TỦ THAO TÁC PCR
Model : HUYAir PCR- 1500
Tủ thao tác PCR là thiết bị chuyên dụng trong quá trình thao tác và phân
tích DNA và RNA. Trong quá trình nhân ghen, tạo bản sao. Tủ thao tác
HUYAir PCR đặc biệt cần thiết cho sự chống lại ảnh hưởng gây nhiễm bẩn
từ môi trường trong quá trình xảy ra phản ứng.
● Tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49, EN12469
● 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
● 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
● 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
● 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

Bộ điều khiển
Comprehensive

Tay nắm kính

Kính cường
lực 5mm
Ổ cắm điện: GFCI
Khu vực làm việc

Chân đỡ
bằng thép
sơn tĩnh điện

● Hiển thị tốc độ gió trong buồng
làm việc
● Cảnh báo cửa thao tác không
● Cảnh báo gió trong buồn làm việc

SET
Inflow:
Downflow: 0.35m/s
C&I
Pressuare:N/A

không đạt.

254mm FAN OFF LIGHT

đúng vị trí.

● Sử dụng động cơ EC tiết kiệm điện,
tuổi thọ cao.
● Thiết kế khí động học cho lưu lượng
gió lớn với công suất thấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

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

UV OFF

