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เครื่องมือ ProxiMate™ – NIR
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ

ProxiMate เป็นเครื่องมือ NIR ส�าหรับสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ท่ีมีขนาดกะทัดรัด ทนทาน 
และใช้งานง่าย โดยสามารถช่วยลดเวลาหยุดการท�างานระหว่างการผลิตและช่วยควบคุมคุณภาพของกลุ่มตัวอย่าง
ได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมอินเตอร์เฟสท่ีใช้งานได้สะดวกและชุดสมการเทียบมาตรฐานส�าเร็จรูปท่ีมีให้เลือกหลาก
หลายส�าหรับการใช้งานทุกรูปแบบ

ใช้งานง่าย
ด้วยหน้าจอแบบสัมผัสท่ีใช้สะดวก

ProxiMate มาพร้อมอินเตอร์เฟส
แบบจอสัมผัสท่ีใช้สะดวกในรูปแบบ
ทันสมัย ช่วยให้ปฏิบัติงานได้ง่าย
และไม่มีความซับซ้อน หน้าจอสัมผัส
ดังกล่าวมีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ BUCHI รุ่นอ่ืนๆ ไม่ว่าใคร
ก็สามารถตั้งค่าการใช้งาน ทดสอบ
ตัวอย่าง และก�าหนดค่าต่างๆ  
ได้อย่างง่ายดาย

ทนทานสูงสุด
ด้วยตัวเครื่องสเตนเลสสตีลกันน�้า

ProxiMate ออกแบบมาให้ท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพการ
ท�างานท่ีเลวร้ายสุดขั้ว ไม่ว่าอุณหภูมิ
จะแปรปรวนหรือความชื้นจะผันผวน
เพียงใด ก็ไม่ส่งผลใดๆ ต่อการตรวจ
วัด สามารถวางเครื่องมือไว้ในจุด
ท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ได้: กล่าวคือวาง
ข้างอุปกรณ์ต่างๆ ในสายการผลิต
โดยตรง และด้วยคุณสมบัติป้องกัน
การรั่วซึม IP69 ท�าให้สามารถเดิน
ท่อแรงดันใน ProxiMate เพื่อความ
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุข
อนามัยระดับสูงสุดได้

รองรับทุกการใช้งาน
ด้วยสมการเทียบมาตรฐานส�าเร็จรูป
หลากหลายรูปแบบ

นักเคมีวิเคราะห์ของเราได้พัฒนา
สมการเทียบมาตรฐานส�าเร็จรูป
ขึ้นหลากหลายรูปแบบส�าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว ์
ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ชีส นมผง 
หรือเน้ือบด: เพียงใช้ ProxiMate  
ไม่ว่าใครก็สามารถด�าเนินการได้
อย่างง่ายดายพร้อมท้ังให้ผลลัพธ์ท่ี
เท่ียงตรงแม่นย�า
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รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์โดยเฉพาะ
ด้วยสมการเทยีบมาตรฐานส�าเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ

ประเภทตัวอย่างท่ัวไป โยเกิร์ต ชีส เนย และนมผง ผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมถึงเนื้อวัว เนื้อหมู 
เนื้อไก่ เนื้อปลา และไส้กรอก

ผลติภัณฑ์ท่ัวไป รวมถงึธัญพืชท่ีไม่
ผ่านการขดัส ีเช่น ข้าวสาล ีข้าว
บาร์เลย์ ข้าวโพด ธัญพชืท่ีผ่านการบด 
แป้งสาล ีและแป้งหมีห่ยาบ

น�้ามันปาล์มและน�้ามันมะกอกแบบ
ดิบและแบบกลั่น กากเมล็ดพืชน�้ามัน 
รวมท้ังน�้ามันพืชและไขมันสัตว์

อาหารสัตว์ผสมและส�าเร็จรูป  
(สัตว์เค้ียวเอ้ือง สุกร สัตว์ปีก  
รวมท้ังอาหารข้น) รวมท้ังส่วนผสม 
เช่น กากเมล็ดพืชน�้ามัน ธัญพืช 
แกลบและร�าข้าว

พารามิเตอร์ท่ัวไป ความชื้น วัตถุแห้ง ไขมัน โปรตีน 
และแลคโตส

ความชื้น โปรตีน ไขมัน และเน้ือเย่ือ
เกี่ยวพัน

ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า แป้ง 
และกลูเตน

ความชื้น ค่าเปอร์ออกไซด์ กรดไขมัน
อิสระ (FFA) และไขมันท่ีเหลือ

ความชื้น ไขมันรวม โปรตีน เส้นใย 
และเถ้า

ประโยชน์  ·  ตรวจวัดค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
เสร็จแล้วและผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กระบวนการผลิต

 ·  ปรับกระบวนการท�างานให้เหมาะ
สม

 ·  ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
เสร็จแล้ว

 ·  เร่งกระบวนการตัดสินใจในโรง
เชือด

 ·  ปรับสูตรระหว่างการผลิตให้เหมาะ
สม

 ·  ตรวจสอบสินค้าในขั้นตอนการ
บรรจุหีบห่อ

 ·  ตัดสินใจว่าควรผสมแป้งแบบใด
 ·  ควบคุมส่วนผสมที่เกี่ยวข้องใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเสร็จแล้ว

 ·  ตรวจสอบเมล็ดพืชน�้ามันก่อนน�าไป
บีบอัด

 ·  ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ
ผลิต

 ·  ตรวจสอบพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
ในผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเสร็จแล้ว 

 ·  ตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อให้ได้ส่วน
ผสมขั้นส�าเร็จท่ีถูกต้อง

 ·  ProxiMate สามารถวางไว้ที่แท่นชั่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้ามาได้โดยตรงเพื่อ
ความสะดวก

ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์
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ประเภทตัวอย่างท่ัวไป โยเกิร์ต ชีส เนย และนมผง ผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมถึงเนื้อวัว เนื้อหมู 
เนื้อไก่ เนื้อปลา และไส้กรอก

ผลติภัณฑ์ท่ัวไป รวมถงึธัญพชืท่ีไม่
ผ่านการขดัส ีเช่น ข้าวสาล ีข้าว
บาร์เลย์ ข้าวโพด ธัญพชืท่ีผ่านการบด 
แป้งสาล ีและแป้งหมีห่ยาบ

น�้ามันปาล์มและน�้ามันมะกอกแบบ
ดิบและแบบกลั่น กากเมล็ดพืชน�้ามัน 
รวมท้ังน�้ามันพืชและไขมันสัตว์

อาหารสัตว์ผสมและส�าเร็จรูป  
(สัตว์เค้ียวเอ้ือง สุกร สัตว์ปีก  
รวมท้ังอาหารข้น) รวมท้ังส่วนผสม 
เช่น กากเมล็ดพืชน�้ามัน ธัญพืช 
แกลบและร�าข้าว

พารามิเตอร์ท่ัวไป ความชื้น วัตถุแห้ง ไขมัน โปรตีน 
และแลคโตส

ความชื้น โปรตีน ไขมัน และเน้ือเย่ือ
เกี่ยวพัน

ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า แป้ง 
และกลูเตน

ความชื้น ค่าเปอร์ออกไซด์ กรดไขมัน
อิสระ (FFA) และไขมันท่ีเหลือ

ความชื้น ไขมันรวม โปรตีน เส้นใย 
และเถ้า

ประโยชน์  ·  ตรวจวัดค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
เสร็จแล้วและผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กระบวนการผลิต

 ·  ปรับกระบวนการท�างานให้เหมาะ
สม

 ·  ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
เสร็จแล้ว

 ·  เร่งกระบวนการตัดสินใจในโรง
เชือด

 ·  ปรับสูตรระหว่างการผลิตให้เหมาะ
สม

 ·  ตรวจสอบสินค้าในขั้นตอนการ
บรรจุหีบห่อ

 ·  ตัดสินใจว่าควรผสมแป้งแบบใด
 ·  ควบคุมส่วนผสมที่เกี่ยวข้องใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเสร็จแล้ว

 ·  ตรวจสอบเมล็ดพืชน�้ามันก่อนน�าไป
บีบอัด

 ·  ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ
ผลิต

 ·  ตรวจสอบพารามิเตอร์ที่เก่ียวข้อง
ในผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเสร็จแล้ว 

 ·  ตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อให้ได้ส่วน
ผสมขั้นส�าเร็จท่ีถูกต้อง

 ·  ProxiMate สามารถวางไว้ที่แท่นชั่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้ามาได้โดยตรงเพื่อ
ความสะดวก

ธัญพืช น�้ามันบริโภค อาหารสัตว์
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IP คืออะไร
ค่าน้ีแสดงถึงระดับการกันฝุ่นและการกันน�้า โดย IP ย่อมาจาก Ingress Protection ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ระดับสากล 

การกันฝุ่น การกันน�้า

ระดับการป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง ระดับการกันน�้า

ระดับ ระดับการป้องกัน ระดับ ระดับการป้องกัน

ป้องกันไม่ให้อนุภาคฝุ่นละอองขนาด 
4 ไมครอน เข้ามาได้ภายใต้แรงดันท่ี
ลดลง

ป้องกันน�้าท่ีพ่นออกมาจากหัวฉีดแรง
สูงในทุกทิศทางท่ีพุ่งเข้าหาเครื่องมือ

ทนทานเหนือระดับ
กบัตัวเครื่องสเตนเลสสตีลกันน�้า

ProxiMate เป็นเครื่องมือ NIR ท่ีทนทานท่ีสุดในตลาด สามารถวางเครื่องมือไว้ในจุดท่ีส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ได้: กล่าวคือติดกับสายการผลิตโดยตรง

กันฝุ่นและกันน�้า (IP69)
ProxiMate สามารถฉีดล้างด้วยน�้าแรงดันสูงเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอ่ืนๆ ในสายการ
ผลิต ท้ังยังสามารถกันฝุ่นและกันน�้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถวางข้างกับเครื่องผสม เครื่อง
ล�าเลียง เครื่องปั่น หรือเครื่องท�าให้เป็นเน้ือเดียวกันได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการผลิตสามารถท�าการ
ตรวจวัดได้บ่อยครั้ง ซ่ึงจะช่วยให้ท�าการควบคุมตลอดขั้นตอนได้ดีย่ิงขึ้น

ออกแบบตามหลักสุขอนามัย
ProxiMate ท�าจากสเตนเลสสตีลเกรดส�าหรับใช้กับอาหาร พร้อมออกแบบให้มีพื้นผิวเรียบ ปราศจาก
ขอบคมและช่องว่าง ซ่ึงเป็นการออกแบบท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการสะสมตัวของวัสดุท่ีอาจ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมท้ังผ่านการประเมินและรับรอง
จากหน่วยงานด้านสุขอนามัยอาหารอย่าง HALAG

ทนต่อแรงทางกลและสารเคมี
ProxiMate มีตัวเครื่องเป็นสเตนเลสสตีลท่ีทนต่อสารช�าระล้างทุกชนิดท่ีใช้กันท่ัวไปเพื่อท�าความ
ท�าความสะอาดบริเวณสายการผลิตอาหาร แม้จะมีส่วนผสมของกรด ด่าง หรือคลอรีนอยู่ด้วยก็ตาม 
นอกจากน้ียังรวมถึงการฉีดล้างด้วยน�้าอุณหภูมิและแรงดันสูง การผลิตอุปกรณ์เพื่อให้สามารถทนต่อ
การท�าความสะอาดอย่างรุนแรงได้ ซ่ึงจ�าเป็นต่อความปลอดภัยของอาหารท่ีสมบูรณ์แบบ
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ใช้งานง่าย
ด้วยหน้าจอแบบสมัผัสที่ใช้งานสะดวก

ProxiMate ออกแบบมาให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ ด้วยอินเตอร์เฟสแบบจอสมัผัสที่ปรับมาเพื่อช่วยให้
สามารถตรวจวัดค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ พัฒนารูปแบบการใช้งานได้อย่างไม่ซบัซ้อน และตั้งค่าที่
ต้องการได้อย่างตรงไปตรงมา โดยอินเตอร์เฟสแบบจอสมัผัสของ BUCHI  
มีรูปแบบเดยีวกนัทั้งหมด จึงช่วยลดความจ�าเป็นในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานลงได้

ให้ผลลัพธ์ได้เพียงคลิกเดียว
ไม่ว่าใครก็ใช้ ProxiMate ได้! เพียงเลือกรูปแบบการใช้งาน (ผลิตภัณฑ์) ท่ีถูกต้อง แล้วป้อน ID ของ
ตัวอย่าง ระบบจะเริ่มท�าการวิเคราะห์และค�านวณผลลัพธ์ทันทีท่ีกดปุ่ม และจะมีการแนะน�าการ
ด�าเนินการท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้เกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ ท้ังน้ียัง
สามารถปรับมุมของหน้าจอได้เพื่อให้สามารถอ่านได้ชัดเจนอยู่เสมอในทุกสภาพแสง รวมถึงระดับ
ความสูงของเก้าอ้ีหรือตัวผู้ปฏิบัติงาน

สัมผัสได้ด้วยมือเปล่าหรือใส่ถุงมือ
การท�างานในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งส�าคัญในการผลิต ProxiMate สามารถใช้งาน
ได้ท้ังแบบใส่ถุงมือเพื่อสุขอนามัย หรือจะใช้ระบบเริ่มต้นการวิเคราะห์อัตโนมัติโดยไม่จ�าเป็นต้องให้
ผู้ปฏิบัติงานสั่งการเลยก็ได้ โดยจะเริ่มท�าการตรวจวัดทันทีท่ีวางตัวอย่างลงบนถาด ช่วยให้ท�าการ
ตรวจวัดได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและช่วยลดเวลาท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ในการท�างานอ่ืนๆ ลง

AutoCal
AutoCal ช่วยให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงสมการเทียบมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย เพียงไฮไลต์
ตัวอย่างสมการเทียบมาตรฐานท่ีต้องการแล้วกดปุ่ม AutoCal ระบบจะด�าเนินการท่ีเหลือและปรับ
สมการเทียบมาตรฐานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ชุดขับเคลื่อนระบบแม่เหล็ก
การหมุนตัวอย่างจะท�าโดยใช้ชุดขับเคลื่อนท่ี
เชื่อมต่อด้วยระบบแม่เหล็ก และจะถูกถอดออก
เมื่อการวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้
สามารถท�าความสะอาดได้อย่างสะดวก
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ผสานรวมระบบและจัดการเครือข่ายได้ง่าย
เป็นมาตรฐาน รองรบัการใช้งานข้ามระบบ และเชือ่มต่อระหว่างกันได้

การปรับให้เข้ากับมาตรฐานของโรงงาน การผสานรวมข้อมูลท่ีมีอยู่ และตัวเลือกในการจัดการเครือ
ข่าย คือสิ่งท่ีท�าให้ ProxiMate เป็นเครื่องมือท่ีเหมาะส�าหรับการควบคุมกระบวนการท�างานอย่าง
ครอบคลุม

ถ่ายโอนฐานข้อมูล
ข้อมูลสมการเทียบมาตรฐานท่ีรวบรวมไว้ในเครื่องมือเดิมถือเป็นสิ่งมีค่าอย่างย่ิง สเปคตรัม NIR 
สามารถถ่ายโอนไปยัง ProxiMate ได้ในระหว่างการติดตั้ง ช่วยให้กระบวนการด�าเนินการมีความ
รวดเร็วย่ิงขึ้น

เช่ือมต่อกับระบบการผลิตท่ีมีอยู่
ให้การควบคุมกระบวนการผลิตได้ในทันทีด้วยการเชื่อมต่อ ProxiMate เข้ากับระบบควบคุมการผลิตท่ี
มีอยู่ผ่านสายเคเบิล RJ-45 ชนิดมาตรฐาน, Wi-Fi หรือบลูทูธ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�าการปรับขั้นตอนการผสม ความเร็วของสายพานล�าเลียง หรือการป้อนวัตถุดิบ
ได้ในทันทีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ

ปรับให้เข้ากับมาตรฐานของโรงงาน
ProxiMates ทุกรุ่นผ่านการปรับให้เข้ากับมาตรฐานของโรงงาน สมการเทียบมาตรฐานท่ีมีการคัด
ลอกระหว่างเครื่องมือต่างๆ จึงสามารถท�างานได้ในแบบเดียวกันทุกประการ โดยไม่จ�าเป็นต้องปรับ
มาตรฐานใดๆ เพิ่มเติมอีก ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญมากโดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือหลายชุดในท่ี
เดียวกันหรือในโรงงานหลายแห่งท่ีท�าการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เพราะการปรับมาตรฐานของ
เครื่องมือจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกันย่ิงขึ้นไม่ว่าจะผลิตจากแหล่งใดก็ตาม

เครื่องมือค้นหาสมการเทยีบมาตรฐาน
ค้นหารายละเอียดของสมการเทียบมาตรฐานส�าเร็จรูปท่ีเก่ียวข้องและประสิทธิภาพท่ีต้องการได้
อย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือค้นหาสมการเทียบมาตรฐานแบบออนไลน์ ซ่ึงมีการอัพเดตอย่างต่อ
เน่ืองโดยผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลล่าสุดในทันทีเพียงคลิกท่ีปลายน้ิว 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเครื่องมือค้นหาสมการเทียบมาตรฐานของเราได้ท่ี: 
www.nircalibration.buchi.com
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ปรับเข้ากับทุกตัวอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เพื่อผลลัพธ์ที่ดทีี่สุดในทุกกรณี

ProxiMate มีตัวเลือกในการน�าเสนอหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้สามารถเลือกแบบท่ีเหมาะสมกับ
ประเภทผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์มากท่ีสุดได้

มุมมองแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบน 
ความหลากหลายของประเภทตัวอย่างส่งผลให้ต้องใช้แนวทางการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกันไปเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพหรือการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ProxiMate ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
แนวทางท่ีดีท่ีสุดได้โดยการท�าการตรวจวัดจากด้านบน (มุมมองแบบบนลงล่าง) หรือจากด้านล่าง  
(มุมมองแบบล่างขึ้นบน)

ไม่จ�าเป็นต้องใช้แก้ว
บ่อยคร้ังท่ีมีการห้ามใช้แก้วในการผลิต ProxiMate จึงมีตัวเลือกการใช้จานเพาะเชื้อชนิดพลาสติกใน
โหมดมุมมองแบบบนลงล่าง ซ่ึงจะช่วยให้ชนิดพลาสติกท่ีใช้เป็นภาชนะใส่ตัวอย่างไม่ส่งผลกระทบต่อ
ค่าการตรวจวัด

ความยืดหยุ่นของชนิดตัวอย่าง
การใช้ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑท้ังหมดถือเป็นสิ่งส�าคัญต่อการตรวจวัดอย่างเท่ียงตรง 
เพื่อลดความผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง การมีตัวอย่างในปริมาณมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเมื่อ
ตัวอย่างไม่เป็นเน้ือเดียวกัน และควรใช้ตัวอย่างในปริมาณน้อยลงในกรณีท่ีตัวอย่างเป็นสิ่งมีค่า ซ่ึง 
ProxiMate ก็มีตัวเลือกท่ีครอบคลุมทุกความต้องการได้เป็นอย่างดี

มุมมองแบบบนลงล่าง มุมมองแบบล่างขึ้นบน
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ความสามารถในการวิเคราะห์สี
พร้อมทั้งประเมินลักษณะภายนอก

เพิ่มการตรวจวัด NIR ด้วยการใช้เครื่องตรวจวัดคลื่นแสงในช่วง Visible เป็นอีกทางเลือกส�าหรับการ
ผลิตอาหารหลายชนิดท่ีจ�าต้องมีการควบคุมสีและลักษณะภายนอก ถือเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุม
คุณภาพ 

ตัวเลือกเครื่องตรวจวัดแสงท่ีมองเห็นได้ (Visible)
ProxiMate ช่วยให้ผู้ใช้สามารถท�าการตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการเลือกใช้ NIR 
เพียงอย่างเดียว หรือ Visible เพียงอย่างเดียว หรือท้ัง NIRและ Visible ร่วมกัน เพื่อให้การตรวจวัดเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินตัวอย่างได้อย่างเต็มท่ี

ยกระดับความเท่ียงตรง
เครื่องตรวจจับแสงท่ีมองเห็นได้เป็นตัวช่วยให้สามารถท�าการตรวจวัดสีของตัวอย่างได้ โดยสามารถ
แยกสัญญาณน้ีไปใช้ในการตรวจวัดสีของตัวอย่าง (เช่น ระดับสีน�้าตาล และการตรวจวัดสี l*, a* และ 
b*) หรือสามารถน�าสัญญาณ VIS ไปใช้ร่วมกับสัญญาณ NIR เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจวัด
พารามิเตอร์บางอย่างได้ เช่น เถ้าในแป้ง เป็นต้น

การวิเคราะห์สี
การตรวจวัดสีท่ีเรียบง่ายและรวดเร็วช่วยให้
สามารถประเมินพารามิเตอร์ด้านคุณภาพเพิ่ม
เติมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จ�าเป็นต้องเตรียม
การใดๆ เพิ่มเติม เน่ืองจากมีการบันทึกข้อมูลสี
ไปพร้อมกับ NIR
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BUCHI Flux Console
ความเป็นไปได้ของเครือข่ายส�าหรับฟังก์ชันการท�างานสูงสุด

ใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของเครื่องมือวัด ProxiMate™ ของคุณด้วย Flux Console ด้วยการ
เชื่อมต่อ ProxiMate™ กับ Flux Console คุณจะมีฟังก์ชันการท�างานในระดับที่สูงขึ้น

การออกแบบที่ทันสมัยและใช้งานง่ายของ Flux Console ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและตรวจสอบ
ความถูกต้องการประยุกต์ใช้งาน ดูและพล็อตกราฟผลลัพธ์ ตรวจสอบความต้องการในการบ�ารุงรักษา
และซอ่มแซม ตลอดจนการสร้างรายงานการตรวจวดัครอบคลุมกลุม่เครือ่งมอืวดั NIR ทกุเครือ่งทีม่ีอยู่
ตามสาขาทั่วโลก

รับข้อมูลเชิงลึกโดยตรวจสอบข้อมูลการวัดทันทีจากสถานที่ตั้งของบริษัทท้ังหมด ตรวจสอบความถูก
ต้องการประยุกต์ใช้งานจากสาขาต่าง ๆ ท่ัวโลก ก�าหนดเวลาการบ�ารุงรักษาอย่างแม่นย�า และตอบ
สนองความต้องการด้านการตรวจสอบได้ทันที

Flux Console สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย และ
ช่วยให้คุณมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในระดับสูงสุด สิ่งที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงกระบวนการของ
คุณให้เหมาะสมที่สุดคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระดับมาตรฐานและการสมัครสมาชิก เพื่อรับผล
ประโยชน์ทันที

การประยุกต์ใช้งาน NIR จากสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก

รับข้อมูลเชิงลึกจากต่างสาขาทันที
 · ดูและเปรียบเทียบการวัดจากไซต์งานและห้องปฏิบัติการทุกแห่งของบริษัท
 · รับข้อมูลเชิงลึกที่น�าไปใช้งานได้จริงจากผลการทดลองของห้องปฏิบัติการ (NIR)
 · ตอบสนองความต้องการด้านการตรวจสอบการผลิตทั่วทั้งเครือข่าย ProxiMate™ ที่มีความต้องการ
เพิ่มขึ้นได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

เติมเต็มความมั่นใจและความปลอดภัย
 · ก�าหนดเวลาการบ�ารุงรักษาเครื่องมือวัดได้อย่างแม่นย�า ช่วยให้มั่นใจถึงเวลาท�างานและความ
พร้อมใช้งานสูงสุดของเครื่องมือวัด

 · Flux Console โฮสต์อยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ท�าให้คุณมั่นใจเต็มที่ว่าข้อมูล
ของคุณจะไม่ถูกบุกรุก

ลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของ NIR ให้เหมาะสมที่สุด
 · แบ่งปันแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กรของคุณได้อย่างทันที
 · แผนการสมัครสมาชิกที่ยืดหยุ่นช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายและช่วยให้คุณสามารถขยายเครือข่าย 
ProxiMate™ ได้ตรงตามความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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คุณสมบัติหลัก

ชุดขับเคลื่อนระบบแม่เหล็ก
การหมุนตัวอย่างจะท�าโดยใช้ชุด
ขับเคลื่อนท่ีเชื่อมต่อด้วยระบบแม่
เหล็ก ซ่ึงสามารถถอดออกเพื่อ
ท�าความสะอาดได้ หลังจากการ
วิเคราะห์เสร็จ

โมดูล IP และการเชื่อมต่อ
มีตัวเลือกการเชื่อมต่อหลาก
หลายรูปแบบให้เลือกได้ตาม
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi  
หรือบลูทูธ พร้อมท้ังมีการป้องกัน
ในระดับ IP69
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ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลจ�าเพาะ

น�้าหนัก 23 กก.

ค่ามาตรฐานการป้องกัน IP69

ก�าลังไฟฟ้าท่ีใช้ 60 วัตต์

ความถี่ 50 / 60 เฮิรตซ์

ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) 260 × 435 × 500 มม.

ช่วงคลื่น NIR 900 – 1700 นาโนเมตร

ความละเอียด NIR 7.0 นาโนเมตร

ช่วงคลื่น VIS 400 – 900 นาโนเมตร

ความละเอียด VIS 10 นาโนเมตร

เวลาในการตรวจวัด 15 วินาที (ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้)

สภาพแวดล้อม

ระดับความสูงสูงสุดเหนือน�้าทะเล 2000 ม.

อุณหภูมิแวดล้อม 5 – 40°C (25°C)

ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 80% ส�าหรับอุณหภูมิไม่เกิน 31°C

อุณหภูมิจัดเก็บ ไม่เกิน 45°C

รูปแบบการท�างาน NIR “Standard” NIR+Vis “Pro”

มุมมองแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบนผสมกัน

มุมมองแบบบนลงล่าง

มุมมองแบบล่างขึ้นบน
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ซอฟต์แวร์

จัดเก็บผลลัพธ์อัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์ NIRWise™ ท�างานโดยใช้ฐานข้อมูลของ Microsoft SQL โดยจะจัดเก็บผลลัพธ์ท้ังหมด
ลงในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ สามารถส�ารองและถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องมือเครื่องอ่ืนได้อย่าง
ง่ายดาย หมดกังวลเรื่องการสูญเสียผลลัพธ์อันมีค่า!

การจัดท�ารายงานตามต้องการ
สร้างรายงานได้อย่างง่ายดายด้วย NIRWise™ ท่ีมาพร้อมเครื่องมือปรับแต่งรายงานเพื่อการจัดท�า
รายงานตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ปลายทางได้อย่างสะดวก 
พร้อมรายงานแบบปรับแต่งได้ของ ProxiMate เพื่อการด�าเนินการตามมาตรฐานการจัดท�าเอกสารท่ี
ใช้ได้อย่างง่ายดาย

AutoCal
พัฒนาสมการเทียบมาตรฐานใหม่และเพิ่มจ�านวนสมการเทียบมาตรฐานท่ีมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพียง
เลือกตัวอย่างท่ีต้องการรวมไว้ แล้วปล่อยให้อัลกอริทึมขั้นสูงของ AutoCal จัดการท่ีเหลือ โดยไม่
จ�าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญใดๆ
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อุปกรณ์เสริม

ถ้วยใส่ตัวอย่างขนาดใหญ่
ช่วยลดความผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างของตัวอย่างแบบไม่เป็น
เน้ือเดียวกัน

ซอฟต์แวร์ NIRWise™+
พัฒนาและทบทวนสมการเทียบมาตรฐานเชิงปริมาณ ด้วย 
NIRWise™+ ท่ีมาพร้อมเครื่องมือระบบเคโมเมตริกแบบครบชุด

การอัพเกรดโมดูลการเชื่อมต่อ
อัพเกรดเป็นพอร์ต USB แบบหลายช่องเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด 
พร้อมฝาครอบกันน�้าเพื่อการปกป้องระหว่างการท�างาน

ฝาปิดส�าหรับตัวอย่างของเหลว
ใช้ร่วมกับจานเพาะเชื้อเพื่อท�าการตรวจวัดการส่องผ่านสะท้อน
ของของเหลว มีระยะการส่องผ่านอยู่ท่ี 0.3 มม.

ถ้วยใส่ตัวอย่างแบบมาตรฐาน
มีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน เช่น 
กระจกเหนียว พลาสติก และถ้วยประสิทธิภาพสูง เป็นต้น
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บริการและการฝึกอบรม
ตอบทุกโจทย์ความต้องการ

จุดบริการท่ัวโลก
เรามีเครือข่ายของส�านักงานสาขาและศูนย์บริการ 18 แห่งท่ัวโลก และมีพันธมิตรผู้แทนจ�าหน่าย
มากกว่า 70 แห่ง ดังน้ันจึงมั่นใจได้ถึงความพร้อมของเราในการให้บริการ ฝ่ายบริการหลังการขาย
และผู้เช่ียวชาญด้านการใช้งานท่ีผ่านการอบรมจากโรงงานของเราพร้อมช่วยให้คุณวางใจได้ว่า 
ProxiMate จะสามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ
www.buchi.com/worldwide

บริการช่วยเหลือจากระยะไกล 
มีการติดตั้งเครื่องมือท�างานจากระยะไกลเอาไว้เพื่อให้สามารถรับการช่วยเหลือได้ง่ายท่ีสุด โดยไม่
จ�าเป็นต้องท�าการติดตั้งเพิ่มเติมหรืออาศัยทักษะพิเศษใดๆ เพียงเชื่อมต่อ ProxiMate กับอินเทอร์เน็ต 
จากน้ัน BUCHI Service Network ก็จะพร้อมให้การช่วยเหลือและวิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกล อัน
เป็นการช่วยลดเวลาการหยุดท�างานและค่าบริการลงได้เป็นอย่างมาก
www.buchi.com/remote-support

แพคเกจบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
เพื่อการท�างานท่ีเชื่อถือได้ตลอดระยะเวลายาวนาน BUCHI ขอแนะน�าให้ท�าการซ่อมแซมและบ�ารุง
รักษา ProxiMate เป็นประจ�า ด้วยสัญญาแพคเกจบ�ารุงรักษาท่ีช่วยรับประกันว่าเครื่องมือของลูกค้า
จะสามารถท�างานเต็มประสิทธิภาพได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงยังมีข้อดีดังต่อไปน้ีอีกด้วย

 · ช่วยลดค่าชิ้นส่วนส�าหรับซ่อมบ�ารุง
 · บริการเข้าเยี่ยมและตรวจสอบตามปกติ
 · บริการอัพเดตตามปกติ
 · ลดระยะเวลาการหยุดท�างาน
 · ได้รับการติดต่ออย่างสม�่าเสมอจากฝ่ายบริการหลังการขายของ BUCHI ในเขตพื้นที่ของคุณ

บริการฝึกอบรมตามค�าขอ
เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับลูกค้าท้ังแบบในสถานท่ีจริง ท่ีบริษัทย่อยในพื้นท่ีของ BUCHI หรือ
ท่ีส�านักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองฟลาวิล (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ได้เรียนรู้ทุกสิ่งท่ีควรทราบเพื่อการใช้ ProxiMate ให้ได้ผล
การวิเคราะห์ท่ีดีท่ีสุด

ศูนย์ฝึกอบรมของ BUCHI ในเมืองฟลาวิล (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) มีหลักสูตรฝึกอบรมหลากหลายท่ี
พร้อมสนับสนุนความส�าเร็จของลูกค้า โดยทุกหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐาน ภาคปฏิบัติ การ
แก้ปัญหา ไปจนถึงการปรับกระบวนการให้เหมาะสม

หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับหัวข้อการฝึกอบรม หรือหากสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในประเทศของคุณ 
โปรดแจ้งความต้องการและข้อสงสัยของคุณมาท่ี training@buchi.com

http://www.buchi.com/worldwide 
http://www.buchi.com/remote-support 
mailto:training%40buchi.com?subject=
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NIR

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ N-500 FT-NIR ให้ผล
วิเคราะห์ท่ีน่าเชื่อถือส�าหรับการควบคุมคุณภาพ 
รวมท้ังการวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรม
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องด่ืม และ
อาหารสัตว์ NIRFlex N-500 มีชุดอุปกรณ์ทดสอบ
ตัวอย่างและอุปกรณ์เสริมท่ีครอบคลุมเพื่อความ
มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุด

NIR-Online

การตรวจตดิตามค่าพารามเิตอร์ท่ีส�าคัญอย่างใกล้
ชดิ เช่น ความชืน้ ไขมนั หรอืโปรตนี มส่ีวนช่วย
ให้สามารถปรบัปรงุแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ใน
กระบวนการผลติได้อย่างถกูต้อง เครือ่งวเิคราะห์ 
NIR-Online® (ระบบวเิคราะห์เชงิปรมิาณและ
คุณภาพด้วยคลืน่อินฟราเรดย่านใกล้แบบควบคู่
สายการผลติ) ของ BUCHI ให้ผลการตรวจวดัท่ี
แม่นย�าอย่างต่อเน่ืองภายในเวลาไม่ก่ีวนิาที รบั
ประกันได้ถงึประสทิธิภาพการผลติระดับสงูสดุ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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การสกัด 

เพื่อการตรวจวัดไขมันหรือสิ่งตกค้างและสิ่งปน
เปื้อนในเมทริกซ์แบบต่างๆ ซ่ึงเป็นวิธีการสกัด
แบบอัตโนมัติท้ังหมด เริ่มตั้งแต่การสกัดแบบ 
Soxhlet จนถึงการสกัดแบบร้อนและการสกัด
ด้วยอุณหภูมิและความดันสูง

เจลดาห์ล 

เพื่อการตรวจวัดไนโตรเจนและโปรตีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในแบบอัตโนมัติ KjelMaster K-375 
(เครื่องกลั่น) สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ในระดับสูงสุดโดยครอบคลุมท้ังในด้านการใช้
งาน ระบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการผู้ใช้งาน 
และระบบจัดการข้อมูลท่ีซับซ้อน ส�าหรับท้ังวิธี
การไตเตรทแบบวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
แบบวัดความเข้มสี
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BUCHI (Thailand) Ltd.

TH – Bangkok 10600 

T +66 2 862 08 51

F +66 2 862 08 54

thailand@buchi.com

www.buchi.com/th-th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา
BUCHI พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม

“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการท�างานของบริษัทฯ เรายินดีท่ีจะมอบบริการท่ีดีให้กับลูกค้า 
โดยการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด มีความยินดีท่ีจะรับฟังความคิดเห็น
จากลูกค้าและใส่ใจเก่ียวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญ
เ รา ม ี เ ท คโนโ ล ย ีท ี ่ ช า ญ ฉล า ด ด ้ วย
ประสบการณ ์ท ี เ่ช ี ย่วชาญอนัยาวนาน และ
ความต ั ้ งม ั น่ว า่เราจะพฒันาอย ู เ่สมอ ซ ึ ่ง
ท�าให ้ ม ั น่ใจในการซพัพอร ์ตลกูค ้ าของเรา
ได ้ อย า่งสมบรูณ ์

ปลอดภัย
ใกล ้ ช ดิกบัคณุลกูค ้ าของเรา เราพยายาม
ท�าส ิ ่งท ี ่เก ี ่ยวข ้ องกบัส นิค ้ า ระบบ 
โซลชู ั ่น แอพพร เิคช ั ่นและบร กิาร ใน
มาตรฐานของความปลอดภยัท ี ่เก ี ่ยวข ้ อง 
เพ ื ่อประโยชน ์ ของผ ู ้ ใช ้ งานและส ิ ่ง
แวดล ้ อม

น่าเชื่อถือ
ย นืยนัในมาตรฐานและฟงัก ์ช ั น่ของเคร ื อ่ง
ม ือและท�าอย ่างต ่อเน ื ่ องเพ ื ่ อพ ัฒนา
ประส ทิธ ภิาพ เพ ื ่อให ้ ตรงกบัการท�างาน
และความพ งึพอใจของลกูค ้ า

ทั่วโลก
ธรุก จิท ี ่เปน็เจ ้ าของแบบครอบครวั เป ดิ
สาขาครอบคลมุท ั ว่โลก และม บีร ษิทัตวัแทน
จ�าหน ่ายภายในพ ื ้ นท ี ่ท ี ่สามารถเข ้ าถ งึ
ลกูค ้ าได ้ ไม ว่ า่ลกูค ้ าของเราจะอย ูท่ ี ไ่หน
กต็าม

ประหยัดต้นทุน
เราต ั ้ งใจอยา่งสงูในการสร ้ างประส ทิธ ผิล
และคณุค ่าให ้ มากท ี ่สดุเพ ื ่อคนส �าคญัเช ่น
คณุ

เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เปน็ม ติรต ่อส ิ ง่แวดล ้ อมด ้ วยกระบวนการ
และการผล ติเพ ื ่อช วี ติท ี ย่ นืยาว โดยการ
ประยกุต ์ ใช ้ เทคโนโลย ขี ั ้ นสงูเพ ื ่อไม ่ให ้
เปน็อนัตรายต ่อส ิ ง่แวดล ้ อมมากท ี ส่ดุเท า่
ท ี จ่ะสามารถท�าได ้

ง่าย
จดัหาทางเล ือกเพ ื ่อการสน บัสนนุหร ือ
ซ พัพอร ์ ตล กูค ้ าเช ่นเด ยีวกบัระบบและ
อปุกรณ ์เพ ื อ่ให ้ ง า่ยตอ่การใช ้ งาน

เรายินดีท่ีจะช่วยเหลือคุณโดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
งาน และบริการต่างๆ ท่ีดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน
ของคุณ ท�าให้คุณสามารถให้ความสนใจกับกิจกรรม
และงานของคุณได้อย่างเต็มท่ี




