
NIRFlex® N-500
สเปกโตรมิเตอร์แบบ FT-NIR ในลักษณะโมดูล

ประสิทธิภาพสูง 
ใช้งานได้ต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง 
ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานด้วย
ต้นทุนที่ต�่า

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ N-500 FT-NIR ให้ผลวิเคราะห์ท่ีน่าเชื่อถือส�าหรับการควบคุมคุณภาพ 
รวมท้ังการวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องด่ืม และอาหาร
สัตว์ NIRFlex N-500 มีชุดอุปกรณ์ทดสอบตัวอย่างและอุปกรณ์เสริมท่ีครอบคลุมเพื่อความมี
ประสิทธิภาพในระดับสูงสุด

เชื่อถือได้และยืดหยุ่น 
ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องและแม่นย�าพร้อมด้วย
อุปกรณ์เสริมท่ียืดหยุ่นส�าหรับประเภท
ตัวอย่างท่ีหลากหลาย

รวดเร็ว ประหยัด  
และใช้งานง่าย 
ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีรวดเร็ว
โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่างและ
ใช้สารเคมี 



NIRFlex® N-500
คุณลักษณะท่ีส�าคัญ

NIRFlex ของแข็ง

NIRFlex ไฟเบอร์ออพติก

NIRFlex ของเหลว

NIRFlex อุปกรณ์ส่องผ่านตวัอย่างของแข็ง

NIRFlex ของแข็ง

อุปกรณ์เสริมเพลทแก้ว อุปกรณ์เสริม 6 vial
 ∙ ส�าหรับการวัดโดยใช้จานแก้ว 
Petri แบบมาตรฐานหรือถ้วย
ตัวอย่างทรงสูง 

 ∙ สามารถใช้กับตัวอย่างของเหลว
เมื่อใช้ควบคู่กับฝาปิดส�าหรับ
ตัวอย่างของเหลว

 ∙ ส�าหรับการวัดแบบหกตัวอย่าง
พร้อมกัน

 ∙ ใช้กับหลอดแก้วขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 ถึง 15 มม. ได้

NIRFlex ของเหลว

หลอดคิวเวตต์ อะแดปเตอร์ส�าหรับหลอดแก้ว

NIRFlex N-500 อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบโพลาไรเซชั่น

อุปกรณ์เสริม XL 
 ∙ เหมาะกับการตรวจวัดตัวอย่างในภาชนะ 
ทุกชนิด

 ∙ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างแบบผงในถุง
พลาสติกได้โดยตรง

 ∙ อแดปเตอร์ส�าหรับอุปกรณ์การวัดแบบ
สะท้อนกลับส�าหรับตัวอย่างท่ีมีความหนืด
และส�าหรับ Closed Cup

อุปกรณ์ติดตั้งแบบแยกชิ้นส่วนชุดน้ีประกอบด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์หน่ึงเครื่องและวิธีการตรวจวัด
ท่ีหลากหลาย ช่วยให้สามารถท�าการก�าหนดค่าแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ  
ตัวเลือกต่างๆ ของ NIRFlex N-500 สามารถสับเปลี่ยนเพื่อการใช้งานแบบต่างๆ ได้ในเวลาไม่ก่ีวินาที

ฝาปิดส�าหรับตัวอย่างของเหลว

ถ้วยตัวอย่าง 
ทรงสูง



อุปกรณ์เสริมเพลทแก้ว อุปกรณ์เสริม 6 vial
 ∙ ส�าหรับการวัดโดยใช้จานแก้ว 
Petri แบบมาตรฐานหรือถ้วย
ตัวอย่างทรงสูง 

 ∙ สามารถใช้กับตัวอย่างของเหลว
เมื่อใช้ควบคู่กับฝาปิดส�าหรับ
ตัวอย่างของเหลว

 ∙ ส�าหรับการวัดแบบหกตัวอย่าง
พร้อมกัน

 ∙ ใช้กับหลอดแก้วขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 ถึง 15 มม. ได้

NIRFlex ของเหลว

หลอดคิวเวตต์ อะแดปเตอร์ส�าหรับหลอดแก้ว

ประเภทของตัวอย่าง

ผง เม็ด เจล เม็ดอัด 
แคปซูล

ของเหลว

NIRFlex ไฟเบอร์ออพติก หัววัดไฟเบอร์ออพติกส�าหรับ
ของแข็ง

อแดปเตอร์ส�าหรับตัวอย่าง
ของเหลว

NIRFlex อุปกรณ์ส่องผ่านตัวอย่าง
ของแข็ง

จานใส่ตัวอย่างส�าหรับ 10 เม็ด จานใส่ตัวอย่างส�าหรับ 30 แคปซูล

เทคนิคการวัดตัวอย่าง

การสอ่งผา่น
เป็นเทคนิคท่ีควรใช้ในการทดสอบ
ของเหลว รังสีอินฟราเรดช่วง
คลื่นสั้นจะถูกส่งผ่านของเหลว
ตามความหนาของตัวอย่าง โดย
แสงท่ีส่องผ่านจะรวบรวมข้อมูล
ของตัวอย่างเอาไว้ 

จุดเด่น: มีอัตราการส่องผ่านของ
ล�าแสงสูง

การสะทอ้น
ใช้ในการทดสอบตัวอย่างแบบผง 
เม็ด ของแข็งอ่ืนๆ รวมท้ังตัวอย่าง
ท่ีมีความหนืด รังสีอินฟราเรดช่วง
คลื่นสั้นจะทะลุผ่านตัวอย่างและ
สะท้อนกลับ 

จุดเด่น: ไม่จ�าเป็นต้องเตรียม
ตัวอย่าง สามารถตรวจสอบท้ังค่า
เคมีและกายภาพได้ (เช่น ขนาด
ของตัวอย่าง)

การสะทอ้นและสอ่งผา่น
สามารถใช้หลักการส่องผ่านและ
สะท้อนโดยใช้ควบคู่กับอุปกรณ์
เสริม รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น
จะผ่านตัวอย่างของเหลว จากน้ัน
จะสะท้อนกลับและผ่านตัวอย่าง
เป็นครั้งท่ีสอง 

จุดเด่น: สามารถใช้อุปกรณ์
สะท้อนเพ่ือการวัดตัวอย่าง
ของเหลว

การสง่ผา่นแบบกระจาย
ใช้ในการทดสอบเม็ดอัด แคปซูล 
ผง และยาเป็นหลัก รังสี
อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้นจะทะลุ
ผ่านตัวอย่างไป และจะถูกท�าให้
กระจายและ/หรือสะท้อน แสงท่ี
ถูกส่งผ่านจะมีข้อมูลสเปกตรัมอยู่ 

จุดเด่น: มีข้อมูลสเปกตรัมท้ังหมด
ของตัวอย่างของแข็ง

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเครื่อง NIR
www.buchi.com/NIRFlex



www.buchi.com/nir Quality in your hands

NIRFlex N-500: 

“NIRFlex N-500 จาก BUCHI ใช้งานง่าย และช่วยให้เราได้ผลการวิเคราะห์ท่ีแม่นย�าและรวดเร็วส�าหรับผลิตภัณฑ์
ส�าเร็จรูปทุกชนิด” Liu Lingli ผู้จัดการฝ่ายทดสอบเพื่อการวิเคราะห์จากบริษัท Xiwang Sugar Holdings ประเทศจีน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับลูกค้าของเราได้ท่ี http://www.buchi.com/our-customers

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

LIMS Software  
Interface
ระบบจดัการข ้ อมลูผลการ
ว เิคราะห ์แบบอตัโนมตั ิ

NIRMaster™ 
IP54 / Pro IP65
FT-NIR spectroscopy 
At-line solution

เชื่อถือได้และยืดหยุ่น

 ∙ ให้ค่าความยาวคลื่นท่ีแม่นย�าสูงจึงให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องและแม่นย�า
 ∙ ถ่ายโอนสมการจากเครื่องหน่ึงไปอีกเครื่องหน่ึงได้โดยตรงและไม่ยุ่งยาก
 ∙ วิเคราะห์ตัวอย่างได้หลายประเภท (ของแข็ง ผง เม็ดเล็ก ของหนืด ของเหลว เป็นต้น)  
ด้วยหน่วยทดสอบท่ีเฉพาะเจาะจง

รวดเร็ว ประหยัด และใช้งานง่าย

 ∙ ให้ผลลัพธ์ภายในไม่ก่ีวินาที
 ∙ ให้ผลลัพธ์ส�าหรับพารามิเตอร์หลายตัวพร้อมกัน
 ∙ ไม่ใช้สารเคมีและตัวท�าละลาย
 ∙ ใช้งานง่ายและการจัดการไม่ยุ่งยาก

ประสิทธิภาพสูง

 ∙ ผลการวิเคราะห์ท่ีรวดเร็วท�าให้สามารถปรับกระบวนการท�างานท่ีเหมาะสมได้ในเวลาอันสั้น
 ∙ ต้นทุนในการบ�ารุงรักษาต�่า อะไหล่บางตัว เช่น หลอดก�าเนิดแสง ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้โดย
ไม่จ�าเป็นต้องสอบเทียบเครื่องซ�้าๆ

 ∙ ใช้งานได้ต่อเน่ืองด้วยระบบหลอดก�าเนิดแสงสองหลอด

 ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

สมการเทียบมาตรฐาน
ส�าเร็จรูปส�าหรับการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
ปรับเทียบการท�างานล่วง
หน้าเพื่อการวัดเมล็ดผักกาด 
เน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์นม 
เป็นต้น

ชุดตรวจสอบความถูกต้อง
ประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานของ NIRFlex 
PQ เป็นไปตามต�ารับยา 
ของสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น

NIRMasterTM

IP54 / Pro IP65
ผลิตภัณฑ์เครื่องสเปก 
โตรสโคปี FT-NIR 
ส�าหรับสายการผลิต
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