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เครื่องวัดค่าปริมาณน้าอิสระในอาหาร ยา และเครื่องสาอางค์

Water activity meter

ค่า Water activity (Aw) เป็ นปั จจัยชีว้ ดั ปริมาณนา้ ต่าสุดในอาหารที่เชือ้ จุลินทรียน์ าไปใช้เจริญเติบโต
มีความสาคัญต่ออายุการเก็บรักษา ความเสื่อมเสีย และความปลอดภัยของอาหาร ค่า Aw มีค่าตัง้ แต่
0-1 Aw เราทาให้ค่านีต้ ่ากว่าที่จุลินทรียเ์ จริญเติบโต ทาให้เก็บรักษาอาหารได้มากขึน้ และมีความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
ฟั งก์ช่นั การใช้งานง่ายด้วยจอภาพแบบสัมผัส (Color touchscreen)

ความแตกต่าง Contained water และ Free water

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค เครื่องล้างความถี่สงู / Ultrasonic Cleaner

Mechanical Ultrasonic Cleaner

•ตัง้ เวลาได้ 1-30 นาที
•1.3,2,3.2,4.5,4.8,6.5,7 ลิตร

Digital Ultrasonic Cleaner

Multifunctional Ultrasonic Cleaner

•จอภาพ LED ,ตัง้ เวลาได้ 1-30 นาที
•0.6,1,2,3.2,4.5,4.8,6.5 ลิตร

•จอภาพ LCD ,ตัง้ เวลาได้ 0-99 นาที
•3.2,4.5,4.8,6.5,7,10,15 ลิตร
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Drying oven, Vacuum oven,Incubator shaker
อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบตั ิกำรที่มีนวัตกรรมและคุณภำพสูง ก่อตัง้ ในปี 1990 และได้ขยำยเพิ่มฐำนกำรผลิตต่อเนื่องสำหรับห้องปฏิบตั ิกำร หน่วยงำนวิจยั และพัฒนำ
หน่วยงำนกำรศึกษำ และโรงงำนอุตสำหกรรม
ตู้อบลมร้อน / Drying oven

Incubator shaker

•ควำมจุ 30,45,65,85,125 ลิตร

•Incubator ควำมจุ 175,188,260,580 ลิตร
•ตัง้ ควำมเร็วรอบสูงสุด 300 รอบ/นำที
•จอภำพ LCD

•อุณหภูมิ +10 C ถึง 300 C ควำมละเอียด 0.1 C
o

o

o

•ภำยในสแตนเลสสตีลพร้อมชัน้ วำง 2 ชั้น

•ควบคุมอุณหภูมิ +5 ถึง 60oC

•จอภำพ LED /LCD
•ควบคุมกำรทำงำน Fuzzy PID control

Desktop shaker

ตู้อบสูญญำกำศ / Vacuum drying oven

•Desktop ควำมจุ 70 ลิตร
•ตัง้ ควำมเร็วรอบสูงสุด 300 รอบ/นำที
•จอภำพ LCD
•ควบคุมอุณหภูมิ +5 ถึง 60oC

•ควำมจุ 24,52,91 ลิตร
•ควบคุมสุญญำกำศได้ <133Pa
•อุณหภูมิ +10oC ถึง 250 oC ควำมละเอียด 0.1oC
•ภำยในสแตนเลสสตีลพร้อมชัน้ วำง 2 ชั้น
•ตัง้ เวลำได้ 0-9999 นำที
•ควบคุมกำรทำงำน PID control ,LED display

เครื่องผสมสำร / Vortex mixer
•ตัง้ ควำมเร็วรอบ 0-2800 รอบ/นำที
•กำรทำงำนแบบ touch , touch/continuous,
touch/adjust speed,touch/continuous and
adjust speed
•ผสมได้เร็ว ใช้พลังงำนต่ำ เสียงเบำ
•ใช้ได้ทงั้ แบบ stand head และ flat tray

เครื่องเขย่ำสำรแบบหมุนวน / Orbital shaker
•ควำมจุ 9x250ml,12x250ml,25x250ml
•ตัง้ ควำมเร็วรอบสูงสุด 300 รอบ/นำที
•จอภำพ LED
•มี auto memory จำกำรกำหนดค่ำของเครื่องได้

เครื่องเขย่ำสำรแบบ orbital,liner,rocking,waving

Heating Mental (analog/digital)

•พืน้ ที่ใช้งำน 250x230 ,320x265 มิลลิเมตร

•ให้ควำมร้อนถึง 380oC
•ร้อนไวขึน้ ด้วยขดลวด Nichrome
•กำรควบคุมอุณหภูมิเที่ยงตรง
•มีขนำด 250-2,000 มิลลิลิตร

•ควำมเร็วรอบสูงสุด orbital,liner 300 รอบ/นำที
•ควำมเร็วรอบสูงสุด rocking,waving 90 รอบ/นำที
•ตัง้ เวลำกำรทำงำนได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 59 นำที
•

มี auto memory จำกำรกำหนดค่ำของเครื่องได้

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้ BOD ตูเ้ ย็นสำหรับห้องปฏิบัติกำร ตู้เย็นเก็บยำ

Smart i250-S Smart i250-DS

P701

P1010

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้บีโอดี ตู้เลีย้ งเชือ้

ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติกำร,ตู้เย็นเก็บยำ

ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติกำร,ตู้เย็นเก็บยำ

•

•

•

ควำมจุ 1,000 ลิตร( 35 คิว)

ควำมจุ 260 ลิตร( 9 คิว)

ควำมจุ 700 ลิตร( 24 คิว)

•

อุณหภูมิ 0-40 C ควำมละเอียด 0.1 C

•

อุณหภูมิ 2-8 C ควำมละเอียด 0.1 C

•

อุณหภูมิ 2-8 oC ควำมละเอียด 0.1oC

•

ค่ำ Stability + 1oC มีระบบไหลเวียนอำกำศภำยใน

•

ค่ำ Stability + 2oC

•

ค่ำ Stability + 2oC

•

จอภำพ LCD พร้อมสัญญำณเตือนแสง เสียง

•

จอภำพ LED พร้อมสัญญำณเตือนแสง เสียง

•

จอภำพ LED พร้อมสัญญำณเตือนแสง เสียง

•

สอบเทียบได้ตำมมำตรฐำน ISO17025

•

สอบเทียบได้ตำมมำตรฐำน ISO17025

•

สอบเทียบได้ตำมมำตรฐำน ISO17025

o

o

o

o
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ตู้แช่แข็ง / Freezer -40, -60oC
MKLab ตูแ้ ช่แข็งสำหรับห้องปฏิบตั ิกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ เภสัชศำสตร์ และงำนวิจยั ที่ตอ้ งกำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิต่ำ รวมถึงร้ำนอำหำรที่ตอ้ งกำรรักษำคุณภำพ
อำหำรทีอ่ ุณหภูมิต่ำ เช่นร้ำนอำหำรญี่ป่ นุ ใช้งำนตูแ้ ช่แข็ง -60oC เป็ นต้น
-40oC Freezer

-40oC Freezer
•ควำมจุตแู้ นวตัง้ 50,268, 328,278 ลิตร
•ควำมจุตแู้ นวนอน 105, 485 ลิตร
•ควบคุมอุณหภูมิ -10 ถึง -40oC
•โครงสร้ำงภำยในอลูมิเนียม
•มีสญ
ั ญำณแสงและเสียงเตือน

•มีลอ้ เคลื่อนย้ำยสะดวก
MKF-40V50

MKF-40V268E/MKF-40V328E

MKF-40V278W

MKF-40H105 / MKF-40H485

-60oC Freezer

-60oC Freezer

•ควำมจุ 50, 105, 485 ลิตร
•ควบคุมอุณหภูมิ -25 ถึง -60oC
•โครงสร้ำงภำยในสแตนเลสสตีล
•มีสญ
ั ญำณแสงและเสียงเตือน
•มีลอ้ เคลื่อนย้ำยสะดวก
MKF-60V50

MKF-60H105

•มีระบบหน่วงเวลำเปิ ดเครื่องกรณีไฟดับ

MKF-60H485

เครื่องวัดคุณภาพน้า pH , Conductivity, DO meter
เครื่องวัดคุณภาพนา้ pH ,

เครื่องวัดคุณภาพนา้ pH ,

Conductivity, DO meter

Conductivity, DO meter

แบบพกพา

สาหรับห้องปฏิบัติการ

•pH -2 to 20pH
•DO 0-20mg/l,0-200%

•pH -2 to 20pH
•DO 0-20mg/l,0-200%
•บันทึกข้อมูลได้ 5,000 ข้อมูลเชื่อต่อ PC ได้
•มีสญ
ั ลักษณ์แสดงคุณภำพกำรสอบเทียบ
•สอดคล้อง GLP และ AQA

•บันทึกข้อมูลได้ 5,000 ข้อมูลเชื่อต่อ PC ได้
•มีสญ
ั ลักษณ์แสดงคุณภำพกำรสอบเทียบ
•ป้องกันนำ้ IP67
•อุปกรณ์มำพร้อม กระเป๋ ำและน้ำยำสอบเทียบ

•มีฟังก์ช่นั auto read เมื่อค่ำกำรวัดคงที่

ปั๊ มและอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง / Sampling pump
Vac-U-Chamber
•สำหรับเก็บตัวอย่ำงด้วย sampling bag
•ปลอดกำรปนเปื ้อนของกำรเก็บผ่ำนปั๊ม
•เลือกรุ่นใช้กับ Sampling bag

Universal Pump ปั๊ มเก็บตัวอย่างอากาศ

Grab Air Pump ปั๊ มเก็บตัวอย่างอากาศ

•ข่วงกำรดูดของปั๊ม 5-5000 ml/min

•ข่วงกำรดูดของปั๊ม 1 L/min

•Built-in low flow regulator
•ใช้ร่วมกับ sorbent tube,filter,sampling bag ได้

•สำหรับเก็บตัวอย่ำงด้วย sampling bag
•มีสญ
ั ญำณแสงแสดง Low battery

ขนำด 1,8 ,10 หรือ 25 ลิตร

Cyclone

Cyclone Cassette holder Adjust tube holder
calibration adaptor
4

ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ แก๊ส / Air Sampling bag
Hede Tech ผูผ้ ลิตถุงเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมเทคโนโลยีของวาล์วสาหรับเปิ ด/ปิ ด ชนิดตัวถุง Tedlar bag, Foil bag ,Teflon bag และ Polyester bag ใช้เก็บตัวอย่าง
อากาศ แก๊ส เพื่อส่งวิเคราะห์หอ้ งปฏิบตั ิการ รวมถึงถุงสาหรับดมกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรม
Tedlar bag ผลิตจาก Polyvinyl Fluoride(PVF) จาก
ง
Dupont USA สาหรับเก็บสารประกอบความเข้มข้น
ระดับ ppm เป็ นไปตามมาตรฐาน US EPA
•ความจุถุง 0.5 , 1, 5, 10 ,25, 30, 50 ,80, 100 ลิตร
•ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs,CO,CO2,CH4 และสารอื่นตามมาตรฐาน
การเก็บตัวอย่าง

New Devex foil bag สาหรับเก็บสารที่ไวต่อแสง
ป้ องกันความชืน้ ได้ดี
•ความจุถุง 0.5 , 1, 5, 10 ,25, 30, 50 ,80, 100 ลิตร
•ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs,CO,CO2,CH4,H2S,N2,H2,NO,O2
•ใช้เก็บสารที่ไวต่อแสง และความชืน้ ได้ดี ทนการกัดกร่อน
***ขนาดถุงนอกจากมาตรฐานกรุณาแจ้งบริษัท
Sorbent tube สาหรับเก็บสารเคมีและไอระเหยใน
อากาศ สอดคล้องมาตรฐาน US NIOSH ทัง้ ขนาด รูพรุน
และชนิดตัวดูดซับ มีค่า Blank ต่ามีความบริสทุ ธิ์สงู ตัว
ฝาปิ ดหลอดทาจากซิลิโคนมีความนุ่มปิ ดหลอดง่าย
สะดวกใช้งาน

PC(Polycabonate)

PTFE(Polytetrafluoroethylene)

•วาล์วชนิด PC
•เป็ นชนิด Self-sealing
•ไม่มี O-ring ป้องกันการ
ปนเปื อ้ นไปยังตัวอย่าง
•มีทงั้ แบบ Single และ Dual
valve มาพร้อม Silicone
septum syringe sampling
port ¼” 6.35mm.

•วาล์วชนิด PTFE
•ทนการกัดกร่อนและอุณหภูมิสงู
•ไม่มี O-ring ป้องกันการ
ปนเปื อ้ นไปยังตัวอย่าง
•มีทงั้ แบบ Single และ Dual
valve มาพร้อม Silicone septum
syringe sampling port ¼”
6.35mm.

หลอดดูดซับสารเคมี / Sorbent tube
Part no.
ST01-01
ST01-02
ST18-13
ST18-35
ST21-12

Description
Charcoal tube 50/100mg.6 x 70mm, 50 /กล่อง
Charcoal tube 200/400mg.8 x 110mm, 50 /กล่อง
Siliga gel 50/100mg, 6 x 70 mm.,50 /กล่อง
Siliga gel 200/400mg, 7 x 110 mm.,50 /กล่อง
Siliga gel 60/120mg, 6 x 110 mm.,20 /กล่อง

สารเคมีสาเร็จรูปสาหรับวิเคราะห์ค่า COD,TN, TP
Items
COD,Cr,ULR
COD,Cr,LR
COD,Cr,HR
COD,Cr,UHR

Methods

(nm)

Range(mg/l)

Cat.No.

350
420
620
620

2- 40
10 - 150
100 – 1,500
1,000 – 15,000

10111-00
10112-00
10113-00
10114-00

Reacftor Digestion
Reacftor Digestion
Reacftor Digestion
Reacftor Digestion

Water test kit COD reagent
•25, 150 หลอด/กล่อง

TN test kit (Total nitrogen)
•ช่วงการวัด 0.1-5.0 mg/l, 3.0-25.0mg/l,10 -150 mg/l

TP test kit (Total Phosphorous)
•ช่วงการวัด 0.02-1.10 mg/l, 0.4-30.0mg/l

เครื่องดมกลิ่นแบบพกพา / Field Olfactometer
เครื่องดมกลิ่นแบบพกพา วัดความรุ นแรงของกลิ่นโดยรอบ
สถานที่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งปล่อยกลิ่น
•หลักการ Dilution-to-Threshold (D/T)
•อัตราส่วนเจือจาง 2,4,7,15,30,60 D/T U.S. Patent No.6,595,037
•ใช้ตรวจประเมินวิธีการบรรเทากลิ่น ประสิทธิภาพการควบคุมกลิ่น
•ตรวจสอบการสร้างแบบจาลองการกระจายกลิ่น
•ตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่น
•ตรวจสอบข้อร้องเรียนกลิ่น
Odor Sensitivity Kit
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กระดาษกรอง เมมเบรนกรองสาร / Paper and Membrane Filter
Entegris / ANOW ผู้ผลิตกระดาษกรอง เมมเบรนกรองสารสาหรับงานห้องปฏิบตั ิการ การเก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตัวกรองสาหรับโรงงานอาหาร โรงงานผลิตยา ที่ได้มาตรฐาน ISO ด้วยคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการจัดส่งที่รวดเร็วพร้อมใบ Certificate of analysis (COA) ทุกกล่อง
ง

เมมเบรน / Membrane filter (GF,MCE,PVDF,PES,Nylon,PTFE,Quartz)
MLGT0471HN
MLGC0821HN
FMLGA2032541HN
MLAM0800371HG
PMT20004650WR

Glass fiber,1.5um,47mm,100/pk
Glass fiber,1.2um,82mm,100/pk
Glass fiber,1.6um,203x254mm,100/pk
MCE,0.8um,37mm,100/pk
PTFE,2.0um, 46.2mm,50/pk

กระดาษกรอง / Filter paper (NO.40,41,42,1,2,4,5)
202DLM0901HN
202DLM1101HN
202DLM1251HN

Quantitive Filter paper,Medium flow,90mm,100pcs (No.40)
Quantitive Filter paper,Medium flow,110mm,100pcs (No.40)
Quantitive Filter paper,Medium flow,125mm,100pcs (No.40)

Syringe filter (Nylon,CA,PES,PTFE,PVDF,GF)
B13HN22AP1HN
B13HN45AP1HN

PVC Air Monitoring Filter

Nylon syringe filter,0.22um,13mm,100/pk
Nylon syringe filter,0.22um,13mm,100/pk

ขวด Vial แบบใสและสีชา

กระดาษกรองชนิด PVC สาหรับงานเก็บตัวอย่างฝุ่นรวมในพืน้ ทีท่ างาน
Pore size 5.0um ,OD 37mm. 100/pk

2 ml vial 9-425 สีใส และสีชา ฝาเกลียวมีเจาะรู แผ่นรอง Teflon/silicone กรุณาแจ้ง

เช็คโปรโมชัน
่ ทุกการสัง่ ซือ
้ วัสดุสน
ิ้ เปลืองได้ทน
ี่ ี่

ซือ
้ ของได้ของแถม !!!

Promotion

เครื่องแก้วบรรจุตวั อย่างงานเครื่องวิเคราะห์อตั โนมัติ Auto
sampler Vial สาหรับงาน HPLC,GC,ICP
•Vials, Caps, Septas และขวดบรรจุสารเคมี ใช้งานเครื่อง
วิเคราะห์ชนั้ นาได้แก่ Agilent, Waters, Shimadzu และอื่นๆ
•ขนาด 2,4,6,8,10,12,16,20,30,40,50 มิลลิลิตร

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับงานห้องปฏิบตั ิการ
ได้มาตรฐาน FDA,CE,ISO
Laboratory Consumables Plastic
•

Serological pipets

•

Centrifuge tubes

•

Micro-tubes

•

Cryogenic

•

Culture tubes

•

Autoclave bags
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