
ผลิตภัณฑ์เครื่องย่อยและเครื่องกลั่นด้วยไอน้ำ�ของบริษัท BUCHI มีประโยชน์หล�กหล�ย ครอบ
คลุมแอพพลิเคชั่นหล�ยด้�น และมีประสิทธิภ�พสูง สำ�หรับก�รทดสอบโปรตีนต�มเทคนิคเจลด�ห์ล 
ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์ หรือก�รกลั่นส�รระเหยด้วยไอน้ำ�

ผลิตภัณฑ์การย่อยและการกลั่นที่มีประสิทธิภาพ
มีคว�มยืดหยุ่นและคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นสูงสุด
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“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญ�และแนวท�งก�รทำ�ง�นของบริษัทฯ เร�ยินดีที่จะมอบบริก�ร
ที่ดีีให้กับลูกค้�โดยก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีผ่�นก�รติดต่อสื่อส�รกับลูกค้�ของเร�อย่�งใกล้ชิด 
มีคว�มยินดีที่จะรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กลูกค้�และใส่ใจเกี่ยวกับคว�มต้องก�รของลูกค้�เพื่อช่วยพัฒน�
ธุรกิจของลูกค้�ให้ก้�วหน้�ยิ่งขึ้นไป

เร�ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณโดยก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูง ระบบ แนวท�งแก้ปัญห� ก�ร-
ประยุกต์ใช้ง�น และบริก�รต่�งๆ ที่ดีเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับง�นของคุณ ทำ�ให้คุณส�ม�รถให้คว�ม
สนใจกับกิจกรรมและง�นของคุณได้อย่�งเต็มที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา
«BUCHI» สร้�งมูลค่�เพิ่มด้วย “Quality in your hands”

ง่�ย
ช่วยให้คุณรับมือกับขั้นตอนของง�นที่ซับซ้อนท้�ท�ย และมีเวล�ให้
คว�มสนใจกับสิ่งที่สำ�คัญ เร�จะช่วยสนับสนุนคุณโดยก�รนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รออกแบบม�อย่�งดี รวมถึงเครื่องมือและระบบ
ต่�งๆ ที่ใช้ง�นง่�ย

คว�มเชี่ยวช�ญ
คุณต้องก�รผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวท�งแก้ปัญห� ก�รประยุกต์ใช้ง�น 
และบริก�รต่�งๆ ที่ออกแบบม�เพื่อสนองคว�มต้องก�รของคุณได้
อย่�งลงตัว เร�มีผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีและมีประสบก�รณ์อย่�ง
ย�วน�นในก�รช่วยเหลือและสนับสนุนอย่�งมีประสิทธิภ�พและก�ร
ทำ�ง�นร่วมกับคุณเพื่อพัฒน�บริก�รสำ�หรับลูกค้�ของเร�อย่�งต่อ
เนื่อง

น่�เชื่อถือ
คุณต้องก�รหุ้นส่วนที่ส�ม�รถว�งใจได้อย่�งเต็มที่ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวท�งแก้ปัญห� ก�รประยุกต์ใช้ง�น และบริก�ร
ต่�งๆ เร�รับประกันในเรื่องคุณภ�พและก�รใช้ง�นอุปกรณ์ของเร�
และจะคอยช่วยเหลือคุณอย่�งรวดเร็วและเต็มประสิทธิภ�พเมื่อคุณ
ต้องก�รก�รบริก�ร
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ทั่วโลก
คุณจะได้ประโยชน์จ�กก�รบริก�รเฉพ�ะบุคคลและมีช่องท�งก�ร
สื่อส�รที่รวดเร็ว ในฐ�นะที่เร�ดำ�เนินธุรกิจระหว่�งประเทศโดยมี
บริษัทส�ข�และผู้จัดจำ�หน่�ยที่มีคุณภ�พ เร�มีตัวแทนอยู่ทุกที่ที่บริษัท
ของลูกค้�ตั้งอยู่ พนักง�นในที่ต่�งๆ ของเร�และลูกค้�ที่รู้สึกพึงพอใจ
จำ�นวนม�กทั่วโลกทำ�ให้คุณมั่นใจได้ว่�คุณได้เลือกบริษัทคู่ค้�ที่เหม�ะ
สม

ประหยัดต้นทุน
คุณต้องก�รได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภ�พ เร�
ช่วยให้คุณรับมือกับง�นและกระบวนก�รต่�งๆ ของคุณโดยคำ�นึงถึง
คว�มประหยัด เร�พย�ย�มที่จะสร้�งคุณค่�ท�งเศรษฐกิจและสร้�ง
มูลค่�เพิ่มสูงสุดเพื่อคุณ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณให้คว�มสำ�คัญกับบริษัทคู่ค้�ที่มีคว�มรับผิดชอบต่อปัญห�สิ่งแวดล้อ
มในปัจจุบัน เร�สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตสินค้�ที่มีอ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�น เร�ใช้เทคโนโลยีที่ก้�วหน้�เพื่อ
ช่วยประหยัดพลังง�นและทรัพย�กรน้ำ� รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ 

ปลอดภัย
ก�รทำ�ง�นในสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำ�คัญม�ก ก�ร-
ทำ�ง�นกับลูกค้�อย่�งใกล้ชิด ทำ�ให้เร�มุ่งมั่นที่จะสร้�งผลิตภัณฑ์ 
ระบบ แนวท�งแก้ปัญห� ก�รประยุกต์ใช้ง�น และบริก�รต่�งๆ ที่
ปลอดภัยที่สุดสำ�หรับทุกคนและสิ่งแวดล้อม
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BUCHI ได้พัฒน�ผลิตภัณฑ์ม�กว่� 50 ปี เพื่อใช้ในก�รทดสอบส�รไนโตรเจนด้วยก�รใช้แอพพลิเคชั่นแบบ
เจลด�ห์ลและไม่ใช่เจลด�ห์ล จุดมุ่งหม�ยสูงสุดของเร�คือทำ�คว�มเข้�ใจและตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของคุณ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ของเร�พร้อมให้ก�รตอบสนองกระบวนก�รทำ�ง�นและคว�มช่วยเหลือ
ท�งด้�นแอพพลิเคชั่นต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� ก�รจัดก�รข้อมูลอย่�งอัจฉริยะ และก�รดูแลรักษ�
อย่�งมืออ�ชีพ ลูกค้�ของท�งบริษัททั่วโลกล้วนพึงพอใจในก�รตอบสนองท�งด้�นก�รควบคุมคุณภ�พ 
รวมถึงก�รทดลองและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของเร�

ผลิตภัณฑ์เจลดาห์ล
ครอบคลุมตั้งแต่ก�รบดไปจนถึงก�รวิเคร�ะห์

อ�ห�ร อ�ห�รสัตว์เครื่องดื่ม

ท�งเคมี/ 
ก�รเกษตร

ก�รวิเคร�ะห ์
สิ่งแวดล้อม

ย�/ 
เครื่องสำ�อ�ง

โปรตีน, Non-Protein Nitrogen 
(NPN), เคซีน (NCN), Total 
Volatile Basic Nitrogen 
(TVBN), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2), ไฮดรอกซี่โพรลีน, 
ฟอร์มอลดีไฮด์, ขี้เถ้�

โปรตีน, Non-Protein Nitrogen 
(NPN)

โปรตีน แอลกอฮอลล์ ส�ร
ระเหยที่เป็นกรด เช่น ไดอะ-
ซิทิล, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2)

แอมโมเนีย, ไนเตรท, ไนไตรท์  
(Devarda), ไซย�ไนด์ (CN), 
ไนโตรเจนทั้งหมด

ออร์แกนิคไนโตรเจน, 
แอมโมเนีย, ยูเรีย, ฟอร์มอล- 
ดีไฮด์, ขี้เถ้�ซัลเฟต

แอมโมเนีย, Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), ฟีนอล, 
ฟอร์มอลดีไฮด์, ฟอสเฟต, 
Chemical Oxygen Demand 
(COD), ไนเตรท, ไนไตรท์ 
(Devarda), โลหะหนัก, ขี้เถ้�
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เจลด�ห์ล ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์ ก�รกลั่นโดยตรง ก�รเผ�ไหม้

ส�รที่วิเคร�ะห์

วิธีทดสอบ

ก�รบด

ก�รย่อย

ก�รกลั่น

ก�รวิเคร�ะห์

ผลิตภัณฑ์
จ�ก BUCHI

โปรตีน, ไนโตรเจน, 
NPN, TKN, ยูเรีย,  
เคซีน

COD, โลหะหนัก,  
ไฮดรอกซีโพรลีน, 
ฟอสเฟต

ไนเตรท, ไนไตรท์, 
แอมโมเนีย, ส�รระเหย
จำ�พวกกรด, แอล
กอฮอลล์, ไดเอซิทิล, 
TVBN, ฟีนอล, SO2, 
CN, ฟอร์มอลดีไฮด์

ขี้เถ้�, ขี้เถ้�ซัลเฟต

ก�รทดสอบไนโตรเจน
ด้วยวิธีเจลด�ห์ล

ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์
ด้วยอ�ก�ศและน้ำ�หล่อ
เย็น

ก�รกลั่นโดยตรงด้วย
ไอน้ำ�

ก่อนก�รเผ�ไหม้

สับละเอียดด้วยมีด สับละเอียดด้วยมีด สับละเอียดด้วยมีด สับละเอียดด้วยมีด

เครื่องย่อยแบบ IR 
และแบบบล็อค

เครื่องย่อยแบบ IR ก�รเผ�ไหม้

เครื่องกลั่นที่พร้อมให้
บริก�รหล�ยรุ่นต�ม
คว�มอัตโนมัติของ
เครื่อง

เครื่องกลั่น

ไตเตรทแบบภ�ยใน
เครื่องกลั่นและ
ภ�ยนอกเครื่องกลั่น

เครื่องมือก�รวิเคร�ะห์
แบบอื่น

เครื่องไตเตรท; เครื่อง
มือก�รวิเคร�ะห์แบบ
อื่น

ก�รชั่งน้ำ�หนัก

«ปริม�ณง�น
จำ�นวนม�ก»
«มีคว�ม
ยืดหยุ่น»
«เบื้องต้น»

หน้� 6
 
หน้� 8
 
หน้� 10

«รีฟลักซ์» หน้� 12 «ก�รกลั่น» หน้� 14 «ก�รเผ�ไหม้» หน้� 16

ก�รย่อยและก�รกลั่นแบ่งได้เป็น 4 วิธี ซึ่งช่วยให้คุณส�ม�รถทดสอบไนโตรเจนแบบปกติต�มวิธีเจลด�ห์ล แต่ก็ยังมี
ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์ที่ใช้สำ�หรับก�รทดสอบโลหะหนัก ก�รกลั่นส�รระเหยด้วยไอน้ำ� และก�รเตรียมตัวอย่�งก่อนก�ร
เผ�ไหม้ โดยเร�พร้อมนำ�เสนอผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับวิธีก�รทำ�ง�นต่�งๆ เหล่�นี้ ซึ่งประกอบด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ� 
แอพพลิเคชั่น และแพคเกจบริก�รแบบครบวงจร รวมถึงซอฟต์แวร์ที่จะช่วยตอบสนองคว�มต้องก�รที่แตกต่�งกัน
ออกไปของคุณ

ค้นห�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
www.buchi.com/kjeldahl/solutions
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เมื่อคุณต้องรับมือกับปริม�ณตัวอย่�งที่เพิ่มขึ้นสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ไนโตรเจนด้วยเทคนิคเจลด�ห์ล 
โดยมีต้นทุนก�รวิเคร�ะห์ที่สูงขึ้นและคว�มต้องก�รด้�นเอกส�รอย่�งละเอียด เร�ขอเสนอผลิตภัณฑ์
ในก�รวิเคร�ะห์สำ�หรับ 120 ตัวอย่�ง ซึ่งใช้ผู้ปฏิบัติง�นเพียงคนเดียวด้วยระบบก�รทำ�ง�น และก�ร
ประมวลผลแบบอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ «เจลดาห์ลสำาหรับปริมาณงานจำานวนมาก»
ก�รทดสอบไนโตรเจนสำ�หรับปริม�ณง�นม�ก และมีคว�มอัตโนมัติทั้งระบบ

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ KjelLink

KjelSampler K-377 
(เครื่องถ่�ยโอนตัวอย่�ง)

Scrubber K-415  
(เครื่องดักจับไอกรด)

KjelDigester K-449  
(เครื่องย่อย)

Mixer B-400  
(เครื่องบด)

Recirculating Chiller F-314  
(เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน)

KjelMaster K-375  
(เครื่องกลั่น)
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ด้วยปริม�ณตัวอย่�งต่อวันที่ม�กขึ้น แต่ยังคงมีคว�มยืดหยุ่น
 ∙ เร�ส�ม�รถทำ�ง�นกับส�รตัวอย่�งได้ในปริม�ณม�กโดยใช้เครื่องมือน้อยที่สุดด้วยก�รเร่งคว�มเร็วในก�รย่อยและ
ก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งลงตัวระหว่�งเครื่อง KjelDigester K-449 กับเครื่อง KjelSampler K-377

 ∙ ขั้นตอนก�รทำ�ง�นเป็นระบบอัตโนมัติทั้งกระบวนก�ร 
 ∙ ส�ม�รถทดสอบตัวอย่�งที่มีคว�มสำ�คัญได้อย่�งรวดเร็วโดยใช้ “Express Positions” 

มีม�ตรฐ�นสูง
 ∙ คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ซ้ำ�โดยไม่มีที่ติด้วยกระบวนก�รที่ส�ม�รถตั้งโปรแกรมได้อย่�งละเอียด ต�มข้อบังคับ 
AOAC, EPA, ISO, EC และ DIN

 ∙ ส�ม�รถก�รเข้�ถึงข้อมูลได้หล�ยระดับ ครอบคลุมก�รจัดทำ�ร�ยง�นอย่�งละเอียดและก�รจัดก�รข้อมูลที่มีก�ร
ติดต�มภ�ยใต้หลักเกณฑ์ GLP

คว�มปลอดภัยที่ครอบคลุม
 ∙ ก�รปฏิบัติง�นที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก�รส่งถ่�ยไอระเหยโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภ�พ ก�รทำ�
ส�รให้เป็นกล�งและก�รทำ�คว�มเย็นให้ไอระเหยสำ�หรับก�รย่อยที่เป็นอันตร�ย ตลอดจนก�รส่งถ่�ยตัวอย่�งโดย
อัตโนมัติจ�ก KjelSampler K-377 ไปยัง KjelMaster K-375

 ∙ ก�รปกป้องผู้ปฏิบัติง�นอย่�งเหม�ะสม กระบวนก�รดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งอัตโนมัติและอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุม

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «เจลด�ห์ลสำ�หรับปริม�ณง�นจำ�นวนม�ก»

 ∙ ก�รกลั่นและก�รไตเตรท: KjelMaster K-375 
 ∙ ก�รถ่�ยโอนตัวอย่�งไปยังเครื่องกลั่น 
(Autosampler): KjelSampler K-377

 ∙ ก�รย่อย: KjelDigester K-449 
 ∙ ก�รสะเทิน: Scrubber K-415 (TripleScrubECO)
 ∙ ก�รทำ�คว�มเย็น: Recirculating Chiller F-314 
 ∙ ก�รบด: Mixer B-400 (เครื่องบด)
 ∙ ก�รจัดก�รข้อมูล: ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ KjelLink

 ∙ มีข้อมูลครอบคลุมสำ�หรับตัวอย่�งที่ใช้ในก�ร
ทดสอบ

 ∙ บริก�รช่วยเหลือสำ�หรับก�รทำ�ง�นเฉพ�ะท�ง
 ∙ เอกส�ร IQ, OQ และ PQ ที่ได้รับอนุญ�ต
 ∙ เครื่องมือที่มีประโยชน์สำ�หรับก�รพัฒน�ก�รใช้
ง�น

 ∙ ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รฝึกอบรมและสัมมน�
 ∙ โปรแกรมบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์รวมถึงก�รตรวจสอบ
ต�ม IQ/OQ/PQ

 ∙ บริก�รส�ยด่วนช่วยป้องกันปัญห�จ�กก�รต้องหยุด
ทำ�ง�น

“ผลิตภัณฑ์ «เจลด�ห์ลสำ�หรับปริม�ณง�นจำ�นวนม�ก» สำ�หรับทดสอบปริม�ณโปรตีนอัลบูมินในเลือดยังเป็นตัวยืน
ยันให้เห็นว่� เร�ไม่ต้องรอน�นเกินไปที่จะทดสอบส�รตัวอย่�งม�กกว่� 1 ตัวในห้องปฏิบัติก�ร”
ผู้จัดก�รฝ่�ยควบคุมคุณภ�พ บริษัท อัลบูมิน โปรดักชั่น ประเทศอิต�ลี
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คุณต้องก�รคว�มยืดหยุ่นในก�รวิเคร�ะห์ด้วยเทคนิคเจลด�ห์ลกับแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องด้วยก�ร
ทดสอบที่รวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ของเร�นั้นประกอบด้วยแอพพลิเคชั่นเจลด�ห์ลแบบกึ่งอัตโนมัติทั้งก�รย่อย
แบบรีฟลักซ์และก�รกลั่นโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ «เจลดาห์ลเมื่อต้องการความยืดหยุ่นสูง»
ก�รทดสอบไนโตรเจนด้วยก�รทดสอบที่มีคว�มยืดหยุ่นและสะดวกในก�รใช้ง�น

SpeedDigester K-439  
(เครื่องย่อยคว�มเร็วสูง)

Mixer B-400  
(เครื่องบด)

Recirculating Chiller F-308  
(เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ
หมุนเวียน)

KjelFlex K-360  
(เครื่องกลั่น)

ท�งเลือกสำ�หรับก�รย่อย 
แบบรีฟลักซ์

Scrubber K-415  
(เครื่องดักจับไอกรด)

ท�งเลือกสำ�หรับก�รกลั่น
โดยตรง

เครื่องไตเตรทแบบเชื่อม
ต่อภ�ยนอก
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คว�มสะดวกและคว�มยืดหยุ่นสูง
 ∙ ประหยัดงบประม�ณเมื่อใช้เครื่องมือเหล่�นี้กับแอพพลิเคชั่นแบบเจลด�ห์ลและแบบที่ไม่ใช่เจลด�ห์ล โดยส�ม�รถ
โดยส�ม�รถใช้อุปกรณ์เสริมและหลอดบรรจุส�รตัวอย่�งขน�ดต่�งๆ ได้ต�มต้องก�ร

 ∙ ก�รปฏิบัติง�นที่สะดวกสบ�ยจ�กกระบวนก�รทำ�ง�นแบบอัตโนมัติ เช่น อุณหภูมิก�รย่อยที่ส�ม�รถตั้งค่�ได้ ก�ร
ทำ�ให้เจือจ�งอัตโนมัติ และก�รไตเตรท

 ∙ ตอบสนองคว�มต้องก�รที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยวิธีทดสอบที่ส�ม�รถตั้งโปรแกรมได้ล่วงหน้�สำ�หรับก�รวัด
และก�รจัดเก็บส�รตัวอย่�งต่�งๆ ซึ่งมีถึง 50 วิธี

รวดเร็ว
 ∙ ส�ม�รถลดเวล�ก�รย่อยได้ม�กถึง 135 น�ที ให้คว�มร้อนและทำ�คว�มเย็นได้อย่�งรวดเร็วและส�ม�รถเติม H2O2 
ได้อย่�งต่อเนื่องต�มต้องก�ร

 ∙ เครื่องไตเตรทเฉพ�ะช่วยให้ส�ม�รถทำ�ก�รไตเตรทไปพร้อมๆ กับก�รกลั่นส�รตัวอย่�งได้อย่�งร�บรื่น

คว�มปลอดภัยสูง
 ∙ มีคว�มปลอดภัยสูงสุดด้วยก�รผนึกรอยต่อที่สมบูรณ์แบบและ 4 ขั้นตอนที่ครอบคลุมของเครื่องดักจับไอกรด 
Scrubber K-415 (QuadScrubECO)

 ∙ ป้องกันก�รคัดลอกข้อมูลด้วยคุณสมบัติก�รป้องกันด้วยรหัสผ่�นของ KjelFlex K-360 (เครื่องกลั่น)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «เจลด�ห์ลเมื่อต้องก�รคว�มยืดหยุ่นสูง»

 ∙ ก�รกลั่น: KjelFlex K-360 
 ∙ ก�รย่อย: SpeedDigester K-439 ก�รสะเทิน: 
Scrubber K-415 (QuadScrubECO)

 ∙ ก�รทำ�คว�มเย็น: Recirculating Chiller F-308 
 ∙ ก�รบด: Mixer B-400 
 ∙ อุปกรณ์เสริม: อุปกรณ์สำ�หรับก�รทดสอบซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) และก�รทดสอบ Devarda; 
อุปกรณ์เสริมสำ�หรับก�รย่อยด้วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) และก�รย่อยแบบรีฟลักซ์; เครื่อง
ไตเตรทแบบอัตโนมัติ

 ∙ มีข้อมูลครอบคลุมสำ�หรับตัวอย่�งที่ใช้ในก�ร
ทดสอบ

 ∙ บริก�รช่วยเหลือสำ�หรับก�รทำ�ง�นเฉพ�ะท�ง
 ∙ เอกส�ร IQ, OQ และ PQ ที่ได้รับอนุญ�ต
 ∙ เครื่องมือที่มีประโยชน์สำ�หรับก�รพัฒน�ก�รใช้
ง�น

 ∙ ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รฝึกอบรมและสัมมน�
 ∙ โปรแกรมบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์รวมถึงก�รตรวจสอบ
ต�ม IQ/OQ/PQ

 ∙ บริก�รส�ยด่วนช่วยป้องกันปัญห�จ�กก�รต้องหยุด
ทำ�ง�น

“คว�มยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ BUCHI ทำ�ให้ส�ม�รถวัดค่�โปรตีน TVBN และเอนไซม์เปปซินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ง่�ยต่อก�รใช้ง�นและมีคุณสมบัติด้�นคว�มปลอดภัยที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�น”
คุณสุพร ปิ่นทอง ผู้จัดก�รฝ่�ยควบคุมคุณภ�พ บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำ�กัด ประเทศไทย
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ห�กคุณกำ�ลังมองห�ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดต้นทุนในก�รทดสอบปริม�ณไนโตรเจนด้วยเทคนิคเจลด�ห์ล  
เร�ขอนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยุ่งย�กในก�รโปรแกรมและไม่ต้องใช้ก�รไตเตรทแบบอัตโนมัติ โดยมี
คว�มส�ม�รถครอบคลุมก�รประยุกต์ใช้ง�นที่หล�กหล�ย

ผลิตภัณฑ์ «เจลดาห์ลเบื้องต้น»
คว�มต้องก�รเบื้องต้นในก�รทดสอบปริม�ณไนโตรเจน

Scrubber K-415  
(เครื่องดักจับไอกรด)

SpeedDigester K-425  
(เครื่องย่อยคว�มเร็วสูง)

Distillation Unit K-350  
(เครื่องกลั่น)

ท�งเลือกสำ�หรับ
อุปกรณ์ปั๊มน้ำ�

ท�งเลือกของเครื่องกลั่น  
Distillation Unit K-355 
(เครื่องกลั่น)
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คว�มคุ้มค่�
 ∙ ผลิตภัณฑ์พื้นฐ�นสำ�หรับแอพพลิเคชั่นเจลด�ห์ลเบื้องต้นที่ใช้เอกส�รและระบบอัตโนมัติน้อยม�ก
 ∙ ก�รย่อยที่ทำ�ได้เร็วขึ้นกว่� 2 ชั่วโมง: ก�รให้คว�มร้อนและก�รทำ�คว�มเย็นที่รวดเร็วด้วยก�รย่อยแบบ IR และ
ก�รเร่งกระบวนก�รให้เร็วขึ้นด้วยก�รเติม H2O2 อย่�งต่อเนื่อง

 ∙ รองรับก�รใช้ง�นได้อย่�งหล�กหล�ยและมีคว�มยืดหยุ่นสูงสำ�หรับก�รย่อยแบบรีฟลักซ์ และส�ม�รถใช้ร่วมกับ
เครื่องกลั่น Distillation Unit K-355 ได้

ใช้ง�นง่�ย
 ∙ ก�รทำ�ง�นไม่ซับซ้อนและไม่ต้องตั้งโปรแกรม
 ∙ ใช้ง�นได้รวดเร็วและง่�ยด�ยด้วยเครื่อง SpeedDigester K-425 สำ�หรับก�รย่อยแบบรีฟลักซ์หรือ H2O2

 ∙ ก�รใช้ง�นที่ยืดหยุ่นด้วยหลอดทดลองขน�ดต่�งๆ

คว�มปลอดภัย
 ∙ ช่วยให้ห้องปฏิบัติก�รปร�ศจ�กส�รอันตร�ยโดยใช้เครื่องดักจับไอกรด Scrubber K-415 (DuoScrub) พร้อมด้วย
เทคโนโลยีก�รปิดผนึกประสิทธิภ�พสูงของ BUCHI ที่ส�ม�รถเชื่อมหลอดครอบแก้วต่�งๆ เข้�ด้วยกันได้อย่�ง
แม่นยำ�

 ∙ คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ซ้ำ�ระดับดีเยี่ยมเนื่องม�จ�กคว�มร้อนที่กระจ�ยตัวอย่�งสม่ำ�เสมอและก�รควบคุมตลอด
ทั้งกระบวนก�ร (RSD < 1 %)

 ∙ มีระบบตรวจจับหลอด ระบบน้ำ�หล่อเย็น (Distillation Unit K-355) รวมถึงประตูนิรภัยและฝ�ครอบป้องกัน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «เจลด�ห์ลเบื้องต้น»

 ∙ ก�รกลั่น: Distillation Unit K-350 หรือ K-355 
 ∙ ก�รย่อย: SpeedDigester K-425 
 ∙ ก�รสะเทิน: Scrubber K-415 (DuoScrub) อุปกรณ์
เสริม: ปั๊มน้ำ�

 ∙ มีข้อมูลครอบคลุมสำ�หรับตัวอย่�งที่ใช้ในก�ร
ทดสอบ

 ∙ บริก�รช่วยเหลือสำ�หรับก�รทำ�ง�นเฉพ�ะท�ง
 ∙ เอกส�ร IQ, OQ และ PQ ที่ได้รับอนุญ�ต
 ∙ เครื่องมือที่มีประโยชน์สำ�หรับก�รพัฒน�ก�รใช้
ง�น

 ∙ ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รฝึกอบรมและสัมมน�
 ∙ โปรแกรมบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์รวมถึงก�รตรวจสอบ
ต�ม IQ/OQ/PQ

 ∙ บริก�รส�ยด่วนช่วยป้องกันปัญห�จ�กก�รต้องหยุด
ทำ�ง�น

“เครื่องส�ม�รถให้ผลก�รทดสอบที่รวดเร็วและผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นนั้นง่�ยม�ก และยังช่วยลด
ต้นทุนด้�นแรงง�นอีกด้วย”
สถ�บันวิทย�ศ�สตร์ก�รเกษตร ประเทศจีน
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ถ้�คุณต้องรับมือกับพื้นที่ห้องปฏิบัติก�รที่จำ�กัดในก�รทดสอบตัวอย่�งที่วิเคร�ะห์ด้วยวิธีก�รต่�งๆ โดย
ใช้เทคนิคก�รย่อยแบบรีฟลักซ์ เร�ขอเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ได้กับก�รวิเคร�ะห์ด้วยเทคนิคเจลด�ห์ลและ
ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์โดยใช้เครื่องย่อยเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์«การย่อยแบบรีฟลักซ์»
สำ�หรับก�รวัดค่� COD, โลหะหนัก และไฮดรอกซี่โพรลีน

Scrubber K-415  
(เครื่องดักจับไอกรด)

Mixer B-400  
(เครื่องบด)

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับ
ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์
โดยเฉพ�ะ

Recirculating Chiller F-308  
(เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ
หมุนเวียน)

เชื่อมต่อก�รวิเคร�ะห์ 
COD แบบอัตโนมัติ

ท�งเลือกสำ�หรับ
ก�รย่อยแบบ H2O2

SpeedDigester K-439  
(เครื่องย่อยคว�มเร็วสูง)
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ก�รประยุกต์ใช้ง�นหล�กหล�ย
 ∙ ก�รย่อยด้วยน้ำ�ย�ประส�นทอง, HNO3 หรือ HCl ภ�ยใต้ก�รไหลย้อนของน้ำ�สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์โลหะหนักในดิน 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ น้ำ� อ�ห�ร อ�ห�รสัตว์ สิ่งทอ หรือไฮดรอกซี่โพรลีนในเนื้อสัตว์

 ∙ ก�รทดสอบ COD เพื่อวัดคุณภ�พน้ำ�โดยใช้คอนเดนเซอร์ต�มม�ตรฐ�น ISO 6060
 ∙ ก�รย่อย IR สำ�หรับก�รทดสอบไนโตรเจนต�มวิธีเจลด�ห์ลพร้อมเร่งคว�มเร็วด้วยก�รเติมส�ร H2O2 อย่�งต่อ
เนื่องโดยใช้ที่ครอบแก้ว

ยืดหยุ่นและรวดเร็ว
 ∙ สลับไปม�ระหว่�งวิธีเจลด�ห์ลกับก�รย่อยโลหะหนัก ไฮดรอกซี่โพรลีน หรือ COD ได้อย่�งรวดเร็
 ∙ ส�ม�รถตั้งโปรแกรมล่วงหน้�สำ�หรับก�รวัดตัวอย่�งได้ 20 วิธี และกำ�หนดรูปแบบก�รจัดเก็บแบบส่วนบุคคลได้
ถึง 30 วิธี ี

 ∙ ลดเวล�ก�รย่อยแบบเจลด�ห์ลดั้งเดิมได้ถึง 30 น�ที

ก�รปฏิบัติง�นอย่�งปลอดภัย
 ∙ ช่วยให้ห้องปฏิบัติก�รปลอดภัยจ�กไอที่เป็นอันตร�ยด้วยระบบดักจับไอกรดสี่ขั้นตอน 
 ∙ ส�ม�รถควบคุมก�รเติม H2O2 ผ่�นที่ครอบแก้วเฉพ�ะสำ�หรับ H2O2 ได้อย่�งง่�ยด�ย
 ∙ คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ซ้ำ�ระดับดีเยี่ยมเนื่องม�จ�กคว�มร้อนที่กระจ�ยตัวอย่�งสม่ำ�เสมอและก�รควบคุมตลอด
ทั้งกระบวนก�ร (RSD < 1 %)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์«ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์»

 ∙ ก�รย่อย: SpeedDigester K-439 
 ∙ ก�รสะเทิน: Scrubber K-415 (QuadScrubECO)
 ∙ ก�รทำ�คว�มเย็น: Recirculating Chiller F-308 
(เครื่องทำ�คว�มเย็นแบบหมุนเวียน)

 ∙ ก�รบด: Mixer B-400 
 ∙ ท�งเลือกในก�รย่อย: รีฟลักซ์ด้วยอ�ก�ศหรือน้ำ�
และที่ครอบแก้วสำ�หรับ H2O2

 ∙ มีข้อมูลครอบคลุมสำ�หรับตัวอย่�งที่ใช้ในก�ร
ทดสอบ

 ∙ บริก�รช่วยเหลือสำ�หรับก�รทำ�ง�นเฉพ�ะท�ง
 ∙ เอกส�ร IQ, OQ และ PQ ที่ได้รับอนุญ�ต
 ∙ เครื่องมือที่มีประโยชน์สำ�หรับก�รพัฒน�ก�รใช้
ง�น

 ∙ ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รฝึกอบรมและสัมมน�
 ∙ โปรแกรมบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์รวมถึงก�รตรวจสอบ
ต�ม IQ/OQ/PQ

 ∙ บริก�รส�ยด่วนช่วยป้องกันปัญห�จ�กก�รต้องหยุด
ทำ�ง�น

“เครื่อง SpeedDigester เป็นเครื่องมือในอุดมคติที่ใช้รับมือกับตัวอย่�งจำ�นวนม�กในแต่ละวัน รวมทั้งก�รทดสอบ
ปริม�ณ TKN และโลหะหนัก”
โรงบำ�บัดน้ำ�เสีย ประเทศฝรั่งเศส
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ถ้�คุณต้องรับมือกับพื้นที่ห้องปฏิบัติก�รที่จำ�กัดในก�รทดสอบตัวอย่�งที่วิเคร�ะห์ด้วยวิธีก�รต่�งๆ 
โดยใช้เทคนิคก�รกลั่นด้วยไอน้ำ� เร�ขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่ส�ม�รถกลั่นระเหยด้วยไอน้ำ�ในรูปแบบก�ร
ทำ�ง�นกึ่งอัตโนมัติและเชื่อมต่อตรงไปยังเครื่องไตเตรทภ�ยนอก

ผลิตภัณฑ์«การกลั่นโดยตรง»
ก�รกลั่นโดยตรงสำ�หรับตัวอย่�งที่มีส่วนผสมของส�รระเหย

Mixer B-400  
(เครื่องบด)

Recirculating Chiller F-308  
(เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน)

KjelFlex K-360  
(เครื่องกลั่น)

ท�งเลือกสำ�หรับก�ร 
กลั่นโดยตรง

อุปกรณ์วิเคร�ะห์ Devarda

ก�รกลั่นซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2)

เครื่องไตเตรทแบบเชื่อม
ต่อภ�ยนอก
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ก�รประยุกต์ใช้ง�นหล�กหล�ย
 ∙ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในก�รแยกส�รประกอบที่ระเหยง่�ย เช่น แอลกอฮอลล์, TVBN, กรด หรือฟีนอล 
 ∙ ส�ม�รถลดปริม�ณไนเตรทหรือไนไตรท์ได้อย่�งสะดวกด้วยขั้นตอนก�รทำ�ปฏิกิริย�ที่ส�ม�รถตั้งโปรแกรมได้
 ∙ ส�ม�รถคำ�นวณปริม�ณของกรดเข้มข้น เช่น กรดฟอสฟอริก ในหลอดกลั่นได้โดยตรง ทำ�ให้ได้ผลก�รกลั่น SO2 
หรือฟอร์มอลดีไฮด์อย่�งละเอียด

สะดวกและส�ม�รถทำ�ซ้ำ�ได้
 ∙ ให้วิธีทดสอบเฉพ�ะสำ�หรับก�รวัดตัวอย่�งที่หล�กหล�ยได้ม�กถึง 50 วิธีด้วยก�รควบคุมไอน้ำ� ก�รลดปริม�ณ 
และก�รใช้กรดเข้มข้น โดยเอกส�รอ้�งอิงก�รประยุกต์ใช้ง�นของ BUCHI พร้อมให้ข้อมูลยืนยันด้�นคว�ม
ส�ม�รถในก�รทำ�ซ้ำ�ได้

 ∙ ส�ม�รถรับส่งข้อมูลกับเครื่องไตเตรทได้อย่�งหล�กหล�ย ช่วยลดขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นด้วยแรงคน อำ�นวยคว�ม
สะดวกในก�รจัดทำ�เอกส�ร และก�รผส�นรวมเข้�กับ LIMS

 ∙ ป้องกันก�รเคลื่อนย้�ยส�รตัวอย่�งแม้แต่ส�รที่มีลักษณะเป็นโฟมด้วยเครื่องป้องกันก�รกระเด็นสำ�หรับก�ร
ทดสอบ Devarda โดยเฉพ�ะ

คว�มยืดหยุ่นและคว�มปลอดภัย
 ∙ ส�ม�รถสลับระหว่�งวิธีเจลด�ห์ลกับก�รกลั่นโดยตรงได้อย่�งรวดเร็วโดยไม่ต้องถอดและใส่ถังส�รเคมี
 ∙ ไม่ต้องเติมส�รเคมีอันตร�ยด้วยตนเอง มีระบบควบคุมส�รทำ�คว�มเย็นอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์«ก�รกลั่นโดยตรง»

 ∙ ก�รกลั่น: KjelFlex K-360 
 ∙ ก�รทำ�คว�มเย็น: Recirculating Chiller F-308 ก�ร
บด: Mixer B-400 

 ∙ อุปกรณ์เสริม: อุปกรณ์สำ�หรับก�รทดสอบซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) และก�รทดสอบ Devarda และ
เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ

 ∙ มีข้อมูลครอบคลุมสำ�หรับตัวอย่�งที่ใช้ในก�ร
ทดสอบ

 ∙ บริก�รช่วยเหลือสำ�หรับก�รทำ�ง�นเฉพ�ะท�ง
 ∙ เอกส�ร IQ, OQ และ PQ ที่ได้รับอนุญ�ต
 ∙ เครื่องมือที่มีประโยชน์สำ�หรับก�รพัฒน�ก�รใช้
ง�น

 ∙ ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รฝึกอบรมและสัมมน�
 ∙ โปรแกรมบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์รวมถึงก�รตรวจสอบ
ต�ม IQ/OQ/PQ

 ∙ บริก�รส�ยด่วนช่วยป้องกันปัญห�จ�กก�รต้องหยุด
ทำ�ง�น

“ก�รใช้เครื่องกลั่นของ BUCHI และม�ตรวัดคว�มหน�แน่นมีคว�มสำ�คัญต่อก�รระบุคว�มเที่ยงตรงของก�รทำ�
ให้แอลกอฮอลล์มีคว�มเข้มข้นขึ้นในตัวย�ของเร�และยังทำ�ให้ก�รปฏิบัติง�นประจำ�วันของเร�ง่�ยขึ้นอย่�งม�ก
ด้วย”
ผู้ผลิตย�สมุนไพร ประเทศเยอรมนี
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ก�รย่อยแบบ IR ก�รย่อยแบบบล็อก ก�รเผ�ไหม้ ก�รกลั่นเบื้องต้น ก�รกลั่นร่วมกับก�รไตเตรท

K-425 / K-436 K-439 K-446 K-449 B-440 K-350 K-355 K-360 K-375 K-376 / K-377

คว�มต้องก�ร/ผลิตภัณฑ์ จำ�นวนตัวอย่�งต่อวัน

«เจลด�ห์ลสำ�หรับปริม�ณง�น
จำ�นวนม�ก» 6 • • • 40 ถึง 140

«เจลด�ห์ลเมื่อต้องก�รคว�ม
ยืดหยุ่นสูง» 8 • • 10 ถึง 40

«เจลด�ห์ลเบื้องต้น» 10 • • ท�งเลือก < 10

«ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์» 12 • 6 ถึง 36

«ก�รกลั่นโดยตรง» 14 • 1 ถึง 40

ส�รที่วิเคร�ะห์ วิธีทดสอบ

โปรตีน, ไนโตรเจน, TKN, ยูเรีย,  
เคซิน, NPN • • • • • • • • • ก�รทดสอบไนโตรเจนด้วยวิธีเจลด�ห์ล

COD, โลหะหนัก, ไฮดรอกซี่โพรลีน • • ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์ซึ่งใช้อ�ก�ศและน้ำ�เป็น
ตัวระบ�ยคว�มร้อน

ขี้เถ้�ซัลเฟต, ขี้เถ้� • ก่อนก�รเผ�ไหม้

แอมโมเนีย, ไนเตรท, ไนไตรท์ • • • • แอมโมเนีย
เท่�นั้น

ก�รกลั่นโดยตรงรวมไปถึงก�รทดสอบ 
Devarda

SO2, ฟอร์มอลดีไฮด์,ไซย�ไนด์, 
diacetyl, TVBN, กรดที่ระเหยเป็นไอ • ท�งเลือก ก�รกลั่นโดยตรงด้วยกรดเข้มข้น

แอลกอฮอล์, ฟีนอล • • • ก�รกลั่นโดยตรงด้วยก�รปรับแรงดันไอน้ำ�

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

จำ�นวนตัวอย่�ง 3 6/12 12 20 20 4/6 • • • ก�รเจือจ�งตัวอย่�งด้วยระบบไอน้ำ�

ขน�ดของหลอดทดลอง [มล.] 500/300/100 500/300/100 300 300 90/49/20 โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์

โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ • • ก�รเติมส�ร (โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดบอ-

ริก) (H3BO3, NaOH) และก�รดูดของเสียออก

ก�รควบคุมอุณหภูมิ/เวล� • • • • ท�งเลือก ก�รเติมกรดเข้มข้น

เวล�ที่ทำ�ให้เกิดคว�มร้อนถึง  
400 องศ�เซลเซียส 10 น�ที 10 น�ที 20 น�ที 20 น�ที 5 น�ที 500 > 100,000 ก�รบันทึกผลก�รทดสอบ

โปรแกรมของเครื่อง 50 9 9 1 9 50 ไม่สิ้นสุด โปรแกรมของเครื่อง

ก�รควบคุมเครื่องดักจับไอกรด • • • • ภ�ยนอก ภ�ยใน ก�รเชื่อมต่อกับเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ

ยกขึ้นโดยอัตโนมัติ • • • ตำ�แหน่งเชื่อมต่อสำ�หรับเครื่องพิมพ์และ
เซ็นเซอร์วัดระดับ

ชั้นว�งตัวอย่�ง • • • ตำ�แหน่งเชื่อมต่อสำ�หรับเครื่องชั่ง อีเทอร์เน็ต 
และ KjelSampler

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำาหรับความต้องการของคุณ
ก�รเปรียบเทียบโดยพิจ�รณ�จ�กคว�มต้องก�รของลูกค้� ก�รประยุกต์ใช้ และคุณสมบัติ

2 ใช้ร่วมกับ KjelMaster K-3751 ใช้ร่วมกับ KjelSampler K-376 หรือ K-377

หน้�
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ก�รย่อยแบบ IR ก�รย่อยแบบบล็อก ก�รเผ�ไหม้ ก�รกลั่นเบื้องต้น ก�รกลั่นร่วมกับก�รไตเตรท

K-425 / K-436 K-439 K-446 K-449 B-440 K-350 K-355 K-360 K-375 K-376 / K-377

คว�มต้องก�ร/ผลิตภัณฑ์ จำ�นวนตัวอย่�งต่อวัน

«เจลด�ห์ลสำ�หรับปริม�ณง�น
จำ�นวนม�ก» 6 • • • 40 ถึง 140

«เจลด�ห์ลเมื่อต้องก�รคว�ม
ยืดหยุ่นสูง» 8 • • 10 ถึง 40

«เจลด�ห์ลเบื้องต้น» 10 • • ท�งเลือก < 10

«ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์» 12 • 6 ถึง 36

«ก�รกลั่นโดยตรง» 14 • 1 ถึง 40

ส�รที่วิเคร�ะห์ วิธีทดสอบ

โปรตีน, ไนโตรเจน, TKN, ยูเรีย,  
เคซิน, NPN • • • • • • • • • ก�รทดสอบไนโตรเจนด้วยวิธีเจลด�ห์ล

COD, โลหะหนัก, ไฮดรอกซี่โพรลีน • • ก�รย่อยแบบรีฟลักซ์ซึ่งใช้อ�ก�ศและน้ำ�เป็น
ตัวระบ�ยคว�มร้อน

ขี้เถ้�ซัลเฟต, ขี้เถ้� • ก่อนก�รเผ�ไหม้

แอมโมเนีย, ไนเตรท, ไนไตรท์ • • • • แอมโมเนีย
เท่�นั้น

ก�รกลั่นโดยตรงรวมไปถึงก�รทดสอบ 
Devarda

SO2, ฟอร์มอลดีไฮด์,ไซย�ไนด์, 
diacetyl, TVBN, กรดที่ระเหยเป็นไอ • ท�งเลือก ก�รกลั่นโดยตรงด้วยกรดเข้มข้น

แอลกอฮอล์, ฟีนอล • • • ก�รกลั่นโดยตรงด้วยก�รปรับแรงดันไอน้ำ�

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

จำ�นวนตัวอย่�ง 3 6/12 12 20 20 4/6 • • • ก�รเจือจ�งตัวอย่�งด้วยระบบไอน้ำ�

ขน�ดของหลอดทดลอง [มล.] 500/300/100 500/300/100 300 300 90/49/20 โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์

โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ • • ก�รเติมส�ร (โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดบอ-

ริก) (H3BO3, NaOH) และก�รดูดของเสียออก

ก�รควบคุมอุณหภูมิ/เวล� • • • • ท�งเลือก ก�รเติมกรดเข้มข้น

เวล�ที่ทำ�ให้เกิดคว�มร้อนถึง  
400 องศ�เซลเซียส 10 น�ที 10 น�ที 20 น�ที 20 น�ที 5 น�ที 500 > 100,000 ก�รบันทึกผลก�รทดสอบ

โปรแกรมของเครื่อง 50 9 9 1 9 50 ไม่สิ้นสุด โปรแกรมของเครื่อง

ก�รควบคุมเครื่องดักจับไอกรด • • • • ภ�ยนอก ภ�ยใน ก�รเชื่อมต่อกับเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ

ยกขึ้นโดยอัตโนมัติ • • • ตำ�แหน่งเชื่อมต่อสำ�หรับเครื่องพิมพ์และ
เซ็นเซอร์วัดระดับ

ชั้นว�งตัวอย่�ง • • • ตำ�แหน่งเชื่อมต่อสำ�หรับเครื่องชั่ง อีเทอร์เน็ต 
และ KjelSampler

3 SpeedDigester 1 แถวส�ม�รถบรรจุหลอดทดลองขน�ด 500 มล. จำ�นวน 5 หลอดได้พอดี

1 2
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ข้อมูลจากประสบการณ์มากกว่า 50 ปี
คำ�ถ�มที่พบเป็นประจำ�

ก�รย่อยแบบ IR เทียบกับแบบบล็อก

ประโยชน์ของก�รย่อยแบบ 
IR

ก�รย่อยที่รวดเร็วและยืดหยุ่นซึ่งส�ม�รถรองรับก�รทำ�ง�นที่ไม่ได้
ใช้เทคนิคเจลด�ห์ลและหลอดตัวอย่�งในขน�ดต่�งๆ

ประโยชน์ของก�รย่อยแบบ
บล็อก

มีระบบยกอัตโนมัติและส�ม�รถรองรับง�นปริม�ณม�กได้ (ใช้ได้
กับ KjelSampler) ซึ่งจะเห็นได้ว่�มีข้อกำ�หนดบ�งอย่�งที่อ้�งอิงก�ร
ย่อยแบบบล็อกโดยตรง

ทำ�ไมก�รย่อยแบบ IR จึง
ต้องดำ�เนินก�รภ�ยใต้
อุณหภูมิที่สูงกว่�

ก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนของ IR จะมีประสิทธิภ�พน้อยเมื่อบล็อก
ทำ�คว�มร้อนไม่ได้สัมผัสกับหลอดตัวอย่�งโดยตรง ดังนั้นจึงต้องใช้
อุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิจุดเดือด

ก�รประยุกต์ใช้ง�นสำ�หรับก�รทดสอบค่�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ก�รทดสอบไนโตรเจน

ทำ�ไมก�รย่อยแบบบล็อก
จึงมีก�รใช้ง�นที่จำ�กัดกว่�
เทคนิคเจลด�ห์ล

โดยทั่วไปแล้ว ก�รย่อยแบบบล็อกส�ม�รถรองรับหลอดทดลองได้
เพียงขน�ดเดียวเท่�นั้น (300 มิลลิลิตร) ซึ่งรูปแบบนี้อ�จไม่เหม�ะ
กับก�รใช้ง�นที่ต้องใช้หลอดแก้วขน�ดใหญ่และก�รใช้หล�ยหลอด
ร่วมกัน ข้อจำ�กัดทั้งสองอย่�งส�ม�รถแก้ไขได้โดยก�รใช้เครื่อง 
SpeedDigester ที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง

เมื่อกลั่นส�รประกอบไอ
ระเหยที่ไม่ใช่แอมโมเนียจะ
ต้องพิจ�รณ�สิ่งใดบ้�ง

“ปริม�ณกรดเข้มข้นที่ใช้” “ก�รควบคุมไอระเหย” และ “Devarda” 
ถือเป็นสิ่งจำ�เป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในก�รวิเคร�ะห์ของเครื่อง
มือนั้นๆ

รูปแบบก�รไตเตรท

ก�รไตเตรทแบบ 
Potentiometric มีข้อดี
อย่�งไร

ส�ม�รถตรวจสอบค่�ที่ต้องก�รในระดับต่ำ� เวล�ที่ใช้วิเคร�ะห์สั้น
ลง ทำ�ก�รไตเตรทแบบออนไลน์ และมีก�รทดสอบ IntelliDist ที่ได้
รับก�รจดสิทธิบัตรแล้ว พร้อมทั้งก�รไตเตรทแบบย้อนกลับ
โดยไม่ต้องใช้ตัวชี้วัดใดๆ เพิ่มเติม

ก�รไตเตรทแบบ 
Colorimetric มีข้อดีอย่�งไร

ไม่ต้องทำ�ก�รปรับเทียบเซ็นเซอร์ มีอ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วน�นขึ้น 
และส�ม�รถมองเห็นจุดยุติได้ด้วยต�เปล่�

ก�รไตเตรทแบบต่อเนื่องคือ
อะไร

ก�รไตเตรทจะเริ่มต้นขณะที่ก�รกลั่นยังคงดำ�เนินก�รอยู่ จึง
ส�ม�รถลดเวล�ในก�รวิเคร�ะห์ตัวอย่�งที่มีไนโตรเจนสูงได้อย่�ง
ม�ก

ส�ม�รถใช้เครื่องไตเตรทที่มี
อยู่ได้หรือไม่

เครื่อง KjelFlex K-360 ส�ม�รถรับส่งข้อมูลกับเครื่องไตเตรท
ภ�ยนอกได้หล�ยรุ่น โปรดดูคู่มือก�รปฏิบัติง�น

ก�รไตเตรทย้อนกลับมีข้อดี
อย่�งไร

ก�รไตเตรทย้อนกลับจะใช้สำ�หรับกรณีที่ไม่ส�ม�รถใช้กรดบอริก
ได้เท่�นั้น โดยจะต้องใช้เครื่องกำ�หนดปริม�ณส�รภ�ยนอกเพื่อให้
ส�ม�รถเติมส�รลงในตัวรับได้อย่�งแม่นยำ�

สำ�รวจคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รย่อยแบบ IR กับแบบบล็อก ตลอดจนเรียนรู้วิธีใช้ง�นอุปกรณ์ที่ใช้
เทคนิคเจลด�ห์ลสำ�หรับก�รประยุกต์ใช้ง�นสำ�หรับก�รทดสอบค่�อื่นๆ ที่ไม่ใช่ก�รทดสอบไนโตรเจน 
และทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รไตเตรทในรูปแบบต่�งๆ รวมทั้งพบกับวิธีที่ส�ม�รถลดเวล�ในก�รย่อย
ให้เหลือเพียง 30 น�ที
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120

ก�รลดระยะเวล�ในก�รให้คว�มร้อนและก�รทำ�คว�มเย็น ก�รลดเวล�ในก�รย่อย

 บล็อก: คะตะลิสต์แบบเม็ด               IR: คะตะลิสต์แบบเม็ด         บล็อก: คะตะลิสต์แบบเม็ด + H2O2          IR:  H2O2 (อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแล
ของผู้ปฏิบัติง�น)

ใช้ «เจลด�ห์ลสำ�หรับปริม�ณง�นจำ�นวนม�ก» แบบเหม�ะสมเพื่อให้ได้
ปริม�ณตัวอย่�งสูงสุด (กรณีทดสอบ 20 ตัวอย่�งต่อครั้ง)

1.  ก�รเตรียมตัวอย่�ง 
ต่อกลุ่ม: 40 น�ที
Mixer B-400

กลุ่มที่ 
#1

กลุ่มที่ 
#2

กลุ่มที่ 
#3

กลุ่มที่ 
#4

กลุ่มที่ 
#5

กลุ่มที่ 
#6

2.  ก�รย่อย  
ต่อกลุ่ม: 100 น�ที
KjelDigester K-449

กลุ่มที่ #1

ก�
รท

ำ�ค
ว�

ม
เย

็น

กลุ่มที่ #2

ก�
รท

ำ�ค
ว�

ม
เย

็น

กลุ่มที่ #3

ก�
รท

ำ�ค
ว�

ม
เย

็น

กลุ่มที่ #4

ก�
รท

ำ�ค
ว�

ม
เย

็น

กลุ่มที่ #5

ก�
รท

ำ�ค
ว�

ม
เย

็น

กลุ่มที่ #6

ก�
รท

ำ�ค
ว�

ม
เย

็น

3.  ก�รกลั่น/ก�รไตเตรท 
ต่อกลุ่ม: 100 น�ที
KjelMaster K-375,  
KjelSampler K-376 / K-377

กลุ่มที่ #6 ของ
วันก่อนหน้�

กลุ่มที่ #1 กลุ่มที่ #2 กลุ่มที่ #3 กลุ่มที่ #4 กลุ่มที่ #5 (ไม่ได้
เข้�ร่วม)

t [น�ที] เริ่มเวล� 8:00 น. สิ้นสุดเวล� 17:00 น.

ก�รเร่งกระบวนก�รย่อยเพื่อให้ได้ปริม�ณง�นสูงสุด

ส�ม�รถร่นระยะเวล�ใน
ก�รทำ�คว�มร้อนและก�ร
ทำ�คว�มเย็นได้อย่�งไร

ก�รย่อยแบบ IR เร็วกว่�แบบบล็อกสูงสุดถึง 30 น�ที  
(กร�ฟสีเขียวเทียบกับสีฟ้�)

ส�ม�รถร่นระยะเวล�ในก�ร
ย่อยด้วยก�รเติม H2O2 และ
คะตะลิสต์เจลด�ห์ลก่อน
ทำ�คว�มร้อนได้หรือไม่

ได้ เวล�ที่ใช้ในก�รคะตะไลท์เกลือของโลหะโดยใช้เทคนิคเจลด�ห์ลส�ม�รถ
ลดลงได้ถึง 65 น�ที (กร�ฟสีแดงเทียบกับสีฟ้�)

ส�ม�รถใช้ H2O2 แทนเกลือ
ของโลหะทั้งหมดได้หรือไม่

ได้ ก�รเติม H2O2 อย่�งต่อเนื่องโดยใช้หลอดค�ปิลล�รี่จะทำ�ให้ส�ม�รถย่อย
ได้อย่�งรวดเร็ว (30 น�ที) อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

█ █ ██

ประหยัดเวล�: 100 น�ทีประหยัดเวล�: 30 น�ที

65 น�ที
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ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสำาหรับการย่อยและการกลั่น
ผลิตภัณฑ์เสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Mixer 
(เครื่องบด)

Scrubber 
(เครื่องดักจับไอกรด)

Recirculating Chiller 
(เครื่องทำ�คว�มเย็นแบบ
หมุนเวียน)

Scrubber K-415 ม�พร้อม
ระบบก�รทำ�คว�มสะอ�ด 
4 ขั้นตอนทำ�ให้เกิดคว�ม
ปลอดภัยสูงสุดต่อสิ่ง
แวดล้อมและผู้ปฏิบัติง�น

Mixer B-400 จะบดเป็นเนื้อ
เดียวกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ง่�ยต่อก�รใช้ง�นและมี
คว�มยืดหยุ่นสูง

คะตะลิสต์เจลด�ห์ลหลอดตัวอย่�ง เคมีภัณฑ์

ระบบทำ�คว�มเย็นที่
สอดคล้องกับระบบนิเวศ
และประหยัดพลังง�น ด้วย
เครื่องทำ�คว�มเย็นระบบ
หมุนเวียน F-308 และ F-314

หลอดแก้วม�ตรฐ�นของ 
BUCHI มีอ�ยุก�รใช้ง�น
ที่ย�วน�น ส�ม�รถใช้กับ
ตัวอย่�งที่มีลักษณะเป็นฟอง
หรือเสี่ยงต่อก�รกระเด็นได้

คะตะลิสต์เจลด�ห์ลคุณภ�พ
สูงของเร�ช่วยให้ก�รย่อย
ส�ม�รถทำ�ซ้ำ�ได้ ช่วย
ประหยัดค่�ใช้จ่�ย และยัง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่
ผ่�นก�รตรวจสอบ ส�ร
ม�ตรฐ�น และกระด�ษชั่ง
ส�รของ BUCHI เพื่อก�ร
ปฏิบัติง�นและก�รทดสอบที่
มีประสิทธิภ�พสูงสุด
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เครื่องสกัดคว�มเร็วสูง 
SpeedExtractor E-914 และ 
E-916 ใช้แรงดันสกัดสิ่ง
ตกค้�งและทดสอบสิ่งปน
เปื้อนในอ�ห�ร ในดิน หรือ
ในสินค้�อุปโภคบริโภคได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

วิเคร�ะห์ส�รอ�ห�รด้วย
เครื่องสกัดไขมันที่ส�ม�รถ
ทำ�ก�รสกัดได้อย่�งสมบูรณ์
สอดคล้องกับข้อกำ�หนด 
AOAC โดยใช้ร่วมกับเครื่อง
สกัด FatExtractor E-500 
และ UniversalExtractor 
E-800.

รักษ�รสช�ติ กลิ่น ไว
ต�มิน และน้ำ�มันไว้ด้วย 
Encapsulator B-390 และ 
B-395 Pro

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
KjelLink ผลิตภัณฑ์ NIRMaster

Extraction Unit 
(เครื่องสกัด)

Encapsulator 
(เครื่องห่อหุ้มตัวอย่�ง)

SpeedExtractor  
(เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิ
และคว�มดันสูง)

ที่ครอบแก้ว

KjelLink ส�ม�รถจัดทำ�
ร�ยง�นเอกส�รได้อย่�ง
ละเอียด สื่อส�รกับ LIMS ได้
อย่�งสะดวก จัดก�รข้อมูล
ของผู้ใช้หล�ยคนได้โดยง่�ย 
และส�ม�รถติดต�มตรวจ
สอบได้จ�กโต๊ะทำ�ง�น

ใช้ที่ครอบแก้วเฉพ�ะสำ�หรับ
ตัวอย่�งที่ประกอบด้วย
น้ำ� (ก�รดักไอน้ำ�) ก�รเร่ง
ปฏิกิริย�ก�รย่อย (H2O2), 
ก�รย่อยโลหะหนักหรือ COD 
(รีฟลักซ์)

Near Infrared Spectroscopy 
เป็นเทคโนโลยีที่รวดเร็วใน
ก�รทดสอบไขมัน ส�ม�รถ
ใช้ในก�รคัดกรองเบื้องต้น
อย่�งรวดเร็ว
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การสนับสนุนและการบริการลูกค้า
เริ่มจ�กบริก�รเพื่อก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้จนถึงก�รบำ�รุงรักษ�เชิงป้องกัน

คุณจะได้รับบริก�รที่เฉพ�ะบุคคลและมีประสิทธิภ�พ ด้วยเครือข่�ยผู้เชี่ยวช�ญมืออ�ชีพและช่�ง
เทคนิคของเร�ซึ่งทำ�ให้ลูกค้�ทั่วโลกจำ�นวนม�กได้รับคว�มพึงพอใจ จึงทำ�ให้คุณมั่นใจได้ว่�คุณได้รับ
บริก�รจ�กบริษัทคู่ค้�ที่ชำ�น�ญ

เพิ่มประสิทธิภ�พให้กับก�รทำ�ง�นของคุณ
ทีมง�นผู้เชี่ยวช�ญทำ�ก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องในเอกส�รอ้�งอิงก�ร
ประยุกต์ใช้ง�นของเร� ซึ่งมีคำ�อธิบ�ยอย่�งละเอียดครอบคลุมข้อมูล
กระบวนก�รทำ�ง�นตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก�รบดไปจนถึงก�รย่อย 
ก�รกลั่น และก�รไตเตรท รวมทั้งก�รปรับปรุงก�รใช้ง�นให้เหม�ะ
สมกับแต่ละตัวอย่�ง โดยมีก�รทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดเมื่อมีคว�มต้อง
ก�รใหม่ๆ มีก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อม หรือมีก�รเปลี่ยนแปลง
พ�ร�มิเตอร์ในก�รทดสอบ

พบกับเอกส�รก�รประยุกต์ใช้ง�นม�กกว่� 120 หัวข้อได้ที่:
www.buchi.com/kjeldahl/applications

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคเจลด�ห์ล
ด้วยประสบก�รณ์กว่� 50 ปีในก�รใช้แอพพลิเคชั่นแบบเป็นท�งก�ร
และแบบกำ�หนดเองได้ถูกสรุปลงม�เป็นฐ�นข้อมูล คู่มือเจลด�ห์ลนำ�
เสนอทฤษฎีและกฎพื้นฐ�นในก�รทดสอบไนโตรเจน ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่�งม�กสำ�หรับง�นประจำ�วันในห้องปฏิบัติก�ร โดยประกอบด้วย
ต�ร�งข้อมูล กฎทั่วไป และเคล็ดลับก�รปฏิบัติง�นในแต่ละขั้นตอน 

ตรวจสอบเอกส�รข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
www.buchi.com/kjeldahl/literature

แอพพลิเคชั่นสำ�หรับช่วยง�นประจำ�วันให้ง่�ยขึ้น
เร�มีก�รพัฒน�แอพใหม่ๆ อย่�งต่อเนื่อง ด้วย Kjeldahl Optimizer คุณ
จะส�ม�รถทำ�น�ยพ�ร�มิเตอร์ของกระบวนก�รทำ�ง�นได้อย่�งถูก
ต้อง รวมทั้ง Kjeldahl Report ยังช่วยให้คุณส�ม�รถคำ�นวณผลและ
สร้�งร�ยง�นออกม�ได้ด้วย

เพิ่มประสบก�รณ์ของคุณกับแอป Kjeldahl ออนไลน์ได้ที่:
www.buchi.com/kjeldahl/apps
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ประโยชน์ที่คุณจะได้จ�กเวิร์คช็อป ก�รฝึกอบรม และ
สัมมน�
เร�ได้จัดก�รหลักสูตรสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รและเวิร์คช็อปร่วมกับ
พันธมิตรอื่นๆ ในส�ข�ของง�นด้�นก�รเตรียมตัวอย่�งและก�ร
วิเคร�ะห์ ก�รเข้�ร่วมง�นของลูกค้�ได้แสดงถึงว่�ผลิตภัณฑ์ของเร�
ที่ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในง�นประจำ�วันได้ เร�ยังได้เข้�ร่วมง�น
ประชุมท�งวิทย�ศ�สตร์และอุตส�หกรรมทั้งในและต่�งประเทศเป็น
จำ�นวนม�ก

ดูข้อมูลภ�พรวมกิจกรรมของเร�:
www.buchi.com/events

ลดเวล�สูญเสีย
หลีกเลี่ยงก�รสูญเสียเวล�ด้วยก�รป้องกันเชิงบำ�รุงรักษ�และแพคเกจ
บริก�ร เร�มีบริก�รรับประกันผลิตภัณฑ์หนึ่งปีและมีอะไหล่ที่พร้อม
จำ�หน่�ยเป็นระยะเวล�ย�วน�นถึงสิบปี

ติดต่อเร�:
www.buchi.com/warranty

ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด
เร�ช่วยคุณให้ส�ม�รถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อก�รทำ�ง�นได้อย่�งถูก
ต้อง เร�ให้บริก�รตรวจสอบก�รติดตั้ง/ก�รทำ�ง�นต�มที่กำ�หนด 
(IQ/OQ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่�สอดคล้องกับม�ตรฐ�นของ FDA, GLP/
GMP และหลักเกณฑ์ของ GAMP ไม่ว่�จะเป็นก�รติดตั้งครั้งแรก 
ก�รตรวจติดต�ม หรือก�รย้�ยสถ�นที่ เร�ให้บริก�รตรวจสอบที่
สอดคล้องกับม�ตรฐ�นระดับมืออ�ชีพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริก�รของเร�:
www.buchi.com/service-support

เครือข่�ยทั่วโลก
บริษัทส�ข�และพันธมิตรผู้แทนจำ�หน่�ยที่มีคุณภ�พของเร�อยู่ใกล้กับ
คุณไม่ว่�คุณจะอยู่ที่ไหน เพร�ะเร�ใส่ใจกับคว�มต้องก�รของคุณ เร�
ใช้ประสบก�รณ์และคว�มรู้ของเร�ในก�รให้บริก�รแก้ปัญห�อย่�งดี
ที่สุด

ติดต่อเร�:
www.buchi.com/worldwide



เร�มีพันธมิตรในก�รจัดจำ�หน่�ยม�กกว่� 100 ร�ยทั่วโลก ค้นห�ตัวแทนจำ�หน่�ยในประเทศของคุณ
ได้ที่: www.buchi.com

ศูนย์บริก�รของ BUCHI:
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

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

บริษัทในเครือ BUCHI:
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 – 91140 Villebon-sur-Yvette
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BUCHI Ibérica S.L.U.
ES – 08960 Barcelona
T +34 936 06 8010
iberica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

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 – Suffolk CB8 7SQ
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI Russia/CIS
RU – 127006 Moscow 
T +7 495 36 36 495
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

BUCHI China
CN – 200233 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/th-th

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 15332
T +62 21 2222 9478
F +62 21 5568 7906
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

Quality in your hands

Distributors
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