
 
 

 
Thi�t b� đ�t danh hi�u cúp vàng Techmart Vietnam ASEAN+3 năm 2009 

 
- Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100 
- Tủ dùng cho 02 người ngồi cấy ở 2 bên 
- Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn chiếu sáng và đèn UV bằng kỹ thuật số. 
- Mặt bàn làm việc inox an toàn cho người sử dụng 
- Buồng làm việc 4 mặt bằng kính CƯỜNG LỰC 10mm 

- Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3µm , hệ số lọc 99,99% 
- Bộ lọc thô thiết kế cho thay thế dễ dàng, lưới điều khí. 
- Quạt thổi theo hướng từ trên xuống với độ ồn <58dB 
- Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn bằng kỹ thuật số. 
- Đèn LED báo mức tốc độ quạt thồi 
- Ổ cắm điện bên trong tủ có nắp che dùng đề cấp nguồn họat động các thiết bị khác (kính 

hiền vi, bể tiệt trùng dụng cụ …) 
- Thiết bị tháo lắp dễ dàng, gọn, nhẹ. 
- Tủ bao gồm : 01 đèn chiếu sáng , 01 đèn UV. 
- Kích thước khoang làm việc :Dài 980 x Rộng 750 x Cao 490 mm 
- Kích thước ngòai tủ: Dài 1000 x Rộng 720 x Cao 1420 mm 
- Nguồn điện : 220V – 50Hz 

• Tủ bao gồm chân bàn 
 

Kèm theo gi�y ki�m tra ch�t l	
ng c�a nhà s�n xu�t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT TTS-V1000 (HAI NGÖÔØI HAI BEÂN) 
Kích thöôùc ngoaøi (DaøixRoängxCao)  1000x750x1420mm 

Kích thöôùc vuøng laøm vieäc (DaøixRoängxCao)   980x750x490mm 

Heä soá loïc >99.99%  (cho buïi 0,3µm) 

Löu toác doøng khí  0,3 – 0,5m/s 

Ñoä oàn <60dB(A) 

Ñoä rung XYZ <2µm 

Nguoàn ñieän 220V-50Hz 

Coâng suaát  230W 

Ñeøn UV 30Wx1 

Ñeøn chieáu saùng 30Wx1 

 
 * Khoang laøm vieäc baèng kính 10mm * Maët baøn laøm vieäc baèng kính cöôøng löïc * Chaân baøn baèng saét sôn tónh ñieän 
 * OÅ caém ñieän beân trong khoang laøm vieäc * Boä ñieàu khieån baèng vi xöû lyù * Loïc sô caáp baûo trì-thay theá deã daøng. 
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