TỦ CẤY VI SINH THỔI ĐỨNG

-

 Model : TTS – V 1000
 Thiết bị đạt danh hiệu cúp vàng Tech Mart
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 0,3m , 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
o Tủ bao gồm chân bàn
Kèm theo giấy kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất
-

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước ngoài
Kích thước vùng làm việc
Hệ số lọc
Lưu tốc dòng khí
Độ ồn
Độ rung
Nguồn điện
Công suất
Đèn UV
Đèn chiếu sáng
* Khoang làm việc bằng kính 10mm
* Mặt bàn làm việc bằng kính cường lực
* Chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện
* Bộ điều khiển bằng vi xử lý
* Lọc sơ cấp bảo trì – thay thế dễ dàng.

TTS-V1000 (HAI NGƯỜI HAI BÊN)
(Dài x rộng x cao) 1000x750x1420mm
(Dài x rộng xCao) 980x720x490mm
>99.99% (cho bụi 0,3m)
0,3 – 0,5m/s
<60dB(A)
XYZ <2m
220V-50Hz
230W
30Wx1
30Wx1

