
กรองฝุน PM2.5

PM 2.5

ดักจับไวรัสทุกชนิด ครอบคลุมพื้นที่ 146 ตร.ม.

146

ประหยัดพลังงาน

sq.m.

ใหม

เ ค รื่ อ งฟอกอ าก า ศ

เปนผูผลิตแผนกรองอากาศ
ดวยประสบการณและความชำนาญ

มามากกวา 100 ป

ใหคุณไดมั่นใจ

Pure LitePure LitePure Lite



ฝุนละออง / ไรฝุน / ควัน

ฝุนละอองขนาด PM2.5

เครื่องฟอกอากาศ  Cyclone ออกแบบมาเพื่อกรองฝุนและจุลชีพ
เพื่ออากาศที่สะอาดปลอดภัย

ออกแบบรูปทรงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูใชงาน

ลดแบคทีเรียและฝุน

แผนกรองฝุน HEPA ประสิทธิภาพในการกรองฝุนขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน สูงถึง 99.999%
PM 2.5

กำจัดเชื้อไวรัส / แบคทีเรีย / เชื้อรา / เชื้อจุลินทรีย

รูปทรงสวยงาม เคลื่อนยายไดงายดวยลอเลื่อน

ปรับความเร็วของพัดลมไดถึง 3 ระดับ

ประหยัดพลังงาน



Pre-�lter
• Metal frame
• Washable media
• Amerframe, R-29
• Efficiency G3:EN779, MERV5:ASHRAE 52.2

1

HEPA Filter
• Effectively remove fine Particles, Virus, Bacteria,
   Fungus, Molds
• Efficiency 99.999% at 0.3μm
• High dust holding capacity and long service life
• Astrocel-II, H14 ,93 mm.

2

EC Fan
• Powerful and reliable
• Low energy consumption and maintenance
   free
• 3 speed fan efficiently and quietly cleans
   the environment air with high performance
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Pure LitePure LitePure Lite
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     “AAF” American Air Filters ไดกอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) เปนบริษัทผูผลิตแผนกรองอากาศช้ันนำระดับนานาชาติ ไดมี
การพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการกรองอากาศมาโดยตลอด เน่ืองจากคุณภาพของอากาศน้ันมีสวนสำคัญอยางย่ิงตอขบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ เชน หองสะอาดสำหรับโรงงานผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โรงงานผลิตอาหารและยา หรือแมแตในชีวิตประจำวันของคนเรา
ก็มีความเก่ียวของกับเทคโนโลยีการกรองอากาศอยางหลีกเล่ียงไมได เชน หองคลอด หองผาตัด หองไอซียูในโรงพยาบาล ระบบกรองอากาศใน
ระบบปรับอากาศของอาคารสำนักงานตางๆ นับตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดพัฒนามาจนเปนบริษัทผูนำระดับโลกในอุตสาหกรรมการกรองอากาศ
ในชื่อ เอเอเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล

     ปจจุบันสินคาและบริการระบบกรองอากาศภายใตช่ือ AAF ท่ีครอบคลุมในทุกๆ อุตสาหกรรมท่ัวโลก 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

     วิศวกรและทีมขายบริษัทเอเอเอฟฯ ไดรับการการฝกอบรมจากผูเช่ียวชาญและผูผลิตสินคา โดยมุงเนนแนวทางในการแกปญหาท่ีถูกตอง
ตอความตองการของตลาด อยางไรก็ตามความรูความเช่ียวชาญดังกลาว ไมไดจำกัดใหกับลูกคาเทาน้ัน แตเผยแพรสูสาธารณชน ผานกิจกรรม
ของสมาคมวิชาชีพตางๆ อาทิ

เ กี่ ย ว กั บ
บริษัท เอเอเอฟ อินเตอรเนชั ่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย

American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineer, Inc.
(ASHRAE) - Thailand Chapter

รุน

ชนิด

ขนาดเครื่อง (สูง x กวาง x ลึก)

พลังงาน

มอเตอร

โครงสราง

ความแรงระดับพัดลม

รับประกัน

นํ้าหนัก

Cyclone pure lite

ชนิดตั้งพื้น / เคล่ือนยายได

1000 x 400 x 400 มม.

120 วัตต

EC Fan

โลหะพนสี

3 ระดับ

1 ป

84 กิโลกรัม

ปริมาณลม

520 ลบ.ม./ชม.

720 ลบ.ม./ชม.

1100 ลบ.ม./ชม.

ความแรงระดับพัดลม
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2
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 ระดับความดัง

54 เดซิเบล

60 เดซิเบล

68 เดซิเบล
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School / โรงเรียน

Dental Clinic / คลินกิทันตกรรม

ขนาดหอง (ตารางเมตร)
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