
ดูแลและปกปอง
ลูกคา I แขกผูมาเยือน I พนักงาน

เคร่ืองฟอกอากาศและกำจัดไวรัส 99.9999% 
แบบ Single Air Pass*

*เม่ือทำการทดสอบกับเช้ือไวรัสโคโรนา ดีเอฟ 2 (ตัวแทนเช้ือไวรัสโคโรนาในการทดลอง) เช้ือไวรัสอะดีโน เช้ือไขหวัดใหญ
และเช้ือโปลิโอ พบวาสามารถกำจัดไวรัสได 99.9999% แบบ Single Air Pass (เฉพาะรุน VK401 และ VK102 เทาน้ัน)

Protecting People. Enhancing Lives.



Protecting People. Enhancing Lives.
“อากาศสะอาด”
มีความสำคัญอยางไร
ขณะท่ีทุกคนยังตอง รักษาการด ไมใหตก ตองสวมใสหนากากอนามัย 
ตองลางมือเปนประจำ ตองเวนระยะหางทางสังคม พกพาสเปรยแอลกอฮอลไปใน
ทุกท่ีเพ่ือฆาเช้ือ อีกปจจัยสำคัญท่ีไมอาจมองขาม น่ันคือ คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีปด
เม่ือเราตองอยูรวมกัน

พ้ืนท่ีสาธารณะในรมโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปด เชน อาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯ
เปนแหลงแพรกระจายเช้ือโรคและไวรัส เพราะการอยูรวมกันจะทำใหเช้ือโรค สารกอภูมิแพถูกปลอย
ออกมาระหวางการพูดคุย ไอ จาม และหายใจออกเปนประจำ

หากปราศจากควบคุมคุณภาพอากาศท่ีดี ละอองฝอยเหลาน้ีจะตกคางอยูในอากาศหลายช่ัวโมง 
แมวาผูคนจะออกจากหองไปแลวก็ตาม

เพ่ือปกปองและดูแลคุณภาพชีวิตของทุกคนใหไดสูดอากาศสะอาด จึงควรจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร 
เพ่ือใหม่ันใจวาอากาศท่ีปราศจากเช้ือโรคและส่ิงปนเปอน จะถูกกำจัดและแทนท่ีดวยอากาศท่ีบริสุทธ์ิปลอยกลับ
สูการไหลเวียนอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด

นำอากาศบริสุทธิ์คืนกลับเขาสูธุรกิจของคุณดวย VIRUSKILLER™
มาพรอมเทคโนโลยีที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาในอากาศ
แบบ Single Air Pass (เฉพาะรุน VK401 และ VK102 เทานั้น)

ในอากาศมีส่ิงปนเปอนอยูเต็มไปหมด
แลวจะตองใชเคร่ืองฟอกอากาศก่ีเคร่ือง เพ่ือจัดการใหคุณภาพอากาศกลับมาอยูในระดับท่ีปลอดภัย

คุณคิดถึงการสูดอากาศท่ีสะอาดเหมือนแตกอนหรือไม ?
คงไมมีอะไรสำคัญไปกวาการไดกลับมาหายใจอยางปลอดภัย

ไวรัส
1,000,000

ตัว

เคร่ืองฟอกอากาศท่ัวไป
กรองได

99.95%

VIRUSKILLER™

99.9999% 

ไวรัสเหลืออยู
500
ตัว

ไวรัสเหลืออยู
1

ตัว
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*เม่ือทำการทดสอบกับเช้ือไวรัสโคโรนา ดีเอฟ 2 (ตัวแทนเช้ือไวรัสโคโรนาในการทดลอง) เช้ือไวรัสอะดีโน เช้ือไขหวัดใหญ
และเช้ือโปลิโอ พบวาสามารถกำจัดไวรัสได 99.9999% แบบ Single Air Pass (เฉพาะรุน VK401 และ VK102 เทาน้ัน)

VIRUSKILLER™ อากาศสะอาดเพ่ือทุกชีวิต
จัดการและควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารเพ่ือปกปองทุกคนดวยเคร่ืองฟอกอากาศและกำจัดไวรัส VIRUSKILLER™
ท่ีผสมผสานเทคโนโลยีแผนกรองเหนือช้ันระดับท่ีใชในทางการแพทยและลิขสิทธ์ิเฉพาะ UVC Reactor Chamber เพ่ือกำจัดไวรัสในอากาศ 
ส่ิงปนเปอนตางๆ และสงมอบอากาศท่ีบริสุทธ์ิ สามารถต้ังคาการทำงานไดหลากหลายโปรแกรมใหเหมาะกับสภาพแวดลอม

ไวรัส* แบคทีเรีย* เกสรดอกไม ฟอมัลดีไฮดรา

ไนโตรเจน
ออกไซด

ไอระเหย
อันตราย

สารอินทรีย
ระเหยงาย

VOCs

สารกอภูมิแพควันทอ
ไอเสีย

สปอร

อนุภาค
ขนาดเล็ก

เคร่ืองฟอกอากาศและกำจัดไวรัส VIRUSKILLER™  ไดรับการทดสอบ
วาสามารถกำจัดส่ิงปนเปอนในอากาศไดหลายชนิด ไดแก 

เทคโนโลยีหน่ึงเดียว
ท่ีกำจัดไวรัสโคโรนา
ในอากาศ*

VIRUSKILLER™
เทคโนโลยีกำจัดไวรัส
ท่ีไดรับการรับรอง

ออกแบบมาพิเศษ
เพ่ือควบคุม
คุณภาพอากาศ
ในอาคาร

หายใจสะดวกข้ึน
ลดฝุนในอากาศ

กำจัด
ไวรัสโคโรนา
ในอากาศ*

เทคโนโลยี UVC 
Reactor Chamber

ระบบผานอากาศ
เพียงคร้ังเดียว
(Single Air Pass)

ระบบแผนกรอง 
3 ช้ัน

มี 3 รุน
ตามการใชงาน

ปราศจาก
โอโซน

เทคโนโลยี VIRUSKILLER™ 
ท่ีไดรับการรับรอง
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รุนของผลิตภัณฑ

*เม่ือทำการทดสอบกับเช้ือไวรัสโคโรนา ดีเอฟ 2 (ตัวแทนเช้ือไวรัสโคโรนาในการทดลอง) เช้ือไวรัสอะดีโน เช้ือไขหวัดใหญ
และเช้ือโปลิโอ พบวาสามารถกำจัดไวรัสได 99.9999% แบบ Single Air Pass (เฉพาะรุน VK401 และ VK102 เทาน้ัน)

02 290 8500

Hextio
เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเฮ็กซ์ทิโอ 
ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ที่งานที่ต้องการปกป้องรายบุคคลในพื้นที่ขนาดเล็ก

ครอบคลุมพื้นที่ 
20 ตารางเมตร

แผนกรอง
-Carbon
-HEPA

จำนวน titanium dioxide
และ UV chamber
10

จำนวนหลอดไฟ UV
1

จุดติดตั้งที่แนะนำ:
วางตั้งโต๊ะ
วางข้างๆ หรือใกล้กับเตียงผู้ป่วย ห้องตรวจ
วางบนเคาน์เตอร์แผนกต้อนรับ

VK 401
เครื่องฟอกอากาศและกำจัดไวรัส รุ่นวีเค 401 เหมาะสำหรับติดตั้งบนผนังหรือพื้นที่ขนาดกลาง

ครอบคลุมพื้นที่ 
60 ตารางเมตร

แผนกรอง
-Pre-filter 
-Carbon
-HEPA

จำนวน titanium dioxide
และ UV chamber
40

จำนวนหลอดไฟ UV
8

จุดติดตั้งที่แนะนำ:
สำนักงานพื้นที่ขนาดกลาง
ห้องผ่าตัดเล็ก และพื้นที่ที่
ต้องการวบคุมคุณภาพอากาศ
ห้องปฏิบัติการ

ห้องน้ำ
พื้นที่ที่สำหรับรอ
ห้องเรียน

VK 102
เครื่องฟอกอากาศและกำจัดไวรัส รุ่นวีเค 102 เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการควบคุม
ให้อากาศสะอาดและปราศจากเชื้อโรค

ครอบคลุมพื้นที่ 
165 ตารางเมตร

จำนวน titanium dioxide
และ UV chamber
140

จำนวนหลอดไฟ UV
16

จุดติดตั้งที่แนะนำ:
วอร์ดในโรงพยาบาล
ห้องเรียน ชั้นเรียน
ห้างสรรพสินค้า

ห้องคนไข้วิกฤต
สถานที่กักกันตัว

แผนกรอง
-Pre-filter 
-Carbon
-HEPA

ขนาด: 124 x 104 x 330 มม.

ขนาด: 1570 x 320 x 320 มม.

ขนาด: 365 x 166 x 581 มม.
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VIRUSKILLER™ เทคโนโลยีเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ระบบแผนกรอง 3 ชั้นและ UVC Reactor Chamber

ใหมั่นใจในทุกครั้งที่หายใจอยูเสมอ

ระบบแผนกรอง 3 ชั้น

1. แผนกรองชั้นแรก (Pre-filter)
ดักจับอนุภาคขนาดใหญและอนุภาคที่ทำใหระคายเคืองตางๆ

PCO ทำงานอยางไร
ใชแสงอัลตราไวโอเลต (รังสี UV-C) ที่ความยาวคลื่นสั้น
ควบคูกับแผนไทเทเนี่ยมไดออกไซด (TiO₂)

เกิดอนุมูลอิสระของไฮดรอกซิล (-OH)

ระบบ Single Air Pass
VIRUSKILLER™ สามารถปรับการทำงานเพื่อควบคุมปริมาณอากาศที่ดูดเขาเครื่อง 
และปลอยอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์กลับสูการไหลเวียนภายในหองโดยปราศจากเชื้อโรค
เมื่ออากาศผานเขาเครื่องเพียงครั้งเดียว

**งานวิจัยที่จัดทำโดย Opinium LLP เพื่อ Rentokil Initial ดำเนินการเมื่อ
 20-22 พ.ย. 2563 โดยการสุมตัวอยางผูใหญ 2,000 คนในสหราชอาณาจักร

2. แผนกรอง Carbon filter
ทำใหแกสพิษและสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) มีสภาพเปนกลาง

3. แผนกรอง HEPA
ดักจับอนุภาคในอากาศที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน

UVC Reactor Chamber

เทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์
ทำใหเกิดกระบวนการ Photo Catalytic Oxidation

                        ของผูคน
คิดวาควรกำหนดการฟอกอากาศใหเปนขอบังคับใช
ที่สาธารณะ เชน ตามอาคาร และสถานศึกษา**

59%VIRUSKILLER™

สามารถยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา

สิ่งสกปรก แกสพิษ เชื้อโรค

กรอง สลายพันธะ ฆาเชื้อ

ทำงานอยางไร?

1

2

3
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กำจัดเช้ือโรคท่ีปนเปอน
ออกจากอากาศท่ีตองหายใจ
หลายธุรกิจไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
อยางมีนัยสำคัญ ทำใหวิถีชีวิตผูคนเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง 
แลวจะสรางความมั่นใจแกลูกคาและพนักงานอยางไร
เมื่อธุรกิจยังตองดำเนินตอ 

เชื้อกอโรคสามารถแพรกระจายได 3 วิธีหลักๆ ไดแก

การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่สามารถควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อลดฝุนละออง

และเชื้อโรคที่ลอยปะปนในอากาศ จะชวยปกปองผูคนในพื้นที่ของคุณ และสรางสภาพแวดลอม

ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

*งานวิจัยที่จัดทำโดย Opinium LLP เพื่อ Rentokil Initial 
ดำเนินการเมื่อ 20-22 พ.ย. 2563 โดยการสุมตัวอยางผูใหญ 
2,000 คนในสหราชอาณาจักร

องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา
ไวรัสโคโรนาสามารถแพรกระจายจากคนสูคน
ผานละอองฝอยทางอากาศ

65%

©2021 Rentokil Initial (Thailand). All rights reserved.
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3
อากาศ

สู
คน

                        ของผูคน
เชื่อวาธุรกิจควรดูแลและ
จัดการใหพนักงานไดทำงาน
อยูในสถานที่ที่มีอากาศ
สะอาด ปราศจากเชื้อโรค*

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่
160 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 290 8500 หรือ 1800 225 226
อีเมล crm-th@rentokil-initial.com
เว็บไซต์ www.rentokil.com/th | www.initial.com/th

Protecting People. Enhancing Lives.


