
 
 
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� แตกต�าง จากเครื่องฟอกอากาศท่ัวไป ตรงการไหลของอากาศ (Air Flow) คือเครื่องฟอกอากาศท่ัวไป จะฟอกอากาศฝุ(นจากด+านหลัง
เครื่องส�งมาด+านหน+าเครื่อง แต�เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� ใช+หลักการเจาะช�องนําอากาศภายนอกซ่ึงมีปริมาณออกซิเจนมากกว�า อัดผ�านระบบฟอก 5 ขั้นตอน ได+
อากาศสะอาดส�งเข+ามาในห+องอย�างช+าๆ โดยท่ีแอร=ไม�สูญเสียอุณหภูมิ อากาศใหม�เข+ามาในทิศทางเดียว จะดันฝุ(นภายในพร+อมอากาศเสียออก เปAนการแก+ปBญหา 
เรื่องฝุ(น เช้ือโรคและมลภาวะในห+องท่ีต+นเหตุ และยังได+ปริมาณออกซิเจนในห+องท่ีเพ่ิมขึ้น น่ีคือข+อแตกต�างหลัก 
 
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� ช�วยปCองกันฝุ(น สารก�อภูมิแพ+ และเช้ือโรคต�างๆ ซ่ึงเปAนสาเหตุของภูมิแพ+ การติดเช้ือ กล่ินอับ แอร=มีกล่ินอับ รักษาภูมิแพ+  
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� ช�วยเพ่ิมออกซิเจน แก+ปBญหา หายใจไม�สุด รู+สึกอึดอัด กรน นอนไม�พอ อ�อนเพลีย ง�วง เซลล=แข็งแรงเม็ดเลือดขาวทํางานได+ดีขึ้นสร+าง
ภูมิคุ+มกันโรค , เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� ช�วยปรับความช้ืน แก+ปBญหาเรื่องคอแห+ง แสบคอ ผิวแห+ง เพราะเครื่องปรับอากาศทําให+ห+องเสียความช้ืน คอยล=เย็นจะมี
นํ้าหยดออกจากห+องตลอดเวลา 
 

  
 
 



เคร่ืองฟอกอากาศท่ัวไป ไม�สามารถเพ่ิมออกซิเจน หรือลดคาร�บอนไดออกไซด�ได  เพราะ ฟอกอากาศ
หลังเคร่ืองส�งมาหน าเคร่ือง , วิธีเดียวท่ีจะเพ่ิมปริมาณออกซิเจน ให แก�ห องของท�าน คือหมุนเวียน
อากาศ ฟอกอากาศภายนอกเข าภายในห อง เท�าน้ัน 
 

ไม�มีการหมุนเวียนออกซิเจน หายใจไม�ลึก นอนไม�พอ 
เพลีย ง�วง กรน มีฝุ(นภายใน และฝุ(นภายนอก สารก�อ
ภูมิแพ+ เช้ือโรค เข+ามารบกวน ความช้ืนตํ่าคอแห+ง ผิว
แห+ง 
 

ห องปรับอากาศท่ัวไป  
 
ในห+องปรับอากาศท่ัวไป หรือห+องปGด อุณหภูมิจะรู+สึก
เย็นสบาย แต�ส่ิงท่ีขาดไปคือออกซิเจน และการ
หมุนเวียนอากาศ เพราะร�างกายต+องใช+ออกซิเจน ซ่ึงมี
อยู�อย�างจํากัดภายในห+องปGด อากาศไม�หมุนเวียน และ
หายใจคาร=บอนไดออกไซด=ออกตลอดเวลา  
 
เม่ืออยู�ในห+องนานๆ ออกซิเจนถูกใช+หมดไปอย�างช+าๆ 
บอนไดออกไซด=เพิ่มขึ้น ตามปริมาณการใช+ โดยเฉพาะ
ช�วงเวลานอนจะรู+สึกได+ชัดเจน จะมีอาการอ�อนเพลีย 
เหมือนช่ัวโมงพักผ�อนเพียงพอ แต�ก็รู+สึก คล+ายพกัผ�อน
ไม�เพียงพอ หรือนอนไม�พอท้ังท่ีนอนมากกว�า 8 ชม. ง�วง 
เพลีย หลับไม�สบาย ไม�สดช่ืน นอนกรน อึดอัด สูด
หายใจไม�เต็มปอด ในห+องปรับอากาศท่ัวไป หากสังเกต 
ปรกติจะหายใจปรกติจะส้ันถี ่ รู+สึกไม�อยากหายใจลึกๆ 
รู+สึกอยากสูดอากาศนอกห+อง ไอ จาม ผิวแห+ง และ
คอแห+ง หิวนํ้า เจ็บป(วยเปAนหวัดหรือโรคทางเดินหายใจ 
บ�อย เรียกว�า Sick Building Syndrome 
 
มีมลพิษสะสมภายในห+องจาํนวนมาก เช�น ฝุ(นละออง 
ฝุ(นผ+า สารก�อภูมิแพ+ กล่ินอับเหม็น อับช้ืน เช้ือโรคต�างๆ 
ซ่ึงล+วนเปAนสาเหตุของโรคภูมิแพ+ และโรคทางเดินหายใจ
ท้ังส้ิน 

ฟอกอากาศหลังเคร่ือง มาหน+าเคร่ือง ไม�มีการหมุนเวยีน
ออกซิเจน หายใจไม�ลึก นอนไม�พอ เพลีย ง�วง กรน 
แก+ปBญหาเร่ืองฝุ(นภายใน แต�ฝุ(นภายนอก สารก�อภูมิแพ+ 
เช้ือโรค ก็เข+ามาได+ ความช้ืนตํ่าคอแห+ง ผิวแห+ง 

 

เคร่ืองฟอกอากาศท่ัวไป  
 
การใช+เคร่ืองฟอกอากาศแบบ ต้ังวางอยู�ในห+อง ยีห่+อช้ัน
นําตามท+องตลาดท่ัวไป การทํางานหลักจะฟอกอากาศ
เดิม จากหลังเคร่ือง ส�งมาหน+าเคร่ืองเท�าน้ัน ซ่ึงช�วยแก+
เร่ืองฝุ(นภายในห+อง ได+ระดับหน่ึง เปAนการแก+ที่ปลายเหตุ 
เพราะเปAนห+องปGด การหมุนเวียนอากาศมีน+อย อากาศ
ใหม� และฝุ(นภายนอก จะผ�านประตู ซอกประตูซอก
หน+าต�างเข+ามาเสมอๆ ซ่ึงควบคุมคุณภาพฝุ(น ท่ีเข+ามา
พร+อมอากาศไม�ได+ 
 
เคร่ืองฟอกอากาศท่ัวไป ช�วยแก+ปBญหาเร่ืองฝุ(นละออง 
สารก�อภูมแิพ+ และเช้ือโรคต�างๆ ภายในห+องปรับอากาศ 
แต�ไม�ได+ทําหน+าท่ีหมุนเวียนอากาศ หรือเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนในห+อง เม่ืออยู�ในห+องนานๆ ออกซิเจนถูกใช+
หมดไปอย�างช+าๆ ปริมาณคาร=บอนไดออกไซด=ที่เพิ่มขึ้น 
จะมีผลกระทบต�อร�างกาย หรือรู+สึกเช�นเดียวกับห+อง
ปรับอากาศท่ัวไป 
 
บางห+องอาจมีพัดลมดูดอากาศออกจากห+อง แต�ด+วย
ความแรงของพัดลม ห+องเสียอุณหภูมิ เคร่ืองปรับอากาศ
ทํางานมากขึ้น อากาศใหม�และออกซิเจน จะผ�านซอก
ประตูซอกหน+าต�าง มาแทนท่ีอากาศท่ีถูกดูดออกไป
เหมือนเดิม ซ่ึงควบคุมคุณภาพอากาศและฝุ(นไม�ได+ การ
เปGดหน+าต�างระบายอากาศก็เช�นกัน 

ฟอกอากาศภายนอก ฝุ(น สารก�อภูมแิพ+ เช้ือโรค 5 
ขั้นตอน เพิ่มออกซิเจน หมุนเวียนออกซิเจน หายใจได+
ลึก ต่ืนมาสดช่ืน ไม�เพลีย ไล�ฝุ(น สารก�อภูมิแพ+ เช้ือโรค 
และอากาศเสียภายใน ปCองกันควบคุมฝุ(นภายนอก ปรับ
ความช้ืน แก+ปBญหาคอแห+ง ผิวแห+ง 

เคร่ืองฟอกอากาศ จี-ไลฟ.  
 
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� นําอากาศจากภายนอก
อัดผ�านระบบกรอง และฟอกอย�างดีแบบ
เครื่องปรับอากาศอย�างดีท่ัวไป ได+อากาศท่ีสะอาด 
และปริมาณออกซิเจนท่ีสูง ส�งเข+าไปภายในห+อง
อย�างต�อเน่ือง ช+าๆ เพราะควบคุมทิศทางการ
หมุนเวียนอากาศ ให+เข+าในทิศทางเดียว ห+องมีความ
ดันสูงกว�าภายนอกเล็กน+อย อากาศเก�าและฝุ(นจึงถูก
ดันออกนอกห+อง  
 
ฝุ(นละออง สารก�อภูมิแพ+ และเช้ือโรคต�างๆ ก็ไม�
สามารถไหลย+อนเข+ามาได+ เพราะอากาศถูกดันออก
ตลอดเวลา ภายในห+องจะมีอากาศท่ีสะอาด และ
ปริมาณออกซิเจนหมุนเวียนอยู�สูง เปAนเทคโนโลยี 
หรือหลักการแบบเดียวกับ ห+องปลอดเช้ือ ห+อง
ผ�าตัด ห+องพักฟWXน ห+องแล็ป ของโรงพยาบาล 



 

แนะนําเคร่ืองฟอกอากาศ จ-ีไลฟ. 
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� เปAนระบบฟอกอากาศบริสุทธ์ิ ติดตั้งนอกอาคาร เพ่ิมออกซิเจนสําหรับห+องปรับอากาศ ฟอกอากาศจากภายนอกห+องแล+วส�ง
เข+าในห+องโดยตรง เทคโนโลยีแบบห+องคลีนรูม ห+องปลอดเช้ือ ในโรงพยาบาล คลีนิค แตกต�างจากเครื่องฟอกอากาศท่ัวไป ซ่ึงฟอกอากาศภายในห+อง 
หรือจากหลังเครื่องมาหน+าเครื่อง 
 

สิ่งท่ีได จากการใช เคร่ืองฟอกอากาศ จี-ไลฟ. 
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� ปกปCองท�านจาก ฝุ(นละออง เช้ือโรค ควัน มลพิษ สารก�อภูมิแพ+ ช�วยบรรเทาหรือหายจากภูมิแพ+ ลดอาการจาม จากฝุ(น ลด
กลิ่น ปBญหาห+องหรือแอร= เหม็นอับ 
 
ช�วย เพ่ิมปริมาณออกซิเจน (คุณสมบัติน้ีเครื่องฟอกอากาศท่ัวไปทําไม�ได+) เพ่ิมปริมาณการหมุนเวียนออกซิเจนในห+องปรับอากาศ ให+เพียงพอต�อร�างกาย 
หากติดตั้งในห+องนอนออกซิเจนช�วยให+หลับสบาย ตื่นนอน ด+วยความสดช่ืน ไม�อ�อนเพลีย ไม�ง�วง ช�วยบรรเทาการนอนกรน หายใจลึก หายใจได+เต็ม
ปอด สูดอากาศสดช่ืน , หรือในห+องท่ัวไปออกซิเจนช�วย เรื่องการทํางานของสมอง การไหลเวียนเลือด สดช่ืน ได+สูดอากาศบริสุทธ์ิตลอดเวลา , 
ออกซิเจนช�วยช�วยให+เม็ดเลือดขาวทําหน+าท่ีต�อต+านเช้ือโรคได+อย�างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน เสริมสร+างภมูิต+านทานโรค , อัตราข้ันต่าํของอากาศใหม�ท่ี
ร�างกายมนุษย=ต+องการ คือ 7 ลบ.ฟุต ต�อนาที (CFM) * 
 
ผลจากการขาดออกซิเจน หรืออยู�ในห+องปGดนานๆ เมื่อร�างกายขาดออกซิเจน เซลส=ในร�างกายจะขาดออกซิเจนด+วย จึงทําให+เกิดอาการต�างๆ เช�น 
อ�อนเพลีย ง�วง ปวดกล+ามเน้ือ เมือ่ยล+า ซึมเศร+า มึนศีรษะ กระสับกระส�าย ความจํา สมองทํางานได+ช+า การไหลเวียนเลือดเสียไป การย�อยและการดูด
ซึมอาหารบกพร�อง มีกรดในกระเพาะเพ่ิมข้ึน ภูมติ+านทานลดลง ติดเช้ือโรคได+ง�าย เปAนต+นเหตุของโรคต�างๆ 
 
รักษาระดับความช้ืนภายในห+องให+คงท่ี เพ่ิมชดเชยท่ีเสียไปในเครื่องปรับอากาศ (คอยล=เย็นเครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนความช้ือน เปAนนํ้าหยดออกจาก
ห+องตลอดเวลา) เหมือนเปGดหน+าต�างแต�ไม�มฝีุ(นเข+ามารบกวน ช�วยแก+ไขปBญหาผิวแห+ง และคอแห+ง หิวนํ้า หากติดตั้งในห+องนอน หรือ ต�างจังหวัดช�วง
หน+าหนาวหรือหลังเท่ียงคืนเมื่ออุณหภมูิภายนอนลดลง หรือวันฝนตก สามารถปGดเครื่องปรับอากาศ โดยเปGดเครื่องฟอกอากาศและเปGดพัดลมแทนได+ 
โดยอากาศยังคง สดช่ืน เย็นสบาย หลับสบายไม�อึดอัด หายใจสะดวก หายใจได+ลึก , หรือในห+องท่ัวไปสามารถปGดเครื่องปรับอากาศ เปGดเครื่องฟอก
อากาศและเปGดพัดลมแทนได+ โดยอากาศยังคง สดช่ืน เย็นสบายจากแรงลม หลับสบายไม�อึดอัด หายใจสะดวกจากการหมุนเวียนของอากาศ เช�นกัน 
 
ช�วยท�านทําความสะอาดห+องน+อยลง ห+องเกิดสภาวะ Positive Pressure ** เพราะระบบบังคับทิศทางการเข+าของอากาศในทิศทางเดียว คือจากช�องท่ี
เจาะ อากาศท่ีอยู�ในห+องเดิมจะถูกดันออกผ�านทางซอกเล็กๆตลอดเวลา เช�น ซอกประตู หน+าต�าง หรืออ่ืนๆ ดังน้ันฝุ(นภายนอกจะไม�เข+ามาภายในห+อง 
ผ�านช�องทางเดิมเหล�าน้ัน โดยลมอ�อนๆ (20-85 CFM) น้ีก็จะไม�ทําให+แอร=สุญเสยีอุณหภูมิ แบบใช+พัดลมดดูอากาศ 

 
* ข+อมูลจาก www.epa.gov (US Environmental Protection Agency) , ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กําหนดตามมาตรฐานสากล ASHREA 
Standard 62-1987 (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning) การหมุนเวียนอากาศในห+องท่ัวไป(ไม�สูบบุหรี่)จะต+องมีไม�น+อย
กว�า 5 ลบ.ฟุต/คน/นาที (5 CFM ต�อคน) แนะนําท่ี 7.5 CFM 
 
** Positive Pressure Room หรือ Clean Room คือห+องท่ีมีความกดอากาศมากกว�าภายนอก ทําให+อากาศจากภายในไหลออกนอกห+องตลอดเวลา เปAนระบบท่ี
นําอากาศดี ไปไล�อากาศเสียออกจากห+อง ซ่ึงในขณะท่ีอากาศภายในห+องไหลออกนอกห+องอยู�น้ัน อากาศภายนอกจะไม�สามารถไหลย+อนเข+าไปในห+องได+ ด+วยเหตุน้ี
ภายในห+องจึงสะอาด ระบบแบน้ีมีใช+อยู�ท่ัวไปในห+องปลอดเช้ือ ตามโรงพยาบาล เช�น ห+องผ�าตัด ห+องปลอดเช้ือ ห+องพักฟWXน ห+องพักคนชรา ห+องพักเด็ก เปAนต+น 
 
 



เปรียบเทียบ เคร่ืองฟอกอากาศท่ัวไป กับ เคร่ืองฟอกอากาศ จ-ีไลฟ. 

 
 

คุณสมบัติ เครื่องฟอกอากาศท่ัวไป เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ. 

ฟอกอากาศจากภายนอก 
ไม�มี , ฟอกอากาศภายในห+อง จากด+านหลัง

เครื่อง มาหน+าเครื่องเท�าน้ัน 
มี กรองและฟอกอากาศใหม� จากภายนอก ส�งเข+ามาภายในห+อง 

เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในห+อง ไม�มี , ฟอกอากาศภายในห+องเท�าน้ัน มี ฟอกอากาศใหม�จากภายนอก ซ่ึงมีปริมาณออกซิเจนสูง 

ปCองกันห+องจากฝุ(นภายนอก 
ไม�มี , ไม�มีการควบคุมทิศทางอากาศเข+า-

ออก 

มี อากาศเข+าทิศทางเดียว อากาศเสีย ฝุ(น ถูกดันออกตลอดเวลา และ
ปCองกันฝุ(นจากภายนอกย+อนกลับเข+ามา 

ปรับความช้ืนภายในห+อง ไม�มี , ฟอกอากาศภายในห+องเท�าน้ัน มี ฟอกอากาศใหม�จากภายนอก ซ่ึงมีปริมาณความช้ืนมากกว�า 

ระบบกรอง อากาศ มี มี ( 5 ขั้นตอน ) 

ระบบกรอง ฝุ(นหยาบ มี มี , Pre Filter กรองฝุ(นหยาบ ด+วยไส+กรองฝุ(นหยาบ 

ระบบกรอง ฝุ(นละเอียด มี มี , ไส+กรองถ�าน คุณภาพสูง มีความหนาแน�นของเม็ดถ�านสูงเปAนพิเศษ 

ระบบกรอง ฟอกกล่ิน มี (บางยี่ห+อ บางรุ�น) มี , ไส+กรองถ�าน ขั้นท่ี 2 ดักกล่ินท่ีอาจเล็ดลอดผ�านไส+กรองตัวแรก 

ระบบกรอง เช้ือโรค ULPA 
Filter 

มี (บางยี่ห+อ บางรุ�น) 
มี ,ไส+กรองละเอียด 0.12 ไมครอน ( ULPA Filter ) กรองเช้ือรา 

แบคทีเรียทุกชนิด และไวรัสบางชนิด (ละเอียดท่ีสุด ละเอียดกว�า HEPA 
Filter) 

ระบบฆ�าเช้ือโรค มี (บางยี่ห+อ บางรุ�น) มี , ระบบแสง UV-C สําหรับฆ�าเช้ือโรค เช้ือไวรัส ท่ีอาจเล็ดลอดมา 

เคล่ือนย+าย/ติดต้ัง  สะดวก / ง�าย 
ยากกว�า / เจาะช�องผนังห+อง ประมาณ 10 เซนติเมตร ติดต้ังเครื่อง

ภายนอก 

ค�าไฟฟCา แล+วแต�รุ�น 78 วัตต= ประมาณ 30-50 บ. / เดือน (เปGด 24 ชม. ทุกวัน) 

 
* เครื่องฟอกอากาศท่ัวไป บางยี่ห+อ บางรุ�น ต+องการแรงลมหรือเปAนพัดลมในตัว , การฟอกอากาศแบบละเอียดต+องใช+แรงดันอัดอากาศผ�านฟGลเตอร=เพ่ือกรอง 
อากาศท่ีออกจะมีแรงดันหรือแรงลมน+อย คล+ายๆกับระบบกรองนํ้า RO ท่ีใช+การอัดนํ้าผ�านฟGลเตอร=ช้ันต�างๆ นํ้าท่ีออกจะช+าและน+อย 
 
 



ระบบฟอกอากาศ 5 ข้ันตอน 
ก�อนท่ีเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� จะส�งอากาศไปในห+อง จะนําอากาศภายนอกผ�านระบบการกรองและฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน อัดอากาศผ�านฟGลเตอร=ต�างๆ กรอง
ต้ังแต�ฝุ(นระดับหยาบสุดจนถึงละเอียดสุด และ ฆ�าเช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย ดังน้ี 
 

 Pre Filter คือการกรองฝุ(นหยาบ ด+วยไส+กรองฝุ(นหยาบ 
 

 Activated Carbon Filter 1 คือไส+กรองถ�านกัมมันต= ซ่ึงเลือกใช+ถ�านคุณภาพสูง บรรจุลงในรังผ้ึงเล็กๆ จํานวนมากภายในตัวไส+กรอง แต�ละรังผ้ึงได+อัดเม็ด
ถ�านจนเต็มเซลและมีความหนาแน�นของเม็ดถ�านสูงเปAนพิเศษ เพ่ือปCองกันกล่ินท่ีไม�พึงปรารถนาไม�ให+เล็ดลอดผ�านไปได+ 
 
แอคทิฟคาร=บอน (Active Carbon) หรือ แอกทิเวตเทต คาร=บอน (Activated Carbon) เปAนถ�านกัมมันต= ท่ีมีสมบัติพิเศษท่ีได+รับการเพ่ิมคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช+เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร=เพ่ือให+มีสมบัติในการดูดซับสูง เน้ือถ�านมีรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมาก ถ�านกัมมันต= ถูกนําไปใช+ใน
การกรองเอาสารประกอบอินทรีย=ต�างๆท่ีไม�ต+องการออกจากของเหลวหรือกxาซ เช�น ใช+กรองกล่ินและกxาซท่ีไม�ต+องการ ในหน+ากากกรองสารพิษเครื่องฟอก
อากาศ อุตสาหกรรมนํ้าบริสุทธ์ิ ใช+ในการฟอกสีของเหลวต�างๆ การทดลองวิจัย แยกและเตรียมสารเคมี ทางการแพทย=นําไปใช+ในการกําจัดพิษ การฟอก
เลือด และอื่นๆ 

 

 Activated Carbon Filter 2 คือไส+กรองถ�านกัมมันต=ตัวท่ีสอง ซ่ึงออกแบบจัดวางเยื้องกับไส+กรองถ�านกัมมันต=ตัวแรก เพ่ือดักกล่ินท่ีอาจเล็ดลอดผ�านไส+
กรองตัวแรกไปได+ เพ่ือให+ม่ันใจได+ว�า อากาศบริสุทธ์ิและสะอาดจริง 

 

 
 

 ULPA Filter คือไส+กรองละเอียดช้ันสุดท+าย ใช+ไส+กรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเท�าท่ีมีอยู�ในปBจจุบัน เพ่ือขจัดฝุ(นละอองและเช้ือโรค โดยมีประสิทธิภาพการ
กรองถึง 0.12 ไมครอน กรองได+ ได+ 99.9995% สามารถกรองฝุ(นละออง มลพิษต�างๆ เช้ือแบคทีเรียทุกชนิด และเช้ือไวรัสบางชนิด (เปรียบเทียบไส+กรอง 
HEPA กรองได+เพียง 0.3 ไมครอนเท�าน้ัน) 

 

 UV Lamp คือหลอดยูวี (UV-C : Germicidal Ultra Violet Light) สําหรับฆ�าเช้ือไวรัส หรือเช้ือโรคท่ีอาจเล็ดลอดผ�านมา 
 
 
 
 
 
สนใจส่ังซ้ือ หรือ ทดลองใช+เคร่ืองฟอกอากาศ จ-ีไลฟ� (ฟรี ! ทดลองใช+ เปAนเวลา 7 วัน ไม�มีเง่ือนไข) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติตัวเคร่ือง  

หลักการทํางาน การติดต้ัง การเลือกรุ�นใช+งาน หรือคําถามอื่นๆ   ติดต�อเจ+าหน+าท่ี โทร : 081-422-7309 , LINE ID : glifeairpurifier 



เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� เปAนระบบฟอกอากาศ ท่ีพัฒนามาจากระบบเติมอากาศของอาคารขนาดใหญ� กับระบบ Positive Pressure ของห+องปลอดเช้ือแบบ
โรงพยาบาลเข+าไว+ด+วยกัน ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือแก+ไขปBญหามลพิษ ฝุ(น ละออง สารก�อภูมิแพ+ เพ่ิมปริมาณออกซิเจน ภายในห+องปรับอากาศ ภายในตัวเครื่อง แยก
เปAน 3 ระบบ 

 
Fresh Air Plus Dust Free® 

 
ระบบฟอกอากาศบริสุทธ์ิท่ีปราศจากกล่ิน ควันและฝุ(นละออง เช้ือโรค แบคทีเรีย สารก�อภูมิแพ+ต�างๆ โดยนําอากาศจากภายนอก ผ�านขั้นตอนการฟอกกําจัดฝุ(น
และเช้ือโรค แล+วส�งอากาศท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเข+าไปในห+อง 
 

PPS® (Positive Pressure System) 

 
เปAนระบบท่ีทําให+ภายในห+องมีความกดอากาศมากกว�าภายนอกเล็กน+อย ซ่ึงเปAนหลักการในการทําห+องปลอดเช้ือของโรงพยาบาล ระบบน้ีจะทําหน+าท่ีเติมอากาศ
บริสุทธ์ิเข+าไปในห+องตลอดเวลา จนกระท่ังภายในห+องมีความกดอากาศมากกว�าภายนอกเล็กน+อย ในทันทีท่ีภายในห+องมีความกดอากาศเพ่ิมขึ้น อากาศส�วนเกิน
ภายในห+องจะไหลออกสู�ภายนอกผ�านซอกประตู หน+าต�างและรูรั่วต�างๆตลอดเวลา จึงทําให+ฝุ(นละอองและมลพิษจากภายนอกห+องไม�สามารถไหลย+อนเข+าไปในห+อง
ได+ 
 

UV-C (Germicidal Ultra Violet Light) 

 
ระบบฆ�าเช้ือโรคด+วยแสงอัลตราไวโอเลต(Germicidal Ultra Violet Light) ในขั้นตอนสุดท+ายของตัวเครื่องก�อนส�งอากาศบริสุทธ์ิออกจากตัวเครื่องสู�ภายในห+อง 
แสงอัลตราไวโอเลตชนิดพิเศษ (Short Wave Length Range: 180-280 nm) สําหรับฆ�าเช้ือโรคโดยเฉพาะ ซ่ึงเปAนแบบเดียวกับท่ีใช+ในห+องผ�าตัด ระบบน้ีใช+
สําหรับช�วยฆ�าเช้ือไวรัสขนาดเล็กมากท่ีอาจเล็ดลอดผ�านระบบฟอกกรองมาได+  
 

ข อมูลจําเพาะเคร่ืองฟอกอากาศ จ-ีไลฟ. 

• Create 2.5 Pascal Positive Pressure inside the room to prevent contamination of germs and pollutants 
• 5 steps filtration, 120 nanometer filter with UV-C gerwmicidal light to eliminate germs and Carbon Filter to remove 

odor 
• Air Flow Rate : 20 - 85 CFM 
• Pre filter : Synthetic filter 
• Main filter : ULPA filter, efficiency [DOP] : 99.999%@0.12um. Primary resistance ≥160pa, Air velocity : 200(m3/h). 
• UV-C : Germicidal UV Lamp 6 watts 
• Power consumption : Max 78 watts , 220 Volt 
• Dimension : 39.0x 63.5 x 24.5  cm (M-701A) , 49.5 x 67.5 x 25.0  cm (L-701A) 
• Weight : 20 kgs. (M-701A) , 28 kgs. (L-701A) 

 



ส�วนประกอบเคร่ืองฟอกอากาศ จ-ีไลฟ. 
- ตัวเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ� ติดตั้งภายนอก มี 2 แบบ 
    1. ท�ออากาศออกด+านหลังเครือ่ง ใช+สําหรับพ้ืนท่ีติดตั้ง ท่ีตัวเครือ่งจะตรงกับแผงจ�ายอากาศ 
    2. ท�ออากาศออกด+านบนเครื่อง ใช+สําหรับพ้ืนท่ีติดตั้ง ท่ีตัวเครื่องกับแผงจ�ายอากาศตดิตั้งห�างกัน ใช+ข+องอ หรือท�อนําอากาศ 
  
- ตัวกรองละเอียด (ข้ันตอนท่ี 3 -4) ติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
- แผงจ�ายอากาศ ติดตั้งภายในห+อง 
 

 

      

 

การรับประกัน 
ตัวเครื่องรับประกัน 5 ป� , ช้ินส�วนอุปกรณ=อ่ืนๆ รบัประกัน 1 ป� ยกเว+นอุปกรณ=ท่ีต+องเปลี่ยนตามอายุการใช+งาน 

                
 
 
ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ จี-ไลฟ. 
1.กําหนดจุดติดต้ัง 

 

2.เจาะช�องท�ออากาศ 

 

3.ติดต้ัง เครื่องนอกห+อง 

 

4.ติดต้ัง แปCนจ�ายอากาศ 

 

5.ติดต้ัง แปCนจ�ายอากาศ 

 

6.เดินสายไฟและท�อ 

 

7.ตรวจสอบช�องอากาศ 

 

8.ติดต้ัง ครอบกันฝน 

 

 
 

สนใจส่ังซ้ือ หรือ ทดลองใช+เคร่ืองฟอกอากาศ จ-ีไลฟ� (ฟรี ! ทดลองใช+ เปAนเวลา 7 วัน ไม�มีเง่ือนไข) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติตัวเคร่ือง  

หลักการทํางาน การติดต้ัง การเลือกรุ�นใช+งาน หรือคําถามอื่นๆ   ติดต�อเจ+าหน+าท่ี โทร : 081-422-7309 , LINE ID : glifeairpurifier 



 

ตัวอย�างการติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ จี-ไลฟ. 
ติดต้ังแบบจ�ายอากาศติดเพดาน 1 

    
ห องผ�าตัดทาํเลสิก เครื่องฟอกอากาศต�อท�ออากาศออกด านหลัง ติดตั้งภายนอก
ห อง ภายในท�อระบบทางเดินอากาศภายในอาคาร ซ่ึงมีช�องทะลุออกไปนอกอาคาร 
ต องวางท�ออากาศจากตัวเครื่องไปยังแผงจ�ายอากาศ โดยซ�อนท�ออากาศอยู�บนฝbา
เพดาน ส�วนแผงจ�ายอากาศตดิอยู�บนฝbาเพดานใต เครื่องปรับอากาศ 

ติดต้ังแบบจ�ายอากาศติดเพดาน 2 

    
ห องนอนคอนโดมิเนียม เครื่องฟอกอากาศแบบมีท�ออากาศออกด านบน ตดิตัง้ใต 
ชายคากันฝน เจาะช�องระแนงไม ด านบนเพ่ือเดินท�ออากาศ เข าไปในห อง ส�วนแผง
จ�ายอากาศตดิอยู�บนฝbาเพดาน บริเวณมุมห องด านใน 

ติดต้ังแบบจ�ายอากาศติดเพดาน 3 

    
ห องนอนในบ านพักอาศัย เครื่องฟอกอากาศแบบมีท�ออากาศออกด านบน ตดิตั้ง
ภายนอกห องนอน ซ่ึงเปcดสู�ภายนอกบ าน แผงจ�ายอากาศตดิอยู�บนฝbาเพดาน ฝbาที
บาร� ซ่ึงการตดิตัง้ลักษณะน้ีต องชิลด�ฝbาทีบาร�ทั้งหมด 

ติดต้ังแบบจ�ายอากาศติดเพดาน 4 

    
ติดตัง้ช�องสําหรับแผงจ�ายอากาศ ในระหว�างก�อสร าง ด านบนเดินท�ออากาศแบบ
อ�อนใต ฝbาเพดาน 

ติดต้ังแบบจ�ายอากาศติดฝาผนัง 1 

    
ห องนอนในบ านพักอาศัย ชั้นเดียว เครื่องฟอกอากาศแบบมีท�ออากาศออก
ด านหลัง ติดตั้งภายนอกห องนอนซ่ึงเปcดสู�ภายนอกบ าน แผงจ�ายอากาศตดิฝาผนัง 
ตําแหน�งตรงกับตัวเครื่องด านนอก 

ติดต้ังแบบจ�ายอากาศติดฝาผนัง 2 

    
ห องนอนในบ านพักอาศัย ทาวน�เฮาส� เครื่องฟอกอากาศแบบมีท�ออากาศออก
ด านหลัง ติดตั้งภายนอกห องนอนซ่ึงเปcดสู�ภายนอกบ าน แผงจ�ายอากาศตดิฝาผนัง 
ตําแหน�งตรงกับตัวเครื่องด านนอก 

ติดต้ังแบบจ�ายอากาศติดฝาผนัง 3 

    
ห องนอนในบ านพักอาศัย ทาวน�เฮาส� เครื่องฟอกอากาศแบบมีท�ออากาศออก
ด านหลัง ติดตั้งภายนอกห องนอนซ่ึงเปcดสู�ภายนอกบ าน แผงจ�ายอากาศตดิฝาผนัง 
ตําแหน�งตรงกับตัวเครื่องด านนอก ติดในตําแหน�งด านบนประต ู

ติดต้ังแบบจ�ายอากาศติดฝาผนัง 3 

    
ห องนอนในบ านพักอาศัย ทาวน�เฮาส� เครื่องฟอกอากาศแบบมีท�ออากาศออก
ด านหลัง ติดตั้งภายนอกห องนอน ข างหน าต�าง แผงจ�ายอากาศตดิฝาผนัง ตาํแหน�ง
ตรงกับตัวเครื่องด านนอก ตัวเครื่องฟอกอากาศต องใส�ครอบกันฝน 

ติดต้ังแบบพิเศษ 

    
ติดตัง้เครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่องหรือมากกว�า ภายในห องเดยีวกัน เพราะต องการ
อากาศและแรงดันมากเปfนพิเศษ ในกรณีห องกว าง หรือมีกลิ่นแรง 

ติดต้ังแบบพิเศษ 

    
ติดตัง้เครื่องฟอกอากาศบนดาดฟbาและ ใส�ครอบกันฝน เดินท�ออากาศลงมา
ด านล�าง , ตําแหน�งติดตั้งแผงจ�ายทีด่ีทีสุ่ดคือตําแหน�งใกล เครื่องปรับอากาศ 



เคร่ืองฟอกอากาศ จี-ไลฟ. เหมาะสําหรับ  

 บ าน ห องนอน ห องนั่งเล�น  คลีนิคทันตกรรม , ความงาม  ห องเรียน ห องพักครู  ห องคลีนรูมในโรงงานอุตสาหกรรม 

 คอนโด ห องพัก โรงแรม  ห องปลอดเชื้อ ห องตรวจโรค  ห องแลgป ห องทดลอง  ห องบรรจุสินค า ห องเก็บเคมี 

 ออฟฟcต สํานักงาน ห องทํางาน  ห องคลีนรูมในโรงพยาบาล  ห องสปา สถานสขุภาพ โยคะ  ห องผลิต ประกอบ สินค า 

 ห องพักฟijน ห องผู ปkวย  ห องผ�าตัด ห องเลเซอร� เลสิค  ห องท่ีมีสัตว�เลี้ยง สุนัข แมว  ภัตตาคาร ร านอาหาร 

 ห องเด็กอ�อน เด็กทารก  ห องฉุกเฉิน ICU/CCU/OPD  ห องออกกําลังกาย ฟcตเนส  ห องส�ง สถานีวิทยุโทรทัศน� 

 ห องพักคนชรา ผู สูงอายุ  ห องยา ร านยา เวชภัณฑ�  ห องน้ํา  ห องท่ีอยู�ใกล มลภาวะ 

 
สั่งซ้ือ ทดลองใช  เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ. 
เคร่ืองฟอกอากาศ จี-ไลฟ. มี 2 รุ�นให เลือก คือ M-701A เหมาะสําหรับ ห+องนอน ห+องเด็ก ห+องทํางาน ห+องพักผ�อน หรือห+องปรับอากาศท่ัวไปอ่ืนๆ ท่ี
ต+องการความสะอาด และออกซิเจนเปAนพิเศษ , รุ�น L-701A เหมาะสําหรับ ห องท่ีมีพ้ืนท่ีกว างกว�า หรือมีผู ใช ห องจํานวนมากกว�า ต องการการ
หมุนเวียนอากาศปริมาณท่ีสูงกว�า  

เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ.  รุ�น M-701A  รุ�น L-701A 
พ้ืนท่ีใช+งาน ไม�เกิน 60 ตารางเมตร ไม�เกิน 100 ตารางเมตร 

อุปกรณ=มาตรฐาน 1 เครื่องฟอกอากาศ / ฟGลเตอร= 5 ข้ันตอน / รีโมท เครื่องฟอกอากาศ / ฟGลเตอร= 5 ข้ันตอน / รีโมท 

กําลังลม (ลบ.ฟุต ต�อนาที : CFM) 2 High : 60 CFM , Medium 50 CFM , Low 20 CFM High : 85 CFM , Medium 60 CFM , Low 30 CFM 

ขนาด / นํ้าหนัก 39.0x 63.5 x 24.5 เซนติเมตร / 20 กิโลกรัม 49.5 x 67.5 x 25.0 เซนติเมตร / 28 กิโลกรมั 

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 3 78 วัตต= , 220 โวลต= 78 วัตต= , 220 โวลต= 

ราคาเครื่อง + ค�าติดตั้ง 4 52,000 บาท 74,000 บาท 

ราคาพิเศษ 33,000 บาท 46,000 บาท 

ฝาครอบกันฝน 5 2,000. บาท 2,200. บาท 

รวมราคา 35,000 บาท (37,450 บาท Inc VAT) 48,200 บาท (51,574 บาท Inc VAT) 

 
สนใจสั�งซื
อ หรือ ทดลองใชเ้ครื�องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ (ฟรี ! ทดลองใช ้เป็นเวลา 7 วนั)  สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม คุณสมบติัตวัเครื�อง หลกัการ

ทาํงาน การติดตั
ง การเลือกรุ่นใชง้าน หรือคาํถามอื�นๆ  
 

บริษัท จี อีโวลูชั่น จํากัด  
เลขท่ี 102 อาคารอรรถกระวี 2 ชั้น 1 ซอยอารี สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

โทรศพัท/์มือถือ : 081-422-7309  (ทุกวนั) 

เวบไซต:์ http://www.glifeairpurifier.com  

อีเมล: vichien.glife@gmail.com , LINE ID: glifeairpurifier 


