
ในฐานะผู้ผลิตชั้นน�าด้านการระเหยสารในห้องปฏิบัติการ BUCHI พร้อมน�าเสนอเครื่องท�าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็งส�าหรับห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ Infinite-Technology™ และ Infinite-Control™ 
โดยรองรับการใช้งานด้านการวิจัยและการพัฒนาจนถึงการควบคุมคุณภาพในภาคส่วนต่างๆ ของ
ตลาด ผลิตภัณฑ์ของ BUCHI โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการท�างานอย่าง
แท้จริง

การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งในห้องปฏิบัติการ
อีกทางเลือกจากผู้ผลิตชั้นน�าด้านการระเหยสารในห้องปฏิบัติการ
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“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการท�างานของบริษัทฯ เรายินดีที่จะมอบบริการ
ที่ดีีให้กับลูกค้าโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด 
มีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและใส่ใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนา
ธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณโดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การ-
ประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของคุณ ท�าให้คุณสามารถให้ความ
สนใจกับกิจกรรมและงานของคุณได้อย่างเต็มที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา
«BUCHI» สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย “Quality in your hands”

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

ประหยัดต้นทุน
คุณต้องการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เรา
ช่วยให้คุณรับมือกับงานและกระบวนการต่างๆ ของคุณโดยค�านึงถึง
ความประหยัด เราพยายามที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดเพื่อคุณ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณให้ความส�าคัญกับบริษัทคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อ
มในปัจจุบัน เราสนับสนุนการด�าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เราใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อ
ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้�า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

ปลอดภัย
การท�างานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก การ-
ท�างานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท�าให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ 
ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่
ปลอดภัยที่สุดส�าหรับทุกคนและสิ่งแวดล้อม
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การท�าแห้งด้วย Infinite-Technology™ และ Infinite-Control™

ควบคุมได้สูงสุดและมีความสามารถอย่างไร้ขีดจ�ากัด

การใช้งานง่ายดายด้วยระบบ Infinite-Control™                                               
ควบคุมการท�างานเครื่องท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งได้สูงสุดในทุกที่ทุกเวลา

ระบบควบคุมของ Lyovapor™
 ∙ มองเห็นพารามิเตอร์ท้ังหมดได้ชัดเจน
 ∙ ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันตัวอย่าง
 ∙ สามารถตรวจหาจุดยุติได้

มีระบบควบคุมการท�างาน
 ∙ บันทึกข้อมูลและการจัดท�ารายงานได้ตามต้องการ
 ∙ เริ่มและจัดการกระบวนการท�างานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ด้วยฟังก์ชัน Quick-Design

 ∙ แผนภาพและผังการท�างานท่ีพร้อมตอบสนองในทันที

ควบคุมได้ทุกท่ีทุกเวลา
 ∙ ตรวจติดตามได้จากระยะไกลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี 
 ∙ รับทราบข้อมูลด้วยระบบแจ้งเตือน
 ∙ ตรวจติดตามเครื่องมืออ่ืนๆของ BUCHI ได้ในเวลาเดียวกัน
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การท�าแห้งด้วย Infinite-Technology™ และ Infinite-Control™

เปี่ยมประสิทธิภาพด้วย Infinite-Technology™ 
ครั้งแรกด้วยระบบการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งชนิดคอนเดนเซอร์แบบคู่เพื่อยกระดับความสามารถอย่างไร้ขีด
จ�ากัด

เทคโนโลยีท่ีมาพร้อมคอนเดนเซอร์สองชุด
 ∙ ความสามารถการผลิตน�้าแข็งแบบไร้ขีดจ�ากัดด้วยฟังก์ชันสลับการ
ท�างานของคอนเดนเซอร์

 ∙ แรงดันมีเสถียรภาพด้วยฟังก์ชัน Smart-Switch
 ∙ การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งส�าหรับสารละลายอินทรีย์และน�้า 
รองรับตัวอย่างได้ถึง –105 °C

เทคโนโลยีท่ีช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 ∙ ท�าความสะอาดด้วยไอน�้าท่ีถูกสุขลักษณะแบบอัตโนมัติ
 ∙ ไม่เกิดปัญหาระบบหยุดท�างานด้วยคอนเดนเซอร์ท่ีพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา

 ∙ ใช้พลังงานน้อยเน่ืองจากคอนเดนเซอร์มีขนาดเล็กลง

เทคโนโลยีท่ีมีความยืดหยุ่นสูง
 ∙ พร้อมรับมือกับปริมาณตัวอย่างท่ีเพิ่มขึ้น
 ∙ อัพเกรดระบบได้ (ระบบเชื่อมต่อ, ซอฟต์แวร์, เซ็นเซอร์ T และ P)
 ∙ ชุดท�าแห้งหลายแบบ รองรับตัวอย่างได้อย่างยืดหยุ่น
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BUCHI เดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานง่ายและสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมการระเหยสาร
ในห้องปฏิบัติการมาเป็นเวลากว่า 55 ปี และจากประสบการณ์ประกอบกับความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพระดับสูง ท�าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีพร้อมรองรับการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งโดย
เฉพาะ และน่ีถือเป็นครั้งแรกท่ีผลิตภัณฑ์การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งพร้อมรองรับการใช้งานด้านการวิจัย
และการพัฒนาจนถึงการควบคุมคุณภาพในภาคส่วนต่างๆ ของตลาดอย่างครอบคลุม

นวัตกรรมทางเลือกเพื่อการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งในห้องปฏิบัติการ
รองรับการใช้งานแบบมาตรฐานจนถึงการผลิตน�้าแข็งแบบไร้ขีดจ�ากัด

เภสัชกรรม การศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ

งานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ควบคุมคุณภาพ รวมถึงการ
พัฒนาสูตรในระดับห้องปฏิบัติ
การของฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 ∙ การท�าแห้งส�าหรับเปปไทด ์
ซ่ึงเป็นโปรตีนของสารละลาย
ท่ีมีลักษณะเป็นผลึกและ 
อสัณฐาน

ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ชีวภาพส�าหรับการท�าแห้งสาร
มีฤทธ์ิทางชีวภาพ:
 ∙ การท�าแห้งและการปรับ
เสถียรตัวอย่างจ�านวนน้อยใน
ไมโครไตเตอร์เพลทหรือขวด
ทดลองขนาดเล็ก

การท�างานรูปแบบต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา
 ∙ การท�าแห้งท่ีไวต่ออุณหภูมิใน
ทุกระดับ

เคมีภัณฑ์
การวิเคราะห์ด้านสิ่ง
แวดล้อม

อาหาร/ 
สารสกัดจากธรรมชาติ

การท�าแห้งอย่างสมบูรณ์แบบ
และเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด
ในงานทางด้าน QC และ R&D
 ∙ การท�าแห้งตัวอย่างปริมาณ
น้อยมากในไมโครไตเตอร์
เพลท ซ่ึงรวมถึงขวดทดลอง
ขนาดใหญ่และเล็ก หรือการ
ท�าแห้งจ�านวนมาก

ใช้ส�าหรับการพัฒนาเพื่อการ
เพิ่มคุณค่าสารอาหาร
 ∙ ตัวท�าละลายจะถูกก�าจัด
ออกในระหว่างการท�าแห้ง
โดยท่ีไม่ท�าลายสารประกอบ
ธรรมชาติ เช่น โปรตีน แร่
ธาตุ หรือวิตามิน

จ�าเป็นส�าหรับการเตรียม
และการปรับเสถียรตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบมลพิษทางสิ่ง
แวดล้อม
 ∙ ในระหว่างการจัดเก็บ
ตัวอย่างเพื่อท�าลายจุลินทรีย์

 ∙ การท�าแห้งส�าหรับการสกัด
แบบ Soxhlet เป็นต้น
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BUCHI น�าเสนอแพลตฟอร์มสองแบบส�าหรับการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ได้แก่ Lyovapor™ L-300 และ L-200  
โดยในแต่ละรุ่นมีความแม่นย�าและเป็นเอกลักษณ์ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งของ BUCHI ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งชนิด
ต่อเน่ือง

การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ชนิดด้ังเดิม

ผลิตภัณฑ์จาก BUCHI
Lyovapor™ 
L-300 Pro 
«Modular»

Lyovapor™ 
L-300  
«Continuous»

Lyovapor™ 
L-200 Pro 
«Control»

Lyovapor™  
L-200 
«Classic»

กระบวนการ
เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกท่ีทุกเวลา • • • •

การท�าแห้งโดยใช้วิธีการ • •

ระบบควบคุมสุญญากาศ • • • •

การท�าความสะอาดอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
หยุดท�างาน • •

ตัวท�าละลาย
สารละลายอินทรีย์ท่ีใช้ท่ัวไป • •

สารละลายท่ีใช้น�้า • • • •

คุณสมบัติ
อุณหภูมิคอนเดนเซอร์ -105 °C -105 °C -55 °C -55 °C

จ�านวนตัวอย่าง ไร้ขีดจ�ากัด ไร้ขีดจ�ากัด สูงสุด 6 ลิตร สูงสุด 6 ลิตร

การระเหิดสูงสุด 12 กก./24 ชม. 12 กก./24 ชม. 6 กก./24 ชม. 6 กก./24 ชม.

การท�าความสะอาดอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
หยุดท�างาน • •

ชุดท�าwแห้ง
ชั้นวางแบบท�าความร้อน/ฟังก์ชันหยุด
ท�างาน • •

แร็คท่อร่วม/ช้ันวางแบบไม่ท�าความร้อน • •

การใช้งาน
การท�าแห้งส�าหรับขวด vial • •

การท�าแห้งแบบ Manifold • •

การท�าแห้งแบบกลุ่ม • •

หน้า หน้า 8 หน้า 10 หน้า 12 หน้า 14
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ปั๊มสุญญากาศ  
nXDS10iC

ชุดท�าแห้ง

Lyovapor™ L-300 
–105 °C/∞ กก.

แอพ BUCHI 
Monitor

ระบบควบคุมสุญญากาศ
แบบติดตั้งในตัว

เกจวัดแบบ
คาปาซิทีฟ

ชุดควบคุม Pro

ซอฟต์แวร์

เกจวัดแบบพิรานี

หากต้องการอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานตลอดเวลา ใช้งานง่าย สามารถตรวจสอบวิธีการด�าเนินงานได้ 
และไม่ต้องท�าความสะอาดหลังจากใช้งาน ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Pro Modular» ของเราน�า
เสนอวิธีการท�างานต่างๆ แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ มีระบบบันทึกข้อมูลและสร้างแผนภูมิแบบทันที 
รวมถึงระบบท�าความสะอาดคอนเดนเซอร์ผลิตน�้าแข็งแบบอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»
ส�าหรับตัวอย่างท่ีมีปริมาณมาก
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ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Pro Modular» 

 ∙ คอนเดนเซอร์: Lyovapor™ L-300
 ∙ ชุดควบคุม: Interface Pro
 ∙ ซอฟต์แวร์
 ∙ ปั๊มสุญญากาศ: nXDS10iC
 ∙ ระบบควบคุมสุญญากาศด้วยเซ็นเซอร์
 ∙ เช่ือมต่อกับเซ็นเซอร์สุญญากาศเสริมจากภายนอก
ได้

 ∙ มีตัวเลือกชุดท�าแห้งหลากหลายและชั้นวางแบบ
ท�าความร้อน

 ∙ บริการช่วยเหลือส�าหรับการท�างานเฉพาะทาง
 ∙ รองรับวิธีการท�างานอย่างเป็นขั้นตอน 
 ∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ∙ สายด่วนบริการลูกค้า 
 ∙ โปรแกรมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
 ∙ อุปกรณ์ได้มาตรฐาน GMP
 ∙ บริการและเอกสารข้อมูล (IQ/OQ)

การใช้งานสะดวก
 ∙ แผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสท่ีชัดเจนและใช้งานง่าย
 ∙ วิธีการท�างานแบบตั้งโปรแกรมและควบคุมตัวจับเวลาได้ (แรงดันและอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์)
 ∙ ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายส�าหรับการสร้างและจัดการวิธีการท�างาน การบันทึกข้อมูล และการจัดท�ารายงาน
 ∙ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีเพื่อแสดงสถานะการด�าเนินงาน

สามารถท�าซ�้าได้
 ∙ บันทึกค่าพารามิเตอร์กระบวนการท�างานท่ีส�าคัญท้ังหมดได้ในการ์ด SD 
 ∙ การวิเคราะห์จุดยุติของตัวอย่าง 

 ∙ การทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ 
 ∙ การทดสอบความแตกต่างของแรงดัน 
 ∙ การทดสอบการเพิ่มแรงดัน 

 ∙ กระบวนการท�าซ�้าเน่ืองด้วยค่าพารามิเตอร์ท่ีมีเสถียรภาพ
 ∙ อุณหภูมิการท�าความเย็น –105 °C
 ∙ ความแตกต่างอุณหภูมิของชั้นวาง ±1 °C
 ∙ แรงดันสุญญากาศ

ประหยัด
 ∙ พร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยคอนเดนเซอร์แบบคู่
 ∙ การท�าความสะอาดอัตโนมัติเต็มรูปแบบของคอนเดนเซอร์ผลิตน�้าแข็ง 

 ∙ ชุดท�าแห้งจะเปิดใช้ระบบหยุดท�างานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีก๊าซเฉื่อย

ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ
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หากก�าลังมองหาอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานทุกเมื่อ มีความสามารถในการผลิตน�้าแข็งอย่างไร้ขีดจ�ากัด 
สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคน และไม่จ�าเป็นต้องท�าความสะอาด ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 
Continuous» ของเราน�าเสนอการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งส�าหรับสารละลายอินทรีย์และน�้า ไม่ว่า
ตัวอย่างจะมีจ�านวนมากเพียงใดก็ตาม

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Continuous»
รองรับความสามารถด้านการท�าระเหิดอย่างไร้ขีดจ�ากัด

ชุดท�าแห้ง

Lyovapor™ L-300 
–105 °C/∞ กก.

ระบบควบคุมสุญญากาศ
แบบติดตั้งในตัว

ชุดควบคุม

เกจวัดแบบ
พิรานี

ปั๊มสุญญากาศ  
nXDS10iC
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มีประสิทธิภาพ
 ∙ คอนเดนเซอร์แบบคู่รองรับการท�างานอย่างไร้ขีดจ�ากัด
 ∙ กระบวนการท�างานท่ีสามารถท�าซ�้าได้เน่ืองด้วยค่าพารามิเตอร์ท่ีมีเสถียรภาพ

 ∙ อุณหภูมิการท�าความเย็น –105 °C
 ∙ แรงดันสุญญากาศ

 ∙ การระเหิดของสารละลายอินทรีย์และน�้า
 ∙ พร้อมใช้งานตลอดเวลา ไม่จ�าเป็นต้องท�าความสะอาด

ประหยัด
 ∙ ประหยัดไฟเน่ืองจากใช้ปั๊มสุญญากาศขนาดเล็กลง 
 ∙ รองรับการระเหิดอย่างไร้ขีดจ�ากัด
 ∙ อุปกรณ์ชุดเดียวตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างหลากหลาย 

การใช้งานสะดวก
 ∙ ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์กระบวนการท�างานได้ทุกท่ีทุกเวลาด้วยแอพ BUCHI Monitor
 ∙ ท�าความสะอาดด้วยไอน�้าท่ีถูกสุขลักษณะแบบอัตโนมัติ 
 ∙ การจัดวางต�าแหน่งจอแสดงผลมีความยืดหยุ่นสูงสุด (ด้านหน้าหรือด้านข้าง)

ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-300 Continuous»

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

 ∙ มีตัวเลือกชุดท�าแห้งหลากหลาย

 ∙ บริการช่วยเหลือส�าหรับการท�างานเฉพาะทาง
 ∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ∙ สายด่วนบริการลูกค้า 
 ∙ โปรแกรมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
 ∙ อุปกรณ์ได้มาตรฐาน GMP
 ∙ บริการและเอกสารข้อมูล (IQ/OQ)
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เกจวัดแบบ
คาปาซิทีฟปั๊มสุญญากาศ Duo 6

ชุดท�าแห้ง

Lyovapor™ L-200 
–55 °C/6 กก.

แอพ BUCHI 
Monitor

ชุดควบคุมสุญญากาศ

เกจวัดแบบพิรานี

ชุดควบคุม Pro

ซอฟต์แวร์

หากต้องการชุดอุปกรณ์ท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งคุณภาพสูงขนาดกะทัดรัดท่ีสามารถท�างานได้โดย
อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Pro Control» ของเราน�าเสนอวิธีการท�างานแบบอัตโนมัติเต็ม
รูปแบบ พร้อมฟังก์ชันบันทึกข้อมูลและแผนภูมิแบบเรียลไทม์

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Pro Control» 
การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งส�าหรับการก�าหนดค่าขั้นสูง 
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ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Pro Control»

 ∙ คอนเดนเซอร์: Lyovapor™ L-200
 ∙ ชุดควบคุม: Interface Pro
 ∙ ซอฟต์แวร์
 ∙ ปั๊มสุญญากาศ: Duo 6 
 ∙ ระบบควบคุมสุญญากาศด้วยเซ็นเซอร์
 ∙ เช่ือมต่อกับเซ็นเซอร์สุญญากาศเสริมจากภายนอก
ได้

 ∙ มีตัวเลือกชุดท�าแห้งหลากหลายและชั้นวางแบบ
ท�าความร้อน

 ∙ บริการช่วยเหลือส�าหรับการท�างานเฉพาะทาง
 ∙ รองรับวิธีการท�างานอย่างเป็นขั้นตอน 
 ∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ∙ สายด่วนบริการลูกค้า 
 ∙ โปรแกรมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
 ∙ อุปกรณ์ได้มาตรฐาน GMP
 ∙ บริการและเอกสารข้อมูล (IQ/OQ)

การใช้งานสะดวก
 ∙ แผงควบคุมแบบจอสัมผัสท่ีใช้งานง่าย พร้อมแสดงค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการท�างานท้ังหมดในคราวเดียว
 ∙ วิธีการท�างานและการรายงานท่ีสามารถตั้งโปรแกรมได้ง่าย (ระบบควบคุมแรงดันสุญญากาศและอุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์ตามเวลา) 

 ∙ บันทึกข้อมูลแรงดันและอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ได้ทันที
 ∙ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีเพื่อตัดสินใจว่าควรเข้าไปแทรกแซงการท�างานของระบบ
หรือไม่

ประหยัด
 ∙ ระบบท่ีมีประสิทธิภาพคุ้มค่าส�าหรับการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งขั้นสูง
 ∙ ประหยัดพื้นท่ีจัดวางด้วยการออกแบบท่ีกะทัดรัด
 ∙ ชุดท�าแห้งจะเปิดใช้ฟังก์ชันหยุดท�างานเมื่อมีปริมาณก๊าซเฉื่อยเพิ่มขึ้น
 ∙ การท�าความสะอาดท่ีง่ายดาย

สามารถท�าซ�้าได้
 ∙ บันทึกค่าพารามิเตอร์กระบวนการท�างานท่ีส�าคัญท้ังหมดได้ในการ์ด SD หรือซอฟต์แวร ์
 ∙ กระบวนการท�างานท่ีสามารถท�าซ�้าได้เน่ืองด้วยค่าพารามิเตอร์ท่ีมีเสถียรภาพ

 ∙ อุณหภูมิการท�าความเย็น 
 ∙ ความแตกต่างอุณหภูมิของชั้นวาง ±1 °C

 ∙ แรงดันสุญญากาศ

ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ
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หากต้องการผลิตภัณฑ์การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งคุณภาพสูงท่ีประหยัดและมีคุณสมบัติครบครัน ท้ัง
ยังสามารถอัพเกรดได้ในภายหลัง ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Classic» ของเราครอบคลุมความ
ต้องการหลักๆ ในการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคอนเดนเซอร์ขนาด 6 กก./–
55 °C, ชุดควบคุม, ปั๊มสุญญากาศ และระบบควบคุมสุญญากาศ

ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Classic»
รท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งส�าหรับความต้องการพื้นฐานพร้อมระบบควบคุม

ปั๊มสุญญากาศ Duo 6

ชุดท�าแห้ง

Lyovapor™ L-200 
–55 °C/6 กก.

แอพ BUCHI 
Monitor

ชุดควบคุมสุญญากาศ

เกจวัดแบบพิรานี

ชุดควบคุม
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ผลิตภัณฑ์ «Lyovapor™ L-200 Classic» 

 ∙ คอนเดนเซอร์: Lyovapor™ L-200
 ∙ ชุดควบคุม 
 ∙ ปั๊มสุญญากาศ: Duo 6 
 ∙ ระบบควบคุมสุญญากาศด้วยเซ็นเซอร์
 ∙ เช่ือมต่อกับเซ็นเซอร์สุญญากาศเสริมจากภายนอก
ได้

 ∙ มีตัวเลือกชุดท�าแห้งหลากหลาย 

 ∙ บริการช่วยเหลือส�าหรับการท�างานเฉพาะทาง
 ∙ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ∙ สายด่วนบริการลูกค้า 
 ∙ โปรแกรมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
 ∙ อุปกรณ์ได้มาตรฐาน GMP
 ∙ บริการและเอกสารข้อมูล (IQ/OQ)

ประหยัด
 ∙ ระบบท่ีมีประสิทธิภาพคุ้มค่าส�าหรับการท�างานในแต่ละวัน
 ∙ แพลตฟอร์มแบบโมดูล รองรับการอัพเกรดในภายหลัง
 ∙ ประหยัดพื้นท่ีจัดวาง สามารถตั้งบนเคาน์เตอร์หรือบนรถเข็นได้

มีประสิทธิภาพ
 ∙ ระบบควบคุมแรงดันและการท�าความเย็นท่ีรวดเร็ว 
 ∙ การท�าความสะอาดก่ึงอัตโนมัติด้วยวาล์วระบายแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ∙ กระบวนการท�างานท่ีสามารถท�าซ�้าได้เน่ืองด้วยค่าพารามิเตอร์ท่ีมีเสถียรภาพ

 ∙ อุณหภูมิการท�าความเย็น 
 ∙ แรงดันสุญญากาศ 

การใช้งานสะดวก
 ∙ ใช้งานง่ายด้วยกระบวนการท�างานตามขั้นตอน
 ∙ ข้อความแสดงสถานะกระบวนการท�างานและก�าหนดการซ่อมบ�ารุง
 ∙ ตรวจสอบกระบวนการท�างานได้ทุกท่ีทุกเวลาด้วยแอพ BUCHI Monitor

ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ
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ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและรูปแบบการใช้งาน

คอนเดนเซอร์ผลิต
น�้าแข็ง

ชุดควบคุม ซอฟต์แวร์ ชุดท�าแห้ง ปั๊มสุญญากาศ

ความต้องการ/ผลิตภัณฑ์  หน้า
L-300 L-200 Pro Optional nXDS10iC Duo 6 nXDS6iC

«Lyovapor™ L-300 Pro Modular» 8 • • • • • • «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

«Lyovapor™ L-300 Continuous» 10 • • • • «Lyovapor™ L-300 Continuous»

«Lyovapor™ L-200 Pro Modular» 12 • • • • • • • «Lyovapor™ L-200 Pro Control»

«Lyovapor™ L-200 Continuous» 14 • • • • • • • «Lyovapor™ L-200 Classic»

ประสิทธิภาพของคอนเดนเซอร์กับการ
ผลิตน�้าแข็ง

ประสิทธิภาพของคอนเดนเซอร์กับ
การผลิตน�้าแข็ง

อุณหภูมิ –105 °C –55 °C อุณหภูมิ 

การระเหิดสูงสุด 12 กก./24 ชม. 6 กก./24 ชม. การระเหิดสูงสุด

ความสามารถในการผลิตน�้าแข็ง ไร้ขีดจ�ากัด 6 กก. ความสามารถในการผลิตน�้าแข็ง 

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

ชัน้วางแบบท�าความร้อนได้สงูสดุ 60 °C 
[±1 °C] • • • • ชัน้วางแบบท�าความร้อนได้สงูสดุ 

60 °C [±1 °C]

ระบบควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ [Pt1000] • • • • ระบบควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ ์
[Pt1000]

ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบพิรานี • • • • • • • • ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบ
พิรานี

ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบ 
คาปาซิทีฟ • • • • ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบ

คาปาซิทีฟ

การวิเคราะห์จุดยุติด้วย การวิเคราะห์จุดยุติด้วย

การทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ 
Tshelf ≈ Tproduct 

• • • • • • การทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ
Tshelf ≈ Tproduct 

การทดสอบความแตกต่างของแรงดัน
Pcapacitive ≈ Ppirani 

• • • • • การทดสอบความแตกต่างของแรงดัน
Pcapacitive ≈ Ppirani 

การทดสอบการเพิ่มแรงดัน • • • • • การทดสอบการเพิ่มแรงดัน 

การใช้งาน การใช้งาน

การท�าแห้งตัวอย่างชนิดอินทรีย ์
(Organic) • •** • • • การท�าแห้งตัวอย่างชนิดอินทรีย ์

(Organic)

การท�าแห้งตัวอย่างชนิดน�้า • • • • • • • • • การท�าแห้งตัวอย่างชนิดน�้า

สถานะการท�าแห้งผ่านแอพ • • สถานะการท�าแห้งผ่านแอพ

วิธีการท�างานและการรายงานผล •* • • • วิธีการท�างานและการรายงานผล

*บันทึกข้อมูลในการ์ด SD
**nXDS6iC
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คอนเดนเซอร์ผลิต
น�้าแข็ง

ชุดควบคุม ซอฟต์แวร์ ชุดท�าแห้ง ปั๊มสุญญากาศ

ความต้องการ/ผลิตภัณฑ์  หน้า
L-300 L-200 Pro Optional nXDS10iC Duo 6 nXDS6iC

«Lyovapor™ L-300 Pro Modular» 8 • • • • • • «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

«Lyovapor™ L-300 Continuous» 10 • • • • «Lyovapor™ L-300 Continuous»

«Lyovapor™ L-200 Pro Modular» 12 • • • • • • • «Lyovapor™ L-200 Pro Control»

«Lyovapor™ L-200 Continuous» 14 • • • • • • • «Lyovapor™ L-200 Classic»

ประสิทธิภาพของคอนเดนเซอร์กับการ
ผลิตน�้าแข็ง

ประสิทธิภาพของคอนเดนเซอร์กับ
การผลิตน�้าแข็ง

อุณหภูมิ –105 °C –55 °C อุณหภูมิ 

การระเหิดสูงสุด 12 กก./24 ชม. 6 กก./24 ชม. การระเหิดสูงสุด

ความสามารถในการผลิตน�้าแข็ง ไร้ขีดจ�ากัด 6 กก. ความสามารถในการผลิตน�้าแข็ง 

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

ชัน้วางแบบท�าความร้อนได้สงูสดุ 60 °C 
[±1 °C] • • • • ชัน้วางแบบท�าความร้อนได้สงูสดุ 

60 °C [±1 °C]

ระบบควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ [Pt1000] • • • • ระบบควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ ์
[Pt1000]

ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบพิรานี • • • • • • • • ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบ
พิรานี

ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบ 
คาปาซิทีฟ • • • • ระบบควบคุมแรงดันด้วยเกจวัดแบบ

คาปาซิทีฟ

การวิเคราะห์จุดยุติด้วย การวิเคราะห์จุดยุติด้วย

การทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ 
Tshelf ≈ Tproduct 

• • • • • • การทดสอบความแตกต่างของอุณหภูมิ
Tshelf ≈ Tproduct 

การทดสอบความแตกต่างของแรงดัน
Pcapacitive ≈ Ppirani 

• • • • • การทดสอบความแตกต่างของแรงดัน
Pcapacitive ≈ Ppirani 

การทดสอบการเพิ่มแรงดัน • • • • • การทดสอบการเพิ่มแรงดัน 

การใช้งาน การใช้งาน

การท�าแห้งตัวอย่างชนิดอินทรีย ์
(Organic) • •** • • • การท�าแห้งตัวอย่างชนิดอินทรีย ์

(Organic)

การท�าแห้งตัวอย่างชนิดน�้า • • • • • • • • • การท�าแห้งตัวอย่างชนิดน�้า

สถานะการท�าแห้งผ่านแอพ • • สถานะการท�าแห้งผ่านแอพ

วิธีการท�างานและการรายงานผล •* • • • วิธีการท�างานและการรายงานผล
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ผลิตภัณฑ์การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งของ BUCHI
หลักการท�างาน

การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Drying หรือ Lyophilization) เป็นกระบวนการท�าแห้งท่ีสมบูรณ์แบบ
ซ่ึงเหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงและไวต่อความร้อน กระบวนการท�าแห้งจะเริ่มจากการแช่เยือก
แข็งของเหลวก่อน ซ่ึงโดยปกติจะเป็นสารละลายในน�้า จากน้ันจึงก�าจัดสารละลายท่ีแช่เยือกแข็งออกด้วย
การระเหิดท่ีอุณหภูมิและแรงดันต�่า โดยการระเหิดจะเกิดขึ้นได้น้ัน จ�าเป็นต้องใช้อุณหภูมิระดับต�่า ส�าหรับ
สถานะของสสารและระยะการเปลี่ยนรูปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันและอุณหภูมิ สามารถดูได้จาก
แผนภาพด้านล่าง

การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งของสารละลายชนิดน�้าตามหลักกายภาพแล้วน้ัน น�้าจะยังคงสามารถสร้าง
แรงดันไอระเหยสูงอย่างเพียงพอเมื่ออยู่ในสถานะของการแช่เยือกแข็ง แรงดันไอระเหยจะอยู่ท่ีระดับ 
6.11 มิลลิบาร์ (= 6.11 hPa) ณ สามจุดร่วม ซ่ึงหมายความว่าระหว่างน�้าแข็งกับบรรยากาศโดยรอบ กล่าว
คือระหว่างระยะของแข็งกับก๊าซ จะยังคงเกิดการแลกเปลี่ยนโมเลกุลของน�้าอยู่ เมื่อโมเลกุลไอระเหย
ของน�้าผ่านเข้าสู่ระยะก๊าซจะถูกก�าจัดออกด้วยการควบแน่นบนพื้นผิวท่ีมีความเย็น ซ่ึงจะเกิดขึ้นในเครื่อง
ท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และจ�านวนน�้าแข็งจะค่อยๆ ลดน้อยลงอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันเพื่อคงการท�างาน
ของกระบวนการท�าแห้งแบบระเหิด จ�าเป็นต้องรักษาระดับการสูญเสียความร้อนให้เกิดความสมดุลด้วย
การป้อนความร้อนให้ระบบ การป้อนความร้อนดังกล่าวจะใช้ชั้นวางแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีใช้ส�าหรับวาง
ผลิตภัณฑ ์

โดยปกติกระบวนการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะแบ่งออกเป็นสามระยะ ได้แก่ ระยะการแช่เยือกแข็ง 
ระยะการท�าแห้งหลัก และระยะการท�าแห้งรอง ในกระบวนการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งท่ีมีการควบคุม
เป็นอย่างดี อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับต�่าท่ีเพียงพอส�าหรับกระบวนการท้ังระบบเพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตัวผลิตภัณฑ์ท่ีท�าแห้ง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับลักษณะท่ีปรากฏ
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้

ไอระเหย
สามจุดร่วม

ของแข็ง

ของเหลว

จุดวิกฤต

6.11 มิลลิบาร์

1 บาร์

221 บาร์

แร
งดั

น 
[ม

ิลล
ิบา

ร์]

อุณหภูมิ [°C]

0 100 374
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วิธีการท�างาน

วิธีการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยเครื่อง L-300 Continuous

ชุดท�าแห้งท่ีมีชั้นวางแบบท�าความร้อนและแบบไม่ท�าความ
ร้อนและมีกลไกหยุดท�างานส�าหรับถาดทดลองหรือหลอด
ทดลอง โดยสามารถใช้ท่อร่วมเพื่อเชื่อมต่อขวดฟลาสก์หรือ
ขวดแก้วคอยาวได้

วาล์วท่ีต่อกับเพลทส�าหรับสลับไปมาระหว่างห้อง
คอนเดนเซอร์สองห้องเพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

ห้องคอนเดนเซอร์ – ด้านหน่ึงจะควบคุมให้มีอุณหภูมิ 
–105 °C เพ่ือให้พร้อมส�าหรับการผลิตน�้าแข็ง ขณะท่ีอีกฝั่งจะ
ถูกท�าความสะอาดโดยอัตโนมัติและถูกสุขลักษณะโดยใช้ตัว
ก�าเนิดไอน�้า หลังจากคอนเดนเซอร์ผลิตน�้าแข็งในด้านหน่ึง
เต็มแล้วก็จะสลับไปยังด้านท่ีว่างอยู่

วาล์วควบคุมสุญญากาศท่ีมีเกจวัดแบบพิรานี 

ปั๊มสุญญากาศ

 

การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยเครื่อง L-200 Classic 

ชุดท�าแห้งท่ีมีชั้นวางแบบท�าความร้อนและแบบไม่ท�าความ
ร้อนและมีกลไกหยุดท�างานส�าหรับการท�าแห้งในถาดทดลอง
หรือหลอดทดลอง โดยสามารถใช้ท่อร่วมเพื่อเชื่อมต่อขวด 
ฟลาสก์หรือขวดแก้วคอยาวได้ เป็นต้น 

ห้องคอนเดนเซอร์ท่ีสามารถผลิตน�้าแข็งได้ 6 กก. ภายใต้
อุณหภูมิ –55 °C หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการ
ละลายน�้าแข็งในห้องด้วยน�้าอุ่น

วาล์วควบคุมสุญญากาศท่ีเหมาะสมด้วยเกจวัดแบบพิรานี 

ปั๊มสุญญากาศ 
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ผลิตภัณฑ์การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งของ BUCHI
คุณสมบัติ

Interface Pro Interface

«ฟังก์ชัน Easy Start» • •
เมนูซ่อมบ�ารุง (การทดสอบสุญญากาศ, การแสดงก�าหนดการเปลี่ยน
น�้ามันหล่อลื่นส�าหรับปั๊มสุญญากาศ) • •

การตรวจสอบอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ผลิตน�้าแข็ง • •
การตรวจสอบแรงดันในชุดท�าแห้ง • •
Monitor App • •
โปรแกรมแก้ไขวิธีการท�างานด้วยภาพกราฟิก •
จอแสดงผลแบบสัมผัส •
ระบบควบคุมอุณหภูมิชั้นวาง •
เซ็นเซอร์อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ •
การ์ด SD •
การวิเคราะห์จุดยุติ •
การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เฉพาะโดยตรง •

ชุดควบคุม

ซอฟต์แวร์: เพื่อความสะดวกย่ิงขึ้น

เพื่อให้สามารถสร้างและจัดการวิธีการท�างานและข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายดายย่ิงขึ้น BUCHI จึงน�าเสนอ
ซอฟต์แวร์ Lyovapor™ ซอฟต์แวร์น้ีมีโปรแกรมแก้ไขวิธีการท�างานแบบกราฟิก ตัวเลือกในการน�าเข้าและ
จัดการวิธีการท�างานท่ีง่ายดาย รวมถึงการบันทึกข้อมูลจากเซ็นเซอร์อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีเครื่อง
มือจัดท�ารายงานแล
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แอพ: แจ้งเตือนทุกที่ทุกเวลา  

BUCHI น�าเสนอแอพส�าหรับผู้ใช้ภายในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะเพื่อ
แจ้งข้อมูลให้ทราบเก่ียวกับค่าพารามิเตอร์ท่ีส�าคัญของกระบวนการท�า
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง
เมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แอพน้ีจะให้ข้อมูล
อัพเดตเก่ียวกับสถานะของกระบวนการท�างานด้วยการแจ้งเตือนไป
ยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ได้แก่ เวลาท่ีใช้ไป สุญญากาศในชุดท�า
แห้ง อุณหภูมิของชั้นวาง อุณหภูมิของคอนเดนเซอร์ และอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์
นอกจากน้ียังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับระบบ L-300, L-200 
หรือ R-300 ท่ีติดตั้งในห้องปฏิบัติการได้ โดยผู้ใช้จะได้รับแจ้งข้อมูลใน
ทุกท่ีทุกเวลาเก่ียวกับความพร้อมใช้งานของเครื่องท�าแห้งแต่ละเครื่อง 

เซ็นเซอร์: เพื่อความปลอดภัยในการท�างานมากขึ้น

มีเซ็นเซอร์เสริมมากมายส�าหรับการตรวจสอบกระบวนการท�าแห้งแบบ
แช่เยือกแข็งและช่วยในการวิเคราะห์จุดยุติ ได้แก่:
 ∙ เกจวัดแบบพิรานีส�าหรับการวัดแรงดัน
 ∙ เกจวัดแบบคาปาซิทีฟส�าหรับการวัดแรงดันท่ีมีความแม่นย�าสูง
 ∙ เทอร์โมคัปเปิล RTD ส�าหรับการวัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์อย่างแม่นย�า

โปรแกรมก�าหนดรูปแบบ: เลือกผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Lyovapor™ ได้อย่างเหมาะ
สม BUCHI จึงได้พัฒนาโปรแกรมก�าหนดรูปแบบผ่านเว็บขึ้นมา เพียง
คลิกไม่ก่ีครั้ง คุณก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับรูปแบบการใช้งาน
ของคุณ

www.buchi.com/configurator
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ผลิตภัณฑ์การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งของ BUCHI
ค�าแนะน�าและเคล็ดลับ 

การเติมความจุของขวดแก้วและการปรับต�าแหน่งเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ให้สังเกตต�าแหน่งต่อไปน้ีเมื่อด�าเนินการท�าแห้งในขวดแก้ว:
 ∙ เลือกขนาดขวดแก้วท่ีมีความลึกของผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 2 ซม. ความลึกในการเติม
ปกติจะประมาณ 1 ซม.

 ∙ การระเหิดด้านหน้าในผลิตภัณฑ์จะย้ายจากด้านบนไปด้านล่าง กล่าวคือด้านบน
ของบริเวณน�้าแข็งคือผลิตภัณฑ์ท่ีแห้งและด้านล่างคือผลิตภัณฑ์ท่ีแช่เยือกแข็งซ่ึงมี
ผลึกน�้าแข็งท่ียังไม่ถูกระเหิด

 ∙ โมเลกุลน�้าแข็งท่ีระเหิดแล้วจะเคลื่อนย้ายผ่านผลิตภัณฑ์ท่ีแห้งจากด้านล่างไปด้าน
บนในระหว่างกระบวนการท�าแห้ง ความเข้มข้นปกติส�าหรับค่าความต้านทานต�่า
ของผลิตภัณฑ์จะอยู่ท่ีประมาณ 10 – 15%

 ∙ ส�าหรับการวิเคราะห์จุดยุติท่ีแม่นย�า เซ็นเซอร์ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ท่ีก่ึงกลางของ
ขวดบริเวณใกล้กับด้านล่าง

การกระจายความร้อนท่ัวชั้นวางส�าหรับการท�าแห้ง

ชั้นวางส�าหรับการท�าแห้งของ BUCHI มีการกระจายความร้อนท่ีแม่นย�ามาก 
(ภายในช่วง +/–1 °C) ซ่ึงครอบคุลมท้ังชั้นวาง แต่อย่างไรก็ตาม ขวดแก้วท่ี
อยู่ด้านนอกชั้นวางจะแห้งเร็วกว่าขวดแก้วท่ีอยู่ตรงกลาง สาเหตุเป็นเพราะ
ความร้อนแวดล้อมท่ีผ่านเข้ามาทางโดมอะครีลิก ซ่ึงสามารถลดปัญหาน้ีได้
ด้วยการติดตั้งตัวหุ้มป้องกัน โดยขอแนะน�าให้จัดวางเซ็นเซอร์อุณหภูมิส�าหรับ
วิเคราะห์จุดยุติในขวดแก้วบริเวณตรงกลางของชั้นวางส�าหรับการท�าแห้ง 
นอกจากน้ียังจ�าเป็นต้องใช้เทอร์โมคัปเปิลเพื่อให้ความร้อนเสริมกับผลิตภัณฑ์
ด้วย โดยขอแนะน�าให้ขยายเวลาในการท�าแห้งระหว่าง 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง 
(ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์) เพื่อให้แน่ใจว่าน�้าแข็งท้ังหมดจะถูกก�าจัดออกจาก
กระบวนการผลิตท้ังหมดแล้ว 

ก�าหนดการซ่อมบ�ารุงปั๊มสุญญากาศ

ระยะเวลาการตรวจสอบปั๊มใบพัดโรตารี่ควรด�าเนินการทุก 24 ชั่วโมง หาก
สังเกตเห็นการเปลี่ยนสีของน�้ามันหล่อลื่น ขอแนะน�าให้เปลี่ยนน�้ามันด้วย โดย
ปกติแล้ว น�้ามันหล่อลื่นในปั๊มใบพัดโรตารี่จะต้องด�าเนินการเปลี่ยนทุก 500 
ชั่วโมง และส�าหรับการท�างานครบทุก 1000 ชั่วโมง ขอแนะน�าให้ตรวจสอบ
และท�าความสะอาดตะแกรงพัดลมของมอเตอร์ วาล์วก๊าซบัลลาสต์ และตัวปั๊ม
ท้ังหมด ส�าหรับวาล์วเลื่อนควรเปลี่ยนทุก 10,000 ชั่วโมง 
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วิธีการวิเคราะห์จุดยุติของการท�าแห้งหลัก (Primary Drying)

การวัดแรงดันเชิงเปรียบเทียบระหว่างเกจวัดแรงดันแบบ 
คาปาซิทีฟกับเซ็นเซอร์พิรานีจะช่วยให้สามารถก�าหนดจุดยุติได้  
โดยเกจวัดแรงดันแบบคาปาซิทีฟจะท�างานเป็นอิสระจากก๊าซและ 
มักจะแสดงแรงดันท่ีแท้จริงในชุดท�าแห้ง ขณะท่ีเซ็นเซอร์พิรานี 
จะได้รับการสอบเทียบกับก๊าซท่ีเฉพาะเจาะจงและด�าเนินการ 
วัดตัวเลขท่ีสัมพันธ์กับประเภทของก๊าซเท่าน้ัน เมื่อสอบเทียบ 
กับ N2 เซ็นเซอร์พิรานีจะแสดงค่าท่ีสูงกว่าเกจวัดแรงดันแบบ 
คาปาซิทีฟในการตอบสนองต่อการมีอยู่ของโมเลกุลน�้าในชุด 
ท�าแห้ง แต่เมื่อน�้ามีปริมาตรลดลง ค่าการอ่านอย่างต่อเน่ือง 
ของเซ็นเซอร์พิรานีจะเริ่มใกล้เคียงกับค่าของเกจวัดแรงดัน 
แบบคาปาซิทีฟมากย่ิงขึ้นจนกระท่ังมีค่าเท่ากัน ณ จุดยุติ

ส�าหรับการทดสอบเพิ่มแรงดันด้วยการปิดวาล์วระหว่างห้อง
ผลิตภัณฑ์และห้องคอนเดนเซอร์ เมื่อแยกส่วนท้ังสองห้องออกจากกัน แรงดันในห้องผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเกิด
การระเหิดของโมเลกุลน�้า โดยแรงดันจะเพิ่มระดับอย่างต่อเน่ืองเมื่อความเข้มข้นของโมเลกุลน�้าลดลง ซ่ึงจุดยุติก็คือจุด
ท่ีไม่เกิดการเพิ่มแรงดันขึ้นอีก

การหยุดท�างานเพื่อปิดขวดแก้วภายใต้เง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้

ความสูงของช้ันวางบนเครื่องท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งท่ีติดตั้งบริเวณด้านบน สามารถปรับได้หลายระดับ ซ่ึงช่วยให้
สามารถใช้ระบบหยุดท�างาน โดยระบบน้ีจะมีกลไกการปิดผนึก
อัตโนมัติและการหยุดท�างานจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขของ
แรงดันบรรยากาศและสุญญากาศท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงต่างจากระบบ
ท่ัวไป ท�าให้ชั้นวางทรงกลมไม่จ�าเป็นต้องมีรูตรงกลาง

การท�าความสะอาดและการจัดการน�้าท้ิง

การท�าความสะอาดคอนเดนเซอร์แบบคู่จะเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อท�างานครบรอบแล้ว ซ่ึงหมายความว่าน�้าท้ิงจะถูก
ระบายออกไปยังช่องทางระบายหรือภาชนะรองรับโดยตรง โดยมีเซ็นเซอร์วัดระดับในขวดแก้วรองรับท่ีจะแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบเมื่อต้องน�าขวดแก้วดังกล่าวไปเทน�้าท้ิง 
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ผลิตภัณฑ์เสริมและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
อุปกรณ์เสริมท่ัวไป

ชุดท�าแห้ง ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์
Laboratory Rotavapor® 
(เครื่องระเหยสารแบบหมุน) การท�าแห้งแบบพ่นฝอย ชุดสกัดสาร

เครื่อง Lyovapor™ มีชุด
ท�าแห้งท่ีหลากหลายซ่ึง
รองรับการใช้งานได้อย่าง
ครอบคลุม

ซอฟต์แวร์ Lyovapor™ เสนอ
วิธีใช้งานท่ีง่ายดายใน
การควบคุมและตรวจสอบ
กระบวนการท�าแห้งแบบแช่
เยือกแข็งและรายงานผล

มีเซ็นเซอร์ให้เลือกใช้งาน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เซ็นเซอร์อุณหภูมิผลิตภัณฑ ์
เซ็นเซอร์สุญญากาศ และ
วาล์วสุญญากาศส�าหรับการ
ต่อขยาย Lyovapor™

Rotavapor® R-300 เป็น
เครื่องระเหยสารแบบหมุน
ท่ีมีฟังก์ชันครบครันส�าหรับ
การใช้งานในระดับห้อง
ปฏิบัติการ โดยสามารถรอง
รับฟลาสก์ได้สูงสุด 5 ลิตร

Mini Spray Dryer B-290 
เป็นเครื่องมือทางเลือก
ส�าหรับการท�าแห้งอย่าง
รวดเร็วโดยการท�าให้
ของเหลวเป็นผง

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

รถเข็น
ความหลากหลายของ
อุปกรณ์เสริม ปั๊มสุญญากาศ

Encapsulator  
(เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง)

การระเหยสารแบบหลาย
ตัวอย่างพร้อมกัน

การแยกและการท�าให้
สารตัวอย่างบริสุทธ์ิ

Lyovapor™ มีรถเข็นส�าหรับ
การติดตั้งชุดอุปกรณ์ให้อยู่
ใกล้กับเคาน์เตอร์ห้องปฏิบัติ
การ

BUCHI มีชุดเครื่องแก้วและ
อุปกรณ์เสริมมากมายเพื่อ
รองรับความต้องการของ
ห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ

ปั๊มสุญญากาศคุณภาพสูง
และมีเสถียรภาพ ช่วยให้การ
ท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งใน
แต่ละวันเป็นเรื่องง่ายดาย
ยิ่งขึ้น

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

The Syncore® Analysts 
R-6/R-12 (เครื่องระเหย
สารแบบหลายตัวอย่าง) 
สามารถท�าการระเหยสาร
ให้ได้ปริมาณตามท่ีต้องการ 
หรือสามารถต่อกับอุปกรณ ์
SPE เพื่อท�าความสะอาด
สาร พร้อมท้ังระเหยสารท่ี
ท�าความสะอาดได้ภายใน
เครื่องเดียว

เทคโนโลยีการตรวจวัด
ด้วย UV และ ELSD ช่วย
ในการประมวลสัญญาณ
สารประกอบท่ีอาจตรวจไม่
พบก่อนหน้าให้มองเห็นได้ 
และเก็บสารประกอบท้ังหมด
ท่ีได้ลงชุดหลอดเก็บโดย
ปราศจากการสูญเสีย 
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การสนับสนุนและการบริการลูกค้า
เริ่มจากบริการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้จนถึงการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน

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

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการท�างานของคุณ
ทีมผู้เชี่ยวชาญท่ีพร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่นการประยุกต์ใช้งานของเรา
อย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการระบุรายละเอียดของกระบวนการท�างาน
ท้ังหมดไว้ในบันทึกย่อของแอพพลิเคชั่นท่ีเก่ียวข้อง และขณะน้ีเว็บไซต์
ของเรามีแอพพลิเคชั่นท่ีพร้อมให้บริการแล้วกว่า 100 รายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการประยุกต์ใช้งาน:
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 Infinite-
Control™. 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

ลดเวลาสูญเสีย
หลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาด้วยการป้องกันเชิงบ�ารุงรักษาและแพคเกจ
บริการ เรามีบริการรับประกันผลิตภัณฑ์หนึ่งปีและมีอะไหล่ที่พร้อม
จ�าหน่ายเป็นระยะเวลายาวนานถึงสิบปี

ติดต่อเรา:
www.buchi.com/warranty

ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เราช่วยคุณให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการท�างานได้อย่างถูก
ต้อง เราให้บริการตรวจสอบการติดตั้ง/การท�างานตามที่ก�าหนด 
(IQ/OQ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานของ FDA, GLP/
GMP และหลักเกณฑ์ของ GAMP ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งครั้งแรก 
การตรวจติดตาม หรือการย้ายสถานที่ เราให้บริการตรวจสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับมืออาชีพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา:
www.buchi.com/service-support

เครือข่ายทั่วโลก
บริษัทสาขาและพันธมิตรผู้แทนจ�าหน่ายที่มีคุณภาพของเราอยู่ใกล้กับ
คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพราะเราใส่ใจกับความต้องการของคุณ เรา
ใช้ประสบการณ์และความรู้ของเราในการให้บริการแก้ปัญหาอย่างดี
ที่สุด

ติดต่อเรา:
www.buchi.com/worldwide



27

ประโยชน์ที่คุณจะได้จากเวิร์คช็อป การฝึกอบรม และ
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ติดต่อเรา:
www.buchi.com/warranty

ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เราช่วยคุณให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการท�างานได้อย่างถูก
ต้อง เราให้บริการตรวจสอบการติดตั้ง/การท�างานตามที่ก�าหนด 
(IQ/OQ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานของ FDA, GLP/
GMP และหลักเกณฑ์ของ GAMP ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งครั้งแรก 
การตรวจติดตาม หรือการย้ายสถานที่ เราให้บริการตรวจสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับมืออาชีพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา:
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เครือข่ายทั่วโลก
บริษัทสาขาและพันธมิตรผู้แทนจ�าหน่ายที่มีคุณภาพของเราอยู่ใกล้กับ
คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพราะเราใส่ใจกับความต้องการของคุณ เรา
ใช้ประสบการณ์และความรู้ของเราในการให้บริการแก้ปัญหาอย่างดี
ที่สุด
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Distributors

Quality in your hands

บริษัทในเครือ BUCHI:

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

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

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

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 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

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Offi ce 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 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 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 

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

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

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 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

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

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 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

11595458C th 1910 / Technical data are subject to change without notice/Quality Systems ISO 9001.
The English version is the original language version and serves as basis for all translations into other languages.


