
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG STURDY SA-300VF 

 

 

 

 

 

 Model: SA-300VF 

 Hãng sản xuất: Sturdy – Đài Loan 

SA-300VF là nồi hấp tiệt trùng loại đứng, được thiết kế đặc biệt thích hợp dùng cho 

bệnh viện, y tế, phòng thí nghiệm, … bằng vật liệu thép không rỉ (gỉ) 304. 

 Đặc điểm kỹ thuật 

– SA-300VF là nồi hấp tiệt trùng loại đứng, thang nhiệt độ 118 – 134
0
C, thích hợp 

tiệt trùng mẫu đóng gói hoặc không đóng gói, dụng cụ, chất lỏng (optional),… 

– Thiết kế đặc biệt thích hợp dùng cho bệnh viện, y tế, phòng thí nghiệm… 

– Vật liệu: Buồng và nắp nồi hấp bằng thép không gỉ 304. 

– Trọng lượng: 50 kg. 

– Thể tích: 50 lít (Ø300 x 710 mm). 

– Nước tiêu thụ cho mỗi chu kỳ: 1000 – 1200 cc. 

– Hệ thống cung cấp nước: Bằng tay. 

– Hiển thị nhiệt độ: Đồng hồ nhiệt độ/Áp suất. 

– Hiển thị áp suất: Đồng hồ nhiệt độ/Áp suất. 

– Hiển thị chương trình (chức năng): Hiển thị bằng đèn LED. 

– Các đèn hiển thị: Nguồn, gia nhiệt, tiệt trùng, sấy khô, hoàn thành, quá nhiệt. 

– Thời gian tiệt trùng có thể cài đặt từ 0 – 60 phút. 

– Nhiệt độ tiệt trùng: 118 – 134
0
C (0.9-2.1 kg/cm

2
) phù hợp cho những mẫu đóng 

gói và không đóng gói 

– Chức năng sấy khô: Tự động sấy khô, cài đặt thời gian sấy từ 0 – 60 phút 

– Van an toàn áp suất: Cài đặt tới 2.6kg/cm
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– Chức năng bảo vệ quá nhiệt, quá áp 

– Có công tắc xả khẩn cấp. 

– Tay nắm nắp nồi hấp an toàn. 

– Có hệ thống an toàn mạch điện. 

– Điện: 230V/50-60Hz. 

– Công suất tiệu thụ: 2063W / 13 Apm. 

– Kích thước: Sâu 450 x rộng 600 x cao 1090 mm. 



– Trọng lượng: 72 kg. 

– Tiêu chuẩn chứng nhận: CE 0434 MDD, CE0575 PED. 

 Cung cấp bao gồm 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng model SA-300VF. 

– 02 lồng hấp (Ø250 x 251 mm) bằng thép không gỉ 304. 

– Bình đựng nước thải 2 lít. 

– Kẹp mẫu, ống xả và hướng dẫn sử dụng. 

– Nồi hấp SA 300VF 

– Hãng sản xuất : Sturdy Đài loan 

– Thể tích buồng : 50 lít 

– Khoảng nhiệt độ/áp suất 118-134
0
C/2.1kg/cm
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– Điều chỉnh nhiệt độ, thời gian tiệt trùng và thời gian làm khô qua núm vặn 

– Kích thước buồng hấp : Ф 300 x sâu 710 mm 

– Kích thước máy : rộng 600 x cao 1080 x sâu 450 mm 

– Buồng hấp làm bằng thép không gỉ 

– Chế độ làm khô 

– Chế độ bảo vệ quá nhiệt, cảnh báo nước cạn, công tắc an toàn điện, van xả 

khí. Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001,ISO 9002 

– Nguồn điện : 220V/2.4 KW/11.2A 

 


