
การบรรจุ การเก็บรกัษาที�มีอยู่
ผลิตภัณฑ์ตูสิ้นคา้รุน่ CSV

การสรา้งห้องปฏิบัติ 
การทีปลอดภัย



การประยุกต์ ใช้งาน

ตูเ้ก็บของ Clyde-Apac รุน่ CSV 
ไดร้บัการออกแบบมาเพื�อให้มีควนัสารเคมี ในห้องปฏิบัตกิาร 
(รวมทั �งฟอรม์าลิน) และกลิ�นอื�น ๆ 
ที� ไดร้บัจากขวดตวัอย่างและขวดในระหวา่งการเก็บรกัษา

รายละเอียด

ตูรุ้น่ CSV ผลิตขึ �นในรปูแบบตา่ง ๆ รวมทั �งตวัถังที�ตดิตั �งตวักรอง 
HEPA ตวักรองคารบ์อนและแบบ ducted 
ซึ�งเป็นอุปกรณ์เสรมิที�ออกแบบมาเพื�อเชื�อมตอ่กับบรกิารอาคาร 
ตูม้ีการผลิตในออสเตรเลียและมีความกวา้งระบุ 90 ซม. หรอื 150 
ซม. 
แตล่ะแห่งไดร้บัการทดสอบจากโรงงานเพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานออ

สเตรเลียที�เกี�ยวข้อง

การดําเนินงาน

โมดลู CSV 
มีการหมุนเวยีนใช้พัดลมขับตรงที�ดงึอากาศเข้าไปในตูจ้ากช่องอากาศที�อยู่ ใ

ตห้น้าตา่งด ู
อากาศไหลผ่านชั�นวางของที�เจาะรแูละเข้าสู่ระบบกรองไอเสียซึ�งประกอบด้

วยขั �นตอนสองขั �นตอนของการกรองก่อนที�จะมีการไหลเวยีนกลับเข้าไปใน

ห้อง ตวักรองขั �นตอนแรกเริ�มมีการดกัฝุ่นระออง > 90% 
ของอนุภาคขนาด 5 ไมครอนและใหญ่กวา่ 
ตวักรองคารบ์อนขั �นสุดท้ายประกอบดว้ยเม็ดคารบ์อนที�มีการเคลือบสารเค

มีที�เลือกเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจับกุมไอระเหยที�เฉพาะเจาะจง 
มีการเคลือบเฉพาะสําหรบัการจัดการสารปนเปื�อนที�หลากหลาย

สารปนเปื�อนรวมถึง:

- ฟอรม์าลดีไฮดแ์ละกลูตาราลดีไฮด์

- กลิ�นอัลคาไลน์

- แอมโมเนียและเอมีน

- กรดอนินทรยี์และกลิ�นที�เป็นกรด

- ไฮโดรคารบ์อนและโมเลกุล

- เอชชีเอ็น 

ตทางานดวยไฟฟ ากระแสสลบ 240V, 50 Hz 
ผานปล�กไฟ 10A 
แผงควบคมระบบสมผสแบบสมผสแรงดนไฟฟ 
าท�มสถานะ�งกชนท�ระบโดย LED 
ต�งอยท�ดานหนาของต 
สญญาณเตอนท�ไดยนจะบงบอกถงการไหลของอากาศต�า
ภายในต

โมเดล Ducted 
ออกแบบมาเพ�อทางานรวมกบบรการอาคารและสามารถ
ตดต�งระบบกรองเพ�มเตมได



โครงสรา้ง

การทดสอบในสถานที�

ผลิตภัณฑ์ที�ผลิตโดย AES 
ไดร้บัการทดสอบจากโรงงานเพื�อให้มั�นใจวา่มีกา
รปฏิบัตติามข้อกําหนดและบรรลุตามเป้ 
าหมายการปฏิบัตงิาน 
แนะนาํให้ทําการทดสอบและรบัรองเพิ�มเตมิดงั
นี�:

- ในสถานที�ก่อนใช้
- หลังจากไฟฟ้าบํารงุรกัษาเชิงกลแล้ว

- หลังจากเปลี�ยนไส้กรอง
- หลังจากเปลี�ยนตาํแหน่งใหม่
- อย่างน้อยปีละครั �ง
- ในกรณีพิเศษเช่น หากสงสัยวา่มีการทํางานผิดพลาด 

AES Environmental เป็ 

นห้องปฏิบัตกิารที� ไดร้บัการรบัรองจาก NATA 
ซึ�งให้บรกิารบํารงุรกัษาทดสอบและให้การรบัรองที�ครบถ้วนเ
กี�ยวกับตูร้กัษาความปลอดภัยสถานี 
ไหลลื�นไหลห้องสะอาดห้องปฏิบัตกิารและระบบกรอง 
HEPA

กรอบ กรอบอลูมิเนียมที�ทําจากอโนไดซ์พรอ้มประตกูระจกนิรภัยและหน้าตา่งดพูรอ้มกับเท้าปรบัระดบัเอง

ชั �นวาง สแตนเลสแบบเจาะรปูรบัไดห้้าแบบ

ถาดรองนํ�าหยด
ถาดสแตนเลสถอดออกไดสํ้าหรบัการรั�วไหลของลุ่มนํ�าความจุขั �นตํ�า 10L

โมดลูการระบายความรอ้น เคลือบดว้ยเหล็กเคลือบอ่อนเคลือบในห้องปฏิบัตกิาร

พัดลม ไดรฟ์แบบแรงเหวี�ยงโดยตรงกับการควบคมุความเรว็ตวัแปร

การควบคมุ แผงควบคมุแรงดนัไฟฟ้าตํ�าพรอ้มดว้ยสัญลักษณ์�งก์ชั�น

ไหลของอากาศ
> 0.5m / s ในการเปิดพรอ้มกับปิดประตปิูดโหมด Boost เปิดทํางานเมื�อประตถููกเปิด
แรงดนัไฟฟ้า

แรงดนัไฟฟ้า 220 / 240V 50Hz เฟสเดยีว

�จจุบัน สูงสุด 750 วตัต์

บรษัิท

AES Environmental 
เปนธรกจการผลตของออสเตรเลยท ผลตผลตภณฑภายใตแบรนด 
Clyde-Apac, Email Air Handling and
Vokesสําหรบอตสาหกรรมท หลากหลายเชนโรงงานอตสาหกรร
มอาคารพาณชยโรงไฟฟาการแปรรปอาหารการดแลสขภาพวทยาศา
สตรและอเลกทรอนกส AES Environmental 
ถอวามาตรฐานออสเตรเลยเปนสวนประกอบหลกของการผสมผสาน
ผลตภณฑของตนและไดพฒนาตลาดสงออกใน
25ประเทศโดยสนบสนนมาตรฐานดานวศวกรรมและโซลช นการ
ผลตของออสเตรเลย AES Environmental
ซ งเปนผผลตท เช อถอไดซ งสามารถนําเสนอโซลชนผลตภณ
ฑท นäาเช อถอสําหรบการใชงานท มความสําคญสงซ งการควบ
คมการปนเปอนในอากาศท เ ปน

อนตรายเปนส งสําคญสําหรบกระบวนการผลตและบคลากร

AES Environmental มีระบบการจัดการคณุภาพ ISO
9001: 2008
เพื อให้มั นใจวา่กระบวนการและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์



© 2017 AES Environmental | ประกาศฉบบท� 8D.12.16 AES102 REV1
เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายในการปรบัปรงุผลิตภัณฑ์อย่างตอ่เนื�องเราขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบ CSV90 CSV150

ขนาดที�กําหนด (W) 900มม 1500มม

ขนาดภายนอก (W) 900มม 1500มม

ขนาดพื �นที�ทํางานภายใน (D) 600มม 600มม

เปิดทํางาน สองประตู สองประตู

แฟน ๆ ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น

ตวักรอง HEPA ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น

คารบ์อน ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น

ประสิทธิภาพโดยทั�วไป เป็น 99.997% เป็น 99.997%

โคมไฟยูว ีgermicidical ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น

โคมไฟ Fluroescent ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น

ก่อสรา้งตู้ สแตนเลส 304 สแตนเลส 304

กระจกมองข้างกระจกหนา  กระจก 6 มม. กระจก 6 มม.

ตวัเลือกเดอืย ดา้นบน ดา้นบน

ข้อกําหนดทั�วไปตูเ้ก็บของ CSV 

วธีิระบุ

ตูเ้ก็บของ รุน่ CSV ตอ้งเป็ น Clyde-Apac ซึ�งผลิตขึ�นโดย AES 
Environmental ตูส้แตนเลสเกรด 304 และกระจกหนาที�หนา 6 มม. 
จะตอ้งใช้สําหรบัหนา้ตา่งด ู
อากาศจะเข้าสู่ตูเ้ก็บของผ่านฐานของชุดประกอบประตแูละตอ้งจัดวางชั�นวา
งไวเ้พื�อสรา้งช่องเก็บอากาศผ่านพื�นที�จัดเก็บ หนว่ย CSV 
หมุนเวยีนจะตอ้งตดิตั�งพัดลมและตวักรองที�เหมาะสมเพื�อให้เพื�อให้การป้ 
องกันที�ปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยในห้องปฏิบัตกิารตอ้งมีการตอ่สายเชื�อมดา้นบน
ที�เส้นผ่านศนูย์กลางตํ�าสุด 300 มม.  


