
Lyovapor™ L-300
เคร่ืองทำ�แห้งแบบเยือกแข็งระดับห้องแล็บสำ�หรับก�รระเหิดอย่�งต่อเน่ือง

ทำ�ง�นต่อเนื่อง
ก�รระเหิดส�รละล�ยอินทรีย์และน้ำ�
แบบไร้ขีดจำ�กัด

ครั้งแรกกับก�รระเหิดอย่�งต่อเนื่องด้วยคอนเดนเซอร์แบบคู่ในเครื่อง Lyovapor™ L-300 ด้วยระบบ 
Infinite-Technology ที่ส�ม�รถทำ�ง�นและทำ�คว�มสะอ�ดได้โดยอัตโนมัติที่ระดับ –105 °C นอกจ�ก
นี้ยังมีระบบ Infinite-Control ที่ช่วยให้ส�ม�รถควบคุมพ�ร�มิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของกระบวนก�รทำ�ง�น
ทั้งหมดได้ผ่�นท�งอุปกรณ์สื่อส�รเคลื่อนที่ด้วย

ประหยัด
ใช้พลังง�นต่ำ�และก�รบำ�รุงรักษ�น้อย

สะดวกสบ�ย
หน้�จอควบคุม ซอฟต์แวร์ 
และแอพที่มีประสิทธิภ�พและ
ใช้ง�นง่�ย



Lyovapor™ L-300

หน้�จอควบคุมที่ใช้ง�นง่�ย
ควบคุมและดูพ�ร�มิเตอร์
กระบวนก�รทำ�ง�นทั้งหมดได้
อย่�งรวดเร็ว

คว�มส�ม�รถในก�รผลิตน้ำ�
แข็งอย่�งไร้ขีดจำ�กัด
คอนเดนเซอร์คู่ –105 °C

รถเข็นเพื่อคว�มสะดวก 
เคลื่อนย้�ยอุปกรณ์ได้อย่�ง
ง่�ยด�ยด้วยล้อที่แข็งแรง
ทนท�น

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

ชุดทำ�แห้งแบบโมดูล
เปลี่ยนรูปแบบใช้ง�นได้ต�มต้องก�ร

ก�รเชื่อมต่อที่เข้�ถึงได้ง่�ย
เข้�ถึงก�รเชื่อมต่อของ
เซ็นเซอร์และปั๊มสุญญ�ก�ศได้
อย่�งง่�ยด�ย

คุณลักษณะที่สำ�คัญ

ชุดทำ�แห้งแบบโมดูล



คุณสมบัติ:

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดอัตโนมัติ 
ตัวกำ�เนิดไอน้ำ�แบบติดตั้งในตัวจะ
ละล�ยน้ำ�แข็งและทำ�คว�มสะอ�ด
คอนเดนเซอร์อย่�งถูกสุขลักษณะ

Infinite-Control™
ควบคุมกระบวนก�รทำ�แห้งแบบแช่
เยือกแข็งได้ทุกที่ทุกเวล�อย่�งไร้ขีด
จำ�กัดด้วยหน้�จอควบคุม ซอฟต์แวร์ 
และแอพ 

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

ก�รวิเคร�ะห์จุดยุติ
ก�รวิเคร�ะห์จุดยุติด้วยเซ็นเซอร์ 
คว�มแตกต่�งของอุณหภูมิ แรงดัน 
และก�รทดสอบก�รเพิ่มแรงดัน

ชุดทำ�แห้งอเนกประสงค์ 

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

 ∙ ส�ม�รถต่อแร็คท่อร่วมสองชุดเข้�
ด้วยกันได้

เปี่ยมประสิทธิภ�พด้วย Infinite-Technology™ 

ระบบก�รทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็งแบบคอนเด 
นเซอร์คู่เครื่องแรกเพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถอย่�งไร้ขีดจำ�กัด
ระบบ Lyovapor L-300 ม�พร้อมคอนเดนเซอร์ผลิตน้ำ�แข็งขน�ด
เล็กสองชุด และมีฟังก์ชัน Smart-Switch เพื่อให้แน่ใจได้ถึงแรง
ดันที่คงที่ในห้องทำ�แห้งและช่วยให้คอนเดนเซอร์ส�ม�รถทำ�ง�น
ได้อย่�งอิสระ โดยระบบจะละล�ยน้ำ�แข็งและทำ�คว�มสะอ�ด
คอนเดนเซอร์โดยอัตโนมัติเพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รทำ�แห้งแบบ
แช่เยือกแข็งได้อย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ คอนเดนเซอร์ที่มีขน�ดเล็ก
ยังช่วยให้ส�ม�รถใช้ปั๊มสุญญ�ก�ศแบบประหยัดได้ด้วย

ระบบควบคุมเครื่อง

 ∙ อ่�นค่�พ�ร�มิเตอร์ได้อย่�งง่�ยด�ย
ด้วยจอแสดงผลท่ีส�ม�รถปรับได้

 ∙ ตำ�แหน่งของจอส�ม�รถปรับต้ังไว้ท่ี
ด้�นหน้�หรือด้�นข้�งของเคร่ืองได้



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

Lyovapor™ L-300:

ทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง 

 ∙ คว�มส�ม�รถในก�รผลิตน้ำ�แข็งไร้ขีดจำ�กัดด้วยก�รสลับก�รทำ�ง�นระหว่�งคอนเดนเซอร์ 
 ∙ แรงดันมีเสถียรภ�พด้วยฟังก์ชัน Smart-Switch
 ∙ กระบวนก�รทำ�ง�นที่ส�ม�รถทำ�ซ้ำ�ได้เนื่องด้วยค่�พ�ร�มิเตอร์ที่มีเสถียรภ�พ: อุณหภูมิคว�ม
เย็น, คว�มแตกต่�งของอุณหภูมิชั้นว�ง ±1 °C และแรงดันสุญญ�ก�ศ 

 ∙ ก�รทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็งของส�รละล�ยอินทรีย์และน้ำ�ที่ระดับ –105 °C

สะดวกสบ�ย

 ∙ แผงควบคุมแบบหน้�จอสัมผัสที่ชัดเจนและใช้ง�นง่�ย
 ∙ ระบบแจ้งเตือนและค่�พ�ร�มิเตอร์กระบวนก�รทำ�ง�นได้ทุกที่ทุกเวล�โดยใช้แอพ BUCHI 
Monitoring

 ∙ ซอฟต์แวร์ขั้นสูงสำ�หรับสร้�งและจัดก�รวิธีก�รทำ�ง�น ก�รบันทึกข้อมูล และก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
 ∙ ส�ม�รถปรับตำ�แหน่งจอแสดงผลเพื่อคว�มยืดหยุ่นสูงสุด (ด้�นหน้�หรือด้�นข้�ง)
 ∙ ปกป้องตัวอย่�งที่มีคุณค่�ด้วยระบบป้องกันตัวอย่�ง

ประหยัด

 ∙ ก�รบำ�รุงรักษ�ต่ำ�ด้วยระบบทำ�คว�มสะอ�ดคอนเดนเซอร์ผลิตน้ำ�แข็งแบบอัตโนมัติ
 ∙ พร้อมใช้ง�นอยู่เสมอด้วยคว�มส�ม�รถแบบไร้ขีดจำ�กัด
 ∙ อุปกรณ์ชุดเดียวตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่�งหล�กหล�ย 
 ∙ ใช้พลังง�นต่ำ�เนื่องจ�กคอนเดนเซอร์ผลิตน้ำ�แข็งมีขน�ดเล็ก

 ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
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ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Lyovapor™ L-200

เครื่องทำ�แห้งแบบแช่
เยือกแข็งเครื่องแรกที่มี
ระบบ Infinite‑ControlTM

Rotavapor® 
R-300
การระเหยสารแบบ
หมุนที่สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

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

Pure Chromatography 
Systems
เหมาะสมกบัความ
ต ้ องการและสภาพ
แวดล ้ อมของคณุ


