
TỦ CHỨA DUNG MÔI 
CHỐNG CHÁY  

SERIES: LV-FM 

 

Model LV-FM57 LV-FM83 LV-FM114 LV-FM170 LV-FM304 

Kích thước ngoài 595Wx460Dx1190H 595Wx460Dx1720H 1090Wx460Dx1190H 1090Wx460Dx1720H 1090Wx860Dx1720H 

Kích thước trong 512Wx377Dx1041H 512Wx377Dx1574H 1000Wx375Dx1040H 1000Wx375Dx1750H 1000Wx778Dx1750H 

 

Tủ chứa dung môi chống cháy nổ sản xuất tại Việt Nam theo hướng dẫn của chuẩn an toàn FM 
thích hợp chứa các loại dung môi dễ gây cháy nổ dùng trong phòng thí nghiệm, kho chứa hoặc 
sản xuất công nghiệp. 

Thân tủ 2 lớp bằng sắt dày 1.2mm sơn tĩnh điện, các góc được bo tròn bằng máy CNC laser 

an toàn cho người sử dụng. Cánh tủ sử dụng bản lề dạng lá, cửa khóa an toàn có 03 điểm 

chốt, cửa có chìa khóa bảo vệ và 01 móc khóa dự phòng. 

Tủ có 02 cổng thông hơi kết nối với hệ thống hút khi cần thiết, cổng thông hơi đồng thời có lưới 

ngăn lửa thâm nhập nhưng vẫn cho khí thoát ra giúp không gây nổ khi có nhiệt độ cao.  

Tủ có 04 chân chỉnh độ cân bằng. Các khay trong tủ có thể thay đổi khoảng cách. Tủ được 

cung cấp kèm theo 02 khay bằng kẽm không rỉ sét. 
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TỦ HÓA CHẤT CÓ LỌC THAN HOẠT TÍNH LV-CS 

 

Model LV-CS 900 NH LV-CS 900 N LV-CS 1200 N LV-CS 1500 N 

Kích thước ngoài (RxSxC) mm 900x550x1200 900x550x1950 1200x550x1950 1500x550x1950 

Kích thước trong (RxSxC) mm 850x500x850 850x500x1600 1150x500x1600 1450x500x1600 

 

Tủ chứa hóa chất được thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, dùng để lưu trữ các loại 

hóa chất thông thường, vật tư, máy móc trong thí nghiệm cũng như xưởng sản xuất. 

Tủ có các vách và cửa bằng thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện, vách phân phối gió giúp gió 

hút đều trong tủ. Cửa có khóa và được lọng kính cường lực giúp dễ dàng quan sát bên trong. 

Tủ có sắn ống chờ 60mm để kết nối với hệ thống hút khi cần. 

Tủ được cung cấp kèm theo 02 lọc than hoạt tính, 08 khay có thể thay đổi khoảng cách. 
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TỦ CHỨA HÓA CHẤT  THÔNG THƯỜNG 

      

Model LV-CS9S LV-CSA9S LV-CS12AS LV-CS12A 

Kích thước ngoài (RxSxC) 
mm 

900Wx550Dx1190H 900Wx550Dx1790H 1200Wx550Dx1190H 1200Wx550Dx1790H 

Kích thước trong (RxSxC) mm 850Wx500Dx1040H 850Wx500Dx1640H 1150Wx500Dx1040H 1150Wx500Dx1640H 

 

Tủ chứa hóa chất được thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, dùng để lưu trữ các loại 

hóa chất thông thường, vật tư, máy móc trong thí nghiệm cũng như xưởng sản xuất. 

Tủ có roong bao giúp kín khí và đóng cửa êm. Tủ có lỗ chờ sẵn sàng cho việc kết nối với bộ xử 

lý khí hoặc đường ống hút ngoài. 

Option: khay hứng phía dưới giúp thu gom hoá chất trong trường hợp bị đổ.  

Khay tủ bằng kẽm dày 1.2mm có thể thay đổi khoảng cách, khả năng chịu lực 100kg/khay 

 

TỦ CHỨA VẬT TƯ THÍ NGHIỆM 

 

Tủ chứa vật tư, tài liệu trong phòng thí nghiệm chất liệu bằng sắt tấm dày 1mm sơn tĩnh điện, 

khoảng cách giữa các khay có thể điều chỉnh được. Tủ loại này có 02 kích thước tiêu chuẩn 

W900xH1800xD500mm và W1200xH1800xD500mm. 
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TỦ CHỨA HÓA CHẤT  CHỊU ĂN MÒN 

   

Model LV-CPVC6S LV-CPVCA6 LV-CPVCA9S LV-CPVCA9 

Kích thước ngoài (RxSxC) 
mm 

600Wx550Dx1190H 600Wx550Dx1790H 900Wx550Dx1190H 900Wx550Dx1790H 

Kích thước trong (RxSxC) mm 550Wx500Dx1040H 550Wx500Dx1640H 850Wx500Dx1040H 850Wx500Dx1640H 

 

Tủ chứa hoá chất có tính ăn mòn cao như acid, base. Chất liệu tủ bằng nhựa PVC màu trắng 

sáng, khung chịu lực bằng hộp inox 304 cách ly với trong lòng tủ.  

Vách hai bên 2 lớp ốp che khung inox. Cửa khóa 2 vị trí giúp khóa chắc chắn tăng độ an tòan.  

Chân tủ điều chỉnh được độ cân bằng. Cửa mở tối đa 160o.  

Khay chứa bằng nhựa cố định, khả năng chịu tải trọng tối đa 40kg/khay 

 

BỘ LỌC HẤP THU HƠI HÓA CHẤT 

Thiết kế rời bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện, dễ dàng di chuyển, lắp 

đặt và thay thế lọc. Thường dùng để hấp thu hóa chất thoát ra từ 

các tủ chứa hóa chất. Lọc sử dụng lọc than hoạt tính, quạt hút gắn 

sẵn. 
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