TỦ CẤY VI SINH DÒNG KHÍ THỔI ĐỨNG
Model : HUYAir VLF - 1800
Tủ cấy vô trùng dòng khí thổi đứng HUYAir VFL 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. 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 và sử dụng đèn UV để khử trùng, 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.
● Tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49 và EN 12469.
● Bảo hành : 3 năm.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
● Buồng bằng inox 304
● Dễ dàng vệ sinh và bảo tri bão dưỡng
● Màn hình điều khiển kỹ thuật số LCD đa màu
● Cảnh báo tốc độ gió thấp, độ mở cửa an toàn

Bộ điều khiển HUYAir
Comprehensive

● Sử dụng quạt EBMPast – Đức, tiếng ồn thấp, tiêu thụ năng
lượng ít
● Sử dụng lọc Camfil – Thụy Điển H14, hiệu suất lọc cao
99,999% tại 0.3 um

Ổ cắm điện GFCI

● Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn EN12469 và NSF 49 và được
chứng nhận bởi Viện vệ sinh dịch tể TW
● Nhà máy chứng nhận ISO 9001 và 13485

Bề mặt làm việc

● Có chức năng hiệu chuẩn tốc độ gió
● Di trì tốc độ quạt để đáp ứng tiêu chuẩn EN12469 và NSF 49
● Hiển thị được thời gian sử dụng đèn LED UV và lọc

● Điều chỉnh tốc độ gió trong buồng thao tác với 9
cấp độ.

●

SET

Cánh quạt thiết kế khí động học cho lưu lượng

C&I

gió cao với công suất thấp.

● Động cơ sử dụng theo công nghệ mới nhất của
Ebmpapst từ đức.

● Time life thời gian hoạt động đèn , quạt, tấm lọc.
● Cảnh báo cửa thao tác không đúng vị trí.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHỤ KIỆN
● Chân
● Ổ cấm điện
● Van khí, gas, N2, chân không
● Van nước
● Chụp hút thải
● Lọc ULPA (H15)
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