
TỦ THAO TÁC PCR LOẠI UVC
Model : HUYPCR ECO 
Thương hiệu: HUYlab
Nhà sản xuất: LABone

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

● Để chuẩn bị các phản ứng PCR và nhiều phương pháp khác trong sinh học phân tử, một môi
trường làm việc không có ô nhiễm là cần thiết. Tủ thao tác PCR loại HUYPCR ECO UVC được 
thiết kế cho khử nhiễm DNA / RNA trong không gian làm việc trong phòng thí nghiệm.

● Cấu trúc vững chắc với bề mặt làm việc và vách phía sau bằng inox 304 kháng hóa chất và
dễ dàng lau chùi vệ sinh. Vách 2 bên bằng nhựa Polycarbonate trong suốt để quan sát mẫu 
bên trong. Cửa gập bằng nhựa Polycarbonate và bề mặt nghiên 10 độ giúp việc thao tác một 
cách dễ dàng.

● Trang bị 2 đèn UV ở bước sóng 254nm giúp khử nhiễm DNA/RNA một cách nhanh chống và có
thể cài đặt thời gian từ 1 phút đến 60 phút. Và một đèn LED để chiếu sáng toàn bộ khu vực làm 
việc

ƯU ĐIỂM

- Nhỏ gọn không lọc HEPA, khử nhiễm toàn bộ khu vực bằng đèn UV bước sóng 254nm
- Không gây ra tiếng ồn, tiêu thụ năng lượng thấp
- Buồng thao tác PCR loại HUYPCR ECO được khuyên dùng cho các phòng thí nghiệm làm việc 
trong lĩnh vực phân tích DNA, kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử.

ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT

- Đèn UV bước sóng 254nm: 02 cái
- Đèn LED: >450Lux
- Cấu trúc bề mặt thao tác Inox 304
- Vách bằng Polycarbonate
- Cửa gập bằng Polycarbonate
- Khay để vật tư bằng inox 304
- Ở cấm điện: 03 cái
- Kích thước: 720x600x600mm
- Nguồn 220V, 50Hz




