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TỦ HÓA CHẤT CÓ BỘ LỌC HẤP THU

Thương hiệu: HUYlab

Nhà sản xuất: LABone -Việt Nam

Tủ Lưu Trữ Hóa Chất HUYlab sử dụng bộ lọc than hoạt tính giúp hấp thụ 
lượng khí thoát ra trong quá trình lưu trữ.
Hệ roong làm kín cho phép tủ kín hoàn toàn khi đóng cửa.
Từng kệ có gờ để chống hóa chất tràn và ghi nhãn.
Tủ được trang bị hệ thống quạt hút trung tâm, có vị trí gắn nhãn hóa chất.
Chân tủ có thể tăng chỉnh độ cao thăng bằng.

Tủ Lưu Trữ Hóa Chất HUYlab sử dụng bộ 
lọc than hoạt tính giúp hấp thụ lượng 
khí thoát ra trong quá trình lưu trữ.
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 - Tủ đựng hóa chất có bộ lọc than hoạt tính giúp hấp thu một phần lượng khí thoát ra 
trong quá trình lưu trữ

 - Tủ 02 lớp: toàn bộ cầu trúc bên ngoài tủ bằng thép kẽm nguyên tấm dày 1.2mm sơn 
tĩnh điện kháng hóa chất. Bên trong bằng vật liệu Inox 304 chống ăn mòn hóa chất

 - Cửa trước có khoang kính cường lực 5mm giúp dễ dàng quan sát tủ.

 - Tủ có 4 tầng cho mỗi ngăn, có thể thay đổi khoảng cách giữa các ngăn khi cần thiết.

 - Tủ sử dụng động cơ: Ebmpapst- Đức

 - Kích thước bộ lọc: 610x305x100 - Anh

 - Tủ sử dụng bộ điều khiển LCD điều chỉnh tốc độ quạt và cảm biến khi tủ mở tốc độ 
gió hút mạnh tránh trường hợp hơi, khí độc thoát ra ngoài.
Có đường ống trên đầu tủ để thoát hơi ra ngoài.

TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM



THÔNG SỐ KĨ THUẬT

 

900 x 600 x 2400  

 

 

 

Kích thước trong
(D x R/S x C), mm

1200 x 600 x 2400

 

 

1500 x 600 x 2400

 

 

1800 x 600 x 2400

850 x 550 x 2050

Kích thước ngoài
(D x R/S x C), mm

1150 x 550 x 2050

1450 x 550 x 2050

1750 x 550 x 2050

Trụ sở / Nhà máy:     228/13/3 đường Nguyễn Thị Lắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học LABone

Mail:             info@huylab.com
Wedsite:       www.huylab.com

Tel:             (028) 6260 2798
Fax:    (028) 6297 2779 

Logo in nhiệt Bảng điều khiển điện tử

Cửa kính dày 5mm

Tay nắm của kính

Lỗ thoát khí thải

Cửa 2 cánh dễ 
dàng kiểm soát

Ngăn tủ bằng 
thép sơn tĩnh điện


