
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:  74 /CĐYT-TCKT                           Bình Thuận, ngày  06  tháng  4  năm 2021 

V/v thẩm định giá tài sản phục 

vụ công tác giảng dạy để lập kế 

hoạch đấu thầu mua sắm. 
 

                                                Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

                                                                và thẩm định giá Đông Dương. 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII 

thông qua ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP  ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh  Tỉnh Bình Thuận năm 2021; 

Căn cứ Công văn số số 1142/UBND-TH ngày 06/04/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cho chủ trương mua sắm trang thiết bị phục 

vụ công tác giảng dạy năm 2021 của trường Cao đẳng Y tế. 

Để có cơ sở lập kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản, Trường Cao đẳng Y 

tế Bình Thuận kính đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và thẩm định giá 

Đông Dương thẩm định giá tài sản phục vụ công tác giảng dạy năm 2021. 

(Có danh mục chi tiết tài sản kèm theo) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và thẩm định giá Đông Dương 

sớm thẩm định và lập hợp đồng, cung cấp  chứng thư thẩm định giá (giá thẩm 

định phải bao gồm chi phí thiết bị, chi phí vận chuyển lắp đặt, hướng dẫn sử 

dụng và bảo hành ). Chúng tôi sẽ thanh toán chi phí thẩm định giá cho Quý 

Công ty theo quy định hiện hành. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT, TCKT (Lan).  

HIỆU TRƯỞNG          

 

 

 

Phạm Văn Chương 

 
 

 



  UBND TỈNH BÌNH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ  

(Ban hành kèm theo Công văn số  74 /CĐYT-TCKT ngày 06/ 4 /2021 

 của trường Cao đẳng Y tế) 
 

TT Tên hàng hóa  SL 

 Khoa Y  

1 Máy soi cổ tử cung  

Hãng sản xuất : Olympus Medical Systems Corp – Nhật 

Xuất xứ: Nhật, Trung Quốc 

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng nhận ISO 13485, CE 

Cấu hình cung cấp : 

 Bộ xử lý hình ảnh trung tâm: 01 Cái 

 Nguồn sáng Halogen 150W: 01 Cái 

 Kính soi cổ tử cung: 01 Cái 

 Bộ nối Video chuyên dùng: 01 Cái 

 Màn hình y tế chuyên dụng : 01 Cái 

 Hệ thống máy vi tính + phần mềm in trả kết quả bệnh nhân + máy in 

phun màu: 01 Bộ 

Tính năng kỹ thuật : 

1. Bộ xử lý hình ảnh trung tâm  

Model : OTV-SC2 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật  

Xuất xứ: Nhật 

 Ngõ ra tín hiệu analog: VBS; YC 

 Ngõ ra tín hiệu kỹ thuật số: DVI 

 Tự động cân bằng với ánh sáng trắng nhờ nút bấm. 

 Chuyển đổi vùng sáng: có thể lựa chọn (FULL hoặc CTR) 

 Điều chỉnh độ sáng: có thể điều chỉnh 2 chế độ (HI hoặc LO) 

 Tiêu chuẩn và mức độ an toàn chống sốc điện: Class I 

*Đầu Camera  

 Nhận hình ảnh bằng CCD    

 Độ nhạy: 4[Lux], F 1.4 

2. Nguồn sáng Halogen  150 W 

Model : CLH-SC 
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Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật  

Xuất xứ: Nhật 

 Nguồn sáng Halogen  150W. 

 Tuổi thọ của bóng đèn:   50 giờ sử dụng liên tục. 

 Điều chỉnh độ sáng: Thông qua nút vặn phía trước. 

 Giải nhiệt cho bóng đèn: Giải nhiệt bằng khí cưỡng bức. 

 Điện thế: 120V AC, 220~240V AC 

3. Kính soi cổ tử cung 

Model : OCS-500 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật  

Xuất xứ: Nhật  

 Độ phóng đại của thị kính: 10X 

 Khoảng điều chỉnh sự điều tiết của mắt: +/-5m-1 

 Điều chỉnh độ phóng đại thông qua nút vặn 

 Tỷ lệ phóng đại: 1: 6 

 Điều chỉnh tiêu cự: thông qua nút vặn.  

 Khoảng điều chỉnh tiêu cự: 220 đến 350mm 

 Độ phóng đại của kính:  

 3,7 X – 23,4 X (WD 220 mm) 

 3,0 X – 18,8 X (WD 300 mm) 

 2,7 X – 16,9 X (WD 350 mm) 

 Thị trường:  

 58,5 – 9,3 mm (WD 220 mm) 

 73,1 – 11,6 mm (WD 300 mm) 

 82,4 – 13,1 mm (WD 350 mm) 

 Góc xoay của thị kính: 40 độ 

 Khoảng dịch chuyển của tay đòn ngang:  300mm 

 Góc xoay của tay đòn:  270 độ 

 Có thể kết nối được với máy chụp hình kỹ thuật số và màn hình y tế 

chuyên dụng 

Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 

 Tay đòn kiểu cơ cấu gập 

 Tay đòn ngang 

 Dây dẫn sáng 

 Trụ đứng của kính soi 

 Chân đế 

 Eyepice shape TV mount 

 TV Camera Adapter 

4.  Bộ nối Video chuyên dùng 

Model : AR-T10E 



Hãng sản xuất: Olympus Medical System Corp – Nhật  

Xuất xứ: Nhật 

 Độ phóng đại 1.0X 

5. Màn hình LCD 21"chuyên dụng  

Model: LMD- 2110MD 

Hãng sản xuất: Sony Coporation-Nhật 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 Kích thước màn hình  21.5".  

 Độ phân giải  1920x1080 pixels 

 Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số lên đến 10Bit. 

 Màn hình menu với 7 loại ngôn ngữ lựa chọn. 

 Màu sắc: xấp xỉ 16.700.000 màu. 

 Góc quan sát: 170
o
/160

o
. (độ tương phản ngang/ dọc >10: 1) 

 Có ngõ vào: Composite, Y/C, RGB, HDMI, Audio,… 

 Ngõ  ra: Composite, Y/C, RGB… 

6. Hệ thống máy vi tính + phần mềm in trả kết quả + Máy in phun màu 

Mua tại thị trường Việt Nam 

Hệ thống máy vi tính: 

 CPU pentum dual core ≥ 3.0 GHz hoặc cao hơn 

 Bộ nhớ 4Gb hoặc cao hơn 

 Ổ cứng ≥  500Gb 

 Màn hình LCD ≥ 17 In 

 Đầu đọc DVD 

Máy in phun màu 

 Cở giấy: A4 

 Tốc độ in: ≥ 15 tờ/Phút 

Phần mềm in trả kết quả nội soi 

2 Máy xung điện (máy hiệu ứng nhiệt VL) 

Model: VL03 

Hãng sản xuất: Công ty Vĩ Long – Việt Nam  

Xuất xứ: Việt Nam  

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng nhận ISO 13485 

Cấu hình cung cấp: 

 Máy chính: 01 cái  

 Đai nhiệt: 02 bộ  

 Dép xung: 01 đôi 

 Valy cao cấp: 01 cái  

 Bột thảo dược An Phúc Bình: 02 gói 

 

05 cái  



Thông số kỹ thuật: 

 Kích thước: (240 x 160 x 84,2)mm 

 Trọng lượng 1 bộ máy : 3,7kg 

 Màu sắc: Màu vàng nhạt 

 Điện áp danh định: 220V 

3 Máy châm cứu và đèn hồng ngoại (loại 1,7m đứng) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Cấu hình cung cấp: 

 Máy điện châm: 01 cái  

 Đèn hồng ngoại: 01 cái  

Thông số kỹ thuật: 

1. Máy điện châm 

Model: 1592ET-TK21 

Hãng sản xuất: Medicin – Việt Nam  

Xuất xứ: Việt Nam 

 Nguồn điện: 6V (4 pin x 1.5V) 

 Dạng xung: dạng dao động nghẹt sử dụng cả phần âm và dương  

 Tần số: 0.5 Hz – 50Hz 

 Biên độ xung ra: 90 – 120V 

2. Đèn hồng ngoại 

Hãng sản xuất: Công ty TNE 

Xuất xứ: Việt Nam 

 Bóng đèn OSRAM (bóng hồng ngoại) 

 Chân đèn cao 1,7m 

02 bộ  

4 Máy đóng gói dụng cụ y tế (trước và sau hấp) 

Model: Seal 2 

Hãng sản xuất: W&H 

Xuất xứ: Ý  

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng nhận ISO 13485 

Cấu hình cung cấp: 

 Máy đóng gói: 01 cái 

Đặc tính kỹ thuật: 

 Đường ép 12mm chỉ trong 2 giây 

 Đèn báo hiệu và tín hiệu âm thanh 

 Có giá đỡ dụng cụ ép bao trong suốt được gắn trong máy. 
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 Có thể gắn nhiều loại kích cỡ cuộn bao ép. 

 Thanh cuộn túi ép có thể tháo rời và gắn lên tường. 

 Có thể tăng kích thước chiều rộng của hai thanh cuộn túi ép theo như 

mong muốn 

 Điều chỉnh nhiệt độ đóng gói bằng điện tử. 

5 Máy monitor theo dõi sức khỏe thai 

MODEL: BT- 300 

Hãng sản xuất: Bistos  

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng nhận ISO 13485 

Cấu hình cung cấp:  

 Máy chính: 01 cái  

 Bộ phụ kiện theo máy: 01 bộ, gồm: 

 Đầu dò Doppler : 02 cái 

 Đầu dò UC (Cơn gò tử cung): 01 cái 

 Pin gắn sẵn trong máy : 01 cái 

 Mark Jack đánh dấu sự kiện: 01 cái 

 Giấy in: 02 xấp 

 Dây Nguồn + Adaptor : 01 cái 

 Gel siêu âm: 01 lọ 

 Đai đầu dò: 03 cái 

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ  

Thông số kỹ thuật:  

 Dải FHF (nhịp/phút): 30 ~ 240 

 DOP2 offset (20 nhịp/phút)  

 Tự động phát hiện FM 

 In biểu đồ FM 

 Chỉ báo chất lượng tín hiệu DOP 

 Đầu dò UC, Dải đo UC: 0 – 99 

 Kiểu màn hình hiển thị: LED 

 Âm báo: Nhịp tim nhanh, nhịp tim chậm 

 Thông tin âm báo: Ngắt kết nối đầu dò, cửa máy in mở, không có giấy in, 

pin yếu 

 Tốc độ in: 1, 2, 3cm/phút 

 In tự động: 10, 20, 30, 40, 50, 60 phút 

 Kết nối mở rộng PC: RS-232C 

 Nguồn điện: AC 100-240V (50/60Hz, 1.2A) DC18V/2.5A 

 Thời gian sử dụng với pin: 3 h 
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Khoa Dược 

6 Máy dập viên xoay tròn 05 chày  

Model: ZP-5 

Hãng sản xuất: Shanghai Tianfeng  – Trung Quốc 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng nhận ISO 9001, CE 

Cấu hình cung cấp: 

 Chày cối dập viên: 10 bộ (trong đó 05 bộ lắp sẵn trong máy) 

Thông số kỹ thuật:  

 Số chày dập (bộ): 5 

 Áp lực nén cực đại (KN): 40 

 Đường kính viên lớn nhất (mm): 12 

 Chiều sâu lớn nhất (mm): 15 

 Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 6 

 Tốc độ vòng quay của mâmTurret speed (V/p): 30 

 Năng suất dập viên (viên/h): 9000 

 Khối lượng: 260 kg 

01 bộ 

7 Tủ sấy  

Model: UF110 

Hãng sản xuất: Memmert – Đức  

Xuất xứ: Đức 

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng nhận ISO 9001 

Cấu hình cung cấp: 

 Tủ chính: 01 cái  

 Khay: 02 cái  

 Dây nguồn: 01 dây  

 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bản 

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật: 

 Thể tích: 108 lít 

 Khoảng nhiệt độ hoạt động: +10
o
C trên nhiệt độ môi trường đến 300

o
C 

 Độ chính xác giá trị cài đặt: 0.1
o
C lên đến 99.9

o
C; 0.5

o
C đến 100

o
C 

 Sử dụng 1 đầu dò nhiệt độ Pt100 Class A 

 Ngôn ngữ cài đặt: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Czech, 

Hungarian 

 Bộ điều khiển: Hiển thị một màn hình. Bộ điều khiển vi xử lý đa chức 
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năng kỹ thuật số PID thích ứng với màn hình màu độ nét cao TFT 

 Thời gian: Bộ đếm ngược kỹ thuật số với cài đặt thời gian, có thể điều 

chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày 

 Chế độ chờ : Thời gian của tiến trình chỉ được tính khi đặt đến nhiệt độ 

chỉ định 

 Hiệu chuẩn : Có 3 giá trị nhiệt độ lựa chọn tự do 

 Các thông số điều chỉnh: Nhiệt độ (độ C hoặc độ F), vị trí cửa đối lưu, 

chương trình thời gian, múi giờ, mùa hè/ mùa đông 

 Đối lưu không khí bằng quạt 

 Điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều chỉnh nắp 

lấy khí 

 Lỗ thông khí : Kết nối với nắp ngăn khí 

 Chương trình lưu trữ trong trường hợp mất điện 

 Chức năng bảo vệ quá nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới 

hạn nhiệt độ dạng cơ, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 tự 

ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 20
o
C trên nhiệt độ cài đặt 

 Tự chuẩn đoán để phân tích lỗi 

 Cửa cách nhiệt hoàn toàn bằng thép không gỉ với khóa 2 điểm (khóa cửa 

khóa nén) 

 Bên trong làm bằng thép không gỉ, dễ lau chùi, gia cố bằng hệ thống 

khung được tích hợp gia nhiệt và bảo vệ 4 phía 

 Bên ngoài kết cấu bằng thép không gỉ, phía sau mạ kẽm  

 Cổng kết nối qua mạng Ethernet 

 Nguồn điện: 230V ± 10%, 50/60Hz 

 Kích thước trong (RộngxCaoxSâu): 560 x 480 x 400 mm 

 Kích thước ngoài (RộngxCaoxSâu): 745 x 864 x 584 mm 

8 Cân hồng ngoại (Thiết bị phân tích ẩm) 

Model MX-50 

Hãng sản xuất: A&D – Nhật. 

Xuất xứ: Nhật.  

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng nhận ISO 9001 

Cấu hình cung cấp: 

 Thiết bị phân tích độ ẩm: 01 cái  

 Đĩa chứa mẫu: 20 cái  

 Giá đỡ đĩa chứa mẫu: 02 cái  

 Muỗng lấy mẫu: 01 cái,  

 Sodium Tatrate Dihydrate: 01 lọ  

 Tấm sợi thuỷ tinh: 100 tấm 

 Cầu chì dự phòng: 02 cái  

01 bộ  



 Cáp nguồn: 01 dây 

 Hướng dẫn sử dung: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật:   

 Trong lượng cân tối đa: 51 g.  

 Độ phân giải cân: 0.001 g 

 Độ phân giải hàm lượng nước chứa trong mẫu: 0.01%.  

 Độ chính xác:  

 Đối với mẫu > 1g, độ chính xác: 0.1%  

 Đối với mẫu > 5g, độ chính xác: 0.02%  

 Phương pháp đo: cân mẫu trước và trong suốt quá trình gia nhiệt bằng 

đèn Halogen, nhiệt độ phân tích mẫu có thể cài đặt từ 50
o
C đến 200

o
C. 

 Bước tăng giảm nhiệt độ: 1
o
C  

 Các chương trình đo: Tiêu chuẩn/ Tự động/ Đo nhanh/ Đo định thời và 

Đo theo người sử dụng cài đặt  

 Các chế độ gia nhiệt: Chế độ tiêu chuẩn/ Chế độ gia nhiệt nhanh/ Chế độ 

theo bước/ Chế độ theo độ dốc   

 Kết quả đo: kết quả đo xuất ra dưới dạng: Tỷ lệ độ ẩm/ trong lượng, tỷ lệ 

phần rắn/ trọng lượng mẫu, trọng lượng phần rắn của mẫu …  

 Bộ nhớ: bộ nhớ của máy nhớ được 20 chương trình phân tích do người 

sử dụng cài đặt và 100 kết quả phân tích.  

 Máy có sẵn ngõ giao tiếp RS-232, có thể kết nối với máy tính, máy in 

xuất ra các dữ liệu như số ID, Serial number, kết quả hiệu chuẩn máy, kết 

quả phân tích.  

 Máy có chế độ tự động kiểm tra (Self check function) 

 Thiết bị hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ 5 – 40
o
C, độ ẩm <85%, 

môi trường không ngưng tụ nước  

 Đĩa chứa mẫu bằng nhôm cứng có thể tái sử dụng nhiều lần, đường kính 

đĩa cân Ø 85 mm.  

 Nguồn sử dụng: 200 – 240VAC, 50 – 60Hz 

 Công suất máy khoảng 400W 

 Kích thước (W x D x H) mm: 215 x 320 x 173 mm 

 Trọng lượng máy khoảng: 6.0 Kg  

9 Bể siêu âm (bể rửa siêu âm gia nhiệt) 

Model: S100H 

Hãng sản xuất: Elma- Đức 

Xuất xứ: Đức 

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng nhận ISO 13485 

Cấu hình cung cấp:  

 Máy chính: 01 cái  

01 bộ 



 Nắp nhựa: 01 cái  

 Giá inox: 01 cái  

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ  

Đặc tính kỹ thuật:  

 Màn hiển thị LED cho biết nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ hiện tại, thời gian 

cài đặt và thời gian còn lại chu trình rửa. 

 Hệ thống chuyển đổi đa lớp 37kHz hiệu suất cao. 

 Chu trình siêu âm có điều khiển nhiệt độ 

 Chức năng chống cạn khi gia nhiệt 

 Chức năng quét sự phân bố trường âm bởi sự biến điệu tần số trong chất 

tẩy rửa. 

 Chức năng khử hơi độc cho chất tẩy rửa và cho phòng thí nghiệm. 

 Chức năng tự động khử hơi độc cho chu trình khử hơi độc tự động … 

của các chất tẩy rửa sạch. 

 Bồn rửa được làm từ thép không rỉ chống bào mòn. 

 Bảng điều khiển đơn giản và thân thiện, chống thấm nước. 

 Nút điêu khiển cho phép cài đặt chu trình rửa ngắn và liên tục từ 1 tới 30 

phút. 

 Nút điều khiển nhiệt cho phép điều khiển dải nhiệt từ 30 tới 80
o
C (mỗi 

bước  5
o
C). 

 Nút điều khiển để thoát nước bên cạnh bể , giúp thoát nước khỏi bể dễ 

dàng. 

Thông số kỹ thuật: 

 Tần số siêu âm: 37 kHz 

 Dạng sóng siêu âm: Dạng sin tiêu chuẩn 

 Dung tích tối đa của bể: 9.5 lít 

 Công suất siêu âm: 150 W 

 Công suất gia nhiệt: 400W 

 Vật liệu chế tạo bể: Inox 

 Kích thước giỏ (WxDxH):  255 x 200 x 70 mm 

 Kích thước trong bể (WxDxH): 300 x 240 x 150 mm 

 Kích thước ngoài bể (WxDxH): 365 x 278 x 264 mm 

 Trọng lượng: 5.9 kg 

 Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20 

 Nguồn điện: 220V/50Hz 

10 Cân sấy ẩm (Thiết bị phân tích ẩm) 

Model : MB90 

Hãng sản xuất : Ohaus.  

Xuất xứ : Trung Quốc  

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

01 bộ 



Đạt chứng nhận ISO 9001 

Cấu hình cung cấp : 

 Thiết bị phân tích ẩm: 01 cái  

 Hộp đĩa cân : 01 hộp  

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật :  

 Phương pháp đo: cân sấy ẩm 

 Khả năng cân max: 90 g 

 Độ đọc : 0.01% hoặc 0.001 g 

 Độ lặp lại : 0.18% (3g mẫu) ; 0.02% (10g mẫu) 

 Giao diện: RS232, USB Host, USB Device 

 Gia nhiệt bằng đèn Halogen 

 Điều chỉnh nhiệt độ: 40
o
C - 200

o
C  

 Màn hình hiển thị màu bằng cảm ứng (TFT) 

 Kết quả hiển thị: % ẩm, % chất rắn, thời gian, nhiệt độ, trọng lượng, tên 

công thức, đường cong sấy và thống kê 

 Bộ nhớ lưu trữ 100 chương trình sấy khô, 1000 kết quả đo 

 Kích thước đĩa cân : 90 mm  

 Kích thước: rộng 211 x cao 180 x sâu 350 mm 

 Nguồn điện: AC adapter 230V/ 50Hz 

11 Đèn UV (bước sóng 254-365mm) (Buồng soi UV) 

Model: CN-15 

Hãng  sản xuất: Vilber Lourmat – Pháp 

Xuất xứ: Pháp  

Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng nhận ISO 9001 

Cấu hình cung cấp: 

 Buồng soi UV : 01 cái  

 Đèn UV 254 nm : 02 cái  

 Đèn UV 365 nm : 02 cái  

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ  

Đặc tính kỹ thuật: 

 Sức chứa lớn: lý tưởng dùng cho mẫu lớn hoặc mẫu nhỏ 

 Tấm hấp thu tia UV bảo vệ người sử dụng khỏi tia cực tím 

 Sự kết hợp của tia UV với nguồn UVA, UNB và UVC có thể kết hợp 

một cách thuận tiện 

 Buồng tối UV cung cấp công suất hiệu quả lớn và khả năng phát hiện 

nhanh.  

Thông số kỹ thuật: 

01 cái  



 Bóng đèn: 2 x 15/2 x 15 W 

 Bước sóng: 365 / 254 nm 

 Công suất: 2 đèn x 15W 

 Nguồn điện: 230 V 
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