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Tủ cấy vô trùng dòng khí thổi ngang HUYAir HFL là một loạt các sản phẩm
hiệu quả cao được thiết kế để bảo vệ vật mẫu, thiết bị và các bộ phận
khác trong vùng làm việc từ dạng phân tử đến các ứng dụng nhạy cảm
với sự nhiễm độc.
● Tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49 và EN 12469.
● Bảo hành : 3 năm.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
● HUYAir HLF sử dụng bộ lọc HEPA với hiệu quả 99,995% với các
hạt kích thước 0,3 µm hoặc ULPA với hiệu quả lọc 99,9999% với
các hạt có kích thước 0,1 µm.
● Bộ lọc dễ dàng thay thế với dụng cụ thông thường.
● Bộ điều khiển kỹ thuật số LCD: Điều chỉnh 10 cấp độ để duy
trì tốc độ bề mặt lọc 0,45 m/s.
● Tủ được lắp đặt đồng hồ đo áp cho biết thời gian thay thế
bộ lọc khi hết hiệu năng.
● Góc cạnh phía trước được cải tiến để dễ dàng tiếp cận và
tạo sự thoải mái.
● Khung tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện Epoxy chống ăn mòn
hóa chất và dễ dàng vệ sinh.
● Bề mặt làm việc bằng thép không rỉ SUS304 1,5 mm dễ dàng
vệ sinh.
● Đèn huỳnh quang compact tiết kiệm điện

Bộ điều khiển HUYAir
Comprehensive

Bề mặt làm việc

● Không khí đi vào từ phía sau cùng của tủ qua bộ tiền lọc (ở đây các hạt lớn
được giữ lại, gia tăng tuổi thọ cho lọc chính).
● Không khí được thổi đi qua lọc chính tạo ra không khí sạch theo dòng chảy
ngang và thoát khỏi khu vực làm việc trên toàn bộ diện tích mở trước khu vực tủ
sau khi làm chệch hướng khỏi bề mặt làm việc.
● Vận tốc bề mặt lọc: 0,45 m/s (90 FPM), đảm bảo đủ lượng khí thay đổi để duy trì
không khí sạch trong vùng làm việc.
● Duy trì tốc độ dòng khí 0,45 m/s với độ đồng nhất ± 20% trên toàn bộ mặt lọc,
tốc độ bề mặt này phù hợp với tiêu chuẩn của Mỹ và quốc tế về an toàn và chất
lượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

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

