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Thiết kế tiên tiến & tiện dụng

Thoải mái và dễ sử dụng

Tiêu thụ năng lượng thấp

Các tính năng an toàn nâng cao

Mức độ bảo trì thấp



TL_BSC, dòng Tủ an toàn sinh học cấp II chất lượng cao mới nhất của chúng tôi đảm bảo chất 

lượng cao nhất mức độ bảo vệ cho người vận hành, sản phẩm và môi trường, giảm thiểu các nguy cơ 

vốn có khi làm việc với các tác nhân được giao cho các cấp độ an toàn sinh học 1, 2 và 3.

Dòng sản phẩm này được thiết kế theo các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn sinh học, độ tin 

cậy, công thái học và khả năng sử dụng và đáp ứng các yêu cầu mới nhất của khách hàng như tiêu thụ 

năng lượng thấp và mức độ ồn thấp.

• Năng lượng thấp

• Mức âm thanh thấp

• Chất lượng cao

• Hiệu suất cao

• Thiết kế gọn nhẹ

• Dễ dàng hoạt động

• Dễ dàng để làm sạch

• Dễ dàng khử nhiễm

• Mức độ bảo trì thấp

• Dễ dàng cài đặt

• Theo tiêu chuẩn cao nhất

• Kiểm soát an toàn bộ vi xử lý

• Tuân thủ GMP và PIC

• Các tính năng an toàn nâng cao

❖Chứng nhận An toàn: NSF/ANSI 49 của mỹ (The National Sanitation Foundation – NSF)

_ Tủ TL-BSC được kiểm tra độc lập và chứng nhận bởi cơ quan tổ chức chứng nhận chính ở

Việt Nam, để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn NSF/ANSI 49.  Đối với tủ an toàn sinh học 

cấp II (30% khí thải, 70% bộ tuần hoàn). Tủ TL-BSC là được chỉ định để làm việc với các tác 

nhân gây bệnh cấp 1, 2 và 3.



Dòng khí sạch

Dòng khí môi trường

Nguyên lý vận hành cơ bản: 
TL-BSC cung cấp khả năng bảo vệ người vận hành bằng dòng khí chảy vào, 

bảo vệ sản phẩm bằng dòng khí chảy xuống tầng lọc HEPA trong tủ làm việc. 

Khu vực làm việc (30% khí thải; 70% tuần hoàn) và bảo vệ môi trường bằng 

khí thải được lọc HEPA.

Các ứng dụng:
TL-BSC được thiết kế để tiến hành nuôi cấy vi sinh, nuôi cấy mô – tế bào 

trong các phòng thí nghiệm sinh học, thực phẩm, thủy sản, bệnh viện…



Thiết kế và vật liệu:

Tủ đảm bảo an toàn cho mẫu nuôi cấy không bị lây nhiễm vi sinh từ môi 

trường bên ngoài và lây nhiễm chéo giữa các mẫu, bảo vệ an toàn người 

thao tác.

Các bề mặt làm việc bên trong bằng vật liệu: Inox SUS 304, có bề mặt 

láng bóng, dễ vệ sinh, tạo không gian nuôi cấy sạch, vô trùng và chống 

lây nhiễm.

– Cửa kính trong suốt đóng mở nhẹ nhàng có đối trọng, có khả năng hấp 

thu tia UV, chống lây nhiễm vi sinh.

– Đèn LED chiếu sáng trong quá trình làm việc: ≥750Lux.

Tủ cấy có 2 bộ màng lọc:  lọc thô và  lọc tinh HEPA.

– Lọc thô: loại bỏ thô các chất bẩn, bụi từ môi trường không khí bên 

ngoài.(nhập khẩu từ Korea)

– Lọc tinh: vật liệu HEPA. Chủng loại: H14. Hiệu suất lọc 99,995%  tại 

cấp hạt 0.3 um. (Korea)

Tính năng diệt khuẩn của 2 đèn uv:

+ Đèn 1 có chức năng diệt khuẩn, diệt khuẩn dòng khí 100% thời gian.

+ Đèn 2 có chức năng diệt  khuẩn buồng thao tác

2UV hiệu Osram, Đức. Tuổi thọ: 5000 – 7000 giờ (tùy theo mức độ sử 

dụng).



Hệ thống điều khiển dòng chảy:

– Quạt EC vận hành êm, điều khiển tốc độ vô cấp

– Vận tốc dòng khí vào trung bình: ≥ 0,5m/s

– Vận tốc dòng khí thổi xuống buồng làm việc trung bình: ≥ 0,3 m/s

– Độ ồn: ≤ 67dBA

Bộ điều khiển tiện dụng:

– Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình LCD hiển thị:

_ Bộ phím nhấn mềm: cho tắt/mở đèn UV, quạt thổi khí, đèn chiếu sáng, phím 

nhấn có đèn báo hiệu.

_ Màn hình LCD có chiếu sáng, lập chương trình hoạt động tự động.

_ Đèn UV không thể bật khi cửa mở, bảo vệ người tiếp xúc với tia UV

_ Cảnh báo bằng âm thanh khi cửa mở cao hơn điểm làm việc

_ Có 1 ổ cắm điện Schneider có nắp che chống vi khuẩn.

_ Vách ngoài chế tạo bằng thép tấm sơn phủ epoxy bảo vệ

_ Chế độ tự động bảo vệ tia UV cho người vận hành, khi cửa mở đèn UV không 

bật được, đèn UV chỉ bật sáng khi cửa đóng hoàn toàn.

_ Nguồn điện: 220VAC/50Hz/60Hz

Cấu hình thiết bị cung cấp bao gồm:

• 1 Tủ cấy sinh học an toàn cấp II

• 2 Bộ màng lọc tinh HEPA

• 1 Bộ màng lọc thô

• 1 Đèn LED chiếu sáng

• 2 Đèn UV

• 1 Ổ cắm điện có nắp che chống khuẩn

• 1 Chân đỡ tủ có bánh xe đẩy và khóa

• 1 hướng dẫn sử dụng chi tiết



MODEL TL-BSC0.9E TL-BSC1.2E

Kích thước danh nghĩa 900 1200

Kích thước phủ bì bao gồm khung chân   

( dài x rộng x cao)

973 x 859 x 2350 

(mm)

1240 x 859 x 2350 

(mm)

Kích thước phần thân 973 x 859 x 1570 

(mm)

1240 x 859 x 1570 

(mm)

Kích thước khoang làm việc 795 x 635 x 725 

(mm)

1065 x 635 x 725 

(mm)

Diện tích làm việc hữu dụng 0.375 m2 0.505 m2

Kích thước  khung chân 910 x 750 x 770 

(mm)

1177 x 750 x 770 

(mm)

Khoảng cách mở cửa khi làm việc 250 mm 250 mm

Vận tốc dòng khí trung 

bình

Dòng khí vào ≥ 0.5 m/s ≥ 0.5 m/s

Dòng khí qua phin lọc ≥ 0.3 m/s ≥ 0.3 m/s

Dòng khí thải ra ngoài ≥ 0.3 m/s ≥0.3 m/s

Hiệu suất phin lọc 99.997% cho các hạt có kích thước 0.3 

micromet theo EN 1822

Độ ồn 68 dBA 68 dBA

Đèn UV diệt khuẩn 0.6 m 0.9 m

Đèn chiếu sáng, đèn Led > 750 Lux > 750 Lux

Cấu tạo tủ Vỏ ngoài Thép lá dày 1 -> 2 mm, sơn tĩnh điện, chống 

bám vi khuẩn

Khoang làm việc Inox 304 dày 1.2 mm

Cửa Cửa kính cường lực, dày 5mm. Di chuyển 

nhẹ nhàng, có điểm dừng tốt

Nguồn điện làm việc 220V, 50Hz 220V, 50Hz

Ổ cắm điện Ổ cắm đôi 3 chấu Schneider, có nắp che 

chống ẩm

Công suất tiêu thụ 270W 300 W

Trọng lượng 180 Kg 230 Kg



Bước 1: Vệ sinh tủ cấy  bằng cồn 70o (nhúng bông hấp vào cồn sau đó tiến hành lau).

Bước 2: Đóng cửa tủ và bật sáng đèn UV ( khoảng thời gian từ 15-30 phút ).

Bước 3: Bật quạt trong khoảng thời gian 2-3 phút

Bước 4: Mở tủ và bắt đầu cấy mẫu.

Bước 5: Sau khi thao tác xong vệ sinh lại tủ bằng cồn 700

1/ Menu : Chế độ cài đặt.

2/ Set : Chọn cài đặt

3/ Chọn lên

4/ Chọn xuống

5/ Mở quạt bằng tay

6/ Mở đèn bằng tay

7/ Không sử dụng

8/ Mở UV bằng tay (Không sử dụng cho tủ hút).
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Tel : 028 38864146; 028 62592114; Fax : 028 62592339

Hotline : 086.2011.151 - 0913 89 83 86

Email : niem.nguyen@tienloc.com.vn -
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thiết Bị Thí Nghiệm Chung

Thiết Bị Thí Nghiệm Xây Dựng

Nội Thất Phòng Thí Nghiệm

Công Nghệ Sinh Học

Công Nghệ Hóa Học

Công Nghệ Thực Phẩm

Công Nghệ Môi Trường

Dịch vụ


