
 

คุณลกัษณะเฉพาะ 

รถเข็นเคล่ือนย้ายผู้ป่วย COVID-19 

หลกั 

• ช่อง Fresh air ขนาด 12x12 น้ิว สามารถปรับหร่ีลมได ้

• ช่อง Return air ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 6 น้ิว 

 

 

 

 

 

 

1. รถเข็น 

• โครงสร้างหลกัเป็นสแตนเลสเกรด A304 ขนาดเบาะกวา้งขนาด (กวา้ง 60) x (ยาว 180) ไม่รวมกนัชน 
x (สูง 76) ซม. 

• รถเขน็มีเสาน ้าเกลือ และท่ีใส่แทง็คอ์อกซิเจน ท าดว้ยท่อสแตนเลสกลม มียางกนัชนรอบตวัรถเขน็ 

• ท่ีนอนฟองน ้าหุม้ผา้หนงัเทียม หนา 5 ซม.  

• ลอ้ขนาด 8 น้ิว จ านวน 4 ลอ้ มีตวัลอ็ก 2 ลอ้หลงั 

• หอ้งโดยสารท าจากอะคิลิค หนา 6 มม. โครงสร้างสแตนเลสเกรด A304 วสัดุเดียวกนักบัโครงสร้าง



 

 

2. ชุดเคร่ืองกรองอากาศก่อนปล่อยทิง้ 

คุณลกัษณะตวัเคร่ืองดา้นนอกและภายใน 

คุณลกัษณะเฉพาะ 

1. ตวัเคร่ืองท าจากวสัดุแขง็แรงและไม่ก่อใหเ้กิดสนิมในการใชง้าน คือ กลัวาไนซ์พน่อบสี 

2. ตวัเคร่ืองตอ้งออกแบบมาส าหรับการรองรับการต่อท่อได ้ทั้ง 2 ทางดา้นอากาศเขา้และออก เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใชง้านแต่ละพื้นท่ี โดยขนาดท่อทางเขา้และทางออก มีขนาด 250 มม. หรือ 10 น้ิว 

3. มอเตอร์อยูภ่ายในเคร่ือง และตวัปรับระดบัการท าแรงลมท่ีเช่ือมต่อกบัตวัเคร่ืองโดยตรง 

4. ขนาดเคร่ือง 1,052 x 300 x 364 มม. 

5. น ้าหนกัเคร่ืองรวมแผน่กรอง 27 กิโลกรัม (รวมแผน่กรองแลว้) 

คุณลกัษณะมอเตอร์ 

คุณลกัษณะเฉพาะ 

1. รับประกนัสินค้า 2 ปี จากการผลิต, การติดตั้งท่ีถูกวิธี และการใชง้านท่ีถูกวิธีเท่านั้น (ไม่
รับประกนัระยะเวลาการใชง้านแผน่กรอง) 

2. ชุด Power Supply เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั ใชก้บัไฟฟ้าระบบ 1-200- VAC 50/60 Hz 

3. Fan Motor เป็นระบบหมุนเวยีนอากาศ แบบเขา้ 1 ทิศทาง - ออก 1 ทิศทาง 

4. ขนาดความเร็วลมสูงสุด 490 CMH (288 CFM) 

5. สามารถปรับระดบัแรงลมได ้6 ระดบั 

6. ระดบัเสียงไม่เกิน 65 เดซิเบล ท่ีระดบัแรงลมสูงสุด 

7. สินค้าไดรั้บมาตรฐาน CE ผลิตจากโรงงานจากต่างประเทศท่ีไดรั้บมาตรฐาน 

คุณลกัษณะแผน่กรองอากาศ (Air Filter) 

ประกอบดว้ยการกรอง 3 ชั้น 

1. แผน่กรองอากาศชนิดชั้นตน้ (Pre Filter) รุ่น 30/30 Pre filter-G4 

แผน่กรองอากาศชั้นตน้ ส าหรับดกัจบัฝุ่ นขนาดใหญ่ ท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองและดกัจบั

ฝุ่ นสูง โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 เน้ือแผน่กรอง (Media) ท าจากใยฝ้ายผสมเส้นใยสังเคราะห ์

1.2. เน้ือกรองมีความหนาแน่นเสริมตระแกรงลวดเพิ่มความแขง็แรง เน้ือกรองเช่ือมติดกบั
กรอบเป็นอยา่งดี 



 

2. ชั้นท่ี 2 แผน่กรองอากาศชนิดถุง (Bag-Filter) รุ่น Hi-Flo -bag filter-F7s 

เป็นฟิลเตอร์ประเภทกรองอากาศชนิดถุง ใชส้ าหรับการดกัจบัฝุ่ นขนาดกลาง มีพื้นท่ีเน้ือ

กรองมากดว้ยการออกแบบถุงแบบพิเศษ โครงสร้างมีความทนทานแขง็แรง มีการควบคุมการจดั

ช่องของเน้ือกรอง 

3. แผน่กรองอากาศชนิดชั้นสุดทา้ย (Hepa Filter) สาหรับดกัจบัเช้ือโรคและอนุภาคขนาดเลก็มาก 

รุ่น Absolute CET14-H14 

1.3 มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน EN 779 :2012 ประสิทธิภาพการกรอง

หรือดกัจบัฝุ่ น ไดม้าตรฐานไม่ต ่ากวา่ คลาส G4 ดว้ยประสิทธิภาพการดกัจบั ≥ 90% หรือ 

มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ ASHRAE 52.2.2017 หรือเทียบเท่า คลาส MERV8. 

1.4 กรอบฟิลเตอร์ท าจากกระดาษทนความช้ืนสูง (Water resistance beverage cardboard.) 

1.5 ขนาดของแผน่กรอง 287 X 287 X 95 มม. 

1.6 แผน่กรองมีหูจบัส าหรับดึงออก ง่ายต่อการเปล่ียนแผน่กรองอากาศ 

1.7 ระยะเวลาในการเปล่ียนฟิลเตอร์ชั้นแรกควรเปล่ียนทุก 6 เดือน 

2.1 มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน EN 779:2012 ประสิทธิภาพการ

กรอง กรองฝุ่ นหรือดกัจบัฝุ่ นขนาด 1 ไมครอน ≥ 60% ตามมาตรฐาน ISO 16890 หรือ 

เทียบเท่า คลาส F7 หรือ มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ ASHRAE 52.2.2007 หรือ

เทียบเท่า คลาส MERV13 

2.2 กรอบท าจากกลัป์วาไนซ์ เพื่อความแขง็แรงของแผน่กรอง 

2.3 เน้ือกรองท าจากเส้นใยแกว้ Glass Fiber 

2.4 ขนาดของแผน่กรอง 287 X 287 X 220 มม. 

2.5 ระยะเวลาในการเปล่ียนฟิลเตอร์ชั้นแรกควรเปล่ียนทุก 1 ปี หรือ ความดนัตกคร่อม
(Final Pressure drop) 

3.1 แผน่กรองชนิด Hepa filter แผน่กรองเป็นชนิด High Efficiency Particle Air Filter 

โครงสร้างแขง็แรงทนทาน มีประสิทธิภาพในการกรองและดกัจบัเช้ือโรคสูง 

3.2 ขนาดของแผน่กรอง 287 X 287 X 292 มม. 

3.3 เน้ือแผน่กรอง (Media) ท าจากใยแกว้ (Glass fibers Hot-melt beads.) 

3.4 ประสิทธิภาพการกรอง กรองฝุ่ นได ้99.995% @ 0.1-0.2 ไมครอน คลาส H14 ตาม
มาตรฐาน EN1822:2009 



 

 

 500 ปาสคาล หรือเปล่ียนทุก ๆ 2 ปี 

3.9 แผน่กรอง Hepa filter ตอ้งมีผล Scan test ประสิทธิภาพ Hepa filter ทุกช้ินจาก

โรงงานผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐานจากต่างประเทศ 

3.5 กรอบนอกท่ีหุม้แผน่ Hepa Filter ท าจากอิเลค็โตรซิงค ์(Electro Zinc) หรือกลัวาไนซ์ 

เพิ่มความแขง็แรงทนทาน 

3.6 มีตะแกรงเหลก็หรือตะแกรงกลัป์วาไนซ์ปิดป้องกนัเน้ือฟิลเตอร์ (Media) ทั้ง 2 ดา้น 

3.7 Hepa Filter มีหูจบัดึง ส าหรับง่ายต่อการเปล่ียนแผน่ฟิลเตอร์ 

3.8 ระยะเวลาในการเปล่ียน Hepa filter ท่ีความดนัตกคร่อม (final Pressure drop ) แนะน า

3. ชุด Power Supply 

• แบตเตอร่ีส ารองไฟ  แบตเตอร่ีแบบไม่เติมน ้ากลัน่ขนาด 12 โวลต ์34 แอมป์ 
 • Power Inverter ส าหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั  

• Digital Pressure Meter ส าหรับวดัความดันลมในหอ้งโดยสาร 


