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ลำ�ดัับขั้ั�นตอนก�รทำำ�ง�น
เภสำัชัแลูะเคมีีภัณฑ์์

สำ�รัเคมีีหรัือส่ำวินปรัะกอบท�งเภสำัชักรัรัมีใด ๆ เชั่น ย�มี�ตรัฐ�น เคมีีภัณฑ์์ขั้ั�นปลู�ย หรัือเครัื�องสำำ�อ�งแลูะนำ��หอมี ที�ผ่่�น
กรัะบวินก�รัวิิจััยแลูะพััฒน�ที�ซับซ้อนแลูะใชั้เวิลู�น�น รัวิมีทั�งก�รัทดสำอบก�รัปรัะยุกต์ใชั้ง�นที�เขั้้มีงวิดก่อนที�จัะผ่ลูิตในบริั
มี�ณมี�กแลูะออกสำู่ตลู�ด

มีีขั้ั�นตอนพัื�นฐ�นหลู�ยขั้้อในชั่วิงก�รัค้นพับก�รับำ�บัดรัักษ�
แบบใหมี่หรัือสำ�รัปรัะกอบเคมีี สำ่วินปรัะกอบหรัือสำ�รัเคมีีที�
สำนใจั ถููกสำกัดจั�กแหลู่งธรัรัมีชั�ติหรัือได้รัับก�รัสำังเครั�ะห์
ในห้องปฏิิบัติก�รั สำ�รัใด ๆ ที�สำนใจัจัะผ่่�นกรัรัมีวิิธีเพัิ�มีเติมี
เพัื�อให้ได้สำ�รัปรัะกอบเดี�ยวิที�มีีควิ�มีบรัิสำุทธิ�สำูงที�ผ่่�นก�รั
ทดสำอบอย่�งลูะเอียดในด้�นคุณลูักษณะแลูะหน้�ที� ที�
ต้องก�รั

ก�รค้นพบ ก�รพัฒน�

ก�รัพััฒน�กรัะบวินก�รัผ่ลูิตจัะเรัิ�มีหลูังจั�กก�รัวิิเครั�ะห์
สำ่วินปรัะกอบที�มีีผ่ลูออกฤทธิ�ท�งเภสัำชักรัรัมี (API) หรัือสำ�รั
เคมีีที�สำนใจั ที�นี� กรัะบวินก�รัได้รัับก�รัปรัับให้เหมี�ะสำมีกับ
ขั้น�ดที� ใหญ่่ขั้้�น เพัื� อใ ห้แน่ใจัว่ิ�กรัะบวินก�รัผ่ลูิตจัะ
ปรั�ศจั�กปัญ่ห� ก�รัพััฒน�สำูตรัตำ�รัับย�เป็นกรัะบวินก�รั
ออกแบบแลูะผ่ลูิตย�เพัื�อจ่ั�ยให้กับผู่้ป่วิย ก่อนที�จัะมีีก�รั
สำรัุปตำ�หรัับย�ในลูำ�ดับสุำดท้�ย จัะต้องมีีก�รักำ�หนดสำ่วิน
ปรัะกอบขั้องสำูตรัย�ลู่วิงหน้�วิ่�จัะเป็นย�นำ��หรัือย�เมี็ดเพัื�อ
ควิ�มีเหมี�ะสำมีในก�รัจััดเก็บ

ก�รทำดัสัอบ ก�รผลิต

ก�รัปรัะยุกต์ใช้ัง�นผ่ลูิตภัณฑ์์เคมีีหรืัอเภสำัชักรัรัมีต้องผ่่�น
กรัะบวินก�รัทดสำอบที�เขั้้มีงวิดก่อนที�จัะเขั้้�สำู่กรัะบวินก�รั
ผ่ลิูต โดยทั�วิไปผ่ลิูตภัณฑ์์ขัั้�นสำุดท้�ยจัะผ่่�นก�รัทดสำอบเพัื�อ
ตรัวิจัสำอบควิ�มีเสำถูียรัขั้องสำ�รัเคมีีแลูะควิ�มีบริับูรัณ์ท�ง
ก�ยภ�พัภ�ยใต้ก�รัจััดเก็บ ก�รัขั้นสำ่ง แลูะเงื�อนไขั้ก�รัใชั้
ง�นที�เฉพั�ะเจั�ะจัง ก�รัวิิจััยท�งคลูินิคอ�จัใชั้เวิลู�หลู�ยปี
แลูะมีีสำ่วินเกี�ยวิขั้้องกับก�รัวิิเครั�ะห์สำ่วินผ่สำมีขั้องย�ในสำัตวิ์
ทดลูอง ก�รัทดลูองในหลูอดแก้วิแลูะก�รัทดลูองในสำิ�งมีี
ชัีวิิต ห�กมีีขั้้อพัิสำูจัน์วิ่�ย�ดังกลู่�วิปลูอดภัยแลูะมีี
ปรัะสำิทธิผ่ลู ก�รัรัักษ�ดังกลู่�วิก็สำ�มี�รัถูเลูื�อนเขั้้�สำู่รัะยะ
ก�รัทดลูองท�งคลูินิก

ก�รัตรัวิจัสำอบผ่ลูิตภัณฑ์์ที�รัับเขั้้�แลูะก�รัควิบคุมีคุณภ�พัขั้ั�น
สำุดท้�ยชั่วิยให้มีั�นใจัว่ิ�คุณภ�พัขั้องผ่ลูิตภัณฑ์์ท�งเคมีีหรัือ
เภสำัชักรัรัมีนั�นเป็นไปต�มีต้องก�รั นอกจั�กนี� ก�รัควิบคุมี
คุณภ�พัรัะหวิ่�งก�รัผ่ลิูตสำ�รัเคมีีแลูะย� ชั่วิยในก�รั
วิิเครั�ะห์อัตลูักษณ์ ควิ�มีบรัิสำุทธิ�แลูะองค์ปรัะกอบหลูักขั้อง
สำ�รัจัำ�นวินมี�ก สำ�รัตัวิกลู�ง แลูะสำ�รัปนเป้�อน แลูะก�รั
เสำื�อมีสำภ�พัขั้องผ่ลูิตภัณฑ์์  ก�รัติดต�มีตรัวิจัสำอบ
กรัะบวินก�รัอย่�งใกลู้ชัิด ชั่วิยเพัิ�มีควิ�มีปลูอดภัยแลูะ
รัับรัองว่ิ�ผ่ลูิตภัณฑ์์ดังกลู่�วิมีีคุณสำมีบัติตรังต�มีขั้้อกำ�หนด
จัำ�เพั�ะ
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เภสััชและเคมีีภัณฑ์์
ผ่ลูก�รัวิิจััยแลูะพััฒน�

ก�รสัังเคร�ะห์์, ก�รสักัดั คว�มีเขั้้มีขั้้น ก�รแยกสั�ร ก�รทำำ�แห์้ง ก�รวิเคร�ะห์์

ก�รสักัดัเย็น / Soxhlet ก�รระเห์ย วิธีีโครมี�โทำกร�ฟีีแบบ Flash 
และ Prep HPLC

ก�รทำำ�แห์้งแบบแช่เยือก
แขั้็ง จุุดัห์ลอมีละล�ย

Rotavapor®  
(เครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบหมีุน)

Rotavapor®  
(เครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบหมีุน)

SyncorePlus 
(เครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบหลู�ยตวัิอย่�งพัร้ัอมีกนั) เครัื�องมืีอ Pure & วัิสำดุสำิ�นเปลูือง Lyovapor™ 

(เครัื�องทำ�แห้งแบบแช่ัเยือกแขั้็ง)
Melting Point 

(เครัื�องวิัดจัุดหลูอมีเหลูวิแลูะจัุดเดือด)

โดยทั�วิไปก�รัค้นห�ส่ำวินปรัะกอบที�มีี
ผ่ลูออกฤทธิ�ท�งเภสำัชักรัรัมี (Active 
Pharmaceutical Ingredient หรัือ 
API) แลูะสำ�รัปรัะกอบขั้องสำ�รัเคมีี
มีั ก เ รัิ� มี ต้ น ด้ วิ ย ขั้ั� น ต อ น ก � รั
สำังเครั�ะห์หรัือก�รัสำกัด ก�รั
สำังเครั�ะห์แบบรีัฟลูักซ์แลูะก�รัสำกัด
แบบ Soxhlet สำ�มี�รัถูดำ�เนินก�รั
ผ่่�นเครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบหมีุน

เนื�องจั�กทั�งก�รัสำังเครั�ะห์แลูะก�รัสำกัดจัำ�เป็นต้องใชั้ตัวิทำ�ลูะลู�ยปรัิมี�ณสำูง 
จ้ังจัำ�เป็นต้องมีีขั้ั�นตอนก�รัเพัิ�มีควิ�มีเขั้้มีข้ั้นก่อนก�รัแปรัรัูปขั้ั�นปลู�ยท�ง ที�นี� 
เครัื�องรัะเหยแบบหมีุนถููกนำ�มี�ใชั้เพัื�อกำ�จััดตัวิทำ�ลูะลู�ยแลูะเพัิ�มีควิ�มีเขั้้มีขั้้น
ขั้องสำ�รัปรัะกอบที�สำนใจั

ก�รัใชัเ้ครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบหลู�ยตัวิอย่�งพัรัอ้มีกนันี�สำ�มี�รัถูเพัิ�มีควิ�มีเรัว็ิขั้อง
ก�รัทำ�ควิ�มีเขั้้มีขั้้นในตัวิอย่�งเป็นทวีิคูณ ตัวิอย่�งจัำ�นวินมี�กจัะถููกรัะเหยใน
ชั่วิงเวิลู�เดียวิกัน ซ้�งเป็นก�รัเพัิ�มีปรัิมี�ณขั้องตัวิอย่�งตลูอดกรัะบวินก�รั

วิิธีโครัมี�โทกรั�ฟีขั้องเหลูวิแรังดัน
สำูงแบบ Preparative (prep HPLC) 
แลูะแบบ Flash มีักใชั้เพัื�อทำ�ให้
สำ�รัปรัะกอบเป้�หมี�ยบริัสำุทธิ�: วิิธี
โครัมี�โทกรั�ฟีแบบ Flash เป็นขั้ั�น
ตอนก่อนก�รัทำ�ให้บรัิสำุทธิ� ในขั้ณะที�
แบบ prep HPLC จัะเพัิ�มีควิ�มีบริัสำทุธิ�
ขั้องสำ�รัปรัะกอบเป้�หมี�ยจันถู้ง
รัะดับสำูงสำุด

ห ลูั ง จั � ก ขั้ั� น ต อ น ก � รั แ ย ก สำ � รั 
โมีเลูกลุูขั้องสำ�รัที�สำนใจัจัะมีีควิ�มีเจัอื
จั�งสำูงแลูะจัำ�เป็นต้องเพัิ�มีควิ�มีเขั้้มี
ขั้้นก่อนที�จัะเขั้้�สำู่ขั้ั�นตอนถูัดไป ก�รั
ทำ�แห้งแบบแช่ัเยือกแขั้็งสำ�มี�รัถูใช้ั
เ พัื� อ ขั้ จัั ด ตั วิ ทำ� ลู ะ ลู � ย อ อ ก จั � ก
ผ่ลูิตภัณฑ์์ที�ไวิต่อควิ�มีร้ัอนโดยก่อให้
เกิดควิ�มีเสีำยห�ยน้อยที�สำุด

ก�รัวิิเครั�ะห์จุัดหลูอมีเหลูวิอ�จัจัะ
นำ�มี�ใชั้ เพัื�อควิบคุมีคุณภ�พัขั้อง
สำ�รัปรัะกอบที�สำนใจั ก�รัรัะบุ
จัุดหลูอมีเหลูวิขั้องสำ�รัปรัะกอบตัวิ
ใหมี่มีีปรัะโยชัน์จั�กก�รัทำ�หน้�ที�เป็น
ตัวิบ่งชัี�ควิ�มีบรัิสำุทธิ�ขั้องสำ�รั

· คอนเดนเซอร์ัรีัฟลูักซ์สำำ�หรัับก�รั
สำังเครั�ะห์แบบรีัฟลูักซ์

· อุปกรัณ์เสำรัิมี Soxhlet สำำ�หรัับก�รั
สำกัดแบบ Soxhlet

· เครัื�องมืีอเดียวิเหมี�ะสำำ�หรัับก�รั
ปรัะยุกต์ใชั้ง�นหลู�ยรัูปแบบ

· ก�รัรัะเหยตัวิอย่�งเดียวิด้วิย
ขั้วิดรัะเหยทรังลููกแพัรัขั้น�ด 50 
จันถู้ง 5,000 mL

· รัะบบสำื�อสำ�รัเต็มีรัูปแบบเพืั�อ
หลูีกเลูี�ยงก�รัหยุดทำ�ง�น: 
ไลูบรั�รัีสำ�รัทำ�ลูะลู�ย, 
ก�รักลูั�นแบบไดน�มีิก, โหมีด
ก�รัทำ�แห้ง, ก�รัทดสำอบก�รัรัั�วิ 
แลูะเซ็นเซอร์ัโฟมี

· อุปกรัณ์เสำรัิมี Dewar สำำ�หรัับ
ก�รัเตรัียมีตัวิอย่�งก�รัทำ�แห้ง
เยือกแขั้็ง

· ตัวิอย่�งหลู�ยตัวิอย่�งในชั่วิง  
0.5 - 500 mL สำ�มี�รัถูทำ�ให้เขั้้มีขั้้นขั้้�น
หรัือทำ�ให้แห้งพัรั้อมีกันได้

· โมีดูลูฟลูัชัแบ็คจัะทำ�ให้ได้รัับก�รักลัูบคืน
ขั้องสำ�รัที�สำนใจัสำูงสำุดแลูะผ่ลูลูัพัธ์ที�น่�
เชัื�อถูือมี�กที�สำุด

· อุปกรัณ์ Rack ส่ำวินฐ�นที�สำ�มี�รัถูสำับ
เปลูี�ยนขั้น�ดได้แลูะควิ�มีหลู�กหลู�ย
ขั้องปรัิมี�ณ

· รัวิมีรัะบบ Flash แลูะรัะบบ Prep 
HPLC ในเครัื�องเดียวิ (เป็นตัวิเลูือก)

· ก�รัตรัวิจัจัับ UV แลูะ ELS ในตัวิ 
(เป็นตัวิเลูือก)

· ใชั้ง�นร่ัวิมีกับแฟลูชัค�รั์ทรัิดจ์ั 
คอลูัมีน์เตรีัยมี HPLC แลูะคอลูัมีน์
แก้วิได้หลู�กหลู�ย

· เซ็นเซอร์ัตรัวิจัวิัดรัะดับตัวิทำ�
ลูะลู�ย ตรัวิจัวิัดแรังดัน แลูะก�รัรัั�วิ
ไหลูแลูะเทคโนโลูยี RFID ในค�รั์
ทรัิดจั์แลูะชัั�นวิ�งตัวิอย่�งที�
สำ�มี�รัถูมีองเห็นรัะหว่ิ�งก�รัแยก
สำ�รัแลูะมีีควิ�มีปลูอดภัยต่อ
ตัวิอย่�งที�แยกได้

· มีีแพัลูตฟอรั์มี BUCHI สำอง
แพัลูตฟอรั์มี:
- L-200: ก�รัทำ�แห้งตัวิอย่�งแบบ

แชั่เยือกแขั้็งแบบดั�งเดิมีคุณภ�พั
สำูง (-55 °C, 6 kg)

- L-300: ก�รัรัะเหิดแบบต่อเนื�อง
โดยมีีก�รัทำ�ง�นสำองรัูปแบบแลูะ
คอนเดนเซอร์ัที�มีีรัะบบทำ�ควิ�มี
สำะอ�ดแบบอัตโนมีัติ สำ�มี�รัถู
ทำ�ควิ�มีเย็นได้ตำ��สำุดที� -105 °C 
(Infinite-Technology™)

· วิิธีก�รัควิบคุมีแลูะตรัวิจัสำอบ
กรัะบวินก�รัทำ�แห้งแบบแช่ัเยือก
แขั้็งอันง่�ยด�ย

· ก�รัวิิเครั�ะห์จัุดหลูอมีเหลูวิแลูะ
จัุดเดือดอัตโนมีัติ

· สำอดคลู้องกับ Pharmacopeia  
(มี�ตรัฐ�นยุโรัป, USP, ญี่�ปุ่น)

· สำังเกตก�รัเปลีู�ยนเฟสำโดยใชั้หน้�จัอ
สำแีลูะสำ�มี�รัถูเลูน่ซำ��จั�กก�รับนัท้ก
วิิดีโอ

· ก�รัวิิเครั�ะห์พัรั้อมีกันมี�กถู้ง 
3 ตัวิอย่�ง

ก�
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เภสััชและเคมีีภัณฑ์์
ก�รัพััฒน�ก�รัวิิจััยแลูะพััฒน�

ก�รัสำังเครั�ะห์, ก�รัสำกัด ควิ�มีเขั้้มีขั้้น ก�รัแยกสำ�รั ก�รัทำ�แห้ง ก�รัทำ�แห้ง ก�รัห่อหุ้มีในรัูปแคปซูลู

ก�รสักัดัแบบเย็น / Soxhlet ก�รระเห์ย วิธีีโครมี�โทำกร�ฟีีแบบ Flash  
และ Prep HPLC ก�รทำำ�แห์้งแบบแช่เยือกแขั้็ง ก�รทำำ�แห์้งแบบพ่นฝอย พริลลิ�งโดัยก�รสัั�น

Rotavapor®  
(เครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบหมุีน)

Rotavapor®  
(เครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบหมีนุ) รัะบบ Pure & วิัสำดุสำิ�นเปลูือง Lyovapor™  

(เครัื�องทำ�แห้งแบบแช่ัเยือกแขั้็ง)

Mini Spray Dryer (เครัื�องทำ�แห้งแบบ
พั่นฝอยรัะดับห้องแลู็บ) & Nano 

Spray Dryer (เครัื�องทำ�แห้งแบบพ่ัน
ฝอยสำำ�หรัับอนุภ�ครัะดับน�โน)

Encapsulator 
(เครัื�องผ่ลูิตเมี็ดบีดแลูะแคปซูลู)

กรัะบวินก�รัขั้องก�รัสำังเครั�ะห์หรัือ
ก�รัสำกัดสำ�รัปรัะกอบเป้�หมี�ยถููก
ปรัับขั้น�ดเพัิ�มีโดยใชั้เครัื�องรัะเหย
แบบหมีุนรัะดับอุตสำ�หกรัรัมี ที�นี� ขั้วิด
รัะเหยสำ�รัขั้น�ดใหญ่่แลูะชัุดสำกัด
แบบ Soxhlet นำ�มี�ใช้ัเพัื�อจััดก�รั
ตัวิอย่�งปรัิมี�ณมี�ก

ขั้ั�นตอนก�รัเพัิ�มีควิ�มีเขั้้มีขั้้นหรัือก�รั
ทำ�แห้งถููกปรัับขั้น�ดเพัิ� มี โดยใชั้
เ ค รัื� อ ง รั ะ เ ห ย แ บ บ ห มุี น รั ะ ดั บ
อุตสำ�หกรัรัมี ควิ�มีสำ�มี�รัถูในก�รั
ทำ�ควิ�มีรั้อนแลูะอัตรั�ก�รักลูั�นที�
รัวิดเรั็วิสำ�มี�รัถูเพัิ�มีควิ�มีเข้ั้มีขั้้นได้
ในปรัิมี�ณมี�กอย่�งรัวิดเรั็วิ

เนื�องจั�กมีีก�รัปรัับกรัะบวินก�รัแยก
สำ�รัให้เหมี�ะสำมีแลูะมีีก�รัปรัับขั้ย�ย
ขั้น�ด ดังนั�นจ้ังทำ�ให้ได้ปรัิมี�ณขั้อง
ตวัิอย่�งเพัิ�มีขั้้�น ด้วิยเหตนีุ� ก�รัโหลูดสำ�รั
ตัวิอย่�งแลูะก�รัเก็บตัวิอย่�งหลูังก�รั
แยกตลูอดจันวิัสำดุสำิ�นเปลูืองสำำ�หรัับวิิธี
โครัมี�โทกรั�ฟีแบบ Flash แลูะ prep 
HPLC จ้ังต้องถูกูปรับัเปลีู�ยนต�มี

หลูังจั�กก�รัแยกสำ�รัอ�จัต้องเพัิ�มี
ค วิ � มี เ ขั้้ มี ขั้้ น ขั้ อ ง โ มี เ ลู กุ ลู ขั้ อ ง
สำ�รัปรัะกอบที�สำนใจัก่อนก�รักำ�หนด
สำูตรั ก�รัทำ�แห้งแบบแชั่เยือกแขั้็ง
เป็นวิิธีก�รัทั�วิไปที�ใช้ัเพัื�อกำ�จััดตัวิทำ�
ลูะลู�ยโดยไมี่สำรั้�งควิ�มีเสีำยห�ยต่อ
ผ่ลูิตภัณฑ์์

โมีเลูกุลูมีีผ่ลูออกฤทธิ�จัะได้รัับก�รั
กำ�หนดลู่วิงหน้�ด้วิยก�รัทำ�แห้งแบบ
พ่ันฝอย เพัื�อควิ�มีเหมี�ะสำมีในก�รัจัดั
เกบ็หรัอืก�รันำ�มี�รัวิมีไว้ิในสำตูรัตำ�รับั 
ก�รัทำ�แห้งแบบพ่ันฝอยเป็นวิิธีก�รั
ท�งเทคโนโลูยีวิิธีหน้�งที�มีีก�รัใช้ัมี�ก
ที�สำุดเพัื�อแปรัรัูปตัวิอย่�งให้เป็นเม็ีด
ขั้น�ดเลูก็

ก�รัสำร้ั�งเมี็ดบีดกลูมีโดยก�รัสำั�น 
(ก�รัหยด) เป็นเทคนิคในก�รัสำรั้�ง
อ นุ ภ � ค พั อ ลูิ เ มี อ รั์ ที� มีี ขั้ อ ง เ ห ลู วิ
ปรัิมี�ณเลู็กน้อยในห้องปฏิิบัติก�รั 
กรัะบวินก�รันี�สำ่งผ่ลูให้เกิดอนุภ�ค 
Coreshell หรัืออนุภ�คเมีทรัิกซ์เนื�อ
เดียวิกัน

· ขั้ย�ยขั้น�ดกรัะบวินก�รัขั้องคุณ
โดยคงพั�รั�มีิเตอรั์เดิมี

· ขั้วิดรัะเหยทรังลููกแพัรัขั้น�ด 50 mL 
ถู้ง 50 L

· ขั้น�ดขั้องภ�ชันะสำกัดเย็น: 200 mL 
แลูะ 500 mL (R-300) ถู้ง 4 L 
(R-220 Pro)

· BUCHI มีี Rotavapor® system 
(รัะบบรัะเหยสำ�รัแบบหมีุน) เต็มีรัูป
แบบ: Rotavapor® (เครัื�องรัะเหย
สำ�รัแบบหมีุน) ปั�มี อินเตอรั์เฟสำ แลูะ
เครัื�องทำ�ควิ�มีเย็น

· ขั้วิดรัะเหยทรังลููกแพัรัขั้น�ด  
50 mL ถู้ง 50 L

· ควิ�มีสำ�มี�รัถูในก�รัให้ควิ�มีรั้อน: 
ตั�งแต่ 1.3 kW ถู้ง 6.6 kW 

· อินเตอร์ัเฟสำแลูะพั�รั�มีิเตอรั์คงเดิมี
· อัตรั�ก�รักลูั�น: 

- อะซีโทน: ได้ตั�งแต่ 7 L/h (R-300) 
จันถูง้ 27 L/h  
(R-220 Pro HP)

- เอท�นอลู: ได้ตั�งแต่ 3 L/h (R-300) 
จันถูง้ 17 L/h (R-220 Pro HP)

· ขั้น�ดวิัสำดุสำิ�นเปลูืองที�หลู�กหลู�ย:
- แฟรัชัค�รั์ทรัิดจั์ 4 ถู้ง 5,000 g
- คอลูัมีน์ Prep HPLC ขั้น�ดเสำ้น

ผ่่�นศูนย์กลู�งวิงใน 4.6 ถู้ง 70 
mm

- คอลูัมีน์แก้วิ 9 ถู้ง 3,700 g
· ตัวิเลูือกก�รัป้อนตัวิอย่�งที�หลู�ก

หลู�ย: ขั้องแขั้็งแลูะขั้องเหลูวิ 
(กรัะบอกฉีดย� ปั�มีลููปหรืัอปั�มี
ภ�ยนอก)

· ขั้น�ดภ�ชันะรัองรัับมีีตั�งแต่ไมี่กี�
มีิลูลูิลูิตรัหรัือหลู�ยลูิตรั (Funnel 
racks)

· กรัะบวินก�รัที�ทำ�ซำ��ได้เนื�องจั�กมีี
พั�รั�มีิเตอรั์ที�เสำถูียรั (อุณหภูมีิแลูะ
แรังดันสำุญ่ญ่�ก�ศ)

· ภ�ชันะทำ�แห้งที�มีีให้เลูือกมี�กมี�ย: 
ชัั�นวิ�งที�ทำ�ควิ�มีรั้อนได้แลูะไมี่
สำ�มี�รัถูทำ�ควิ�มีรั้อนได้ รัวิมีถู้งฝ�
ปิดแมีนนิโฟลู์ด ฝ�ปิดสำต็อปเปอร์ัรัิง 
หรัือไมี้แมีนนิโฟลู์ด

· ควิ�มีจัุคอนเดนเซอร์ัที�ยืดหยุ่น: 
L-200 ≤ 6 kg; L-300 ไมี่จัำ�กัด 
(Infinite-Technology™)

· ก�รัสำรั้�งอนุภ�คที�เป็นเนื�อเดียวิกัน
หรัือเมีทรัิกซ์แห้ง

· กรัะบวินก�รัต่อเนื�องแลูะรัะยะเวิลู�
ดำ�เนินก�รัสำั�น

· สำภ�วิะก�รัทำ�แห้งแบบลูะมีุน
· ก�รักรัะจั�ยขั้น�ดอนุภ�คกวิ้�ง:  

0.2 – 60 μm
· มีีโซลููชััน BUCHI สำ�มีท�งเลูือก: 

ก�รัทำ�แห้งแบบพ่ันฝอยอนุภ�ค
ขั้น�ดเลู็ก กลู�ง แลูะใหญ่่

· ก�รัสำรั้�งเมี็ดบีดหรัือแคปซูลู
ขั้องเหลูวิ (เปียก) (อ�จัทำ�แห้งใน
ภ�ยหลูัง)

· ก�รัทำ�ให้อนุภ�คคงตัวิในอ่�ง
ทำ�ควิ�มีเย็นหรัือพัอลูิเมีอไรัเซชััน

· สำภ�วิะที�อ่อนโยนเป็นอย่�งยิ�ง
· ชั่วิงก�รักรัะจั�ยขั้องขั้น�ดอนุภ�ค

แคบที�: 100 – 2,000 μm
· Buchi มีีโซลููชัันก�รัสำรั้�งเมี็ดบีดโดย

ก�รัสำั�นแบบแห้งแลูะแบบเปียก

ก�
รป

ระ
ยุก

ต์ใ
ช้ง

�น
คุณ

สัมี
บัต

ิ

ก�รแปรรูปกระบวนก�ร

ก�รัปรัับขั้ย�ยขั้น�ด ก�รัปรัับขั้ย�ยขั้น�ด ก�รัปรัับขั้ย�ยขั้น�ด
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รัุ่น Rotavapor®
ขั้น�ดขั้วิด
ปรัิมี�ตรั
สำูงสำุด

รัะบบลูิฟต์ยก ปั�มีสำุญ่ญ่�ก�ศ เครัื�องทำ�ควิ�มีเย็น

R-300  1 หรัือ 5 L ไฟฟ้�หรัือแมีนนวิลู ไมี่มีี ไมี่มีี

Rotavapor® system  
(รัะบบรัะเหยสำ�รัแบบหมีุน) RS-300 1 หรัือ 5 L ไฟฟ้�หรัือแมีนนวิลู มีี (สำุญ่ญ่�ก�ศ

สำุดท้�ย: 5 mbar) มีี (ท�งเลูือก)

R-100  4 L แมีนนวิลู ไมี่มีี ไมี่มีี

Rotavapor® system  
(รัะบบรัะเหยสำ�รัแบบหมีุน) RS-100 4 L แมีนนวิลู มีี (สำุญ่ญ่�ก�ศ

สำุดท้�ย: 10 mbar) มีี (ท�งเลูือก)

รูปแบบระบบ & คุณสัมีบัติทำ�งเทำคนิค

อุปกรณ์เสัริมี

เซ็็นเซ็อร์โฟีมี
ป้องกันไม่ีให้ตัวิอย่�งเป็นโฟมีเขั้้�ไปใน
คอนเดนเซอรั์โดยก�รัเติมีอ�ก�ศเขั้้�สำู่
รัะบบอัตโนมีัติ

Vacuum Pump V-600  
(ป๊�มีสัุญญ�ก�ศ)
สำำ�หรับัก�รักลูั�นตวัิทำ�ลูะลู�ยที�มีีจุัดเดือด
สำงู สำญุ่ญ่�ก�ศสำดุท้�ย: 1.5 mbar

ขั้วดับีกเกอร์
ขั้วิดบีกเกอรั์ที�มีีฝ�เกลูียวิเปิดขั้น�ด
ใหญ่่ เพัื�อให้สำ�มี�รัถูด้งสำ�รัได้ง่�ย

อุปกรณ์เสัริมี Dewar
สำำ�หรัับก�รัเตรีัยมีตัวิอย่�งในก�รัทำ�
แห้งแบบแชั่เยือกแขั้็ง

แอปตรวจุสัอบ 
อนุญ่�ตให้ตรัวิจัติดต�มีเครัื�องมีือ
ทั�งหมีดขั้อง BUCHI ด้วิยอุปกรัณ์
เคลูื�อนที�ด้วิยแอป BUCHI Bluetooth 
Dongle

เอกสั�ร IQOQ
เอกสำ�รัก�รัติดตั�ง/ก�รัตรัวิจัรัับรัอง
ก�รัทำ�ง�น 

คอนเดันเซ็อร์

A C V S CR E BY HP

เอียง เครัื�องดัก
เย็น ตั�ง รัีฟลูักซ์ รัีฟลูักซ์ดัก

เย็น
สำ่วินต่อ
ขั้ย�ย สำองชัั�น ปรัะสำิทธิภ�พั

สำูง

• • • • • • • • • • • •

ก�รระเห์ยสั�รระดัับห์้องปฏิิบัติก�ร
รั�ยลูะเอียดผ่ลูิตภัณฑ์์ 

ผ่ลูิตภัณฑ์์โฟมี
จัุดเดือดตำ��

เพัิ�มีอัตรั�ก�รักลูั�นมี�ตรัฐ�น
ปฏิิกิรัิย�รีัฟลูักซ์

ลูดควิ�มีสำูง•
•

•

•
•
•





 



ก�รัค �นพับแลูะก�รัพัฒัน�

https://buchi.showpad.com/share/phP68eNYYBbSBehIEuKH2
https://buchi.showpad.com/share/JkIOYhxQUPVHCFKn0Uvn8
https://buchi.showpad.biz/webapp2/results?query=time%20for%20science&scope=content&slug=841ce36418c5b81f8b5126bd83a92f49
https://www.youtube.com/watch?v=DCQPHJS_YRU
https://buchi.showpad.com/share/RqnAHQYil1eXRjx0T7Q25
https://www.youtube.com/watch?v=Vg-H40ds5TQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ycyff5G3kns
https://www.youtube.com/watch?v=iW8uAqBoD1U
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ก�รระเห์ยสั�รพร้อมีกัน
รั�ยลูะเอียดผ่ลูิตภัณฑ์์

รัุ่น SyncorePlus  
(เครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบ
หลู�ยตัวิอย่�งพัรั้อมี
กัน)

วิิธีก�รั จัำ�นวินตัวิอย่�ง อุณภูมีิ
สำูงสำุด ก�รัหมีุน

Analyst 
เพัิ�มีควิ�มีเขั้้มีขั้้นจันถู้งปรัิมี�ตรั
สำุดท้�ย 4, 6, 12 100 °C 60 – 400 rpm

Polyvap  ก�รัรัะเหยจันแห้ง 4, 6, 12, 24, 48, 96 100 °C 60 – 400 rpm

รูปแบบระบบ & คุณสัมีบัติทำ�งเทำคนิค

อุปกรณ์เสัริมี

ภ�ชนะรองรับตัวอย่�ง 
ปรัับควิ�มีเขั้�มีขั้�นขั้องจัำ�นวินตัวิอย��ง
ได�สำูงสำุด 12 ตัวิอย��งจันถู้งปรัิมี�ตรัที�
เหลืูอที�กำ�หนดไวิ�โดยใชั� SyncorePlus 
(เครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบหลู�ยตัวิอย��ง
พัรั�อมีกัน) Analyst ตั�งแต� 0.3 mL, 1 mL 
ถู้ง 3 mL ต�อตัวิอย��ง

Interface I-300 Pro 
(ชุดัควบคุมีก�รทำำ�ง�นขั้องระบบ)
รัะบบอัตโนมัีติเต็มีรัูปแบบ Interface 
I-300 Pro (ชุัดควิบคุมีก�รัทำ�ง�นขั้อง
รัะบบ) ควิบคุมีก�รัทำ�ง�นตั�งแต�เรัิ�มีจัน
จับก�รัะบวินก�รัรัะเหย ก�รัเลืูอกใชั� 
method แลูะก�รัเลูือกสำ�รัลูะลู�ย

ชั�นว�งสัับเปลี�ยนไดั้
ตั วิ เ ลูื อ ก ชัั� น วิ � ง มี � ก มี � ย สำำ � ห รัั บ 
SyncorePlus (เครัื�องรัะเหยสำ�รัแบบ
หลู�ยตัวิอย��งพัรั�อมีกัน) Polyvap เพัื�อ
รัองรัับลูำ�ดับขั้ั�นตอนก�รัทำ�ง�นหรัือ
ปรัิมี�ณง�นใด ๆ ที�มี�ใน 4, 6, 12, 24, 
48 แลูะ 96 ตำ�แหน�ง

Vacuum Pump V-300  
(ป๊�มีสัุญญ�ก�ศ)
สำ�วินที�จัำ�เป็นพัื�นฐ�นขั้องรัะบบรัะเหย
สำ�รั เสำียงรับกวินตัดออกต�ำ�แลูะเป็น
มีิตรักับสำิ�งแวิดลู�อมี แลูะควิ�มีสำ�มี�รัถู
ในก�รักลูั�นตัวิทำ�ลูะลู�ยในปริัมี�ตรั
แลูะจัุดเดือดใด ๆ

โมีดัูลฟีลัชแบ็คสัำ�ห์รับ R-6, R-12
ปรัับอัตรั�ก�รัคืนกลูับ (Recovery) โดย
ก�รัชัะสำ�รัที�วิิเครั�ะห�ที�ย้ดติดที�ผ่นัง
ขั้วิดรัะเหยด�วิยไอรัะเหยควิบแน�น
รัะหวิ��งก�รัทำ�ง�น

Recirculating Chiller 
F-305, F-308, F-314 (เครื�อง
ทำำ�คว�มีเย็นระบบนำ��ห์มีนุเวียน)
ก�รัตั�งค่�อุณหภูมีิสำ่วินกลู�งที�สำะดวิก
สำบ�ย, โหมีด ECO ปรัะหยัดพัลูังง�น 
แลูะเรัิ�มี/หยุดอัตโนมีัติ

Solid Phase Extraction 
Cover
ขั้ั�นตอนก�รัทำ�ง�นทั�งหมีดรัวิมีถู้งขั้ั�น
ตอนก�รัรัะเหยสำ�รั สำ�มี�รัถูทำ�ได�โดย
ไมี�จัำ�เป็นต�องมีีก�รัสำลูับสัำบเปลีู�ยน
อุปกรัณ�ในแต�ลูะขั้ั�นตอน

SpeedExtractor 
E-914/E-916 (เครื�องสักัดัด้ัวย
อณุห์ภมูีแิละคว�มีดัันสังู)
ก�รัสำกัดตัวิทำ�ลูะลู�ยด�วิยแรังดัน 
(PSE) เพัื�อผ่ลูผ่ลูิตที�เพัิ�มีขั้้�นโดยก�รั
ปรัะมีวิลูผ่ลูตัวิอย��งสำูงสำุด 6 ตัวิอย��ง
พัรั�อมีกัน ลูำ�ดับขั้ั�นตอนก�รัทำ�ง�น
ขั้ อ ง ก � รั เ ต รัี ย มี ตั วิ อ ย� � ง ที� มีี
ปรัะสำิทธิภ�พันั�นเป็นผ่ลูมี�จั�กก�รั
โหลูดตัวิอย��งที�ง��ยด�ยแลูะก�รั
รัวิบรัวิมีสำ�รัสำกัดที�พัรั�อมีใชั�ง�น

เอกสั�ร IQOQ
เอกสำ�รัก�รัติดตั�ง/ก�รัตรัวิจัรัับรัอง
ก�รัทำ�ง�น

ระบบอัตโนมีัติและลำ�ดัับขั้ั�นตอนก�รทำำ�ง�น

ก�รัค�นพับ

https://buchi.showpad.com/share/TododclFR9jd8Ky8q5INg
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ก�รระเห์ยทำ�งอุตสั�ห์กรรมี
รั�ยลูะเอียดผ่ลูิตภัณฑ์์ 

รูปแบบระบบ & คุณสัมีบัติทำ�งเทำคนิค

รัุ่น Rotavapor® 
(เครัื�องรัะเหยสำ�รั
แบบหมีุน)

ขั้น�ดตัวิอย่�ง  
(ต่อครัั�ง)

อุณหภูมีิอ่�งทำ�ควิ�มี
รั้อน

อัตรั�ก�รักลูั�นขั้องเอท�
นอลู

ก�รัป้องกันก�รั
รัะเบิด 

R-220 Pro  สำูงสำุด 12 L สำูงสำุด 180 °C สำูงสำุด 18 L/h ไมี่มีี

R-250 Pro  สำูงสำุด 30 L สำูงสำุด 180 °C สำูงสำุด 19 L/h ไมี่มีี

R-220 EX  สำูงสำุด 12 L สำูงสำุด 150 °C (T3) สำูงสำุด 12 L/h มีี

R-250 EX  สำูงสำุด 30 L สำูงสำุด 150 °C (T3) สำูงสำุด 19 L/h มีี

คอนเดันเซ็อร์

อุปกรณ์เสัริมี

Vacuum Pump (ป๊�มี
สัุญญ�ก�ศ)
ปั�มีทนสำ�รัเคมีีไดอะแฟรัมี 3 รัะดับ 
สำุญ่ญ่�ก�ศสำุดท��ย: 1.5 mbar

R-220 Pro R-250 Pro

Recirculating Chiller (เครื�อง
ทำำ�คว�มีเย็นระบบนำ��ห์มีุนเวียน)
เครัื�องทำ�ควิ�มีเย็นที�ทำ�หน้�ที�เป็นรัถู
เขั้น็แลูะโฮสำตข์ั้องVacuum Pump V-600 
(ปั�มีสำุญ่ญ่�ก�ศ) สำำ�หรัับ R-220 Pro

อุปกรณ์ช่วยรองรับขั้วดัฟีล�สัก์
สำำ�หรัับก�รัติดตั�งแลูะก�รัถูอดขั้วิด
ขั้น�ด 20 L แลูะ 50 L อย่�งง่�ยด�ย
แลูะสำำ�หรัับก�รัเคลืู�อนย้�ยที�ปลูอดภัย

เซ็็นเซ็อร์โฟีมี
ตรัวิจัจัับโฟมีที�ลูอยขั้้�นแลูะกรัะตุ�นก�รั
เติมีอ�ก�ศในรัะยะสำั�น เพัื�อขั้จััดโฟมี

Monitor App
อนุญ่�ตให�ตรัวิจัสำอบเครัื�องมืีอทั�งหมีด
ขั้อง BUCHI ด�วิยอุปกรัณ�เคลูื�อนที�ด�วิย
แอป BUCHI Bluetooth Dongle

เอกสั�ร IQOQ
เอกสำ�รัก�รัติดตั�ง/ก�รัตรัวิจัรัับรัอง
ก�รัทำ�ง�น

D D2 DB2 DB RB R C

• • • • • • • • • • • • • • •

สำูง 175 cm 175 cm 150 cm 150 cm 143 cm 163 cm 158 cm

D2 D3 RB2 R2

• • • • • • • •

230 cm 230 cm 210 cm 226 cm

จัุดเดือดตำ��แลูะ/ 
หรัือตัวิอย่�งที�มีีฟอง
จัุดเดือดสำูง
จัุดเดือดตำ��มี�ก

Minimum enissions
ปฏิิกิรัิย�รีัฟลูักซ์
ลูดควิ�มีสำูง

•

•

•

•

•
•



ก�รัพัฒัน�

https://buchi.showpad.com/share/vUEwvFphD99LDtG7Zskhf
https://buchi.showpad.com/share/L7ULiD1D0XPjQdIBVTllP
https://buchi.showpad.com/share/GStoJa48OMnEFiRByNeFb
https://buchi.showpad.com/share/oyLg3ed6XV4i32RyvGn9x
https://buchi.showpad.com/share/t30GQkoK0itxUmCHEAo2n
https://buchi.showpad.com/share/OvN6pREw3bjaBuYw0axqJ
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วิธีีโครมี�โทำกร�ฟีีแบบ Flash /แบบ Prep HPLC
รั�ยลูะเอียดผ่ลูิตภัณฑ์์ 

รูปแบบระบบ & คุณสัมีบัติทำ�งเทำคนิค

Pure C-805 
Flash (เครัื�อง
แยกสำ�รัแบบ 
Flash ด้วิยวิิธี
โครัมี�โต
กรั�ฟี) 

Pure C-810 
Flash (เครัื�อง
แยกสำ�รัแบบ 
Flash ด้วิยวิิธี
โครัมี�โต
กรั�ฟี) 

Pure C-815 
Flash (เครัื�อง
แยกสำ�รัแบบ 
Flash ด้วิยวิิธี
โครัมี�โต
กรั�ฟี) 

Pure C-830 
Prep (เครัื�อง
แยกสำ�รัแบบ 
Prep ด้วิยวิิธี
โครัมี�โต
กรั�ฟี) 

Pure C-835 
Prep (เครัื�อง
แยกสำ�รัแบบ 
Prep ด้วิยวิิธี
โครัมี�โต
กรั�ฟี) 

Pure C-850 
FlashPrep 
(เครัื�องแยก
สำ�รัแบบ 
FlashPrep 
ด้วิยวิิธีโครัมี�
โตกรั�ฟี) 

โหมีด แบบ Flash แบบ Flash แบบ Flash แบบ Prep 
HPLC 

แบบ Prep 
HPLC 

แบบ Flash/
แบบ Prep 
HPLC

อัตรั�ก�รัไหลู  
(โหมีด Flash) 250 mL/min 250 mL/min 250 mL/min 250 mL/min

อัตรั�ก�รัไหลู  
(โหมีด prep HPLC) 100 mL/min 100 mL/min 100 mL/min

แรังดันสำูงสำุด  
(โหมีด Flash) 50 Bar 50 Bar 50 Bar 50 Bar

แรังดันสำูงสำุด  
(โหมีด prep HPLC) 300 Bar 300 Bar 300 Bar

ฟังก์ชัันก�รัสำแกน 
UV  ไมี่มีี มีี มีี มีี มีี มีี

ชั่วิงควิ�มีย�วิคลูื�น 
UV-Vis

200 –
400 nm

200 –
800 nm

200 –
800 nm

200 –
800 nm

200 –
800 nm

200 –
800 nm

ELSD  ไมี่มีี ไมี่มีี มีี ไมี่มีี มีี มีี

อุปกรณ์เสัริมี

วัสัดัุสัิ�นเปลือง

เครื�องจุ่�ยอ�ก�ศแห์้ง
เครัื�องผ่ลูิตอ�ก�ศที�ปรั�ศจั�กก�รัปน
เปื�อนโดยไมี�จัำ�เป็นต�องควิบคุมีดูแลู
รัะหวิ��งทำ�ง�น รัะบบ Pure ใชั�อ�ก�ศ
เพัื�อสำ�งตัวิอย��งไปยัง ELSD แลูะเพัื�อ
ลู��งค�รั�ทรัิดจั�แลูะอุปกรัณ�โหลูดสำ�รั
ตัวิอย��ง

FlashPure
แฟลูชัค�รั์ทริัดจ์ัหลู�ก
หลู�ยปรัะเภท 

PrepPure
ป รั ะ สำิ ท ธิ ภ � พั สำู ง สุำ ด
สำำ�หรัับก�รัปรัะยุกต์ใช้ั
ง�น prep HPLC 

GlasPure
ขั้ย�ยขั้น�ดก�รัทำ�ให้
บรัิสำุทธิ�

ป๊�มีตัวอย่�ง
สำำ�หรัับตัวิอย��งปรัิมี�ณมี�กที�ป�อนโดย
ผู่�ใชั�ง�นบนแฟลูชัค�รั�ทรัิดจั�ขั้น�ดใหญ่� 
อัตรั�ก�รัไหลูสำูงถู้ง 250 mL/min แลูะ 
50 bar 

ชั�นว�ง
ชัั�นวิ�งหลูอดแก้วิหลู�กหลู�ยขั้น�ด 
ชั่วิยให้ก�รัเก็บรัวิบรัวิมีสำ�รัตัวิอย่�ง
เกิดอย่�งเหมี�ะสำมีแลูะอัตโนมีัติ ด้วิย
รัะบบ RFID 

ชุดัยึดัจุับคอลัมีน์ขั้น�ดั  XL
สำ�มี�รัถูเชืั�อมีต�อกับค�รั�ทรัิดจั�ขั้น�ด
ใหญ่� (750 – 5,000 g) แลูะคอลูมัีน� prep 
HPLC (เสำ�นผ่��นศนูย�กลู�ง 50 – 70 mm) 
พัรั�อมี Pure 

อุปกรณ์โห์ลดัสั�ร
ก�รัเติมีตัวิอย��งที�ง��ยแลูะยืดหยุ�น 
(สำูงสำุด 40 g) ในหลูอดเปลู��แลูะเชืั�อมี
ต�อโดยตรังกับรัะบบ Pure อุปกรัณ�นี�
สำ�มี�รัถูทนแรังดัน 50 Bar (725 psi) 
แลูะให�ควิ�มียืดหยุ�นสำูง

ชั�นว�งตัวทำำ�ละล�ย
ชัั�นวิ�งขั้วิดสำ�รัลูะลู�ยด��นบนขั้องรัะบบ 
Pure ซ้�งมีีพัื�นที�สำำ�หรัับขั้วิดสำี�ขั้วิด แลูะชั�วิย
ให�ใชั�พืั�นที�ได�ดีขั้้�นแลูะลูดควิ�มีเสำี�ยงขั้อง
ก�รัรัั�วิไหลู 

เฟสำ Silica, C18, Amino, Diol, C18 WP, Alumina

ขั้น�ดอนุภ�ค 15 – 50 µm

รัูปร่ั�งอนุภ�ค ไมี่สำมีำ��เสำมีอ ทรังกลูมี

ขั้น�ดค�รั์ทรัิดจ์ั 4 – 5,000 g

เฟสำ Silica, C18, C4, C18 AQ

ขั้น�ดอนุภ�ค 5 – 15 µm

รัูปร่ั�งอนุภ�ค ทรังกลูมี

ขั้น�ดคอลูัมีน์ เส้ำนผ่่�นศนูย์กลู�ง 4.6 – 70 mm, ย�วิ 150 & 
250 mm

ย�วิ 100 – 900 mm

เสำ้นผ่่�น
ศูนย์กลู�ง 15 – 100 mm

ควิ�มีจัุซิลูิก� 9 – 3,400 g

เอกสั�ร IQOQ
เอกสำ�รัก�รัติดตั�ง/ก�รัตรัวิจัรัับรัอง
ก�รัทำ�ง�น

ก�รัค �นพับแลูะก�รัพัฒัน�

https://buchi.showpad.com/share/gMS8eQsvIbfGihBsTpR4t
https://buchi.showpad.com/share/VgrwZUpGqYmIceBXFOA7E
https://buchi.showpad.com/share/SKslp0xu21Gx8xaf7Ueb9
https://buchi.showpad.com/share/ZvcYiIPp9rNeaX1BhaFtx
https://buchi.showpad.com/share/snZkurOWkHqc2redG79fe
https://buchi.showpad.com/share/Yx8aK0yonfPoZno9xuUwV
https://buchi.showpad.com/share/vMw099RnZkRHeYaOD7HbH
https://buchi.showpad.com/share/n28iEkYBrDTVy9zOT8kBd
https://buchi.showpad.com/share/sAd578r0XapSZ3LLRRLLO
https://buchi.showpad.com/share/XY5Tq2Urhi0IdPQTveJ2L
https://buchi.showpad.com/share/YwuTrlN9vcgKFNbHPTSV7
https://buchi.showpad.com/share/EuOoHfNBVzOezVHqqaZ16
https://buchi.showpad.com/share/x2gfgNAkKTYR44sYfqNbU
https://buchi.showpad.com/share/5EEBBzQu5wj8dvZCIrRNO
https://buchi.showpad.com/share/RbvomK21dbKuibrBf0fHZ
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ก�รทำำ�แห์้งแบบแช่เยือกแขั้็ง
รั�ยลูะเอียดผ่ลูิตภัณฑ์์ 

รูปแบบระบบ & คุณสัมีบัติทำ�งเทำคนิค

รัุ่น 
Lyovapor

ควิ�มีจัุ
คอนเดนเซอรั์

อุณหภูมีิ
คอนเดนเซอร์ัตำ��สำุด

ควิ�มีสำ�มี�รัถู
ในก�รัควิบแน่น

สำุญ่ญ่�ก�ศในรัะบบ
ตำ��สำุด อุณภูมีิชัั�นทำ�แห้ง

L-200  6 L -55 °C + / - 3 °C 6 kg / 24 h 30 mTorr /  
0.04 mbar สำูงสำุด 60 °C +/- 1 °C

L-300  ไมี่มีีที�สำิ�นสำุด -105 °C + / - 3 °C 12 kg / 24 h 30 mTorr /  
0.04 mbar สำูงสำุด 60 °C +/- 1 °C

อปุกรณ์เสัริมี 

ภ�ชนะทำำ�แห์้ง

เครื�องแก้ว
เครัื�องแก้วิหลู�กหลู�ยชันิด เช่ัน ขั้วิด
บีกเกอรั์ เพัื�อตอบสำนองควิ�มีต้องก�รั
ขั้องผู่้ใชั้ง�น

ป๊�มีลมีสัโครล Edwards
ปั�มีสำุญ่ญ่�ก�ศที�เสำถูียรัแลูะมีีคุณภ�พั
สำงูสำำ�หรัับก�รัทำ�แห้งเยือกแขั้็งขั้องตัวิ
ทำ�ลูะลู�ยอินทรีัย์

Lyovapor Software (ซ็อฟีต์แวร์
สัำ�ห์รบัเครื�องทำำ�แห้์งแบบแช่เยอืกแขั้ง็)
วิิธีง่�ย ๆ ในก�รัควิบคุมีแลูะตรัวิจัสำอบ
กรัะบวินก�รัทำ�แห้งแบบแช่ัเยือกแขั้็ง 
รัวิมีทั�งก�รัจััดทำ�รั�ยง�น 

เซ็็นเซ็อร์
ตัวิเลูือกสำำ�หรัับก�รัวิัดจัุด ยุติด้วิย
อุณหภูมีิขั้องผ่ลูิตภัณฑ์์แลูะเซ็นเซอรั์
สำุญ่ญ่�ก�ศ

Lyovapor™ มีีตัวิเลูือกภ�ชันะทำ�แห้งมี�กมี�ยที�สำ�มี�รัถูนำ�มี�ใชั้รั่วิมีกันได้

แมีนนิโฟลู์ดพัร้ัอมีวิ�ลู์วิ 12, 24 หรัือ 
36 ตัวิสำำ�หรัับก�รัทำ�แห้งขั้วิดฟลู�สำก์
หรัือบีกเกอรั์

ชัั�นวิ�งที�สำ�มี�รัถูให้ควิ�มีรั้อนได้แลูะ
สำ ต๊ อ ป เ ป อ ร์ั ริั ง สำำ� ห รัั บ ก � รั ทำ� ใ ห้
ตัวิอย่�งในขั้วิด Vial แห้ง

ชัั�นวิ�งแบบใหค้วิ�มีรั้อนไดส้ำำ�หรับัก�รั
ทำ�แห้งตัวิอย่�งเป็นชัุดแลูะขั้วิด Vial 
แห้ง 

ชัั�นวิ�งพัรั้อมีชัุดแมีนนิโฟลู์ดด้�นบน
แบบ 12 ท�งแลูะชัั�นวิ�งสำำ�หรับัก�รัทำ�
แห้งด้วิยขั้วิดฟลู�สำก์หรัือขั้วิดปรัิมี�ตรั
แบบเป็นชัุด



ก�รัค � นพับแลูะก�รัพัฒัน�

https://buchi.showpad.com/share/unGqlTEvIDEqn8ZefBJZ6
https://buchi.showpad.com/share/gIIrfoo4AL4gwnJLXAVwA
https://buchi.showpad.com/share/iz5WQl461kbCYyXKuJMrQ
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ก�รทำำ�แห์้งแบบพ่นฝอย 
รั�ยลูะเอียดผ่ลูิตภัณฑ์์

รูปแบบระบบ & คุณสัมีบัติทำ�งเทำคนิค

Nano Spray Dryer B-90 HP (เครัื�องทำ�แห้ง
แบบพั่นฝอยสำำ�หรัับอนุภ�ครัะดับน�โน) 

Mini Spray Dryer B-290 (เครัื�องทำ�แห้งแบบพ่ัน
ฝอยรัะดับห้องแลู็บ) 

ขั้น�ดอนุภ�ค 200 nm – 5 um 2 – 25 um (60 um ด้วิย Ultrasonic Package 
(แพั็คเก็จัสำำ�หรัับหัวิฉีดแบบอุลูตรั้�โซนิค))

ลูักษณะอนุภ�ค แห้ง แห้ง

ก�รักรัะจั�ยขั้น�ด
อนุภ�ค แคบ กวิ้�ง

ปรัิมี�ณตัวิอย่�งสำูงสำุด 200 mL/h 1 L/h

ปรัิมี�ณตัวิอย่�งตำ��สำุด 200 mg / 2 mL 5 g / 10 mL

รั้อยลูะผ่ลูผ่ลูิต (Yield) สำูงสำุด 90% สำูงสำุด 70%

ควิ�มีหนืดตัวิอย่�ง สำูงสำุด 5 cps สำูงสำุด 300 cps

องค์ปรัะกอบตัวิอย่�ง
สำ�รัลูะลู�ยที�เป็นนำ��แลูะอินทรีัย์ สำ�รั
แขั้วินลูอยหรัืออิมัีลูชััน 
ไมี่มีีกรัดหรัือด่�ง

สำ�รัลูะลู�ยในนำ�� อินทรัีย์ กรัดแลูะด่�ง สำ�รั
แขั้วินลูอยหรัืออิมัีลูชััน 
ไมี่มีีสำ�รัผ่สำมีอินทรัีย์ที�เป็นกรัดหรืัอด่�ง

ก�รัปรัะยุกต์ใชั้ง�น

ก�รัทำ�แห้ง
ไมีโครัไนเซชัั�น ก�รัรัวิมีกลูุ่มี
ก�รัห่อหุ้มีภ�ยในแมีทรัิกซ์

ก�รักรัะจั�ยตัวิขั้องขั้องแขั้็งอสัำณฐ�น

Inert Loop B-295 (อุปกรณ์
เสัริมีเพื�อทำดัสัอบในระบบปิดัร่วมีกับ
สั�รเคมีี)
ใชั้ง�นในโหมีดปิด ภ�ยใต้บรัรัย�ก�ศ
ไนโตรัเจันด้วิยเครัื�องทำ�แห้งแบบพ่ัน
ฝอยขั้อง BUCHI นอกจั�กนี�ยงัควิบแน่น
ตัวิทำ�ลูะลู�ยอินทรัีย์แลูะหมีุนเวิียน
ไนโตรัเจัน

Inert Loop B-295 (อุปกรณ์
เสัริมีเพื�อทำดัสัอบในระบบปิดัร่วมีกับ
สั�รเคมีี)
ใชั้ง�นในโหมีดปิด ภ�ยใต้บรัรัย�ก�ศ
ไนโตรัเจันด้วิยเครัื�องทำ�แห้งแบบพ่ัน
ฝอยขั้อง BUCHI นอกจั�กนี�ยงัควิบแน่น
ตัวิทำ�ลูะลู�ยอินทรัีย์แลูะหมีุนเวิียน
ไนโตรัเจัน

Dehumidifier B-296 (เครื�องกำ�จัุดั
คว�มีชื�น) 
วิิธีที� มีีปรัะสำิทธิภ�พัในก�รัทำ�ให้ค่�
พั�รั�มีิเตอรั์คงที�โดยก�รัปรัับสำภ�พั
อ�ก�ศเขั้้� ชั่วิยให้คุณทำ�ง�นกับตัวิทำ�
ลูะลู�ยอินทรีัย์แลูะสำ่วินผ่สำมีขั้องนำ��
รั่วิมีกบั Inert Loop B-295 (อปุกรัณเ์สำรัมิี
เพัื�อทดสำอบในรัะบบปิดรั่วิมีกับสำ�รั
เคมีี)

ห์ัวพ่นขั้องเห์ลวสัองทำ�ง
หัวิฉีดขั้องเหลูวิสำองท�งที� มีีรัะบบ
ทำ�ควิ�มีสำะอ�ดด้วิยหัวิเขั้็มีอย่�งมีี
ปรัะสำิทธิภ�พั เพัื�อก�รัทำ�ง�นอย่�ง
รั�บรัื�นแลูะมีีควิ�มียืดหยุ่นสำูงต่อก�รั
ใชั้ง�น

Dehumidifier B-296 Nano 
(เครื�องกำ�จุดััคว�มีชื�น) 
วิิธีที� มีีปรัะสิำทธิภ�พัในก�รัทำ�ให�ค��
พั�รั�มิีเตอรั�คงที�โดยก�รัปรัับสำภ�พั
อ�ก�ศขั้�เขั้�� ทำ�ให�สำ�มี�รัถูทำ�ง�นกับ
ตัวิทำ�ลูะลู�ยอินทรีัย�แลูะสำ�วินผ่สำมีขั้อง
น�ำ�รั�วิมีกับ Inert Loop B-295 (อุปกรัณ�
เสำริัมีเพืั�อทดสำอบในรัะบบปิดรั�วิมีกับ
สำ�รัเคมีี)

เครื�องดัูดัอ�ก�ศ
ห�กไม่ีมีีเครัื�องอัดอ�ก�ศ สำ�มี�รัถูใชั้
เครัื�องดูดอ�ก�ศขั้อง BUCHI ที�มีีตัวิ
กรัองขั้�เขั้้� เพัื�อสำร้ั�งอัตรั�ก�รัไหลู
ขั้องอ�ก�ศแห้งที�ต้องก�รั ในโหมีด 
“ลูปูปิด”  เครัื�องดดูอ�ก�ศหรัอื Aspirator 
ใชั้เพัื�อสำรั้�งกรัะแสำก๊�ซในรัะบบขั้อง
เครัื�องทำ�แห้งแบบพ่ันฝอยรัะดับน�โน

ห์ัวฉีีดัพ่นละออง
หัวิพั่นลูะอองขั้น�ด เลู็ก กลู�ง แลูะ
ใหญ่่ ชั่วิยในก�รัห�สำมีดุลูที�สำมีบูรัณ์
แบบรัะหว่ิ�งอนุภ�คขั้น�ดเลู็กแลูะ
ปรัิมี�ณง�นสำูง (สำูงถู้ง 200 mL/h)

Ultrasonic Package (แพ็ค
เก็จุสัำ�ห์รับห์ัวฉีีดัแบบอุลตร้�โซ็นิค)
ชัว่ิยให ้Mini Spray Dryer B-290 (เครัื�อง
ทำ�แห้งแบบพั่นฝอยรัะดับห้องแลู็บ) 
ผ่ลิูตอนุภ�คในชั่วิงขั้น�ดตั�งแต่ 10 – 
60 µm

ไซ็โคลนประสัิทำธีิภ�พสัูง
มีีก�รัปรัับให้เหมี�ะสำมีเป็นพัิเศษ เพัื�อ
เพัิ�มีปรัะสำิทธิภ�พัก�รัเก็บอนุภ�ค
ขั้น�ดเลูก็ที�ได้จั�ก Mini Spray Dryer B-290 
(เครัื�องทำ�แห้งแบบพ่ันฝอยรัะดับห้อง
แลู็บ)

ตัวกรองขั้�ออก
รัวิมีอนุภ�คที�เหลูือจั�กไซโคลูนแลูะ
ปกป้องผู้่ใชั้ สำิ�งแวิดลู้อมี แลูะเครัื�องมืีอ 
ใชั้รั่วิมีกับแผ่่นกรัองชันิดโพัลูีเอสำเตอรั์
แลูะเมีมีเบรันกรัอง PTFE แนะนำ�
สำำ�หรับั Mini Spray Dryer B-290 (เครัื�อง
ทำ�แห้งแบบพั่นฝอยรัะดับห้องปฏิิบัติ
ก�รั)

อุปกรณ์เสัริมี Nano Spray Dryer B-90 HP (เครื�องทำำ�แห์้งแบบพ่นฝอยสัำ�ห์รับอนุภ�คระดัับน�โน) 

อปุกรณ์เสัรมิี Mini Spray Dryer B-290 (เครื�องทำำ�แห์ง้แบบพน่ฝอยระดัับห์อ้งปฏิบัิติก�ร) 







ก�รัพัฒัน�

https://buchi.showpad.com/share/Pnrjha6MlRD2s4x7jm4SQ
https://buchi.showpad.com/share/iPs5IVfwk1WkxYQqAnPPF
https://www.youtube.com/watch?v=BOCBHabWKQ4
https://www.youtube.com/watch?v=Zzw_m4CiKB4
https://buchi.showpad.com/share/5ijs5hZlOlT5my8Kxuoq9
https://buchi.showpad.com/share/4R0OAqF9kkllyyABkqewh
https://buchi.showpad.com/share/bdtP4q4Edr0SXvruGKITT
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อุปกรณ์เสัริมี

Encapsulator B-390/395 Pro (เครัื�องผ่ลูิตเมี็ดบีดแลูะแคปซูลู) 

ขั้น�ดอนุภ�ค 150 – 2,000 um

ลูักษณะอนุภ�ค เปียก (เมี็ดไฮโดรัเจัลู/แคปซูลู)

ก�รักรัะจั�ยขั้น�ดอนุภ�ค สำมีำ��เสำมีอ

ปรัิมี�ณตัวิอย่�งสำูงสำุด 600 mL/h

ปรัิมี�ณตัวิอย่�งตำ��สำุด 5 mL

รั้อยลูะก�รัผ่ลูิต (Yield) สำูงสำุด 100%

ควิ�มีหนืดตัวิอย่�ง สำูงสำุด 300 cps

องค์ปรัะกอบตัวิอย่�ง
นำ��
สำ�รัลูะลู�ยอินทรัีย์ สำ�รัแขั้วินลูอยหรัืออิมัีลูชััน 
แวิ็กซ์ / ลูะลู�ย 

ก�รัปรัะยุกต์ใชั้ง�น
ก�รัรัวิมีตัวิ
ก�รัห่อหุ้มีภ�ยในเมีทรัิกซ์รัิกซ์
ก�รัห่อหุ้มีแบบแยกชัั�นในขั้องเหลูวิ

เครื�องจุ่�ยอ�ก�ศแห์้ง
นำ�อ�ก�ศที�แห้งแลูะสำะอ�ดมี�ใช้ักับ
ขั้วิดแรังดันในเครัื�องผ่ลูิตเมี็ดบีดแลูะ
แคปซูลู

ห์ัวฉีีดัสัำ�ห์รับผลิตเมี็ดัห์อ่ห์ุ้มีตัวอย่�ง
แบบสัองชั�น
ใ ชั้ สำำ� ห รัั บ ก � รั ผ่ ลูิ ต เ มี็ ด แ ค ป ซู ลู ที�
ปรัะกอบด้วิยหัวิฉีดภ�ยในแลูะหัวิฉีด
ภ�ยนอก 7 แบบที�มีีควิ�มีแมี่นยำ�สำูง
ขั้น�ด  0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 แลูะ 
0.9 mm

ผงอัลจุิเนต 
อัลูจัิเนตได้รัับก�รัทดสำอบสำำ�หรัับขัั้�น
ตอนไมีโครัเอนแคปซูเลูชััน แลูะจัะ
ทำ�ให้ห้องปฏิิบัติก�รัขั้องคุณทำ�ซำ��ได้
มี�กขั้้�น

ก�รสัร้�งเมี็ดับีดัโดัยก�รสัั�น
รั�ยลูะเอียดผ่ลูิตภัณฑ์์ 

รูปแบบระบบ & คุณสัมีบัติทำ�งเทำคนิค

ก�รัพัฒัน�

https://buchi.showpad.com/share/9GPlrhqR2ReTGI2uz4lLC
https://buchi.showpad.com/share/nJydoyxBxpdryZqfelL9V
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Melting Point (เครื�องวัดัจุุดัห์ลอมีเห์ลวและจุุดัเดัือดั)
รั�ยลูะเอียดผ่ลูิตภัณฑ์์ 

รูปแบบระบบ & คุณสัมีบัติทำ�งเทำคนิค

รัุ่น Melting Point  
(เครัื�องวิัดจัุดหลูอมีเหลูวิแลูะ
จัุดเดือด)

สำอดคลู้องกับ 
Pharmacopeia ก�รัตรัวิจัจัับอัตโนมีัติ Sample Loader (อุปกรัณ์

โหลูดสำ�รัตัวิอย่�ง)

M-560  มีี ไมี่มีี ไมี่มีี

M-565  มีี มีี ไมี่มีี

M-565 + Sample Loader (อุปกรัณ์
โหลูดสำ�รัตัวิอย่�ง) M-569  มีี มีี มีี

อุปกรณ์เสัริมี

วัสัดัุสัิ�นเปลือง

ชุดัตรวจุสัอบ (Verification Kit) 
ชัุดสำ�รัมี�ตรัฐ�นที�ผ่��นก�รัรัับรัอง
ขั้อง BUCHI สำ�มีสำ�รัมี�ตรัฐ�นเพัื�อ
ก�รัตรัวิจัสำอบย�อน Melting Point 
M-560 (เครัื�องวิัดจัุดหลูอมีเหลูวิแลูะ
จัุดเดือด) แลูะ M-565 (เครัื�องวัิด
จัุดหลูอมีเหลูวิแลูะจัุดเดือด)

ห์ลอดัแคปิล�รีสัำ �ห์รับ เครื� อง วัดั
จุุดัห์ลอมีเห์ลวและจุุดัเดัือดั
หลูอดค�ปิลูลู�รีั�ที� มีีคุณภ�พัชั่วิยให้
สำ�มี�รัถูตรัวิจัวิัดจุัดหลูอมีเหลูวิได้
อย่�งแมี่นยำ�

ชุดัสัอบเทำียบ (Calibration Kit)
ชัุดสำ�รัมี�ตรัฐ�นที�ผ่��นก�รัรัับรัอง
ขั้อง BUCHI สำี�สำ�รัมี�ตรัฐ�นสำำ�หรัับ
ก�รัสำอบเทียบ Melting Point M-560 
(เครัื�องวิัดจัุดหลูอมีเหลูวิแลูะจัุดเดือด) 
แลูะ M-565 (เครัื�องวิัดจัุดหลูอมีเหลูวิ
แลูะจัุดเดือด)

Melting Point Monitor 
Software (ซ็อฟีต์แวร์มีอนิเตอร์
จุุดัห์ลอมีเห์ลวและจุุดัเดัือดั) 
ซีดีซอฟต�แวิรั� พัรั�อมีตวัิชั�วิยสำอนก�รัใชั�
ง�น แลูะลูิขั้สำิทธ�ใบอนุญ่�ต. สำำ�หรัับ
ก�รัติดตั�งภ�ยใต� Windows 7 
Professional / Enterprise/ Ultimate (32 
บิตหรัือ 64 บิต, SP1), Win dows 8.1 
Professional / Enterprise (64 บิต), 
Windows 10 Professional / Enterprise 
(64 บิต)

Sample Loader  
(อุปกรณ์โห์ลดัสั�รตัวอย��ง)
เ ค รัื� อ ง มีื อ สำำ � ห รัั บ ก � รั โ ห ลู ด สำ � รั
ตั วิ อ ย� � ง อ ย� � ง รั วิ ด เ รั็ วิ แ ลู ะ มีี
ปรัะสำิท ธิภ�พัในหลูอดค�ปิลูลู�รีั�
จัุดหลูอมีเหลูวิ

ทำ�อวัดัจุุดัเดัือดั A ห์ลอดัค�ปิลล�รี�วัดั
จุุดัเดัือดั B
หลูอดค�ปิลูลู�รัี� B ที�มีีคณุภ�พัจัะสำรั้�ง
ฟองก๊�ซที�สำมีบูรัณ์แบบภ�ยในท่อ A 
สำำ�หรัับก�รัตรัวิจัวิัดจัุดเดือดได้อย่�ง
แมี่นยำ�

เครื�องพิมีพ์และคีย์บอร์ดั
สำำ�หรัับบันท้กผ่ลูก�รัสำอบเทียบแลูะ
ก�รัวิิ เครั�ะห�จัุดหลูอมีเหลูวิแลูะ
จัุดเดือด สำะดวิกสำำ�หรัับก�รัใชั�ป�อนค��
พั�รั�มีิเตอรั�

เอกสั�ร IQOQ
เอกสำ�รัก�รัติดตั�ง/ก�รัตรัวิจัรัับรัอง
ก�รัทำ�ง�น

 ก�รัค �นพับ

https://buchi.showpad.com/share/yP5OWZ9H0dqgZ2WmNFHYa
https://buchi.showpad.com/share/NtvCnUTBKzozrtX5Idr8q
https://buchi.showpad.com/share/bP3tdqN01JP5y0EVeIxsB
https://buchi.showpad.com/share/f3pyPvqRk2hsBc1p6EnpY
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LyovaporTM L-200  
(เครื่่�องทำำ�แห้้งแบบแช่่เยื่อกแข็็ง)
ก�รื่ทำำ�แห้้งแบบแช่่เยือ่กแข็ง็ทำ่�ม่ี
ปรื่ะสิทิำธิิภ�พ (-55 °C, 6 kg) ด้้วยืรื่ะบบ 
Infinite-ControlTMท่ำ�ปรื่ะกอบไปด้้วยื 
ก�รื่สิร้ื่�งวธ่ิิก�รื่อย่ื�งง่�ยื ก�รื่บนัทึำก
ข้็อมีลู ก�รื่บนัทึำกแผนภมูีแิบบเร่ื่ยืลไทำม์ี 
และสิ�มี�รื่ถห้ยืดุ้ได้้ทำกุท่ำ�ทำกุเวล�

LyovaporTM L-300  
(เครื่่�องทำำ�แห้้งแบบแช่่เยื่อกแข็็ง)
Infinite-TechnologyTM ให้้ก�รื่รื่ะเห้ดิ้
อย่ื�งต่่อเน่�องด้้วยืก�รื่ทำำ�ง�น 2 แบบ
และทำำ�คว�มีสิะอ�ด้คอนเด้นเซอร์ื่โด้ยื
อตั่โนมีตั่ท่ิำ�อณุห้ภมูี ิ-105 องศ�เซลเซ่ยืสิ 
และยืงัม่ีรื่ะบบ Infinite-ControlTM 
สิำ�ห้รื่บัก�รื่ควบคุมีกรื่ะบวนก�รื่ทำั�งห้มีด้

Rotavapor® R-220 Pro  
(เครื่่�องรื่ะเห้ยืสิ�รื่แบบห้มีุนรื่ะด้ับ
อุต่สิ�ห้กรื่รื่มี)
ด้ำ�เนินก�รื่กลั�นสิ�รื่ปรื่ิมี�ณมี�ก
ท่ำ�ด้้วยืปรื่ิมี�ต่รื่ข็วด้กลั�นสิูงสิุด้ด้ท่ำ� 
20ลิต่รื่

Rotavapor® R-250 Pro (เครื่่�อง
รื่ะเห้ยืสิ�รื่แบบห้มุีนรื่ะด้บัอุต่สิ�ห้กรื่รื่มี)
อตั่รื่�ก�รื่กลั�นสิ�รื่ท่ำ�ม่ีปรื่ะสิทิำธิิภ�พสิงู 
รื่ะบบทำำ�ง�นอย่ื�งเป็นธิรื่รื่มีช่�ต่ ิเป็น
ผลติ่ภณัฑ์์ท่ำ�ม่ีคว�มีทำนทำ�นอย่ื�งยือด้
เย่ื�ยืมี และมีค่ว�มีปลอด้ภยัืต่่อก�รื่ใช้่ง�น
ด้้วยืข็วด้กลั�นปริื่มี�ต่รื่สิงูสิดุ้ท่ำ� 50 ลติ่รื่

Rotavapor® R-220 EX / 250 EX 
(เครื่่�องรื่ะเห้ยืสิ�รื่แบบห้มีุนรื่ะด้ับ
อุต่สิ�ห้กรื่รื่มี)
รืุ่่น R-220 EX และรืุ่่น R-250 EX 
ต่รื่งกับข็้อกำ�ห้นด้ล่�สิุด้ข็องก�รื่
ป้องกันก�รื่รื่ะเบิด้ และมี่รื่ะด้ับคว�มี
ปลอด้ภัยืสิูง

การระเหยสารระดัับห้องปฏิิบัติิการ

การระเหยสารพร้อมกัน  

การทำำาแห้งแบบแช่่เยือกแข็็ง  

การทำำาแห้งแบบพ่นฝอยและการผลิติเม็ดับีดัและแคปซููล  

การระเหยสารระดัับอุติสาหกรรม

Rotavapor® R-300  
(เครื่่�องรื่ะเห้ยืสิ�รื่แบบห้มีุน)
R-300 ต่รื่งต่�มีคว�มีต่้องก�รื่
ด้้�นคว�มีสิะด้วกใช่้ง�นและ
อเนกปรื่ะสิงค์ ก�รื่ออกแบบด้้วยื
รื่ะบบโมีดู้ล�รื่์สิ�มี�รื่ถเพิ�มีเต่ิมีให้้เป็น
รื่ะบบแบบครื่บวงจรื่

Rotavapor® R-100  
(เครื่่�องรื่ะเห้ยืสิ�รื่แบบห้มีุน)
Rotavapor® รื่ะด้ับเรื่ิ�มีต่้นเพ่�อให้้ต่รื่ง
ต่�มีคว�มีต่้องก�รื่ท่ำ�จำ�เป็นสิำ�ห้รื่ับ
ก�รื่รื่ะเห้ยื

Interface I-300 Pro  
(ชุ่ด้ควบคุมีก�รื่ทำำ�ง�นข็องรื่ะบบ)
อินเต่อร์ื่เฟสิท่ำ�สิะด้วกสิบ�ยืด้้วยื
ก�รื่ควบคุมีโด้ยืใช่้ห้น้�จอสัิมีผัสิ
สิ่วนกล�งก�รื่บันทำึก และก�รื่สิรื่้�ง
แผนภูมีิ

Interface I-300  
(ชุ่ด้ควบคุมีก�รื่ทำำ�ง�นข็องรื่ะบบ)
ห้น่วยืควบคุมีพ�รื่�มีิเต่อรื่์
กรื่ะบวนก�รื่ทำั�งห้มีด้

VacuumPump V-300 / V-600  
(ป๊�มีสิุญญ�ก�ศ)
แห้ล่งแรื่งด้ันสิุญญ�ก�ศท่ำ�เง่ยืบและมี่
ปรื่ะสิิทำธิิภ�พสิูง

Recirculating Chiller F-3xx  
(เครื่่�องทำำ�คว�มีเยืน็รื่ะบบนำ��ห้มุีนเว่ยืน)
รื่ะบบทำำ�คว�มีเยื็นท่ำ�ม่ีปรื่ะสิิทำธิิภ�พ
ผสิมีผสิ�นกันอย่ื�งลงต่ัวกับ 
Rotavapor® R-300 (เครื่่�องรื่ะเห้ยื
สิ�รื่แบบห้มีุน)

Glass Oven B-585 Kugelrohr  
(เครื่่�องกลั�นแยืกแบบลำ�ด้ับส่ิวน)
สิำ�ห้รื่ับก�รื่กลั�น ก�รื่รื่ะเห้ิด้ ก�รื่ทำำ�
แห้้งแบบแช่่เยื่อกแย็ืง ห้ร่ื่อก�รื่ทำำ�ให้้
แห้้งในต่ัวอย่ื�งปรื่ิมี�ณน้อยื

Glass Oven B-585 Drying  
(เครื่่�องอบแห้้ง)
วิธ่ิก�รื่ทำำ�แห้้งต่ัวอย่ื�งข็น�ด้ปรื่ิมี�ณ
น้อยืและข็น�ด้กล�งอย่ื�งมี่ปรื่ะสิิทำธิิ
ภ�พพ ภ�ยืใต่้รื่ะบบสิุญญ�ก�ศ

Mini Spray Dryer B-290 (เครื่่�อง
ทำำ�แห้้งแบบพ่นฝอยืรื่ะด้ับห้้องแล็บ)
โซลูช่ันก�รื่วิจัยืและพัฒน�ช่ั�นนำ�
รื่ะด้ับโลกสิำ�ห้รื่ับก�รื่ทำำ�แห้้งแบบ
พ่นฝอยื ก�รื่ผลิต่ตั่วผงท่ำ�ทำำ�ซำ��ได้้ใน
รื่ะด้ับห้้องปฏิิบัต่ิก�รื่ 

Nano Spray Dryer B-90 HP  
(เครื่่�องทำำ�แห้้งแบบพ่นฝอยืสิำ�ห้รื่ับ
อนุภ�ครื่ะดั้บน�โน)
เทำคโนโลย่ืท่ำ�จด้สิทิำธิบิตั่รื่สิ�มีอย่ื�งช่่วยื
ผลติ่อนภุ�คข็น�ด้เลก็และลด้ต้่นทำนุ
ก�รื่วิจยัืและพฒัน� เน่�องจ�กต่วัอย่ื�ง
มีป่รื่มิี�ณน้อยืและให้้ผลผลติ่สิงู

Encapsulator B-395 Pro  
(เครื่่�องผลิต่เมี็ด้บ่ด้และแคปซูล)
ก�รื่ผลิต่เมี็ด้บ่ด้และแคปซูลข็องเซลล์ 
สิ�รื่ช่่วภ�พ และสิ�รื่ออกฤทำธิิ�ทำ่�
ควบคุมีได้้สิำ�ห้รื่ับก�รื่วิจัยืและพัฒน�
ในห้้องปฏิิบัต่ิก�รื่ท่ำ�ต่้องอยู่ืในสิภ�วะ
ปลอด้เช่่�อ

Encapsulator B-390  
(เครื่่�องผลิต่เมี็ด้บ่ด้และแคปซูล) 
ก�รื่ทำำ�ง�นท่ำ�ง่�ยืด้�ยืและยื่ด้ห้ยืุ่น
ข็อง B-390 ช่่วยืให้้ผลิต่เมี็ด้บ่ด้และ
แคปซูลสิำ�ห้รื่ับสิ�รื่ออกฤทำธิิ�และวัต่ถุ
จำ�นวนมี�ก

Multivapor P-6 / P-12
(เครื่่�องรื่ะเห้ยืสิ�รื่แบบห้ล�ยืต่ัวอย่ื�ง
พรื่้อมีกัน) Stand-alone
เครื่่�องรื่ะเห้ยืสิ�รื่แบบห้ล�ยืต่ัวอย่ื�ง
พรื่้อมีกัน สิ�มี�รื่ถทำำ�ง�นรื่ะเห้ยืสิ�รื่
ได้้ห้ล�ยืห้ลอด้ต่ัวอย่ื�งพรื่้อมีกัน
มี�กถึง 12 ต่ัวอย่ื�ง และสิ�มี�รื่ถ
รื่ะเห้ยืต่ัวอย่ื�งพรื่้อมีกันได้้มี�กถึง 
12 ต่ัวอย่ื�ง

SyncorePlus (เครื่่�องรื่ะเห้ยืสิ�รื่
แบบห้ล�ยืต่ัวอย่ื�งพรื่้อมีกัน)
SyncorePlus (เครื่่�องรื่ะเห้ยืสิ�รื่แบบห้ล�ยื
ต่วัอย่ื�งพร้ื่อมีกนั) มี�พร้ื่อมีกับก�รื่ใช้่ง�น
สิองรื่ปูแบบคอ่ SyncorePlus Analyst 
"สิำ�ห้รื่บัก�รื่รื่ะเห้ยืก่อนนำ�มี�วเิครื่�ะห์้" และ 
SyncorePlus Polyvap "สิำ�ห้รื่บัก�รื่
รื่ะเห้ยืแห้้งห้ล�ยืต่วัอย่ื�งพร้ื่อมีกนั"

Melting Point M-565  
(เครื่่�องวัด้จดุ้ห้ลอมีเห้ลวและจดุ้เด้อ่ด้)
ก�รื่วิเครื่�ะห้์จุด้ห้ลอมีเห้ลวและ
จุด้เด่้อด้อัต่โนมีัต่ิและเช่่�อถ่อได้้ด้้วยื
กล้องวิด่้โอและฟ๊งก์ช่ั�นเล่นซำ�� 

Melting Point M-560  
(เครื่่�องวัด้จดุ้ห้ลอมีเห้ลวและจดุ้เด้อ่ด้)
ก�รื่วิเครื่�ะห้์จุด้ห้ลอมีเห้ลวและ
จุด้เด่้อด้ด้้วยืตั่วเองท่ำ�ม่ีก�รื่สิอบเท่ำยืบ
และก�รื่ต่รื่วจสิอบทำ่�ใช่้ง�นง่�ยื
สิำ�ห้รื่ับก�รื่วัด้ท่ำ�แมี่นยืำ�สิูง

Pure C-810/C-815 Flash  
(เครื่่�องแยืกสิ�รื่แบบ Flash  
ด้้วยืวิธ่ิโครื่มี�โต่กรื่�ฟี)
รื่ะบบแยืกสิ�รื่แบบ Flash ท่ำ�ทำรื่งพลัง
และมี่ปรื่ะสิิทำธิิภ�พ ไมี่มี่ก�รื่ต่รื่วจวัด้
ด้้วยื ELS ในรุ่ื่นด้ังกล่�ว เห้มี�ะกับ
ก�รื่ทำำ�ง�นท่ำ�ยื่ด้ห้ยืุ่น คว�มีบรื่ิสิุทำธิิ� 
และก�รื่ได้้สิ�รื่กลับค่น พรื่้อมีด้้วยื
ก�รื่ควบคุมีก�รื่ทำำ�ง�นจ�กรื่ะยืะไกล

Pure C-830 / C-835 Prep  
(เครื่่�องแยืกสิ�รื่แบบ Prep  
ด้้วยืวิธ่ิโครื่มี�โต่กรื่�ฟี)
รื่ะบบเต่รื่่ยืมี HPLC ปรื่ะสิิทำธิิภ�พสิูง 
แบบท่ำ�ม่ีและไมี่มี่ก�รื่ต่รื่วจจับ ELS 
ก�รื่ต่ั�งโปรื่แกรื่มีบนห้น้�จอเด่้ยืวและ
ก�รื่จด้จำ� rack ชั่�นว�งห้ลอด้แก้ว
อัต่โนมีัต่ิ

Pure C-850 FlashPrep  
(เครื่่�องแยืกสิ�รื่แบบ FlashPrep  
ด้้วยืวิธ่ิโครื่มี�โต่กรื่�ฟี)
รื่ะบบอันทำรื่งพลังท่ำ�รื่วมีคว�มี
สิ�มี�รื่ถข็องแยืกสิ�รื่แบบ Flash และ
แบบ Prep HPLC ไว้ด้้วยืกัน  นำ�เสินอ
ปรื่ะโยืช่น์ทำั�งห้มีด้ข็องรื่ะบบ Flash 
และ Prep ในเครื่่�องเด่้ยืว

ค�รื่์ทำรื่ิด้จ์ FlashPure
แฟลช่ค�รื่์ทำรื่ิด้จ์แบบครื่บวงจรื่เพ่�อ
ก�รื่เพิ�มีปรื่ะสิิทำธิิภ�พและคว�มี
สิ�มี�รื่ถในก�รื่โห้ลด้

การทำำาให้บริสุทำธิ์ิ�  

จุุดัหลอมเหลว 
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