคาของเรามีมาตรฐานทั้งดานคุณภาพและประสิทธิภาพนับตั้งแตแผนกรองขั้นตน ระบบกักเก็บฝุน การควบคุม
มลพิษ การกรองแกส ตลอดจนไปถึงแผนกรองอากาศขั้นสูง ซึ่งใชในสภาพแวดลอมที่คอนขางเขมงวดเรื่องความสะอาด
AAF มีสำนักงานใหญตั้งอยูที่หลุยสวิลล รัฐเคนตั้กกี้ ประเทศอเมริกา มีสาขาตั้งอยูในทั่วโลกจำนวน 22ประเทศ, ศูนยวิจัยและพัฒนา
6 ศูนย พนักงานมากกวา 5,400 คนทั่วโลก AAF มีบริษัทแมคือไดกิ้น ตั้งอยูที่โอซากาประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนบริษัทนานาชาติที่ผลิตสินคาหลายๆ
ประเภทและเปนผูนำทางดานเครื่องปรับอากาศของโลก
AAF International ไดเขาซื้อกิจการของบริษัท ชัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนบริษัทตัวแทนจำหนาย
แผนกรองอากาศที่ใหญที่สุดของประเทศไทยอยางเปนทางการ โดยมีชื่อใหมเปนบริษัท เอเอเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
(AAF International (Thailand) Co., Ltd.) ดวยทุนจดทะเบียนมูลคา 200 ลานบาท การเขาซื้อกิจการนี้จึงทำให AAF เปนบริษัทจำหนาย
แผนกรองอากาศอันดับหนึ่งของประเทศไทย
วิศวกรและทีมขายบริษทั เอเอเอฟฯ ไดรบั การการฝกอบรมจากผูเ ชีย่ วชาญและผูผ ลิตสินคา โดยมุง เนนแนวทางในการแกปญ
 หาทีถ่ กู ตอง
ตอความตองการของตลาด อยางไรก็ตามความรูค วามเชีย่ วชาญดังกลาว ไมไดจำกัดใหกบั ลูกคาเทานัน้ แตเผยแพรสสู าธารณชน ผานกิจกรรม
ของสมาคมวิชาชีพตางๆ อาทิ
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย
American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineer, Inc.
(ASHRAE) - Thailand Chapter
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