
การกลั่่�นด้้วยไอนำ�า - Dist Line
ให้้ความยืืดห้ยื่�นสููงสู่ดในทุ่กการใช้้งาน
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สูามารถกำาห้นดพารามิเตอร์ห้ลายืตัวพร้อมกันได้ในแต่ละตัวอยื่าง ด้วยืการใช้้งานเห้ล่านี้จึงเป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อบังคับเพื่อให้้เห้มาะกับความต้องการเฉพาะของค่ณ

เคร่�องด้่�ม อาหาร

ประเภทตั่วอย่างท่�วไป เบียืร์, ไวน์, นำ้าผลไม้, ผลิตภััณฑ์์จาก
นม, นำ้า

ซีีเรียืล, ผลิตภััณฑ์์จากนม, เน้ือ, 
ขนมอบ, อาห้ารทุะเล, อาห้าร
สูำาเร็จรูป, อาห้ารจากพืช้

อาห้ารสูัตว์ผสูมและอาห้ารสูัตว์
สูำาเร็จรูป (สูัตว์เค้ียืวเอื้อง สู่กร สัูตว์
ปีก), สู�วนผสูม เช้�น เมล็ดพืช้นำ้ามัน 
ธััญญาห้าร ข้าวเปลือกและรำา

เคมีภััณฑ์์พื้นฐาน, ปิโตรเคมีและ
เคมีภััณฑ์์พิเศษ, ป่�ยื, เครื่องสูำาอาง, 
นำ้ามันห้ล�อลื่น

ตัวอยื�างนำ้า, ตัวอยื�างดิน, นำ้าเสีูยื, เถ้า
ลอยื

สารวิเคราะห์ แอลกอฮอล์, ซัีลเฟตและซีัลเฟอร์
ไดออกไซีด์ (SO2), วิซีินอลไดคีโตน, 
นำ้ามันห้อมระเห้ยื (VDKs), โปรตีน, ค�า
ไนโตรเจนในรูปทีุเคเอ็น (TKN)

โปรตีน, ค�าไนโตรเจนในรูปทีุเคเอ็น  
(TKN), ไนโตรเจนทุี่ไม�ใช้�โปรตีน  
(NPN), ไนโตรเจนทุี่ระเห้ยืได้ท้ัุงห้มด  
(TVBN), เคซีีน, ซีัลเฟตและซีัลเฟอร์
ไดออกไซีด์ (SO2), ไฮดรอกซีีโพรลีน

โปรตีน, ค�าไนโตรเจนในรูปทีุเคเอ็น  
(TKN), ไนโตรเจนทุี่ไม�ใช้�โปรตีน  
(NPN)

แอมโมเนียื, ไนเตรต/ไนไตรทุ์, 
ไซียืาไนด์ (CN-), ฟอร์มาลดีไฮด์, ค�า
ไนโตรเจนในรูปทีุเคเอ็น (TKN)

แอมโมเนียื, ค�าไนโตรเจนในรูปทีุเค
เอ็น  
(TKN), ฟีนอล, ฟอร์มาลดีไฮด์, ไน
เตรต/ไนไตรทุ์

การปฏิิบั่ตัิตัามมาตัรฐานแลั่ะข้้อบั่งค่บั แอลกอฮอล์: OIV MA-AS312-
01A:R2016

โมเนียืร์-วลิเลียืมส์ู SO2: AOAC 
990.28 / 
 OIV-MA-AS323-04A/B

โปรตีน: AOAC 920.53 / 991.20 / 
981.10 / ISO 8968-3

โปรตีน: AOAC 2001.11 / 920.87 / 
925.31 / 928.08 / 930.25 / 950.48 / 
 979.09 / 981.10 / 991.20 / ISO 
937 / 3188 / 8968-3

โมเนียืร์-วลิเลียืมส์ู SO2: AOAC 
892.02 / 
ระเบียืบสูห้ภัาพยื่โรป 2003/89/EC

โปรตีน: AOAC 2001.11 / 920.87 / 
930.25 / 945.39 / 950.09 / 979.09 / 
981.10 / ISO 1656 / 3188 / 20483

ไนเตรต/ไนไตรท์ุ: DIN 38409 Part 28 /  
DIN CEN/TS 15476

ไซียืาไนด์: EPA 9010 C/335.2

ไนโตรเจน: AOAC 955.04 / 981.1 / 
DIN EN 15750

ฟีนอล, ฟอร์มาลดีไฮด์: DIN 38409-H

ไนเตรต/ไนไตรท์ุ: DIN 38409 Part 28 / 
DIN CEN/TS 15476

ไนโตรเจน: DIN EN 13342 / 38409 
Part 28 

วิธีีที�หลั่ากหลั่ายในการวิเคราะห์ตั่วอย่างข้องคุณ
ด้วยืการใช้้งานสูำาเร็จรูปท่ีุห้ลากห้ลายื
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อาหารส่ตัว์ / ผลั่ิตัภ่ณฑ์์ทางการ
เกษตัร

เคมีภ่ณฑ์์ / ปุ�ย ต่ัวอย่าง / การทด้สอบัด้้านสิ�งแวด้ล้ั่อม

ประเภทตั่วอย่างท่�วไป เบียืร์, ไวน์, นำ้าผลไม้, ผลิตภััณฑ์์จาก
นม, นำ้า

ซีีเรียืล, ผลิตภััณฑ์์จากนม, เน้ือ, 
ขนมอบ, อาห้ารทุะเล, อาห้าร
สูำาเร็จรูป, อาห้ารจากพืช้

อาห้ารสูัตว์ผสูมและอาห้ารสูัตว์
สูำาเร็จรูป (สูัตว์เค้ียืวเอื้อง สู่กร สัูตว์
ปีก), สู�วนผสูม เช้�น เมล็ดพืช้นำ้ามัน 
ธััญญาห้าร ข้าวเปลือกและรำา

เคมีภััณฑ์์พื้นฐาน, ปิโตรเคมีและ
เคมีภััณฑ์์พิเศษ, ป่�ยื, เครื่องสูำาอาง, 
นำ้ามันห้ล�อลื่น

ตัวอยื�างนำ้า, ตัวอยื�างดิน, นำ้าเสีูยื, เถ้า
ลอยื

สารวิเคราะห์ แอลกอฮอล์, ซัีลเฟตและซีัลเฟอร์
ไดออกไซีด์ (SO2), วิซีินอลไดคีโตน, 
นำ้ามันห้อมระเห้ยื (VDKs), โปรตีน, ค�า
ไนโตรเจนในรูปทีุเคเอ็น (TKN)

โปรตีน, ค�าไนโตรเจนในรูปทีุเคเอ็น  
(TKN), ไนโตรเจนทุี่ไม�ใช้�โปรตีน  
(NPN), ไนโตรเจนทุี่ระเห้ยืได้ท้ัุงห้มด  
(TVBN), เคซีีน, ซีัลเฟตและซีัลเฟอร์
ไดออกไซีด์ (SO2), ไฮดรอกซีีโพรลีน

โปรตีน, ค�าไนโตรเจนในรูปทีุเคเอ็น  
(TKN), ไนโตรเจนทุี่ไม�ใช้�โปรตีน  
(NPN)

แอมโมเนียื, ไนเตรต/ไนไตรทุ์, 
ไซียืาไนด์ (CN-), ฟอร์มาลดีไฮด์, ค�า
ไนโตรเจนในรูปทีุเคเอ็น (TKN)

แอมโมเนียื, ค�าไนโตรเจนในรูปทีุเค
เอ็น  
(TKN), ฟีนอล, ฟอร์มาลดีไฮด์, ไน
เตรต/ไนไตรทุ์

การปฏิิบั่ตัิตัามมาตัรฐานแลั่ะข้้อบั่งค่บั แอลกอฮอล์: OIV MA-AS312-
01A:R2016

โมเนียืร์-วลิเลียืมส์ู SO2: AOAC 
990.28 / 
 OIV-MA-AS323-04A/B

โปรตีน: AOAC 920.53 / 991.20 / 
981.10 / ISO 8968-3

โปรตีน: AOAC 2001.11 / 920.87 / 
925.31 / 928.08 / 930.25 / 950.48 / 
 979.09 / 981.10 / 991.20 / ISO 
937 / 3188 / 8968-3

โมเนียืร์-วลิเลียืมส์ู SO2: AOAC 
892.02 / 
ระเบียืบสูห้ภัาพยื่โรป 2003/89/EC

โปรตีน: AOAC 2001.11 / 920.87 / 
930.25 / 945.39 / 950.09 / 979.09 / 
981.10 / ISO 1656 / 3188 / 20483

ไนเตรต/ไนไตรท์ุ: DIN 38409 Part 28 /  
DIN CEN/TS 15476

ไซียืาไนด์: EPA 9010 C/335.2

ไนโตรเจน: AOAC 955.04 / 981.1 / 
DIN EN 15750

ฟีนอล, ฟอร์มาลดีไฮด์: DIN 38409-H

ไนเตรต/ไนไตรท์ุ: DIN 38409 Part 28 / 
DIN CEN/TS 15476

ไนโตรเจน: DIN EN 13342 / 38409 
Part 28 
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Dist Line
ออกแบบสูำาห้รับทุ่กการใช้้งาน

ผลิตภััณฑ์์กล่�ม Dist มีประโยืช้น์ใช้้งานได้ห้ลากห้ลายืและได้รับการออกแบบมาสูำาห้รับการวิเคราะห์้
และให้้ความปลอดภััยืต�อการปฏิิบัติงานสููง เคร่ืองมือเห้มาะกับความต้องการของค่ณโดยืเฉพาะ และมี
ประสูิทุธัิภัาพสููงสู่ดด้วยืวิธีัทุี่ยืืดห้ยื่�นทีุ่สู่ด

ส่มผ่สประสบัการณ์ความย่ด้หยุ่น
แลั่ะความสะด้วกสบัายสูงสุด้
ด้วยืโซีลูช่ั้นท่ีุปรับแต�งให้้เห้มาะ
กับความต้องการของค่ณ

ความยืืดห้ยื่�นของการใช้้งาน
และความสูามารถในการอัป
เกรดแบบแยืกสู�วนคือสูิ่งท่ีุโดด
เด�นของรูปแบบการใช้้งานของ
ผลิตภััณฑ์์กล่�ม Dist ทุั้งห้มด องค์
ประกอบสูำาคัญคือ:

· ใช้้งานห้ลากห้ลายืรูปแบบเพ่ือ
การวิเคราะห้์ท่ีุห้ลายืห้ลาก

· ห้น้าจอสูัมผัสูทีุ่ใช้้งาน
ง�ายืสูำาห้รับการจัดการ
กระบวนการอยื�างง�ายืดายื 

· สูามารถอัปเกรดได้ตามความ
ต้องการ เพ่ือให้้การวิเคราะห์้
ของค่ณเป็นแบบอัตโนมัติด้วยื
วิธัีทุี่สูะดวกท่ีุสู่ด

เพิ่ิ�มความแม่นยำาแลั่ะ
ประสิทธีิภาพิ่สูงสุด้
ด้วยืเซ็ีนเซีอร์ OnLevel และการ
ไทุเทุรตอัตโนมัติ

ผลิตภััณฑ์์กล่�ม Dist มีความ
แม�นยืำาสููงสู่ดสูำาห้รับการ
วิเคราะห้์สูาร ค่ณสูมบัติ
ห้ลายืประการช้�วยืให้้เกิด
ประสูิทุธัิภัาพสููง:

· จดจำาการเริ่มต้นการกลั่นและ
การทุำาซีำ้าอยื�างสูมบ่รณ์แบบ
อัตโนมัติ

· รับรู้จ่ดสูิ้นสู่ดการกล่ันโดยื
อัตโนมัติเพื่อความแม�นยืำา
สููงสู่ด

· การไทุเทุรตอัตโนมัติพร้อม
เครื่องไทุเทุรตท่ีุมีการเช้ื่อมต�อ
กันเพื่อให้้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้้
น้อยืท่ีุสู่ด

ทำางานอย่างปลั่อด้ภ่ยแลั่ะ
ประหย่ด้เวลั่า
ด้วยืเทุคโนโลยีืเซี็นเซีอร์ขั้นสููง
และฟังก์ช้ัน AutoDist 

สูามารถใช้้เครื่องมอืได้อยื�าง
ง�ายืดายื ปลอดภัยัื รวดเรว็ และ
มีประสูิทุธัิภัาพด้วยืนวตักรรม
ค่ณสูมบัติให้ม� เช้�น:

· นวัตกรรมเทุคโนโลยีืเซี็นเซีอร์
ทีุ่ช้�วยืให้้ผู้ใช้้ลดการสูัมผัสู 

· ไม�จำาเป็นต้องอ่�นก�อน ทุำาให้้
ประห้ยืัดเวลามากขึ้น

· การกลั่นและการไทุเทุรต
อัตโนมัติช้�วยืให้้ทุำางานแบบท่ีุ
ไม�ต้องคอยืสัูงเกตการณ์

· ระบบควบค่มนำ้าห้ล�อเยื็น
อัจฉริยืะ เพื่อลดการโต้ตอบ
กับผู้ใช้้
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ส่มผ่สประสบัการณ์ความย่ด้หยุ่นแลั่ะความสะด้วกสบัายสูงสุด้
โซีลูช่ั้นท่ีุปรับแต�งให้้เห้มาะกับความต้องการของค่ณ

ประสบัการณ์ผู้ใช้้ที�ยอด้เยี�ยม
เครื่องมือของเราสูามารถปรับให้้ใช้้กับห้้องปฏิิบัติการของค่ณได้อยื�างง�ายื  
เพื่อให้้ค่ณใช้้งานได้ทัุนทีุ ห้น้าจอสูัมผัสูทีุ่ใช้้งานง�ายืช้�วยืให้้มีการตอบสูนอง
ทีุ่รวดเร็วและช้�วยืให้้จัดการกระบวนการ ด้วยื StatusLight ค่ณสูามารถ 
เฝ้้าสูังเกตการณ์กระบวนการได้อยื�างง�ายืกระยืะไกล ใช้้ช้ิ้นสู�วนแก้วซีึ่ง
จะช้�วยืให้้มองเห้็นการกล่ันด้วยืไอนำ้าและการไทุเทุรตได้โดยืตรง ทุำาให้้ค่ณ
ควบค่มกระบวนการได้ดียืิ่งขึ้น ค่ณสูมบัติเห้ล�านี้รวมกันจะเพิ่มประสูิทุธัิภัาพ
การโต้ตอบของผู้ใช้้ ลดความเส่ีูยืงในการปฏิิบัติงาน และประห้ยืัดเวลา

อ่ปเกรด้ได้้ตัามตั้องการ
ด้วยืสู�วนประกอบท่ีุห้ลากห้ลายืของเรา ค่ณสูามารถอัปเกรดและทุำาให้้
ระบบของค่ณเป็นอัตโนมัติได้เพื่อความสูะดวกสููงสู่ด สูามารถเลือกช้ิ้นสู�วน
ทุั้งห้มดแยืกกันและนำามารวมกันได้ภัายืห้ลัง การออกแบบแบบโมดูลาร์ช้�วยื
ให้้ค่ณสูามารถผสูมผสูานค่ณสูมบัติท่ีุเห้มาะสูมทุี่สู่ด เพื่อให้้เห้มาะกับความ
ต้องการของค่ณโดยืเฉพาะ ด้วยืวิธีัการน้ี ค่ณจะพบกับการรวมตัวกันของ
ค่ณสูมบัติและอ่ปกรณ์ต�อพ�วงทีุ่เห้มาะสูมทุี่สู่ดตามความต้องการของค่ณ

ความย่ด้หยุ่นข้องการใช้้งานที�หลั่ากหลั่าย
Dist Line แอปพลิเคช้ันและตัวอยื�างทีุ่ห้ลากห้ลายื ด้วยืปั�มทุนกรดในร่�น 
BasicDist (เครื่องกล่ัน) และ MultiDist (เครื่องกล่ัน) และการบันทุึกการใช้้
งาน ค่ณจะสูามารถวัดสูารวิเคราะห้์ได้ เช้�น แอลกอฮอล์ ซัีลไฟต์ ไซียืาไนด์ 
ฟอร์มัลดีไฮด์ ฟีนอล นำ้ามันห้อมระเห้ยื กรดระเห้ยื รวมถึงโปรตีน แอมโมเนียื  
ไนเตรต และไนไตรต์ ในเมทุริกซ์ีตัวอยื�างเฉพาะของค่ณ

ด้วยืเคร่ืองมือจากผลิตภััณฑ์์ Dist Line ค่ณจะได้สูัมผัสูกับความยืืดห้ยื่�นสููง โดยืเลือกจากการใช้้งานท่ีุมี
ความห้ลากห้ลายื ซีึ่งช้�วยืให้้สูามารถตรวจวัดสูารวิเคราะห้์ห้ลายืรายืการในห้นึ่งตัวอยื�าง ด้วยืการอัป
เกรดต�าง ๆ ทีุ่มี ค่ณจะได้รับโซีลูช้ันท่ีุปรับแต�งได้ตามความต้องการของค่ณแทุบท้ัุงห้มด
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เพิ่ิ�มความแม่นยำาแลั่ะประสิทธีิภาพิ่สูงสุด้
สู�วนประกอบเทุคโนโลยีืขั้นสููงเพ่ือการทุำาซีำ้าสููงสู่ด

การไทเทรตัอ่ตัโนม่ตัิ
การไทุเทุรตอัตโนมัติเป็นก่ญแจสูำาคัญในทุำาต�อการทุำาให้้เกิดประสูิทุธัิภัาพ
ในการวัดปริมาณโปรตีนแบบเจลดาห้์ล ปริมาณการไทุเทุรต รวมทุั้งการรับ
รู้จ่ดสูิ้นสู่ดผ�านอิเล็กโทุรดท่ีุเห้มาะสูมนั้นดำาเนินการโดยือัตโนมัติ ซีึ่งช้�วยืมี
การโต้ตอบกับผู้ใช้้น้อยืท่ีุสู่ดและมีปริมาณงานทุี่สููงในเวลาเดียืวกัน

โหมด้ MaxAccuracy
ในห้้องปฏิิบัติการ ความคลาดเคล่ือนของแรงดันไฟฟ้าสูามารถเกิดขึ้นได้
ไม�เกิน 10% ของค�าเดิม ซีึ่งอาจสู�งผลต�อการผลิตพลังงานไอนำ้า เพ่ือห้ลีก
เลี่ยืงความคลาดเคล่ือนน้ี จึงมีตัวปรับแรงดันไฟฟ้า เพ่ือให้้ได้แรงดันไฟฟ้าท่ีุ
ต้องการ ซีึ่งช้�วยืเพิ่มความแม�นยืำาในการวัด รวมทุั้งความสูามารถในการทุำา
ซีำ้าสููงสู่งของทุ่กผลลัพธั์

เซ็็นเซ็อร์ OnLevel
ด้วยื เซ็ีนเซีอร์ OnLevel เราจึงสูามารถสู�งมอมอบความแม�นยืำาในการวัด
แต�ละครั้ง สูามารถกำาห้นดปริมาตรการกลั่นท่ีุต้องการสูำาห้รับขนาดและรูป
ร�างของภัาช้นะใดก็ได้ โดยืใช้้กลไกการใช้้งานท่ีุง�ายืดายื ซีึ่งทุำาให้้เกิดการ
วัดท่ีุแม�นยืำาทีุ่สูามารถทุำาซีำ้าได้สููง ด้วยืค่ณสูมบัติน้ี เราจึงสูามารถปฏิิบัติตาม
ข้อกำาห้นดเฉพาะ ซีึ่งปริมาณการกลั่นมีความสูำาคัญเป็นพิเศษ

Dist Line ได้รับการออกแบบเพ่ือให้้เกิดการทุำาซีำ้าและมีความแม�นยืำาสููง ด้วยืนวัตกรรมของเรา ค่ณจะ
ได้สูัมผัสูกับประสูิทุธัิภัาพท่ีุโดดเด�นและระบบอัตโนมัติขั้นสููง
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ทำางานอย่างปลั่อด้ภ่ยแลั่ะประหย่ด้เวลั่า
ระบบอัตโนมัติเพื่อประสูิทุธัิภัาพและความปลอดภััยื

ฟัังก์ช้่น AutoDist
ด้วยืฟังก์ช้ัน AutoDist การวัดจะไม�ได้รับผลกระทุบจากความแตกต�างของ
อ่ณห้ภัูมิภัายืในอ่ปกรณ์ โดยืฟังก์ช้ันน้ีจะจดจำาจ่ดเริ่มต้นของกระบวนการ
ควบแน�นและปรับเวลาเริ่มต้นของการกล่ันโดยือัตโนมัติในการวัดแต�ละครั้ง  
ซีึ่งทุำาได้ด้วยืเซ็ีนเซีอร์อ่ณห้ภัูมิในตัวภัายืในถังควบแน�นและนำาไปสูู�ผลลัพธั์ท่ีุ
ทุำาซีำ้าได้มากขึ้น

ระบับัอ่ตัโนม่ตัิข้่�นสูง
ด้วยืผลิตภััณฑ์์ Dist Line ค่ณได้รับประโยืช้น์จากระบบอัตโนมัติท่ีุมีการ 
โต้ตอบกับผู้ใช้้น้อยืท่ีุสู่ด ขั้นตอนการกล่ันจะดำาเนินการโดยือัตโนมัติ 
นอกจากน้ี อ่ปกรณ์น้ียืังสูามารถติดตั้งเคร่ืองไทุเทุรตและอิเล็กโทุรดสูำาห้รับ
การไทุเทุรตอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติขั้นสููงงช้�วยืให้้มีการทุำางานแบบ
อัตโนมัติ ทุำาให้้ค่ณใช้้เวลากับงานอ่ืนได้มากขึ้น

การควบัคุมนำ�าหลั่่อเย็น
ระบบควบค่มนำ้าห้ล�อเยื็นอัตโนมัติช้�วยืประห้ยืัดนำ้าด้วยืการจำากัดการไห้ล
อัจฉริยืะ เมื่อการกล่ันด้วยืไอนำ้าเริ่มต้นขึ้น นำ้าจะเริ่มไห้ลผ�านคอนเดนเซีอร์
และเก็บสูารทีุ่กลั่นออกมา อ่ปกรณ์จะปิดวาล์วนำ้าห้ล�อเยื็นอัตโนมัติก�อนและ
ห้ลังการกล่ัน ค่ณสูมบัติน้ีช้�วยืประห้ยืัดนำ้าได้ประมาณ 20% ระห้ว�างการวัด
ค�า และขจัดความกังวลเก่ียืวกับการจ�ายืนำ้า

การปฏิิบั่ตัิงานอย่างปลั่อด้ภ่ย
เครื่องมือ Dist Line ลดการสัูมผัสูของผู้ใช้้ให้้เห้ลือน้อยืท่ีุสู่ดด้วยืนวัตกรรม
เทุคโนโลยีืเซี็นเซีอร์ เซ็ีนเซีอร์ความปลอดภััยืจะตรวจสูอบการไห้ลของนำ้า
ห้ล�อเยื็น แรงดันไอนำ้า และตรวจสูอบทุ�ออยืู�ในตำาแห้น�งทีุ่เห้มาะสูมห้รือไม� 
เซี็นเซีอร์วัดระดับในถังจะตรวจจับระดับนำ้า ของเสีูยื และสูารทุำาปฏิิกิริยืา 
กระจกป้องกันมีความโปร�งใสูอยื�างสูมบูรณ์และติดตั้งเซ็ีนเซีอร์ควบค่ม
ความปลอดภััยื ห้ากกระจกป้องกันถูกเปิดออกระห้ว�างการทุำางาน ระบบจะ
ห้ยื่ดโดยือัตโนมัติ สูามารถปรับพลังงานไอนำ้าได้ (10 – 100%) และสูามารถ
ตั้งโปรแกรมอัตราไอนำ้าได้ เพ่ือจัดการกับตัวอยื�างทีุ่เป็นฟอง

การสูนบัสูน่นและปกป้องทุรัพยืากรทีุม่คี�าทีุสู่ด่ของเรา ซ่ึีงกค็อืบ่คลากรในห้้องปฏิบัิตกิารมคีวามสูำาคญั 
ด้วยืนวตักรรมน้ี ค่ณจะได้รบัประโยืช้น์จากการทุำางานทีุร่วดเรว็ ง�ายืดายื และปลอดภัยัื ปรบัปรง่
ประสูทิุธิัภัาพห้้องปฏิบัิตกิารโดยืรวมด้วยืการเพิม่เวลาให้้ม่�งเน้นไปทีุโ่ครงการอืน่ ๆ
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ภาพิ่รวมสินค้า
โซีลูช้ันท่ีุดีทุี่สู่ดสูำาห้รับทุ่กความต้องการ

EasyDist 
(เคร่�องกลั่่�น)

BasicDist 
(เคร่�องกลั่่�น)

MultiDist 
(เคร่�องกลั่่�น)

ห้น้าจอสีู มี มี มี

ปั�มกรด - มี มี

AutoDist - มี มี

การกำาจัดตัวอยื�าง - ตัวเลือกเสูริม มี

Pro Touch Screen - ตัวเลือกเสูริม มี

การเจือจางด้วยืปั�ม H2O - - มี

ภัาช้นะรองรับการกำาจัด
สูารละลายื

- - มี

การใช้้งานการวิเคราะห้์แบบ
เจลดาห้์ล: การทุำาให้้เป็นด�าง
ด้วยืปั�ม NaOH, การจ�ายืกรด
บอริก

- - มี

ภัาช้นะไทุเทุรตบนเคร่ืองกล่ัน
พร้อมเครื่องกวน

- - ตัวเลือกเสูริม

อ่ปกรณ์ต�อพ�วง เซี็นเซีอร์ OnLevel,
ช้่ดช้ิลเลอร์ + เช้ื่อม
ต�อ,
เซี็นเซีอร์วัดระดับ
ในถัง,
StatusLight

เซี็นเซีอร์ OnLevel,
ช้่ดช้ิลเลอร ์
+ เช้ื่อมต�อ, 
เซี็นเซีอร์วัดระดับ
ในถัง,
StatusLight

เซี็นเซีอร์ OnLevel, 
ช้่ดช้ิลเลอร์ + เช้ื่อม
ต�อ, เซี็นเซีอร์วัด
ระดับในถัง, 
StatusLight, 
เซี็นเซีอร์ตรวจจับ
ปฏิิกิริยืา
เครื่องอ�านบาร์โค้ด, 
เครื่องไทุเทุรต, สู�วน
จ�ายืสูาร

สูารวิเคราะห้์ แอลกอฮอล์, 
นำ้ามันห้อมระเห้ยื

แอลกอฮอล์, ซัีล
ไฟต์, กรดระเห้ยื, 
ไซียืาไนด์, ฟีนอล, 
ฟอร์มาลดีไฮด์, 
นำ้ามันห้อมระเห้ยื

แอลกอฮอล์, ซัีล
ไฟต์, 
กรดระเห้ยื, 
ไซียืาไนด์, ฟีนอล, 
ฟอร์มาลดีไฮด์, การ
วิเคราะห้์ไนโตรเจน
แบบเจลดาห้์ล, ไน
เตรต, ไนไตรต์, 
แอมโมเนียื, โปรตีน, 
นำ้ามันห้อมระเห้ยื
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มองเห้็นได้ช้ัดเจน

ปรับไอนำ้าได้

ประตูนิรภััยื
อัจฉริยืะ

จอสูัมผัสูทีุ่ใช้้
งานง�ายื

การไทุเทุรต
อัตโนมัติ

เซี็นเซีอร์ OnLevel
ปรบัปริมาณการกลัน่ได้

ฟังก์ช้ัน AutoDist
ปรับเวลากลั่นได้

StatusLight

โห้มด 
MaxAccuracy
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อุปกรณ์เสริม

เซ็็นเซ็อร์ OnLevel
เซี็นเซีอร์ OnLevel สูำาห้รับการใช้้งานทุ่กรูปแบบท่ีุไม�มีการติดตั้งภัาช้นะ
ไทุเทุรต เซี็นเซีอร์จะห้ยื่ดการกล่ันโดยือัตโนมัติห้ลังจากสูารท่ีุควบแน�นมี
ปริมาตรทุี่กำาห้นดไว้ เซ็ีนเซีอร์สูามารถตั้งค�าและปรับด้วยืตนเองได้อยื�าง
ง�ายืดายืด้วยืการปรับระดับแผ�นแม�เห้ล็ก ปริมาณควบแน�นทุี่ได้จะไม�ขึ้นกับ
อายื่การใช้้งานของระบบ

เซ็็นเซ็อร์ว่ด้ระด้่บัในถั่ง
เซี็นเซีอร์วัดระดับในถังสูำาห้รับการใช้้งานทุ่กรูปแบบ เซ็ีนเซีอร์จะแจ้งเตือน
ผู้ใช้้ เมื่อถังว�างเปล�าห้รือถังล้น ด้วยืวิธีัการน้ี เซี็นเซีอร์จะขจัดความสููญเสีูยื
ในการวัดท่ีุอาจเป็นผลมาจากการจ�ายืของเห้ลวทีุ่ขาดห้ายืไป และห้ลีกเลี่ยืง
ความยื่�งเห้ยืิงท่ีุอาจเกิดขึ้นในห้้องปฏิิบัติการอันเน่ืองมาจากการล้นของถัง

เคร่�องทำาความเย็นระบับันำ�าหมุนเวียน
เครื่องทุำาความเย็ืนระบบนำ้าห้ม่นเวียืนสูำาห้รับการใช้้งานทุ่กรูปแบบ เคร่ือง
ทุำาความเยื็นขจัดความแปรปรวนของอ่ณห้ภูัมิเมื่อใช้้นำ้าประปา ปรับปร่ง
ประสูิทุธัิภัาพของเครื่องมือและได้รับประโยืช้น์สููงสู่ดจากเซ็ีนเซีอร์ OnLevel 
และฟังก์ช้ัน AutoDist ซีึ่งจะรับประกันความสูามารถในการทุำาความเยื็นสููง

ชุ้ด้อ่ปเกรด้เคร่�องม่อ
ช้่ดอัปเกรดเคร่ืองมือสูำาห้รับการใช้้งานรูปแบบ BasicKjel และ MultiKjel เพื่อ
ให้้ค่ณสูามารถอัปเกรดระบบได้ตามต้องการ สูามารถเริ่มต้นด้วยืระบบท่ีุมี
ราคาตำ่ากว�าและอัปเกรดในภัายืห้ลังห้ากจำาเป็น

IQ/OQ
IQ/OQ สูำาห้รับการใช้้งานรูปแบบ BasicKjel และ MultiKjel โดยืช้�วยืให้้การ
ทุำางานของระบบเป็นไปตามข้อกำาห้นดท่ีุต้องการ ซีึ่งจะได้เอกสูารท่ีุลงนาม
เพื่อทุวนสูอบการทุำางานของเคร่ืองมือและใช้้ระบบในสูภัาพแวดล้อมทุี่มี
การควบค่ม
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เคร่�องไทเทรตัภายนอก
เครื่องไทุเทุรตภัายืนอกสูำาห้รับการใช้้งานในรูปแบบ MultiDist (เคร่ืองกล่ัน) 
เครื่องไทุเทุรตทุำาให้้ค่ณสูามารถเริ่มการไทุเทุรตได้โดยือัตโนมัติ สูำาห้รับการ
ตรวจวัดแบบอัตโนมัติทุั้งห้มดต้ังแต�การกลั่นด้วยืไอนำ้าจนถึงข้ันตอนการ
ไทุเทุรตขั้นสู่ดทุ้ายื เพ่ือประห้ยัืดเวลา ค่ณสูามารถเริ่มการไทุเทุรตระห้ว�าง
การกลั่นท่ีุดำาเนินการอยูื�

เซ็็นเซ็อร์ตัรวจจ่บัปฏิิกิริยา
เซี็นเซีอร์ตรวจจับปฏิิกิริยืาพร้อมใช้้งานในรูปแบบ MultiDist (เคร่ืองกล่ัน) 
สูามารถประห้ยืัดสูารตัวทุำาปฏิิกิริยืา NaOH ได้ถึง 30% ในกระบวนการ
ทุำาให้้เป็นด�าง ทุำางานได้อยื�างค่้มค�าและเป็นมิตรกับสูิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อุปกรณ์ป้องก่นการกระเซ็็น
มีอ่ปกรณ์ป้องกันการกระเซ็ีนแก้วและพลาสูติก อ่ปกรณ์ป้องกันการกระเซ็ีน
แก้วช้�วยืให้้ค่ณสูามารถเฝ้้าดูกระบวนการ เพ่ือสูนับสูน่นการพัฒนาวิธีัการ
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อ่ปกรณ์เสูริมทีุ่ใช้้งานได้จริงน้ีสูำาห้รับการใช้้งานทุ่กรูปแบบ ด้วยื 
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ว่สดุ้สิ�นเปลั่่อง
BUCHI ไม�เพียืงแต�มีเครื่องมือวัดค่ณภัาพสููงเทุ�านั้น แต�ยืังมีวัสูด่ท่ีุได้รับการ
รับรองและสูารเคมีสูำาห้รับการวิเคราะห์้แบบเจลดาห้์ลทีุ่ได้รับการทุดสูอบ
สูำาห้รับการใช้้งานอ้างอิงท่ัุวไป เม็ดเจลดาห์้ล, สูารละลายืกรดบอริก, ฐาน
ช้ั่ง, อินดิเคเตอร์, สูารละลายืบัฟเฟอร์, โพแทุสูเซีียืมคลอไรด์, ถ�านกัมมันต์ 
และสูารอ้างอิงเพื่อการยื�อยืท่ีุรวดเร็วและเช้ื่อถือได้ ซีึ่งมีการทุำางานท่ีุเห้มาะ
สูมและมีค่ณสูมบัติท่ีุเช้ื่อถือได้
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บัริการแลั่ะการฝึึกอบัรม

แพ็คเกจการให้้บริการของ BUCHI
BUCHI START – ประสูิทุธัิภัาพสููงสู่ดต้ังแต�เริ่มต้น
ตั้งแต�การติดตั้งอยื�างมืออาชี้พไปจนถึข้อตกลงทุี่จะทุำาให้้ค่ณสูามารถคาดการณ์ต้นทุ่นท้ัุงห้มดและ
ประสูิทุธัิภัาพระบบสููงสู่ดท่ีุเป็นไปได้   www.buchi.com/start
“ติดตั้ง”
 ·  การติดตั้งและทุดสูอบผลิตภััณฑ์์
 ·  การอบรมเช้ิงปฏิิบัติจากช้่างเทุคนิคทุี่ผ่านการรับรอง
 ·  การประเมินสูภัาพแวดล้อมโดยืรอบของผลิตภััณฑ์์ให้ม่ของค่ณ
 ·  การผสูานรวมผลิตภััณฑ์์ให้ม่ของค่ณเข้ากับโครงสูร้างพื้นฐานทุี่มีอยืู่ได้อยื่างยือดเยืี่ยืม

“IQ/OQ”
 ·  การติดตั้งระบบห้รือผลิตภััณฑ์์
 ·  ค่ณสูมบัติการติดตั้งและการใช้้งาน

BUCHI EXACT – รับรองความถูกต้องเพ่ือความมั่นใจสููงสู่ด 
มีค่ณสูมบัติท่ีุครอบคล่มด้วยืผลิตภััณฑ์์ BUCHI ทุั้งห้มดของค่ณ เราให้้บริการท่ีุผ�านการรับรองในระดับ
ทีุ่ผู้ผลิตเทุ�านั้นท่ีุสูามารถทุำาได้   www.buchi.com/exact
“OQ”
 ·  บริการ OQ แบบครั้งเดียืวของเราจะจัดเตรียืมเอกสูารและใบรับรองทุี่จำาเป็นทุั้งห้มดสูำาห้รับค่ณ
 ·  ทุีมบริการจะแจ้งให้้ค่ณทุราบถึงตัวเลือกสูำาห้รับติดตามผล OQ ก่อนทุี่ใบรับรองจะห้มดอายื่

“OQ Circle”
การซีื้อแพ็คเกจ OQ จะทุำาให้้ค่ณได้รับสู�วนลดเพิ่มเติมสูำาห้รับเอกสูารและการให้้บริการท่ีุสูำาคัญด้วยื
การจัดตารางการเข้าเย่ีืยืมช้มอัตโนมัติ

BUCHI CARE – ความน�าเช้ื่อถือท่ีุห้าท่ีุเปรียืบไม�ได้
การดูแลรักษาอ่ปกรณ์ท่ีุใช้้งานห้นักต้องใช้้ช้ิ้นสู�วนและความถี่ในการตรวจสูอบท่ีุแตกต�างจากอ่ปกรณ์
ทีุ่ใช้้งานเป็นคร้ังคราว โดยืแนวทุางของเรานำาปัจจัยืเห้ล�านี้มาพิจารณา เพื่อมอบโซีลูช้ันท่ีุเห้มาะสูม
ทีุ่สู่ดและประห้ยืัดต้นทุ่นให้้กับค่ณ   www.buchi.com/care

BUCHI ACADEMY – เพิ่มความรู้เฉพาะทุาง เพ่ือเพิ่มความได้เปรียืบในการแข�งขัน
ความรู้เฉพาะทุางของผู้เช่ี้ยืวช้าญจากนักเคมีประยื่กต์ในศูนย์ืความสูามารถของเราใน ฟลาวิล ปักกิ่ง 
และม่มไบและผู้เช่ี้ยืวช้าญในทุ้องถิ่นท่ีุองค์กรการตลาดของเรา
การสูนับสูน่นทุางวิทุยืาศาสูตร์ของเรานำาเสูนอการศึกษาความเป็นไปได้ก�อนการขายื ข้อเสูนอโซีลูช้ัน
ทีุ่ปรับแต�งได้ การสูนับสูน่นห้ลังการขายืแบบออนไซีท์ุ ห้ลักสููตรขั้นพื้นฐานจนถึงข้ันสููง และการฝ้ึก
อบรมตามความต้องการ
www.buchi.com/academy

BUCHI Bluetooth Dongle – ก่ญแจสูำาคัญในการเข้าถึง BUCHI Cloud Services
BUCHI Bluetooth Dongle สูร้างการเช้ื่อมต�อไร้สูายืกับ BUCHI Cloud ผ�าน
แอป BUCHI Monitor App บนอ่ปกรณ์เคลื่อนท่ีุของค่ณ ค่ณสูามารถใช้้แอป 
Monitor และอัปเดตเคร่ืองมือของค่ณให้้เฟิร์มแวร์เป็นร่�นล�าสู่ดได้อยื�าง
ง�ายืดายืภัายืในไม�กี่นาทีุ www.buchi.com/en/buchi-cloud-services 

http://www.buchi.com/start
http://www.buchi.com/exact
http://www.buchi.com/care
http://www.buchi.com/academy
http://www.buchi.com/en/buchi-cloud-services
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NIR

ProductionIncoming Goods Quality Control Lab

Extraction 

การสกัดไม่ได้เป็นเพยีงแค่การเตรยีมตวัอย่างเท่าน้ันอันท่ี
จรงิแล้วมนัเป็นขัน้ตอนท่ีส�าคัญยิง่ส�าหรบัผลลพัธ์ท่ีแม่นย�า
และเชือ่ถอืได้ อาจเป็นเพยีงการวดัไขมนัหรอืสารตกค้าง
และสารปนเป้ือนท่ีต้องการมากท่ีสดุในเมทรกิซ์ท่ีแตกต่าง
กันโซลชูนัของเราครอบคลมุวธีิการสกัดแบบอัตโนมตัิ
ท้ังหมด จาก Soxhlet ไปจนถงึการสกัดแบบ Hot extraction 
และการสกัดด้วยตัวท�าละลายแรงดันสูง

Kjeldahl 

ความต้องการสูงสุดของห้องปฏิบัติการท่ีมีปริมาณงาน
สูงน้ัน KjelMaster K-375 จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
การตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนและโปรตนีด้วยระบบการ
ท�างานแบบอัตโนมตั ิ มีระบบการจัดการผู้ใช้งาน และ
การจัดการข้อมูลขั้นสูงสามารถใช้ได้ส�าหรับวิธีการ
ไทเทรตท้ังแบบ Potentiometric และ colorimetric

NIR

ในระหว่างกระบวนการผลติ มคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้อง
สามารถควบคุมคุณภาพอย่างมปีระสทิธิภาพและมี
ความรวดเรว็ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่วตัถดิุบจนถงึผลติภัณฑ์
ส�าเรจ็รปู โซลชูัน่ของ BUCHI NIR ท่ีใช้งานง่าย และให้
ผลลพัธ์ท่ีเชือ่ถอืได้แม้ใสภาพแวดล้อมการผลติท่ีรนุแรง

NIR-Online

การตรวจตดิตามค่าพารามเิตอร์ท่ีส�าคัญอย่างใกล้ชดิ เช่น 
ความชืน้ ไขมนั หรอืโปรตนี มส่ีวนช่วยให้สามารถปรบัปรงุ
แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลติได้อย่าง
ถกูต้อง เครือ่งวเิคราะห์ NIR-Online® (ระบบวเิคราะห์เชงิ
ปรมิาณและคุณภาพด้วยคลืน่อินฟราเรดย่านใกล้แบบ
ควบคู่สายการผลติ) ของ BUCHI ให้ผลการตรวจวดัท่ี
แม่นย�าอย่างต่อเน่ืองภายในเวลาไม่ก่ีวนิาที รบัประกันได้
ถงึประสทิธิภาพการผลติระดับสงูสดุ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



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

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา
BUCHI พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม

“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการท�างานของบริษัทฯ เรายินดีท่ีจะมอบบริการท่ีดีให้กับลูกค้า 
โดยการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด มีความยินดีท่ีจะรับฟังความคิดเห็น
จากลูกค้าและใส่ใจเก่ียวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญ
เ รา ม ี เ ท คโนโ ล ย ีท ี ่ ช า ญ ฉล า ด ด ้ วย
ประสบการณ ์ท ี เ่ช ี ย่วชาญอนัยาวนาน และ
ความต ั ้ งม ั น่ว า่เราจะพฒันาอย ู เ่สมอ ซ ึ ่ง
ท�าให ้ ม ั น่ใจในการซพัพอร ์ตลกูค ้ าของเรา
ได ้ อย า่งสมบรูณ ์

ปลอดภัย
ใกล ้ ช ดิกบัคณุลกูค ้ าของเรา เราพยายาม
ท�าส ิ ่งท ี ่เก ี ่ยวข ้ องกบัส นิค ้ า ระบบ 
โซลชู ั ่น แอพพร เิคช ั ่นและบร กิาร ใน
มาตรฐานของความปลอดภยัท ี ่เก ี ่ยวข ้ อง 
เพ ื ่อประโยชน ์ ของผ ู ้ ใช ้ งานและส ิ ่ง
แวดล ้ อม

น่าเชื่อถือ
ย นืยนัในมาตรฐานและฟงัก ์ช ั น่ของเคร ื อ่ง
ม ือและท�าอย ่างต ่อเน ื ่ องเพ ื ่ อพ ัฒนา
ประส ทิธ ภิาพ เพ ื ่อให ้ ตรงกบัการท�างาน
และความพ งึพอใจของลกูค ้ า

ทั่วโลก
ธรุก จิท ี ่เปน็เจ ้ าของแบบครอบครวั เป ดิ
สาขาครอบคลมุท ั ว่โลก และม บีร ษิทัตวัแทน
จ�าหน ่ายภายในพ ื ้ นท ี ่ท ี ่สามารถเข ้ าถ งึ
ลกูค ้ าได ้ ไม ว่ า่ลกูค ้ าของเราจะอย ูท่ ี ไ่หน
กต็าม

ประหยัดต้นทุน
เราต ั ้ งใจอยา่งสงูในการสร ้ างประส ทิธ ผิล
และคณุค ่าให ้ มากท ี ่สดุเพ ื ่อคนส �าคญัเช ่น
คณุ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เปน็ม ติรต ่อส ิ ง่แวดล ้ อมด ้ วยกระบวนการ
และการผล ติเพ ื ่อช วี ติท ี ย่ นืยาว โดยการ
ประยกุต ์ ใช ้ เทคโนโลย ขี ั ้ นสงูเพ ื ่อไม ่ให ้
เปน็อนัตรายต ่อส ิ ง่แวดล ้ อมมากท ี ส่ดุเท า่
ท ี จ่ะสามารถท�าได ้

ง่าย
จดัหาทางเล ือกเพ ื ่อการสน บัสนนุหร ือ
ซ พัพอร ์ ตล กูค ้ าเช ่นเด ยีวกบัระบบและ
อปุกรณ ์เพ ื อ่ให ้ ง า่ยตอ่การใช ้ งาน

เรายินดีท่ีจะช่วยเหลือคุณโดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
งาน และบริการต่างๆ ท่ีดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน
ของคุณ ท�าให้คุณสามารถให้ความสนใจกับกิจกรรม
และงานของคุณได้อย่างเต็มท่ี
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