
BUCHI menawarkan solusi yang ditujukan untuk rotary evaporasi laboratorium baik untuk 
pengoperasian di dalam R&D atau pun di pengendalian mutu. Berdasarkan pengalaman dan 
pengetahuan kami, kami menawarkan solusi luar biasa untuk memenuhi berbagai macam 
kebutuhan dan mencapai efisiensi tertinggi.

Solusi Rotary Evaporasi Laboratorium
Solusi yang meyakinkan dari pemimpin pasar
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“Quality in your hands” merupakan prinsip dasar yang membentuk filosofi dan tindakan kami. 
Prinsip dasar tersebut menantang kami untuk memberikan pelayanan handal yang disesuaikan 
dengan kebutuhan Anda. Itu artinya kami harus terus dekat dengan para konsumen kami. Itulah 
mengapa kami selalu menjaga hubungan kami dengan Anda serta terus bekerja keras untuk lebih 
memahami Anda dan bisnis Anda.

Kami membantu Anda dengan cara menyediakan produk, sistem, solusi, aplikasi dan layanan  
berkualitas tinggi yang menawarkan nilai tambah untuk Anda. Hal tersebut memungkinkan Anda 
untuk fokus pada keseluruhan proses dan pekerjaan Anda.

Pesan utama bagi konsumen kami
BUCHI memberikan nilai tambah dengan slogannya “Quality in your hands”

Mudah
Anda menangani proses yang kompleks, melakukan pekerjaan 
menantang dan ingin fokus pada hal-hal penting. Kami mendukung 
Anda dengan menyediakan solusi yang dirancang secara cermat 
serta peralatan dan sistem yang mudah dioperasikan.

Kompeten
Anda memerlukan produk, sistem, solusi, aplikasi serta layanan 
yang disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan Anda. Kami 
memiliki kepiawaian dalam bidang teknologi serta pengalaman 
berpuluh-puluh tahun yang diperlukan untuk memberikan dukungan 
yang kompeten dan untuk bekerja dengan Anda guna meningkatkan 
layanan pasar kami secara terus menerus.

Terpercaya
Anda ingin dapat mengandalkan mitra Anda sepenuhnya dalam hal 
produk, sistem, solusi, aplikasi dan layanan. Kami menjamin kualitas 
dan fungsionalitas peralatan kami dan akan terus membantu Anda 
secara cepat dan efisien apabila terjadi suatu hal yang tidak berjalan 
sesuai keinginan Anda.
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BUCHI memberikan nilai tambah dengan slogannya “Quality in your hands”

Global
Anda menjunjung tinggi layanan pribadi dan sambungan komunikasi 
singkat. Sebagai sebuah bisnis keluarga, kami memiliki perwakilan 
dimanapun konsumen kami berada karena kami memiliki cabang-
cabang perusahaan dan distributor-distributor berkualitas. Dengan 
adanya para pekerja lokal yang kami miliki serta banyaknya 
konsumen yang tersebar di berbagai penjuru dunia yang puas akan 
kinerja kami, kami menjamin bahwa Anda bekerja dengan mitra 
yang tepat.

Hemat Biaya
Anda ingin mendapatkan hasil terbaik dengan menggunakan 
solusi yang efisien. Kami membantu dalam menangani pekerjaan 
dan proses Anda secara ekonomis. Kami berusaha keras untuk 
menciptakan keuntungan ekonomi yang tinggi dan nilai tambah 
maksimum untuk Anda.

Berkelanjutan
Anda lebih menyukai mitra kerja yang dapat bertindak dengan 
penuh tanggung jawab ketika bekerja dalam tantangan lingukangan 
saat ini. Kami mendukung proses yang ramah lingkungan dan 
pembuatan produk yang memiliki jangka waktu penggunaan yang 
panjang. Kami menggunakan teknologi mutakhir untuk menjaga 
kelestarian air dan energi serta untuk meminimalkan dampak 
terhadap lingkungan. 

Aman
Anda sedang bekerja di lingkungan dengan keselamatan sebagai 
prioritas utamanya. Dengan kerja sama yang erat dengan Anda, 
kami bekerja sekuat tenaga untuk menghasilkan produk, sistem, 
solusi, aplikasi, dan layanan yang seaman mungkin bagi masyarakat 
dan lingkungan.
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Pada tahun 1957, BUCHI memperkenalkan evaporator rotary pertama secara komersil. Dengan 
kepiawaian teknologi dan interaksi pelanggan yang mendalam, selanjutnya kami mengembangkan 
Rotavapor® menjadi sebuah sistem pintar dan terintegrasi penuh. Solusi meyakinkan kami secara 
perlahan menjadi berbagai kebutuhan apakah Anda mengoperasikan di dalam R&D atau pengendalian 
mutu (QC) untuk mencakup industri. 

Solusi rotary evaporasi laboratorium
Manfaat dari pengalaman puluhan tahun

Farmasi Akademik/PendidikanKimia

Untuk berbagai macam 
aplikasi dalam QC serta 
untuk formulasilaboratorium 
pada bagian R&D:

 ∙ Distilasi
 ∙ Konsentrasi
 ∙ Pengeringan

Untuk aplikasi sehari-hari 
dalam laboratorium QC dan 
R&D:

 ∙ Konsentrasi
 ∙ Reaksi refluks
 ∙ Re-kristalisasi

Untuk berbagai macam 
aplikasi di bidang akademis:

 ∙ Berbagai macam aplikasi 
evaporasi

Makanan/Minuman Analisis LingkunganPakan

Digunakan untuk QC 
pada industri makanan 
dan minuman serta untuk 
pengembangan unsur dan 
komponen makanan baru:

 ∙ Distilasi
 ∙ Konsentrasi
 ∙ Pengeringan

Digunakan untuk QC pada 
industri pakan serta untuk 
pengembangan unsur dan 
komponen pakan baru:

 ∙ Distilasi
 ∙ Konsentrasi
 ∙ Pengeringan

Diperlukan untuk persiapan 
sampel guna memantau 
polusi lingkungan:

 ∙ Ekstraksi Soxhlet
 ∙ Konsentrasi
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Banyak kriteria menentukan pilihan rotary evaporator yang paling sesuai untuk Anda. BUCHI memenuhi kebutuhan 
spesifik Anda dengan berbagai solusi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan utama, sebagaimana juga 
dalam hal kenyamanan dan produktivitas. Perhitungkan kebutuhan Anda dengan bagan web yang ditunjukkan 
di bawah ini.

Solusi kami yang ditujukan untuk kebutuhan spesifik

Investasi awal

 ∙ Biaya pembelian

Kenyamanan
 ∙ Tekan dan pengoperasian berjalan

 ∙ Pemasangan plug & play

 ∙ Push notifikasi pada perangkat seluler 

 ∙ Pemeliharaan dan pembersihan mudah

Reproduktivitas

 ∙ Vakum dikendalikan

 ∙ Tampilan suhu uap air

 ∙ Perekaman data

 ∙ Tampilan posisi lift

Produktivitas

 ∙ Distilasi otomatis

 ∙ Distilasi cepat

 ∙ Pengoperasian 

terpandu

Daya ekstensi

 ∙ Ekstensi tetap dengan periferal

 ∙ Beragam peralatan gelas

 ∙ Beragam aksesori  

(misalnya sensor, pelindung, penutup)

Serbaguna

 ∙ Dapat di scale up

 ∙ Suhu bak pemanas tinggi

 ∙ Distilasi tanpa pengawasan pada  

sampel berbuih

Pemilihan Solusi Rotavapor Interface Pompa Chiller Aksesori

Rotavapor® 

Dynamic Pro
(p. 6, 8)

R-300 I-300 Pro V-300 F-308 Termasuk:
Sensor buih,  
sensor 
AutoDest, 
pelindung, 
penutup

Rotavapor® 

Dynamic

(p. 6, 10)

R-300 I-300 V-300 F-305 Opsional:
Sensor buih,  
sensor 
AutoDest, 
pelindung, 
penutup

Rotavapor® 

Essential

(p. 12)

R-100 I-100 V-100 F-105 Opsional:
Pelindung, 
penutup

1

2

3

1  aplikabel  2  lebih aplikabel  3  paling aplikabel
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Lebih sedikit waktu dihabiskan di depan Rotavapor®

Aplikasi Rotavapor® akan mengingatkan operator dengan memberikan 
pemberitahuan dan tampilan langsung dari seluruh parameter proses pada 
perangkat seluler ketika diperlukan interaksi manual. Hal ini akan meluangkan 
banyak waktu untuk melakukan pekerjaan lain.

Interface I-300 / I-300 Pro merupakan unit kontrol pusat untuk seluruh parameter proses pada 
sistem Rotavapor® R-300. Kecepatan putaran, suhu (pemanasan, pendinginan, uap) dan tekanan 
tersinkron untuk mengoptimalkan proses distilasi dan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.

Platform «Rotavapor® Dynamic»
Kontrol pusat dan ekstensi fleksibel setiap waktu

Download di App Store:
www.buchi.com/rotavaporapp
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Konfigurasikan sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/Rotavapor

Buat solusi spesifik Anda

Solusi “Rotavapor® Dynamic” merupakan sistem yang dapat diperluas dengan integrasi yang mudah pada tiap 
produk. Berdasarkan Rotavapor® R-300 akan dapat digunakan dengan interface yang sesuai, bak pemanas, 
pompa vakum atau recirculating chiller kapan saja. Konsep plug & play paling praktis yang tidak memerlukan 
pemasangan lebih lanjut.

Contoh
Konfigurasi berikut menunjukkan cara basic Rotavapor® R-300 dapat terus-menerus diperluas saat diperlukan.

Interface

R
e

c
irc

u
la

tin
g

 C
h

ille
r

Heating bath

V
a

c
u

u
m

 p
u

m
p

Aksesori

waktu

B-305: hingga 220 °C, labu maks 5 L

B-301: hingga 95 °C, labu maks. 

1 L, waktu pemanasan kilat

F-305: 

kapasitas 

pendinginan 

550 W

F-308: 

kapasitas 

pendinginan 

900 W

I-300 Pro: 

Layar sentuh

I-300: 

Kenop navigasi
Penutup dan 

pelindung

AutoDest and 

sensor buih

V-300: 

Daya 

vakum 

maks 5 mbar

V-600: 

Daya 

vakum 

maks 

1.5 mbar Rotavapor® R-300
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Anda menginginkan pengoperasian yang mudah dan daya produktivitas yang tinggi. Dengan 
solusi “Rotavapor® Dynamic Pro” kami menawarkan otomatisasi penuh, pengoperasian terpandu 
berdasarkan metode, pencatatan data dan pembuatan grafik secara langsung.

Solusi «Rotavapor® Dynamic Pro»
Cara yang paling mudah dan efisien dari Rotary Evaporation

Vacuum Pump V-300

Sensor level

Recirculating Chiller F-308

Rotavapor® R-300 dengan 
Heating Bath B-305

Interface I-300 Pro

Konfigurasikan sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/Rotavapor
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Solusi Anda «Rotavapor® Dynamic Pro» 

 ∙ Rotavapor® R-300 dengan Heating Bath B-305
 ∙ Interface I-300 Pro
 ∙ Vacuum Pump V-300
 ∙ Recirculating Chiller F-308
 ∙ AutoDest, sensor level dan buih
 ∙ Pilihan: Heating Bath B-301, Vacuum Pump 
V-600, Recirculating Chiller F-305, pelindung, 
penutup

 ∙ Dukungan aplikasi
 ∙ Pelatihan lokakarya
 ∙ Layanan hotline
 ∙ Pemeliharaan preventif
 ∙ Komponen memenuhi FDA
 ∙ Servis dan dokumentasi (IQ/OQ)

Mudah
 ∙ Mudah digunakan dengan layar sentuh yang menyediakan semua parameter proses dalam sekejap
 ∙ Pengoperasian terpandu dengan metode yang dapat diprogram termasuk pemberitahuan pada perangkat 
seluler ketika interaksi manual diperlukan

 ∙ Pengoperasian otomatis tanpa pengawasan berkat AutoDest dan sensor buih
 ∙ Emisi tidak berbahaya berkat kondensor sekunder pasca-pompa dengan opsional level sensor yang 
memberikan peringatan adanya luapan pada labu penerima

Ekonomis
 ∙ Menghemat waktu karena:

 ∙ start yang cepat berkat otomatis dan penyesuaian tekanan dinamis tanpa perlu menunggu hingga bak 
pemanas dan chiller mencapai suhu yang disetel

 ∙ Pembuatan grafik seluruh parameter proses bahkan dari jarak jauh dengan perangkat seluler
 ∙ Pengoperasian efisien dan berkesinambungan dengan recirculating chiller dan kecepatan pompa vakum 
yang dikendalikan secara terpusat

Dapat direproduksi
 ∙ Pencatatan menyeluruh pada seluruh parameter proses di SD card agar mudah dianalisis di Microsoft 
Excel

 ∙ Pemberitahuan apabila terjadi hal-hal yang tak terduga

Manfaat paling penting untuk Anda

“Metode berdasarkan pengoperasian terpadu memudahkan tugas evaporasi. Maka, kita dapat 
mempercayakan proses pemurnian kepada asisten lab dengan sistem rotary evaporation, dan kita dapat 
mengerjakan tugas lainnya.”
Dr. Yasuhiro Shirai, Ketua Kelompok Bahan Polimer Tenaga Surya, GREEN, Jepang
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Anda menginginkan evaporasi sampel yang mudah dengan daya ekstensi pada rotary evaporator 
BUCHI Anda setiap waktu. Solusi “Rotavapor® Dynamic” dengan pompa vakum yang dikendalikan 
secara terpusat menawarkan evaporasi yang otomatis dan dapat ditingkatkan menjadi solusi 
“Rotavapor® Dynamic Pro”.

Solusi «Rotavapor® Dynamic»
Rotary evaporation mudah dengan kelebihan ekstensi penuh

VacuBox

Rotavapor® R-300 dengan 
Heating Bath B-301

Interface I-300

Kaca yang dilapisi plastik 
(P+G)

Pelindung

Vacuum Pump V-300

Konfigurasikan sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/Rotavapor
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Mudah
 ∙ Interface yang mudah digunakan yang memberikan seluruh parameter proses dan push notifikasi pada 
perangkat seluler Anda

 ∙ Pengoperasian otomatis tanpa pengawasan berkat AutoDest dan sensor buih
 ∙ Alat yang nyaman bagi pengguna dengan desain ergonomis pada semua komponen sistem
 ∙ Mudah dibersihkan berkat lubang yang lebar pada kondensor

Serbaguna
 ∙ Kebutuhan individu yang dilengkapi dengan banyak pilihan aksesori:

 ∙ Tujuh unit gelas berbeda untuk berbagai kebutuhan aplikatif
 ∙ Lapisan plastik (P+G) dan pelindung untuk keamanan yang lebih baik
 ∙ Bak Pemanas opsional untuk labu 5 L yang bersuhu tinggi

Dapat diperluas
 ∙ Ekstensi Plug & Play intuitif untuk semua komponen sistem
 ∙ Integrasi yang mudah dari Recirculating Chiller F-305 / F-308 akan menghemat air pendingin
 ∙ Keunggulan ekspansi alat pada solusi Rotavapor® Dynamic Pro digunakan dengan Interface I-300 Pro dan 
sensor pilihan

Manfaat paling penting untuk Anda

Solusi Anda «Rotavapor® Dynamic»

 ∙ Rotavapor® R-300 dengan Heating Bath B-301
 ∙ Interface I-300
 ∙ Vacuum Pump V-300 
 ∙ Pilihan: dapat diperluas dengan solusi penuh 
“Rotavapor® Dynamic Pro” termasuk berbagai 
aksesori

 ∙ Dukungan aplikasi
 ∙ Pelatihan lokakarya
 ∙ Layanan hotline
 ∙ Tindakan pencegahan
 ∙ Komponen memenuhi FDA
 ∙ Servis dan dokumentasi (IQ/OQ)

“Saya telah menggunakan BUCHI Rotavapor® selama lebih dari 10 tahun, sejak penelitian pascasarjana 
saya. Produk ini diciptakan dengan sempurna dan mudah digunakan.”
Dr. Ella Xiang, Perusahaan Nu Skin, Cina

VacuBox
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Anda sedang mencari solusi evaporasi lengkap yang ekonomis dan berkualitas tinggi. Solusi 
“Rotavapor® Essential” berintegrasi dengan Rotavapor®, sebuah interface, pompa vakum dan 
recirculating chiller untuk melengkapi aplikasi evaporasi mendasar secara efisien.

Solusi «Rotavapor® Essential»
Evaporasi yang memenuhi kebutuhan mendasar

Recirculating Chiller F-105

Vacuum Pump V-100

Rotavapor® R-100

Opsional: Kaca yang 
dilapisi plastik (P+G)

Interface I-100

Konfigurasikan sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/Rotavapor
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Solusi Anda «Rotavapor® Essential»

 ∙ Rotavapor® R-100
 ∙ Interface I-100
 ∙ Vacuum Pump V-100
 ∙ Recirculating Chiller F-105
 ∙ Opsional: Kaca yang dilapisi plastik (P+G)

 ∙ Dukungan aplikasi
 ∙ Pelatihan lokakarya
 ∙ Layanan hotline
 ∙ Pemeliharaan preventif

Ekonomis
 ∙ Sistem yang unik dan terjangkau untuk kebutuhan utama
 ∙ Area permukaan alat kecil sehingga menghemat ruang laboratorium
 ∙ Hemat sumber daya berkat sistem yang terintegrasi

Efisien
 ∙ Pompa Vakum dan Recirculating Chiller diatur secara terpusat
 ∙ Kontrol proses berkat regulasi vakum yang akurat
 ∙ Hasil yang berulang berkat parameter yang stabil 

 ∙ suhu bak pemanas
 ∙ tekanan vakum
 ∙ suhu pendinginan

Mudah
 ∙ Mudah digunakan karena penanganannya yang halus dan ergonomis
 ∙ Kenyamanan maksimal berkat sistem yang terintegrasi

Manfaat paling penting untuk Anda

“Solusi ini mudah digunakan. Peralatannya sangat berguna karena dapat digunakan untuk berbagai aplikasi 
preparasi sampel atau penentuan kualitas yang beragam.”
Dr. Rungnaphar Pongsawatmanit, Profesor Rekanan, Universitas Kasetsart – Fakultas Industri Pertanian, 
Thailand

Interface I-100
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Rotavapor® Interface

Kebutuhan/Solusi
R-100 R-300 I-100 I-300 I-300 Pro

«Rotavapor® Dynamic Pro» 8 • •
«Rotavapor® Dynamic» 10 • •
«Rotavapor® Essential» 12 • •
Karakteristik

Kisaran suhu [°C]*
20 – 95 20 – 95

20 – 220

Mekanisme pengangkatan
manual manual/

otomatis

Kondensor tersedia V / C 8 kond.

Labu evaporasi [mL] *
50 – 4000 50 – 1000

50 – 5000

Labu penerima [mL] 50 – 3000 50 – 3000

Display terintegrasi untuk suhu 
pemanasan

suhu 
pemanasan, 
putaran, posisi 
lift

Bak mode eco •
Fungsi timer • • •
Kompatibel dengan aplikasi Rotavapor® • •
Data pelarut • •
Distilasi dinamis untuk start yang cepat • •
Distilasi otomatis / deteksi buih • •
Pengoperasian terpandu (metode) •
Pencatatan data dan pembuatan grafik •

* B-301: suhu maks.: 95 °C / ukuran labu maks.: 1 L, B-305: suhu maks.: 220 °C / ukuran labu maks.: 5 L

Solusi terbaik untuk kebutuhan Anda
Perbandingan berdasarkan kebutuhan, aplikasi dan karakteristik pelanggan

Halaman
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Vacuum Pump Recirculating Chiller

V-100 V-300 V-600 F-100 F-105 F-305 F-308

• •

•

• •
Karakteristik

1.5 1.8 3.1 Kapasitas vakum [m3/h]

10 5 1.5 Daya vakum maks [mbar]

32 – 57 32 – 57 40 – 64 60 60 54 55
Tingkat kebisingan [dB]

• • ATEX 3GT3IIBx

• •
Pengamatan / pengawasan melalui 
jendela kaca

tetap 

10

-10 – 25 -10 – 25 -10 – 25 Kisaran pendinginan [°C]

300 390 440 730 Kapasitas pendinginan [W] pada 10 °C

- 120 250 450 Kapasitas pendinginan [W] pada 0 °C

• • Penetapan suhu

Karakteristik dikombinasikan dengan 
Interface BUCHI

I-100 I-300  

I-300 Pro

I-300  

I-300 Pro**

I-100 I-300

I-300 Pro

I-300  

I-300 Pro

Interface kompatibel

• • • • • • Start/stop otomatis

• • Kontrol/pengaturan suhu

• • Kecepatan terkontrol

• • • • Mode hemat energi / mode ECO

** dikombinasikan dengan LegacyBox

Perbandingan berdasarkan kebutuhan, aplikasi dan karakteristik pelanggan
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Rotavapor® Dynamic
Konfigurasikan solusi yang dapat diperluas untuk sebuah kenyamanan

Solusi Rotavapor® Dynamic Anda terdiri dari: Rotavapor® R-300 (dengan P+G berlapis kaca), 
Interface I-300 atau I-300 Pro, Vacuum Pump V-300 dan Recirculating Chiller F-305 atau F-308 
(opsional).

1 R 0 01 S 3

Rotavapor®

1   Lift manual
2   Lift elektronik

Tegangan 
1   220 – 240 V
2   100 – 120 V

Bak Pemanas
1    B-301: 20 °C ke 95 °C (air),  

ukuran labu maks. 1 L
5    B-305: 20 °C ke 220 °C,  

ukuran labu maks. 5 L

Unit gelas
1   Sambungan standar 29/32
2   Sambungan standar 24/40

V    Kondensor vertikal: Digunakan bersama  
dengan chiller atau air keran

C    Perangkap dingin: Digunakan untuk pelarut titik 
didih rendah bersama dengan misalnya es kering

Recirculating Chiller
0   Tanpa chiller
1   F-305: –10 hingga 25 °C, kapasitas pendinginan 550 W pada suhu 15 °C
2   F-308: –10 hingga 25 °C, kapasitas pendinginan 900 W pada suhu 15 °C

Pompa vakum 
Vacuum Pump V-300 merupakan bagian terintegrasi dari setiap sistem 
Rotavapor® R-300.

Konfigurasikan sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/Rotavapor

Interface 
S    I-300: Kenop navigasi dan tombol fungsi, mode operasi: manual,  

pengatur waktu, pustaka pelarut, distilasi otomatis, pengeringan
P    I-300 Pro: Layar sentuh dan kenop navigasi, mode pengoperasian:  

seperti pengoperasian terpandu I-300 plus, pencatatan, pembuatan  
grafik
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Rotavapor® Essential
Konfigurasikan kebutuhan utama pelindung solusi Anda

Solusi Rotavapor® Essential Anda terdiri dari: Rotavapor® R-100, Interface I-100, Vacuum Pump V-100, 
Recirculating Chiller F-100 atau F-105 (opsional).

1 01 1 0

Unit gelas
V  Kondensor vertikal: Digunakan bersama 

dengan chiller atau air keran
C  Perangkap dingin: Digunakan untuk 

pelarut titik didih rendah bersama dengan 
misalnya es kering

Sambungan standar
Menentukan ukuran (ID/panjang) vapor duct 
dalam milimeter
1 SJ 29/32
2 SJ 24/40

Lapisan pelindung
Plastik berlapis kaca memberikan perlindungan terhadap 
kerusakan mekanis dan mencegah hilangnya sampel.
0 Tanpa
1 Lapisan keamanan

Recirculating Chiller
0 Tanpa Chiller
1 F-100: tetap 10 °C, kapasitas pendinginan 400 W pada suhu 15 °C
2 F-105: 0 hingga 25 °C, kapasitas pendinginan 500 W pada suhu 15 °C

Pompa vakum dan interface
Vacuum Pump V-100 dengan Interface I-100 
merupakan bagian terintegrasi dari setiap sistem 
Rotavapor® R-100.

Tegangan
1   220 – 240 V
2   100 – 120 V

Konfigurasikan sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/Rotavapor
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Pemberitahuan – Menghemat waktu kerja Anda di depan rotary 
evaporator

Aplikasi Rotavapor® untuk iOS, Android dan 
Windows  menawarkan tampilan langsung pada 
seluruh parameter proses seperti kecepatan putar, 
suhu (pemanasan, pendinginan, uap) dan tekanan. 
Pemberitahuan memberikan peringatan ketika 
diperlukan. Kombinasi dengan perwakilan grafis 
tambahan Interface  I-300 Pro dari parameter pada 
perangkat seluler dapat dilakukan.

Metode – meningkatkan daya produktivitas dan menghemat waktu Anda

Manfaat dari pemimpin pasar
Sangat penting dan fitur yang lengkap dari solusi Rotavapor® Dynamic

Distilasi
gradien, AutoDest atau tekanan yang 
ditetapkan

Pembuangan
mengingatkan pengguna apabila 
distilasi perlu dikuras

Pengeringan
putaran searah dan berlawanan jarum 
jam

Aerasi
mengingatkan pengguna apabila proses 
telah selesai

Hingga kini proses distilasi memerlukan pengawasan 
tanpa henti untuk menjamin kelancaran pengoperasian. 
Kini I-300 Pro menawarkan langkah-langkah pengguna 
tertentu yang secara otomatis akan memandu operator 
selama proses. Pemberitahuan memberikan peringatan 
ketika pengoperasian manual diperlukan.
Inovasi terbaru BUCHI menghemat waktu Anda dengan 
tanpa adanya pengawasan.

Distilasi

Distilasi

Pengeringan

Pengeringan

t
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e
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da
sa

r-
 

m
et
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e

Waktu yang digunakan untuk pengawasan

Meluangkan waktu Anda untuk mengerjakan tugas lain

Contoh untuk suatu metode khusus:

Sensor buih – Menangani sampel berbusa tanpa adanya gangguan manual

Sensor buih yang dihubungkan dengan Interface I-300 / I-300 Pro 
memungkinkan distilasi otomatis pada sampel berbuih. Sensor 
secara otomatis akan mengisi sistem dengan aerasi sementara 
waktu untuk menghindari terbentuknya lebih banyak buih, dan 
menjaga vakum pada level yang tetap.
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AutoDest – menyuling secara otomatis tanpa pengawasan

Sensor AutoDest yang dihubungkan dengan Interface I-300 / 
I-300 Pro memungkinkan distilasi otomatis tanpa pengawasan. 
Vakum dioptimalkan secara otomatis sesuai dengan kapasitas 
pendinginan dari kondensor. Emisi pelarut diminimalisir ke dalam 
lingkungan laboratorium karena kondensor tidak kelebihan 
muatan.

B-301 – Menghemat waktu pemanasan dari bak

Heating Bath B-301 kecil terdiri dari daya pemanas yang sama 
dibandingkan dengan Heating Bath B-305. Bila volume dari B-301 
menjadi 2.5 kali lebih kecil, bak akan mencapai suhu yang disetel 
dalam periode waktu yang sangat singkat.

B-301 B-305

4 menit hingga 50 °C 8 menit hingga 50 °C

Pmaks 1’100 W Pmaks 1’300 W

Labu 1 L Labu 5 L

Tmaks 95 °C Tmaks 220 °C

V-100/V-300/V-600 - Pilihan dari berbagai macam performa kerja

Pompa difragma PTFE BUCHI yang tahan terhadap bahan kimia tidak bisa terpisah dari sistem Rotavapor R-300 atau 

R-100. Dikendalikan secara terpusat oleh interface, memiliki tingkat performa kerja yang berbeda mencakup berbagai 

kebutuhan aplikasi.

V-100 V-300 V-600

Vakum akhir 10 ± 2 mbar 5 ± 2 mbar 1.5 ± 1 mbar

Kapasitas hisap 1.5 m3/h 1.8 m3/h 3.1 m3/h

95
B-305B-301
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uh

u 
(°

C
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Waktu (menit)

50

4 8 22
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Manfaat dari pemimpin pasar
Pertanyaan yang sering muncul

T = Tinggi    S = Sedang    R = Rendah    RV = Ruang vertikal terbatas    RH = Ruang horizontal terbatas
CP = Cairan Pendingin    CM = Campuran Pendingin (misalnya es kering/aseton)
1 Dengan adaptor Reitmeyer    2 Hanya dapat dilakukan dengan sensor AutoDest    3 Fitur terbatas

A C V S CR E BY HP

Aplikasi

Diagonal Perangkap 
dingin

Vertikal Refluks Refluks 
perangkap 

dingin

Ekspansi Double 
jacket

High per-
formance

Distilasi • • • • • • • •
Pengeringan • • • • • • • •
Konsentrasi • • • • • • • •
Reaksi refluks • • •
Ekstraksi Soxhlet • •
Re-kristalisasi • • • • • • • •

Properti Pelarut/Sampel

Kisaran titik didih S – T R – S S – T S – T R – S S – T S – T R – T

Bertumbukan atau 
berbuih •1 •1 •1 •1 •1 • •1 •1

Karakteristik

Pendinginan CP PP CP CP PP CP CP CP

Kisaran suhu 
pendinginan

T S T T S T T T

Cocok untuk 
throughput tinggi • • • • • •
Sensor suhu uap Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

Sensor buih • • • • • •
Distilasi otomatis •2 •2 •2

Cocok untuk ruang 
terbatas

RV RH RH RH RH RH RH RH

Permukaan 
kondensor maks. 
[cm2]

1500 500 1500 1500 1500 500 1300 3000

Tersedia untuk 
R-300 • • • • • • • •
Tersedia untuk 
R-100 • •3

Unit gelas mana yang tepat untuk aplikasi saya?

Unit gelas dipilih berdasarkan persyaratan aplikasi, pelarut dan sampel serta karakteristik 
kondensor.
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Max Loading V-Condenser (1500 cm²)
Max Loading HP Condenser (3000 cm²)

∆T 20 °C ∆T 30 °C

Acetone

Vacuum

∆t -20 %

L
o

ad
in

g
 %

Time

①
②

①

②

Di manakah kecepatan putaran ditampilkan?

Kecepatan putaran, dan juga suhu bak pemanas dan posisi lift, 
ditampilkan terintegrasi pada display bak. Ketika menggunakan 
interface, parameter tersebut ditampilkan pada kedua bak dan 
interface.

Bagaimana cara mengurangi emisi kebisingan pada pompa vakum?

Dengan memilih pompa dengan kecepatan yang dikendalikan. 
Vacuum Pump V-300 / V-600 yang digabungkan dengan 
Interface I-300 / I-300 Pro hanya berfungsi saat diperlukan. 
Hal ini akan mengurangi emisi kebisingan dengan baik dan 
memperpanjang usia pakai pompa.

Apakah pemakaian energi pada sistem evaporasi dapat dikurangi?

Ya, mode Eco merupakan bagian integral dari sistem BUCHI 
Rotavapor® R-300. Kedua bak dan chiller memasuki mode siaga 
setelah periode yang ditentukan dari awal dan akan merestart 
apabila diperlukan.

Kapan kondenser high performance 3000 cm2 direkomendasikan ? 

Kondenser High Performance direkomendasikan untuk kasus 
berikut ini:
• Untuk mengurangi emisi pelarut
• Untuk pengoperasian pada perbedaan suhu yang lebih 

tinggi (ΔT>20°C) dan nilai tekanan yang lebih rendah
• Untuk distilasi pelarut dengan titik didih rendah
• Jika diperlukan proses lebih cepat dan laju distilasi lebih 

besar
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Manfaat dari pemimpin pasar
Saran kami untuk meningkatkan efisiensi distilasi

Ekstrak Panduan Evaporasi BUCHI berikut akan membantu Anda meningkatkan efisiensi proses 
evaporasi, untuk menghemat waktu dan energi serta mengurangi dampak buruk lingkungan.

Sudut pencelupan

Keunggulan sudut datar (10°)
 ∙ Persentase labu putar dibasahi oleh media pemanas lebih besar
 ∙ Menghasilkan turbulensi maksimum di dalam labu

Sudut datar terlalu maksimum
 ∙ Labu tidak dapat dicelupkan terlalu dalam ke dalam media pemanas
 ∙ Sampel mungkin akan terbentur atau berbuih

  Saran: Gunakan posisi standar (25 °) untuk  
mengamankan kedudukan sampel permukaan  

yang dibasahi

35°:pencelupan terbaik

10°: paling efisien

25°: titik temu terbaik

Unduh panduan evaporasi lengkap:
www.buchi.com/Rotavapor

T3

T1T2
ΔT ≥ 20 °C

ΔT  ≥ 20 °C

Suhu optimal

Aturan Δ 20 °C
 ∙ Suhu pemanas T1 ≥ 20 °C suhu uap T2 ≥ 20 °C suhu pendinginan T3

Keunggulan
 ∙ Kondensor bekerja dengan optimal tanpa kelebihan beban
 ∙ Emisi uap sangat sedikit dihasilkan di lingkungan laboratorium

  Saran: Atur suhu bak menjadi 50 °C. Menggunakan  
aturan Δ 20 °C akan menghasilkan 50/30/10 °C:

 ∙ Suhu bak T1: 50 °C 
 ∙ Suhu uap T2: 30 °C -> pilih tekanan untuk suhu uap  
agar sama dengan 30 °C (pustaka pelarut;  
contoh: untuk tekanan etanol menjadi 102 mbar)

 ∙ Suhu pendingin T3: 10 °C
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Kecepatan putaran

Keunggulan dari putaran kecepatan tinggi
 ∙ Menghasilkan turbulensi maksimum di dalam labu dan bak untuk  
memperoleh hasil evaporasi yang maksimum

Kecepatan putaran terlalu tinggi
 ∙ Lebih banyak getaran
 ∙ Banyak tumpahan pada media pemanas

   Saran: Gunakan kecepatan 250 hingga 280 rpm untuk turbulensi maksimum dengan ketahanan yang 
tinggi

Ukuran labu evaporasi

Keunggulan dengan labu besar
 ∙ Permukaan yang besar akan menghasilkan turbulensi yang  
lebih besar pula di dalam labu dan kinerja  
evaporasi yang lebih baik

 ∙ Lebih sedikit benturan dan busa

Ukuran labu terlalu besar
 ∙ Lebih sulit dipindahkan
 ∙ Tidak begitu fleksibel saat mengganti sudut pencelupan

   Saran: Pilih labu yang dapat menampung sekitar dua kali volume sampel awal

Ketebalan labu evaporasi

Keunggulan dinding yang tipis
 ∙ Memungkinkan perpindahan panas yang lebih baik dari bak menuju kaca ke dalam pelarut 

Dinding terlalu tipis
 ∙ Mudah pecah

   Saran: Gunakan labu dengan ketebalan 1,8 mm (1 L) agar pertukaran suhu berjalan baik dengan tingkat 
keamanan tinggi

100 250 400
Kecepatan putaran [rpm]
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Lengkapi portofolio evaporasi laboratorium Anda
Produk komplementer dan terkait

Vacuum Pump Interface Recirculating Chiller Paralel Evaporator Paralel Konsentrator Glass Oven

Vacuum Pump V-100, 
V-300 dan V-600 dapat 
diintegrasikan ke dalam 
solusi evaporasi Anda. 
Keunggulan dari desain 
alat yang kecil dan 
pengoperasian yang 
tenang.

I-100, I-300 dan I-300 Pro 
unit kontrol pusat untuk 
evaporator BUCHI, pompa 
vakum dan chiller. Mode 
pengoperasian berbeda 
mengoptimalkan seluruh 
parameter proses.

Recirculating chiller BUCHI 
dapat diintegrasikan 
ke dalam sistem 
Rotavapor® apa pun. 
Menjamin pengoperasian 
berkelanjutan pada 
preparasi sampel Anda.

Multivapor™ merupakan 
evaporator yang ringkas 
dengan 6 atau 12 posisi 
evaporasi paralel vorteks 
yang dirancang untuk 
mengoptimalkan alur kerja 
proses personal yang 
sudah ada.

SyncorePlus 
memungkinkan evaporasi 
4 hingga 96 sampel, 
menggunakan enam 
rak yang dapat diganti, 
tersedia sebagai pilihan.

Jumlah pelarut yang 
sedikit akan disuling 
dengan sangat baik pada 
B-585 Kugelrohr. Pilihan 
Pengeringan B-585 
memungkinkan suhu 
mencapai hingga 300 °C.

Unit gelas
Kaca yang dilapisi 
plastik Rotavapor® Industri Kromatografi Spray Dryer Melting Point

Manfaatkan berbagai 
macam kondensor kaca 
dan botol labu untuk 
mengoptimalkan aplikasi 
evaporasi Anda.

Untuk keselamatan 
maksimum, BUCHI 
menawarkan lapisan plastik 
dengan kualitas tinggi 
untuk setiap kaca guna 
mencegah retaknya kaca.

Skala produksi kinerja 
terbaik dengan Rotavapor® 
R-220 Pro 

Purifikasi sampel Anda 
menggunakan kromatografi 
flash/prep dengan sistem 
Kromatografi Pure atau 
sistem Sepacore® modular 
kita.

Mini Spray Dryer B-290 
merupakan produk pilihan 
untuk solusi pengeringan 
cairan yang cepat dan 
halus ke dalam bentuk 
bubuk.

Periksa kejernihan 
campuran menggunakan 
Melting Point M-560 atau 
M-565 untuk penentuan 
titik didih atau titik lebur. 
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Vacuum Pump Interface Recirculating Chiller Paralel Evaporator Paralel Konsentrator Glass Oven

Vacuum Pump V-100, 
V-300 dan V-600 dapat 
diintegrasikan ke dalam 
solusi evaporasi Anda. 
Keunggulan dari desain 
alat yang kecil dan 
pengoperasian yang 
tenang.

I-100, I-300 dan I-300 Pro 
unit kontrol pusat untuk 
evaporator BUCHI, pompa 
vakum dan chiller. Mode 
pengoperasian berbeda 
mengoptimalkan seluruh 
parameter proses.

Recirculating chiller BUCHI 
dapat diintegrasikan 
ke dalam sistem 
Rotavapor® apa pun. 
Menjamin pengoperasian 
berkelanjutan pada 
preparasi sampel Anda.

Multivapor™ merupakan 
evaporator yang ringkas 
dengan 6 atau 12 posisi 
evaporasi paralel vorteks 
yang dirancang untuk 
mengoptimalkan alur kerja 
proses personal yang 
sudah ada.

SyncorePlus 
memungkinkan evaporasi 
4 hingga 96 sampel, 
menggunakan enam 
rak yang dapat diganti, 
tersedia sebagai pilihan.

Jumlah pelarut yang 
sedikit akan disuling 
dengan sangat baik pada 
B-585 Kugelrohr. Pilihan 
Pengeringan B-585 
memungkinkan suhu 
mencapai hingga 300 °C.

Unit gelas
Kaca yang dilapisi 
plastik Rotavapor® Industri Kromatografi Spray Dryer Melting Point

Manfaatkan berbagai 
macam kondensor kaca 
dan botol labu untuk 
mengoptimalkan aplikasi 
evaporasi Anda.

Untuk keselamatan 
maksimum, BUCHI 
menawarkan lapisan plastik 
dengan kualitas tinggi 
untuk setiap kaca guna 
mencegah retaknya kaca.

Skala produksi kinerja 
terbaik dengan Rotavapor® 
R-220 Pro 

Purifikasi sampel Anda 
menggunakan kromatografi 
flash/prep dengan sistem 
Kromatografi Pure atau 
sistem Sepacore® modular 
kita.

Mini Spray Dryer B-290 
merupakan produk pilihan 
untuk solusi pengeringan 
cairan yang cepat dan 
halus ke dalam bentuk 
bubuk.

Periksa kejernihan 
campuran menggunakan 
Melting Point M-560 atau 
M-565 untuk penentuan 
titik didih atau titik lebur. 
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Produk BUCHI dan sistem configurator
Susun rotary evaporator Anda dengan BUCHI Rotavapor® 
Configurator sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Cukup memilih 
dari berbagai pilihan dan menerima kode pesanan Rotavapor® Anda 
termasuk gambar konfigurasi spesifik Anda. Bagi hasilnya dengan 
orang lain atau dengan mudah mendapatkan penawaran.

Konfigurasikan sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/rotavapor

Pelajari tentang evaporasi dan konsentrasi
Pengalaman lebih dari 50 tahun dalam pengembangan aplikasi 
resmi yang tersuai diringkas dalam berbagai panduan praktis. Selain 
itu, Panduan Asisten Laboratorium menyediakan latar belakang 
teoritis mengenai tahap-tahap persiapan sampel yang penting 
serta petunjuk-petunjuk praktis. Dapatkan manfaat dari segudang 
informasi yang diberikan.

Temukan informasi tentang kami di:
www.buchi.com/literature

Temukan berbagai macam studi kasus kami
BUCHI menawarkan lebih dari 130 studi kasus yang berbeda. 
Dengan menggunakan informasi nyata, studi kasus online 
menunjukkan kerumitan pekerjaan dan membantu Anda memahami 
berbagai macam aplikasi yang didukung oleh produk, sistem, solusi 
dan layanan kami.

Temukan studi kasus kami di:
www.buchi.com/casestudies

Dukungan dan layanan konsumen
Dari studi kelayakan hingga pemeliharaan preventif

Anda menjunjung tinggi layanan yang efisien dan pribadi. Jaringan spesialis aplikasi profesional 
dan teknisi layanan kami serta sejumlah konsumen yang tersebar di seluruh penjuru dunia yang 
puas akan kinerja kami menjamin bahwa Anda bekerja dengan mitra yang tepat.

http://www.buchi.com/solvent-calculator
http://www.buchi.com/literature
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Manfaat lokakarya, pelatihan dan seminar
Kami secara rutin menawarkan seminar dan lokakarya, serta sering 
bekerjasama dengan mitra lainnya dalam bidang preparasi sampel 
dan analisis. Dengan demikian, kontribusi konsumen menekankan 
bagaimana solusi kami memudahkan rutinitas Anda sehari-hari. 
Kami juga turut serta dalam berbagai kongres ilmiah dan industri 
baik lokal maupun internasional.

Temukan gambaran singkat tentang kegiatan kami di:
www.buchi.com/events

Meminimalkan downtime
Menghindari terjadinya downtime pada produk dengan pemeliharaan 
preventif dan seperangkat layanan yang sesuai. Kami menawarkan 
jaminan produk selama satu tahun dan garansi sepuluh tahun untuk 
ketersediaan suku cadang.

Hubungi kami:
www.buchi.com/warranty

Gunakan produk yang paling efektif
Kami membantu dalam mengatur produk Anda dengan benar ke dalam 
pengoperasian. Kami menyediakan layanan Kualifikasi Pemasangan/
Pengoperasian (IQ/OQ – Installation/Operation Qualification) secara 
menyeluruh agar memenuhi standar FDA, GLP/GMP atau petunjuk 
GAMP. Kami menyediakan verifikasi pemenuhan standar profesional 
baik dikarenakan pemasangan awal, kualifikasi ulang, atau relokasi.

Cari tahu lebih lanjut tentang layanan kami:
www.buchi.com/service-support

Jaringan Global
Cabang-cabang perusahaan serta mitra distribusi kami yang 
berkualitas menjamin kedekatan kami dengan Anda dimanapun 
Anda berada. Kami menggunakan pengalaman dan pengetahuan 
untuk memberikan solusi terbaik karena kami mengerti kebutuhan 
Anda.

Hubungi kami:
www.buchi.com/worldwide



Kami diwakili oleh lebih dari 100 mitra distributor di seluruh dunia.
Cari perwakilan lokal Anda di: www.buchi.com

Pusat Dukungan 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

Kantor Cabang 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
F +7 495 981 05 20
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
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