ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

62 ตร.ม.

48 ตร.ม.

FP-J80TA-H

FP-J80TA-H
FP-J60TA-W
FP-J40TA-W
Plasmacluster Air Purifier

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

30 ตร.ม.

FP-J60TA-W

FP-J40TA-W

คุณสมบัติ
รุน
สี
ขนาดหองที่เหมาะสม*1
ขนาดหองที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขน*2
การทำงานของพัดลม
แรงดันไฟฟา / ความถี่กระแสไฟฟา (โวลต/เฮิรตซ)
กำลังไฟฟา (วัตต) (สูง/กลาง/ต่ำ)
กำลังไฟฟาในโหมดเตร�ยมพรอมใชงาน (วัตต)
การทำงานแบบอินเวอรเตอร
ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.)
ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล)
โหมดโปรแกรมพ�เศษ
Auto Restart
Child Lock
Timer
ชนิดของแผนกรอง
อายุการใชงาน
เซ็นเซอร

ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุนละออง
ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ�น
ปุมควบคุมความสวาง
ความยาวของสายไฟ (เมตร)
ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
แผนกรอง
ประสิทธิภาพของพลาสมาคลัสเตอร
ประสิทธิภาพแผนกรอง

แผนกรองฝุน
แผนกรองคารบอนขจัดกลิ�น
แผนกรองชั้นแรก
แผนกรองฝุน
แผนกรองคารบอนขจัดกลิ�น
ตรวจจับกลิ�น
ตรวจจับฝุน
อุณหภูมิและความชื้น
แสงสวาง

แผนกรองฝุน
แผนกรองกลิ�น

FP-J60
FP-J80
ขาว
ดำ
48 ตร.ม.
62 ตร.ม.
26 ตร.ม.
35 ตร.ม.
สูงสุด / ปานกลาง / เบา / โหมดนอนหลับ / ละอองเกสรดอกไม้ / อัตโนมัติ สูงสุด / ปานกลาง / เบา / โหมดนอนหลับ / ละอองเกสรดอกไม้ / อัตโนมัติ
220-240, 50-60
220-240, 50-60
38 / 18 / 3.6
48 / 28 / 4.0
1.2
1.3
มี
มี
396 / 222 / 60
480 / 288 / 60
43 / 40 / 15
47 / 45 / 15
Auto,
Auto,
Haze (E, L, M) / Anti-dust (Y) /
Haze (E, L, M) / Anti-dust (Y) /
Clean ion shower (TA)
Clean ion shower (TA)
มี*3
มี*3
มี*4
มี*4
มี (เปิด/ปิด 1-12 ชม.)
มี (เปิด/ปิด 1-12 ชม.)
HEPA*5
HEPA*5
มี
มี
มี
มี
สูงสุด 2 ปี*6
สูงสุด 2 ปี*6
สูงสุด 2 ปี*6
สูงสุด 2 ปี*6
มี
มี
มี (เซ็นเซอร์ไวพิเศษ)
มี (เซ็นเซอร์ไวพิเศษ)
มี
ไม่มี
มี
มี
มี (3 ระดับ)
มี (3 ระดับ)
มี
มี
มี
มี
2.0
2.0
416 x 728 x 291
416 x 728 x 291
10.6
10
FZ-J80HFE
FZ-J80HFE
FZ-J80DFE
FZ-J80DFE
ไรฝุนที่กอ
ใหเกิดภูมิแพ

สารภูมิแพจาก
อุจจาระไรฝุน

เกสรดอกไม

ไรฝุน

อุจจาระไรฝุน

กลิ�นตัว

กลิ�นเชื้อรา

กลิ�นแอมโมเนีย

กลิ�นสารพ�ษ*7

เศษหนัง
สัตวเลี้ยง

ขนสัตว

ฝุน

เชื้อโรคในอากาศ

เชื้อรา

เชื้อจ�ลินทร�ย

การสลายกลิ�นที่ติดแนน

กลิ�นบุหร�่

กลิ�นตัว

ดักจับและลดจำนวน

เชื้อจ�ลินทร�ย

เชื้อไวรัส

การสลายกลิ�น

กลิ�นบุหร�่

กลิ�นสัตวเลี้ยง

การดักจับ

เชื้อรา

ละอองเรณู

เกสรดอกไม

เชื้อไวรัส

FP-J40
ขาว
30 ตร.ม.
23 ตร.ม.
สูงสุด / ปานกลาง / โหมดนอนหลับ / อัตโนมัติ
220-240, 50-60
23 / 14 / 3.5-7.5
0.9
มี
240 / 186 / 48-120
45 / 39 / 15-30
Auto,
Haze (E, L, M) / Anti-dust (Y) /
Clean ion shower (TA)
มี*3
ไม่มี
มี (ปิด 2,4,8 ชม.)
HEPA*5
มี
มี
สูงสุด 2 ปี*6
สูงสุด 2 ปี*6
มี
มี
ไม่มี
มี
มี (3 ระดับ)
ไม่มี
มี
2.0
390 x 583 x 270
6.2
FZ-F50HFE
FZ-F50DFE

Enjoy Smart Air Purifier

กลิ�นแอมโมเนีย

ควันบุหร�่

ไรฝุน

ไอเสียเคร�่องยนต

*1 ขนาดหองที่เหมาะสม คำนวณตามมาตรฐาน JEM1467 ของสมาคม Japan Electrical Manufacturers
*2 ตัวเลขที่ระบุจำนวนนี้ เหมาะสมสำหรับการวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรตอ ลบ.ซม. ที่บร�เวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมื่อวัดจากพ�้นหอง) ในเวลาที่ติดตั้งเคร�่องฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงปานกลาง
*3 เคร�่องฟอกอากาศจะทำงานตอเนื่องอัตโนมัติ หากกระแสไฟฟาถูกรบกวน เชน ไฟฟาลัดวงจร
*4 เมื่อกดปุม Child Lock คางไว 3 ว�นาที ปุมการทำงานจะถูกล็อคเพ�่อปองกันการใชงานจากเด็กหร�อสัตวเลี้ยง
*5 HEPA คำนวณตามมาตรฐาน JEM1467 ของสมาคม Japan Electrical Manufacturers’ Association เพ�่อดักจับฝุนละอองขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ไดมากถึง 99.97%
*6 ในประมาณการสูบ 5 มวน ตอวัน
*7 ทดสอบสลายกลิ�นจากสารเคมี Toluene, Ethylbenzene, xylene และอื่นๆ ในภาชนะบรรจ� 1 ลบ.ซม.ซึ่งการใชงานจร�งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไมสามารถกำจัดสารที่เปนอันตรายทั้งหมดในควันบุหร�่ (เชนคารบอนมอนอกไซด)
* ดีไซนและขอมูลจำเพาะ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2018 อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
* สีของสินคาอาจมีความแตกตางจากในโบรชัวร

ระบบ Smart IoT
11/2018

บริษัท ชารป ไทย จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 19-20

ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2855 8899 แฟกซ 0 2855 8500

https//www.th.sharp

• ระบบปฏิบัติการ Home Fit
• ควบคุมคุณภาพอากาศไดทั้งภายในและภายนอกหอง
• ระบบแจงเตือนเมื่อตองเปลี่ยนไสกรอง

พลาสมาคลัสเตอร

พลาสมาคลัสเตอรจะมีประสิทธิภาพมากข�้น
หากประจ�พลาสมามีความเขมขนสูง

เปลี่ยนชีว�ตใหสะดวกสบายทุกวันดวยนวัตกรรม Smart IoT
ร�โมทคอนโทรล (เฉพาะ FP-J80TA)

ตรวจสอบคุณภาพอากาศและทำงานอัตโนมัติโดยข�้นอยูกับสภาพความสะอาด
ของอากาศในหอง (เฉพาะ FP-J80TA)
สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศในหองผานแอปพลิเคชันไดทันที

Home Fit (เฉพาะ FP-J80TA)

แผนกรองฝุน*

ON

PM2.5

ความชื้น

อากาศสกปรก
รูคุณภาพอากาศ
ผานตัวเลขและสีไดงาย

กลองประจ�
พลาสมาคลัสเตอร

อากาศในหองสะอาดข�้น

พลาสมาคลัสเตอร คือ เทคโนโลยีการฟอกอากาศซึ่งเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของชารป เพ�่ออากาศที่สดชื่นในหอง
พลาสมาคลัสเตอร

Coanda Airflow

(ความเขมขน 25000 : FP-J80/J60TA) (ความเขมขน 7000 : FP-J40TA)

ประจ�พลาสมาคลัสเตอรสามารถสลายเชื้อรา เชื้อไวรัส สารกอภูมิแพ กลิ�นไมพ�งประสงค ลดไฟฟาสถิต
การสลายกลิ�น
เพ�่มความ
ลดการเกิด
ที่อยูในอากาศ
ที่ยึดเกาะแนน
กลิ�นที่ติดตามสิ�งตางๆ ชุมชื้นแก
ไฟฟาสถิต*7 กลิ�นบุหร�่*8
11
กลิ�นเหง�่อ*9 กลิ�นอับชื้น*10 ผ�วพรรณ*
เชื้อไวรัส*2 เชื้อจ�ลินทร�ย* 3 สารกอภูมิแพ*4 เชื้อรา*5 เชื้อไวรัส*6

ควันพ�ษ

ความสามารถการฟอกอากาศ

*
14 นาที

9 นาที

14 นาที

14 นาที

3 วัน

10 ชั่วโมง

2.7 นาที

55 นาที

6 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

51 นาที 51 นาที
13 นาที
25 ลบ.ม. 25 ลบ.ม. 20 ลบ.ม. 25 ลบ.ม. 41 ลบ.ม.

90 นาที
41 ลบ.ม.

6 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

ไฟฟาสถิต

กลิ�นสัตวเลี้ยง

ยิ�งความเขมขนพลาสมาคลัสเตอรมาก จะทำใหการกรองมีประสิทธิภาพที่มากข�้น

เชื้อรา

49 นาที 18 นาที
25 ลบ.ม. 25 ลบ.ม.

พลังแรงลมแบบทำมุม 20° จะทำการดูดฝุนบร�เวณดานลางของหอง เพ�่อประสิทธิภาพ
การทำความสะอาดที่ดียิ�งข�้น

แบคทีเร�ยในอากาศ

สารกอภูมิแพ

พลาสมาคลัสเตอร สามารถลดไฟฟาสถิต
ชวยปองกันฝุนละอองที่ติดตามกำแพงและจ�ดตางๆ

ผ�วพรรณ

20 นาที

41 ลบ.ม.

แผนกรอง 3 ชนิด

อนุภาคพลาสมาคลัสเตอรความเขมขนสูง ถูกพนกระจายออกมาทางดานหนา สามารถสลายกลิ�นไมพ�งประสงค แบคทีเร�ย และเชื้อไวรัสที่เกาะอยูในบร�เวณที่ไกลออกไปจากตัวเคร�่อง
ภายในหองไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของการสลายกลิ�นของโหมด Plasmacluster Spot และการกำจัดเชื้อแบคทีเร�ย
การกำจัดแบคทีเร�ย
การสลายกลิ�นที่ติดอยูตามสิ�งตางๆ
ที่ยึดเกาะอยู

แผนกรองดักจับฝุนดวยประสิทธิภาพสูงสุด
1 แผนกรองชนิดใหม

กลิ�นบุหร�่ /
กลิ�นทั่วไปภายในบาน

สารกอภูมิแพ
และฝุนขนาดเล็ก

ดักจับฝุนขนาดใหญกวา 240 ไมครอน

ขนสัตว /
ฝุนขนาดใหญ

2 แผนกรองกลิ�น
กลิ�นเสื้อผา
กลิ�นควันบุหร�่ กลิ�นสัตวเลี้ยง เปยกชื้น
ที่ตากไวในบาน
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
30 นาที
6 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง

**ประสิทธิภาพที่ตำแหนงสูงจากพ�้นหองประมาณ 70 ซม. และจากชองพนอนุภาคไฟฟาดานหนาประมาณ 1 เมตร

เซ็นเซอร 4 ชนิด
(FP-J60/J40TA)

เซ็นเซอร 6 ชนิด
(FP-J80TA)

PM2.5

ฝุนละออง

PM2.5

ฝุนละออง

กลิ�น

กลิ�น

แสงสวาง

อุณหภูมิ

ความชื้น

แสงสวาง

โหมดโปรแกรมพ�เศษ

โหมด Plasmacluster Spot (เฉพาะ FP-J80/J60TA)

ความเขมขน

ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ

เชื้อไวรัส

* ตัวเลขที่ระบุจำนวนนี้ เหมาะสมสำหรับการวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรตอ ลบ.ซม. ที่บร�เวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมื่อวัดจากพ�้นหอง)
ในเวลาที่ติดตั้งเคร�่องฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงปานกลาง

100,000 ไอออน ตอ ลบ.ซม.**

ฟ�เจอรสำหรับความสะดวกสบายในทุกวัน
เพ�ยงกดปุม ระบบจะทำงานอัตโนมัติดวยระบบเซ็นเซอรทันที

*
ขนาดหองที่ทดสอบ

*ระยะเวลาในการเปลี่ยนแผนกรอง
คำนวนโดยอัลกอร�ทึ่มของชารปผานการใชงาน
และประเมินจากมาตรฐาน JEM 1467 ของ
สมาคม Japan Electrical Manufacturers

แผนกรองกลิ�น*

ว�เคราะหอากาศ
ไปที่สมารโฟน

ความชื้น

เชื้อรา*1

ระบบแจงเตือนเมื่อตองเปลี่ยนไสกรอง

อากาศสะอาด

ฝุน

ON

แจงเตือนสถานะไสกรอง (เฉพาะ FP-J80TA)

กลิ�นเหง�่อ

กลิ�นอาหาร

แบคทีเร�ย
ที่เกาะอยู

ประมาณ
6 ชั่วโมง

ประมาณ
2 ชั่วโมง

ประมาณ
8 ชั่วโมง

*ประสิทธิภาพหลังจากระยะเวลาขางตนที่ตำแหนงสูงจากพ�้นหองประมาณ 70 ซม. และจากชองพนอนุภาคไฟฟาดานหนาประมาณ 1 เมตร

*แอปพลิเคชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดทเพ�่มเติมในอนาคต
*1 เชื้อราในอากาศ ทดสอบโดย: Japan Food Research Laboratories ว�ธีทดสอบ: ทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HD-131 ของสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุนในพ�้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ผานการทดสอบ: เชื้อราในอากาศหนึ่งชนิด
ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% ภายใน 14 นาทีทดสอบดวยรุนที่อยูในกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง และลดประมาณ 99% ภายใน 49 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *2 ไวรัสในอากาศ ทดสอบโดย: สถาบัน
Pasteur ในเมืองโฮจิมินหประเทศเว�ยดนาม ว�ธีทดสอบ: การทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน JEM 1467 ของสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุนในพ�้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ทดสอบ: ไวรัสในอากาศชนิดหนึ่งชนิด ผลการทดสอบลดลงประมาณ
99% ภายใน 9 นาที โดยทดสอบในรุนกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง และลดประมาณ 99% ภายใน 18 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *3 จ�ลินทร�ย ที่ผานการทดสอบโดย: Japan Food Research Laboratories
ว�ธีทดสอบ: การทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HD-131 โดยสมัครใจของสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุนในพ�้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ทดสอบ: จ�ลินทร�ยในอากาศชนิดหนึ่งชนิด ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% 14 นาทีทดสอบดวยรุน
ที่อยูในกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง ลดประมาณ 99% โดยประมาณ 51 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *4 สารกอภูมิแพจากไรฝุน ผานการทดสอบโดย: ITEA Inc. ว�ธีทดสอบ: ไรฝุนในอากาศในพ�้นที่ทดสอบ
25 ตร.ม. และวัดโดยว�ธี ELISA ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% 14 นาทีทดสอบดวยรุนที่อยูในกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง ลดประมาณ 99% โดยประมาณ 51 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง
*5 เชื้อราที่ติดแนนในอากาศ ผานการทดสอบโดย Shokukanken Inc. ว�ธีทดสอบ: เปร�ยบเทียบพ�้นที่เจร�ญเติบโตของเชื้อราบนแผนทดสอบกับแมพ�มพยึดติดกับ JIS Z 2911 ผลการทดสอบ: ขอ จำกัด การเจร�ญเติบโตหลังจากผานไป 3 วัน จากรุนในกลุม FP-J60 ที่การตั้งคา
การไหลของอากาศสูง

สามารถดูดซับกลิ�นบุหร�่ สัตว และ
กลิ�นทั่วๆไปในบาน

นกรองฝุน HEPA
3 แผ
แบบไฟฟาสถิต
ดักจับฝุนขนาดเล็กกวา 0.3 ไมครอน
ไดสูงสุดถึง 99.97%

3 แผนกรองฝุน HEPA
2 แผนกรองกลิ�น

โหมด HAZE
ปฏิบัติการดวยแรงลมสูงสุด 60 นาที สามารถสลับแรงลมต่ำและ
สูงไดทุก 20 นาที
โหมด ANTI DUST และ
โหมด ION SHOWER
ปฏิบัติการดวยแรงลมสูงสุด 60 นาที

ฟ�งกชั่นเพ�่อความสะดวกตอการใชงาน
ระบบตั้งเวลา
• ตั้งเวลาปด (ทุก 2, 4, 8 ชม.) [FP-J40TA]
• ตั้งเวลาเปด/ปด (1-12 ชม.) [FP-J80/J60TA] (ตั้งเวลาลวงหนาได
ตั้งแต 10 นาที ถึง 24 ชั่วโมง ผานแอปพลิเคชัน) [FP-J80TA]
โปรแกรมปองกันเด็กเลนเคร�่อง
หนาจอระบบสัมผัส [FP-J80/J60TA]

1 แผนกรองชนิดใหม

*6 เชื้อไวรัสที่ฝงแนน ทดสอบโดย: Shokukanken Inc. ว�ธีทดสอบ: ทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน JEM 1467 โดยสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุนในพ�้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุทดสอบ: ไวรัสที่ฝงแนนหนึ่งชนิด ผลการทดสอบลดลงประมาณ
99% ภายใน 10 ชม. จากรุนในกลุม FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *7 ไฟฟาสถิต ทดสอบโดย: ชารป ว�ธีทดสอบ: การวัดเวลาที่ตองการสำหรับแผนตรวจจับโลหะที่มีประจ� 5 kV เพ�่อลดคาใชจายลงเหลือ 0.5 kV ผลการทดสอบ: ตามที่อธิบายขางตน หลังจาก
ประมาณ 2.7 นาทีสำหรับรุนในรุนเดียวกับ FP-J60 และประมาณ 13 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 *8 กลิ�นบุหร�่ที่ติดแนน ทดสอบโดย: ชารป ว�ธีการทดสอบ:โดยการใชผาชุบดวยกลิ�นบุหร�่โดยแบงเปนระดับกลิ�น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ�นในระดับที่ไมสามารถรับกลิ�นได
หลังจากประมาณ 55 นาทีสำหรับรุนในรุนเดียวกับ FP-J60 และประมาณ 90 นาทีจากรุนในกลุม FP-F30 *9 กลิ�นเหง�่อติดอยูกับเสื้อผา ทดสอบโดย: ชารป ว�ธีการทดสอบ: : โดยการใชผาชุบดวยกลิ�นเหง�่อ โดยแบงเปนระดับกลิ�น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ�นในระดับที่ไม
สามารถรับกลิ�นไดในเวลาประมาณ 6 ชม.จากรุนในกลุม FP-F30 *10 กลิ�นชื้นในเสื้อผาการอบแหง ทดสอบโดย: ชารป ว�ธีการทดสอบ: โดยการใชผาชุบดวยกลิ�นชิ�นจากการอบแหง โดยแบงเปนระดับกลิ�น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ�นในระดับที่ไมสามารถรับกลิ�นไดในเวลา
ประมาณ 3 ชม.จากรุนในกลุม FP-F30 *11 ผ�วพรรณ ทดสอบโดย: Soiken Inc. ตัวอยางทดสอบ: ผูหญิง 21 คน อายุ 36 ถึง 63 ปอุณหภูมิ: ประมาณ 25 � C, ความชื้น: ประมาณ 45% ว�ธีการทดสอบ: การวัดระดับความชุมชื่นของผ�วบร�เวณรอบดวงตา ผลการทดสอบ:
ตรวจสอบผ�วหลังจากผานไป 20 นาที หลังการใชงานจากรุนในกลุม FP-J60 ที่ทำงานดวยการฟอกอากาศในโหมดปานกลาง

