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เครือ่งฟอกอากาศ ไบออสไลฟ์ แอร ์ 

ภมูแิพ ้ป้องกนัได ้ดว้ยอากาศทีด่กีวา่ 
โรคภมูแิพ ้เกดิจากภมูติา้นทานของรา่งกายมคีวามไวอยา่งผดิปกตติอ่สิง่กระตุน้ 
ซึง่สิง่กระตุน้โดยปกตไิมเ่กดิอนัตราย แตก่ลไกในรา่ยกายของบางคนกลบัตอ่ตา้น 
โดยทีภ่มูติา้นทานจะสัง่ใหร้า่งกายขับไลห่รอืท าลายสิง่กระตุน้นัน้ ท าใหม้ี
ผลกระทบตอ่รา่งกายเกดิอาการไมส่บายตามมาในรปูแบบตา่งๆ 
คัดจมกู จาม คนัจมกู น ้ามกูไหล อาการภมูแิพมั้กจะเกดิขึน้ภายหลังจากทีไ่ดรั้บสิง่
กระตุน้ 
โรคภมูแิพ ้เป็นปฏกิรยิาไวเกนิของระบบภมูคิุม้กนัน่ันเอง เป็นปฏกิรยิาของรา่งกาย
ทีม่ากเกนิกวา่ปกต ิเมือ่มสีารแปลกปลอมเขา้สูร่า่งกาย 
สารทีท่ าใหเ้กดิอาการแพ ้มกัอยูท่ีบ่า้น และทีท่ างาน ; 
-ภายในบา้นหรอืบรเิวณทีพ่กัอาศยั ทีพ่บกนับอ่ยๆ ไดแ้ก ่ฝุ่ นในบา้น ขนสตัวเ์ลีย้ง 
และสะเก็ดผวิหนังของสตัวเ์ลีย้งในบา้น เชน่ นก หมา แมว 
นอกจากนีย้ังมสีปอนของเชือ้ราทีล่อ่งลอยในอากาศ ละอองเกสรของหญา้ และ
ตน้ไม ้เป็นตน้ 
-ภายในทีท่ างานหรอืส านักงาน ทีพ่บกนับอ่ยๆ ไดแ้ก ่ฝุ่ นผงคารบ์อนจากเครือ่ง
ถา่ยเอกสาร และจากเครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์ควนับหุรี ่และฝุ่ นละอองจากเศษ
กระดาษ   
สว่นโรงงานกอ็าจจะเป็นฝุ่ นของโลหะ สนมิ ผง แป้ง กา แฟ และสารเคมอีืน่ๆ 
"ใชแ้ผน่กรองอากาศเทคโนโลย ี3เอ็ม ฟิลทรตีท ์รุน่คณุสมบัตสิงูทีม่เีสน้ใย
หนาแน่นพเิศษ (3M Multi Stage Air Filter Media) 
เพิม่ประสทิธภิาพในการดักจับฝุ่ นละลองชนดิตา่งๆ โดยอากาศจะผา่นเขา้ทาง
ดา้นหลงัของเครือ่ง และแผน่กรองอากาศฟิลทรตีท ์ทีม่เีสน้ใยสขีาว 
ซึง่ท าหนา้ทีด่ักจับฝุ่ นละออง รวมถงึสิง่ปนเป้ือนตา่งๆ และอากาศทีผ่า่นแผน่กรอง
สขีาวออกมาจะถกูดดูซบักลิน่อกีครัง้ดว้ยแผน่กรอง คารบ์อน 
ซึง่อยูต่ดิกบัแผน่กรองอากาศฟิลทรตีท ์พรอ้มขนแปรงตวัยงิประจลุบบรเิวณดา้น
ในชอ่งลมออกจะยงิประจลุบไปในอากาศ เพือ่ดกัจับอนภาคทีม่ขีนาดเล็กมากๆ" 
จดุเดน่  
- เครือ่งฟอกอากาศ Bios Life Air ออกแบบโดยมตีัวยงิประจลุบ สามารถเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานไดม้ากกวา่เครือ่งรุน่ทีไ่มม่ตีวัยงิประจ ุลบ 
- เครือ่งฟอกอากาศ Bios Life Air มแีผน่ดดูซบัเสยีงชว่ยใหก้ารท างานของเครือ่ง
เงยีบยิง่ขึน้ 
- แผน่กรองฟิลทรตีท ์รุน่คณุภาพสงูนี้สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กๆ ไดถ้งึ 
0.01 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่ นละลองชนดิตา่งๆ เชือ้รา แบคทเีรยี 
และเชือ้ไวรัสบางชนดิทีอ่ยูใ่นอากาศไดล้ะเอยีดมากถงึ 99% 
ขอ้ดขีองเครือ่งฟอกอากาศ Bios Life Air 
1. มปีระสทิธภิาพการฟอกอากาศสงู ดว้ยทศิทางของชอ่งลมระบายอากาศบรสิทุธิ์
ถกูออกแบบใหอ้ยูด่า้นหนา้ เพิม่การกระจายลมไดใ้นระยะไกล 
และชว่ยใหอ้ากาศผา่นเครือ่งฟอกไดร้วดเร็วอยา่งทั่วถงึ 
2. ไดร้บัการออกแบบอยา่งพถิพีถัินสวยงาม กระทัดรดั วางไดใ้นพืน้ทีจ่ ากดั พรอ้ม



สายไฟยาว 3 เมตร 
3. ผลติในประเทศไทย ดว้ยเทคโนโลยจีากอเมรกิา จงึใหค้วามม่ันใจ หาซือ้แผน่
กรองงา่ย หมดความกงัวลเกีย่วกบัอะไหลท่กุชิน้ 
4. มรีะบบดดูซบัเสยีงชว่ยใหก้ารท างานของเครือ่งเงยีบยิง่ขึน้ 
5. มรีะบบป้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร 
6. มกีารป้องกนัอากาศทีย่งัไมก่รองเล็ดลอดปะปนกบัอากาศทีผ่า่นการกรองแลว้ 
7. เหมาะส าหรับหอ้ง 36 ตร.ม. (6 x 6 x 2.4 ม. หรอื 4 x 9 x 2.4 ม. จะมอีากาศ
ไหลเวยีนผา่นเครือ่งกรองไดม้ากกวา่ 2.5 ครัง้ตอ่ชัว่โมง) 
8. ราคายอ่มเยา เมือ่เทยีบกบัเครือ่งฟอกอากาศน าเขา้ทีม่คีณุภาพใกลเ้คยีงกนั 
9. คา่ไฟฟ้าอยูท่ีป่ระมาณ 93 สตางค ์ตอ่ 8 ชัว่โมง 
10. ดแูละรักษางา่ย เพยีงแคท่ าความสะอาดตัวเครือ่งเทา่นัน้ 
11. รับประกนั 5 ปี (ไมร่วมถงึการเปลีย่นแผน่กรองอากาศ อนัเนือ่งจากการ
หมดอายกุารใชง้าน) 
แผน่กรองอากาศ ฟิลทรตีท ์TM ดว้ยประสทิธภิาพการกรอง 4 ระดบั 

1.เสน้ใยชัน้ผวินอกแผน่กรอง จับอนุภาคฝุ่ นละอองขนาดใหญ ่ไดแ้ก ่ละอองเกสร

ดอกไม ้เชือ้รา ฝุ่ นผา้ ฝุ่ นจากงานบา้น และแบคทเีรยี 

2. เสน้ใยชัน้ในทีม่ปีระจไุฟฟ้าสถติแบบถาวรทีม่โีครงสรา้งแบบโปรง่ ดกัจับ ฝุ่ น ที่

สามารถเขา้สูท่างเดนิหายใจ ไดแ้ก ่ควนับหุรี ่ไอน ้ามัน และไวรัส 

3. แผน่กรองคารบ์อน ซึง่ประกอบดว้ยคารบ์อนอัดเม็ดจ านวนมากภายในชัน้ ของ

แผน่กรองท าหนา้ทีด่ดูซบักลิน่อบัตา่งๆ 

4. ไอออนไนเซอรเ์พือ่เปลีย่นประจขุองอนุภาคขนาดเลก็มากๆ ทีผ่า่นแผน่กรอง 

หอ้งทีค่วรใชเ้ครือ่งฟอกอากาศ 

1. หอ้งนอนทีม่ฝีุ่ นละออง ไรฝุ่ นจ านวนมากสะสมบรเิวณทีน่อน อกีทัง้ฝุ่ นละออง 

ละอองเกสรดอกไมท้ีม่าจากการถา่ยเทอากาศ เชือ้รา และแบคทเีรยีจาก

เครือ่งปรับอากาศ 

2. หอ้งเดก็ มักมฝีุ่ นละอองภายในหอ้งทีล่อยอยูฝุ่่ นจากตุก๊ตาผา้และเสือ้ผา้ เชือ้รา 

และขนสตัว ์จากสนัุข หรอื แมว 

3. หอ้งท างานมักมฝีุ่ นละอองจากหนังสอื เอกสาร ควนับหุรีมั่กมกีารถา่ยเทอากาศ

นอ้ย 

4. หอ้งประชมุ กลิน่ควันบหุรี ่กลิน่อับ เชือ้ราและแบคทเีรยีจากเครือ่งปรับอากาศ 

มกีารเทอากาศนอ้ย 

5. ส านักงาน บรเิวณทใีชเ้ครือ่งถา่ยเอกสาร หรอืเครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์เนื่องจากมี

ฝุ่ นผงคารบ์อนจ านวนมากฟุ้งกระจายอยู ่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ระบบทางเดนิ

หายใจ 

6. รา้นคา้ รา้นอาหาร หรอืส านักงานทีอ่ยูบ่รเิวณทีม่ฝีุ่ นละออง ควนัไอเสยีรถยนต์

มากหรอืเครือ่งปรับอากาศทีม่อีายกุารใชง้านนานซึง่เป็น แหลง่เพา 

ราคาเครือ่งละ  16999 บาท 



 

 
 


