
KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น)
ทางเลือกที่อิสระสำาหรับการทดสอบที่สมบูรณ์แบบ

ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 
เพิ่มการทดสอบได้สูงสุดโดยใช้วิธี
อัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูง

เรานำาเสนอผลิตภัณฑ์สำาหรับการไตเตรตทั้งแบบวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและแบบวัดความเข้มสี 
KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น) สามารถตอบสนองความต้องการได้ในระดับสูงสุดโดยครอบคลุม
ทั้งในด้านการใช้งาน ระบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการผู้ใช้งาน และระบบจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน

ครอบคลุมความปลอดภัย 
ด้วยวิธีการบริหารจัดการข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน ทำาให้มั่นใจได้ถึง
ความปลอดภัย

ใช้งานง่าย 
ทำาให้งานประจำาวันง่ายขึ้น
รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง



“ระบบเจลดาห์ลอัตโนมัติจาก BUCHI มีจุดเด่นตรงที่เป็นเครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง 48 ตัวอย่างที่ช่วยให้
เราสามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่องและทำาให้มีเวลามากขึ้นสำาหรับดำาเนินงานอื่นๆ”
M. Piedor ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ CAE Grand Ouest ประเทศฝรั่งเศส

KjelMaster System K-375  
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการกระเซ็นที่ทำาจากพลาสติก
และเซ็นเซอร์วัดสี

KjelSampler K-376 
(เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง)
ช่องวางหลอดตวัอย่าง 24 หลอดในชั้น
วางเดยีวและช่องวางหลอดด่วน 4 หลอด

KjelSampler K-377 
(เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) 
ช่องวางหลอดตวัอย่าง 48 หลอดในชั้น
วางสองชุดและช่องวางหลอดด่วน 8 
หลอด

KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น)
คุณลักษณะท่ีสำาคัญ



ความปลอดภัยของข้อมูล 
ซอฟต์แวร์ KjelLink PC เป็นตวัช่วยที่
เป็นประโยชน์สำาหรบัการโปรแกรมล่วง
หน้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสอง
ทิศทาง

ยืดหยุ่น
รองรบัการใช้งานร่วมกับหลอดตวัอย่าง
ได้หลากหลายขนาดโดยไม่ต้องดดัแปลง
เครื่องมอื (100 มล., 300 มล., 500 มล.)

เป็นไปตามมาตรฐาน
สามารถใช้วิธีการไตเตรททั้งแบบวัดค่า
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและแบบวัดความ
เข้มสีได้ 

การไตเตรทสองเทคนิคในเครื่องเดียว

ในการตรวจหาค่า pH สามารถใช้การไตเตรทได้
สองเทคนิค นั่นคือ การไตเตรทแบบวัดค่าความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าและแบบวัดความเข้มสี การไตเตรท
แบบวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับการวัด
ค่าแรงดันไฟฟ้า ขณะที่การไตเตรทแบบวัดความ
เข้มสี จะมีการใช้ตัวบ่งชี้เพื่อวัดค่าสีที่กำาหนดตาม
ค่า pH สำาหรับการสลับการทำางานระหว่างสอง
เทคนิคนี้สามารถทำาได้ง่ายโดยใช้วิธีการ “เสียบ
แล้ววัด” (plug-and-measure) ซึง่ไม่จำาเป็นต้อง
ดัดแปลงระบบของ KjelMaster เพิ่มเติมและยังมี
เครื่องไตเตรทให้พร้อมในตวัด้วย

อุปกรณ์เสริม 
กระบวนการทำางานต่อเน่ืองกันตัง้แต่
การเตรยีมตวัอย่างไปจนถงึการไตเตรท 
โดยใช้
·  เครื่องชั่ง, เครื่องอ่านบาร์โค้ด
·  เครื่องพิมพ์หรอืเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ

กบัระบบเครอืข่าย
·  KjelLink, LIMS 
·  KjelSampler K-376 หรือ K-377 

(เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง)
·  Recirculating Chiller F-314 (เครื่อง

ทำาความเย็นแบบหมุนเวียน)

ใช้งานสะดวกและง่าย
หน้าจอสรีะบบสัมผัสขนาดใหญ่

การกลั่นที่สามารถทำาซ้ำาได้
โหมดการกลั่นอจัฉริยะ “IntelliDist”  
ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถทำาซำ้าได้และ
ประหยัดเวลา
·  การตรวจจับอุณหภูมิการทำางานอตัโนมัติ
·  รายงานผลได้เร็วเนื่องจากมขีั้นตอนใน

การจัดเตรียมที่น้อยลง (เช่น ไม่ต้องอุ่น
เครื่องก่อน)
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การไตเตรทแบบวดัความเขม้สี



www.buchi.com/kjeldahl Quality in your hands

ครอบคลุมความปลอดภัย

 ∙ เป็นไปตามข้อกำาหนดและหลักการไตเตรตแบบพร้อมวัดผลทันที (แบบวัดความเข้มสี/ 
วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า)

 ∙ การทำางานที่ปลอดภัย ปกป้องผู้ใช้งาน และสามารถปฏิบัติงานประจำาวันได้อย่างมีขั้นตอน
 ∙ ระดับการเข้าสู่ระบบที่ต่างกันตามข้อกำาหนด GLP
 ∙ ผลลัพธ์ที่สามารถทำาซ้ำาได้ด้วยโหมดการกลั่นอัจฉริยะ “IntelliDist”
 ∙ ความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากซอฟต์แวร์ของเครื่อง

ใช้งานง่าย

 ∙ ใช้งานง่ายผ่านหน้าจอสัมผัสแบบกราฟิกขนาดใหญ่ (8.4 นิ้ว)
 ∙ การรวม LIMS แบบง่ายและการบันทึกข้อมูลที่สามารตรวจสอบย้อนกลับได้
 ∙ ไม่มีความผิดพลาดในการทำางานประจำาวันด้วยระบบซอฟต์แวร์ KjelLink สำาหรับคอมพิวเตอร์
 ∙ สภาวะการทำางานที่เสถียรและเหมาะสมด้วยการควบคุมโดยน้ำาหล่อเย็นแบบปรับได้เอง

ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด

 ∙ รายงานผลได้เร็วเนื่องจากขั้นตอนการทำางานที่ต่อเนื่องกัน
 ∙ รองรับตัวอย่างที่มากขึ้นโดยต่อกับเครื่อง KjelSampler (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) ณ จุดทำางาน
 ∙ ระบบการทำางานอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบสำาหรับการทดสอบตัวอย่างจำานวนมาก
 ∙ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์เสริม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 K-375: ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

KjelSampler
K-376 / K-377
การเก็บตัวอย่างอัตโนมัต ิ
24 / 48 ตำาแหน่ง

KjelDigester
K-446 / K-449
การย่อยแบบบล็อก

KjelLink
PC software
การจัดการข้อมูล คำ�ตอบเพื่อคว�ม

ประหยัดสำ�หรับอุปกรณ์
ควบคุมคว�มดัน

Recirculating Chiller
F-305 / F-308 / F-314
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