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คูม่ือการใช้งานและการติดตัง้
พัดลมกรองอากาศ

Clean Air plus

รุ่น FB01-056053071

 กอ่นเริม่ใช้งาน

 คุณลักษณะทัว่ไปของเครื่อง

สอบถามเพิม่เติมวิธีการติดตัง้เพิม่
โทร +6638 650 519-20

โปรดอ่านคูม่ืออยา่งละเอียด
กอ่นการติดตัง้และการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย

การดูแลและบํารุงรักษา
การทําความสะอาด

กอ่นทําความสะอาดตอ้งปิดสวิตซ์และถอดปลัก๊ของเคร่ืองกอ่นเสมอ เพ่ือให้แนใ่จวา่เคร่ืองหยุดการทํางานแลว้

คําเตือน

ห้ามใช้นามัน ทินเนอร์ ผงขัดหรือ ผงซักฟอกในการทําความสะอาด

ห้ามใช้นาทีมี่อุณหภูมิสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส ทําความสะอาด เพราะอาจทําให้ชิน้สว่นของเคร่ืองเสียหายได้

ในกรณีทีไ่มมี่แผน่กรอง ห้ามเปิดใช้เคร่ือง เน่ืองจากจะทําให้เคร่ืองทํางานผิดปกติิิและอาจมีสิง่สกปรกหรือผงฝุ่นไปอุดตันดา้นในเคร่ืองได้

ขัน้ตอนการทําความสะอาดพัดลมกรองอากาศ

ควรเช็ดทําความสะอาดเคร่ืองและกลอ่งควบคุมดว้ยผา้ทีแ่ห้งเทา่นัน้

การทําความสะอาดช่องใสแ่ผน่กรอง ตอ้งดึงแผน่กรองออกจากเคร่ืองกอ่น จากนัน้ทําความสะอาดโดยใช้เคร่ืองดูดฝุ่น

หรือผา้เปียกหมาดๆ เช็ดบริเวณทีมี่ฝุ่นนให้สะอาดและใช้ผา้แห้งเช็ดตามให้แห้งสนิท

การทําความสะอาดปากทาง เขา้-ออก ของอากาศ

ใช้เคร่ืองดูดฝุ่นดูดทําความสะอาดสิง่สกปรกออกให้เรียบร้อย

ใช้ผา้เปียกหมาดๆ เช็ดบริเวณปากทางออกของอากาศทีมี่ฝุ่่นให้สะอาด

และใช้ผา้เช็ดตามให้แห้งสนิท

Model
วัสดุของเคร่ือง

สี
ขนาดเคร่ือง ( กวา้ง x ยาว x สูง )

นาหนัก
กําลังไฟฟ�า

แรงดันไฟฟ้า
ความถี่

ปริมาณลม
ความดันเริม่ตน้
ความเร็วรอบ

แผน่กรองขัน้ตน้
แผน่กรองละเอียด

แผน่กรองกลิน่
ระดับเสียง

วัสดุของตัวเคร่ือง
ความยาวสายไฟ

ขนาดพ้ืนทีต่อ่ ACH
( Air change per hour )

คํานวณทีค่วามสูง 2.4 

Clean Air Plus รุ่น FB01-056053071
เหล็กชุบสังกะสีดว้ยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ( EG ) พน่สีฝุ่น

ขาว
56.3 x 53.7 x 71.2 ซม.

25 กก.
270 วัตต์

230 โวลต ์1 เฟส
50 Hz

1,180 ลูกบาศกฟุ์ต / นาที ( 2,000 m3/h )
250 Pa

1,450 รอบ / นาที
ขนาด 538 x 538 x 96 มิลลิเมตร
ขนาด 538 x 538 x 96 มิลลิเมตร
ขนาด 538 x 538 x 96 มิลลิเมตร

72 dB (A)
เหล็ก

2 เมตร
ที ่5 ACH 167 ตร.ม.

208 ตร.ม.
417 ตร.ม.
833 ตร.ม.

ที ่6 ACH
ที ่7 ACH
ที ่8 ACH

ขอ้มูลจําเพาะและขอ้มูล

พัดลมกรองอากาศ
Clean Air 
รุ่น FB01-056053071

หมายเหตุ : ACH เปลีย่นแปลงตามปริมาตรของห้อง
หนว่ย : มิลลิเมตร

ขอ้ควรระวัง

ขอ้ควรระวัง

ขอ้ควรระวัง

ขอ้ควรระวัง

ขัน้ตอนการติดตัง้

ขัน้ตอนการติดตัง้

โปรดอ่านรายละเอียดคูมื่อการติดตัง้และควรประกอบชิน้สว่นตา่งๆ

โปรดอ่านรายละเอียดคูมื่อการติดตัง้และควรประกอบชิน้สว่นตา่งๆ

ของเคร่ืองพัดลมกรองอากาศให้ถูกตอ้งตามวิธีการทีคู่มื่อแนะนํา

ของเคร่ืองพัดลมกรองอากาศให้ถูกตอ้งตามวิธีการทีคู่มื่อแนะนํา

เลือกตําแหนง่ติดตัง้

การติดตัง้กลอ่งควบคุมพร้อมสายไฟ

ติดตัง้รีโมทควบคุมพร้อมกับทียึ่ดรีโมท

การติดตัง้เสร็จสมบูรณ ์พร้อมใช้งาน

เจาะรูสําหรับทอ่ลม

ติดตัง้ทอ่ลม

ติดตัง้หนา้กากปรับลม

ติดตัง้ฐานขาตัง้ห่างจากผนังอยา่งนอ้ย 15 เซนติเมตร

เลือกติดตัง้กลอ่งควบคุมบริเวณผนังใกลกั้บหนา้ตะแกรง จากนัน้ให้ยึดฝากลอ่งควบคุมทีเ่ปิดเขา้กับผนัง

ใสถ่่านแบตเตอรีข่นาด AAA จํานวน 2 กอ้นในรีโมทควบคุม

ติดตัง้ฐานขาตัง้ห่างจากผนังอยา่งนอ้ย 15 เซนติเมตร

ติดตัง้ทอ่ลมเขา้กับหนา้กากปรับลมจากนัน้ยึดทอ่ลมดว้ยเข็มรัดทอ่

ติดตัง้หนา้กากปรับลมเขา้กับกระจกหรือผนังทีเ่จาะรูแลว้ และซิลิโคนปิดรอยตอ่ให้แนบสนิท

ดา้นช่องดูดอากาศของเคร่ืองควรหันสูอ่ากาศภายนอก ไมค่วรวางดา้นช่องดูดอากาศติดกําแพงหรือดา้นทีมี่กลิน่

เดินสายไฟจากเคร่ืองพัดลมกรองอากาศจากภายนอกตอ่เขา้ภายในอาคาร

เลือกติดตัง้ทียึ่ดรีโมทควบคุมในจุดทีส่ะดวกตอ่การใช้งาน ยึดทีว่างรีโมทควบคุมเขา้กับผนังดว้ยสกรู

ปิดกลอ่งควบคุม พร้อมเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

เจาะรูทีผ่นังหรือกระจก ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 260 มิลลิเมตร

ติดตัง้ทอ่ลมอีกดา้นเขา้กับพัดลมกรองอากาศจากนัน้ยึดดว้ยเข็มรัดทอ่

วางพัดลมกรองอากาศลงบนฐานเคร่ืองทีมั่น่คง

และตอ่สายไฟเขา้กับกลอ่งควบคุมตามแผนผังในการเดินสายไฟ ( Wiring Diagram )

นําปลัก๊ไฟของกลอ่งควบคุมเสียบเขา้กับเตา้รับของปลัก๊ไฟ

ติดตัง้หนา้แปลนทอ่ลมและหนา้กากปรับลม เพ่ือยึดทอ่ลมเขา้สูอ่าคาร
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อุปกรณทั์ง้หมด

ทอ่ลม

เข็มขัดรัดทอ่

เข็มขัดรัด

ปลัก๊ไฟ

ขาตัง้เคร่ือง

ช่องอากาศเขา้

แผน่กรองขัน้ตน้

แผน่กรองละเอียด

แผน่กรองคาร์บอน

รีโมทคอนโทรล

กรองอนุภาคทีมี่ขนาด

กรองอนุภาคเล็ก 

ช่วยดักจับกลิน่ มลพิษ

ใช้ถ่าน AAA 2 

เช่น แมลง 

เช่น ฝุ่นPM2.5 แบคทีเรีย ไวรัส 

และสิง่สกปรกอ่ืนๆในอากาศ

หนา้กากปรับลม

กลอ่งควบคุม

สกรู 4 ตัวแผนผังการเดินสายไฟ

ทียึ่ดรีโมท

ติดตัง้การเปลีย่นแผน่กรอง

ชัน้ที ่1

ชัน้ที ่2

ชัน้ที ่3

กรองอากาศขัน้ตน้

กรองแบบละเอียด

กรองคาร์บอน

เปิดฝาครอบแผน่กรองทีตํ่าแหนง่ A และถอดแผน่กรองเกา่ออก นําแผน่กรองใหมติ่ดตัง้เขา้กับตัวเคร่ืองพัดลมกรองอากาศ โดยนําแผน่กรองขัน้ตน้ ( 1 )

แผน่กรองละเอียด ( 2 ) และแผน่กรองคาร์บอน ( 3 ) ใสต่ามลําดับ ให้ตรงกับตัวเลขทีร่ะบุในเคร่ือง

เม่ือแผน่กรองถึงระยะเวลากําหนดทีต่อ้งเปลีย่น ควรเปลีย่นตามคําแนะนําของคูมื่อ เพ่ือไมใ่ห้ฝุ่นภายนอกเขา้ไปในตัวเคร่ือง

เพราะฝุ่นอาจสง่ผลให้ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นของเคร่ืองลดลงได ้แนะนําเปลีย่นแผน่กรองตามตารางดา้นลา่ง

หมายเหตุ : ควรเปลีย่นแผน่กรองตามระยะเวลาทีกํ่าหนด เพราะหากเกินระยะเวลาทีกํ่าหนด

จะทําให้ฝุ่นเกาะบริเวณแผน่กรองเป็นจํานวนมาก ทําให้ระบายอากาศไดน้อ้ย

และจะทําให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าภายในบา้นเพิม่ข้ึน 5-10%

คําแนะนําสําหรับการเปลีย่นแผน่กรอง

ระยะเวลาการเปลีย่นแผน่กรอง ข้ึนอยูกั่บสถานทีบ่ริเวณติดตัง้และสภาพแวดลอ้ม

ตารางระยะเวลาการเปลีย่นแผน่กรอง
แผน่กรอง ระยะเวลาในการเปลีย่น

3-6 เดือน

*

*

9-12 เดือน
3-6 เดือน

1. แผน่กรองขัน้ตน้
2. แผน่กรองละเอียด
3. แผน่กรองคาร์บอน

แผน่กรองขัน้ตน้ แผน่กรองแบบละเอียด แผน่กรองคาร์บอน
รหัส PM4-5353 รหัส PM4-5353 รหัส MM4-5353

(  การกรอง 3 ชัน้ )

เพ่ือกรองอนุภาคทีมี่ขนาดใหญเ่ช่น แมลง เกสรดอกไม ้ฝุ่น ฯลฯ และช่วยยืดอายุการใช้งานของแผน่กรองละเอียดให้ยาวนาน

เพ่ือกรองอนุภาคเล็ก เช่น ฝุ่นPM 2.5 แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ โดยแผน่กรองนีผ้า่นการทดสอบมาตรฐาน ISO16890: 2016

เพ่ือช่วยดักจับกลิน่ มลพิษ และสิง่สกปรกอ่ืนๆในอากาศ

www.flomaxfilters.com
โทร +6638 650 519-20

Tel : +6638 650 519-20

สอบถามวิธีการติดตัง้เพิม่เติม

E-mail : info@tykfilters.com
URL : www.flomaxfilters.com

ขอ้ควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

โปรดอ่านขอ้ควรระวังตอ่ไปนีเ้พ่ือความปลอดภัยกอ่นการใช้งานพัดลมกรองอากาศ

คําอธิบายเกีย่วกับสัญลักษณ์
การใช้งานผิดพลาดเน่ืองจากไมอ่่านคําแนะนํา อาจทําให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้

เพ่ือป้องกันไมใ่ห้ผูใ้ช้งานหรือบุคคลอ่ืนไดรั้บบาดเจ็บ รวมทัง้ป้องกันความเสียหายตอ่ทรัพยสิ์น
ตอ้งทําตามคําแนะนําตอ่ไปนี ้โปรดอ่านขอ้ควรระวัง เพ่ือให้แนใ่จวา่ใช้งานเคร่ืองอยา่งถูกตอ้งและปลอดภัยตอ้งทําตามคําแนะนําตอ่ไปนี ้โปรดอ่านขอ้ควรระวัง เพ่ือให้แนใ่จวา่ใช้งานเคร่ืองอยา่งถูกตอ้งและปลอดภัย

คําเตือน

คําเตือน

สัญลักษณนี์แ้สดงถึงความเป็นไปได้

สัญลักษณนี์แ้สดงถึงความเป็นไปได้

ทีอ่าจเกิดการบาดเจ็บรุนแรง

ทีอ่าจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

คําเตือน

ขอ้แนะนําการใช้

ขัน้ตอนการติดตัง้ ควรให้เจ้าหนา้ทีห่รือผูชํ้านาญการ ทําการติดตัง้และควรปฎิบัติตามคูมื่ออยา่งเคร่งครัด

ผูใ้ช้งานควรตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดรอบๆตัวเคร่ือง รวมถึงบริเวณช่องสําหรับดูดอากาศเขา้ โดยไมใ่ห้มีฝุ่นหรือแมลงมาเกาะ เพราะอาจสง่ผลให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง

การเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวเคร่ืองหรือระบบไฟฟ้าของการติดตัง้ โปรดให้ช่างผูชํ้านาญการ ดําเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย

แนะนําให้ติดตัง้บริเวณทีมี่อากาศถ่ายเทสะดวกและไมมี่กลิน้อับช้ืน

กอ่นทําการติดตัง้แผงควบคุมและเดินสายไฟ ตอ้งตัดไฟฟ้าทีเ่ป็นสายหลัก เพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

ไมค่วรติดตัง้พัดลมกรองอากาศในบริเวณทีอุ่ณหภูมิสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส รวมถึงในพ้ืนทีที่มี่สารไอระเหยของไฮโดคาร์บอน เช่น นามัน กา๊ซ แอลกอฮอล ์เป็นตน้

ไมค่วรตอ่วงจรสายไฟร่วมกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ควรใช้วงจรไฟฟ้าของพัดลมกรองอากาศแยกตา่งหาก เน่ืองจากหากใช้ไฟเกินกําลัง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ห้ามวางวัตถุไวไฟหรือสเปรยที์ติ่ดไฟไดง้า่ยใกลกั้บเคร่ืองพัดลมกรองอากาศ เพราะอาจทําให้เกิดอันตรายและเพลิงไหมไ้ด้

กรณีเกิดความผิดปกติ เช่น มีกลิน่ไหม ้เสียงดังผิดปกติ เป็นตน้ ให้ปิดเคร่ืองและถอดปลัก๊ทันที แลว้ติดตอ่ตัวแทนจําหนา่ยหรือช่างผูชํ้านาญการมาตรวจสอบ

หลีกเลีย่งการติดตัง้เคร่ืองในบริเวณทีส่ามารถสัมผัสนาโดยตรง เพราะอาจทําให้ตัวเคร่ืองและแผน่กรองเกิดความเสียหายได้

ในขณะทีเ่คร่ืองกําลังทํางานห้ามนํานิว้มือหรือวัตถุอ่ืน เขา้ไปในช่องลมเขา้ - ออกของเคร่ือง เน่ืองจากใบพัดกําลังหมุนดว้ยความเร็วสูง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้

ควรติดตัง้เคร่ืองพัดลมกรองอากาศบนขาตัง้หรือขาแขวน โดยหลีกเลีย่งการวางโดยตรงบนพ้ืน

ไมค่วรตอ่วงจรสายไฟร่วมกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ควรใช้วงจรไฟฟ้าของพัดลมกรองอากาศแยกตา่งหาก เน่ืองจากหากใช้ไฟเกินกําลัง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ในขณะทีเ่คร่ืองกําลังทํางานห้ามนํานิว้มือหรือวัตถุอ่ืน เขา้ไปในช่องลมเขา้ - ออกของเคร่ือง เน่ืองจากใบพัดกําลังหมุนดว้ยความเร็วสูง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้

คุณลักษณะทัว่ไปของเคร่ืองพัดลมกรองอากาศ (Clean Air Plus)
ทําหนา้ทีส่ร้างแรงดันบวกภายในอาคาร ( Positive pressure ) โดยการเติมอากาศใหมจ่ากภายนอกผา่นการกรอง 3 ชัน้ ไดแ้ก ่กรองอากาศขัน้ตน้ กรองอากาศแบบละเอียดและกรองคาร์บอน
เพ่ือให้ไดอ้ากาศทีส่ะอาดและบริสุทธิเ์ขา้ไปสูภ่ายในอาคาร ซ่ึงเป็นการเพิม่ออกซิเจน ลดกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์และผลักอากาศเกา่ออกอยา่งตอ่เน่ือง

การเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวเคร่ืองหรือระบบไฟฟ้าของการติดตัง้ โปรดให้ช่างผูชํ้านาญการ ดําเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย

พัดลมกรองอากาศ
Clean Air plus
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