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UV CARE UVG-1 

1.ก ำลงัไฟฟำ้ของหลอดไฟ 

- ขนำด 30 วตัต ์ 
- จ ำนวน 4 หลอด 

 

1.ก ำลงัไฟฟำ้ของหลอดไฟ 

- ขนำด 75 วตัต ์

- จ ำนวน 6 หลอด 

2. ควำมเขม้ของแสง  
- 425 ไมโครวตัต/์ตร.ซม 

*UV CARE 5เคร่ือง เท่ากับ UVG-1  1 เคร่ือง 

2. ควำมเขม้ของแสง  
- 2220 ไมโครวตัต/์ตร.ซม 

3. ระบบอจัฉรยิะ 

- (ไม่มี) ระบบ Room Scan และโปรแกรม ค ำนวนขนำด
หอ้งและ ระยะเวลำในกำรฉำยแสง  
** ผูท้ี่จะใชง้ำน ตอ้งเป็น บคุคลำกรที่ทรำบถึง ระยะเวลำที่
เหมำะสมในกำรเปิดฉำยแสงในแตล่ะครัง้ หำกใชใ้น
ระยะเวลำที่ นำนเกินควร จะท ำใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่
วตัถทุี่ไดร้บัแสง 
 
 
 
 
 
 

 

3. ระบบอจัฉรยิะ 

- (มี) ระบบ Room Scan และโปรแกรม  ค ำนวนขนำด
หอ้งและ ระยะเวลำในกำรฉำยแสง 
**ระบบ intelligent Room scan ท ำใหง้ำ่ยตอ่กำรใช้
งำนโปรแกรมจะค ำนวนระยะเวลำที่ใช ้ไมใ่หเ้กิดผล
เสยีหำยตอ่วตัถ ุและ ฆำ่เชือ้โรคใหต้ำยได ้ถงึ 99.99%  

 
 
 
 
 
 
 
 



UV CARE UVG-1 

4. (ไม่มี) ระบบ ควบคมุอำกำศขนำดท ำกำรฉำยแสง 4. (มี) ระบบ High Air Pollution Detector™ (HAPD) 
 - เพิ่มประสทิธิภำพขณะฆำ่เชือ้ดว้ยกำรกรองฝุ่ น ไดเ้ลก็
ถึง 0.3 ไมครอน ซึง่จะท ำใหก้ำรฉำยแสงมีประสทิธิภำพ
สงูสดุ เพรำะเชือ้โรคไมส่ำมำรถไปหลบเงำจำกฝุ่ น 
pm2.5 ที่อำจจะบงัแสง uvc ได ้

5.ระบบ Motion Sensor มีเฉพำะ ดำ้นหนำ้เครือ่ง หำก
มีวตัถเุครือ่งผำ่นดำ้นหลงัเครือ่ง ระบบอำจจะไมต่ดัและ
เป็นอตัรำยได ้
 

5.ระบบ Motion Sensor รศัมี 360◦ สำมำรถจบักำร
เครือ่งที่ของวตัถรุอบตวัเครือ่ง เพือ่ควำมปลอดภยัสงูสดุ
แก่ผูใ้ชง้ำน 

6. ผูใ้ชง้ำนตอ้งเป็นผู ้ยกหลอดไฟ ขึน้เอง และเลอืกเปิด 
หลอดไฟเอง ซึง่ยำกตอ่กำรทรำบไดถ้ึง ระยะที่แสงจะ
ครอบคลมุ พืน้ท่ี ท ำใหจ้ดุบอดของแสง (Dead Area) ได้
ง่ำย และไมท่ ำใหเ้กิดประสทิธิภำพสงูสดุในกำรฆำ่เชือ้โรค  

6. กำรออกแบบค ำนวนใหก้ำรตกกระทบของแสงที่เกิด
จำกเครือ่ง UVG-1 ไมใ่หเ้กิดจดุบอดของแสง (Dead 

Area) จงึมั่นใจไดว้ำ่ บรเิวณ 360◦ ในระยะทำง 5 เมตร 
จะไมเ่กิด จดุบอดของแสงที่ออกจำกตวัเครือ่ง ท ำใหเ้กิด
ประสทิธิภำพกำรท ำงำนสงูสดุ 

 
 
 

                                              

ภำพแสดง : จดุตวัของ
เสน้ แสดงถึง ระยะที่
แสดง ออกจำกตวัเครือ่ง
โดยไมม่ีจดุบอดของแสง 
(Dead Area)               

 
 

 
UV CARE UVG-1 

 

8.(ไม่มี)กำรควบคมุกำรเปิด-ปิด เครือ่งในระยะไกล หำก
เกิดควำมผิดพลำดอำจเป็นอตัรำย ตอ่ผูใ้ชง้ำนได ้ 
 
 
 
 

 

8.(มี) ระบบกำรควบคมุระยะไกล ดว้ย Pad Control 

สำมำรถ ควบคมุไดใ้นระยะไกลถงึ 30 เมตรจำก
ตวัเครือ่ง ระบบจะแจง้เตือนเมื่อท ำงำนเสรจ็ เพื่อควำม
สะดวกและปลอดภยัส ำหรบัผูใ้ชง้ำน 

 
 
 
 
 
 

 



UV CARE UVG-1 

 

9. (ไมม่ี) แถบวดัแสง UVC เพื่อท ำใหท้รำบวำ่ บรเิวณนัน้
ไดร้บักำรฆำ่เชือ้จำกแสงUVCแลว้ 

 

9. (มี) แถบวดัแสง UVC ท ำกำรวดัคำ่และแสดงผล 
บรเิวณที่ไดร้บัแสง UVC เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจใหแ้ก่
ผูใ้ชง้ำน  
 
 
 
 
 
 

 
10. (ไมม่)ี แบตเตอรีส่  ำรองไฟ ไมส่ำมำรถใชง้ำนบรเิวณที่
ไมม่ีปลัก๊ไปได ้หำกเกิดแรงดนัไฟฟำ้เปลีย่น อำจท ำให้
อปุกรณเ์สยีหำยได ้ 
 

10. (ม)ีแบตเตอรีส่  ำรองไฟ 2 ชั่วโมง โดยไมต่อ้งเสยีบ
ปลัก๊ และท ำใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่อปุกรณ ์
แรงดนัไฟฟำ้เปลีย่น 

สรุป การท างานของเคร่ือง UV CARE 

**ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งมีควำมเช่ียวชำญ และทรำบถึง
กระบวนกำรและวิธีกำรเปิดใชแ้สง UVC เป็นอยำ่งดี ไม่
แนะน ำใหผู้ใ้ขง้ำนทั่วไป ท ำงำนเปิดเครือ่งฉำยแสงเอง 
อำจท ำใหเ้กิดอตัรำย ตอ่ มนษุยว์ตัถไุด ้ไมเ่หมำะกำรใช้
งำนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป การท างานของเคร่ือง UVG-1 

**ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งมีควำมเช่ียวชำญ และทรำบถึง
กระบวนกำรและวิธีกำรเปิดใชแ้สง UVC เป็นอยำ่งดี ไม่
แนะน ำใหผู้ใ้ขง้ำนทั่วไป ท ำงำนเปิดเครือ่งฉำยแสงเอง 
อำจท ำใหเ้กิดอตัรำย ตอ่ มนษุยว์ตัถไุด ้ไมเ่หมำะกำรใช้
งำนทั่วไป 
 

 


