
Lyovapor™ L-200
ครั้งแรกกับเครื่องทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็งที่มีระบบ Infinite-Control™

ยืดหยุ่น
ปรับให้เหม�ะกับรูปแบบก�รใช้ง�นของคุณ

เครื่อง Lyovapor™ L-200 เสนอระบบทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็งคุณภ�พสูง (–55 °C, 6 กก.) และมีก�ร
ทำ�ง�นในรูปแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ Infinite-Control™ ที่ผสมผส�นวิธีก�รสร้�ง Method ก�รทำ�ง�น 
ก�รเรียกหรือดึงข้อมูล ก�รบันทึกข้อมูลและแผนภูมิแบบเรียลไทม์ และก�รสอดแทรกข้อมูลก�ร
ทำ�ง�นของระบบที่ต้องก�รได้จ�กทุกที่ทุกเวล�

ส�ม�รถทำ�ซ้ำ�ได้
ค่�พ�ร�มิเตอร์กระบวนก�รทำ�ง�น
ที่มีเสถียรภ�พ

Infinite-Control™
ควบคุมได้ทุกที่ทุกเวล�อย่�งไร้
ขีดจำ�กัด



Lyovapor™ L-200

คว�มส�ม�รถในก�ร
ผลิตน้ำ�แข็ง
คอนเดนเซอร์ 6 กก.  
–55 °C

ชุดทำ�แห้งแบบโมดูล
เปลี่ยนรูปแบบใช้ง�นได้
ต�มต้องก�ร

รถเข็นเพื่อคว�มสะดวก
ก�รจัดว�งใกล้กับ
เค�น์เตอร์ได้อย่�ง
ง่�ยด�ย

ชุดทำ�แห้งอะคริลิก
และช้ันว�งท่ีสัมผัส
คว�มร้อน พร้อมฟัง
ก์ช่ันหยุดก�รทำ�ง�น
สำ�หรับ vial 

ชุดทำ�แห้งอะคริลิก
และช้ันว�งท่ีสัมผัส
คว�มร้อน สำ�หรับก�ร
ทำ�แห้งด้วย vial และ 
bulk 

ชุดทำ�แห้งอะคริลิก
และชุดท่อร่วมแบบ 12 
หัวด้�นบน พร้อมช้ัน
ว�งสำ�หรับ bulk, vial 
และฟล�สก์ 

ชุดท่อร่วมแบบ 12 หัว
สำ�หรับก�รทำ�แห้ง
ขวดแก้วหรือบีกเกอร์

หน้�จอควบคุมที่ใช้ง�นง่�ย
ควบคุมและดูพ�ร�มิเตอร์กระบวนก�รทำ�ง�นทั้งหมดได้อย่�งรวดเร็ว

ก�รเชื่อมต่อที่เข้�ถึงได้
ง่�ย
เข้�ถึงระบบว�ล์ว 
เซ็นเซอร์ และปั๊ม
สุญญ�ก�ศได้อย่�ง
ง่�ยด�ย

คุณลักษณะที่สำ�คัญ

ชุดทำ�แห้งแบบโมดูล



คุณสมบัติ:

ระบบป้องกันตัวอย่�ง
ระบบป้องกันตัวอย่�งทำ�ง�นด้วย
ก�รลดแรงดันและหยุดก�รทำ�คว�ม
ร้อนที่ชั้นว�งห�กอุณหภูมิของ
ตัวอย่�งเพิ่มขึ้นเกินจ�กอุณหภูมิที่
กำ�หนดไว้หรือแรงดันอยู่นอกช่วง
แรงดันที่ปลอดภัย

ระบบควบคุมเครื่อง
ติดตั้งบนรถเข็น บนเค�น์เตอร์ หรือ
บนตู้ดูดควัน หน้�จอแสดงผลที่
ปรับได้เพื่อคว�มสะดวกในก�รมอง
พ�ร�มิเตอร์ทั้งจ�กด้�นหน้�และด้�น
ข้�ง

บริก�รที่ครอบคลุม
BUCHI นำ�เสนอบริก�รด้�น 
แอพพลิเคชั่น ก�รฝึกอบรม 
โปรแกรมก�รซ่อมบำ�รุง  
และเอกส�รข้อมูล IQ/OQ

หน้�จอควบคุมก�รทำ�ง�น

 ∙ ส�ม�รถเชื่อมต่อหน้�จอควบคุม
และติดตั้งไว้ภ�ยนอกตู้ดูดควันเพื่อ
ควบคุมกระบวนก�รทำ�ง�นได้จ�ก
ภ�ยอก

 ∙ อัพเกรดเป็น Interface Pro ได้ทุก
เมื่อเพื่อให้ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ Lyovapor™ ได้

ก�รวิเคร�ะห์จุดยุติ
เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิส�ม�รถ
วัดคว�มแตกต่�งของอุณหภูมิ ณ จุด 
end point 

ชุดทำ�แห้งอเนกประสงค์

 ∙ ระยะห่�งของชั้นว�งส�ม�รถปรับ
ได้ต�มรูปแบบก�รใช้ง�นที่ต้องก�ร

 ∙ ส�ม�รถต่อแร็คท่อร่วมสองชุดเข้�
ด้วยกันได้

Infinite-Control™
เข้�ถึงค่�พ�ร�มิเตอร์จ�กกระบวนก�รทำ�ง�นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องและได้
รับก�รแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวล�
ตัวเลือกขั้นสูง:

 ∙ ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นที่ง่�ยด�ย
 ∙ ก�รบันทึกข้อมูลและก�รจัดทำ�ร�ยง�นต�มต้องก�ร
 ∙ แผนภ�พและผังก�รทำ�ง�นที่พร้อมตอบสนองในทันที



www.buchi.com/freeze-drying Quality in your hands

Lyovapor™ L-200:

Infinite-Control™ 

 ∙ ตรวจติดต�มได้จ�กระยะไกลผ่�นอุปกรณ์สื่อส�รเคลื่อนที่
 ∙ รับทร�บข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอด้วยระบบแจ้งเตือน
 ∙ ปกป้องตัวอย่�งที่มีคุณค่�ด้วยระบบป้องกันตัวอย่�ง
 ∙ ใช้ง�นง่�ยและก�รจัดก�รไม่ซับซ้อน 

ยืดหยุ่น

 ∙ ตัวเลือกชุดทำ�แห้งที่หล�กหล�ยรองรับรูปแบบก�รใช้ง�นต�มต้องก�ร 
 ∙ อัพเกรดเป็น Interface Pro ได้ทุกเมื่อ
 ∙ ติดตั้งบนรถเข็น เค�น์เตอร์ หรือตู้ดูดควันได้ง่�ย

ส�ม�รถทำ�ซ้ำ�ได้

 ∙ ปรับกระบวนก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พสูงสุดด้วยก�รวิเคร�ะห์จุดยุติ
 ∙ ค่�พ�ร�มิเตอร์จ�กกระบวนก�รทำ�ง�นที่มีเสถียรภ�พ

 ∙ อุณหภูมิก�รทำ�คว�มเย็น
 ∙ คว�มแตกต่�งอุณหภูมิของชั้นว�ง ±1 °C
 ∙ แรงดันสุญญ�ก�ศ

 ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

Rotavapor® 
R-300
การระเหยสารแบบ
หมุนที่สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

Mini Spray Dryer 
B-290
เครื่องทำ�แห้งแบบพ่น
ฝอยสำ�หรับห้องปฏิบัติ
ก�รชั้นนำ�ของโลก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Lyovapor™ L-300

เครื่องทำ�แห้งแบบแช่
เยือกแข็งระดับห้อง
ปฏิบัติก�รเครื่องแรก
สำ�หรับก�รระเหิดแบบ
ต่อเนื่อง
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Pure Chromatography 
Systems
เหมาะสมกบัความ
ต ้ องการและสภาพ
แวดล ้ อมของคณุ


