
ตูด้ดูไอและผงอนภุาคสารเคมี
ชนดิไรท้อ่ระบายอากาศ         
สูภ่ายนอกอาคาร

ดกัจบักรองอนภุาคและไอระเหย
สารเคมีภายในตู้ ด้วยแผน่กรอง
ชนิดพิเศษก่อนปลอ่ยอากาศ
บริสทุธ์ิคืนสูห้่องท างาน

หนึง่เดียวทีย่ืดหยุน่และรองรับการปรับเปลีย่นรูปแบบ
ชัน้กรองเพื่อรองรับงานท่ีเปลีย่นในอนาคตได้ถึง 7 รูปแบบ
โดยสามารถเลอืกใช้ Activated Carbon, H14 HEPA, 
U17 ULPA filter และเลอืกผสม Activated Carbon 
ร่วมกบั H14 HEPA/U17 ULPA filter ได้ตามต้องการ 
และเพิ่มการปกป้องผู้ใช้ท่ีเหนือกวา่ด้วยความสามารถ

เสริม Safety Filter เพื่อเพิ่มความปลอดภยัเม่ือ Filter 
หลกัเต็ม และซ้อนปกป้องสงูสดุได้ถึง 3 ชัน้ เม่ือใส ่H14 
HEPA filter เม่ือต้องท างานกบัอนภุาคผงเคมีร่วมกับสาร
ระเหย หรือ U17 ULPA filter เม่ือท างานกบัอนภุาคนาโน
วสัดอุนัตราย
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ลดคา่บ ารุงรักษาด้วยการเปลีย่นฟิวเตอร์แบบหมนุเวียน
(Revolving System) ทีน่ า Safety Filter มาเปลีย่นใสเ่ป็น
Main Filter แล้วเปลีย่นเฉพาะ Safety Filter อนัใหม่ ท าให้
Safety Filter มีความใหม่และคงประสทิธิภาพในการป้องกัน
สงูสดุอยูเ่สมอและไม่ต้องเปลีย่นฟิวเตอร์พร้อมกนัทัง้หมด



ตูด้ดูไอและผงอนุภาคสารเคมชีนดิไรท้อ่ระบายอากาศสูภ่ายนอกอาคาร

ผา่นการทดสอบและรับรอง
มาตรฐานด้านตู้ดดูไอระเหย
สารเคมีแบบไร้ทอ่ AFNOR
NF X 15-211:2009 Class I
&II และ SEFA9 Class DH 
II & III เต็มระบบ ทัง้ในด้าน
ความเร็วลมม่านอากาศ การ
ปกป้องการร่ัวไหลของไอ
สารเคมีภายในตู้  ระบบการ
กรองอากาศและเตือน
ผู้ใช้งานเม่ือฟิลเตอร์เต็ม
ความจุ
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มัน่ใจด้วยระบบตรวจสอบ
ความเร็วลมม่านอากาศ
หน้าตู้และความเร็วรอบ
หมนุของพดัลมดดูอากาศ
เพ่ือช่วยเตือนผู้ใช้งานหาก
เกิดปัญหาผิดปกติขึน้และ
เพิ่มความปลอดภยัสงูสดุ
ด้วยระบบตรวจติดตาม
พร้อมการแจ้งเตือนเม่ือฟิว
เตอร์เต็มความจุแบบ
อิเลคทรอนิคส์ความไวสงู
ชนิด Molecode S ท่ี
สามารถตัง้ความไวตาม
ชนิดสารเคมีท่ีใช้งานจริงได้

Operating time Air face velocity 

Filter breakthrough Ventilation failure

ตรวจสอบการท างานได้
งา่ยกวา่ด้วยแถบไฟที่จะ
กระพริบเตือนพร้อมเสยีง
สญัญาณเสยีงเตือนเม่ือ
เกิดความผิดปกติใดๆขึน้
พร้อมความสามารถเรียกดู
ข้อมลูระยะไกลผา่นระบบ
intranet/internet network 

ท างานงา่ยกวา่ด้วยบาน
เปิดด้านหน้าแบบเลอืก
สลบัแนวความสงูช่องเปิด
ได้ ช่วยให้สามารถยืน
ท างานกบัอุปกรณ์ท่ีมี
ความสงูหรือนัง่ท างานกบั
อุปกรณ์ท่ีอยูบ่นพืน้ตู้ได้
อยา่งสะดวกสบายกวา่

โครงสร้างตู้ท าจากวสัดุ
ทนทานตอ่การกดักร่อน
ของสารเคมี
มีหลายรุ่นให้เลอืกตาม
ขนาดความกว้างหน้าตู้ ท่ี
ต้องการ ตัง้แต่ 800mm
จนถึง 1,800mm



ตูเ้ก็บสารเคมชีนดิไรท้อ่ระบาย
อากาศสูภ่ายนอกอาคาร

ดกัจบักรองอนภุาคและไอระเหย
สารเคมีท่ีเก็บไว้ภายในตู้ ด้วยแผน่กรอง
ชนิดพิเศษก่อนปลอ่ยอากาศบริสทุธ์ิคืนสู่
ห้องท างาน ช่วยป้องกนักลิน่และอนภุาค
สารเคมีที่ร่ัวไหลจากภาชนะและเป็น
เคร่ืองฟอกอากาศก าจดักลิน่สารเคมีใน
ห้องในเวลาเดียวกนั

หนึง่เดียวทีย่ืดหยุน่และรองรับการปรับเปลีย่นรูปแบบ
ชัน้กรองเพ่ือรองรับงานท่ีเปลีย่นในอนาคตได้ถึง 7 รูปแบบ
โดยสามารถเลอืกใช้ Activated Carbon, H14 HEPA, 
U17 ULPA filter และเลอืกผสม Activated Carbon 
ร่วมกบั H14 HEPA/U17 ULPA filter ได้ตามต้องการ 
และเพิ่มการปกป้องผู้ใช้ท่ีเหนือกวา่ด้วยความสามารถ

เสริม Safety Filter เพื่อเพิ่มความปลอดภยัเม่ือ Filter 
หลกัเต็ม และซ้อนปกป้องสงูสดุได้ถึง 3 ชัน้ เม่ือใส ่H14 
HEPA filter เม่ือใช้เก็บสารท่ีเป็นอนภุาคผงเคมีร่วมกบั
สารระเหย หรือ U17 ULPA filter เม่ือใช้เก็บอนภุาคนาโน
วสัดอุนัตราย
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ลดคา่บ ารุงรักษาด้วยการเปลีย่นฟิวเตอร์แบบหมนุเวียน
(Revolving System) ทีน่ า Safety Filter มาเปลีย่นใสเ่ป็น
Main Filter แล้วเปลีย่นเฉพาะ Safety Filter อนัใหม่ ท าให้
Safety Filter มีความใหม่และคงประสทิธิภาพในการป้องกัน
สงูสดุอยูเ่สมอและไม่ต้องเปลีย่นฟิวเตอร์พร้อมกนัทัง้หมด



ตูด้ดูไอและผงอนุภาคสารเคมชีนดิไรท้อ่ระบายอากาศสูภ่ายนอกอาคาร

ผา่นการทดสอบและรับรอง
มาตรฐานด้านตู้ดดูไอระเหย
สารเคมีแบบไร้ทอ่ AFNOR
NF X 15-211:2009 Class I
&II ในด้านระบบการกรอง
อากาศและเตือนผู้ใช้งานเม่ือ
ฟิลเตอร์เต็มความจุ
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มัน่ใจด้วยระบบตรวจสอบ
ความเร็วรอบหมนุของพดั
ลมดดูอากาศเพื่อช่วยเตือน
ผู้ใช้งานหากเกิดปัญหา
ผิดปกติขึน้ พร้อมระบบแจ้ง
เตือนเม่ือลมืปิดประตตูู้ ค้าง
ไว้ และเพิ่มความปลอดภยั
สงูสดุด้วยระบบตรวจ
ติดตามพร้อมการแจ้งเตือน
เม่ือฟิวเตอร์เต็มความจุ
แบบอิเลคทรอนิคส์ความไว
สงูชนิด Molecode S ท่ี
สามารถตัง้ความไวตาม
ชนิดสารเคมีท่ีใช้งานจริงได้

ตรวจสอบการท างานได้
งา่ยกวา่ด้วยแถบไฟที่จะ
กระพริบเตือนพร้อมเสยีง
สญัญาณเสยีงเตือนเม่ือ
เกิดความผิดปกติใดๆขึน้
พร้อมความสามารถเรียกดู
ข้อมลูระยะไกลผา่นระบบ
intranet/internet network 

ท างานงา่ยกวา่ด้วยบาน
ประตเูปิดด้านหน้าแบบใส
พร้อมกญุแจล๊อกเพื่อ
ป้องกนัการหยิบสารเคมี
โดยไม่ได้รับอนญุาต

ชัน้วางออกเป็นถาดรับเคมี
ไหลหกในตวั รับน า้หนกัได้
สงู ปรับระยะหา่งชัน้ได้
ตามต้องการ 

โครงสร้างตู้ท าจากวสัดุ
ทนทานตอ่การกดักร่อน
ของสารเคมี
มีรุ่นให้เลอืกตามขนาดจุตู้
ท่ีต้องการ ตัง้แต่ 50 ขวด
ลติร จนถึง 240 ขวดลติร

Doors are left open

Filter breakthrough Ventilation failure


