
SpeedDigester K-439 (เครื่องย่อยความเร็วสูง)
ปฏิวัติวิธีการย่อยตัวอย่าง

มีความสามารถในการทดสอบซ�้า 
ที่ยอดเยี่ยม 
สามารถตั้งโปรไฟล์อุณหภูมิได้

SpeedDigester K-439 (เครื่องย่อยความเร็วสูง) ได้เข้ามาเปลี่ยนแนวทางการย่อยแบบ IR โดย
สิ้นเชิง ด้วยการรวมคุณประโยชน์ของเครื่องย่อยแบบ IR และแบบบล็อกไว้ในเครื่องเดียว การ
ตรวจสอบไนโตรเจนอย่างรวดเร็วด้วยการย่อยแบบเจลดาห์ล ณ อุณหภูมิท่ีมีการควบคุม ช่วย
เพิ่มจ�านวนตัวอย่างในการทดสอบมากขึ้น อีกท้ังยังสามารถเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการท�างานของ
เครื่องมือได้ตามต้องการ

ทดสอบได้เร็วและได้
ปริมาณงานมาก 
ลดเวลาในการย่อยสารได้
มากถึง 2 ชั่วโมง

ยืดหยุ่น 
เครื่องมือเพียงเครื่องเดียว
สามารถรองรับการใช้งาน
ได้หลากหลายรูปแบบ



SpeedDigester K-439 (เครื่องย่อยความเร็วสูง)
คุณลักษณะท่ีส�าคัญ

“SpeedDigester เปน็เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมส�าหรบัใชร้บัมอืกับตวัอยา่งจ�านวนมากในแตล่ะวนั รวมทัง้การ
ทดสอบปรมิาณ TKN และโลหะหนกั” 
โรงบ�าบัดน�้าเสีย ประเทศฝรั่งเศส

ไนโตรเจนและโปรตนี 
(เจลดาห์ล)

โลหะหนักและไฮดรอกซีโพรลนี  
(ใช้คอนเดนเซอร์แบบรฟีลกัซ์ด้วยน�า้)

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี  
(ใช้คอนเดนเซอร์แบบรฟีลกัซ์ด้วย
อากาศ)

สร้างรูปแบบการย่อยของ SpeedDigester ตามความต้องการเฉพาะของคุณ:

Scrubber K-415 (เครื่องดักจับไอกรด)
การสะเทินกรดให้เป็นกลาง



รองรบัการใช้งานหลากหลาย
เครือ่งย่อยสามารถน�าไปใช้ได้หลายรปู
แบบ เช่น เจลดาห์ล, ไมโครเจลดาห์ล, 
COD, การย่อยแบบไฮดรอกซีโพรลนีหรอื
แบบ Aqua Regia และยังสามารถเลอืก
ชดุเครือ่งแก้วท่ีเหมาะสมกับการใช้งานได้

ความแม่นย�า

 ∙ ควบคุมอุณหภูมไิด้อย่างแม่นย�า
 ∙ ตัง้ขัน้ตอนการท�างานได้
 ∙ แสดงกระบวนการย่อยสาร  
แบบกราฟ

กระบวนการย่อยสารใช้เวลาน้อยลง
เวลาท่ีใช้ในกระบวนการย่อยลดลงมาก
ถงึสองชัว่โมงจากการให้ความร้อนและ
การท�าความเย็นท่ีรวดเรว็ และการเตมิ 
H2O2 อย่างต่อเน่ือง

การให้ความร้อนท่ีรวดเร็วและสม�่าเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสามารถท�าซ�้าได้

เวลาที่ใช้ในกระบวนการย่อยลดลง เนื่องจากการให้ความร้อนและการท�าให้เยน็ลงใช้
ระยะเวลาน้อยลง ทั้งยงัสามารถถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทยีบกบั
เครื่องย่อยแบบบลอ็กอื่นๆ ส่งผลให้มีการย่อยที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

ความสามารถในการทดสอบซ�้าท่ีแม่นย�าสูงจากความร้อนภายในเครื่องท่ีสม�่าเสมอ
ท่ัวหลอดตัวอย่าง ท้ังยังมีแผ่นฉนวนกันความร้อนรูปแบบใหม่และแชมเบอร์ท�าความ
ร้อนท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม ท�าให้หลอดตัวอย่างทุกหลอดได้รับความ
ร้อนอย่างมปีระสิทธิภาพโดยไม่เกิดฟอง

ไอกรดท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นระหว่างการย่อยจะถูกดักจับด้วยระบบการดักจับท่ีแน่นหนาไป
ยัง Scrubber K-415 (เครื่องดกัจับไอกรด) ที่เชื่อมต่ออยู่ ซึง่ตรงตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัสูงสุด 

ตอบโจทย์ความต้องการ
เลอืกท่ีดักจบัไอกรดท่ีตรงกับความต้องการ

 ∙ มาตรฐาน: เหมาะส�าหรบัการใช้งาน
หลายรปูแบบ

 ∙ เพิม่ท่ีดักไอน�า้: เหมาะส�าหรบัตวัอย่างท่ี
เป็นของเหลว

 ∙ ท่ีดักจบัไอกรดท่ีมาพร้อมกับหลอดกรวย
แคพลิลาร:ี เพือ่เร่งความเรว็ในการย่อย

ปลอดภัย
การท�างานท่ีปลอดภัยและยืดอายุการ
ใช้งานของตูดู้ดควนั ระบบการดักจับ
แบบปิดจะช่วยดักจบัไอระเหยท่ีเป็น
อันตราย จากน้ัน Scrubber K-415 
(เครือ่งดักจบัไอกรด) จะท�าปฏกิิริยา
สะเทินไอระเหยดังกล่าว

สะดวกสบาย
ถาดส�าหรบัป้องกันตวัอย่างหยดเพือ่การ
จัดเก็บท่ีสะดวกและปลอดภัยส�าหรบัท่ี
ดักจับไอกรด ประหยัดพืน้ท่ีท�างานและ
สามารถจัดเก็บแรค็ไว้ในต�าแหน่งข้าง
เครือ่งได้ บันทึกข้อมลูการทดสอบได้
มากถงึ 50 แบบ ซ่ึงรวมถงึการบันทึก
ข้อมลูมาตรฐาน 20 แบบด้วย

คุณสมบัติ:

ข้อมลูเปรยีบเทียบวธีิการย่อย

120

ประหยัดเวลา: 100 นาที

ประหยัดเวลา: 30 นาที

13565

320

350 85

165

KjelDigester
คะตะลสิตเ์จลดาหล์

SpeedDigester
คะตะลสิตเ์จลดาหล์

SpeedDigester
H2O2

20



K-439: 

www.buchi.com/kjeldahl Quality in your hands

ทดสอบได้เร็วและได้ปริมาณงานมาก

 ∙ ถ่ายเทความร้อนของตวัท�าความร้อนแบบอินฟราเรดไปยังตวัอย่างได้อย่างรวดเรว็
 ∙ ประหยัดเวลาได้อย่างมากเน่ืองจากการให้ความร้อนและการท�าให้เย็นลงท่ีเรว็กว่าเดิม
 ∙ จ�านวนตวัอย่างท่ีทดสอบได้เพิม่ขึน้เน่ืองจากระยะเวลาในการท�างานท่ีน้อยลง
 ∙ เร่งขัน้ตอนในการย่อยสารด้วยการเตมิสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) อย่างต่อเน่ือง

ยืดหยุ่น

 ∙ เครือ่งมอืเดียวท่ีรองรบัท้ังการย่อยแบบเจลดาห์ลและการย่อยแบบรฟีลกัซ์
 ∙ สามารถใช้หลอดตวัอย่างของ BUCHI ได้หลากหลายขนาด (100 มล., 300 มล., 500 มล.)
 ∙ หลอดตวัอย่างมคุีณสมบัตติามข้อก�าหนดมาตรฐาน ISO 6060 ส�าหรบัการทดสอบ COD  
และการย่อยแบบรฟีลกัซ์ (เช่น Aqua Regia)

 ∙ มกีารออกแบบเฉพาะของเครือ่งแก้วรวบรวมไอกรดท่ีอยู่ด้านบนของหลอดย่อยส�าหรบัการ
ทดสอบตวัอย่างของเหลว

มีความสามารถในการทดสอบซ�้าท่ียอดเย่ียม

 ∙ การควบคุมอุณหภูมท่ีิแม่นย�าตามท่ีโปรแกรมไว้
 ∙ บันทึกข้อมลูการทดสอบท้ังระยะเวลาและอุณหภูมใินการทดสอบได้มากถงึ 50 แบบ
 ∙ กระบวนการย่อยสารแสดงในรปูกราฟ
 ∙ ความร้อนภายในเครือ่งมคีวามสม�า่เสมอกันเน่ืองจากแผ่นฉนวนกันความร้อนรปูแบบใหม่

 ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
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KjelMaster 
K-375
การกลั่นไอน้ำาและการ
ไทเทรต

KjelFlex
K-360
การกลั่นไอน้ำา

Scrubber   
K-415
การทำาสารให้เป็นกลาง

Reflux Setup
การไหลย้อนของน้ำาหรือ
อากาศ


