
SpeedDigester K-425 / K-436
เครื่องย่อยแบบ IR

ปลอดภัย 
ก�ำจัดควันท่ีเป็นพิษใน 
ห้องปฏิบัติกำรของคุณ

ท�ำกำรทดสอบได้
รวดเร็วและได้ปริมำณ
งำนจ�ำนวนมำก 
ลดเวลำในกำรย่อย
ได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง

มีควำมยืดหยุ่น 
เครื่องมือเพียงเครื่องเดียว
สำมำรถรองรับกำรใช้งำน
ได้หลำกหลำยรูปแบบ

SpeedDigester (เครื่องย่อยควำมเร็วสูง) ถือเป็นมำตรฐำนใหม่ในกำรย่อยสำรด้วยควำมเร็วสูง มี
ควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน และควำมสำมำรถในกำรท�ำซ�้ำ เพิ่มจ�ำนวนตัวอย่ำงในกำรทดสอบให้
มำกขึ้นส�ำหรับกำรตรวจสอบไนโตรเจนด้วยกำรย่อยแบบเจลดำห์ล และเพิ่มฟังก์ชันกำรท�ำงำน
ของอุปกรณ์ได้ตำมควำมต้องกำรท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้ง



SpeedDigester K-425 / K-436 (เครื่องย่อยความเร็วสูง)
คุณลักษณะท่ีส�ำคัญ

“SpeedDigester เป็นเครื่องมือท่ีเหมำะสมส�ำหรับใช้รับมือกับตัวอย่ำงจ�ำนวนมำกในแต่ละวัน รวมท้ัง
กำรทดสอบปริมำณ TKN และโลหะหนัก” 
โรงบ�ำบัดน�้ำเสีย ประเทศฝรั่งเศส

สร้ำงรูปแบบกำรย่อยของ SpeedDigester ตำมควำมต้องกำรเฉพำะของคุณ:

ไนโตรเจนและโปรตีน 
(เจลดำห์ล)

โลหะหนักและไฮดรอกซีโพรลีน  
(ใช้คอนเดนเซอร์แบบรีฟลักซ์ด้วยน�้ำ)

ควำมต้องกำรออกซิเจนทำงเคมี  
(ใช้คอนเดนเซอร์แบบรีฟลักซ์
ด้วยอำกำศ)

SpeedDigester K-425 (เครื่องย่อย
ควำมเร็วสูง)
ใช้แชมเบอร์ท�ำควำมร้อนหน่ึงชดุส�ำหรบั  
ช่องวำงหลอดตวัอย่ำง 5 หรอื 6 หลอด

SpeedDigester K-436 (เครื่องย่อย
ควำมเร็วสูง)
ใช้แชมเบอร์ท�ำควำมร้อนสองชดุส�ำหรบั  
ช่องวำงหลอดตวัอย่ำง 10 หรอื 12 หลอด

Scrubber K-415  
(เครื่องดักจับไอกรด)
กำรสะเทินกรดให้เป็นกลำง



รองรับกำรใช้งำนหลำกหลำย
เครือ่งย่อยสำมำรถน�ำไปใช้ได้หลำยรปู
แบบ เช่น เจลดำห์ล, ไมโครเจลดำห์ล, 
COD, กำรย่อยแบบไฮดรอกซีโพรลนีหรอื
แบบ Aqua Regia และยังสำมำรถเลอืก
ชดุเครือ่งแก้วท่ีเหมำะสมกับกำรใช้งำนได้

ยืดหยุ่น
แชมเบอร์ท�ำควำมร้อนแต่ละตัวแยกส่วน
จำกกันแบบอิสระ ตัง้ค่ำอุณหภูมไิด้ตัง้แต่
ระดับ 1 – 10

กระบวนกำรย่อยสำรใช้เวลำน้อยลง
เวลำท่ีใช้ในกระบวนกำรย่อยลดลงมำก
ถงึสองชัว่โมงจำกกำรให้ควำมร้อนและ
กำรท�ำควำมเย็นท่ีรวดเรว็ และกำรเตมิ 
H2O2 อย่ำงต่อเน่ือง

กำรให้ควำมร้อนท่ีรวดเร็วและสม�่ำเสมอเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสำมำรถท�ำซ�้ำได้

เวลำท่ีใช้ในกระบวนกำรย่อยลดลง เน่ืองจำกกำรให้ควำมร้อนและกำรท�ำให้เย็นลงใช้
ระยะเวลำน้อยลง ท้ังยังสำมำรถถ่ำยเทควำมร้อนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพเมือ่เทียบกับ
เครือ่งย่อยแบบบลอ็กอ่ืนๆ ส่งผลให้มกีำรย่อยท่ีรวดเรว็และมปีระสทิธิภำพสงู
ควำมสำมำรถในกำรทดสอบซ�ำ้ท่ีแม่นย�ำสงูจำกควำมร้อนภำยในเครือ่งท่ีสม�ำ่เสมอท่ัว
หลอดตวัอย่ำง ท้ังยังมแีผ่นฉนวนกันควำมร้อนรปูแบบใหม่และแชมเบอร์ท�ำควำมร้อน
ท่ีได้รบักำรออกแบบมำอย่ำงเหมำะสม ท�ำให้หลอดตวัอย่ำงทุกหลอดได้รบัควำมร้อน
อย่ำงมปีระสทิธิภำพโดยไม่เกิดฟอง
ไอกรดท้ังหมดท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงกำรย่อยจะถกูดักจบัด้วยระบบกำรดักจับท่ีแน่นหนำไป
ยัง Scrubber K-415 (เครือ่งดักจบัไอกรด) ท่ีเชือ่มต่ออยู่ ซ่ึงตรงตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยสงูสดุ 

ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
เลอืกท่ีดักจบัไอกรดท่ีตรงกับควำมต้องกำร

 ∙ มำตรฐำน: เหมำะส�ำหรบักำรใช้งำน
หลำยรปูแบบ

 ∙ เพิม่ท่ีดักไอน�ำ้: เหมำะส�ำหรบัตวัอย่ำง
ท่ีเป็นของเหลว

 ∙ ท่ีดักจับไอกรดท่ีมำพร้อมกับหลอด
กรวยแคพลิลำร:ี เพือ่เร่งควำมเรว็ใน
กำรย่อย

ปลอดภัย
กำรท�ำงำนท่ีปลอดภัยและยืดอำยุกำร
ใช้งำนของตูดู้ดควนั
ระบบกำรดักจับแบบปิดจะช่วยดักจบัไอ
ระเหยท่ีเป็นอันตรำย จำกน้ัน Scrubber 
K-415 (เครือ่งดักจบัไอกรด) จะท�ำ
ปฏกิิรยิำสะเทินกับไอระเหยดังกล่ำว

สะดวกสบำย
ถำดส�ำหรบัป้องกันตวัอย่ำงหยดเพือ่กำร
จัดเก็บท่ีสะดวกและปลอดภัยส�ำหรบัท่ี
ดักจับไอกรด ประหยัดพืน้ท่ีท�ำงำนและ
สำมำรถจัดเก็บแรค็ไว้ในต�ำแหน่งข้ำง
เครือ่งได้

คุณสมบัติ:

Scrubber K-415  
(เครื่องดักจับไอกรด)
กำรสะเทินกรดให้เป็นกลำง

ข้อมลูเปรยีบเทียบวธีิกำรย่อย

120

ประหยัดเวลำ: 100 นำที

ประหยัดเวลำ: 30 นำที
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KjelDigester

คะตะลิสต์เจลดำห์ล

SpeedDigester

คะตะลิสต์เจลดำห์ล
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K-425 / K-436: 

www.buchi.com/kjeldahl Quality in your hands
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ท�ำกำรทดสอบได้รวดเร็วและได้ปริมำณงำนจ�ำนวนมำก

 ∙ ถ่ำยเทควำมร้อนของตวัท�ำควำมร้อนแบบอินฟรำเรดไปยังตวัอย่ำงได้อย่ำงรวดเรว็
 ∙ ประหยัดเวลำได้อย่ำงมำกเน่ืองจำกกำรให้ควำมร้อนและกำรท�ำให้เย็นลงท่ีเรว็กว่ำเดิม
 ∙ จ�ำนวนตวัอย่ำงท่ีทดสอบได้เพิม่ขึน้เน่ืองจำกระยะเวลำในกำรท�ำงำนท่ีน้อยลง
 ∙ เร่งขัน้ตอนในกำรย่อยสำรด้วยกำรเตมิสำรไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) อย่ำงต่อเน่ือง

มีควำมยืดหยุ่น

 ∙ เครือ่งมอืเดียวท่ีรองรบัท้ังกำรย่อยแบบเจลดำห์ลและกำรย่อยแบบรฟีลกัซ์
 ∙ สำมำรถใช้หลอดตวัอย่ำงของ BUCHI ได้หลำกหลำยขนำด (100 มล., 300 มล., 500 มล.)
 ∙ หลอดตวัอย่ำงมคุีณสมบัตติำมข้อก�ำหนดมำตรฐำน ISO 6060 ส�ำหรบักำรทดสอบ COD และกำร
ย่อยแบบรฟีลกัซ์ (เช่น Aqua Regia)

 ∙ มกีำรออกแบบเฉพำะของเครือ่งแก้วรวบรวมไอกรดท่ีอยู่ด้ำนบนของหลอดย่อยส�ำหรบักำร
ทดสอบตวัอย่ำงของเหลว

ปลอดภัย

 ∙ เครือ่งแก้วรวบรวมไอกรดมซีีลเพือ่กำรดักจับไอกรดอย่ำงมปีระสทิธิภำพ
 ∙ กำรท�ำควนัพษิให้มฤีทธ์ิเป็นกลำงด้วย Scrubber K-415 (เครือ่งดักจับไอกรด)
 ∙ กำรท�ำงำนท่ีปลอดภัยและยืดอำยุกำรใช้งำนของตูดู้ดควนั

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

 ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

Distillation Units 
K-350 / K-355
การกลั่นไอน้ำา

Scrubber   
K-415
การทำาสารให้เป็นกลาง

Reflux Setup
การไหลย้อนของน้ำาหรือ
อากาศ

Kjeldahl Tablets
ตัวเร่งปฎิกิริยา


