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Tiện ích - an toàn - hiệu quả

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

TỦ CẤY VÔ TRÙNG DÒNG KHÍ THỔI NGANG - HUYAir HLF
Thương hiệu:

HUYlab

Nhà sản xuất:

LABone -Việt Nam

Bảo hành :

3 năm.

Chất lượng Tủ cấy vô trùng dòng khí thổi ngang HUYAir HLF đáp ứng tiêu
chuẩn: NSF 49, EN12469.

Tủ cấy vô trùng dòng khí thổi ngang HUYAir
HFL là một loạt các sản phẩm hiệu quả cao
được thiết kế để bảo vệ vật mẫu, thiết bị
và các bộ phận khác trong vùng làm việc
từ dạng phân tử đến các ứng dụng nhạy
cảm với sự nhiễm độc.
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TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM
- Tủ cấy vô trùng dòng khí thổi ngang HUYAir HLF lý tưởng để sử dụng với chất
gây ô nhiễm không nguy hại và dễ dàng tiếp cận các thiết bị trong vùng làm
việc như mong muốn. Đặc trưng của dòng tủ cấy tạo ra môi trường làm việc
sạch trong phạm vi, ứng dụng rộng rãi làm sạch khu vực làm việc và các bộ
phận bên trong tủ trong quá trình thao tác với hệ thống điều khiển kỹ thuật số
LCD.
- HUYAir HLF sử dụng bộ lọc HEPA với hiệu quả 99,995% với các hạt kích thước
0,3 µm hoặc ULPA với hiệu quả lọc 99,9999% với các hạt có kích thước 0,1 µm.
- Bộ lọc dễ dàng thay thế với dụng cụ thông thường.
- Bộ điều khiển kỹ thuật số LCD: Điều chỉnh 10 cấp độ để duy trì tốc độ bề mặt
lọc 0,45 m/s.
- Tủ được lắp đặt đồng hồ đo áp cho biết thời gian thay thế bộ lọc khi hết hiệu
năng.
- Góc cạnh phía trước được cải tiến để dễ dàng tiếp cận và tạo sự thoải mái.
- Khung tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện Epoxy chống ăn mòn hóa chất và dễ
dàng vệ sinh.
- Bề mặt làm việc bằng thép không rỉ SUS304 1,5 mm dễ dàng vệ sinh.
- Đèn huỳnh quang compact tiết kiệm điện
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HỆ THỐNG DÒNG KHÍ

- Không khí đi vào từ phía sau cùng của tủ qua bộ tiền lọc (ở đây các hạt
lớn được giữ lại, gia tăng tuổi thọ cho lọc chính).
- Không khí được thổi đi qua lọc chính tạo ra không khí sạch theo dòng
chảy ngang và thoát khỏi khu vực làm việc trên toàn bộ diện tích mở trước
khu vực tủ sau khi làm chệch hướng khỏi bề mặt làm việc.
- Vận tốc bề mặt lọc: 0,45 m/s (90 FPM), đảm bảo đủ lượng khí thay đổi để
duy trì không khí sạch trong vùng làm việc.
- Duy trì tốc độ dòng khí 0,45 m/s với độ đồng nhất ± 20% trên toàn bộ
mặt lọc, tốc độ bề mặt này phù hợp với tiêu chuẩn của Mỹ và quốc tế về
an toàn và chất lượng.
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CẤU TẠO
CHUNG

Bộ điều khiển HUYAir
Comprehensive

Bề mặt làm việc

Bảng điều khiển Bề mặt làm việc Cấu trúc không Bộ lọc HEPA / Quạt EBMpapst Đức
điện tử
bằng vật liệu gian làm việc
ULPA - Camfil
Inox 304 chuyên
dụng
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT
HUYAir
HLF - 900

HUYAir
HLF - 1200

HUYAir
HLF - 1500

HUYAir
HLF - 1800

Kích thước ngoài
(D x R/S x C), mm

1080 x 757 x 1200

1385 x 757 x 1200

1690 x 757 x 1200

1995 x 757 x 1200

Kích thước trong
(D x R/S x C), mm

990 x 640 x 650

1295 x 640 x 650

1520 x 640 x 650

1820 x 640 x 650

Model

Độ cao cửa tối đa

< 56

480 mm

Cường độ dòng khí

1000 Lux

Tốc độ dòng khí

0.45 m/s
Vỏ thép mạ kẽm dày 1.2 mm sơn tĩnh điện,
hai bên vách kính cường lực 5mm

Kết cấu
Động cơ

Ebmpapst ly tâm của Đức

Nguồn điện

230 V / 50 Hz

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học LABone
Trụ sở / Nhà máy:

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

Mail:
Wedsite:

info@huylab.com
www.huylab.com

Tel:
Fax:

(028) 6260 2798
(028) 6297 2779

