
ผลิตภัณฑ์ตู้ปลอดเชื�อรุน่ HWS & VWS SERIES II 
ตูป้ลอดเชื �อ LAMINAR FLOW

การสรา้งห้องปฏิบัติก
ารที�ปลอดภัย



การใช้งาน 

HWS (Horizontal-flow) และ VWS (Vertical 
flow) Series 
ไดร้บัการออกแบบมาเพื�อให้การป้องกันผลิตภัณฑ์และอุปกร

ณ์ในกระบวนการผลิตสูงในห้องปฏิบัตกิารและโรงงานผลิต 
แอพพลิเคชันที�สําคญัหลายอย่างในดา้นการแพทย์เภสัชกรรม

วทิยาศาสตรแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งการสภาพแวดล้อมการทํา

งานที�สะอาดเป็นพิเศษซึ�งปลอดจากการปนเปื�อนทางชีวภาพ

และอนุภาค

การใช้งานทั�วไป ไดแ้ก่ :

• การจ่ายยาปลอดเชื�อ,
• ประกอบชิ�นส่วนอิเล็กทรอนกิส์และออพตกิ,

• การเพาะเลี�ยงเซลล์,
• การเพาะสื�อเท,
• การเตรยีมอุปกรณท์างการแพทย์และ

• การทดสอบการเป็ นหมัน

ตูรุ้น่ HWS & VWS Series 
รุน่ดงักล่าวมี ไวสํ้าหรบัใช้กับงานที� ไม่เป็นอันตรายในการใช้งาน 

รายละเอียด

ตูแ้นวตั �ง HWS และ VWS เป็ นตูค้วบคมุระดบัชั �นแนวนอน 
3.5 (HWS) หรอืแนวตั �ง (VWS) 
ที�ออกแบบมาสําหรบัตดิตั �งบนม้านั�งในห้องปฏิบัตกิารมาตรฐาน 
ตูม้ีพื �นที�ทํางานตามความกวา้ง 900mm 1200mm หรอื 
1800mm. 

ตูแ้ตล่ะตู ้

ไดร้บัการทดสอบจากโรงงานเพื�อให้สอดคล้องกับระบบการจัดการคณุ

ภาพสิ�งแวดล้อมของ AES 
หนว่ยงานเหล่านี�สามารถไดร้บัการรบัรองในสถานที� โดยห้องทดลองที�

ไดร้บัการรบัรองจาก NATA 
เพื�อสรา้งการปฏิบัตติามข้อกําหนดดา้นประสิทธิภาพของ 
AS2252.6 - 2011.

ตู ้HWS และ VWS มีตวักรองล่วงหนา้และตวักรอง HEPA / 
Absolute 

การออกแบบระบบกรองช่วยขจัดสิ�งปนเปื�อนในอากาศจากอากาศผ่านไ

ปยังพื�นที�ทํางาน.

หนา้กากกรองขนาดใหญ่ตรงกับการออกแบบ plenum 

เพื�อให้อากาศไหลผ่านพื�นที�ทํางานไดอ้ย่างราบรื�น (ไม่มีทิศทาง) 

ไหลผ่านพื�นที�ทํางานและป้ องกันการล้วงอากาศภายนอก.

ในตูข้อง HWS 

อากาศผ่านโซนงานไป ในทิศทางเรยีบในแนวนอนพัดลมเป่ 

าลมและตาํแหนง่ตดิตั�งไดร้บัการออกแบบเพื�อเพิ �มการไหลของอากาศ 

ช่องระบายอากาศดา้นหลังลึกจะช่วยให้อากาศไหลเวยีนไปยังหนา้กากก

รอง HEPA เป็ 

นผลให้ตูเ้งียบกวา่ดว้ยการสั�นสะเทือนที�ลดลงและมีอายุการใช้งานยาว

นานขึ�นสําหรบัแผ่นกรอง HEPA.

ในตู ้VWS 

ส่วนหนึ�งของอากาศไหลซึมสู่ชั�นบรรยากาศดา้นบนจะให้การควบคมุกา

รไหลเวยีนอากาศที�ดขีึ�นและลดความ�� นป่ วนในพื�นที�ทํางาน 

นอกจากนี�ยังเพิ�มอายุการใช้งานของตวักรอง HEPA ดว้ย.

ตวัเลือกนี�มีประโยชนอ์ย่างยิ�งเมื�อทํางานในสภาพแวดล้อมที�เงียบสงบเ

ป็ นพิเศษสําหรบัการทาสีที�ทําให้เกิดเสียงได ้ในบรเิวณ plenum 
ดา้นบนของตูท้ั �งสองแบบช่วยลดเสียงรบกวนและการสั�นสะเทือน



ตู้

ตวัเรอืนทําดว้ยเหล็กกล้าที�มาจากท้องถิ�นและประกอบดว้ยผงเคลือบผิวที�มีคณุภาพสูงเพื�อให้ ไดเ้กรดที�เหมาะสมใ

นการเคลือบสีตวัทําละลายอัลคาไลและกรด 
พื �นที�ทํางานถูกสรา้งขึ �นมาจากเหล็กกล้าไรส้นิมโดยมีรอยพับเข้าดา้นในเพื�อป้องกันขอบคม 
หน้าจอเมทัลที�สามารถถอดล้างทําความสะอาดไดช่้วยป้องกันตวักรอง HEPA จากความเสียหายทางกล

พัดลม

พัดลมไดรฟ์แบบไดนามิกควบคมุโดยตวัควบคมุความเรว็เพื�อให้สามารถควบคมุการไหลของอากาศผ่านอายุการใช้ง

านของตวักรอง พัดลมและรพูรนุของตวักรองออกแบบมาเพื�อให้การทํางานเงียบและระดบัการสั�นสะเทือนตํ�า

ตวักรอง รุน่ HEPA

Clyde-Apac® Microseal ™ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน AS 4260 
แตล่ะตวักรองไดร้บัการรบัรองโดยบุคคลเพื�อให้ปราศจากการรั�วไหลตามมาตรฐาน AS 1807.6 
ผู้ผลิตไดร้บัรองฉลากทดสอบพรอ้มกับสารสกัดจากรายงานการทดสอบแนบกับตวักรองแตล่ะตวั 
เครื�องกรองล่วงหน้าจะยืดอายุการใช้งานของตวักรอง HEPA 
ไอเสียและป้องกันไม่ ให้เกิดความเสียหายเชิงกลในระหวา่งการทําความสะอาดบรเิวณที�ทํางาน

ตวักรองระดนัตน้

การจับกุมตวักรองล่วงหน้าที�สามารถเข้าถึงไดง้่ายไม่น้อยกวา่ 90% ของอนุภาคขนาด 5 
ไมครอนหรอืใหญ่กวา่จึงยืดอายุการใช้งานของตวักรอง HEPA ได ้
ไฟสัญญาณเตอืนในแผงควบคมุแสดงถึงความจําเป็นในการใช้บรกิารกรองล่วงหน้า

ไฟฟ้า

แผงควบคมุระบบสัมผัสแบบสัมผัสตํ�าตั �งอยู่ที�ดา้นหน้าของตู ้โคมไฟที�ปราศจากแสงจ้าจะให้ความสวา่งตํ�าสุด 
650 lux

โครงสรา้ง



ตู้แนวตั�ง HWS 

ข้อมูลทางกายภาพ (มม.) 

รุน่ A B C D KG

รุน่แนวตั �ง HWS 90 980 880 1130 580 120

รุน่แนวตั �ง HWS 120 1280 1180 1130 580 150

รุน่แนวตั �ง HWS 120/75 1280 1180 1280 730 180

รุน่แนวตั �ง HWS180 1890 1790 1130 580 200
HWS180/75 1890 1790 1280 730 230

รุน่ A B C D E F KG

แบบแนวตั �ง VWS 90 1000 880 1420 712 550 690 150

แบบแนวตั �ง VWS 120 1342 1180 1420 712 550 690 200

แบบแนวตั �ง VWS 180 1962 1800 1420 712 550 690 270

ตู้แนวนอนรุน่ VWS

คณุสมบัตมิาตรฐาน 

• พื �นที� ใช้งานทําจากสแตนเลส

• ปุ่มควบคมุแรงดนัไฟฟ้าตํ�า

• มีบรกิารสําหรบั ตวักรองขั �นตน้
• แสงจากหลอดนีออน

• คูม่ือการใช้งานที�ครบถ้วน

•  ปลั�กไฟ 

• พื �นที� ใช้งานทาํจากสแตนเลส

• มีบรกิารสําหรบั ตวักรองขั �นตน้
• หมุนเวยีนอากาศบางส่วน

• คูม่ือการใช้งานที�ครบถ้วน

• ปุ่มควบคมุแรงดนัไฟฟ้าตํ�า

• แสงจากหลอดนีออน

• มีการทํางานที�เงียบ และ การสั�นสะเทือนตํ�า 

ตวัเลือก

• ฮาวมิเตอร์

• มาโนมิเตอร์

• บรกิารก๊อกสําหรบัอากาศก๊าซและสูญญากาศ

• การทํางานที�เงียบสงบเป็นพิเศษ

• ขาตั �ง (ความสูงคงที�)
• ขาตั �ง (ความสูงไฟฟ้า - ปรบั)
• มีหลอด UV รงัสีสําหรบัฆ่าเชื �อโรค
• มี UV shield ครอบคมุทั�วพื �นที�การใช้งาน 

• ราวแขวน IV
• ฮาวมิเตอร์

• มาโนมิเตอร์

• บรกิารก๊อกสําหรบัอากาศก๊าซและสูญญากาศ

• การทํางานที�เงียบสงบเป็นพิเศษ

• ขาตั �ง (ความสูงคงที�)
• ขาตั �ง (ความสูงไฟฟ้า - ปรบั)
• การดาํเนินการที�สอง

• หมุนเวยีนพรอ้มใช้งาน

• ทําเด็กหลอดแก้วมี

• มีหลอด UV รงัสีสําหรบัฆ่าเชื �อโรค
• มี UV shield ครอบคมุทั�วพื �นที�การใช้งาน 
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ข้อมูลทางกายภาพ (มม.) 



© 2017 AES Environmental | ประกาศฉบับที� 23F.02.17 AES104 REV1
เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายในการปรบัปรงุผลิตภัณฑ์อย่างตอ่เนื�องเราขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

บรษัิทฯ
AES Environmental เป็นธุรกิจการผลิตของออสเตรเลียที�ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใตแ้บรนด ์ของทาง Clyde-Apac , Email Air 

Handling และ Vokes สําหรบัอุตสาหกรรมที�หลากหลายเช่นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ โรงไฟฟ้า การแปรรปูอาหาร 
การดแูลสุขภาพวทิยาศาสตร ์และ อิเล็กทรอนิกส์ AES Environmental 

ถือวา่มาตรฐานออสเตรเลียเป็นส่วนประกอบหลักของการผสมผสานผลิตภัณฑ์ของตนและไดพ้ัฒนาตลาดส่งออกใน 25 
ประเทศโดยสนับสนุนมาตรฐานดา้นวศิวกรรมและการแก้�ญหาดา้นการผลิตของออสเตรเลีย AES Environmental 

ซึ�งเป็นผู้ผลิตที�เชื�อถือไดซึ้�งสามารถนําเสนอแนวทางการแก้�ญหาดา้นผลิตภัณฑ์ที�น่าเชื�อถือสําหรบัการใช้งานที�มีความสําคญัสูงซึ�งกา
รควบคมุการปนเปื�อนในอากาศที�เป็นอันตรายเป็นสิ�งสําคญัสําหรบักระบวนการผลิตและบุคลากร

AES Environmental มีระบบการจัดการคณุภาพ ISO 
9001: 2008 
เพื�อให้มั�นใจถึงกระบวนการและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

การทดสอบในสถานที�

มีการทดสอบตูแ้นวตั �งรุน่ HWS & ตูแ้นวนอนรุน่ VWS Series 
ไดร้บัการทดสอบจากโรงงานและผ่านการรบัรองจากห้องปฏิบัตกิารที� ไ

ดร้บัการรบัรองจาก NATA 
แนะนําให้ทําการทดสอบและรบัรองเพิ�มเตมิดงันี�:
• ในเวบ็ไซตก์่อนใช้งาน

• หลังจากบํารงุรกัษาแล้ว

• หลังจากเปลี�ยนไส้กรอง

• หลังจากเปลี�ยนตาํแหน่งใหม่

• อย่างน้อยปีละครั �ง

• ในกรณีพิเศษเช่น หากสงสัยวา่มีการทํางานผิดพลาด 

ผลิตภัณฑ์อื�น

•  ตูป้ลอดเชื �อรุน่ UltraSafe™
• ตูป้ลอดเชื �อรุน่ CSV™
• ตูค้วามปลอดเชื �อรุน่ CG2000™ Cytotoxic 

การป้องกันสว่นบุคคล

ตูแ้นวตั �งรุน่ HWS & ตูแ้นวนอนรุน่ VWS 
เป็นการช่วยป้องกันผลิตภัณฑ ์หรอืการทดลอง 
แต่ไม่ไดป้กป้องบุคลากรจากละอองลอยที�เป็นอันตรายจากวสัดทุี�อา

จใช้ ในตู ้
สําหรบัการใช้งานที�จําเป็นตอ้งมีการป้องกันบุคลากรและสิ�งแวดล้อม

ควรพิจารณาใช้ตูป้ลอดเชื �อของ Clyde Apac Class I หรอื 
Class II หรอื ตูป้ลอดเชื �อในการควบคมุยาที�เป็นพิษ 
(ตามความเหมาะสม)




