
KjelSampler K-376 / K-377 (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง)
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้การกลั่น

สะดวกและปลอดภัย 
ไม่มีการสัมผัสกับสารเคมีและ
สามารถล้างทำาความสะอาดท่อ
และหลอดได้ในระบบ

KjelSampler K-376 หรือ K-377 (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) ที่ทำางานร่วมกับเครื่อง KjelMaster K-375 
(เครื่องกลั่น) สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดในการตรวจวัดแบบเจลดาห์ลที่เพิ่มจำานวนตัวอย่าง
ในการทดสอบมากขึ้น อีกทั้งยังนำาเสนอระบบการทำางานในรูปแบบอัตโนมัติและมีความยืดหยุ่นสูงสุด

มีประสิทธิภาพ 
ได้จำานวนตัวอย่างในการทดสอบ
เพิ่มขึ้น และไม่ต้องเฝ้าระวังหน้า
เครื่องระหว่างการทำางาน

มีความยืดหยุ่น 
ระบบขนาดเล็กที่
สามารถวางบนโต๊ะได้
อย่างลงตัว



KjelSampler K-376 (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง)
ช่องวางหลอดตวัอย่าง 24 หลอดในชั้นวาง 
เดยีวและช่องวางหลอดด่วน 4 หลอด

KjelSampler K-377 
(เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) 
ช่องวางหลอดตวัอย่าง 48 
หลอดในชั้นวางสองชุด
และช่องวางหลอดด่วน 8 
หลอด

KjelMaster K-375 
ด้วยสเปรย์ ป้องกัน ทำาจาก
กระจก สีและ เซ็นเซอร์

KjelSampler K-376 / K-377 (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง)
คุณลักษณะท่ีสำาคัญ

«ระบบเจลดาห์ลอตัโนมัติจาก BUCHI มีจุดเด่นตรงที่เป็นเครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง 48 ตัวอย่างที่ช่วยให้เรา
สามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่องและทำาให้มีเวลามากขึ้นสำาหรับดำาเนินงานอื่นๆ»
Mr. Guillaume Piedor ผู้จัดการห้องปฏิบตัิการ CAE Grand Ouest ประเทศฝรั่งเศส



ข้ันตอนการทำางานท่ีสะดวกและปลอดภัย
นำาชัน้วางหลอดตวัอย่างจาก KjelDigester 
K-446 หรอื K-449 (เครือ่งย่อย) ไปยัง 
KjelSampler K-376 หรอื K-377 (เครือ่งถ่าย
โอนตวัอย่าง) ได้โดยตรง ขัน้ตอนการทำางาน
แบบอัตโนมตัแิละการถ่ายโอนตวัอย่างโดย
ใช้แรงดันไอนำา้ จะช่วยป้องกันผู้ปฏบัิตงิาน
ไม่ให้มกีารสมัผัสกับสารเคมี

การทดสอบตัวอย่างโดยต่อเนื่อง
ระบบโหลดชั้นวางตัวอย่างแบบต่อเนื่อง
มาพร้อมชั้นวางสองชุดที่ทำางานแยกกนั
ใน KjelSampler K-377 (เครื่องถ่ายโอน
ตัวอย่าง) ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก

ได้จำานวนตัวอย่างในการทดสอบเพิ่ม
ขึ้น
กระบวนการทำางานร่วมกนัอย่างลงตวั
ระหว่าง KjelDigester (เครื่องย่อย), 
KjelSampler (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง) 
และ KjelMaster (เครื่องกลั่น) ทำาให้ได้
จำานวนตัวอย่างมากถึง 120 ตัวอย่างใน 
9 ชั่วโมง

การถ่ายโอนตัวอย่างโดยใช้ไอนำ้า
หลกัการ “การถ่ายโอนตวัอย่างโดยใช้แรงดันไอนำา้” ท่ีได้รบัสทิธิบัตรแล้ว  
จะถ่ายโอนตวัอย่างท่ีถกูย่อยจากหลอดตวัอย่าง 1  ในเครือ่งถ่ายโอน
ตวัอย่าง 2  ไปยังเครือ่งกลัน่ 3  ทำาให้สามารถวเิคราะห์ตวัอย่าง 
24 ตวัอย่างผ่าน KjelSampler K-376 หรอื 48 ตวัอย่างผ่าน KjelSampler 
K-377 ได้โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าเครือ่งตลอดเวลา ในระหว่างกระบวนการกลัน่  
ไอนำา้จะไล่สารในหลอดตวัอย่างภายในเครือ่งถ่ายโอนตวัอย่าง 2  อย่างต่อ
เน่ือง เมือ่ขัน้ตอนการทำาความสะอาดลดลงก็จะส่งผลให้ผู้ปฏบัิตงิานมคีวาม
ปลอดภัยเพิม่ขึน้และยังช่วยประหยัดเวลา ต้นทุนการดำาเนินงานลดลงและ
อายุใช้งานของหลอดตวัอย่างเพิม่ขึน้ถงึ 9 เท่า เน่ืองจากหลอดตวัอย่างไม่
ต้องสมัผัสกับด่าง แนวคิดของหลอดตวัอย่างแบบไม่ต้องมกีารเคลือ่นท่ีทำาให้
ไม่มค่ีาใช้จ่ายในการบำารงุรกัษาท่ีเก่ียวข้องกับกลไกการยกท่ีเสีย่งต่อความ
ผิดพลาด และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานด้วย 

การเลือกหลอดตัวอย่าง
ทั้งระบบ KjelSampler (เครื่องถ่ายโอน
ตัวอย่าง) และ KjelMaster (เครื่องกลั่น) 
สามารถใช้หลอดตัวอย่างได้หลายขนาด 
(100 มล., 300 มล., 500 มล.) โดยไม่
จำาเป็นต้องดดัแปลงเครื่องมอื

การใช้งานที่ยืดหยุ่น
ตำาแหน่งวางหลอด “ด่วน” เพิ่มเติมใน
เครื่องถ่ายโอนตัวอย่างสำาหรับตัวอย่าง
ที่มีลำาดับความสำาคัญสูงหรอืสำาหรับ
ตัวอย่างแบลงค์ ระบบการตั้งค่าที่ง่าย
ต่อผู้ใช้งาน ทำาให้สามารถสลับการ
ทำางานระหว่างแบบอตัโนมัติและแบบ
การกลั่นโดยผู้ใช้งานเอง 

ล้างทำาความสะอาดหลอดตัวอย่างได้
ในระบบ 
ในระหว่างกระบวนการกลัน่ ไอนำา้จะไล่
สารในหลอดตวัอย่างภายใน KjelSampler 
(เครือ่งถ่ายโอนตวัอย่าง) อย่างต่อเน่ือง 
ทำาให้ไม่จำาเป็นต้องล้างทำาความสะอาด
ด้วยตวัเองและลดโอกาสท่ีผู้ปฏบัิตงิานจะ
สมัผัสกับสารเคมใีห้เกิดขึน้น้อยท่ีสดุ

KjelSampler  
(เครือ่งถ่ายโอนตวัอย่าง) 2

KjelMaster  
(เครื่องกลั่น) 3

การถ่ายโอนตัวอย่าง



www.buchi.com/kjeldahl Quality in your hands
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มีประสิทธิภาพ

 ∙ การทำางานที่ไม่ต้องเฝ้าระวังหน้าเครื่องระหว่างการทำางานครอบคลุมถึง 24 ตัวอย่าง (K-376) 
หรือ 48 ตัวอย่าง (K-377)

 ∙ มีการเชื่อมต่อการทำางานในทุกขั้นตอนตั้งแต่การย่อยไปจนถึงการถ่ายโอนตัวอย่างอัตโนมัติ
 ∙ การทำางานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดย KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น)
 ∙ การทำางานแบบกลุ่มในลักษณะต่อเนื่องโดยใช้ชุดใส่หลอดทดลองที่แยกจากกัน 2 ชุด (K-377)

มีความยืดหยุ่น

 ∙ ระบบขนาดเล็กที่สามารถวางบนโต๊ะได้อย่างลงตัว
 ∙ ระบบ “Express rack” สำาหรับตัวอย่างที่มีลำาดับความสำาคัญสูง
 ∙ สามารถใช้งานแบบอัตโนมัติหรือควบคุมด้วยคน
 ∙ สามารถใช้หลอดตัวอย่างของ BUCHI ได้หลากหลายขนาด (100 มล., 300 มล., 500 มล.)

สะดวกและปลอดภัย

 ∙ ไม่ต้องทำาความสะอาดหลอดตัวอย่าง
 ∙ เป็นกระบวนการที่สะอาดและเชื่อมั่นได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายหลอดระหว่างการทดสอบ
 ∙ ไม่มีการสัมผัสกับสารเคมีเนื่องจากการจัดการแบบอัตโนมัติ
 ∙ สามารถโหลดชั้นวางตัวอย่างได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
 ∙ อุปกรณ์เครื่องแก้วมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเนื่องจากมีการสัมผัสกับสารเคมีน้อย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 K-376 / K-377: ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

KjelMaster 
K-375
การกลั่นไอน้ำาและการ
ไทเทรต

KjelDigester
K-446 / K-449
การย่อยแบบบล็อก

Scrubber   
K-415
การทำาสารให้เป็นกลาง

KjelLink
PC software
การจัดการข้อมูล


