เคร�่องสรางอนุภาค nanoe X
F-GPT01A
TM

เพลิดเพลินไปกับ

อากาศสะอาดรอบตัวคุณ

เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยี nanoeTM
หมายเหตุ: nanoeTM และเคร�่องหมาย nanoeTM
เปนเคร�่องหมายการคาของ Panasonic Corporation

แดง (R)

ดำ (K)

Attacking with technology
nanoe™X ยับยั้ง COVID-19*

*SARS-CoV-2 เปนไวรัสอันเปนสาเหตุของโรค COVID-19

ผลลัพธที่ได : สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
ทดสอบดวยเคร�่องสราง “nanoe™X”

ผลทดสอบ

รายละเอียด

(1) หนวยงานทดสอบ : Texcell (ฝรั่งเศส)
(2) สิ�งที่ใชทดสอบ : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม (SARS-CoV-2)
(3) ปร�มาณการทดสอบ : พ�น้ ทีป่ ด ขนาด 45 ลิตร (400 x 350 x 350 มม.)
(4) ระยะเวลาทดสอบ : 2 ชั่วโมง
(5) ระยะหาง: 15 ซม.

อัตราการยับยั้ง (%)

ภาพรวม

จ�ดประสงคการทดสอบนี้ทำข�้นเพ�่อทดสอบวาเคร�่องสราง nanoe™X
สามารถยับยัง้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม ไดหร�อไม เคร�อ่ งสราง nanoe™X
ถูกติดตั้งที่ความสูง 15 ซม. หางจากผากอซที่ฉีดดวยสารละลายไวรัส
วางอยูในจานเพาะเชื้อภายในพ�้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรในเวลา 2 ชั่วโมง
พบวาเคร�่องสราง nanoe™X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม
ไดมากกวา 99.99%

เคร�่องสราง nanoeTMX

[%]
100
80

อัตรา
การยับยั้ง

60

40 ซม.

99.99%

40
20
0

ไม ไดรับ
ไฮดรอกซิล

ไดรับ
ไฮดรอกซิล 2 ชั่วโมง

35 ซม.

35 ซม.

Notes: (1) ความเขมขนของการติดเชื้อไวรัสถูกวัดและใชในการคำนวณอัตราการยับยั้ง (2) การทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพ�่อสรางขอมูล
การว�จัยพ�้นฐานเกี่ยวกับผลการทำงานของเคร�่องสราง nanoe™X ภายใตสภาพหองปฏิบัติการ และไมไดออกแบบมาเพ�่อประเมิน
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑใดๆ
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เคร�่องสรางอนุภาค nanoeTMX
F-GPT01A

nanoe™X เทคโนโลยี เฉพาะจากพานาโซนิค
nanoe™X คือสวนประกอบของน้ำที่มีขนาดเล็ก 5-20 นาโนเมตร
มีสภาพเปนกรดออนๆ และมีอนุภาคไฟฟา เคร�่องผลิต nanoe™X
สามารถผลิตอนุมูลที่อยูในน้ำ โดยใหประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส*1
แบคทีเร�ย*2 กลิ�น และสารที่กอใหเกิดภูมิแพ ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการยับยั้ง
ไวรัสและแบคทีเร�ย ข�้นอยูกับจำนวนของอนุมูลไฮดรอกซิล (OH)*3
ไดมากถึง 4.8 ลานลานอนุมูลตอว�นาที

nanoe = เทคโนโลยีนาโน + อิเล็คทร�ค

OH

-

nanoe™X

ไวรัส

-

H O

H
HH

O
O

-

-

อนุมูลไฮดรอกซิล

H

อนุภาคน้ำ

nanoe™X มีกระบวนการทำงานอยางไร?

อิเล็คตรอน

อนุมูลไฮดรอกซิล (OH)
ดึงไฮโดรเจนออกจากไวรัส

ไวรัส

OH + H = H2O
H2O

อนุภาค nanoe™X ที่ลอมรอบดวยโมเลกุลน้ำ

nanoe™X

nanoe™X เขาถึงไวรัส

H2O

H2O

ไวรัส

nanoe™X

อนุมูลไฮดรอกซิล (OH)
เปลี่ยนรูปไฮโดรเจน (H)
ยับยั้งการทำงานของไวรัส

*1 ไวรัส: ผลจากการทดลองในกลองปดสำหรับทดสอบขนาด 1 ลบ.ม. เปนเวลา 2 ชั่วโมง ไมใชในพ�้นที่ใชงานจร�ง・<ไวรัสที่เกาะติดอยู> [หองปฏิบัติการที่ทดสอบ] Kitasato Research Centre of Environmental Sciences [ว�ธีการทดสอบ] การสัมผัสกับประจ�อนุภาคน้ำเปนเวลา 2 ชั่วโมงในกลองขนาด 1 ลบ.ม. โดยการหา TCID50
(ปร�มาณไวรัสที่ทำใหเซลลเพาะเลี้ยงติดเชื้อ 50%) [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได 99% [หมายเลขรายงาน] 21_0084_1
*2 แบคทีเร�ย: ผลจากการทดลองในพ�้นที่ปดสำหรับทดสอบขนาด 25 ลบ.ม. เปนเวลา 4 ชั่วโมง ไมใชในพ�้นที่ใชงานจร�ง・<แบคทีเร�ยในอากาศ> [หองปฏิบัติการที่ทดสอบ] Kitasato Research Centre of Environmental Sciences [ว�ธีการทดสอบ] การสัมผัสกับประจ�อนุภาคน้ำเปนเวลา 4 ชั่วโมงในหองทดสอบขนาด 25 ลบ.ม.
[ผลการทดสอบ] ยับยั้งได 99% [หมายเลขรายงาน] 24_0301_1
*3 โดยใชว�ธีการทดสอบแบบ ESR ที่ใชงานในเคร�่องฟอกอากาศซึ่งเปดตัวหลังจากเดือนกันยายน 2011
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ยับยัง้ การเจร�ญเติบโตของไวรัสและแบคทีเร�ย

ลดกลิ�นไมพ�งประสงค

nanoe™X สามารถยับยั้งไวรัส H1N1 และ H5N1 ได 99.9% ในเวลา 2 ชั่วโมง
และชวยยับยั้งแบคทีเร�ยไดถึง 99.99% (E.Coli O157, MRSA) ในเวลา 1 ชั่วโมง

nanoe™X ชวยลดความเขมขนของกลิ�นไมพ�งประสงค, กลิ�นควัน
ใหจางลงจนแทบไมเหลือกลิ�นภายใน 1 ชั่วโมง

ไวรัส

OH + H = H2O
H2O

NH3

H2O

N2

100

ชวยยับยั้งการเจร�ญเติบโต
ของไวรัสและแบคทีเร�ย

ไวรัสไขหวัดใหญ สายพันธุ H1N1
ไมมี nanoe™X
มี nanoe™X

80

ถูกยับยั้ง

99.9%

60
40
20
0

กอนการทดสอบ

2 ชั่วโมงตอมา

อัตราการรอดชีวต� (%)

ไวรัสที่ติดอยูตามพ�้นผิว*4

100

ดักจับกลิ�นที่ไมพ�งประสงค

แบคทีเร�ยอีโคไล
™
ไมมี nanoe X

มี nanoe™X

80

ถูกยับยั้ง

99.99%

60
40

ความเขมขนของกลิน� 6 ระดับ

อัตราการรอดชีวต� (%)

ดักจับไวรัสและแบคทีเร�ย

H2O

nanoe™X

nanoe™X

กลิ�นเหม็น
รุนแรงมาก

5

กลิ�นแรง

4

ไดกลิ�น

3

พอไดกลิ�นจางๆ

2

แทบไมไดกลิ�น

1

ไรกลิ�น

0

ยับยั้งและลดกลิ�นไมพ�งประสงค

ลดลงโดยธรรมชาติ

nanoe™X สามารถลด
ความเขมขนของกลิ�นควันบุหร�่
ลงได 2.4 ระดับใน 12 นาที

0

12

60

120(นาที)

กราฟตัวอยางการทดลองกับควันบุหร�*6่

20
0

กอนการทดสอบ

1 ชั่วโมงตอมา

แบคทีเร�ยที่ติดอยูตามพ�้นผิว*5
*4 <ไวรัสเกาะแนน (ไวรัสไขหวัดใหญ สายพันธุ H1N1)> [องคกรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [ว�ธีการทดสอบ] วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแนนบนผาในหองทดสอบขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. ที่ปดสนิท [ว�ธีการทดสอบ] ปลอย nanoe™ [สารที่ใชทำการทดสอบ] ไวรัสเกาะแนน[ผลการทดสอบ]
ยับยั้งไดอยางนอย 99.9% ใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1)
*5 <แบคทีเร�ยเกาะแนน (แบคทีเร�ยอีโคไล)> [องคกรที่ทำการทดสอบ] Japan Food Research Laboratories [ว�ธีการทดสอบ] วัดจำนวนแบคทีเร�ยที่เกาะแนนบนผาในหองทดสอบขนาดประมาณ 45 ลิตรที่ปดสนิท [ว�ธีการทดสอบ] ปลอย nanoe™ [สารที่ใชทำการทดสอบ] แบคทีเร�ยเกาะแนน [ผลการทดสอบ] ยับยั้งไดอยางนอย 99.99% ใน 1ชั่วโมง
(208120880_001)
*6 <กลิ�นควันบุหร�่> [องคกรที่ทำการทดสอบ] ศูนยว�เคราะหผลิตภัณฑของ Panasonic [ว�ธีการทดสอบ] ตรวจสอบดวยว�ธีการใชตัวบงชี้ระดับความเขมขนของกลิ�น 6 ระดับในหองทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. [ว�ธีการทดสอบ] ปลอย nanoe™ [สารที่ใชทำการทดสอบ] กลิ�นควันบุหร�่ที่เกาะบนพ�้นผิว [ผลการทดสอบ]
ความเขมขนของกลิ�นลดลง 2.4 ระดับใน 12 นาที (4AA33-160615-N04)
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คงความชุมชื้นใหผิวและเสนผม
อนุภาค nanoe™X มีความเปนกรดออนๆ ตามธรรมชาติใกลเคียงกับผิวและเสนผมของมนุษย nanoe™X จะชวยผสานกับน้ำมันเคลือบผิวตามธรรมชาติ (sebum)
เพ�่อเคลือบผิวหนังและฟ��นฟ�เคราตินในเสนผม คงความชุมชื่นใหผิวและเสนผมเนียนนุม ชุมชื่น
ไมมี nanoe™X

มี nanoe™X

ความชุมชื่นหายไป

ไมมี nanoe™X

ลดการระเหยของความชุมชื่น
nanoe™X

ไขมัน
ผิวหนัง
ชั้นบนสุด

ไขมัน
ผิวหนัง
ชั้นบนสุด

คงความชุมชื่นของผิว*7

เสนผมชี้ฟ�

มี nanoe™X
เสนผมไมชี้ฟ�

บร�เวณที่ยากจะยืด
ใหยาวออก แมจะผาน
การสระผมแลว
บร�เวณที่ยืดใหยาว
ออกไดดวยการสระ

เสนผมยืดตรงและนุมสลวย*8

*7 [องคกรที่ทำการทดสอบ] FCG Research Institute, Inc. [ว�ธีการทดสอบและผลการทดสอบ] จากผูหญิงอายุ 40 ± 2 ปจำนวน 20 คน ผูหญิง 10 คนใชอ�ปกรณผลิต nanoe™ ที่บานเปนเวลา 28 วัน ในขณะที่อีก 10 คนใชอ�ปกรณที่ไมมีอ�ปกรณผลิต nanoe™ เปนเวลา 28 วันที่บาน (19104)
*8 [องคกรที่ทำการทดสอบ] ศูนยว�เคราะหผลิตภัณฑของ Panasonic [ว�ธีการทดสอบและผลการทดสอบ] หองทดสอบขนาดประมาณ 46 ลบ.ม. อ�ณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส ความชื้น 40% ชอผม (6 ชอ) ถูกแขวนหางจากอ�ปกรณผลิต nanoe™ เปนระยะ 2 เมตร และเปดการใชงานอ�ปกรณผลิต nanoe™
ซ้ำหลายครั้งโดย เปด 8 ชั่วโมงและปด 16 ชั่วโมง (USD-KS-15S-009-TM) [ว�ธีการ] ปลอย nanoe™ [สารที่ทดสอบ] เสนผม ผลการทดสอบแตละครั้งอาจแตกตางกันไปตามการใชงาน และตัวแปรดานสภาพแวดลอมและฤดูกาล (อ�ณหภูมิและความชื้น)
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เชือ่ มตอสะดวกดวย USB

เคร�่องฟอกอากาศพกพา nanoe™X ใชงานสะดวกดวยสายชารต USB ที่สามารถเชื่อมตอกับแล็ปท็อป คอมพ�วเตอร และอ�ปกรณสำรองไฟแบบพกพา

ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

ดวยขนาดกะทัดรัดเทากับแกวกาแฟ nanoe™X จ�งสามารถใชงานไดในหลายสถานที่ และมีน้ำหนักเบาเพ�ยง 0.4 กิโลกรัม จ�งงายตอการพกพาไปในทุกที่

งายตอการใชงาน
โรงแรม

ชั้นวางรองเทา

สำนักงาน

อากาศสะอาดเพ�ยงปลายนิ�วสัมผัส ไอออน nanoe™X
จะถูกปลอยออกมา เพ�ยงกดปุมเปดดานบน
ของเคร�่องฟอกอากาศ nanoe™X เทานั้น

คุณสมบัตสิ นิ คา
รถยนต

หองนอน

รานกาแฟ

รุน

ปร�มาณที่ใช ได
โดยประมาณ*9

ปร�มาตร
อากาศ

เสียง

อัตรา
การใชพลังงาน

F-GPT01A

3 ลบ.ม.

0.07 ลบ.ม.
/นาที

36
เดซิเบล

3.5 วัตต

สายไฟ

แรงดันไฟฟา

ขนาด

USB Type-C
DC 5V
170 x 90 x 66 มม.
1.5 ม.
(อะแดปเตอร 1.5A ข�้นไป) (สูง) (ดานบน) (ฐาน)

น้ำหนัก

สี

0.4 กก.

ดำ / แดง

*9 กำจัดแบคทีเร�ยได 99% ในพ�้นที่ขนาด 3 ลบ.ม. ภายใน 2 ชั่วโมง [องคกรที่ทำการทดสอบ] Guangzhou Institute of Microbiology Research [หมายเลขรายงาน KJ20203596-2]
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต nanoe™X
- อ�ณหภูมิหอง : ประมาณ 5°c ~ 40°c (อ�ณหภูมิจ�ดน้ำคางมากกวา 2°c) - ความชื้นสัมพัทธ : ประมาณ 30% ~ 85% ผลิต nanoe™X โดยใชอากาศภายในหอง และปร�มาณที่ไดจะข�้นอยูกับอ�ณหภูมิและความชื้น
ขอสงวนสิทธิ์
ขอมูลที่ระบุเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ nanoe™X และ nanoe™ มาจากการทดลองภายใตสภาวะพ�เศษโดยใชอ�ปกรณที่ผลิตอนุภาคน้ำไฟฟาสถิต และไมไดทำการทดสอบกับผลิตภัณฑทางการคาโดยใชอ�ปกรณที่รวมอยูในผลิตภัณฑ
ผลการกำจัดกลิ�นอาจแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมโดยรอบ (อ�ณหภูมิและความชื้น) เวลาในการใชงาน กลิ�น และชนิดของผา แตไมขจัดสารพ�ษในบุหร�่ (คารบอนมอนอกไซด ฯลฯ) ไมสามารถกำจัดกลิ�นที่เกิดข�้นอยางตอเนื่อง (เชน กลิ�นวัสดุกอสรางและกลิ�นสัตวเลี้ยง)
ไดอยางสมบูรณ ผลลัพธอาจแตกตางกันไปตามการใชงานและปจจัยดานสภาพอากาศและสภาพแวดลอม (อ�ณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™X และ nanoe™ สามารถชวยยับยั้งผลจากกิจกรรมหร�อการเติบโตของไวรัส แตไมยับยั้งการติดเชื้อ
ผลการทดสอบแตละครั้งอาจแตกตางกันไปตามการใชงานและตัวแปรดานสภาพแวดลอม (อ�ณหภูมิและความชื้น)

2020

• ขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
• สีของผลิตภัณฑอาจแตกตางจากสีจร�งเนื่องจากขอจำกัดดานการพ�มพ
• เนื้อหาของขอมูล ณ เดือนพฤศจ�กายน 2563

บร�ษัท พานาโซนิค เอ.พ�. เซลส (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที่ศูนยลูกคาสัมพันธพานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000

18/6 หมู 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th

พานาโซนิคไดรับมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการดานสิ�งแวดลอม
โดยมุงเนนในการพัฒนาปรับปรุงสิ�งแวดลอมอยางตอเนื่ิอง

More about nanoe™X

www.facebook.com/
PanasonicThailand

