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 Công ty thành lập năm 2016, đặt trụ sở chính tại Thành phố Thủ Đức. Công ty 
Cổ phần Kỹ Thuật Lý Sơn Sa Kỳ chuyên tư vấn, thiết kế thi công nội thất phòng thí 
nghiệm, phòng xét nghiệm trong các lĩnh vực thực phẩm, dầu khí, bệnh viện, nông 
nghiệp….

 Đội ngũ của công ty luôn lấy phương châm:” Chất lượng tạo niềm tin” làm kim 
chỉ nam khi làm việc và gặp gỡ đối tác. Chúng tôi đã và đang mang lại cho khách hàng 
những sản phẩm tối ưu nhất. Từ đó mang đến những lợi ích tối đa cho khách hàng.

Đội ngũ kinh nghiệm
chuyên sâu trong ngành.

Đội ngũ sản xuất
năng động, nhiệt tình.

Đội ngũ thiết kế bản vẽ 3D
chuyên nghiệp, nhanh chóng và đẹp mắt.

Được nhiều khách hàng lớn
tin tưởng lựa chọn làm đối tác.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Bộ phận văn phòng Bộ phận thi công
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 Bàn thí nghiệm là thiết bị không thể thiếu trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào, là 
sản phẩm được dùng để thực hành các thao tác thí nghiệm từ cơ bản đến nâng cao. 
Bàn thí nghiệm còn sử dụng để chứa một số thiết bị dụng cụ hóa chất cơ bản trong một 
phòng thí nghiệm và được sử dụng phổ biến ở phòng thí nghiệm QA, QC, R&D của các 
nhà máy thực phẩm, nhà máy hóa chất, nhà máy dược phẩm, trường học, viện nghiên 
cứu.

 Hiện nay các loại bàn thí nghiệm được thiết kế với nhiều ưu điểm và tiện lợi như: 
có khả năng chống chịu được với hóa chất, acid, các dung môi hữu cơ. Ngoài ra bàn thí 
nghiệm còn có khả năng chịu được độ nén, lực và độ chịu lửa, chịu nước,... Tiện lợi, dễ 
dàng lau chùi và vệ sinh.

BÀN THÍ NGHIỆM
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MẶT BÀN
MẶT BÀN EPOXY

VẬT LIỆU SẢN XUẤT BÀN THÍ NGHIỆM

Mặt bàn epoxy
 ..........................................

MẶT BÀN PHENOLIC
Vật liệu Phenolic resin Laminate PH-LAB® với lớp Laminate có bản chất đồng nhất, hoàn toàn 
phẳng, không có khe, lỗ nhỏ tránh bị thấm bất kì một loại dung dịch nào, không cháy, không thấm 
axít, bazơ, không hút ẩm hoặc bị tác dụng bởi hoá chất, chất ăn mòn. Chống bám vi sinh trên bề mặt, 
không cho vi sinh phát triển.

Ổ ĐIỆN MPE
Ổ cắm ba chấu chuyên dụng MPE dễ dàng kết nối tới các thiết bị máy móc 
thí nghiệm. Ổ điện được sản xuất từ nhựa PC chống cháy, chống va đập cao.

MẶT BÀN ĐÁ GRANITE
Đá granite được cấu tạo chủ yếu từ thạch anh và fenspat cùng một lượng mica, amphibole nhỏ và các 
khoáng chất. Mặt bàn đá granite phù hợp cho ...

SẮT HỘP

KIỂU DÁNG KHUNG BÀN

Khung sắt mạ kẽm 2 mặt, sơn tĩnh điện giúp chống ăn mòn từ bên trong, 
kiểu dáng khung A-Frame chịu được tải trọng 100kg/chân, có thể đặt 
máy, thiết bị nặng.
Kết cấu bởi các đầu ghép công nghiệp có thể tháo lắp, di chuyển dễ 
dàng tiện lợi.
Chân đế có thể điều chỉnh thăng bằng

Ổ ĐIỆN

KHUNG BÀN

VÁN MRMFC
Ngăn kéo và hộc tủ bằng ván MRMFC V313 chống ẩm màu xám, nhập ngoại, viền 
PVC cùng màu.

HỘC TỦ

TAY NẮM ÂM
Tay nắm chuyên dụng vừa dễ thao tác đóng mở, vừa tránh bị vướng móc áo 
blouse trong quá trình di chuyển.

TAY NẮM

THANH TRƯỢT
Thanh ray trượt vuông là một thiết bị có khả năng dẫn hướng tuyến tính cơ 
học giúp cho cơ cấu của máy được chuyển động tới hoặc lui một cách tự 
động, chính xác và trơn tru.

THANH TRƯỢT

BÀN THÍ NGHIỆM

1 2
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1 Tấm hông 2 Tấm hậu 3 Tay nắm nhựa âm 4 Mặt hộc ngăn kéo
5 Thanh trượt 6 Ngăn kệ 7 Tấm đáy 8 Bản lề

9 Cánh tủ 10 Chân hộc tủ
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 Là loại bàn thí nghiệm được thiết kế theo dạng nhiều module ghép lại với nhau 
(có thể thay đổi theo thực tế nhu cầu của khách hàng), với tiêu chuẩn ISO 17025, 
BS-3202-1991, BS-13150… của phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm và các tiêu 
chuẩn thiết kế khác.

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM MỘT SỐ LOẠI BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM

1.
2.
3.
4.

Ổ điện
Kệ 2 tầng, cửa lùa
Khay tro dụng cụ
Vòi 3 nhánh

5.
6

Bồn chịu hóa chất
Hộc tủ

BÀN CÓ BỒN RỬA, GIÁ TREO DỤNG CỤ,
KỆ DỤNG CỤ 2 TẦNG

BÀN KHÔNG CÓ BỒN RỬA
CÓ KỆ DỤNG CỤ 2 TẦNG

BÀN KHÔNG CÓ BỒN RỬA,
KỆ DỤNG CỤ 2 TẦNG TAM GIÁC

BÀN CÓ HỘC TỦ KÍN
KHÔNG CÓ GIÁ, KỆ

BÀN THÍ NGHIỆM

1

2

3

4

5

6
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1

2

3
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1.
2.
3.

5.
6.

Mặt bàn phenolic
Hộc tủ
Kệ dụng cụ 2 tầng

Ổ điện
Khung thép

BÀN ÁP TƯỜNG CHỮ LBÀN ÁP TƯỜNG CHỮ U

 Bàn thí nghiệm áp tường có tên gọi khác là bàn thí nghiệm sát tường được thiết 
kế dựa theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm ISO9001, ISO 17025, BS-3202-1991, BS 
13150.

 Hệ thống bàn áp tường được hợp thành từ nhiều modul bàn thí nghiệm. Kích 
thước sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với mục đích 
sử dụng cùng diện tích phòng thí nghiệm. Thiết kế luôn đề cao tính thẩm mỹ và sự 
tiện lợi khi sử dụng.

BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG MỘT SỐ LOẠI BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG

BÀN GÓC TƯỜNG BÀN GÓC TƯỜNG CÓ BỒN RỬA

BÀN ÁP TƯỜNG KHUNG THÉP BÀN ÁP TƯỜNG KHUNG THÉP CÓ HỘC TỦ

BÀN ÁP TƯỜNG CHỮ U BÀN ÁP TƯỜNG CHỮ L

BÀN THÍ NGHIỆM
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BÀN CẢM QUAN LỤC GIÁC

 Bàn thí nghiệm cảm quan là nơi con người không chỉ là những kĩ thuật viên mà 
còn là “thiết bị phân tích” cung cấp số liệu dựa trên các giác quan như: vị giác, khứu 
giác, thị giác, xúc giác để  phân tích thực phẩm, sản phẩm nhuộm màu, vải , bao bì, 
hóa phân tích,...

BÀN CẢM QUAN

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Hệ thống đèn chuyên dụng
Vòi rửa đơn nhánh
Chậu rửa oval
Ghế inox

Cửa lùa chuyển mẫu
Vách ngăn
Khung thép

MỘT SỐ LOẠI BÀN CẢM QUAN

Là bàn thí nghiệm bố trí được 6 chỗ ngồi để quan sát, 
kiểm tra mẫu thí nghiệm. Loại bàn này phù hợp cho 
trường học cũng như văn phòng.

BÀN CẢM QUAN CÓ VÁCH NGĂN
Các vách ngăn giúp mỗi người thực hiện thí nghiệm có 
không gian riêng để thực nghiệm.

BÀN CẢM QUAN CÓ VÒI RỬA
Các vách ngăn giúp mỗi người thực hiện thí nghiệm có 
không gian riêng để thực nghiệm. Với vòi rửa được tích 
hợp sẵn theo bàn, thuận tiện cho việc vệ sinh dụng cụ 
ngay tại bàn thí nghiệm cảm quan.

BÀN THÍ NGHIỆM
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Bàn thí nghiệm giáo viên Bàn thí nghiệm giáo viên

Bàn thí nghiệm hóa sinh Bàn thí nghiệm vật lý

Bàn thí nghiệm học sinh Bàn thí nghiệm học sinh

 Bàn cân chống rung phòng thí nghiệm, bàn đặt cân chống rung, bàn để cân phân 
tích, bàn cân phòng thí nghiệm được thiết kế đặt biệt để đặt cân trong phòng thí nghiệm 
đảm bảo chống rung, giảm rung do tiếng ồn, để đảm bảo cân hoạt động tốt hơn và 
chính xác hơn.

BÀN CÂN CHỐNG RUNG

1.
2.

3.
4.

Mặt bàn
Vị trí đặt cân

Kệ đựng dụng cụ
Chân đế chỉnh chiều cao

1 2

4

3

BÀN THÍ NGHIỆM CHO TRƯỜNG HỌC

BÀN THÍ NGHIỆM
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BÀN THÍ NGHIỆM
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1.
2.

3.
4.

Vòi nước
Mặt bàn Phenolic

Bồn chịu hóa chất
Hộc tủ

Có thể dễ dàng kết hợp với
một số phụ kiện thông dụng

Rửa mắt
khẩn cấp

Khay đựng
dụng cụ

 Bàn được thiết kế dạng modun với kích thước chuẩn 1200x750x800mm DxRxC 
(hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng), phù hợp với những tiêu chuẩn thiết kế 
phòng thí nghiệm, xét nghiệm.

BÀN BỒN RỬA THÍ NGHIỆM
 Bàn dùng đặt máy móc, thiết bị thí nghiệm là loại bàn chịu tải trọng nặng thường 
được thiết kế với khả năng chịu được tải trọng lớn của các máy móc, thiết bị lớn trong 
phòng thí nghiệm.

BÀN ĐẶT THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

Mặt bàn đá Granit đen
dày 20mm

Chân đế
có thể tăng chỉnh độ cao

Khung inox
kết cấu chịu tải trọng 1000kg

1

2
3

4



1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Bóng đèn chuyên dụng
Ổ điện
Mặt bàn Phenolic
Kệ 2 tầng

Khung thép sơn tĩnh điện
Hộc tủ
Ghế inox

BÀN THÍ NGHIỆM
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 Bàn thí nghiệm inox gồm những dòng sản phẩm khác nhau nhưng tất cả đều có 
đặc điểm chung là giá thành tương đối rẻ, phù hợp với túi tiền của người sử dụng. Ngoài 
ra, các sản phẩm đảm bảo về chất lượng, độ bền cũng như tính thẩm mỹ.

BÀN INOX
 Bàn thao tác điện tử là một trong những sản phẩm phổ biến trong các nhà máy 
sản xuất chế tạo điện- điện tử. Với kết cấu đơn giản nhưng cần yêu cầu chống tĩnh điện 
để an toàn cho quá trình sản xuất sản phẩm điện tử.

BÀN THAO TÁC ĐIỆN TỬ

BÀN BỒN RỬA
BẰNG INOX

HỘC TỦ INOX

BÀN THAO TÁC INOX

1

4

5

67

2

3



1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Khung thép sơn tĩnh điện
Hệ thống điện
Đèn chuyên dụng
Khay treo dụng cụ

Khay đựng dụng cụ
Mặt bàn phenolic
Hộc tủ
Kệ chứa CPU

1.
2.

3.
4.

Hồng tủ
Hệ thống điện

Ngăn kéo
Hộc tủ

BÀN THÍ NGHIỆM
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 Bàn labo nha khoa được sử dụng trong các phòng khám nha khoa thẩm mỹ. Bàn 
làm việc chuyên dùng cho các kỹ thuật viên nha khoa dễ dàng chỉnh sửa hoặc làm răng 
tạm cho bệnh nhân.

BÀN THÍ NGHIỆM NHA KHOA
 Bàn thao tác điện tử là một trong những sản phẩm phổ biến trong các nhà máy 
sản xuất chế tạo điện- điện tử. Với kết cấu đơn giản nhưng cần yêu cầu chống tĩnh điện 
để an toàn cho quá trình sản xuất sản phẩm điện tử.

BÀN THAO TÁC KHUNG THÉP

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

4

3



 Nhằm phục vụ cho nhu cầu cất trữ hóa chất trong phòng thí nghiệm, tủ đựng hóa 
chất là một thiết bị giúp cơ sở nghiên cứu có thể an tâm hoàn toàn về hóa chất khi bảo 
quản trong tủ. Tủ đựng hóa chất có thể kiểm soát nhiệt độ giúp cho việc lưu trữ, bảo 
quản hóa chất hay dung dịch dùng trong phòng thí nghiệm được an toàn trong điều kiện 
tốt nhất. 

 Thiết bị sẽ giúp thời gian sử dụng của hóa chất được đảm bảo và giảm thiểu các 
nguy cơ gây hại từ các loại hóa chất này cho sức khỏe cũng như môi trường xung 
quanh.

TỦ, KỆ PHÒNG THÍ NGHIỆM
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TỦ HÚT KHÍ ĐỘC
 Lượng khí sinh ra sẽ được quạt hút trên đỉnh tủ hấp thụ theo rãnh dẫn đến màng 
lọc để loại bỏ độc tố nguy hiểm cho con người, sau đó lượng khí này sẽ được thải ra 
ngoài môi trường. Ngoài ra, loại tủ này còn ngăn chặn việc đổ hay tràn hóa chất độc hại 
ra hòng thí nghiệm khi có sự cố. 
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1500

 Nhằm phục vụ cho nhu cầu cất trữ hóa chất trong phòng thí nghiệm, tủ đựng hóa 
chất là một thiết bị giúp cơ sở nghiên cứu có thể an tâm hoàn toàn về hóa chất khi bảo 
quản trong tủ. Tủ đựng hóa chất có thể kiểm soát nhiệt độ giúp cho việc lưu trữ, bảo 
quản hóa chất hay dung dịch dùng trong phòng thí nghiệm được an toàn trong điều kiện 
tốt nhất. 

5
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1.
2.
3.
4.

Kính cường lực 5mm
Ổ điện
Mặt bàn phenolic
Hộc tủ MFC

5.
6.
7.
8.
9.

Ống nhựa PVC
Khun sơn tĩnh điện
Công tắc đèn, quạt hút
Thép mạ kẽm
Chân đế gắn vít nâng

TỦ HÚT
INOX 304

QUẠT HÚT

www.lysonsakylab.vn info@lysonsakylab.vn (028) 22 53 93 76  -  0934 517 576 38 Đường số 3, Phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh23 24

TỦ, KỆ PHÒNG THÍ NGHIỆM



 Tủ chuyển mẫu, tủ trung chuyển mẫu, tủ passbox, hộp chuyển mẫu passbox 
được dùng trong phòng sạch, ngăn cản sự lây nhiễm đặc biệt mà môi trường vi sinh. 
Được ứng dụng rộng rãi trong các phòng nghiên cứu vi sinh, công nghiệp y tế, dược 
phẩm khử trùng.

 Còi: còi có thể được lắp thêm vào pass box để thông báo cho nhân viên ở đầu kia 
của pass box rằng vật dụng đó đã được đặt vào pass box và đã sẵn sàng để được 
chuyển qua đầu kia của pass box.
 Đèn hiển thị: Đèn hiển thị được dùng như một dấu hiệu cho thấy cửa phía đầu kia 
đóng hay mở. Thông thường, đèn sáng là cửa mở và ngược lại.
 Bộ đàm: Bộ đàm cũng có thể được lắp vào trong air shower để liên lạc giữa 2 
nhân viên ở 2 phía của pass box

TỦ CHUYỂN MẪU PASSBOX

1.
2.

3.
4.

Bề mặt tủ: thép không gỉ
Chốt khóa

Mặt kính cường lực
Bản lề

1.
2.

3.
4.

Dây đai giữ bình khí
Bình khí

Mặt nghiêng chuyển bình
Cánh tủ

 Do áp suất chiết rót cao, các bình chứa khí là một rủi ro an toàn lớn trong các 
phòng thí nghiệm. Tủ bảo quản bình khí không chỉ ngăn chặn sự lật đổ của bình, ổn 
định điều áp lưu lượng khí mà còn bảo vệ tuyệt đối chống lại sự gia nhiệt mạnh. 

TỦ ĐỰNG BÌNH KHÍ NÉN

2

1

3 4 5

1

2 3

4
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 Được thiết kế chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, dùng để đựng dụng cụ thủy 
tinh, hóa chất cơ bản,…

TỦ TREO TƯỜNG

TỦ TREO TƯỜNG CỬA KÍNH

TỦ TREO TƯỜNG CỬA PANO

TỦ THẤP
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 Bàn cân chống rung phòng thí nghiệm, bàn đặt cân chống rung, bàn để cân phân 
tích, bàn cân phòng thí nghiệm được thiết kế đặt biệt để đặt cân trong phòng thí nghiệm 
đảm bảo chống rung, giảm rung do tiếng ồn, để đảm bảo cân hoạt động tốt hơn và 
chính xác hơn.

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CÓ MÀNG LỌC CACBON

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT
KHÔNG CÓ LỌC CACBON

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT
CHỐNG CHÁY

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT
CÓ CỬA LÙA

1200
50
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16
00

MỘT SỐ LOẠI TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT

Tủ lưu trữ hóa chất có màng lọc được thiết kế thêm các 

lỗ thông hơi rất hữu ích để đựng các loại hóa chất độc 

hại hoặc có mùi. Với màng lọc HEPA tủ có thể giúp 

loại bỏ sự tiếp xúc với các hạt sinh học.

Tủ đựng hóa chất có thể kiểm soát nhiệt độ giúp cho 

việc lưu trữ, bảo quản hóa chất hay dung dịch dùng 

trong phòng thí nghiệm được an toàn trong điều kiện 

tốt nhất.

Tủ đựng hóa chất có cửa lùa cũng có khả năng bảo 

quản hóa chất an toàn giảm thiểu rủi ro khi lưu trữ hóa 

chất. Cửa thiết kế bằng kính cường lực dạng cửa lùa 

tối ưu diện tích phòng thí nghiệm.

Tủ đựng chống cháy là loại tủ chuyên dùng đựng hóa 

chất, dung môi dễ cháy trong phòng thí nghiệm. Đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi 

trường làm việc trong quá trình lưu trữ dung môi.

TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ
THỦY TINH
Các tầng kệ có khoét sẵn lỗ với những đường kính khác 

nhau để có thể úp các ống nghiệm, dụng cụ hút mẫu, lọ 

thủy, các vật tư tiêu hao khác dễ dàng. Có máng thu 

nước đặt ở tầng đáy. Cửa dạng mở lộng kiếng cường lực 

trang nhã, dễ quan sát, di chuyển và bảo quản dụng cụ.
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TỦ LƯU MẪU INOX

TỦ LƯU MẪU INOX

 Thiết kế hiện đại sang 
trọng, phù hợp tiêu chuẩn phòng 
thí nghiệm Vật liệu thân tủ: Bằng 
inox 304 dày 1.0mm, sơn tĩnh 
điện màu xám trắng. Tủ thiết kế 
dạng cánh mở Dạng tủ có khóa 
Vật liệu ngăn tủ: Bằng inox 304 
dày 1.0mm, sơn tĩnh điện màu 
xám trắng. Quạt hút chuyên 
dụng, chống ăn mòn hóa chất.

 Là tủ lưu trữ những mẫu thí nghiệm, vật phẩm đang được nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm. Bảo vệ mẫu thí nghiệm nguyên vẹn tránh khỏi những tác động làm hư hại 
ảnh hưởng đến mẫu như quá trình oxy hóa, vi khuẩn, bụi bẩn.

TỦ LƯU MẪU

1.
2.

3.
4.

Kính cường lực
Khung sơn tĩnh điện

Mặt kệ phenolic
Tay nắm nhựa

1

4
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Chụp hút bụi cho phòng cân Buồng thử nghiệm - inox Bàn thao tác - inox

Bàn chậu rửa Xe đẩy - inox Chậu rửa - inox Quạt hút chịu hóa chất
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MỘT SỐ THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH
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Chân kệ đặt trên bàn được thiết kế vô cùng chắc chắn, cố định trên mặt bàn tạo sự vững 
chắc khi sử dụng. Các cạnh được xử lý đẹp, đánh bóng kĩ, tạo tính thẩm mỹ cao. Điểm 
nổi bật là có thể tăng chỉnh được chiều cao.

KỆ TĂNG CHỈNH CHIỀU CAO

1.
2.

3.
4.

Mặt bàn
Vị trí đặt cân

Kệ đựng dụng cụ
Chân đế chỉnh chiều cao

Kệ lưu mẫu có thiết kế nhiều tầng với khoảng cách giữa các tầng khác nhau tùy theo 
nhu cầu của khách hàng dùng để lưu trữ thiết bị, máy móc, dụng cụ thí nghiệm.

KỆ LƯU MẪU

Được chế tạo từ vật liệu thép sơn tĩnh 
điện chống hoen gỉ. 
Tầng kệ làm bằng kính cường lực bề 
mặt có độ sáng bóng nên dễ dàng vệ 
sinh.
Kiểu dáng thiết kế thông minh, hiện 
đại mang lại hiệu quả cao trong quá 
trình sử dụng.
Có thể tăng chỉnh chiều cao và có 
bóng đèn. 
Kích thước có thể linh động làm theo 
yêu cầu khách hàng.

Tầng kệ có thể
điều chỉnh độ cao
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Chân kệ: là thành phần cấu thành nên 
chiều cao của kệ, số thanh thì tùy theo 
kích thước người dùng mong muốn. 
Thanh gia cố mỗi tầng: thanh này 
cũng được làm từ sắt V lỗ, có công 
dụng để nối 2 chân kệ với nhau, làm 
tăng độ chắc chắn và tính chịu lực cho 
kệ.
Eke góc: hay bass kê góc, là bộ phận 
để kết nối chân sắt với thanh gia cố.

Ốc vít: đi liền với eke góc không thể 
thiếu ốc vít, nó có tác dụng gắn cố định 
thanh gia cố mỗi tầng với chân sắt V lỗ. 
Mâm kệ: là phần mặt kệ, là nơi chứa 
đựng hàng hóa. Mâm kệ sắt v lỗ được 
làm từ chất liệu Tole hoặc tấm ván, hay 
kính cường lực.
Đế cao su: là phần dưới cùng của kệ, 
bộ phận này có tác dụng chống trơn 
trượt cho kệ.

Kệ sắt v lỗ loại kệ có thiết kế đặc biệt được lắp ráp từ cây sắt V lỗ đa năng kệ được lắp 
ghép từ các bộ phận khác nhau như: thanh sắt chữ v, mâm sắt, ke góc đi kèm bulong 
ốc vít sử dụng rất đa năng nên rất được ưa chuộng trên thị trường từ trước đến nay. sử 
dụng phổ biến trong ngành kệ để hàng.

KỆ SẮT V LỖ
 Kệ sấy mẫu vải được sử 
dụng trong phòng thí nghiệm nhà 
máy sản xuất vải, dệt nhuộm, 
chúng có tác dụng sấy khô các 
mẫu vải, sấy khô vải test kiểm tra 
độ bền màu. Kệ sấy mẫu vải được 
sử dụng trong phòng thí nghiệm 
nhà máy sản xuất vải, dệt nhuộm, 
chúng có tác dụng sấy khô các 
mẫu vải, sấy khô vải test kiểm tra 
độ bền màu.
 Tùy theo nhu cầu của khách 
hàng mà kệ sấy mẫu vải thiết kế 
có nhiều khây, ngăn vật liệu bằng 
thép hoặc inox có gắng bánh xe 
để dễ dàng di chuyển.

KỆ SẤY MẪU VẢI

TỦ, KỆ PHÒNG THÍ NGHIỆM
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Được thiết kế chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, dùng để đựng dụng cụ thủy tinh, 
hóa chất cơ bản, tích hợp trên các loại bàn thí nghiệm giúp tối ưu không gian phòng 
thí nghiệm.

KỆ ĐỂ BÀN

KỆ ĐỂ HÓA CHẤT 2 TẦNG, CÓ Ổ ĐIỆN TRÊN BÀN ÁP TƯỜNG

KỆ ĐỂ HÓA CHẤT 2 TẦNG, CÓ Ổ ĐIỆN TRÊN BÀN ÁP TƯỜNG

TỦ, KỆ PHÒNG THÍ NGHIỆM
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PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
 Để tối ưu hóa về không gian sử dụng phòng thí nghiệm, tăng thêm công năng sử 
dụng  cũng như đảm bảo an toàn cho người thực hiện thí nghiệm, các phòng thí nghiệm 
cần được trang bị thêm các phụ kiện dành riêng cho phòng thí nghiệm.

CHÍNH HÃNG CHUẨN ISO BẢO HÀNH

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
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F2301
Vòi rửa 2 nhánh

1. Điều chỉnh nhiệt độ thông minh, vòi có thể 
xoay 360o, thời gian thực hiển thị nhiệt độ.
2. Chất lượng Seiko, đầy đủ chứng nhận về 
chất lượng, khoa học và công nghệ.
3. Màn hình độ nét cao TFT, điều khiển màn 
hình cảm ứng nhiệt độ nước và dòng chảy.
4. Thời gian tự động, tiết kiệm nước và tiết kiệm 
năng lượng
5. Thiết kế hoàn toàn khép kín để ngăn nước 
chảy qua và khả năng thích ứng mạnh mẽ.
6. Hệ thống cung cấp điện kép, không lo mất 
điện, khi được trang bị có pin và chế độ cấp 
nguồn AC, hộp đóng gói đã đã được      thiết 
lập.
7. Cấp nước nóng lạnh cùng lúc, vòi có thể cấp 
nước bình thường,
nếu không sử dụng nước sẽ tự động đóng lại 
sau vài giây.
8. Công suất khoảng 3,3W. Điện áp 100-240V.
9. Sản phẩm này điều khiển màn hình cảm 
ứng, không có chức năng cảm ứng tự động.

Cài đặt giao diện

Đồng hồ

Dòng nước

Giao diện
hiển thị Logo

Giao diện
làm việc

Cảnh báo
quá nóng

Cảnh báo
pin yếu

Pin

Nhiệt độ nước

Cài đặt nhiệt

Lịch

VÒI RỬA ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ

F3301
Vòi rửa Bench 3 nhánh

436

300

504

150

100
G1/2”

230

200

25

VÒI RỬA BENCH 3 NHÁNH
Chất liệu: Ống đồng dày.
Lớp phủ epoxy có độ sáng cao, chống ăn mòn.
Ống đệm gốm áp suất tĩnh tối đa 35 bar. 
Vòi có thể tháo rời kết hợp bình bọt, bình khí. 
Núm vặn làm từ nhựa PP, thiết kế tiện dụng dễ 
thao tác.

Khu vực hiển thị
nhiệt độ nước

Điều chỉnh giảm
nhiệt độ nước

Điều chỉnh tăng
nhiệt độ nước

Nút nguồn
On / Off

Giảm tốc độ
dòng nước

Tăng tốc độ
dòng nước

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
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G1/2

245
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393
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F3302

F2203-1

F2203
Vòi rửa 2 nhánh Vòi rửa 2 nhánh Vòi rửa 2 nhánh

Vòi rửa 2 nhánh Vòi rửa 2 nhánh Vòi rửa 2 nhánh

F2201-1

F2202-1F2201

220

60
20
0

F2202

245
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F1112 F1122

F1101
Vòi rửa 1 nhánh

Vòi rửa 1 nhánh

Vòi rửa, rửa mắt Vòi rửa, rửa mắt Vòi rửa, rửa mắt Vòi rửa, rửa mắt Vòi rửa, rửa mắt

Vòi rửa 1 nhánh
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264

90

404

60
G ½

22

60

22

115

133
200

60

22
115

123
190

R15

DH1102DH1101DH3302DH3301DH3303
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WJH0915WJH0916
Vòi nước điều khiển
bằng đầu gối

Van kiểm soát
nhiệt độ

Van kiểm soát
nhiệt độ

Vòi nước cảm biến
phòng thí nghiệm

Vòi nước cảm biến
phòng thí nghiệm

Thanh van có thể được xoay 360 °
một cách dễ dàng, hoàn chỉnh.

WJH0915A WJH0610A
Vòi xoay đơn nhánh Vòi xoay đơn nhánh Vòi xoay đơn nhánh

Vòi xoay đơn nhánh (Swing) Vòi xoay đơn nhánh (Swing) Vòi xoay đơn nhánh (Swing)
WJH0610D

WJH0610B

WJH0610E

WJH0610C

WJH0610F

WJH0812WJH0453H

145

80

290

245

VÒI RỬA ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐẦU GỐI

Vòi nước điều khiển bằng đầu gối có thể thay thế vòi cảm biến vì 
những ưu điểm của nó.
Thanh van phải cao so với mặt đất trên 15cm.
Cần van phải cao cách mặt bàn làm việc 12cm, hoặc có thể xác 
định tùy theo thói quen của người sử dụng.
Bán kính hoạt động 15cm nên không gây cản trở.
Phương pháp kết nối đầu vào nước lạnh hoặc nước nóng được 
hiển thị dưới dạng bản đồ phác thảo, không thực hiện kết nối 
chống.
Đưa bộ điều chỉnh nhiệt thanh đến thang đo 38 °, được căn chỉnh 
với logo màu trắng.
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WJH0701
Vòi nước lạnh

Vòi khí Vòi khí Vòi khí Vòi khí

Vòi nước nóng

WJH0701A

WJH0753

Đầu vào nước

Các màu lựa chọn

WJH0754
Van điều khiển nước

Van điều khiển khí
WJH0754A

R
W

D
-B

U
IL

D
IN

G
 W

O
R

LD
-C

LA
SS

 L
AB

O
R

AT
O

R
IE

S 
W

IT
H

 Y
O

U

F1101B

F1101L

F2201A

F2202A

FQ2201A

FQ2202A

FQ1101B

FQ1101L

25

120
55

155
90

G ½

120

90

80 120

55

55

90°

25

240

90 90

80

110

25

G1/2

100

25

56

G1/2

30

68

Vòi nước Vòi khí

Vòi nước Vòi khí

Vòi nước 2 nhánh Vòi khí 2 nhánh

Vòi nước 2 nhánh Vòi khí 2 nhánh

Vòi nước 4 nhánh Vòi khí 4 nhánh
FQ4401AF4401A

WJH0801A

WJH0804A

WJH0802AB

WJH0802AB1

WJH0802AA1

WJH1558

TẮM TREO TƯỜNG, RỬA MẮT
Đầu phun: thông lượng của đầu phun và đầu vòi hoa sen có thể điều 
chỉnh, lắp đặt thuận tiện, tiết kiệm không gian.
Ống: thân ống được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo sản phẩm chắc 
chắn và chất lượng cao, chịu được các loại hóa chất.
Công tắc: thao tác đơn giản, dễ dàng.

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
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TẮM VÀ RỬA MẮT KHẨN CẤP Vòi sen & Rửa mắt khẩn cấp RWD phù hợp với ANSI Z358.1 2014

Là thiết bị sơ cấp cứu, vòi hoa sen khẩn cấp và vòi rửa mắt được sử dụng rộng rãi tại khu vực làm việc và phòng thí nghiệm 
trong các lĩnh vực công nghiệp dược phẩm, hóa chất, hóa dầu, điện tử, bán dẫn, nơi nguy hiểm có xu hướng bất ngờ xảy 
ra. Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn hóa chất hoặc chất độc hoặc hỏa hoạn, thiết bị này cung cấp thiết bị để rửa sạch 
các chất gây ô nhiễm từ cơ thể, mặt và mắt của người dùng. để giảm thiểu thiệt hại và tổn hại cho công nhân bị thương.

Thiết bị rửa mắt và vòi hoa sen khẩn cấp RWD được sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI Z358.1-2014, tiêu chuẩn này đặt ra 
tiêu chuẩn về chiều dài, chiều cao, lưu lượng dòng chảy và khu vực phun, v.v. cho thiết bị khẩn cấp. Rửa mắt được thiết 
kế tiện lợi với hai đầu xịt, chiều cao và góc của đầu xịt mang lại sự thoải mái nhất cho khuôn mặt. Các lỗ phun được thiết 
kế đặc biệt giúp phun nước nhẹ nhàng và bảo vệ mắt hiệu quả

Bảng đẩy rửa mắt

Đầu thoát nước

Đầu vòi sen
Gía treo

Bảng chỉ dẫn

Ống nước

Đầu vào nước

Thanh kéo

Nắp

Đầu phun nước

Bát rửa mắt

Ống thoát

Bàn đạp

Chân đế

Dưới áp suất thủy lực tiêu chuẩn,
đầu vòi hoa sen cung cấp

lưu lượng nước 75,7L / phút

Van luôn mở của vòi hoa sen
được kích hoạt trong vòng
một giây

Chiều cao từ đầu vòi hoa sen
đến giá đỡ là 2100mm

Chiều cao từ đầu vòi hoa sen
đến giá đỡ là 2100mm

Van mở
ở mức tối đa được kích hoạt
trong vòng một giây

Dưới áp suất thủy lực tiêu chuẩn,
mẫu nước có đường kính 500mm

ở 1520mm trên giá lắp đặt

Dưới áp suất thủy lực tiêu chuẩn,
dòng chảy của đầu xịt rửa mắt

có thể đạt đến 11,5L / phút

Khoảng cách giữa hai đầu phun
là 180mm
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WJH0959
Rửa mắt khẩn cấp
bằng thép không gỉ

Vòi tắm khẩn cấp kết hợp rửa mắt
bằng thép không gỉ

Vòi tắm khẩn cấp kết hợp rửa mắt
bằng thép không gỉ

WJH0358A-1

190

G1/2’’

140

753

86

RP1

38

640
RP1’’

RP1’’

1100
200

2105

2300

RP1’’
3- 10.5

38

Ø200

WJH0858

38

640

2105
2300

1100
200

RP1’ ’

RP1’ ’

86
3- 10.5

Ø200

TẮM VÀ RỬA MẮT KHẨN CẤP
Chất liệu: thép không gỉ
Sơn tĩnh điện epoxy có độ bóng cao
Vòi tắm khẩn cấp: ống đầu vào bằng inox 304 (38mm), trụ - công 
tắc van mở, cần kéo (D6mm) & buồng tắm đứng
Rửa mắt: ống dẫn vào bằng inox 304 (38mm), ở - công tắc van 
mở & bát rửa mắt
Đầu phun mắt: nhựa PP chống hóa chất, bộ lọc bằng thép không 
gỉ tích hợp cho thanh thải tạp chất
Có sẵn thép không gỉ của bệ bước chân: kích hoạt van rửa mắt

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
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WJH0355A WJH0355B

WJH0355

WJH0711D

WJH1355-2WJH1355-1

WJH1355-4WJH1355-3

TẮM VÀ RỬA MẮT KHẨN CẤP
Chất liệu: Đồng
Sơn phủ: Bột epoxy có độ bóng cao, chịu được hóa chất, chống 
phai màu tia cực tím và nhiệt
Đầu xịt: Cao su mềm, làm mềm tia nước để bảo vệ mắt
Nắp chụp bụi: nhựa PP, tự động tháo ra khi thao tác rửa mắt
Công tắc: Tự động khóa kích hoạt để sử dụng rảnh tay dễ dàng
Van: Van một chiều, ngắt tự động.
Ống: Dài 1,5m, PVC với dây thép không gỉ bện
Áp suấ tối đa: 7 Bar
Nhiều tùy chọn hơn:
  1. Desk / treo tường có sẵn
  2. Có sẵn (các) đầu xịt đơn / đôi
  3. Rửa bình có sẵn

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
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KHAY CHỐNG TRÀN
Chất liệu: PE trắng
Kích thước: 30,5 x 43 x 10 (mm)
Tải trọng: 91kg
Dung tích nước thải: 5.6L
Khối lượn: 2,27kg

KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ
Chất liệu: PP / thép không gỉ cao cấp.
Kiểu: Lỗ khay một mặt / hai mặt để thoát nước.
Chốt có thể tháo rời, thuận tiện cho việc sử dụng.
Cài đặt: Bảng gắn / gắn trên bàn.
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WJH0360   

WJH0361

FJ5304AA FJ5304A

630

230
450

FJ5304ALG FJ5304AW

630

110 450

Khay được trang bị 80 chốt PS, bao gồm 60 chốt PS tiêu chuẩn (đường kính 15mm) và 20 chốt PS nhẹ (đường 
kính 6mm), với chức năng nút khóa và độ chịu lực cao.
Số lượng sử dụng chốt PS có thể được đặt theo kích thước thực tế của tàu và dễ dàng tháo rời.
Đáy của giá đỡ được trang bị các lỗ thoát nước liền mạch, thiết kế dốc có thể thoát chất lỏng nhanh chóng.
Ống xả có thể được kết nối với đầu ra chất lỏng của bể chứa chất lỏng xả.

Khay được làm bằng nhựa PP chất lượng cao, có khả năng chống chịu thời tiết và chống ăn 
mòn cực tốt. Chốt PP không dễ rơi ra, dễ dàng lắp đặt, cho dù nó được cố định trên tường 
hoặc trên mặt bàn, rất chắc chắn và bền.
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Chậu rửa, được đúc phun và làm bằng vật liệu tươi PP cao cấp, có mật độ, độ ổn định và độ đàn hồi 
cao, Ngoài ra nó còn có khả năng chống lão hóa.

Bẫy rổ PP cải tiến giải quyết vấn đề kẹt do tạp chất gây ra.

Phụ kiện: Lớp chống tràn nhựa PP cao cấp, bao gồm nút chặn và bẫy rổ

WJH0362AA WJH0362CC

WJH0362A WJH0362C

WJH0362B WJH0362D

Khay đựng dụng cụ
PP một mặt (màu đen)

Khay đựng dụng cụ
PP hai mặt (màu xám)

Khay đựng dụng cụ
PP hai mặt (màu đen)

Bồn rửa PP gắn tường
Kích thước bên trong: 285 * 90 * 105
Kích thước bên ngoài: 300 * 118 * 111

Bồn rửa PP gắn tường
Kích thước bên trong: 285 * 90 * 105
Kích thước bên ngoài: 300 * 118 * 111

Khay đựng dụng cụ
PP một mặt (màu xám)

Khay đựng dụng cụ
PP một mặt (màu đen)

Khay đựng dụng cụ
PP hai mặt (màu xám)

Khay đựng dụng cụ
PP hai mặt (màu đen)

WJH0362BB WJH0362DD

WJH0356H (xám nhạt) WJH0356H (đen)

PJ-003A
Ống thoát nước PP

PJ-004A
Ống thoát nước PP

WJH0357AY
Chậu rửa PP cỡ trung

CHẬU RỬA

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
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WJH0357CY

WJH0357EY3 WJH0357EY4

WJH0357E1 WJH0357EY2

Cấu trúc thiết bị ngăn mùi

Nút bịt kín

Bẫy giỏ lọc

Nắp ngăn mùi

Vòng niêm phong
phía trên

Nắp cố định
phía dưới

Vỏ bẫy giỏ lọc

Nắp cố định
phía trên

Nút chống tràn
có thể tháo rời

Sử dụng không gian
trước khi cải tiến

Sử dụng không gian
sau khi cải tiến

Sơ đồ
khử mùi nước

Bồn rửa lớn PP (thiết kế chống tràn)
Màu: Đen, trắng, xám.
Chất liệu: PP cao cấp, chịu được hầu hết các hóa 
chất và dung môi hữu cơ, chẳng hạn như Aqua 
Regia.
Kết thúc: Lớp hoàn thiện mờ trên môi, có khả năng 
chống trầy xước và phù hợp với hầu hết các lớp hoàn 
thiện trên bàn làm việc.
Tràn: Phun được đúc như một phần của thân bồn 
rửa.
Phụ kiện: Nắp thoát nước PP cao cấp, Nắp chống 
tràn, Xích liên kết.

Chậu rửa (thiết kế chống tràn)
Màu: Đen, trắng, xám.
Chất liệu: PP cao cấp, chịu được hầu hết các hóa 
chất và dung môi hữu cơ.
Kết thúc: Lớp hoàn thiện mờ trên môi, có khả năng 
chống trầy xước và phù hợp với hầu hết các loại sơn 
hoàn thiện.
Tràn: Phun, đúc như một phần của thân bồn rửa.
Phụ kiện: Nắp thoát nước PP cao cấp, Nắp chống 
tràn, Xích liên kết.

Sau khi thiết kế cấu trúc và vị trí của ống thoát nước bồn rửa PP, nó hợp lý và thiết thực hơn. Bộ thoát nước được thiết kế với 
chức năng lưu trữ nước. Nó có thể ngăn mùi hôi thối tràn ra từ cống rãnh và không cần phải lắp đặt bẫy PP nữa. Nó không 
chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn giảm không gian sử dụng. Vị trí của ống thoát nước di chuyển sang một bên của vòi nước để 
không gian có sẵn dưới bồn rửa tăng hơn gấp đôi.

Bồn rửa lớn PP (thiết kế chống tràn)
Kích thước bên trong ： 820 * 440 * 300
Kích thước bên ngoài ： 900 * 520 * 300

Bồn rửa lớn PP (thiết kế chống tràn)
Kích thước bên trong ： 490*390*290
Kích thước bên ngoài ： 550*450*310

PP Chậu rửa cỡ trung (thiết kế khử mùi)
Kích thước bên trong ： 490*390*290
Kích thước bên ngoài ： 550*455*310

PP Chậu rửa cỡ trung (thiết kế chống tràn / khử mùi)
Kích thước bên trong ： 490*390*290
Kích thước bên ngoài ： 550*455*310

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
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Chậu rửa PP
KT bên trong: 160*100*106
KT bên ngoài: 198*138*110

Chậu rửa PP
KT bên trong: 84*120
KT bên ngoài: 118*190

Chậu rửa PP cỡ trung (trắng)
KT bên trong: 490*390*290
KT bên ngoài: 550*450*310

Chậu rửa PP cỡ trung (trắng)
KT bên trong: 380*270*180
KT bên ngoài: 440*330*200

Chậu rửa PP cỡ trung (đen)
KT bên trong: 380*270*180
KT bên ngoài: 440*330*200

Chậu rửa PP 6 cạnh (đen)
KT bên trong: 410*410*320
KT bên ngoài: 470*470*320

Chậu rửa PP cỡ trung (đen)
KT bên trong: 490*390*290
KT bên ngoài: 550*450*310

Chậu rửa PP cỡ trung (xám)
KT bên trong: 490*390*290
KT bên ngoài: 550*450*310

Ống và bẫy PP
thoát nước (đen)

Ống và bẫy PP
thoát nước (trắng)

Ống PP
thoát nước

Bẫy giỏ lọc Giỏ lọc Nắp giỏ lọc

Bẫy PP
thoát nước

Bẫy PP
thoát nước

Chậu rửa PP
KT bên trong: 155*125
KT bên ngoài: 185*220

Chậu rửa PP cỡ trung
KT bên trong: 380*270*260
KT bên ngoài: 430*320*270

Chậu rửa PP (đen)
KT bên trong: 218*115*122
KT bên ngoài: 251*148*125

Chậu rửa PP (xám)
KT bên trong: 218*115*122
KT bên ngoài: 251*148*125

Chậu rửa PP
KT bên trong: 217*97*15
KT bên ngoài: 258*138*154 Chậu rửa PP cỡ lớn (thiết kế khử mùi)

Kích thước bên trong ： 740*400*310
Kích thước bên ngoài ： 800*460*325

PJ-001 PJ-002 PJ-007 PJ-008PJ-006PJ-003

PJ-004 PJ-005

WJH0356 WJH0356A WJH0356B WJH0356C

WJH0357AWJH0356E WJH0356F

WJH0357D WJH0357GWJH0357

WJH0357C

WJH0357EWJH0357B WJH0357F

Chậu rửa PP
Màu: đen, trắng, xám
Chất liệu: polypropylene cao cấp, chịu được hầu hết các loại hóa 
chất
Hoàn thiện: lớp da hoàn thiện trên môi, chống trầy xước và phù 
hợp với hầu hết các loại bề mặt làm việc
Phụ kiện: chống tràn PP cao cấp, bộ lọc & nút

1. Intelligent constant temperature water, 360 rotating faucet, real-time 
temperature display
2. Seiko quality, full sense of science and technology
3. TFT High De�nition Display, Touch Screen Control Water Temperature 
and Flow
4. Automatic timing, water saving and energy saving
5. Fully enclosed design to prevent water crossing and strong adaptability
6. Dual power supply system, no worries about blackouts, while equipped 
with battery and AC power supply mode, the packaging box has already 
been installed.
Supplementary Batteries (Batteries are not included in air transportation 
due to the prohibition of containing batteries)
7. Cold and hot water supply at the same time, the tap can normal water, 
otherwise the water will automatically close after a few seconds.
8. This kind of product is a weak current product with a power of about 
3.3W. Voltage 100-240V
9. This product touch screen control, no automatic induction function.

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
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WJH0604BWJH0604B-1

Chụp hút khói / khí
Mối nối: Nhựa PP cao cấp, có thể xoay 360 °, tháo dỡ và lắp ráp 
dễ dàng để làm sạch.
Vòng đệm mối nối: cao su được xử lý ma sát thấp.
Chất liệu: Thép không gỉ 304, ống D110mm PVC cao cấp màu 
đỏ, xám & trong suốt có sẵn.
Núm khớp có thể điều chỉnh: nhựa PP cao cấp với khóa đai ốc 
bằng đồng đúc với chốt giữa.
Bộ giảm chấn: Để điều chỉnh luồng không khí theo cách thủ 
công bằng một núm vặn.
Giá đỡ: nhựa PP cao cấp (treo trần / treo tường)

Hệ thống hút khói
âm trần (3 khớp)

Hệ thống hút khói
âm trần (3 khớp)

WJH0607-3L

WJH0607-3B

Máy hút khói
hợp kim nhôm 3 khớp nối

Máy hút khói
hợp kim nhôm 3 khớp nối

Chụp hút khói hợp kim nhôm 3 khớp nối
Khớp nối: nhựa PP cao cấp, có thể xoay 360 °, dễ tháo dỡ, 
lắp ráp và làm sạch
Vòng đệm: cao su được xử lý ma sát thấp
Bu lông trung tâm: thép không gỉ 304
Núm điều chỉnh khớp: PP cao cấp, ổ trục bằng thép không 
gỉ nhúng, cần khóa ở khớp.
Van điều chỉnh lưu lượng khí: điều chỉnh núm van bên ngoài 
bằng tay để kiểm soát sự đi vào của dòng khí
Nắp thu khí dạng vòm / cốc: vật liệu PP / PC mật độ cao
Ống: hợp kim nhôm 75mm
Thiết bị quay 360 ° độc đáo: với khung cố định làm trung 
tâm, bán kính hoạt động là 1600 mm
Khung lắp đặt: phun nhựa từ một khuôn hoàn chỉnh, bảng 
lắp được kết nối mạnh mẽ với mối nối

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
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Máy hút khói
hợp kim nhôm 3 khớp nối

WJH0607-34- 10
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WJH0604A
Hệ thống hút khói âm trần (3 khớp)Hệ thống hút khói âm trần (3 khớp) Hệ thống hút khói âm trần (3 khớp)
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160
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375
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Chụp  hút khói, mùi (âm trần / âm tường)
Mối nối: nhựa PP cao cấp, có thể xoay 360 °, tháo dỡ và lắp 
ráp dễ dàng để làm sạch
Vòng đệm mối nối: Cao su chống lão hóa mật độ cao
Hỗ trợ lò xo / bu lông trung tâm: thép không gỉ 304
Núm khớp có thể điều chỉnh: nhựa PP cao cấp với khóa đai 
ốc bằng đồng đúc với chốt ở giữa
Van điều chỉnh lưu lượng khí: điều chỉnh núm van bên ngoài 
bằng tay để kiểm soát sự đi vào của dòng khí
Máy hút mùi mái vòm / cốc: D375mm / 200mm, PP cao cấp 
màu đỏ, xám & trong suốt có sẵn
Ống mềm dẻo cứng: D75mm PVC / PP
Giá đỡ: PP cao cấp (treo trần / treo tường)

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

www.lysonsakylab.vn info@lysonsakylab.vn (028) 22 53 93 76  -  0934 517 576 38 Đường số 3, Phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh67 68



Chất liệu: thép không gỉ
Ống: Trong một phạm vi nhất định,
có thể tự do điều chỉnh.

Chụp hút khói tự động

WJH0605

WJH0601 WJH0602
Chụp hút khói 1 khớp nối Chụp hút khói 1 khớp nối

Chụp hút khói 2 khớp nối

Chụp hút khói tự động

Chụp hút khói 2 khớp nối
WJH0602A WJH0602B

Bộ giảm tốc PVC

WJH1588A
Quạt ly tâm

Quạt hướng trục
phòng thí nghiệm

WJH1588B

WJH1588
Quạt phòng thí nghiệm

A C F GE H J kg

Đơn vị: mm

Van điều tiết phòng thí nghiệm

Quạt hướng trục phòng thí nghiệm

Model B D

Dòng quạt ống RWD
Động cơ hai tốc độ, được trang bị bảo vệ quá tải 
nhiệt đồng thời, tất cả động cơ đều sử dụng điều 
khiển tốc độ điều chỉnh điện tử hoặc tự động.
Được lắp đặt động cơ và cánh quạt hỗn hợp, một sự 
lắp ráp hợp lý, trong điều kiện tiếng ồn thấp với 
lượng không khí lớn.
Cánh quạt sử dụng nhựa ABS chắc chắn, loại 250 
và 315 sử dụng thép mạ kẽm.
Thiết kế đặc biệt cho đường ống thông gió.
Kích thước từ 100 mm đến 315 mm, lưu lượng không 
khí từ 130m / h đến 2000 m / h, nhiệt độ hoạt động 
tối đa 40° C
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WJH0601G

Hood thu khí (Đặc biệt dành cho Tủ hút)
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H11

H11

H01 H12 H13

Chụp hút khí
(đặc biệt cho tủ hút)

Hộp điện

Hộp điện

Hộp điện Hộp điện Hộp điện

PHỤ KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

www.lysonsakylab.vn info@lysonsakylab.vn (028) 22 53 93 76  -  0934 517 576 38 Đường số 3, Phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh71 72



NỘI THẤT VĂN PHÒNG

NỘI THẤT VĂN PHÒNG
 Văn phòng là nơi tập trung cho việc phát triển của một công ty, tập đoàn. Chính 
vì vậy, việc thiết kế nội thất văn phòng trở nên vô cùng quan trọng. Thiết kế nội thất văn 
phòng công ty sang trọng, tinh tế, đầu tư phù hợp luôn tạo được ấn tượng ban đầu đối 
với đối tác cũng như khách hàng. BẢO HÀNHTƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG
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NỘI THẤT VĂN PHÒNG

BÀN LÀM VIỆC QUẢN LÝ

BÀN LÀM VIỆC NHÂN VIÊN

BÀN LÀM VIỆC NHÂN VIÊN

BÀN, GHẾ PHÒNG HỌP

BÀN, GHẾ PHÒNG HỌPBÀN LÀM VIỆC NHÂN VIÊN
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PROFILE

www.lysonsakylab.vn info@lysonsakylab.vn (028) 22 53 93 76  -  0934 517 576 38 Đường số 3, Phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh77 78

CHỨNG NHẬN



 Cảm ơn Quý Khách Hàng và Đối Tác đã luôn tin tưởng lựa chọn 
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Lý Sơn Sa Kỳ là đơn vị đồng hành trên con 
đường phát triển của công ty.

 LỜI CẢM ƠN

www.lysonsakylab.vn info@lysonsakylab.vn (028) 22 53 93 76  -  0934 517 576 38 Đường số 3, Phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh79 80

CẢM ƠN


