
Hydroxyl Generator Unit 

Eliminates 99.99% of 
Virus, Bacteria, Molds and more in 

air and on surface 

Proven kill SAR-COV-2 (COVID19) 
in 30 sq.m. more than 99.99% 

*VOC, ODOR, MICROORGANISM ELIMINATOR
ได�รับการอนุมัติสําหรับการใช�งานในสถานบริการทางการแพทย� 

จากองค�การอาหารและยา 

เทคโนโลยีที่สามารถฆ�าเชื้อไวรัส Covid-19 และแบคทีเรยีอันตราย ไข�หวัดใหญ� 

รวมถึง เชื้อรา ได� 99.99%  

สิทธิบัตรเพยีงหน่งึเดยีว ปลอดภัยสําหรับ คน พชื  

และสัตว�เล้ียง สร�างอากาศสดช่นืและสุขภาพทีด่ีกว�าในห�องคณุ 

 

 ทําลายเช้ือโรคและสารเคมีในอากาศฆ�าเช้ือ ท้ังในอากาศ

และบริเวณพ้ืนผิวต�างๆ

 ใช�งานง�ายและคุ�มค�า

 ไร�เสียงรบกวน

 ประหยัดพลังงาน

 ระยะทํางานยาวนาน เชื่อถือได�

 หรูหราและมีเอกลักษณ� 

เทคโนโลยีท่ีได�รับสิทธิบัตร ซ่ึงผ�านการทดสอบโดยห�องปฏิบัติการ 

ซ่ึงมีความปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง อีกท้ังฆ�าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส 

ในอากาศและพ้ืนผิวได� 99.999% 



The world’s first consumer hydroxyl air and 

surface purifier using the same technology as 

the FDA approved. 

Hydroxyl คอือะไร? 
จากการศึกษาพบว่า Hydroxyl สามารถกําจัดสารระเหย

สารเคมี ทีก่าํจัดได้ยาก เช่น ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ก๊าซคารบ์อน

มอนออกไซด ์เชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา เป็นต้น โดย Hydroxyl น้ันมี

ความแตกต่างกับ Ozone คือ Hydroxyl ไม่มีอันตรายกับมนุษย์และ

สัตวเ์ลีย้ง อีกทัง้ได้รับการรับรองจาก FDA* อีกด้วย 

*Hydroxyl ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจาก ETL เร่ืองความปลอดภัยและการันตี

โมเลกุลของ Hydroxyl สามารถเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติโดยการทํา

ปฏิกิริยาระหว่างรังสี UV จากแสงแดดที่มีความถี่เฉพาะ กับความชืน้ในอากาศ ทาํ

ให้เกิด Hydroxyl ในธรรมชาติโมเลกุลของ Hydroxyl จะทาํหน้าทีก่าํจัดมลพิษต่าง ๆ

ในอากาศรวมถึงแบคทีเรียและไวรัส ในช่วงทศตวรรษ 1990 นักวิทยาศาสตร์ได้

ค้นพบ Hydroxyl ในธรรมชาต ิซึ่งพบว่ามีหน้าทีส่าํคัญในการป้องกันสภาวะโลกร้อน

โดยการกาํจัดก๊าซมีเทนในช้ันบรรยากาศ

Hydroxyl Technology
 เป็นเทคโนโลยีทีไ่ม่มีการใช้สารเคมีหรือสารทีเ่ป็นพิษใดๆ ได้รับการพิสูจนแ์ล้วว่ามีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยสาํหรับมนุษย ์พืช และสัตวเ์ลีย้ง 

Hydrox ออกแบบขึน้โดยเลียนแบบการเกิด Hydroxyl ในธรรมชาติโดยสามารถผลิตประจุ 

Hydroxyl ได้มากกว่า 2,000,000 ประจุต่อ ลบ.ซม. ซึ่งจะถูกปล่อยออกจากตัวเคร่ืองไปทาํลายสารพิษ 

เชือ้โรค เชือ้ไวรัส เชือ้รา ทีอ่ยู่ในอากาศ ในเส้นใยผ้า และบนพืน้ผิวต่างๆ 

อ้างอิง : https://odorox.com 
 ก้าวข้ามข้อจํากัดของวิธีฟอกอากาศแบบเดิมๆอย่าง Ozone Generation, UV Sanitizer และ Ionizers ด้วยเทคโนโลยี Hydrox

Ozone 

o ต�องใช�ปริมาณความเข�มข�นสูง  ถึงฆ�าเชื้อ

ไวรัสได� 99.7%

o อันตรายกับ คน สัตว� สิ่งของ

o คนไม�สามารถอยู�ได�ในขณะท่ีโอโซน ทํางาน

o ไม�ตอบโจทย�สําหรับสถานท่ี ท่ีมีคน

พลุกพล�านตลอดเวลา เช�น โรงพยาบาล

โรงแรม โรงเรียน ร�านอาหาร

 Hydroxyl 

 ค�า Oxidizer สูงกว�า Ozone สามารถฆ�า

เชื้อไวรัสได�ถึง 99.99%

 FDA Approve แล�วว�าปลอดภัยต�อ คน

สัตว� และสิ่งของ

 คนสามารถอยู�ได�ในขณะท่ีเคร่ืองเป�ดใช�

งาน ตลอด 24 ชั่วโมง

 ตอบโจทย�สําหรับสถานท่ี ท่ีมีคน

พลุกพล�านตลอดเวลา

Hydroxyl Radical เป�นท่ีรับรู�และยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร�ว�ามีความสามารถในการทําปฏิกริยา Oxidation ท่ีสูง

มากโดยเป�นรองแค� Fluorine 

Hydroxyl Radical สามารถทําปฏิกริยาเพ่ือกําจัดสารเคมีเกือบทุกชนิดท่ีพบในช้ันบรรยากาศของโลกHydroxyl Radical 

มีความสามารถในการทําปฏิกิริยาสูงกว�า Ozone, Hydrogen Peroxide หรือ Chlorine ท่ีนิยมใช�เป�นสารฆ�าเชื้อใน

วงการแพทย� 



Antibacterial 

Colon bacillus 99.8% 

Pseudomonas aeruginosa 99.8% 

Staphylococcus 99.9% 

Deodorization 

Ammonia (NH4) 100% 

Formaldehyde (HCHO) 100% 

Toluene (C7H8) 100% 

Benzene (C6H6) 100% 

Virus 

Influenza A virus (H1N1) 99.2% 

Feline Calicivirus 97.2% 

Avian Influenza (H5N1) 99.91% 

2013 Influenza A virus 

(H7N9) 
99.99% 

Human coronavirus 

(Strain:229E) 
99.99% 

Inhalation toxicity (28 days) Safety 

Ozone Output (30.4 m3

chamber/720 min)

0.002 ppm

*The product is not a medical device. Performance may be different depending

on environment conditions. 

*Ozone Limit: 0.08 ppm for 8 hrs./day (OSHA)

Performance Test Report 
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