อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัยในสถานทีท่ ํางาน

WORKPLACE
SAFETY

•
•
•
•
•
•

ข ้อมูลสนั บสนุนทางเทคนิค
อุปกรณ์ชาํ ระล ้างสารเคมีและอ่างล ้างตา
วัสดุดดู ซับสารเคมีและนํ้ ามัน
เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัต ิ
พัดลมปรับสภาพมลภาวะ
อุปกรณ์สําหรับงานดับเพลิง

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
สว่ นประกอบของฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน
หัวฝักบัว นํ ้าที่ถูกปล่อยออกมาต้ องมี
ความเร็ วที่ไม่เป็ นอันตรายต่อคนงาน
ทังนี
้ ้ ฝักบัวจะต้ องปล่อยนํ ้าได้ อย่างน้ อย
75.7 ลิตร/นาที (LPM)หรื อ 20 แกลลอน/
นาที (GPM) ที่แรงดัน 30 ปอนด์/
ตารางนิ ้ว (PSI) เป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 นาที

การออกแบบและติดตัง ต้ องทําให้ นํ ้า
ชะล้ างตาทังสองข้
้
างพร้ อมๆ กันได้ โดย
ไม่ต้องใช้ มือควบคุม แต่เอื ้อให้ ใช้ มือทัง้
สองข้ างเปิ ดหนังตาเพื่อให้ นํ ้าชะล้ างตา
ทังสองข้
้
างได้ ทวั่ ถึง

Workplace
Safety

ห ัวฉีดล้างตา ที่ล้างตาต้ องมีหวั ฉีด
พ่นนํ ้าสองหัว และมีฝาครอบหัวฉีดเพื่อกัน
มิให้ ฝุ่นผงและเศษขยะสะสม และเข้ าตา
เมื่อเปิ ดใช้ ที่ล้างตา ฝาครอบหัวฉีด ต้ อง
เปิ ดโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิ ดวาล์วให้ นํ ้าไหล

1

จุดติดตงั้ ฝั กบัวนี ้ต้ องสามารถเข้ าถึง
ได้ โดยง่ายและรวดเร็ ว มีระยะไม่เกิน 30
เมตร (100 ฟุต)จากจุดเสี่ยงและคนงาน
ต้ องสามารถไปถึงได้ ภายใน 10 วินาที
เส้ นทางที่ไปต้ องโล่งไม่มีสิ่ง กีดขวาง เป็ น
เส้ นทางตรงที่สดุ เท่าที่จะทําได้ และต้ อง
มีแสงสว่างพอเพียง
อุปกรณ์การควบคุม ปิ ด-เปิ ด (วาล์ว)
ต้ องเข้ าถึงได้ ง่ายและสามารถปล่อยนํ ้า
ได้ ภายใน 1 วินาทีหรื อน้ อยกว่า
CLNS0042
Eyewash & Shower

มาตรฐานอ่างล้างตาฉุกเฉิน ANSI Z358.1-2009

มาตรฐานฝักบัวอาบนํา้ ฉุกเฉิน ANSI Z358.1-2009

1. ที่ล้างตาต้ องมีหวั ฉีดพ่นนํ ้าสองหัว และมีฝาครอบหัวฉีด
เพื่อกันมิให้ ฝุ่นผงและเศษขยะสะสม และเข้ าตาเมื่อเปิ ดใช้
ที่ล้างตา
2. ฝาครอบหัวฉีดต้ องเปิ ดโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิ ดวาล์วให้ นํ ้า
ไหล
3. นํ ้าที่พ่งุ ขึ ้นจากหัวฉีดต้ องมีปริ มาณ 1.5 ลิตรต่อนาที ( 0.4
แกลลอนต่อนาที) อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน 15 นาทีเป็ น
อย่างน้ อย
4. นํา้ ที่พ่งุ จากหัวฉีดต้ องเป็ นนํา้ อุน่ มีอุณหภูมิอย่างน้ อย 15
องศาเซลเซียส
5. วาล์วเปิ ด-ปิ ด ต้ องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเห็นและใช้
งานได้ ง่าย และสามารถเปิ ดให้ นํ ้าไหลได้ ในเวลาไม่ถงึ หนึง่
วินาที วาล์วเปิ ด-ปิ ดต้ องทนทานต่อการกัดกร่ อนเนื่องจาก
นํ ้าร้ อน
6. ปุ่ มเปิ ดใช้ งานที่ล้างตาด้ วยมือหรื อระบบอัตโนมัตติ ้ องเป็ น
แบบสัมผัสและอยู่ในจุดที่เห็นได้ ง่าย
7. การออกแบบและติดตังต้
้ องทําให้ นํ ้าชะล้ างตาทังสองข้
้
าง
พร้ อมๆ กันได้ โดยไม่ต้องใช้ มือควบคุม แต่เอื ้อให้ ใช้ มือทัง้
สองข้ างเปิ ดหนังตาเพื่อให้ นํ ้าชะล้ างตาทังสองข้
้
างได้
ทัว่ ถึง
8. บริ เวณที่ตงที
ั ้ ่ล้างตาต้ องไม่ทําให้ ผ้ ใู ช้ ได้ รับอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้าและของมีคม และมีปา้ ยบอกชัดเจนเห็นได้
ง่าย
9. ทางเดินไปถึงที่ล้างตาต้ องไม่มีสิ่งกีดขวาง ผู้ใช้ สามารถไป
ถึงได้ ง่ายและรวดเร็ ว

1. นํ ้าที่ถกู ปล่อยออกมาต้ องมีความเร็ วที่ไม่เป็ นอันตรายต่อคนงาน
ทังนี
้ ้
ฝักบัวจะต้ องปล่อยนํ ้าได้ อย่างน้ อย 75.7 ลิตร/นาที (LPM) หรื อ
20 แกลลอน/นาที (GPM) ที่แรงดัน 30 ปอนด์/ตารางนิ ้ว
(PSI) เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที
2. อุปกรณ์การควบคุมปิ ด-เปิ ด
(วาล์ว) ต้ องเข้ าถึงได้ ง่ายและ
สามารถปล่อยนํ ้าได้ ภายใน 1 วินาทีหรื อน้ อยกว่า
3. วาล์วนํ ้าต้ องยังคงเปิ ดและรักษาอัตราการไหลของนํ ้าอย่าง
สมํ่าเสมอโดยไม่ต้องใช้ มือของผู้ใช้ งานบังคับจนกว่าจะปิ ดโดย
ตังใจ
้
4. ต้ องมีปา้ ย ณ จุดติดตังให้
้ เห็นได้ อย่างชัดเจน
5. ฝักบัวนี ้ต้ องสามารถเข้ าถึงได้ โดยง่ายและรวดเร็ ว มี ระ ยะไม่ เ กิ น
30 เมตร (100 ฟุต) จากจุดเสี่ยงและคนงานต้ องสามารถไปถึงได้
ภายใน 10 วินาที เส้ นทางที่ไปต้ องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็ นเส้ น
ทางตรงที่สดุ เท่าที่จะทําได้ และต้ องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไร
ก็ตาม หากพื ้นที่นนั ้ มีการใช้ สารเคมีอนั ตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่าง
แก่
หรื อสารอื่นที่มีผลกระทบรุ นแรง ควรติดตังฝั
้ กบัว
อาบนํ ้า ฉุกเฉินให้ ติดกับพื ้นที่นนั ้ หรื อให้ ใกล้ ที่สดุ เท่าที่จะทําได้
6. จุดติดตัง้ ต้ องอยู่ในพื ้นที่ระดับเดียวกันกับพื ้นที่ที่มีความเสี่ยง
(เช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควรต้ องลงหรื อขึ ้นไปชันอื
้ ่น หรื อเป็ นทาง
ลาดขึ ้น-ลง)
7. อุณหภูมิของนํ ้า ควรรักษาให้ คงที่ และควรอยูร่ ะหว่าง 15-35°C ใน
กรณีที่เคมีทําให้ เกิดไหม้ ที่ผิวหนัง (Chemical burn) ควรให้ นํ ้ามี
อุณหภูมิอยู่ที่ 15°C และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ ้นหรื อถูกเร่ งที่
อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึง่ ควรศึกษาจาก MSDS หรื อผู้จําหน่าย
เพื่อขอข้ อมูลอุณหภูมินํ ้าที่จะใช้ กบั ฝักบัวอาบนํ ้าฉุกเฉิน

สงั่ ซอื้ สนิ ค ้าติดต่อ 02-865-1354 หรือ uttechsystem@gmail.com

อุปกรณ์ชําระล้างสารเคมีและอ่างล้างตา
ชุดฝั กบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน ใชม้ อื ผลัก-ดึง และเท้าเหยียบ
Safety Shower & Eyewash with Foot Pedal # BD-530
•
•
•
•
•
•
•
•

ชิ ้นส่วนผลิตจาก STAINLESS STEEL ทนทานต่อการกัดกร่ อนของสารเคมีและการขึ ้นสนิม
วาล์วเปิ ด-ปิ ดทําจากทองเหลือง ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน
หัวฝักบัวขนาด 10” และอ่างขนาด 10”
หัวฝักบัวถูกออกแบบมาให้ นํ ้าออกสมํ่าเสมอ มีการกระจายตัวออกอยู่ในความกว้ างของ
ฝักที่ครอบคลุมร่ างกายของผู้ประสบเหตุ
หัวฉีดอ่างล้ างตาทําจากวัสดุ ABS Cycolac ที่สามารถทนทานต่อสภาพการใช้ งาน
ภายนอกอาคารได้
แรงดันนํ ้าที่ 0.2 MPA – 0.8 MPA
ระบบเปิ ดปิ ดนํ ้าสามแบบ คือ มือกดและเท้ าเหยียบสําหรับอ่างล้ างหน้ า และคันมือดึง
สําหรับ ฝั กบัว
นํ ้าที่ไหลผ่านหัวฉีดออกมาด้ วยองศาที่พอดีกบั ตําแหน่งดวงตาและนํ ้ามีลกั ษณะอ่อนนุม่
ถนอมดวงตาและชําระล้ างเศษและสารเคมีได้ ดี
รหัสสินค้ า
CLNS0042ZZZ

รายละเอียดสินค้ า
Eyewash & Shower with Foot Pedal # BD-530:

อุปกรณ์ลา้ งตาฉุกเฉินแบบตังพืน้ ใชม้ อื ผลักและเท้าเหยียบ
EN 15154-2-2006ANSI Z358.1-2009
Safety Eyewash with Foot Pedal # BD540C
• ชิ ้นส่วนผลิตจาก STAINLESS STEEL ทนทานต่อการกัดกร่ อนของสารเคมีและการขึ ้นสนิม
• วาล์วเปิ ด-ปิ ดทําจากทองเหลือง ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน
• หัวฉีดอ่างล้ างตาทําจากวัสดุ ABS Cycolac ที่สามารถทนทานต่อสภาพการใช้ งานภายนอกอาคารได้
• แรงดันนํา้ ที่ 0.2 MPA – 0.6 MPA
• ระบบเปิ ดปิ ดนํ ้าสองแบบ คือ มือกดและเท้ าเหยียบ
• นํ ้าที่ไหลผ่านหัวฉีดออกมาด้ วยองศาที่พอดีกบั ตําแหน่งดวงตา และนํ ้ามีลกั ษณะอ่อนนุม่ ถนอมดวงตาและ
ชําระล้ างเศษวัสดุและสารเคมีได้ ดี
รหัสสินค้ า
CLNS0041ZZZ

รายละเอียดสินค้ า
Eyewash with Foot Pedal # BD540C:

หน่วยขาย
1 ชุด

•
•
•
•

Portable Eyewash
# BD-600A:

1 ชิ ้น

1 ชิ ้น : กล่อง

•

หน่วยขาย
1 ชุด

ขนาดบรรจุ
1 ชุด : กล่อง

ขนาดบรรจุ
1 ชุด : กล่อง

ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนและ ABS ให้ ความคงทน ใช้ ได้ นาน
มีขนาด 540 มม. x 255 มม. x 650 มม. ทําให้ สามารถพกพาไปมาได้ สะดวก
นํ ้าหนักเบา 7 กก. และจะหนักที่ 67 กก. เมื่อบรรจุนํ ้าเต็ม
เหมาะกับการล้ างตาและหน้ าในกรณีฉกุ เฉินและเหมาะกับสถานที่หรื อไซต์งานที่
ไม่มีหรื อไม่สามารถติดตังระบบนํ
้
้าได้
สามารถจุนํ ้าได้ ถงึ 60 ลิตร
ระยะเวลาที่นํ ้าสามารถฉีดออกมาได้ นาน 20 - 25 นาที
แรงดันนํ ้าที่ 0.2 MPA – 0.6 MPA
ตัวถังสีเขียว สังเกตุเห็นได้ ง่าย ทําใหห้ สามารถตรวจสอบได้ สะดวก
วัสดุของตัวถังปราศจากการเจือปนของสารพิษ เช่น ตะกัว่ และปรอท
สภาพของนํ ้าสะอาดจะสามารถคงสภาพได้ เป็ นเวลา 30 วัน และ 120 วันสําหรับ
นํ ้าเกลือ
มีปา้ ยแสดงจุดอ่างล้ างตาฉุกเฉินมาด้ วย

Workplace
Safety

•
•
•
อ่างล้างตาฉุกเฉินชนิดเคลือ่ นทีไ่ ด้ ANSI Z358.1-2009 •
Portable Eyewash # BD-600A
EN 15154-2-2006 •
รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
หน่วยขาย
ขนาดบรรจุ •
CLNS0043ZZZ

EN 15154-2-2006
ANSI Z358.1-2009

• ขวดล้ างตาฉุกเฉิน อุปกรณ์ล้างตา ใช้ สําหรับใส่นํา้ สะอาดเพื่อล้ างตา
• ใช้ งานง่ายเพียงเปิ ดฝา และประกบปากกระบอกขวดเข้ ากับดวงตา บีบนํ ้าเพื่อให้
นํ ้าชําระล้ างสิ่งล้ างสิ่งสกปรกออกจากดวงตา
ขวดล้างตาฉุกเฉิน
• นํ ้าที่ชําระล้ างแล้ วจะไหลออกอีกข้ างหนึง่ ทําให้ ไม่เกิดการปนเปื อ้ นของสิง่ สกปรก
Emergency Eyewash Bottle (ควรเปลี่ยนนํา้ ทุกๆ 1 สัปดาห์)
รหัสสินค้ า
CLNS0006ZZZ

รายละเอียดสินค้ า
ขวดล้ างตาฉุกเฉิน #EW-6:

หน่วยขาย
1 ขวด

ขนาดบรรจุ
1 ขวด

สงั่ ซอื้ สนิ ค ้าติดต่อ 02-865-1354 หรือ uttechsystem@gmail.com
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อุปกรณ์ดูดซบั สารเคมีและนํา้ มัน
แผ่นดูดซบั สารเคมีและนํา้ มัน
•
•
•
•
•
•
•
•

วัสดุดดู ซับสารเคมีและนํ ้ามันชนิดแผ่น
ขนาด 40x50 cm.
นํ ้าหนัก 200 gsm./sqm.
ผลิตจาก Polypropylene 100 %
ไม่มีกลิ่น และ ลุกติดไฟยาก เมื่อสัมผัสกับเชื ้อเพลิง
ใช้ วาง, เช็ด บริ เวณที่เกิดการรั่วไหลเพื่อดูดซับ
ใช้ ดดู ซับได้ ดีกบั สารเคมีเหลว ทังกรด
้ ด่าง และนํ ้ามันต่างๆ
ใช้ วางหรื อเช็ดบริเวณที่มีการหกไหลของสารเคมีและนํ ้ามัน เพื่อดูดซับให้ อยู่ในแผ่น

แผ่นดูดซบั สารเคมี

CLNS0035ZZZ

◌้แผ่า นดูดซบั สารเคมีและน�

CLNS0038ZZZ

CLNS0040ZZZ

แผ่
มันนดูดซบั น�◌้า

Haz-Chem Sorbent Sheet

มัน
Universal Sorbent Sheet

Oil Sorbent Sheet

• สามารถดูดซับได้ ถงึ 640 ml/ ชิ ้น

• สามารถดูดซับได้ ถงึ 560 ml/ ชิ ้น

• สามารถดูดซับได้ ถงึ 640 ml/ ชิ ้น

วัสดุดดู ซบั สารเคมีและนํา้ ◌้ามันชนิดท่อน
วัสดุดดู ซับสารเคมีและนํ ้ามันชนิดท่อน
ความกว้ างเส้ นผ่าศูนย์กลาง 7.6 เซนติเมตร
ยาว 1.2 m.
นํ ้าหนัก 0.3 Kg./ pcs.
ผลิตจาก Polypropylene 100 %
ไม่มีกลิ่น และ ลุกติดไฟยาก เมื่อสัมผัสกับเชื ้อเพลิง
ใช้ ล้อมเป็ นวง เพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้ อยู่ในขอบเขตจํากัด
ใช้ แทนทรายขี ้เลื่อย ไม่ก่อให้ เกิดความสกปรกและง่ายต่อการกําจัด
ใช้ ได้ หลายครัง้ เพียงรี ดของเหลว ช่วยลดปริ มาณวัสดุของเสีย และประหยัดค่าใช้ จ่าย
ใช้ วางล้ อมควบคุมการแพร่กระจายดูดซับของเหลวประเภทสารเคมีและนํ ้ามันต่างๆ ทังกรด
้
และด่าง

Workplace
Safety

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLNS0036ZZZ

CLNS0039ZZZ

วัสดุดดู ซบั สารเคมีและนํา้ มัน ชนิดท่อน
Universal Sorbent Sock

วัสดุดดู ซบั นํา้ มัน ชนิดท่อน Oil
Sorbent Sock

• สามารถดูดซับได้ ถงึ 5,600 ml/ ชิ ้น

• สามารถดูดซับได้ ถงึ 4,900 ml/ ชิ ้น

• สามารถดูดซับได้ ถงึ 5,600 ml/ ชิ ้น

รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
CLNS0035ZZZ Haz-Chem Sorbent Sheet
CLNS0038ZZZ Universal Sorbent Sheet
CLNS0040ZZZ Oil Sorbent Sheet
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CLNS0037ZZZ

วัสดุดูดซบั สารเคมี ชนิดท่อน
Haz-Chem Sorbent Sock

สี
หน่วยขาย
เหลือง
1 ห่อ
เทา
1 ห่อ
ขาว
1 ห่อ

ขนาดบรรจุ
50 ชิ ้น : 1 ห่อ
50 ชิ ้น : 1 ห่อ
50 ชิ ้น : 1 ห่อ

สงั่ ซอื้ สนิ ค ้าติดต่อ 02-865-1354 หรือ uttechsystem@gmail.com

รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
CLNS0036ZZZ Haz-Chem Sorbent Sock
CLNS0037ZZZ Universal Sorbent Sock
CLNS0039ZZZ Oil Sorbent Sock

สี
หน่วยขาย ขนาดบรรจุ
เหลือง
1 ห่อ
4 ชิ ้น : 1 ห่อ
เทา
1 ห่อ
4 ชิ ้น : 1 ห่อ
ขาว
1 ห่อ
4 ชิ ้น : 1 ห่อ

เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัต ิ
รายละเอียดสนิ ค้า

เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัต ิ
POWERHEART AED G3 PLUS
• The RescueCoachTM เสียงและคําบรรยายช่วยให้
คุณสามารถให้ ความช่วยเหลือได้ อย่างมัน่ ใจ
• เครื่ อง AED ทํางานโดยอัตโนมัติใน การปล่อยกระแส
ไฟฟ้า
• แม้ ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่ปกติ เช่น เสียงดัง เครื่ องยังมี
ข้ อความประกอบอธิบายขันตอนการช่
้
วยเหลือชัดเจน
• ใช้ งานง่าย เชื่อถือและรับประกันได้ วา่ เครื่ องนี ้สามารถ
ใช้ งานได้ ทนั ทีที่คณ
ุ ต้ องการ
• ผลิตจากประเทศ สหรัฐอเมริ กา
• สถานที่ใช้ งาน ที่ทํางาน สถานีขนส่ง สปอร์ ตคลับ
และฟิ ตเนส โรงเรี ยน โรงแรม โรงงาน ร้ านค้ า ศูนย์
นันทนาการ สถานที่สาธารณะ

ไม่ต้อง กดปุ่ มเปิ ดเครื่อง

(พร้ อมใช้ งานทันที)

สัญลักษณ์แสดงสถานะความพร้ อมใช้ งาน



ทํางานอัตโนมัติ (กระตุก)
ขันตอนการช่
้
วยเหลือเป็ นเสียงภาษาไทย
ข้ อมูลหน้ าจอ
ระบบตรวจเช็คสภาพเครื่ องแบบอัตโนมัติ
แสดงปริ มาณแบตเตอรี่
จํานวนการกระตุก (ครัง้ )
พลังงานไฟฟ้า (จูล)
ระยะเวลาในการประจุไฟฟ้า
บันทึกข้ อมูล
การรับประกัน (ตัวเครื่ อง)
การรับประกัน (แบตเตอรี่ )
ชนิดแบตเตอรี่
อายุแผ่นอิเล็กโทรด
นํ ้าหนักเครื่ อง




รหัสสินค้ า
AED - G3PLUS

พัดลมปร ับสภาพมลภาวะ

พัดลมปรับสภาพมลภาวะ ชนิดป้องกันการระเบิดในตัวเครือ่ ง

ตัวถังหนา , แข็งแรงทนทาน
ระบบป้องกันมอเตอร์ ไหม้ OVERLOAD BREAKER
ถ่ายเทความร้ อน , แก๊ สพิษ , ไอระเหย ฯลฯ
ขจัดกลิ่น , เขม่าควัน , ฝุ่ นละออง
ท่อส่งลม FLEXIBLE AIR-DUCT (ไม่ตดิ ไฟ , ต่อเติมความยาวได้ )
ระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน
นํ ้าหนักเบา เคลื่อนย้ ายง่าย
ใช้ งานกับพื ้นที่แคบๆ
สร้ างอากาศหมุนเวียน จ่ายออกซิเจนในพื ้นที่จํากัด
ลดความร้ อนแก่ชิ ้นงานในการผลิต
ตัวเครื่ องเป็ นชนิดป้องกันระเบิดในตัวเครื่ อง เหมาะกับการใช้ งาน
ในพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสารไวไฟ
ท่อลม
Flexible Duct

รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
CLNS0045ZZZ ท่อลมขนาด 300 mm.ยาว 5 M.
CLNS0014ZZZ ท่อลมขนาด 300 mm.*5 M.พร้ อมสายกราวด์

หน่วยขาย
1 เส้ น
1 เส้ น

ขนาดบรรจุ
1 เส้ น
1 เส้ น

ตัวหนังสือ (เปลี่ยนไปตามขันตอน)
้
 รายวัน, สัปดาห์, เดือน

290 ครัง้
5 – 351 จูล
< 4 วินาที
60 นาที ECG
7 ปี
4 ปี
ลิเธียม ชนิดชาร์ จไม่ได้
2 ปี
3.1 กก.

รายละเอียดสินค้ า
เครื่ อง AED Powerheart G3 Plus

หน่วยขาย
1 เครื่ อง

ขนาดบรรจุ
1 เครื่ อง

พัดลมปรับสภาพมลภาวะ ชนิด
ป้องกันการระเบิดในตัวเครือง
Explosion-Proof Boubaku
Mama
• แรงลม 70 ลบ.เมตร/นาที
• แรงดันลม 30 mmAq
• มอเตอร์ NON-SPARKING
TYPE, 550 w. (2/3 HP)
• นํ ้าหนัก 20 กิโลกรัม

รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
CLNS0012ZZZ พัดลมดูด/เป่ า ระบายอากาศ Dia 300 mm.

หน่วยขาย
1 เครื่ อง

ขนาดบรรจุ
1 เครื่ อง

Workplace
Safety

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ทําด้ วยผ้ าใบ PVCเสริ มใยแก้ ว
ชนิดเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย
• ทนความร้ อนได้ สงู ถึง 70°c
ไม่ตดิ ไฟ
• เก็บพับสะดวก ประหยัดพื ้นที่

Cardiac Science AED G3 Plus

พัดลมปรับสภาพมลภาวะ
Win Mama
• แรงลม 70 ลบ.เมตร/นาที
• แรงดันลม 30 mmAq
• มอเตอร์ AXIAL TYPE, 550
w. (2/3 HP)
• นํ ้าหนัก 18 กิโลกรัม
รหัสสินค้ า
CLNS0044ZZZ

รายละเอียดสินค้ า
พัดลมดูด/เป่ า ระบายอากาศ รุ่น Win
Mama Dia 300 m.

หน่วยขาย
1 เครื่ อง

ขนาดบรรจุ
1 เครื่ อง

สงั่ ซอื้ สนิ ค ้าติดต่อ 02-865-1354 หรือ uttechsystem@gmail.com

4

อุปกรณ์สาํ หร ับงานด ับเพลิง
ั ลักษณ์และความหมาย
สญ
ประเภทสัญลักษณ์

ความหมาย

วิธีการดับไฟ

ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ ของวัสดุที่เป็ น วิธีการดบไฟประเภท A
เชื ้อเพลิงทัว่ ๆไป เช่น กระดาษ ไม้ ผ้ า ขยะแห้ ง พลาสติก คือการลดความร้ อนโดยการใช้ นํ ้า
บางชนิด ฟาง ปอ ด้ าย นุ่น เป็ นต้ น

ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ ของของเหลว วิธีการดบไฟประเภท B คือ จํากัดออกซิเจน
และก๊ าซ เช่น นํ ้ามันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะ โดยการใช้ ผงเคมีแห้ ง, โฟม
ตอย จารบี ก๊ าซติดไฟ เป็ นต้ น

ไฟประเภท C คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ ของวัสดุ
ทางด้ านไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลัก๊ ไฟ สวิทช์และอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิด

วิธีดบไฟประเภท C

คือตัดกระแสไฟฟ้า และใช้ ก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อ นํ ้ายา เหลวระเหยที่ ไม่
มีสาร CFC

วิธีดบไฟประเภท D คือใช้ สารดับไฟที่
ไฟประเภท D
คือไฟไหม้ บนสสารที่เป็ นโลหะ เช่น อลูมิเนียม แม็กนีเซียม เหมาะสมโดยทัว่ ไปจะใช้ ผง โซเดียมคลอไรด์
หรื อ ผงแกรไฟต์
โซเดียม ฯลฯ

ไฟประเภท K
คือไฟที่เกิดจากนํา้ มันที่ติดไฟยาก เช่น นํ ้ามันทําอาหาร
นํ ้ามันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ
ประเภทนํา้ ยาดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้ ง Dry Chemical

Workplace
Safety

ชนิดนํ ้ายาเหลว Clean Agent
(Halotrion)
คาร์ บอนไดออกไซด์ CO2

้ ังดบั เพลิง
วิธก
ี ารใชถ

1.
2.
3.
4.
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วิธีดบไฟประเภท K

คือการจํากัดออกซิเจน การทําให้ อบั อากาศ ซึง่ จะ
มีถงั ดับเพลิงชนิดพิเศษทีส่ ามารถดับไฟชนิด นี ้
โดยเฉพาะ

คุณสมบัติ
สามารถดับเพลิงได้ ทกุ ชนิด เช่น ไม้ , ผ้ า, กระดาษ, พลาสติก, ไฟฟ้าช็อต, นํ ้ามัน, แก๊ สและสารเคมี
ไวไฟทุกประเภท เก็บไว้ ได้ นานโดยไม่เสื่อมคุณภาพ Class: A, B, C
ดับเพลิงที่เกิดจากนํ ้ามันเชื ้อเพลิงและไฟฟ้าได้ ดี มีประสิทธิภาพในการดับไฟสูงเพราะไม่มีสื่อไฟฟ้า ไม่มี
สาร CFC เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม Class: A, B, C, K
สามารถดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ห้ องปรุ งอาหาร เวิร์คช็อพ สํานักงาน คุณสมบัตชิ ่วยลด
อุณหภูมิความร้ อนสกัดออกซิเจน Class: B, C

บิดและดึงสลักออก
จับปลายสายหรื อหันหัวฉีด ชี ้ไปที่ฐานของไฟ
กดบีบลงให้ สดุ
ส่ายหัวฉีด จากซ้ ายไปขวาหรื อขวาไปซ้ าย

1

สงั่ ซอื้ สนิ ค ้าติดต่อ 02-865-1354 หรือ uttechsystem@gmail.com

2

3

4
Page 171

อุปกรณ์สําหรับงานดับเพลิง
ตัวอย่างเข็มวัดทีถ่ ก
ู ต้อง

1. ดูที่เข็มในมาตรวัด (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิง เครื่ องดับ
เพลิงที่อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานได้ เข็มจะชี ้ที่ช่องสีเขียว ( สังเกต
ตามรู ป ) แต่ถ้าเข็มเอียงมาทางซ้ ายแสดงว่าแรงดันไม่มี ต้ องรี บ
นําไปเติมแรงดันทันที ซึง่ ควรตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
2. ตรวจ สายฉีด หัวฉีด อย่าให้ มีผงอุดตัน เป็ นประจําทุกเดือน
3. ถ้ าไฟไหม้ หรื อกระทบกระเทือนอย่างรุ นแรง ให้ ส่งไปตรวจสอบและ
บรรจุใหม่
4. สภาพบรรจุของถังดับเพลิงต้ องไม่บบุ หรื อบวม และไม่ขึ ้นสนิม
5. อายุการใช้ งาน ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ ง (ถังสีแดง) มีอายุ
ประมาณ 5 ปี ชนิดฮาโลตรอนวัน (ถังสีเขียว) และชนิดก๊ าซ CO2
มีอายุประมาณ 10 ปี
6. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ ง (ถังสีแดง) หากมีการใช้ งานแล้ ว ต้ อง
นํา ไปเติมสารเคมีใหม่ทกุ ครัง้

OR

อุปกรณ์ส�าหรับงานดับเพลิง Anti-Fire Equipment
ถังด ับเพลิง CO2
CO2 Fire Extiguisher
• เครื่องดับเพลิงชนิดนํา้ ยา CO2
• ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ห้ องปรุ งอาหาร Workshop
สํานักงาน
• ช่วยลดอุณหภูมิความร้ อนสกัดก๊ าซออกซิเจน
• Class B,C

ถังด ับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
Dry Chemical Fire Extinguisher
•
•
•
•
•

ขนาด
2.2 ปอนด์

สี
แดง

หน่วยขาย
1 ถัง

ขนาดบรรจุ
1 ถัง

5 ปอนด์

แดง

1 ถัง

1 ถัง

10 ปอนด์

แดง

1 ถัง

1 ถัง

15 ปอนด์

แดง

1 ถัง

1 ถัง

20 ปอนด์

แดง

1 ถัง

1 ถัง

รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
AFIR0016ZZZZZ ถังดับเพลิง Co2
AFIR0017ZZZZZ ถังดับเพลิง Co2

ขนาด
10 ปอนด์
15 ปอนด์

สี
แดง
แดง

หน่วยขาย
1 ถัง
1 ถัง

ถังด ับเพลิง CLEAN AGENT
Clean Agent Fire Extinguisher
•
•
•
•
•

ขนาดบรรจุ
1 ถัง
1 ถัง

BS5045

เครื่ องดับเพลิงชนิดนํ ้ายาเหลวระเหย
ดับเพลิงที่เกิดจากนํ ้ามันเชื ้อเพลิงและไฟฟ้าได้ ดี
มีประสิทธิภาพในการดับไฟสูงเพราะไม่มีสื่อไฟฟ้า
ไม่สกปรก ไม่มีสาร CFC เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
CLASS A,B,C

รหัสสินค้ า

รายละเอียดสินค้ า
AFIR0014ZZZZZ ถังดับเพลิง CLEAN
AGENT (HALOTRION)
AFIR0015ZZZZZ ถังดับเพลิง CLEAN
AGENT (HALOTRION)

ขนาด
10
ปอนด์
15
ปอนด์

สี

หน่วยขาย ขนาดบรรจุ

เขียว

1 ถัง

1 ถัง

เขียว

1 ถัง

1 ถัง

สงั่ ซอื้ สนิ ค ้าติดต่อ 02-865-1354 หรือ uttechsystem@gmail.com
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Workplace
Safety

เก็บไว้ ได้ นานโดยไม่เสื่อมคุณภาพ
ใช้ ง่ายโดยดึงสลักตรงมือจับและฉีดจากท่อได้ ทนั ที
ใช้ ได้ กบั ไฟทุกชนิด
ไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
เหมาะสําหรับติดตังในอาคาร
้
สํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
หอพัก
• อายุการใช้ งานนานและมีประสิทธิภาพสูง
• ตัวถังมีการป้องกันความชื ้นด้ วยเทคนิคที่ทนั สมัย จึงทําให้ มีอายุ
การใช้ งานนานและมีประสิทธิภาพสูง
• Class A,B,C
รหัสสินค้ า
รายละเอียดสินค้ า
AFIR0018ZZZZZ ถังดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ ง
AFIR0019ZZZZZ ถังดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ ง
AFIR0020ZZZZZ ถังดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ ง
AFIR0021ZZZZZ ถังดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ ง
AFIR0022ZZZZZ ถังดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ ง

BS5045

อุปกรณ์สาํ หร ับงานด ับเพลิง
อุปกรณ์สําหรับงานดับเพลิง Anti-Fire Equipment

หมวกดับเพลิงทําด้วยไฟเบอร์กลาสแบบมีกระบังหน้า
Fiberglass Fireman’s Helmet
• หมวกดับเพลิงชนิดหงอนเดี่ยว ทําจากไฟเบอร์ กลาส
• แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก
• โครงในหมวกเป็ นชนิดลอยตัวปรับได้
• พร้ อมสายรัดคางและกระบังหน้ า
รหัสสินค้ า

รายละเอียดสินค้ า
บเพลิงทําด้ วยไฟ
AFIR0006ZZZZZ หมวกดั
เบอร์ กลาสแบบมีกําบังหน้ า

สี

หน่วยขาย

ขนาดบรรจุ

ดํา

1 ใบ

1 ใบ

รองเท้ายางดับเพลิง พืน้ และหัวเสริมเหล็ก
Fireman’s Boots
•
•
•
•

รองเท้ ายางดับเพลิงชนิดครึ่งน่อง
ทําด้ วยยางทนไฟ
ภายในบุผ้าสักหลาด
พื ้นและหัวเสริ มเหล็กกันตะปู คาดสีเหลือง

รหัสสินค้ า

AFIR0008ZZ41
AFIR0008ZZ42
AFIR0008ZZ43
AFIR0008ZZ44

รายละเอียดสินค้ า
รองเท้ ายางดับเพลิง
พื ้นและหัวเสริ มเหล็ก
รองเท้ ายางดับเพลิง
พื ้นและหัวเสริ มเหล็ก
รองเท้ ายางดับเพลิง
พื ้นและหัวเสริ มเหล็ก
รองเท้ ายางดับเพลิง
พื ้นและหัวเสริ มเหล็ก

ขนาด

สี

หน่วยขาย

ขนาดบรรจุ

41

ดํา/เหลือง

1 คู่

1 คู่

42

ดํา/เหลือง

1 คู่

1 คู่

43

ดํา/เหลือง

1 คู่

1 คู่

44

ดํา/เหลือง

1 คู่

1 คู่

เสอื้ คลุมดับเพลิง สสี ม้
Firefighter Suit
• เสื ้อคลุมดับเพลิง แขนยาว ชนิดผ้ าคอตตอนผสมยีนส์ สวมใส่
สบาย ระบายอากาศได้ ดี
• คลุมยาวไม่น้อยกว่า 90 ซม.
• กระดุมแบบขอสับ
• มีแถบสะท้ อนแสง
รหัสสินค้ า

สี

หน่วยขาย

ขนาดบรรจุ

ส้ ม

1 ตัว

1ตัว : แพ็ค

Workplace
Safety

AFIR0002ZZZZZ

รายละเอียดสินค้ า
เสื ้อคลุมดับเพลิง สีส้ม
ยาว 42 นิ ้ว

หัวฉีดนํา้ ดับเพลิงทองเหลือง # 2.5*12”
Instantaneous Branch Pipe and Jet Nozzle
•
•
•
•

หัวฉีดนํา้ ดับเพลิงชนิดใช้ ฉีดนํา้ เป็ นลําตรง
แบบสวมเร็ ว
มาตรฐานอังกฤษ
วัสดุทองเหลือง
รหัสสินค้ า

AFIR0030ZZZZZ

7

รายละเอียดสินค้ า
หัวฉีดนํา้ ดับเพลิงทองเหลือง
# 2.5*12”

ขนาด
2.5*12
นิ ้ว

สายสง่ น�◌้าดับเพลิง
FIRE HOSE
• ผลิตจากเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
• เคลือบยางภายในคุณภาพสูง
• สีขาวภายนอกผสมสาร Synthetic Elastomers
• ทนต่อการลากถู
• ป้องกันความชื ้นและเชื ้อรา
• มีความยืดหยุ่นสูง
• น�◌้าหนักเบา
• ทนแรงดันแตกระเบิด 47 kg./cm2 (680 Psi)
• ทนต่อแรงดันทดสอบ 21 kg./cm2 (300 Psi)
• แรงดันใช้ งานสูงสุด 17 kg./cm2 (250 Psi)
รหัสสินค้ า
AFIR0026ZZZZZ
AFIR0029ZZZZZ

หน่วยขาย

ขนาดบรรจุ

1 ชิ ้น

1 ชิ ้น

สงั่ ซอื้ สนิ ค ้าติดต่อ 02-865-1354 หรือ uttechsystem@gmail.com

AFIR0027ZZZZZ
AFIR0028ZZZZZ

รายละเอียดสินค้ า
สายส่งนํา้ ดับเพลิง
# 1.5” สีขาว
สายส่งนํา้ ดับเพลิง
# 2.5” สีขาว
สายส่งนํา้ ดับเพลิง
# 1.5” สีแดง
สายส่งนํา้ ดับเพลิง
# 2.5” สีแดง

BS.6391 Type2

ขนาด

สี

หน่วยขาย

ขนาดบรรจุ

20 ม.

ขาว

1 ม.

20 ม.

30 ม.

ขาว

1 ม.

30 ม.

20 ม.

แดง

1 ม.

20 ม.

30 ม.

แดง

1 ม.

30 ม.

