KjelDigester K-446 / K-449 (เครื่องย่อย)
เพิ่มตัวอย่างต่อวันได้มากขึ้น

KjelDigester (เครื่องย่อย) ตามแบบฉบับวิธีเจลดาห์ลช่วยลดเวลาของกระบวนการย่อยแบบบล็อก
ได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมงและเป็นไปตามข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยระดับสูงสุด โดยการทำ�งาน
แบบอัตโนมัติเหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับระบบ KjelMaster (เครื่องกลั่น) เนื่องจากทำ�ให้ได้จำ�นวน
ตัวอย่างในการทดสอบเพิ่มมากขึ้น

มีประสิทธิภาพสูง

ลดเวลาของกระบวนการ
ทำ�งาน ได้สูงสุดถึง
2 ชั่วโมง

ปลอดภัยและสะดวก

การถ่ายเทไอสารเคมีที่มี
ประสิทธิภาพโดยระบบการ
ปิดผนึกรูปแบบใหม่

เป็นที่ยอมรับ

พัฒนาขึ้นภายใต้
ข้อกำ�หนดมาตรฐานต่างๆ

KjelDigester K-446 / K-449 (เครื่องย่อย)
คุณลักษณะที่ส�ำคัญ

KjelDigester K-446 (เครื่องย่อย)
จัดการตัวอย่างและการตั้งค่าอุณหภูมิ
ได้ด้วยตนเอง

KjelDigester K-449 (เครื่องย่อย)
ตั้งโปรแกรมระบบยกตัวอย่างได้
อย่างสะดวก

Scrubber K-415
(유해 가스 중화 장비)
«KjelDigester (เครื่องย่อย) ช่วยให้เราได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส�ำหรับการใช้งานร่วม
กับระบบเจลดาห์ลอัตโนมัติเของเรา ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือเหล่านี้เป็นสิง
่ จ�ำเป็นอย่างยิง
่ ส�ำหรับห้อง
ปฏิบัติการของเรา ดังนั้นเราจึงรู้สึกประทับใจกับการสนับสนุนช่วยเหลืออันดีเยี่ยมที่ได้รับจากทีมบริการของ
BUCHI»
Barbara Vogel หัวหน้าห้องปฏิบต
ั ิการวิเคราะห์สารอาหาร UFAG Laboratorien ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ได้จำ�นวนตัวอย่างในการทดสอบเพิ่ม
ขึ้น

ขั้นตอนการทำ�งานที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ระบบปิดผนึกป้องกันการรั่วซึม

จ�ำนวนตัวอย่างในการทดสอบเพิม
่ มาก
ขึ้นถึง 120 ตัวอย่างต่อวันด้วยการเร่ง
ความเร็วในการย่อยและการท�ำความ
ร้อนที่รวดเร็ว

น�ำชั้นวางที่มีหลอดตัวอย่างทั้งหมดไปยัง
KjelSampler K-376 หรือ K-377
(เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) ได้โดยตรง

ไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแลตลอดเวลา

ใช้งานสะดวกและให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น

ระบบควบคุมเครื่อง

การท�ำงานสะดวกและปลอดภัยด้วยระบบ
ยกตัวอย่างอัตโนมัติ ขั้นตอนการย่อยแบบ
อัตโนมัติทั้งกระบวนการ

รองรับไนโตรเจนได้ในระดับต�่ำสุดด้วย
หลอดตัวอย่างจาก BUCHI ที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่กว้าง บริเวณส่วนควบแน่นที่
คอดเข้า ผนังของหลอดแก้วที่หนา และ
สามารถรองรับตัวอย่างปริมาณมากได้

ที่ดักจับไอกรดมีมือจับสองจุดและระบบ
เชื่อมต่อแบบแม่เหล็ก ช่วยให้การจับยึด
มีความมั่นคงและแข็งแรง มีตัวยึดถาด
ส�ำหรับป้องกันตัวอย่างหยดในระหว่าง
กระบวนการย่อย

การปิดผนึกตัวอย่างแต่ละหลอดช่วย
ให้การถ่ายโอนไอกรดไปยัง
Scrubber K-415 (เครื่องดักจับไอกรด)
สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้การป้องกันสูงสุดกับทั้งผู้ปฏิบัติ
งานและสิ่งแวดล้อม

ได้จ�ำนวนตัวอย่างในการทดสอบเพิ่มขึ้น
การเปร ย
ี บเท ย
ี บว ธ
ิ ก
ี ารทำ�งานสองว ธ
ิ ี
โดยใช ้ KjelDigester (เคร ื อ
่ งย อ
่ ย)
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คะตะลิสต์เจลดาห์ล (รหัสอ้างอิง AN 102/2013)
คะตะลิสต์เจลดาห์ล + H2O2
(รหัสอ้างอิง AN 103/2013)
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เครื่องย่อยแบบบล็อกอื่นๆ
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ประหยัดเวลา: 65 นาที
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KjelDigester (เครื่องย่อย) สามารถย่อยตัวอย่าง
ได้มากถึง 120 ตัวอย่างต่อวัน เวลาที่ใช้ใน
กระบวนการย่อยลดลงได้มากถึงสองชั่วโมงเมื่อ
เทียบกับเครื่องย่อยแบบบล็อกอื่นๆ เวลาที่ใช้ใน
การท�ำความร้อนลดลงประมาณ 35 นาที 1 และ
ช่วงเวลาที่ใช้ในการท�ำให้เย็นลงอยู่ที่ประมาณ
25 นาที นอกจากนี้ เวลาในการย่อยยังลดลงได้
อีกประมาณ 65 นาที 2 ส่งผลให้กระบวนการ
ย่อยแบบเจลดาห์ลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อย่างมาก ด้วยรูปแบบการท�ำงานที่มีความเป็น
อัตโนมัติสูง ท�ำให้ KjelDigester K-449 (เครื่อง
ย่อย) เหมาะที่จะใช้งานร่วมกับ KjelSampler
(เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) อย่างสมบูรณ์แบบ
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ประหยัดเวลา: 35 นาที
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วางชั้นวางหลอดตัวอย่างจากเครื่องย่อยทั้งสองลงใน KjelSampler K-376 และ K-377 (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) ได้โดยตรงเพื่อ
ท�ำการวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจนปริมาณมากได้โดยอัตโนมัติทั้งกระบวนการตามวิธเี จลดาห์ล
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K-446 / K-449: ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

มีประสิทธิภาพสูง
∙∙เร่งขั้นตอนการให้ความร้อนและการหล่อเย็น ช่วยประหยัดเวลาได้มากถึง 2 ชั่วโมง
∙∙นำ�ชั้นวางหลอดตัวอย่างแบบ 20 ช่องไปยังเครื่อง KjelSampler (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) ได้
โดยตรง
∙∙การทำ�งานที่ไม่ต้องเฝ้าระวังหน้าเครื่องระหว่างการทำ�งานโดยใช้ระบบยกอัตโนมัติและเวลา
หน่วงก่อนเริ่มทำ�งาน (เฉพาะ K-449 เท่านั้น)
∙∙มีโปรแกรมการตั้งเวลาและอุณหภูมิในการทดสอบ และสามารถควบคุมการทำ�งานของ
Scrubber K-415 (เครื่องดักจับไอกรด) ได้ (เฉพาะ K-449 เท่านั้น)

ปลอดภัยและสะดวก
∙∙การปิดผนึกสำ�หรับการถ่ายเทควันพิษมีประสิทธิภาพ
∙∙ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสตัวอย่างที่ร้อนเนื่องจากมีระบบยกอัตโนมัติ (เฉพาะ K-449 เท่านั้น)
∙∙มีการติดระบบแม่เหล็กกับเครื่องแก้วดักจับไอกรด
∙∙ยืดอายุการใช้งานของบล็อคและอุปกรณ์เสริมด้วยถาดสำ�หรับป้องกันตัวอย่างหยดลงมา

เป็นที่ยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

KjelMaster System
K-375 / K-376 / K-377
การกลั่นไอน้ำา การไทเทรต
และการเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ

www.buchi.com/kjeldahl

Scrubber
K-415
การทำาสารให้เป็นกลาง

Mixer
B-400
การบดและทำาให้
เป็นเนื้อเดียว

Kjeldahl Tablets
ตัวเร่งปฎิกิริยา

Quality in your hands

11593043C th 1602 / ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ /
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เอกสารนี้มีเนื้อหาต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้สำ�หรับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมด

∙∙สอดคล้องกับข้อกำ�หนดมาตรฐาน เช่น AOAC, ISO, EN
∙∙การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ�ตามที่โปรแกรมไว้
∙∙การย่อยที่สามารถทำ�ซ้ำ�ได้เนื่องจากระบบการให้ความร้อนที่ดีขึ้นและสม่ำ�เสมอ

