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AstroPure™ 450
AIR PURIFIER

คุณลักษณะทั ่วไปของผลิตภัณฑจุดเดนของผลิตภัณฑ

การทดสอบการรั ่วของตัวเครื ่อง
AstroPure™ 450 ทุกเคร่ืองมาพรอมการรับประกันการร่ัวดวยการทดสอบทุกตัว ท้ังน้ีเพ่ือให

•

•

•

•

•

•

ออกแบบมาพรอมแผนกรองอากาศ 3 ชั ้น
(แผนกรองชั ้นตน แผนกรองคารบอน และ
แผนกรองอากาศช้ันสุดทาย) เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการกรองฝุ น แบคทีเรีย ไวรัส และกลิ ่น
ตางๆ

สามารถเปลี่ยนแผนกรองอากาศไดงายและ
ปลอดภัย

ผานการทดสอบการรั่วทุกตัว

มีตะขอสําหรับแขวน เพื่อใหงายตอการติดตั้ง

พรอมพอรทสําหรับทดสอบความดันตกครอม
ของแผนกรองอากาศ

กลองเทอรมินัล คอนโทรล ติดมาขางตูงายตอ
การตอสายไฟเพ่ือติดต้ัง

ผูใชม่ันใจไดวาเคร่ืองมาพรอมการทํางานท่ีเต็มประสิทธิภาพ และมีความคงทนตลอดอายุการ
ใชงาน

ออกแบบมาสําหรับกรองอากาศในหลากหลายพ้ืนท่ี เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
อากาศ ลดระดับฝุนขนาด PM2.5 แบคทีเรีย และไวรัส นอกจากน้ียังสามารถประยุกตใชไดกับ
หองความดันลบ เพ่ือดักจับส่ิงปนเปอนในอากาศกอนปลอยออกสูบรรยากาศภายนอก ตัวเคร่ือง
สามารถชวยลดความเส่ียงจากการติดเช้ือในอากาศโดยการติดต้ังเปนเคร่ืองเติมอากาศเขาไป
ในหอง

•  หองความดันบวก
•  หองความดันลบ
•  กรองอากาศหมุนวนในหอง
•  ติดต้ังกับทอลม

การใชงาน

การติดต้ังและประยุกตไดในหลายรูปแบบ

AstroPure™ 450

ออกแบบมาสําหรับประยุกตใชไดในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม โรงเรียน สนามบิน ออฟฟศสํานักงาน โรงแรม
ศูนยการคา ตัวเคร่ืองติดต้ังแบบแขวนประหยัดพ้ืนท่ี และสามารถตอเขากับทอดักสในระบบ
ปรับอากาศได

แผนกรองอากาศเกรด HEPA เนื ้อมีเดีย ePTFE

การประยุกตการทํางานของ AstroPure™ ™ 450

Positive Pressure Negative Pressure Recirculating Air Installation with Ducting



AstroPure™ 450
แผนกรองอากาศที ่ใช

1. แผนกรองอากาศชั ้นตน รุ น ®AmAir   300E

2. แผนกรองอากาศชั ้นกลาง รุ น ® ®MEGApleat   M13 หรือ AmAir   C

3. แผนกรองอากาศชั ้นสุดทาย รุ น ®MEGACel   II ePTFE

AmAir    300E® แผนกรองอากาศชั ้นตนทําหนาที ่ในการดักจับฝุ นขนาดใหญกอนที ่จะผานเขาสู แผนกรอง
ชั้นถัดไปเนื้อกรองทํามาจากเสนใยสังเคราะหเสริมโครงสรางความแข็งแรงดวยลวดอลูมิเนียม

ทางเลือกสําหรับแผนกรองชั้นกลาง สามารถเลือกใสแผนกรองชั้นกลางเพื่อดักจับฝุนละเอียด หรือเลือกใส
แผนกรองคารบอนเพื่อกรองกลิ่น

แผนกรองชั ้นสุดทายทําจากเนื ้อมีเดีย ePTFE ซึ ่งมีความแข็งแรงมากกวาเนื ้อมีเดียชนิดใยแกวถึง 84 เทา
อีกทั้งยังมีความดันตกครอมตํ่าทําใหประหยัดพลังงาน เนื้อมีเดียเรียงเสนสมํ่าเสมอ และมีขนาดเสนใยละเอียด
สามารถกรองอนุภาคไดในขนาดเล็กมากกวาใยแกว ทําใหการกรองมีประสิทธิภาพสามารถทนทานตอแรงลม
และทนความชื้นไดดี

กรองอากาศชั้นตน
กรองอากาศชั้นกลาง

 

มอเตอร

A

B
หลอดยูวีC
กรองอากาศชั้นสุดทาย ระดับ HEPA H14D

E

A B C D E

สวนประกอบภายในเครื ่อง AstroPure™™ ™ 450
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คุณลักษณะของเครื ่อง

ปริมาณลม
ขนาดทอลมออก
ระดับความแรง
วัสดุตัวเครื่อง
สีตัวเครื่อง
แผนกรองอากาศ

กําลังไฟฟา
ขนาดพื้นที่การกรอง
ตัวเลือก
ระดับเสียง

450 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
เสนผาศูนยกลาง 10 นิ้ว
ปรับระดับความแรงแบบตอเนื่อง
เหล็กอบพนสี
ขาว
แผนกรองชั้นตน AmAir  300E,
แผนกรองชั้นสุดทาย MEGACel  II ePTFE H14

®

®
 

1 เฟส / 50 เฮิรท / 230 วัตต
24 - 42 ตารางเมตร
หลอดยูวี
นอยกวา 50 เดซิเบล
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AstroPure™ 450
with H14 HEPA Filter

AIR PURIFIER

Product OverviewAdvantages & Benefits

Integrity Tested
AstroPure™ 450 is 100% leak-free tested to reduce the risk of airborne infection. Each 
unit is individually tested to meet the customer's expectations for performance, quality, 
and durability over the life of the product.

•

•

•

•

•

•

 
Designed to install with two stages of 
high-performance filters that can 
efficiently reduce fine particles, bacteria, 
and virus 

Safe and toolless filter replacements

100% individually leak-free tested

Four built-in hanging brackets at the side 
housing for ease of installation

Built-in pressure ports for monitoring filter 
pressure drop 

PVC terminal box allocated at the side of 
the housing for easy connection

Compact design built for different applications. 
AstroPure™ 450 is suitable for all kinds of indoor environments, 
especially for hospitals, dental clinics, schools, airports, financial institutions, hotels, 
shopping malls, etc. It can be hung on the ceiling for rooms with limited space, 
inline with existing duct system or use as a stand-alone device, and more.

Application
AstroPure™ 450 is designed as a multi-application air purifier, it can be used to 
improve the air quality of the Recirculation air by reducing PM2.5, bacteria, and virus 
carried by building occupants entering the room. It is also recommended for Negative 
Pressure rooms to clean exhaust/contaminated air before releasing it to the 
environment. AstroPure™ 450 is also suitable for reducing airborne contamination, 
ensuring fresh air coming from the environment is free from pollutants.

Due to its compact design AstroPure™ 450 is ideal for ceiling concealed
installation, helping to increase the indoor air change rate and the well-distributed 
airflow will help to reduce the risk of airborne contamination in the room. 

One of the major dilemmas we
are facing globally is how to maintain  
a balance between economy and 
staying safe. AAF International 
understands the risk of opening up 
the borders and lifting the traveling 
restrictions by allowing full operation 
of public transportation. AAF’s
AstroPure™ 450 compact designed 
with flexibility and safety in mind, the 
proposed areas of installation 
including mobile test labs and other 
forms of public transportation.

AstroPure™ 450 Functions 

Positive Pressure Negative Pressure Recirculating Air Installation with Ducting



AstroPure™ 450
Powerful Filtration Stages

First Stage - AmAir® 300E

The AmAir® 300E filter is ideal for protecting secondary and HEPA air filters from premature dust 
loading and replacement. It is made of non-woven synthetic cotton blend. To ensure the media pack 
does not crack or deteriorate under extreme operating conditions, it is bonded to the inside of its 
frame at all points of contact and retained in position at the air leaving and air entering sides. On the air 
leaving side of the media pack there is a wire mesh pleat support.

Final Stage - MEGACel® II ePTFE

MEGAcel® II ePTFE is made of high tensile strength ePTFE media that is up to 84 times stronger than 
microglass fiber. Its media provides superior benefits, including inert chemical properties and reduced 
resistance. This is achieved through a more uniform fiber distribution, smaller fiber distribution, smaller 
fiber diameter, and smaller pore size. It generates substantial energy savings while delivering the 
required filtration performance. Furthermore, it is extremely resistant to harsh conditions, offers 
superior efficiency and pressure drop characteristics. Since the media is hydrophobic it repels water 
making it water resistant.

Second Stage

Optional add on filter slot for secondary or gas phase filter is availble.

1st Stage Filter

2nd Stage Filter (Optional)
 

Motor

A

B
UVC Lamp (Optional)C
Final Stage Filter H14 HEPAD

E
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Inside AstroPure™ 450
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Housing Specification

Air Flow
Air Outlet
Controller
Housing Material
Housing Color
Filter Configuration
Power Supply
Average Air Purification Area
Optional
Tested Noise Level

450 CMH
10”  Collar c/w Faceguard
Potentiometer
Galvanised Steel
White Powder Coated
AmAir® 300E G4 + MEGAcel® II ePTFE H14
1Ph/50Hz/230VAC
24 - 42 m2

UV Model
< 50 dBA


