
PHIẾU MÔ TẢ  

      CÔNG NGHỆ/ THIẾT BỊ CHÀO BÁN       

   

A. BÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM BESTLAB 

1. Tên công nghệ/ thiết bị:  

BÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM BESTLAB 

Link sản phẩm: http://www.phuonghai.com/san-pham/1466/ban-thi-nghiem-trung-

tam.html 

 

2. Hình ảnh thiết bị:  

 

 

3. Mô tả thiết bị: 

 Bàn thí nghiệm được thiết kế, gia công sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015, … 

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn BS EN-13150 do TUV (Đức) cấp. 

4. Thông số kỹ thuật: 

Mặt bàn: Vật liệu tấm nhựa Phenolic resin HPL BestLabTM nhập khẩu từ Malay-sia, có bản 

chất đồng nhất, không bị ăn mòn bởi acid, ba-zơ, chống bám vi sinh, đạt tiêu chuẩn EN 438 

(châu Âu) và chứng nhận GreenLabel bảo vệ môi trường. 
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Và độ bền cơ học: 

+ Khả năng chịu nén tối đa (tiêu chuẩn ASTM D695): 36,000,000 psi  

+ Khả năng chịu lực đàn hồi tối đa (tiêu chuẩn ASTM D790): 15,750 psi 

+ Sức căng (tiêu chuẩn ASTM D638): 10,000psi  

+ Trọng lượng riêng (tiêu chuẩn ASTM D792): 120.01bs/ft3 nên không thấm nước. 

+ Độ cứng Rockwell M (tiêu chuẩn ASTM D785): 110 

+ Độ méo do nhiệt (nhiệt độ tại 264 psi) (tiêu chuẩn ASTM D648): 350oF. 

+ Hệ số dãn nở nhiệt (tiêu chuẩn ASTM D696): 1.1509 x 105 in./F. 

+ Độ chịu lửa (tiêu chuẩn ASTM D635): tự tắt, không bắt lửa.  

+ Độ hấp thụ nước bề mặt (tiêu chuẩn ASTM D570): 0.8% (Không thấm nước) 

+ Chống chịu hoá chất nhóm A, B, C (chi tiết xem catalog đính kèm). 

Khung bàn: thép không rỉ SS304/thép mạ kẽm 2 mặt sơn tĩnh điện. 

Hộc tủ: vật liệu Phenolic resin lõi chịu nước, chịu mài mòn, dầu mỡ và cách điện. Tay nắm 

PVC chuyên dụng. 

Kệ trung tâm: khung thép mạ kẽm 2 mặt sơn tĩnh điện. Kệ tầng bằng kính cường lực 10mm, 

thanh chắn inox. Chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED 600Lux. 

Bồn rửa: 01 chậu rửa bằng vật liệu tổng hợp high-grade PP chịu hóa chất 550x450x310 mm. 

Gồm:  

Bàn thí nghiệm trung tâm type E 

Bàn thí nghiệm trung tâm type T 

Bàn thí nghiệm áp tường type E 

Bàn thí nghiệm áp tường type T 

Bàn thí nghiệm có bồn 

 

 

  



B. TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BESTLAB 

1. Tên công nghệ/ thiết bị:  

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC BESTLAB 

Link sản phẩm: http://www.phuonghai.com/san-pham/1526/tu-hut-khi-doc-green-

bestlab.html 

 

2. Hình ảnh thiết bị:  

 

3. Mô tả thiết bị: 

 Chức năng: Hút các hơi độc hại và bụi từ hoá chất thông qua đường ống và được lọc để 

thoát ra ngoài. 

4. Thông số kỹ thuật: 

Kích thước:  1200/1600/1800x 900 x 2350 mm DxRxC (bao gồm chân tủ) 

Tốc độ gió qua cửa hút: V= 0,4-0,9 m/s 

Độ ồn: ≤ 70dB 

 Cửa bằng kính cường lực dày 5mm, nâng hạ theo nguyên lý đối trọng, di chuyển nhẹ 

nhàng và có điểm dừng tốt. 

 Tay nắm cửa nhựa PVC nguyên khối bảo vệ cửa kính, dễ dàng thao tác đóng mở cửa tủ 

 Chiều cao mở cửa tối đa: 590mm 

 Phía trong thiết kế đèn chiếu sáng với hệ thống bóng đèn LED siêu bền cung cấp nguồn 

sáng 800 lux bên trong tủ 
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 Đường kính ống thoát: Ø200 mm 

Vật liệu chế tạo: 

 Khung bằng inox sơn tĩnh điện, màu ghi và màu xanh 

 Vách bằng tấm HPL phenolic resin chống hóa chất. Với 2 lớp vách, dễ dàng gắn các hệ 

thống phụ trợ cho tủ như hệ thống khí, hệ thống cấp nước,... 

 Mặt tủ bằng tấm Phenolic HPL BestLabTop™ 20mm, gờ chống tràn 12mm, chống ăn 

mòn hầu hết các hóa chất. 

Tủ Hút Khí Độc BestLab Công Nghệ Mới, được lắp đặt bộ điều khiển vi xử lý 

BestLaber™ giúp tủ hoạt động tự động và ít bảo trì. 

 Kết hợp với công nghệ phát hiện vật cản, gấp đôi tính năng an toàn cho người sử dụng. 

 Cảnh báo chế độ mở cửa tủ bằng giọng nói và đèn báo. Khi tủ hút báo lỗi, bộ điều khiển 

sẽ hiển thị mã lỗi, giúp dễ dàng tra cứu mã lỗi để sửa chữa. 

 Đặc biệt, Dễ dàng điều khiển tủ hút bằng App điện thoại Android, IOS. 

 Hệ thống tủ hút xử lý hơi hóa chất trước khi thải ra môi trường bằng Công nghệ BLACTM 

xử lý tự động hơi acid & hệ thống phin lọc dung môi với hoạt chất hấp phụ Nano 

BentonitpH™ 

 

  



C. TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II A2 BESTLAB 

1. Tên công nghệ/ thiết bị:  

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II A2 BESTLAB 

Link sản phẩm: http://www.phuonghai.com/san-pham/1481/tu-an-toan-sinh-hoc-

cap-ii-a2.html 

 

2. Hình ảnh thiết bị:  

 

3. Mô tả thiết bị: 

 Chức năng: Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II A2 BestLab do Phượng Hải sản xuất với chức 

năng bảo vệ sản phẩm/vật mẫu, người sử dụng và môi trường. 

- Với chức năng bảo vệ sản phẩm/ vật mẫu, người sử dụng và môi trường. 

- Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý có khả năng điều chỉnh tốc độ gió, đèn. 

- Màn hình hiển thị LCD với bàn phím màng, cài đặt được thời gian khử trùng UV. 

- Dòng khí được tuần hoàn 70% và 30% được thải ra ngoài qua màng lọc HEPA. 

- Không gian bao quanh khu vực nhiễm khuẩn có áp suất âm nhằm ngăn chặn sự rò rỉ của 

các vết sỉ tấm lọc, bộ đệm và khung tủ. 

- Buồng thao tác được thiết kế bằng inox 304 với khả năng chịu ăn mòn hoá chất, dễ dàng 

vệ sinh và loại trừ 99.95% vi khuẩn bền mặt trong 24 giờ. 

- Quạt hút tiết kiệm năng lượng và có độ ồn thấp. 

- Cửa kính cường lực 5mm lên xuống điều khiển bằng mô tơ và pedal 
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4. Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước ngoài: 1350 x 750 x 1400mm 

- Thể tích buồng thao tác: 0.7 m3 

- Tốc độ dòng khí trung bình thổi vào trong tủ: 0.50m/s 

- Tốc độ dòng khí trung bình thổi trên bề mặt làm việc: 0.30m/s 

- 02 Màng lọc chính HEPA hiệu quả lọc 99.993% đối với các hạt có kích thước 0.3mm 

- Hệ thống phin lọc được thiết kế dạng khay, dễ dàng thay thế 

- Độ ồn: <62 dBA. 

- Đèn huỳnh quang với độ sáng 800Lux 

- Ổ cắm điện chống nước bên trong tủ. 

- Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý Smart pHLab có khả năng điều chỉnh tốc độ gió, đèn, 

thời gian tiệt trùng, thời gian thay thế phin lọc. 

- Cửa kính được điều khiển lên xuống bằng mô tơ trống và pedal đạp chân. 

- Thân tủ được chế tạo bằng thép mạ tĩnh điện sơn phủ hợp chất chống bám vi sinh pH-

Nano. 

- Mặt bàn thao tác bằng thép không rỉ 304, có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. 

 

  



D. TỦ CẤY VI SINH CẤP 1 BESTLAB 

1. Tên công nghệ/ thiết bị:  

TỦ CẤY VI SINH CẤP 1 BESTLAB 

Link sản phẩm: http://www.phuonghai.com/san-pham/1480/tu-cay-vi-sinh-cap-

1.html 

 

2. Hình ảnh thiết bị:  

 

3. Mô tả thiết bị: 

 Chức năng: Là tủ cấy vô trùng dòng thổi đứng bảo vệ cho mẫu vật và quy trình làm việc 

mà không cần bảo vệ người vận hành. Hệ thống điều khiển bằng bộ vi xử lý cùng với hệ 

thống lọc khí với màng lọc chính HEPA có hiệu quả lọc cao. 

- Là tủ cấy vô trùng dòng thổi đứng 

- Hệ thống điều khiển bằng nút nhấn 

- Hệ thống lọc khí với màng lọc chính HEPA có hiệu quả lọc cao. 

- Buồng thao tác được thiết kế với khả năng chịu ăn mòn hoá chất, dễ dàng vệ sinh và loại 

trừ 99.9% vi khuẩn bền mặt trong 24 giờ. 

- Quạt hút tiết kiệm năng lượng và có độ ồn thấp. 

- Cửa kính cường lực 5mm lên xuống kiểu đối trọng. 

4. Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước ngoài: 1350 x 750 x 1250mm 
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- Kích thước trong: 1200 x 700 x 700mm 

- Thể tích buồng thao tác: 0.46 m3 

- Tốc độ dòng: 0.45m/s 

- Thể tích khí: 1295m3/h 

- Màng tiền lọc polyester-fiber hiệu quả lọc 85% các hạt bụi có kích thước lớn. 

- Màng lọc chính HEPA hiệu quả lọc 99.95% đối với các hạt có kích thước 0.3mm 

- Độ ồn: <62 dBA. 

- Đèn huỳnh quang với độ sáng 800Lux 

- Thân tủ được chế tạo bằng thép mạ tĩnh điện sơn phủ hợp chất chống bám vi sinh pH-

Nano 

- Mặt bàn thao tác bằng thép không rỉ. 

- Vách hai bên bằng kính cường lực. 

- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz. 

- Cung cấp bao gồm: thân tủ chính, đèn huỳnh quang, đèn UV, và sách hướng dẫn sử dụng. 

 


