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TỔNG QUAN SẢN PHẨM

TỦ THAO TÁC PCR

Thương hiệu: HUYlab

Hãng sản xuất : LABone - Việt Nam

Tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49, EN 12469

Bảo hành : 03 năm.

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.
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- Tủ được làm bằng thép kẽm sơn tĩnh điện dày 1.2 mm chống sự an mòn của 

hóa chất và dễ lau chùi phù hợp với môi trường nhiệt đới hóa. 

- Hai mặt tủ được bố trí kính cường lực 5 mm để chống các tia UV và dễ dàng 

quan sát vật mẫu trong quá trình thao tác

-  Duy trì tốc độ dòng khí 0.30 m/s với độ đồng nhất  ± 20% trên toàn bộ mặt 

lọc, đảm bảo đủ lượng khí thay đổi để duy trì sự sạch sẽ trong vùng làm việc, 

tốc độ bề mặt này phù hợp với tiêu chuẩn của Mỹ và quốc tế về an toàn và 

chất lượng.

-  Bộ lọc dễ dàng thay thế với công cụ thông thường.

-  Nguồn chiếu sáng của tủ cách xa khu vực dòng khí chảy.

-  Cường độ ánh sáng: >780 Lux

-  Độ ồn: <56dBA

- Ổ cắm GFCI: cho các thiết bị điện trong tủ.

TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM
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CẤU TẠO
CHUNG

Bộ điều khiển
Comprehensive

Bề mặt làm việc 
bằng vật liệu 

Inox 304 chuyên
dụng

Bộ lọc
HEPA / ULPA

Ổ cắm điện 
GFCI

Tay nắm kính

Chân đỡ 
bằng thép 

sơn tĩnh điện

Bộ điều khiển
Comprehensive

Kính cường 
lực 5mm

Ổ cắm điện: GFCI
Khu vực làm việc



04

Bộ lọc HEPA/ULPA:
+ HUYAir PCR sử dụng bộ lọc HEPA/ULPA – xuất xứ: 
Châu Âu.
+ Màng lọc ULPA cung cấp hiệu suất 99.999% đối với 
các hạt có kích thước 0.1 micron.
+ Màng lọc HEPA cung cấp hiệu suất 99.995% đối với 
các hạt có kích thước 0.3 micron.

Động cơ:
+ Sử dụng động cơ Ebmpapst ly tâm của Đức.
+ Thiết kế nhỏ gọn nhưng mang lại công suất tối ưu.
+ Tuổi thọ sử dụng cao, độ ồn thấp.
+ Công nghệ GreenTech giúp tiết kiệm điện năng.
+ GreenTech Technology : Energy saving.

LABone - HUYAir PCR

Phụ kiện chính

Lựa chọn thêm

VAN
Van gas, Van khí, Van nước,
Van nito

CHÂN ĐỠ
Chân đỡ bằng khung có 

bánh xe di chuyển

Chân đỡ bằng hộc tủ vừa sử

dụng để đựng thiết bị, vật tư

vừa làm chân đỡ.



SPECIFICATION 

TECHNOLOGY

Model HUYAir 
PCR - 900 

HUYAir 
 - 1200 

HUYAir 
 - 1500 

HUYAir 
 - 1800 

Kích thước ngoài 
(D x R/S x C), mm 

           

Kích thước trong 
(D x R/S x C), mm 

    

Độ ồn (dBA) < 56

Cường độ ánh sáng  >750 lux 

Kết cấu
Vỏ thép mạ kẽm dày 1.2 mm sơn tĩnh điện,

bề mặt làm việc bằng thép không gỉ SUS 304 dày 1.5 mm,
hai bên vách kính cường lực 5mm

  

Tốc độ dòng khí 0.30 m/s  

Nguồn điện 230V / 50Hz 

PCR PCR PCR

1080 x 757 x 1200

990 x 640 x 650 1295 x 640 x 650 1520 x 640 x 650 1820 x 640 x 650

1385 x 757 x 1200 1690 x 757 x 1200 1995 x 757 x 1200

< 56 < 56 < 56

- Khi cửa làm việc đóng hoàn toàn trong 30s tủ sẽ bật sang chế độ 
sleep.
- Sau khi thời gian đèn UV đã bật đủ theo thời gian cài đặt nó sẽ tự 
động chuyển sang chế độ sleep.
 - Khi chạm vào màn hình hoặc kéo cửa lên thì tủ sẽ hoạt động bình 
thường.
- Chế độ “sleep” này giúp tiết kiệm điện năng trong lúc tủ không có 

Trụ sở / Nhà máy: 228/13/3 đường Nguyễn Thị Lắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học LABone

Mail:             info@huylab.com
Wedsite:       www.huylab.com

Tel: (028) 6260 2798
Fax: (028) 6297 2779

Kích thước ngoài
(W x D x H), mm

Kích thước trong
(W x D x H), mm

Kết cấu 
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