
A determinação de poluentes em matrizes ambientais e alimentar requer um preparo eficiente 
da amostra. A BUCHI oferece uma grande variedade de sistemas confiáveis, eficientes, flexíveis 
e seguros para o preparo de amostras na rotina do laboratório que aumentam a produtividade 
e a qualidade. 

Soluções para a análise ambiental
Aumento da produtividade em seu laboratório
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“Quality in your hands” é um dos pilares que sustenta a nossa fi losofi a e as nossas ações. Ele nos 
desafi a a fornecer serviços de excelente qualidade que são adaptados para atender precisamente 
a sua necessidade. Isto signifi ca que estabelecemos uma sólida parceria com nossos clientes. 
Através dela nos mantemos em contato e trabalhamos arduamente para entender cada dia melhor 
nossos clientes e seus negócios.

Nós lhe ajudamos fornecendo produtos, sistemas, soluções, aplicações e serviços de alta quali-
dade que tragam valor agregado aos seus negócios. Desta forma você poderá manter-se total-
mente concentrado em seu trabalho.

Principais mensagens
A BUCHI agrega valor com “Quality in your hands”

Facilidade
Você lida com processos complexos, realiza trabalhos desafi adores 
e deseja concentrar-se naquilo que é essencial. Nós o ajudamos 
oferecendo soluções cuidadosamente desenvolvidas de acordo 
com suas necessidades assim como instrumentos e sistemas fá-
ceis de operar.

Competência
Você precisa de produtos, sistemas, soluções, aplicações e ser-
viços que foram precisamente feitos para atender as suas neces-
sidades. Nós contamos com tecnologia de ponta e décadas de 
experiência para lhe suprir de maneira competente e trabalharmos 
juntos a fi m de obter a melhoria contínua de nossos serviços.

Confiança
Você quer confi ar completamente no seu fornecedor de produtos, 
sistemas, soluções, aplicações e serviços. Nós garantimos a quali-
dade e funcionalidade dos nossos equipamentos e continuaremos 
a lhe ajudar de maneira efi ciente e rápida sempre que sua satisfa-
ção não for alcançada.
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A BUCHI agrega valor com “Quality in your hands”

Global
Você valoriza o serviço personalizado e canais de comunicação rá-
pidos. Como uma empresa familiar e internacional que conta com 
suas próprias fi liais e distribuidores qualifi cados, estamos presentes 
independentemente de onde nossos clientes estejam localizados. 
Nossos colaboradores locais e o grande número de clientes satis-
feitos em todo o mundo lhe oferecem a certeza de estar trabalhan-
do com o parceiro certo.

Rentabilidade
Você quer obter os melhores resultados possíveis usando soluções 
efi cientes. Nós o ajudamos a administrar economicamente suas 
tarefas e processos. Nós nos esforçamos para criar grandes bene-
fícios econômicos e agregar o maior valor possível.

Sustentável
Você busca um parceiro que atue com responsabilidade quan-
do o assunto são os desafi os ambientais. Nós apoiamos proces-
sos ambientalmente corretos e manufaturamos produtos que pos-
suem uma longa vida útil. Utilizamos tecnologias avançadas a fi m 
de conservar energia e água e produzir o menor impacto ambiental 
possível.

Segurança
Você trabalha em um ambiente no qual segurança é prioridade 
máxima. Trabalhando juntos, fazemos tudo que estiver ao nosso 
alcance para que nossos produtos, sistemas, soluções, aplicações 
e serviços sejam os mais seguros possíveis para pessoas e para o 
meio ambiente.
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Um ambiente limpo e seguro é um para pré-requisito para saúde e qualidade de vida. A BUCHI 
contribui com isto fornecendo soluções líderes no mercado para o preparo de amostras e análise 
para uma grande variedade de empresas indústrias, laboratórios de análise ambiental, consultores 
e autoridades governamentais. 

Soluções criativas para suas matrizes
Atende uma grande variedade de analitos

Solo, lodos, sedimento  Resíduos

Analito: 

PCDD/PCDF, PAH, PCB, PBDE, BFR, TPH, 
PAH, pesticidas, nitrogênio Kjeldahl total 
(NKT), elementos-traço e metais pesados, 
amônia.

Matriz: 

solo, sedimentos, lodos, terrenos industriais

Analito: 

Restrição de substâncias perigosas (RoHS): 
PBDE e PBB, chumbo e cádmio em produtos 
elétricos e eletrônicos, elementos-traço e ou-
tros metais pesados.

Matriz: 

resíduo eletrônico, material reciclado, resíduo 
de polímeros

Em conformidade com:

EPA 1613B
EPA 1664
EPA 1668B
EPA 3540C
EPA 3541
EPA 3545A
EPA 8082A
EPA 8290A
EPA 8270
EPA 9071

Em conformidade com:

EPA 8270
IEC 62321
Directive 2002/95/EC
EN 14039
EN 15308
DIN EN 13657
ISO 16797

ISO 10382
ISO 11261
ISO 11466
ISO 13859
ISO 16703
ISO 18287
DIN ISO 11261
EN 13342
DIN 13346
DIN 38414
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Nossas soluções incluem o preparo de amostras e análise de ar, solo, sedimento, lodo de esgoto, 
resíduos e água residual para avaliar a qualidade em relação ao impacto sobre a saúde e o meio 
ambiente.

Encontre suas soluções em:
www.buchi.com/industries/environmental-analysis

Água e água residual  Ar

Analito: 

PAH, PCB, TPH, retardantes de chamas (BFR, 
PBDE), nitrogênio Kjeldahl total (NKT), fe-
nol, cianeto, formaldeído, demanda química 
de oxigênio (DQO), amônia, nitrato e nitrito, 
fostato.

Matriz: 

água, água residual, saneamento

Analito: 

PCDD/PCDF, PCB, nitrato, nitrito, amônia

Matriz: 

ar ambiente, gás de chaminé, incineração,  
escapamento de veículos e cinzas volantes

Em conformidade com:

EPA 608
EPA 8081
EPA 8082A
EPA 9010C
EN 38414-20
AOAC 973.48

Em conformidade com:

EPA 3542A
EPA TO-4A
EPA TO-9A         
EPA TO-10A
EPA TO-13
EN 1948

ISO 5663
ISO 9377-2 (DIN H53)
DIN 38406-E5-2
DIN 38409
NEMI D6303
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Soluções BUCHI Página

Analitos e 
grupos de 
parâmetros 

Solo, 
lodos,  
sedimen-
tos

Resíduo Água/
água  
residual

Ar

Amostra-

gem

Homogeneização                     
Trituração             
Peneiração

Digestão          
Separação       
Combustão

Concen-
tração de 
evaporação Limpeza Análise

«Rendimento em 
Extração»

8 Pesticidas, PAH, 
PFC, TPH, ftala-
tos, POPs como 
retardantes de 
chama (BFR), 
PCDD/PCDF, 
PCB

• • • • • Extração Concentração (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Extração Universal» 10 Pesticidas, PAH, 
PFC, TPH, ftala-
tos, POPs como 
retardantes de 
chama (BFR), 
PCDD/PCDF, 
PCB

• • • • • Extração Concentração (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Digestão e destilação» 12 TKN, uréia, 
amônia, nitrato, 
nitrito, cianeto, 
formaldeído, 
fosfato.

• • • • • Digestão Destilação Titulação

«Dumas para monitora-
mento ambientais»

14 Nitrogênio
• • • Combustão

WLD

«Digestão de refluxo» 16 Elemantos-traço 
e metais pesa-
dos, COD

• • • • • Digestão 
P (metais)
Titulação (DQO)

«Evaporação Paralela 
Pré-Análise»

18 Pesticidas, PAH, 
PFC, TPH, ftala-
tos, índice de 
hidrocarbonetos 
em óleo, CHC/
HCH, PCB, DDT, 
PAH, POPs 
como retar-
dantes de chama 
(BFR), PCDD/
PCDF

• • • • Concentração (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

Nosso portfólio de teste ambiental inclui cinco métodos de preparação de amostras e ferramentas 
de aplicação complementares. Que permitem realizar a extração Soxhlet clássica e extração a quen-
te, extração por solvente pressurizado, extração em fase sólida, digestão ácida e destilação a vapor.

Soluções específicas ao longo de sua cadeia produtiva
Atende os mais importantes analitos na análise feita atualmente
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Encontre suas soluções em:
www.buchi.com/environmental

Soluções BUCHI Página

Analitos e 
grupos de 
parâmetros 

Solo, 
lodos,  
sedimen-
tos

Resíduo Água/
água  
residual

Ar

Amostra-

gem

Homogeneização                     
Trituração             
Peneiração

Digestão          
Separação       
Combustão

Concen-
tração de 
evaporação Limpeza Análise

«Rendimento em 
Extração»

8 Pesticidas, PAH, 
PFC, TPH, ftala-
tos, POPs como 
retardantes de 
chama (BFR), 
PCDD/PCDF, 
PCB

• • • • • Extração Concentração (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Extração Universal» 10 Pesticidas, PAH, 
PFC, TPH, ftala-
tos, POPs como 
retardantes de 
chama (BFR), 
PCDD/PCDF, 
PCB

• • • • • Extração Concentração (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Digestão e destilação» 12 TKN, uréia, 
amônia, nitrato, 
nitrito, cianeto, 
formaldeído, 
fosfato.

• • • • • Digestão Destilação Titulação

«Dumas para monitora-
mento ambientais»

14 Nitrogênio
• • • Combustão

WLD

«Digestão de refluxo» 16 Elemantos-traço 
e metais pesa-
dos, COD

• • • • • Digestão 
P (metais)
Titulação (DQO)

«Evaporação Paralela 
Pré-Análise»

18 Pesticidas, PAH, 
PFC, TPH, ftala-
tos, índice de 
hidrocarbonetos 
em óleo, CHC/
HCH, PCB, DDT, 
PAH, POPs 
como retar-
dantes de chama 
(BFR), PCDD/
PCDF

• • • • Concentração (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

Solo  
Lodos 
Sedimentos

Resíduo Ar

Água /

Água residual

•  etapa inerente   (•) opcional
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Você deseja analisar vários poluentes contidos em subprodutos dos processos e materiais que 
contaminam nosso meio ambiente? Oferecemos soluções para o preparo de amostra através da 
extração por solvente pressurizado (PSE) para análise de poluentes orgânicos persistentes (POPs) 
e outros contaminantes.

Solução «Rendimento em extração»
Extração, evaporação e concentração

Vidraria customizada

Recirculador Chiller F-308

Bomba de vácuo V-300

Amostra de ar em 
espuma de poliuretano 
(PUF)

Syncore® Analyst R-12
Módulo com Flushback 

SpeedExtractor E-916

Solução alternativa: «Extração Universal», página 10  

Sistema de Extração B-811
Quatro métodos de extração 
em conformidade e versáteis

Syncore® Analyst R-12/R-6
Evaporação paralela e con-
centração para um volume 
definido

Recirculador Chiller F-308
O modo de refrigeração 
eficiente e com economia de 
água
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Sua solução «Rendimento em Extração»

 ∙ PSE: SpeedExtractor E-914/E-916
 ∙ Concentração: Syncore® Analyst R-12 com mó-
dulo flushback para 12 amostras

 ∙ Bomba de vácuo V-300
 ∙ Resfriamento: Recirculador Chiller F-308

Opções: 

 ∙ PSE: SpeedExtractor E-914
 ∙ Evaporação paralela: Syncore® Analyst R-6, 
MultivaporTM P-12/P-6

 ∙ Evaporação: Rotavapor® R-300
 ∙ Extração em Fase Sólida (SPE)

 ∙ Lista completa de aplicações de referência
 ∙ Assistência personalizada para aplicações
 ∙ Documentação IQ/OQ autorizada
 ∙ Workshops, trainamentos e seminários
 ∙ Manutenção preventiva, incluindo IQ/OQ
 ∙ Redução do tempo não produtivo graças à 
nossa linha direta de assistência ao cliente

Seguro e confiável
 ∙ Sem contaminação de amostras uma vez que os componantes em contato são inertes
 ∙ Sem perda de analito devido ao fluxo de trabalho combinado de extração e concentração
 ∙ Sem contaminação cruzada entre posições adjacentes devido às válvulas e percursos individuais
 ∙ Análise confiável de amostras pouco contaminadas devido aos grandes volumes de célula (até 120 mL)

Velocidade e rendimento
 ∙ Até 6 vezes mais rápido que outros equipamentos de PSE graças ao conceito de extração paralela
 ∙ Extração de até 96 amostras em um turno de 8 horas
 ∙ Rapidez do processo de extração, fornecendo resultados finais em um dia de trabalho
 ∙ Redução do número de replicatas devido às condições de extração idênticas para até 6 amostras (E-916)

Baixos custos de operação
 ∙ Fluxo de trabalho complementar devido à sinergia entre a evaporação paralela e a concentração
 ∙ Redução do consumo de solventes para pré-lavagem de cartuchos/PUF e a etapa de extração
 ∙ A mínima necessidade de consumíveis reduz os custos de operação
 ∙ Economize energia e reduza custos com o modo «ECO» para o controle automatizado do aquecimento

Benefícios mais importantes

 “A operação paralela de extração do SpeedExtractor economiza tempo enquanto mantém a precisão  
exigida por nossos clientes”
Karl Pettit, Marchwood Scientific Services, Southampton, Reino Unido
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Se você precisa de uma solução mais flexível para a etapa de preparo de amostras, oferecemos 
desde extração Soxhlet automatizada a soluções em evaporação, técnicas complementares para 
a determinação de poluentes como PCBs. Para maior produtividade use a extração pressurizada 
com o SpeedExtractor da BUCHI.

Solução «Extração Universal»
Extração, evaporação e concentração

Bomba de Vácuo V-300

Recirculador Chiller F-308

Syncore® Analyst R-12 
com módulo flushback 

Sistema de extração B-811

Solução alternativa: «Rendimento em Extração», página 8

SpeedExtractor E-916/E-914
Extração por solvente pressu-
rizado

Syncore® Analyst R-12/R-6
Evaporação paralela e con-
centração para um volume 
definido

Recirculador Chiller F-308
O modo de refrigeração 
eficiente e com economia de 
água
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Sua solução «Extração Universal»

 ∙ Extração: Sistema de Extração B-811
 ∙ Concentração: Syncore® Analyst R-12
 ∙ Bomba de vácuo V-300
 ∙ Resfriamento: Recirculador Chiller F-308

Opções:
 ∙ Sistema de Extração B-811 LSV para maiores 
volumes de amostra

 ∙ Evaporação paralela: Syncore® Analyst R-6 
MultivaporTM P-12/P-6 

 ∙ Evaporação: Rotavapor® R-300
 ∙ Extração em Fase Sólida (SPE)

 ∙ Lista completa de aplicações de referência
 ∙ Assistência personalizada para aplicações
 ∙ Documentação IQ/OQ autorizada
 ∙ Workshops, treinamentos e seminários
 ∙ Manutenção preventiva, incluindo IQ/OQ
 ∙ Redução do tempo não produtivo graças à 
nossa linha direta de assistência ao cliente

Diversas aplicações
 ∙ Extração de poluentes orgânicos persistentes, TPH, PBDE, PFC ou pesticidas de solo, lodos e sedimentos
 ∙ Utilização de solventes com temperatura de ebulição de até 150 ºC devido à eficiente fonte de calor e  
excelente transferência de calor 

Flexível e rápido
 ∙ Máxima flexibilidade para aplicar diferentes tecnologias de extração automatizadas sem quaisquer modifica-
ções da configuração da vidraria

 ∙ Alcance do limite de detecção necessário graças ao volume de amostra 60 % maior (modelo B-811 LSV)
 ∙ Redução do tempo de análise e fluxo de trabalho com a evaporação paralela e a concentração

Seguro e homologado
 ∙ Conformidade assegurada com os métodos oficialmente homologados (ex.: EPA, ISO, HJ, ASTM etc.)
 ∙ Equipamento Soxhlet fiel ao método convencional
 ∙ Excelente proteção do operador sem necessidade de supervisão durante todo o processo

Benefícios mais importantes

 “O Extraction System B-811 torna o preparo das amostras mais fácil e rápida. As duas vantagens, econo-
mia de tempo e menor consumo de solventes, são evidentes.”
Dr. Liu Aiming, diretor do laboratório do Sino-Japan Friendship Centre of Environmental Protection, China
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Você precisa trabalhar com diversas aplicações para monitorar ou determinar parâmetros ambien-
tais, como: nitrogênio, amônia e/ou compostos voláteis? A BUCHI tem soluções versáteis para 
digestão e destilação por arraste a vapor para diferentes tipos de aplicações em sólidos, água 
residual, resíduos e ar.

Solução «Digestão e destilação» 
Digestão, destilaçãopor arraste a vapor e titulação 

Solução alternativa: «O Dumas para monitoramento ambientais» página 14

DuMaster D-480
Determinação de proteínas
flexível e sem supervisão

Recipiente de 
titulação

Scrubber K-415 
QuadScrubECO 

SpeedDigester K-439

KjelFlex K-360

Mixer B-400

Recirculador Chiller F-308 

Conexão com 
tituladores externos
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Sua solução «Digestão e destilação»

 ∙ Destilação: KjelFlex K-360 
 ∙ Digestão: SpeedDigester K-439
 ∙ Neutralização: Scrubber K-415 (TripleScrubECO) 
 ∙ Recirculador Chiller F-308 
 ∙ Tituladores externos de terceiros
 ∙ . Mixer B-400 

Opções:
 ∙ Unidade de Destilação K-350/K-355
 ∙ Sistema KjelMaster  K-375 / K-376 / K-377
 ∙ KjelDigester K-446 / K-449

Lista completa de aplicações de referência
 ∙ Assistência personalizada para aplicações
 ∙ Documentação IQ, OQ e PQ autorizada
 ∙ Ferramentas úteis para o desenvolvimento de 
aplicações

 ∙ Workshops, treinamentos
 ∙ Manutenção preventiva, incluindo IQ/OQ/PQ
 ∙ Redução do tempo não produtivo graças à 
nossa linha direta de assistência ao cliente

Extremamente flexível e prático
 ∙ Uma única soluçãopara determinação de nitrogênio através da destilação direta por arraste a vapor ou 
aplicações Kjeldahl

 ∙ Alta flexibilidade combinando acessórios de uso específico com funções integradas e tubos de amostra 
de diferentes tamanhos.

 ∙ Operação cômoda, graças a processos automáticos e ao aperfeiçoamento da visualização: 
 ∙ perfis de temperatura de digestão programáveis
 ∙ parâmetros de destilação como diluição automatizada, alcalinização ou acidificação, aspiração dos 
reagentes 

 ∙ titulação automática com titulador externo conectado
 ∙ Métodos pré-programados prontos para uso de diversas matrizes de amostra  

Rápido
 ∙ Economia de tempo de até 135 minutos, graças ao rápido aquecimento e resfriamento do SpeedDigester
 ∙ Acelere o processo de digestão através da adição contínua de H2O2 opcional 
 ∙ Titulação online combinada com tituladores específicos, enquanto a amostra ainda é destilada (K-360/Titri-
no Plus) 

 ∙ Cálculo automático e transferência de resultados

Seguro
 ∙ Segurança máxima graças a excelente vedação e ao moderno Scrubber K-415 de quatro estágios 
 ∙ Acesso aos parâmetros e configurações por meio de senhas e de acordo com o usuário (K-360)

Benefícios mais importantes

 “A BUCHI é considerada a principal fornecedora de aplicação para determinação de nitrogênio para SDL. O 
treinamento e a assistência da BUCHI foram excelentes e esperamos ter a oportunidade para a colaboração 
no futuro.” Barry Daniel Nourice, diretor executivo de laboratório, agência agrícola Seychelles, Seychelles
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Você procura por uma técnica automática e simples que permite a análise rápida com excelente 
reprodutibilidade? O DuMaster D-480 da BUCHI garante a demanda para melhor rendimento de 
amostras, redução de custos operacionais e minimização de erro do operador.

Solução «Dumas para monitoramento ambiental» 
Combustão para análise de nitrogênio sem supervisão

Amostrador automático de 
60 ou 120 posições

DuMaster D-480

Tecnologia 
Reductor-Regainer

Solução alternativa: «Digestão e destilação», página 12

Scrubber K-415 
Quatro estágios para seguran-
ça durante a análise

SpeedDigester K-439
A revolução em digestão de 
amostras 

KjelFlex K-360 
Flexibilidade para diversas 
aplicações
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Sua solução «Dumas para monitoramento ambiental»

 ∙ Combustão: DuMaster D-480 Assistência personalizada para aplicações 
 ∙ Documentação IQ/OQ autorizada e manuten-
ção preventiva 

 ∙ Workshops, treinamentos e seminários 
 ∙ Redução do tempo não produtivo, graças a 
nossa linha direta de assistência 

Autônomo e rápido
 ∙ Rápido tempo de análise, aproximadamente 4 minutos por amostra
 ∙ Maior rendimento devido à rapidez do amostrador automático
 ∙ Funcionamento autônomo durante a noite para o processamento de até 300 amostras
 ∙ Operação contínua durante meses devido à calibração estável

Econômico
 ∙ Redução de custo por amostra devido: 

 ∙ Alto grau de automação
 ∙ Utiliza o dióxido de carbono como gás de arraste, mais econômico que o hélio
 ∙ Cerca de 95 % de economia de oxigênio, devido ao controle automatizado de oxigênio

 ∙ Melhoria do tempo como resultado do uso da tecnologia inovadora de pós-combustão Regainer-Reductor
 ∙ Alta produtividade, com 2000 análises por tubo de redução pré-preenchido

Seguro e prático
 ∙ Máxima segurança: nenhum contato com reagentes nocivos ou risco de queimaduras
 ∙ Análise de grandes volumes de amostra (até 1 g ou 1 mL) devido à eficiente secagem com gás em várias 
etapas

 ∙ Acesso aleatório das amostras a qualquer instante

Benefícios mais importantes

«O DuMaster D-480 oferece a precisão necessária e é fácil de usar. Combinado ao baixo custo unitário por 
amostra, ele atende nossas necessidades comerciais.»
Jon Griffin, Analista Público, Kent Scientific Services, Reino Unido
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Você precisa analisar metais pesados em solo, lodos de esgoto ou resíduos eletrônicos? Com 
a solução “Digestão sob refluxo” da BUCHI, você faz a digestão de até 12 amostras simultane-
amente em condições homogêneas e posteriormente o analito é então determinado por ICP ou 
titulação. A configuração do sistema modular permite diversas outras aplicações, como Kjeldahl 
e DQO.

Solução «Digestão sob Refluxo»  
Determinação de elementos-traço, metais pesados e DQO

Solução alternativa para «Digestão sob refluxo» 

Wet Digester B-440
Unidade de pré-incineração 
para determinação de cinzas

Scrubber K-415 
QuadScrubECO 

Configuração com  
refluxo de água

Recirculador Chiller F-308

 Acessórios para DQO

SpeedDigester K-439
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Sua solução «Digestão sob refluxo»

 ∙ Digestão: SpeedDigester K-439
 ∙ Configuração: configuração do condensador 
 ∙ Neutralização: Scrubber K-415 (QuadScrubECO)
 ∙ Resfriamento: Recirculador Chiller F-308

Opções:
 ∙ SpeedDigester K-425 / K-436

 ∙ Lista completa de aplicações de referência
 ∙ Assistência personalizada para aplicações
 ∙ Ferramentas úteis para o desenvolvimento de 
aplicações

 ∙ Workshops. treinamentos e seminários
 ∙ Manutenção preventiva, incluindo IQ/OQ/PQ

Variedade de aplicações 
 ∙ Água régia, digestão com HNO3 ou HCl sob refluxo (com condensadores de água) para análises de metais 
pesados em diversas matrizes como: solos, lodos, sedimentos, resíduos eletrônicos

 ∙ Determinação DQO para avaliar a qualidade da água, usando condensadores de acordo com a norma 
ISO 6060

 ∙ Rápida digestão por IR para determinação de nitrogênio de acordo com o método Kjeldahl

Flexível e rápido 
 ∙ Versatilidade para conversão entre análises Kjeldahl e digestão de elementos-traço ou DQO. 
 ∙ 20 métodos pré-programados prontos para uso de diversas matrizes de amostra
 ∙ Armazenamento de 30 métodos personalizados

Operação segura e confiável
 ∙ Sem vapores nocivos com o mais novo Scrubber K-415 QuadScrubECO  de quatro estágios 
 ∙ Digestão de água régia segura e reprodutível, graças à configuração de refluxo de água hermético com 
resfriamento eficiente e com economia de água (F-308)

 ∙ Excelente reprodutibilidade devido à ótima homogeneidade térmica e à supervisão do processo

Benefícios mais importantes

“O Speed Digester é a ferramenta ideal para lidar com uma quantidade média de amostra para determina-
ção de metais pesados e TKN.”
Municipal Sewage Plant, França
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Você procura o método mais eficaz e sustentável de evaporação paralela? As amostras ambien-
tais de solo, água, ar e resíduos geralmente que são extraídas com um solvente orgânico con-
centrado posteriormente, antes da análise final ultrapassar os limites de detecção. Nossa solução 
altamente eficiente e sustentável, «Evaporação Paralela Pré-Análise», economiza tempo e garante 
a máxima reprodutibilidade e as mais altas taxas de recuperação.

Solução «Evaporação Paralela Pré-Análise» 
Para concentração até volume pré-definido 

Solução alternativa para «Evaporação paralela pré-análise»

Interface I-300
Controle central de todos os 
parâmetros de processo

Bomba de Vácuo V-300
A fonte de vácuo 
silenciosa e econômica

MultivaporTM P-6/P-12
Evaporação eficiente para
múltiplas amostras

Bomba de vácuo V-300

Módulo Flushback 
para 12 amostras

Syncore® Analyst 

Interface I-300 Pro

Recirculador Chiller F-314

Tubo Analyst 
com apêndice

Extração em fase  
sólida (SPE)
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Confiável
 ∙ Altas taxas de recuperação do analito graças ao módulo Flushback
 ∙ Sem perda de compostos voláteis devido ao apêndice refrigerado
 ∙ Sem contaminação cruzada devido aos selos individuais
 ∙ Sem contaminação graças a materiais inertes

Econômico 
 ∙ Maior produtividade através da concentração em paralelo de até 12 amostras em um volume residual 
pré-definido

 ∙ Baixos custos operacionais por não necessitar de nitrogênio 
 ∙ Eficiência otimizada através da combinação de SPE (extração em fase sólida) e concentração

Sustentável
 ∙ Ecologicamente correto devido a uma alta taxa de recuperação de solventes
 ∙ Sem emissão de solventes
 ∙ Sem eliminação nem consumo de água com o chiller ecológico

Benefícios mais importantes

Sua solução «evaporação pré-análise»

 ∙ Syncore® Analyst com condensador próprio
 ∙ Recirculador Chiller F-314
 ∙ Bomba de Vácuo V-300 com Interface I-300 
Pro 

 ∙ Módulo Flushback para 12 amostras
 ∙ Extração em fase sólida (SPE)

Opções:
 ∙ Tamanhos do rack (4, 6, 12 amostras)
 ∙ SPE: Acessórios para SPE paralela

 ∙ Assistência personalizada para aplicações
 ∙ Lista de aplicações
 ∙ Workshops e treinamentos
 ∙ Redução do tempo não produtivo graças à 
nossa linha direta de assistência ao cliente

 ∙ Manutenção preventiva
 ∙ Assistência técnica e documentação (IQ/OQ)

 “Após usar os parâmetros mais eficientes do Syncore® para concentrações e trocas de solvente, você veri-
ficará as maneiras para o seu laboratório adquirir a próxima unidade.”
Michael Dee, diretor técnico, Fremont Analytical, EUA
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As melhores soluções para suas necessidades
Comparação segundo às necessidades, aplicações e características do cliente

SpeedEx-
tractor E-
914/E-916

Sistema de 
Extração 
B-811

R-300
«Dinâmico» 

Syncore 
Analyst

Multivapor
P-6/P-12

Syncore® 

 Analyst - 
Módulo SPE 

SpeedDigester  
K-425 / 
K-436 / K-439

KjelDigester 
K-446 / K-449

Unidades 
de Destila-
ção  
K-350/
K-355

KjelFlex  
K-360

Sistema Kjel-
Master 
K-375/K-
376/K-377

DuMaster
D-480

Necessidades/Soluções Extração Evaporação, concentração e secagem SPE Digestão Destilação Combustão Amostra por dia

«Rendimento em Extração» • • 72 – 96

«Extração Universal» • • 24 – 48

«Digestão e Destilação» • • 10 - 40

«O Dumas para monitoramento ambientais» • 120 – 250

«Digestão sob Refluxo» • 6 – 36

«Evaporação Paralela Pré-Análise» • • 72 – 96

Solos/sedimentos/lodos de esgoto

Pesticidas, PAH, PFC, TPH • • • • •

POPs como retardantes de chamas, PCDD/

PCDF, PCBs
• • • • •

Nitrogênio, uréia • • • • • •

Nitrato, nitrito, amônia • •

Elementos-traço e metais pesados •

Resíduos/resíduos perigosos

PAH, PCBs • • • • •

Ftalatos • • • • •

RoHS: Elementos-traço, metais pesados •

RoHS: retardantes de chamas • • • • •

Água/água residual

Pesticidas, PAH, PCB, TPH • • • •

Teor de óleo com hidrocarbonetos • •

Nitrogênio, uréia • • • • •

Nitrato, nitrito, amônia • • •

DQO, fosfato •

Fenol, cianeto, formaldeído • •

Ar / Cinzas volantes

Dioxinas/furanos e outras POPs • • • • •

Características 

Nº de amostras por operação 6/4 4 1 12/6 12/6 12/6 6  ou 12 20 1 1 1 / 24 / 48 60 / 120

Tamanho dos tubos [mL] 10 – 120 120/200 20 – 3000 0,5 – 500 5 – 180 5 – 180 100 / 300 / 500 300 até1 g / 1 mL*

M
at

riz
es

/a
na

lit
o 
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Comparação segundo às necessidades, aplicações e características do cliente

SpeedEx-
tractor E-
914/E-916

Sistema de 
Extração 
B-811

R-300
«Dinâmico» 

Syncore 
Analyst

Multivapor
P-6/P-12

Syncore® 

 Analyst - 
Módulo SPE 

SpeedDigester  
K-425 / 
K-436 / K-439

KjelDigester 
K-446 / K-449

Unidades 
de Destila-
ção  
K-350/
K-355

KjelFlex  
K-360

Sistema Kjel-
Master 
K-375/K-
376/K-377

DuMaster
D-480

Necessidades/Soluções Extração Evaporação, concentração e secagem SPE Digestão Destilação Combustão Amostra por dia

«Rendimento em Extração» • • 72 – 96

«Extração Universal» • • 24 – 48

«Digestão e Destilação» • • 10 - 40

«O Dumas para monitoramento ambientais» • 120 – 250

«Digestão sob Refluxo» • 6 – 36

«Evaporação Paralela Pré-Análise» • • 72 – 96

Solos/sedimentos/lodos de esgoto

Pesticidas, PAH, PFC, TPH • • • • •

POPs como retardantes de chamas, PCDD/

PCDF, PCBs
• • • • •

Nitrogênio, uréia • • • • • •

Nitrato, nitrito, amônia • •

Elementos-traço e metais pesados •

Resíduos/resíduos perigosos

PAH, PCBs • • • • •

Ftalatos • • • • •

RoHS: Elementos-traço, metais pesados •

RoHS: retardantes de chamas • • • • •

Água/água residual

Pesticidas, PAH, PCB, TPH • • • •

Teor de óleo com hidrocarbonetos • •

Nitrogênio, uréia • • • • •

Nitrato, nitrito, amônia • • •

DQO, fosfato •

Fenol, cianeto, formaldeído • •

Ar / Cinzas volantes

Dioxinas/furanos e outras POPs • • • • •

Características 

Nº de amostras por operação 6/4 4 1 12/6 12/6 12/6 6  ou 12 20 1 1 1 / 24 / 48 60 / 120

Tamanho dos tubos [mL] 10 – 120 120/200 20 – 3000 0,5 – 500 5 – 180 5 – 180 100 / 300 / 500 300 até1 g / 1 mL*

*quantidade de amostra
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Extração pressurizada com solvente

Extração clássicapn

p2

sólido líquido

gasoso

P
re

ss
ão

 p

Temperatura T Tbp T2

Beneficie-se de mais de 30 anos de experiência
Perguntas frequentes

A alta pressão aumenta a eficiência da extração?

Sim, a combinação entre elevadas temperatu-
ra e pressão resulta em uma extração mais rá-
pida em comparação com outras tecnologias 
de extração. Este é o resultado de uma melhor 
transferência de massa devido a maior solubi-
lidade dos analitos e otimização da extração. 
Por isso é necessário um aumento da pressão 
normal pn para p2 para manter a amostra no 
estado líquido na temperatura T2.

Não existe nenhum risco de contaminação cruzada nas posições 
adjacentes? 
Não, porque cada posição tem sua própria válvula de entrada e saída, assim como sensores 
individuais de pressão. Mesmo no caso de bloqueio de uma posição, a contaminação cruzada 
é evitada, uma vez que um assistente integrado para a resolução de problemas alivia automati-
camente a pressão. Todas as outras posições serão concluídas enquanto a posição com falha é 
desativada.

Qual é o benefício de uma abordagem de extração/evaporação pa-
ralela?
A extração/evaporação paralela combinadas, em oposição a uma abordagem sequencial, au-
menta o volume da amostra. Além disso, reduz significativamente o tempo de análise. Um lote de 
seis amostras estará pronto para análise após 115 minutos. 

A
 a

bo
rd

ag
em

 p
ar

al
el

a 
da

 
B

U
C

H
I

1. Preparação de amostras
por lote: 30 min

lote #1 lote #2 lote #3 lote #4 lote #5 lote #6

2. Extração paralela por 
lote: ~45 min

lote  
#1

lote  
#2

lote  
#3

lote  
#4

lote  
#5

lote  
#6

3. Evaporação paralela
por lote: ~40 min

lote  
#1

lote  
#2

lote  
#3

lote  
#4

lote  
#5

lote  
#6

t [min] Início 6 amostras em 115 min Fim 340 min

6 amostras em menos de 225 min
6 vezes mais amostras no mesmo período

6 lotes contra 6 amostras em 340 min

1. Preparação de amostras
6 amostras: 30 min

lote #1

2. Extração sequencial por 
amostra: ~45 min

amostra  
#1

amostra  
#2

amostra  
#3

amostra  
#4

amostra  
#5

amostra  
#6

3. Evaporação paralela
por lote: ~40 min

lote  
#1

t [min] Início Fim 340 min
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Como posso aplicar maiores quantidades de amostra?

O que significa “inerte” para o 

Sistema de Extração B-811??

Quando é recomendado trabalhar com um recirculador chiller? 

O B-811 LSV com maior volume de amos-
tras permite maiores quantidades para atingir 
o limite de detecção necessário do analito. As 
principais vidrarias são expandidas em 60 %.

No B-811, todos os componentes em conta-
to com a amostra são inertes. As membranas 
de vedação são em materiais inertes, o que 
impede a contaminação da amostra durante a 
análise.  Além disso, os processos de extração 
e secagem podem ser realizados em uma at-
mosfera de gás inerte. 

Quando você utilizar um solvente como éter de petróleo, um re-
circulador chiller (ex. Recirculating Chiller F-308) deve ser utiliza-
do especialmente se a água de torneira estiver acima de 15 °C. 
A diferença da temperatura entre o ponto de ebulição do solvente 
e a temperatura da água de resfriamento deve ser de 20 – 25 °C 
para que a condensação completa do solvente seja alcançada 
e para manter uma excelente recuperação do solvente. 

LSVPadrão
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Beneficie-se de mais de 30 anos de experiência
Perguntas frequentes

É possível usar o mesmo digestor para digestão de Kjeldahl, DQO e 
água régia? 

Sim, os modelos SpeedDigester flexíveis podem ser adaptados para várias 
aplicações trocando apenas os acessórios.

Os tubos de amostra DQO podem ser transferidos diretamente 
para o amostrador e para a titulação automática?

Sim, os mesmos tubos de amostra podem ser usados para o preparo das amostras, di-
gestão e titulação automatizada.

É importante usar um K-415 QuadScrubECO (Sccrubber com 
4 estágios) para digestão água régia? 

Sim, apenas os quatro estágios de absorvem de forma confiável os vapores de NOx que surgem 
devido à reação da água régia..

Quais tipos de titulador podem ser conectados ao KjelFlex K-360? 

O KjelFlex K-360 pode ser conectado a diferentes tituladores de outros 
fornecedores, como Metrohm, Mettler Toledo, SI Analytics e Radiometer.

A B D

C

5

1

2

3

4

6

8

9

7

A Etapa de condensação

1  Entrada de fumos ácidos
2  Condensador
3  Recipiente de condensados
4  Entrada da água de resfriamento
5  Saída de água de resfriamento

B Etapa de neutralização 

6  Recipiente de neutralização

C Etapa de adsorção

7  Recipiente de adsorção

D Etapa de reação

8  Recipiente de reação
9  Bomba
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Como funciona a solução de SPE BUCHI?

Quais tipos de cartuchos SPE/discos podem ser utilizados?

O módulo SPE BUCHI permite um controle de 3 vias?

Com a simples adição do acessório SPE, o dispositivo de eva-
poração paralela Syncore ® é atualizado para um sistema 
paralelo totalmente funcional SPE/dispositivo de filtração. 
A vedação da amostra individual, o controle de vácuo 
preciso e a evaporação vortex tornam o equipamento al-
tamente eficiente, uma solução abrangente para a moder-
na preparação de amostras.

A plataforma de SPE pode ser utilizada com qualquer SPE ou cartucho de filtração ou disco que tenha um 
adaptador Luer padronizado. Este design aberto permite o melhor uso do cartucho/disco para qualquer apli-
cação indicada, sem limitação de consumíveis.

Sim, a tampa avançada SPE tem até 24 vál-
vulas de 3 vias controláveis manualmente que 
permitem condicionamento e eluição de uma 
só vez. Sendo que, na primeira, o liquido é 
descartado e na segunda é conduzido até o 
frasco de evaporação. Esta funcionalidade 
combinada economiza trabalho manual, cus-
tos e tempo, além de reduzir o risco de per-
da de amostra, vazamento e contaminação do 
analito.

bCartucho 
SPE

para resí-
duos

recipiente de 
coleta

vo
lu

m
e 
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d
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l

para recipiente  
de coleta

Q
ue
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e

Frio
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Opinião do cliente 
Estudos de caso

Dioxinas no solo e no ar
Sino-Japan Friendship Center for Environmental Protection, China

PCB, dioxinas e furanos de solo e cinzas volantes
Marchwood Scientific Services, Reino Unido

Cliente: Laboratório independente. É o laboratório líder para análise 
de dioxina no RU, recebendo amostras do mundo inteiro.

Aplicação: determinação de PCBs, dioxinas, furanos e cinzas volan-
tes.

Equipamento: SpeedExtractor E-916 com Rotavapor®

Contaminantes orgânicos no solo
Ecological Institute of Binzhou University, China

Preparo de amostras para análise de traços de PAHs
em solo e água subterrânea usando Syncore® Analyst
Ecological Environmental Laboratory BECEWA, Nazareth, Bélgia

Cliente: Principal laboratório ecológico no Yellow River Delta, pesquisa 
de solo para proteção do ecossistema e do meio ambiente.

Aplicação: determinação de TPH, PCBs e POPs em diferentes solos.

Equipamento: SpeedExtractor E-916 com SpeedExtractor em Record™

Cliente: BECEWA pertence à Eurofins,, um grupo de laboratórios ati-
vos em 39 países e que representa mais de 225 laboratórios e 22.000 
funcionários. 

Aplicação: determinação de TPH, PCBs e POPs em diferentes amostras de 
solo.

Equipamento: Syncore Analyst® R-12 para evaporação paralela de 12 
amostras para volume residual predefinido de 1 mL.

Cliente: O centro foi fundado pelos governos chinês e japonês. Ele é 
ativo na proteção ambiental e análise. O objetivo principal é a análise 
POPs no meio ambiente.

Aplicação: determinação de dioxinas em solo, cinzas volantes e ar.

Equipamento: Sistema de extração B-811

Explore mais de 100 estudos de casos detalhados
www.buchi.com/casestudies
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TKN de acordo com o método NEN-ISO 5663
AQUON, Tiel, Países Baixos

Nitrogênio amoniacal e fenol em água residual
JSW Steel Ltd, Bellary, Karnataka, Índia

Método EPA 8020
Phoenix Environmental Laboratories, EUA

Análise de água
Laboratory of Metropole Européenne de Lille, França (Veolia Group)

Cliente: instituo para pesquisa de água, consultoria e serviço de análise de água 
superficial, subterrânea e água residual.

Aplicação: determinação de TKN em água residual de acordo com o método 
NEN-ISO 5663

Equipamento: KjelMaster K-375 com KjelSampler K-377, KjelDigester K-449 e 
Scrubber K-415

Cliente: JSW é uma empresa de aço líder

Aplicação: determinação de nitrogênio amoniacal e fenóis em água residual para 
controle do processo de produção e monitoramento da água residual liberada no 
meio ambiente.

Equipamento: Unidade de Destilação K-355

Cliente: oferece teste de alta qualidade de solos, água, lodos e sólidos, atendendo 
aos requisitos de EPA, DEP e DOH.

Aplicação: determinação de concentrações de bifenilos policlorados (PCBs) em 
extratos de solo e matrizes aquosas. 

Equipamento: O Syncore® Analyst R-12 com módulo Flushback, bomba de Vácuo 
V-700, Controlador de Vácuo V-855 e Recirculador Chiller F-108

Cliente: Veolia projeta e fornece serviços que são vitais para o desenvolvimento 
humano e o desempenho sustentável através de três atividades de negócio com-
plementares: gerenciamento de água, gerenciamento de resíduos e serviços de 
energia. A empresa oferece soluções inovadoras, sustentáveis para melhorar o co-
tidiano das pessoas e proteger os recursos futuros.

Aplicação: determinação de traços de metal por digestão de água régia 

Equipamento: SpeedDigester K-439 com configuração água-refluxo
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Complete seu portfólio de extração
Produtos complementares e relacionados 

Extração  
Pressurizada Evaporação paralela Evaporação rotativa Recirculador Chiller Vidraria Produtos químicos

O SpeedExtractor E-914 
destaca-se na extração 
pressurizada com solvente 
(PSE) para determinação 
de resíduos, contaminan-
tes e aditivos.

O MultivaporTM é um eva-
porador vórtex paralelo 
compacto de 6 ou 12 po-
sições projetado para oti-
mizar os fluxos de proces-
so existentes.

O Rotavapor® R-300 é a 
escolha pela evaporação 
suave de grandes volu-
mes de extratos provenien-
tes do B-811 LSV ou do 
E-914.

Os Recirculadores Chillers 
F-308 e F-314 são resfria-
dores sustentáveis e aten-
dem às necessidades eco-
nômicas e ecológicas.

A vidraria de precisão da 
BUCHI apresenta vida útil 
prolongada, funcionamento 
isento de problemas e pro-
cessamento seguro. Diver-
sos recipientes são com-
patíveis tanto com a PSE 
quanto com a evaporação.

Utilize a areia de extração 
e terra diatomácea ho-
mologadas pela BUCHI 
para um funcionamento 
confiável e uma secagem 
eficiente.

KjelMaster 
K-375   

Unidade de  
destilação
K-350/K-355

KjelDigester 
K-446/K-449 Scrubber

Tubos de amostra 
Kjeldahl Pastilhas Kjeldahl

O KjelMaster K-375 é fácil 
de usar e atende à de-
manda de automação, 
administração pelo usuá-
rio e tratamento de dados 
sofisticado.

Realize as determinações 
Kjeldahl de nitrogênio ou 
proteína em conformidade 
com métodos oficialmen-
te homologados no modo 
mais econômico. Amplie 
suas aplicações com os 
recursos adicionais do 
K-355.

O K-446 manual é um di-
gestor do bloco no nível 
da entrada com controle 
e manuseio fácil de até 20 
amostras. O modelo total-
mente automatizado K-449 
oferece uma elevação 
automática prática para 
elevar e abaixar o rack de 
tubos de amostra.

O Scrubber K-415, com 
até quatro etapas de lim-
peza, oferece a máxima 
segurança para o operador 
e para o meio ambiente.

Os tubos de vidro de pre-
cisão BUCHI possuem vida 
útil prolongada, são altamen-
te resistentes mesmo para 
amostras que produzem 
muita espuma ou respingos 
e manuseio seguro.

Nossos catalisadores em 
pastilha de alta qualida-
de garantem a reproduti-
bilidade das digestões e 
levam em consideração os 
aspectos econômicos e 
ecológicos.
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Extração  
Pressurizada Evaporação paralela Evaporação rotativa Recirculador Chiller Vidraria Produtos químicos

O SpeedExtractor E-914 
destaca-se na extração 
pressurizada com solvente 
(PSE) para determinação 
de resíduos, contaminan-
tes e aditivos.

O MultivaporTM é um eva-
porador vórtex paralelo 
compacto de 6 ou 12 po-
sições projetado para oti-
mizar os fluxos de proces-
so existentes.

O Rotavapor® R-300 é a 
escolha pela evaporação 
suave de grandes volu-
mes de extratos provenien-
tes do B-811 LSV ou do 
E-914.

Os Recirculadores Chillers 
F-308 e F-314 são resfria-
dores sustentáveis e aten-
dem às necessidades eco-
nômicas e ecológicas.

A vidraria de precisão da 
BUCHI apresenta vida útil 
prolongada, funcionamento 
isento de problemas e pro-
cessamento seguro. Diver-
sos recipientes são com-
patíveis tanto com a PSE 
quanto com a evaporação.

Utilize a areia de extração 
e terra diatomácea ho-
mologadas pela BUCHI 
para um funcionamento 
confiável e uma secagem 
eficiente.

KjelMaster 
K-375   

Unidade de  
destilação
K-350/K-355

KjelDigester 
K-446/K-449 Scrubber

Tubos de amostra 
Kjeldahl Pastilhas Kjeldahl

O KjelMaster K-375 é fácil 
de usar e atende à de-
manda de automação, 
administração pelo usuá-
rio e tratamento de dados 
sofisticado.

Realize as determinações 
Kjeldahl de nitrogênio ou 
proteína em conformidade 
com métodos oficialmen-
te homologados no modo 
mais econômico. Amplie 
suas aplicações com os 
recursos adicionais do 
K-355.

O K-446 manual é um di-
gestor do bloco no nível 
da entrada com controle 
e manuseio fácil de até 20 
amostras. O modelo total-
mente automatizado K-449 
oferece uma elevação 
automática prática para 
elevar e abaixar o rack de 
tubos de amostra.

O Scrubber K-415, com 
até quatro etapas de lim-
peza, oferece a máxima 
segurança para o operador 
e para o meio ambiente.

Os tubos de vidro de pre-
cisão BUCHI possuem vida 
útil prolongada, são altamen-
te resistentes mesmo para 
amostras que produzem 
muita espuma ou respingos 
e manuseio seguro.

Nossos catalisadores em 
pastilha de alta qualida-
de garantem a reproduti-
bilidade das digestões e 
levam em consideração os 
aspectos econômicos e 
ecológicos.
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Suporte e serviço ao cliente
Da viabilidade a manutenção preventiva

Você aprecia um serviço personalizado e efi ciente. Nossa rede de especialistas de aplicação 
e  técnicos de serviço assim como o grande números de clientes satisfeitos no mundo todo lhe 
asseguram que você escolheu o parceiro certo.

Aproveite nossa experiência
Os mais de 50 anos de experiência na determinação de proteína re-
sultou em um número de guias práticos, publicações científicas e 
apps úteis. Melhore seu conhecimento teórico e descubra dicas úteis 
para a prática diária no laboratório.

Encontre nossa literatura em:
www.buchi.com/literature

Melhore suas aplicações
Uma equipe de especialistas altamente qualificados otimiza continu-
amente nossas Notas de Aplicação. Descrições detalhadas e pron-
tas para uso incluindo todo processo, desde a homogeneização à 
preparação de amostras e análise. Soluções personalizadas são 
desenvolvidas em estreita colaboração para atender novas normas, 
adequar a novas condições ou determinar novos parâmetros.

Encontre centenas de notas de aplicação em:
www.buchi.com/applications

Apps facilitam seu trabalho diário
Fortes relações com os clientes resultam em um número crescen-
te de apps práticos que facilitam sua rotina diária. Com o Kjeldahl 
Optimizer você pode predizer os melhores parâmetros para o pro-
cesso. Já o Kjeldahl Reports permite que você calcule resultados 
e crie relatórios. 

Conheça os apps Kjeldahl online: 
www.buchi.com/kjeldahl/apps
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Aproveite nossos workshops, treinamentos 
e seminários
Nós regularmente oferecemos seminários práticos e workshops, 
muitas vezes com a colaboração de outros parceiros da área de 
preparação de amostras e análises. As contribuições dos clientes 
enfatizam o quanto nossas soluções facilitam suas rotinas. Nós 
também participamos de muitos congressos industriais e científi -
cos locais e internacionais.

Encontre um resumo das nossas atividades:
www.buchi.com/events

Entre em contato conosco:
www.buchi.com/warranty

Utilize seus instrumentos de forma mais eficaz
Nós lhe ajudamos a confi gurar seu equipamento da forma mais 
adequada para sua aplicação. Proporcionamos serviços completos 
de qualifi cação de instalação e operação (IQ/OQ) para assegurar a 
conformidade com FDA, BPL/BPM e GAMP. Seja uma instalação 
inicial, requalifi cação ou realocação, lhe fornecemos verifi cação de 
conformidade.

Encontre mais informações sobre nossos serviços em:
www.buchi.com/service-support

Minimize os tempos de parada
Evite os tempos de paralização dos equipamentos com manuten-
ção preventiva e pacotes de serviço feitos sob medida. Nós ofere-
cemos uma garantia de um ano sobre o produto e dez anos de 

disponibilidade de peças de reposição.

Rede global
Nossas fi liais e distribuidores qualifi cados asseguram proximidade 
onde quer que você esteja. Como estamos familiarizados com suas 
necessidades, utilizamos nossa experiência e conhecimento para 
proporcionar soluções de alta qualidade.

Entre em contato conosco:
www.buchi.com/worldwide



Estamos representados por mais de 100 parceiros de distribuição em todo o 
mundo. Encontre o seu representante local em: www.buchi.com

BUCHI Affiliates:

BUCHI Support Centers:

BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0 
deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Offi ce Benelux
NL – 3342 GT 
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow 
T +7 495 36 36 495
F +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru 

BUCHI China
CN – 200052 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.com/in-en

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.com/in-en

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

South East Asia

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America

BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East

BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai 
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online

DE – 69190 Walldorf 
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

Quality in your hands

Distributors
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