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ISO 9001:2015 

 

CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH  

Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

Thời gian: từ ngày 27-28/10/2022 

Địa điểm: 79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 

PHIẾU MÔ TẢ  

      CÔNG NGHỆ/ THIẾT BỊ CHÀO BÁN           
Ghi chú: Nội dung có dấu (*) là thông tin bắt buộc 

1. Tên công nghệ/ thiết bị (CN/TB): (*) 

 

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 3 S@FE3 - BIOAIR 

 

2. Quy trình công nghệ/ Hình ảnh thiết bị: 

 

 

3. Lĩnh vực áp dụng: (*) 

Nồi hấp được sử dụng trong vi sinh, y học, y tế, dược phẩm,.v.v... 

4. Mô tả CN/TB: (*) 

·        Tủ an toàn sinh học cấp 3, model: S@fe3 được sản xuất theo tiêu chuẩn EN12469: 

2000, sử dụng cho thao tác với tác nhân nguy cơ sinh học nhóm 4. 

 

·        Bộ điều khiển nằm thoải mái ở tầm mắt 
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·        Tốc độ quạt và lực đẩy dòng khí (aeraulic) điều khiển bởi bộ vi xử lý 

 

·        Ba chế độ hoạt động: bình thường, stand-by, hiệu chuẩn 

 

·        Lạnh sạch tốc độ cao khi khởi động 

 

·        Tự hiệu chuẩn và giám sát chu kỳ bên trong trước khi đạt tới điều kiện “AN TOÀN” 

 

·        Hiển thị trực quan các điều kiện “AN TOÀN” và các điều kiện “KHÔNG AN 

TOÀN” (đèn LED và thanh biểu đồ) 

 

·        Đồng hồ thời gian 

 

·        Bộ vi xử lý kiểm soát các thông số kỹ thuật gồm: 

+ Cảnh báo đã cấp độ, với chức năng dự phòng. 

+ Hiển thị thường xuyên các điều kiện làm việc. 

+ Độ ổn định lưu lượng khí cao cả trong trường hợp nhiễu loạn chuyển tiếp hoặc bộ lọc tắc 

nghẽn 

+ Báo động mất điện 

 

·        Không rò điện áp tiếp xúc cho giám sát từ xa của quạt thông gió. 

 

·        Tự động thiết lập lại các điều kiện ban đầu trong trường hợp mất điện 

 

·        Chân đỡ hình chữ C, dễ dàng cho thao tác lắp đặt chỉ với một người. 

 

·        Van chống trào ngược (tùy chọn) cho ống xả 

 

·        Đồng hồ đo chênh lệch áp suất magnehelic giúp liên tục 

 

·        giám sát áp suất bên trong tủ 

 

·        Lắp đặt sẵn 2 ổ cắm điệm cho model 1.8 và 1 ổ Cắm Điện cho model 1.2 

 

 ·        Đèn UV được lắp phía trên tủ như phụ kiện tiêu chuẩn 

5. Thông số kỹ thuật: (*) 

·        Kính trước có độ dốc giúp cho hoạt động thoải mái cao nhất. 

 

·        Bề mặt bên trong bằng thép không gỉ với đánh bóng 2B 

 

·        Bề mặt làm việc chống bám dinh chất lỏng (thép không gỉ đánh bóng 2B) 

 

·        Tổng không khí có thể nhìn thấy và khí nén cửa trước chặt chẽ trang bị mạnh mẽ 

 

·        Găng tay (cấp III) cho thao tác an toàn nhất khi làm việc với các tác nhân nguy cơ 

sinh học nhóm 4 
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·        Thiết kế cho phép bảo dưỡng và thay màng lọc từ phía trước tủ. 

 

·        Có thể dễ dàng cài đặt quá trình chuyển đổi xả. 

 

·        Van chống trào ngược có sẵn dưới dạng tùy chọn bổ sung 

 

·        Chìa khóa hoạt động: Chìa khóa có thể được rút ra khi thiết bị ở chế độ SAFE, để 

tránh hoạt động hay thao tác không mong muốn. Trong trường hợp mất điện, tủ được reset 

trở lại điều kiện làm việc ban đầu. 

 

·        Chu trình tự hiệu chuẩn được thực hiện khi tủ được bật lên. 

 

·        Làm sạch sạch tốc độ cao và thiết lập chu kỳ hiệu quả trước khi đạt chế độ hoạt động 

an toàn “SAFE” 

 

·        Hiển thị trực quan các điều kiện an toàn SAFE. Cảnh báo trước khi các điều kiện 

chạm tới báo động thực (báo động hình ảnh và âm thanh) 

 

·        Phím điều khiển cảm ứng mềm với các phím cho các thiết bị tiêu chuẩn. Kết nối giưa 

đèn UV và đèn huỳnh quang 

 

·        Tỉ lệ khí xả: 100% 

 

·        Cường độ ánh sáng trên bề mặt bàn thao tác> 1000 lux. 

 

·        Độ ồn ≤58 dB (A) [với model 1,2] 

 

·        Chuyển dịch bề mặt làm việc (độ rung) <0,005mm RMS giữa 20Hz và 20.000Hz 

(được kiểm tra và chứng nhận ISO 5349) 

 

·        Nguồn điện: 230V, 50Hz /230V, 60Hz 

 

·        Công suất tối đa (đối với mỗi điểm nguồn): 3Amps. 

 

·        Bộ vi xử lý được trang bị với đồng hồ giám sát analog. 

 

·        Kiểm tra rò rỉ theo chấp thuận của EN 12469 và ISO10648.2 

 

·        Chứng nhận CE theo 2006/42 / CEE 

 

·        Kích thước ngoài (RxSxC): 2015 x 822 x 1300 mm 
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·        Kích thước vùng làm việc (RxSxC): 1200 x 660 x 700mm 

 

·        Găng tay: 2 

 

·        Thể tích khí xả (m3/h): > 180 m3/h 

 

·        Chênh lệch áp suất bên trong (Pa): < -220 

 

·        Trọng lượng: 210 kg 

 

·        Nguồn cung cấp: 220-240V, 50Hz 

 

·        Công suất: 500 W 

 

·        Độ ồn: < 58dB(A) 

 

·        Cường độ sáng: > 1000 

6. Ưu điểm CN/TB: 

·        Tủ an toàn sinh học cấp 3 S@fe3 được sản xuất theo tiêu chuẩn EN12469: 2000 

 

·        Hệ thống điều khiển vi xử lý hiện đại 

 

·        Công tắc chính có chìa khóa có thể rút ra 

 

·        Bàn phím cảm ứng mềm 

 

·        Luôn hiển thị các điều kiện luồng khí thải dưới dạng biểu đồ thanh 

 

·        Báo động cho luồng không khí thấp 

 

·        Mặt trước dốc để thao tác thoải mái nhất 

 

·        Thiết kế cho bảo trì và thay màng lọc từ phía trước. 
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·        Chân đỡ hình chữ C, dễ dàng cho thao tác lắp đặt chỉ với một người. 

 

·        Buồng chuyển mẫu với cửa liên động (bên phải hoặc trái) 

 

·        Tủ an toàn sinh học cấp 3 S@fe3 BioAir EuroClone với thiết kế bộ lọc độc quyền và 

cấp độ sạch Class 100 bên trong buồng. 

 

·        Tủ an toàn sinh học cấp 3 S@fe3 BioAir EuroClone cung cấp trong hai kích thước 

1,2m và 1,8m 

7. Giá tham khảo:  

Liên hệ tại gian hàng để biết thêm thông chi tiết. 

8. Các giải thưởng đã được nhận:                                          Năm: 

 

9. CN/TB đã được chuyển giao cho: 

 

10. Những thông tin khác: 

 

11. Ðơn vị chào bán CN/TB: (*) 

 Công ty TNHH Thiết bị Lĩnh Nam 

 Địa chỉ: 818/39G Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: 0934969710 

 Email: thietbilinham@gmail.com 

 Người đại diện: Bà Trương Thị Ánh Duyên - Chức vụ: Giám đốc 

 Liên hệ: Ông Trương Quang Tuyên - DĐ: 0902 838 476  

 

 


