
UV-C AIR
CONDITIONER
APPLICATIONS

สคบ. (  สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค )   
สวทช. ( สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ )   
สมอ. ( สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม )

•  รับรองและพิสูจน์สินค้าจาก สคบ. แล้ว

•  ผ่านการทดสอบ Eye Safety IEC 62471:2006 จาก สวทช.

•  ผ่านการทดสอบมาตรฐานประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อรังสี UV-C จาก สวทช.

•  ได้รับการพิจารณาขอบข่ายผลิตภัณฑ์ จาก สมอ. แล้ว



Dimension

โรงเรียน
学校

อพารทเมนท
ドミトリー

โรงพยาบาล
病院

ออฟฟศ
オフィス

รานอาหาร
レストラン

หางสรรพสินคา
デパート

หองออกกลังกาย
フィトネス

โรงยิม
ジム

School Apartment Hospital O�ce Restaurant Shopping Mall Fitness Room Gym

คอนโดมีเนียม
アパート

Condominium



The fan draws the air into the chamber, the powerful UV-C ray will inactive the germs, fungi
and virus etc, then the clean air will be pushed out

พัดลมดูดอากาศเขาไปในตัวเครื่อง ผานรังสี UV-C ที่มีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรค เชื้อรา และไวรัสตางๆในอากาศใหบริสุทธิ
แลวจึงปลอยอากาศบริสุทธินั้นออกมา

ファンは空気をチャンバーに引き込み、強力なUV-C光線が細菌、真菌、ウイルスなどを不活性化し、きれいな空気が押し出されます。

How it Works?



The indicator light will turn green when the 
equipment works properly.

เมี่ออุปกรณทำงาน ไฟแสดงสถานะจะขึ้นไฟสีเขียว

機器が正常に動作すると、インジケータライトが緑色に変わります。

indicator light 
ไฟแสดงสถานะ
インジケーターライト

Filter and HEPA

Easy to Replace

Product Overview

หากหลอด UV-C ไมทำงาน ไฟแสดงสถานะจะขึ้นไฟสีแดง 
ควรปดเครื่องและเปลี่ยนหลอด UV-C

UV-Cランプが機能しないと、インジケータライトが赤に変わります。その場
合は、機器を取り外してUV-Cランプを交換してください。

The indicator light will turn  red when the UV-C
lamp not working, PLEASES disconnect the 
equipment and replace the UV-C lamps



Scientists have known about the disinfection capabilities of ultraviolet (UV) light for decades. Now, it’s considered 
an important tool in the �ght aginst COVID-19.
A scientist at Columbia University found UV-C is e�ective agains SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, in 
laboratory settings.
UV-C (also called germicidal UV) products tout pathogen kill rates higher than 99.9%. Because of their e�ectiveness,  
they’re incredibly useful hospitals, medical labs, senior care centers, �re and police stations, airports, transit 
stations, schools, goverment buidings, o�ce buidings, and hotels.

นักวิทยาศาสตรทราบถึงความสามารถในการฆาเช้ือโรคของแสงอัลตราไวโอเลต(UV) มานานหลายทศวรรต ปจจุบันจึงถือเปนเคร่ืองมือสำคัญในการตอสูกับCOVID-19
นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียไดทำการทดลองในแลปพบวา UV-C มีประสทธิภาพในการตอตาน SARS-CoV-2 ซึ่งเปนไวรัสตนตอของ COVID-19
ผลิตภัณฑ UV-C (ที่เรียกกันวา UVฆาเชื้อ) นี้ จุดเดนคือสามารถเพิ่มอัตราการฆาเชื้อโรคไดสูงขึ้นถึง 99.9% ดวยคุณสมบัติที่มีประสิทธิผลนี้ จึงเปนประโยชน
อยางยิ่งสำหรับโรงพยาบาล หองปฏิบัติการทางการแพทย ศูนยดูแลผูสูงอายุ สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ สนามบิน สถานีขนสง โรงเรียน หนวยงานราชการ
อาคารสำนักงาน และโรงแรม

254 nm
UV-C Lamp

304 
Stainless Steel

High Quality H2
HEPA Filter

Using UV Light to kill viruses like

COVID-19

紫外線でCOVID-��のようなウイルスを殺す方法

科学者たちは、何十年もの間、紫外線（UV）の消毒能力について知っていると見られています。 今では、COVID-��との戦いにおいて重要なツールと見なされています。

コロンビア大学の科学者は、UV-Cが実験室の設定でCOVID-��を引き起こすウイルスであるSARS-CoV-�に対して効果的であることを発見しました。

UV-C（殺菌UVとも呼ばれる）製品は、��.�％を超える病原体の死滅率で売り込まれています。それらの有効性のために、それらは病院、医療研究所、シニアケアセンター、消防署、警察署、空港、トランジットステーション、

学校、政府の建物、オフィスビル、およびホテルに非常に役立ちます。
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UV-C causes photochemical

reactions in DNA and RNA

resulting in inactivation of

microbes and failure

to reproduce.

UV-B and UV-A light causes

oxidation of proteins and lipids

resulting in cell death.

Blue light inhibits bacterial growth

by prompting generation of reactive

oxygen species, which are toxic to

bacterial cells

UV-C (also called germicidal UV) is part of the ultraviolet spectrum that can inactivate 
pathogens like bacteria and viruses. UV-C utilizes speci�c wavelengths of the ultraviolet 
spectrum, typically between 200 to 280 nanometers.
UV-C causes photochemical reactions in DNA and RNA resulting in inactivation of microbes 
and failure to reproduce.

What is UV-C Light ?

UV-Cทำใหเกิดปฏิกิริยาไฟโตเคมีใน DNA 
และ RNA ซึ่งเปนผลใหหยุดการทำงานและ
หยุดการแพรพันธุของเชื้อโรค

แสง UV-B และ UV-A กอใหเกิดปฏิกิริยา
กับโปรตีนและไขมัน ซึ่งสงผลใหเซลลตาย แสง Blue light ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียโดยการ

กระตุนใหเกิดออกซิเจนซึ่งเปนพิษตอเซลลแบคทีเรีย

UV-C（殺菌UVとも呼ばれます）は、細菌などの病原体を不活化できる紫外線スペクトルの一部ですとウイルス。 UV-Cは、紫外線スペクトルの特定の波長、通常は���

～���ナノメートルを利用します。

UV-C (ที่เรียกกันวา UVฆาเชื้อ)นั้น เปนสวนหนึ่งของยูวีสเปกตรัมสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่กอใหเกิดโรคได 
UV-C ใชความยาวคลื่นเฉพาะในยูวีสเปกตรัมโดยทั่วไปจะอยูที่ 200-280 นาโนเมตร



Here’s a breakdown of the UV spectrum:

HIGHLIGHTS:
• 200nm-280nm
• Germicidal
• Most e�ective for
 disinfecting

UV-C is the traditional form
of germicidal light. It can kill
pathogens including viruses,
bacteria, fungi, and mold.

Germicidal UV is highly
e�ective when it’s used in
the right applications for the
right amount of time. UV-C
is dangerous to humans
and should not be used
when anyone is nearby.

Manufacturers say UV-C
products can kill up to
99.9% of germs.

UV-C เปนรูปแบบดั้งเดิมของแสง

ฆาเชื้อโรค สามารถฆาเชื้อโรค

รวมถึงไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และรา 

UV ฆาเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพ

เมื่อใชในการใชงานที่เหมาะสม

และระยะเวลาที่เหมาะสม 

UV-C เปนอันตรายตอมนุษย

ไมควรใชเมื่ออยูใกล

ประเภทของผลิตภัณฑ UVC มีจะประสิทธิภาพสูงสุดได ขึ้นอยูกับความตองการเฉพาะ 
ซึ่งแตละสวนของยูวีสเปคตรัม จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแตกตางกันไป

あなたにとって最も効果的なUV製品の種類は、特定のニーズによって異なります。
より効果的に細菌を取り除くUVスペクトルの部分があります。

The type of UV product that will be most e�ective for you depends on your speci�c need.
There are parts of the UV spectrum that get rid of germs more e�ectivel.
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Far-UV-C  วิทยาศาสตรเริ่มให

ความสำคัญกับ Far-UV-C  

ในชวงทศวรรษที่ผานมา เปนชวงของ

UV-C ที่ปลอดภัยตอมนุษยโดยรอบ

เพราะไมสามารถทำรายผิวหนังหรือ

ดวงตาไดแตยังมีประสิทธิภาพในการ

ฆาเชื้อโรค ผลิตภัณฑ Far-UV-C 

จึงเหมาะกับสถานที่ๆมีคนพลุกพลาน

และยากตอการจัดสรรเวลาทำความสะอาด

Scientists started focusing on
far-UVC in the last decade.
It’s a speci�c range of UV-C
that’s actually safe for humans
to be around because it can’t
penetrate skin or eyes, but is
still e�ective at killing germs.

Far-UVC products can be
most e�ective in busy areas
where you might not have
down-time to clean

HIGHLIGHTS:
• 200nm-280nm
• Germicidal
• Most e�ective for
 disinfecting
• Safe for skin and eyes

UV-B ยังมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรค

แตโดยทั่วไปมักไมคอยพบ จะพบเฉพาะ 

UV-B ในผลิตภัณฑฆาเชื้อ UV-B จึงมัก

จะใชในผลิตภัณฑกันแดด เนื่องจาก 

UV-B สรางจากดวงอาทิตย  

UV-B also has some germicidal
qualities, but you typically
do not see disinfectant
products with only UV-B. UV-B
is typically used in broadspectrum
UV products.

Because UV-B is also produced
by the sun, it’s commonly
found in tanning beds

HIGHLIGHTS:
• 280nm-315nm
• Curing
• Tanning
• Medical Applications

UV-A, or near-UV, is not as
e�ective at killing pathogens as
UV-C but can still kill bacteria.
Even though UV-A will not
inactivate viruses like COVID-19,
it could protect against
bacterial infections in hospitals.

UV-A หรือ Near-UV มีประสิทธิภาพ
ในการฆาเชื้อไดไมเทากับ UV-C แตยัง
สามารถฆาแบคทีเรียไดแมวา UV-A 
จะไมสามารถยับยั้งไวรัสอยาง COVID-19 ได
 แตก็สามารถปองกันการติดเชื้อแบคทีเรีย
ภายในโรงพยาบาลได

HIGHLIGHTS:
• 315nm-400nm
• Disinfectant properties
• E�ective at reducing bacteria
• Printing
• Curing
• Lithography
• Medical Applications

What type of UV lighting 
is most e�ective?



SPECIFICATIONS

Features FAN

UVC LAMP

HEPA & FILTER

Short-wave Germicidal Light

Ozone & Chemical Free

Skin & Eye Safe-Compatiable with People 

High E�ective UV-C Lamp

No UV Spill Light

Indicatior Light 

Filter & Hepa

Low Heat Output

EPA Reg. No. 97623

EPA Est. No. 97623-CHN-1

ETL Listed

1 Year warranty for UV-C Lamps, 2 Years Warranty 

for Non-electric parts and Fan

Fan:＜49.7DB
Dimension:
4.7“-W x 4.7“-D x 1.5“-H
120mm-W x 120mm-D x 38mm-H

Rated Voltage: 12V
Rated Speed: 2400rpm±10%
Life Expectance: 50000hrs at 40℃

Lamp-Base: 2G11
Rated Power: 36W
UV-C Irradiance: 12W

Recommend Replacement: 
1-3 Months (It depends on the air quality)

NOTE: PLEASE FOLLOW THE SAFTY PRECAUTION 
BEFORE INSTALL / REPLACE THE UV-C LAMPS. 

Customzied Services Availalbe

Model Number

Watts

Lamp Source

Lamp Qty

Dimensions

Voltage

Single-lamp Watts

Total UV Watts

Total UV Irradiance

Single-lamp UV Output

Total UV Output

Lamp Lifespan

Ballast

Amps

Ambient Operating Temp

Materials

Mountin

ST-UV-C-36W-AIR CONDITIONER

36W

 1 lamp

36W

110 µW/cm² @ 1Meter

12W

0.19A (230V）/ 0.4A (110V）

254nm UV-C �ourescent lamp (Philips / Osram)

27.5“-L x 6.4“-W x 5.1“-H

700mm-L x 164mm-W x 130mm-H

110-120V AC, 50/60Hz / 220-240V AC, 50/60Hz

36W

12W

8,000 hours

Electronic, PF>0.9

26.7℃ / 80ºF

304 Stainless Steel ( Standard) / Galvanized Metal (Optional)

Wall Mounting

ST-UV-C-72W-AIR CONDITIONER

72W

2 lamp

72W

220 µW/cm² @ 1Meter

24W

0.347A (230V）/ 0.73A (110V）



WALL MOUNTING 1 
WITH HANGING EAR (STANDARD) 

Product Details
Step 1 :  Put on the gloves.
Step 2 : Open the cover of Air Conditioner (up to 180°).
Step 3 : Put the UVC lamp tube into the groove at 
                the top of the lamp body sideways, open 
                the clip at the top end of the groove, and 
                push the lamp tube into the clip.
Step 4 : The UVC lamp tube is now perpendicular 
                to the light tube mouth at the bottom of 
                the slot, insert the UVC lamp tube, and 
                install the second lamp tube in the same 
                steps as above.
Step 5 : Close the lid on Air Conditioner.
Step 6 : Install four components on Air Conditioner.
Step 7 : Fix these four components with screws and 
               mount them on the wall for Air Conditioner.
Step 8 : Turn on.

ขั้นตอนการติดตั้งและเปดใชงาน
ขั้นตอนที่ 1 ใสถุงมือ.
ขั้นตอนที่ 2 เปดฝาเครื่องปรับสภาพอากาศ (ไมเกิน 180 °)
ขั้นตอนที่ 3 ใสหลอด UVC เขาไปในรองที่ดานบนของในตัวเครื่องดานขาง 
               เปดคลิปที่ปลายดานบนของรองแลวดันหลอดเขาไปในคลิป
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อหลอด UVC ประกอบเขากับปากหลอดไฟดานลางแลว ใหใส
               หลอด UVC และติดตั้งหลอดที่สองตามขั้นตอนเดียวกับดานบน
ขั้นตอนที่ 5 ปดฝาเครื่องปรับสภาพอากาศ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตั้งสวนประกอบสี่อยางบนเครื่องปรับสภาพอากาศ
ขั้นตอนที่ 7 ยึดสวนประกอบทั้งสี่นี้ดวยสกรูและยึดตัว
               เครื่องปรับสภาพอากาศเขากับผนัง
ขั้นตอนที่ 8 เปดเครื่อง

製品詳細
ステップ�  手袋をはめてください。
ステップ�  エアコンのカバーを開けます。（���°まで）
ステップ�  UVCランプチューブをランプ本体上部の溝に横向きに入れ、溝 
                     の上端にあるクリップを開き、ランプチューブをクリップに押し
                     込みます。
ステップ�  これで、UVCランプチューブがスロット下部のライトチューブ口に
                     垂直になり、UVCランプチューブを挿入し、上記と同じ手順で�
                      番目のランプチューブを取り付けます。
ステップ�   エアコンの蓋を閉めます。
ステップ�   エアコンに�つのコンポーネントを設置します。
ステップ�   これらの�つのコンポーネントをネジで固定し、エアコンの壁に
                      取り付けます。
ステップ�   オンにする。



WALL MOUNTING 2 
WITH BRACKET (OPTIONAL)

Product Details
Step 1 : Put on the gloves.
Step 2 : Open the cover of Air Conditioner (up to 180°).
Step 3 : Put the UVC lamp tube into the groove at 
                the top of the lamp body sideways, open 
                the clip at the top end of the groove, and 
                push the lamp tube into the clip.
Step 4 : The UVC lamp tube is now perpendicular 
                to the light tube mouth at the bottom of 
                the slot, insert the UVC lamp tube, and 
                install the second lamp tube in the same 
                steps as above.
Step 5 : Close the lid on Air Conditioner.
Step 6 : Hit the expansion screw to the �xed wall 
                and secure the bracket to the wall.
Step 7 : Fix the components on Air Conditioner 
Step 8 : Fix your Air power on a rack on the wall.
Step 9 : Turn on.

ขั้นตอนการติดตั้งและเปดใชงาน
ขั้นตอนที่ 1 ใสถุงมือ
ขั้นตอนที่ 2 เปดฝาเครื่องปรับสภาพอากาศ (ไมเกิน 180 °)
ขั้นตอนที่ 3 ใสหลอด UVC เขาไปในรองที่ดานบนของในตัวเครื่องดานขาง
                เปดคลิปที่ปลายดานบนของรองแลวดันหลอดเขาไปในคลิป
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อหลอด UVC ประกอบเขากับปากหลอดไฟดานลางแลว ใหใส
                หลอด UVC และติดตั้งหลอดที่สองตามขั้นตอนเดียวกับดานบน
ขั้นตอนที่ 5 ปดฝาเครื่องปรับสภาพอากาศ
ขั้นตอนที่ 6 ตีพุกเขากับผนังแลวยึดขายึดเขากับผนัง
ขั้นตอนที่ 7 ยึดสวนประกอบที่เครื่องปรับสภาพอากาศ
ขั้นตอนที่ 8 ติดตั้งตัวเครื่องปรับสภาพอากาศบนขาที่ยึดติดกับผนัง
ขั้นตอนที่ 9 เปดเครื่อง

製品詳細
ステップ� 手袋をはめてください。
ステップ� エアコンのカバーを開けます。（���°まで）
ステップ� UVCランプチューブをランプ本体上部の溝に横向きに入れ、溝の
                   上端にあるクリップを開き、ランプチューブをクリップに押し込み
                    ます。
ステップ�  これで、UVCランプチューブがスロット下部のライトチューブ口に
                     垂直になり、UVCランプチューブを挿入し、上記と同じ手順で�
                     番目のランプチューブを取り付けます。
ステップ�  エアコンの蓋を閉めます。
ステップ�  アンカーボルトを固定壁に当て、ブラケットを壁に固定します。
ステップ�  エアコンのコンポーネントを修正する
ステップ�  壁のラックに空力を固定します。
ステップ�  オンにする。



What is CFM?

CFM ยอมาจาก Cubic Feet per Minute และเปนวิธีที่ใชกันทั่วไปในการวัดการไหลของอากาศ พื้นที่วัดเปนตารางหนวย
(เชนตารางฟุต) ปริมาตร (เชนหองท่ีเต็มไปดวยอากาศ) จะวัดเปนลูกบาศกฟุต - CFM จะกำหนดจำนวนลูกบาศกฟุตท่ีสามารถ
เคลื่อนไหวหรือแลกเปลี่ยนไดในแตละนาที
หองที่มีขนาด 1,000 ฟุตตองใชระบบ 1,000 CFM เพื่อเปลี่ยนสภาพอากาศทั้งหมดในแตละนาที

เม่ือคุณกำหนดปริมาตรพ้ืนท่ีของคุณแลว และตัดสินใจไดวาคุณจะตองเปล่ียนอากาศในหองใหเร็วแคไหนคุณสามารถคำนวณ 
CFM ที่จำเปนสำหรับระบบของคุณได ตามดานลางนี้

How Much CFM Do I Need?

CFM stands for Cubic Feet per Minute and is the most common way to measure air�ow. Areas are measured 
in square units (like square feet). Volumes (like a room full of air) are measured in cubic units - CFM determines 
how much cubic feet can be moved or exchanged each minute.
A room measuring 1,000 ft³ would need a 1,000 CFM system to replace all the air each minute.

Once you’ve determined the volume of your space and have decided how quickly you will need to exchange t
he air in a room, you can calculate the CFM needed for your system.

CFMは立方フィート/分を表し、気流を測定する最も一般的な方法です。面積は平方単位（平方フィートなど）で測定されます。体積（空
気で満たされた部屋など）は立方単位で測定されます— CFMは、�分間に移動または交換できる立方フィートの量を決定します。
�,���ft³の部屋では、毎分すべての空気を交換するために����CFMシステムが必要になります。

スペースの容積を決定し、部屋の空気を交換する必要がある速度を決定したら、システムに必要なCFMを計算できます。



Cautions

注意点
�.設置時に手袋をはめることは必要があります。
�.天井の下から��センチ以下に設置する必要があります。カバーを開閉するのが簡単で便利なように、HEPAフィルターやその他の機器を交換できます。
�.UVCランプにも手ぶらで触れないでください。滅菌の効率を低下させることになります。

Warnings and precautions while using
Because UVC light is harmful to skin and eyes, if UVC light or UVC lamp is ruined, please wear protective equipment, gloves and eye glasses to avoid 
directly touch. Warnings and precautions should be read.  Please be careful before using and strictly follow the following instructions:
(1) Please read the instruction manual before using this sterilizer and put it in use for the main purpose stated in the instruction manual only 
(2) During installation, do not touch the UVC lamp directly. 
(3) If touching the UVC lamp is required, gloves should be worn every time.

คำเตือนและขอควรระวังในการใชงาน
เนื่องจากแสง UVC เปนอันตรายตอผิวหนังและดวงตาหากตองสัมผัสแสง UVC หรือพบหลอด UVC ชำรุดควรใสอุปกรณปองกันอยางถุงมือและแวนตาเพื่อเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 
ควรอานคำเตือนและขอควรระวังกอนใชงานและปฏิบัติตามอยางเครงครัดดังนี้ 
(1) โปรดอานคูมือการใชงานกอนเริ่มตนการใชงานเครื่องปรับสภาพอากาศ และนำเครื่องนี้ไปใชงานตามจุดประสงคหลักที่ไดระบุไวในคูมือการใชงานเทานั้น 
(2) ระหวางติดตั้งหามสัมผัสกับหลอด UVC โดยตรง 
(3) หากจำเปนตองสัมผัสกับหลอด UVC ตองใสถุงมือกอนทุกครั้ง

Cautions 
1. Should put on the gloves during installation.
2. Should be installed lower the ceiling at least 40 cm. For convenient to 
open-close the cover to change the HEPA �lters or other equipment.
3. Do not touch the UVC lamp directly, as this will reduce the e�ciency 
of sterilization.

ขอควรระวัง 
1. ควรใสถุงมือกระหวางติดตั้ง 
2. ควรติดตั้งเครื่องใหอยูในระดับต่ำลงจากเพดาน 40 ซม. เพื่องายและ   
    สะดวกตอการเปด-ปดฝาเปลี่ยนแผนกรองหรืออุปกรณตางๆ 
3. ไมควรจับหลอด UVC ดวยมือเปลาเนื่องจากจะทำใหประสิทธิภาพใน
    การฆาเชื้อลดลง

注意点
�.設置時に手袋をはめることは必要があります。
�.天井の下から��センチ以下に設置する必要があります。カバーを開閉するのが
簡単で便利なように、HEPAフィルターやその他の機器を交換できます。
�.UVCランプにも手ぶらで触れないでください。滅菌の効率を低下させることにな
ります。
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