
TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2
THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT CHO XÉT NGHIỆM COVID-19
Model : HUYAir Bio2 - 900_Covid-19

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 HUYAir Bio2-900_Covid-19 là sản phẩm 
được thiết kế đặc biệt cho xét nghiệm Covid-19 để bảo vệ an toàn cho 
người thao tác, vật mẫu và môi trường trong quá trình xét nghiệm Covid-19

● Đáp ứng theo tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49, EN 12469

● Bảo hành: 03 năm.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CUNG CẤP BAO GỒM

- Tủ an toàn sinh học cấp II, dòng HUYAir Bio2 -900_Covid-19 được thiết kế để bảo vệ 
con người, môi trường và các sản phẩm cũng như vô trùng khu vực làm việc trong 
xét nghiệm Covid-19 với bộ điều khiển vi xử lý BlueAir Controller thân thiện dễ sử 
dụng và đảm bảo độ an toàn cho người dụng.
- Chúng tôi sử dụng hệ thống lọc kép với 2 quạt. Lọc HEPA H14 đầu tiên lọc đến 
99,999% tại 0.3um và Không khí sạch tiếp tục đi qua quạt thứ 2 phân phối 70% qua 
lọc cấp HEPA H14 và 30% qua lọc thải HEPA H14 đi ra ngoài.
- Ngoài ra chúng tôi thiết kế tăng cường đèn UV trước bề mặt lọc HEPA H14 đầu tiên 
để tiêu duyệt 100% Covid-19 trên bề mặt lọc.
- Thiết kế tủ với 2 vách ngăn và áp suất bên trong giúp ngăn chặn và cô lập hoàn 
toàn  không khí độc.
- Thiết kế khoa học: lưới thông gió hẹp phía trước, khung nâng và sườn đỡ tạo ra bề 
mặt làm việc thoải mái. Lưới thông gió đặc biệt phía trước được thiết kế để bảo vệ 
tối ưu cho người sử dụng và sản phẩm.
- Tủ được thiết kế kết nối với hai ổ cắm với lớp cách điện và nắp chắn an toàn. Có 
thể gắn kết với van khí , gas và chân không.
- Cửa kính cường lực an toàn dày 5 mm chống tia UV bảo vệ người sử dụng trong 
quá trình thao tác và cơ cấu đối trọng nên mở của một cách nhẹ nhàng.
- Bàn làm việc, lưới thông gió phía trước, tay đỡ bằng thép không gỉ SUS 304 dày 1.5 
mm với khay dưới dễ dàng tháo lắp giúp vệ sinh dễ dàng.
- Tỷ lệ khí: 70% lọc tuần hoàn qua màng lọc HEPA, 30% khí thải ra môi trường qua 
màng lọc HEPA. 
- Ổ cắm GFCI cho các thiết bị điện trong tủ.
- Kết cấu tủ : vỏ thép kẽm 1.2 mm sơn tĩnh điện Epoxy kháng hóa chất, kháng vi sinh, 
bên trong bằng thép không gỉ SUS 304 dày 1.2 mm.
- Khóa màng lọc HEPA/ULPA cho phép thay thế màng lọc nhanh chóng, dễ dàng.

- Tủ chính
- 3 bộ loc HEPA H14 – Châu Âu/Mỹ
- 2 Đèn Huỳnh Quang
- 3 Đèn UV
- Bộ điều khiển kỹ thuật số LCD
- 2 Sensor gió – Mỹ
- 2 Quạt EBMpapst – Đức 
- Hướng dẫn sử dụng
- Chứng nhận chất lượng(CQ)
- Phiếu bảo hành 3 năm




