Page |2

MỤC LỤC
Sơ lược ......................................................................................................................... 3
1.

Cảnh báo an toàn. .......................................................................................... 3

GIỚI THIỆU ................................................................................................................ 4
1.

Các kiểu dòng khí trong tủ............................................................................. 4

2.

Sự an toàn ....................................................................................................... 5

3.

Hiệu quả .......................................................................................................... 5

4.

Dễ vệ sinh, làm sạch ....................................................................................... 5

5.

Vận hành thoải mái ........................................................................................ 5

6.

Dễ sửa chữa .................................................................................................... 5

YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG HÚT ......................................................................... 6
2.1 Chọn quạt hút .................................................................................................... 6
2.2. Nối đường ống .................................................................................................. 9
2.3. Kết nối nguồn điện ........................................................................................... 9
LẮP ĐẶT .................................................................................................................. 10
3.1 Yêu cầu vị trí lắp đặt ....................................................................................... 10
3.2. Vị trí lắp đặt (được trích từ Tiêu chuẩn Anh BS 7258) ............................... 10
3.3. Lắp đặt. ........................................................................................................... 11
VẬN HÀNH .............................................................................................................. 13
4.1. Vận hành tủ .................................................................................................... 13
4.2. Chỉ dẫn............................................................................................................ 13
BẢO DƯỠNG TỦ HÚT........................................................................................... 14
LIÊN HỆ .................................................................... Error! Bookmark not defined.

Page |3

Sơ lược
1. Cảnh báo an toàn.
- Việc sử dụng bất kỳ chất độc hại nào ở trong tủ phải được theo dõi bởi những
người có đủ điều kiện phù hợp.
- Không sử dụng các dễ cháy nổ trong tủ, trừ khi được kiểm tra độ an toàn bởi
người có đủ điều kiện kiểm tra.
- Nếu sử dụng các chất phóng xạ nguy hiểm trong tủ, cần có các biện pháp bảo
vệ. Bên cạnh đó, cần được theo dõi bởi người đã được đào tạo.
- Trước khi vận hành tủ, người sử dụng phải hiểu được các bước cài đặt và các
lưu ý về yêu cầu nguồn điện/ môi trường của thiết bị.
- Trước khi đưa vào sử dụng, phải hiểu rõ về cách cài đặt sản phẩm và các lưu ý
về môi trường làm việc, điện thế yêu cầu.
- Trong hướng dẫn này đặc biệt chú ý tới các cảnh báo an toàn được đánh dấu
bởi
- Nếu thiết bị được sử dụng trong chừng mực nào đó khác với chỉ dẫn ở trong
hướng dẫn sử dụng này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống bảo vệ của thiết
bị.
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Phần I
GIỚI THIỆU
1. Các kiểu dòng khí trong tủ

Cửa mở 100%
Cửa mở 50%
Cửa mở 25%
a: Màng khí khí động học
Nằm ngay bên dưới cửa kính trượt của tủ hút, màng khí sẽ loại bỏ sự nhiễu loạn
không khí trong tủ, giảm thiểu độ ồn và sự tổn thất áp suất. Đây cũng là một phần của
hệ thống thông khí cho phép không khí được phân phối lại thông qua màng trong tủ
hút khi của ở vị trí thấp nhất
b: Hệ thống vách ngăn
Cấu tạo bởi các lớp nhựa phenolic, tạo ra sức chứa lớn nhất bởi sự đảm bảo sự đồng
đều dòng khí thông qua buồng tủ.
c: Hệ thống hút khí tiên tiến
Hệ thống hút khí đảm bảo sự ổn định tốc độ dòng khí khi cửa ở các vị trí khác nhau.
Luồng khí được phân phối lại thông qua các kênh khác nhau để loại bỏ tốc độ dòng
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khí cao ở cửa.
2. Sự an toàn
Với ESCO, sự an toàn của người sử dụng rất quan trọng. Vì vậy, tủ hút Frontier
Mono được sản xuất với các tính năng mang lại sự an toàn cho người sử dụng:
- Tất cả khung bằng kim loại tạo nên vỏ bọc kín bên ngoài để có thể hút khí
độc tốt nhất
- Cửa làm bằng kính chịu lực, không có khung, hoạt động theo kiểu trượt theo
chiều dọc, có đối trọng, độ an toàn cao.
- Đèn huỳnh quang được gắn bên ngoài luồng khí đảm bảo sự đồng đều luồng
khí tốt hơn.
- Bên trong tủ được cấu tạo bằng các lớp nhựa phenolic; có khả năng chống
ăn mòn tốt hơn và độ bền cao hơn các loại vật liệu khác.
- Sử dụng các tấm thép mạ kẽm tĩnh điện trong vỏ bọc ngoài của tủ nên tránh
được gỉ sét trong quá trình sử dụng.
3. Hiệu quả
Tủ được thiết kế chính xác để đáp ứng hiệu suất theo yêu cầu bất kỳ khi nào bạn
cần.
Điều khiển đơn giản bằng công tắc để bật tắt quạt hút hoặc đèn huỳnh quang.
4. Dễ vệ sinh, làm sạch
Cửa kính trượt không có khung cho phép vệ sinh dễ dàng và ngăn bụi.
Có thể tháo được tấm khí bằng thép không gỉ để dễ dàng làm sạch bề mặt làm việc.
5. Vận hành thoải mái
Sử dụng đèn huỳnh quang với cường độ sáng 780 lux tạo ra sự thoải mái và giảm
độ chói cho người sử dụng.
Đèn huỳnh quang sử dụng chấn lưu điện tử nên tỏa nhiệt ít, tiết kiệm năng lượng,
tăng tuổi thọ và quang trọng nhất là không nhấp nháy khi bật đèn.
6. Dễ sửa chữa

Phần II
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YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG HÚT
2.1 Chọn quạt hút
Bước 1:
Xác định thể tích hút
Lưu lượng dòng khí: Diện tích khi cửa mở hoàn toàn(m2) x Tốc độ hút bề mặt (m/s)
= …………….cmh
Bước 2:
Xác nhận áp suất tĩnh (SP) để chọn kiểu tủ hút
Bước 3:
Xác định độ suy giảm cơ bản gây ra bởi ma sát của ống PVC.
Xem biểu đồ 1 (graph 1)bên dưới. Dựa vào loại ống được chọn, lưu lượng dòng
khí đi qua ống theo trục ngang, và tìm độ suy giảm áp suất tương ứng với mỗi mét
ống. Nhân độ suy giảm áp suất mỗi mét với tổng chiều dài ống.
Độ suy giảm cơ bản(Major Loss): Tổng chiều dài (m) x Độ suy giảm áp suất mỗi
mét(Pa/m) = ……………Pa

Bước 4: Xác định Độ suy giảm cơ bản gây ra bởi các khớp nối và tấm chắn.
Bước 4a: Xem biểu đồ 2 (Graph 2). Dựa trên kiểu khớp nối góc 90o. Lưu lượng
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dòng khí chạy qua đường ống theo trục ngang, và tìm độ suy giảm áp suất mỗi
khớp nối tương ứng. Nhân độ suy giảm áp suất mỗi khớp nối với số khớp nối trong
hệ thống đường ống.
Độ suy giảm bởi các khớp nối: số khớp nối 90o x Độ suy giảm áp suất mỗi khớp
nối (Pa) = …………….Pa

Bước 4b:
Xem bảng 1(Tab 1). Xác định kiểu tấm chắn và vị trí tấm chắn để biết tỷ lệ chiều
dài tương đương. Nhân tỷ lệ chiều dài tương đương của tấm chắn với đường kính
ống.
Chiều dài tấm chắn: Tỷ lệ chiều dài tương đương(Leq/dia) x Đường kính(m)
= ……….m.
Độ suy giảm bởi tấm chắn: Chiều dài tấm chắn (m) x Độ suy giảm áp suất mỗi mét
(Pa/m)=…………….Pa.
Độ suy giảm phụ(Minor Loss): Độ suy giảm bởi khớp nối + Độ suy giảm bởi tấm
chắn = ………Pa.
Bước 5:
Tính tổng độ suy giảm trên hệ thống đường ống
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Tổng độ suy giảm(Total Loss): Major Loss + Minor Loss= ………Pa.
Bước 6:
Tính tổng áp suất
Tổng áp suất(Total Pressure): Total Loss + Áp suất tĩnh (Static Pressure)=….Pa.

Bước 7:
Xem Biểu đồ 3(Graph 3). Thể tích luồng khí trên trục ngang, tổng áp suất trên trục
đứng. Quạt được chọn sẽ dựa vào đường cong đặc trưng ở trên điểm giao nhau.
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2.2. Nối đường ống
Đường kính tiêu chuẩn của ống hút là 10 inch.
Các vị trí nối phải được bịt kín để tránh sự dò khí ra phòng thí nghiệm.
2.3. Kết nối nguồn điện
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Phần III
LẮP ĐẶT
3.1 Yêu cầu vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt của tủ có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tổng thể của tủ. Lắp đặt tủ ở vị trí
mà có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều luồng khí bên ngoài có thể dẫn đến sự suy hao của
dòng khí. Như biểu đồ bên dưới, tốc độ dòng khí bên trong của tủ hút là tương đối
nhỏ so với luồng khí được tạo ra khi mở cửa (Door Opening), khi có người di chuyển
(Person Walking) hoặc khi bị điều hòa không khí thổi vào (air conditioning outlet).
Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của tủ, do đó sẽ làm giảm khả
năng bảo vệ của tủ đối với người sử dụng và mẫu đặt trong tủ.

Vì vậy khi lắp đặt tủ, nên đặt tủ cách các ảnh hưởng nói trên càng xa càng tốt. Bên
cạnh đó, không nên đặt các tủ ở cạnh nhau.
3.2. Vị trí lắp đặt (được trích từ Tiêu chuẩn Anh BS 7258)
Để tránh các rắc rối với tủ hút và người sử dụng, cần chú ý những điều sau:
a) Khoảng cách từ cửa tủ đến khu vực đi lại ít nhất là 1 mét, để đảm bảo khu vực
làm việc không bị ảnh hưởng bởi sự đi lại của người khác ngoài người đang sử
dụng tủ.

b) Khoảng cách lý tưởng từ mặt trước của tủ đến 1 bàn đối diện nhỏ nhất là 1.5
mét.
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c) Khoảng cách từ mặt trước của tủ đến tường tố thiểu là 2 mét

d) Không nên đặt tủ ở những vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi các tủ khác hoặc các
thiết bị khác. Cụ thể là khoảng cách tối thiểu giữa 2 tủ đối diện nhau là 3 mét.

e) Các mặt bên của tủ được đặt cách tường 30cm

f) Các chướng ngại vật lớn (như cột nhà) bị nhô ra quá so với cửa tủ thì phải đặt
tủ cách nó 30 cm.

g) Mặt trước của tủ phải đặt cách của ra vào 1.5 mét, các mặt bên của tủ phải được
đặt cách cửa ra vào 1 mét.

3.3. Lắp đặt.
3.3.1. Lắp đặt tủ hút trên khu vực làm việc:
Trước khi đặt tủ hút vào khu vực làm việc, đảm bảo rằng hệ thống chân đỡ chắc chắc
và có thể đỡ được tủ. Nếu sử dụng bộ chân đỡ của ESCO, điều chỉnh độ cao cho phù
hợp với mặt sàn.
3.3.2. Cửa trượt
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Để đảm bảo cho cửa không bị vỡ trong quá trình vận chuyển, cửa được bảo vệ bằng
cách giữ cố định vào tủ. Tháo 2 vít giữ cửa ở mặt sau tủ để cửa có thể trượt được bình
thường.
3.3.3. Thao tác với cửa
Cửa được chế tạo bằng kính nhiều lớp đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.
Cửa có thể được mở hoàn toàn để có thể dễ dàng đưa mẫu và các dụng cụ vào trong,
nhưng nên hạ thấp khi hoạt động để bảo vệ người sử dụng.
Cửa di chuyển dễ dàng và trơn tru.
Cửa có thể được đóng, mở bằng 1 tay.
Cửa trượt theo chiều đứng, có thể dừng ở bất kỳ vị trí nào.
3.3.4. Nguồn điện
Tủ phải được sử dụng với nguồn điện yêu cầu được ghi trên tem nhãn của tủ.
3.3.5 Hệ thống đường ống hút
Đường kính ống hút của tủ yêu cầu là 10 inch.
3.3.6. Làm kín tủ hút
Khi tủ hút được đặt vào vị trí và tất cả các đường ống đã được hoàn thành, tủ phải
được làm kín bề mặt làm việc. Việc làm kín bề mặt làm việc tủ hút sẽ ngăn hóa chất
tràn ra ngoài. Nên sử dụng keo Epoxy để làm việc này.
3.4. Các điều kiện lắp đặt
Môi trường:
- Tủ phải được lắp trong phòng
- Vị trí lắp đặt trên mực nước biển 2000 mét.
- Độ ẩm nơi lắp đặt: 20% - 60%
- Nhiệt độ: 20 – 30oC.
- Độ nhiễm khuẩn: 2.0
Nguồn điện:
- Điện áp cấp cho tủ không dao động quá ±2% điện áp yêu cầu.
- Nên sử dụng bộ lưu điện UPS để bảo vệ tốt hơn.
- Dòng dò không quá 2.0mA.
- Nguồn cấp riêng cho mỗi tủ là 4A, 230V.
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PHẦN 4
VẬN HÀNH
4.1. Vận hành tủ
- Luôn để cửa kính ở vị trí thấp khi thao tác, đóng cửa nếu có thể, và giữ khoảng
cách khoảng 3 inch từ cửa. Các thao tác được thực hiện cách mặt trong của tủ 6
inch.
- Đặt những thiết bị tạo khí cách xa tủ nhất có thể.
- Phải đảm bảo hệ thống hút không bị tắc nghẽn. Mọi sự cản trở trong hệ thống
hút sẽ làm cho khả năng hút của tủ yếu.
- Các thiết bị thí nghiệm nên cao hơn mặt tủ 1inch để có thể hút được hết các khí
độc.
- Giảm thiểu mọi sự di chuyển nhanh ở trước tủ.
- Không sử dụng các chất dễ cháy nổ trong tủ hút.
- Luôn bật quạt trước khi làm việc với tủ hút.
- Không bao giờ được sử dụng tủ hút để làm việc với các chất độc hại mà không
được xác nhận trước các thao tác thực hiện là đúng.
- Kiểm tra các vách ngăn bằng mắt để đảm bảo rằng các khe được mở và không
bị tắc nghẽn.
4.2. Chỉ dẫn
Không được ăn, uống và để các thực phẩm trong phòng thí nghiệm. Điều này để tránh
nguy cơ bị nhiễm độc qua đường tiêu hóa.
Phải mặc quần áo sử dụng trong phòng thí nghiệm khi làm việc trong phòng thí
nghiệm.
Mỗi nhóm nghiên cứu khi làm việc với các hóa chất thực sự nguy hiểm hoặc có nguy
cơ gây nguy hiểm phải có biện pháp ứng phó trong trường hợp khẩn cấp và được viết
bằng văn bản mô tả các bước thực hiện. Tất cả mọi người có liên quan đến công việc
phải nhận được bản hướng dẫn và được đào tạo để làm việc.
Nghiêm cấm việc hút pipet bằng miệng.
Cửa sổ hoặc cửa ra vào của phòng thí nghiệm phải được đóng kín trong khi tiến hành
thí nghiệm để hạn chế sự lây lan của khí trong tòa nhà. Ngoài ra nếu cửa sổ và cửa ra
vào mở sẽ giảm hiệu quả của tủ hút.
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PHẦN V
BẢO DƯỠNG TỦ HÚT
Trước khi kiểm tra hoặc bảo dưỡng tủ hút, cần đánh giá mức độ nguy hiểm do các bề
mặt làm việc bị ô nhiễm và sử dụng các dụng cụ hoặc quần áo bảo vệ nếu cần thiết.
Giám sát viên có trách nhiệm di dời mọi chất bên trong tủ hút.
Công việc bảo dưỡng được thực hiện định kỳ:
Hàng tuần:
- Kiểm tra nguồn điện
- Kiểm tra quạt hút với hình thái tốc độ dòng khí bằng cách sử dụng súng hoặc ống
tạo khói.
- Vệ sinh bên trong tủ với nước xà phòng.
- Lau kính bằng nước rửa kính.
Hàng tháng:
- Kiểm tra các chức năng điều khiển của tủ hút.
- Vệ sinh bên ngoài tủ bằng khăn ẩm.
- Kiểm tra và loại bỏ mọi thứ bám trên vách ngăn.
- Xác định tốc độ khí bề mặt khi cửa mỏ hoàn toàn và đảm bảo rằng tủ hút đang hoạt
động ở tốc độ cụ thể.
Hàng quý:
- Kiểm tra quạt, motor.
- Kiểm tra đèn huỳnh quang.
- Đo tốc độ khí củ tủ hút và so sánh với thông số ký thuật. Hiệu chỉnh nếu cần thiết.
- Kiểm tra chức năng cảnh báo dòng khí.
- Sửa chữa các lỗi và tra dầu cho quạt nếu cần thiết.
- Bảo trì dự phòng như kiểm tra khói, hình thái dòng khí rất hữu ích cho việc đảm
bảo an toàn cho tủ hút.
Hàng năm:
- Thay đèn huỳnh quang.
- Kiểm định lại tủ hút.
- Kiểm tra cửa trượt và chắc chắn rằng không có sự cố nào đối với cửa.
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Sơ lược
1. Cảnh báo an toàn.
- Việc sử dụng bất kỳ chất độc hại nào ở trong tủ phải được theo dõi bởi những
người có đủ điều kiện phù hợp.
- Không sử dụng các dễ cháy nổ trong tủ, trừ khi được kiểm tra độ an toàn bởi
người có đủ điều kiện kiểm tra.
- Nếu sử dụng các chất phóng xạ nguy hiểm trong tủ, cần có các biện pháp bảo
vệ. Bên cạnh đó, cần được theo dõi bởi người đã được đào tạo.
- Trước khi vận hành tủ, người sử dụng phải hiểu được các bước cài đặt và các
lưu ý về yêu cầu nguồn điện/ môi trường của thiết bị.
- Trước khi đưa vào sử dụng, phải hiểu rõ về cách cài đặt sản phẩm và các lưu ý
về môi trường làm việc, điện thế yêu cầu.
- Trong hướng dẫn này đặc biệt chú ý tới các cảnh báo an toàn được đánh dấu
bởi
- Nếu thiết bị được sử dụng trong chừng mực nào đó khác với chỉ dẫn ở trong
hướng dẫn sử dụng này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống bảo vệ của
thiết bị.

Page |4

Phần I
GIỚI THIỆU
1. Các kiểu dòng khí trong tủ

- Khí từ bên ngoài đi vào vùng làm việc qua cửa phía trước.
- Khí từ bên ngoài cũng đi vào trong tủ từ khe hở phía trên tủ.
- Hơi hóa chất bên trong tủ kết hợp với khí đi vào từ phòng trước khi đi qua
các vách ngăn của tủ.
- Các vách ngăn hình chữ nhật được gắn ở mặt trong của tủ để tạo các khe
hút ở dưới, ở giữa và ở trên vùng làm việc. Các vách ngăn này để đảm bảo
thời gian khí lưu lại bên trong tủ là ít nhất.
- Cuối cùng, khí thoát ra ngoài thông qua ống hút trên nóc tủ và đi ra ngoài
môi trường.
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Phần II
YÊU CẦU HỆ THỐNG HÚT
2.1 Chọn quạt hút
Bước 1:
Xác định thể tích hút
Lưu lượng dòng khí: Diện tích khi cửa mở hoàn toàn(m2) x Tốc độ hút bề mặt (m/s)
= …………….cmh
Bước 2:
Xác nhận áp suất tĩnh (SP) để chọn kiểu tủ hút
Bước 3:
Xác định độ suy giảm cơ bản gây ra bởi ma sát của ống PVC.
Xem biểu đồ 1 (graph 1)bên dưới. Dựa vào loại ống được chọn, lưu lượng dòng
khí đi qua ống theo trục ngang, và tìm độ suy giảm áp suất tương ứng với mỗi
mét ống. Nhân độ suy giảm áp suất mỗi mét với tổng chiều dài ống.
Độ suy giảm cơ bản(Major Loss): Tổng chiều dài (m) x Độ suy giảm áp suất mỗi
mét(Pa/m) = ……………Pa

Bước 4: Xác định Độ suy giảm cơ bản gây ra bởi các khớp nối và tấm chắn.
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Bước 4a: Xem biểu đồ 2 (Graph 2). Dựa trên kiểu khớp nối góc 90o. Lưu lượng
dòng khí chạy qua đường ống theo trục ngang, và tìm độ suy giảm áp suất mỗi
khớp nối tương ứng. Nhân độ suy giảm áp suất mỗi khớp nối với số khớp nối
trong hệ thống đường ống.
Độ suy giảm bởi các khớp nối: số khớp nối 90o x Độ suy giảm áp suất mỗi khớp
nối (Pa) = …………….Pa

Bước 4b:
Xem bảng 1(Tab 1). Xác định kiểu tấm chắn và vị trí tấm chắn để biết tỷ lệ chiều
dài tương đương. Nhân tỷ lệ chiều dài tương đương của tấm chắn với đường kính
ống.
Chiều dài tấm chắn: Tỷ lệ chiều dài tương đương(Leq/dia) x Đường kính(m)
= ……….m.
Độ suy giảm bởi tấm chắn: Chiều dài tấm chắn (m) x Độ suy giảm áp suất mỗi
mét (Pa/m)=…………….Pa.
Độ suy giảm phụ(Minor Loss): Độ suy giảm bởi khớp nối + Độ suy giảm bởi tấm
chắn = ………Pa.
Bước 5:
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Tính tổng độ suy giảm trên hệ thống đường ống
Tổng độ suy giảm(Total Loss): Major Loss + Minor Loss= ………Pa.
Bước 6:
Tính tổng áp suất
Tổng áp suất(Total Pressure): Total Loss + Áp suất tĩnh (Static Pressure)=….Pa.

Bước 7:
Xem Biểu đồ 3(Graph 3). Thể tích luồng khí trên trục ngang, tổng áp suất trên
trục đứng. Quạt được chọn sẽ dựa vào đường cong đặc trưng ở trên điểm giao
nhau.
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2.2. Nối đường ống
Đường kính tiêu chuẩn của ống hút là 10 inch.
Các vị trí nối phải được bịt kín để tránh sự dò khí ra phòng thí nghiệm.
2.3. Kết nối nguồn điện
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Phần III
LẮP ĐẶT
3.1 Yêu cầu vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt của tủ có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tổng thể của tủ. Lắp đặt tủ ở vị trí
mà có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều luồng khí bên ngoài có thể dẫn đến sự suy hao của
dòng khí. Như biểu đồ bên dưới, tốc độ dòng khí bên trong của tủ hút là tương đối
nhỏ so với luồng khí được tạo ra khi mở cửa (Door Opening), khi có người di
chuyển (Person Walking) hoặc khi bị điều hòa không khí thổi vào (air conditioning
outlet). Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của tủ, do đó sẽ làm
giảm khả năng bảo vệ của tủ đối với người sử dụng và mẫu đặt trong tủ.

Vì vậy khi lắp đặt tủ, nên đặt tủ cách các ảnh hưởng nói trên càng xa càng tốt. Bên
cạnh đó, không nên đặt các tủ ở cạnh nhau.
3.2. Vị trí lắp đặt (được trích từ Tiêu chuẩn Anh BS 7258)
Để tránh các rắc rối với tủ hút và người sử dụng, cần chú ý những điều sau:
a) Khoảng cách từ cửa tủ đến khu vực đi lại ít nhất là 1 mét, để đảm bảo khu vực
làm việc không bị ảnh hưởng bởi sự đi lại của người khác ngoài người đang
sử dụng tủ.
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b) Khoảng cách lý tưởng từ mặt trước của tủ đến 1 bàn đối diện nhỏ nhất là 1.5
mét.

c) Khoảng cách từ mặt trước của tủ đến tường tố thiểu là 2 mét

d) Không nên đặt tủ ở những vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi các tủ khác hoặc các
thiết bị khác. Cụ thể là khoảng cách tối thiểu giữa 2 tủ đối diện nhau là 3 mét.

e) Các mặt bên của tủ được đặt cách tường 30cm

f) Các chướng ngại vật lớn (như cột nhà) bị nhô ra quá so với cửa tủ thì phải đặt
tủ cách nó 30 cm.

g) Mặt trước của tủ phải đặt cách của ra vào 1.5 mét, các mặt bên của tủ phải
được đặt cách cửa ra vào 1 mét
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3.3. Lắp đặt.
3.3.1. Lắp đặt tủ hút trên khu vực làm việc:
Trước khi đặt tủ hút vào khu vực làm việc, đảm bảo rằng hệ thống chân đỡ chắc
chắc và có thể đỡ được tủ. Nếu sử dụng bộ chân đỡ của ESCO, điều chỉnh độ cao
cho phù hợp với mặt sàn.
3.3.2. Cửa trượt
Để đảm bảo cho cửa không bị vỡ trong quá trình vận chuyển, cửa được bảo vệ bằng
cách giữ cố định vào tủ. Tháo 2 vít giữ cửa ở mặt sau tủ để cửa có thể trượt được
bình thường.
3.3.3. Thao tác với cửa
Cửa được chế tạo bằng kính nhiều lớp đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.
Cửa có thể được mở hoàn toàn để có thể dễ dàng đưa mẫu và các dụng cụ vào trong,
nhưng nên hạ thấp khi hoạt động để bảo vệ người sử dụng.
Cửa di chuyển dễ dàng và trơn tru.
Cửa có thể được đóng, mở bằng 1 tay.
Cửa trượt theo chiều đứng, có thể dừng ở bất kỳ vị trí nào.
3.3.4. Nguồn điện
Tủ phải được sử dụng với nguồn điện yêu cầu được ghi trên tem nhãn của tủ.
3.3.5 Hệ thống đường ống hút
Đường kính ống hút của tủ yêu cầu tối thiểu là 10 inch (254 mm) tùy thuộc vào từng
model.
3.3.6. Làm kín tủ hút
Khi tủ hút được đặt vào vị trí và tất cả các đường ống đã được hoàn thành, tủ phải
được làm kín bề mặt làm việc. Việc làm kín bề mặt làm việc tủ hút sẽ ngăn hóa chất
tràn ra ngoài. Nên sử dụng keo Epoxy để làm việc này.
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3.4. Các điều kiện lắp đặt
Môi trường:
- Tủ phải được lắp trong phòng
- Vị trí lắp đặt trên mực nước biển 2000 mét.
- Độ ẩm nơi lắp đặt: 20% - 60%
- Nhiệt độ: 20 – 30oC.
- Độ nhiễm khuẩn: 2.0
Nguồn điện:
- Điện áp cấp cho tủ không dao động quá ±2% điện áp yêu cầu.
- Nên sử dụng bộ lưu điện UPS để bảo vệ tốt hơn.
- Dòng dò không quá 2.0mA.
- Nguồn cấp riêng cho mỗi tủ là 4A, 230V.
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PHẦN 4
VẬN HÀNH
4.1. Vận hành tủ
- Luôn để cửa kính ở vị trí thấp khi thao tác, đóng cửa nếu có thể, và giữ
khoảng cách khoảng 3 inch từ cửa. Các thao tác được thực hiện cách mặt trong
của tủ 6 inch.
- Đặt những thiết bị tạo khí cách xa tủ nhất có thể.
- Phải đảm bảo hệ thống hút không bị tắc nghẽn. Mọi sự cản trở trong hệ thống
hút sẽ làm cho khả năng hút của tủ yếu.
- Các thiết bị thí nghiệm nên cao hơn mặt tủ 1inch để có thể hút được hết các
khí độc.
- Giảm thiểu mọi sự di chuyển nhanh ở trước tủ.
- Không sử dụng các chất dễ cháy nổ trong tủ hút.
- Luôn bật quạt trước khi làm việc với tủ hút.
- Không bao giờ được sử dụng tủ hút để làm việc với các chất độc hại mà
không được xác nhận trước các thao tác thực hiện là đúng.
- Kiểm tra các vách ngăn bằng mắt để đảm bảo rằng các khe được mở và không
bị tắc nghẽn.
4.2. Chỉ dẫn
Không được ăn, uống và để các thực phẩm trong phòng thí nghiệm. Điều này để
tránh nguy cơ bị nhiễm độc qua đường tiêu hóa.
Phải mặc quần áo sử dụng trong phòng thí nghiệm khi làm việc trong phòng thí
nghiệm.
Mỗi nhóm nghiên cứu khi làm việc với các hóa chất thực sự nguy hiểm hoặc có
nguy cơ gây nguy hiểm phải có biện pháp ứng phó trong trường hợp khẩn cấp và
được viết bằng văn bản mô tả các bước thực hiện. Tất cả mọi người có liên quan đến
công việc phải nhận được bản hướng dẫn và được đào tạo để làm việc.
Nghiêm cấm việc hút pipet bằng miệng.
Cửa sổ hoặc cửa ra vào của phòng thí nghiệm phải được đóng kín trong khi tiến
hành thí nghiệm để hạn chế sự lây lan của khí trong tòa nhà. Ngoài ra nếu cửa sổ và
cửa ra vào mở sẽ giảm hiệu quả của tủ hút.
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PHẦN V
BẢO DƯỠNG TỦ HÚT
Trước khi kiểm tra hoặc bảo dưỡng tủ hút, cần đánh giá mức độ nguy hiểm do các
bề mặt làm việc bị ô nhiễm và sử dụng các dụng cụ hoặc quần áo bảo vệ nếu cần
thiết. Giám sát viên có trách nhiệm di dời mọi chất bên trong tủ hút.
Công việc bảo dưỡng được thực hiện định kỳ:
Hàng tuần:
- Kiểm tra nguồn điện
- Kiểm tra quạt hút với hình thái tốc độ dòng khí bằng cách sử dụng súng hoặc ống
tạo khói.
- Vệ sinh bên trong tủ với nước xà phòng.
- Lau kính bằng nước rửa kính.
Hàng tháng:
- Kiểm tra các chức năng điều khiển của tủ hút.
- Vệ sinh bên ngoài tủ bằng khăn ẩm.
- Kiểm tra và loại bỏ mọi thứ bám trên vách ngăn.
- Xác định tốc độ khí bề mặt khi cửa mỏ hoàn toàn và đảm bảo rằng tủ hút đang
hoạt động ở tốc độ cụ thể.
Hàng quý:
- Kiểm tra quạt, motor.
- Kiểm tra đèn huỳnh quang.
- Đo tốc độ khí củ tủ hút và so sánh với thông số ký thuật. Hiệu chỉnh nếu cần thiết.
- Kiểm tra chức năng cảnh báo dòng khí.
- Sửa chữa các lỗi và tra dầu cho quạt nếu cần thiết.
- Bảo trì dự phòng như kiểm tra khói, hình thái dòng khí rất hữu ích cho việc đảm
bảo an toàn cho tủ hút.
Hàng năm:
- Thay đèn huỳnh quang.
- Kiểm định lại tủ hút.
- Kiểm tra cửa trượt và chắc chắn rằng không có sự cố nào đối với cửa.

