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GENERAL DESCRIPTION
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1. MÔ TẢ TỔNG QUAN

Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng trên thị 
trường thiết bị ngày nay khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi mua thiết bị phòng thí 
nghiệm.
Chúng tôi đánh giá cao sự lựa chọn của bạn đối với thiết bị của chúng tôi .  SH 
Scient if ic  đứng đằng sau các sản phẩm và muốn cho bạn biết chúng tôi luôn bên 
bạn khi bạn cần.

Trước khi sử dụng các thiết bị , bạn đọc hướng dẫn sử dụng toàn bộ dành cho thiết bị 
để hiểu làm thế nào để cài đặt, vận hành và duy trì các đơn vị trong sự an toàn cho 
người sử dụng.
Bạn sẽ an toàn nhất khi hiểu về cách vận hành thiết bị một các cặn kẽ nhất.

Sản phẩm của SH Scientifc sẽ làm hài lòng bạn bằng sự vận hành dễ dàng và hiệu 
năng sử dụng tốt nhất.
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Cẩn thận cháy nổ

Không tự ý tháo rời thiết bị.

Tránh xa nguồn lửa với thiết bị.

Biểu tượng này chỉ ra các vật dụng hay thao tác bị cấm đối với 
thiết bị

Mối nguy hiểm về điện.

Quan trọng khi vận hành và/hoặc hướng dẫn bảo trì. Đọc 
hướng dẫn sử dụng đi kèm vời thiết bị.

2. KÝ HIỆU AN TOÀN

KÝ HIỆU AN TOÀN
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• Màn hình số hiển thị thời gian và 
nhiệt độ
• Multi key-in (100Ω(DIN Pt100Ω),  
 KPt100Ω(JPt100Ω), K(CA))
• Điều khiển nhiệt độ chính xác
• Có âm báo khi thời gian kết thúc

• Tự động lưu chương trình • Tiệt trùng tuyệt đối

• Chức năng bảo vệ quá nhiệt
• Chức năng bảo vệ ngắn mạch ,quá dòng

• Quan sát được áp suất trong nồi 
hấp.

• Chức năng bảo vệ quá áp xả
 hơi tự động.

3. ĐẶC ĐIỂM PHÍM
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4. BỀ NGOÀI THIẾT BỊ

BỀ NGOÀI THIẾT BỊ

Lỗ giảm áp khi có quá áp Tay khóa

Đồng hồ đo áp Điều khiển nhiệt 

Chai hứng nước

Van xả Aptomat

Dây nguồn

Van xả áp 
thông 
thường

Núm 
chốt
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5. LẮP ĐẶT

Sản phẩm được đóng gói thùng
gỗ khi  vận chuyển 

Dùng tua vít để tháo các đinh
vít bên cạnh thùng

Nâng thùng theo phương 
thẳng như trong hình ảnh

Gỡ bỏ màng bọc túi bóng Đặt thiết bị tại vị trí mong 
muốn

Dỡ bỏ màng túi bóng còn lại.



INSTALLATION
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⤵⤵

Lock

Unlock

⬅ Chân tăng

Xoay chân tăng theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại để điều chỉnh

Nhãn thiết bị ,thông số điện áp của máy và series. Kết nối 
nguồn điện và công tắc an toàn cho thiết bị

Van xả áp 
thông 
thường

Hãy chắc chắn rằng van áp đã được đóng lại trước khi sử dụng. Nó sẽ không tạo 
được áp suất bên trong nếu van không được đóng vào.
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INSTALLATION
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<AC-60M/80M/100M> <AC-60M/80M/100M>

⤵⤵

Lock

Unlock

⤵⤵

Lock

Unlock

*

BẢO VỆ QUÁ NHIỆT được đặt bên hông của thiết bị.
BẢO VỆ QUÁ NHIỆT nên đặt ít nhất cao hơn 30 độ so với nhiệt độ cài đặt mong muốn.

Nếu cài đặt nhiệt độ trong tủ là 121 độ, BẢO VỆ QUÁ NHIỆT phải đặt ở 150 độ�.
(Giá trị mặc định là 200 �)

Và nước trong nồi hấp cao khoảng 1 cm.
Luôn kiểm tra mực nước trước khi sử dụng.

Cho nước vào trong bình hứng hơi khoảng 2cm.



SETTING AND OPERATION
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6. THIẾT LẬP VÀ VẬN HÀNH

(1) NHIỆT ĐỘ

Hiển thị điều 
khiển nhiệt độ 

Thiết lập 
nhiệt độ

Bước1. Để cài đặt nhiệt độ, 
          nhấn và giữ phím MODE         
          trong 3 giây.

Bước 2. Điều chỉnh nhiệt độ mong muốn.

Bước 3. Nhấn và giữ MODE khoảng 3 
giây để thoát khỏi cài đặt hoặc nhấn 
MODE khoảng 1 giây để chuyển cài đặt
 thời gian.

Phím dịch và 
tạo số

(2) THỜI GIAN

Hiển thị chế độ 
cài thời gian

Cài thời gian
99giờ 

59phút(max) 00.00  
cho chu trình chạy

Bước 1. Từ chế độ cài nhiệt độ, 
          nhấn phím MODE  
        1 giây để chuyển sang cài thời gian.

Bước 2. Cài thời gian mong muốn.

Bước 3. Nhấn MODE khoảng 3 giây để 
thoát cài đặt hoặc nhấn MODE trong 1 
giây để cài tiếng báo.

Phím dịch và 
tạo số※ Hai số đầu = Giờ

  Hai số sau   =phút
Nếu bạn muốn có định dạng phút-giây hoặc ngày-giờ , vui lòng liên hệ vào 
mail: i-sales@samheung21.com

※Hãy hiểu rằng 00.00 là giá trị nguyên. Thiết bị sẽ tiếp tục chạy
cho đến khi người sử dụng tự tắt nó .

(3) TIẾNG BÁO

Hiển thị cài đặt 
tiếng báo

Bước 1. Từ chế độ cài thời gian,
   nhấn phím MODE một lần để 
chuyển sang cài đặt tiếng báo.

Bước 3. Nhấn MODE trong 3 giây         
 để thoát chế độ cài đặt.

Phím dịch và 
tạo số

Khoảng thời gian thiết lập trong chế độ cài đặt tiếng báo là thời gian báo cho người sử dụng 
khi quá trình vận hành kết thức.

Bước 2. Nhập thời gian các tiếng 
Beep.

Thời gian báo

1 âm/ giây.
Chỉ cài đặt được chế độ âm báo khi chương trình có thời gian.



(5) Stop the unit
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AT Operation
Display

① Press

⤵
⤵

(4) Bắt đầu

Nhấn        trong 3 giây để cho thiết bị vận hành với đèn sáng ON.

Hãy chắc chắn rằng bạn bấm phím         để vận hành máy.

Đèn A và P không có tác dụng gì trong sản phẩm này nên bạn không cần để ý 
đến hai đèn báo A/P.

Chờ đến khi hết thời gian hoặc ngừng vận hành máy bằng cách nhấn phím     để thiết bị ngừng 
và khi đó áp suất trong nồi sẽ trờ về bình thường.
Nếu như áp vẫn cao khi máy tạm dừng thì sử dụng van bên hông của máy để xả áp.

Cẩn thận với hơi nóng từ trong nồi

(6) Auto Tuning(AT)

Trường hợp 1. Khi sự thay đổi nhiệt độ hiện tại được cho phép nhiều hơn ±0.1℃.
Trường hợp 2. Khi thiết bị không thể đạt đến nhiệt độ cài đặt.

Bạn có thể chọn / thoát chế độ AT bằng cách nhấn AT trong 5 giây.

AT sẽ tự kết thúc khi nó thực hiện xong.

② Chọn/thoát chế độ AT bằng
 nhấn phím AT trong 5 giây

AT (điều chỉnh tự động) được khuyến nghị trong 2 trường hợp.



* 0.100=100%
      0.60=60%
      0.30=30%
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Click!

Click!

⤵

⤵

(7) Kiểm tra thời gian hoạt động thiết bị ,công suất gia nhiệt cho máy.

➡ Bạn có thể kiểm tra công suất gia nhiệt bằng cách nhấn"AT"  1 giây.
➡ Bạn có thể kiểm tra thời gian hoạt động bằng cách nhấn  "AT" thêm 1 giây.
➡ Bạn có thể quay về màn hình chính bằng cách nhấn "AT" thêm 1 giây.

Click!

Công suất gia nhiệt

Thời gian kết thúc con 
lại

Công  suất  gia  nhiệt
Công  suất  gia  nhiệt
Công suất gia nhiệt



AUTOCLAVE - 60M/80M/100M

Model SH-AC-60M SH-AC-80M SH-AC-100M

Temp Range Max 130℃ (266℉)
Using Press 0.1177 to 0.1274 MPa (1.2 to 1.3 kg/cm2)

Temp Controller Microprocessor Digital PID Controller
Sterling Time 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) selectable

Pressure Gauge Mechanical type 0 to 0.3 MPa
Sensor PT-100
Capa 60 L 80 L 100 L

Dimension Internal
350Φx630H(mm) 400Φx650H(mm) 450Φx650H(mm)

13.78Φx24.80H(inch) 15.75Φx25.59H(inch) 17.72Φx25.59H(inch)

Dimension External
(W×D×H ) 

550x680x1060(mm) 600x730x1060(mm) 650x780x1080(mm)

21.65x26.77x41.93(inch) 23.62x28.74x41.73(inch) 25.59x30.71x42.52(inch)

Net weight 74 Kg 100 Kg 120 Kg
Material Internal Stainless Steel
Material External Steel Plate with Powder Heating Coated

Heater 3 KW 5 KW
Electrical Requirements

120V ,50/60Hz, 1Φ 25.0 A 41.7 A

Electrical Requirements
230V ,50/60Hz, 1Φ 13.0 A 22.7 A

SPECIFICATIONS
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7. Thông số



AUTOCLAVE - 60M/80M/100M

Model SH-AC-60M SH-AC-80M SH-AC-100M

Temp Range Max 130℃ (266℉)
Using Press 0.1177 to 0.1274 MPa (1.2 to 1.3 kg/cm2)

Temp Controller Microprocessor Digital PID Controller
Sterling Time 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) selectable

Pressure Gauge Mechanical type 0 to 0.3 MPa
Sensor PT-100
Capa 60 L 80 L 100 L

Dimension Internal
350Φx630H(mm) 400Φx650H(mm) 450Φx650H(mm)

13.78Φx24.80H(inch) 15.75Φx25.59H(inch) 17.72Φx25.59H(inch)

Dimension External
(W×D×H ) 

550x680x1060(mm) 600x730x1060(mm) 650x780x1080(mm)
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Material External Steel Plate with Powder Heating Coated

Heater 3 KW 5 KW
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120V ,50/60Hz, 1Φ 25.0 A 41.7 A
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SPECIFICATIONS
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7. Thông số
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Model SH-AC-128M

Temp Range Max 130℃ (266℉)

Using Press 0.1177 to 0.1274 MPa (1.2 to 1.3 kg/cm2)

Time Controller Microprocessor Digital PID Controller

Sterling Time 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) selectable

Pressure Gauge Mechanical type 0 to 0.3 MPa

Sensor PT-100

Capa 128 L

Dimension Internal
(W×D×H ) 

500Φx650H(mm)
19.69Φx25.59H(inch)

Dimension External
(W×D×H ) 

700x830x1350(mm)
27.56x32.68x53.15(inch)

Net weight 132.9 Kg
Material Internal Stainless Steel
Material External Steel Plate with Powder Heating Coated

Heater 5 KW
Electrical Requirements

120V ,50/60Hz, 1Φ 41.7 A

Electrical Requirements
230V ,50/60Hz, 1Φ 22.7 A
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AUTOCLAVE - 128M



TROUBLESHOOTING
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8. TROUBLESHOOTING

Hiện tượng Cách xử lý 

Thiết bị không hoạt động Kiểm tra lại dây nguồn thiết bị.

Nhiệt độ không tăng lên

Nhấn        trong 3 giây.

Nhấn AT trong 5 giây.

Kiểm tra lại bảo vệ quá nhiệt.

Nhấn        trong 3 giây.

Nhấn AT trong 5 giây.

Kiểm tra lại bảo vệ quá nhiệt.Áp suất trong nồi không tăng

Kiểm tra van áp suất bên hông đã khóa chưa.

Kiểm tra lại nắp thiết bị đã chốt chặt chưa.

Nhiệt độ thay đổi thất thường         Nhấn AT trong 5 giây.
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