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ความมั่นใจที่แนนอน

ในโลกของความไมแนนอน

เราอยูในชวงเวลาที่ไมเคยมีมากอน 

เมื่อตองเผชิญกับการแพรระบาดของโรครายไปทั่วโลก 

โลกกําลังเรียกรองวิธีการปองกันที่พิสูจนแลวและมีประสิทธิภาพ

ในการปกปองผูคนจากภัยคุกคามของโรครายนี้ 

แบคทีเรียและเชื้อไวรัสหลายประเภทที่อาจทําใหเกิดการติดเชื้อ เชื้อโรคเหลานี้สามารถ

อาศัยอยูในอากาศ บนพื้นผิว และบนสิ่งของไดแมหลังจากทําความสะอาดตามปกติ

แลวก็ตาม นั่นหมายถึงการปนเปอนที่ตกคางในอากาศที่เราหายใจและบนพื้นผิว

ที่เราสัมผัสอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและความเปนอยูอยางปกติสุขในแตละวัน

การยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคดวย UV-C

แสง UV-C ชวยยับยั้งการทํางาน และการแพรกระจายของเชื้อโรคในอากาศ

และพื้นผิวที่มีแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส จุลินทรียทั้งหมดที่ทดสอบจนถึงปจจุบันตอบสนอง

ตอแสง UV-C1

โคมไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคจากฟลิปส UV-C

ดวยประสบการณ 35 ปในดานแสง UV-C เราไดสรางความเชี่ยวชาญดานการใชงานที่

แข็งแกรง สิ่งนี้ทําใหเราพัฒนาโคมไฟและหองฆาเชื้อโรค UV-C แบบใหมเหมาะสําหรับ

ใชในสํานักงาน รานคาปลีก โรงงานตางๆ พื้นที่ตอนรับ โรงเรียน หองนํ้าสาธารณะ

และแมกระทั่งในรูปแบบการขนสงเชนเครื่องบิน รถประจําทาง และรถไฟ

1 Fluence (UV Dose) ที่จําเปนเพื่อใหบรรลุการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โปรโตซัว 

ไวรัสและสาหรายที่ไดรับการแกไขปรับปรุงและขยายโดย Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns 

และ James R.Bolton ดวยผลงานกอนหนานี้ของ Gabriel Chevrefls (2006) และ Eric Caron (2006) 

ดวยการทบทวนโดย Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) และ Karl G.Linden
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ผลการทดสอบของเราแสดงใหเห็นวาเหนือปริมาณรังสี UV-C 

ที่เฉพาะเจาะจง เชื้อไวรัสจะถูกยับยั้งไดอยางสมบูรณ ภายในไมกี่วินาที 

เราไมสามารถตรวจพบไวรัสอีกเลย

2 การเปรียบเทียบแหลงกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตแบบ Pulse และแบบตอเนื่องสําหรับการปนเปอนของพื้นผิว McDonald K.F. , Curry R.D. ,     

 Clevenger T.E. , Unklesbay K. , Eisenstark A. , Golden J. , Morgan R.D. IEEE Trans. Plasma Sci 2000; 28: 1581–1587 

 dol: 10.1109 / 27.901237.
3 รายงานของ EPA เรื่อง “การสรางชุดติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการปองกันสารเคมีและสารชีวภาพในอากาศ” หนา 56.

Dr. Anthony Grifths รองศาสตราจารยดานจุลชีววิทยาที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบอสตัน

สองแสง 

ดวยเทคโนโลยีแสง UV

รังสี UV-C เปนที่รูจักกันดีในการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค

สําหรับอากาศ พื้นผิวและวัตถุ ชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได

เทคโนโลยีแสง UV คืออะไร?

แสงอัลตราไวโอเลต (UV) ไมสามารถมองเห็นดวย

ตาของมนุษยและแบงออกไดเปน UV-A, UV-B 

และ UV-C

UV-C อยูในชวงความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตร 

การยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคจะขยายสูงสุดที่ 

265 นาโนเมตร หลอด UV-C ความดันตํ่าของ Philips 

มีการแผรังสีหลักที่ 254 นาโนเมตร 

โดยที่การทํางานของ DNA เทากับ 85% ของคาสูงสุด 

เปนผลใหหลอดไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคของเรา

มีความสมบูรณอยางมากในการทําลาย DNA และ 

RNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งหมายความวา

ไมสามารถแพรพันธุ และกอใหเกิดโรคไดอีก2

เทคโนโลยีนี้ถูกนํามาใชในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ

การปนเปอนทางจุลชีววิทยาเปนหลัก และถูกนํามาใช

อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมานานกวา 40 ป3
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วางแผนและออกแบบ สรางและติดต้ัง การใชงานระบบ การบำรุงรักษาและปรับแตง

7

ออกแบบโดย 

คํานึงถึงความปลอดภัย UV

การบริการระบบ UV-C

การสัมผัสกับแสง UV-C โดยตรง

จะเปนอันตราย โคมไฟยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรค UV-C จากฟลิปส

ตองขายผานพันธมิตร ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และติดตั้งโดยผูเชี่ยวชาญ

ตามขอกําหนดดานความปลอดภัย

และกฎหมายที่เขมงวดของเราเทานั้น
6

การใชงานที่ถูกตอง

ผลิตภัณฑ UV-C ของเรามาพรอมกับอุปกรณตรวจจับที่ติดตั้งรวมเขากับอุปกรณหรืออาจจะ

ทําการปองกันที่ทํางานตามเวลา (เชนเซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือตัวจับเวลา) 

หรือจะตองติดตั้งรวมกับการปองกันที่เพียงพอเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑ UV-C ของเรา

สามารถทํางานไดตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ โคมไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค 

UV-C ของเรามีอุปกรณตรวจจับรวมอยูในตัวโคมหรือใชตัวจับเวลากําหนดการทํางาน 

เพื่อใชเปนสวนประกอบในระบบยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค ที่มีการปองกันความปลอดภัย

ที่เพียงพอ และไมไดจํากัดเฉพาะที่ระบุไวในคําแนะนําในการติดตั้งและ / หรือคูมือผูใชงาน

ของโคมไฟดังกลาว

ทีมงานของเราจะประเมิน

สถานที่ของคุณเพื่อระบุ

พื้นที่ที่เปนไปไดสําหรับ 

UV-C ปรับแตงโซลูชั่น

โดยใหแสงสวางที่ถูกตอง

ตําแหนงการติดตั้งที่

เหมาะสม ความสูงในการ

ติดตั้ง มุมติดตั้ง และ

ฟงกชันทํางานของระบบ

เพื่อความมั่นใจเรามีการ

จัดการโครงการแบบ 

end-to-end เราจัดหา จัดสง 

ติดตั้ง และปรับแตงระบบ 

UV-C แบบเบ็ดเสร็จ 

คุณจะเพลิดเพลินกับ

ประสบการณที่ราบรื่น

ไรรอยตอ

เราจะตรวจสอบวาระบบ 

UV-C ของคุณทํางาน

อยางถูกตองเปนประจํา 

โดยทําการวัดการฉายรังสี 

ตรวจสอบความผิดพลาด

และดําเนินการตรวจสอบ

เชิงปองกัน

นอกจากนี้เรายังสามารถ

ดําเนินการบํารุงรักษา

และซอมแซม ปรับแตง

ระบบของคุณ ตรวจสอบ

ประสิทธิภาพ และทําการ

เปลี่ยนทดแทนหลอดไฟ UV-C 

ที่หมดอายุการใชงานในทันที

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชระบบ UV-C เริ่มตนดวย

การออกแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสม เราสามารถชวยใหแสง UV-C 

ทํางานไดทั้งสําหรับคุณและธุรกิจของคุณ:

ขอเสนองานบริการสงตรงถึงคุณ
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การยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรค ในอากาศ 

พื้นผิว และวัตถุ

อยางมืออาชีพ 

ทุกที่ที่คุณตองการ
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชนของโคมไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค UV-C จากฟลิปส 

ในแอปพลิเคชันที่คุณเลือกโปรดติดตอตัวแทนของ Signify ในพื้นที่ของคุณ

รานคาปลีก
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคที่ 

รถเข็นตะกราสินคา ชั้นวางและเคานเตอร

รานทำผม
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคในหองรับรอง

ลูกคา พื้น กระจก เกาอี้ พื้นผิวเคานเตอร 

และบริเวณที่บอบบางอื่น ๆ

โรงเรียน
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคที่ผนัง

หองเรียน โตะเรียน และพื้นผิว

สำนักงาน
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคในหองทํางาน 

หองประชุม พื้นที่สวนกลางและทางเดิน

ธนาคาร
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคที่เคานเตอร 

เครื่องกดเงินสด และพื้นผิวตางๆ

โรงแรมท่ีพัก
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคในหองพัก 

พื้นที่ตอนรับ และพื้นที่ออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ

รานขายอาหาร
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคที่พื้นผิว

และอุปกรณ

หองน้ำ
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคที่อางลางหนา

และกระจก

ระบบขนสงมวลชน
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคที่พื้นผิวภาย

ในและภายนอกของรถโดยสาร และพื้นที่

พักรอของผูโดยสาร

พลังการปกปอง

ในการใชงานจริง

โคมไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค UV-C จากฟลิปส 

สามารถใชยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคในอากาศ พื้นผิว และวัตถุตางๆ 

รองรับการใชงานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงพื้นที่ตอนรับ โรงเรียน 

หองนํ้าสาธารณะ สํานักงาน รานคาปลีก และโรงงาน แมในระบบขนสง

เชน เครื่องบิน รถประจําทาง และรถไฟ
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1 Fluence (UV Dose) ที่จําเปนเพื่อใหบรรลุการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โปรโตซัว 

ไวรัสและสาหรายที่ไดรับการแกไขปรับปรุงและขยายโดย Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns 

และ James R. Bolton ดวยผลงานกอนหนานี้ของ Gabriel Chevrefls (2006) และ Eric Caron (2006) 

ดวยการทบทวนโดย Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) และ Karl G.Linden

โคมไฟยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรค UV-C จากฟลิปส

ออกแบบมาเพ่ือประสิทธิภาพ
เชื้อไวรัสและแบคทีเรียทั้งหมดไดถูก

ทดสอบและสามารถถูกยับยั้งการทํางาน

ดวย UV-C ไดอยางมีประสิทธิภาพ1

เช่ือถือไดตลอดอายุการใชงาน
ผลิตจากวัสดุที่คงทนและทนทานตอรังสี 

UV-C โซลูชั่น UV-C ของเราไดรับการ

ออกแบบมาเพื่อยับยั้งการทํางานของ

เชื้อโรคที่เชื่อถือไดตลอดอายุการใชงาน

ที่ยาวนานของหลอดไฟและโคมไฟ 

สิ่งนี้ไดรับการสนับสนุนโดยกระบวนการ

ผลิตและการทดสอบที่เขมงวด

เพื่อรับประกันคุณภาพสูงสุด

คำนึงถึงความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ UV-C ของ Philips 

มาพรอมกับการปองกันและคําแนะนํา

ที่จําเปน มาพรอมกับอุปกรณตรวจจับ

หรือตัวจับเวลาในการปองกัน 

เชนเซ็นเซอรตรวจจับการมีอยู 

หรือการเคลื่อนไหวหรือตัวจับเวลา 

หรืออื่น ๆ จะตองติดตั้งดวยระบบปองกัน

เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางถูกตอง 

นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมการฝกอบรม

และการรับรองที่ครอบคลุมเพื่อชวยให

แนใจวามีการติดตั้งการใชงานและการ

บํารุงรักษาผลิตภัณฑ UV-C ของเรา

อยางถูกตอง

การใชงานท่ีหลากหลาย
โคมไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค

และสวนประกอบ UV-C จากฟลิปส 

เปนโซลูชั่นคุณภาพสูงที่เปนนวัตกรรมใหม

ซึ่งเหมาะสําหรับการใชงานที่หลากหลาย 

รวมถึงการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค

ในอากาศสวนบน และตูที่ใชในการยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรคสําหรับวัตถุ

โดยเฉพาะ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
เพื่อความอุนใจยิ่งขึ้น โซลูชั่น UV-C 

ทั้งหมดของเรายังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เรารับประกันวาระบบจะไมมีการปลอย

กาซโอโซนทั้งในระหวางการใชงาน

หรือหลังการใชงาน

เรามีประสบการณและความเชี่ยวชาญมากกวา 35 ปในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ 

UV-C กลุมผลิตภัณฑโคมไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค UV-C จากฟลิปส 

มาพรอมหลอด UV-C เพื่อสงมอบทุกคํามั่นสัญญาของเทคโนโลยี UV

พลังแหงการปกปอง
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พลังแหงการปกปอง



ติดเพดาน ติดผนัง

แบบพื้นฐาน 

เซ็นเซอรแบบแขนเดี่ยว  แบบแขนคู

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

1312

แบคทีเรียและเชื้อไวรัสถูกสงผานทางอากาศและทางพื้นผิว 

เราขอแนะนําใหพิจารณาการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค (UVGI) 3 ประเภทหลักโดยใชแสง UV-C 

สําหรับ :

ฟลิปสนําเสนอโคมไฟที่มีตัวสะทอนแสง หลอดไฟและไดรเวอรที่เขากันได 

เหมาะสําหรับใชในงานเชิงพาณิชย

1 ที่มา: องคการอนามัยโลก

Dr. Anthony Grifths รองศาสตราจารยดานจุลชีววิทยาที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบอสตัน

แสง UV-C สําหรับ

การใชงานเชิงพาณิชย

ภาพรวมโคมไฟยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค UV-C

ระดับมืออาชีพจากฟลิปส

การใชงานกับอากาศ
ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อราสามารถแพรกระจายทางอากาศ 

แพรกระจายทางการหายใจ การพูดคุย ไอจาม การทําใหเกิดฝุนละออง 

หรือกิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดละอองฝอย การทําความรอน ความเย็น 

และการไหลเวียนของอากาศในพื้นที่ของคุณสามารถกระจาย

แบคทีเรียและไวรัสในอากาศไดมากขึ้น

โคมไฟจากฟลิปส UV-C 
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค
ในอากาศสวนบน

โคมไฟแบบราง UV-C 
จากฟลิปส ยับยั้งการทํางาน
ของเชื้อโรค

ตูยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค

รถเข็นยับยั้งการทํางาน
ของเชื้อโรค

โคมไฟยับยั้งการทํางาน
ของเชื้อโรคแบบแนวยาว
พรอมเซ็นเซอร

ระบบควบคุม Philips 
Dynalite UV-C

การใชงาน

กับอากาศ 

การใชงาน

บนพื้นผิว 

การใชงาน

กับวัตถุ

การใชงานบนพ้ืนผิว
เมื่อมีคนไอจาม หรือหายใจออก พวกเขาจะปลอยละอองฝอยออกมา 

ละอองเหลานี้สวนใหญตกลงบนพื้นผิวและวัตถุใกลเคียงเชนโตะทํางาน 

โตะ หรือโทรศัพท หากพวกเขามีไวรัส พนักงานอาจติดเชื้อไดจากการสัมผัส

พื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปอนและไปสัมผัสดวงตา จมูกหรือปาก

การใชงานกับวัตถุ
เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยูบนพื้นผิวไดนานถึง 5 วัน1 ดังนั้นอุปกรณ

ที่สัมผัสกันเปนประจําหรือใชงานรวมกันระหวางบุคคลอาจมีความเสี่ยงสูง 

การแนะนํากระบวนการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคในสิ่งของที่มีการ

ใชซํ้าหรือการชารจซํ้าในแตละวันชวยใหมั่นใจไดวาเชื้อไวรัส 

และแบคทีเรียจะถูกทําลาย

แบบมีแผน
สะทอนแสง
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ออกแบบมาเพื่อยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรคในอากาศโดยติดตั้งบนผนัง

• ติดตั้งบนผนัง

• มาพรอมหลอดไฟ Philips T5 TUV 25W

ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนเพดาน เพื่อยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรคในอากาศ ใชงานได

หลากหลาย

• ติดตั้งบนเพดาน แบบติดลอย

• มาพรอมหลอดไฟ Philips PL-S TUV 4x9W

เชื้อไวรัสและแบคทีเรียปนเปอนอยูในอากาศที่ติดอยูภายในอาคารและอาจ

กอใหเกิดภัยคุกคามตอสุขภาพอยางแทจริง ระบบ UV-C ของอากาศ

สวนบนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค

ในอากาศสวนบนภายในหอง

ประโยชนท่ีไดรบั:
• เหมาะสําหรับหองเพดานตํ่า รังสี UV-Cจะกระจายที่ระดับอุปกรณหรือสูงกวา
• ลําแสงของรังสี UV-C ถูกควบคุมโดยตัวกระจายแสงเฉพาะ และการออกแบบ
 บานเกล็ด วิธีนี้ชวยใหสามารถยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคในอากาศ
 ที่อยูในชองวางได ในขณะเดียวกันก็มั่นใจไดวากิจกรรมทางธุรกิจในแตละวัน
 จะดําเนินตอไปไดภายใตพื้นที่ที่อุปกรณทํางานอยู
• ชวยในการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคในอากาศปริมาณมากในขณะที่
 กิจกรรมทางธุรกิจดําเนินตอไป
• แผรังสี UV-C ที่สวนบนของหอง ที่ซึ่งไมสามารถเขาถึงผูคนไดโดยตรง
• ยับยั้งการทํางานของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศไดโดยเงียบและสมบูรณ  
 ดวยหลอดไฟ Philips UV-C (253.7 นาโนเมตร)

การยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรคในอากาศ

โคมไฟ UV-C จากฟลิปส สําหรับยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรคในอากาศสวนบน

แบบติดผนัง

โคมไฟ UV-C จากฟลิปส สําหรับยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรคในอากาศสวนบน

แบบติดเพดาน

ฟลิปส UV-C ยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค

ในอากาศสวนบน

• ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใชงานที่ยาวนาน
 ของหลอดไฟและโคมไฟ
• เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม – ไมมีการปลอยกาซโอโซนทั้งในระหวางการใชงาน
 หรือหลังการใชงาน

คุณสมบัติ:
• รังสี UV คลื่นสั้น สูงสุดที่ 253.7 นาโนเมตร (UVC)
• บานเกล็ดและแผนสะทอนแสง จะควบคุมการกระจายของ UV-C ที่ระดับ
 อุปกรณขึ้นไปซึ่งโดยปกติจะไมมีคนอยู
• เปนไปตามมาตรฐาน IEC 62471 สําหรับความปลอดภัยทางแสง

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

29,500.-ราคา

โคมไฟแบบติดตั้งผนัง

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

32,400.-ราคา

โคมไฟแบบติดตั้งเพดาน
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ในอากาศสวนบน

• ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใชงานที่ยาวนาน
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• เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม – ไมมีการปลอยกาซโอโซนทั้งในระหวางการใชงาน
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• รังสี UV คลื่นสั้น สูงสุดที่ 253.7 นาโนเมตร (UVC)
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ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

29,500.-ราคา

โคมไฟแบบติดตั้งผนัง

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

32,400.-ราคา

โคมไฟแบบติดตั้งเพดาน
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1 การทดสอบที่ดําเนินการในหองแล็บของมหาวิทยาลัยบอสตันโดยใชแหลงกําเนิดแสง Signify UV-C พบวาประมาณแสงขนาด 5mJ / cm2 สามารถลดจํานวนของ 

SARS-CoV-2  ซึ่งเปนไวรัสที่กอใหเกิด COVID-19  ไดถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาที จากขอมูลพบวาปริมาณ 22mJ / cm2 จะสงผลใหลดลง 99.9999% ใน 25 วินาที 

ตัวแปรการวิจัยสามารถรองขอได

เมื่อใชแสง UV-C ความปลอดภัยของผูคนถือเปน

สิ่งสําคัญเสมอ นั่นคือเหตุผลที่ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

Philips Dynalite UV-C ไดรับการออกแบบมาเพื่อให

สามารถใชงานและ / หรือควบคุมการทํางานของ

ระบบแสง UV-C ที่ออกแบบและติดตั้งอยางเหมาะสม

ไดอยางปลอดภัยกวาที่ไมมีระบบควบคุมที่เทียบเทา

การติดตั้งโคมไฟบนเพดานแบบคงที่จะใชในชวงเวลาที่ควบคุมไดเพื่อทําให

หองหรือพื้นที่ปดลอมดวยรังสี UV-C โคมไฟฟลิปส UV-C ชวยยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรคในบริเวณที่มีการสัมผัสสูงเชนหองประชุม รานอาหาร 

ซูเปอรมารเก็ต หองนํ้าและอาคารสาธารณะ

ประโยชนท่ีไดรบั:
• ในการทดสอบในหองปฏิบัติการ แหลงกําเนิดแสง UV-C ของ Signify จะยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรคไวรัส SARS-CoV-2 ไดถึง 99% บนพื้นผิวโดยการฉายแสง
เปนเวลา 6 วินาท1ี

• ผานการพิสูจนแลววาสามารถยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคไดตลอดอายุการใชงาน
ที่ยาวนานของหลอดไฟและโคมไฟ

• เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม – ไมมีการปลอยโอโซนทั้งในระหวางการใชงาน
หรือหลังการใชงาน

การยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรคบนพื้นผิว

รางโคมไฟพื้นฐาน

รางโคมไฟพรอมแผนสะทอนแสง

ระบบควบคุม Philips Dynalite

ระบบควบคุมการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคของ Philips 

Dynalite UV-C ทั้งการปองกันเชิงกลและเครือขายการปกปอง

จะชวยปองกันการสัมผัสกับรังสียูวีที่เปนอันตราย ในขณะเดียวกัน

ก็ใชปริมาณ UV-C ที่เหมาะสม

ระบบควบคุมประกอบดวยกลไกดานความปลอดภัยเชน 

การเปดใชงานที่ไดรับอนุญาต รอบการทํางานของ UV-C 

คําเตือนเกี่ยวกับการเริ่มทํางานของระบบ เซ็นเซอรตรวจจับ

การเคลื่อนไหว และสวิตชหยุดฉุกเฉินเพื่อปดการใชงานในกรณี

ที่อาจเกิดอันตราย

ความปลอดภัยตองมากอน - ทําไมตองควบคุม

โคมไฟแบบราง UV-C จากฟลิปส 

ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค

คุณสมบัติ:
• รุนของโคมไฟมีใหเลือกทั้งแบบ รุน 1 หลอดหรือ 2 หลอด
• มีจําหนาย: รางโคมไฟพื้นฐานหรือมีแผนสะทอนแสง
• มาพรอมหลอดไฟ Philips T8 TUV 36W.
• รังสี UV คลื่นสั้น สูงสุดที่ 253.7 นาโนเมตร (UVC)
• ตัวสะทอนแสงทําจากอะลูมิเนียมที่ผานการขัดเงาสูงเพื่อการสะทอนกลับ

และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

3,600.-  (1x36) ราคา

4,000.- (2x36) ราคา

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

5,700.-  (1x36) ราคา

6,000.- (2x36) ราคา
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1 การทดสอบที่ดําเนินการในหองแล็บของมหาวิทยาลัยบอสตันโดยใชแหลงกําเนิดแสง Signify UV-C พบวาประมาณแสงขนาด 5mJ / cm2 สามารถลดจํานวนของ 

SARS-CoV-2  ซึ่งเปนไวรัสที่กอใหเกิด COVID-19  ไดถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาที จากขอมูลพบวาปริมาณ 22mJ / cm2 จะสงผลใหลดลง 99.9999% ใน 25 วินาที 

ตัวแปรการวิจัยสามารถรองขอได

ประโยชนท่ีไดรบั:
• รังสี UV-C ของรถเข็นยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค จะทํางานตามชวงเวลา

ที่กําหนด และยังสามารถเลือกกําหนดการทํางานของเครื่องอีกมากมาย
ทั้งทิศทางหลอดไฟและระยะเวลาในการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค

• เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมีการปลอยโอโซน ไมมีสารตกคาง
หลังหรือระหวางการใชงาน

• มาพรอมคูมือการใชงาน ที่ระบุคําเตือนและวิธีการปองกันเพิ่มเติม
เพื่อปกปองผูใชงาน ซึ่งควรระวังไมสัมผัสกับรังสี UV-C โดยตรง

คุณสมบัติ:
• การควบคุมการปองกันรวมถึงการตั้งเวลาเพื่อวางแผนการยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรค สําหรับชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนาการควบคุมจากระยะไกล
และเสียงเตือน

• หลอด UV-C จากฟลิปส
- รถเข็นแขนเดี่ยว: หลอด TUV 30W จํานวน 2 ชิ้น
- รถเข็นแขนคู: หลอด TUV 30W จํานวน 4 ชิ้น

• ตัวเรือน PC และสแตนเลส ทนตอ UV
• เสียงเตือนและไฟสถานะ LED: เพื่อชวยในการแสดงสถานะการทํางาน
• สามารถล็อคกุญแจได (เฉพาะรุนแขนเดี่ยว) เพื่อการปองกันไมใหบุคคล

ที่ไมไดรับอนุญาตเขาใชงานรถเข็น

การยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรคบนพื้นผิว

ฟลิปส UV-C รถเข็นยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค

รถเข็น UV-C ออกแบบมาเพื่อยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคบนพื้นผิวอยางมืออาชีพ 

รองรับพื้นที่วงกลมขนาด 30 ตร.ม. หรือ 48 ตร.ม. รถเข็นแบบแขนเดี่ยว สามารถ 
ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคได 3-log ภายใน 30 นาที และดวยรุนแขนคู จะทําเสร็จ 
ภายใน 15 นาที ยิ่งระยะเวลาการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคนานขึ้น ก็จะไดพื้นที่

ที่กวางขึ้น รถเข็นยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค UV-C ทั้งแขนเดี่ยว และแขนคูมาโดยไมม ี
เซ็นเซอร รถเข็นเหมาะสําหรับสํานักงาน ธนาคาร โรงเรียน รานคาปลีก รานเสริมสวย 
และพื้นที่ตอนรับเชนหองพักในโรงแรมและรานอาหาร สามารถนําขึ้นไปใชรถบัส หรือรถไฟ 
เมื่อผูโดยสายลงหมดแลวไดเปนอยางดี ดวยลอที่หมุนได 360° รถเข็น UV-C เปนวิธ ี
แกปญหาที่ยืดหยุน สามารถเปลี่ยนและจัดตําแหนงใหมในหอง/พื้นที่วางสวนกลางได

อยางรวดเร็วและงายดาย

โคมไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคแบบแนวยาวพรอมเซ็นเซอรของฟลิปส UV-C 

ออกแบบมาสําหรับการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคบนพื้นผิวและสามารถใชงานได

หลากหลาย ใหการฉายรังสี UV-C แบบสากลพรอมการกระจายแบบตอเนื่อง

เปนเนื้อเดียวกัน ความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคขึ้นอยูกับ

กําลังวัตตที่ใช และเวลาสัมผัสเฉพาะสําหรับระยะทางที่กําหนดจากพื้นผิวนั้น 

ประสิทธิภาพการทํางานไดรับการปรับปรุงดวยแผนสะทอนแสงที่ยอดเยี่ยม

และตัวเครื่องเปนอะลูมิเนียมที่มีความทนทานสูง ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น

และนําแสง UV-C ไปยังพื้นผิวที่ตองการในระยะทําการของเซ็นเซอร

ประโยชนท่ีไดรบั:
•ใชไดกับระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยโดยใชเซ็นเซอรตรวจสอบ 

ทําใหปลอดภัยในการใชงาน
•ในการทดสอบในหองปฏิบัติการแหลงกําเนิดแสง UV-C ของ Signify 

สามารถลดจํานวนของไวรัส SARS-CoV-2 บนพื้นผิวไดถึง 99% ในเวลา
เพียง 6 วินาท1ี

• ผานการพิสูจนแลววาสามารถยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคไดตลอดอายุ
การใชงานที่ยาวนานของหลอดไฟและโคมไฟ

• เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม - ไมมีการปลอยกาซโอโซนทั้งระหวางการใชงาน
หรือหลังการใชงาน

การยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรคบนพื้นผิว

ฟลิปส UV-C โคมไฟยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค

แบบแนวยาวพรอมเซ็นเซอร

1918

คณุสมบตั:ิ
• เลนสกระจกที่ออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อตัดการฉายรังสี UV-C ที่เกิน

ระยะเซ็นเซอรเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไมไดตั้งใจนอกพื้นที่ครอบคลุม
• มาพรอมหลอดไฟฟลิปส T8 TUV 36W
• รังสี UV คลื่นสั้นสูงสุดที่ 253.7 นาโนเมตร (UVC)
• ตัวเลือกการติดตั้งหลายแบบ
• เลนสกระจกที่ออกแบบมาเปนพิเศษชวยเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยถึง 90%  

โดยการควบคุมการกระจายของรังสี (เทียบกับโคมไฟราง UVC พรอม Al Cover)
• Dip Switch มีอยูในเซ็นเซอรสําหรับการตั้งคาเวลาตามแอปพลิเคชัน

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

12,700.-ราคา

แบบแขนเดี่ยว

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

26,100.-ราคา

แบบแขนคู
ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

8,600.-ราคา

เซ็นเซอร



1 การทดสอบที่ดําเนินการในหองแล็บของมหาวิทยาลัยบอสตันโดยใชแหลงกําเนิดแสง Signify UV-C พบวาประมาณแสงขนาด 5mJ / cm2 สามารถลดจํานวนของ 

 SARS-CoV-2  ซึ่งเปนไวรัสที่กอใหเกิด COVID-19  ไดถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาที จากขอมูลพบวาปริมาณ 22mJ / cm2 จะสงผลใหลดลง 99.9999% ใน 25 วินาที 

 ตัวแปรการวิจัยสามารถรองขอได

รถเข็น UV-C ออกแบบมาเพื่อยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคบนพื้นผิวอยางมืออาชีพ 

รองรับพื้นที่วงกลมขนาด 30 ตร.ม. หรือ 48 ตร.ม. รถเข็นแบบแขนเดี่ยว สามารถ

ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคได 3-log ภายใน 30 นาที และดวยรุนแขนคู จะทําเสร็จ

ภายใน 15 นาที ยิ่งระยะเวลาการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคนานขึ้น ก็จะไดพื้นที่

ที่กวางขึ้น รถเข็นยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค UV-C ทั้งแขนเดี่ยว และแขนคูมาโดยไมมี

เซ็นเซอร รถเข็นเหมาะสําหรับสํานักงาน ธนาคาร โรงเรียน รานคาปลีก รานเสริมสวย

และพื้นที่ตอนรับเชนหองพักในโรงแรมและรานอาหาร สามารถนําขึ้นไปใชรถบัส หรือรถไฟ

เมื่อผูโดยสายลงหมดแลวไดเปนอยางดี ดวยลอที่หมุนได 360° รถเข็น UV-C เปนวิธี

แกปญหาที่ยืดหยุน สามารถเปลี่ยนและจัดตําแหนงใหมในหอง/พื้นที่วางสวนกลางได

อยางรวดเร็วและงายดาย

ประโยชนท่ีไดรบั:
• รังสี UV-C ของรถเข็นยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค จะทํางานตามชวงเวลา
 ที่กําหนด และยังสามารถเลือกกําหนดการทํางานของเครื่องอีกมากมาย
 ทั้งทิศทางหลอดไฟและระยะเวลาในการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค
• เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมีการปลอยโอโซน ไมมีสารตกคาง
 หลังหรือระหวางการใชงาน
• มาพรอมคูมือการใชงาน ที่ระบุคําเตือนและวิธีการปองกันเพิ่มเติม
 เพื่อปกปองผูใชงาน ซึ่งควรระวังไมสัมผัสกับรังสี UV-C โดยตรง

คุณสมบัติ:
• การควบคุมการปองกันรวมถึงการตั้งเวลาเพื่อวางแผนการยับยั้งการทํางาน
 ของเชื้อโรค สําหรับชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนาการควบคุมจากระยะไกล   
 และเสียงเตือน
• หลอด UV-C จากฟลิปส
 - รถเข็นแขนเดี่ยว: หลอด TUV 30W จํานวน 2 ชิ้น
 - รถเข็นแขนคู: หลอด TUV 30W จํานวน 4 ชิ้น
• ตัวเรือน PC และสแตนเลส ทนตอ UV
• เสียงเตือนและไฟสถานะ LED: เพื่อชวยในการแสดงสถานะการทํางาน
• สามารถล็อคกุญแจได (เฉพาะรุนแขนเดี่ยว) เพื่อการปองกันไมใหบุคคล
 ที่ไมไดรับอนุญาตเขาใชงานรถเข็น

การยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรคบนพื้นผิว

ฟลิปส UV-C รถเข็นยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค

โคมไฟยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคแบบแนวยาวพรอมเซ็นเซอรของฟลิปส UV-C 

ออกแบบมาสําหรับการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคบนพื้นผิวและสามารถใชงานได

หลากหลาย ใหการฉายรังสี UV-C แบบสากลพรอมการกระจายแบบตอเนื่อง

เปนเนื้อเดียวกัน ความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคขึ้นอยูกับ

กําลังวัตตที่ใช และเวลาสัมผัสเฉพาะสําหรับระยะทางที่กําหนดจากพื้นผิวนั้น 

ประสิทธิภาพการทํางานไดรับการปรับปรุงดวยแผนสะทอนแสงที่ยอดเยี่ยม

และตัวเครื่องเปนอะลูมิเนียมที่มีความทนทานสูง ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น

และนําแสง UV-C ไปยังพื้นผิวที่ตองการในระยะทําการของเซ็นเซอร

ประโยชนท่ีไดรบั:
•ใชไดกับระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยโดยใชเซ็นเซอรตรวจสอบ 
 ทําใหปลอดภัยในการใชงาน
•ในการทดสอบในหองปฏิบัติการแหลงกําเนิดแสง UV-C ของ Signify 
 สามารถลดจํานวนของไวรัส SARS-CoV-2 บนพื้นผิวไดถึง 99% ในเวลา
 เพียง 6 วินาท1ี

• ผานการพิสูจนแลววาสามารถยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคไดตลอดอายุ
 การใชงานที่ยาวนานของหลอดไฟและโคมไฟ
• เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม - ไมมีการปลอยกาซโอโซนทั้งระหวางการใชงาน
 หรือหลังการใชงาน

การยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรคบนพื้นผิว

ฟลิปส UV-C โคมไฟยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค

แบบแนวยาวพรอมเซ็นเซอร

1918

คุณสมบตั:ิ
• เลนสกระจกที่ออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อตัดการฉายรังสี UV-C ที่เกิน
 ระยะเซ็นเซอรเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไมไดตั้งใจนอกพื้นที่ครอบคลุม
• มาพรอมหลอดไฟฟลิปส T8 TUV 36W
• รังสี UV คลื่นสั้นสูงสุดที่ 253.7 นาโนเมตร (UVC)
• ตัวเลือกการติดตั้งหลายแบบ
• เลนสกระจกที่ออกแบบมาเปนพิเศษชวยเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยถึง 90%  
 โดยการควบคุมการกระจายของรังสี (เทียบกับโคมไฟราง UVC พรอม Al Cover)
• Dip Switch มีอยูในเซ็นเซอรสําหรับการตั้งคาเวลาตามแอปพลิเคชัน

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

12,700.-ราคา

แบบแขนเดี่ยว

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

26,100.-ราคา

แบบแขนคู
ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

8,600.-ราคา

เซ็นเซอร



20 21

ตูยับยั้ง

การทํางาน

ของเชื้อโรค

1 การทดสอบที่ดําเนินการในหองแล็บของมหาวิทยาลัยบอสตัน

โดยใชแหลงกําเนิดแสง Signify UV-C พบวาประมาณแสง

ขนาด 5mJ / cm2 สามารถลดจํานวนของ SARS-CoV-2  ซึ่งเปนไวรัส

ที่กอใหเกิด COVID-19  ไดถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาที จากขอมูล

พบวาปริมาณ 22mJ / cm2 จะสงผลใหลดลง 99.9999% ใน 25 วินาที 

ตัวแปรการวิจัยสามารถรองขอได

ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคดวย UV-C เพื่อการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค

ที่รวดเร็วและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พื้นที่การใชงานเปนแอพพลิเคชั่นในรม

ระดับมืออาชีพ สําหรับการยับยั้งการทํางานของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส

ประโยชนท่ีไดรบั:
• ในการทดสอบในหองปฏิบัติการแหลงกําเนิดแสง UV-C

ของ Signify สามารถลดจํานวนของไวรัส SARS-CoV-2
บนพื้นผิวไดถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาท1ี

คุณสมบติั:
• ตูทําจากสแตนเลสสตีลสําหรับงานหนัก
• ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อตูถูกเปดออก เพื่อใหแนใจวาผูใช 

จะไมไดรับรังสี UV-C โดยตรง
• ตัวจับเวลาขั้นตอนที่กําหนดไวลวงหนาสําหรับการยับยั้ง 

การทํางานของเชื้อโรค ใชงานงายเพียงสัมผัสเดียว
• มีใหเลือก 3 ขนาด:

- ขนาดมินิ: สงู 400 มม., 48 ลติร
- ขนาดเล็ก: สูง 610 มม., 77 ลิตร
- ขนาดกลาง: สูง 660 มม., 110 ลิตร

การยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรคบนวัตถุ

ฟลิปส UV-C ตูยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

47,500.-ราคา

ขนาดกลาง

31,700.-ราคา

ขนาดเล็ก

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ราคา -1 6,500.-
ขนาดmini



20 21

ตูยับยั้ง

การทํางาน

ของเชื้อโรค

1 การทดสอบที่ดําเนินการในหองแล็บของมหาวิทยาลัยบอสตัน

โดยใชแหลงกําเนิดแสง Signify UV-C พบวาประมาณแสง

ขนาด 5mJ / cm2 สามารถลดจํานวนของ SARS-CoV-2  ซึ่งเปนไวรัส

ที่กอใหเกิด COVID-19  ไดถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาที จากขอมูล

พบวาปริมาณ 22mJ / cm2 จะสงผลใหลดลง 99.9999% ใน 25 วินาที 

ตัวแปรการวิจัยสามารถรองขอได

2 จะยืนยันอีกครั้ง

ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคดวย UV-C เพื่อการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค

ที่รวดเร็วและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พื้นที่การใชงานเปนแอพพลิเคชั่นในรม

ระดับมืออาชีพ สําหรับการยับยั้งการทํางานของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส

ประโยชนท่ีไดรบั:
• ในการทดสอบในหองปฏิบัติการแหลงกําเนิดแสง UV-C 

ของ Signify สามารถลดจํานวนของไวรัส SARS-CoV-2 
บนพื้นผิวไดถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาท1ี

คุณสมบติั:
• ตูทําจากสแตนเลสสตีลสําหรับงานหนัก
• ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อตูถูกเปดออก เพื่อใหแนใจวาผูใช

จะไมไดรับรังสี UV-C โดยตรง
• ตัวจับเวลาขั้นตอนที่กําหนดไวลวงหนาสําหรับการยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค ใชงานงายเพียงสัมผัสเดียว
• มีใหเลือก 3 ขนาด:

- ขนาดเล็ก: สูง 510 มม., 77 ลิตร
- ขนาดกลาง: สูง 660 มม., 110 ลิตร
- ขนาดใหญ: สูง 1,700 มม., 323 ลิตร2

การยับยั้งการทํางาน

ของเชื้อโรคบนวัตถุ

ฟลิปส UV-C ตูยับยั้ง

การทํางานของเชื้อโรค

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

86,400.-ราคา

ขนาดใหญ

47,500.-ราคา

ขนาดกลาง

31,700.-ราคา

ขนาดเล็ก



บันทึก

22 23

Philips UV-C
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UV-C disinfection luminaires

ยับย้ังการทำงานของเช้ือโรค

ดวยพลังแหงแสง 

ดวยแสง UV-C ท่ีไดรับการพิสูจนถึงประสิทธิภาพในการยับย้ัง

การทำงานของเช้ือโรคในอากาศ พ้ืนผิวและวัตถุ 

www.philips.com/uv-c

บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย) จํากัด 

1768 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

โทร. 0-2089-0050

ศูนยขอมูลผูบริโภคฟลิปส โทร. 0-2089-0066




