
การกลั่่�นด้้วยไอนำ�า - Kjel Line
พบกับัรุ่่�นท่ี่�มี่ความีต้้องกัารุ่มีากัท่ี่�สุ่ดในกัารุ่วดัไนโต้รุ่เจนดในกัารุ่
วดัไนโต้รุ่เจน
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วิธีีการทีี่�ด้ีที่ี�สุุด้ในการวิเคราะห์์ตั่วอย่างของคุณ
ด้วยเมีที่รุ่ิกัซ์์ท่ี่�หลากัหลาย

เมีที่รุ่ิกัซ์์ของต้ัวอย�าง เช่�น ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เคเอ็น (TKN), ไนโต้รุ่เจนท่ี่�รุ่ะเหยได้ทัี่�งหมีด (TVBN) หรืุ่ออนินที่รุ่่ย์
ไนโต้รุ่เจน (Devarda) นั�นเหมีาะสุำาหรุ่ับกัารุ่วิเครุ่าะห์ไนโต้รุ่เจน ปฏิิบัต้ิต้ามีมีาต้รุ่ฐานและข้อบังคับสุำาหรุ่ับต้ัวอย�างท่ี่�ค่ณ
สุนใจได้อย�างง�ายดาย

อาห์าร / เคร่�อง
ด้่�ม

อาห์ารสุ่ตัว์ / ผลั่ิตัภั่ณฑ์์ที่างการ
เกษตัร

ประเภัที่ตั่วอย�างที่่�วไป ซ่์เรุ่่ยล, ผลิต้ภััณฑ์์จากันมี, เนื�อ, 
ขนมีอบ, อาหารุ่ที่ะเล, อาหารุ่
สุำาเรุ่็จรุู่ป, อาหารุ่จากัพืช่

อาหารุ่สุัต้ว์ผสุมีและอาหารุ่สุัต้ว์
สุำาเรุ่็จรุู่ป (สุัต้ว์เค่�ยวเอื�อง สุ่กัรุ่ สัุต้ว์
ปีกั), สุ�วนผสุมี เช่�น เมีล็ดพืช่นำ�ามีัน 
ธััญญาหารุ่ ข้าวเปลือกัและรุ่ำา

วัต้ถุ่ดิบ, สุารุ่ออกัฤที่ธัิ�ที่าง
เภัสุัช่กัรุ่รุ่มี, สุารุ่เพิ�มีปรุ่ิมีาณ, ข่�ผ้�ง, 
วัคซ่์น, ผลิต้ภััณฑ์์จากัธัรุ่รุ่มีช่าต้ิ, 
อาหารุ่เสุรุ่ิมี, ผลิต้ภััณฑ์์พลาสุมีาใน
เลือด, สุารุ่พิษ, เครืุ่�องสุำาอาง, ช่่ว
เภัสุัช่กัรุ่รุ่มี

เคม่ีภััณฑ์์พื�นฐาน, ปิโต้รุ่เคมี่และ
เคม่ีภััณฑ์์พิเศษ, ป่�ย, เครุ่ื�องสุำาอาง, 
นำ�ามีันหล�อลื�น

ต้ัวอย�างนำ�า, ต้ัวอย�างดิน, นำ�าเสุ่ย,  
เถุ้าลอย

สุารวิเคราะห์์ โปรุ่ต้่น, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เคเอ็น  
(TKN), ไนโต้รุ่เจนที่่�ไมี�ใช่�โปรุ่ต้่น  
(NPN), ไนโต้รุ่เจนที่่�รุ่ะเหยได้ทัี่�งหมีด 
(TVBN), เคซ่์น, ไฮดรุ่อกัซ่์โพรุ่ล่น

โปรุ่ต้่น, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เคเอ็น  
(TKN), ไนโต้รุ่เจนที่่�ไมี�ใช่�โปรุ่ต้่น  
(NPN)

แอมีโมีเน่ย, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เค
เอ็น  
(TKN), ยูเรุ่่ย

แอมีโมีเน่ย, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เค
เอ็น (TKN), ไนเต้รุ่ต้/ไนไต้รุ่ที่์ 

แอมีโมีเน่ย, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เค
เอ็น (TKN), ไนเต้รุ่ต้/ไนไต้รุ่ที่์

การปฏิิบั่ตัิตัามบัรรที่่ด้ฐานแลั่ะข้อ
บั่งค่บั

โปรุ่ต้่น: AOAC 2001.11 / 920.53 / 
920.87 / 925.31 / 928.08 / 930.25 / 
950.48 / 979.09 / 981.10 / 991.20 / 
ISO 937 / 3188 / 8968-3

โปรุ่ต้่น: AOAC 2001.11 / 920.87 / 
930.25 / 945.39 / 950.09 / 979.09 / 
981.10 / ISO 1656 / 3188 / 20483

ไนโต้รุ่เจน: USP 461 / Ph.Eur. 2.5.9. / 
AOAC 960.52

โปรุ่ต้่น: Ph.Eur. 2.5.33. Method 7 

ไนเต้รุ่ต้/ไนไต้รุ่ท์ี่: DIN 38409 Part 28,
DIN CEN/TS 15476

ไนโต้รุ่เจน: AOAC 955.04 / 981.10 / 
DIN EN 15750

ไนเต้รุ่ต้/ไนไต้รุ่ท์ี่: DIN 38409 Part 28,
DIN CEN/TS 15476

ไนโต้รุ่เจน: DIN EN 13342 / 38409 
Part 28
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ยา / เที่คโนโลั่ยีชีีวภัาพ เคมีภั่ณฑ์์ / ปุ�ย ตั่วอย่างสุิ�ง
แวด้ลั่้อม

ประเภัที่ตั่วอย�างที่่�วไป ซ่์เรุ่่ยล, ผลิต้ภััณฑ์์จากันมี, เนื�อ, 
ขนมีอบ, อาหารุ่ที่ะเล, อาหารุ่
สุำาเรุ่็จรุู่ป, อาหารุ่จากัพืช่

อาหารุ่สุัต้ว์ผสุมีและอาหารุ่สุัต้ว์
สุำาเรุ่็จรุู่ป (สุัต้ว์เค่�ยวเอื�อง สุ่กัรุ่ สัุต้ว์
ปีกั), สุ�วนผสุมี เช่�น เมีล็ดพืช่นำ�ามีัน 
ธััญญาหารุ่ ข้าวเปลือกัและรุ่ำา

วัต้ถุ่ดิบ, สุารุ่ออกัฤที่ธัิ�ที่าง
เภัสุัช่กัรุ่รุ่มี, สุารุ่เพิ�มีปรุ่ิมีาณ, ข่�ผ้�ง, 
วัคซ่์น, ผลิต้ภััณฑ์์จากัธัรุ่รุ่มีช่าต้ิ, 
อาหารุ่เสุรุ่ิมี, ผลิต้ภััณฑ์์พลาสุมีาใน
เลือด, สุารุ่พิษ, เครืุ่�องสุำาอาง, ช่่ว
เภัสุัช่กัรุ่รุ่มี

เคม่ีภััณฑ์์พื�นฐาน, ปิโต้รุ่เคมี่และ
เคม่ีภััณฑ์์พิเศษ, ป่�ย, เครุ่ื�องสุำาอาง, 
นำ�ามีันหล�อลื�น

ต้ัวอย�างนำ�า, ต้ัวอย�างดิน, นำ�าเสุ่ย,  
เถุ้าลอย

สุารวิเคราะห์์ โปรุ่ต้่น, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เคเอ็น  
(TKN), ไนโต้รุ่เจนที่่�ไมี�ใช่�โปรุ่ต้่น  
(NPN), ไนโต้รุ่เจนที่่�รุ่ะเหยได้ทัี่�งหมีด 
(TVBN), เคซ่์น, ไฮดรุ่อกัซ่์โพรุ่ล่น

โปรุ่ต้่น, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เคเอ็น  
(TKN), ไนโต้รุ่เจนที่่�ไมี�ใช่�โปรุ่ต้่น  
(NPN)

แอมีโมีเน่ย, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เค
เอ็น  
(TKN), ยูเรุ่่ย

แอมีโมีเน่ย, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เค
เอ็น (TKN), ไนเต้รุ่ต้/ไนไต้รุ่ที่์ 

แอมีโมีเน่ย, ค�าไนโต้รุ่เจนในรุู่ปท่ี่เค
เอ็น (TKN), ไนเต้รุ่ต้/ไนไต้รุ่ที่์

การปฏิิบั่ตัิตัามบัรรที่่ด้ฐานแลั่ะข้อ
บั่งค่บั

โปรุ่ต้่น: AOAC 2001.11 / 920.53 / 
920.87 / 925.31 / 928.08 / 930.25 / 
950.48 / 979.09 / 981.10 / 991.20 / 
ISO 937 / 3188 / 8968-3

โปรุ่ต้่น: AOAC 2001.11 / 920.87 / 
930.25 / 945.39 / 950.09 / 979.09 / 
981.10 / ISO 1656 / 3188 / 20483

ไนโต้รุ่เจน: USP 461 / Ph.Eur. 2.5.9. / 
AOAC 960.52

โปรุ่ต้่น: Ph.Eur. 2.5.33. Method 7 

ไนเต้รุ่ต้/ไนไต้รุ่ท์ี่: DIN 38409 Part 28,
DIN CEN/TS 15476

ไนโต้รุ่เจน: AOAC 955.04 / 981.10 / 
DIN EN 15750

ไนเต้รุ่ต้/ไนไต้รุ่ท์ี่: DIN 38409 Part 28,
DIN CEN/TS 15476

ไนโต้รุ่เจน: DIN EN 13342 / 38409 
Part 28
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Kjel Line
วิธ่ัที่่�ช่าญฉลาดในกัารุ่วัดไนโต้รุ่เจนแบบเจลดาห์ล

เพิ�มความแม่นยำาแลั่ะ
ประสุิที่ธีิภัาพสุูงสุุด้
ด้วยฟัังก์ัช่ัน AutoDist และ
เซ์็นเซ์อร์ุ่ OnLevel

ผลิต้ภััณฑ์์ Kjel Line ม่ีความี 
แมี�นยำาสุูงสุ่ดสุำาหรัุ่บกัารุ่
วิเครุ่าะห์แบบเจลดาห์ล 
ค่ณสุมีบัต้ิหลายปรุ่ะกัารุ่ช่�วยให้
เกัิดปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพสุูง:

 · จดจำากัารุ่เรุ่ิ�มีต้้นกัารุ่กัลั�นและ
กัารุ่ที่ำาซ์ำ�าอย�างสุมีบ่รุ่ณ์แบบ
อัต้โนมีัต้ิ

 · รุ่ับรุู่้จ่ดสุิ�นสุ่ดกัารุ่กัลั�นโดย
อัต้โนมีัต้ิเพื�อความีแมี�นยำา
สุูงสุ่ด

 · กัารุ่ไที่เที่รุ่ต้อัต้โนมีัต้ิพรุ่้อมี
เครุ่ื�องไที่เที่รุ่ต้ท่ี่�ม่ีกัารุ่เช่ื�อมีต้�อ
กัันเพื�อให้ม่ีกัารุ่โต้้ต้อบกัับผู้ใช่้
น้อยท่ี่�สุ่ด

เครุ่ื�องกัารุ่กัลั�นด้วยไอนำ�าของ BUCHI ม่ีความีแมี�นยำาสุูงสุ่ด ใช่้ที่รัุ่พยากัรุ่อย�างยั�งยืน และให้ความี
ปลอดภััยสุูงรุ่ะหว�างกัารุ่ใช่้งาน เครืุ่�องมืีอได้รัุ่บกัารุ่ออกัแบบมีาให้เหมีาะกัับความีต้้องกัารุ่ของค่ณโดย
เฉพาะ และเกัิดปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพสุูงด้วยวิธ่ัที่่�สุะดวกั

ประห์ย่ด้ที่ร่พยากรแลั่ะเวลั่า
ด้วยเซ็์นเซ์อร์ุ่ต้รุ่วจจับปฏิิกัิรุ่ิยา
และอื�น ๆ

กัารุ่ปรุ่ะหยัดที่รัุ่พยากัรุ่
และเวลาเป็นสุิ�งท่ี่�สุำาคัญใน
กัารุ่วิเครุ่าะห์เจลดาห์ลท่ี่�ม่ี
ปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพ ดังนั�น BUCHI จ้ง
ได้พัฒนาเที่คโนโลย่มีากัมีาย
เพื�อปรุ่ับปรุ่่งปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพของ
กัรุ่ะบวนกัารุ่:

 · ปรุ่ับปรุ่่งขั�นต้อนกัารุ่ที่ำาให้
เป็นด�างเพื�อปรุ่ะหยัดต้ัวที่ำา
ปฏิิกัิรุ่ิยาได้ถุ้ง 30%

 · รุ่ะบบควบค่มีนำ�าหล�อเย็น
อัจฉรุ่ิยะ เพื�อลดกัารุ่ใช่้นำ�า

 · ไมี�จำาเป็นต้้องอ่�นกั�อน ที่ำาให้
ปรุ่ะหยัดเวลามีากัข้�น

 · กัารุ่กัลั�นและกัารุ่ไที่เที่รุ่ต้
อัต้โนมีัต้ิช่�วยให้กัารุ่ที่ำางาน
แบบท่ี่�ไมี�ต้้องคอยสุงัเกัต้กัารุ่ณ์

สุ่มผ่สุความสุะด้วกสุบัายแลั่ะ
ความปลั่อด้ภั่ยสุูงสุุด้
ด้วยนวัต้กัรุ่รุ่มีเที่คโนโลย่
เซ็์นเซ์อร์ุ่

กัารุ่ใช่้งานท่ี่�สุมีบูรุ่ณ์แบบและ
ความีสุามีารุ่ถุในกัารุ่อัปเกัรุ่ด
แบบแยกัสุ�วนเป็นค่ณลักัษณะ
สุำาคัญ ของผลิต้ภััณฑ์์Kjel Line 
ที่ั�งหมีด ค่ณสุมีบัต้ิหลักั ได้แกั�:

 · นวัต้กัรุ่รุ่มีเที่คโนโลย่เซ์็นเซ์อรุ่์
ท่ี่�ช่�วยให้ผู้ใช่้ลดกัารุ่สุัมีผัสุกัับ
สุารุ่เคมี่ 

 · หน้าจอสุัมีผัสุท่ี่�ใช่้งาน
ง�ายสุำาหรุ่ับกัารุ่จัดกัารุ่
กัรุ่ะบวนกัารุ่อย�างง�ายดาย 

 · สุามีารุ่ถุอัปเกัรุ่ดได้ต้ามีความี
ต้้องกัารุ่ เพื�อให้กัารุ่วิเครุ่าะห์
ของค่ณเป็นแบบอัต้โนมีัต้ิด้วย
วิธ่ัที่่�สุะดวกัท่ี่�สุ่ด
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เพิ�มความแม่นยำาแลั่ะประสุิที่ธีิภัาพสุูงสุุด้
สุ�วนปรุ่ะกัอบเที่คโนโลย่ขั�นสุูงเพื�อกัารุ่ที่ำาซ์ำ�า

เซ็็นเซ็อร์ OnLevel
ด้วย เซ็์นเซ์อร์ุ่ OnLevel เรุ่าจ้งสุามีารุ่ถุสุ�งมีอบความีแมี�นยำาสุูงสุ่ดในกัารุ่วัด
แต้�ละครุ่ั�ง สุามีารุ่ถุกัำาหนดปรุ่ิมีาต้รุ่กัารุ่กัลั�นท่ี่�ต้้องกัารุ่สุำาหรัุ่บขนาดและรุู่ป
รุ่�างของภัาช่นะใดกั็ได้ โดยใช่้กัลไกักัารุ่ใช่้งานท่ี่�ง�ายดาย ซ์้�งที่ำาให้เกัิดกัารุ่
วัดท่ี่�แมี�นยำาท่ี่�สุามีารุ่ถุที่ำาซ์ำ�าได้สุูง ด้วยค่ณสุมีบัต้ิน่� เรุ่าจ้งสุามีารุ่ถุปฏิิบัต้ิต้ามี
ข้อกัำาหนดเฉพาะ ซ์้�งปรุ่ิมีาณกัารุ่กัลั�นม่ีความีสุำาคัญเป็นพิเศษ

การไที่เที่รตัอ่ตัโนม่ตัิ
กัารุ่ไที่เที่รุ่ต้อัต้โนมีัต้ิเป็นกั่ญแจสุำาคัญในที่ำาให้เกัิดปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพสูุสุูงในกัารุ่
วัดปรุ่ิมีาณโปรุ่ต่้นแบบเจลดาห์ล ปรุ่ิมีาณกัารุ่ไที่เที่รุ่ต้ รุ่วมีที่ั�งกัารุ่รุ่ับรุู่้จ่ด
สุิ�นสุ่ดผ�านอิเล็กัโที่รุ่ดท่ี่�เหมีาะสุมีนั�นดำาเนินกัารุ่โดยอัต้โนมีัต้ิ ซ์้�งช่�วยมี่กัารุ่
โต้้ต้อบกัับผู้ใช่้น้อยท่ี่�สุ่ดและได้ผลสุำาเรุ่็จของงานปรุ่ิมีาณสุูงในเวลาเด่ยวกััน

โห์มด้ MaxAccuracy
ในห้องปฏิิบัต้ิกัารุ่ ความีคลาดเคลื�อนของแรุ่งดันไฟัฟั้าสุามีารุ่ถุเกัิดข้�นได้
ไมี�เกัิน 10% ของค�าเดิมี ซ์้�งอาจสุ�งผลต้�อกัารุ่ผลิต้พลังงานไอนำ�า เพื�อหล่กั
เล่�ยงความีคลาดเคลื�อนน่� จ้งมี่ต้ัวปรุ่ับแรุ่งดันไฟัฟั้า เพื�อให้ได้แรุ่งดันไฟัฟั้าท่ี่�
ต้้องกัารุ่ ซ์้�งช่�วยเพิ�มีความีแมี�นยำาในกัารุ่วัด รุ่วมีที่ั�งความีสุามีารุ่ถุในกัารุ่ที่ำา
ซ์ำ�าสุูงสุ่งของที่่กัผลลัพธั์

ฟัังก์ชี่น AutoDist
ด้วยฟัังก์ัช่ัน AutoDist กัารุ่วัดจะไมี�ได้รุ่ับผลกัรุ่ะที่บจากัความีแต้กัต้�างของ
อ่ณหภัูมีิภัายในอ่ปกัรุ่ณ์ โดยฟัังก์ัช่ันน่�จะจดจำาจ่ดเรุ่ิ�มีต้้นของกัรุ่ะบวนกัารุ่
ควบแน�นและปรุ่ับเวลาเรุ่ิ�มีต้้นของกัารุ่กัลั�นโดยอัต้โนมีัต้ิในกัารุ่วัดแต้�ละครุ่ั�ง 
ซ์้�งที่ำาได้ด้วยเซ็์นเซ์อร์ุ่อ่ณหภัูมีิในต้ัวภัายในถุังควบแน�นและนำาไปสุู�ผลลัพธั์ท่ี่�
ที่ำาซ์ำ�าได้มีากัข้�น

Kjel Line ได้รุ่ับกัารุ่ออกัแบบเพื�อให้เกัิดกัารุ่ที่ำาซ์ำ�าและม่ีความีแมี�นยำาสุูง ด้วยนวัต้กัรุ่รุ่มีค่ณสุมีบัต้ิของ
เรุ่า ค่ณจะได้สุัมีผัสุกัับปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพท่ี่�โดดเด�นด้วยรุ่ะบบอัต้โนมีัต้ิขั�นสุูง
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ประห์ย่ด้ที่ร่พยากรแลั่ะเวลั่า
ปรุ่ะโยช่น์จากัที่่กักัารุ่ต้รุ่วจวัดต้ัวอย�าง

การควบัคุมนำ�าห์ลั่่อเย็น
รุ่ะบบควบค่มีนำ�าหล�อเย็นอัต้โนมีัต้ิช่�วยปรุ่ะหยัดนำ�าด้วยกัารุ่จำากััดกัารุ่ไหล
อัจฉรุ่ิยะ เมีื�อกัารุ่กัลั�นด้วยไอนำ�าเรุ่ิ�มีต้้นข้�น นำ�าจะเรุ่ิ�มีไหลผ�านคอนเดนเซ์อร์ุ่
และเกั็บสุารุ่ท่ี่�กัลั�นออกัมีา อ่ปกัรุ่ณ์จะปิดวาล์วนำ�าหล�อเย็นอัต้โนมีัต้ิกั�อนและ
หลังกัารุ่กัลั�น  
ค่ณสุมีบัต้ิน่�ช่�วยปรุ่ะหยัดนำ�าได้ปรุ่ะมีาณ 20% รุ่ะหว�างกัารุ่วัดค�า และขจัด
ความีกัังวลเก่ั�ยวกัับกัารุ่จ�ายนำ�า

ระบับัอ่ตัโนม่ตัิข่�นสุูง
ด้วยผลิต้ภััณฑ์์ Kjel Line ค่ณได้รัุ่บปรุ่ะโยช่น์จากัรุ่ะบบอัต้โนมีัต้ิท่ี่�มี่กัารุ่ 
โต้้ต้อบกัับผู้ใช่้น้อยท่ี่�สุ่ด ขั�นต้อนกัารุ่กัลั�นจะดำาเนินกัารุ่โดยอัต้โนมีัต้ิ 
นอกัจากัน่� อ่ปกัรุ่ณ์น่�ยังสุามีารุ่ถุต้ิดต้ั�งเครืุ่�องไที่เที่รุ่ต้และอิเล็กัโที่รุ่ดสุำาหรัุ่บ
กัารุ่ไที่เที่รุ่ต้อัต้โนมีัต้ิ รุ่ะบบอัต้โนมีัต้ิขั�นสุูงช่�วยให้มี่กัารุ่ที่ำางานแบบอัต้โนมีัต้ิ 
ที่ำาให้ค่ณใช่้เวลากัับงานอื�นได้มีากัข้�น

เซ็็นเซ็อร์สุำาห์ร่บัการตัรวจจ่บัปฏิิกิริยา
ด้วยนวัต้กัรุ่รุ่มีเซ์็นเซ์อร์ุ่ต้รุ่วจจับปฏิิกัิรุ่ิยาแบบใหมี� ค่ณจะได้รุ่ับปรุ่ะโยช่น์
จากัขั�นต้อนกัารุ่ที่ำาให้เป็นด�างท่ี่�เหมีาะสุมี เซ์็นเซ์อร์ุ่จะอยู�ถุัดจากัหลอด
ต้ัวอย�างและจะต้รุ่วจจับปฏิิกัิรุ่ิยาในขั�นต้อนกัารุ่ที่ำาให้เป็นด�าง ที่ันท่ี่ที่่�ถุ้ง
สุภัาวะกัารุ่เป็นด�างท่ี่�เหมีาะสุมี รุ่ะบบจะหย่ดกัารุ่จ�ายเบสุ ด้วยค่ณสุมีบัต้ิน่� 
ค่ณสุามีารุ่ถุปรุ่ะหยัดสุารุ่เคม่ีจำานวนมีากัและค�าใช่้จ�ายท่ี่�เก่ั�ยวข้องเมีื�อเวลา
ผ�านไป เซ์็นเซ์อร์ุ่ต้รุ่วจจับปฏิิกัิรุ่ิยาสุามีารุ่ถุปรุ่ะหยัดกัารุ่ใช่้ต้ัวที่ำาปฏิิกัิรุ่ิยาได้
ถุ้ง 30% เมีื�อเท่ี่ยบกัับวิธ่ักัารุ่มีาต้รุ่ฐาน

กัารุ่ปรุ่ะหยัดทัี่�งที่รัุ่พยากัรุ่และเวลา สุ�งผลให้ต้้นที่่นกัารุ่ดำาเนินงานลดลง ค่ณลักัษณะของเรุ่าช่�วยลด
ความีซ์ับซ์้อนของขั�นต้อนกัารุ่ที่ำางานของค่ณ ขณะท่ี่�ลดผลกัรุ่ะที่บต้�อสุิ�งแวดล้อมีจากักัรุ่ะบวนกัารุ่
ต้รุ่วจวัดไนโต้รุ่เจน
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สุ่มผ่สุความสุะด้วกสุบัายแลั่ะความปลั่อด้ภั่ยสุูงสุุด้
กัารุ่ที่ำางานของรุ่ะบบท่ี่�ใช่้งานง�ายและปลอดภััย

ประสุบัการณ์ผู้ใชี้ที่ี�ยอด้เยี�ยม
เครุ่ื�องมีือของเรุ่าสุามีารุ่ถุปรุ่ับให้ใช่้กัับห้องปฏิิบัต้ิกัารุ่ของค่ณได้อย�าง
ง�ายดาย เพื�อให้ค่ณใช่้เครืุ่�องมืีอได้ทัี่นท่ี่ หน้าจอสุัมีผัสุท่ี่�ใช่้งานง�ายช่�วย
ให้มี่กัารุ่ต้อบสุนองท่ี่�รุ่วดเรุ่็วและช่�วยให้จัดกัารุ่กัรุ่ะบวนกัารุ่ได้ง�าย ด้วย 
StatusLight ค่ณสุามีารุ่ถุเฝ้้าสุังเกัต้กัารุ่ณ์กัรุ่ะบวนกัารุ่ได้อย�างง�ายดายจากั
รุ่ะยะไกัล ใช่้ช่ิ�นสุ�วนแกั้วซ์้�งจะช่�วยให้มีองเห็นกัารุ่กัลั�นด้วยไอนำ�าและกัารุ่
ไที่เที่รุ่ต้ได้โดยต้รุ่ง ที่ำาให้ค่ณควบค่มีกัรุ่ะบวนกัารุ่ได้ด่ยิ�งข้�น ค่ณสุมีบัต้ิเหล�าน่�
รุ่วมีกัันจะเพิ�มีปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพกัารุ่โต้้ต้อบของผู้ใช่้ ลดความีเสุ่�ยงในกัารุ่ปฏิิบัต้ิ
งาน และปรุ่ะหยัดเวลา

อ่ปเกรด้ได้้ตัามตั้องการ
ด้วยสุ�วนปรุ่ะกัอบท่ี่�หลากัหลายของเรุ่า ค่ณสุามีารุ่ถุอัปเกัรุ่ดและที่ำาให้รุ่ะบบ
ของค่ณเป็นอัต้โนมีัต้ิได้อย�างง�ายดายเพื�อความีสุะดวกัสุูงสุ่ด สุามีารุ่ถุเลือกั
ช่ิ�นสุ�วนที่ั�งหมีดแยกักัันและนำามีารุ่วมีกัันได้ในภัายหลัง กัารุ่ออกัแบบแบบโมี
ดูลารุ่์ช่�วยให้ค่ณสุามีารุ่ถุผสุมีผสุานค่ณสุมีบัต้ิท่ี่�เหมีาะสุมีที่่�สุ่ด เพื�อให้เหมีาะ
กัับความีต้้องกัารุ่ของค่ณโดยเฉพาะ ด้วยวิธ่ักัารุ่น่� ค่ณจะพบกัับกัารุ่รุ่วมีต้ัว
กัันของค่ณสุมีบัต้ิและอ่ปกัรุ่ณ์ต้�อพ�วงท่ี่�เหมีาะสุมีที่่�สุ่ดต้ามีความีต้้องกัารุ่ของ
ค่ณ

การปฏิิบั่ตัิงานอย่างปลั่อด้ภั่ย
เครุ่ื�องมีือ Kjel Line ลดกัารุ่สัุมีผัสุของผู้ใช่้ให้เหลือน้อยท่ี่�สุ่ดด้วยนวัต้กัรุ่รุ่มี 
เที่คโนโลย่เซ์็นเซ์อร์ุ่ เซ็์นเซ์อร์ุ่ความีปลอดภััยจะต้รุ่วจสุอบกัารุ่ไหลของนำ�า
หล�อเย็น แรุ่งดันไอนำ�า และต้รุ่วจดูว�าที่�ออยู�ในต้ำาแหน�งท่ี่�เหมีาะสุมีหรุ่ือไมี� 
เซ์็นเซ์อร์ุ่วัดรุ่ะดับในถุังจะต้รุ่วจจับรุ่ะดับนำ�า ของเสุ่ย และสุารุ่ที่ำาปฏิิกัิรุ่ิยา 
กัรุ่ะจกัป้องกัันม่ีความีโปรุ่�งใสุอย�างสุมีบูรุ่ณ์และต้ิดต้ั�งเซ็์นเซ์อร์ุ่ควบค่มี
ความีปลอดภััย หากักัรุ่ะจกัป้องกัันถุูกัเปิดออกัรุ่ะหว�างกัารุ่ที่ำางาน รุ่ะบบจะ
หย่ดโดยอัต้โนมีัต้ิ สุามีารุ่ถุปรุ่ับพลังงานไอนำ�าได้ (10 – 100%) และสุามีารุ่ถุ
ต้ั�งโปรุ่แกัรุ่มีอัต้รุ่าไอนำ�าได้ เพื�อจัดกัารุ่กัับต้ัวอย�างท่ี่�เป็นฟัอง 

ค่ณลักัษณะด้านความีปลอดภััยและแผงควบค่มีท่ี่�ใช่้งานง�ายของเรุ่ารุ่ับปรุ่ะกัันกัารุ่ใช่้งานง�ายและ
ปรุ่ะสุบกัารุ่ณ์กัารุ่ใช่้งานท่ี่�ไรุ่้ท่ี่�ต้ิ ด้วยกัารุ่อัปเกัรุ่ดต้�าง ๆ ท่ี่�ม่ี ค่ณสุามีารุ่ถุกัำาหนดค�ารุ่ะบบให้เหมีาะกัับ
ความีต้้องกัารุ่ของค่ณได้
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ภัาพรวมสุินค้า
โซ์ลูช่ันท่ี่�ด่ที่่�สุ่ดสุำาหรุ่ับที่่กัความีต้้องกัารุ่

EasyKjel BasicKjel MultiKjel

หน้าจอสุ่ มี่ มี่ มี่

กัารุ่ที่ำาให้เป็นด�างด้วยปั�มี 
NaOH

มี่ มี่ มี่

กัารุ่เจือจางด้วยปั�มี H2O - มี่ มี่

AutoDist - มี่ มี่

กัารุ่กัำาจัดต้ัวอย�าง - ต้ัวเลือกัเสุรุ่ิมี มี่

Pro Touch Screen - ต้ัวเลือกัเสุรุ่ิมี มี่

กัารุ่จ�ายกัรุ่ดบอรุ่ิกั - - มี่

ภัาช่นะรุ่องรุ่ับกัารุ่กัำาจัด
สุารุ่ละลาย

- - ต้ัวเลือกัเสุรุ่ิมี

ปั�มีกัรุ่ด - - ต้ัวเลือกัเสุรุ่ิมี

ภัาช่นะไที่เที่รุ่ต้บนเครืุ่�องกัลั�น
พรุ่้อมีเครุ่ื�องกัวน

- - ต้ัวเลือกัเสุรุ่ิมี

อ่ปกัรุ่ณ์ต้�อพ�วง เซ์็นเซ์อร์ุ่ OnLevel, 
ช่่ดช่ิลเลอรุ่์ +  
เช่ื�อมีต้�อ,
เซ์็นเซ์อร์ุ่วัดรุ่ะดับ
ในถุัง,
StatusLight

เซ์็นเซ์อร์ุ่ OnLevel, 
ช่่ดช่ิลเลอรุ่์ + 
เช่ื�อมีต้�อ,
เซ์็นเซ์อร์ุ่วัดรุ่ะดับ
ในถุัง,
StatusLight

เซ์็นเซ์อร์ุ่ OnLevel, 
ช่่ดช่ิลเลอรุ่์ +  
เช่ื�อมีต้�อ,
เซ์็นเซ์อร์ุ่ 
รุ่ะดับในถุัง
StatusLight
เซ์็นเซ์อรุ่ 
ต้รุ่วจจับปฏิิกัิรุ่ิยา,
เครุ่ื�องอ�านบารุ่์โค้ด,
เครุ่ื�องไที่เที่รุ่ต้, สุ�วน
จ�ายสุารุ่
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เซ์็นเซ์อร์ุ่ต้รุ่วจจับปฏิิกัิรุ่ิยา

มีองเห็นได้ช่ัดเจน

ปรุ่ับไอนำ�าได้

ปรุ่ะตู้นิรุ่ภััย
อัจฉรุ่ิยะ

จอสุัมีผัสุท่ี่�ใช่้
งานง�าย

กัารุ่ไที่เที่รุ่ต้
อัต้โนมีัต้ิ

เซ์็นเซ์อร์ุ่ OnLevel
ปรุ่บัปริุ่มีาณกัารุ่กัลั�นได้

ฟัังก์ัช่ัน AutoDist
ปรุ่ับเวลากัลั�นได้

StatusLight

โหมีด 
MaxAccuracy
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อุปกรณ์เสุริม

เซ็็นเซ็อร์ตัรวจจ่บัปฏิิกิริยา
เซ์็นเซ์อร์ุ่ต้รุ่วจจับปฏิิกัิรุ่ิยาพรุ่้อมีใช่้งานในรุู่ปแบบ Multikjel (เครืุ่�องกัลั�น) 
ซ์้�งสุามีารุ่ถุปรุ่ะหยัดสุารุ่ต้ัวที่ำาปฏิิกัิรุ่ิยา NaOH ได้ถุ้ง 30% ในกัรุ่ะบวนกัารุ่
ที่ำาให้เป็นด�าง เพื�อให้ค่ณสุามีารุ่ถุที่ำางานได้อย�างค่้มีค�าและเป็นมีิต้รุ่กัับสุิ�ง
แวดล้อมีมีากัข้�น

ว่สุดุ้สุิ�นเปลั่่อง
BUCHI ไมี�เพ่ยงแต้�มี่เครุ่ื�องมีือวัดค่ณภัาพสุูงเที่�านั�น แต้�ยังม่ีวัสุด่ท่ี่�ได้รุ่ับกัารุ่
รุ่ับรุ่องและสุารุ่เคมี่สุำาหรุ่ับกัารุ่วิเครุ่าะห์แบบเจลดาห์ลท่ี่�ได้รุ่ับกัารุ่ที่ดสุอบ
สุำาหรุ่ับกัารุ่ใช่้งานอ้างอิงทัี่�วไป เมี็ดเจลดาห์ล, สุารุ่ละลายกัรุ่ดบอรุ่ิกั, ฐาน
ช่ั�ง, อินดิเคเต้อร์ุ่, สุารุ่ละลายบัฟัเฟัอร์ุ่, โพแที่สุเซ่์ยมีคลอไรุ่ด์, ถุ�านกััมีมีันต้์ 
และสุารุ่อ้างอิงเพื�อกัารุ่ย�อยท่ี่�รุ่วดเรุ่็วและเช่ื�อถุือได้ ซ์้�งม่ีกัารุ่ที่ำางานท่ี่�เหมีาะ
สุมีและมี่ค่ณสุมีบัต้ิท่ี่�เช่ื�อถุือได้

เคร่�องไที่เที่รตัภัายนอก
เครุ่ื�องไที่เที่รุ่ต้ภัายนอกัสุำาหรัุ่บกัารุ่ใช่้งานในรุู่ปแบบ Multikjel (เครืุ่�องกัลั�น) 
เครุ่ื�องไที่เที่รุ่ต้ที่ำาให้ค่ณสุามีารุ่ถุเรุ่ิ�มีกัารุ่ไที่เที่รุ่ต้ได้โดยอัต้โนมีัต้ิ สุำาหรุ่ับกัารุ่
ต้รุ่วจวัดแบบอัต้โนมีัต้ิที่ั�งหมีดตั้�งแต้�กัารุ่กัลั�นด้วยไอนำ�าจนถุ้งขั�นต้อนกัารุ่
ไที่เที่รุ่ต้ขั�นสุ่ดที่้าย เพื�อปรุ่ะหยัดเวลา ค่ณสุามีารุ่ถุเรุ่ิ�มีกัารุ่ไที่เที่รุ่ต้รุ่ะหว�าง
กัารุ่กัลั�นท่ี่�ดำาเนินกัารุ่อยู�

เคร่�องที่ำาความเย็นระบับันำ�าห์มุนเวียน
เครุ่ื�องที่ำาความีเย็นรุ่ะบบนำ�าหมี่นเว่ยนสุำาหรุ่ับกัารุ่ใช่้งานที่่กัรูุ่ปแบบ เครืุ่�อง
ที่ำาความีเย็นขจัดความีแปรุ่ปรุ่วนของอ่ณหภูัมีิเมีื�อใช่้นำ�าปรุ่ะปา ปรุ่ับปรุ่่ง
ปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพของเครุ่ื�องมืีอและได้รุ่ับปรุ่ะโยช่น์สุูงสุ่ดจากัเซ็์นเซ์อร์ุ่ OnLevel 
และฟัังกั์ช่ัน AutoDist ซ์้�งจะรุ่ับปรุ่ะกัันความีสุามีารุ่ถุในกัารุ่ที่ำาความีเย็นสุูง

IQ/OQ
IQ/OQ สุำาหรุ่ับกัารุ่ใช่้งานรุู่ปแบบ BasicKjel และ MultiKjel โดยช่�วยให้กัารุ่
ที่ำางานของรุ่ะบบเป็นไปต้ามีข้อกัำาหนดท่ี่�ต้้องกัารุ่ ซ์้�งจะได้เอกัสุารุ่ท่ี่�ลงนามี
เพื�อพิสุูจน์กัารุ่ที่ำางานของเครืุ่�องมืีอและใช่้รุ่ะบบในสุภัาพแวดล้อมีที่่�ม่ีกัารุ่
ควบค่มี
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เซ็็นเซ็อร์ OnLevel
เซ์็นเซ์อร์ุ่ OnLevel สุำาหรุ่ับกัารุ่ใช่้งานที่่กัรูุ่ปแบบท่ี่�ไมี�มี่กัารุ่ต้ิดต้ั�งภัาช่นะ
ไที่เที่รุ่ต้ เซ์็นเซ์อร์ุ่จะหย่ดกัารุ่กัลั�นโดยอัต้โนมีัต้ิหลังจากัสุารุ่ท่ี่�ควบแน�นมี่
ปรุ่ิมีาต้รุ่ที่่�กัำาหนดไว้ เซ็์นเซ์อร์ุ่สุามีารุ่ถุต้ั�งค�าและปรุ่ับด้วยต้นเองได้อย�าง
ง�ายดายด้วยกัารุ่ปรัุ่บรุ่ะดับแผ�นแมี�เหล็กั ปรุ่ิมีาณควบแน�นที่่�ได้จะไมี�ข้�นกัับ
อาย่กัารุ่ใช่้งานของรุ่ะบบ

เซ็็นเซ็อร์ว่ด้ระด้่บัในถั่ง
เซ์็นเซ์อร์ุ่วัดรุ่ะดับในถุังสุำาหรุ่ับกัารุ่ใช่้งานที่่กัรูุ่ปแบบ เซ็์นเซ์อร์ุ่จะแจ้งเต้ือน
ผู้ใช่้ เมีื�อถุังว�างเปล�าหรุ่ือถุังล้น ด้วยวิธ่ักัารุ่น่� เซ์็นเซ์อร์ุ่จะขจัดความีสุูญเสุ่ย
ในกัารุ่วัดท่ี่�อาจเป็นผลมีาจากักัารุ่จ�ายของเหลวท่ี่�ขาดหายไป และหล่กัเล่�ยง
ความีย่�งเหยิงท่ี่�อาจเกัิดข้�นในห้องปฏิิบัต้ิกัารุ่อันเนื�องมีาจากักัารุ่ล้นของถัุง

StatusLight
อ่ปกัรุ่ณ์เสุรุ่ิมีท่ี่�ใช่้งานได้จรุ่ิงน่�สุำาหรุ่ับกัารุ่ใช่้งานที่่กัรูุ่ปแบบ ด้วย 
StatusLight ค่ณสุามีารุ่ถุต้รุ่วจสุอบสุถุานะของรุ่ะบบจากัรุ่ะยะไกัล เพื�อให้
ค่ณไดท้ี่รุ่าบในที่นัท่ี่เมีื�อกัารุ่ต้รุ่วจวดัเสุรุ่จ็สุิ�นและต้อบสุนองต้�อคำาเต้อืนต้�าง ๆ  

อุปกรณ์ป้องก่นการกระเซ็็น
มี่อ่ปกัรุ่ณ์ป้องกัันกัารุ่กัรุ่ะเซ็์นแกั้วและพลาสุต้ิกั อ่ปกัรุ่ณ์ป้องกัันกัารุ่กัรุ่ะ
เซ์็นแกั้วช่�วยให้ค่ณสุามีารุ่ถุเฝ้้าดูกัรุ่ะบวนกัารุ่ เพื�อสุนับสุน่นกัารุ่พัฒนาวิธ่ั
กัารุ่และกัารุ่เพิ�มีปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพ อ่ปกัรุ่ณ์ป้องกัันกัารุ่กัรุ่ะเซ็์นพลาสุต้ิกัมี่ความี
แข็งแรุ่งและที่นที่านมีากักัว�า อ่ปกัรุ่ณ์ป้องกัันนำ�ากัรุ่ะเซ็์นรุ่่�นต้�าง ๆ จะให้
ปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพสุูงสุ่ด ทัี่�งน่�ข้�นอยู�กัับกัารุ่ใช่้งาน

ชีุด้อ่ปเกรด้เคร่�องม่อ
ช่่ดอัปเกัรุ่ดเครืุ่�องมืีอสุำาหรุ่ับกัารุ่ใช่้งานรุู่ปแบบ BasicKjel และ MultiKjel เพื�อ
ให้ค่ณสุามีารุ่ถุอัปเกัรุ่ดรุ่ะบบได้ต้ามีต้้องกัารุ่ สุามีารุ่ถุเรุ่ิ�มีต้้นด้วยรุ่ะบบท่ี่�ม่ี
รุ่าคาต้ำ�ากัว�าและอัปเกัรุ่ดในภัายหลังหากัจำาเป็น
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บัริการแลั่ะการฝึึกอบัรม

แพ็คเกัจกัารุ่ให้บรุ่ิกัารุ่ของ BUCHI
BUCHI START – ประสุิที่ธีิภัาพสุูงสุุด้ตั่�งแตั่เริ�มตั้น
ต้ั�งแต้�กัารุ่ต้ิดต้ั�งอย�างมีืออาช่่พไปจนถุ้ข้อต้กัลงที่่�จะที่ำาให้ค่ณสุามีารุ่ถุคาดกัารุ่ณ์ต้้นที่่นทัี่�งหมีดและ
ปรุ่ะสุิที่ธัิภัาพรุ่ะบบสุูงสุ่ดท่ี่�เป็นไปได้   www.buchi.com/start
“ต้ิดต้ั�ง”
 กัารุ่ต้ิดต้ั�งและที่ดสุอบผลิต้ภััณฑ์์
 กัารุ่อบรุ่มีเช่ิงปฏิิบัต้ิจากัช่�างเที่คนิคท่ี่�ผ�านกัารุ่รุ่ับรุ่อง
 กัารุ่ปรุ่ะเมีินสุภัาพแวดล้อมีโดยรุ่อบของผลิต้ภััณฑ์์ใหมี�ของค่ณ
 กัารุ่ผสุานรุ่วมีผลิต้ภััณฑ์์ใหมี�ของค่ณเข้ากัับโครุ่งสุรุ่้างพื�นฐานท่ี่�ม่ีอยู�ได้อย�างยอดเย่�ยมี
“IQ/OQ”
 กัารุ่ต้ิดต้ั�งรุ่ะบบหรืุ่อผลิต้ภััณฑ์์
 ค่ณสุมีบัต้ิกัารุ่ต้ิดตั้�งและกัารุ่ใช่้งาน

BUCHI EXACT – ร่บัรองความถัูกตั้องเพ่�อความม่�นใจสุูงสุุด้ 
มี่ค่ณสุมีบัต้ิท่ี่�ครุ่อบคล่มีด้วยผลิต้ภััณฑ์์ BUCHI ที่ั�งหมีดของค่ณ เรุ่าให้บรุ่ิกัารุ่ท่ี่�ผ�านกัารุ่รัุ่บรุ่องในรุ่ะดับ
ท่ี่�ผู้ผลิต้เที่�านั�นท่ี่�สุามีารุ่ถุที่ำาได้   www.buchi.com/exact
“OQ”
 บรุ่ิกัารุ่ OQ แบบครุ่ั�งเด่ยวของเรุ่าจะจัดเต้รุ่่ยมีเอกัสุารุ่และใบรุ่ับรุ่องท่ี่�จำาเป็นทัี่�งหมีดสุำาหรัุ่บค่ณ
 ท่ี่มีบรุ่ิกัารุ่จะแจ้งให้ค่ณที่รุ่าบถุ้งต้ัวเลือกัสุำาหรุ่ับต้ิดต้ามีผล OQ กั�อนท่ี่�ใบรุ่ับรุ่องจะหมีดอาย่
“OQ Circle”
กัารุ่ซ์ื�อแพ็คเกัจ OQ จะที่ำาให้ค่ณได้รัุ่บสุ�วนลดเพิ�มีเต้ิมีสุำาหรุ่ับเอกัสุารุ่และกัารุ่ให้บรุ่ิกัารุ่ท่ี่�สุำาคัญด้วย
กัารุ่จัดต้ารุ่างกัารุ่เข้าเย่�ยมีช่มีอัต้โนมีัต้ิ

BUCHI CARE – ความน่าเชี่�อถั่อทีี่�ห์าที่ี�เปรียบัไม่ได้้
กัารุ่ดูแลรุ่ักัษาอ่ปกัรุ่ณ์ท่ี่�ใช่้งานหนักัต้้องใช่้ช่ิ�นสุ�วนและความีถุ่�ในกัารุ่ต้รุ่วจสุอบท่ี่�แต้กัต้�างจากัอ่ปกัรุ่ณ์
ท่ี่�ใช่้งานเป็นครัุ่�งครุ่าว โดยแนวที่างของเรุ่านำาปัจจัยเหล�าน่�มีาพิจารุ่ณา เพื�อมีอบโซ์ลูช่ันท่ี่�เหมีาะสุมี
ท่ี่�สุ่ดและปรุ่ะหยัดต้้นที่่นให้กัับค่ณ   www.buchi.com/care

BUCHI ACADEMY – เพิ�มความรู้เฉพาะที่าง เพ่�อเพิ�มความได้้เปรียบัในการแข่งข่น
ความีรุู่้เฉพาะที่างของผู้เช่่�ยวช่าญจากันักัเคม่ีปรุ่ะย่กัต้์ในศูนย์ความีสุามีารุ่ถุของเรุ่าใน ฟัลาวิล ปักักัิ�ง 
และมี่มีไบและผู้เช่่�ยวช่าญในที่้องถุิ�นท่ี่�องค์กัรุ่กัารุ่ต้ลาดของเรุ่า
กัารุ่สุนับสุน่นที่างวิที่ยาศาสุต้รุ่์ของเรุ่านำาเสุนอกัารุ่ศ้กัษาความีเป็นไปได้กั�อนกัารุ่ขาย ข้อเสุนอโซ์ลูช่ัน
ท่ี่�ปรุ่ับแต้�งได้ กัารุ่สุนับสุน่นหลังกัารุ่ขายแบบออนไซ์ท์ี่ หลักัสุูต้รุ่ขั�นพื�นฐานจนถุ้งขั�นสุูง และกัารุ่ฝ้ึกั
อบรุ่มีต้ามีความีต้้องกัารุ่
www.buchi.com/academy

BUCHI Bluetooth Dongle – กุญแจสุำาค่ญในการเข้าถัึง BUCHI 
Cloud Services
BUCHI Bluetooth Dongle สุรุ่้างกัารุ่เช่ื�อมีต้�อไรุ่้สุายกัับ BUCHI Cloud ผ�าน
แอป BUCHI Monitor App บนอ่ปกัรุ่ณ์เคลื�อนท่ี่�ของค่ณ ค่ณสุามีารุ่ถุใช่้แอป 
Monitor และอัปเดต้เครืุ่�องมืีอของค่ณให้เฟิัรุ่์มีแวรุ่์เป็นรุ่่�นล�าสุ่ดได้อย�าง
ง�ายดายภัายในไมี�ก่ั�นาท่ี่ www.buchi.com/en/buchi-cloud-services 

http://www.buchi.com/start
http://www.buchi.com/exact
http://www.buchi.com/care
http://www.buchi.com/academy
http://www.buchi.com/en/buchi-cloud-services
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NIR

ProductionIncoming Goods Quality Control Lab

Extraction 

การสกัดไม่ได้เป็นเพยีงแค่การเตรยีมตวัอย่างเท่าน้ันอันท่ี
จรงิแล้วมนัเป็นขัน้ตอนท่ีส�าคัญยิง่ส�าหรบัผลลพัธ์ท่ีแม่นย�า
และเชือ่ถอืได้ อาจเป็นเพยีงการวดัไขมนัหรอืสารตกค้าง
และสารปนเป้ือนท่ีต้องการมากท่ีสดุในเมทรกิซ์ท่ีแตกต่าง
กันโซลชูนัของเราครอบคลมุวธีิการสกัดแบบอัตโนมตัิ
ท้ังหมด จาก Soxhlet ไปจนถงึการสกัดแบบ Hot extraction 
และการสกัดด้วยตัวท�าละลายแรงดันสูง

Kjeldahl 

ความต้องการสูงสุดของห้องปฏิบัติการท่ีมีปริมาณงาน
สูงน้ัน KjelMaster K-375 จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
การตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนและโปรตนีด้วยระบบการ
ท�างานแบบอัตโนมตั ิ มีระบบการจัดการผู้ใช้งาน และ
การจัดการข้อมูลขั้นสูงสามารถใช้ได้ส�าหรับวิธีการ
ไทเทรตท้ังแบบ Potentiometric และ colorimetric

NIR

ในระหว่างกระบวนการผลติ มคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้อง
สามารถควบคุมคุณภาพอย่างมปีระสทิธิภาพและมี
ความรวดเรว็ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่วตัถดิุบจนถงึผลติภัณฑ์
ส�าเรจ็รปู โซลชูัน่ของ BUCHI NIR ท่ีใช้งานง่าย และให้
ผลลพัธ์ท่ีเชือ่ถอืได้แม้ใสภาพแวดล้อมการผลติท่ีรนุแรง

NIR-Online

การตรวจตดิตามค่าพารามเิตอร์ท่ีส�าคัญอย่างใกล้ชดิ เช่น 
ความชืน้ ไขมนั หรอืโปรตนี มส่ีวนช่วยให้สามารถปรบัปรงุ
แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลติได้อย่าง
ถกูต้อง เครือ่งวเิคราะห์ NIR-Online® (ระบบวเิคราะห์เชงิ
ปรมิาณและคุณภาพด้วยคลืน่อินฟราเรดย่านใกล้แบบ
ควบคู่สายการผลติ) ของ BUCHI ให้ผลการตรวจวดัท่ี
แม่นย�าอย่างต่อเน่ืองภายในเวลาไม่ก่ีวนิาที รบัประกันได้
ถงึประสทิธิภาพการผลติระดับสงูสดุ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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Extraction 
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การตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนและโปรตนีด้วยระบบการ
ท�างานแบบอัตโนมตั ิ มีระบบการจัดการผู้ใช้งาน และ
การจัดการข้อมูลขั้นสูงสามารถใช้ได้ส�าหรับวิธีการ
ไทเทรตท้ังแบบ Potentiometric และ colorimetric

NIR

ในระหว่างกระบวนการผลติ มคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้อง
สามารถควบคุมคุณภาพอย่างมปีระสทิธิภาพและมี
ความรวดเรว็ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่วตัถดิุบจนถงึผลติภัณฑ์
ส�าเรจ็รปู โซลชูัน่ของ BUCHI NIR ท่ีใช้งานง่าย และให้
ผลลพัธ์ท่ีเชือ่ถอืได้แม้ใสภาพแวดล้อมการผลติท่ีรนุแรง

NIR-Online

การตรวจตดิตามค่าพารามเิตอร์ท่ีส�าคัญอย่างใกล้ชดิ เช่น 
ความชืน้ ไขมนั หรอืโปรตนี มส่ีวนช่วยให้สามารถปรบัปรงุ
แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลติได้อย่าง
ถกูต้อง เครือ่งวเิคราะห์ NIR-Online® (ระบบวเิคราะห์เชงิ
ปรมิาณและคุณภาพด้วยคลืน่อินฟราเรดย่านใกล้แบบ
ควบคู่สายการผลติ) ของ BUCHI ให้ผลการตรวจวดัท่ี
แม่นย�าอย่างต่อเน่ืองภายในเวลาไม่ก่ีวนิาที รบัประกันได้
ถงึประสทิธิภาพการผลติระดับสงูสดุ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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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

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา
BUCHI พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม

“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการท�างานของบริษัทฯ เรายินดีท่ีจะมอบบริการท่ีดีให้กับลูกค้า 
โดยการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด มีความยินดีท่ีจะรับฟังความคิดเห็น
จากลูกค้าและใส่ใจเก่ียวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญ
เ รา ม ี เ ท คโนโ ล ย ีท ี ่ ช า ญ ฉล า ด ด ้ วย
ประสบการณ ์ท ี เ่ช ี ย่วชาญอนัยาวนาน และ
ความต ั ้ งม ั น่ว า่เราจะพฒันาอย ู เ่สมอ ซ ึ ่ง
ท�าให ้ ม ั น่ใจในการซพัพอร ์ตลกูค ้ าของเรา
ได ้ อย า่งสมบรูณ ์

ปลอดภัย
ใกล ้ ช ดิกบัคณุลกูค ้ าของเรา เราพยายาม
ท�าส ิ ่งท ี ่เก ี ่ยวข ้ องกบัส นิค ้ า ระบบ 
โซลชู ั ่น แอพพร เิคช ั ่นและบร กิาร ใน
มาตรฐานของความปลอดภยัท ี ่เก ี ่ยวข ้ อง 
เพ ื ่อประโยชน ์ ของผ ู ้ ใช ้ งานและส ิ ่ง
แวดล ้ อม

น่าเชื่อถือ
ย นืยนัในมาตรฐานและฟงัก ์ช ั น่ของเคร ื อ่ง
ม ือและท�าอย ่างต ่อเน ื ่ องเพ ื ่ อพ ัฒนา
ประส ทิธ ภิาพ เพ ื ่อให ้ ตรงกบัการท�างาน
และความพ งึพอใจของลกูค ้ า

ทั่วโลก
ธรุก จิท ี ่เปน็เจ ้ าของแบบครอบครวั เป ดิ
สาขาครอบคลมุท ั ว่โลก และม บีร ษิทัตวัแทน
จ�าหน ่ายภายในพ ื ้ นท ี ่ท ี ่สามารถเข ้ าถ งึ
ลกูค ้ าได ้ ไม ว่ า่ลกูค ้ าของเราจะอย ูท่ ี ไ่หน
กต็าม

ประหยัดต้นทุน
เราต ั ้ งใจอยา่งสงูในการสร ้ างประส ทิธ ผิล
และคณุค ่าให ้ มากท ี ่สดุเพ ื ่อคนส �าคญัเช ่น
คณุ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เปน็ม ติรต ่อส ิ ง่แวดล ้ อมด ้ วยกระบวนการ
และการผล ติเพ ื ่อช วี ติท ี ย่ นืยาว โดยการ
ประยกุต ์ ใช ้ เทคโนโลย ขี ั ้ นสงูเพ ื ่อไม ่ให ้
เปน็อนัตรายต ่อส ิ ง่แวดล ้ อมมากท ี ส่ดุเท า่
ท ี จ่ะสามารถท�าได ้

ง่าย
จดัหาทางเล ือกเพ ื ่อการสน บัสนนุหร ือ
ซ พัพอร ์ ตล กูค ้ าเช ่นเด ยีวกบัระบบและ
อปุกรณ ์เพ ื อ่ให ้ ง า่ยตอ่การใช ้ งาน

เรายินดีท่ีจะช่วยเหลือคุณโดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
งาน และบริการต่างๆ ท่ีดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน
ของคุณ ท�าให้คุณสามารถให้ความสนใจกับกิจกรรม
และงานของคุณได้อย่างเต็มท่ี


