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TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC CÓ ĐƯỜNG ỐNG THẢI - HUYAir FH

Thương hiệu:  HUYlab

Nhà sản xuất:  LABone -Việt Nam

Bảo hành :   03 năm.

Chất lượng Tủ hút khí độc có đường ống thải HUYAir FH được sản xuất và 
kiểm tra theo tiêu chuẩn ASHRAE 110/Mỹ. Loại tủ hút cố định dùng trong 
phòng thí nghiệm phù hợp với TCVN 6914 : 2001 

Tủ hút khí độc là một thiết bị cần 
thiết cho sự an toàn của bất kỳ 
phòng thí nghiệm nào. Tủ hút khí 
độc dùng để bảo vệ con người khi 
thao tác trực tiếp với các hóa chất 
dễ bay hơi gây hại cho sức khỏe 
như axit, chất ăn mòn...
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HỆ THỐNG DÒNG KHÍ

Tủ được thiết kế với các “Bybass” khe hút khí phía trên mặt trước tủ, 
cộng với “Baffles” báp đổi hướng giúp không khí được lưu thông tốt 
trong trường hợp đóng kín cửa và  ở mở cửa vị trí cao. Không khí 
xung quanh được hút vào qua cửa phía trước, lưu lượng dòng khí 
hút vào và thải ra chia làm hai hướng:
+  Hướng thứ nhất: dòng khí từ ngoài vào được hút lên qua đường 
ống đi ra ngoài.
+  Hướng thứ hai: dòng khí được hút qua khe, luồng sau vách ngăn 
đi lên đường ống ra ngoài.
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CẤU TẠO
CHUNG

Công tắc
nguồn điện

Vòi cấp nước Van đóng mở khí 
và nước

Cấu trúc không 
gian làm việc
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Tay nắm hộc tủ

Tay nắm kính 
cường lực

Van đóng mở 
khí và nướcKính cường lực 

5mm

Công tắc 
nguồn điện

Hộc tủ bằng thép 
sơn tĩnh điện
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PHỤ KIỆN CHÍNH

Vật liệu buồng

Vật liệu Inox 304, Inox 316, Polypropylene 
(PP), Polyvinyl Clorua (PVC), Composite, 
Phenolic resin kháng hóa chất.

Mặt bàn làm việc

Vật liệu Phenolic resin kháng hóa chất, 
Epoxy, Polypropylene (PP), Inox 304, Inox 
316, đá Granite, Ceramic chịu nhiệt lên đến 
1120 độ.

Quạt
Quạt ly tâm thông gió Quimipol - Tây Ban 
Nha, hút khí thải, khói thải trong môi trường 
có hóa chất độc hại, độ ăn mòn cao.
3 Phase, 400V, 50Hz cánh quạt và lòng quạt 
bằng nhựa PP high-grade. Dẫn động trực 
tiếp. Hệ thống bảo vệ motor khi quá dòng. 
Khả năng chống bụi chuẩn IP 55. Có kèm 
biến tần.  Động cơ quạt hút đạt chuẩn 
TCVN 6914: 2001.

Bộ cảm biến đo dòng khí

Thiết bị được lắp đặt trên tủ hút nhằm theo 
dõi tốc độ hút khí của tủ, để đảm bảo quá 
trình sử dụng tủ an toàn và hiệu quả.
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CÁC LỰA CHỌN THÊM

VAN KHÍ, VAN GAS
Các van chuyên dụng được 
lắp đặt bên trong buồng 
thao tác, có nhiều tùy chọn.

CHÂN ĐỞ TỦ
 - Chân dạng khung (frame) 
bằng vật liệu thép hộp, sơn 
tĩnh điện, kháng khuẩn và 
hóa chất, nhiều mẫu tùy 
chọn.

 - Chận dạng tủ bằng vật liệu 
thép, sơn tĩnh điện, kháng 
khuẩn và hóa chất, gồm 2 
dạng: hộc tủ thông thường 
và hộc tủ chuyên dụng, axit, 
chống cháy,... nhiều mẫu mã 
tùy chọn.

Bồn rửa
Bồn rửa chuyên dụng cho phòng thí 
nghiệm, được làm bằng nhựa PP kháng 
hóa chất, Epoxy, Inox 304, Inox 316, với độ 
bền cao.

PHỤ KIỆN CHÍNH
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT
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Model 

 
 

 
 

  

  Vỏ và cánh bằng nhựa Polypropylene chịu hóa chất
Động cơ nhập khẩu nguyên chiếc châu Âu

0.51 m/s

HUYAir
SH - 1200

Vách ngoài làm bằng thép kẽm sơn tĩnh điện dày 1.2 mm
Vách trong làm bằng Phenic resin, Polypropylene, SUS 304,…

Mặt thao tác: Phenic resin, Epoxy, …

1200 x 900 x 1500

1000 x 720 x 1200

HUYAir
SH - 1500

1500 x 900 x 1500

1300 x 720 x 1200

HUYAir
SH - 1800

1800 x 900 x 1500

1600 x 720 x 1200

HUYAir
SH - 2400

2400 x 900 x 1500

2200 x 720 x 1200

< 56dB

Dòng khí

> 780 LuxCường độ ánh sáng

Kích thước ngoài
(W x D x H)

Kích thước trong
(W x D x H)

Độ ồn dBA/m

Kết cấu

Quạt hút



 - Tủ được thiết kế vách đôi: hạn chế tối đa dòng khí thất thoát ra 
ngoài, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho hệ thống điện 
nước.

 - Tủ được thiết kế với các Bypass khe hút khí phía trên mặt trước tủ 
cộng với các “Baffles” báp đổi hướng giúp không khí được lưu thông 
tốt trong trương hợp đóng kín cửa và mở cửa ở vị trí cao.

 - Tủ có sẵn đường ống thải khí đường kính 240mm, khi cần thiết có 
thể gắn thêm ống để thải ra môi trường ngoài phòng thí nghiệm.

 - Thiết kế hệ thống ống xả kết nối bên ngoài, hai vách bên tủ dễ 
dàng tháo rời để lắp đặt và bảo trì các phụ kiện đấu nối vào tủ.
 
 - Tủ được sản xuất và kiểm tra đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 
ASHRAE 110-1995. 

TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM

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 


