TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 – A2
Model : HUYAir Bio2 - 1200
Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 HUYAir Bio2 là sản phẩm được thiết kế
để bảo vệ an toàn cho người thao tác, vật mẫu và môi trường trong quá
trình làm việc, nghiên cứu khoa học đời sống vả thử nghiệm.
Chất lượng Tủ an toàn sinh học cấp II, A2 HUYAir Bio2
● Đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469
● Tủ đạt chuẩn an toàn sinh học cấp II do Viện Vệ Sinh Dịch Tể TW cấp.
● Bảo hành : 3 năm.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
● Buồng bằng inox 304
● Dễ dàng vệ sinh và bảo trì bảo dưỡng
● Màn hình điều khiển kỹ thuật số LCD đa màu

Bộ điều khiển HUYAir

hiển thị tốc độ gió cấp gió theo thời gian thực

Comprehensive

● Cảnh báo tốc độ gió thấp, độ mở cửa an toàn
Đèn UV

● Trang bị đầu gió cấp, gió thải tiêu chuẩn
● Sử dụng quạt EBMPast – Đức, tiếng ồn thấp, tiêu thụ năng

Kính cường lực 5mm
Tay nắm kính

lượng ít
● Sử dụng lọc Camfil – Thụy Điển H14, hiệu suất lọc cao 99,999%

Hệ thống cảm biến
tốc độ gió
Ổ cắm điện: GFCI
cho các thiết bị tủ
Bệ đỡ tay khi làm việc

tại 0.3 um
● 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
● Có chức năng hiệu chuẩn tốc độ gió

Chân đỡ bằng thép
sơn tĩnh điện

● Duy 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

● Hiển thì tốc độ gió vào ra, độ chênh áp.
● Cảnh báo vị trí cửa thao tác không đúng.
● Cảnh báo khi gió trong buồng thao tác
không đạt.
● Chức năng calib tốc độ gió.
● Time life đèn chiếu sáng, tấm lọc, đèn UV.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

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

SET
Inflow: 0.35m/s
Downflow: 0.51m/s
C&I
Pressuare:N/A
254mm FAN OFF LIGHT

UV OFF

