ด้านอื่น ๆ
รหัส : 14000043
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศยูวีซี (UVC Air Sanitizer)
ยูวี แคร์254 (UV Care254)
บริษัท โซล-เอ็น เทค จากัด
บริษัท โซล-เอ็น เทค จากัด
1. บริษัท ทิปปิ้ง พ้อยท์ โซลูชั่น จากัด
2. บริษัท เจพีเจ ไลฟ์ แอนด์ แคร์ จากัด
3. บริษัท กู้ดอินฟินิต จากัด
4. บริษัท กู้ดเทค อินโนเวชั่น จากัด
5. บริษัท เอ็มเอ็มเอ ซิเคียวลิตี้ ซีล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โซล-เอ็น เทค จากัด
ตุลาคม 2564 – ตุลาคม 2572 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
แนวคิด : ปัญหามลภาวะในอากาศที่เป็นพิษต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาด
ขั้นวิกฤตก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ อาทิ เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจาก ไข้หวัด ภูมิแพ้ต่าง ๆ ที่สามารถติดเชื้อได้โดยระบบทางเดิน
หายใจ รังสียูวีซี (UVC) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นช่วง 100-280 นาโนเมตร จึงมีการนาคุณสมบัติของรังสียูวีซี
ในด้านนี้มาใช้ประโยชน์ในการทาลายเหล่าปรสิตหรือเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ มนุษย์และสัตว์ ที่เรียกว่า การฆ่าเชื้อโรค
โดยรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Germicidal Irradiation)
การประดิษฐ์ UV Care254 จะสร้างรังสียูวีซี (UVC) ชนิดปิดที่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์ที่ปะปนในอากาศ
ในสถานที่ติดตั้ง ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศที่จะตกลงมาเกาะติดตามผิวสัมผัสในสถานที่มีผู้คน
ปฏิสัมพันธ์โดยตรง
UV Care254 มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย บริษัทได้พัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพของรังสี
โดยการใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ได้รับการออกแบบการวางโครงสร้าง เพื่อเพิ่มความต้านทานของอากาศและสะท้อนแสงและ
ได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้ว เลขที่ 2101003148 ในชื่อ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศและกลไก
การทางาน ยูวีแคร์254
แผ่ นสะท้ อนรั งสี บนผนั งด้ านข้ างภายในอุ โมงค์ อาบรั งสี ยู วี ถู กออกแบบให้ มี รู ปทรงแบบลู กคลื่ นยอดแหลม
ช่ วงยอดขนาดเท่ า ๆ กั น มุ มในแต่ ละยอดท ามุ ม 130-135 องศา ครอบคลุ มระยะจากขั้ วหลอดต้นก าเนิดรังสียูวี ด้านหนึ่ง
ไปยังด้านตรงข้าม ยาว 588 มิลลิเมตร โดยประมาณ โดยวางตาแหน่งเหลื่อมกันเท่ากับ 20 มิลลิเมตร เพื่อให้เกิดการสะท้อน
ที่ไม่บีบรัด อุโมงค์อาบรังสียูวีจะทาหน้าที่ให้มวลอากาศที่ถูกดูดให้ไหลเข้ามาภายในอุโมงค์สัมผัสรังสียูวีในระยะเวลา ปริมาณ
ความเข้มและความยาว รังสีที่เหมาะสมกับการฆ่าเชื้อในมวลอากาศที่ผ่านเข้ามาถูกอาบและสัมผัสรังสียูวีจากแหล่งกาเนิดรังสียูวี
ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์

คุณลักษณะเฉพาะ
ยูวีแคร์254 มีมิติภายนอกของอุปกรณ์ไม่รวมขาติดตั้ง ขนาด 103 x 146 x 945 มิลลิเมตร
1. เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศชนิดใช้งานสัมผัสกับคนได้
1.1 วัสดุสาหรับทาอุโมงค์อาบรังสีต้องทาจากโลหะทึบตัดพับขึ้นรูป
1.2 วัสดุชั้นนอกทาด้วยอคริลิกขึ้นรูป ความหนา 3 มิลลิเมตร
1.3 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส AC 220v/50Hz
2. อุโมงค์อาบรังสี
2.1 หลอดไฟอัลตราไวโอเลตชนิดซี (UVC) กาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 45 วัตต์
2.2 ค่าแสงอัลตราไวโอเลตซี (UV) จากหลอด สูงสุด7.5 วัตต์ ความยาวคลื่นแสง 253.7 นาโนเมตร
2.3 มาตรฐานหลอดไฟอัลตราไวโอเลตชนิดซี (UVC) No.60081 IEC-2230 หรือเทียบเท่า
2.4 วงจรควบคุมการทางาน SIB20Wx2 ควบคุมแรงดันและความถี่
2.5 แรงดันไฟฟ้าควบคุมระบบดึงอากาศเข้าอุโมงค์อาบรังสี 12 โวลต์
3. ระบบควบคุม
3.1 ควบคุมการทางานด้วยสวิทซ์ เปิด ปิดที่ตัวเครื่อง
3.2 ควบคุมการทางานให้ได้ความเข้มยูวีซี (UV dose) ของหลอดไฟอัลตราไวโอเลตชนิดซี (UVC)
และความเสถียรของแสงด้วยแผงวงจร SIB
3.3 วงจรนั บ อายุ ก ารใช้ งาน (Hour meter) หลอดไฟอั ลตราไวโอเลตชนิ ด ซี (UVC) ส าหรั บ รุ่ น
UV-40-ST4-G2/WMHL
3.4 เซนเซอร์จับวัดความร้อนในอุโมงค์อาบรังสีสาหรับรุ่น UV-40-ST4-G2/WMHL
4. ระบบป้องกันและความปลอดภัย
4.1 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขที่ นร 0303/3662 แจ้งมติกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ของสิ น ค้ า และบริก าร ในการประชุ ม ครั้งที่ 3/2564 วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ผลิ ตภัณฑ์
อยู่ในกลุ่ม 2 ที่จาหน่ายและใช้งานกับบุคคลทั่วไปจึงต้องทดสอบหรือพิสูจน์ความปลอดภัย
(5.1.1-5.1.2 คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ในการประชุมครั้งที่
6/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาผลการทดสอบหรือพิสูจน์)
4.1.1 ผ่านเกณฑ์การทดสอบจากัดขีดอันตรายเนื่องจากการเปิดรับแสงที่เกิดจากตาและ
ผิ วห นั ง อั น เ นื่ อ งม า จ า กรั งสี อั ล ตราไวโอเลต (IEC 62471 : 2006 ข้ อ 4.3.1)
โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4.1.2 ผ่านเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อรังสี UV-C โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4.1.3 ผ่านการทดสอบการรั่วไหลของรังสีบนพื้ นผิวอุปกรณ์ คือ รังสีชนิดแกมม่าและเบต้า
โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4.2 มีระบบตัดไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าต่ากว่า 196 โวทล์และสูงกว่า 253 โวลท์
4.3 มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
4.4 มีระบบตัดไฟฟ้าเมื่อระบบระบายอากาศไม่ทางาน สาหรับรุ่น UV-40-ST4-G2/WMHL
++++++++++++++++++++
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