
SpeedExtractor E-914 / E-916
ให้ความเร็วสูงสุดและปริมาณผลลัพธ์ท่ีได้ในระดับสูง

ต้นทุนการท�างานต�่า 
ผสานการรวบรวมสารสกัดและการ
ระเหยตัวอย่างเข้าด้วยกัน ลดการใช้ตัว
ท�าละลายและวัสดุสิ้นเปลือง

SpeedExtractor (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) ผลิตภัณฑ์ส�าหรับการสกัดด้วยตัวท�า
ละลายแบบแรงดัน (PSE) เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบได้ 6 ตัวอย่างพร้อมกัน ช่วยให้การเตรียม
ตัวอย่างของคุณง่ายขึ้น ตลอดจนรวบรวมตัวอย่างสารสกัดท่ีพร้อมใช้งาน

ปริมาณผลลัพธ์ท่ีได้มีระดับสูง 
สกัดตัวอย่างพร้อมกัน 6 ตัวอย่างได้
ภายใน 30 นาทีและมีเวลาเพิ่มขึ้น
ส�าหรับภารกิจอ่ืน

ใช้งานง่าย 
การปิดแบบอัตโนมัติช่วยลด
การรบกวนในกระบวนการ
ท�างานของเจ้าหน้าท่ี  
และเพิ่มความปลอดภัยของ
กระบวนการ



SpeedExtractor E-914 / E-916

«เครื่อง E-916 สามารถท�าการทดสอบได้ 6 ตัวอย่างพร้อมกันด้วยความเร็วสูง ท�าให้การท�างานในห้อง
ปฏิบัติการง่ายขึ้น นอกจากน้ียังสามารถก�าหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส�าหรับการสกัดในรูปแบบต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย» 
ดร.เซ่ีย เหวิน จวิน ผู้อ�านวยการศูนย์วิเคราะห์การทดลอง เมืองปินโจว ประเทศจีน

คุณลักษณะท่ีส�าคัญ

SpeedExtractor E-916
ปริมาตรเซลล์สกัด 10 – 40 มิลลิลิตร

SpeedExtractor E-914
ปริมาตรเซลล์สกัด 40 – 120 มิลลิลิตร
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คุณสมบัติ:

การปิดผนึกแบบอัตโนมัติ
การปิดผนึกเซลล์สกดัที่ปลอดภยัและ
เชื่อถือได้ในรปูแบบอตัโนมัติโดยใช้
หลักการปิดผนึกที่เป็นเอกลกัษณ์และ
รับประกันได้ถึงผลลัพธ์ที่สามารถท�า
ซ�้าได้

การสกัดตัวอย่างง่ายและสะดวก
SpeedExtractor E-914 / E-916 ใช้
งานง่ายและสะดวก เพียงกดปุ่ม 
ระบบจะเริ่มการสกัดตามวิธีการที่
ก�าหนดไว้ได้ถึง 6 ตวัอย่างพร้อมกนั

ด�าเนินงานได้พร้อมกันเพือ่การ
วเิคราะห์ตวัอย่างในจ�านวนมาก
จ�านวนตัวอย่างในการทดสอบเพิม่มาก
ขึ้นด้วยการท�างานร่วมกนัของการ
สกัดและการระเหยแบบหลายตัวอย่าง
พร้อมกนั สามารถใช้เครื่องแก้วในชุด 
SpeedExtractor ร่วมกับ Syncore® 
Analyst และ MultivaporTM ได้

ทดสอบได้เร็วและได้ปริมาณงานมาก
การสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูงช่วยลดเวลาท่ีใช้ในการ
สกัดจากระดับช่ัวโมงเหลือเพียงระดับนาที แรงดันและอุณหภูมิ
สูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด โดยจ�านวนตัวอย่าง
ในการทดสอบเพิ่มมากขึ้นหกเท่าเมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืนๆ 
กระบวนการสกดัแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ได้แก่ การท�าความ
ร้อน 1  การสกัด 2  และการปล่อยสารท่ีสกัดได้ออกมา 3  
ท�าให้แน่ใจได้ถึงประสิทธิภาพและสามารถด�าเนินการสกัดซ�้า
ได้

การบันทึกท่ีเชื่อถือได้
ซอฟต์แวร์ SpeedExtractorRecordTM 
ช่วยให้สามารถจัดการและบันทึกวิธี
การท�างาน การแสดงผลกราฟิก และ
เอกสารต่างๆ

รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
ครอบคลมุช่วงอุณหภูม ิ a  และแรง
ดัน b  รองรบัตวัอย่างท่ีมปีรมิาตร
ตัง้แต่ 1 ถงึ 120 มล. c  และสามารถ
ใช้กับสารละลายได้ถงึ 4 ตวั d  
ท�าให้สามารถสกัดองค์ประกอบของ
ตัวอย่างท่ีซับซ้อนได้โดยได้สารกลบั
คืนมาในอัตราท่ีสงู e  หลงัจากการ
วเิคราะห์ 

รองรับการสกัดได้หลากหลาย
สกัดตัวอย่างด้วยวิธกีารที่มี
ประสิทธิภาพสูงด้วยการตั้งค่า
พารามิเตอร์ที่หลากหลายในการ
ท�างาน (30 – 200 °C; 50 – 150 บาร์) 
และเซลล์สกัดหลายแบบ (E-916: 10, 
20, 40 มล.; E-914: 40, 80, 120 มล.)

SpeedExtractor E-914
ปริมาตรเซลล์สกัด 40 – 120 มิลลิลิตร
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E-914 / E-916: 

www.buchi.com/extraction Quality in your hands

11
59

30
61

B 
th

 1
61

0 
/ ข

้อม
ูลท

าง
เท

คนิ
คอ

าจ
มีก

าร
เป

ลี่ย
นแ

ปล
งไ

ด้โ
ดย

ไม
่ต้อ

งแ
จ้ง

ให
้ทร

าบ
 / 

 
มา

ตร
ฐา

นคุ
ณ

ภา
พ 

IS
O

 9
00

1 
เอ

กส
าร

นี้ม
ีเนื้

อห
าต

้นฉ
บับ

เป
็นภ

าษ
าอั

งก
ฤษ

 
ซึ่ง

เป
็นภ

าษ
าห

ลัก
ที่ใ

ช้ส
�าห

รับ
กา

รแ
ปล

เป
็นภ

าษ
าอื่

นๆ
 ทั้

งห
มด

ปริมาณผลลัพธ์ท่ีได้มีระดับสูง

 ∙ เร็วกว่าเครื่องมือ PSE อ่ืนๆ ถึง 6 เท่า เน่ืองจากการสกัดหลายตัวอย่างพร้อมกัน 
 ∙ สามารถท�าการสกัดได้มากถึง 96 ตัวอย่างภายในช่วงเวลาการท�างาน 8 ชั่วโมง
 ∙ เร่งกระบวนการสกัดและสร้างผลลัพธ์สุดท้ายได้ภายในหน่ึงวันท�างาน
 ∙ ลดจ�านวนการท�าซ�้าเน่ืองจากสภาวะการสกัดตัวอย่างท�าได้มากถึง 6 ตัวอย่าง

ใช้งานง่าย

 ∙ ด้วยการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเซลล์บรรจุตัวอย่าง ท�าให้ง่ายต่อการโหลดตัวอย่างและ
การประกอบเซลล์

 ∙ การท�างานอัตโนมัติระดับสูงช่วยประหยัดเวลาท่ีใช้ในการเตรียมตัวอย่างและเพิ่มระดับความ
ปลอดภัย

 ∙ การท�างานท่ีรวดเร็ว ไร้ความผิดพลาด และสามารถท�าซ�้าได้โดยมีการประกอบเซลล์บรรจุ
ตัวอย่างเพียง 4 ชิ้นส่วน

 ∙ การปิดแบบอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 

ต้นทุนการท�างานต�่า

 ∙ ครอบคลุมกระบวนการท�างานและผสานรวมการระเหยและการเตรียมความเข้มข้นหลาย
ตัวอย่างพร้อมกันได้

 ∙ ภาชนะรองรับสารท่ีสกัดได้มีส่วนรองรับสารเข้มข้นด้านล่าง (Appendix) ท�าให้สามารถ่ายเทสิ่ง
ท่ีสกัดออกได้ง่าย

 ∙ ลดการใช้ตัวท�าละลายและสิ่งสิ้นเปลืองส่งผลให้เกิดต้นทุนในการท�างานท่ีต�่า
 ∙ ประหยัดพลังงานและต้นทุนด้วยโหมด ECO ส�าหรับการควบคุมตัวท�าความร้อนแบบอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

 ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

Syncore® 
Analyst
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
สำาหรับการทำางานด้วย
ตัวอย่างจำานวนมาก

MultivaporTM

P-6 / P-12
การระเหยที่มี
ประสิทธิภาพสำาหรับ
ตัวอย่างหลายชุด

Rotavapor® 
R-300
การระเหยสารแบบ
หมุนที่สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

Hydrolysis Unit   
E-416 / B-411
การย่อยกรดอย่าง
ปลอดภัยและรวดเร็ว


