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ระบบ TopAir เป็นซัพพลายเออร์ของสุดยอดโซลูชัน
การทำาความสะอาดอากาศและป้องกันการปนเปื้อน 
โซลูชันทำาความสะอาดอากาศของ TopAir ได้รับการ
ใช้ในห้องทดลองและอาคารเพื่อการผลิตในโรงงาน
เคมี/ชีวภาพ มหาวิทยาลัย อาคารสถาบันวิจัยและ
การพัฒนา และโรงพยาบาลจำานวนมาก รวมไปถึงใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และยา
ด้วย ฐานลูกค้าของบริษัทนั้นกระจายอยู่ในหลายทวีป 
โดยมียอดขยายจำานวนมากในยุโรป อเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต้ และแอฟริกา 

ที่ TopAir ความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก: 
บริษัทให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับวิธีการอันยืดหยุ่น 
และการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยคำานึงถึงขนาด รูปทรง คุณสมบัติเฉพาะ
ทางเทคนิค และอุปกรณ์เสริม นอกจากนี้ TopAir ยัง
นำาเสนอผลิตภัณฑ์และโมเดลอันหลากหลาย  เพื่อให้

เหมาะสมและครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ใน
ท้ายที่สุด บริษัทไดุ้ทุ่มเทอย่างเต็มกำาลัง เพื่อพัฒนา
โซลูชันคุณภาพสูงที่มีราคาประหยัด เพื่อให้แน่ใจถึง
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ 

ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เอาใจใส่อย่างจริงจัง: 
แนวทางปฏิบัติอันเข้มงวดอย่างที่สุดได้รับการดำาเนิน
การ เพื่อให้มั่นใจถึงสวัสดิภาพในห้องทดลอง และ
บุคลากรในฝ่ายผลิต โดยมีการทุ่มเทเป็นอย่างมาก 
เพื่อให้ได้รับใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

TopAir มีความแน่วแน่ในการสร้างนวัตกรรม: บริษัท
มีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เพิ่งปรากฎตัวขึ้นมา
เสมอ และมีการลงทุนในทรัพยากรที่เกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาค่อนข้างมาก  เพื่อที่จะสามารถมอบ
คุณสมบัติอันก้าวหน้าให้กับลูกค้าในตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับระบบ TopAir
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ตู้ดูดควันไร้ท่อทำาจากพอลิโพรพิลีนของ TopAir จะมอบ
สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี 
ให้กับพนักงานแล็บที่ต้องทำางานเกี่ยวข้องกับกรดและสาร
เคมีที่เป็นอันตราย
 
ส่วนประกอบทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และกลไกได้รับ
การผลิตโดยบริษัทชั้นนำาของโลก เช่น EBM จากเยอรมัน 
และ AAF จากสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มีความ
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 

ตู้ดูดควันไร้ท่อทำาจากโพรลีโพรพีลีนของ TopAir จะได้รับ
การดัดแปลงใหต้รงกับความตอ้งการของลูกค้าแต่ละรายไป 

• โครงสร้างมีตะเข็บแบบพอลิโพรพิลีนสีขาว

• พื้นผิวพอลิโพรพิลีนแบบเคลือบฝังในเพื่อกันน้ำา 
(Built-in sealed)

• ผนังด้านหลังถอดออกได้ง่าย

• หน้าต่างกระจกเทมเปอร์ด้านหน้าแบบเลื่อนได้ 

• มอนิเตอร์แจ้งเวลาการทำางานรวมของพัดลม เพื่อ
ติดตามการทำางาน และสำาหรับการเปลี่ยนฟิลเตอร์ 

• คุณภาพสูง พัดลมที่ทำางานได้เงียบซึ่งผลิตโดย 
EBM จากเยอรมัน 

• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาประหยัด โดยมีไฟแอล
อีดี 600-800 LUX แยกจากมาต่างหาก  

• ความเร็วลมที 0.6+0.1 m/s, 120±FPM

• เปลี่ยนฟิลเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

• หน่วยกรองด้านบน (top filtration unit) ซึ่งรวมไป
ถึงคาร์บอนฟิลเตอร์ด้วย

• ระบบควบคุมแบบดิจิตอลที่ใช้งานง่าย ซึ่งรวมไปถึง
การควบคุมความเร็วลม จอแสดงความกดอากาศ ไฟ
สัญญาณ ระยะเวลาการทำางาน และการแจ้งเตือน
ต่างๆ

ตู้ดูดควันไร้ท่อทำาจากพอลิโพรพิลีน
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แผงควบคุม ไฟ
สัญญาณ และเกจ์วัด
ความเร็วพัดลม

ฟิลเตอร์แบบแอ็กทีฟ
ชาร์โคล

หน้าต่างกระจก
เทมเปอร์

ไฟแอลอีดี

เต้าเสียบไฟฟ้า



CF-180-A-PPCF-160-A-PPCF-120-A-PPCF-090-A-PPCF-060-A-PPคุณสมบัติ
เฉพาะ/โมเดล

1800 x 700 x 1050 
มม.

70.67 x 27.5 x 41.3 นิ้ว 

1600 x 700 x 1050 
มม.

62.99 x 27.5 x 41.3 
นิ้ว 

1200 x 700 x 1050 มม.

47.24 x 27.5 x 41.3 นิ้ว 

900 x 700 x 1050 มม.

35.4 x 27.5 x 41.3 นิ้ว 

600 x 700 x 1050 
มม.

23.62 x 27.5 x 41.3 
นิ้ว 

ด้านนอก 

ขนาด

กว้าง x ลึก x สูง 
1740  x 640 x 660 มม. 

66.50 x 25.2 x 26 นิ้ว

1540 x 640 x 660 
มม.

60.63 x 25.2 x 26 นิ้ว

1140 x 640 x 660 มม. 

44.88 x 25.2 x 26 นิ้ว 

840 x 640 x 660 มม.

33.07 x 25.2 x 26 นิ้ว 

540 x 640 x 660 มม.

 21.26 x 25.2 x 26 
นิ้ว 

พื้นที่ทำางาน

(กว้าง x ลึก x 
สูง) 

EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 การผลิต / 
มาตรฐานการ

ทดสอบ 
0.6±0.1m/s, 120±20 FP ความเร็วลม 

โครงสร้างมีตะเข็บแบบพอลิโพรพิลีนสีขาว พร้อมด้วยพื้นผิวพอลิโพรพิลีนแบบเคลือบฝังในกันน้ำา (Built-in 
sealed) 

ตู้ 

วัสด ุ
<62dB<60dB<54dB<52dB<52dBระดับความดัง

(ทดสอบ 20 ซม. จากเวิร์กเทเบิ้ล, 1.2 ม.เหนือจากพื้น)  

110 / 220 โวล์  50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว ออปชันการจ่าย
ไฟฟ้า 

>600-800 LUX, ไฟแอลอีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฟบอกสถานะ 

ฟิลเตอร์ถ่าน / ฟิลเตอร์แบบมัลติแก๊ส / HEPAฟิลเตอร์ 

CF-180-A-PPCF-160A-PPCF-120-A-PPCF-090-A-PPCF-060-A-PP

CF-180-ST 
 

1800 x 700 x 850 มม. 
 

70.86 x 27.56 x 33.46 
นิ้ว

CF-160-ST 
 

1600 x 700 x 850 มม. 
 

63 x 27.56 x 33.46 นิ้ว

CF-120-ST 
 

1200 x 700 x 850 มม 
 

47.24 x 27.56 x 
33.46 นิ้ว

CF-090-ST 
 

900 x 700 x 850 มม. 
 

35.43 x 27.56 x 33.46 
นิ้ว

CF-060-ST 
 

600 x 700 x 850 มม 
 

23.6 x 27.56 x 33.46 
นิ้ว

ขาตั้ง 
กว้าง x 
ลึก x สูง

CF-180-UVCF-160-UVCF-120-UVCF-090-UVCF-060-UVแสงยูวี

CF-180-UBCF-160-UBCF-120-UBCF-090-UBCF-060-UB
แยก 

ตาราง

โมเดล

อุปกรณ์เสริม

3

  เว็บ: www.topairsystems.com    อีเมล: sales@topairsystems.com         
โทรศัพท์:  +1-855-6-TOPAIR (+1-855-686-7247) Fax: +1-718-263-7304    

 สำานักงาน - สหรัฐอเมริกา: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY  11566, USA   
สำานักงาน - สหราชอาณาจักร: Evolution Testing & Analytical services (UK) Ltd, Elstree 

House, Elstree Way, Borehamwood, Herts WD6 1SD, UK  
 โทรศัพท์: +44-203-1374012 

   ลิขสิทธิ์ © 2015 TopAir Systems. สงวนสิทธิ์ทุกกรณี 



ตู้ดูดควันของ TopAir ได้รับการผลิตจากพอลิโพรพิลีน
คุณภาพสูงที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ซึ่งสามารถทนต่อ
สารเคมีชนิดต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
 
พอลิโพรพิลีนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ทนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น 

ตู้ดูดควันที่ทำาจากพอลิโพรพอลีนช่วยปกป้องพนักงาน
ในห้องทดลองจากควันพิษที่กรด แก๊สอันตราย และ
สารละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ ปล่อยออกมา ซึ่งสสารและ
กรดดังล่าวนั้น ตู้โลหะทั่วไปอาจจะไม่สามารถทนทานได้
 
ไอและควันจากสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจมีกลิ่นไม่
พึงประสงค์นั้น จะถูกดูดออกไปจากสภาพแวดล้อมที่ได้
รับการควบคุมเอาไว้ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย และ
สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าทำางาน ตู้ดูดควัน TopAir จะดูด
ไอสารเคมีออกจากตัวอาคาร โดยการใช้พัดลมภายนอก
ที่ติดตั้งเอาไว้บนหลังคา หรือบนฝาผนังด้านนอก 

ตู้ดูดควันรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำางานกับสารเคมี
หนัก และได้รับการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
ของEN-14175, ASHRAE 110-1995  และ  แล้ว

• โครงสร้างพอลิโพรพิลีนสีขาว พร้อมด้วย
คุณสมบัติที่ทนทานต่อสารเคมี

• โครงสร้างงานตะเข็บเพียงชิ้นเดียว 

• พื้นผิวแบบพอลิโพรพิลีนฝังใน

• หน้าต่างเลื่อนด้านหน้าทำาจากกระจกเทมเปอร์

• ไฟแอลอีดี 800 LUX ที่ประหยัดพลังงานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแยกออกมาต่างหากจาก
ห้องดูดควัน

• ตู้เก็บของด้านล่าง

• ออปชัน: ซิงค์/ก๊อกน้ำา/ก๊อกแก๊ส/ก๊อกสูญญากาศ

• ระบบควบคุมแบบดิจิตอลที่ใช้งานง่าย ซึ่งควบคุม
ทั้งพัดลม แสง และไฟสัญญาณ

• ออปชันเพิ่มเติม: ระบบ VAV, วัสดุพื้นผิวหลาก
หลายชนิด

ตู้ดูดควันพอลิพรอพิลีน

แผงควบคุม

หน้าต่างกระจกเทมเปอร์

ก๊อกแก๊ส

เต้าเสียบไฟ

พื้นผิวทำางาน

ตู้เก็บของ

ก๊อกน้ำา

ช่องทาง
ดูดควัน

ถาดรองรับน้ำา

ปุ่มควบคุมก๊อก
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FH-180-PP FH-150-PP FH-120-PP คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

1800 x 850 X 2350 มม. 

70.9 x 33.5 x 92.5 นิ้ว 

1500 x 850 x  2350 มม.

59.0 x 33.5 x 92.5 นิ้ว

1200 x 850 x  2350 มม.

47.3x 33.5 x 92.50” 

ขนาดภายนอก

กว้าง x ลึก x สูง 

1600 x 650 x 1000 มม.

63 x 25.6 x 39.4 นิ้ว 

1300 x 650 x 1000 มม.

51.2 x 25.6 x 39.4 นิ้ว 

1000 x 650 x 1000 มม.

39.4 x 25.6 x 39.4 นิ้ว 

พื้นที่ทำางาน

(กว้าง x ลึก x สูง) 
EN-14175 / ASHRAE 110-1995 การผลิต / มาตรฐาน

การทดสอบ 

0.6±0.1เมตรต่อวินาที, 120 ±20 ฟุตต่อนาท ีความเร็วในการไหล
ของอากาศ 

พอพิโพรพิลีนสีขาว วัสดุที่ใช้ทำาตู ้

เอชพีแอล / เซรามิค / อีพ็อกซี่ / พีพ ีวัสดุที่ใช้ทำาเวิร์กเท
เบิ้ล 

VAV SYSTEM รวมทั้ง Sash mode control ระบบควบคุมการ
ทำางาน 

ก๊อกน้ำา / ก๊อกแก๊ส / ก๊อกสูญญากาศ / พีพีซิงค์ออปชันมาตรฐาน 

  110 / 220 โวลต์  50/60 เฮิรตซ์, หนึ่ง/สามเฟส ออปชันเพาเวอร์
ซัพพลาย 

ไฟแอลอีดีความสว่างมากกว่า 800 LUX ไฟบอกสถานะ 

FH-180-PP FH-150-PP FH-120-PP คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

FH-180-PP 
 

1800 x 850 x  800 มม.

70.9 x 33.5 x 31.5 นิ้ว 

FH-150-PP-ST 
 

1500 x 850 x  800 มม.

59 x 33.5 x 31.5 นิ้ว 

FH-120-PP-ST 
 

1200 x 850 x 800 มม.

47.2 x 33.5 x 31.5 นิ้ว  

ขาตั้ง  

กว้าง x ลึก x สูง 

FH-180-UVFH-150-UVFH-120-UVแสงยูวี

FH-180-VBFH-150-VBFH-120-VBขาตั้ง Leg Space Base

โมเดล

อุปกรณ์เสริม
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ตู้ดูดควันชนิดโลหะสามารถช่วยปกป้องพนักงานในห้อง
แล็บจากควันพิษได้ เมื่อต้องทำางานกับกรด แก๊ส หรือ
สารละลายอินทรีย์ที่เป็นอันตราย โดยไอหรือควันจาก
สารเคมีอันไม่พึงประสงค์เหล่านั้นจะถูกดูดออกจากสภาพ
แวดล้อมที่มีการควบคุมเอาไว้ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำางาน 
 
ตู้ดูดควันจะดูดไอหรือควันจากสารเคมีออกจากตัวอาคาร 
โดยการใช้พัดลมภายในที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา หรือที่ผนัง
ด้านนอก 

โครงสร้างของตู้ทำาจากโลหะเคลือบอีพ็อกซี่ ในขณะที่
โครงสร้างภายในทำาจากเอชพีแอลหนา 6 มม.

• โครงสร้างโลหะอบคืนตัวเคลือบอีพ็อกซี่ พร้อม
ด้วยออปชันโครงสร้างพอลิโพรพิลีนที่เหมาะ
สำาหรับการทำางานร่วมกับสารเคมีที่มีความรุนแรง 

• หน้าต่างกระจกอบคืนตัวเปิดด้านหน้า เลื่อนตาม
รางแนวนอน 

• ดูดอากาศจากทั้งด้านบนและแผงหลัง 

• ไฟ Fluorescent LED ที่ 600-800 LUX พร้อม
ด้วยออปชันสำาหรับการป้องกันรอยแตก 

• ความเร็วในการไหลของอากาศที่ 0.5 เมตรต่อ
วินาที 

• ผนังด้านข้างเคลือบเอชพีแอลหนา 6 มม.เพื่อ
ความทนทานและง่ายในการทำาความสะอาด 
พร้อมออปชันสำาหรับพอลิโพรพิลีน/สแตนเลส 

• พื้นผิวทำางานเคลือบอีพ็อกซี่ พร้อมด้วยขอบที่
ลาดเทไปทางพื้นที่ทำางาน รวมไปถึงออปชัน
สำาหรับเอชพีแอล/สแตนเลส/พอลิพรอพิลีน/
เซรามิค 

• แผงควบคุมซึ่งประกอบด้วยปุ่มเปิดปิดเครื่องและ
ไฟ รวมด้วยออปชันระบบ VAV 

• ตู้เก็บของด้านล่างสำาหรับเก็บสารเคมี พร้อมด้วย
ออปชันตู้โลหะหรือพิลิโพรพิลีน 

ตู้ดูดควันชนิดโลหะ

แผงควบคุม
หน้าต่างกระจกเทม
เปอร์

ก๊อกแก๊ส

เต้าเสียบไฟ

พื้นผิวทำางาน

ตู้เก็บของ

ก๊อกน้ำา

ขาตั้งปรับระดับได้

ปุ่มควบคุมก๊อก

ช่องทางดูด
ควัน
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FH-180-A FH-150-A FH-120-A คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

1800 x 800 X 2350 มม. 
70.9 x 31.5 x 92.5 นิ้ว 

1500 x 800 x 2350 มม.

“59.0 x 31.5 x 92.5 นิ้ว 
1200 x 800 x 2350 มม.

47.3x 31.5 x 92.50 นิ้ว 
ขนาดภายนอก

กว้าง x ลึก x สูง 

1550 x 700 x 800 มม.

61 x 27.6 x 31.5 นิ้ว 
1250 x 700 x 800 มม.

49.2x 27.6x 31.5 นิ้ว 
950 x 700 x 800 มม.

37.4x 27.6 x 31.5 นิ้ว 
พื้นที่ทำางาน

(กว้าง x ลึก x สูง) 

EN-14175 / ASHRAE 110-1995 การผลิต / มาตรฐาน
การทดสอบ 

0.6±0.1 เมตรต่อวินาที, 120 ±20 ฟุตต่อนาท ีความเร็วในการไหล
ของอากาศ 

เหล็กม้วนรีดเย็นเคลือบเอชพีแอล 6 มม. พร้อมเคลือบผงป้องกัน ไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุที่ใช้ทำาตู ้

เอชพีแอล / เซรามิค / อีพ็อกซี่ / พีพ ีวัสดุที่ใช้ทำาเวิร์กเท
เบิ้ล 

VAV SYSTEM รวมทั้ง Sash mode control ระบบควบคุมการ
ทำางาน 

ก๊อกน้ำา / ก๊อกแก๊ส / ก๊อกสูญญากาศ / พีพีซิงค์, กระจกสามชั้น, หลอดไฟป้องกันการระเบิด ออปชันมาตรฐาน 

  110 / 220 โวลต์  50/60 เฮิรตซ์, หนึ่ง/สามเฟส ออปชันเพาเวอร์
ซัพพลาย 

มากกว่า 800 LUX ไฟบอกสถานะ 

FH-180-A FH-150-A FH-120-A คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

1800 x 800 x  800 มม.

70.9 x 31.5 x 31.5 นิ้ว 

1500 x 800 x  800 มม.

59 x 31.5 x 31.5 นิ้ว 

1200 x 800 x 800 มม.

47.2 x 31.5 x 31.5 นิ้ว 

ขาตั้ง  

กว้าง x ลึก x สูง 
FH-PP-SINK พีพีแค็บซิงค์ 

FH-W-TAP ก๊อกน้ำา 

FH-SOCKET ซ็อกเก็ตไฟฟ้า 

FH-G-TAP  ก๊อกแก๊ส 

FH-FAN-1.1 พัดลม 1.1 กิโลวัตต์ 

FH-FAN-1.5 พัดลม 1.5 กิโลวัตต์ 

FH-180-WTC FH-150-WTC FH-120-WTC เซรามิค 

พื้นผิว 

โมเดล

อุปกรณ์เสริม
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• กระแสการไหลของอากาศในแนวนอนจะผลิตอากาศ
สะอาดตามมาตรฐาน ISO5/Class100 หรือ ISO4/
Class10 (ขึ้นอยู่กับฟิลเตอร์ที่ได้รับการติดตั้ง) 

• โครงสร้างเหล็กอบคืนตัวเคลือบอีพ็อกซี่ ซึ่งช่วยรับ
ประกันความเสถียร ช่วยไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวใน
ขั้นตอนการทำางานที่มีความอ่อนไหวสูง 

• ระบบควบคุมแบบดิจิตอลที่ง่ายต่อการใช้งาน จะ
จัดการความเร็วของพัดลมและระบบแสงไฟใน
ระหว่างการทำางาน และการแสดงผลเกี่ยวกับการ
ไหลของอากาศ รวมไปถึงแจ้งเตือนเมื่อมีการอุดตัน
ของฟิลเตอร์ด้วย 

• พื้นผิวทำางานจะทำาจากสแตนเลส 304 ที่จะไม่แพร่
กระจายอนุภาคออกมา 

• หน้าต่างด้านข้างทำาจากกระจกอบคืนตัว ซึ่งช่วย
ให้มองเห็นการทำางานภายในตำาแหน่งที่ทำางานได้
ชัดเจนขึ้น 

• พัดลมเดินเงียบคุณภาพสูงจาก EBM แห่งเยอรมัน 
โดยที่โครงสร้างของพัดลมจะบุด้วยวัสดุดูดซับเสียง 

• ระดับความดังน้อยกว่า 58 ดีบีเอ 
• เต้าเสียบไฟอเนกประสงค์ 
• ดีไซน์โฉมใหม่ที่ดูทันสมัย 
• มีหลายขนาดและทำาจากวัสดุหลากหลายประเภท 
• ไฟแอลอีดีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

ตู้ปลอดเชื้อฮอริเซนทัล ลามินาร์ชนิดโลหะ

ฟิลเตอร์พื้นฐาน

แผงควบคุม

ฟิลเตอร์ HEPA

พัดลม

หน้าต่างกระจก
เทมเปอร์

TopAir จะจัดเตรียมตู้ปลอดเชื้อฮอริเซนทัล ลามินาร์
คุณภาพสูงให้คุณ โดยตู้ปลอดเชื้อดังกล่าวจะดูดอากาศ
จากห้องหรือพื้นที่โล่ง แล้วถ่ายเทอากาศผ่านฟิลเตอร์ 
HEPA โดยการใชัพัดลม จากนั้นก็ให้ความสะอาดกับพื้นที่
ในตู้ได้ด้วยอากาศที่กรองแล้ว 

สำาหรับในตู้ที่ทำางานในแบบแนวนอน (horizontal) นั้น 
อากาศที่ได้รับการกรองแล้วจะไหลผ่านฟิลเตอร์ที่ติดตั้งอยู่
ที่ด้านหลังตู้ โดยไหลมายังผู้ใช้งาน

ส่วนประกอบทั้งหมดของตู้จะได้รับการผลิตโดยบริษัท
ชั้นนำาระดับโลก เช่น EBM จากเยอรมัน และ AAF จาก
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
นานาชาติที่เกี่ยวข้อง และมีการตัดแปลงให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายไป 

ตู้ปลอดเชื้อนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยส่งมอบสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่ได้รับการควบคุมความสะอาด ตาม
ข้อกำาหนดของมาตรฐาน Class 100/ISO5 เพื่อให้มีสภาพ
คล้ายห้องปลอดเชื้อ ที่ให้ความสะดวกในแง่ของการขนาด
และความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ ได้  

ตู้ปลอดเชื้อนี้จะนำาเสนอทางเลือกสำาหรับห้องปลอดเชื้อ
คุณภาพสูง โดยมีต้นทุนที่ต่ำากว่ามาก โดยไม่จำาเป็นต้องมี
การก่อสร้างห้องขนาดใหญ่แต่อย่างใด 
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HC-H180 HC-H160HC-H120 HC-H90 
คุณสมบัติ
เฉพาะ/
โมเดล 

1880 x750 x 1110 มม. 

74 x 31.5 x 43.7 นิ้ว 

1680 x 750 x 1110  มม. 

66.1 x 31.5 x 43.7 นิ้ว 

1280 x 750 x 1110 มม.

50.4” x 31.5 x 43.7 นิ้ว 

980 x 750 x 1100 มม.

38.6 x 31.5 x 43.7 นิ้ว 

ขนาด
ภายนอก

กว้าง x ลึก 
x สูง 

1800 x 600 x 660  มม.  

70.9 x 23.6 x 26 นิ้ว 

1600 x 600 x  660  มม.  

63 x 23.6 x 26 นิ้ว 

1200 x 600 x  660 มม. 

47.2 x 23.6 x 26 นิ้ว 

900 x 600 x 660 มม. 

35.4 x 23.6 x 26 นิ้ว 

พื้นที่ทำางาน
(กว้าง x ลึก 

x สูง) 

USA  Federal Standard 209E / ISO 1- 144641 
การผลิต / 

มาตรฐานการ
ทดสอบ 

เฉลี่ย 0.45±20% m/s 90±20% FPM 

ความเร็ว
ในการไหล
ของอากาส 
เมตร/วินาท ี

Class-100 (FS 209E ) ISO 5, 14644-1 
ความสะอาด
ภายในสถานี

ทำางาน 

เหล็กม้วนรีดเย็นคุณภาพสูง และพื้นผิวเคลือบด้วยผงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุที่ใช้ทำาตู ้

สแตนเลส SUS 304 
วัสดุในเวิร์ก

เทเบิ้ล 

<62dB <60dB <58dB <58dB ความดัง 

(ทดสอบ 20 ซม. จากพื้นที่ทำางาน, 1.2 ม.จากพื้น)  

110 / 220 โวล์  50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว ออปชันการ
จ่ายไฟฟ้า 

 >800 LUX/ 1700 LUX, ไฟแอลอีดีอ่านง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ไฟบอก
สถานะ 

ฟิลเตอร์ HEPA ประสิทธิภาพ 99,9995% ที่ 0.3 ไมครอน ฟิลเตอร์ 

 

โมเดล

HC-H180-ST HC-H160 HC-H120 HC-H90 คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

HC-H180-ST

 

HC-H160-ST

 

HC-H120-ST

 

HC-H90-ST

 

ขาตั้ง  

กว้าง x ลึก x สูง 

HC-H180-UV HC-H160-UV HC-H120-UV HC-H90-UV แสงยูวี 

HC-H180-VB HC-H160-VB HC-H120-VB HC-H90-VB โต๊ะแยก 

HC-H180-FS HC-H160-FS HC-H120-FS HC-H90-FS Sash ด้านหน้า 

อุปกรณ์เสริม
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• กระแสการไหลของอากาศในแนวนอนจะผลิตอากาศ
สะอาดตามมาตรฐาน ISO5/Class100 หรือ ISO4/
Class10 (ขึ้นอยู่กับฟิลเตอร์ที่ได้รับการติดตั้ง) 

• โครงสร้างพอลิโพรพิลีนช่วยเพิ่มความมั่นคง และ
ป้องกันการเคลื่อนไหวขณะที่ต้องทำางานที่มีความ
ละเอียดอ่อน 

• ระบบควบคุมแบบดิจิตอลที่ง่ายต่อการใช้งาน จะ
จัดการความเร็วของพัดลมและระบบแสงไฟใน
ระหว่างการทำางาน และการแสดงผลเกี่ยวกับการ
ไหลของอากาศ รวมไปถึงแจ้งเตือนเมื่อมีการอุดตัน
ของฟิลเตอร์ด้วย 

• พื้นผิวทำางานจะทำาจากสแตนเลส 304 ที่จะไม่แพร่
กระจายอนุภาคออกมา 

• หน้าต่างด้านข้างทำาจากกระจกอบคืนตัว ซึ่งช่วย
ให้มองเห็นการทำางานภายในตำาแหน่งที่ทำางานได้
ชัดเจนขึ้น 

• พัดลมเดินเงียบคุณภาพสูงจาก EBM แห่งเยอรมัน 
โดยที่โครงสร้างของพัดลมจะบุด้วยวัสดุดูดซับเสียง 

• ระดับความดังน้อยกว่า 58 ดีบีเอ 
• เต้าเสียบไฟอเนกประสงค์ 
• ดีไซน์โฉมใหม่ที่ดูทันสมัย 
• มีหลายขนาดและทำาจากวัสดุหลากหลายประเภท 
• ไฟแอลอีดีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

ตู้ปลอดเชื้อฮอริเซนทัล ลามินาร์ชนิดพอลิโพ
รพิลีน
TopAir จะจัดเตรียมตู้ปลอดเชื้อฮอริเซนทัล ลามินาร์
คุณภาพสูงให้คุณ โดยตู้ปลอดเชื้อดังกล่าวจะดูดอากาศ
จากห้องหรือพื้นที่โล่ง แล้วถ่ายเทอากาศผ่านฟิลเตอร์ 
HEPA โดยการใชัพัดลม จากนั้นก็ให้ความสะอาดกับพื้นที่
ในตู้ได้ด้วยอากาศที่กรองแล้ว 

สำาหรับในตู้ที่ทำางานในแบบแนวนอน (horizontal) นั้น 
อากาศที่ได้รับการกรองแล้วจะไหลผ่านฟิลเตอร์ที่ติดตั้งอยู่
ที่ด้านหลังตู้ โดยไหลมายังผู้ใช้งาน

ส่วนประกอบทั้งหมดของตู้จะได้รับการผลิตโดยบริษัท
ชั้นนำาระดับโลก เช่น EBM จากเยอรมัน และ AAF จาก
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
นานาชาติที่เกี่ยวข้อง และมีการตัดแปลงให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายไป 

ตู้ปลอดเชื้อนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยส่งมอบสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่ได้รับการควบคุมความสะอาด ตาม
ข้อกำาหนดของมาตรฐาน Class 100/ISO5 เพื่อให้มีสภาพ
คล้ายห้องปลอดเชื้อ ที่ให้ความสะดวกในแง่ของการขนาด
และความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ ได้ 

ตู้ปลอดเชื้อนี้จะนำาเสนอทางเลือกสำาหรับห้องปลอดเชื้อ
คุณภาพสูง โดยมีต้นทุนที่ต่ำากว่ามาก โดยไม่จำาเป็นต้องมี
การก่อสร้างห้องขนาดใหญ่แต่อย่างใด 

ฟิลเตอร์พื้นฐาน

แผงควบคุม

ฟิลเตอร์ HEPA

พัดลม
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หน้าต่างกระจก
อบคืนตัว



HC-H180P HC-H160PHC-H120PHC-H90P 
คุณสมบัติ
เฉพาะ/
โมเดล 

1880 x750 x 1110 มม. 

74 x 31.5 x 43.7 นิ้ว 

1680 x 750 x 1110  มม. 

66.1 x 31.5 x 43.7 นิ้ว 

1280 x 750 x 1110 มม.

50.4” x 31.5 x 43.7 นิ้ว 

980 x 750 x 1100 มม.

38.6 x 31.5 x 43.7 นิ้ว 

ขนาด
ภายนอก

กว้าง x ลึก 
x สูง 

1800 x 600 x 660  มม.  

70.9 x 23.6 x 26 นิ้ว 

1600 x 600 x  660  มม.  

63 x 23.6 x 26 นิ้ว 

1200 x 600 x  660 มม. 

47.2 x 23.6 x 26 นิ้ว 

900 x 600 x 660 มม. 

35.4 x 23.6 x 26 นิ้ว 

พื้นที่ทำางาน
(กว้าง x ลึก 

x สูง) 

USA  Federal Standard 209E / ISO 1- 144641 
การผลิต / 

มาตรฐานการ
ทดสอบ 

เฉลี่ย 0.45±20% m/s 90±20% FPM 

ความเร็ว
ในการไหล
ของอากาศ 
เมตร/วินาท ี

Class-100 (FS 209E ) ISO 5, 14644-1 
ความสะอาด
ภายในจุดที่

ทำางาน 

พอลิโพรพิลีนวัสดุที่ใช้ทำาตู ้

สแตนเลส SUS 304 
วัสดุในเวิร์ก

เทเบิ้ล 

<62dB <60dB <58dB <58dB ความดัง 

(ทดสอบ 20 ซม.จากเวิร์กเทเบิ้ล, 1.2 ม.เหนือจากพื้น)  

110 / 220 โวล์  50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว ออปชันการ
จ่ายไฟฟ้า 

 มากกว่า 800 LUX/ 1700 LUX, ไฟแอลอีดีอ่านง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ไฟบอก
สถานะ 

ฟิลเตอร์ HEPA ประสิทธิภาพ 99,9995% ที่ 0.3 ไมครอน ฟิลเตอร์ 

โมเดล

HC-H180PHC-H160P HC-H120P HC-H90Pคุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

HC-H180-STHC-H160-STHC-H120-STHC-H90-STขาตั้ง  
กว้าง x ลึก x สูง 

HC-H180-UV HC-H160-UV HC-H120-UV HC-H90-UV แสงยูวี 

HC-H180-VB HC-H160-VB HC-H120-VB HC-H90-VB ตารางแยก  

HC-H180-FS HC-H160-FS HC-H120-FS HC-H90-FS Sash ด้านหน้า 

อุปกรณ์เสริม
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TopAir จัดเตรียมตู้ปลอดเชื้อเวอร์ติคัล ลามิน่าร์คุณภาพ
สูงให้คุณ โดยตู้ปลอดเชื้อดังกล่าวจะดูดอากาศจากห้อง
หรือพื้นที่โล่ง แล้วถ่ายเทอากาศผ่านฟิลเตอร์ HEPA โด
ยการใชัพัดลม จากนั้นก็ให้ความสะอาดกับพื้นที่ในตู้ได้ด้วย
อากาศที่กรองแล้ว 

ในตู้ปลอดเชื้อแบบ Vertical นั้น อากาศที่กรองแล้วจะถูก
ส่งลงมาผ่านฟิลเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของตู้ 

ส่วนประกอบทั้งหมดของตู้จะได้รับการผลิตโดยบริษัท
ชั้นนำาระดับโลก เช่น EBM จากเยอรมัน และ AAF จาก
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
นานาชาติที่เกี่ยวข้อง และมีการตัดแปลงให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายไป 

ตู้ปลอดเชื้อนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยส่งมอบสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่ได้รับการควบคุมความสะอาด ตาม
ข้อกำาหนดของมาตรฐาน Class 100/ISO5 เพื่อให้มีสภาพ
คล้ายห้องปลอดเชื้อ ที่ให้ความสะดวกในแง่ของการขนาด
และความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ ได้ 

ตู้ปลอดเชื้อนี้จะนำาเสนอทางเลือกสำาหรับห้องปลอดเชื้อ
คุณภาพสูง โดยมีต้นทุนที่ต่ำากว่ามาก โดยไม่จำาเป็นต้องมี
การก่อสร้างห้องขนาดใหญ่แต่อย่างใด 

• กระแสอากาศในแนวตั้งจะผลิตอากาศสะอาดตาม
มาตรฐาน ISO5/Class100 หรือ ISO4/Class10 

• โครงสร้างโลหะอบคืนตัวเคลือบอีพ็อกซี่อย่างหนา 
ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคง และป้องกันไม่ให้ตู้เคลื่อนที่
ขณะที่ต้องทำางานที่ละเอียดอ่อน 

• ระบบควบคุมแบบดิจิตอลที่ง่ายต่อการใช้งาน ช่วย
จัดการความเร็วพัดลมและการทำางานของระบบไฟ 
และการแสดงผลกระแสอากาศ รวมไปถึงแจ้งเตือน
เมื่อฟิลเตอร์อุดตันด้วย 

• พื้นฐานทำางานทำาจากสแตนเลส 304 ซึ่งจะไม่แพร่
อนุภาคแต่อย่างใด 

• หน้าต่างด้านข้างทำาจากกระจกอบคืนตัว ให้ความ
สามารถในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนขณะทำางาน 

• พัดลมเดินเงียบคุณภาพสูงจาก EBM แห่งเยอรมัน 
โดยโครงสร้างพัดลมจะบุด้วยวัสดุดูดซับเสียง 

• ระดับความดังน้อยกว่า 58 ดีบีเอ 

• เต้าเสียบไฟอเนกประสงค์ 

• ดีไซน์โฉมใหม่ที่ดูทันสมัย 

• มีหลายขนาดและทำาจากวัสดุหลากหลายประเภท  

• ไฟแอลอีดีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม

ตู้ปลอดเชื้อแบบเวอร์ติคัล ลามิน่าร์ชนิด
โลหะ

ฟิลเตอร์พื้นฐาน

แผงควบคุม

ฟิลเตอร์ HEPA

พัดลม
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หน้าต่างกระจก
เทมเปอร์



HC-V180 HC-V150 HC-V120 HC-V90 
คุณสมบัติ

เฉพาะ/โมเดล 

1880 x750 x 1110 มม. 

74 x 29.5 x 43.7 นิ้ว 

1580 x 750 x 1110 มม.

62.2 x 29.5 x 43.7 นิ้ว 

1280 x 750 x 1110 
มม.

50.4 x 29.5 x 43.7 นิ้ว 

980 x 750 x 1110 มม.

38.6 x 29.5 x 43.7 นิ้ว 

ขนาดภายนอก

กว้าง x ลึก x สูง 

1800 x 660 x 660 มม. 

70.9 x 26 x 26นิ้ว 

1500 x 660 x 660 มม. 

59 x 26 x 26 นิ้ว 

1200 x 660 x 660 มม. 

47.2 x 26 x 26 นิ้ว 

900 x 660 x 660 มม. 

35.4 x 26 x 26 นิ้ว 

พื้นที่ทำางาน
(กว้าง x ลึก x 

สูง) 

USA  Federal Standard 209E /  ISO 1- 144641 
การผลิต / 

มาตรฐานการ
ทดสอบ 

เฉลี่ย 0.45±20%  m/s 90±20% FPM
ความเร็วในการ
ไหลของอากาศ 

เมตร/วินาที 

ISO 5 / Class 100 ความสะอาดใน
บริเวณที่ทำางาน 

เหล็กม้วนรีดเย็นคุณภาพสูง และพื้นผิวเคลือบด้วยผงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุที่ใช้ทำาตู ้

สแตนเลส SUS 304 
วัสดุที่ใช้ทำาเวิร์ก

เทเบิ้ล 

<62dB <60dB <58dB <58dB ความดัง 

(ทดสอบ 20 ซม.จากเวิร์กเทเบิ้ล, 1.2 ม.จากพื้น) สถานที่ทดสอบ 

110 / 220 โวล์  50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว ออปชันการจ่าย
ไฟฟ้า 

>800 LUX ไฟบอกสถานะ 

ฟิลเตอร์ HEPA ประสิทธิภาพ 99,9995% ที่ 0.3 ไมครอน ฟิลเตอร์ 

 

   

HC-V180 HC-V160 HC-V120 HC-V90 คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

HC-V180-ST HC-V160-STHC-V120-ST HC-V90-ST ขาตั้ง  

กว้าง x ลึก x สูง 
HC-V180-UV HC-V160-UV HC-V120-UV HC-V90-UV แสงยูวี 

HC-V180-VB HC-V160-VB HC-V120-VB HC- V90-VB โต๊ะแยก 

HC-V180-FS HC-V160-FS HC-V120-FS HC-V90-FS Sash ด้านหน้า 

โมเดล

อุปกรณ์เสริม
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TopAir จัดเตรียมตู้ปลอดเชื้อเวอร์ติคัล ลามิน่าร์คุณภาพ
สูงให้คุณ โดยตู้ปลอดเชื้อดังกล่าวจะดูดอากาศจากห้อง
หรือพื้นที่โล่ง แล้วถ่ายเทอากาศผ่านฟิลเตอร์ HEPA โด
ยการใชัพัดลม จากนั้นก็ให้ความสะอาดกับพื้นที่ในตู้ได้ด้วย
อากาศที่กรองแล้ว 

ในตู้ปลอดเชื้อที่ทำางานในแนวตั้งนั้น อากาศที่ได้รับการก
รองแล้วจะไหลลงตามแนวตั้ง โดยไหลผ่านฟิลเตอร์ที่ติด
ตั้งไว้ที่ด้านบนของตู้ 

ส่วนประกอบทั้งหมดของตู้จะได้รับการผลิตโดยบริษัท
ชั้นนำาระดับโลก เช่น EBM จากเยอรมัน และ AAF จาก
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
นานาชาติที่เกี่ยวข้อง และมีการตัดแปลงให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายไป 

ตู้ปลอดเชื้อนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยส่งมอบสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่ได้รับการควบคุมความสะอาด ตาม
ข้อกำาหนดของมาตรฐาน Class 100/ISO5 เพื่อให้มีสภาพ
คล้ายห้องปลอดเชื้อ ที่ให้ความสะดวกในแง่ของการขนาด
และความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ ได้ 

ตู้ปลอดเชื้อนี้จะนำาเสนอทางเลือกสำาหรับห้องปลอดเชื้อ
คุณภาพสูง โดยมีต้นทุนที่ต่ำากว่ามาก โดยไม่จำาเป็นต้องมี
การก่อสร้างห้องขนาดใหญ่แต่อย่างใด 

• กระแสอากาศในแนวตั้งจะผลิตอากาศสะอาดตาม
มาตรฐาน ISO5/Class100 หรือ ISO4/Class10 

• โครงสร้างพอลิโพรพิลีนช่วยเพิ่มความมั่นคง และ
ป้องกันไม่ให้ตู้เคลื่อนที่เมื่อต้องทำางานที่ละเอียด
อ่อน 

• ระบบควบคุมแบบดิจิตอลที่ง่ายต่อการใช้งาน ช่วย
จัดการความเร็วพัดลมและการทำางานของระบบไฟ 
และการแสดงผลกระแสอากาศ รวมไปถึงแจ้งเตือน
เมื่อฟิลเตอร์อุดตันด้วย 

• พื้นฐานทำางานทำาจากสแตนเลส 304 ซึ่งจะไม่แพร่
อนุภาคแต่อย่างใด 

• หน้าต่างด้านข้างทำาจากกระจกอบคืนตัว ให้ความ
สามารถในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนขณะทำางาน 

• พัดลมเดินเงียบคุณภาพสูงจาก EBM แห่งเยอรมัน 
โดยโครงสร้างพัดลมจะบุด้วยวัสดุดูดซับเสียง 

• ระดับความดังน้อยกว่า 58 ดีบีเอ 

• เต้าเสียบไฟอเนกประสงค์ 

• ดีไซน์โฉมใหม่ที่ดูทันสมัย 

• มีหลายขนาดและทำาจากวัสดุหลากหลายประเภท  

• ไฟแอลอีดีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม

ตู้ปลอดเชื้อเวอร์ติคัล ลามิน่าร์ทำาจากพอลิ
โพรพิลีน
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HC-V180P HC-V150P HC-V120P HC-V90P 
คุณสมบัติ

เฉพาะ/โมเดล 

1880 x750 x 1110 มม. 

74 x 29.5 x 43.7 นิ้ว 

1580 x 750 x 1110 มม.

62.2 x 29.5 x 43.7 นิ้ว 

1280 x 750 x 1110 
มม.

50.4 x 29.5 x 43.7 
นิ้ว 

980 x 750 x 1110 มม.

38.6 x 29.5 x 43.7 นิ้ว 

ขนาดภายนอก

กว้าง x ลึก x สูง 

1800 x 660 x 660 มม. 

70.9 x 26 x 26นิ้ว 

1500 x 660 x 660 มม. 

59 x 26 x 26 นิ้ว 

1200 x 660 x 660 
มม. 

47.2 x 26 x 26 นิ้ว 

900 x 660 x 660 มม. 

35.4 x 26 x 26 นิ้ว 

พื้นที่ทำางาน

(กว้าง x ลึก x 
สูง) 

USA  Federal Standard 209E /  ISO 1- 144641 
การผลิต / 

มาตรฐานการ
ทดสอบ 

เฉลี่ย 0.45±20%  m/s 90±20% FPM
ความเร็วในการ
ไหลของอากาศ 

เมตร/วินาที 

ISO 5 / Class 100 ความสะอาดใน
บริเวณที่ทำางาน 

พอลิโพรพิลีนวัสดุที่ใช้ทำาตู ้

สแตนเลส SUS 304 
วัสดุที่ใช้ทำาเวิร์ก

เทเบิ้ล 

<62dB <60dB <58dB <58dB ความดัง 

(ทดสอบ 20 ซม.จากเวิร์กเทเบิ้ล, 1.2 ม.จากพื้น) สถานที่ทดสอบ 

110 / 220 โวล์  50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว ออปชันการจ่าย
ไฟฟ้า 

มากกว่า 800 LUX ไฟบอกสถานะ 

ฟิลเตอร์ HEPA ประสิทธิภาพ 99,9995% ที่ 0.3 ไมครอน ฟิลเตอร์ 

   

HC-V180P HC-V160P HC-V120PHC-V90P คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

HC-V180-ST HC-V160-STHC-V120-ST HC-V90-ST ขาตั้ง กว้าง x ลึก 
x สูง 

HC-V180-UV HC-V160-UV HC-V120-UV HC-V90-UV แสงยูวี 

HC-V180-VB HC-V160-VB HC-V120-VB HC- V90-VB โต๊ะแยก 

HC-V180-FS HC-V160-FS HC-V120-FS HC-V90-FS Sash ด้านหน้า 

โมเดล

อุปกรณ์เสริม
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ตู้ปฏิบัติงาน PCR ทำาจากพอลิโพรพิลีนของ TopAir นำา
เสนอระบบการกรองคุณภาพสูง ซึ่งช่วยในเรื่องการ
ป้องกันการปนเปื้อน 

ผลิตจากพอลิโพรพิลีนที่ทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่าง
ดี โดยตัวตู้สามารถทนทานต่อสารเคมีชนิดต่างๆ ได้อย่าง
ยอดเยี่ยม พอลิโพรพิลีนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทาน
ให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ทนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น 

มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงการพันธุศาสตร์  การ
ศึกษาโปรตีน ชีวโมเลกุล และนิติวิทยาศาสตร์ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ 
(ergonomic) และใช้วัสดุระดับพรีเมี่ยม รวมไปถึงพัดลม
มอเตอร์เทคโนโลยีสูงจาก EBM ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงความ
ทนทานในการใช้งาน และความเงียบขณะทำางาน 

• โครงสร้างมีตะเข็บแบบพอลิโพรพิลีนสีขาว

• พื้นผิวแบบ Built-in polypropylene

• หลอดไฟยูวีปลอดโอโซน ความยาวคลื่น 254 
นาโนเมตร

• หน้าต่างกระจกอบคืนตัวแบบไร้ขอบ

• ไฟแอลอีดี 600-800 LUX ที่ประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

• ความเร็วลมที่ 0.6+0.1 m/s, 120±FPM

• กลไกนิรภัยอัจฉริยะ ช่วยป้องกันไม่ให้โดนแสงยูวี

• หน่วยการกรองด้านบน รวมถึงฟิลเตอร์แบบ HEPA 
ด้วย

• แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ควบคุมพัดลม แสงยูวี แสงไฟ และยูวีไทเมอร์ (30 
นาที)

ตู้ปฏิบัติงาน UV PCR ทำาจากพอลิโพ
รพิลีน

พรีฟิลเตอร์

ไทเมอร์พัดลม

แสงยูวี

หน้าต่างด้านหน้า

พื้นที่ทำางาน

ปุ่มสั่งงาน
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PCR-060-UVPCR-060-HEPAคุณสมบัติเฉพาะ/โมเดล

600 x 500 x 550 มม. 
 

23.6x 19.7 x 21.6 นิ้ว

600 x 500 x 700 มม. 
 

27.5 x 19.7 x 27.5 นิ้ว

ขนาดภายนอก 
กว้าง x ลึก x สูง

580 x 480 x 500 มม. 
 

22.8 x 18.9 x 19.7

580 x 480 x 500 มม. 
 

22.8 x 18.9 x 19.7

พื้นที่ทำางาน 
(กว้าง x ลึก x สูง)

CE การผลิต / มาตรฐานการทดสอบ

0.6±0.1เมตรต่อวินาที, 120 
±20 ฟุตต่อนาทีความเร็วในการไหลของอากาศ

พอพิโพรพิลีนสีขาววัสดุที่ใช้ทำาตู้

พอพิโพรพิลีนสีขาววัสดุที่ใช้ทำาเวิร์กเทเบิ้ล

< 52 dB
ความดัง

17 วัตต์ ปลอดโอโซน ความยาวคลื่น 245 นาโนเมตรแสงยูวี

110 / 220 โวล์  50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยวออปชันการจ่ายไฟฟ้า

มากกว่า 800 LUX / 1700 LUXไฟบอกสถานะ

H14, HEPAฟิลเตอร์

PCR-060-UV PCR-060-HEPA คุณสมบัติเฉพาะ/โมเดล 

PCR-060-ST

660 x 500 x 802 มม.

26 x 19.7 x 31.5 นิ้ว

PCR-060-ST

660 x 500 x 802 มม.

26 x 19.7 x 31.5 นิ้ว

ขาตั้ง

กว้าง x สูง x ลึก

โมเดล

อุปกรณ์เสริม
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ตู้ปฏิบัติงานปลอดเชื้อไบโอเซฟตี้ Class II ของ TopAir 
ช่วยปกป้องพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทำางาน และ
กระบวนการทำางานที่มีความอ่อนไหวสูง 

ผลิตภัณฑ์นี้จะนำาเสนอการป้องกันการปนเปื้อน โดยตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของฟิลเตอร์ HEPA ระดับก้าวหน้าสองส่วน 
ซึ่งทำางานด้วยค่าประสิทธิภาพที่ 99.9995% ที่ 03 um

โครงสร้างพอลิโพรพีลีนช่วยมอบความแข็งแรง ง่ายต่อ
การทำาความสะอาด และทนทานต่อสารต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี

ตู้นี้จะได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด 
ปลอดภัย และมีระบบควบคุมแบบทัชสกรีนที่ดูสวยงาม 
อีกทั้งสามารถแจ้งเตือนกำาหนดการซ่อมบำารุงและการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้ตามเวลาที่กำาหนดเอาไว้ด้วย

ส่วนประกอบหลักๆ ทั้งหมดมีการใช้พลังงานต่ำา ไม่ว่าจะ
เป็นชุดไฟแอลอีดีหรือมอเตอร์พัดลมประหยัดพลังงาน
ก็ตาม ระบบการทำางานมี Green night mode ที่สามารถ
โปรแกรมได้ด้วย ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่
จำาเป็นลงได้มาก และช่วยทำาให้องค์ประกอบต่างๆ เป็น
ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำาหนด

• โครงสร้างเป็นพอลิโพรพิลีน
• ผนังด้านข้างเป็นกระจกอบคืนตัวหน้า 6 มม.
• พื้นผิวทำางานและถอดรองน้ำาทำาจากสแตนเลส 

304
• ฟิลเตอร์ H14 HEPA สองชุด
• พัดลม Advanced EC ภายในโครงสร้างสแตนเลส 

304
• ระดับความดังที่ 55 ดีบีเอ
• ระดับความสะอาดตามมาตรฐาน ISO 5/Class 

100 
• ระบบควบคุมแบบทัชสกรีนอันชาญฉลาด ตั้ง

โปรแกรมได้  และดูทันสมัย
• หน้าจอตรวจวัดสำาหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค
• การแจ้งเตือนเมื่อถึงกำาหนดซ่อมบำารุง
• การแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาดทางด้าน

เทคนิค
• หน้าจอสำาหรับจัดการไทเมอร์และเคานเตอร์
• ระบบแสงยูวีกันน้ำาสำาหรับการฆ่าเชื้อโรค และ

กลไกเพื่อความปลอดภัยแบบ Interlock
• กระจกหน้านิรภัยสองชั้นหนา 6 มม.พร้อมระบบสั่ง

งานด้วยไฟฟ้า
• โหมดกลางคืนประหยัดพลังงานที่สามารถตั้ง

โปรแกรมได้ 
• ไฟแอลอีดีประหยัดพลังงาน
• ใบรับรองมาตรฐาน EN 12469
• ใบรับรอง CE

ตู้ปฏิบัติงานไบโอเซฟตี้ทำาจากพอลิโพ
รพิลีน

ฟิลเตอร์ด้านบน

ฟิลเตอร์ด้านล่าง

พัดลม

แผงควบคุม
และแสดงผล

พื้นผิวทำางาน 
สแตนเลส

หน้าต่างไฟฟ้า

เต้าเสียบไฟฟ้า
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BO-2A-180PPBO-2A-150PPBO-2A-120PPBO-2A-090PPคุณสมบัติเฉพาะ/รุ่น

1800 x 600 x

1300 มม.

70.9 x 31.5  x 51.2 นิ้ว  

1500 x 800 x

1300 มม.

59 x 31.5 x 51.2 
นิ้ว  

1200 x 800 x

1300 มม.

47.2 x 31.5  x  
51.2 นิ้ว  

900 x 800 x

1300 มม.

35.4x 31.5 x 51.2 
นิ้ว

ด้านนอก

ขนาด

กว้าง x ลึก x สูง

1750 x 650 x

550 มม.

68.9 x 25.6 
x 21.65 นิ้ว

1450 x 650 x

550 มม.

57 x 25.6 
x 21.65 นิ้ว

1150 x 650 x

550 มม.

45.27 x 25.6 x 
21.65 นิ้ว

850 x 650 x

550 มม.

 33.46 x 25.6 x 
21.65 นิ้ว

พื้นที่ทำางาน

(กว้าง x ลึก x สูง)

CE  /EN12469   การผลิต/ 
มาตรฐานการทดสอบ

0.45 เมตรต่อวินาที, 90 ฟุตต่อวินาทีความเร็วของอากาศที่ไหล
ลง

0.5 เมตรต่อวินาที, 100 ฟุตต่อนาทีความเร็วของอากาศไหล
เข้า

Class 100/ISO 5ระดับความสะอาด

โครงสร้างพอลิโพรพิลีนแบบมีตะเข็บสีขาว พร้อมพื้นผิวสแตนเลส 304วัสดุที่ใช้ทำาตู้

<60dB<54dB<52dB<52dBระดับความดัง

(ทดสอบ 20 ซม.จากพื้นที่ทำางาน, 1.2 ม.เหนือพื้น)

115 / 230 วัตต์ 50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว

>600-800 LUX, ไฟแอลอีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไฟบอกสถานะ

HEPA/ULPAฟิลเตอร์



โมเดล
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BO-2A-180PPBO-2A-150PPBO-2A-120PPBO-2A-090PPคุณสมบัติเฉพาะ/รุ่น

1800 x 600 x

1300 มม.

70.9 x 31.5  x 51.2 นิ้ว  

1500 x 800 x

1300 มม.

59 x 31.5 x 51.2 
นิ้ว  

1200 x 800 x

1300 มม.

47.2 x 31.5  x  
51.2 นิ้ว  

900 x 800 x

1300 มม.

35.4x 31.5 x 51.2 
นิ้ว

ด้านนอก

ขนาด

กว้าง x ลึก x สูง

1750 x 650 x

550 มม.

68.9 x 25.6 
x 21.65 นิ้ว

1450 x 650 x

550 มม.

57 x 25.6 
x 21.65 นิ้ว

1150 x 650 x

550 มม.

45.27 x 25.6 x 
21.65 นิ้ว

850 x 650 x

550 มม.

 33.46 x 25.6 x 
21.65 นิ้ว

พื้นที่ทำางาน

(กว้าง x ลึก x สูง)

CE  /EN12469   การผลิต/ 
มาตรฐานการทดสอบ

0.45 เมตรต่อวินาที, 90 ฟุตต่อวินาทีความเร็วของอากาศที่ไหล
ลง

0.5 เมตรต่อวินาที, 100 ฟุตต่อนาทีความเร็วของอากาศไหล
เข้า

Class 100/ISO 5ระดับความสะอาด

โครงสร้างพอลิโพรพิลีนแบบมีตะเข็บสีขาว พร้อมพื้นผิวสแตนเลส 304วัสดุที่ใช้ทำาตู้

<60dB<54dB<52dB<52dBระดับความดัง

(ทดสอบ 20 ซม.จากพื้นที่ทำางาน, 1.2 ม.เหนือพื้น)

115 / 230 วัตต์ 50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว

>600-800 LUX, ไฟแอลอีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไฟบอกสถานะ

HEPA/ULPAฟิลเตอร์
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สถานงีานกระแสอากาศแบบแนวดิง่ของ TopAir 
เป็นอปุกรณแ์บบไรท้อ่แบบแยกตา่งหากทีช่ว่ย
ป้องกนัไมใ่หเ้จา้หนา้ทีใ่นหอ้งทดลองสมัผสักบัผง
หรอืควนัทีเ่ป็นอนัตราย

สถานงีานกระแสอากาศแบบแนวดิง่มคีณุสมบตัดิา้น
โครงสรา้งแบบเปิด ซึง่ทำาใหร้ะบบสามารถตรวจสอบ
วสัดตุา่งๆ ในหอ้งทดลองไดอ้ยา่งใกลช้ดิ โดยทีย่งั
คงมอบการปกป้องในระดบัสงู

การไหลของอนภุาคหรอืควนัจะไหลลงในแนวดิง่
ผา่นโครงสรา้งงานทีท่ำาจากสแตนเลสสตลี อกีท ัง้ส ิง่
ปนเป้ือนตา่งๆ จะถกูกำาจดัออกดว้ยแผน่กรองหลาย
ชิน้อกีดว้ย

อากาศทีบ่รสิทุธิจ์ะคนืกลบัสูห่อ้งอกีคร ัง้ หลงัจาก
ทำาการกรองควนัหรอือนภุาคเรยีบรอ้ยแลว้

• ระบบไฟฟ้า - 110/220v 60/50hz

• ระบบแสง – LED ขนาด 18w

• เวริก์ท็อป - 304 SUS

• โครงสรา้ง - พอลโิพรพลินี

• แผน่กรอง - H14 HEPA/ คารบ์อน

• พัดลม – พัดลมหอยโขง่ Ebm 310

• สญัญาณเตอืน - ความดนัสงู (บล็อกตวักรอง)

ชุดกระแสอากาศแบบแนวดิ่ง
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ตู้อบสาร Cynoacrylate ถูกใช้เพื่อหาลายนิ้วมือแฝงจาก
พื้นผิวใดๆ ที่ไม่รั่วซึม ในสภาพแวดล้อมควบคุมที่ปลอดภัย 

ไซยาโนอะคริเลตจะถูกวางในตู้ ในขณะที่หลักฐานจะแขวน
เอาไว้ด้วยราวแขวนที่สามารถปรับได้ เริ่มต้นขั้นตอนที่เป็น
ระบบอัตโนมัติเพื่อการควบคุมฮอตเพลต ความชื้น การล็อค
ประตู พัดลมหมุนเวียนภายใน และไซเคิลการถ่ายเท 

การออกแบบระบบหมุนเวียนช่วยให้ตู้สามารถทำางานได้
โดยไม่จำาเป็นต้องมีท่อปล่อยไอ 

ไอของไซยาโนอะคริเลตจะถูกกรองโดยคาร์บอนฟิลเกอร์ 
วิธีการดังกล่าวช่วยให้ไม่มีสสารอันตรายถูกปล่อยออกมาร
บกวนบรรยากาศภายในห้องทดลอง โครงสร้างที่ไม่มีท่อ
ช่วยให้ตู้สามารถเคลื่อนย้ายและขนส่งได้สะดวก 

• มีขนาดให้เลือกสามขนาด จากขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ที่คนสามารถเดินเข้าไปได้ 

• ง่ายต่อการใช้จอแสดงผลควบคุมพารามิเตอร์ของ
วัฏจักรการประมวลผลทั้งหมด การกำาหนดค่าพรี
เซตสามารถทำาได้โดยง่าย 

• สามารถสั่งงานแบบอัตโนมัติหรือแมนนวลก็ได้ 
พร้อมมีออปชันสำาหรับควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นด้วย 

• ระบบการกรองด้วยคาร์บอนฟิลเตอร์

• ไฟแอลอีดีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม

ตู้อบสารไซยาโนอะคริเลตชนิดโลหะ  

ไฟแอลอีดี

กุญแจล็อค
ไฟฟ้า

คาร์บอน 
ฟิลเตอร์

ฮอตเพลต

ตัวสร้าง
ความชื้น

พัดลมหมุนเวียน
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ควบคุม
ระบบ

ฟอกอากาศ 
พัดลม



SG-150 SG-090 SG-075SG-060 คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

250250250175ความเร็วในการไหล
ของอากาส (ม3/ชม.)

1500 x 750 x 1550 มม. 
59 x 29.5 x 61 นิ้ว

900 x 750 x 1550 มม. 
59 x 29.5 x 61 นิ้ว

850 x 740 x 1550 มม. 
33 x 29.5 x 61 นิ้ว

600 x 600 x 760 มม. 
23.6 x 236.2 x 29.9 นิ้วขนาด กว้าง x ลึก x สูง

<48 dBA<48 dBA<48 dBA<48 dBAความดัง 

แอลอีดี 18 วัตต์แอลอีดี 18 วัตต์แอลอีดี 18 วัตต์แอลอีดี 18 วัตต์ไฟ 

8 กก.5 กก.5 กก.3 กก.ฟิลเตอร์หลัก (น้ำาหนัก)

1111ฟรีฟิลเตอร์ (จำานวน)

หนึ่งเฟส, 230 วัตต์, 50 เฮิรตซ์ระบบไฟ

สวิตช์ ON/OFFสวิตช์

หน้าจออิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ติดตาม

มอเตอร์เดินเงียบพัดลม

โครงสร้างกรอบอลูมินั่ม, กระจกนิรภัยสามชั้นโครงสร้าง

CEการผลิต/มาตรฐานการ
ทดสอบ

 

โมเดล

P/N ชนิดของฟิลเตอร ์

SG-CFฟิลเตอร์หลัก

SG-PFพรีฟิลเตอร์

 

การควบคมุแบบอเิล็กทรอนกิสท์ ีส่ามารถต ัง้โปรแกรมได้
ระบบควบคมุอเิล็กทรอนกิสท์ีร่วมไปถงึฟังกช์นัแบบออนสกรนีทีใ่ชง้านงา่ย เพือ่ใชโ้ปรแกรมเพริจ์ไซเคลิ (Purge Cycle), คอนแทคไทม ์
(Contact Time) และอารเ์อชเซนเซอร ์(RH Sensor)

ฟิลเตอรห์ลกัและพรฟิีลเตอรจ์ะถกูซพัพลายตาม
มาตรฐานและแสดงอยตูรงนีเ้พือ่แจง้เมือ่ถงึเวลา
เปลีย่น
* พรฟิีลเตอรจ์ะถกูใชเ้ป็นมาตรฐานกบัยนูติทัง้หมด 
ประสทิธภิาพมากกวา่ 99.6% ฟิลเตอรจ์ะเอาอนุภาค
จากกระแสอากาศออกกอ่นทีจ่ะไหลผ่า่นฟิลเตอร์
หลกัไป
** ฟิลเตอรจ์ะตอ้งไดรั้บการเปลีย่นเป็นระยๆ เพือ่คง
ประสทิธภิาพของตูอ้บเอาไว ้
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กระบวนการทำางาน
หลกัฐานจะถกูวางภายในตู ้และไซยาโนอะครเิลตจะถกูวางอยูบ่นฮอตเพลต
ปิดประตแูละกดปุ่ มสตารต์การทำางาน ประตจูะถกูล็อคโดยอตัโนมตัิ  
หลกัฐานถกูวางอยูใ่นตู ้  
ความชืน้จะถกูเพิม่ และปลอ่ยไอสารเขา้ไปผสมกบัความชืน้ที ่60-80% ภายในตูอ้บ
ไอสารยงัคงอยูไ่ปอกีครึง่ชัว่โมง   
เมือ่กระบวนการเสร็จสิน้ หลกัฐานสามารถนำาไปตรวจสอบได ้
หน่วยการทำางานนัน้รวมถงึระบบการสัง่งานแบบแมนนวลดว้ย

  เว็บ: www.topairsystems.com    อีเมล: sales@topairsystems.com         
โทรศัพท์:  +1-855-6-TOPAIR (+1-855-686-7247) Fax: +1-718-263-7304    

 สำานักงาน - สหรัฐอเมริกา: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY  11566, USA   
สำานักงาน - สหราชอาณาจักร: Evolution Testing & Analytical services (UK) Ltd, Elstree 

House, Elstree Way, Borehamwood, Herts WD6 1SD, UK  
 โทรศัพท์: +44-203-1374012 

   ลิขสิทธิ์ © 2015 TopAir Systems. สงวนสิทธิ์ทุกกรณี 



ตู้อบสาร Cynoacrylate ถูกใช้เพื่อหาลายนิ้วมือแฝงจาก
พื้นผิวใดๆ ที่ไม่รั่วซึม ในสภาพแวดล้อมควบคุมที่ปลอดภัย 

ไซยาโนอะคริเลตจะถูกวางในตู้ ในขณะที่หลักฐานจะแขวน
เอาไว้ด้วยราวแขวนที่สามารถปรับได้ เริ่มต้นขั้นตอนที่เป็น
ระบบอัตโนมัติเพื่อการควบคุมฮอตเพลต ความชื้น การล็อค
ประตู พัดลมหมุนเวียนภายใน และไซเคิลการถ่ายเท 

การออกแบบระบบหมุนเวียนช่วยให้ตู้สามารถทำางานได้
โดยไม่จำาเป็นต้องมีท่อปล่อยไอ 

ไอของไซยาโนอะคริเลตจะถูกกรองโดยคาร์บอนฟิลเกอร์ 
วิธีการดังกล่าวช่วยให้ไม่มีสสารอันตรายถูกปล่อยออกมาร
บกวนบรรยากาศภายในห้องทดลอง โครงสร้างที่ไม่มีท่อ
ช่วยให้ตู้สามารถเคลื่อนย้ายและขนส่งได้สะดวก 

• มีขนาดให้เลือกสามขนาด จากขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ที่คนสามารถเดินเข้าไปได้ 

• ง่ายต่อการใช้จอแสดงผลควบคุมพารามิเตอร์ของ
วัฏจักรการประมวลผลทั้งหมด การกำาหนดค่าพรีเซต
สามารถทำาได้โดยง่าย 

• สามารถสั่งงานแบบอัตโนมัติหรือแมนนวลก็ได้ 
พร้อมมีออปชันสำาหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ด้วย 

• ระบบการกรองด้วยคาร์บอนฟิลเตอร์

• ไฟแอลอีดีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม

พอลิโพรพิลีน
ตู้อบสารไซยาโนอะคริเลต 
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SG-150-P SG-090-P SG-075-PSG-060-P คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล 

250250250175ความเร็วในการไหล
ของอากาส (ม3/ชม.)

1500 x 750 x 1550 มม. 
59 x 29.5 x 61 นิ้ว

 900 x 750 x 1550 มม. 
59 x 29.5 x 61 นิ้ว

850 x 740 x 1550 มม. 
33 x 29.5 x 61 นิ้ว

600 x 600 x 760 มม. 
23.6 x 236.2 x 29.9 นิ้วขนาด กว้าง x ลึก x สูง

<48 dBA<48 dBA<48 dBA<48 dBAความดัง 

แอลอีดี 18 วัตต์แอลอีดี 18 วัตต์แอลอีดี 18 วัตต์แอลอีดี 18 วัตต์ไฟ 

8 กก.5 กก.5 กก.3 กก.ฟิลเตอร์หลัก (น้ำาหนัก)

1111ฟรีฟิลเตอร์ (จำานวน)

หนึ่งเฟส, 230 วัตต์, 50 เฮิรตซ์ระบบไฟ

สวิตช์ ON/OFFสวิตช์

หน้าจออิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ติดตาม

มอเตอร์เดินเงียบพัดลม

โครงสร้างพอลิโพรพิลีน, กระจกนิรภัยสามชั้นโครงสร้าง

CEการผลิต/มาตรฐานการ
ทดสอบ

 

โมเดล

P/N ชนิดของฟิลเตอร ์

SG-CFฟิลเตอร์ หลัก

SG-PFพรีฟิลเตอร์

 

การควบคมุแบบอเิล็กทรอนกิสท์ ีส่ามารถต ัง้โปรแกรมได้
ระบบควบคมุอเิล็กทรอนกิสท์ีร่วมไปถงึฟังกช์นัแบบออนสกรนีทีใ่ชง้านงา่ย เพือ่ใชโ้ปรแกรมเพริจ์ไซเคลิ (Purge Cycle), คอนแทคไทม ์
(Contact Time) และอารเ์อช เซนเซอร ์(RH Sensor)

ฟิลเตอรห์ลกัและพรฟิีลเตอรจ์ะถกูซพัพลายตามมาตรฐานและ
แสดงอยตูรงนีเ้พือ่แจง้เมือ่ถงึเวลาเปลีย่น
* พรฟิีลเตอรจ์ะถกูใชเ้ป็นมาตรฐานกบัยนูติทัง้หมด 
ประสทิธภิาพมากกวา่ 99.6% ฟิลเตอรจ์ะเอาอนุภาคจากกระแส
อากาศออกกอ่นทีจ่ะไหลผ่า่นฟิลเตอรห์ลกัไป
** ฟิลเตอรจ์ะตอ้งไดรั้บการเปลีย่นเป็นระยๆ เพือ่คง
ประสทิธภิาพของตูอ้บเอาไว ้

กระบวนการทำางาน
หลกัฐานจะถกูวางเอาไวใ้นตู ้และไซยาโนอะครเิลตจะถกูวางเอาไวบ้นฮอตเพลต
ปิดประตแูละกดปุ่ มสตารต์ ประตปิูดโดยอตัโนมตัิ  
หลกัฐานถกูวางไวใ้นตู ้  
เพิม่ความชืน้และปลอ่ยไอผสมของความชืน้ 60-80% กบัไอสารเขา้สูตู่อ้บ
ไอสารยงัคงอยูเ่ป็นเวลาประมาณครึง่ชัว่โมง   
เมือ่ดำาเนนิการเสร็จสิน้ หลกัฐานกจ็ะสามารถนำามาตรวจสอบไดแ้ลว้
ระบบการทำางานรวมไปถงึระบบการสัง่งานแบบแมนนวลลว้นๆ
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• ส่วนประกอบเป็นพอลิโพรพิลีนและกระจกนิรภัยสาม
ชั้น

• เป็นพอลิโพรพิลีนทั้งด้านในและด้านนอก

• กลไกความร้อนและความชื้นที่ทันสมัย อุณหภูมิ 34 
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 30 เปอร์เซ็นต์

• ฟิลเตอร์ HEPA แบบสองตำาแหน่ง (Double 
location)ิ

• จอแสดงผลความชื้นด้านนอกและอุณหภูมิด้านใน 

• พัดลมฟอกอากาศคุณภาพสูง

• สามารถแบ่งชั้นได้ตามความเหมาะสม

• สเตอริไลซ์ด้วยยูวี + กลไกอินเตอร์ล็อกที่ปลอดภัย

• อ่างระบายน้ำาด้านล่างพร้อมกับวาล์วทางเดียว 

ตู้ดูดความชื้นสำาหรับการตรวจหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์

ตู้ดูดความชื้นสำาหรับตรวจสอบหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ของ TopAir สามารถปกป้องหลักฐานที่มี
ความชื้นหรือเปียกแฉะจากความเสียหายได้ เช่น สารปน
เปื้อนประเภทต่างๆ หรือเชื้อโรคในอากาศ เป็นต้น

ตู้ชนิดนี้สามารถสร้างเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพให้กับ
ผู้ใช้งานได้ โดยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ต้องสัมผัสหรือโดนเชื้อ
โรคร้ายที่อยู่ในอากาศ รวมไปถึงกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการ
เปื่อยยุ่ยหรือเน่าเปื่อย อีกทั้งสามารถป้องกันแบคทีเรียและ
ไวรัสได้ด้วย

แสงยูวีของตู้จะทำาการฆ่าเชื้อที่อยู่ภายในตู้ในขณะขั้นตอน
การทำางาน วิธีนี้ช่วยป้องกันการปนเปื้อนประเภทต่างๆ และ
ช่วยให้แน่ใจถึงความถูกต้องของตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจ
สอบดีเอ็นเอได้

ตู้นี้ได้รับการออกแบบเพื่อทำาความสะอาดกระแสอากาศ
ไหลเข้าที่ผ่านระบบการกรองล่วงหน้าและฟิลเตอร์ชนิด
ต่างๆ ของตัวตู้ โดยอากาศจะไหลผ่านระบบการกรองแบบ 
HEPA ด้วย

TopAir สามารถดัดแปลงตู้ตรวจสอบหลักฐานแบบไม่มีท่อ 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ของคุณได้ด้วย
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โมเดล
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E V - 1 8 0 -
SDEV-180E V - 1 2 0 -

SDEV-120E V - 0 9 0 -
SDEV-090โมเดล

1800*1240*8501800*1240*8501200*1240*8501200*1240*850900*1240*850900*1240*850
ขนาดภายนอก 
กว้าง-สูง-ลึก 

(มม.)

1750*1000*6001750*1000*6001150*1000*6001150*1000*600850*1000*600850*1000*600
ขนาดภายใน 
กว้าง-สูง-ลึก 

(มม.)

10501050690690510510ความจุด้านใน 
(ล.)

1431351131059890น้ำาหนัก

900 วัตต์100 วัตต์900 วัตต์100 วัตต์900 วัตต์100 วัตต์อัตราการใช้
พลังงาน

มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีระบบซูเปอร์
ดราย

110/230 โวลต์ 
50/60 เฮิรตซ์

110/230 โวลต์ 
50/60 เฮิรตซ์

110/230 โวลต์ 
50/60 เฮิรตซ์

110/230 โวลต์ 
50/60 เฮิรตซ์

110/230 โวลต์ 
50/60 เฮิรตซ์

110/230 โวลต์ 
50/60 เฮิรตซ์โวลเทจ

พอลิโพรพิลีนพอลิโพรพิลีนพอลิโพรพิลีนพอลิโพรพิลีนพอลิโพรพิลีนพอลิโพรพิลีนวัสดุ

จุ 2 ชิ้น 100 
กก./ชั้น

จุ 2 ชิ้น 100 
กก./ชั้น

จุ 2 ชิ้น 100 
กก./ชั้น

จุ 2 ชิ้น 100 
กก./ชั้น

จุ 2 ชิ้น 100 
กก./ชั้นชั้นสแตนเลส
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ตู้เก็บของในห้องทดลองคุณภาพสูงจาก TopAir ได้รับการ
ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ และใช้วัสดุระดับพรีเมียม 

ตัวตู้ได้รับการผลิตจาก เหล็กม้วนรีดเย็นเคลือบด้วยผง
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ตู้ตัวเป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยปกป้องพนักงานจาก
การสูดดมสารเคมีอันตรายได้ และในการจัดเก็บขวดสาร
เคมีได้อย่างเป็นระเบียบ

ทางเลือกสำาหรับคอนฟิกูเรชันของตู้
• ตู้เก็บของในห้องทดลองพร้อมส่วนเชื่อมต่อกับท่อ 

สามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบดูดควันที่มีอยู่ได้
• ตู้เก็บของในห้องทดลองพร้อมพัดลมแบบ Built-in 

และส่วนเชื่อมต่อกับท่อดูดควันเป็นยูนิตทำางานอิสระ ที่
ช่วยถ่ายเทอากาศออกไปนอกตัวอาคาร โดยการใช้ท่อ
ที่มีความยืดหยุ่น

• ตู้เก็บของในห้องทดลองพร้อมพัดลมและระบบการก
รอง เป็นหน่วยอิสระที่สามารถสร้างควันภายในโดยไม่
จำาเป็นต้องมีท่อ

ตู้เก็บของในห้องทดลองชนิดทำาจาก
โลหะ 

หน้าต่าง

ชั้น

ขาตั้งปรับระดับ
ได้

• โครงสร้างเหล็กม้วนรีดเย็นเคลือบผงป้องกันไฟฟ้า
สถิตย์

• หน้าต่างสังเกตการณ์สี่บานจากกระจกอบคืนตัวที่
อากาศไม่สามารถผ่านเข้าได้

• ประตูสี่บานพร้อมกุญแจล็อค 

• ช่องทางระบายอากาศที่ด้านบนและด้านข้างของ
ตัวตู้ 

• ชั้นวางของสามชั้นในตัวตู้ 
• ห้องเก็บของสองห้อง 
• ออปชันพัดลมสำาหรับดูดควัน 

พอลิโพรพิลีน 
ถาดรองรับ
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กลไกสำาหรับการ
ล็อค



LFC-AFF-1200LFC-AFF-900LFC-PF-1200LFC-PF-900คุณสมบัติเฉพาะ/
โมเดล

ตู้เก็บของในห้อง
ทดลองพร้อมระบบ
กรองควันแบบอิสระ

ตู้เก็บของในห้อง
ทดลองพร้อมระบบ
กรองควันแบบอิสระ

ตู้เก็บของในห้อง
ทดลองพร้อมการ
เชื่อมต่อกับท่อดูด

ควัน

ตู้เก็บของในห้อง
ทดลองพร้อมการ
เชื่อมต่อกับท่อดูด

ควัน

รายละเอียด

1200 x 450 x  
2100 มม.

47.2 x 26.97 x  
82.7 นิ้ว

900 x 450 x  
2100 มม.

35.43 x 26.97 x  
82.7 นิ้ว

1200 x 450 x  
1800 มม.

47.2 x 26.97 x  
70.9 นิ้ว

900 x 450 x 
 1800 มม.   

35.43 x 26.97 x  
70.9 นิ้ว     

ขนาดภายนอก 
(กว้าง X ลึก x สูง)

เหล็กม้วนรีดเย็น; 
กระจกอบคืนตัวเคลือบผงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ขนาด 6 มม.

วัสดุที่ใช้ทำาตู้

110/220 โวลต์  
50/60 เฮิรตซ์

ออปชันการจ่าย
ไฟฟ้า

ชาร์โคลฟิลเตอร์ / ฮีป้าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์

โมเดล

LFC-SDT-1010LFC-FXP-10LFC-SPT

ท่อพีวีซีแข็งขนาด 10 x 
10 ซม.

ท่ออ่อนขนาด 10 ซม.ถาดรองชนิดพอลิโพรพิ
ลีน

อุปกรณ์เสริม
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ตู้เก็บของในห้องทดลองทำาจากพอลิโพ
รพิลีน 

การทำางานของ
พัดลม

ชั้นเจาะรู

• โครงสร้างพอลิโพรพิลีนที่ทนทางกัดกร่อนได้เป็น
อย่างดี

• หน้าต่างสังเกตการณ์สี่บานจากกระจกอบคืนตัวที่
อากาศไม่สามารถผ่านเข้าได้

• ประตูสี่บานพร้อมกุญแจล็อค 

• ช่องทางระบายอากาศที่ด้านบนและด้านข้างของ
ตัวตู้ 

• ชั้นวางของสามชั้นในตัวตู้ 
• ห้องเก็บของสองห้อง 
• ออปชันพัดลมสำาหรับดูดควัน 

การล็อค 
กลไก
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ฟิลเตอร์

พัดลม

พอลิโพรพิลีน
ถาดรองรับ

ตะแกรงกรอง
อากาศ

ตู้เก็บของในห้องทดลองคุณภาพสูงจาก TopAir ได้รับการ
ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ และใช้วัสดุระดับพรีเมียม 

ตู้ผลิตจากพอลิโพรพิลีนสีขาวที่ทนทานกัดกร่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตู้ตัวเป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยปกป้องพนักงานจาก
การสูดดมสารเคมีอันตรายได้ และในการจัดเก็บขวดสาร
เคมีได้อย่างเป็นระเบียบ

ทางเลือกสำาหรับคอนฟิกูเรชันของตู้
• ตู้เก็บของในห้องทดลองพร้อมส่วนเชื่อมต่อกับท่อ 

สามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบดูดควันที่มีอยู่ได้
• ตู้เก็บของในห้องทดลองพร้อมพัดลมแบบ Built-in 

และส่วนเชื่อมต่อกับท่อดูดควันเป็นยูนิตทำางานอิสระ ที่
ช่วยถ่ายเทอากาศออกไปนอกตัวอาคาร โดยการใช้ท่อ
ที่มีความยืดหยุ่น

• ตู้เก็บของในห้องทดลองพร้อมพัดลมและระบบการก
รอง เป็นหน่วยอิสระที่สามารถสร้างควันภายในโดยไม่
จำาเป็นต้องมีท่อ



LFC-AFF-
1600-PP

LFC-AFF-1200-
PP

LFC-AFF-
900-PP

LFC-PF-
1200-PP

LFC-PF-
900-PP

คุณสมบัติ
เฉพาะ/
โมเดล

ตู้เก็บของในห้อง
ทดลองพร้อม
ระบบกรองควัน

แบบอิสระ

ตู้เก็บของในห้อง
ทดลองพร้อม
ระบบกรองควัน

แบบอิสระ

ตู้เก็บของในห้อง
ทดลองพร้อม
ระบบกรองควัน

แบบอิสระ

ตู้เก็บของใน
ห้องทดลอง

พร้อมส่วนเชื่อม
ต่อกับท่อดูด

ควัน

ตู้เก็บของใน
ห้องทดลอง
พร้อมการ

เชื่อมต่อกับ
ท่อดูดควัน

ราย
ละเอียด

1600 x 450 x 
2100 มม.

63 x 26.97 x  
82.7 นิ้ว

1200 x 450 x  
2100 มม.

47.2 x 26.97 x  
82.7 นิ้ว

900 x 450 x  
2100 มม.

35.43 x 26.97 
x  

82.7 นิ้ว

1200 x 450 x  
2100 มม.

47.2 x 26.97 x  
82.7 นิ้ว

900 x 450 x 
 2100 มม.   

35.43 x 
26.97 x  
82.7 นิ้ว     

ขนาด
ภายนอก 

(กว้าง X ลึก 
x สูง)

พอลิโพรพิลีนสีขาว, กระจกอบคืนตัว 6 มม.วัสดุที่ใช้
ทำาตู้

110/220 โวลต์  
50/60 เฮิรตซ์

ออปชัน
การจ่าย
ไฟฟ้า

ชาร์โคลฟิลเตอร์ / ฮีป้าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์

โมเดล

LFC-SDT-1010LFC-FXP-10LFC-SPT

ท่อพีวีซีแข็งขนาด 10 x 
10 ซม.

ท่ออ่อนขนาด 10 ซม.ถาดรองชนิดพอลิโพรพิ
ลีน

อุปกรณ์เสริม
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พัดลมหอยโข่งและระบบ VAV นอกตัว
อาคาร

แผงควบคุม ไฟสัญญาณ 
และเกจ์วัดความเร็วพัดลม

พัดลมหอยโข่งนอกตัวอาคาร

TopAir จะจัดเตรียมพัดลมหอยโข่งแบบติดตั้งนอกตัว
อาคารให้คุณ
พัดลมบนหลังคา/ข้างฝาผนังจะสามารถทนต่อสภาพดินฟ้า
อากาศได้ ภายใต้โครงสร้างที่เป็นพีวีซีชนิดแข็งและใบพัด
พอลิโพรพิลีน 

มอเตอร์ 3 เฟสพร้อมการปกป้องตามมาตรฐาน IP44/55 
ซึ่งทำางานที่ 380 VAC
ความหลากหลายทางด้านขนาดของ TopAir รวมไปถึง
อุปกรณ์นานาชนิด ช่วยให้คุณได้พัดลมที่เหมาะกับความ
ต้องการของคุณอย่างแท้จริง

ระบบ VAV (Variable Air Volume) สำาหรับตู้ดูดควัน
ประเภทต่างๆ

TopAir จะจัดเตรียมระบบ VAV (Variable Air Volumn) ที่
ก้าวหน้าและเชื่อถือได้ เพื่อใช้กับตู้ดูดควัน

หน่วยวัดความเร็วอากาศตามแนว Sash โดยการ
ใช้เซนเซอร์แบบ Hot wire ที่มีคุณภาพสูง ข้อมูล
สามารถแปลงไปเป็นสัญญาณ 0-10  VDC (Voltage 
to Frequency Converter) ที่สามารถควบคุม VFD 
(Variable-Frequency Drive) หรืออุปกรณ์แดมเพอร์ไฟฟ้า
ได้

ข้อเด่นที่สำาคัญของระบบก็คือความง่ายในการใช้งาน
นั่นเอง: แม้แต่คนงานที่ไม่มีทักษะใดๆ เลยก็สามารถตรวจ
วัด กำาหนดการแจ้งเตือนและการทำางานต่างๆ รวมไปถึง
การควบคุมการทำางานได้
ระบบ VAV จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำางานที่
ประหยัดพลังงาน และสามารถอัพเกรดตู้ดูดควันให้กลาย
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำางานได้อย่างชาญฉลาดได้
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น้ำาหนักระดับเสียงความ
ต้านทาน

น้ำา

เพาเวอร์
ซัพพลาย

ใบพัดโครงสร้างเพาเวอร์M3/Hความดัน
อากาศ (พี

เอ)

รอบต่อ
นาที

โมเดล
พัดลม

26 กก.70 dBAIP 44/653 เฟส 
380 โวต์

พีพี

Dia 400 
มม.

W-155 
มม.

พีวีซี1.1 กิโล
วัตต์

14005101450FH-
FAN-1.1 1600500

1800490

2000470

2200440

2400420

2400380

2600340

2800300

น้ำาหนักระดับเสียงความ
ต้านทาน

น้ำา

เพาเวอร์
ซัพพลาย

ใบพัดโครงสร้างเพาเวอร์M3/Hความดัน
อากาศ (พี

เอ)

รอบต่อ
นาที

โมเดล
พัดลม

20 กก.70 dBAIP 44/653 เฟส 
380 โวลต์

พีพี

Dia 400 
มม.

W-155 
มม.

พีวีซี1.5 กิโล
วัตต์

17395101450FH-
FAN-1.5 1911500

2126490

2315470

2513440

2703420

2895380

3085340

3285300

น้ำาหนักระดับเสียงกันน้ำาเพาเวอร์
ซัพพลาย

ใบพัดโครงสร้างเพาเวอร์M3/Hความดัน
อากาศ (พี

เอ)

รอบต่อ
นาที

โมเดล
พัดลม

34 กก.74 dBAIP 44/653 เฟส 
380 โวต์

พีพี

Dia 480 
มม.

W-200 
มม.

พีวีซี2.2 กิโล
วัตต์

20005101450FH-
FAN-2.2 2200500

2400490
2600470

2800440

3000420

3200380

3400340

3600300

โมเดลของพัดลม

อุปกรณ์เสริมพัดลม
FH-WRACKFH-EXMFH-M-DAMP/N

วอลล์แร้คโลหะสำาหรับติด
ตั้งพัดลม

มอเตอร์พัดลมกันการระเบิดชุดควบคุมพัดลมแบบแมน
นวล

รายละเอียด
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ระบบควบคุม Smart Touch หน้าจอสีขนาด 4.3 นิ้วจาก 
TopAir ผลิตและโปรแกรมเพื่อให้ความปลอดภัยอย่าง
สูงสุด การทำางานที่ง่ายสุด และสภาพแวดล้อมที่ก้าวหน้า
สุด

ระบบนี้สามารถควบคุมตู้นิรภัยทางชีวภาพได้ รวมถึงตู้
ปลอดเชื้อลามินาร์ และตู้ดูดควันทั้งแบบที่มีท่อและไม่มีท่อ
ด้วย

หัวใจของตัวควบคุมก็คือจอทัชสกรีน 65536 สีแบบ TFT 
LCD ขนาด 4.3 นิ้ว

มันสามารถจัดเตรียมการแจ้งเตือนในสถานการณ์ที่อาจเป็น
อันตรายได้ เช่น ความเร็วของอากาศต่ำาไป หรือ Sash ที่
อยู่สูงไป รวมไปถึงการดำาเนินการส่วนที่เกี่ยวกับการซ่อม
บำารุงด้วย เช่น วันที่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ หลอดยูวี และวัน
ทดสอบประจำาปี เป็นต้น

ระบบดังกล่าวรวมถึงหน้าจอแบบ Built-in ที่ง่ายต่อการใช้
งาน โดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต 

    

ระบบกรีน

หน่วยควบคุมถูกสร้างเพื่อสั่งงานพัดลม EC ดังนั้น
มันจึงช่วย่ประหยัดไฟได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้มันยัง
มี "โหมดกลางคืน" แบบฝังในที่สามารถกำาหนดค่า
ได้ เพื่อลดการใช้พลังงานลง โดยการปิดไฟและสั่งให้
พัดลมทำางานในระดับที่ประหยัดไฟอย่างที่สุด 

ระบบควบคุมแอลซีดีทัชสกรีน
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โมเดล
รายละเอียดหมายเลขแคตาล็อก.อะไหล่

จอ TFT LCD ขนาด 4.3 นิ้ว, ระบบ
ควบคุมทัชสกรีน 65536 สี รวมไปถึง
นาฬิกาแบบเรียลไทม์และหน้าจอไทเม
อร์ 

แพ็กพื้นฐานสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และ
มีออปชันสำาหรับการขยายเอาต์พุตแบ
บอะนาล็อกและอุปกรณ์อินพุตชนิดต่างๆ 
ด้วย   

HMP-32ระบบควบคุมพื้นฐานแบบสัมผัส

ส่วนเพิ่มเติมของแพ็กพื้นฐาน ควบคุม
ความเร็วของอากาศซึ่งรวมไปถึงหน้า
จอที่ง่ายต่อการควบคุม สัญญาณภาพ
และเสียงสำาหรับการควบคุมความเร็ว ซึ่ง
สามารถกำาหนดค่าได้ ออปชันนี้จะให้
ประโยชน์กับคุณได้สามทางหลักๆ คือ:

a.ประหยัดพลังงาน

b.ทำางานได้อย่างเงียบเชียบ

c.ความปลอดภัยขณะทำางาน

HMP-32-VAVระบบ VAV

ระบบตรวจสอบแก๊สแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมด้วยเซนเซอร์คุณภาพสูงเพื่อตรวจ
จับแก๊ส

ระดับดังกล่าวมีออปชันสำาหรับการปรับจู
นที่มีความละเอียดอ่อน และสามารถส่ง
สัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียงให้คุณ
ทราบเมื่อมีแก๊สไหลผ่านจุดที่กำาหนด
เอาไว้ 

ออปชันนี้มีประโยชน์หลักๆ ให้คุณสอง
ประการด้วยกัน:

a.มันสามารถลดโอกาสในการทำางานภา
ยใต้สภาพแวดล้อมที่อันตรายลงได้

b.มันสามารถประหยัดการเปลี่ยนฟิลเตอ
ร์ที่ต้องคอยเปลี่ยนอยู่เป็นประจำาได้โดย
ไม่จำาเป็น

HMP-32-GASDระบบตรวจจับแก๊ส

การดัดแปลงโปรแกรมและอินเทอร์เฟซ
เพื่อระบบการควบคุม

มันสามารถรวมอยู่ในโลโก้ของลูกค้า 
หรือปรากฎและเป็นไปตามมาตรฐาน
ท้องถิ่นในตลาดเป้าหมายได้  

HMP-DEVการพัฒนาโปรแกรม
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ใบรับรอง
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ผลิตภัณฑ์จาก TopAir ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตภายใต้การรับประกันและข้อกำาหนดการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้
แน่ใจถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำาหรับกระบวนการทำางานที่มีความละเอียดอ่อนและ
ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม

ตู้ดูดควันทำาจากพอลิโพรพิลีน
EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995  

ตู้ดูดควันทำาจากโลหะ
EN-14175 / ASHRAE 110-1995  

ตู้ดูดควันไร้ท่อทำาจากพอลิโพรพิลีน
EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995  

ตู้ดูดควันไร้ท่อทำาจากเหล็ก
EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995  

ตู้ปฏิบัติงานไบโอเซฟตี้ Class II 
NSF 49:2002 (USA) / ANSI (USA) 

ตู้ UV-PCR แบบพอลิโพรพิลีน
CE  

ตู้ปลอดเชื้อลามิน่าร์แบบเวอร์ติคัล/ฮอริเซนทัลโฟลว์
USA Federal Standard 209E, ISO 1- 144641 
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โซลูชันอากาศบริสุทธิ์จาก 
TOPAIR
แคตาล็อก

ระบบ TopAir    
เว็บไซต์: www.topairsystems.com
อีเมล: sales@topairsystems.com
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