
   

TỦ PHÁ MẪU ACID (ACID DIGESTION FUME HOOD) 
HÃNG SẢN XUẤT: LAM VIET SCI (VIETNAM) 

SERIES: LV-FH-A 

      

Đặc tính kỹ thuật: 

Model LV-FH9A LV-FH12A LV-FH15A 

Nguyên lý vận hành 
Sử dụng để hút khí, mùi thóat ra trong quá trình phá mẫu acid hoặc những thí nghiệm có 

sinh khí acid tới bộ xử lý khí hoặc thổi ra môi trường ngòai phòng thí nghiệm 

Kích thước ngòai (RxSxC) mm 900x850x1400 1200x850x1400 1500*850*1400 

Kích thước trong (RxSxC) mm 870x700x750 1170x700x750 1470*600*750 

Vật liệu chế tạo 
Vách bằng nhựa Phenolic của hãng Trespa – Hà Lan kháng dung môi, hóa chất. Mặt tủ bằng 
vật liệu Toplab Plus của hãng Trespa – Hà Lan chịu acid, ăn mòn, chống trày xước. Trong tủ 

có bồn rửa, vòi cấp nước. Cổng thóat khí đừơng kính 200mm hoặc 158mm 

Cửa Cửa tủ bằng kính cường lực dày 5mm di chuyển theo phương thẳng đứng có điểm dừng tốt 

Đèn 02 đèn chiếu sáng 

Quạt hút khí 
0.5HP 0.5HP 1.5HP 

Quạt chuyên dụng chịu acid, base, sử dụng trong các nhà máy hóa chất, phòng thí nghiệm, y 
tế. Cánh quạt và lồng quạt làm bằng nhựa polypropylene. Vận hành êm, lưu lượng khí lớn. 

Ổ cắm điện theo tủ 01 ổ cắm 01 ổ cắm 01 ổ cắm 

Nguồn điện 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 

Phụ kiện chọn thêm 
Chân dạng khung bằng sắt sơn tĩnh điện hộp 30x60x1.5mm. Hộc tủ bằng sắt sơn tĩnh điện 

thích hợp cho chứa hóa chất. Chân đế có phần kỹ thuật dùng cho gắn điện, nước. 
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