
ไม่ว่าคุณจะทำางานในด้านวิจัยและพัฒนาหรือการควบคุมคุณภาพที่มองหาการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงสุด BUCHI นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำาหลากหลายและได้รับ
การพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับก�รระเหยส�รหล�ยตัวอย่�งพร้อมกัน
ประสิทธิภาพสูงสุดสำาหรับการทดสอบแบบหลายตัวอย่าง
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“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการทำางานของบริษัทฯ เรายินดีที่จะมอบบริการ
ที่ดีีให้กับลูกค้าโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด 
มีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและใส่ใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนา
ธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณโดยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การ-
ประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของคุณ ทำาให้คุณสามารถให้ความ
สนใจกับกิจกรรมและงานของคุณได้อย่างเต็มที่

ข่�วประช�สัมพันธ์ถึงลูกค้�ของเร�
«BUCHI» สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย “Quality in your hands”

ง่าย
ช่วยให้คุณรับมือกับขั้นตอนของงานที่ซับซ้อนท้าทาย และมีเวลาให้
ความสนใจกับสิ่งที่สำาคัญ เราจะช่วยสนับสนุนคุณโดยการนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี รวมถึงเครื่องมือและระบบ
ต่างๆ ที่ใช้งานง่าย

ความเชี่ยวชาญ
คุณต้องการผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
และบริการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของคุณได้
อย่างลงตัว เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีประสบการณ์อย่าง
ยาวนานในการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ทำางานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาบริการสำาหรับลูกค้าของเราอย่างต่อ
เนื่อง

น่าเชื่อถือ
คุณต้องการหุ้นส่วนที่สามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการ
ต่างๆ เรารับประกันในเรื่องคุณภาพและการใช้งานอุปกรณ์ของเรา
และจะคอยช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพเมื่อคุณ
ต้องการการบริการ
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ทั่วโลก
คุณจะได้ประโยชน์จากการบริการเฉพาะบุคคลและมีช่องทางการ
สื่อสารที่รวดเร็ว ในฐานะที่เราดำาเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยมี
บริษัทสาขาและผู้จัดจำาหน่ายที่มีคุณภาพ เรามีตัวแทนอยู่ทุกที่ที่บริษัท
ของลูกค้าตั้งอยู่ พนักงานในที่ต่างๆ ของเราและลูกค้าที่รู้สึกพึงพอใจ
จำานวนมากทั่วโลกทำาให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกบริษัทคู่ค้าที่เหมาะ
สม

ประหยัดต้นทุน
คุณต้องการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เรา
ช่วยให้คุณรับมือกับงานและกระบวนการต่างๆ ของคุณโดยคำานึงถึง
ความประหยัด เราพยายามที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดเพื่อคุณ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณให้ความสำาคัญกับบริษัทคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อ
มในปัจจุบัน เราสนับสนุนการดำาเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เราใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อ
ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำา รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

ปลอดภัย
การทำางานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก การ-
ทำางานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำาให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ 
ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่
ปลอดภัยที่สุดสำาหรับทุกคนและสิ่งแวดล้อม
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คุณกำาลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและวิธีที่สามารถรองรับการทดสอบการระเหยสารแบบหลาย
ตัวอย่างพร้อมกันใช่หรือไม่ เป็นเวลากว่า 50 ปีที่ BUCHI ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ชั้นนำาในตลาดสำาหรับการ
ระเหย เรามีผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้งาน และการสนับสนุนการใช้งานแบบส่วนบุคคลที่เป็นนวัตกรรม
ใหม่และเชื่อถือได้

ผลิตภัณฑ์ก�รระเหยสำ�หรับก�รทดสอบแบบหล�ยตัวอย่�ง
ปรับปรุงผลลัพธ์ด้านปริมาณและประสิทธิภาพการทดสอบตัวอย่างของคุณ

อาหาร/เครื่องดื่ม อาหารสัตว์
การวิเคราะห์ด้านสิ่ง
แวดล้อม

การระเหยสารในงานการ
ควบคุมคุณภาพและการพัฒนา
ของส่วนผสม
 ∙ การทำาให้สารละลายเข้มข้น
 ∙ การสกัดด้วยตัวดูดซับ
ของแข็ง (SPE)

การเตรียมความเข้มข้นของ
สารตัวอย่างที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพื่องานวิเคราะห์
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 ∙ การทำาให้สารละลายเข้มข้น
 ∙ การสกัดด้วยตัวดูดซับ
ของแข็ง (SPE)

การระเหยสารในงานการ
ควบคุมคุณภาพและการพัฒนา
ของส่วนผสม
 ∙ การทำาให้สารละลายเข้มข้น

เภสัชกรรม ด้านวิชาการ/การศึกษาเคมีภัณฑ์

การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และใน
การพัฒนาของส่วนผสมใหม่ๆ
 ∙ การทำาแห้ง
 ∙ การทำาให้สารละลายเข้มข้น
 ∙ การสกัดด้วยตัวดูดซับ
ของแข็ง (SPE)

งานด้านการควบคุมคุณภาพ
ประจำาวัน รวมทั้งงานด้านการ
วิจัยและพัฒนาที่ต้องมีการ 
เตรียมสารตัวอย่างทดสอบ
จำานวนมากในเวลาเดียวกัน
 ∙ การทำาแห้ง
 ∙ การทำาให้สารละลายเข้มข้น

ด้านวิชาการ/การศึกษา
สำาหรับการใช้งานที่แตกต่าง
กันในด้านการวิจัยและงาน
ด้านการศึกษาทางวิชาการ
 ∙ การทำาแห้ง
 ∙ การทำาให้สารละลายเข้มข้น
 ∙ การสกัดด้วยตัวดูดซับ
ของแข็ง (SPE)
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ในการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านปริมาณตัวอย่างทดสอบที่ได้ เราพร้อมนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของคุณได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่ปริมาณตัวอย่างขนาดเล็กหรือขนาดกลางแบบหลาย
ตัวอย่าง หรือต้องการทำาให้สารละลายเข้มข้น หรือทำาการระเหยเพื่อทำาให้แห้ง BUCHI มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
www.buchi.com/parallel-evaporation/solutions 

กระบวนการเตรียมตัวอย่างทดสอบแบบหลายตัวอย่าง

ขั้นตอนก่อนทำาการ
ระเหย

การสุ่มตัวอย่าง การสังเคราะห์ การสกัด  
การทำาให้บริสุทธิ์ และการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง

ขั้นตอนการระเหย
แบบหลายตัวอย่าง
พร้อมกัน

การระเหยแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน

การประยุกต์ใช้งาน

การระเหยสารเพื่อทำาให้
ตัวอย่างเข้มข้นขึ้น ทำาให้
ได้ปริมาตรสุดท้าย 0.3, 

1 หรือ 3 มิลลิลิตร

การทำาให้แห้งหรือการ
ระเหย

การทำาให้แห้งหรือการ
ระเหย

จำานวนตัวอย่าง 4, 6 หรือ 12 ตัวอย่าง 4 ถึง 96 ตัวอย่าง 6 ถึง 12 ตัวอย่าง

ปริมาตรตัวอย่าง
น้อยที่สุด
มากที่สุด

5 มิลลิลิตร
500 มิลลิลิตร

0.5 มิลลิลิตร
500 มิลลิลิตร

0.5 มิลลิลิตร
240 มิลลิลิตร

ระดับของการทำางาน
อัตโนมัติ •• •• •

ประสิทธิภาพของการ
ระเหย ••• ••• ••

ผลิตภัณฑ์จาก BUCHI

«การระเหยสารแบบ
หลายตัวอย่างพร้อมกัน
สำาหรับงานวิเคราะห์ใน
ขั้นต่อไป»          หน้า 6

«การระเหยสารแบบ
หลายตัวอย่างพร้อม
กันสำาหรับงานจำานวน
มาก»              หน้า 8

«การระเหยสารแบบ
หลายตัวอย่างพร้อม
กัน»                หน้า 10

ขั้นตอนหลังจากการ
ระเหย

การวิเคราะห์ 
ความบริสุทธิ์
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คุณตั้งใจที่จะเตรียมให้ได้ความเข้มข้นถึง 12 ตัวอย่างในครั้งเดียวและให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการ 
«การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำาหรับงานที่ต้องนำาสารเข้มข้นไปวิเคราะห์ในการทดสอบ
ขั้นต่อไป» ช่วยทำาให้ประหยัดเวลา ได้ผลการทดสอบที่รับรองได้ รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการรับ
ประกันความสามารถในการทำาซ้ำาและมีอัตราการได้สารละลายกลับคืนมาสูง

ผลิตภัณฑ์ « ก�รระเหยส�รแบบหล�ยตัวอย่�งพร้อมกันสำ�หรับง�นวิเคร�ะห์ในขั้นต่อไป»
ทดสอบตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อให้ได้ตัวอย่างสารเข้มข้นตามปริมาตรที่ต้องการ

Vacuum Pump 
V-300 
(ปั๊มสุญญากาศ)

Flushback Module 
ส่วนประกอบที่ช่วย
ให้มีอัตราการได้สาร
ระเหยกลับคืนสูง 
12 ตัวอย่าง

เครื่อง Syncore® Analyst 
พร้อมคอนเดนเซอร์

อินเทอร์เฟซ I-300 Pro

Recirculating Chiller F-314 
(เครื่องทำาความเย็นแบบหมุนเวียน)

หลอดทดสอบสำาหรับการวิเคราะห์ 
และส่วนต่อขยาย

การสกัดด้วยตัวดูดซับ 
ของแข็ง (SPE)
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น่าเชื่อถือ

 ∙ Flushback Module ส่วนประกอบที่ช่วยให้มีอัตราการได้สารระเหยกลับคืนสูง
 ∙ ไม่มีการสูญเสียของสารประกอบที่ระเหยได้เนื่องจากการใช้ระบบหล่อเย็น ทำาให้สารตัวอย่างมีความเข้มข้นตาม
ที่กำาหนดไว้

 ∙ ไม่มีการปนเปื้อนเนื่องจากมีการปิดผนึกตัวอย่างในการทดสอบแยกแต่ละรายการ
 ∙ ไม่มีการปนเปื้อนจากวัสดุ

ความคุ้มค่า

 ∙ เพิ่มประสิทธิผลการผลิตโดยการเตรียมความเข้มข้นได้มากถึง 12 ตัวอย่างตามปริมาตรที่กำาหนดไว้
 ∙ ต้นทุนการดำาเนินงานต่ำาเนื่องจากไม่ต้องใช้ก๊าซไนโตรเจน
 ∙ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ร่วมกับ SPE (การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง) และความสามารถในการเตรียมสาร
เข้มข้น

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ∙ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีอัตราการนำาตัวทำาละลายกลับมาใช้ได้ใหม่สูง
 ∙ ไม่มีการแพร่กระจายตัวของตัวทำาละลาย
 ∙ ไม่มีการใช้น้ำาและการบำาบัดน้ำาผสมกับเครื่องทำาความเย็น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำาหรับงานวิเคราะห์ในขั้นต่อไป»

 ∙ เครื่อง Syncore® Analyst พร้อมคอนเดนเซอร์
 ∙ Recirculating Chiller F-314 
 ∙ Vacuum Pump V-300 
 ∙ Interface I-300 Pro
 ∙ Flushback Module อุปกรณ์ที่ช่วยให้มีอัตราของ
สารระเหยกลับคืนเพิ่มขึ้น

 ∙ การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (SPE)
 ∙ อุปกรณ์เสริม: ขนาดของชั้นวางตัวอย่างทดสอบ 
(Rack) (4, 6, 12 ตัวอย่าง)

 ∙ บริการช่วยเหลือสำาหรับการทำางานเฉพาะทาง
 ∙ คู่มือการใช้งาน
 ∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ∙ บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้อง
หยุดทำางาน

 ∙ บริการซ่อมบำารุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 ∙ การบริการและระบบเอกสาร (IQ/OQ)

“เครื่องระเหยสารทั้ง 3 แบบ ของเราสามารถนำาไปใช้ได้ในห้องปฏิบัติการและทำาให้การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
ทำาได้ง่ายขึ้น”
โวล์ฟกัง เกอวินสกี้ หน่วยงานด้านสมุทรศาสตร์และและอุทกศาสตร์ ประเทศเยอรมนี

ผลิตภัณฑ์ « ก�รระเหยส�รแบบหล�ยตัวอย่�งพร้อมกันสำ�หรับง�นวิเคร�ะห์ในขั้นต่อไป»
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หากคุณกำาลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน «การ
ระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำาหรับงานจำานวนมาก» เป็นเทคโนโลยีที่ทำาการหมุนแบบ
แนวราบและมีความยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบตัวอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย

ผลิตภัณฑ์ «ก�รระเหยส�รแบบหล�ยตัวอย่�งพร้อมกันสำ�หรับง�นจำ�นวนม�ก»
การระเหยของตัวอย่างทดสอบจำานวนมากที่ระเหยได้ในเวลาเดียวกัน

Recirculating Chiller F-308 
(เครื่องทำาความเย็นแบบหมุนเวียน)

ชุดของชั้น
วางตัวอย่างแบบ 
Polyvap ขนาด 48 
ตัวอย่าง

Syncore® Polyvap 
(เครื่องระเหยสาร
แบบหลายตัวอย่าง
พร้อมกัน)

Vacuum Pump V-300 
(ปั๊มสุญญากาศ)

อินเทอร์เฟซ I-300

ตัวครอบแบบสุญญากาศ
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ประสิทธิภาพสูงสุด

 ∙ เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเตรียมความเข้มข้นของตัวอย่างได้มากถึง 96 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน
 ∙ การระเหยอย่างรวดเร็วของตัวทำาละลายที่มีจุดเดือดสูง (เช่น  H2O/DMF/DMSO) เนื่องจากการถ่ายเทความร้อน
ที่มีประสิทธิภาพ

 ∙ ไม่มีการปนเปื้อนเนื่องจากมีการปิดผนึกตัวอย่างในการทดสอบแยกแต่ละรายการ

เหมาะกับงานหลากหลาย

 ∙ เหมาะกับงานหลากหลายสูงสุดในการทำางานกับปริมาตรตัวอย่างที่แตกต่างกัน (0.5 – 500 มิลลิลิตร)
 ∙ เพิ่มความยืดหยุ่นด้วยชั้นวางตัวอย่างที่สามารถเปลี่ยนที่วางตัวอย่างให้เหมาะสมกับหลอดตัวอย่างขนาดต่างกัน
โดยใช้ร่วมกับฐานเครื่องเดียวกันได้

 ∙ สามารถใช้ร่วมกันระหว่างชั้นวางตัวอย่างของ Syncore® และ Sepacore®

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ∙ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีอัตราการนำาตัวทำาละลายกลับมาใช้ได้ใหม่สูง
 ∙ ไม่มีการแพร่กระจายตัวของตัวทำาละลาย
 ∙ การประหยัดพลังงานเนื่องจากมีการระเหยในเวลาเดียวกันของตัวอย่างจำานวนมาก
 ∙ ไม่มีการใช้น้ำาและการบำาบัดน้ำาผสมกับเครื่องทำาความเย็น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำาหรับงานจำานวนมาก»

 ∙ Syncore® Polyvap 
 ∙ Recirculating Chiller F-308 
 ∙ Vacuum Pump V-300 
 ∙ Interface I-300 
 ∙ ชั้นวางตัวอย่างทดสอบ (Rack) สำาหรับ 96 
ตัวอย่าง

 ∙ ตัวครอบแบบสุญญากาศ
 ∙ อุปกรณ์เสริม: ขนาดของชั้นวางตัวอย่างทดสอบ 
(Rack) ที่ต่างกัน (4, 6, 12, 24, 48, 96 ตัวอย่าง)

 ∙ บริการช่วยเหลือสำาหรับการทำางานเฉพาะทาง
 ∙ คู่มือการใช้งาน
 ∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ∙ บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้อง
หยุดทำางาน

 ∙ บริการซ่อมบำารุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 ∙ การบริการและระบบเอกสาร (IQ/OQ)

“การผสมผสานของ Sepacore® และ Syncore® Polyvap ช่วยให้สามารถทำางานได้อย่างรวดเร็วขึ้น สารที่ทำาการ
ทดสอบที่ผลิตได้จะมีความบริสุทธิ์มากขึ้น นี่คือกุญแจสำาคัญสำาหรับการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง”
มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย
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คุณกำาลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันใน
เวลาเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ «การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน» ด้วยจำานวนตัวอย่างทดสอบ 
12 ตัวอย่างโดยการระเหยแบบแนวระนาบที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มผลลัพธ์
ปริมาณการเตรียมตัวอย่างของคุณ

ผลิตภัณฑ์ «ก�รระเหยส�รแบบหล�ยตัวอย่�งพร้อมกัน»
การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำาหรับความต้องการขั้นพื้นฐาน

Recirculating Chiller F-308 
(เครื่องทำาความเย็นแบบหมุนเวียน)

เครื่อง Multivapor™ P-12 
พร้อมคอนเดนเซอร์

Vacuum Pump V-300 
(ปั๊มสุญญากาศ)

อินเทอร์เฟซ I-300

ชั้นวางตัวอย่างทดสอบเพื่อ
การเคลื่อนย้าย
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เหมาะกับงานหลากหลาย

 ∙ สามารถใช้ได้กับหลอดใส่ตัวอย่างที่หลากหลาย (เช่น ขวดแก้วในห้องทดลอง ขวดแบบราบและกลม และหลอด
ฟอลคอน)

 ∙ ชั้นวางแบบ 6 หรือ 12 ตัวอย่างที่สามารถเลือกใช้งานสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความต้องการ

มีประสิทธิภาพ

 ∙ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการระเหยตัวอย่างหลายตัวอย่างพร้อมกัน
 ∙ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานที่ต่ำาเนื่องจากไม่ต้องการใช้ก๊าซไนโตรเจน
 ∙ สามารถทำางานร่วมกับ Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้งานง่าย

 ∙ การฝึกอบรมน้อยเนื่องจากการทำางานที่ง่าย
 ∙ การควบคุมกระบวนการทำางานที่ง่ายดายด้วยชุดควบคุมสุญญากาศและฐานข้อมูลตัวทำาละลาย
 ∙ สามารถมองเห็นการทำางานได้ทุกขั้นตอนเนื่องจากภาชนะใส่ตัวอย่างสามารถมองเห็นการทำางานได้อย่าง
ชัดเจน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน»

 ∙ เครื่อง Multivapor™ P-12 พร้อมคอนเดนเซอร์
 ∙ Recirculating Chiller F-308 
 ∙ Vacuum Pump V-300 
 ∙ Interface I-300
 ∙ ชั้นวางตัวอย่างทดสอบเพื่อการเคลื่อนย้าย
 ∙ อุปกรณ์เสริม: สามารถเลือกชั้นวางตัวอย่างได้ถึง 
6 แบบ

 ∙ บริการช่วยเหลือสำาหรับการทำางานเฉพาะทาง
 ∙ คู่มือการใช้งาน
 ∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ∙ บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้อง
หยุดทำางาน

 ∙ บริการซ่อมบำารุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 ∙ การบริการและระบบเอกสาร (IQ/OQ)

“ผมขอแนะนำาให้นักวิจัยทั่วโลกติดตั้ง MultivaporTM ไว้ใช้งาน เนื่องจากเครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างเครื่อง
นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานวิจัยได้อย่างมาก”
ดร.คาซูฮิโร ทากาจิ สถาบันการเกษตรและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น
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Multivapor™ Syncore® Vacuum Pump Interface Recirculating Chiller

P-12 Polyvap Analyst V-300 V-600 I-300 I-300 Pro F-308 F-314

ความต้องการ/ผลิตภัณฑ์ หน้า
กระบวนเตรียมตัวอย่าง 
แบบหลายตัวอย่าง

«การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อม
กันสำาหรับงานที่ต้องนำาสารเข้มข้นไป
วิเคราะห์ในการทดสอบขั้นต่อไป»

6 • • • • • 4/6/12

«การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อม
กันสำาหรับงานจำานวนมาก»

8 • • • • • (4-96)

«การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อม
กัน»

10 • • • • • (6-12)

การประยุกต์ใช้งาน

การระเหยสาร • • •
การทำาแห้ง • • •
การทำาให้สารละลายเข้มข้น •
การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (SPE) •

คุณสมบัติ รายละเอียดของเครื่อง

ประเภทของภาชนะบรรจุ สามารถเปลี่ยน
ภาชนะได้

ไม่สามารถ
เปลี่ยนภาชนะ

ได้

ไม่สามารถ
เปลี่ยนภาชนะได้ –10 °C – +25 °C

ช่วงอุณหภูมิ

จุดเดือดของตัวทำาละลาย < 100 °C < 200 °C < 200 °C 900 W 1400 W ความสามารถในการทำาความ
เย็น

ปริมาตรในการทำางาน 0.5 –  
240 มิลลิลิตร

0.5 –  
500 มิลลิลิตร

5 –  
500 มิลลิลิตร

1.8 ลบ.ม./
ชั่วโมง

3.1 ลบ.ม./
ชั่วโมง

ประสิทธิภาพ

Flushback Module • • < 5 มิลลิบาร์ 1.5 มิลลิบาร ความดันต่ำาสุดที่สามารถทำาได้

ฟังก์ชั่นตั้งเวลา • • • • ฐานข้อมูลตัวทำาละลาย

สภาวะเฉื่อย • • • Gradient

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำ�หรับคว�มต้องก�รของคุณ
การเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้า การประยุกต์ใช้ และคุณสมบัติ
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Multivapor™ Syncore® Vacuum Pump Interface Recirculating Chiller

P-12 Polyvap Analyst V-300 V-600 I-300 I-300 Pro F-308 F-314

ความต้องการ/ผลิตภัณฑ์ หน้า
กระบวนเตรียมตัวอย่าง 
แบบหลายตัวอย่าง

«การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อม
กันสำาหรับงานที่ต้องนำาสารเข้มข้นไป
วิเคราะห์ในการทดสอบขั้นต่อไป»

6 • • • • • 4/6/12

«การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อม
กันสำาหรับงานจำานวนมาก»

8 • • • • • (4-96)

«การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อม
กัน»

10 • • • • • (6-12)

การประยุกต์ใช้งาน

การระเหยสาร • • •
การทำาแห้ง • • •
การทำาให้สารละลายเข้มข้น •
การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (SPE) •

คุณสมบัติ รายละเอียดของเครื่อง

ประเภทของภาชนะบรรจุ สามารถเปลี่ยน
ภาชนะได้

ไม่สามารถ
เปลี่ยนภาชนะ

ได้

ไม่สามารถ
เปลี่ยนภาชนะได้ –10 °C – +25 °C

ช่วงอุณหภูมิ

จุดเดือดของตัวทำาละลาย < 100 °C < 200 °C < 200 °C 900 W 1400 W ความสามารถในการทำาความ
เย็น

ปริมาตรในการทำางาน 0.5 –  
240 มิลลิลิตร

0.5 –  
500 มิลลิลิตร

5 –  
500 มิลลิลิตร

1.8 ลบ.ม./
ชั่วโมง

3.1 ลบ.ม./
ชั่วโมง

ประสิทธิภาพ

Flushback Module • • < 5 มิลลิบาร์ 1.5 มิลลิบาร ความดันต่ำาสุดที่สามารถทำาได้

ฟังก์ชั่นตั้งเวลา • • • • ฐานข้อมูลตัวทำาละลาย

สภาวะเฉื่อย • • • Gradient
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ประโยชน์จ�กคว�มรู้ของผู้นำ�ตล�ด
คำาถามที่พบเป็นประจำา

ในการเตรียมตัวอย่างสามารถเตรียมตัวอย่างจำานวนมากและเตรียมตามความเข้มข้น
ตามปริมาตรที่กำาหนดไว้ได้หรือไม่

สามารถทำาการเตรียมตัวอย่างทดสอบให้ได้
ปริมาตรตามที่กำาหนดไว้ได้

เครื่อง Syncore® เป็นเครื่องระเหยสาร
สำาหรับหลายตัวอย่างพร้อมกันโดย
ทำางานร่วมกับที่วางตัวอย่างได้ทั้งหมด 
3 แบบ ทำาการระเหยสารให้เข้มข้นขึ้น
สูงสุด 12 ตัวอย่างพร้อมกัน โดยสามารถ
ให้ปริมาตรของสารเข้มข้นเหลืออยู่ 0.3, 
1.0 และ 3 มิลลิลิตรต่อตัวอย่าง ปริมาตร
ของสารเข้มข้นที่เหลืออยู่ถูกเก็บในส่วน
ที่เย็นด้านล่างของภาชนะรองรับ การ
ออกแบบนี้เป็นประโยชน์อย่างมากกับ
สารบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากความร้อน

ชิ้นส่วนทั้งหมดของ Syncore® Analyst 
สามารถทนต่อสารเคมีและปราศจากสาร
ปนเปื้อน

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำาให้ได้อัตราการฟื้นฟูระดับสูง

สามารถทำาการระเหยสารเพื่อให้ได้อัตรา
การได้สารละลายกลับคืนมาสูง สำาหรับ
การประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ส่วนใหญ ่
ต้องการขั้นตอนการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ

Flushback Module ส่วนประกอบที่ช่วยให้ได้
อัตราการได้สารระเหยกลับคืนสูงสำาหรับชั้น
วางตัวอย่างทดสอบ R-6 และ R-12 ยังช่วย
ป้องกันตัวอย่างทดสอบที่มีค่าที่ยึดแน่นกับ
ผนังของแก้วในระหว่างกระบวนการระเหย

นอกจากนี้ กระบวนการระเหยสารสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกขั้นตอนด้วยชั้น
วางตัวอย่างที่ทำาจากแก้ว

ไม่มี Flushback Module มี Flushback Module

a

b

c

d

e

f

a สารวิเคราะห์ติดอยู่ที่ผนังแก้ว
b การทำาความเย็น
c สารวิเคราะห์เข้มข้น

d การระเหยสาร
e ผลลัพธ์ที่เกิดจาก  

Flushback Module
f การทำาความเย็น
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สามารถทำาการระเหยตัวทำาละลายที่มีจุดเดือดสูงอย่าง DMF และ DMSO กับเครื่อง Syncore®  
ได้หรือไม่

ได้ ด้วยการตั้งค่าสุญญากาศที่เหมาะสม ชุดฉนวนกันความร้อนสำาหรับชั้นวางตัวอย่างทดสอบแบบ Syncore® ที่มี 
24 และ 96 ตำาแหน่งสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด เราขอแนะนำาให้ใช้ชุดฉนวนกันความ
ร้อนและ Vacuum Pump V-300 (ปั๊มสุญญากาศ) ร่วมกับ อินเทอร์เฟซ I-300 Pro.

สามารถใช้สารเคมีใดกับเครื่อง Syncore® ได้บ้าง

ชิ้นส่วนทั้งหมดของ Syncore® ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง เช่น แก้วโบโรซิลิเกต, PTFE หรือ EPDM ซึ่งไม่
ทำาปฏิกิริยาทางเคมีและทนต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงทุกประเภท โดยสามารถใช้ตัวทำาละลายอินทรีย์ ปิโตรเคมี 
น้ำามัน และกรดส่วนใหญ่ เช่น กรดไตรฟลูออโรอะซิติก (TFA) หรือกรดไฮโดรคลอริกได้อย่างไม่มีข้อจำากัด

ประโยชน์จากการสกัดแบบ SPE

การใช้ชุด SPE ร่วมกับการระเหยสารจะช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการเตรียมตัวอย่างในการ
ทดสอบ

การทดสอบ SPE (solid phase extraction) เป็นขั้น
ตอนที่สำาคัญในกระบวนการวิเคราะห์สาร ซึ่งเป็น
ขั้นตอนหนึ่งของการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ใน
การทดสอบได้ประยุกต์ใช้เครื่องระเหยสารหลาย
ตัวอย่างพร้อมกันหรือเครื่อง Syncore® Analyst 
สำาหรับขั้นตอนการระเหยสารที่ผ่านจากขั้นตอน 
SPE โดยไม่ต้องทำาการถ่ายโอนสาร

คุณลักษณะที่สำาคัญคือเส้นทางสามทางซึ่งช่วย
ให้การแยกของเหลวผ่านตลับ SPE สามารถผ่าน
ไปยังที่เก็บของเสีย (สารที่ไม่ต้องการ) หรือไปยัง
ภาชนะรองรับได้

สารที่เก็บได้ในภาชนะรองรับจะถูกระเหยจนแห้ง
หรือได้เป็นปริมาตรของสารที่เข้มข้นขึ้นในปริมาตร
ที่กำาหนดไว้ โดยการทำางานจะไม่มีการถ่ายโอน
ตัวอย่างระหว่างขั้นตอน SPE และขั้นตอนการ
ระเหยสาร

bตลบั SPE

ผ า่นไปยงัท ี ่
เกบ็ของเส ยี 
(สารท ี ไ่ม ่
ต ้ องการ)

ภาชนะรองรบั

ปร
มิา

ตร
สา

รท
ี่

เห
ล

อือ
ย

ู่

ผ า่นไปยงัภาชนะรองรบัร
้อ

น

เยน็
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ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสำ�หรับก�รระเหยส�รหล�ยตัวอย่�งพร้อมกัน
ผลิตภัณฑ์เสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Vacuum Pump 
(ปั๊มสุญญากาศ)

Vacuum Controller 
(เครื่องควบคุม
สุญญากาศ)

Recirculation Chiller 
(เครื่องทำาความเย็นแบบ
หมุนเวียน)

Industrial Rotavapor® 
(เครื่องระเหยสารแบบ
หมุนระดับอุตสาหกรรม)

Melting Point 
(เครื่องวิเคราะห์จุดเดือด
จุดหลอมเหลว)

Chromatography system 
(ระบบโครมาโตกราฟี)

ปั๊มสุญญากาศแบบไดอะแฟ
รม V-300 ทำางานอย่าง
สมบูรณ์แบบร่วมกับการ
ระเหยสารที่หลากหลาย 
ระบบการทำางานที่ไม่เป็น
มลภาวะทางเสียงและโหมด
ประหยัดพลังงาน

ชุดควบคุมการทำางานจาก
ส่วนกลาง I-300 และ I-300 
Pro ที่ช่วยการทำางานแบบ 
SOPs หรือการระเหยสาร
แบบอัตโนมัติ

ระบบทำาความเย็นที่
สอดคล้องกับระบบนิเวศ
และประหยัดพลังงาน ด้วย
เครื่องทำาความเย็นระบบ
หมุนเวียน F-308 และ F-314

ใช้ BUCHI Rotavapor® 
ระดับอุตสาหกรรม 
R-220 SE สำาหรับการ
รีไซเคิลตัวทำาละลายอย่าง
ต่อเนื่อง

ตรวจสอบความบริสุทธิ์
ของสารประกอบโดยใช้
ผลิตภัณฑ์ Melting Point 
M-560 หรือ M-565 เพื่อหา
จุดหลอมเหลวหรือจุดเดือด
ของสาร

ระบบ Sepacore® เป็นระบบ
ที่มีความยืดหยุ่น สามารถ
ใช้กับการทำาให้สารบริสุทธิ ์
(flash purification) หรือ
การทำาโครมาโตกราฟี
แบบอัตโนมัติ (automated 
chromatography)

Glass assemblies 
(ชุดเครื่องแก้ว)

Plastic coated Glass 
(เครื่องแก้วเคลือบ
พลาสติก)

Laboratory Rotavapor® 
(เครื่องระเหยสารแบบหมุน
สำาหรับห้องปฏิบัติการ)

Encapsulator 
(เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง)

SpeedExtractor  
(เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิ
และความดันสูง) NIRFlex

ครอบคลุมชุดแก้วที่หลาก
หลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้การระเหย
ของคุณ

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 
BUCHI ได้ดำาเนินการเคลือบ
พลาสติกที่มีคุณภาพสูงกับ
เครื่องแก้วส่วนใหญ่เพื่อ
ป้องกันการการแตกร้าวของ
แก้ว

เครื่องระเหยสาร R-300 
ทางเลือกสำาหรับการระเหย
สาร ด้วยโหมดการทำางานที่
ชาญฉลาด และทำางานอย่าง
ปลอดภัย พร้อมด้วยขวด
ระเหยสารขนาด 5 ลิตร

บรรจุส่วนผสมออกฤทธิ์
ในแคปซูลเพื่อป้องกันหรือ
ควบคุมไม่ให้เกิดการปลด
ปล่อยสารออกมาด้วยเครื่อง 
Encapsulator B-390 หรือ 
B-395 Pro

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้
กับขั้นตอนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดที่ใช้อุณหภูมิและ
ความดันสูง SpeedExtractor 
E-914 หรือ E-916

Near Infrared Spectroscopy 
เป็นเทคโนโลยีที่รวดเร็วใน
การทดสอบไขมัน สามารถ
ใช้ในการคัดกรองเบื้องต้น
อย่างรวดเร็ว
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Vacuum Pump 
(ปั๊มสุญญากาศ)

Vacuum Controller 
(เครื่องควบคุม
สุญญากาศ)

Recirculation Chiller 
(เครื่องทำาความเย็นแบบ
หมุนเวียน)

Industrial Rotavapor® 
(เครื่องระเหยสารแบบ
หมุนระดับอุตสาหกรรม)

Melting Point 
(เครื่องวิเคราะห์จุดเดือด
จุดหลอมเหลว)

Chromatography system 
(ระบบโครมาโตกราฟี)

ปั๊มสุญญากาศแบบไดอะแฟ
รม V-300 ทำางานอย่าง
สมบูรณ์แบบร่วมกับการ
ระเหยสารที่หลากหลาย 
ระบบการทำางานที่ไม่เป็น
มลภาวะทางเสียงและโหมด
ประหยัดพลังงาน

ชุดควบคุมการทำางานจาก
ส่วนกลาง I-300 และ I-300 
Pro ที่ช่วยการทำางานแบบ 
SOPs หรือการระเหยสาร
แบบอัตโนมัติ

ระบบทำาความเย็นที่
สอดคล้องกับระบบนิเวศ
และประหยัดพลังงาน ด้วย
เครื่องทำาความเย็นระบบ
หมุนเวียน F-308 และ F-314

ใช้ BUCHI Rotavapor® 
ระดับอุตสาหกรรม 
R-220 SE สำาหรับการ
รีไซเคิลตัวทำาละลายอย่าง
ต่อเนื่อง

ตรวจสอบความบริสุทธิ์
ของสารประกอบโดยใช้
ผลิตภัณฑ์ Melting Point 
M-560 หรือ M-565 เพื่อหา
จุดหลอมเหลวหรือจุดเดือด
ของสาร

ระบบ Sepacore® เป็นระบบ
ที่มีความยืดหยุ่น สามารถ
ใช้กับการทำาให้สารบริสุทธิ ์
(flash purification) หรือ
การทำาโครมาโตกราฟี
แบบอัตโนมัติ (automated 
chromatography)

Glass assemblies 
(ชุดเครื่องแก้ว)

Plastic coated Glass 
(เครื่องแก้วเคลือบ
พลาสติก)

Laboratory Rotavapor® 
(เครื่องระเหยสารแบบหมุน
สำาหรับห้องปฏิบัติการ)

Encapsulator 
(เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง)

SpeedExtractor  
(เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิ
และความดันสูง) NIRFlex

ครอบคลุมชุดแก้วที่หลาก
หลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้การระเหย
ของคุณ

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 
BUCHI ได้ดำาเนินการเคลือบ
พลาสติกที่มีคุณภาพสูงกับ
เครื่องแก้วส่วนใหญ่เพื่อ
ป้องกันการการแตกร้าวของ
แก้ว

เครื่องระเหยสาร R-300 
ทางเลือกสำาหรับการระเหย
สาร ด้วยโหมดการทำางานที่
ชาญฉลาด และทำางานอย่าง
ปลอดภัย พร้อมด้วยขวด
ระเหยสารขนาด 5 ลิตร

บรรจุส่วนผสมออกฤทธิ์
ในแคปซูลเพื่อป้องกันหรือ
ควบคุมไม่ให้เกิดการปลด
ปล่อยสารออกมาด้วยเครื่อง 
Encapsulator B-390 หรือ 
B-395 Pro

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้
กับขั้นตอนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดที่ใช้อุณหภูมิและ
ความดันสูง SpeedExtractor 
E-914 หรือ E-916

Near Infrared Spectroscopy 
เป็นเทคโนโลยีที่รวดเร็วใน
การทดสอบไขมัน สามารถ
ใช้ในการคัดกรองเบื้องต้น
อย่างรวดเร็ว
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การสนับสนุนและการบริการลูกค้า
เริ่มจากบริการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้จนถึงการบำารุงรักษาเชิงป้องกัน

คุณจะได้รับบริการที่เฉพาะบุคคลและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพและช่าง
เทคนิคของเราซึ่งทำาให้ลูกค้าทั่วโลกจำานวนมากได้รับความพึงพอใจ จึงทำาให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รับ
บริการจากบริษัทคู่ค้าที่ชำานาญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระเหยแบบหลายตัวอย่างพร้อม
กันและการทำาให้สารละลายเข้มข้น
สำาหรับหนังสือการประยุกต์ใช้งาน (Application Booklet) เป็นแนวทาง
ในการตั้งค่าทดสอบของการระเหยสารหลายตัวอย่างพร้อมกัน และ
การทำาให้สารละลายเข้มข้นของสารละลายเฉพาะและสารละลายผสม 
หนังสือเล่มนี้ได้ทำาการสรุปจากประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนานเพื่อ
ช่วยผู้ใช้งานเลือกการตั้งค่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งมีความ
ปลอดภัยสำาหรับเครื่อง BUCHI Syncore® และ MultivaporTM

ตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
www.buchi.com/literature 

การปรับปรุงการใช้งาน
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน
เครื่อง สำาหรับการประยุกต์ใช้งานและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ สามารถ
หาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์เพื่อเป็นตัวอย่างในการตั้งค่าการทดสอบที่
เหมาะสม

ตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
www.buchi.com/applications 

เรียนรู้เกี่ยวกับการระเหยสารและการทำาให้สารละลายเข้ม
ข้น
ประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในด้านการพัฒนาการทำางานทั้งแบบ
มาตรฐานและแบบเฉพาะทางได้ถูกรวบรวมเอาไว้อย่างครบถ้วน
ในคู่มือปฏิบัติการของเรา นอกจากนี้ หนังสือ "The Laboratory 
Assistant" ยังอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานทฤษฎีของขั้นตอนการเตรียม
ตัวอย่างและเคล็ดลับการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนด้วย เพื่อให้คุณได้
รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่ครบถ้วนทุกแง่มุม

ตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
www.buchi.com/literature 
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ประโยชน์ที่คุณจะได้จากเวิร์คช็อป การฝึกอบรม และ
สัมมนา
เราได้จัดการหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวิร์คช็อปร่วมกับ
พันธมิตรอื่นๆ ในสาขาของงานด้านการเตรียมตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ การเข้าร่วมงานของลูกค้าได้แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
ที่ช่วยอำานวยความสะดวกในงานประจำาวันได้ เรายังได้เข้าร่วมงาน
ประชุมทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเป็น
จำานวนมาก

ดูข้อมูลภาพรวมกิจกรรมของเรา:
www.buchi.com/events

ลดเวลาสูญเสีย
หลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาด้วยการป้องกันเชิงบำารุงรักษาและแพคเกจ
บริการ เรามีบริการรับประกันผลิตภัณฑ์หนึ่งปีและมีอะไหล่ที่พร้อม
จำาหน่ายเป็นระยะเวลายาวนานถึงสิบปี

ติดต่อเรา:
www.buchi.com/warranty

ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เราช่วยคุณให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการทำางานได้อย่างถูก
ต้อง เราให้บริการตรวจสอบการติดตั้ง/การทำางานตามที่กำาหนด 
(IQ/OQ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานของ FDA, GLP/
GMP และหลักเกณฑ์ของ GAMP ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งครั้งแรก 
การตรวจติดตาม หรือการย้ายสถานที่ เราให้บริการตรวจสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับมืออาชีพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา:
www.buchi.com/service-support

เครือข่ายทั่วโลก
บริษัทสาขาและพันธมิตรผู้แทนจำาหน่ายที่มีคุณภาพของเราอยู่ใกล้กับ
คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพราะเราใส่ใจกับความต้องการของคุณ เรา
ใช้ประสบการณ์และความรู้ของเราในการให้บริการแก้ปัญหาอย่างดี
ที่สุด

ติดต่อเรา:
www.buchi.com/worldwide
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