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THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II HUYLAB 

Model: HUYAir Bio2-1200 

Thương hiệu: HUYlab 

Hãng sản xuất : LABone - Việt Nam 

Tiêu chuẩn sản xuất: NSF 49, EN 12469. 

Có kiểm định an toàn sinh học 
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Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 HUYAir Bio2 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ 

an toàn cho người thao tác, vật mẫu và môi trường trong quá trình làm việc, nghiên 

cứu khoa học đời sống vả thử nghiệm. 

Mô tả kỹ thuật 

- Tủ an toàn sinh học cấp II, loại A2 dòng HUYAir Bio2 được thiết kế để bảo vệ con 

người, môi trường và các sản phẩm cũng như vô trùng khu vực làm việc trong 

nghiên cứu và thử nghiệm với bộ điều khiển vi xử lý HUYAir Comprehensive thân 

thiện dễ sử dụng và đảm bảo độ an toàn cho người dụng. 

- 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. Áp suất làm việc tối đa 75 PSI. 

- Cửa kính chịu nhiệt dày 5 mm chống tia UV bảo vệ người sử dụng trong quá 2iant 

thao tác. 

- Bàn làm việc, lưới thông gió phía trước, tay đỡ bằng thép không gỉ SUS 304 dày 

1.4 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 dày 1.2 mm sơn tĩnh điện Epoxy kháng hóa chất, kháng 

vi sinh, bên trong bằng thép không gỉ SUS 304 dày 1.4 mm. 

- Cửa kính dạng trượt làm bằng kính cường lưc an toàn dày 5mm, hấp thụ tia UV. 

Cửa kính có thể đóng hoàn toàn giữ buồng làm việc vệ sinh và tránh tia UV chiếu 

ra ngoài. 

- Khóa màng lọc HEPA/ULPA cho phép thay thế màng lọc nhanh chóng và dễ dàng. 

- Tủ được bố trí 2 van khí. 

Công nghệ: 

- HUYAir Bio2 sử dụng hệ thống điều khiển bằng vi xử lý “HUYAir 

Comprehensive” với chế độ cảnh báo gió khi tốc độ gió thấp. 

- Các chức năng cơ  bản điều chỉnh: Đèn, UV, động cơ thông qua các nút dễ nhận 

biết và sử dụng. 

- Màn hình LCD thể hiện rõ tốc độ dòng khí hút vào và tốc độ dòng khí xuống. 
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- Điều chỉnh 10 cấp độ để duy trì tốc độ khí xuống 0.35 m/s, tốc độ hút khí 0.53 m/s. 

- Cảnh báo cửa : khi mở cửa kính vượt quá giới hạn 200 mm , tín hiệu còi và đèn sẽ 

bật giúp đảm bảo an toàn trong quá 3iant làm việc. 

- Khi đóng cửa kính hoàn toàn động cơ sẽ tự động giảm, còn hoạt động 30% để tiết 

kiệm điện năng, 3ian tuổi thọ cho động cơ và duy trì không khí sạch trong không 

gian làm việc.  

Đèn UV:  

- Khi đèn UV hoạt động thì đèn huỳnh quang và động cơ sẽ tự động tắt. Khi mở cửa 

thì đèn UV sẽ tự động tắt để bảo vệ người sử dụng.  

- Khi đèn huỳnh quang bật thì đèn UV sẽ tự động tắt . 

- Điều chỉnh thời gian UV, tính tổng thời gian UV hoạt động và thông báo thời gian 

hoạt động còn lại của đèn UV giúp người sử dụng nhận biết dễ dàng khi nào cần 

thay thế đèn UV. 

- Tủ được lắp đặt đồng hồ đo áp, cho biết thời 3iant hay thế bộ lọc khi bộ lọc hết 

hiệu năng. 

Động cơ: 

- Sử dụng động cơ Ebmpapst ly tâm của Đức: tuổi thọ sử dụng cao, độ ồn thấp, tiết 

kiệm điện năng. 

- Bộ lọc:  

- HUYAir Bio2 sử dụng bộ lọc HEPA/ULPA-Camfil (Thụy Điển). 

- Màng lọc HEPA/ULPA thứ nhất làm sạch 70% không khí trong buồng tủ , 30% 

lượng không thải được làm sạch qua bộ lọc HEPA/ULPA thứ hai. 

- 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 99.999% đối với các hạt có kích thước 0.3 

micron. 

- Màng lọc đạt tiêu chuẩn sau: 

- Chất lượng không khí: ISO 14644.1 Class 4, IEST-G-CC1001, USA và tiêu chuẩn 

IEST-G-CC1002, USA. 

- Màng lọc: tiêu chuẩn chung châu Âu EN-1822 (H13),  tiêu chuẩn thế giới  

IEST-RP-CC001.3, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP- CC034.1. 

Thông số vật lý 

- Kích thước ngoài: R1385 x S770 x C1480 mm 

- Kích thước trong: R1255 x S514 x C600 mm 

- Cường độ sáng: 1000 Lux 



 

Phone: 0907 621 628   Website: ngocminhcorp.vn 

- Tốc độ dòng khí vào: 0.51 m/s 

- Tốc độ dòng khí xuống : 0.33 m/s 

- Nguồn điện: 230 V/50 Hz 

Cung cấp bao gồm: 

- Tủ chính HUYAir Bio2-1200 

- 2 Bộ loc HEPA 

- 2 Đèn Huỳnh Quang 

- 1 Đèn UV 

- Bộ điều khiển HUYAir Comprehensive hiển thị LCD 

 


