
ผลิตภัณฑ์ รุน่ Mk5 
ตูป้ลอดเชื �อ

การสรา้งห้องปฏิบัติการ
ทีปลอดภัย



ในหมวด AES Environmental ชุด Mk5 
ประกอบดว้ยตูป้ลอดเชื �อรุน่ล่าสุดจาก Email Air 
Handling ออกแบบและผลิตในออสเตรเลีย  โดย Email 
Air Handling 
เป็นตูค้วบคมุอากาศเหมาะสําหรบัห้องปฏิบัตกิารที�กําลังมองห

าอุปกรณ์ที�เชื�อถือไดแ้ละใช้งานง่าย ผลิตภัณฑ์  Mk5 
มีรปูแบบเพื�อตอบสนองการใช้งานทั�วไปโดยรวมถึงตูป้ลอดเชื �อ 
สําหรบั Class I & II นอกจากนี� ทางบรษัิท 
ยังมีประสบการณ์ในดา้นผลิตภัณฑ์วศิวกรรมสําหรบัการใช้งา

นเฉพาะดา้น 
ตูเ้หล่านี�ทําขึ �นเพื�อสภาพแวดล้อมการทํางานที�สําคญัดงันั�นอุป

กรณ์ทั �งหมดจึงเป็นไปตามมาตรฐานของออสเตรเลียทุกประกา

ร

มีการตดิตั �งตวักรอง HEPA / Absolute 
ซึ�งแตล่ะตวัทดสอบตามมาตรฐาน AS 4260.2 
เพื�อให้ ไดป้ระสิทธิภาพขั �นตํ�า 99.99% 
และทําการทดสอบตามมาตรฐาน AS 1807.6 
ตวักรองเหล่านี�ผลิตโดย Email Air Handling 
ในออสเตรเลีย ตูป้ลอดเชื �อ  Class I & II 
ออกแบบเป็นพื �นที�การทํางานแบบโมดลูารสํ์าหรบัใช้ ในห้องปฏิ

บัตกิารตูป้ลอดเชื �อรุน่  Mk5 Class I & II 
จะช่วยปกป้องผู้ปฏิบัตงิานจากความเสี�ยงที�เกิดจากสารชีวภาพ

ในขณะที�มีพื �นที�ทํางานที�ปราศจากสิ�งปนเปื�อนเพื�อปกป้องอย่า

งมีวฒันธรรม และตวัอย่าง



• การออกแบบสวทิช์ที�ประสานกันอย่างชาญฉลาดช่วยป้

องกันการสัมผัสกับแสง UV โดยบังเอิญ
ควรเปิดหน้าตา่งดา้นหน้าในขณะที�กําลังใช้งานโปรแก

รมแทนที�ช่วยให้คณุปลอดภัยโดยอัตโนมัติโดยใช้ โหม

ดความปลอดภัยทางชีวภาพระดบั 1
คณุลักษณะนี�จะยกเลิกโดยอัตโนมัตเิมื�อปิดหน้าตา่งด้

านหน้าอีกครั �ง

• แผงควบคมุที�ทันสมัยและไดร้บัการพิสูจน์แล้วช่วยให้

สามารถเข้าถึง�งก์ชั�นทั �งหมดไดอ้ย่างรวดเรว็รวมทั �งบริ

การ

ตวัประมวลผลวนิิจฉัยตวัเองแบบครบวงจรพรอ้มจอแ

สดงผลสถานะดจิิตอลที�สนับสนุนโดยการเตอืนดว้ยเสี

ยงและภาพช่วยให้คณุปลอดภัย

คุณสมบัติ

• ตวักรอง HEPA 
ที�ตดิตั �งภายในและภายนอกจะเพิ�มคณุสมบัตอิันทันสมัยแล

ะการออกแบบที�ทันสมัยของตู้ โดยการปล่อยเปลือกนอกจาก

ส่วนที�ยื�นออก

• พื �นที�ทํางานมีขนาดใหญ่โปรง่และสวา่ง

แสงแทรกผ่านดา้นแก้ว toughened
ใหญ่และหน้าตา่งกวา้งช่วย pneumatically ดา้นหน้า

• ถาดใส่เหล็กกล้าไรส้นิมสามารถย้อนกลับได้ ในรุน่ Mk5
ทําให้คณุสามารถเลือกโตะ๊ทํางานแบบแบนหรอืถาดใส่กักหก

ใส่ได้

ไม่เพียงแก้ ไข 
แต่ไดร้บัการออกแบบและสรา้งขึ �นเพื�อตอบสนองมาตรฐานของออสเตรเลีย

• ตะแกรงช่องรบัดา้นหน้าแบบแบนที�ออกแบบมาตามห

ลักสรรีะศาสตรช่์วยให้ผู้ ใช้สามารถใช้งานไดอ้ย่างสะดว

กสบายและใช้งานไดย้าวนาน

• โปรไฟล์ตํ�าช่วยให้ตดิตั �งไดง้่ายในเพดาน 2700 มม.
สําหรบัตูร้ะบายอากาศดา้นบน

• การเปิดดา้นหน้าขนาดใหญ่ (215 มม.)
อนุญาตให้มีการจับสัตวเ์ลี �ยงโดยไม่กระทบกระเทือนต่

อการเป็นหมันและความปลอดภัย

• ประสิทธิภาพและความน่าเชื�อถือของตู ้Class II
ไดร้บัการประกันโดยการปฏิบัตติามมาตรฐาน AS
2252 อย่างสมบูรณ์ส่วนที� 2 และการแก้ ไขในปี
2547

• ตู ้ใหม่ M      k5 Class I & II
ยังมีคณุสมบัตติรงตามข้อกําหนดดา้นประสิทธิภาพและควา

มปลอดภัยของ EN12469 และ NSF 49-Annex F.

• เหล็กกล้าไรส้นิมหนาและวสัดทุี�ดเียี�ยมมีการใช้งานตลอด

พัดลมขับขี� โดยตรง (2 ตวัหรอืมากกวา่)
สมดลุแบบไดนามิกสําหรบัการทํางานที� ไม่มีการสั�นสะเทือน

ทําให้มั�นใจไดว้า่มีการสํารองการไหลขนาดใหญ่เป็

นเวลาหลายปี ในการดาํเนินงาน ที�ปราศจาก�ญหา



อุปกรณ์เสรมิและตัวเลือก

• ก๊อกแก๊ส (solenoid-interlocked)

• ก๊อกบรกิาร (อากาศ CO2 ฯลฯ )

• ก๊อกนํ�าสูญญากาศ (ตวัยึดแผ่นดสิก์)

• เตา้เสียบไฟเสรมิ (เตา้เสียบไฟ 1
เครื�องที� ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)

• เลือกไอเสียดา้นบน, L / H หรอื R / H

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

ผลิตภัณฑ์

ก๊อกแก๊ส ขาตั�ง

• ขาตั �งแบบเบ็ดเตล็ด (สูงเพื�อสั�งซื �อ)

• ขาตั �งพื �นปรบัความสูงไดด้ว้ยไฟฟ้า

• แผงควบคมุการปนเปื�อน

กระจกด้านข้างและช่องเปิดด้านหน้าขนาดใหญ่



การดําเนินงาน

แผงควบคมุ

1. สวติช์ over-run / พัดลม / 
หลังการใช้งาน

2. สวติช์เตา้เสียบ
3. สวทิช์รเีซ็ตแก๊ส *
4. สวติช์ ไฟนีออน

5. สวติช์หลอด UV *
6. สวติช์ โหมด Boost
7. แผงแสดงผล

8. ไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟ

9. สัญญาณเตอืน

* �งก์ชั�นเสรมิ

1 2 3 8 9

4 5 6 7

ตวักรองและพัดลมที�มีประสิทธิภาพสูงให้การทํางานที�เงียบแล

ะปลอดภัย

โซนแรงดนัลบล้อมรอบทุกพื�นที�ความดนับวกขจัดความเป็ 

นไป ไดข้องอากาศปนเปื�อนผ่านตวักรองหรอืหนอีอกจากตู้

เปลือกนอกเป็นก๊าซที�แน่นเพื�อการปนเปื�อนที�ปลอดภัย

ในการดาํเนินการการไหลเวยีนของอากาศแบบลามิเนตตามแน

วตั �งผ่านตวักรอง HEPA 
จะกลืนถาดทํางานหารและผ่านรอบปรมิณฑลเพื�อสรา้งพื �นที�ทํา

ํางานที�สะอาดทางชีวภาพ

ในตูชั้ �นที�สอง: 
กั �นอากาศผ่านช่องเปิดการทํางานเข้าไปในบ่อนํ�าลดความเสี�ยง

ที�อาจเกิดขึ �นกับบุคลากรจากสารปนเปื�อนในอากาศในบรเิวณ

ที�ทํางาน ในรุน่ Class II 
การไหลของอากาศจะผสมลงในบ่อนํ�าก่อนที�จะหมุนเวยีนผ่าน

ทางช่องระบายอากาศกลับไปยังที�อยู่ดา้นบน

อากาศที�ระบายออกจะผ่านตวักรอง HEPA 
เพื�อกลับไปยังห้องปฏิบัตกิาร

ในรปูแบบ Class II 
การไหลเวยีนของอากาศจะรวมกันอยู่ ในพื �นที�รั�วใตพ้ื �นทํางานแ

ละผ่านตวักรอง HEPA 
เป็ นพิเศษก่อนที�จะหมุนเวยีนผ่านช่องระบายอากาศกลับไปยัง

ที�อยู่ดา้นบน

มีการแยกพัดลม/ 
ตวักรองแยกตา่งหากช่วยให้สามารถปรบัเปลี�ยนไดอ้ย่างเป็นอิส

ระเพื�อคงไวซึ้�งกําแพงอากาศที�มีประสิทธิภาพ

ไมโครโปรเซสเซอรนี์�ยังช่วยให้สามารถควบคมุ�งก์ชั�นและสถ

านะตา่งๆไดเ้ช่น:

• จอแสดงสถานะที�มีประสิทธิภาพสถานะชัดเจนแบบภา

ษาอังกฤษธรรมดา

• โหมด Boost

• นาฬิกาจับเวลาแบบ Built-in



ตู้ปลอดเชื �อ คลาส 1

ข้อมูลจําเพาะ

การดําเนินงาน CLASS I 1200mm CLASS I 1800mm

โคมไฟ 800 Lux ที�พื �นผิวการทํางาน 800 Lux ที�พื �นผิวการทํางาน

แหล่งจ่ายไฟ ขนาด กําลัง 240v/50 Hz ขนาด กําลัง 240v/50 Hz 

การใช้พลังงาน ( Kw ) ขนาด 0.5 ( KW  ) ขนาด 1.0 ( KW  )

ตวักรอง HEPA ประสิทธิภาพ การกรอง 99.997  % ประสิทธิภาพ การกรอง 99.997  %

ระดบัเสียง ระดบัเสียง <  65 เดชิเบล ที� 1 เมตร ระดบัเสียง <  65 เดชิเบล ที� 1 เมตร

ขนาด

ความสูงของการทํางานของกระจก ขนาด 525mm ขนาด 525mm

พื �นที�ทํางานกวา้ง x ลึก x สูง (มม.) ขนาด กวา้ง 1810 x ลึก 640 x สูง 620 (มม.) ขนาด กวา้ง 1810 x ลึก 640 x สูง 620 (มม.)

ขนาดดา้นนอกกวา้ง x ลึก x สูง (มม.) ขนาด ความกวา้ง  1345 x ลึก 720 x สูง 1400 (มม.) ขนาด ความกวา้ง  19755 x ลึก 720 x สูง 1400 (มม.)

นํ�าหนัก (กก.) นํ�าหนัก 200 กิโลกรมั นํ�าหนัก 270 กิโลกรมั

โครงสรา้ง

หน้าจอดา้นหน้า

พื �นที�ทํางานภายในและถาด

การก่อสรา้งดา้นนอก

แก้วลามิเนต 6 มม

ทําจากแผ่นสแตนเลสไรส้นิม 304

เหล็กกล้าอ่อน และการพ่นอบสีแบบ powder coating 
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ตูป้ลอดเชื �อ คลาส  II

ข้อมูลจําเพาะ

Laminar air flow 
pattern through a 
Class II cabinet.

Model Mk5. 1200

การดําเนินงาน ตู้ปลอดเชื�อรุน่ Mk 5. 900 คลาส  II ตู้ปลอดเชื�อรุน่ Mk 5. 900 คลาส  II ตู้ปลอดเชื�อรุน่ Mk 5.1200 มม. คลาส II 

กรอง HEPA เป็น 99.997% ถึง 0.3 ไมครอน

โคมไฟ 800 Lux ที�พื �นผิวการทํางาน 800 Lux ที�พื �นผิวการทํางาน 800 Lux ที�พื �นผิวการทํางาน

หลอด UV สําหรบัฆ่าเชื �อ 400mW/m2 400mW/m2 400mW/m2

แหล่งจ่ายไฟ 240v/50 Hz 240v/50 Hz 240v/50 Hz

การใช้พลังงาน (Kw) 0.7 0.7 1.1

พัดลม
เฟส 2 x 240V เดยีวขับตรง

ปรมิาณอากาศเสีย (1 ลูกบาศเมตร/ ชั�วโมง) 780 1044 1548

ระดบัเสียง ระดบัเสียง <  65 เดชิเบล ที� 1 เมตร

รบัแสงทํางาน 205mm 205mm 205mm

พื �นที�ทํางานกวา้ง x ลึก x สูง (มม.) ขนาด กวา้ง 870 x ลึก 560 x สูง 620 (มม.) ขนาด กวา้ง 870 x ลึก 560 x สูง 620 (มม.) ขนาด กวา้ง 1810 x ลึก 560 x สูง 620 (มม.)

ขนาดดา้นนอกกวา้ง x ลึก x สูง (มม.) ขนาด กวา้ง 1035 x ลึก 750 x สูง 1500 (มม.)

นํ�าหนัก ( กก.) 195 210 300

การก่อสรา้ง

หน้าจอดา้นหน้า

พื �นที�ทํางานภายใน และ ถาดรอง

ดา้นนอกก่อสรา้ง

การก่อสรา้งด้านนอก AS 2252.2 - 2004 Part 2

การผลิตตามมาตรฐาน

L / H, R / H, ดา้นหน้าหรอืดา้นบน

การรบัรองเพื�อ แก้วลามิเนต 6 มม

ผลิตจากแผ่นสแตนเลสไรส้นิม เบอร ์304 

เหล็กกล้าอ่อน และการพ่นอบสีแบบ powder coating 

AS 1807.1 / AS 1807.5 / AS 1807.6 / AS 1807.15 / AS 1807.20 / AS 1807.22 / 1807.23

ขนาด

ตวัเลือกการปลดปล่อย

750
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HEPA   FILTER

HEPA    FILTER

เป็ น 99.997% ถึง 0.3 ไมครอน เป็ น 99.997% ถึง 0.3 ไมครอน

ระดบัเสียง <  65 เดชิเบล ที� 1 เมตร ระดบัเสียง <  65 เดชิเบล ที� 1 เมตร

เฟส 2 x 240V เดยีวขับตรง เฟส 3 x 240V เดยีวขับตรง

ขนาด กว้ าง 1345 x ลึก 750 x สูง 1500 (มม.) ขนาด กว้ าง 195 x ลึก 750 x สูง 1500 (มม.)
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ซึ�งเป็นผู้ผลิตที�เชื�อถือไดซึ้�งสามารถนําเสนอโซลูชันผลิตภัณฑ์ที�น่าเชื�อถือสําหรบัการใช้งานที�มีความสําคญัสูงซึ�งการควบคมุการปนเปื�อนในอากาศที�เป็นอันตรา
ยเป็นสิ�งสําคญัสําหรบักระบวนการผลิตและบุคลากร

จากประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตตูป้ลอดเชื �อ ในประเทศออสเตรเลียตูรุ้น่ Mk5 
รุน่ใหม่นี� ไดร้บัการออกแบบโดยคาํนึงถึงผู้ ใช้ปลายทาง

ง่ายตอ่การใช้งานและครอบคลุมความปลอดภัยและความน่าเชื�อถือตู้ ใหม่ที�มีสไตล์นี� ไดร้บัการสนับสนุนจากแผนกอะไหล่และแผนกบรกิารที�เ

น้นประเทศชาตขิองเราซึ�งตั �งอยู่ ในศนูย์กลางหลักทั �งหมด

สนับสนุน

คําเตือน
ตูค้วบคมุความปลอดภัยทางชีวภาพของ Class Email I & II 
สอดคล้องกับมาตรฐาน AS 2252.2 ทั �ง 3 ดา้นที�สําคญั:

• การออกแบบตู ้/ โครงสรา้ง
• ประสิทธิภาพของตู้

• ประสิทธิภาพการกรองอากาศ

ตูบ้างส่วนในตลาดออสเตรเลียไม่สอดคล้องกับทุกพื �นที�เหล่านี�

การตดัสินใจใช้อุปกรณ์ดงักล่าวควรไดร้บัการพิจารณาอย่างรอบคอ

บเกี�ยวกับความเสี�ยงที�เกิดจากวสัดทุี�ตอ้งจัดการและโดยความยินย

อมของผู้ที�จะใช้อุปกรณ์

(ดกูฎอนามัยและความปลอดภัยใน�จจุบันและที�เสนอ)




