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1 เกี่ยวกบัเอกสารน้ี

คู่มือการใชง้านน้ีใชไ้ดก้บัเคร่ืองมือทุกรุ่น

อ่านคู่มือการใชง้านน้ีก่อนใชง้านเคร่ืองมือ และปฏิบติัตามคำ แนะนำ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่การดำ เนินงานมีความปลอดภยัและปราศจาก

ปัญหา

เกบ็รักษาคู่มือการใชง้านเล่มน้ีไวเ้พื่อใชง้านในภายหลงัและส่งต่อใหผู้้ใชห้รือเจา้ของคนต่อไป

BÜCHI Labortechnik AG ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อบกพร่อง และการทำงานผิดปกติที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการ

ใชง้านน้ี

หากคุณมีคำ ถามหลงัจากอ่านคู่มือการใชง้านน้ี:

u ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ BÜCHI Labortechnik AG

https://www.buchi.com/contact

1.1 เครื่องหมายและสัญลกัษณ์

หมายเหตุ

สญัลกัษณ์น้ีดึงความสนใจไปท่ีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนแ์ละสำ คญั

R อกัขระน้ีดึงความสนใจไปยงัขอ้กำ หนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามก่อนท่ีจะดำ เนินการตามคำ แนะนำ ดา้นล่าง

u อกัขระน้ีระบุคำ แนะนำ ท่ีผู้ใชต้อ้งดำ เนินการ

ð อกัขระน้ีระบุผลลพัธ์ของคำ แนะนำ ท่ีดำ เนินการอยา่งถูกตอ้ง

เครื่องหมาย คำ อธิบาย

Window หนา้ต่างของซอฟตแ์วร์จะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

Tab แทบ็จะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

Dialog การสนทนาจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

[Button] ปุ่มจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

[Field names] ชื่อฟิลดจ์ะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

[Menu / Menu item] เมนู/รายการเมนูจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

Status สถานะจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

Signal สญัญาณจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

1.2 เครื่องหมายการค้า

ชื่อผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนหรือไม่ไดจ้ดทะเบียนท่ีใชใ้นเอกสารน้ีใชเ้พื่อการระบุตวัตนเท่านั้นและยงัคงเป็น

ทรัพยสิ์นของเจา้ของในแต่ละรายการ

1.3 อุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อ

นอกเหนือจากคู่มือการใชง้านเหล่าน้ีแลว้ ใหป้ฏิบติัตามคำ แนะนำ และขอ้กำ หนดในเอกสารสำ หรับอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อดว้ย

https://www.buchi.com/contact
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2 ความปลอดภยั

2.1 การใช้งานที่เหมาะสม

เคร่ืองมือน้ีไดรั้บการออกแบบและสร้างข้ึนมาสำ หรับหอ้งปฏิบติัการ

เคร่ืองมือน้ีสามารถใชก้บังานต่อไปน้ี:

� ควบแน่นน้ ำ จากแก๊สไล่ความช้ืนจาก Spray Dryer (เคร่ืองทำ แหง้แบบพน่ฝอย) ของ BUCHI

2.2 การใช้งานนอกเหนือจากท่ีออกแบบไว้

การใชเ้คร่ืองมือในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจากท่ีอธิบายไวใ้นการใชง้านท่ีเหมาะสมและระบุไวใ้นขอ้มูลทางเทคนิคเป็นการใชง้าน

นอกเหนือจากท่ีออกแบบไว้

ผู้ปฏิบติังานตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายหรืออนัตรายท่ีเกิดจากการใชง้านนอกเหนือจากท่ีออกแบบไว้

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม่อนุญาตใหใ้ชง้านในลกัษณะต่อไปน้ี:

� การใชเ้คร่ืองมือในบริเวณท่ีตอ้งการเคร่ืองมือชนิดปลอดภยัจากการระเบิด

� ใชเ้คร่ืองมือกบัเคร่ืองมืออื่นท่ีไม่ใช่ของ BUCHI

� การใชเ้คร่ืองมือในลกัษณะปิดโดยไม่มี Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี)

� การใชเ้คร่ืองมือสำ หรับกระบวนการผลิตสารนอกเหนือจากการวจิยัและพฒันา

� การใชเ้คร่ืองมือกบัแก๊สท่ีไม่ทราบองคป์ระกอบทางเคมี

� การใชเ้คร่ืองมือกบัตวัทำ ละลายอินทรีย ์(> 20%) โดยไม่มี Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี)

� การใชเ้คร่ืองมือกบัตวัทำ ละลายอินทรีย ์(> 20%) ในลกัษณะเปิด

� การใชเ้คร่ืองมือกบัตวัอยา่งท่ีมีเปอร์ออกไซด์

� การใชเ้คร่ืองมือกบัตวัอยา่งท่ีสามารถผลิตเปอร์ออกไซดไ์ด้

� การใชเ้คร่ืองมือกบัตวัอยา่งท่ีผลิตออกซิเจนระหวา่งกระบวนการผลิต

� การใชเ้คร่ืองมือกบัสารพิษโดยไม่มีมาตรการดา้นความปลอดภยัท่ีเหมาะสม

� การใชเ้คร่ืองมือกบัสารอนัตรายทางชีวภาพ เช่น ไวรัสหรือแบคทีเรีย

� การใชเ้คร่ืองมือกบัสารท่ีอาจระเบิดหรือจุดติดไฟไดเ้น่ืองจากกระบวนการผลิต

� การใชเ้คร่ืองมือกบัตวัอยา่งท่ีกดักร่อนในลกัษณะปิด

2.3 คุณสมบัตผิู้ใช้งาน

บุคคลท่ีไม่มีคุณสมบติัเหมาะสมไม่สามารถระบุความเส่ียงได ้ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายมากข้ึน

เคร่ืองมือน้ีอาจเหมาะสำ หรับการใชง้านโดยเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านั้น

คู่มือการใชง้านเหล่าน้ีจดัทำ ข้ึนเพื่อกลุ่มเป้าหมายดงัต่อไปน้ี:

ผู้ใช้

ผู้ใชคื้อบุคคลท่ีตรงตามเกณฑต่์อไปน้ี:

� กลุ่มคนท่ีไดรั้บคำ สั่งใหใ้ชง้านเคร่ืองมือ

� กลุ่มคนท่ีคุ้นเคยกบัเน้ือหาของคู่มือการใชง้านเหล่าน้ี ตลอดจนกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง และนำ ไปใช้

� กลุ่มคนท่ีสามารถประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองมือไดต้ามเกณฑพ้ื์นฐานการฝึกอบรมหรือประสบการณ์วชิาชีพ
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ผู้ปฏบิัตงิาน

ผู้ปฏิบติังาน (โดยทั่วไปคือผู้จดัการหอ้งปฏิบติัการ) มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี:

� เคร่ืองมือตอ้งไดรั้บการติดตั้ ง ทดสอบการทำ งาน ใชง้าน และบริการซ่อมบำ รุงอยา่งถูกตอ้ง

� เฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านั้นท่ีจะไดรั้บมอบหมายงานใหด้ำ เนินการตามท่ีอธิบายไวใ้นคู่มือการใชง้านเหล่าน้ี

� เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กำ หนดและกฎระเบียบท่ีบงัคบัใชใ้นทอ้งถิ่นสำ หรับแนวปฏิบติัในการทำ งานท่ีปลอดภยัและ

ตระหนกัถึงอนัตราย

� ผู้ปฏิบติังานควรรายงานเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนขณะใชเ้คร่ืองมือต่อผู้ผลิต (quality@buchi.com)

ช่างเทคนิคบริการของ BUCHI

ช่างเทคนิคบริการท่ีไดรั้บอนุญาตจาก BUCHI ไดเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรฝึกอบรมพิเศษและไดรั้บอนุญาตจาก BÜCHI Labortechnik AG

ใหด้ำ เนินมาตรการพิเศษสำ หรับการบริการและการซ่อมแซม

2.4 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

อนัตรายอนัเน่ืองมาจากความร้อนและ/หรือสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนอาจเกิดข้ึนได ้โดยทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัการใชง้าน

u สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมตลอดเวลา เช่น แวน่ตานิรภยั ชุดป้องกนั และถุงมือ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเป็นไปตามขอ้กำ หนดในเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมีทั้ งหมดท่ีใช้

2.5 ประกาศคำ เตือนในเอกสารน้ี

ประกาศคำ เตือนจะเตือนคุณถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนขณะใชง้านเคร่ืองมือ ระดบัของอนัตรายมีอยู่ดว้ยกนัส่ีระดบั โดยแต่ละระดบั

สามารถระบุไดด้ว้ยคำ สญัญาณท่ีใช้

คำ สัญญาณ ความหมาย

อนัตราย แสดงถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการเสียชีวติหรือบาดเจบ็สาหสัไดห้ากไม่

ป้องกนั

คำ เตือน แสดงถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลางซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการเสียชีวติหรือบาดเจบ็สาหสัไดห้าก

ไม่ป้องกนั

ขอ้ควรระวงั แสดงถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงต่ ำ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็เลก็นอ้ยหรือปานกลางหากไม่

ป้องกนั

ประกาศ แสดงถึงอนัตรายท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

2.6 สัญลกัษณ์คำ เตือน

สญัลกัษณ์คำ เตือนต่อไปน้ีจะแสดงอยู่ในคู่มือการใชง้านหรือบนเคร่ืองมือ

สัญลกัษณ์ ความหมาย

คำ เตือนทั่วไป

ความเสียหายต่ออุปกรณ์

สารท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือก่อใหเ้กิดการระคายเคือง
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2.7 ความเสี่ยงคงเหลือ

เคร่ืองมือน้ีไดรั้บการพฒันาและผลิตมาโดยใชค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยล่ีาสุด แต่อยา่งไรกต็าม ความเส่ียงต่อบุคคล ทรัพยสิ์น

หรือส่ิงแวดลอ้มกอ็าจเกิดข้ึนไดห้ากใชง้านเคร่ืองมืออยา่งไม่ถูกตอ้ง

คำ เตือนท่ีเหมาะสมในคู่มือเล่มน้ีใชเ้พื่อเตือนผู้ใชถึ้งอนัตรายคงเหลือเหล่าน้ี

2.7.1 การทำ งานผดิปกตขิองเครื่องมือท่ีเชื่อมต่อ (ตวัเลือก)

การทำ งานผดิปกติของเคร่ืองมือท่ีเช่ือมต่ออาจทำ ใหเ้กิดความเป็นพิษหรือเสียชีวติได้

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การจดัเตรียมและบำ รุงรักษาเคร่ืองมือท่ีเชื่อมต่อตามเอกสารสำ หรับผู้ใช้

2.7.2 การตดิตั้งโหมดการทำ แห้งแบบพ่นฝอยไม่ถูกต้อง

การติดตั้ งโหมดการทำ แหง้แบบพน่ฝอยที่ไม่ถูกตอ้งอาจทำ ใหเ้คร่ืองมือเสียหายได้

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การติดตั้ งเคร่ืองมือสำ หรับโหมดการทำ แหง้แบบพน่ฝอยทั้ งหมดในลำ ดบัท่ีถูกตอ้ง

2.8 การดดัแปลง

การดดัแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอาจส่งผลต่อความปลอดภยัและนำ ไปสู่อุบติัเหตุได้

u ใชเ้ฉพาะอุปกรณ์เสริม อะไหล่ และวสัดุสิน้เปลืองของแทจ้าก BUCHI เท่านั้น

u ดำ เนินการเปล่ียนแปลงทางเทคนิคเฉพาะเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก BUCHI แลว้เท่านั้น

u อนุญาตใหท้ำ การเปล่ียนแปลงเฉพาะเม่ือดำ เนินการโดยช่างเทคนิคบริการของ BUCHI เท่านั้น

BUCHI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อบกพร่อง และการทำงานผิดปกติอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
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3 รายละเอยีดสินค้า

3.1 คำ อธิบายของฟังก์ชัน

Dehumidifier (เครื่องกำจัดความชื้น) เป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้แก๊สแห้งในสภาวะที่มีความชื้นคงที่และสามารถทำซ้ำได้

ความช้ืนจะควบแน่นขณะผา่นเคร่ืองทำ ความเยน็และถูกเกบ็ในขวดสสารควบแน่นแบบปิด

3.2 โครงร่างภายนอก

3.2.1 มุมมองด้านหน้า

4

1 2 3

5

รูปท่ี 1: มุมมองดา้นหนา้

1 สวติชห์ลกัเปิด/ปิด 2 ช่องเขา้

3 ช่องออก 4 ช่องระบายอากาศ

5 พ้ืนท่ีภาชนะเกบ็สสารควบแน่น
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3.2.2 มุมมองด้านหลัง

3

4

1 2

5

รูปท่ี 2: มุมมองดา้นหลงั

1 แผน่ป้ายขอ้มูล

ดู บทท่ี 3.4 "แผน่ป้ายขอ้มูล", หนา้ 10

2 ฟิวส์

3 แหล่งจ่ายไฟ 4 ช่องระบายอากาศ

5 ช่องระบายอากาศ

3.3 ขอบเขตของการจดัส่ง

หมายเหตุ

ขอบเขตของการจดัส่งข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบท่ีอยู่ในใบสั่งซ้ือ

อุปกรณ์เสริมจะถูกจดัส่งตามใบสั่งซ้ือ การยนืยนัคำ สั่งซ้ือ และใบส่งมอบ

3.4 แผ่นป้ายข้อมูล

แผน่ป้ายขอ้มูลระบุเคร่ืองมือ แผน่ป้ายขอ้มูลอยู่ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองมือ ดู บทท่ี 3.2.2 "มุมมองดา้นหลงั", หนา้ 10
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Büch Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40 CH - 9230 Flawil / Switzerland

Made in Germany

10

9

1

2

11

12

3

8

4

5

6

7 14

13

รูปท่ี 3: แผน่ป้ายขอ้มูล

1 ชื่อเครื่องมือ 2 หมายเลขซีเรียล

3 เลขหมายประจำ ตวัสินคา้ 4 รายละเอียดสารทำ ความเยน็

ความจุในการเติม

5 ศกัยภาพในการทาํใหเ้กิดโลกร้อน 6 ช่วงแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้

ความถ่ี

7 การใชพ้ลงังานสูงสุด 8 ประเภทฟิวส์

9 ความดนัออกแบบของระบบความดนัสูง 10 ความดนัออกแบบของระบบความดนัต่ ำ

11 ปีท่ีผลิต 12 ชื่อบริษทัและท่ีอยู่

13 การอนุมติั 14 สญัลกัษณ์ "หา้มทิง้เป็นขยะในครัวเรือน"

3.5 ข้อมูลทางเทคนิค

3.5.1 Dehumidifier S-396 Nano (เครื่องกำจัดความชื้น)

ข้อมูลจำ เพาะ Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

200 V

Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

210 V

Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

220 V

Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

230 V

Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

240 V

ขนาด (กวา้ง x ลึก x สูง) 450 x 373 x

609 มม.

450 x 373 x

609 มม.

450 x 373 x

609 มม.

450 x 373 x

609 มม.

450 x 373 x

609 มม.

น้ ำ หนกั (41 กก.) (41 กก.) (41 กก.) (41 กก.) (41 กก.)

การใชพ้ลงังาน สูงสุด 700 VA สูงสุด 700 VA สูงสุด 700 VA สูงสุด 700 VA สูงสุด 700 VA

ความถ่ี 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

แรงดนัไฟฟ้าเช่ือมต่อ 200 VAC ±

10%

210 VAC ±

10%

220 VAC ±

10%

230 VAC ±

10%

240 VAC ±

10%
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ข้อมูลจำ เพาะ Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

200 V

Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

210 V

Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

220 V

Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

230 V

Dehumidifier

S-396 nano

(เครื่องกำ จดั

ความชืน้)

240 V

ฟิวส์หลกั 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

ฟิวส์รอง 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A

หมวดหมู่แรงดนัไฟเกิน II II II II II

ระดบัการป้องกนั I I I I I

ระดบัมลพิษ II II II II II

อุณหภูมิขาออกต่ ำ สุด 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

อตัราการทำ ความเยน็ 340 W ที่ 0 °C 340 W ที่ 0 °C 340 W ที่ 0 °C 340 W ที่ 0 °C 340 W ที่ 0 °C

สารทำ ความเยน็ R513A R513A R513A R513A R513A

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 0.195 ตนั 0.195 ตนั 0.195 ตนั 0.195 ตนั 0.195 ตนั

ปริมาณการเติมสารทำ ความเยน็ 0.34 kg 0.34 kg 0.34 kg 0.34 kg 0.34 kg

กลุ่มความปลอดภยัของสารทำ ความเยน็

(ASHRAE)

A1 (ความเป็น

พิษต่ ำ กวา่ ไม่

ลามไฟ)

A1 (ความเป็น

พิษต่ ำ กวา่ ไม่

ลามไฟ)

A1 (ความเป็น

พิษต่ ำ กวา่ ไม่

ลามไฟ)

A1 (ความเป็น

พิษต่ ำ กวา่ ไม่

ลามไฟ)

A1 (ความเป็น

พิษต่ ำ กวา่ ไม่

ลามไฟ)

ความดนัสูงสุดท่ีอนุญาต (PS)

[ดา้นความดนัต่ ำ ]

12 บาร์ 12 บาร์ 12 บาร์ 12 บาร์ 12 บาร์

ความดนัสูงสุดท่ีอนุญาต (PS)

[ดา้นความดนัสูง]

18 บาร์ 18 บาร์ 18 บาร์ 18 บาร์ 18 บาร์

ระยะห่างขั้นต่ ำ ในทุกดา้น 200 มม. 200 มม. 200 มม. 200 มม. 200 มม.

3.5.2 ภาวะโดยรอบ

สำ หรับใชภ้ายในร่มเท่านั้น

ความสูงเหนือระดบัน้ ำ ทะเลสูงสุด 2,000 ม.

อุณหภูมิโดยรอบและการเกบ็รักษา 5‒40 °C

ความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุด 80% สำ หรับอุณหภูมิสูงถึง 31 °C

ความช้ืนสมัพทัธ์ลดลงเป็นเสน้ตรงถึง 50% ท่ี 40 °C

3.5.3 วสัดุ

ส่วนประกอบ วสัดุโครงสร้าง

กล่องครอบ สแตนเลสสตีลเกรด 1.4301 เคลือบสีฝุ่น

อ่างเกบ็ สแตนเลสสตีลเกรด 1.4301

Silver solder

Phosphor solder

EPDM
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ส่วนประกอบ วสัดุโครงสร้าง

เคร่ืองระเหย อลูมิเนียม

ทองแดง

จุดเช่ือมต่อ สแตนเลสสตีล

ขวดวลูฟ์ดกัไอสาร แกว้

ท่อ ซิลิโคน

3.5.4 สถานท่ีตดิตั้ง

� สถานท่ีติดตั้ งมีพ้ืนผวิท่ีมั่นคงและเรียบ

� สถานท่ีติดตั้ งช่วยใหส้ามารถตดัแหล่งจ่ายไฟออกไดทุ้กเม่ือในกรณีฉุกเฉิน

� สถานท่ีติดตั้ งมีพ้ืนท่ีเพียงพอที่สามารถเดินสายเคเบิล/ท่อไดอ้ยา่งปลอดภยั

� สถานท่ีติดตั้ งไม่มีส่ิงกีดขวาง (เช่น ก๊อกน้ ำ  ท่อระบายน้ ำ  ฯลฯ)

� สถานท่ีติดตั้ งไม่สมัผสักบัโหลดความร้อนภายนอก เช่น การแผรั่งสีแสงอาทิตยโ์ดยตรง

� สถานท่ีติดตั้ งตรงตามขอ้กำ หนดสำ หรับอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ ดูเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง

� สถานท่ีติดตั้ งตรงตามขอ้กำ หนดตามขอ้มูลทางเทคนิค (เช่น น้ ำ หนกั ขนาด ฯลฯ) ดู บทท่ี 3.5 "ขอ้มูลทางเทคนิค", หนา้ 11

� สถานท่ีติดตั้ งตรงตามขอ้กำ หนดของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมีสำ หรับตวัทำ ละลายและตวัอยา่งทั้ งหมดท่ีใช้

� ไม่มีกระดาษหลุดง่ายหรือส่ิงท่ีคลา้ยกนัอยู่ในบริเวณสถานท่ีติดตั้ งท่ีสามารถเขา้ไปในช่องระบายอากาศได้

� สถานท่ีติดตั้ งมีเตา้รับไฟฟ้าหลกัสำ หรับเคร่ืองมือ เป็นของตวัเอง

� การติดตั้ งระบบไฟฟ้าตรงตามขอ้กำ หนด ดู บทท่ี 5 "การติดตั้ ง", หนา้ 15 และ บทท่ี 3.5 "ขอ้มูลทางเทคนิค", หนา้ 11
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4 การขนส่งและการเก็บรักษา

4.1 การขนส่ง

ข้อสำ คญั

ความเสี่ยงต่อการแตกหักเน่ืองจากการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการบรรจุชิน้ส่วนอุปกรณ์ทุกส่วนอยา่งปลอดภยัในลกัษณะท่ีป้องกนัการแตกหกั ถา้จะใหดี้ควรอยู่ใน

กล่องเดิม

u หลีกเล่ียงการเคล่ือนท่ีตีวงเล้ียวแคบในระหวา่งการขนส่ง

u หลงัจากการขนส่งแลว้ ใหต้รวจสอบวา่อุปกรณ์เสียหายหรือไม่

u ควรมีการรายงานเก่ียวกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการขนส่งไปยงัผู้ใหบ้ริการขนส่ง

u เกบ็บรรจุภณัฑเ์อาไวส้ำ หรับการขนส่งในอนาคต

4.2 การจดัเกบ็

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สภาพแวดลอ้มในการจดัเกบ็เป็นไปตามท่ีกำ หนด (โปรดดูบทท่ี 3.5 "ขอ้มูลทางเทคนิค", หนา้ 11)

u ถา้สามารถทำ ได ้ใหจ้ดัเกบ็อุปกรณ์ในบรรจุภณัฑเ์ดิมท่ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์

u เม่ือนำ อุปกรณ์ออกมาใชห้ลงัจากการจดัเกบ็ ใหต้รวจสอบอุปกรณ์ ซีล และท่อทั้ งหมด เพ่ือหาการชำ รุดเสียหาย และถา้จำ เป็น

ใหท้ำ การเปล่ียน

4.3 การยกเครื่องมือ

 คำ เตือน

อันตรายเนื่องจากการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง

ผลที่อาจตามมาคือการบาดเจบ็จากการกดทบั บาดแผล และการแตกหกั

u ควรขนส่งเคร่ืองมือโดยการยกดว้ยคนสองคนพร้อมกนั

u ยกเคร่ืองมือข้ึนในตำ แหน่งท่ีระบุ

u ยกเคร่ืองมือข้ึนในตำ แหน่งท่ีระบุ
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5 การตดิตั้ง

5.1 ก่อนการตดิตั้ง

ข้อสำ คญั

เครื่องมือเสียหาย หากเปิดเครื่องเร็วเกนิไป

หลงัจากการขนส่ง ใหร้อสิบสองชั่วโมงก่อนเปิดเคร่ือง ของเหลวในระบบทำ ความเยน็จำ เป็นตอ้งใชเ้วลาสิบสองชั่วโมงเพ่ือใหไ้หล

รวมอยู่ในคอมเพรสเซอร์สารทำ ความเยน็

5.2 การทำ การเช่ือมต่อไฟฟ้า

ข้อสำ คญั

ความเสี่ยงที่จะเกดิความเสียหายกบัเครื่องมือ อันเนื่องมาจากสายจ่ายไฟไม่เหมาะสม

สายจ่ายไฟท่ีไม่เหมาะสมอาจทำ ใหป้ระสิทธิภาพการทำ งานไม่ดีหรือเครื่องมือเสียหายได้

u ใชเ้ฉพาะสายจ่ายไฟของ BUCHI เท่านั้น

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R การติดตั้ งระบบไฟฟ้าตรงตามท่ีระบุไวบ้นแผน่ป้ายขอ้มูล

R การติดตั้ งระบบไฟฟ้ามีระบบสายดินท่ีเหมาะสม

R การติดตั้ งระบบไฟฟ้ามีฟิวส์ท่ีเหมาะสมและคุณลกัษณะดา้นความ

ปลอดภยัทางไฟฟ้า

R สถานท่ีติดตั้ งตรงตามท่ีระบุไวใ้นขอ้มูลทางเทคนิค ดู บทท่ี 3.5 "ขอ้มูล

ทางเทคนิค", หนา้ 11

u ต่อสายจ่ายไฟเขา้กบัจุดเช่ือมต่อของอุปกรณ์ ดู บทท่ี 3.2 "โครงร่าง

ภายนอก", หนา้ 9

u เสียบปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหลกัของตวัเอง

5.3 การตดิตั้งโหมดการทำ แห้งแบบพ่นฝอย

สำ หรับการติดตั้ งโหมดการทำ แหง้แบบพน่ฝอย โปรดดูคู่มือการติดตั้ งแยกต่างหาก

� "Nano Spray Dryer B-90 HP (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน)
ในโหมดปิด"

� "Nano Spray Dryer B-90 HP (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน)
ในโหมดเปิดพร้อมการจ่ายก๊าซ"

� "Nano Spray Dryer B-90 HP (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน)
ในโหมดเปิด"
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5.4 การตดิตั้งภาชนะเกบ็สสารควบแน่น

u ใส่ภาชนะเกบ็สสารควบแน่นในพ้ืนท่ีของภาชนะเกบ็สสาร

ควบแน่น

u ยดึหวัน๊อตเขา้กบัขวด
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6 การดำ เนินการ

6.1 การเริ่มต้นเครื่องมือ

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เสร็จสิน้การทดสอบการทำ งานทั้ งหมดแลว้ ดู บทท่ี 5 "การติดตั้ ง", หนา้ 15

R ภาชนะเกบ็สสารควบแน่นวา่งเปล่า ดู บทท่ี 7.2 "เทภาชนะเกบ็สสารควบแน่นใหว้า่งเปล่า", หนา้ 18

u ปรับสวติชห์ลกัเปิด/ปิดไปยงัตำ แหน่งเปิด

ð คอมเพรสเซอร์เริ่มทำ งาน

ð ท่อทางออกเยน็

6.2 การปิดเครื่องมือ

u ปรับสวติชห์ลกัเปิด/ปิดไปยงัตำ แหน่งปิด

u รอจนกวา่เคร่ืองมือจะอยู่ในสภาวะเท่ากบัอุณหภูมิโดยรอบ

u เทภาชนะเกบ็สสารควบแน่นใหว้า่งเปล่า ดู บทท่ี 7.2 "เทภาชนะเกบ็สสารควบแน่นใหว้า่งเปล่า", หนา้ 18
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7 การทำ ความสะอาดและการบริการ

หมายเหตุ

u ดำ เนินการบริการและทำ ความสะอาดเฉพาะท่ีอธิบายไวใ้นส่วนน้ีเท่านั้น

u หา้มดำ เนินการบริการและทำ ความสะอาดท่ีตอ้งมีการเปิดกล่องครอบ

u ใชเ้ฉพาะอะไหล่แทจ้าก BUCHI เท่านั้น เพื่อใหม้ั่นใจวา่การดำ เนินการถูกตอ้งและเป็นการรักษาการรับประกนัเอาไว้

u ดำ เนินการบริการและทำ ความสะอาดตามท่ีอธิบายไวใ้นส่วนน้ีเพื่อยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองมือ

7.1 งานบำ รุงรักษาตามปกติ

Action Da
ily

W
ee
kl
y

M
on

th
ly

ข้อมูลเพิ่มเติม
7.2 เทภาชนะเก็บสสารควบแน่น

ให้ว่างเปล่า
1 Carry out this action before

every instrument use.
7.3 การทำความสะอาดกล่อง

ครอบ
1

7.4 การทำความสะอาดและการ
บริการสัญลักษณ์คำเตือน
และคำสั่ง

1

7.5 การทำความสะอาดช่อง
ระบายอากาศ

1

7.6 การทำความสะอาดเครื่องมือ 1 In addition, carry out this
cleaning process when
changing the sample.

1 - Operator

7.2 เทภาชนะเกบ็สสารควบแน่นให้ว่างเปล่า

หมายเหตุ

การติดตั้ งจะทำ ในลำ ดบัยอ้นกลบั

u ถอดหวัน็อตออก

u นำ ขวดออก

u ลา้งขวดตามกฎระเบียบทอ้งถิ่นและขอ้กำ หนดทางกฎหมายสำ หรับการ

กำ จดัของเสีย

7.3 การทำ ความสะอาดกล่องครอบ

u เชด็กล่องครอบดว้ยผา้ชุบน้ ำ หมาด ๆ

u หากสกปรกมาก ใหใ้ชเ้อทานอลหรือผงซกัฟอกอ่อน



Büchi Labortechnik AG การทำความสะอาดและการบริการ | 7

คู่มือใช้งาน Dehumidifier S-396 Nano (เครื่องกำจัดความชื้น) 19/24

7.4 การทำ ความสะอาดและการบริการสัญลกัษณ์คำ เตือนและคำ ส่ัง

u ตรวจสอบวา่สญัลกัษณ์คำ เตือนบนเคร่ืองมือสามารถอ่านออกไดง่้ายและชดัเจน

u หากสกปรก ใหท้ำ ความสะอาด

7.5 การทำ ความสะอาดช่องระบายอากาศ

u ขจดัฝุ่นและส่ิงแปลกปลอมออกจากช่องระบายอากาศโดยใชล้มอดัหรือเครื่องดูดฝุ่น

7.6 การทำ ความสะอาดเครื่องมือ

u ถอดสายไฟออก

u นำ ท่อแก๊สออก

u ถอดหวัน๊อตออก

u นำ ขวดออก

u ใส่ท่อระบายสสารควบแน่นลงในถงั (ขั้นต่ ำ  5 L)

u ปิดผนึกท่อระบายสสารควบแน่นดว้ยแคลมป์หนีบท่อ

u เติมน้ ำ ยาทำ ความสะอาดประมาณ 5 ลิตร (เช่น เอทานอล) ลงในท่อแก๊ส

กระบวนการท่ีเช่ือมต่อกบัจุดต่อท่ีมีเคร่ืองหมาย IN

u รอ 5 นาที

ข้อสังเกต! ตรวจสอบระดบัการเตมิของถงัในระหว่างกระบวนการระบาย หาก

จำ เป็นให้เทจนเกลีย้ง

u ระบายน้ ำ ยาทำ ความสะอาดผา่นท่อระบายสสารควบแน่น

u ทำ ซ้ ำ ข ั้นตอนการทำ ความสะอาดจนกวา่น้ ำ ยาซกัลา้งจะไม่มีอนุภาคหรือ

สารเคมีปะปนมาดว้ย
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8 ความช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อผดิพลาด

8.1 การแก้ไขปัญหา

ปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การกระทำ

ไฟสวติชห์ลกัเปิด/ปิดไม่สวา่ง ไม่มีการเช่ือมต่อไฟฟ้า u เช่ือมต่อเครื่องมือกบัแหล่งจ่ายไฟ ดู บทท่ี 5

"การติดตั้ ง", หนา้ 15

คอมเพรสเซอร์ไม่ทำ งาน คอมเพรสเซอร์เสีย u ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ BUCHI

แรงดนัไฟฟ้าเช่ือมต่อไม่ถูกตอ้ง

ท่อทางออกไม่เยน็ คอมเพรสเซอร์เสีย u ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ BUCHI

แรงดนัไฟฟ้าเช่ือมต่อไม่ถูกตอ้ง

https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
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9 การเลิกใช้งานและการกำ จดั

9.1 การเลิกใช้งาน

u ปิดเคร่ืองมือและตดัการเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟหลกั

u ถอดท่อและสายส่ือสารทั้ งหมดออกจากอุปกรณ์

9.2 การกำ จดั

ผู้ปฏิบติังานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการกำ จดัเคร่ืองมืออยา่งเหมาะสม

u เม่ือกำ จดัอุปกรณ์ ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบทอ้งถิ่นและขอ้กำ หนดทางกฎหมายเก่ียวกบัการกำ จดัของเสีย

u เม่ือกำ จดัอุปกรณ์ ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบการกำ จดัวสัดุท่ีใช ้สำ หรับวสัดุท่ีใช ้โปรดดู บทท่ี 3.5 "ขอ้มูลทางเทคนิค", หนา้ 11

9.3 สารทำ ความเยน็

 ระวงั

อาจเกดิความเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองมือน้ีใชส้ารทำ ความเยน็ ดู บทท่ี 3.5 "ขอ้มูลทางเทคนิค", หนา้ 11

u กำ จดัอุปกรณ์อยา่งถูกตอ้ง หากจำ เป็น ใหใ้ชบ้ริการกำ จดัของเสียมืออาชีพ

9.4 การส่งคืนเครื่องมือ

ก่อนส่งคืนเคร่ืองมือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ BÜCHI Labortechnik AG

https://www.buchi.com/contact

https://www.buchi.com/contact


10 | ภาคผนวก Büchi Labortechnik AG

22/24 คู่มือใช้งาน Dehumidifier S-396 Nano (เครื่องกำจัดความชื้น)

10 ภาคผนวก

10.1 อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Screw cap SVL 22 003577

Woulf Bottle 041875

หมายเลขการสั่งซือ้

Seal PTFE 005155

PTFE hose connection SVL 22 027338





เรามีพันธมิตรในการจัดจำาหน่ายมากกว่า 100 รายทั่วโลก ค้นหาตัวแทนจำาหน่ายในประเทศ
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