
NIR-Online®

NIR-Online Multipoint System
ควบคุมการผลิตท้ังกระบวนการได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการทุกขั้นตอน
ระบบการด�าเนินงานท่ีครอบคลุมตั้งแต่การผลิต
ตามความต้องการไปจนถึงการสนับสนุนทาง
เทคนิคและการประยุกต์ใช้งานระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ BUCHI NIR-Online® ช่วยให้การตรวจติดตามค่าพารามิเตอร์หลัก เช่น ความชื้น โปรตีน 
ไขมัน เถ้า แป้ง ไฟเบอร์ หรือน�้ามันตกค้างในทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเน่ือง หัว Multipoint 
นวัตกรรมใหม่ให้วิธีท่ีคุ้มค่าอย่างย่ิงในการตรวจติดตามจุดตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมเมล็ด
พืชและเมล็ดพืชน�้ามัน รวมท้ังอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ เป็นต้น 

ประหยัด
เพิ่มขีดความสามารถของ Multipoint Sensor 
หนึ่งตัวด้วย Multipoint head ถึงเก้าหัว ทั้งยัง
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเส้นใยแก้วน�าแสงที่ผ่าน
การจดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
สูงสุด

คืนทุนเร็ว
ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยไม่ถึงหน่ึงปี 



NIR-Online®

คุณลักษณะท่ีส�าคัญ
NIR-Online Multipoint System
คุณลักษณะท่ีส�าคัญ

ก�าหนด NIR-Online Multipoint System ในแบบท่ีคุณต้องการ:
www.buchi.com/nir-online

หัว 
Multipoint

หัว 
Multipoint

หัว 
Multipoint

หัว 
Multipoint

หัว 
Multipoint

หัว 
Multipoint

หัว 
Multipoint

หัว 
Multipoint

หัว 
Multipoint

เซ็นเซอร ์
Multipoint

เพิ่มขีดความสามารถของเซ็นซอร์หน่ึงตัวด้วยจ�านวนหัวท่ีมีมากถึง 9 หัว



ขยายจุดวัดได้หลายจุดตามต้องการ

เพิ่มขีดความสามารถของเซ็นเซอร ์
Multipoint หน่ึงตัวด้วยหัว Multipoint 
จ�านวนเก้าหัวได้ทุกเมื่อ  มีความ
ยืดหยุ่นสูงและสามารถควบคุม
กระบวนการผลิตได้สูงสุด

การเชื่อมต่อแบบ Daisy chain (สิทธิบัตร)

การเชื่อมต่อหัว Multipoint แบบ Daisy 
Chain ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรแล้ว เป็น
เทคนิคพิเศษที่ช่วยให้สามารถติดตั้ง
จุดวัดได้ทุกที่แม้ในระยะไกลในราคา
ประหยัด

เซ็นเซอร์ Multipoint

เซ็นเซอร์ของเราพร้อมเป็นอุปกรณ์
ตรวจวัดช้ินแรกส�าหรับคุณ เหมาะ
ส�าหรับการเริ่มต้นใช้งานและสามารถ
เพิ่มจ�านวนหัว Multipoint ได้ทุกเมื่อ

การผสานรวมการท�างานเข้ากับฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์เสริมของเรามีให้เลือกใช้
มากมายและเป็นท่ียอมรับในตลาด 
โดยครอบคลุมท้ังตัวอย่างท่ีเป็น
ของแข็ง ของเหลว เหนียว หนืด หรือ
มีฤทธ์ิกัดกร่อนท่ีระดับความดันและ
อุณหภูมิอันหลากหลาย อีกท้ังยังผสาน
รวมเข้ากับกระบวนการผลิตได้อย่าง
รวดเร็ว ท�าให้ได้สามารถคืนทุนได้เร็ว

หลอดไฟคู่

หลอดไฟส�ารองที่สามารถสลับการ
ใช้งานได้โดยอตัโนมัติ ช่วยรับประกัน
ว่าระบบจะท�างานได้อย่างต่อเนื่อง
สูงสุด

การผสานรวมการท�างานเข้ากับ
ซอฟต์แวร์

รองรบัอินเทอร์เฟซต่างๆ ท่ีได้
มาตรฐานอุตสาหกรรมเพือ่ความ
สะดวกในการโอนย้ายข้อมลูท่ีได้ไป
ยังระบบควบคุมกระบวนการท�างาน 
เช่น จาก I/O แบบอนาลอ็กผ่านทาง 
Modbus และ Profibus ไปยัง TCP/IP

ได้รับการรับรอง ATEX

เซ็นเซอร์และหัว Multipoint ผ่านการ
รับรองส�าหรับการใช้งานในสิ่งแวดล้อม
ที่อาจมีก๊าซท่ีเกิดการระเบิดและสภาพท่ี
เต็มไปด้วยฝุุ่�นได้

คุณสมบัติที่ดีเยี่ยม



www.buchi.com/nir-online Quality in your hands

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
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ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

ประหยัด 

 ∙ ควบคุมการผลิตได้ท้ังกระบวนการในราคาท่ีไม่แพงด้วยจ�านวนหัว Multipoint ถึงเก้าหัวท่ีสามารถใช้
ร่วมกันในเซ็นเซอร์ Multipoint เพียงตัวเดียว

 ∙ ลดการใช้ใยแก้วน�าแสงท่ีมีราคาเพงด้วยการเชื่อมต่อหัว Multipoint แบบ Daisy Chain ท่ีได้รับการ
จดสิทธิบัตรแล้ว

 ∙ ระบบจัดการเอกสารส�าเร็จรูปโดยใช้ฟังก์ชันการสร้างรายงานและการตรวจสอบความถูกต้องใน
รูปแบบอัตโนมัติ ท�าให้ประหยัดเวลา 

 ∙ ฟังก์ชัน AutoCalibration® ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยก�าจัดความต้องการในการพัฒนาการ
ปรับเทียบเฉพาะภายในองค์กรหรือการซ้ือฐานข้อมูลการปรับเทียบ

คืนทุนเร็ว

 ∙ ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยไม่ถึงหน่ึงปี 
 ∙ การปรับแก้กระบวนการท�างานให้ถูกต้องสามารถด�าเนินการได้ทันที ลดปริมาณของเสียให้น้อยลง
และไม่ต้องท�างานซ�้า

 ∙ การปรับค่าพารามิเตอร์หลักให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลก�าไรสูงสุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตท่ีได้รับการยอมรับ

 ∙ ออกแบบให้มีความทนทานเพื่อรับมือกับสภาพการท�างานท่ีไม่เหมาะสม เช่น การสั่นสะเทือน 
อุณหภูมิสูงสุด/ต�่าสุด ลม หรือความชื้น

 ∙ ใช้งานง่ายด้วยยูสเซอร์อินเทอร์เฟซท่ีมีประสิทธิภาพและผสานรวมเข้ากับระบบควบคุมกระบวนการ
ผลิตได้อย่างลงตัว

 ∙ ความสามารถการป้องกันน�้าและฝุุ่�น (IP65) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX (ก๊าซและฝุุ่�น) 
 ∙ ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเพื่อการตรวจวัดต�าแหน่งท่ีต้องการ เช่น การไหลท่ีไม่ต่อเน่ืองของผลผลิต
ในอุปกรณ์ยกถ้วย

NIR-Online Multipoint System:  

KjelMaster 
K-375
Destylacja parą i titracja

KjelMaster 
K-375
การกลั่นไอน้ำาและการ
ไทเทรต

ProxiMate™
ส�าหรับการวิเคราะห์
ตัวอย่างในห้องปฏิิบัติการ
หรือใกล้สายการผลิต 

KjelMaster K-375 FatExtractor E-500

รวดเร็วและสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน การสกัด
ไขม ัน

NIR-Online sensor 
with X-Rot module 

ส�าหรับการวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิิบัติการ


