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AstroPure™ 450V
AIR PURIFIER

คุณลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑจุดเดนของผลิตภัณฑ

การทดสอบการร่ัวของตัวเคร่ือง
AstroPure™ 450 ทุกเคร่ืองมาพรอมการรับประกันการร่ัว

•

•

•

•

•

ออกแบบโดยมีทิศทางลมจากลางข้ึนบน มา
พรอมแผนกรองอากาศ 3 ช้ัน (แผนกรอง
ช้ันตน แผนกรองคารบอน และแผนกรองอากาศ
ช้ันสุดทาย) เพ่ือประสิทธิภาพในการกรองฝุน
แบคทีเรีย ไวรัส และกล่ินตางๆ

สามารถเปล่ียนแผนกรองอากาศไดงายและ
ปลอดภัย

ผานการทดสอบการร่ัวทุกตัว

ตัวเคร่ืองมาพรอมลอเข็น สามารถเคล่ือนยาย
ไดสะดวก

พรอมพอรทสําหรับทดสอบความดันตกครอม
ของแผนกรองอากาศ

ดวยการทดสอบทุกตัว ท้ังน้ีเพ่ือใหผูใชม่ันใจไดวาเคร่ืองมาพรอม
การทํางานท่ีเต็มประสิทธิภาพ และมีความคงทนตลอดอายุการใชงาน

ออกแบบมาสําหรับกรองอากาศในหลากหลายพ้ืนท่ี
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดระดับฝุนขนาด PM2.5 แบคทีเรีย และไวรัส
เหมาะสมอยางย่ิงกับสถานท่ีท่ีเนนความสะอาดของอากาศ เชน โรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม

การใชงาน
AstroPure™ 450

การติดต้ังและประยุกตใช AstroPure™™ 450V

ออกแบบมาสําหรับประยุกตใชไดในหลากหลายอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอยางย่ิงในโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม โรงเรียน
สนามบิน ออฟฟศสํานักงาน โรงแรม ศูนยการคา ตัวเคร่ือง
เปนชนิดต้ังพ้ืนมีลอเล่ือนทิศทางลมจากลางข้ึนบน ภายใน
ประกอบไปดวยแผนกรองอากาศ 3 ช้ัน

แผนกรองอากาศเกรด HEPA เน้ือมีเดีย ePTFE

Recirculating Air



AstroPure™ 450[

แผนกรองอากาศท่ีใช

1. แผนกรองอากาศช้ันตน รุน ®AmAir   300E

2. แผนกรองอากาศช้ันกลาง รุน
® ®MEGApleat   M13 หรือ AmAir   C

3. แผนกรองอากาศช้ันสุดทาย รุน ®MEGACel   II ePTFE

AmAir    300E® แผนกรองอากาศช้ันตนทําหนาท่ีในการ
ดักจับฝุนขนาดใหญกอนท่ีจะผานเขาสูแผนกรองช้ันถัดไป
เน้ือกรองทํามาจากเสนใยสังเคราะหเสริมโครงสรางความ
แข็งแรงดวยลวดอลูมิเนียม

ทางเลือกสําหรับแผนกรองช้ันกลาง สามารถเลือกใส
แผนกรองช้ันกลางเพ่ือดักจับฝุนละเอียด หรือเลือกใส
แผนกรองคารบอนเพ่ือกรองกล่ิน

แผนกรองช้ันสุดทายทําจากเน้ือมีเดีย ePTFE ซ่ึงมีความ
แข็งแรงมากกวาเน้ือมีเดียชนิดใยแกวถึง 84 เทา อีกท้ังยังมี
ความดันตกครอมต่ําทําใหประหยัดพลังงาน เน้ือมีเดียเรียงเสน
สม่ําเสมอ และมีขนาดเสนใยละเอียดสามารถกรองอนุภาค
ไดในขนาดเล็กมากกวาใยแกว ทําใหการกรองมีประสิทธิภาพ
สามารถทนทานตอแรงลมและทนความช้ืนไดดี
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คุณลักษณะของเคร่ือง

ปริมาณลม
ขนาดทอลมออก
ระดับความแรง
วัสดุตัวเคร่ือง
สีตัวเคร่ือง
แผนกรองอากาศ

กําลังไฟฟา
ขนาดพ้ืนท่ีการกรอง
ตัวเลือก
ระดับเสียง

450 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง
เสนผาศูนยกลาง 10 น้ิว
ปรับระดับความแรงแบบตอเน่ือง
เหล็กอบพนสี
ขาว
แผนกรองช้ันตน AmAir  300E,
แผนกรองช้ันสุดทาย MEGACel  II ePTFE H14®

® 

1 เฟส / 50 เฮิรท / 230 วัตต
24 - 42 ตารางเมตร
หลอดยูวี
นอยกวา 50 เดซิเบล

ทอลม

มอเตอร
 

กรองอากาศชั้นกลาง

A

B
กรองอากาศชั้นสุดทาย ระดับ HEPA H14C
หลอดยูวีD

E
กรองอากาศชั้นตนF
ทางอากาศไหลเขาG
ลอเล่ือนH
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สวนประกอบภายในเคร่ือง AstroPure™™ ™ 450
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AstroPure™ 450V
with H14 HEPA Filter

AIR PURIFIER

Product OverviewAdvantages & Benefits

Integrity Tested
AstroPure™ 450V is 100% factory leak-free tested with 
PAO to reduce the risk of cross-contamination to meet 
the customer's expectations, performance, quality, and 
durability over the lifespan of the product.

•

•

•

•

•

•

 
Vertical airflow designed complete with 
three stages of high-performance filters 
efficiently reduce fine particles, odour, 
bacteria, and virus

Safe and toolless filters replacements

100% individually leak-free tested

Mobile floor standing unit complete 
with castor wheels

Built-in pressure ports for monitoring 
filter pressure drop

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

Application
AstroPure™ 450V is designed for a wide application air purifier. It can be used to 
improve the air quality of the recirculation indoor air by reducing PM2.5, bacteria, 
and viruses in the building. The slim design is the best fit where space is a great 
concern. 

Due to its compact design AstroPure™ 450V is ideal for floor stand and position as 
a stand-alone supplementary device for IAQ  improvement. Highly recommended 
for a hospital ward, clinic consultant room, and offices.

Compact design built for many different applications. 
AstroPure™ 450V is suitable for a wide range of 
indoor environments, especially hospitals, dental 
clinics, schools, airports, financial institutions, hotels, 
shopping malls, etc. This mobile stand-alone floor 
standing unit is designed for vertical airflow direction. 
The air inlets (3 sides) are located at the bottom of the 
unit and the air discharges are at the top (3 sides).

AstroPure™ 450V Functions - Recirculation Only 

Recirculating Air



AstroPure™ 450V 
Powerful Filtration Stages
First Stage - AmAir® 300E

The AmAir® 300E filter is ideal for protecting 
secondary and HEPA service lifespan. It is made of 
a 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 the side of the media pack, 
there is a wire mesh 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 
traditional glass fiber media. It also provides 
superior benefits, including high acid chemical 
resistance, low initiate resistance, low off-gassing, 
high dust collection efficiency 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 performance. Furthermore, 
ePTFE media is hydrophobic (repels water).

Second Stage

Optional add on filter slot for secondary or gas 
phase (odour) filter is available.

Air Outlet

Motor
 

Second Stage Filter (Optional)

A

B
Final Stage Filter H14 HEPAC
UVC Lamp (Optional)D

E
First Stage FilterF
Air InletG
Swivel Castor WheelsH

Inside AstroPure™ 450V
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Specification

Air Flow
Air Outlet
Controller
Housing Material
Housing Color
Filter Configuration
Power Supply
Average Air Purification Area

Tested Noise Level
Optional

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

UV Model
< 50 dBA


