
ตู้รุน่ RFC 
การกําหนดเลขที�ตู้

การสรา้งห้องปฏิบัติการที�ปลอดภัย



รายละเอียด

ตู ้รุน่ RFC ไดร้บัการพัฒนาเพื�อป้ 
องกันพนกังานห้องปฏิบัตกิาร 
และสิ�งแวดล้อมจากไอระเหยก๊าซไอ และ ควนั ตู ้
ไดร้บัการออกแบบและผลิตขึ�นเพื�อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอ
อสเตรเลีย AS2243.9: ตูเ้ก็บควนัแบบหมุนเวยีน

ตู ้RFC 
เหมาะสําหรบัการใช้งานบนโตะ๊และมีถาดใส่เหล็กสเตนเลส 
เมื�อจัดให้ 
โดยไม่มีถาดใส่ตูอ้าจตดิตั�งบนอ่างหรอือุปกรณข์องอุปกรณ ์ตู ้
RFC 
สามารถจัดให้มีรถเข็นพิเศษหรอืขาตั�งซึ�งช่วยให้รถเข็นแยกจา
กกันไดร้บัการหมุนลงในตูเ้ก็บกักกัน 
ความสามารถในการเคลื�อนย้ายตู ้RFC ที� ใช้สําหรบัรถเข็นเป็ 

นข้อไดเ้ปรยีบอย่างมากในโรงพยาบาลหรอืสถาบันวจิัยขนาดให
ญ่ซึ�งมีการจัดการวสัดตุา่งๆเช่น glutaraldehyde 
ในหลายตาํแหนง่ 
แอพพลิเคชันเหล่านี�รวมถึงการฆ่าเชื�อดว้ยสเตยีรอยด์

ตู ้รุน่ RFC มีความเรว็ลมเข้าที�สามารถรกัษาไดท้ี� > 0.5 
m / s ± 20% สําหรบัการตดิตั�งแบบนั�ง benchtop 
และรถเข็น 
ในการใช้งานส่วนใหญ่อาจมีการระบายอากาศออกจากห้องออก
สู่ห้อง เพื�อหลีกเลี�ยง�ญหาระบบจ่ายอากาศที�เกิดขึ�นกับตูแ้บบ 
ducted 
ในกรณพีิเศษที�ลักษณะหรอืความเข้มข้นของสารปนเปื�อนบ่ง
ชี�วา่ไอเสียของตูอ้าจเชื�อมตอ่กับระบบระบายไอเสีย / 
ท่อระบายอากาศที�ปล่อยลงสู่บรรยากาศ ตู ้RFC ผลิตขึ�นมี  
2  ขนาด โดยมีความกวา้งของพื�นที�ทํางานขนาด  900 มม. 
หรอื ขนาด 1200 มม.

บรษัิท AES Environmental 
ยังคงให้สนับสนุนการออกแบบของตูอ้บควนัในรุน่ RFC-P 
ไดร้บัการพัฒนาเพื�อกักเก็บสารระเหยไดอ้ย่างปลอดภัย ชุดพิเศษ 
รุน่ (P) 
มีพัดลมป้องกันการระเบิดและสามารถกําหนดคา่ไดร้บัการกําหน
ดคา่เป็นแบบเตยีงคูข่องคารบ์อนหรอือะลูมิเนียมที�เปิดใช้งาน 
เพื�อให้มีการกําจัดสารปนเปื�อนที�กวา้งขึ �น รุน่ (P) 
มีขนาดความกวา้ง 1200 มม. และ 1700 มม. 
เพื�อรองรบัพื �นที�ผิวกรองที� ใหญ่ขึ �นและตวัควบคมุพัดลมและการค

วบคมุที� ไดร้บัการออกแบบมาเป็นพิเศษ

ตัวกรอง

อากาศจะถูกระบายออกจากดา้นบนของตู ้
จะถูกกรองโดยระบบการกรองแบบสองขั �นตอน 
ตวักรองเบื �องตน้จะปกป้องระบบการกรองขั �นสุดท้ายจากอนุภาค > 
5μm 
ตวักรองขั �นสุดท้ายเป็นตวักรองคารบ์อนซึ�งประกอบดว้ยเม็ดคารบ์อน

ที�มีการเคลือบสารเคมีที�เลือกเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจับกุมไอระเห
ยที�เฉพาะเจาะจง 
สารเคลือบเฉพาะที�มีอยู่สําหรบัการจัดการสารปนเปื�อนที�หลากหลายเ
ช่นฟอรม์าลดีไฮดแ์ละ กลูตาราลดีไฮด ์กลิ�นอัลคาไลน์แอมโมเนีย 
และ เอมีนกรดนินทรยี์ และกลิ�นที�เป็นกรด H2S และ 
mercaptans และ HCN.

ตวัดดูซับชนิดพิเศษเหมาะสําหรบัการจับไอระเหยที�หลากหลาย 
โดยมีตวักรอง 
คารบ์อนในการดดูชุบสารเคมี ในชั �นสุดท้ายสําหรบัปฏิกิรยิาทางเคมีค
ล้ายกับกระบวนการออกซิเดชั�น เมื�อสารปนเปื�อนถูกดดูซับ 
กระบวนการนี�จะยืดอายุการใช้งานของตวักรองเนื�องจากพื �นผิวของตวั

เรง่ปฏิกิรยิาจะไม่ถูกปกคลุมดว้ยโมเลกุลที�ตดิอยู่บนตวัเครื�องกรองจึง
ทําให้กระบวนการนี�สามารถทําซํ �าได ้
ตวักรองเหล่านี�จะทํางานไดด้ี ในสภาพแวดล้อมที�มีอุณหภูมิสูงถึง 70 
องศาเซลเซียสและมีความชื�นสัมพัทธ์สูงถึง 80%.

ตูรุ้น่ RFC - P



โครงสรา้ง

ตู้

โครงสรา้งดา้นนอกของตูรุ้น่  RFC 
ทําจากเหล็กชุบสังกะสีเคลือบอบดว้ยสี�ผุ่น ตามมาตรฐาน 
AS2700 พื �นที�ทํางานถูกสรา้งขึ �นดว้ยสแตนเลสเกรด 304 
หน้าจออลูมิเนียมแบบถอดออกไดต้ดิตั �งอยู่ดา้นหน้าของแผ่นกร
องอากาศที�ดา้นหลังของบรเิวณที�ทํางาน

พัดลม

มีการความคมุมอเตอร ์/ 
ไดรฟ์โดยตรงโดยตวัควบคมุความเรว็ตวัแปรเพื�อให้สามารถควบ

คมุการไหลของอากาศผ่านอายุการใช้งานของตวักรอง

ตูท้าํงานดว้ยไฟฟ้ากระแสสลับ 240V, 50 Hz 
ผ่านปลั�กไฟ 10A 
แผงควบคมุระบบสัมผัสแบบสัมผัสแรงดนัไฟฟ้าที�มีสถานะ
�งก์ชันที�ระบุโดย LED ตั �งอยู่ที�ดา้นหน้าของตู ้
หลอดฟลูออเรสเซนตท์ี�ปราศจากแสงจ้าทําให้ความเข้มของ
แสงน้อยกวา่ 800 ลักซ์ ที�พื �นผิวการทํางาน

การทดสอบที�หน้างาน

ผลิตภัณฑ์ที�ผลิตโดย AES 
ไดร้บัการทดสอบจากโรงงานเพื�อให้มั�นใจวา่มีการปฏิบัตติ
ามข้อกําหนดและบรรลุตามเป้าหมายการปฏิบัตงิาน 
แนะนําเพิ�มเตมิเกี�ยวกับการทดสอบและการรบัรองดงันี�: 

- ในสถานที�ก่อนการใช้งาน 
- หลังการซ่อมบํารงุเครื�องจักรไฟฟ้า 
- หลังจากเปลี�ยนไส้กรองแล้ว 
- หลังจากเปลี�ยนตาํแหน่งใหม่ 
- อย่างน้อยทุกปี 
- ในกรณีพิเศษเช่น 
หากสงสัยวา่มีการทํางานผิดพลาด  

AES Environmental 
เป็นห้องปฏิบัตกิารที� ไดร้บัการรบัรองจาก NATA 
ซึ�งให้บรกิารบํารงุรกัษาทดสอบและให้การรบัรองที�ครบถ้ว

นเกี�ยวกับตูร้กัษาความปลอดภัยสถานีไหลลื�นไหลห้องสะ
อาดห้องปฏิบัตกิารและระบบกรอง HEPA

ตัวกรองเบื�องต้น

เครื�องกรองเนื�อใยโพลีเอสเตอรแ์บบใช้แล้วทิ �งที�เข้าถึงไดง้่ายจับอ
นุภาคฝุ่นละอองได้ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของอนุภาค  > 
5μm ทําให้ยืดอายุการใช้งานของตวักรองคารบ์อนไดด้ขีึ �น 
มีไฟสัญญาณเตอืนล่วงหน้าในแผงควบคมุจะแสดงเป็นเมื�อถึงเว

ลาตอ้งเปลี�ยนตวักรองเบื �องตน้

ไฟฟ้า
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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�งการควบคมุก
ารปนเปื�อนในอากาศที�เป็นอันตรายเป็นสิ�งสําคญัสําหรบักระบวนการผลิตและบุคลากร

คุณสมบัติมาตรฐาน

· โซนงานสเตนเลสสตลี

· ปุ่มควบคมุแรงดนัไฟฟ้าตํ�า

· แสงจากหลอดนีออน

· คูม่ือการใช้งานที�ครบถ้วน

· เงียบและการสั�นสะเทือนตํ�า 

ตัวเลือก

· ขาตั �งพื �น

· รถเข็น

· ไส้กรองคารบ์อนสําหรบัสารปนเปื�อนเฉพาะ 

ข้อมูลทางกายภาพ (มม.)

รุน่ ของตู้ ความกวา้ง ความยาว ความสูง  ความกวา้ง ความยาว  นํ�าหนัก

รุน่ RFC 900 มม. Benchtop 975 750 1180 880 500 585 115

รุน่ RFC 900 มม. แบบตดิตั �งรถเข็น 975 750 2100 880 500 585 155

รุน่ RFC 900 มม. Benchtop 1280 750 1180 1180 500 585 138

รุน่ RFC 1200 มม. แบบตดิตั �งรถเข็น 1280 750 2100 1180 500 585 185

รุน่ RFC 1700 มม. Benchtop 1700 820 1400 1600 719 650 192

รุน่ RFC 1200 มม. แบบตดิตั �งรถเข็น 1700 820 2321 1600 719 650 262

ขนาดโดยรวม ขอบเขตพื�นที�ทํางาน

AES Environmental มีระบบการจัดการคณุภาพ 
ISO 9001: 2008 

เพื�อให้มั�นใจถึงกระบวนการและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

ความสูง  




