


เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ALCURE

1. ผ่านการทดสอบการฆ่าเช้ือโคโรนาสายพันธ์ุใหม่จากมหาวิทยาลัยการแพทย์นารา ประเทศญ่ีปุ่น

2. เคร่ืองฟอกอากาศท่ีสามารถกําจัดไวรัส และแบคทีเรียด้วยตัวกรองแสง UV-A + Photocatalyst

3. ขจัดมลพิษได้ใน 5 ข้ันตอน ของตัวกรอง HEPA+Carbon+UV-A+Photocatalyst+Ion cluster

4. รองรับการฟอกอากาศในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่（สูงสุดถึง 1100㎡）
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ALCURE

A100C

A240D

A1100D



ผ่านการทดสอบการฆ่าเช้ือโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ จากมหาวิทยาลัยการแพทย์นาราประเทศญ่ีปุ่น



ผ่านการทดสอบการฆ่าเช้ือโคโรนาสายพันธ์ุใหม่จากมหาวิทยาลัยการแพทย์นาราประเทศญ่ีปุ่น

พิสูจน์แล้วว่าสามารถยับย้ังไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) ได้ในระยะเวลา
อันส้ันโดยการฉายแสงยูวีเอ

วิจัยโดย Nara Prefectural Medical University / MBT Consortium
※ (การวิจัยร่วม) 

http://www.naramed-u.ac.jp/university/kenkyu-sangakukan/oshirase/mbtsars-cov-2.html

ไวรัสท่ีติดอยู่บนพ้ืนผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์จะถูกกําจัดในเวลาอัน
ส้ันโดยการฉายรังสียูวีเอ ลงบนตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคาตาลิสต์ และทํา
การฆ่าเช้ือไวรัส โดยเฉพาะอย่างย่ิงไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท่ี
ผ่านการทดสอบและรับรองจากหลักสูตรโรคติดเช้ือทางจุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยการแพทย์นารา และสมาคม MBT ว่าระบบการกรองโดย
ใช้รังสียูวีเอ ร่วมกับโฟโตคาตาลิสต์ สามารถฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม่ 2019 น้ีได้จริง



การยับย้ังเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ด้วยการกรองของ UV-A +Photocatalyst



เคร่ืองฟอกอากาศท่ีสามารถกําจัดไวรัส และแบคทีเรียด้วยตัวกรองแสง UV-A + Photocatalyst



การยับยั้งไวรัสด้วย Photocatalyst



ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกรอง

ประเภท HEPA ION CLUSTER
（PLASMA） OZONE

ALCURE
UV-A + 

PHOTOCATALYST

พ้ืนท่ีการกําจัด ภายในเคร่ือง ภายนอกเคร่ือง ภายนอกเคร่ือง ภายในเคร่ือง

การดักจับไวรัส △ × × △

ยับย้ังการทํางาน
ของไวรัส × ○ ○ ◎

กายย่อยสลายไวรัส × × × ◎

อัตราการกําจัดไวรัส （ ประมาณ 30％ ） 99.70% 95.4% 99.97%

จํานวนตกค้างต่อ
ไวรัส 1 ล้านตัว 7,000,000 ตัว 30,000 ตัว 460,000 ตัว 3000 ตัว

ระยะเวลาในการกําจัดไวรัส - 40 นาที
（สถาบันคิตะซาโตะ）

10 ช่ัวโมง
（มหาวิทยาลัยแพทย์ฟูจิตะ）

5 นาที
(มหาวิทยาลัยการแพทย์นารา)

หมายเหตุ สามารถดักจับไวรัส
ได้ประมาณ 30%

สามารถยับย้ังการทํางาน
ของไวรัสได้

แต่ไม่สามารถย่อยสลายได้

ใช้เวลาประมาณ 24 
ช่ัวโมงในการยับย้ังการ
ทํางานของไวรัส 99%

กําจัดและย่อยสลาย
ไวรัสได้ถึง 99.97% 

ภายใน 5 นาที



การเปรียบเทียบ Photocatalyst & Oxidizing Agent



UV-A ของ ALCURE และวัสดุของ Photocatalyst

ผลิตจากวัตถุดิบจากไทเทเนียมไดออกไซด์ 100%

• ลูกปัดทํามาจากผงไทเทเนียมไดออกไซด์ 100 %
• เพ่ิมพ้ืนท่ีสัมผัสสูงสุดโดยปรับการไหลเวียนของอากาศ

ให้เหมาะสม
• ทางเรามีการปรับปรุงการผลิตลูกปัดจากไทเทเนียมได

ออกไซด์ให้ดีข้ึน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปท่ีมีไทเทเนียม
ไดออกไซด์จะมีปริมาณน้อยจึงทําให้ประสิทธิภาพในการ
เกาะติดของไวรัสลดลง

• ประสิทธิภาพในการทํางานดีกว่าการเคลือบและการผูก
ติดมากกว่า 5 เท่า

ใช้ UV LED จากผู้ผลิตท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้าน UV โดยเฉพาะ



ALCURE มีประสิทธิภาพมากกว่าเคร่ืองฟอกอากาศทั่วไปที่มีระบบโฟโตคาตาลิสต์ถึง 5 เท่า



ขจัดมลพิษได้ใน 5 ข้ันตอน ของตัวกรอง HEPA+Carbon+UV-A+Photocatalyst + Ionizer



มลพิษในอากาศ

เส้นผม
ฝุ่น ฯลฯ

0.0010.010.30.112.510100

ขนาด(μm)

แบคทีเรีย ไวรัส

ก๊าซอันตราย

ควันบุหร่ี / กล่ินไม่พึงประสงค์

PM10 PM2.5



การกรองอากาศ 4 ขั้นตอนของ ALCURE

0.0010.0112.50.0010.0110100ขนาดของมลพิษทางอากาศ
（μm ）



โมดูล IONIZER

ใช้ตัวเครื่อง HADES5 จากบริษัท IM Healthcare

แบรนด์ DELNNETS บริษัท S บริษัท S บริษัท S บริษัท D

MODEL ALCURE Plasma 7000 Plasma 25000 Plasma X ION CLUSTER

ประจุลบ 500,000 7,000 25,000 50,000 25,000

ประจุบวก 200,000 7,000 25,000 50,000 25,000

• ผ่านการทดสอบท่ีสถาบันคิตะซาโตะว่าสามารถกําจัดไวรัส
feline calicivirus ได้ถึง 99.64 %

• ผ่านการทดสอบท่ีบริษัท MICROBAC ว่าสามารถกําจัด
ไวรัสโคโรนาของมนุษย์（MERS-Coronavirus・SERS-
Coronavirus) ได้ถึง 99.9%

ปริมาณการปล่อยประจุลบมากกว่าบริษัทอันดับต้นๆ ถึง 10 เท่า



กรองทําความสะอาดด้วย 4 ขั้นตอนการกรอง
กําจัดมลพิษที่ตกค้างภายในห้องด้วย ION CLUSTER



กลุ่มผลิตภัณฑ์ ALCURE

เครื่องฟอกอากาศ ALCURE สามารถกําจัด
มลพิษทางอากาศภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ



เครื่องฟอกอากาศที่รองรับการฟอกอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่



มอเตอร์ที่มีกําลังสูง และเสียงรบกวนตํ่า

ด้วยพัดลมคู่สามารถดูดอากาศเข้าไปผ่าน
กระบวนการกรองได้เป็นจํานวนมาก

ได้มากถึง 945 ลบ.ม/ ช.ม

A100C

A240D
A400D
A800D
A1100D

ใช้มอเตอร์ BLDC ท่ีมีเสียงรบกวนต่ําและสามารถ
ทําการฟอกอากาศในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ได้มากถึง 

9000 ลบ.ม/ ช.ม



ผลทดสอบการกระจายแรงลม

การทดสอบแรงลม



LINE UP



รายการสินค้า ALCURE



ทําไมต้อง ALCURE ?

เครื่องฟอกอากาศ ALCURE สามารถดูแลสุขภาพของคุณ
และคนที่คุณรัก ด้วยการกรอง 4 ขั้นตอน ร่วมกับ ION CLUSTER
รวมถึงมีพลังการดูด และกระจายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

ซึ่งมีอยู่ในสินค้าของเราเท่านั้น






