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อากาศทีบ่ริสุทธิแ์ละปลอดภัยสําหรับคุณ 

ของ COVID-19 
ภายใน 36 วนิาที 

US.FDA 



AURABEAT 
AG+ 

พ ิสจูน์ แล้วว่าเทคโนโลยี Aurabeat ส  ามารถกาํ   

จัด COVID – 19 (SARS-CoV2)  สูงถงึ    

99.997%  ภายในเวลา 36  วนิาที

� � �นอกจากการฆา่เชอืจุลนิทรียท์วัไปแล้ว เครืองฟอกอากาศรุ่น 

Aurabeat AG+ 5 in 1 ยังไดรั้บการพสูิจนจ์ากผลการทดสอบ

ของกลุ่มนักวทิยาศาสตรใ์นหอ้งปฏบิตักิารไวรัสของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วว่า มปีระสทิธิภาพในการกาํจดั

เชื �อไวรัส COVID – 19 ดว้ยเทคโนโลยีของ AG+ Silver Ion  ที�

สามารถกําจัดเชื �อไวรัส COVID – 19 (SARS-CoV-2) ได้สูงถึง 

99.997% ภายในเวลา 36 วนิาที ครอบคลุมพื�นที�ห้องที�มี

ประสิทธิภาพขนาด    50    ตารางเมตร  เพื�อปกป้อง

พ ื�นที�ภายใน บ้าน สาํนักงาน ห้องเรียน และร้านค้า  ช่วยลดความ

เสี�ยงของ การแพร่กระจายเชื�อไวรัสทางอากาศได้เป็นอย่างดี 



ไวรัส COVID – 19 

พสูิจนโ์ดยหอ้งปฏบิตักิารไวรัสวทิยาศาสตรข์องประเทศสหรัฐอเมริกา  

จากผลการทดสอบจริงโดยสถาบนั MRI Global ที�นําเชื�อไวรัส COVID – 19 จริงมาทดสอบภายในห้อง

ปฏิบัติการ พบว่าเทคโนโลยี Aurabeat AG+ silver Ion สามารถกําจัดเชื�อไวรัส COVID – 19 ไดสู้งถึง    

99.997% ภายในเวลา 36 วินาที นอกจากนี�ยังมีการทดสอบอื�นได้พิสูจน์แล้ว่าเทคโนโลยีของ Aurabeat 

AG+ สามารถฆ่า เชื�อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้สูงถงึ  99.97%  เชื�อราสูงถึง 99.9999% , แบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus สูง ถึง 99.98% รวมถึงเชื�อแบคทีเรีย E.coli ด้วย และเชื�อแบคทีเรียในอา

กาศท�วัไป สูง ถึง 99%                                    จากการศกึษาพบวา่ Silver Ion สามารถกําจัด เชื�อไวรสั เชื�อแบคทีเรีย และเชื�อรา

ท�วัไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 



�SILVER ION ( AG+) : ยับยังแบคทเีรีย 
�และเชอืไวรัส 

AG+ Ion เขา้ไปจบักบัโปรตีนของเยือ� หมุ้เซลล ์
และรบกวนการทาํงาน 

กลไกการยบัยงั� ไวรสั

Ion AG+ แทรกเขา้ไปภายในเซลลไ์วรสั

และจบัดีเอน็เอ (genome) 

เพ�ือรบกวนการทาํงานระดบัโมเลกลุ ทาํลายโปรตีนของเยือ� หมุ้เซลล ์

ทาํลายสารพนัธกุรรม (RNA)

ของเชือ� ไวรสั 

Silver Ion �กลไกการยับยังแบคทเีรีย 

โปรตีน 

ทาํลายเยือ� หมุ้เซลล ์

เยือ� หมุ้เซลล ์

Silver Ion จบักลมุ่
– SH ของโปรตีน Silver Ion ออกจากแบคทีเรยี แลว้แทรก

เขา้ภายในเซลลแ์บคทีเรยีตวัตอ่ไป 

ยบัยงั� การทาํงานของไวรสัและการตดิเชือ�

ผลติภณัฑนี์เ� ราใชเ้ทคโนโลยีพิเศษท�ีมีสาร Silver Ion ในการกรองอากาศ ซง�ึ  Silver Ion ตวันีเ� ป็นเหมือน

ผทู้าํลายระบบการทาํงานของไวรสั และแบคทีเรยี ยบัยงั� ไมใ่หเ้กิดการแพรเ่ชือ�  ตา่งเป็นท�ียอมรบัและแพร่

หลายทางการแพทย ์Silver Ion สามารถเขา้ทาํลาย และกาํจดัเชือ� ไวรสั ไดถ้งึ 5 อยา่งเม�ือเชือ� ถกูสมัผสักบั

แผน่กรองในชนั� นี � ไวรสัท�ียงัมีตดิคา้งอยแู่ผงกรองจะถกูกาํจดัออกไป โดยไมพ่ลกัไวรสักลบัออกมาในชนั� อากาศอีก

� �ขดัขวางการจโู่จมของเชอืไวรสัและเซลลท์ถีกูบกุรกุ

� �ยบัยงัการเพมิจาํนวนของไวรสั



เทคโนโลยจีดสทิธิบตัร และ 
�กลไกการกรอง 5 ชัน 

แผ่นกรอง 
Silver Ion AG+ 
(HEPA12) 

�แผ่นกรองชัน 

NANO-CRYSTALLINE

FILTER 

�ชันกรอง 

DISINFECTION UVA 

�ชันกรอง 
PLASMA 
STERILIZATION 

ไอออนบวกและลบท�ีเกิดจากเครอ�ื งกาํเนิด Plasma 

ทาํใหเ้ป็นกลางในอากาศซง�ึ ทาํใหเ้กิดพลงังานจาํนวนมาก

เขา้ทาํลายจลุนิทรยี ์

�แผ่นกรองชันแรก ดกัจบัเสน้ผม เสน้ใย อนภุาคขนาดใหญ่ 
สะเก็ดผิวหนงั ขนสตัว ์และอ�ืน ๆ
ท�ีสามารถใชเ้ครอ�ื งดดูฝ่นุดดูออกได้

UVA



Aurabeat Technology Limited ก่อตงั� ขนึ� ในปี 2017 และเป็นสมาชิกของโปรแกรมบม่เพาะเทคโนโลยี (TIP)

โครงการอทุยานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฮอ่งกง (HongKong Science and Technology Parks) 

Dr.Roger Sze To เป็นผมีู้ความเช�ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการกรองอากาศและการฟอกอากาศมานานกวา่15 ปี

�มงุ่ม�นัท�ีจะมอบอากาศบรสิทุธิท�ีย�งัยืน ไรม้ลพิษและปราศจากไวรสัใหก้บัทกุคนในโลก มีทีมวิจยัและพฒันา

ระดบัโลกท�ีมีประสบการณย์าวนานดา้นวิศวกรรมและวิทยาศาสตรส์�งิแวดลอ้ม ท�ีเก�ียวขอ้งกบัโรคทางเดนิหาย

ใจเฉียบพลนั (SARS) การแพรก่ระจายของโลกในอากาศ Aurabeat จงึทมุ่เทเพ�ือตอบสนองความตอ้ง

การของผคู้นทงั� ทางธรุกิจ และผบู้รโิภค ปกปอ้งบา้น สาํนกังานของคณุ

เพ�ือลดความเส�ยี งของการแพรก่ระจายทางอากาศไดอ้ยา่งมาก 



เครอ�ื งฟอกอากาศ Aurabeat AG+ Silver 5 in 1 มีโหมดอจัฉรยิะในตวั ดว้ยเซน็เซอรท์�ีแมน่ยาํในการตรวจ

สอบระดบัมลพิษในอากาศภายในอาคารและมีป่มุปรบัระดบัความเรว็ถงึ 3 ระดบั ตวัเครอ�ื งฟอกอากาศ

จะสรา้งความม�นัใจใหแ้ก่คณุในการปรบัเปล�ยี นอากาศท�ีดีขนึ� และการฆา่เชือ�  3-4 ครงั� ตอ่ช�วัโมง 

ดว้ยเทคโนโลยีท�ีมีประสทิธิภาพท�ีคณุสามารถรบัมือกบัมนัไดด้ว้ยเครอ�ื งเดียวไมว่า่จาํนวนคนจะมากเทา่ไรก็ตาม 

�การปรับโหมดอัจฉริยะทแีม่นยาํ 

ตวักรอง Silver Ion AG+ ประสทิธิภาพสูง (HEPA) 
�มปีระสทิธิภาพในการทาํลายเชอืไวรัส 

แบคทเีรีย ไดน้านถงึ 2 ปี 

ผลติภณัฑข์องเราไดถ้กูตดิตงั� พรอ้มชดุแผนกรองอากาศ Silver Ion ท�ีมีประสทิธิภาพสงู (พรอ้มแผน่กรองชนั� แรก)

 และแผน่กรองชนั�  Photocatalytic Oxidation โดยท�วัไปแลว้แผน่กรองอากาศจะตอ้งเปล�ยี นภายใน 6 ถงึ 18 เดือน 

โดยเครอ�ื งจะมีการแจง้เตือนดว้ยระบบอจัฉรยิะหลงัจากใชง้านแลว้กวา่ 2,000 ช�วัโมง

 โปรดตรวจสอบสถานะของตวักรองใหอ้ยใู่นระบบสมบรูณ ์และเปล�ยี นตวักรองเม�ือเป็นสดีาํ

*ดว้ยเทคโนโลยี Silver Ion ท�ีไมร่ะเหย สามารถกาํจดัแบคทีเรยี และเชือ� ไวรสัไดอ้ยา่งตอ่เน�ืองไมป่ลอ่ยสาร

ท�ีเป็นอนัตรายใน ระหวา่งกระบวนการฟอกอากาศ จงึม�นัใจไดว้า่เครอ�ื ง ฟอกอากาศของเราใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั



�มลพษิทางอากาศทมีผีลตอ่สุขภาพ 

ผคู้นสว่นใหญ่ละเลยความเส�ยี งจากมลพิษทางอากาศท�ีสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพมลพิษท�ีเราพบไดบ้อ่ยไดแ้ก่

คารบ์อนมอนอกไซด ์ไนโตรเจนไดออกไซด ์โอโซนอนภุาคท�ีแขวนลอย ฟอรม์าลดีไฮด ์

จลุนิทรยีซ์ลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละตะก�วัสาํหรบัผคู้นท�ีอาศยัอยใู่นเมืองมนัไมใ่ชแ่คม่ลพิษทาง

อากาศท�ีถกูพดัพาเขา้มาในบา้นผา่นทางประตแูละหนา้ตา่ง หรอืแมแ้ตก่ล�นิปรุงอาหาร.

การใชน้า�ํ ยาฆา่เชือ� เพ�ือทาํความสะอาดบา้นและขนของสตัวเ์ลยี� งท�ีตดิลอยมาลว้นเป็นมลพิษในบา้น

ของเราและมลพิษพวกนีก� ็สะสมอยทู่กุวนั และการสะสมมลพิษภายในอาคารบา้นเรอืนนนั�

รา้ยแรงเพ�ิมมากขนึ� กวา่เดมิซง�ึ มากกวา่ปัญหามลพิษทางภายนอกอาคาร

ในท�วัโลก, อตัราการเสยี ชีวิต จากมลพิษทางอากาศโดยประมาณ 8.8 ลา้นคนในแตล่ะปี 

ส�งิท�ีเพ�ิมขนึ� นอกจากโรคทางเดนิ หายใจแลว้ การสดูดมอนภุาคแขวนลอย ฝ่นุ PM2.5 ในอากาศ มีความเส�ยี งเพ�ิมมากขนึ�  

ท�ีจะก่อใหเ้กิดโรคเก�ียวกบัหวัใจและหลอดเลอื ด เชน่ โรคหวัใจและโรคหลอดเลอื ดสมอง 



� � � �เครืองฟอกอากาศโดยทวัไปไม่สามารถจาํกัดเชอืไวรัสทก่ีอ
ใหเ้กดิสารมลพษิทางอากาศทตุยิภมูไิดง้า่ย 

COVID-19 และไวรสัไขห้วดัใหญ่เป็นโรคท�ีแพรก่ระจายไดใ้นละอองฝอย การไอหรอืการจามทาํให้

ไวรสัแพรก่ระจายไปในอากาศซง�ึ สามารถแพรก่ระจายไปยงัผอู้�ืนไดด้ว้ยกระแสอากาศ

 จงึเป็นส�งิสาํคญัท�ีจะตอ้งปอ้งกนัไวรสัในอากาศภายในบา้น เครอ�ื งฟอกอากาศท�ีมี

อยใู่นการตลาดสว่นใหญ่แคป่อ้งกนัทางภายนอกและไวรสับนพืน� ผิวของตวักรองไดเ้ทา่นนั�

แผน่กรองนนั� ไมส่ามารถทาํลายไวรสัได ้ซง�ึ ทาํใหไ้วรสัยงัคงแฝงตวัอย ู่เม�ือแผน่กรองเตม็แลว้

อนภุาคฝ่นุและไวรสัท�ีอยบู่นพืน� ผิวของแผน่กรองจะกลบัเขา้สอู่ากาศอีกครงั�

เม�ือมีการเปล�ยี นหรอืทาํความสะอาดแผน่กรอง ไวรสัท�ีสะสมก็ยงักลบัเขา้

สอู่ากาศเหมือนเดมิ และทาํใหบ้า้นของคณุเส�ยี งตอ่การตดิเชือ�  



038 - 196 115
065-0598795

ไดรั้บการรับรองจาก 

Sleep

Quiet

� �พนืทสูีงสุด

www.aurabeat-thailand.com
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