การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งในห้องปฏิบัติการ

อีกทางเลือกจากผู้ผลิตชั้นน�ำด้านการระเหยสารในห้องปฏิบัติการ
ในฐานะผู้ผลิตชั้นน�ำด้านการระเหยสารในห้องปฏิบัติการ BUCHI พร้อมน�ำเสนอเครื่องท�ำแห้ง
แบบแช่เยือกแข็งส�ำหรับห้องปฏิบัติการที่มีระบบ Infinite-Technology™ และ Infinite‑Control™
โดยรองรับการใช้งานด้านการวิจัยและการพัฒนาจนถึงการควบคุมคุณภาพในภาคส่วนต่างๆ ของ
ตลาด ผลิตภัณฑ์ของ BUCHI โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการท�ำงานอย่าง
แท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา

«BUCHI» สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย “Quality in your hands”
“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการท�างานของบริษัทฯ เรายินดีที่จะมอบบริการ
ที่ดีให้กับลูกค้าโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด
มีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและใส่ใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนา
ธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณโดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของคุณ ท�าให้คุณสามารถให้ความ
สนใจกับกิจกรรมและงานของคุณได้อย่างเต็มที่

ง่าย

ช่วยให้คุณรับมือกับขั้นตอนของงานที่ซับซ้อนท้าทาย และมีเวลาให้
ความสนใจกับสิ่งที่ส�าคัญ เราจะช่วยสนับสนุนคุณโดยการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี รวมถึงเครื่องมือและระบบ
ต่างๆ ที่ใช้งานง่าย

ความเชี่ยวชาญ

คุณต้องการผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน
และบริการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของคุณได้
อย่างลงตัว เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีประสบการณ์อย่าง
ยาวนานในการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ท�างานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาบริการส�าหรับลูกค้าของเราอย่างต่อ
เนื่อง

น่าเชื่อถือ

คุณต้องการหุ้นส่วนที่สามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการ
ต่างๆ เรารับประกันในเรื่องคุณภาพและการใช้งานอุปกรณ์ของเรา
และจะคอยช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพเมื่อคุณ
ต้องการการบริการ
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ประหยัดต้นทุน

คุณต้องการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เรา
ช่วยให้คุณรับมือกับงานและกระบวนการต่างๆ ของคุณโดยค�านึงถึง
ความประหยัด เราพยายามที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดเพื่อคุณ

ปลอดภัย

การท�างานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก การท�างานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท�าให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์
ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่
ปลอดภัยที่สุดส�าหรับทุกคนและสิ่งแวดล้อม

ทั่วโลก

คุณจะได้ประโยชน์จากการบริการเฉพาะบุคคลและมีช่องทางการ
สื่อสารที่รวดเร็ว ในฐานะที่เราด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยมี
บริษัทสาขาและผู้จัดจ�าหน่ายที่มีคุณภาพ เรามีตัวแทนอยู่ทุกที่ที่บริษัท
ของลูกค้าตั้งอยู่ พนักงานในที่ต่างๆ ของเราและลูกค้าที่รู้สึกพึงพอใจ
จ�านวนมากทั่วโลกท�าให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกบริษัทคู่ค้าที่เหมาะ
สม

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณให้ความส�าคัญกับบริษัทคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อ
มในปัจจุบัน เราสนับสนุนการด�าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เราใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อ
ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้�า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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การท�ำแห้งด้วย Infinite-Technology™ และ Infinite-Control™
ควบคุมได้สูงสุดและมีความสามารถอย่างไร้ขีดจ�ำกัด

การใช้งานง่ายดายด้วยระบบ Infinite-Control™

ควบคุมการทำ�งานเครื่องทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็งได้สูงสุดในทุกที่ทุกเวลา

ระบบควบคุมของ Lyovapor™
∙∙ มองเห็นพารามิเตอร์ทั้งหมดได้ชัดเจน
∙∙ ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันตัวอย่าง
∙∙ สามารถตรวจหาจุดยุติได้

มีระบบควบคุมการท�ำงาน
∙∙ บันทึกข้อมูลและการจัดท�ำรายงานได้ตามต้องการ
∙∙ เริ่มและจัดการกระบวนการท�ำงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ด้วยฟังก์ชัน Quick-Design
∙∙ แผนภาพและผังการท�ำงานที่พร้อมตอบสนองในทันที

ควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลา
∙∙ ตรวจติดตามได้จากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนที่
∙∙ รับทราบข้อมูลด้วยระบบแจ้งเตือน
∙∙ ตรวจติดตามเครื่องมืออื่นๆของ BUCHI ได้ในเวลาเดียวกัน
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เปี่ยมประสิทธิภาพด้วย Infinite-Technology™

ครั้งแรกด้วยระบบการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งชนิดคอนเดนเซอร์แบบคู่เพื่อยกระดับความสามารถอย่างไร้ขีด
จ�ำกัด

เทคโนโลยีท่ีมาพร้อมคอนเดนเซอร์สองชุด
∙∙ ความสามารถการผลิตน�้ำแข็งแบบไร้ขีดจ�ำกัดด้วยฟังก์ชันสลับการ
ท�ำงานของคอนเดนเซอร์
∙∙ แรงดันมีเสถียรภาพด้วยฟังก์ชัน Smart-Switch
∙∙ การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งส�ำหรับสารละลายอินทรีย์และน�้ำ
รองรับตัวอย่างได้ถึง –105 °C

เทคโนโลยีท่ีช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
∙∙ ท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำที่ถูกสุขลักษณะแบบอัตโนมัติ
∙∙ ไม่เกิดปัญหาระบบหยุดท�ำงานด้วยคอนเดนเซอร์ที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
∙∙ ใช้พลังงานน้อยเนื่องจากคอนเดนเซอร์มีขนาดเล็กลง

เทคโนโลยีท่ีมีความยืดหยุ่นสูง
∙∙ พร้อมรับมือกับปริมาณตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น
∙∙ อัพเกรดระบบได้ (ระบบเชื่อมต่อ, ซอฟต์แวร์, เซ็นเซอร์ T และ P)
∙∙ ชุดท�ำแห้งหลายแบบ รองรับตัวอย่างได้อย่างยืดหยุ่น
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นวัตกรรมทางเลือกเพื่อการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งในห้องปฏิบัติการ
รองรับการใช้งานแบบมาตรฐานจนถึงการผลิตน�้ำแข็งแบบไร้ขีดจ�ำกัด

BUCHI เดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมการระเหยสาร
ในห้องปฏิบัติการมาเป็นเวลากว่า 55 ปี และจากประสบการณ์ประกอบกับความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพระดับสูง ท�ำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พร้อมรองรับการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งโดย
เฉพาะ และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ผลิตภัณฑ์การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งพร้อมรองรับการใช้งานด้านการวิจัย
และการพัฒนาจนถึงการควบคุมคุณภาพในภาคส่วนต่างๆ ของตลาดอย่างครอบคลุม

เภสัชกรรม

งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมคุณภาพ รวมถึงการ
พัฒนาสูตรในระดับห้องปฏิบัติ
การของฝ่ายวิจัยและพัฒนา
∙∙ การท�ำแห้งส�ำหรับเปปไทด์
ซึ่งเป็นโปรตีนของสารละลาย
ที่มีลักษณะเป็นผลึกและ
อสัณฐาน

เคมีภัณฑ์

การท�ำแห้งอย่างสมบูรณ์แบบ
และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
ในงานทางด้าน QC และ R&D
∙∙ การท�ำแห้งตัวอย่างปริมาณ
น้อยมากในไมโครไตเตอร์
เพลท ซึ่งรวมถึงขวดทดลอง
ขนาดใหญ่และเล็ก หรือการ
ท�ำแห้งจ�ำนวนมาก
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เทคโนโลยีชีวภาพ

ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ชีวภาพส�ำหรับการท�ำแห้งสาร
มีฤทธิ์ทางชีวภาพ:
∙∙ การท�ำแห้งและการปรับ
เสถียรตัวอย่างจ�ำนวนน้อยใน
ไมโครไตเตอร์เพลทหรือขวด
ทดลองขนาดเล็ก

อาหาร/
สารสกัดจากธรรมชาติ

ใช้ส�ำหรับการพัฒนาเพื่อการ
เพิ่มคุณค่าสารอาหาร
∙∙ ตัวท�ำละลายจะถูกก�ำจัด
ออกในระหว่างการท�ำแห้ง
โดยที่ไม่ท�ำลายสารประกอบ
ธรรมชาติ เช่น โปรตีน แร่
ธาตุ หรือวิตามิน

การศึกษา

การท�ำงานรูปแบบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
∙∙ การท�ำแห้งที่ไวต่ออุณหภูมิใน
ทุกระดับ

การวิเคราะห์ด้านสิ่ง
แวดล้อม

จ�ำเป็นส�ำหรับการเตรียม
และการปรับเสถียรตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบมลพิษทางสิ่ง
แวดล้อม
∙∙ ในระหว่างการจัดเก็บ
ตัวอย่างเพื่อท�ำลายจุลินทรีย์
∙∙ การท�ำแห้งส�ำหรับการสกัด
แบบ Soxhlet เป็นต้น

เครื่องท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของ BUCHI ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
BUCHI น�ำเสนอแพลตฟอร์มสองแบบส�ำหรับการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ได้แก่ Lyovapor™ L-300 และ L-200
โดยในแต่ละรุ่นมีความแม่นย�ำและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งชนิด
ต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์จาก BUCHI

กระบวนการ

Lyovapor™
L-300 Pro
«Modular»

Lyovapor™
L-300
«Continuous»

เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา

•

•

การท�ำแห้งโดยใช้วิธีการ

•

ระบบควบคุมสุญญากาศ

•

•

การท�ำความสะอาดอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
หยุดท�ำงาน

•

•

สารละลายอินทรีย์ที่ใช้ทั่วไป

•

•

สารละลายที่ใช้น�้ำ

•

การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ชนิดดั้งเดิม
Lyovapor™
L-200 Pro
«Control»

•

Lyovapor™
L-200
«Classic»

•

•
•

•

•

•

•

-105 °C

-105 °C

-55 °C

-55 °C

จ�ำนวนตัวอย่าง

ไร้ขีดจ�ำกัด

ไร้ขีดจ�ำกัด

สูงสุด 6 ลิตร

สูงสุด 6 ลิตร

การระเหิดสูงสุด

12 กก./24 ชม.

12 กก./24 ชม.

6 กก./24 ชม.

6 กก./24 ชม.

•

•

ตัวท�ำละลาย

คุณสมบัติ

อุณหภูมิคอนเดนเซอร์

การท�ำความสะอาดอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
หยุดท�ำงาน
ชุดท�ำwแห้ง
ชั้นวางแบบท�ำความร้อน/ฟังก์ชันหยุด
ท�ำงาน

•

•
•

แร็คท่อร่วม/ชั้นวางแบบไม่ท�ำความร้อน

•

การใช้งาน

การท�ำแห้งส�ำหรับขวด vial

•
•

การท�ำแห้งแบบ Manifold
การท�ำแห้งแบบกลุ่ม
หน้า

•

•
หน้า 8

•
•

หน้า 10

หน้า 12

หน้า 14
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ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»
ส�ำหรับตัวอย่างที่มีปริมาณมาก

หากต้องการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ใช้งานง่าย สามารถตรวจสอบวิธีการด�ำเนินงานได้
และไม่ต้องท�ำความสะอาดหลังจากใช้งาน ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Pro Modular» ของเราน�ำ
เสนอวิธีการท�ำงานต่างๆ แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ มีระบบบันทึกข้อมูลและสร้างแผนภูมิแบบทันที
รวมถึงระบบท�ำความสะอาดคอนเดนเซอร์ผลิตน�้ำแข็งแบบอัตโนมัติ

เกจวัดแบบพิรานี
เกจวัดแบบ
คาปาซิทีฟ

ระบบควบคุมสุญญากาศ
แบบติดตั้งในตัว
ปั๊มสุญญากาศ
nXDS10iC

แอพ BUCHI
Monitor

Lyovapor™ L-300
–105 °C/∞ กก.

ชุดควบคุม Pro
ซอฟต์แวร์
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ชุดท�ำแห้ง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
การใช้งานสะดวก
∙∙ แผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสที่ชัดเจนและใช้งานง่าย
∙∙ วิธีการท�ำงานแบบตั้งโปรแกรมและควบคุมตัวจับเวลาได้ (แรงดันและอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์)
∙∙ ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายส�ำหรับการสร้างและจัดการวิธีการท�ำงาน การบันทึกข้อมูล และการจัดท�ำรายงาน
∙∙ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อแสดงสถานะการด�ำเนินงาน
สามารถท�ำซ�้ำได้
∙∙ บันทึกค่าพารามิเตอร์กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญทั้งหมดได้ในการ์ด SD
∙∙ การวิเคราะห์จุดยุติของตัวอย่าง
∙∙ การทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ
∙∙ การทดสอบความแตกต่างของแรงดัน
∙∙ การทดสอบการเพิ่มแรงดัน
∙∙ กระบวนการท�ำซ�้ำเนื่องด้วยค่าพารามิเตอร์ท่ีมีเสถียรภาพ
∙∙ อุณหภูมิการท�ำความเย็น –105 °C
∙∙ ความแตกต่างอุณหภูมิของชั้นวาง ±1 °C
∙∙ แรงดันสุญญากาศ
ประหยัด
∙∙ พร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยคอนเดนเซอร์แบบคู่
∙∙ การท�ำความสะอาดอัตโนมัติเต็มรูปแบบของคอนเดนเซอร์ผลิตน�้ำแข็ง
∙∙ ชุดท�ำแห้งจะเปิดใช้ระบบหยุดท�ำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีก๊าซเฉื่อย

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

∙∙ คอนเดนเซอร์: Lyovapor™ L-300
∙∙ ชุดควบคุม: Interface Pro
∙∙ ซอฟต์แวร์
∙∙ ปั๊มสุญญากาศ: nXDS10iC
∙∙ ระบบควบคุมสุญญากาศด้วยเซ็นเซอร์
∙∙ เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์สุญญากาศเสริมจากภายนอก
ได้
∙∙ มีตัวเลือกชุดท�ำแห้งหลากหลายและชั้นวางแบบ
ท�ำความร้อน

∙∙ บริการช่วยเหลือส�ำหรับการท�ำงานเฉพาะทาง
∙∙ รองรับวิธีการท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอน
∙∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
∙∙ สายด่วนบริการลูกค้า
∙∙ โปรแกรมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
∙∙ อุปกรณ์ได้มาตรฐาน GMP
∙∙ บริการและเอกสารข้อมูล (IQ/OQ)
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ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Continuous»
รองรับความสามารถด้านการท�ำระเหิดอย่างไร้ขีดจ�ำกัด

หากก�ำลังมองหาอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานทุกเมื่อ มีความสามารถในการผลิตน�้ำแข็งอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคน และไม่จ�ำเป็นต้องท�ำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300
Continuous» ของเราน�ำเสนอการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งส�ำหรับสารละลายอินทรีย์และน�้ำ ไม่ว่า
ตัวอย่างจะมีจ�ำนวนมากเพียงใดก็ตาม
เกจวัดแบบ
พิรานี
ระบบควบคุมสุญญากาศ
แบบติดตั้งในตัว
ปั๊มสุญญากาศ
nXDS10iC

Lyovapor™ L-300
–105 °C/∞ กก.

ชุดควบคุม
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ชุดท�ำแห้ง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
มีประสิทธิภาพ
∙∙ คอนเดนเซอร์แบบคู่รองรับการท�ำงานอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
∙∙ กระบวนการท�ำงานที่สามารถท�ำซ�้ำได้เนื่องด้วยค่าพารามิเตอร์ที่มีเสถียรภาพ
∙∙ อุณหภูมิการท�ำความเย็น –105 °C
∙∙ แรงดันสุญญากาศ
∙∙ การระเหิดของสารละลายอินทรีย์และน�้ำ
∙∙ พร้อมใช้งานตลอดเวลา ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำความสะอาด
ประหยัด
∙∙ ประหยัดไฟเนื่องจากใช้ปั๊มสุญญากาศขนาดเล็กลง
∙∙ รองรับการระเหิดอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
∙∙ อุปกรณ์ชุดเดียวตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างหลากหลาย
การใช้งานสะดวก
∙∙ ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์กระบวนการท�ำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอพ BUCHI Monitor
∙∙ ท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำที่ถูกสุขลักษณะแบบอัตโนมัติ
∙∙ การจัดวางต�ำแหน่งจอแสดงผลมีความยืดหยุ่นสูงสุด (ด้านหน้าหรือด้านข้าง)

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Continuous»

∙∙ คอนเดนเซอร์: Lyovapor™ L-300
∙∙ ชุดควบคุม
∙∙ ปั๊มสุญญากาศ: nXDS10iC
∙∙ ระบบควบคุมสุญญากาศด้วยเซ็นเซอร์
∙∙ รองรับการใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์สุญญากาศ
เสริมจากภายนอก
∙∙ มีตัวเลือกชุดท�ำแห้งหลากหลาย

∙∙ บริการช่วยเหลือส�ำหรับการท�ำงานเฉพาะทาง
∙∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
∙∙ สายด่วนบริการลูกค้า
∙∙ โปรแกรมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
∙∙ อุปกรณ์ได้มาตรฐาน GMP
∙∙ บริการและเอกสารข้อมูล (IQ/OQ)
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ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Pro Control»
การทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็งสำ�หรับการกำ�หนดค่าขั้นสูง

หากต้องการชุดอุปกรณ์ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งคุณภาพสูงขนาดกะทัดรัดที่สามารถท�ำงานได้โดย
อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Pro Control» ของเราน�ำเสนอวิธีการท�ำงานแบบอัตโนมัติเต็ม
รูปแบบ พร้อมฟังก์ชันบันทึกข้อมูลและแผนภูมิแบบเรียลไทม์

เกจวัดแบบพิรานี

เกจวัดแบบ
คาปาซิทีฟ

ปั๊มสุญญากาศ Duo 6
ชุดควบคุมสุญญากาศ

แอพ BUCHI
Monitor

Lyovapor™ L-200
–55 °C/6 กก.

ชุดควบคุม Pro
ซอฟต์แวร์
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ชุดท�ำแห้ง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
การใช้งานสะดวก
∙∙ แผงควบคุมแบบจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย พร้อมแสดงค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการท�ำงานทั้งหมดในคราวเดียว
∙∙ วิธีการท�ำงานและการรายงานที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ง่าย (ระบบควบคุมแรงดันสุญญากาศและอุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์ตามเวลา)
∙∙ บันทึกข้อมูลแรงดันและอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ได้ทันที
∙∙ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อตัดสินใจว่าควรเข้าไปแทรกแซงการท�ำงานของระบบ
หรือไม่
ประหยัด
∙∙ ระบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าส�ำหรับการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งขั้นสูง
∙∙ ประหยัดพื้นที่จัดวางด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด
∙∙ ชุดท�ำแห้งจะเปิดใช้ฟังก์ชันหยุดท�ำงานเมื่อมีปริมาณก๊าซเฉื่อยเพิ่มขึ้น
∙∙ การท�ำความสะอาดที่ง่ายดาย
สามารถท�ำซ�้ำได้
∙∙ บันทึกค่าพารามิเตอร์กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญทั้งหมดได้ในการ์ด SD หรือซอฟต์แวร์
∙∙ กระบวนการท�ำงานที่สามารถท�ำซ�้ำได้เนื่องด้วยค่าพารามิเตอร์ที่มีเสถียรภาพ
∙∙ อุณหภูมิการท�ำความเย็น
∙∙ ความแตกต่างอุณหภูมิของชั้นวาง ±1 °C
∙∙ แรงดันสุญญากาศ

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Pro Control»

∙∙ คอนเดนเซอร์: Lyovapor™ L-200
∙∙ ชุดควบคุม: Interface Pro
∙∙ ซอฟต์แวร์
∙∙ ปั๊มสุญญากาศ: Duo 6
∙∙ ระบบควบคุมสุญญากาศด้วยเซ็นเซอร์
∙∙ เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์สุญญากาศเสริมจากภายนอก
ได้
∙∙ มีตัวเลือกชุดท�ำแห้งหลากหลายและชั้นวางแบบ
ท�ำความร้อน

∙∙ บริการช่วยเหลือส�ำหรับการท�ำงานเฉพาะทาง
∙∙ รองรับวิธีการท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอน
∙∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
∙∙ สายด่วนบริการลูกค้า
∙∙ โปรแกรมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
∙∙ อุปกรณ์ได้มาตรฐาน GMP
∙∙ บริการและเอกสารข้อมูล (IQ/OQ)
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ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Classic»

รท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งส�ำหรับความต้องการพื้นฐานพร้อมระบบควบคุม
หากต้องการผลิตภัณฑ์การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งคุณภาพสูงที่ประหยัดและมีคุณสมบัติครบครัน ทั้ง
ยังสามารถอัพเกรดได้ในภายหลัง ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Classic» ของเราครอบคลุมความ
ต้องการหลักๆ ในการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคอนเดนเซอร์ขนาด 6 กก./–
55 °C, ชุดควบคุม, ปั๊มสุญญากาศ และระบบควบคุมสุญญากาศ
เกจวัดแบบพิรานี

ชุดควบคุมสุญญากาศ
ปั๊มสุญญากาศ Duo 6

แอพ BUCHI
Monitor

Lyovapor™ L-200
–55 °C/6 กก.

ชุดควบคุม
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ชุดท�ำแห้ง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
ประหยัด
∙∙ ระบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าส�ำหรับการท�ำงานในแต่ละวัน
∙∙ แพลตฟอร์มแบบโมดูล รองรับการอัพเกรดในภายหลัง
∙∙ ประหยัดพื้นที่จัดวาง สามารถตั้งบนเคาน์เตอร์หรือบนรถเข็นได้
มีประสิทธิภาพ
∙∙ ระบบควบคุมแรงดันและการท�ำความเย็นที่รวดเร็ว
∙∙ การท�ำความสะอาดกึ่งอัตโนมัติด้วยวาล์วระบายแบบอิเล็กทรอนิกส์
∙∙ กระบวนการท�ำงานที่สามารถท�ำซ�้ำได้เนื่องด้วยค่าพารามิเตอร์ที่มีเสถียรภาพ
∙∙ อุณหภูมิการท�ำความเย็น
∙∙ แรงดันสุญญากาศ
การใช้งานสะดวก
∙∙ ใช้งานง่ายด้วยกระบวนการท�ำงานตามขั้นตอน
∙∙ ข้อความแสดงสถานะกระบวนการท�ำงานและก�ำหนดการซ่อมบ�ำรุง
∙∙ ตรวจสอบกระบวนการท�ำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอพ BUCHI Monitor

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Classic»

∙∙ คอนเดนเซอร์: Lyovapor™ L-200
∙∙ ชุดควบคุม
∙∙ ปั๊มสุญญากาศ: Duo 6
∙∙ ระบบควบคุมสุญญากาศด้วยเซ็นเซอร์
∙∙ เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์สุญญากาศเสริมจากภายนอก
ได้
∙∙ มีตัวเลือกชุดท�ำแห้งหลากหลาย

∙∙ บริการช่วยเหลือส�ำหรับการท�ำงานเฉพาะทาง
∙∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
∙∙ สายด่วนบริการลูกค้า
∙∙ โปรแกรมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
∙∙ อุปกรณ์ได้มาตรฐาน GMP
∙∙ บริการและเอกสารข้อมูล (IQ/OQ)
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ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและรูปแบบการใช้งาน

คอนเดนเซอร์ผลิต
น�้ำแข็ง
ความต้องการ/ผลิตภัณฑ์

L-300

ชุดควบคุม

L-200

ซอฟต์แวร์

Pro

Optional

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

หน้า

«Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

8

•

«Lyovapor™ L-300 Continuous»

10

•

«Lyovapor™ L-200 Pro Modular»

12

•

«Lyovapor™ L-200 Continuous»

14

•

•
•

ประสิทธิภาพของคอนเดนเซอร์กับการ
ผลิตน�้ำแข็ง
อุณหภูมิ
การระเหิดสูงสุด
ความสามารถในการผลิตน�้ำแข็ง

–105 °C

–55 °C

12 กก./24 ชม. 6 กก./24 ชม.
ไร้ขีดจ�ำกัด

6 กก.

คุณสมบัติ
ชัน
้ วางแบบท�ำความร้อนได้สง
ู สุด 60 °C
[±1 °C]
ระบบควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ [Pt1000]

•

ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบพิรานี
ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบ
คาปาซิทีฟ
การวิเคราะห์จุดยุติด้วย
การทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ

•

การทดสอบความแตกต่างของแรงดัน

•

•

•

การทดสอบการเพิ่มแรงดัน

•

•

•

Tshelf ≈ Tproduct

Pcapacitive ≈ Ppirani

•

การใช้งาน
การท�ำแห้งตัวอย่างชนิดอินทรีย์
(Organic)

•

•**

•

•

การท�ำแห้งตัวอย่างชนิดน�้ำ

•

•

•

•

•

•

สถานะการท�ำแห้งผ่านแอพ
วิธีการท�ำงานและการรายงานผล
*บันทึกข้อมูลในการ์ด SD
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**nXDS6iC

•*

•

ชุดท�ำแห้ง

ปั๊มสุญญากาศ
nXDS10iC Duo 6

•

•
•

•

•
•

•

•

nXDS6iC

•

«Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

•

«Lyovapor™ L-300 Continuous»

•

•

«Lyovapor™ L-200 Pro Control»

•

•

«Lyovapor™ L-200 Classic»
ประสิทธิภาพของคอนเดนเซอร์กับ
การผลิตน�้ำแข็ง
อุณหภูมิ
การระเหิดสูงสุด
ความสามารถในการผลิตน�้ำแข็ง
คุณสมบัติ

•

•

ชัน
้ วางแบบท�ำความร้อนได้สง
ู สุด
60 °C [±1 °C]

•

•

ระบบควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์
[Pt1000]

•

•

•

•

•

•

•

ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบ
พิรานี
ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบ
คาปาซิทีฟ
การวิเคราะห์จุดยุติด้วย

•

•

การทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ

•

•

การทดสอบความแตกต่างของแรงดัน

•

•

การทดสอบการเพิ่มแรงดัน

Tshelf ≈ Tproduct

Pcapacitive ≈ Ppirani

การใช้งาน

•

•

•

•

•

การท�ำแห้งตัวอย่างชนิดอินทรีย์
(Organic)

•

การท�ำแห้งตัวอย่างชนิดน�้ำ
สถานะการท�ำแห้งผ่านแอพ

•

•

วิธีการท�ำงานและการรายงานผล
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ผลิตภัณฑ์การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของ BUCHI
หลักการท�ำงาน

การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Drying หรือ Lyophilization) เป็นกระบวนการท�ำแห้งที่สมบูรณ์แบบ
ซึ่งเหมาะส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและไวต่อความร้อน กระบวนการท�ำแห้งจะเริ่มจากการแช่เยือก
แข็งของเหลวก่อน ซึ่งโดยปกติจะเป็นสารละลายในน�้ำ จากนั้นจึงก�ำจัดสารละลายที่แช่เยือกแข็งออกด้วย
การระเหิดที่อุณหภูมิและแรงดันต�่ำ โดยการระเหิดจะเกิดขึ้นได้นั้น จ�ำเป็นต้องใช้อุณหภูมิระดับต�่ำ ส�ำหรับ
สถานะของสสารและระยะการเปลี่ยนรูปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันและอุณหภูมิ สามารถดูได้จาก
แผนภาพด้านล่าง

จุดวิกฤต

แรงดัน [มิลลิบาร์]

221 บาร์
ของเหลว

1 บาร์

6.11 มิลลิบาร์

ของแข็ง

ไอระเหย

สามจุดร่วม

0

100

374

อุณหภูมิ [°C]

การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของสารละลายชนิดน�้ำตามหลักกายภาพแล้วนั้น น�้ำจะยังคงสามารถสร้าง
แรงดันไอระเหยสูงอย่างเพียงพอเมื่ออยู่ในสถานะของการแช่เยือกแข็ง แรงดันไอระเหยจะอยู่ที่ระดับ
6.11 มิลลิบาร์ (= 6.11 hPa) ณ สามจุดร่วม ซึ่งหมายความว่าระหว่างน�้ำแข็งกับบรรยากาศโดยรอบ กล่าว
คือระหว่างระยะของแข็งกับก๊าซ จะยังคงเกิดการแลกเปลี่ยนโมเลกุลของน�้ำอยู่ เมื่อโมเลกุลไอระเหย
ของน�้ำผ่านเข้าสู่ระยะก๊าซจะถูกก�ำจัดออกด้วยการควบแน่นบนพื้นผิวที่มีความเย็น ซึ่งจะเกิดขึ้นในเครื่อง
ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และจ�ำนวนน�้ำแข็งจะค่อยๆ ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อคงการท�ำงาน
ของกระบวนการท�ำแห้งแบบระเหิด จ�ำเป็นต้องรักษาระดับการสูญเสียความร้อนให้เกิดความสมดุลด้วย
การป้อนความร้อนให้ระบบ การป้อนความร้อนดังกล่าวจะใช้ชั้นวางแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีใช้ส�ำหรับวาง
ผลิตภัณฑ์
โดยปกติกระบวนการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะแบ่งออกเป็นสามระยะ ได้แก่ ระยะการแช่เยือกแข็ง
ระยะการท�ำแห้งหลัก และระยะการท�ำแห้งรอง ในกระบวนการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่มีการควบคุม
เป็นอย่างดี อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับต�่ำที่เพียงพอส�ำหรับกระบวนการทั้งระบบเพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตัวผลิตภัณฑ์ที่ท�ำแห้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับลักษณะที่ปรากฏ
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้
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วิธีการท�ำงาน

วิธีการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยเครื่อง L-300 Continuous

1
1

2
2
3
3
4

ชุดท�ำแห้งที่มีชั้นวางแบบท�ำความร้อนและแบบไม่ท�ำความ
ร้อนและมีกลไกหยุดท�ำงานส�ำหรับถาดทดลองหรือหลอด
ทดลอง โดยสามารถใช้ท่อร่วมเพื่อเชื่อมต่อขวดฟลาสก์หรือ
ขวดแก้วคอยาวได้
วาล์วที่ต่อกับเพลทส�ำหรับสลับไปมาระหว่างห้อง
คอนเดนเซอร์สองห้องเพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ห้องคอนเดนเซอร์ – ด้านหนึ่งจะควบคุมให้มีอุณหภูมิ
–105 °C เพื่อให้พร้อมส�ำหรับการผลิตน�้ำแข็ง ขณะที่อีกฝั่งจะ
ถูกท�ำความสะอาดโดยอัตโนมัติและถูกสุขลักษณะโดยใช้ตัว
ก�ำเนิดไอน�้ำ หลังจากคอนเดนเซอร์ผลิตน�้ำแข็งในด้านหนึ่ง
เต็มแล้วก็จะสลับไปยังด้านที่ว่างอยู่

4

วาล์วควบคุมสุญญากาศที่มีเกจวัดแบบพิรานี

5

ปั๊มสุญญากาศ

5

การทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยเครื่อง L-200 Classic

1
1

3

2
2

ชุดท�ำแห้งที่มีชั้นวางแบบท�ำความร้อนและแบบไม่ท�ำความ
ร้อนและมีกลไกหยุดท�ำงานส�ำหรับการท�ำแห้งในถาดทดลอง
หรือหลอดทดลอง โดยสามารถใช้ท่อร่วมเพื่อเชื่อมต่อขวด
ฟลาสก์หรือขวดแก้วคอยาวได้ เป็นต้น

ห้องคอนเดนเซอร์ที่สามารถผลิตน�้ำแข็งได้ 6 กก. ภายใต้
อุณหภูมิ –55 °C หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการ
ละลายน�้ำแข็งในห้องด้วยน�้ำอุ่น

3

วาล์วควบคุมสุญญากาศที่เหมาะสมด้วยเกจวัดแบบพิรานี

4

ปั๊มสุญญากาศ

4
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ผลิตภัณฑ์การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของ BUCHI
คุณสมบัติ

ชุดควบคุม

Interface Pro

Interface

«ฟังก์ชัน Easy Start»

•

•

เมนูซ่อมบ�ำรุง (การทดสอบสุญญากาศ, การแสดงก�ำหนดการเปลี่ยน
น�้ำมันหล่อลื่นส�ำหรับปั๊มสุญญากาศ)

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

การตรวจสอบอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ผลิตน�้ำแข็ง
การตรวจสอบแรงดันในชุดท�ำแห้ง
Monitor App
โปรแกรมแก้ไขวิธีการท�ำงานด้วยภาพกราฟิก
จอแสดงผลแบบสัมผัส
ระบบควบคุมอุณหภูมิชั้นวาง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิผลิตภัณฑ์
การ์ด SD
การวิเคราะห์จุดยุติ
การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เฉพาะโดยตรง

ซอฟต์แวร์: เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น
เพื่อให้สามารถสร้างและจัดการวิธีการท�ำงานและข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น BUCHI จึงน�ำเสนอ
ซอฟต์แวร์ Lyovapor™ ซอฟต์แวร์นี้มีโปรแกรมแก้ไขวิธีการท�ำงานแบบกราฟิก ตัวเลือกในการน�ำเข้าและ
จัดการวิธีการท�ำงานที่ง่ายดาย รวมถึงการบันทึกข้อมูลจากเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีเครื่อง
มือจัดท�ำรายงานแล
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แอพ: แจ้งเตือนทุกที่ทุกเวลา
BUCHI น�ำเสนอแอพส�ำหรับผู้ใช้ภายในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะเพื่อ
แจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ส�ำคัญของกระบวนการท�ำ
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง
เมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แอพนี้จะให้ข้อมูล
อัพเดตเกี่ยวกับสถานะของกระบวนการท�ำงานด้วยการแจ้งเตือนไป
ยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ได้แก่ เวลาที่ใช้ไป สุญญากาศในชุดท�ำ
แห้ง อุณหภูมิของชั้นวาง อุณหภูมิของคอนเดนเซอร์ และอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับระบบ L-300, L-200
หรือ R-300 ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการได้ โดยผู้ใช้จะได้รับแจ้งข้อมูลใน
ทุกที่ทุกเวลาเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของเครื่องท�ำแห้งแต่ละเครื่อง

เซ็นเซอร์: เพื่อความปลอดภัยในการท�ำงานมากขึ้น
มีเซ็นเซอร์เสริมมากมายส�ำหรับการตรวจสอบกระบวนการท�ำแห้งแบบ
แช่เยือกแข็งและช่วยในการวิเคราะห์จุดยุติ ได้แก่:
∙∙ เกจวัดแบบพิรานีส�ำหรับการวัดแรงดัน
∙∙ เกจวัดแบบคาปาซิทีฟส�ำหรับการวัดแรงดันที่มีความแม่นย�ำสูง
∙∙ เทอร์โมคัปเปิล RTD ส�ำหรับการวัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์อย่างแม่นย�ำ

โปรแกรมก�ำหนดรูปแบบ: เลือกผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ
เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Lyovapor™ ได้อย่างเหมาะ
สม BUCHI จึงได้พัฒนาโปรแกรมก�ำหนดรูปแบบผ่านเว็บขึ้นมา เพียง
คลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับรูปแบบการใช้งาน
ของคุณ

www.buchi.com/configurator
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ผลิตภัณฑ์การท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของ BUCHI
คำ�แนะนำ�และเคล็ดลับ

การเติมความจุของขวดแก้วและการปรับต�ำแหน่งเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
ให้สังเกตต�ำแหน่งต่อไปนี้เมื่อด�ำเนินการท�ำแห้งในขวดแก้ว:
∙∙ เลือกขนาดขวดแก้วที่มีความลึกของผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 2 ซม. ความลึกในการเติม
ปกติจะประมาณ 1 ซม.
∙∙ การระเหิดด้านหน้าในผลิตภัณฑ์จะย้ายจากด้านบนไปด้านล่าง กล่าวคือด้านบน
ของบริเวณน�้ำแข็งคือผลิตภัณฑ์ที่แห้งและด้านล่างคือผลิตภัณฑ์ที่แช่เยือกแข็งซึ่งมี
ผลึกน�้ำแข็งที่ยังไม่ถูกระเหิด
∙∙ โมเลกุลน�้ำแข็งที่ระเหิดแล้วจะเคลื่อนย้ายผ่านผลิตภัณฑ์ที่แห้งจากด้านล่างไปด้าน
บนในระหว่างกระบวนการท�ำแห้ง ความเข้มข้นปกติส�ำหรับค่าความต้านทานต�่ำ
ของผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ประมาณ 10 – 15%
∙∙ ส�ำหรับการวิเคราะห์จุดยุติที่แม่นย�ำ เซ็นเซอร์ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ที่กึ่งกลางของ
ขวดบริเวณใกล้กับด้านล่าง

การกระจายความร้อนทั่วชั้นวางส�ำหรับการท�ำแห้ง
ชั้นวางส�ำหรับการท�ำแห้งของ BUCHI มีการกระจายความร้อนที่แม่นย�ำมาก
(ภายในช่วง +/–1 °C) ซึ่งครอบคุลมทั้งชั้นวาง แต่อย่างไรก็ตาม ขวดแก้วที่
อยู่ด้านนอกชั้นวางจะแห้งเร็วกว่าขวดแก้วที่อยู่ตรงกลาง สาเหตุเป็นเพราะ
ความร้อนแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาทางโดมอะครีลิก ซึ่งสามารถลดปัญหานี้ได้
ด้วยการติดตั้งตัวหุ้มป้องกัน โดยขอแนะน�ำให้จัดวางเซ็นเซอร์อุณหภูมิส�ำหรับ
วิเคราะห์จุดยุติในขวดแก้วบริเวณตรงกลางของชั้นวางส�ำหรับการท�ำแห้ง
นอกจากนี้ยังจ�ำเป็นต้องใช้เทอร์โมคัปเปิลเพื่อให้ความร้อนเสริมกับผลิตภัณฑ์
ด้วย โดยขอแนะน�ำให้ขยายเวลาในการท�ำแห้งระหว่าง 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง
(ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์) เพื่อให้แน่ใจว่าน�้ำแข็งทั้งหมดจะถูกก�ำจัดออกจาก
กระบวนการผลิตทั้งหมดแล้ว

ก�ำหนดการซ่อมบ�ำรุงปั๊มสุญญากาศ
ระยะเวลาการตรวจสอบปั๊มใบพัดโรตารี่ควรด�ำเนินการทุก 24 ชั่วโมง หาก
สังเกตเห็นการเปลี่ยนสีของน�้ำมันหล่อลื่น ขอแนะน�ำให้เปลี่ยนน�้ำมันด้วย โดย
ปกติแล้ว น�้ำมันหล่อลื่นในปั๊มใบพัดโรตารี่จะต้องด�ำเนินการเปลี่ยนทุก 500
ชั่วโมง และส�ำหรับการท�ำงานครบทุก 1000 ชั่วโมง ขอแนะน�ำให้ตรวจสอบ
และท�ำความสะอาดตะแกรงพัดลมของมอเตอร์ วาล์วก๊าซบัลลาสต์ และตัวปั๊ม
ทั้งหมด ส�ำหรับวาล์วเลื่อนควรเปลี่ยนทุก 10,000 ชั่วโมง
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วิธีการวิเคราะห์จุดยุติของการท�ำแห้งหลัก (Primary Drying)
การวัดแรงดันเชิงเปรียบเทียบระหว่างเกจวัดแรงดันแบบ
คาปาซิทีฟกับเซ็นเซอร์พิรานีจะช่วยให้สามารถก�ำหนดจุดยุติได้
โดยเกจวัดแรงดันแบบคาปาซิทีฟจะท�ำงานเป็นอิสระจากก๊าซและ
มักจะแสดงแรงดันที่แท้จริงในชุดท�ำแห้ง ขณะที่เซ็นเซอร์พิรานี
จะได้รับการสอบเทียบกับก๊าซที่เฉพาะเจาะจงและด�ำเนินการ
วัดตัวเลขที่สัมพันธ์กับประเภทของก๊าซเท่านั้น เมื่อสอบเทียบ
กับ N2 เซ็นเซอร์พิรานีจะแสดงค่าที่สูงกว่าเกจวัดแรงดันแบบ
คาปาซิทีฟในการตอบสนองต่อการมีอยู่ของโมเลกุลน�้ำในชุด
ท�ำแห้ง แต่เมื่อน�้ำมีปริมาตรลดลง ค่าการอ่านอย่างต่อเนื่อง
ของเซ็นเซอร์พิรานีจะเริ่มใกล้เคียงกับค่าของเกจวัดแรงดัน
แบบคาปาซิทีฟมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งมีค่าเท่ากัน ณ จุดยุติ
ส�ำหรับการทดสอบเพิ่มแรงดันด้วยการปิดวาล์วระหว่างห้อง
ผลิตภัณฑ์และห้องคอนเดนเซอร์ เมื่อแยกส่วนทั้งสองห้องออกจากกัน แรงดันในห้องผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิด
การระเหิดของโมเลกุลน�้ำ โดยแรงดันจะเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องเมื่อความเข้มข้นของโมเลกุลน�้ำลดลง ซึ่งจุดยุติก็คือจุด
ที่ไม่เกิดการเพิ่มแรงดันขึ้นอีก

การหยุดท�ำงานเพื่อปิดขวดแก้วภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ความสูงของชั้นวางบนเครื่องท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่ติดตั้งบริเวณด้านบน สามารถปรับได้หลายระดับ ซึ่งช่วยให้
สามารถใช้ระบบหยุดท�ำงาน โดยระบบนี้จะมีกลไกการปิดผนึก
อัตโนมัติและการหยุดท�ำงานจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของ
แรงดันบรรยากาศและสุญญากาศที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งต่างจากระบบ
ทั่วไป ท�ำให้ชั้นวางทรงกลมไม่จ�ำเป็นต้องมีรูตรงกลาง

การท�ำความสะอาดและการจัดการน�้ำทิ้ง
การท�ำความสะอาดคอนเดนเซอร์แบบคู่จะเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อท�ำงานครบรอบแล้ว ซึ่งหมายความว่าน�้ำทิ้งจะถูก
ระบายออกไปยังช่องทางระบายหรือภาชนะรองรับโดยตรง โดยมีเซ็นเซอร์วัดระดับในขวดแก้วรองรับที่จะแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบเมื่อต้องน�ำขวดแก้วดังกล่าวไปเทน�้ำทิ้ง
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ผลิตภัณฑ์เสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์เสริมทั่วไป

ชุดท�ำแห้ง

เครื่อง Lyovapor™ มีชุด
ท�ำแห้งที่หลากหลายซึ่ง
รองรับการใช้งานได้อย่าง
ครอบคลุม

รถเข็น

Lyovapor™ มีรถเข็นส�ำหรับ
การติดตั้งชุดอุปกรณ์ให้อยู่
ใกล้กับเคาน์เตอร์ห้องปฏิบัติ
การ
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ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ Lyovapor™ เสนอ
วิธีใช้งานที่ง่ายดายใน
การควบคุมและตรวจสอบ
กระบวนการท�ำแห้งแบบแช่
เยือกแข็งและรายงานผล

ความหลากหลายของ
อุปกรณ์เสริม

BUCHI มีชุดเครื่องแก้วและ
อุปกรณ์เสริมมากมายเพื่อ
รองรับความต้องการของ
ห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ

เซ็นเซอร์

มีเซ็นเซอร์ให้เลือกใช้งาน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เซ็นเซอร์อุณหภูมิผลิตภัณฑ์
เซ็นเซอร์สุญญากาศ และ
วาล์วสุญญากาศส�ำหรับการ
ต่อขยาย Lyovapor™

ปั๊มสุญญากาศ

ปั๊มสุญญากาศคุณภาพสูง
และมีเสถียรภาพ ช่วยให้การ
ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งใน
แต่ละวันเป็นเรื่องง่ายดาย
ยิ่งขึ้น

Laboratory Rotavapor®
(เครื่องระเหยสารแบบหมุน)

Rotavapor® R-300 เป็น
เครื่องระเหยสารแบบหมุน
ที่มีฟังก์ชันครบครันส�ำหรับ
การใช้งานในระดับห้อง
ปฏิบัติการ โดยสามารถรอง
รับฟลาสก์ได้สูงสุด 5 ลิตร

Encapsulator
(เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง)

เก็บรักษารสชาติ กลิ่น
วิตามิน และน�้ำมันไว้ด้วย
Encapsulator B-390 และ
B-395 Pro (เครื่องผลิตเม็ด
บีดและแคปซูล)

การท�ำแห้งแบบพ่นฝอย

Mini Spray Dryer B-290
เป็นเครื่องมือทางเลือก
ส�ำหรับการท�ำแห้งอย่าง
รวดเร็วโดยการท�ำให้
ของเหลวเป็นผง

การระเหยสารแบบหลาย
ตัวอย่างพร้อมกัน

The Syncore® Analysts
R‑6/R-12 (เครื่องระเหย
สารแบบหลายตัวอย่าง)
สามารถท�ำการระเหยสาร
ให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการ
หรือสามารถต่อกับอุปกรณ์
SPE เพื่อท�ำความสะอาด
สาร พร้อมทั้งระเหยสารที่
ท�ำความสะอาดได้ภายใน
เครื่องเดียว

ชุดสกัดสาร

เครื่องสกัดสาร
SpeedExtractor E-914 และ
E-916 คือเครื่องสกัดด้วย
แรงดันแบบพิเศษเพื่อการ
ตรวจวัดสารปนเปื้อนหรือสิ่ง
ตกค้างจากตัวอย่างทางด้าน
อาหาร ดิน หรือผลิตภัณฑ์
เพื่อการบริโภค

การแยกและการท�ำให้
สารตัวอย่างบริสุทธิ์

เทคโนโลยีการตรวจวัด
ด้วย UV และ ELSD ช่วย
ในการประมวลสัญญาณ
สารประกอบที่อาจตรวจไม่
พบก่อนหน้าให้มองเห็นได้
และเก็บสารประกอบทั้งหมด
ที่ได้ลงชุดหลอดเก็บโดย
ปราศจากการสูญเสีย

25

การสนับสนุนและการบริการลูกค้า

เริ่มจากบริการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้จนถึงการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน
คุณจะได้รับบริการที่เฉพาะบุคคลและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพและช่าง
เทคนิคของเราซึ่งท�าให้ลูกค้าทั่วโลกจ�านวนมากได้รับความพึงพอใจ จึงท�าให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รับ
บริการจากบริษัทคู่ค้าที่ช�านาญ

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการท�ำงานของคุณ

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่นการประยุกต์ใช้งานของเรา
อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการระบุรายละเอียดของกระบวนการท�ำงาน
ทั้งหมดไว้ในบันทึกย่อของแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง และขณะนี้เว็บไซต์
ของเรามีแอพพลิเคชั่นที่พร้อมให้บริการแล้วกว่า 100 รายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน:
www.buchi.com/applications

Learn about Freeze Drying
As the market leader in laboratory evaporation, BUCHI offers the
first laboratory Freeze Dryer with Infinite-Technology™ and InfiniteControl™. Learn more and watch the Lyovapor™ video.

Find out more:
www.buchi.com/freeze-drying

ประโยชน์ที่คุณจะได้จากเวิร์คช็อป การฝึกอบรม และ
สัมมนา

เราได้จัดการหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวิร์คช็อปร่วมกับ
พันธมิตรอื่นๆ ในสาขาของงานด้านการเตรียมตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ การเข้าร่วมงานของลูกค้าได้แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในงานประจ�าวันได้ เรายังได้เข้าร่วมงาน
ประชุมทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเป็น
จ�านวนมาก

ดูข้อมูลภาพรวมกิจกรรมของเรา:
www.buchi.com/events
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วิเคราะห์ การเข้าร่วมงานของลูกค้าได้แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
ดูข้อมูลภาพรวมกิจกรรมของเรา:
ที
่ช้อ
่วยอ�
นวยความสะดวกในงานประจ�
าวันได้ เรายังได้เข้าร่วมงาน
ดูข
มูลา
ภาพรวมกิ
จกรรมของเรา:
www.buchi.com/events
ประชุ
มทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเป็น
www.buchi.com/events
จ�านวนมาก

ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ดูขผ
้อมู
ลตภาพรวมกิ
จกรรมของเรา:
ใช้
ลิ
ภัณณให้ฑ์สขามารถเลื
องคุ
ณให้
มีปผระสิ
าพสู
งสุาดงานได้อย่างถูก
เราช่
วยคุ
อกใช้
ลิตภัทณธิฑ์ภเพื
่อการท�
www.buchi.com/events
เราช่
ยคุณบ
ให้
อกใช้ผลิตดภัตัณ
ฑ์เพื่อการท�
างานได้
างถูก
ต้อง ว
เราให้
ริส
กามารถเลื
ารตรวจสอบการติ
้ง/การท�
างานตามที
่กอ
�าย่
หนด
ต้
อ
ง
เราให้
บ
ริ
ก
ารตรวจสอบการติ
ด
ตั
้
ง
/การท�
า
งานตามที
่
ก
�
า
หนด
(IQ/OQ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานของ FDA, GLP/
(IQ/OQ)
เพื่อให้
มั่นใจได้
ว่าGAMP
สอดคล้อ
มาตรฐานของ
GLP/
GMP และหลั
กเกณฑ์
ของ
ไม่งกั
ว่าบจะเป็
นการติดตั้งFDA,
ครั้งแรก
GMP และหลั
กเกณฑ์
GAMP
ไม่ว่า่ จะเป็
นบ
การติ
ดตั้งครั้งแรก่
การตรวจติ
ดตาม
หรืข
ออง
การย้
ายสถานที
เราให้
ริการตรวจสอบที
ใช้
ผลิตภัณดฑ์
ของคุ
ณ
ให้มาีปยสถานที
ระสิทธิ่ เราให้
ภาพสูบงริสุ
ด
การตรวจติ
ตาม
หรื
อ
การย้
ก
ารตรวจสอบที
่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับมืออาชีพ
เราช่
ว
ยคุ
ณ
ให้
ส
ามารถเลื
อ
กใช้
ผ
ลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
เ
พื
่
อ
การท�
า
งานได้
อ
ย่
า
งถู
ก
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับมืออาชีพ
ต้อง เราให้บริการตรวจสอบการติดตั้ง/การท�างานตามที่ก�าหนด
(IQ/OQ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานของ FDA, GLP/
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา:
GMP
ขบ
อง
ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งครั้งแรก
ดู
ข้อมูและหลั
ลเพิ่มเติกมเกณฑ์
เกี่ยวกั
บริGAMP
การของเรา:
www.buchi.com/service-support
การตรวจติ
ดตาม หรือการย้ายสถานที่ เราให้บริการตรวจสอบที่
www.buchi.com/service-support
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับมืออาชีพ

ลดเวลาสูญเสีย

ดู
ข้อมูลเพิ่มญ
เติเสี
มเกี
่ยวกับบริการของเรา:
ลดเวลาสู
หลีกเลี่ยงการสู
ญยเสียเวลาด้วยการป้องกันเชิงบ�ารุงรักษาและแพคเกจ
www.buchi.com/service-support
หลี
การ
เลี่ยเรามี
งการสู
เสียเวลาด้
องกั
งบ�
ารุงรัอกะไหล่
ษาและแพคเกจ
บริก
บริญ
การรั
บประกัวนยการป้
ผลิตภัณ
ฑ์หนนึเชิ
่งปี
และมี
ที่พร้อม
บริ
ก
าร
เรามี
บ
ริ
ก
ารรั
บ
ประกั
น
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ห
นึ
่
ง
ปี
แ
ละมี
อ
ะไหล่
ที่พร้อม
จ�าหน่ายเป็นระยะเวลายาวนานถึงสิบปี
จ�าหน่ายเป็นระยะเวลายาวนานถึงสิบปี

ลดเวลาสูญเสีย

ติดต่อเรา:
หลี
กอ
เลีเรา:
่ยงการสูญเสียเวลาด้วยการป้องกันเชิงบ�ารุงรักษาและแพคเกจ
ติ
ดต่
www.buchi.com/warranty
บริ
การ เรามีบริการรับประกันผลิตภัณฑ์หนึ่งปีและมีอะไหล่ที่พร้อม
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เครือข่ายทั่วโลก

บริษัทสาขาและพันธมิตรผู้แทนจ�าหน่ายที่มีคุณภาพของเราอยู่ใกล้กับ
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ที่สุด

ติดต่อเรา:
www.buchi.com/worldwide
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Distributors

Quality in your hands
บริษัทในเครือ BUCHI:
BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow
T +7 495 36 36 495
F +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

Nihon BUCHI K.K.
JP – Tokyo 110-0008
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
T 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0
deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Office Benelux
NL – 3342 GT
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI China
CN – 200233 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com
www.buchi.com/in-en

BUCHI Corporation
US – New Castle,
Delaware 19720
T +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

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

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

ศูนย์บริการของ BUCHI:
South East Asia
BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America
BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East
BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online
DE – 69190 Walldorf
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

เรามีพันธมิตรในการจัดจ�าหน่ายมากกว่า 100 รายทั่วโลก ค้นหาตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศของคุณ
ได้ที่: www.buchi.com
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