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Swiss Metrohm opens Metrohm Vietnam
in HCMC

Metrohm Thụy Sỹ thành lập
Metrohm Việt Nam tại Thành Phố
Hồ Chí Minh
The new economical Eco Titrator
Thiết bị chuẩn độ điện thế Eco
Basics: What is volumetric Karl Fischer
titration?

Chuẩn độ Karl Fischer theo phương pháp
thể tích là gì?
Our full product range
Danh mục sản phẩm

Dear Scientist
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Swiss based Metrohm AG are pleased
to announce the opening of Metrohm
Vietnam. Berthold Suhner established
Metrohm AG exactly 76 years ago on the
1st of April 1943.
Metrohm Vietnam is a fully owned subsidiary of
Metrohm AG, Switzerland, renown the world over
for its innovative products for chemical analysis.
Our key technologies are based on Titration, Ion
Chromatography, Spectroscopy and Electrochemistry
and used both in the laboratory and process fields.
After 20 years of successful representation by HoaY
the time is right to set up our own offices in Vietnam.
We thank HoaY for their contributions over many
years and the foundation they have laid here.
Metrohm’s philosophy is to directly invest in the key
markets around the globe to better serve our customer base with leading technologies, superb application
support and service know how. In Vietnam we have
set up our head office in Ho Chi Minh City with branch
offices in Hanoi and Danang. You will be familiar with
many of our staff members as they have been serving you in their previous roles and bring with them
a wealth of knowledge. We are looking forward to
being of service to you.
Sincerely yours,
Reto Broger
CEO Metrohm Vietnam

Metrohm Vietnam Co., Ltd.
CÔNG TY TNHH METROHM VIỆT NAM
Tầng 6, Tòa Nhà Park IX
Số 08 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tax Code: 0315409597
E info@metrohm.vn
T +84 28 3622 2030

Metrohm AG có trụ sở tại Thụy Sĩ trân
trọng thông báo việc thành lập Metrohm
Việt Nam. Bertold Suhner sáng lập công
ty Metrohm tại Thụy Sĩ cách đây đúng 76
năm vào ngày 1 tháng 4 năm 1943.
Metrohm Việt Nam là công ty thành viên thuộc sở
hữu của Metrohm AG, Thụy Sĩ, nổi tiếng với các sản
phẩm sáng tạo trên toàn thế giới dùng trong phân
tích hóa học. Các công nghệ chính của chúng tôi dựa
trên chuẩn độ điện thế, sắc ký ion, quang phổ, điện
hóa ... được sử dụng cả trong phòng thí nghiệm cũng
như trong sản xuất. Sau 20 năm đại diện thành công
bởi công ty TNHH Hoa Ý, đây là thời điểm thích hợp
thành lập công ty tại Việt Nam. Chúng tôi xin chân
thành cảm ơn công ty TNHH Hoa Ý vì những đóng
góp và đặt nền tảng tại Việt Nam trong nhiều năm
qua.
Triết lý của Metrohm là đầu tư trực tiếp thị trường
quan trọng trên toàn cầu để phục vụ khách hàng hiện
tại với các công nghệ dẫn đầu, hỗ trợ ứng dụng mạnh
mẽ và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
Ở Việt Nam chúng tôi có trụ sở chính tại thành phố
Hồ Chí Minh và các chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng.
Bạn sẽ gặp lại với nhiều nhân viên quen thuộc của
chúng tôi đã phục vụ bạn trong các nhiệm vụ trước
đây và sẽ mang đến nhiều kiến thức hữu ích.
Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn.
Trân trọng,
Broger, Reto
Giám đốc điều hành
Metrohm Việt Nam

Earning trust, keeping promises
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Metrohm is one of the world’s most trusted manufacturers of high-precision instruments for chemical analysis. Metrohm was founded in 1943 on the
1st of April by engineer Bertold Suhner in Herisau,
Switzerland.
Today, Metrohm is present in more than 80 countries
with our own subsidiaries and exclusive distributors.
Headquartered in Herisau, Switzerland, the Metrohm
Group also includes Metrohm Applikon and Metrohm
Autolab, manufacturers of online analysers and instruments for electrochemical research, respectively.

Metrohm là nhà sản xuất thiết bị phân tích hóa học
có độ chính xác cao đáng tin cậy bật nhất trên thế
giới. Metrohm được thành lập vào ngày 1 tháng
4 năm 1943 do kỹ sư Bertold Suhner tại Herisau,
Thụy Sĩ.
Ngày nay, Metrohm có mặt ở hơn 80 quốc gia với các
công ty con và nhà phân phối ủy quyền. Metrohm
có trụ sở chính tại Herisau, Thụy Sĩ. Tập đoàn
Metrohm bao gồm Metrohm Applikon và Metrohm
Autolab, nhà sản xuất thiết bị phân tích online và thiết
bị dùng trong nghiên cứu điện hóa, tương ứng.

Bertold Suhner founded Metrohm In Herisau,
Switzerland, on the 1. April 1943.
Bertold Suhner sáng lập Metrohm tại Herisau,Thụy Sỹ
vào ngày 1 tháng 4 năm 1943.
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The Metrohm Foundation

Nền tảng Metrohm

In today’s fast-moving global economy, companies
and brands are bought and sold on short notice –
with unpredictable consequences for customers as
well as employees. This won’t happen to Metrohm.
We have been owned by the Metrohm Foundation
since 1982. The Metrohm Foundation, which does
not have any influence on the company’s business
operations, sponsors students in the natural sciences, supports charitable and philanthropic purposes
and, above all, safeguards the independence of the
Metrohm company.

Ngày nay, với sự phát triển nhanh của nền kinh tế
toàn cầu, các công ty và các thương hiệu được mua
bán với một thông báo ngắn mang tới những hậu
quả khó lường cho khách hàng cũng như nhân viên.
Việc này sẽ không xảy ra với Metrohm. Chúng tôi đã
được sở hữu bởi Quỹ Metrohm từ năm 1982. Với Quỹ
Metrohm, sẽ đảm bảo không có bất kỳ ảnh hưởng
nào đến hoạt động kinh doanh của công ty, tài trợ
cho sinh viên khoa học tự nhiên, hỗ trợ các mục đích
từ thiện, và trên hết, bảo vệ sự độc lập của công ty
Metrohm.

Proudly introducing...
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Eco Titrator: The titrator for
everybody
You can’t compromise on quality, that’s for sure.
And quality comes at a price. But that doesn’t
mean you have to spend a fortune.
We have put our decades of titration expertise into
the new Eco Titrator while keeping the price low.
The result is a titrator for all standard potentiometric
titrations that is robust, precise, and affordable.

Key features

• Compact, robust titrator
• High precision and accurate results
• Convenient, intuitive operation
• GLP-compliant reporting and documentation
• Swiss-made quality and unparalleled service and
support from the world leader in titration

The titrator for all standard applications
and industries

No matter your products or industry, the Eco Titrator
can take care of any standard potentiometric titration
application.

Thiết bị chuẩn độ điện thế Eco: Thiết bị giành cho mọi người
Bạn không thể thỏa hiệp về chất lượng, điều đó là
chắc chắn. Và chất lượng đến từ mức giá. Những
điều đó không có nghĩa là bạn phải tiêu tốn một
gia tài.
Chúng tôi đã đặt tất cả kiến thức chuẩn độ hàng thập
kỷ vào chiếc máy chuẩn độ Eco trong khi giữ ở mức
giá thấp. Kết quả là một máy chuẩn độ mạnh mẽ,
chính xác và giá cả hợp lý.

Hệ chuẩn độ cho tất cả các ứng dụng và các
ngành công nghiệp tiêu chuẩn
Bất kể sản phẩm hay ngành công nghiệp nào, máy
chuẩn độ Eco có thể thực hiện tất cả ứng dụng chuẩn
độ điện thế tiêu chuẩn.

Các tính năng chính

• Chuẩn độ nhỏ gọn, chắc chắn
• Độ chính xác cao và kết quả chính xác
• Vận hành thuận tiện và trực quan
• Báo cáo và tài liệu tuân thủ GLP
• Sản xuất tại Thụy Sỹ, dịch vụ tuyệt vời và hỗ trợ
từ các chuyên gia hàng đầu thế giới về chuẩn độ

Chuẩn độ điện thế
Chúng tôi đã phát minh thiết bị
chuẩn độ điện thế thế hệ mới –
Hãy Khám Phá OMNIS
OMNIS
Nhanh hơn, an toàn hơn, dễ dàng hơn. Hệ thống
chuẩn độ điện thế mới của Metrohm, đặt yêu cầu của
bạn làm trọng tâm, chúng tôi cung cấp một hệ thống
hoàn chỉnh ở một đẳng cấp mới:

Với Metrohm, chúng tôi không chỉ cung cấp thiết
bị chuẩn độ mà còn cung cấp cả những giải pháp
chuẩn độ. Chúng tôi cung cấp hệ thống chuẩn độ
cao cấp, hướng đến nhu cầu sử dụng. Máy chuẩn độ,
phụ kiện, điện cực, bộ chuyển mẫu và phần mềm tất
cả đều đến từ Metrohm.

Điểm nổi bật của OMNIS

• Nhanh hơn: Chuẩn độ tới 4 ứng dụng song song
và phân tích tới 175 mẫu với thiết bị tự động.

• An toàn hơn: Sử dụng công nghệ bản quyền 3S
không tiếp xúc với hóa chất.
Thiết bị Titrando
Titrando là dòng máy chuẩn độ sử dụng công nghệ
cao, tính năng linh hoạt, phù hợp nhiều tiêu chuẩn
và cung cấp hệ thống tích hợp đầy đủ. Đáp ứng tiêu
chuẩn GLP, GMP và FDA 21 CFR Part 11

Thiết bị cảm ứng Ti - Touch
Ti - Touch là hệ chuẩn độ điện thế nhỏ gọn, hoạt động
độc lập sử dụng cho tất cả các phương pháp chuẩn
độ. Hệ Ti-Touch tích hợp bộ điều khiển cảm ứng
không cần sử dụng máy tính.

• Dễ dàng hơn: Phần mềm thân thiện bao gồm
nhiều tiện ích.

Thiết bị chuẩn độ Eco – Thiết bị chuẩn độ mới
từ Metrohm cho các ứng dụng hàng ngày.
Thiết bị chuẩn độ mới Eco mới có giá hợp lý
dùng để phân tích các ứng dụng hàng ngày với
độ chính xác cao như hàm lượng axit,clo, vitamin
C, iốt, chỉ số permanganate, chỉ số acid, chỉ số
brome, tổng acid và hơn thế nữa.
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Chuẩn độ Karl Fischer
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Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
chuẩn độ Karl Fischer, Cho đến ngày nay,
Metrohm đã phát triển toàn diện kỹ thuật
phân tích nước theo phương pháp điện
lượng và thể tích.
Từ hàm lượng vết đến hàm lương cao, từ quá trình xử
lý mẫu đến quá trình tự động. Hệ thống của chúng tôi
sẽ cung cấp những giải pháp phù hợp.

OMNIS KF
An toàn hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn: Tất cả các máy
chuẩn độ Karl Fischer OMNIS KF dùng cho xác định
hàm lượng nước bằng phương pháp thể tích đưa ra
một đẳng cấp mới toàn diện về hiệu suất:

• Thao tác an toàn với hóa chất trong một hệ thống
Thiết bị KF Titrando
Thiết bị chuẩn độ thể tích và điện lượng cao cấp dùng
để xác định hàm lượng nước từ 0.001 tới 100%. Nhờ
điều khiển bằng phần mềm thích hợp các thiết bị này
mang đến cho bạn độ linh hoạt không giới hạn.

kín

• Chuẩn độ dễ dàng hơn nhờ vào việc khởi động
tự động

• Phân tích nhanh hơn thông qua những quy trình
tự động

Thiết bị cảm ứng KF Ti - Touch
Thiết kế nhỏ gọn, hoạt động độc lập, tính hợp màn
hình điều khiển cảm ứng dùng cho phân tích liên tục.

Thiết bị chuẩn bị mẫu tự động cho
KF Titrando
Tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác và độ lặp lại
của kết quả nhờ sự kết hợp của thiết bị xử lý mẫu tự
động và máy chuẩn độ.

Thiết bị chuẩn độ KF Titrino plus
Chuẩn độ theo phương pháp thể tích ứng dụng cho
việc xác định hàm lượng nước cao và phương pháp
điện lượng dùng cho mẫu có hàm lượng nước thấp.
Các thiết bị có độ bền này đem đến cho bạn giá trị
kinh tế cao.

Thiết bị phân tích hàm lượng nước trong khí
Hệ thống xác định hàm lượng nước trong khí và khí
hóa lỏng. Thiết bị này xác định hàm lượng nước ở
nồng độ vết ứng dụng trong nhiều loại khí khác nhau
(propan, propen, LPG, butan, khí làm lạnh…)

Sắc ký ion
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Chúng tôi cung cấp máy sắc ký ion thế hệ
mới với độ nhạy và độ bền cao, đáp ứng
cho phương pháp hiện tại dùng cho phân
tích và nghiên cứu.
Với bất kỳ nền mẫu nào, kỹ thuật xử lý mẫu MISP luôn
mang đến giải pháp tối ưu, hoàn toàn tự động.

940 Professional IC Vario
Hệ thống sắc ký ion Professional IC Vario là thế hệ
hiện đại nhất cho nghiên cứu và phát triển phương
pháp. Thiết bị này mang đến độ linh hoạt không giới
hạn, đáp ứng tất cả các yêu cầu phân tích trên sắc
ký ion.

• Độ linh hoạt tối đa – Không giới hạn trong
việc nâng cấp cấu hình

• Phân tích đa kênh
• Kết hợp với tất cả các kỹ thuật xử lý mẫu MISP

930 Compact IC Flex
Compact IC Flex là hệ thống sắc ký ion linh hoạt thích
hợp cho phân tích mẫu liên tục. Thiết kế nhỏ gọn theo
dạng khối (modular), Compact IC Flex là lựa chọn tối
ưu cho các khách hàng biết rõ ứng dụng cần phân
tích.

Eco IC
Cho dù bạn đang cần phân tích mẫu nước hang
ngày,hay bạn đang tìm kiếm một thiết bị cho dạy học
và đào tạo, Eco IC đem đến cho bạn tất cả những cái
mà bạn cần. Ngoài ra, bạn có thể tiết kiệm được thời
gian, giảm bớt công việc bằng cách kết hợp thêm hệ
thống lấy mẫu tự động.

Đo pH, ion và độ dẫn điện
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Chúng tôi luôn có giải pháp cho bạn dù
bạn phân tích một hay nhiều chỉ tiêu, trong
phòng thí nghiệm hay đi hiện trường, bằng
tay hay hoàn toàn tự động.

Chọn máy đo pH, ion và đo độ dẫn điện của Metrohm,
bạn không chỉ chọn thiết bị có độ chính xác cao, chắc
chắn và điện cực hạng nhất mà còn có sự hỗ trợ của
các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm.

912/913/914 pH/Conductometer
912 Conductometer, 913 pH Meter, và 914 pH/
Conductometer mang đến cho bạn độ linh hoạt cao
sử dụng trong phòng thí nghiệm hay đi hiện trường
trên cùng một thiết bị. Các thiết bị dễ sử dụng này, lý
tưởng khi sử dụng liên tục:

780/781 pH/Ion meter
780 pH Meter và 781 pH/Ion Meter nổi bật bởi kỹ
thuật cao cấp bao gồm tính năng đa dạng của các
thông số, cài đặt phương pháp cũng như tích hợp các
công cụ kiểm soát chất lượng.

• Đo pH, ORP, nồng độ, Ipol, Upol và nhiệt độ
• Đo pH, ORP, độ dẫn điện, TDS, độ mặn và nhiệt độ
• Phù hợp khi sử dụng ngoài trời: IP67, pin sạc, sử
dụng cầm tay

• Giao diện được thiết kế rõ ràng, thân thiện với
người sử dụng

• Kết nối trực tiếp với các loại máy khuấy, thiết bị
bơm định lượng, máy in, …

• Tích hợp kiểm soát chất lượng, thí dụ như thông
qua chức năng xác định người sử dụng và kiểm tra
điện cực tuân theo tiêu chuẩn GLP

• Giao diện được thiết kế rõ ràng, thân thiện với
người sử dụng

Điện cực Metrohm cho ứng
dụng của bạn
Điện cực Metrohm
Lựa chọn các điện cực tin cậy và nỗi tiếng nhất từ
Metrohm. Tìm kiếm điện cực phù hợp trên trang web:
www.metrohm.vn

Giải pháp quang phổ

Nhanh chóng, linh hoạt, tập trung vào
ứng dụng, đáp ứng tiêu chuẩn – Là những
đặc trưng cơ bản cho giải pháp quang phổ
của Metrohm.

bằng sáng chế. Kết quả là mở rộng số lượng thiết bị
trong danh mục quang phổ: NIRS và thiết bị phân
tích cầm tay RAMAN với kích thước nhỏ gọn bẳng
chiếc điện thoại thông minh.

Sự hiểu biết trong lĩnh vực quang phổ đưa chúng
tôi về hơn 50 năm trước và bằng chứng là số lượng

Hãy khám phá các thiết bị quang phổ: NIRS và
RAMAN

Hệ thống NIRS dùng trong phòng thí
nghiệm

Metrohm NIRSystems
Thiết bị NIRS dùng để phân tích tính chất vật lý và
hóa học của mẫu trong phòng thí nghiệm hoặc
trong môi trường sản xuất, đặc biệt khi phân tích
mẫu với số lượng lớn.

• Thiết bị cung cấp phổ đồ trong vùng cận hồng
ngoại NIR cho đến vùng thấy được

• Tốc độ xử lý nhanh đáp ứng tiêu chuẩn FDA’s
PAT/QbD

• Có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các thiết bị
NIRS trong phòng thí nghiệm và các thiết bị
trong dây chuyền sản xuất

Thiết bị phân tích cầm tay Metrohm Raman
Metrohm Raman
Với thiết bị quang phổ cầm tay Mira bạn có thể thu
được các thông số hóa học một cách nhanh nhất
của các mẫu chưa biết trước. Chỉ cần vài giây, thiết bị
phân tích cầm tay cung cấp cho bạn kết quả với độ
tin cậy cao, phân tích kết quả một cách dễ dàng, cho
phép kiểm tra nguyên liệu đầu vào hoặc xác định chất
lượng hàng hóa.
Mira DS
Mira DS (quốc phòng và an ninh): thiết bị dành cho
xác định tên các chất bất hợp pháp và độc hại.
Mira P
Mira P (ngành dược): thiết bị dành cho việc xác minh
nguyên liệu tuân thủ theo FDA 21 CFR phần 11.
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Đặc trưng của phương pháp điện hóa là cho độ nhạy cao, chi phí đầu tư và vận hành thấp.
Phương pháp này có thể dùng để phân tích các
dạng hóa trị khác nhau. Với hơn 50 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực cực phổ, Metrohm không

chỉ cung cấp thiết bị đa năng mà còn cung cấp
các ứng dụng trong phạm vi rộng cũng như hỗ trợ
khách hàng toàn diện.

Thiết bị VA Professional
884 Professional VA là thiết bị hiện đại và đầy đủ tính
năng nhất. Thiết bị linh hoạt cho phép kết nối các thiết
bị phụ trợ một cách dễ dàng, dùng trong phân tích vết
kim loại theo phương pháp VA và các phụ gia hữu cơ
trong bể mạ (CVS).

• Phương pháp được thiết lập linh hoạt trên phần
mềm viva

• Thiết kế dạng modul, có nhiều phiên bản để lựa
chọn tùy theo yêu cầu của khách hàng

• Tất cả kết quả được lưu trữ và quản lý trên cùng
một giao diện

Thiết bị VA cầm tay
Máy phân tích VA di động 946 là một thiết bị dễ dàng
để sử dung cho việc xác định thế trong phân tích hàm
lượng vết của kim loại nặng như ( arsen, thủy ngân,
đồng ) trong nước.

Kỹ thuật CVS
Hệ thống CVS cho phân tích phụ gia hữu cơ đã
trở thành sản phẩm chính của Metrohm hơn 10
năm qua.

Bằng kinh nghiệm của mình Metrohm trở thành đối
tác tin cậy trong ngành công nghiệp mạ bao gồm
Atotech và AT&S. Sự cộng tác thân thiết với nhà sản
xuất hóa chất cho ngành mạ, Metrohm cung cấp 2
dòng thiết bị có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của
người sử dụng.
Thiết bị CVS Professional
884 Professional VA là thiết bị hiện đại và đầy đủ tính
năng nhất. Thiết bị linh hoạt cho phép kết nối các thiết bị
phụ trợ một cách dễ dàng, dùng trong phân tích vết kim
loại theo phương pháp VA và các phụ gia hữu cơ trong
bể mạ (CVS).

Đo độ ổn định oxy hóa
Thật khó có thể quan sát quá
trình lão hóa/oxy hóa của mẫu
bằng mắt thường tại một thời
điểm nhất định.

Đó là lý do tại sao Metrohm đưa ra các thiết bị đo
độ ổn định, giúp thực hiện đẩy nhanh quá trình
lão hóa/oxy hóa tự động cho dầu mỡ tự nhiên,
các loại thực phẩm, mỹ phẩm có chứa chất béo,
biodiesel và các chất polyme có chứa gốc clorua
như PVC… Trong suốt quá trình thực nghiệm này,
trong mẫu diễn ra các phản ứng phân hủy, thí dụ
như phân hủy bởi oxy hóa hay bởi nhiệt độ dẫn tới
đẩy nhanh quá trình phân hủy.
Thời gian cảm ứng hay còn gọi là chỉ số ổn định oxi
hóa (OSI) được xác định, đối với các loại polyme gọi
là thời gian bền nhiệt. Sau đây, bạn có thể thấy các
thiết bị chuyên dụng của Metrohm dùng cho các loại
mẫu trên. Tất cả các hệ thống này đều đáp ứng với
tiêu chuẩn quốc gia lẫn quốc tế trong việc xác định
độ ổn định.

892 Professional Rancimat
892 Professional Rancimat xác định độ ổn định oxy hóa
của các loại dầu mỡ tự nhiên và cũng như các loại thực
phẩm và mỹ phẩm có chứa chất béo.

893 Professional Biodiesel Rancimat
893 Professional Biodiesel Rancimat xác định độ ổn
định oxi hóa của biodiesel và các hợp chất của biodiesel.

• Thích hợp trong việc kiểm soát và nghiên cứu chất

• Thích hợp trong việc kiểm tra tính ổn định của bio-

lượng sản phẩm

• Đáp ứng các tiêu chuẩn gồm AOCS Cd 12b-92
và ISO 6886

diesel do bị oxi hóa theo quy định và dùng trong
nghiên cứu.

• Vật liệu đặc biệt chống lại sự ăn mòn
• Đáp ứng các tiêu chuẩn như EN 14112, EN 15751 và
EN 16568
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Thiết bị tự động – Số lượng mẫu nhiều hơn, kết quả tốt hơn
Lợi ích của tự động hóa trong một phòng thí
nghiệm có nhiều mẫu là bằng chứng. Bạn tăng
lượng mẫu lên trong khi cẫn cải thiện độ lặp lại
và vì thế các kết quả của bạn có chất lượng. Tốn
ít thời gian hơn cho mỗi phân tích nghĩa là giảm
chi phí và do đó hoạt động của bạn mang lại lợi
nhuận cao hơn.

Bất kỳ số lượng mẫu là bao nhiêu và xử lý mẫu như
thế nào, Metrohm cung cấp một giải giải pháp tự
động để đáp ứng nhu cầu của bạn

Thiết bị OMNIS Robot
Robot lấy mẫu OMNIS L cung cấp không gian cho
7 khay với 112 mẫu thể tích 120ml, Hệ thống có thể
mở rộng tới 4 bơm nhu động và 3 bộ chuyển mẫu
(Pịc&Place), do đó cho phép tăng gấp bốn lần mà vẫn
đảm bảo hoạt động lâu dài và không bị gián đoạn.

Thiết bị phân tích mẫu rắn 815 Robotic Soliprep
Tiếc kiệm thời gian, cải thiện độ chính xác cho phép
chuẩn độ với giải pháp xử lý mẫu tự động. 815 Robotic
cho phép bạn tự động quá trình đồng nhất mẫu, làm
sạch, thêm dung môi hoặc dung dịch đệm và thực
hiện quá trình chuẩn độ.

Bơm hút dung môi
Hóa học phân tích là quá trình
xác định khối lượng đúng của
các chất.

Trong lĩnh vực hóa phân tích đòi hỏi định lượng
chính xác lượng mẫu. Việc bơm hút dung dịch chính
xác và lặp lại là yêu cầu cơ bản, được thực hiện hàng
ngày và tốn nhiều thời gian.

Tiêu chuẩn mới trong bơm hút chất lỏng
(LQH) và chuẩn độ thủ công: Eco Dosimat
Eco Dosimat
Chuẩn bị dung dịch chuẩn, bơm hút chính xác thể tích
của chất lỏng quá trình xử lý mẫu và chuẩn độ bằng
tay sẽ tốn thời gian và mắc lỗi nếu hoàn thành một
cách thủ công.
Eco Dosimat mới là chìa khóa để cho hiệu suất cao,
độ tin cậy tốt hơn cho phòng thí nghiệm của bạn.
Thiết bị bao gồm 1 buret kỹ thuật số, một máy khuấy
từ tích hợp và màn hình cảm ứng.

Phụ kiện và điện cực
Điện cực cho tất cả các ứng dụng
Metrohm là nhà sản xuất hàng đầu của nhiều loại
điện cực. Từ điện cực pH, điện cực chọn lọc ion, điện
Application
Universal
Water
Waste water
Soil samples
Agricultural, cultivation
of plants

Food,
stimulants

Pharma industry
Biology
Cosmetics
Detergents, surfactants
Leather, paper, textile
industry

Paints, lacquers, solvents

Electroplating, metal processing

Special applications

Beverages

Phụ kiện

Specifics

cực oxy hóa khử, điện cực quang, điện cực nhiệt và
điện cực đo độ dẫn.

Standard laboratory, various samples, pH 0…14, T = 0…100 °C
Demineralised, drinking and sea water, weakly buffered solutions
General
Sulphide-containing waste water
Surface measurement or aqueous suspensions
Culture media, small volume samples
Fertilisers
Liquid manure
Nutrient solutions
Protein-containing solutions
General
Protein-containing food, beer
Penetration measurement (dough, cheese, meat)
Drinking water
Juices, wine, spirits
Creams, liquid formulations, medicinal syrup, mouthwash, raw
materials
Dialysis solutions, urine
Gastric juice, serum, small volume samples
Infusion solutions
Protein-containing solutions
Shampoos, emulsions, shower gels, mouth rinse, perfumes
Make-up
Skin (surface measurement)
General
Samples with pH >10
Bleaching & dye baths
Dampening solutions (offset printing), glues
Leather, paper, textiles (surface measurement)
Washing liquors
Dye baths, ink, wood stain, lacquers
Dispersions, emulsions, resins, suspensions
Paint (surface)
Non-aqueous, polar solvents
General
Acidic electroplating baths
Cutting oil emulsions
Etching baths containing fluoride/hydrofluoric acid
Concentrated acids
Photographic baths
Emulsions, suspensions, dispersions
Samples at pH >12
Temperature 50…80 °C
Temperature 80…100 °C
Ion-deficient solutions, weakly buffered solutions
Non-aqueous, polar solvents
Penetration measurement
Protein-containing solutions
Small volume samples
Surface measurements
Wines, beers and soft drinks

Electrode

Unitrode

Aquatrode Plus
Unitrode
Profitrode
Flat Membrane
Biotrode
Unitrode
Profitrode
Viscotrode
Porotrode
Unitrode
Porotrode
Spearhead
Aquatrode Plus
Unitrode
Viscotrode
Unitrode
Biotrode
Aquatrode Plus
Porotrode
Viscotrode
Microelectrode
Flat Membrane
Viscotrode
Profitrode
Profitrode
Unitrode
Flat Membrane
Viscotrode
Profitrode
Unitrode
Flat Membrane
Solvotrode
Profitrode
Unitrode
Viscotrode
Sb Electrode
Profitrode
Profitrode
Unitrode
Unitrode
Unitrode
Unitrode
Unitrode (Idrolyte)
Solvotrode
Spearhead
Porotrode
Biotrode
Flat Membrane
Vinotrode

• Dosing Units, dây dẫn mẫu, phụ kiện thủy tinh,
becker và các phụ kiện khác

• Cột phân tích, cột bảo vệ cột bẫy ion cho phân
tích anion và cation

• Điện cực pH/độ dẫn dùng để đo trực tiếp hay
chuẩn độ, phân tích điện hóa, cực phổ/CVS

• Phầm mềm Metrohm cho chuẩn độ/IC, VA/
CVS, đo độ ổn định oxy hóa, điện hóa, quang
phổ và nhiều hơn nữa
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Metrohm Process Analytics với hơn 40
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích
online.

Sản phẩm rất đa dạng từ phân tích một chỉ tiêu cho
tới phân tích hầu hết các chỉ tiêu quan trọng. Thí dụ
phân tích các chỉ tiêu trong môi trường độc hại. Với
hệ thống NIRSystems Process Analyzers, Metrohm
Process Analytics đang thiết lập một tiêu chuẩn đáp
ứng quá trình phân tích lên tục theo thời gian không
có gì so sánh kịp về độ ổn định và hiệu suất. Thiết
bị phân tích Process Analyzers mang thiết bị trong
phòng thí nghiệm sang phân tích liên tục nhằm giám
sát và kiểm soát quá trình sản xuất.

ADI 204Y – Multifunctional Process Analyzers
Dòng 204Y bao gồm các kỹ thuật khác nhau: từ chuẩn
độ, đo ion, đo nhiệt lượng cho đến cực phổ để phân
tích hàm lượng vết kim loại và CVS đo phụ gia hữu cơ.
Ưu điểm của dòng máy này cung cấp độ linh hoạt tối
ưu và có thể kết nối tất cả những gì bạn muốn. Bạn
có thể vận hành các thiết bị này tại mọi vị trí– từ khu
vực nguy hiểm như ngoài khơi cho đến những nơi an
toàn như tại khu vực sản xuất nước uống.

• Số lượng mẫu lớn và độ linh hoạt cao do tích hợp
nhiều thông số và kỹ thuật phân tích

• Hoạt động liên tục với độ tin cậy cao cho các mẫu
cần giám sát 24/7

• Hệ thống lấy mẫu nhằm tối ưu hóa các thử thách
của mẫu thử và trong quy trình sản xuất

2035 Process Analyzers
Thiết bị 2035 Process Analyzer được thiết kế dựa trên
khả năng linh hoạt. Thiết bị bao gồm 3 cấu hình khác
nhau – chuẩn độ điện thế, chuẩn độ quang và chuẩn
độ nhiệt– Thiết vị còn có thể kết hợp với các kỹ thuật
đo trưc tiế như pH và độ dẫn điện. Bộ phận tiếp xúc
với hóa chất ( wet part ) được thiết kế dạng modular,
thiết bị 2035 Process Analyzer cho phép thay đổi cấu
hình tùy theo yêu cầu phân tích.

ADI 202X Series – single method Process Analyzers
Dòng 202X có thể áp dụng cho nhiều ngành công
nghiệp khác nhau để phân tích và giám sát quá trình
hóa học. Vận hành đơn giản và bộ phận tiếp xúc
hóa chất linh hoạt làm cho dòng 202X thích hợp với
nhiều ứng dụng khác nhau. Thích hợp cho các kỹ
thuật:chuẩn độ, nhiệt lượng và đo ion chọn lọc...

Thiết bị phân tích Online
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Hệ thống sắc ký ion online

Hệ thống sắc ký ion online từ Metrohm
Process Analytics không cần người vận
hành, cho kết quả với độ chính xác cao,ứng
dụng rộng rãi cho phân tích ion trong môi
trường nước.
Hệ thống Process IC thích hợp cho phân tích 01 kênh
hoặc 02 kênh, cùng với bộ phận chuẩn bị dung môi
(liquid handling modules) và nhiều lựa chọn cho kỹ

thuật xử lý mẫu tự. Hệ thống modular, kết hợp với kinh
nghiệm về sắc ký ion của Metrohm làm cho Process
IC có giá trị to lớn trong quá trình giám sát và tối ưu.

• Lĩnh vực ứng dụng: Từ môi trường độc hại như
bể mạ đến môi trường sạch như nước tinh khiết

• Hiệu chuẩn và đánh giá kết quả chỉ với một nút
nhấn

Plug and Analyze Series
Hệ thông phân tích ICON online với thông số đơn.
Hệ thống phân tích ICON online đem đến sự toàn diện, được cấu hình sẵn và
được lập trình cho những ứng dụng cụ thể của khách hàng. Chỉ cần cắm và
phân tích! Máy phân tích này có thể sử dụng để theo dõi một loạt các thành
phần trong nước như: silica, phosphate, ammoniac,kẽm, đồng, đó chỉ là một vài
cái tên.
Near-infrared Analyzers
NIRS XDS Process Analyzers
Dựa vào kỹ thuật NIR XDS, hệ thống NIRS XDS Process Analyzer là thế hệ mới
cho quá trình phân tích liên tục theo thời gian. Không làm thay đổi bản chất
mẫu,kết quả phân tích chính xác được thực hiện ở bất cứ nơi đâu: mẫu đang
chuyển động trên băng chuyền, trên đường vận chuyển…

• Không làm thay đổi bản chất mẫu bằng kỹ thuật NIR cho phân tích các sản
phẩm ở dạng lỏng hoặc rắn

• Không tiếp xúc trực tiếp với dây chuyền sản xuất
Giám sát không khí
MARGA: Theo dõi liên tục các aerosol và các khí trong không khí xung
quanh.
MARGA là một hệ thống lấy mẫu và đo lường hoàn toàn tự động, liên tục đo
các thành phần khí và sol khí có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng
không khí.

• Các khí đo được: HCl, HNO3, SO2, NH3
• Các ion sol khí đo được: Cl, NO3-, SO42-, NH4+, Ca2+, Mg2+

Thiết bị điện hóa
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Phân tích điện hóa là một lĩnh vực rộng
lớn – Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp
một loạt các giải pháp sẽ đáp ứng bất kỳ
yêu cầu nghiên cứu của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng thiết bị, phần
mềm điều khiển, phụ kiện và dẫn đầu trong các ứng
dụng nghiên cứu điện hóa.

Thiết bị Modul
Autolab Modular potentiostats galvanostats được thiết kế có hiệu suất tối đa và tính
linh hoạt cao. Bất kể ứng dụng nào, dòng thiết bị dạng Modul sẽ đáp ứng mọi nhu cầu
nghiên cứu điện hóa.

• Thiết bị điều khiển bởi phần mềm NOVA mạnh mẽ
• Dạng Modul có thể nâng cấp với nhiều tùy chọn và phụ kiện
• Giao diện chung với thiết bị bên ngoài cho phương pháp kết hợp
Thiết bị phân tích đa kênh
Thiết bị Autolab nhiều kênh cho phép bạn thực hiện một số phép đo cùng một lúc.
Các kênh của thiết bị có thể được điều khiển bởi tối đa ba máy tính. Nó thực hiện
các phép đo điện hóa đồng bộ lên tới 12 vị trí riêng lẻ.

Thiết bị Compact
Autolab Compact potentiostats / galvanostats kết hợp có thiết kế nhỏ gọn với tính
linh hoạt cao, nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng.

Thiết bị quang điện hóa
Thiết bị DropSens để kết hợp điện hóa và đo quang phổ (phân tích quang điện hóa)
trong các lĩnh vực đặc tính của vật liệu mới, chuyển đổi năng lượng quang hóa, và
nghiên cứu tế bào quang điện:

• Tích hợpbipotentiostat/galvanostat và spectrometer với nguồn sáng
• Tích hợp nhiều thang đo và và kỹ thuật khác nhau: UV-Vis, Vis-NIR và Raman
Điện cực màng rắn
Điện cực màng rắn và điện cực kỹ thuật số dùng trong nghiên cứu nhanh và dễ
dàng tại hiện trường. Chúng tôi cung cấp rất nhiều các loại điện cực khác nhau để
đáp ứng tất cả nhu cầu nghiên cứu trong lĩnh vực điện hóa. Phiên bản tùy chỉnh có
thể được sản xuất.

Dịch vụ & hỗ trợ
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Lắp đặt – hiệu chuẩn chính xác ngay từ đầu
Hồ sơ lắp đặt
Được đề xuất như một dịch vụ cơ bản trong mỗi quá
trình lắp đặt, quá trình lắp đặt được ghi lại và được
kiểm tra bằng danh sách kiểm tra định sẵn. Hơn nữa
hệ thống lắp đặt mới được đã được kiểm tra không
có lỗi về vận hành.
Chứng nhận lắp đặt
Lựa chọn lắp đặt này được hướng tới những khách
hàng làm việc trong một môi trường có quy định
nhưng lại không yêu cầu đáp ứng những quy định
nghiêm ngặt như trong công nghiệp thực phẩm hay
dược phẩm. Phương thức lắp đặt này toàn diện hơn
và tất cả các chi tiết đều phải được ghi lại.

Thẩm định thiết bị phân tích (AIQ)
Thẩm định thiết bị phân tích của Metrohm đáp ứng
tất cả các tiêu chuẩn( USP 1058, GAMP, 21 CFA part 11,
PIC/S) AIQ được biết đến như IQ/OQ
Quy định trong môi trường ngành công nghiệp dược
phẩm và thực phẩm, việc vận hành và sử dụng các
dụng cụ phân tích theo quy định áp dụng là bắt buộc.
Tuy nhiên, việc đáp ứng các yêu cầu có hệ thống có
thể là một thách thức.

Đào tạo – chúng tôi đưa bạn vào một cuộc hành
trình liên tục

Hỗ trợ ứng dụng – sử dụng các thế mạnh từ các
chuyên gia của chúng tôi

Khóa đào tạo thực nghiệm
Metrohm không những cung cấp các hệ thống phân
tích hiện đại bậc nhất mà còn cung cấp các khóa đào
tạo sử dụng thiết bị cho khách hàng – luôn đáp ứng
với nhu cầu của nhân viên của bạn.

Tìm kiếm ứng dụng
Hầu hết các ứng dụng được thực hiện với các hệ thống
phân tích của Metrohm đã được ghi lại trong nhiều ứng
dụng của Metrohm. Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền
truy cập không giới hạn vào bộ kiến thức phong phú
này, đã được thu thập qua nhiều thập kỷ.

Bảo trì bảo dưỡng
Ngăn ngừa sự cố trước khi chúng phát sinh
Dịch vụ bảo trì cơ bản
Các chuyên viên kỹ thuật đã được huấn luyện sẽ cung
cấp dịch vụ bảo trì nhanh, hiệu quả và đảm bảo cho
các thiết bị phân tích của bạn được bảo dưỡng. Giảm
thời gian chờ và kết quả tăng năng suất hoạt động
phòng thí nghiệm, tăng khối lượng công việc.
Dịch vụ bảo trì toàn diện
Ngoài bảo trì bảo dưỡng cơ bản dựa trên các tiêu
chuẩn đã được định trước, bạn có thể lựa chọn giữa
các hợp đồng chăm sóc khác nhau. Phạm vi của dịch
vụ được lựa chọn tùy theo nhu cầu cụ thể của bạn,
mang đến cho bạn lợi ích tối ưu dựa trên chi phí.

Phát triển phương pháp của khách hàng
Áp lực tăng hiệu quả dẫn đến phát triển phương pháp
trở thành một quá trình liên tục. Với Metrohm bạn
hoàn toàn tin tưởng vào sự hỗ trợ từ các chuyên gia
của chúng tôi.

Basics: What is volumetric Karl Fischer titration?
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Karl Fischer titration is a method for moisture determination that is specific to water.
As opposed to other methods, such as
drying ovens or infrared lamps, Karl Fischer
titrators determine the actual water content
in a sample, whereas other methods determine all volatile components that evaporate under the influence of heat.
One of the main benefits of Karl Fischer titration is that
the water content determination typically takes only a
few minutes, compared to up to several hours for
drying techniques. Karl Fischer titration is a well-established and widely applied analytical method. For
example, it is the reference method mentioned in
many national and international standards applied in
all industries.

Wastewater analysis in
treatment plants
Critical parameters and
how to measure them.

OMNIS allows you to reduce your workload and save
time by offering automated sample changing for up
to 175 samples.

Operators of wastewater treatment plants
depend on reliable methods to monitor
plant performance. Metrohm is pleased to
present a collection of standardized methods (ISO, DIN, EPA) for critical parameters
ranging from chemical oxygen demand
(COD), to alkalinity, oxyhalides, and heavy
metals.
The brochure is available free of charge and describes
methods such as
• DIN 38409-44 (Chemical oxygen demand)
• DIN 38406-3 (Total hardness, Ca2+, Mg2+)
• EPA 300.1, Part B (Oxyhalides)
• EPA 218.7 (Chromate)
• DIN 38406-16 (Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, Co)
• EPA 300.0 (anions, e.g., F- , Cl-, Br -, NO2-, NO3-, PO43-,
SO42-, etc.)
• ISO 14911:1998 (cations, e.g., Li+, Na+, K+; NH4+, Mg2+,
Ca2+, etc.)

Expert White Papers

Lean manufacturing of polyurethane, assisted by near-infrared (NIR) and Raman spectroscopy
Chemical manufacturing such as polyurethane production is characterized
by a cost intensive production process
combined with a negative ecological
impact. These adverse effects can be significantly improved by using vibrational
spectroscopy. This analytical technique
can assist the operator of the plant to
reduce costs and minimize the impact
on the environment as is demonstrated
in this new Metrohm white paper.
Download from www.metrohm.vn free of charge:
WP-036EN Lean manufacturing of polyurethane,
assisted by near-infrared (NIR) and Raman spectroscopy

Sản xuất tinh chế Polyurethane, được hỗ
trở bởi quang phổ cận hồng ngoại (NIR) và
quang phổ Raman
Quá trình sản xuất hóa chất như
Polyurethane đặc trưng là một quy trình
sản xuất tốn nhiều chi phí kết hợp với
một tác động sinh thái tiêu cực. Những
hiệu ứng phụ này được cải thiện rõ rệt
bằng cách sử dụng quang phổ rung
động. Công nghệ phân tích này có thể
hỗ trợ vận hành nhằm cắt giảm chi phí
và hạn chế tác động đến môi trường là
để chứng minh trong sách tạp chí White
Paper Metrohm.
Tải tài liệu này miễn phí từ website:
www.metrohm.vn
WP-036EN Lean manufacturing of polyurethane,
assisted by near infrared (NIR) and Raman spectroscopy

Application Notes and Bulletins for Professionals
Potentiometric titration of surfactants and Tổng quan chuẩn độ điện thế chất hoạt
pharmaceutical compounds – an overview động bề mặt và hỗn hợp dược phẩm
The Metrohm Application Bulletin 268/3e
provides an overview of the numerous surfactants and pharmaceutical
compounds that can be determined
by potentiometric titration. Includes 170
proven applications from the field of surfactant and pharmaceutical compound
analysis. At a glance you will discover
from the table which surfactant electrode and which titrant are suitable to
analyze your product.
Download the Application from www.metrohm.vn free
of charge: Application Bulletin 268/3 e.

Ứng dụng của Metrohm 268/3e cung
cấp tổng quan danh mục chất hoạt
động bề mặt và hỗn hợp dược phẩm có
thể được xác định bằng chuẩn độ điện
thế. Bao gồm 170 ứng dụng đã được
chứng minh từ lĩnh vực phân tích chất
hoạt động bề mặt và dược phẩm. Nhìn
tổng quan qua bạn sẽ thấy được điện
cực và chất chuẩn phù hợp để phân tích
cho sản phẩm của bạn.

Tải ứng dụng miễn phí từ website www.metrohm.vn:
Application Bulletin 268/3e.

Tìm ứng dụng bạn cần trên thư viện trực tuyến
chúng tôi tại: www.metrohm.vn.
Ứng dụng rút gọn Metrohm miễn phí và có sẵn
trên các tạp chí 24/7.
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Phương pháp chuẩn độ 5

Chuẩn độ Karl Fischer 6

Sắc ký ion 7

Đo pH, ion và độ dẫn điện 8

Với Metrohm, chúng tôi không chỉ

Từ hàm lượng vết đến hàm lượng cao,

Chúng tôi cung cấp máy sắc ký ion thế

Thiết bị của chúng tôi dùng để đo

cung cấp thiết bị chuẩn độ mà còn

từ quá trình xử lý mẫu đến quá trình tự

hệ mới với độ nhạy và độ bền cao, đáp

pH, độ dẫn và ion đáp ứng hầu hết

cung cấp cả những giải pháp chuẩn độ.

động. Hệ thống của chúng tôi sẽ cung

ứng cho phương pháp hiện tại dùng

các yêu cầu.

cấp những giải pháp phù hợp.

cho phân tích và nghiên cứu.

Thiết bị quang phổ 9

Phương pháp điện hóa 10

Kỹ thuật CVS 10

Đo độ ổn định 11

Nhanh chóng, linh hoạt, tập trung vào

Đặc trưng của phương pháp điện hóa

Hệ thống CVS cho phân tích phụ gia

Thật khó có thể quan sát quá trình

ứng dụng, đáp ứng tiêu chuẩn – Là

là cho độ nhạy cao, chi phí đầu tư và

hữu cơ đã trở thành sản phẩm chính

lão hóa/oxy hóa của mẫu bằng mắt

những đặc trưng cơ bản của cho giải

vận hành thấp.

của Metrohm hơn 10 năm qua.

thường tại một thời điểm nhất định.

Bơm hút dung môi 12

Phụ kiện 13

Thiết bị phân tích online 15

Thiết bị điện hóa 16

Trong lĩnh vực hóa phân tích đòi hỏi

Phụ kiện, đầu dò và điện cực, phụ tùng

Thiết bị phân tích Process Analyzers

Chúng tôi chung cấp một loạt các

định lượng chính xác lượng mẫu.

và phần mềm.

mang thiết bị trong phòng thí nghiệm

giải pháp sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu

sang phân tích liên tục nhằm giám sát

nghiên cứu của bạn.

pháp quang phổ của Metrohm.
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và kiểm soát quá trình sản xuất.
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