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TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
Buồng tắm khí HUYAir Showers

Thương hiệu:  HUYlab

Nhà sản xuất:  LABone -Việt Nam

Bảo hành :   3 năm.

HUYAir Showers là buồng tắm khí và là phòng trung gian được lắp đặt giữa 
phòng bẩn và phòng sạch nhằm loại bỏ tối đa các chất nhiễm bẩn trên 
người nhân viên, và nguyên liệu trước khi vào phòng sạch, giảm thiểu sự 
nhiễm chéo vào khu vực phòng sạch. HUYAir Showers còn hỗ trợ việc kiểm 
soát được số lượng người ra vào phòng sạch, đảm bảo tiêu chuẩn phòng 
sạch.

HUYAir Showers thường được lắp đặt 
giữa phòng thay đồ và phòng sạch và 
được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi 
phải đảm bảo kiểm soát được bụi, độ 
ẩm như Dược Phẩm, Công nghệ sản 
xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, Thực 
phẩm, Phòng thí nghiệm/xét nghiệm…



- HUYAir Air Shower dùng dòng khí đi từ bộ lọc thô và hộp áp suất tĩnh, và sau đó qua bộ lọc 

HEPA 99,995%, dòng khí sẽ đi và ra tại các miệng thổi khí với vận tốc 20 - 25 m/s. Quá trình này 

thổi sạch bụi, các tạp chất trên người nhân viên hoặc hàng hóa đi qua. Dòng khí thu hồi sẽ 

được quay trở lại bộ lọc thô và sau đó quá trình này được lặp lại.

- Cơ chế khóa liên động trong HUYAir Shower: Cửa bên sạch tạm thời khóa, cửa bên bẩn không 

khóa. Người sử dụng bước vào và cửa bên sạch sẽ khóa. Chu kì tắm khí bắt đầu. Đến cuối chu 

kỳ, cửa bên bẩn sẽ vẫn khóa chặt và cửa bên sạch bắt đầu mở. Người sử dụng bước ra qua 

cửa bên sạch. Khi cửa bên sạch đóng lại và khóa, cửa bên bẩn sẽ mở ra. Để ngăn chặn cả hai 

cửa được mở đồng thời dẫn đến không khí bên ngoài xâm nhập vào một môi trường được kiểm 

soát chặt chẽ. Do đó người đang đứng trong HUYAir Shower phải ở bên trong cho đến khi chu 

kỳ tắm khí đã hoàn thành.

- HUYAir Air Shower có bộ điều khiển “HUYAir Comprehensive” bằng bộ vi xử lí với hệ thống báo 

động giúp người sử dụng có sự linh động tối đa để điều chỉnh tùy chọn chu kỳ họat động theo 

yêu cầu. Thêm vào đó, với màn hình hiển thị rõ dễ điều chỉnh và sử dụng, hai cửa khóa điện tử, 

nút dừng khẩn cấp thể hiện sự tiện lợi và an toàn của thiết bị. 
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NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
SẢN PHẨM
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- Thân tủ được thiết kế chắc chắn, thẩm mỹ bằng inox 304 hay thép mạ kẽm sơn 
tĩnh điện chống tùy theo nhu cầu của khách hàng
- Mặt bên trong được làm bằng vật liệu inox 304
- Mặt sàn được thiết kế tạo độ dốc giúp dể dàng vận chuyển xe đẩy qua dể dàng
- Các ống phun khí làm bằng thép không gỉ có thể điều chỉnh hướng, với lớp mạ 
kẽm bên ngoài tăng thêm độ bảo vệ khỏi ăn mòn với chất liệu thép thông thường.
- Cửa đi được làm bằng thép không ghỉ, chống bám bẩn thuận tiện việc lau chùi, 
ô kính quan sát là kính cường lực 2 lớp. 
- Nút bấm dừng khẩn cấp được gắn ở cả hai bên buồng tủ giúp cho 2 cánh cửa 
có thể mở ngay lập tức.
- Bộ phận lọc khí:
+ Lọc thô giữ lại 85% các chất bẩn tăng tuổi thọ của Lọc HEPA.
+ Lọc chính: Khí nhiễm khuẩn được lọc qua bộ lọc HEPA cung cấp hiệu suất 
99.995% đối với các hạt có kích thước 0.3 micron.
Đặc tính của bộ điều khiển bằng bộ vi xử lý:
- Bảng điều khiển dễ vệ sinh, dễ bấm được đặt ngay giữa buồng tủ
- Màn hình LCD có đèn nền thông báo quá trình tắm khí và tình trạng hoạt động 
của tủ.
- Tất cả các cửa sẽ tự động mở khi mất điện để đảm bảo độ an tòan..

CẤU TRÚC SẢN PHẨM
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CẤU TẠO
CHUNG

Bảng điều khiển 
điện tử

Bề mặt làm việc 
bằng vật liệu 
Inox 304 chuyên 
dụng

Đầu dò gió Bộ lọc HEPA / 
ULPA - Camfil

Quạt EBMpapst - 
Đức
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Ổ cắm điện GFCI
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CÁC LỰA CHỌN THÊM

1. Bộ điều khiển bằng bộ vi xử lí với Màn hình điều khiển cảm ứng đa 
điểm màu.
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Model 

 
 

 
 

  

  Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện Epoxy chống ăn mòn.
Bên trong bằng thép không gỉ SUS 304

22 - 25m/s

AS – 1
(1-2 people)

Lọc chính: HEPA > 99.99% at 0,3um
Tấm lọc thô: thu giữ 85%, hiệu quả 20%

1400 x 1000 x 2100

800 x 900 x 1910

AS – 2
(3-4 people)

1400 x 2000 x 2100

800 x 1900 x 1910

AS – 3
(4-6 people)

1400 x 3000 x 2100

800 x 2900 x 1910

Vận tốc khí

220 – 240 V, 50 HzNguồn điện

Kích thước ngoài
(W x D x H)

Kích thước trong
(W x D x H)

16 32 48Số lượng vòi phun

Hiệu suất lọc

Cấu tạo



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 

2. Airshower: cửa đôi, cửa trượt, cửa tự động, cửa xoay 90 độ

3. Hành lang thổi khí

4. Đèn tia cực tím: loại bỏ và tiêu diệt vi khuẩn, vi trùng

Bản vẽ Airshower cửa trượt


