
• ข้้อมููลสนัับสนัุนัทางเทคนัิค
• อุปกรณ์์ชำำาระล้างสารเคมูีและอ่างล้างตา
• วััสดุุดุูดุซัับสารเคมูีและนัำ�ามูันั
• เคร่่องกระตุกหััวัใจไฟฟ�าอัตโนัมูัติ
• พััดุลมูปรับสภาพัมูลภาวัะ
• อุปกรณ์์สำาหัรับงานัดุับเพัลิง

WORKPLACE 
S A F E T Y

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

ส่วนประกอบของฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน

มาตรฐานอ่างล้างตาฉุกเฉิน  ANSI Z358.1-2009

1. ท่ี่�ล้า้งตาตอ้งม่ีหัวัฉ่ีดพ่น่นำ�าสองหัวั แล้ะม่ีฝาครอบหัวัฉ่ีด
เพื่�อกนัมิีใหัฝุ้่ นผงแล้ะเศษขยะสะสมี แล้ะเขา้ตาเมืี�อเปิดใช้
ท่ี่�ล้า้งตา

2. ฝาครอบหัวัฉ่ีดตอ้งเปิดโดยอตัโนมีตั ิ เมืี�อเปิดวาล้ว์ใหัน้ำ�า
ไหัล้

3. นำ�าท่ี่�พุ่ง่ข้ �นจากหัวัฉ่ีดตอ้งม่ีปรมิีาณ 1.5 ล้ติรตอ่นาท่ี่ ( 0.4 
แกล้ล้อนตอ่นาท่ี่) อยา่งตอ่เนื�องเป็นเวล้านาน 15 นาท่ี่เป็น
อยา่งนอ้ย

4. นำ�าท่ี่�พุ่ง่จากหัวัฉ่ีดตอ้งเป็นนำ�าอุน่ ม่ีอณุหัภูมิูีอยา่งนอ้ย 15 
องศาเซล้เซ่ยส

5. วาล้ว์เปิด-ปิด ตอ้งม่ีขนาดใหัญ่่เพ่่ยงพ่อท่ี่�จะเหัน็แล้ะใช้
งานไดง้า่ย แล้ะสามีารถเปิดใหัน้ำ�าไหัล้ไดใ้นเวล้าไมีถ่ง้หัน้�ง
วินาท่ี่ วาล้ว์เปิด-ปิดตอ้งที่นที่านตอ่การกดักรอ่นเนื�องจาก
นำ�ารอ้น

6. ปุ่ มีเปิดใชง้านท่ี่�ล้า้งตาดว้ยมืีอหัรอืระบบอตัโนมีตัิตอ้งเป็น
แบบสมัีผสัแล้ะอยูใ่นจดุท่ี่�เหัน็ไดง้า่ย

7. การออกแบบแล้ะติดตั�งตอ้งที่ำาใหัน้ำ�าชะล้า้งตาที่ั�งสองขา้ง
พ่รอ้มีๆ กนัไดโ้ดยไมีต่อ้งใชมื้ีอควบคมุี แตเ่อื �อใหัใ้ชมื้ีอที่ั�ง
สองขา้งเปิดหันังตาเพื่�อใหัน้ ำ�าชะล้า้งตาที่ั�งสองขา้งไดท้ี่ั�ว
ถง้

8. บริเวณท่ี่�ตั�งท่ี่�ล้า้งตาตอ้งไมี่ที่ำาใหัผู้ใ้ชไ้ดร้บัอนัตรายจาก
กระแสไฟฟา้แล้ะของม่ีคมี แล้ะม่ีปา้ยบอกชดัเจนเหัน็ได้
งา่ย

9. ที่างเดนิไปถง้ท่ี่�ล้า้งตาตอ้งไมีม่่ีสิ�งก่ดขวาง ผูใ้ชส้ามีารถไป
ถง้ไดง้า่ยแล้ะรวดเรว็

มาตรฐานฝักบัวอาบน�้าฉุกเฉิน  ANSI Z358.1-2009

1. นำ�าท่ี่�ถกูปล้อ่ยออกมีาตอ้งม่ีความีเรว็ท่ี่�ไมี่เป็นอนัตรายต่อคนงาน 
ที่ั�งน่ � ฝักบวัจะตอ้งปล้อ่ยนำ�าไดอ้ยา่งนอ้ย 75.7 ล้ติร/นาท่ี่ (LPM)
หัรอื 20 แกล้ล้อน/นาท่ี่ (GPM) ท่ี่�แรงดนั 30 ปอนด/์ตารางนิ �ว 
(PSI) เป็นเวล้าไมีน่อ้ยกวา่ 15 นาท่ี่

2. อปุกรณก์ารควบคมุีปิด-เปิด (วาล้ว์)ตอ้งเขา้ถง้ไดง้า่ยแล้ะ
สามีารถปล้อ่ยนำ�าไดภู้ายใน 1 วินาท่ี่หัรอืนอ้ยกวา่

3. วาล้์วนำ�าต้องยังคงเปิดแล้ะรักษาอัตราการไหัล้ของนำ�าอย่าง
สมีำ�าเสมีอโดยไมี่ตอ้งใชมื้ีอของผูใ้ชง้านบงัคบัจนกว่าจะปิดโดย
ตั�งใจ

4. ตอ้งม่ีปา้ย ณ จดุตดิตั�งใหัเ้หัน็ไดอ้ยา่งชดัเจน
5. ฝักบวัน่ �ตอ้งสามีารถเขา้ถง้ไดโ้ดยงา่ยแล้ะรวดเรว็ ม่ีระยะไมีเ่กิน 

30 เมีตร (100 ฟตุ) จากจดุเส่�ยงแล้ะคนงานตอ้งสามีารถไปถง้ได้
ภูายใน 10 วินาท่ี่ เสน้ที่างท่ี่�ไปตอ้งโล้ง่ไมีม่่ีสิ�งก่ดขวาง เป็นเสน้
ที่างตรงท่ี่�สดุเที่า่ท่ี่�จะที่ำาได ้ แล้ะตอ้งม่ีแสงสวา่งพ่อเพ่่ยง อยา่งไร
ก็ตามี หัากพื่�นท่ี่�นั�น ม่ีการใชส้ารเคม่ีอนัตรายสงู เชน่ กรดแก่ ดา่ง
แก่ หัรอืสารอื�นท่ี่�ม่ีผล้กระที่บรุนแรง ควรตดิตั�งฝักบวัอาบนำ�า
ฉีกุเฉิีนใหัต้ดิกบัพื่ �นท่ี่�นั�น หัรอืใหัใ้กล้ท่้ี่�สดุเที่า่ท่ี่�จะที่ำาได้

6. จดุตดิตั�ง ตอ้งอยูใ่นพื่ �นท่ี่�ระดบัเด่ยวกนักบัพื่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่ีความีเส่�ยง 
(เชน่ ที่างท่ี่�จะไปถง้ไมีค่วรตอ้งล้งหัรอืข้ �นไปชั�นอื�น หัรอืเป็นที่าง
ล้าดข้ �น-ล้ง)

7. อณุหัภูมิูีของนำ�าควรรกัษาใหัค้งท่ี่� แล้ะควรอยูร่ะหัวา่ง 15-35 ำC ใน
กรณ่ท่ี่�เคม่ีที่ำาใหัเ้กิดการไหัมีท่้ี่�ผิวหันงั (Chemical burn) ควรใหั้
นำ�าม่ีอณุหัภูมิูีอยูท่่ี่� 15 ำC แล้ะหัากปฏิกิรยิาเคม่ีเกิดข้ �นหัรอืถกูเรง่ท่ี่�
อณุหัภูมิูีใดอณุหัภูมิูีหัน้�งควรศก้ษาจาก MSDS หัรอืผูจ้ ำาหันา่ย 
เพื่�อขอขอ้มีลู้อณุหัภูมิูีนำ�าท่ี่�จะใชก้บัฝักบวัอาบนำ�าฉีกุเฉิีน

หัวฝักบัว นำ�าท่ี่�ถกูปล้อ่ยออกมีาตอ้งม่ี
ความีเรว็ท่ี่�ไมีเ่ป็นอนัตรายตอ่คนงาน 
ที่ั�งน่ � ฝักบวัจะตอ้งปล้อ่ยนำ�าไดอ้ยา่งนอ้ย 
75.7 ล้ติร/นาท่ี่ (LPM)หัรอื 20 
แกล้ล้อน/นาท่ี่ (GPM) ท่ี่�แรงดนั 30 
ปอนด/์ตารางนิ �ว (PSI) เป็นเวล้าไมีน่อ้ย
กวา่ 15 นาท่ี่

หัวฉีดล้างตา ท่ี่�ล้า้งตาตอ้งม่ีหัวัฉ่ีดพ่น่
นำ�าสองหัวั แล้ะม่ีฝาครอบหัวัฉ่ีดเพื่�อกนั
มิีใหัฝุ้่ นผงแล้ะเศษขยะสะสมี แล้ะเขา้
ตาเมืี�อเปิดใชท่้ี่�ล้า้งตา ฝาครอบหัวัฉ่ีด
ตอ้งเปิดโดยอตัโนมีตั ิเมืี�อเปิดวาล้ว์ใหั้
นำ�าไหัล้

อุปกรณ์การควบคุม ปิด-เปิด (วาล้ว์)

ตอ้งเขา้ถง้ไดง้า่ยแล้ะสามีารถปล้อ่ยนำ�า

ไดภู้ายใน 1 วินาท่ี่หัรอืนอ้ยกวา่

การออกแบบและติดตัง้ ตอ้งที่ำาใหัน้ ำ�า
ชะล้า้งตาที่ั�งสองขา้งพ่รอ้มีๆ กนัไดโ้ดย
ไมีต่อ้งใชมื้ีอควบคมุี แตเ่อื �อใหัใ้ชมื้ีอที่ั�ง
สองขา้งเปิดหันงัตาเพื่�อใหัน้ ำ�าชะล้า้งตา
ที่ั�งสองขา้งไดท้ี่ั�วถง้

จุดติดตัง้ ฝักบวัน่ �ตอ้งสามีารถเขา้ถง้

ไดโ้ดยงา่ยแล้ะรวดเรว็ ม่ีระยะไมีเ่กิน 

30 เมีตร (100 ฟตุ)จากจดุเส่�ยงแล้ะคน

งานตอ้งสามีารถไปถง้ไดภู้ายใน 10 

วินาท่ี่ เสน้ที่างท่ี่�ไปตอ้งโล้ง่ไมีม่่ีสิ�ง

ก่ดขวาง เป็นเสน้ที่างตรงท่ี่�สดุเที่า่ท่ี่�จะ

ที่ำาได ้แล้ะตอ้งม่ีแสงสวา่งพ่อเพ่่ยง

CLNS0042
Eyewash & Shower
Page 167
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อุปกรณ์ช�าระล้างสารเคมีและอ่างล้างตา

ชุดฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน ใช้มือผลัก-ดึง และเท้าเหยียบ 
Safety Shower & Eyewash with Foot Pedal # BD-530

อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินแบบตัง้พื้น ใช้มือผลักและเท้าเหยียบ
Safety Eyewash with Foot Pedal # BD540C

อ่างล้างตาฉุกเฉินชนิดเคลื่อนที่ได้
Portable Eyewash # BD-600A

• ชิ �นสว่นผล้ติจาก STAINLESS STEEL ที่นที่านตอ่การกดักรอ่นของสารเคม่ีแล้ะการข้ �นสนิมี
• วาล้ว์เปิด-ปิดที่ำาจากที่องเหัล้ือง ซ้�งม่ีความีแข็งแรง ที่นที่าน
• หัวัฉ่ีดอา่งล้า้งตาที่ำาจากวสัด ุABS Cycolac ท่ี่�สามีารถที่นที่านตอ่สภูาพ่การใชง้านภูายนอกอาคารได้
• แรงดนันำ�าท่ี่� 0.2 MPA – 0.6 MPA
• ระบบเปิดปิดนำ�าสองแบบ คือ มืีอกดแล้ะเที่า้เหัย่ยบ
• นำ�าท่ี่�ไหัล้ผา่นหัวัฉ่ีดออกมีาดว้ยองศาท่ี่�พ่อด่กบัตำาแหันง่ดวงตา แล้ะนำ�าม่ีล้กัษณะออ่นนุม่ี ถนอมีดวงตาแล้ะ

ชำาระล้า้งเศษวสัดแุล้ะสารเคม่ีไดด่้

• ชิ �นสว่นผล้ติจาก STAINLESS STEEL ที่นที่านตอ่การกดักรอ่นของสารเคม่ีแล้ะการข้ �นสนิมี
• วาล้ว์เปิด-ปิดที่ำาจากที่องเหัล้ือง ซ้�งม่ีความีแข็งแรง ที่นที่าน
• หัวัฝักบวัขนาด 10” แล้ะอา่งขนาด 10” 
• หัวัฝักบวัถกูออกแบบมีาใหัน้ำ�าออกสมีำ�าเสมีอ ม่ีการกระจายตวัออกอยูใ่นความีกวา้งของฝักท่ี่�

ครอบคล้มุีรา่งกายของผูป้ระสบเหัตุ
• หัวัฉ่ีดอา่งล้า้งตาที่ำาจากวสัด ุABS Cycolac ท่ี่�สามีารถที่นที่านตอ่สภูาพ่การใชง้านภูายนอก

อาคารได้
• แรงดนันำ�าท่ี่� 0.2 MPA – 0.8 MPA
•  ระบบเปิดปิดนำ�าสามีแบบ คือ มืีอกดแล้ะเที่า้เหัย่ยบสำาหัรบัอา่งล้า้งหันา้ แล้ะคนัมืีอดง้สำาหัรบั

ฝักบวั
• นำ�าท่ี่�ไหัล้ผา่นหัวัฉ่ีดออกมีาดว้ยองศาท่ี่�พ่อด่กบัตำาแหันง่ดวงตา แล้ะนำ�าม่ีล้กัษณะออ่นนุม่ี ถนอมี

ดวงตาแล้ะชำาระล้า้งเศษวสัดแุล้ะสารเคม่ีไดด่้

• ผล้ติจากวสัดโุพ่ล้่เอทิี่ล้่นแล้ะ ABS ใหัค้วามีคงที่น ใชไ้ดน้าน
• ม่ีขนาด 540 มีมี. x 255 มีมี. x 650 มีมี. ที่ำาใหัส้ามีารถพ่กพ่าไปมีาไดส้ะดวก
• นำ�าหันกัเบา 7 กก. แล้ะจะหันกัท่ี่� 67 กก. เมืี�อบรรจนุำ�าเตม็ี
• เหัมีาะกบัการล้า้งตาแล้ะหันา้ในกรณ่ฉีกุเฉิีนแล้ะเหัมีาะกบัสถานท่ี่�หัรอืไซตง์านท่ี่�

ไมีม่่ีหัรอืไมีส่ามีารถติดตั�งระบบนำ�าได้
• สามีารถจนุำ�าไดถ้ง้ 60 ล้ติร
• ระยะเวล้าท่ี่�นำ�าสามีารถฉ่ีดออกมีาไดน้าน 20 - 25 นาท่ี่
• แรงดนันำ�าท่ี่� 0.2 MPA – 0.6 MPA
• ตวัถงัส่เข่ยว สงัเกตเุหัน็ไดง้า่ย ที่ำาใหัส้ามีารถตรวจสอบไดส้ะดวก
• วสัดขุองตวัถงัปราศจากการเจือปนของสารพิ่ษ เชน่ ตะกั�ว แล้ะปรอที่
• สภูาพ่ของนำ�าสะอาดจะสามีารถคงสภูาพ่ไดเ้ป็นเวล้า 30 วนั แล้ะ 120 วนัสำาหัรบั

นำ�าเกล้ือ
• ม่ีปา้ยแสดงจดุอา่งล้า้งตาฉีกุเฉิีนมีาดว้ย

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0042ZZZ Eyewash & Shower with Foot Pedal # BD-530: 1 ชดุ 1 ชดุ : กล้อ่ง

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0043ZZZ Portable Eyewash 
# BD-600A:

1 ชิ �น 1 ชิ �น : กล้อ่ง

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0041ZZZ Eyewash with Foot Pedal # BD540C: 1 ชดุ 1 ชดุ : กล้อ่ง

EN 15154-1 :2006 

 EN 15154-2 :2006

EN 15154-2 :2006

ANSI Z358.1-2014

ANSI Z358.1-2014

ANSI Z358.1-2014

ขวดล้างตาฉุกเฉิน
Emergency Eyewash Bottle

• ขวดล้า้งตาฉีกุเฉิีน อปุกรณล์้า้งตา  ใชส้ ำาหัรบัใสน่ ำ�าสะอาดเพื่�อล้า้งตา  
• ใชง้านงา่ยเพ่่ยงเปิดฝา  แล้ะประกบปากกระบอกขวดเขา้กบัดวงตา บ่บนำ�าเพื่�อใหั้

นำ�าชำาระล้า้งสิ�งสกปรกออกจากดวงตา  
• นำ�าท่ี่�ช ำาระล้า้งแล้ว้จะไหัล้ออกอ่กขา้งหัน้�ง ที่ำาใหัไ้มีเ่กิดการปนเปื�อนของสิ�งสกปรก  

(ควรเปล้่�ยนนำ�าที่กุๆ 1 สปัดาหั)์

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0006ZZZ ขวดล้า้งตาฉีกุเฉิีน #EW-6: 1 ขวด 1 ขวด
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• สามีารถดดูซบัไดถ้ง้ 5,600 ml/ ชิ �น

• สามีารถดดูซบัไดถ้ง้ 640 ml/ ชิ �น

• สามีารถดดูซบัไดถ้ง้ 4,900 ml/ ชิ �น

• สามีารถดดูซบัไดถ้ง้ 560 ml/ ชิ �น • สามีารถดดูซบัไดถ้ง้ 640 ml/ ชิ �น

• สามีารถดดูซบัไดถ้ง้ 5,600 ml/ ชิ �น

แผ่นดูดซับสารเคมี
Haz-Chem Sorbent Sheet

CLNS0037ZZZ CLNS0039ZZZ

CLNS0040ZZZ

วัสดุดูดซับสารเคมี ชนิดท่อน
Haz-Chem Sorbent Sock

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ส่ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0036ZZZ Haz-Chem Sorbent Sock เหัล้ือง 1 หัอ่ 4 ชิ �น : 1 หัอ่

CLNS0037ZZZ Universal Sorbent Sock เที่า 1 หัอ่ 4 ชิ �น : 1 หัอ่

CLNS0039ZZZ  Oil Sorbent Sock ขาว 1 หัอ่ 4 ชิ �น : 1 หัอ่

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ส่ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0035ZZZ Haz-Chem Sorbent Sheet เหัล้ือง 1 หัอ่ 50 ชิ �น : 1 หัอ่

CLNS0038ZZZ Universal Sorbent  Sheet เที่า 1 หัอ่ 50 ชิ �น : 1 หัอ่

CLNS0040ZZZ Oil Sorbent Sheet ขาว 1 หัอ่ 50 ชิ �น : 1 หัอ่

อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีและน�้ามัน

วัสดุดูดซับสารเคมีและน�้ามัน ชนิดท่อน
Universal Sorbent  Sock

แผ่นดูดซับสารเคมีและน�้ามัน
Universal Sorbent  Sheet

แผ่นดูดซับน�้ามัน
Oil Sorbent Sheet

วัสดุดูดซับน�้ามัน ชนิดท่อน
Oil Sorbent Sock

วัสดุดูดซับสารเคมีและน�้ามันชนิดท่อน

• วสัดดุดูซบัสารเคม่ีแล้ะนำ�ามีนัชนิดที่อ่น                             
• ความีกวา้งเสน้ผา่ศนูยก์ล้าง 7.6 เซนตเิมีตร
• ยาว 1.2 m.
• นำ�าหันกั 0.3 Kg./ pcs. 
• ผล้ติจาก Polypropylene 100 % 
• ไมีม่่ีกล้ิ�น แล้ะ ล้กุตดิไฟยาก เมืี�อสมัีผสักบัเชื �อเพ่ล้งิ
• ใชล้้อ้มีเป็นวง เพื่�อควบคมุีการแพ่รก่ระจายใหัอ้ยูใ่นขอบเขตจำากดั
• ใชแ้ที่นที่รายข่ �เล้ื�อย ไมีก่่อใหัเ้กิดความีสกปรกแล้ะงา่ยตอ่การกำาจดั
• ใชไ้ดห้ัล้ายครั�ง เพ่่ยงรด่ของเหัล้ว ชว่ยล้ดปรมิีาณวสัดขุองเส่ย แล้ะประหัยดัคา่ใชจ้า่ย
• ใชว้างล้อ้มีควบคมุีการแพ่รก่ระจายดดูซบัของเหัล้วประเภูที่สารเคม่ีแล้ะนำ�ามีนัตา่งๆ ที่ั�งกรด

แล้ะดา่ง

แผ่นดูดซับสารเคมีและน�้ามัน

• วสัดดุดูซบัสารเคม่ีแล้ะนำ�ามีนัชนิดแผน่                                
• ขนาด 40x50 cm.
• นำ�าหันกั 200 gsm./sqm.
• ผล้ติจาก Polypropylene 100 %  
• ไมีม่่ีกล้ิ�น แล้ะ ล้กุตดิไฟยาก เมืี�อสมัีผสักบัเชื �อเพ่ล้งิ
• ใชว้าง, เช็ด บรเิวณท่ี่�เกิดการรั�วไหัล้เพื่�อดดูซบั
• ใชด้ดูซบัไดด่้กบัสารเคม่ีเหัล้ว ที่ั�งกรด ดา่ง แล้ะนำ�ามีนัตา่งๆ
• ใชว้างหัรอืเช็ดบรเิวณท่ี่�ม่ีการหักไหัล้ของสารเคม่ีแล้ะนำ�ามีนั เพื่�อดดูซบัใหัอ้ยูใ่นแผน่

CLNS0036ZZZ

CLNS0035ZZZ CLNS0038ZZZ
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พัดลมปรับสภาพมลภาวะ
Win Mama 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
POWERHEART AED G3 PLUS

• แรงล้มี 70 ล้บ.เมีตร/นาท่ี่
• แรงดนัล้มี 30 mmAq
• มีอเตอร ์AXIAL TYPE, 550 

w. (2/3 HP)
• นำ�าหันกั 18 กิโล้กรมัี

• แรงล้มี 70 ล้บ.เมีตร/นาท่ี่
• แรงดนัล้มี 30 mmAq
• มีอเตอร ์NON-SPARKING 

TYPE, 550 w. (2/3 HP)
• นำ�าหันกั 20 กิโล้กรมัี

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0044ZZZ พ่ดัล้มีดดู/เป่า ระบายอากาศ รุน่ Win 
Mama Dia 300 m.

1 เครื�อง 1 เครื�อง

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0012ZZZ พ่ดัล้มีดดู/เป่า ระบายอากาศ Dia 300 mm. 1 เครื�อง 1 เครื�อง

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AED - G3PLUS เครื�อง  AED Powerheart G3 Plus 1 เครื�อง 1 เครื�อง

ท่อลม
Flexible Duct

• ที่ำาดว้ยผา้ใบ PVC เสรมิีใยแกว้
ชนิดเหัน่ยว ไมีฉ่่ีกขาดงา่ย 

• ที่นความีรอ้นไดส้งูถง้ 70 ำc ไมี่
ตดิไฟ 

• เก็บพ่บัสะดวก ประหัยดัพื่ �นท่ี่�
รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

CLNS0045ZZZ ที่อ่ล้มีขนาด 300 mm.ยาว 5 M. 1 เสน้ 1 เสน้

CLNS0014ZZZ ที่อ่ล้มีขนาด 300 mm.*5 M.พ่รอ้มีสายกราวด์ 1 เสน้ 1 เสน้

พัดลมปรับสภาพมลภาวะ ชนิดป้องกันการระเบิดในตัวเครื่อง

รายละเอียดสินค้า

พัดลมปรับสภาพมลภาวะ

Cardiac Science AED G3 Plus

• ตวัถงัหันา , แข็งแรงที่นที่าน 
• ระบบปอ้งกนัมีอเตอรไ์หัมี ้OVERLOAD BREAKER 
• ถ่ายเที่ความีรอ้น , แก๊สพิ่ษ , ไอระเหัย ฯล้ฯ 
• ขจดักล้ิ�น , เขมีา่ควนั , ฝุ่ นล้ะออง 
• ที่อ่สง่ล้มี FLEXIBLE AIR-DUCT (ไมีต่ดิไฟ , ตอ่เตมิีความียาวได)้  
• ระบบกนัสะเทืี่อน เพื่�อล้ดเส่ยงรบกวน 
• นำ�าหันกัเบา เคล้ื�อนยา้ยงา่ย 
• ใชง้านกบัพื่ �นท่ี่�แคบๆ 
• สรา้งอากาศหัมีนุเว่ยน จา่ยออกซเิจนในพื่�นท่ี่�จ ำากดั 
• ล้ดความีรอ้นแก่ชิ �นงานในการผล้ติ 
• ตวัเครื�องเป็นชนิดปอ้งกนัระเบดิในตวัเครื�อง เหัมีาะกบัการใชง้าน

ในพื่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ีความีเส่�ยงตอ่สารไวไฟ

• The RescueCoachTM เส่ยงแล้ะคำาบรรยายชว่ยใหั้

คณุสามีารถใหัค้วามีชว่ยเหัล้ือไดอ้ยา่งมีั�นใจ

• เครื�อง AED ที่ำางานโดยอตัโนมีตัใิน การปล้อ่ยกระแส

ไฟฟา้

• แมีใ้นสภูาพ่แวดล้อ้มีท่ี่�ไมีป่กต ิเชน่ เส่ยงดงั เครื�องยงัม่ี

ขอ้ความีประกอบอธิบายขั�นตอนการชว่ยเหัล้ือชดัเจน

• ใชง้านงา่ย เชื�อถือแล้ะรบัประกนัไดว้า่เครื�องน่ �สามีารถ

ใชง้านไดท้ี่นัท่ี่ท่ี่�คณุตอ้งการ 

• ผล้ติจากประเที่ศ สหัรฐัอเมีรกิา

• สถานท่ี่�ใชง้าน ท่ี่�ที่ ำางาน  สถาน่ขนสง่  สปอรต์คล้บั 

แล้ะฟิตเนส  โรงเรย่น โรงแรมี  โรงงาน   รา้นคา้   

       ศนูยน์นัที่นาการ  สถานท่ี่�สาธารณะ

ไมีต่อ้ง กดปุ่ มีเปิดเครื�อง (พ่รอ้มีใชง้านที่นัท่ี่)

สญั่ล้กัษณแ์สดงสถานะความีพ่รอ้มีใชง้าน 

ที่ำางานอตัโนมีตั ิ(กระตกุ) 

ขั�นตอนการชว่ยเหัล้ือเป็นเส่ยงภูาษาไที่ย 

ขอ้มีลู้หันา้จอ ตวัหันงัสือ (เปล้่�ยนไปตามีขั�นตอน)

ระบบตรวจเช็คสภูาพ่เครื�องแบบอตัโนมีตัิ  รายวนั, สปัดาหั,์ เดือน

              แสดงปรมิีาณแบตเตอร่� 

จำานวนการกระตกุ (ครั�ง) 290 ครั�ง

พ่ล้งังานไฟฟา้ (จลู้) 5 – 351 จลู้

ระยะเวล้าในการประจไุฟฟา้ < 4 วินาท่ี่

บนัที่ก้ขอ้มีลู้ 60 นาท่ี่ ECG

การรบัประกนั (ตวัเครื�อง) 7 ป่

การรบัประกนั (แบตเตอร่�) 4 ป่

ชนิดแบตเตอร่� ล้เิธ่ยมี ชนิดชารจ์ไมีไ่ด้

อายแุผน่อิเล้ก็โที่รด 2 ป่

นำ�าหันกัเครื�อง 3.1 กก.

พัดลมปรับสภาพมลภาวะ ชนิด
ป้องกันการระเบิดในตัวเครื่อง
Explosion-Proof Boubaku 
Mama

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

• สามีารถดดูซบัไดถ้ง้ 640 ml/ ชิ �น
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สัญลักษณ์และความหมาย

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

ประเภทสัญลักษณ์ ความหมาย วธีิการดบัไฟ

ไฟประเภท A 

คือไฟท่ี่�เกิดจากการล้กุไหัมีข้องวสัดทุ่ี่�เป็นเชื �อเพ่ล้งิที่ั�วๆไป 

เชน่ กระดาษ ไมี ้ผา้ ขยะแหัง้ พ่ล้าสตกิบางชนิด ฟาง ปอ 

ดา้ย นุน่ เป็นตน้

 วธีิการดบัไฟประเภท A 

คือการล้ดความีรอ้นโดยการใชน้ ำ�า

ไฟประเภท B

คือไฟท่ี่�เกิดจากการล้กุไหัมีข้องของเหัล้วแล้ะก๊าซ เชน่ 

นำ�ามีนัที่กุชนิด แอล้กอฮอล้ ์ทิี่นเนอร ์ยางมีะตอย จารบ่ 

ก๊าซตดิไฟ เป็นตน้

วธีิการดบัไฟประเภท B

คือจำากดัออกซเิจน โดยการใชผ้งเคม่ีแหัง้, 

โฟมี

ไฟประเภท C

คือไฟท่ี่�เกิดจากการล้กุไหัมีข้องวสัดทุี่างดา้นไฟฟา้ เชน่ 

สายไฟ ปล้ั๊กไฟ สวิที่ชแ์ล้ะอปุกรณไ์ฟฟา้ที่กุชนิด

วธีิดบัไฟประเภท C 
คือตดักระแสไฟฟา้ แล้ะใชก๊้าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์หัรอื นำ�ายา เหัล้วระเหัยท่ี่�

ไมีม่่ีสาร CFC

ไฟประเภท D

คือไฟไหัมีบ้นสสารท่ี่�เป็นโล้หัะ เชน่ อล้มิูีเน่ยมี แมีก็น่เซ่ยมี 

โซเด่ยมี ฯล้ฯ

วธีิดบัไฟประเภท D
คือใชส้ารดบัไฟท่ี่�เหัมีาะสมีโดยที่ั�วไปจะใช ้ผง

โซเด่ยมีคล้อไรด ์หัรอื ผงแกรไฟต์

ไฟประเภท K 

คือไฟท่ี่�เกิดจากนำ�ามีนัท่ี่�ตดิไฟยาก เชน่ นำ�ามีนัที่ำาอาหัาร 

นำ�ามีนัพื่ช ไขมีนัสตัวต์ดิไฟ

วธีิดบัไฟประเภท K
คือการจำากดัออกซเิจน การที่ำาใหัอ้บัอากาศ ซ้�ง

จะม่ีถงัดบัเพ่ล้งิชนิดพิ่เศษท่ี่�สามีารถดบัไฟชนิด

น่�โดยเฉีพ่าะ

ประเภทน�า้ยาดบัเพลิง คุณสมบตัิ

ชนิดผงเคม่ีแหัง้ Dry Chemical สามีารถดบัเพ่ล้งิไดท้ี่กุชนิด เชน่ ไมี,้ ผา้, กระดาษ, พ่ล้าสตกิ, ไฟฟา้ช็อต, นำ�ามีนั, แก๊สแล้ะสารเคม่ี

ไวไฟที่กุประเภูที่ เก็บไวไ้ดน้านโดยไมีเ่สื�อมีคณุภูาพ่ Class: A, B, C

ชนิดนำ�ายาเหัล้ว Clean Agent

(Halotrion)

ดบัเพ่ล้งิท่ี่�เกิดจากนำ�ามีนัเชื �อเพ่ล้งิแล้ะไฟฟา้ไดด่้ ม่ีประสทิี่ธิภูาพ่ในการดบัไฟสงูเพ่ราะไมีม่่ีสื�อไฟฟา้

ไมีม่่ีสาร CFC เป็นมิีตรกบัสิ�งแวดล้อ้มี Class: A, B, C, K

คารบ์อนไดออกไซด ์CO2 สามีารถดบัเพ่ล้งิท่ี่�เกิดจากไฟฟา้ล้ดัวงจร หัอ้งปรุงอาหัาร เวิรค์ช็อพ่ สำานกังาน คณุสมีบตัชิว่ยล้ด

อณุหัภูมิูีความีรอ้นสกดัออกซเิจน Class: B, C

1. บดิแล้ะดง้สล้กัออก

2. จบัปล้ายสายหัรอืหันัหัวัฉ่ีด ช่ �ไปท่ี่�ฐานของไฟ

3. กดบ่บล้งใหัส้ดุ

4. สา่ยหัวัฉ่ีด จากซา้ยไปขวาหัรอืขวาไปซา้ย

1 2 3 4

อุปกรณ์ส�าหรับงานดับเพลิง

Page 171
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ตัวอย่างเข็มวัดที่ถูกต้อง
1. ดทู่ี่�เข็มีในมีาตรวดั (Pressure Gauge) ของถงัดบัเพ่ล้งิ เครื�องดบั

เพ่ล้งิท่ี่�อยูใ่นสภูาพ่พ่รอ้มีใชง้านได ้เข็มีจะช่ �ท่ี่�ชอ่งส่เข่ยว ( สงัเกต

ตามีรูป ) แตถ่า้เข็มีเอ่ยงมีาที่างซา้ยแสดงวา่แรงดนัไมีม่่ี ตอ้งรบ่นำา

ไปเติมีแรงดนัที่นัท่ี่ ซ้�งควรตรวจสอบเป็นประจำาที่กุเดือน

2. ตรวจ สายฉ่ีด หัวัฉ่ีด อยา่ใหัม่้ีผงอดุตนั  เป็นประจำาที่กุเดือน

3. ถา้ไฟไหัมี ้หัรอืกระที่บกระเทืี่อนอยา่งรุนแรง ใหัส้ง่ไปตรวจสอบแล้ะ

บรรจใุหัมี่

4. สภูาพ่บรรจขุองถงัดบัเพ่ล้งิตอ้งไมีบ่บุ หัรอืบวมี แล้ะไมีข่้ �นสนิมี

5. อายกุารใชง้าน ถงัดบัเพ่ล้งิชนิดผงเคม่ีแหัง้ (ถงัส่แดง) ม่ีอายุ

ประมีาณ 5 ป่  ชนิดฮาโล้ตรอนวนั (ถงัส่เข่ยว) แล้ะชนิดก๊าซ CO2 

ม่ีอายปุระมีาณ 10 ป่

6. ถงัดบัเพ่ล้งิชนิดผงเคม่ีแหัง้ (ถงัส่แดง) หัากม่ีการใชง้านแล้ว้ ตอ้งนำา

ไปเติมีสารเคม่ีใหัมีท่ี่กุครั�ง

OR

ถังดับเพลิง CLEAN AGENT 
Clean Agent Fire Extinguisher

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
Dry Chemical Fire Extinguisher

• เครื�องดบัเพ่ล้งิชนิดนำ�ายา CO2
• ดบัเพ่ล้งิท่ี่�เกิดจากไฟฟา้ล้ดัวงจร หัอ้งปรุงอาหัาร Workshop 

สำานกังาน
• ชว่ยล้ดอณุหัภูมิูีความีรอ้นสกดัก๊าซออกซเิจน
• Class B,C

• เครื�องดบัเพ่ล้งิชนิดนำ�ายาเหัล้วระเหัย
• ดบัเพ่ล้งิท่ี่�เกิดจากนำ�ามีนัเชื �อเพ่ล้งิแล้ะไฟฟา้ไดด่้
• ม่ีประสทิี่ธิภูาพ่ในการดบัไฟสงูเพ่ราะไมีม่่ีสื�อไฟฟา้
• ไมีส่กปรก ไมีม่่ีสาร CFC เป็นมิีตรกบัสิ�งแวดล้อ้มี
• CLASS A,B,C

• เก็บไวไ้ดน้านโดยไมีเ่สื�อมีคณุภูาพ่
• ใชง้า่ยโดยดง้สล้กัตรงมืีอจบัแล้ะฉ่ีดจากที่อ่ไดท้ี่นัท่ี่
• ใชไ้ดก้บัไฟที่กุชนิด
• ไมีเ่ป็นอนัตรายตอ่มีนษุยแ์ล้ะสตัว์
• เหัมีาะสำาหัรบัตดิตั�งในอาคาร สำานกังาน โรงงานอตุสาหักรรมี 

หัอพ่กั
• อายกุารใชง้านนานแล้ะม่ีประสทิี่ธิภูาพ่สงู
• ตวัถงัม่ีการปอ้งกนัความีชื�นดว้ยเที่คนิคท่ี่�ที่นัสมียั จง้ที่ำาใหัม่้ีอายุ

การใชง้านนานแล้ะม่ีประสทิี่ธิภูาพ่สงู
• Class A,B,C

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ขนาด ส่ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0016ZZZZZ ถงัดบัเพ่ล้งิ Co2 10 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0017ZZZZZ ถงัดบัเพ่ล้งิ Co2 15 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ขนาด ส่ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0014ZZZZZ
ถงัดบัเพ่ล้งิ CLEAN 
AGENT (HALOTRION)

10 
ปอนด์

เข่ยว 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0015ZZZZZ
ถงัดบัเพ่ล้งิ CLEAN 
AGENT (HALOTRION)

15 
ปอนด์

เข่ยว 1 ถงั 1 ถงั

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ขนาด ส่ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0018ZZZZZ ถงัดบัเพ่ล้งิชนิดผง
เคม่ีแหัง้

2.2 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0019ZZZZZ ถงัดบัเพ่ล้งิชนิดผง
เคม่ีแหัง้

5 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0020ZZZZZ ถงัดบัเพ่ล้งิชนิดผง
เคม่ีแหัง้

10 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0021ZZZZZ ถงัดบัเพ่ล้งิชนิดผง
เคม่ีแหัง้

15 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

AFIR0022ZZZZZ ถงัดบัเพ่ล้งิชนิดผง
เคม่ีแหัง้

20 ปอนด์ แดง 1 ถงั 1 ถงั

BS5045

BS5045

อุปกรณ์ส�าหรับงานดับเพลิง

อุปกรณ์ส�าหรับงานดับเพลิง Anti-Fire Equipment

ถังดับเพลิง CO2
CO2 Fire Extiguisher
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อุปกรณ์ส�าหรับงานดับเพลิง

อุปกรณ์ส�าหรับงานดับเพลิง Anti-Fire Equipment

เสื้อคลุมดับเพลิง สีส้ม 
Firefighter Suit

รองเท้ายางดับเพลิง พื้นและหัวเสริมเหล็ก
Fireman’s Boots

สายส่งน�้าดับเพลิง
FIRE HOSE

หมวกดับเพลิงท�าด้วยไฟเบอร์กลาสแบบมีกระบังหน้า
Fiberglass Fireman’s Helmet

หัวฉีดน�้าดับเพลิงทองเหลือง # 2.5*12”
Instantaneous Branch Pipe and Jet Nozzle

• เสื �อคล้มุีดบัเพ่ล้งิ แขนยาว ชนิดผา้คอตตอนผสมีย่นส ์สวมีใส่
สบาย ระบายอากาศไดด่้ 

• คล้มุียาวไมีน่อ้ยกวา่ 90 ซมี.
• กระดมุีแบบขอสบั
• ม่ีแถบสะที่อ้นแสง

• รองเที่า้ยางดบัเพ่ล้งิชนิดคร้�งนอ่ง
• ที่ำาดว้ยยางที่นไฟ
• ภูายในบผุา้สกัหัล้าด
• พื่ �นแล้ะหัวัเสรมิีเหัล้ก็กนัตะป ูคาดส่เหัล้ือง

• ผล้ติจากเสน้ใยโพ่ล้่เอสเตอร ์100%
• เคล้ือบยางภูายในคณุภูาพ่สงู
• ส่ขาวภูายนอกผสมีสาร Synthetic Elastomers
• ที่นตอ่การล้ากถู
• ปอ้งกนัความีชื�นแล้ะเชื �อรา
• ม่ีความียืดหัยุน่สงู
• นำ�าหันกัเบา
• ที่นแรงดนัแตกระเบดิ 47 kg./cm2 (680 Psi)
• ที่นตอ่แรงดนัที่ดสอบ 21 kg./cm2 (300 Psi)
• แรงดนัใชง้านสงูสดุ 17 kg./cm2 (250 Psi)

• หัมีวกดบัเพ่ล้งิชนิดหังอนเด่�ยว ที่ำาจากไฟเบอรก์ล้าส
• แข็งแรง ที่นที่านตอ่แรงกระแที่ก
• โครงในหัมีวกเป็นชนิดล้อยตวัปรบัได้
• พ่รอ้มีสายรดัคางแล้ะกระบงัหันา้

• หัวัฉ่ีดนำ�าดบัเพ่ล้งิชนิดใชฉ่้ีดนำ�าเป็นล้ำาตรง
• แบบสวมีเรว็
• มีาตรฐานองักฤษ
• วสัดทุี่องเหัล้ือง

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ส่ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0002ZZZZZ เสื �อคล้มุีดบัเพ่ล้งิ ส่สม้ี 
ยาว 42 นิ �ว สม้ี 1 ตวั 1ตวั : แพ่ค็

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ขนาด ส่ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0008ZZ41 รองเที่า้ยางดบัเพ่ล้งิ 
พื่ �นแล้ะหัวัเสรมิีเหัล้ก็ 41 ดำา/เหัล้ือง 1 คู่ 1 คู่

AFIR0008ZZ42
รองเที่า้ยางดบัเพ่ล้งิ 

พื่ �นแล้ะหัวัเสรมิีเหัล้ก็
42 ดำา/เหัล้ือง 1 คู่ 1 คู่

AFIR0008ZZ43
รองเที่า้ยางดบัเพ่ล้งิ 

พื่ �นแล้ะหัวัเสรมิีเหัล้ก็
43 ดำา/เหัล้ือง 1 คู่ 1 คู่

AFIR0008ZZ44
รองเที่า้ยางดบัเพ่ล้งิ 

พื่ �นแล้ะหัวัเสรมิีเหัล้ก็
44 ดำา/เหัล้ือง 1 คู่ 1 คู่

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ขนาด ส่ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0026ZZZZZ สายสง่นำ�าดบัเพ่ล้งิ 
# 1.5” ส่ขาว 20 มี. ขาว 1 มี. 20 มี.

AFIR0029ZZZZZ
สายสง่นำ�าดบัเพ่ล้งิ 

# 2.5” ส่ขาว
30 มี. ขาว 1 มี. 30 มี.

AFIR0027ZZZZZ
สายสง่นำ�าดบัเพ่ล้งิ 

# 1.5” ส่แดง
20 มี. แดง 1 มี. 20 มี.

AFIR0028ZZZZZ
สายสง่นำ�าดบัเพ่ล้งิ 

# 2.5” ส่แดง
30 มี. แดง 1 มี. 30 มี.

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ส่ หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0006ZZZZZ หัมีวกดบัเพ่ล้งิที่ำาดว้ยไฟ
เบอรก์ล้าสแบบม่ีกำาบงัหันา้ ดำา 1 ใบ 1 ใบ

รหัสัสนิคา้ รายล้ะเอ่ยดสนิคา้ ขนาด หันว่ยขาย ขนาดบรรจุ

AFIR0030ZZZZZ
หัวัฉ่ีดนำ�าดบัเพ่ล้งิที่องเหัล้ือง 
# 2.5*12”

2.5*12 
นิ �ว

1 ชิ �น 1 ชิ �น

BS.6391 Type2


