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สินคาคุณภาพจาก

A new generation
of air purification
นวัตกรรมลาสุด
ของเครื่องฟอกอากาศ
จากบริษัทผูผลิต UVC
ชั้นนำของโลก

For the spaces where you live, work and play
ลดการติดและแพรกระจายของเชื้อโรค

ตัวแทนจำหนาย

ดวยระบบแผนกรองและหลอด UVC
ชวยขจัดฝุนละออง VOCs กลิ่นอับชื้น
และเชื้อโรคในอากาศ

โปรดติดสติกเกอรของบริษัทฯ ทาน

ใชไดทุกสถานที่

สนใจเปนตัวแทนจำหนาย
ติดตอ info@leafpower.co.th

ทั้งที่อยูอาศัย ที่ทำงาน และที่พักผอนหยอนใจ
เหมาะสำหรับหองตรวจรักษาโรค โรงพยาบาล
โรงเรียนอนุบาล หองประชุม หองผูปวย

รับประกันคุณภาพ 3 ปี

ราคาและรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ราคายังไมรวมภาษ�มูลคาเพ��ม
Price and technical details can be changed without notice. All prices exclude VAT.

The Science of Clean Air
Steril-Zone reduces all three types of pollutants - particulates, microorganisms and VOCS - with its
three-stage puriﬁcation zone. Here’s how it works. Repeated ambient air is drawn though the air
intake, past the germicidal UVC lamp, activated carbon and particulate ﬁlter, reducing airborne
pathogens, irritating odors, gaseous chemicals and particulates. You’ll never need to worry about
ozone, ions or secondary contaminants.
AIR Intake

อากาศเขาสูระบบ
ทางดานใตของเครื่อง

UVC Emittertm

หลอด UVC ทำหนาที่ขจัด
ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
และจุลชีพในอากาศอื่นๆ

Activated Carbon Filter
แผนกรองคารบอนชวยขจัด
VOCs และกลิ่นตางๆ

Particulate Filter

แผนกรองฝุน
ชวยดักจับฝุนที่ผานเขามา

Commercial-Grade Fan
พัดลมทำงาน
ดวยความเร็วสูงสุด
300 ลบม./ชม.

Outﬂow Vents

อากาศสะอาด
เคลื่อนผานทางชองลม
ออกสูภายในหอง

ทำงานดวยระบบแผนกรองและหลอด UVC เพื่อชวยขจัดฝุนละออง VOCs และเชื้อโรคในอากาศ
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นสำหรับคุณและครอบครัว ไมมีโอโซน ไอออน หรือสารปนเปอนอื่น
Steril-Zone, an advanced air cleaner, is designed to meet airborne infection control and particulate
decontamination challenges in healthcare, commercial and residential environments.

ประสิทธิภาพการทำงาน
ผสานสาม
เทคโนโลยี
เพื่อรับมือกับ
สารมลพิษ
แตละประเภท

ปลอดภัย
ไมมีโอโซน

Pollutant Class

Typical Examples

Steril-Zone Component

Particulates

Dust, pollen, pet
dander; some mold
microorganisms

95% efficiency particulate
air filter at 0.3 micron

Volatile organic
compounds (VOCs)

Smoke, pet and human
odors, cooking fumes
& odors, mycotoxins,
chemicals

Patented extended-life
activated carbon filter

Microorganisms

Viruses, bacteria and mold

Patented germicidal UVC
Emitter™
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Steril-Zone and the Science of Clean Air
เปนเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กคุณภาพสูง
ไมมีโอโซนที่เปนอันตรายตอคนและสัตว

สามารถขจัดกลิ่นตางๆ ไดเปนอยางดี
ไมวาจะเปนกลิ่นสัตวเลี้ยง บุหรี่
หรือแมกระทั่งกลิ่นทินเนอร
Steril-Zone combines three scientifically proven air
purification technologies - one for each class of pollutants
- to provide a safe, effective and energy-efficient way to
clean the air in rooms up to 70 square meters!
• Uses patented UVC germicidal technology to destroy
biological contaminants - achieving a whole new level
of air cleaning.
• Reduces or eliminates symptoms of allergies, asthma
or other maladies triggered by mold, bacteria and their
metabolic products.
• Reduces the spread of infectious diseases caused
by bacteria.
• Destroys airborne viruses that cause colds, flu and
other infectious ailments.
• Carbon absorption removes VOCs that create odors
and trigger allergic reactions.
• Uses a high efficiency pleated filter media that traps
particulates without using ionization or electrostatic
charges.
• Safe and ozone-free.

ใหกำลังสูงสุด

300

ลูกบาศกเมตร /ชั�วโมง

ปกปองคุณและครอบครัวจาก
POLLEN
เกสร

MOLD

SMOKE

รา

BACTERIA

ควัน

แบคทีเรีย

ไวรัส

VIRUSES

ODOR

DUST MITES

VOCs

PET DANDER

ไรฝุน

สารระเหยตางๆ

กลิ่นเหม็น

เศษผิวหนังที่หลุดลอก
ของสัตวเลี้ยง

ชวยใหอากาศภายในหองสะอาดบริสุทธิ์
ขจัดเชื้อโรคที่ลองลอยภายในหอง
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Pure Air for the spaces where you live, work and play.

Steril-Zone... brought to you by Steril-Aire,
the leader in UVC technology.
Steril-Zone is ideal for residential rooms, offices, community centers, waiting rooms, hotel rooms,
apartments, condos, day care and senior facilities. Steril-Zone promises clean air for the spaces
where you live, work and play.

Steril-Zone Speciﬁcations:
Room size

Recommended for rooms up to 70 m2

Three-stage ﬁlter unit life

9,000 hours of operation (approximately 1 year of continuous operation)

Fan Speeds

Variable speed fan for maximum user control. Max. air delivery up to 300 cmh (cubic meters per hour)

Fan noise level (decibels)

Low fan speed - 37 dBA
High fan speed - 57 dBA

Particulate ﬁlter efﬁciency

Filters particles down to 0.3 micron in size with 95% efﬁciency. MERV 16 ﬁlter rating – the highest level
for ﬁlter efﬁciency.

UVC Lamp Intensity

1,600 microwatts per square centimeter at the face of the carbon ﬁlter

Activated carbon ﬁlter

Activated carbon ﬁlter is the most effective type of ﬁlter to adsorb chemicals, gases, cigarette smoke
and odors. The Steril-Zone unique technology extends the life of the activated carbon.

Safety

Ozone-free
Interlock disconnect switch
UVC shield

Display panel - Indicator

Green = ready
Yellow = 6,000 hours – the filter unit needs to be changed soon
Red = 9,000 hours – time to replace ﬁlter unit

Power Consumption

Total unit power consumption:
Low = 120 watts
High = 160 watts

Operating Voltage

230 volts, single phase, 50 hertz

Size

W 343mm x D 381mm x H 533mm (W 13.5” x D 15” x H 21”)

Weight

8.6 kg (19 lbs.)

Housing

ABS (UV stabilized), non-offgassing, high impact resistant plastic

Finish / Color

Neutral beige

Patents

US Patents: 6,423,882 6,783,578

Warranty

3-year limited warranty

รับประกันคุณภาพ 3 ปี

ควรเปลี่ยนชุดแผนกรองและหลอด UVC เมื่อปุมไฟบนแผงควบคุมเปลี่ยนเปนสีแดง
*รังสี UV สามารถทำอันตรายตอดวงตาและผิวหนัง การเปลี่ยนอะไหลหรือซอมแซมอุปกรณ
ควรติดตอตัวแทนจำหนายหรือบริษัทฯ ควรศึกษาคูมือการใชงานและปฏิบัติตามคำแนะนำ

DESCRIPTION

UNIT PRICE (BAHT)
ราคาตอหนวย (บาท)

STERIL-ZONE

49,000.00

Replacement UVC + Filter Assembly

10,000.00
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Surface Decontamination Devices
SterilWand™ Hand-Held UVC Emitter™
Very High Output Portable Germicidal UVC

เหมาะสำหรับใชงานในหองปฏิบัติการ โรงพยาบาล
พื้นที่แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ตัวโคมทำจากแผนสแตนเลสสตีล 304
แผนกั้นอลูมิเนียมอัลลอยนอกจากจะชวยปองกัน
การสัมผัสถูกรังสี UVC โดยตรงในระดับหนึ่งแลว
ยังชวยเพิม
่ การสะทอนซึง
่ ชวยเพิม
่ ประสิทธิภาพของแสง
มีรุนหลอดมีปลอก (Sleeved Emitter) ปองกันหลอด
แตกกระจายและความชื้น (Shatter-resistant and
Moisture-resistant Protection) ใหเลือกใช

อุปกรณถือดวยมือ เพื่อใชขจัดเชื้อโรคเฉพาะจุด
ดวยระบบ UVC ที่ผานการรับรองจาก USDA และ FDA สำหรับลดการปนเปอนบนพื้นผิว
(USDA and FDA Approval for Surface Decontamination)

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ใหถือ SterilWand™
แลวคอยๆ เคลื่อนผานพื้นผิว
ที่ตองการขจัดเชื้อโรคอยางชาๆ

ขอควรระวัง เพื่อความปลอดภัยขณะใชงาน

อยาใหผิวหนังหรือดวงตาถูกแสงโดยตรง เนื่องจากแสง UVC สามารถทำอันตรายได
ควรศึกษาคูมือการใชงานและปฏิบัติตามคำแนะนำ

DESCRIPTION

LENGTH

ELECTRICAL

WATTAGE

UNIT PRICE (BAHT)
ราคาตอหนวย (บาท)

19000208

SterilWand with Emitter

24”

230 V

72 W

29,000.00

19000228

SterilWand with Sleeved Emitter

24”

230 V

72 W

30,000.00

GTD 22 VO

20000200

UVC Emitter

22”

230 V

72 W

5,000.00

GTD 22 VO

20000201

UVC Sleeved Emitter

22”

230 V

72 W

6,000.00

MODEL NO.

PART NO.

DE 241
DE 241

*อายุการใชงานของหลอด UVC ใชไดนาน 9,000 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อครบกำหนด
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Surface Decontamination Devices
Ceiling Flush Mounted UVC DE422
โครงสรางของ DE422 ผลิตจากสแตนเลสสตีล 304 แข็งแรง ทนทาน
แผนสะทอนทำจากอลูมิเนียมอัลลอยมันเงา ชวยใหสะทอนแสงไดดี
ดวงโคมนีเ้ หมาะสำหรับใชในหองผาตัดของโรงพยาบาล หองอบหรือบม
ในอุ ต สาหกรรมอาหาร มี ท ั ้ ง แบบไม ม ี ป ลอกหรื อ มี ป ลอกสวม
เพื่อปองกันหลอดแตกกระจาย

ขนาดของดวงโคม

ติดถาวรในหอง

42.1
(1070)
3.0
(76)
44.1
(1120)
38.0
(965)

9.0
(229)

10.0
(254)

19.0
(483)

Ø.28
(7.14)

ขณะเปดใชงาน หามคนหรือสัตวอยูภายในหอง
เนื่องจากแสง UV เปนอันตรายตอดวงตาและผิวหนัง
จึงไมควรสัมผัสแสงโดยตรง และควรศึกษาการใชงานอยางละเอียด
รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำอยางเครงครัด
DESCRIPTION
รายละเอียด

UNIT PRICE (BAHT)
ราคาตอหนวย (บาท)

10001360

DE 422 Panel for Ceiling Mount

110,000.00

10001361

DE 422 Panel for Ceiling Mount (Sleeved)

112,000.00

20000500

GTD 40 VO-Double Ended Emitter for DE 422

20000501

GTD 40 VO-Double Ended Sleeved Emitter for DE422

8,000.00
9,000.00

*อายุการใชงานของหลอด UVC ใชไดนาน 9,000 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อครบกำหนด

ผูนำเขาอยางเปนทางการ
TEL : 02-300-5671-3 FAX : 02-300-5937
E-MAIL : info@leafpower.co.th
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