
BUCHI NIR-Online® โซลูชั่นส�ำหรับกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์นมท่ีจะช่วยเพิ่มคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อให้ได้ผลก�ำไรสูงสุด เรำพร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอนกำรผลิตให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุด ตั้งแต่กำรตรวจสอบวัตถุดิบจนถึงกำรน�ำส่งผลิตภัณฑ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว

โซลูชั่นส�ำหรับกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์นม
กำรควบคุมกระบวนกำรผลติแบเรยีลไทม์ในอุตสำหกรรมผลติภัณฑ์นม
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กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตส�ำหรับอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์นม
เพิ่มคุณภำพและผลก�ำไรให้ได้สูงสุด

BUCHI NIR-Online® น�ำเสนอโซลชูัน่ท่ีมคีวำมทันสมยัและประโยชน์หลำกหลำยท่ีสดุในตลำดส�ำหรบัอุตสำหกรรม
ผลติภัณฑ์นม โซลช่ัูนเหล่ำน้ีสำมำรถช่วยให้วดัค่ำได้อย่ำงแม่นย�ำและต่อเน่ือง ท้ังยังให้ผลรวดเรว็ภำยในไม่ก่ีวนิำทีเพือ่คง
ประสทิธิภำพสงูสดุในกำรผลติ พร้อมแสดงแนวโน้มแบบเรยีลไทม์ภำยในห้องควบคุมเพือ่ให้ผู้ปฏบัิตงิำนสำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมแปรผันในกระบวนกำรผลติได้ในทันที ไม่ว่ำจะเป็นนมดิบท่ีมคีวำมหนืดต�ำ่หรอืผลติภัณฑท่ีมคีวำมหนืดสงู หรอืสนิค้ำ
ท่ีเป็นผงหรอืเป็นช้ิน เครือ่งตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลติ BUCHI NIR-Online® สำมำรถควบคุมกำรผลติผลติภัณฑ์นมได้
อย่ำงครบวงจรตลอดท้ังกระบวนกำรผลติ นอกจำกน้ียังสำมำรถปรบัใช้กับผลติภัณฑ์ทดแทนท่ีไม่ได้ท�ำจำกนมได้อีกด้วย

1

กำรน�ำวัตถุดิบเข้ำระบบ
ประเมินคุณภำพโดยเฉลี่ยของ
วัตถุดิบท้ังคันรถเพื่อขนถ่ำย 
ปฏิเสธ และจัดเก็บอย่ำงถูก
ต้อง ท�ำให้กระบวนกำรมีควำม
โปร่งใสและจัดท�ำเอกสำรช�ำระ
เงินได้อย่ำงถูกต้องพร้อมควบคุม
คุณภำพได้ทันที

3 4

กำรควบคุมกระบวนกำร 
ปรับปรุงขั้นตอนกำรผลิต เช่น 
กำรตกตะกอนน�้ำนม กำรหมัก 
กำรผสม กำรท�ำละลำย กำรตัด 
กำรบ่มเนยแข็ง และกำรกรอง
หำงนมให้มีประสิทธิภำพ

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย 
ตรวจสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้ำยโดยไม่ค�ำนึงถึงขนำด
และควำมสม�่ำเสมอ 
จัดท�ำเอกสำรส�ำหรับสินค้ำแต่ละ
ชิ้น ชุด หรือท้ังคันรถก่อนจัดส่ง 

2

กำรแบ่งและกำรจ�ำแนก
วัตถุดิบจะถูกแบ่งและจ�ำแนกตำม
องค์ประกอบท่ีแตกต่ำง และกำร
ตั้งค่ำวำล์วแบบสำมทิศทำง เพื่อ
แน่ใจว่ำคุณภำพผลิตภัณฑ์มีควำม
สม�่ำเสมอและท�ำให้กระบวนกำร
ผลิตถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรก

3

กำรน�ำวัตถุดิบเข้ำระบบ
กำรแบ่งและกำรจ�ำแนก
กำรผลิต 

กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย
ห้องควบคุม

1

2 3

3 4

3

กำรควบคุมกระบวนกำร 
ปรับปรุงขั้นตอนกำรผลิต เช่น 
กำรปรับมำตรฐำน กำรผสม 
กำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน และ
กำรท�ำแห้งแบบพ่นฝอยให้มี
ประสิทธิภำพ

กำรควบคุมกระบวนกำร 
ปรับปรุงขั้นตอนกำรผลิตให้มี
ประสิทธิภำพ เช่น กำรปั่นเนย

3
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All-in-one โซลูชั่นส�ำหรับผลิตภัณฑ์นม
กำรเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรผลิต

 กำรน�ำวัตถุดิบเข้ำระบบ: กำรตรวจสอบแบบควบคู่สำยกำรผลิต ณ จุดตรวจรับ 

คุณภำพของวัตถุดิบไม่เพียงแต่จะแตกต่ำงกันไปตำมฤดูกำลเท่ำน้ัน แต่ยังมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละ
ฟำร์มและกำรส่งมอบแต่ละครั้งด้วย เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต BUCHI NIR-Online® 
ติดต้ังมำพร้อมกับเทคโนโลยีไดโอดควำมเร็วสูงเพื่อให้สำมำรถสุ่มตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ในปริมำณมำก
และแสดงข้อมูลคุณภำพของวัตถุดิบขำเข้ำได้แบบเรียลไทม์ กำรควบคุมกระบวนกำรตรวจสอบแบบ
ควบคู่สำยกำรผลิต (online) คือสิ่งจ�ำเป็นต่อกำรตัดสินใจท่ีรวดเร็วและกำรแยกส่วนได้อย่ำงถูกต้อง
เพื่อกำรจ่ำยเงินให้กับซัพพลำยเออร์ได้อย่ำงไม่ผิดพลำด

ประโยชน์

·  ตรวจสอบขั้นต้นและควบคุมสินค้ำท้ังคันรถได้
อย่ำงรวดเร็ว 

·  หำค่ำเฉลี่ยจริงเพื่อให้จ่ำยเงินแก่ซัพพลำยเอ
อร์ได้อย่ำงถูกต้อง

·  ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพสม�่ำเสมอตั้งแต่ขั้น
ตอนรับวัตถุดิบ

2  กำรแบ่งและกำรแยกส่วน: คงคุณภำพท่ีสม�่ำเสมอของผลิตภัณฑ์

กำรติดต้ังเครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต BUCHI NIR-Online® หลังกระบวนกำรแบ่ง
วัตถุดิบโดยตรงจะท�ำให้สำมำรถเลือกกำรจัดเก็บและกำรแยกวัตถุดิบได้ สิ่งน้ีจะช่วยให้วัตุดิบเริ่มต้น
มีควำมสม�่ำเสมอและท�ำให้กำรใช้งำนทรัพยำกรในกระบวนกำรผลิตเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ข้อมูล
แบบเรียลไทม์จำกเครื่องวิเครำะห์ NIR-Online สำมำรถถ่ำยโอนไปยังระบบควบคุมกระบวนกำรได้
โดยอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งำนวำล์วแบบสำมทิศทำงของถังไซโลท่ีถูกต้องและปรับค่ำท่ีส่งผลต่อคุณภำพ 
เช่น ไขมัน 

ประโยชน์

·  เพิ่มควำมสม�่ำเสมอให้ผลิตภัณฑ์ด้วยกำรปรับ
แต่งกระบวนกำรแบ่งส่วนอย่ำงละเอียด

·  ระบบอัตโนมัติ – ควบคุมวงจรด้วยวำล์วเพื่อ
กำรคัดแยกด้ำนคุณภำพแบบเรียลไทม์

·  ปรบัปรงุขัน้ตอนกำรเตรยีมและเพิม่ประสทิธิ 
ภำพให้กระบวนกำรผลติในล�ำดับถดัไป 

 กำรควบคุมกระบวนกำร: ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและทรัพยำกร 

ส่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับค่ำท่ีมีควำมส�ำคัญสูงอย่ำงต่อเน่ือง เช่น ไขมัน ควำมชื้น โปรตีน และค่ำอ่ืนๆ 
ระหว่ำงขั้นตอนกำรผลิตเพื่อให้กำรผลิตใกล้เคียงกับเป้ำหมำยมำกท่ีสุด สิ่งน้ีจะช่วยประหยัดเวลำ
และต้นทุนในกำรแก้ไขผลิตภัณฑ์นมอ่ืนๆ ได้อย่ำงเห็นผล

3.1 เนย 
ปรับเครื่องจักรและสูตรระหว่ำงกำรปั่นเนย ควบคุมปริมำณของหำงนมเพื่อให้ได้ปริมำณควำมชื้น
และเกลือท่ีต้องกำรตำมค่ำท่ีก�ำหนด 

ประโยชน์

·  เพิ่มประสิทธิภำพของเครื่องจักรและกำรใช้
พื้นท่ีจัดเก็บให้ได้สูงสุด 

·  ป้องกันไม่ให้เกิดกำรแก้ไขผลิตภัณฑ์ กำรผสม
กันของผลิตภัณฑ์ และของเสีย

3.2 นมผงและสูตรส�ำหรับเด็กทำรก
ปรับปรุงสูตรและกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนเพื่อเพิ่มคุณภำพนมผงชนิดต่ำงๆ และสูตรส�ำหรับเด็ก (เช่น 
ควำมชื้น ไขมัน โปรตีน) และลดกำรเกิดสีท่ีไม่พึงประสงค์และอนุภำคท่ีได้รับควำมร้อนจนไหม้เกรียม 

ประโยชน์

·  ท�ำให้กำรผลิตถึงค่ำเป้ำหมำยได้สมบูรณ์ และ
ลดส่วนเผ่ือเพื่อควำมปลอดภัยลง

·  แสดงเอกสำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสี
และอนุภำคท่ีได้รับควำมร้อนจนไหม้เกรียม
โดยอัตโนมัติ

·  ลดต้นทุนด้ำนพลังงำน

3.3 ไอศกรีม
ควบคุมปริมำณกำรเติมสำรและกำรผสมให้ถูกต้องตำมสูตร รวมถึงลดส่วนเผ่ือเพื่อควำมปลอดภัยลง 
(เช่น ไขมัน น�้ำตำล แป้ง) รวมถึงปรับอุณหภูมิตู้แช่เยือกแข็ง

1 3
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All-in-one โซลูชั่นส�ำหรับผลิตภัณฑ์นม
กำรเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรผลิต

ผลิตภัณฑ์และพำรำมิเตอร์โดยทั่วไป*
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์นม

นมดิบและนมส�ำหรับผู้บริโภค

1 2 3 4

นมผงและสตูรส�ำหรบัเด็กทำรก

3 4

เนยและผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทำขนมปัง

3 4

·  ไขมัน
·  โปรตีน
·  ปริมำณ

ของแข็ง
ทั้งหมด

·  แลคโตส

·  ของแข็งท่ีไม่ใช่
ไขมัน

·  ควำมเป็นกรด/
กรดแลคตคิ

·  จุดเยอืกแข็ง

·  ควำมชื้น
·  ไขมัน
·  โปรตีน
·  บริกซ์

·  สี
·  อนุภำคที่ได้

รับควำมร้อน
จนไหม้เกรียม

·  ควำมชื้น
·  ไขมัน
·  โปรตีน
·  เกลือ

ไอศกรีมและโยเกิร์ต

3 4

เนยแข็ง: สด, แข็ง, แปรรูป

3 4

หำงนม

·  ควำมชื้น
·  ไขมัน
·  โปรตีน
·  น�้ำตำล

·  แป้ง
·  ของแข็ง

ทั้งหมด
·  pH/ควำม

เป็นกรด

·  ควำมชื้น 
·  ไขมัน
·  โปรตีน
·  เกลือ 

·  ของแข็ง
ทั้งหมด

·  pH
·  กำรตก

ตะกอน
·  กำรบ่ม

·  ควำมชื้น 
·  ไขมัน
·  โปรตีน
·  แลคโตส

·  เกลือ
·  ของแข็ง

ท้ังหมด

* รวมถึงเครื่องดื่มทดแทนที่ไม่มีส่วนผสมของนม (เช่น นมถั่วเหลือง นมข้ำว หรอืนมอลัมอนด์) โยเกิร์ต หรอืเต้ำหู้ 

2 3 4

3.4 โยเกิร์ต
ติดตำมกระบวนกำรหมักและระงับกำรหมักโยเกิร์ตในเวลำท่ีเหมำะสมเพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำร
ท�ำงำนสูงสุด (เช่น แลคโตส, pH)

3.5 เนยแข็ง 
ตรวจสอบกำรตกตะกอน กำรหมัก กำรผสม กำรละลำย กำรตัด กำรบ่ม และกำรจัดเก็บเนยแข็ง 
(เช่น ควำมชื้น ไขมัน เกลือ)

ประโยชน์

·  ระงับกำรตกตะกอน กำรหมัก กำรผสม  
และกำรละลำยได้ทันเวลำ

·  ปรับระดับควำมชื้นให้เหมำะสม 
·  ปรับกำรใช้พื้นท่ีจัดเก็บให้เหมำะสม

3.6 หำงนม/รีเวิร์สออสโมซิส/อัลทรำฟิลเทรชัน
แยกสำรซึมผ่ำนและสำรคงค้ำงตำมองค์ประกอบท่ีก�ำหนดหลังกำรกรองหำงนมเพื่อเพิ่มควำม
สม�่ำเสมอในกระบวนกำรถัดไป เช่น กำรผลิตชีสหรือกำรท�ำแห้งแบบพ่นฝอย

4
  ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย: ตรวจสอบควำมถูกต้องและบันทึกข้อมูลคุณภำพของ

ผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบยืนยันและบันทึกข้อมูลคุณภำพของผลิตภัณฑ์นมขั้นสุดท้ำยโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมสม�่ำเสมอ  
สำมำรถติดตำมและรำยงำนกลับไปยังฝ่ำยจัดกำรคุณภำพได้โดยอัตโนมัติไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้น
เดียว เป็นกลุ่ม หรือท้ังคันรถ

ประโยชน์

·  ปรับปรุงประสิทธิภำพของคลังสินค้ำด้วยกำร
บ่มผลิตภัณฑ์ให้ตรงเวลำ

·  จัดท�ำเอกสำรและตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยได้อย่ำงสมบูรณ์

·  รับรองคุณภำพสินค้ำได้แบบเรียลไทม์ก่อนส่ง
มอบไปถึงมือลูกค้ำ
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AutoCal: รวมค่ำอ้ำงอิงต่ำงๆ ด้วยตัวคุณเองในคลิกเดียว

AutoCal เป็นเครื่องมือท่ีสะดวกท่ีสุดในกำรรวมค่ำอ้ำงอิง
ต่ำงๆ เข้ำไว้ในสมกำรเทียบมำตรฐำนท่ีมีอยู่และท�ำกำร
ค�ำนวณข้อมูลท่ีวัดได้อีกครั้งตำมล�ำดับ ข้อมูลสมกำรเทียบ
มำตรฐำนอันมีค่ำจะคงอยู่กับคุณตลอดเวลำและไม่จ�ำเป็น
ต้องส่งไปยังหน่วยงำนภำยนอก โดยสำมำรถป้อนค่ำ
อ้ำงอิงใหม่ในซอฟต์แวร์ได้โดยง่ำยและสำมำรถยืนยันด้วย
กำรคลิกง่ำยๆ และเน่ืองจำกไม่มีฟังก์ชันส่งออก/น�ำเข้ำ 
จึงไม่จ�ำเป็นต้องท�ำกำรปรับเทียบด้วยตนเองหรือมีพื้นฐำน
ควำมรู้ทำงด้ำนเคโมเมตริกซ์ เมื่อใช้ AutoCal โปรแกรม
สำมำรถอัพเดตสมกำรเฉพำะของตัวอย่ำงน้ันๆ หรือ
สมกำรส�ำเร็จรูปได้อัตโนมัติ 

ได้รับกำรรับรองว่ำปลอดภัยเมื่อใช้งำนในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นอันตรำย

ระดับกำรป้องกนั
BUCHI NIR-Online® มำพร้อมกับกำรป้องกนัฝุ่นและละอองน�้ำที่ IP66K และ IP68 เพื่อให้สำมำรถทน
ต่อสภำวะกำรท�ำสะอำดอนัหนกัหน่วงในอุตสำหกรรมผลิตภณัฑ์นมได้ 
ตัวเครื่องมรีะดับกำรป้องกนั IP66K ที่สำมำรถทนต่อกำรฉีดน�้ำแรงดนัสูงได้จำกทุกทิศทำง (10 บำร์
ที่ระยะห่ำง 3 ม.) จึงไม่ท�ำให้เกิดอนัตรำย ส่วนเซ็นเซอร์มรีะดับกำรป้องกนั IP68 จึงสำมำรถใช้งำน
ขณะจุ่มอยู่ในน�้ำได้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรำย (ควำมลึก >1 ม.)

ควำมต้องกำรด้ำนสุขอนำมยั
BUCHI NIR-Online® โซลูชั่นส�ำหรับกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์นม สำมำรถท�ำกำรขัดผิวด้วยไฟฟ้ำ
เพื่อลดกำรเกำะติดของผลิตภณัฑ์ สิ่งปนเปื้อน และกำรก่อตัวของแบคทเีรียได้ ซึง่กำรขัดผิวด้วยไฟฟ้ำ
คือกระบวนกำรส�ำหรบัแต่งผิวโลหะที่ท�ำให้พื้นผิวเรียบปรำศจำกริ้วรอย พื้นผิวที่เรียบนั้นช่วยลดกำร
เกิดตะกรนั กำรอุดตนั กำรเกิดครำบ และกำรสะสมของผลิตภัณฑ์ นอกจำกนี้ เครื่องมอืที่ผ่ำนกำรขัด
ผิวยงัมีคุณสมบัติด้ำนสุขอนำมัยและควำมสะอำดที่เหนอืชั้นอกีด้วย กำรขัดผิวด้วยไฟฟ้ำจึงเป็นวิธทีี่ใช้
งำนอย่ำงแพร่หลำยในอุตสำหกรรมอำหำร เครื่องดื่ม ยำ และสำรเคมี และเป็นที่ยอมรับในวงกว้ำงใน
มำตรฐำนต่ำงๆ ควำมหยำบเฉลี่ยของวสัดุที่ขัดผิวด้วยไฟฟ้ำ: Ra < 0.8

ATEX ส�ำหรับกำรผลิตนมผง
BUCHI NIR-Online® โซลูชั่นส�ำหรับกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์นม ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน
ในสภำพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อกำรเกิดกำรระเบิด เครื่องถูกออกแบบและได้รบักำรรับรองเพื่อใช้งำนใน
โซน 20 และ 21 เมื่อติดตั้งชุดฝำครอบเพิม่เติม และในโซน 22 เพื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง โดย
สำมำรถน�ำไปใช้ในกระบวนกำรแปรรูปเป็นผงและกำรบรรจุหบีห่อส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรและยำ
ได้ กำรติดตั้งเครื่องจึงท�ำได้อย่ำงสะดวกมำกขึ้น เนื่องจำกไม่จ�ำเป็นต้องติดตั้งตู้ป้องกนักำรระเบิดเพิม่ 

คุณสมบัติและจุดเด่น
ผ่ำนกำรรับรองควำมปลอดภัยและใช้งำนง่ำย

ประหยัดเงินได้ถึง 58,000 ยูโรต่อปี: ปรับควำมชื้นในนมผงให้เหมำะสม

หำกสมมติว่ำนมผงโดยเฉลี่ยท้ังหมดมีปริมำณควำมชื้นท่ี 3% โดยมีรำคำตลำดอยู่ท่ี 3 ยูโรต่อปอนด์
และมีปริมำณกำรผลิตท่ี 54 ตันต่อวัน ประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรปรับควำมชื้นเพิ่ม
ขึ้นเพียง 0.1% จะท�ำให้มีควำมชื้นเพิ่มขึ้น 1 กิโลต่อนมผง 1 ตัน รำยได้ท่ีจะเพิ่มขึ้นจำกกำรปรับ
ผลิตภัณฑ์อำจมีมูลค่ำสูงถึง 162 ยูโรต่อวันหรือ 58,000 ยูโรต่อปี

ตัวอย่ำงเช่น: กำรปรับปรุงควำมชื้นในนมผงหลังจำกกำรท�ำแห้งแบบพ่นฝอย
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ประหยัดเงินได้ถึง 65,000ยูโรต่อปี: เพิ่มไขมันในกำรปั่นเนย 

สมมติว่ำนมครบส่วน 1 ลิตรท่ีมีปริมำณไขมัน 4% ท�ำให้ได้เนย 0.07142 กก. พร้อมปริมำณไขมัน 
84% โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์นมท่ีสำมำรถแปรรูปนมครบส่วนได้ 25,000 ลิตรต่อวันจะผลิตเนยได้ 
1,786 กก. หำกรำคำเนยระหว่ำงประเทศอยู่ท่ี 5ยูโรต่อกก. และปรับปรุงกระบวนกำรผลิตโดยให้ลด
ปริมำณไขมันในเนยลง 0.2% จะท�ำให้มีรำยได้ต่อปีเพิ่มขึ้น 65,000 ยูโร

ตัวอย่ำงเช่น: กำรปรับปรุงกำรเติมไขมันในขั้นตอนปั่นเนย
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บริกำรหลังกำรขำยและบริกำรต่ำงๆ
กำรสนับสนุนอย่ำงเช่ียวชำญและรวดเร็ว

ข้อมูลจ�ำเพำะ

ข้อมูลทำงเทคนิค
เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต  
NIR-Online

อุปกรณ์เสริมส�ำหรบักำรผสำนรวมกระบวนกำรท�ำงำน*

ท่อน�้ำนม DN50 – DIN 11851 แคลมป์สำมทำง – ISO 2852 Varinline® DN50 – DIN 32676
หมำยเลขผลิตภัณฑ์ 

11063029
11061677 11061674

* สำมำรถขัดผิวอุปกรณ์เสริมทุกชนิดได้

ขนำด (กว้ำง x ลึก x สงู) 220 x 220 x 135 มม.

น�้ำหนกั 7 กก.

ควำมดันสูงสุดขณะท�ำงำน 30 บำร์ที่หน้ำแปลน

ควำมชื้นสัมพัทธ์ <90% ไม่มีกำรควบแน่น

อุณหภมูิแวดล้อม –10°C – 40°C

อุณหภมูิผลิตภัณฑ์/หน้ำแปลน –10°C – 70°C (130°C โดยมีระบบระบำยควำมร้อนด้วยน�้ำ)

กำรสั่นสะเทือน 0.2 G ที่ 0.1 – 150 เฮิรตซ์

แหล่งจ่ำยไฟ 110 หรือ 220 VAC ± 20%, 50/60 เฮิรตซ์, 30 วตัต์

ATEX/IP Class II 2D Ex tb [op is Da] IIIC T80°C / T100°C Db
อุปกรณ์เสริม: IP66k/IP68 (ไม่รวม ATEX และกล้อง)

ช่วงสเปกตรัม ช่วงที่มองเหน็ได้ 350 – 920 nm, ช่วง NIR 900 – 1700 nm 
หรือ 1100 – 2200 nm ขึ้นอยู่กับรุ่นและกำรปรับตั้ง

ประเภทเครื่องตรวจจบั ไดโอดอำร์เรย์ (InGaAs)

เวลำในกำรวัด 20 สเปกตรัม/วินำที (V3S 200 สเปกตรัม/วินำที)

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงกำรส่องสว่ำง 30 – 40 มม. ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและกำรปรับตั้งระบบ
แสง

ระบบภำพ กล้อง CCD ควำมละเอยีดสงู ขนำดอนุภำค 40 µm

แหล่งก�ำเนิดแสง หลอดไฟทงัสเตนฮำโลเจนแบบคู่/18000 ชม. (2 x 9000 ชม.)

วัสดุตัวเครื่อง
สเตนเลสสตีล, เครื่องท�ำควำมเยน็อะลูมิเนียม (เคลือบ
นิกเกิล), FFKM (วสัดุผนึกแบบมำตรฐำน สำมำรถปรับรูป
แบบกำรผนึกได้ตำมที่ร้องขอ)

ส่วนเชื่อมต่อกบัระบบควบคุม
กระบวนกำร TCP/IP, Profibus, Modbus, OPC, SQL, XML/CSV, Analog

เรำมีผู้เช่ียวชำญด้ำนบริกำรและกำรใช้งำนท่ีพร้อมให้กำรสนับสนุนแก่ลูกค้ำในทุกด้ำนท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบเครื่องมือของเรำ ไม่ว่ำจะเป็นข้อสงสัยเก่ียวกับฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์แบบจ�ำเพำะส�ำหรับ
กำรใช้งำนหรือกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ ทีมงำนและพันธมิตรของเรำก็พร้อมให้กำรสนับสนุน
ถึงท่ีอย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิภำพ ทีมงำนประจ�ำท้องท่ีสำมำรถร้องขอกำรสนับสนุนจำกทีมผู้
เช่ียวชำญระดับนำนำชำติจำกเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ได้ในกรณีท่ีมีควำมจ�ำเป็น เพียงแจ้งควำม
ต้องกำร เรำก็พร้อมจะช่วยเหลือลูกค้ำทุกเมื่อ

เรำมีบริกำรส�ำหรับลูกค้ำดังต่อไปน้ี:

กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคในขั้นตอนกำรวำงแผน
· กำรสนับสนุนกำรวำงแผนกำรติดตั้งและกำรเชื่อมโยงกระบวนกำร ณ สถำนท่ีของลูกค้ำ
· กำรตรวจรับกำรติดตั้งและกำรด�ำเนินกำรทำงเทคนิค ณ สถำนท่ีของลูกค้ำท่ัวโลก 

กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคส�ำหรับฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
· ทำงอีเมล (บริษัทสำขำของ BUCHI ในพื้นท่ี หรือ service.nir-online@buchi.com)
· ทำงโทรศัพท์ (บริษัทสำขำของ BUCHI ในพื้นท่ี หรือ +49 6227 732660)
· ทำงกำรติดต่อสื่อสำรระยะไกล (service.nir-online@buchi.com)

บริกำรช่วยเหลือส�ำหรับกำรประยุกต์ใช้งำน
· ทำงอีเมล (บริษัทสำขำของ BUCHI ในพื้นท่ี หรือ application.nir-online@buchi.com)
· ทำงโทรศัพท์ (บริษัทสำขำของ BUCHI ในพื้นท่ี หรือ +49 6227 732660)
· ทำงระบบเชื่อมต่อทำงไกล (application.nir-online@buchi.com)

กำรฝึกอบรมด้ำนซอฟต์แวร์
· กำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนมำตรฐำน
· กำรฝึกอบรมแบบเฉพำะรำยตำมควำมต้องกำรของคุณ

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อเรำได้ท่ี application.nir-online@buchi.com
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BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 
โทรศัพท์ +41 71 394 63 63
โทรสำร +41 71 394 64 64
info@buchi.com

www.buchi.com

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
ผลิตภัณฑ์เสริม

เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิตพร้อมโมดูล X-Rot
ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ท่ีห้องปฏิบัติกำรและท่ีบริเวณใกล้สำยกำร
ผลิต เพื่อเตรียมกำรจัดส่งตัวอย่ำงและกำรส�ำรองข้อมูลของระบบ
ห้องปฏิบัติกำรท่ีสำมำรถผสำนรวมเข้ำกับระบบออนไลน์ได้อย่ำง
ง่ำยดำย ออกแบบเพื่อกำรวัดผิวตัวอย่ำงจำกด้ำนบน

ProximateTM NIR
ออกแบบมำส�ำหรับกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงท่ีบริเวณใกล้สำย
กำรผลิตภำยในสภำพแวดล้อมแบบไม่ต้องใช้แก้ว มำพร้อมกับ
ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสหน้ำจอสัมผัส เหมำะส�ำหรับกำรวัดพื้นผิวของ
ตัวอย่ำงท่ีไม่เป็นเน้ือเดียวกันในสองมุมมองคือจำกด้ำนล่ำงและ
จำกด้ำนบน 

โมดูลแบบ Up-view ส�ำหรับเครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต
ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ท่ีห้องปฏิบัติกำรและท่ีบริเวณใกล้สำยกำร
ผลิต เพื่อเตรียมกำรจัดส่งตัวอย่ำงและกำรส�ำรองข้อมูลของระบบ
ห้องปฏิบัติกำรท่ีสำมำรถผสำนรวมเข้ำกับระบบออนไลน์ได้อย่ำง
ง่ำยดำย ออกแบบเพื่อกำรวัดผิวตัวอย่ำงจำกด้ำนล่ำง 


