
Rotavapor® R-220 Pro
Empat model terbaik untuk peningkatan skala Anda

Tak tertandingi 
Bahan dengan kualitas premium yang 
dikombinasikan dengan teknologi andal 
untuk masa pakai produk yang maksimal

Rotavapor® R-220 Pro meliputi empat platform yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
peningkatan skala dan laboratorium produksi: sangat fleksibel dengan variasi unit kaca terbanyak, 
kinerja tinggi untuk laju distilasi tercepat, pengoperasian terus-menerus dengan pengeringan dan 
pengisian ulang secara otomatis, serta model yang ekonomis untuk memenuhi kebutuhan esensial.

Aman dan mudah 
Interaksi pengguna yang 
intuitif, metode yang 
dapat diprogram, dan 
pengoperasian aman

Berbeda dari yang 
lainnya 
Susun sistem agar sesuai 
dengan kebutuhan khusus 
Anda



Fitur utama dan keunggulan

Konfigurasikan sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/Rotavapor

Rotavapor® R-220 Pro 
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Hanya dalam sekali lihat
Interface yang mudah digunakan 
memberikan ringkasan pengaturan 
yang komprehensif, pembacaan 
terbaru dan grafik progres dari 
parameter proses terkait kapan saja.

Distilasi otomatis
Sampel berbusa tidak lagi menjadi 
masalah: Fungsi AutoDest dan 
sensor busa menjamin distilasi 
otomatis yang aman dengan 
sampel yang sulit sekalipun.

Navigasi intuitif
Kombinasi layar sentuh kapasitif 
8,7" yang dapat dilepas serta 
tambahan navigasi dan tombol stop 
darurat untuk penggunaan yang 
maksimal dan kendali jarak jauh.

Pengendalian dan pemantauan jarak jauh
Pemantauan jarak jauh pada perangkat seluler

Keamanan maksimal
Fitur keamanan termasuk peralatan 
gelas yang dilapisi plastik (P+G), 
perlindungan dari suhu berlebih, 
pelepasan tekanan berlebih, 
mengurangi bath yang meluap, 
katup yang ditahan oleh pegas 
untuk mencegah kaca pecah serta 
pengendalian dan pemantauan 
jarak jauh.

Pengoperasian 24/7
Desain yang kuat dan penggunaan 
bahan berkualitas premium 
memungkinkan pengoperasian 
yang ekstensif di bawah kondisi 
produksi yang sulit dan menjamin 
masa pakai produk yang lama.

Metode yang dapat 
diprogram
Kustomisasi standard operating 
procedures (SOP) memberikan 
panduan pengguna yang mudah 
pada saat proses dan mengirimkan 
pemberitahuan ke telepon seluler 
jika diperlukan perhatian khusus.

Pengendalian jarak jauh 
melalui antarmuka

Antarmuka yang dapat 
dilepas memungkinkan 
kendali jarak jauh dengan 
kabel 15 m untuk 
pengoperasian di:
 ∙ sungkup asap
 ∙ ruangan steril
 ∙ atau glove box

Rotavapor® App tersedia untuk 
iOS, Android, dan Windows 
serta menawarkan: pemantauan 
parameter proses termasuk notifikasi 
grafik apabila terjadi hal yang tidak 
diharapkan atau jika interaksi manual 
dibutuhkan untuk penghentian 
darurat bagi pengguna administratif

Karakteristik:

p [mbar]

t [menit]



www.buchi.com/laboratory-evaporation Quality in your hands

R-220 Pro:

Aman dan mudah

 ∙ Desain yang ramah untuk pengguna dengan panduan metode yang dapat diprogram 
melalui SOP, distilasi otomatis bahkan dengan sampel berbusa yang sulit, dan 
pemantauan jarak jauh pada telepon seluler dengan menampilkan pemberitahuan

 ∙ Penangan labu yang nyaman dengan kopling labu BUCHI yang dipatenkan dan handler 
labu yang unik

 ∙ Keamanan yang maksimal terjamin dengan peralatan gelas yang dilapisi plastik (P+G) dan 
perisai pelindung dan jaring tambahan

Berbeda dari yang lainnya

 ∙ Empat platform R-220 Pro untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda: sangat fleksibel, 
kinerja tertinggi, volume besar, atau permintaan esensial

 ∙ Tujuh sistem glass tersedia untuk beragam penggunaan, termasuk distilasi sampel 
berbusa, rekristalisasi di bawah batasan refluks dan ketinggian

 ∙ Ekstensi sistem mudah dilakukan dengan jangkauan aksesori yang luas, seperti 
pendeteksian busa otomatis, pemantauan suhu, kendali aliran pendingin dan yang lainnya

Tak tertandingi

 ∙ Peningkatan masa pakai dengan penggunaan khusus baja antikarat yang bebas korosi 
 ∙ Tidak ada risiko kontaminasi produk karena menggunakan bahan yang tahan zat kimia
 ∙ Pengoperasian mulus 24/7 berkat desain khusus industri yang kuat

 Manfaat paling penting untuk Anda

Lengkapi portofolio Anda
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Recirculating Chiller 
F-305 / F-308 / F-314
Cara penghematan
air yang efisien pada
pendinginan

Interface I-300 / 
I-300 Pro
Kontrol pusat
dengan layar sentuh,
pencatatan dan
menampilkan grafik

“Pendukung” untuk 
Rotavapor® R-220 Pro

Recirculating Chiller
F-325

Sumber vakum 
bertenaga dan tenang

Vacuum Pump 
V-600


