
NIR-Online®

เครื่่�องวิิเครื่าะห์์กรื่ะบวินการื่ผลิิต NIR-Online
ควบคุมกระบวนการผลิิตแบบต่อเน่�อง

ค่นทุุนเร็ว 
ระยะเวลิาค่นทุุนโดยเฉลิ่�ย 
ไม่ถึึงหนึ�งปีี

การตรวจติดตามค่าพารามิเตอร์ทุ่�สำำาคัญอย่างใกลิ้ชิิด เชิ่น ความชิ่�น ไขมัน หร่อโปีรต่น ม่สำ่วนชิ่วย
ให้สำามารถึปีรับปีรุงแก้ไขข้อผิดพลิาดทุ่�เกิดขึ�นในกระบวนการผลิิตได้อย่างถึูกต้อง เคร่�องวิเคราะห์
 NIR-Online® ของ BUCHI ให้ผลิการวัดทุ่�แม่นยำาอย่างต่อเน่�องภายในเวลิาไม่ก่�วินาทุ่ ทุำาให้รับ
ปีระกันได้ถึึงปีระสำิทุธิิภาพการผลิิตระดับสำูงสำุด

ม่ผู้เชิ่�ยวชิาญพร้อมให้
บริการทุุกขั�นตอน 
ระบบการดำาเนินงานทุ่�
ครอบคลิุมตั�งแต่การผลิิตตาม
ความต้องการไปีจนถึึงการ
สำนับสำนุนทุางเทุคนิคแลิะการ
ปีระยุกต์ใชิ้งานระยะยาว

ใชิ้งานง่าย 
สำะดวก แก้ไขหร่อปีรับแต่ง
เคร่�องม่อน้อย



NIR-Online®

คุณลิักษณะทุ่�สำำาคัญ

สำำาหรับข้อมูลิเพิ�มเติม โปีรดเข้าไปีทุ่�เว็บไซต์:
www.buchi.com/nir-online

กำาหนดค่าได้ตามความต้องการของลิูกค้า
 
ตัวเลิ่อกเสำริมได้แก่:
 ∙ ความยาวคลิ่�น NIR เพิ�มเติม (900-1700 nm หร่อ 1000-2200 nm ขึ�นอยู่กับ
ชินิดของเซ็นเซอร์แลิะองค์ปีระกอบ)

 ∙ ชิ่วงแสำงทุ่�มองเห็นได้ (VIS) (350-920 nm)
 ∙ กลิ้อง CCD ความลิะเอ่ยดสำูง
 ∙ การทุำางานผสำานกันกับกระบวนการผลิิต
 ∙ สำเปีกโตรมิเตอร์ความเร็วสำูงพิเศษ

เครื่่�องวิิเครื่าะห์์กรื่ะบวินการื่ผลิิต NIR-Online



NIR-Online®

NIR

VIS

CAM

การออกแบบทุ่�อุตสำาหกรรมให้การ
ยอมรับ
ออกแบบให้ม่ความทุนทุานสำูงโดยทุ่�
สำ่วนปีระกอบไม่ม่การเคลิ่�อนทุ่�เพ่�อ
รับม่อกับสำภาพการทุำางานทุ่�ไม่เหมาะ
สำม เชิ่น การสำั�นสำะเทุ่อน อุณหภูมิ
สำูงสำุด/ตำ�าสำุด ลิม แลิะความชิ่�น

วิธ่ิการตรวจวัดทุ่�หลิากหลิาย 
ได้รับข้อมูลิสำูงสำุดจากการทุำางานร่วม
กันระหว่าง NIR, VIS แลิะกลิ้อง CCD 
ความลิะเอ่ยดสำูง

เทุคโนโลิย่ไดโอดอาร์เรย์
การตรวจวัดผลิผลิิตทุ่�เคลิ่�อนทุ่�เร็วด้วย
ความเร็วสำูง 

การผสำานรวมการทุำางานเข้ากับฮาร์ดแวร์

อุปีกรณ์เสำริมของเราม่ให้เลิ่อกใชิ้
มากมายแลิะเปี็นทุ่�ยอมรับในตลิาด  
โดยครอบคลิุมทุั�งตัวอย่างทุ่�เปี็น
ของแข็ง ของเหลิว เหน่ยว หน่ด หร่อ
ม่ฤทุธิิ�กัดกร่อนทุ่�ระดับความดันแลิะ
อุณหภูมิอันหลิากหลิาย อ่กทุั�งยังผสำาน
รวมเข้ากับกระบวนการผลิิตได้อย่าง
รวดเร็ว ทุำาให้สำามารถึค่นทุุนได้เร็ว

หลิอดไฟคู่
ระบบทุ่�ม่ความพร้อมใชิ้งานสำูงสำุด
ผ่านการเปีลิ่�ยนแหลิ่งกำาเนิดแสำง
สำำารองอัตโนมัติ 

การผสำานรวมการทุำางานเข้ากับ
ซอฟต์แวร์
อินเตอร์เฟสำมาตรฐานอุตสำาหกรรม
ทุ่�หลิากหลิายเพ่�อความสำะดวกในการ
โอนย้ายข้อมูลิทุ่�ได้ไปียังระบบควบคุม
กระบวนการทุำางาน เชิ่น จาก I/O 
แบบอนาลิ็อกผ่านทุาง Modbus แลิะ  
Profibus ไปียัง TCP/IP

ได้รับการรับรอง ATEX
ผ่านการรับรองสำำาหรับการใชิ้งานใน
สำภาพทุ่�อาจม่ก๊าซทุ่�เกิดการระเบิด
ได้แลิะสำภาพทุ่�เต็มไปีด้วยฝุุ่�น ม่ความ
ปีลิอดภัยขั�นสำูงสำุดตลิอดเวลิา

คุณสำมบัติทุ่�ด่เย่�ยม



Quality in your handswww.buchi.com/nir-online

BUCHI NIR-Online®: 

KjelMaster 
K-375
Destylacja parą i titracja

ผลิิตภัณฑ์์ทุ่�เก่�ยวข้อง

KjelMaster 
K-375
การกลั่นไอน้ำาและการ
ไทเทรต

ใชิ้งานง่าย

แสำดงค่าพารามิเตอร์หลิักในระบบควบคุมกระบวนการผลิิตทุ่�ม่อยู่ได้โดยตรง
ระบบอัตโนมัติทุั�งกระบวนการ:
 ∙ ระบบจัดการเอกสำารสำำาเร็จรูปีโดยใชิ้ฟังก์ชิันการสำร้างรายงานแลิะการตรวจสำอบความถึูกต้อง
 ∙ ฟังก์ชิันปีรับเทุ่ยบสำำาหรับการปีรับสำมการทุ่�ง่ายทุ่�สุำด
 ∙ การเก็บตัวอย่างอ้างอิงโดยเคร่�องถึ่ายตัวอย่างแบบบายพาสำ 

ค่นทุุนเร็ว

 ∙ ระยะเวลิาค่นทุุนโดยเฉลิ่�ยไม่ถึึง 1 ปีี
 ∙ การปีรับแก้กระบวนการอย่างทัุนทุ่วงทุ่ ชิ่วยลิดการผลิิตทุ่�ไม่ตรงตามค่าทุ่�กำาหนดแลิะการ
ทุำางานซำ�า

 ∙ การปีรับค่าพารามิเตอร์หลิักให้เหมาะสำมเพ่�อให้ได้ผลิกำาไรสำูงสำุด
 ∙ ฟังก์ชิั�น AutoCalibration ทุ่�ได้รับการจดสิำทุธิิบัตรแลิ้ว ชิ่วยกำาจัดความต้องการในการ
พัฒนาการปีรับเทุ่ยบเฉพาะภายในองค์กรหร่อการซ่�อฐานข้อมูลิการปีรับเทุ่ยบ

ม่ผู้เชิ่�ยวชิาญพร้อมให้บริการทุุกขั�นตอน

 ∙ การผสำานรวมกับระบบควบคุมกระบวนการผลิิตได้โดยตรง
 ∙ ได้รับการรับรองระดับความสำามารถึในการปี้องกันฝุุ่�นแลิะนำ�าแรงดันสำูง (IP66, IP66K/68), แลิะ
มาตรฐาน ATEX (ก๊าซแลิะฝุุ่�น)

 ∙ เทุิร์นค่ย์โซลิูชิั�นสำำาหรับการตรวจวัดทุ่�ต้องการ เชิ่น ความผันผวนของการไหลิของตัวอย่างใน
ระบบลิำาเลิ่ยงแบบคอนเวเยอร์

 ∙ ผลิการวิเคราะห์ม่ความน่าเชิ่�อถึ่อแม้อยู่ในสำภาพแวดลิ้อมแลิะอุณหภูมิของตัวอย่างไม่คงทุ่�ด้วย
ชิุดควบคุมอุณหภูมิ

ปีระโยชิน์ทุ่�คุณจะได้รับ
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ProxiMateTM

สำำาหรับการวิเคราะห์
ตัวอย่างในห้องปีฏิิบัติการ
หร่อใกลิ้สำายการผลิิต 

KjelMaster K-375 FatExtractor E-500

รวดเร็วแลิะสำอดคลิ้อง
ตามมาตรฐาน การสำกัด
ไขม ัน

NIR-Online sensor 
with X-Rot module 

สำำาหรับการวิเคราะห์ใน
ห้องปีฏิิบัติการ


