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I. Ứng dụng

II. Thông số kỹ thuật thiết bị

Tủ an toàn sinh học cấp 1 bảo vệ người sử dụng và môi trường. Tủ an toàn 
sinh học cấp 1 là loại phổ biến trong 
các phòng thí nghiệm y sinh và vi sinh. 

Dòng khí lưu thông giống tủ hút khí độc nhưng có thêm màng lọc bảo vệ 
môi trường.

Bảng 01: Thông số kỹ thuật thiết bị

1. Diện tích vùng làm việc

2. Kích thước ngoài (D X R X C),mm

3. Kích thước trong (D X R X C),mm

4. Màng lọc

5. Vận tốc gió trung bình hút vào cửa, m/s

6. Nguồn cấp

7. Đèn chiếu sáng, w

8. Đèn UV diệt khuẩn, w

9. Động cơ quạt hút

10. Ổ cắm

11. Cửa buồng làm việc

12. Thân tủ

13. Sàn làm việc

0.635

1101x784x1200

1001x634x540

Camfil - Malaysia

>=0.7

230V, 50-60HZ

2x21W

1x16W

Ebmpapst- Đức

01

Kính cường lực

Thép sơn tĩnh điện

SUS 304

HUYAir Bio1
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III. Lắp đặt thiết bị

III.1 Vị trí lắp đặt:

III.2 Điều kiện môi trường lắp đặt:

Đặt tủ trên mặt sàn phẳng, không đặt nơi chông chênh.Không đặt thiết bị 
canh các thiết bị hoặc các chất dễ cháy.Trước khi di chuyển tủ cần chú ý 
các điều sau:

Ngắt nguồn điện ra khỏi thiết bị, tắt toàn bộ máy.
Lấy hết các vật mẫu ra và đóng cửa tủ lại
Đảm bảo sự thoáng khí xung quanh tủ.
Đảm bảo khoảng cách từ các mặt bên của tủ đến tường nhỏ nhất là 10cm
Khoảng cách từ mặt sau của tủ đến tường nhỏ nhất là 20cm.
Không đặt tủ ở nơi có gió(quạt, máy lạnh...) thổi trực tiếp vào cửa của tủ, vì 
luồng gió mạnh bên ngoài thổi vào quá mạnh, tủ hút không kịp sẽ làm rối 
loạn dòng khí của tủ.

Nhiệt độ: 18 – 34 °C.
Độ ẩm: ≤ 80 %.

III.3 Yêu cầu nguồn điện

Nguồn điện cấp cho tủ là 
220VAC – 240VAC, 50/60Hz, 
kiểm tra các kết nối với 
nguồn điện.

III.4 Làm sạch và khử trùng

Sử dụng chất khử trùng để 
khử trùng bề mặt bên trong 
tủ trước khi sử dụng.
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IV. Vận hành

IV.1 An toàn sinh học khi sử dụng

Rửa tay kỹ lưỡng bằng cách dùng xà phòng diệt khuẩn. Đeo găng để bảo vệ 
tay. Găng tay phải kéo cao hơn cổ tay áo. Găng đôi có thể cần thiết cho 
môi trường làm việc có nguy cơ cao.

Mở cửa hoàn toàn. Khử trùng bề mặt kỹ lưỡng bề mặt làm việc và bề mặt 
bên trong của cửa bằng cồn 70% hoặc một số chất khử trùng khác phụ 
thuộc vào vật liệu được dùng trong tủ. Khử trùng bề mặt đèn UV và các ổ 
cắm điện. Không dùng bất kỳ chất khử trùng nào có chứa Clo vì sẽ làm ăn 
mòn bề mặt thép không rỉ

Khử trùng bề mặt tất cả các dụng cụ trước khi được đưa vào vùng làm việc. 

Trong khi nạp vật liệu/ thiết bị vào tủ cấy, chùng nên được sắp xếp sao cho 
sự di chuyển của các vật nhiễm bẫn trên các vật sạch là tối thiểu

Sau khi tất cả các dung cụ/thiết bị đã được sắp xếp, điều chỉnh cửa đến vị trí 
hoạt động bình thường và cho quạt bắt đầu chạy 5 phút để làm sạch vùng 
làm việc bị nhiễm bẫn khi trong thời gian quạt không chạy.

Bảo đảm các lưới thổi khí phía trước và sau không bị che khuất do tay hoặc 
do bất kỳ các vật gì khác.

Khử nhiễm bề mặt trước khi loại bỏ bất kỳ vật có khả năng nhiễm khuẩn từ 
trong tủ.

Khử nhiễm bề mặt trước khi loại bỏ bất kỳ vật có khả năng nhiễm khuẩn từ 
trong tủ.

Làm việc trong tủ BSC chậm chạm và có kiểm soát. Trong khi đặt vật vào 
hoặc lấy ra từ vùng làm việc, di chuyển tay của bạn trong và ngoài vùng làm 
việc một cách từ từ và tay phải vuông góc với mặt phẳng của vùng làm việc. 

Di chuyển cánh tay nhanh có thể phá vỡ rào cản không khí, do đó cho phép 
các chất ô nhiễm thoát khỏi tủ BSC. Chắc chắn bạn đã khử khuẩn bề mặt 
trước khi lấy cánh tay khỏi tủ BSC.

Đặt thiết bị gây nhiễu loạn luồng khí (nếu có) như máy ly tâm, máy xay sinh tố 
hoặc máy tạo âm hướng về phía lưng của tủ BSC. Dừng các công việc khác 
khi khi bất kỳ tiết bị nào trên đây đang hoạt động.

Nếu có hiện diện ống chân không, bảo vệ hệ thống chân không khỏi vi sinh 
bằng cách đặt hộp lọc giữa bẩy chân không và van nguồn trong tủ



Phím 01

Phím 02

Phím 03

Phím 04Phím 05Đèn
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IV. Vận hành

IV.2 Vệ sinh trước khi sử dụng

IV.3 Các phím điều khiển

Nên mở quạt chạy 5 phút trước khi mở cửa buồng làm việc để không khí bên 
trong buồng làm việc được làm sạch.

Sau đó lau chùi sạch và diệt khuẩn buồng làm việc bằng chất diệt khuẩn 
hoặc chiếu đèn UV diệt khuẩn có sẵn trên thiết bị trước khi sử dụng.

Phím ON/OFF: Tắt/ bật nguồn.
Phím 1: Nút chỉnh thông số (SET). 
Phím 2: Nút C&I.     
Phím 3: Nút quay lại (BACK).
Phím 4: Bật/ tắt đèn UV.
Phím 5: Bật/ tắt đèn chiếu sáng.
Phím 6: Bật/ tắt quạt.
Phím SELECT + Tăng giảm: Xoay để tăng giảm thông 
số và ấn vào để lưu với thông số đã điều chỉnh.
Đèn hiệu: Khi hoạt động bình thường, đèn có màu 
xanh và khi có cảnh báo hoặc lỗi, đèn có màu đỏ.
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IV. Vận hành

IV.4 Cài đặt các thông số thiết bị

Các thông số: 
Inflow: Tốc độ gió trên (cảm 
biến ở phía trên).
Downflow: Tốc độ gió dưới 
(cảm biến ở phía dưới).
Pressuare: Áp suất
(không sử dụng).

a.Giao diện khi mở máy:

b. Điều khiển thiết bị: 

Inflow: 0.13m/s
Downflow: 0.00m/s
Pressuare:N/A

SET

254mm FAN OFF LIGHT UV OFF

C & I

CLOSE THE DOOR
BEFORE TURN ON UV

Nhấn phím tương ứng với vị trí thiết bị hiển thị trên màn hình.
Phím 6: Bật/ tắt quạt;
Phím 5: Bật/ tắt đèn chiếu sáng;
Phím 4: Bật/ tắt đèn UV.
Khi ở trạng thái bật, nút trạng thái của thiết bị trên màn hình sáng lên như sau: 

Để bật được đèn UV, cửa cần đóng kín. Nếu cửa chưa đóng, sẽ có thông báo như 
hình sau. Thông báo này tự tắt sau 4 giây:

Inflow: 0.13m/s
Downflow: 0.00m/s
Pressuare:N/A

SET

254mm FAN OFF LIGHT UV OFF

C & I

Inflow: 0.13m/s
Downflow: 0.00m/s
Pressuare:N/A

SET

254mm FAN OFF LIGHT UV OFF

C & I
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IV. Vận hành

IV.4 Cài đặt các thông số thiết bị

SAFETY CABINET CAL

CALIB & INFO SCREEN

SOFTWARE AND HARDWARE
VERSION 1.10

BACK

INF

Màn hình cài đặt như sau:
Fan speed: Tốc độ quạt, có 9 mức, tốc độ 
tăng dần từ 1 đến 9.
Time start (giây): Khoảng thời gian trễ sau khi 
nhấn nút bật đèn UV, đèn UV sẽ được bật.
Time finish (phút): Thời gian đèn UV hoạt 
động, được tính từ khi bật đèn. Sau khoảng 
thời gian này, đèn sẽ tự động tắt.

c. Cài đặt thông số:
    • Nhấn phím SET (phím 1):

    • Nhấn phím C&I để xem thông tin: 

Fan speed:?
Time start: 60 s
Time finish: 240m

SETTING SCREEN BACK

- Dòng Current: Giá trị hiện có.
- Dòng Set: Giá trị đang điều chỉnh.
- Tiếp tục xoay nút Select để thay đổi giá trị cần 
điều chỉnh. 
- Nhấn phím Select để lưu giá trị.
- Muốn trở về màn hình chính, nhấn phím
  Back (phím 3).

Màn hình hiển thị tên tủ. Phiên bản phần cứng 
và phần mềm
Để vào mục hiệu chỉnh: Nhấn giữ phím Select 
rồi ấn phím CAL (phím 1).
Để vào mục thông tin thời gian hoạt động: 
Nhấn phím INF (phím 2).
Để quay lại, nhấn phím BACK (phím 3).

Giao diện Calib thông số tốc độ gió: 
Muốn thay đổi thông số, thực hiện các bước 
tương tự như việc điều chỉnh các thông số 
khác ở mục trước.

Xoay nút Select để chọn mục cần thay đổi thông số, nhấn phím Select để vào 
thiết lập thông số. Màn hình sẽ xuất hiện:

Fan speed:?
Time start: 60 s
Time finish: 240m

SETTING SCREEN BACK

Current: 1
Set: 4

Inflow: 0.255m/s
Downflow: 0.255m/s
Pressuare: N/A

CALIBATION SCREEN BACK
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Các thông báo lỗi

a. Trạng thái cửa chưa đóng về đúng vị trí: 

UV: 159h 
Light:
Filter: 230h0

INFORMATION SCREEN BACK

Current: 159
Set: 160

IV.5 CÀI ĐẶT THÔNG SỐ VÀ CHẠY THỬ MÁY

Giao diện thông tin thời gian hoạt động của 
thiết bị: Gồm thời gian hoạt động của đèn UV, 
đèn chiếu sáng, và bộ lọc không khí.

Tại giao diện này, nhấn giữ phím 2 sau đó ấn 
phím Select. Màn hình sẽ hiện ra như sau:
- Vặn nút Select để điều chỉnh thời gian mong 
muốn. Để lưu lại giá trị, nhấn giữ phím 2 rồi ấn 
phím Select.

UV: 0h 
Light: 0h
Filter: 0h

INFORMATION SCREEN BACK

Để xóa hết thời gian hoạt động của các thiết 
bị về 0, nhấn phím 1 + phím 2. Kết quả như hình 
sau. Muốn trở về, nhấn phím BACK
(Phím 3).

Màn hình sẽ hiện thông báo, đèn báo trạng 
thái chuyển sang màu đỏ.

Khắc phục: Dịch chuyển cửa về đúng vị trí, 
màn hình báo lỗi sẽ tự tắt.

UV: 155h
Light: 256h0
Filter: 256h0 

INFORMATION SCREEN BACK

WARNING!
DOOR OPEN

IV. Vận hành
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Các thông báo lỗi

b. Tốc độ gió không đạt:
Khi tốc độ gió nhỏ hơn tốc độ gió yêu cầu (do lọc gió bẩn, động cơ yếu…), 
đèn trạng thái có màu đỏ và màn hình sẽ xuất hiện thông báo lỗi như bên:

Khắc phục: Để tăng tốc độ gió, ấn phím SET FAN SPEED (phím 1), màn hình sẽ 
hiển thị như hình sau. Xoay phím Select để tăng tốc độ gió, ấn phím Select để 
lưu. Sau đó, khi tốc độ gió đạt yêu cầu, màn hình sẽ tự trở về màn hình chính.
Hoặc nhấn phím TURN OFF FAN (phím 6) để tắt quạt và quay lại màn hình 
chính.

WARNING!
FLOW AIR

TURN OFF FAN

SET FAN
SPEED

WARNING!
FLOW AIR

TURN OFF FAN

SET FAN
SPEEDCurrent fan: 2

Set fan: 9
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Các thông báo lỗi

c. Báo lỗi bật đèn UV (không bật được đèn UV): 
Do cửa chưa đóng kín hoàn toàn, đèn UV sẽ không được bật. Đèn báo trạng 
thái có màu đỏ và màn hình sẽ hiện thông báo. Sau 4 giây, màn hình báo lỗi 
sẽ tự tắt.

Khắc phục: Muốn bật đèn UV, cần đóng kín cửa như hình dưới và nhấn phím 
UV (phím 4). Đèn UV sẽ tự tắt khi hết thời gian cài đặt (giá trị thời gian tại mục 
cài đặt thời gian hoạt động của đèn UV). Hoặc nhấn phím 4 một lần nữa để 
tắt đèn UV

 Thời gian hoạt động của đèn UV hiển thị ở vị trí như hình sau (đơn vị: Phút).

CLOSE THE DOOR
BEFORE TURN ON UV

Inflow: 0.13m/s
Downflow: 0.00m/s
Pressuare:N/A

SET

240mm FAN OFF LIGHT UV OFF

C & I
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IV. Vận hành

IV.6 Hoạt động của thiết bị

a.Chế độ quạt (FAN):
Nhấn phím FAN trên giao diện điều khiển lúc này quạt sẽ được khởi động và 
chạy với cấp độ đã được thiết lập  trước đó, nhấn phím FAN tiếp tục hệ thống 
sẽ tắt quạt.
Khi đóng cửa hoàn toàn tốc độ quạt sẽ tự động giảm, chỉ còn hoạt động 30% 
hiệu suất để duy trì tuổi thọ của  quạt.

b.Chế độ bật tắt của đèn huỳnh quang:
Đèn huỳnh quang cung cấp ánh sang cho buồng làm việc, giúp người vận 
hành dễ dàng thao tác, đèn sẽ được bật khi nhấn phím FL trên giao diện điều 
khiển, khi không sử dụng nữa tiếp tục nhấn phím FL đèn sẽ tắt

c. Chế độ hoạt động của đèn UV (ultravation)
Chiếu UV diệt khuẩn trước và sau khi sử dụng thiết bị.
Đối với đèn UV chúng ta hãy cẩn thận trong việc sử dụng để tránh gây ra các 
thiệt hại. Thiết lập thời gian hoạt động cho đèn UV cũng tương tự như quạt và 
đã được trình bày ở mục IV.4.Đèn sẽ có tầm thời gian hoạt động từ 0 – 999 
phút. Bên cạnh đó chức năng tính thời gian hoạt động của đèn sẽ cho ta biết 
khi nào bóng đèn UV cần được thay.
Để đảm bảo sự an toàn cho người vận hành, thiết bị được thiết lập chỉ cho 
phép đèn UV hoạt động khi của buồng làm việc được đóng hoàn toàn. Chức 
năng này không cho phép tia UV lọt ra ngoài.
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IV. Vận hành

IV.7 Vệ sinh và tắt tủ

Chiếu đèn UV diệt khuẩn buồng làm việc; sau đó cho quạt chạy 5 phút để 
làm sạch không khí bị nhiễm khuẩn khỏi vùng làm việc.
Theo khuyến cáo, tủ cấy nên được hoạt động liên tục để đạt sự sạch sẽ.
Chất thải sinh học nguy hiểm phải được loại bỏ vào trong túi nguy hiểm sinh 
học (bao gồm găng tay ngoài, người vận hành sử dụng 2 lớp găng tay). Bịt 
kín túi nguy hại sinh học và xử lý chúng hợp lý. Nếu cần, chất thải sinh học 
phải được tiệt trùng.
Khử khuẩn bề mặt tất cả các dụng cụ/thiết bị bằng Isopropyl Alcohol (IPA) 
70% trước khi đem chúng ra khỏi tủ BSC. IPA 100% không nên dùng bởi vì nó sẽ 
bay hơi rất nhanh trước khi có đủ thời gian tiếp xúc. Nên để quạt mở trong 
chu kỳ này.
Vệ sinh kỹ bề mặt làm việc, thành bên tủ, thành trong tủ và khay xả bằng 
nước và một ít chất kháng khuẩn nhẹ. 
Bất kỳ chất tẩy rửa nào có chứa các chất nền chlorine có thể ăn mòn thép 
dùng trong tủ. do đó nếu dùng chất tẩy thì phải loại bỏ dư lượng của nó bằng 
cách dùng vải và chất tẩy không ăn mòn như Isopropyl Alcohol (IPA) 70%. 
Cũng phải vệ sinh định kỳ đằng sau khung cửa.
Lau sạch chất tẩy rửa bằng nước. Chắc chắn không còn chất tẩy rửa còn sót
Lau bề mặt làm việc, thành bên, thành trong và khay hứng với Isopropyl Alco-
hol (IPA) 70% hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào trong danh sách sau đây:
• 1N hydrochloric acid
• 1N sodium hydroxide
• 1% quaternary ammonium compound
• 5% formaldehyde
• 5,000 ppm hypochlorite
• 2% iodophor
• 5% phenol
• 70% ethyl alcohol



Sử dụng khăn mềm và các dung dịch tẩy rửa để làm sạch. Không phun 
hoặc đổ trực tiếp các chất tẩy rửa.
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V. Bảo trì và bảo dưỡng

V.1 Chuẩn bị

V.2 Làm sạch bên trong tủ và các phụ kiện

STT

01

02

04

06

03

05

07

Các bước thực hiện

Lấy hết mẫu trong tủ ra

Tắc nguồn bằng công tắc

Rút dây nguồn

Đánh dấu “thiết bị đang bảo dưỡng, không sử dụng”

Đeo găng tay và kính bảo hộ

Khi vệ sinh và khử trùng tủ, luôn chú ý đến các
hướng dẫn an toàn và quy tắc vệ sinh tủ

Sử dụng chất tẩy rửa không có axit và halogen
Dung dịch cồn 70%
Không sử dụng các chất tẩy rửa không thích hợp
Không sử dụng các hóa chất có chứa axit và clo hoặc các
chất có thể ăn mòn thép.

Nên sử dụng các hóa chất để làm sạch và khử trùng như sau:
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V. Bảo trì và bảo dưỡng

V.3 Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ

V.4 Kiểm tra chung

Những công đọan cần thực hiện
Ngày Tuần Tháng 01 năm 02 năm06

Tháng

Duy trì thực hiện theo các hạng mục riêng

1. Bề mặt vùng làm việc

2. Vệ sinh bề mặt ngoài của tủ

3. Kiểm tra lại các chức năng của
bộ điều khiển, đảm bảo
hoạt động đúng

4. Kiểm tra lại các kết cấu vật lý
của thiết bị, đảm bảo
không trục trặc

5. Làm sạch bề mặt thép không gỉ

6. Tái chứng nhận

7. Thay bóng đèn UV

8. Thay bóng đèn huỳnh quang

Kiểm tra độ kín của đệm cửa kính.
Kiểm tra các chức năng của bảng điều khiển và điều khiển thiết bị.
Kiểm tra an toàn điện theo các tiêu chuẩn liên quan.
Kiểm tra, vặn chặt các ốc vít.
Kiểm tra chốt cửa kính.
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VI. Xử lý sự cố

VI.1 Xử lý đổ tràn hóa chất

Bước 1: Ngừng quá trình làm việc nếu có thể.
Bước 2: Kiểm tra sự tràn. Nếu tác nhân tràn nguy hiểm, đeo thiết bị bảo vệ 
thích hợp.
Bước 3: Lấy các mảnh vở từ sự cố tràn và lau sạch tác nhân tràn cẩn thận để 
ngăn ngừa ô nhiễm.
Bước 4: Dùng tấm đệm hút hoặc khăn để phủ vết tràn và kế đó ngâm nó với 
thuốc tẩy 10%. Chờ 15 phút trước khi vệ sinh vùng tràn và khu vực xung quanh 
(kể cả thiết bị) với dung dịch khử khuẩn thích hợp. Thông thường dung dịch 
khử khuẩn iodophor 1% (Wescodyne hoặc tương đương) có hiệu quả chống 
lại hầu hết các loại virus, nấm, vi khuẩn thực vật và amip không nang hóa.
Bước 5: lấy khay lên và tiếp tục lau sạch bên dưới khay, mâm bên dưới. 
Không lau bằng cồn, dung môi vì có thể làm bào mòn lớp sơn tĩnh điện
Bước 6: Sau khi sự đổ tràn đã được làm sạch, bỏ găng ta của bạn đi và dùng 
găng tay mới. Cho tủ cấy khử khuẩn vùng làm việc 5 phút. Tiệt trùng tất cả 
các vật liệu nhiễm khuẩn. Việc khử nhiễm xạ có thể được thực hiện nếu việc 
ô nhiễm xảy ra ở bề mặt không thể tiếp cận được.



Lỗi Cách xử lý
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VI. Xử lý sự cố

VI.2 Xử lý lỗi thiết bị, cảnh báo an toàn.

Không có tín hiệu 
điện, đèn hiệu, màn 
hình, không sáng

- Kiểm tra nguồn điện, đã cắm điện chưa, ổ cắm có 
bị mất nguồn không.
- Kiểm tra cầu chì, ở vị trí kết nối giữa dây nguồn và 
thân thiết bị.
- Các kết nối, đầu cắm vào công tắc nguồn.

Đèn UV không bật 
được

- Phải đóng cửa trước khi bật UV
- Phải cài đặt thời gian chiếu UV. Nếu từng cài đặt rồi,
không cần cài đặt lại.
- Kiểm tra công tắc hành trình báo đóng mở cửa

Đã mở 
quạt/đèn/UV, đèn 
hiệu màu xanh trên 
bảng điều khiển 
sáng. Nhưng 
quạt/đèn/UV không 
hoạt động

- Kiểm tra cầu chì trên mạch điều khiển

Đèn UV đã bật, đèn 
báo hiệu sáng 
nhưng UV không 
sáng

- Kiểm tra bóng UV, tăng phô cho bóng UV
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VI. Xử lý sự cố

VI.3 Xử lý lỗi thiết bị, cảnh báo an toàn.

Đã bật quạt nhưng 
động cơ quay 
chậm, gió ít một 
cách bất thường.

- Động cơ giảm còn 30% bình thường khi đóng kín 
cửa nhằm tăng tuổi thọ động cơ.
- Kiểm tra công tắc hành trình báo đóng mở cửa

Lúc khởi động, màn 
hình LCD báo:
“Note:1000h”
“Replace UV lamp”

- Đèn UV đã sử dụng trên 1000 giờ, nên thay bóng mới 
để đạt hiệu xuất diệt khuẩn tốt nhất.
- Sau khi thay đèn:

1. Tắt nguồn
2. Nhấn giữ phím MODE
3. Mở nguồn
4. Đọi máy khởi động xong
5. Ngừng bấm giữ phím MODE
6. Chức năng đếm thời gian chiếu UV được đưa 
lại về 0
7. Thông báo thay đèn không báo nữa 


