NIRFlex® N-500

สเปกโตรมิเตอร์แบบ FT-NIR ในลักษณะโมดูล
เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ N-500 FT-NIR ให้ผลวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือส�ำหรับการควบคุมคุณภาพ
รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และอาหาร
สัตว์ NIRFlex N-500 มีชุดอุปกรณ์ทดสอบตัวอย่างและอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมเพื่อความมี
ประสิทธิภาพในระดับสูงสุด

เชื่อถือได้และยืดหยุ่น

ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นย�ำพร้อมด้วย
อุปกรณ์เสริมที่ยืดหยุ่นส�ำหรับประเภท
ตัวอย่างที่หลากหลาย

รวดเร็ว ประหยัด
และใช้งานง่าย

ได้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว
โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่างและ
ใช้สารเคมี

ประสิทธิภาพสูง

ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
ลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานด้วย
ต้นทุนที่ต�่ำ

NIRFlex® N-500
คุณลักษณะที่ส�ำคัญ

อุปกรณ์ติดตั้งแบบแยกชิ้นส่วนชุดนี้ประกอบด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์หนึ่งเครื่องและวิธีการตรวจวัด
ที่หลากหลาย ช่วยให้สามารถท�ำการก�ำหนดค่าแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ตัวเลือกต่างๆ ของ NIRFlex N-500 สามารถสับเปลี่ยนเพื่อการใช้งานแบบต่างๆ ได้ในเวลาไม่กี่วินาที

NIRFlex N-500 อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบโพลาไรเซชั่น
NIRFlex ของแข็ง
NIRFlex ไฟเบอร์ออพติก
NIRFlex ของเหลว
NIRFlex อุปกรณ์ส่องผ่านตัวอย่างของแข็ง

อุปกรณ์เสริม XL
∙∙เหมาะกับการตรวจวัดตัวอย่างในภาชนะ
ทุกชนิด
∙∙สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างแบบผงในถุง
พลาสติกได้โดยตรง
∙∙อแดปเตอร์ส�ำหรับอุปกรณ์การวัดแบบ
สะท้อนกลับส�ำหรับตัวอย่างที่มีความหนืด
และส�ำหรับ Closed Cup

NIRFlex ของแข็ง

อุปกรณ์เสริมเพลทแก้ว
∙∙ส�ำหรับการวัดโดยใช้จานแก้ว
Petri แบบมาตรฐานหรือถ้วย
ตัวอย่างทรงสูง
∙∙สามารถใช้กับตัวอย่างของเหลว
เมื่อใช้ควบคู่กับฝาปิดส�ำหรับ
ตัวอย่างของเหลว

ถ้วยตัวอย่าง
ทรงสูง

อุปกรณ์เสริม 6 vial
∙∙ส�ำหรับการวัดแบบหกตัวอย่าง
พร้อมกัน
∙∙ใช้กับหลอดแก้วขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 ถึง 15 มม. ได้

ฝาปิดส�ำหรับตัวอย่างของเหลว

NIRFlex ของเหลว

หลอดคิวเวตต์

อะแดปเตอร์ส�ำหรับหลอดแก้ว

NIRFlex ไฟเบอร์ออพติก

หัววัดไฟเบอร์ออพติกส�ำหรับ
ของแข็ง

อแดปเตอร์ส�ำหรับตัวอย่าง
ของเหลว

NIRFlex อุปกรณ์ส่องผ่านตัวอย่าง
ของแข็ง

จานใส่ตัวอย่างส�ำหรับ 10 เม็ด

จานใส่ตัวอย่างส�ำหรับ 30 แคปซูล

ประเภทของตัวอย่าง

ผง

เม็ด

เจล

เม็ดอัด
แคปซูล

ของเหลว

เทคนิคการวัดตัวอย่าง

การส อ
่ งผ่าน
เป็นเทคนิคที่ควรใช้ในการทดสอบ
ของเหลว รังสีอินฟราเรดช่วง
คลื่นสั้นจะถูกส่งผ่านของเหลว
ตามความหนาของตัวอย่าง โดย
แสงที่ส่องผ่านจะรวบรวมข้อมูล
ของตัวอย่างเอาไว้

การสะท ้อน
ใช้ในการทดสอบตัวอย่างแบบผง
เม็ด ของแข็งอื่นๆ รวมทั้งตัวอย่าง
ที่มีความหนืด รังสีอินฟราเรดช่วง
คลื่นสั้นจะทะลุผ่านตัวอย่างและ
สะท้อนกลับ

การสะท ้อนและส อ
่ งผ่าน
สามารถใช้หลักการส่องผ่านและ
สะท้อนโดยใช้ควบคู่กับอุปกรณ์
เสริม รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น
จะผ่านตัวอย่างของเหลว จากนั้น
จะสะท้อนกลับและผ่านตัวอย่าง
เป็นครั้งที่สอง

การสง่ ผ่านแบบกระจาย
ใช้ในการทดสอบเม็ดอัด แคปซูล
ผง และยาเป็นหลัก รังสี
อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นจะทะลุ
ผ่านตัวอย่างไป และจะถูกท�ำให้
กระจายและ/หรือสะท้อน แสงที่
ถูกส่งผ่านจะมีข้อมูลสเปกตรัมอยู่

จุดเด่น: มีอัตราการส่องผ่านของ
ล�ำแสงสูง

จุดเด่น: ไม่จ�ำเป็นต้องเตรียม
ตัวอย่าง สามารถตรวจสอบทั้งค่า
เคมีและกายภาพได้ (เช่น ขนาด
ของตัวอย่าง)

จุดเด่น: สามารถใช้อุปกรณ์
สะท้อนเพื่อการวัดตัวอย่าง
ของเหลว

จุดเด่น: มีข้อมูลสเปกตรัมทั้งหมด
ของตัวอย่างของแข็ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง NIR

www.buchi.com/NIRFlex

NIRFlex N-500: ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

เชื่อถือได้และยืดหยุ่น
∙∙ให้ค่าความยาวคลื่นที่แม่นย�ำสูงจึงให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องและแม่นย�ำ
∙∙ถ่ายโอนสมการจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งได้โดยตรงและไม่ยุ่งยาก
∙∙วิเคราะห์ตัวอย่างได้หลายประเภท (ของแข็ง ผง เม็ดเล็ก ของหนืด ของเหลว เป็นต้น)
ด้วยหน่วยทดสอบที่เฉพาะเจาะจง

รวดเร็ว ประหยัด และใช้งานง่าย
∙∙ให้ผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที
∙∙ให้ผลลัพธ์ส�ำหรับพารามิเตอร์หลายตัวพร้อมกัน
∙∙ไม่ใช้สารเคมีและตัวท�ำละลาย
∙∙ใช้งานง่ายและการจัดการไม่ยุ่งยาก

ประสิทธิภาพสูง
∙∙ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วท�ำให้สามารถปรับกระบวนการท�ำงานที่เหมาะสมได้ในเวลาอันสั้น
∙∙ต้นทุนในการบ�ำรุงรักษาต�่ำ อะไหล่บางตัว เช่น หลอดก�ำเนิดแสง ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องสอบเทียบเครื่องซ�้ำๆ
∙∙ใช้งานได้ต่อเนื่องด้วยระบบหลอดก�ำเนิดแสงสองหลอด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมการเทียบมาตรฐาน
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
ปรับเทียบการท�ำงานล่วง
หน้าเพื่อการวัดเมล็ดผักกาด
เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นม
เป็นต้น

www.buchi.com/nir

LIMS Software
Interface
ระบบจ ัดการข ้ อม ูลผลการ
ว เิ คราะห ์ แบบอ ัตโนม ัต ิ

ชุดตรวจสอบความถูกต้อง
ประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานของ NIRFlex
PQ เป็นไปตามต�ำรับยา
ของสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

NIRMasterTM
NIRMaster™
IP54 // Pro
Pro IP65
IP54
IP65
FT-NIR
ผลิตภัณspectroscopy
ฑ์เครื่องสเปก
At-line
solution
โตรสโคปี
FT-NIR
ส�ำหรับสายการผลิต

Quality in your hands

11593166B th 1608 / ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ /
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เอกสารนี้มีเนื้อหาต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ส�ำหรับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมด

“NIRFlex N-500 จาก BUCHI ใช้งานง่าย และช่วยให้เราได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นย�ำและรวดเร็วส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูปทุกชนิด” Liu Lingli ผู้จัดการฝ่ายทดสอบเพื่อการวิเคราะห์จากบริษัท Xiwang Sugar Holdings ประเทศจีน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของเราได้ที่ http://www.buchi.com/our-customers

