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ขอแนะนำ เครื่องฟอกอากาศ
สำหรับติดตั้งบนฝาเพดาน

ชวยลดเชื้อโรคในอากาศ ใหอากาศบริสุทธิ์
ใหความสวยงาม ไมเกะกะรกตา



VS01E
Fluorescent
or LED Tubes
แบบมีไฟนีออน TB

มี 3 รูปแบบใหเลือกใชAVAILABLE IN THREE MODELS

SYSTEM            :
INSTALLATION           :
DIMENSIONS           :
WEIGHT            :
VOLTAGE            :
ANNUAL MAINTENANCE      :
OTHER MAINTENANCE         :

Energy efficient

Easy ; does not upset HVAC system

24” wide x 48” long x 6” high / 609 x 1219 x 152 mm (UV chamber included)

44 lbs. / 19.46 kg.

Universal 120-277 V. (E = 230 V 50 Hz)

On UV lamp (อายุการใชงาน 9,000 ชั่วโมง)

MERV 6 filter replacement (1 ชุดมี 4 แผน เพื่อการใชงาน 9,000 ชั่วโมง)

•  ควรเปลี่ยนอะไหลเมื่อถึงกำหนด เพื่อประสิทธิภาพในการใชงาน •  รังสี UV สามารถทำอันตรายตอดวงตาและผิวหนัง การเปลี่ยนอะไหลหรือซอมแซมอุปกรณ
  ควรติดตอตัวแทนจำหนายหรือบริษัทฯ ควรศึกษาคูมือการใชงานและปฏิบัติตามคำแนะนำ

12011 stats courtesy Centers for Disease Control and Prevention. 2CDC.
*VidaShield does not substitute for existing good building air exchange practices or manual cleaning and 
disinfection practices. VidaShield is not intended to treat HAls and does not claim to reduce HAls.

VS02E
LED Panel
แบบมีไฟ LED 60W

VS03E
No Downlight
แบบไมมีไฟสองสวาง

2

How important is the well-being of your patients and staff ?
The Invisible Threat may be putting them at risk.

75,000 2,000,000

≈ 380,000

Surgeons wear personal protective equipment (PPE) during surgery.
Dental hygienists wear masks and gloves during routine procedures.
A crowded emergency room can put everyone at risk of exposure to
bioaerosols.

ความอยูดีมีสุขของผูปวยและบุคลากรของคุณสำคัญแคไหน

                      คน
เสียชีวิตจากการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล (HAIs) 
ในแตละปที่สหรัฐอเมริกา1

                               คน
เสียชีวิตจากการติดเชื้อในสถานดูแลระยะยาวในแตละป2

เมื่อมาตรการทำความสะอาดอื่นๆ
ยังไมชวยแกปญหา บางทีอาจถึงเวลา
ตองลองดูที่ “อากาศ” บางแลว

WHY          CONSIDER THE AIR WHEN OTHER
CLEANING PROTOCOLS ARE NOT SOLVING THE
PROBLEMS?

NOT

                 คน
ติดเชื้อดื้อยา (antibiotic 
resistant infections) 
ในแตละป

ภัยที่มองไมเห็นอาจทำใหพวกเขาตกอยูในความเสี่ยง

การบำบัดอากาศดวย UV-C 24/7 ในพื้นที่ที่มีคนอยู
VidaShield (ไวดาชิลด) ชวยลดระดับแบคทีเรียและราในอากาศที่ไดรับการบำบัด

โดยผสาน “หองฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อการฆาเชื้อ (UVGI)” และพัดลมหมุนเวียนอากาศ
เขากับโคมไฟสองสวางสำหรับติดเพดาน เพื่อใหสามารถทำงานในพื้นที่ที่มีคนอยูไดตลอดเวลา

เครื่องฟอกอากาศสำหรับติดตั้งบนฝาเพดาน
Ceiling Mounted UV-C Air Purif  ication System
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เครื่องฟอกอากาศสำหรับติดตั้งบนฝาเพดาน
Ceiling Mounted UV-C Air Purif  ication System

หลักการทำงานของไวดาชิลดHOW VIDASHIELD WORKS
The patented VidaShield system uses UV-C and filtration to draw in and treat environmental air, It unobtrusively
reduces bacterial and fungal populations in treated air and reduces the settlement of viable bacteria and fungi

from treated air, 24/7/365. VidaShield can treat a volume of air equivalent to a 10’ x 10’ x 8’ room, four times per hour.

ดวยการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ
เช้ือโรคจะถูกดูดเขายังสวนท่ีเรียกวา

“หองฉายรังสี”

หลอด UV-C ชวยลดละอองลอยชีวภาพ
จากอากาศภายในหอง 24/7

อากาศที่ผานการบำบัดจะไหลผานออก
มาทางชองทางที่กำหนดไวอีกดาน

บานเกร็ดของชองลมที่มีมุมเอียง 30˚ 
ชวยกระจายอากาศทั่วหอง

อากาศจะถูกพัดลมดึงเขาสู
ดานในอยางตอเนื่องที่ 50 CFM

อนุภาคที่มีขนาดใหญเชนฝุนละออง
จะถูกกรองโดยแผนกรอง MERV6

อากาศที่อยูในหองรวมทั้ง
ฝุนละอองและเชื้อโรคตางๆ
จะถูกดูดเขาสู VidaShield

VidaShield is designed for use in hospitals, long term care facilities, nursing homes,
schools, commercial office buildings and any other location where cleaner 
environmental air is desired.

x1 Unit
800 ft3 room
16 minutes

x4 Units 1600 ft3 room
8 minutes

x2 Units
800 ft3 room
8 minutesVidaShield ชวยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ดวยการติดตั้งบนฝาเพดาน ชวยทำใหดู

สวยงาม ไมเกะกะ สามารถใชไดในหลากหลายพื้นที่ ไมวาจะเปนหองตรวจโรค หองรอแพทยหรือ

รอรับยา หองทันตกรรม หองสำหรับผูบริหาร รวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่ตองการอากาศที่สะอาดขึ้น

VidaShield บำบัดอากาศเทากับหองขนาด 10’ x 10’ x 8’ ได 4 ครั ้งตอชั ่วโมง 

(หรือหองขนาด 800 ลบ.ฟุต จะเปลี่ยนอากาศทุก 16 นาที)



หองรอตรวจ หองตรวจ ทางเดินหองทันตกรรม

เครื่องฟอกอากาศสำหรับติดตั้งบนฝาเพดาน

ตัวอยางการติดตั้ง VIDASHIELD

ไวดาชิลด ทำงานดวยระบบแผนกรอง MERV6 และหลอด UV-C สามารถทำงานกำจัดเชื้อโรค
อยางตอเนื่อง ใชติดบนเพดานเชนเดียวกับโคมไฟฟลูออเรสเซนต 2 หลอดทั่วไป

(มีใหเลือกทั้งแบบมีไฟสองสวางหรือแบบไมมีไฟสองสวาง)

ผูนำเขาอยางเปนทางการ

Lowell General Hospital, Lowell, MA

Community Health Outreach Jacksonville, FL
Dr.James S. Prine, 
Ft. Lauderdale, FL

061-484-8988 ,
Download Brochure
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