
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TC-500 

NẰM  NGANG-SẤY TỰ ĐỘNG 

 

 Model: TC-500 

 Nhà sản xuất: Đài Loan 

 Thông số chung: 

- Chức năng tự động làm khô: 

+Nồi hấp tiệt trùng dạng buồng  hấp theo chu kỳ xung tự động. Được thiết kế 

với dung tích buồng hấp lớn và đa dạng theo nhu cầu sử dụng cao nhất. 

Nhằm đáp ứng sự hiệu quả trong việc hấp tiệt trùng các vật liệu chịu được độ 

ẩm và nhiệt cao, như các vật dụng bằng vải sợi, chăn màn, các tấm ra trải 

giường, dung dịch, chất lỏng,… 

+ Hệ thống điều khiển:  tự động hoàn toàn nhằm kiểm soát chặt chẽ thời 

gian, nhiệt độ tiệt trùng, áp suất,… 

+ Chu kỳ tiệt trùng: Chọn lựa chương trình tiệt trùng theo timer bộ hẹn giờ 

+ Vận hành hoàn toàn tự động: Chu kỳ tiệt trùng được xử lý hoàn toàn tự 

động cho các chế độ tiệt trùng, chế độ xả hơi 

+ Kiểm soát nhiệt độ: nhiệt độ tiệt trùng có thể được cài đặt ở 121
o
C đến 

134
o
C 

+ Bộ hẹn giờ: thời gian tiệt trùng. Bộ hẹn giờ sẽ khởi động việc đếm sau khi 

nhiệt độ trong buồng hấp đạt tới giá trị đã cài đặt trước, bảo đảm việc tiệt 

trùng hoàn hảo 

+ Hiển thị tình trạng hoạt động của nồi hấp: các đèn báo sẽ hiển thị tình trạng 

hoạt động của nồi hấp và một tiếng chuông (buzzer) sẽ vang lên cho ta biết 

chu kỳ hoạt động của nồi hấp đã hoàn tất, đồng thời tự động ngắt nguồn điện 

cung cấp cho thiết bị 

+ Đồng hồ báo áp suất: đường kính lớn gắn trên vỏ ngoài nồi hấp và trong 

buồng hấp giúp cho ta nhận biết giá trị áp suất hiện có trong buồng cũng như 

vỏ ngoài dễ dàng, chính xác và ổn định 

+ Hệ thống nung nhiệt. Bộ tạo hơi áp suất – được trang bị với một điện trở 

nhúng hiệu suất cao và thiết bị cấp nước tự động để cung cấp cho nồi hấp tiệt 

trùng 



+ Bẫy thoát hơi nước: phóng xả hơi nước bão hòa từ buồng hấp ra ngoài giúp 

có được hơi áp suất với nhiệt độ cao thích hợp cho chương trình tiệt trùng 

+ Vòng roan làm kín:  bằng cao su silicon giúp làm kín áp suất tại cửa buồng 

nồi hấp 

 Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước buồng hấp: 500x1000mm 

- Dung tích nồi hấp: 196 lít 

- Vận hành cửa nồi: cửa treo bằng tay 

- Bộ kiểm soát nhiệt độ: (Kg/cm
2
):2.1 

- Nhiệt độ thiết kế: 140 
o
C 

- Nhiệt độ hoạt động tối đa: 134
o
C 

- Bộ hẹn giờ tiệt trùng 

- Công suất nguồn cấp cho thiết bị tạo hơi: 10kW 

- Nguồn điện cung cấp: 220/380V, 50Hz  


