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โซลชูนัสาํหรบัอตุสาหกรรมเคมี
การ้ค่วบคุ่มกร้ะบวนการ้แบบเร้ยีิลไทม์
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การออกแบบทีไ่ด รบัการพสิจูน แล วใน
อุตสาหกรรม
การ้ออกแบบที�ทนทาน กะทดัีร้ดัีโดียิไมม่ชี่�น
สว่นที�เค่ล่�อนไหว ร้องร้บัสภัาวะการ้ใชง้าน
หนัก เชน่ การ้สั�นสะเท่อน อณุ์หภัมูส่ดุีขั�ว ลม
หร้อ่ค่วามช่�น

เทคโนโลยไีดโอดอาเรย  
การ้ติร้วจวดัีดีว้ยิค่วามเร้ว็สงูเม่�อมสีน่ค่า้ที�เค่ล่�อนไหว
เร้ว็

หลอดไฟคู 
ค่วามพร้อ้มใช ง้านของร้ะบบสูงสุดีผ่า่นการ้
สลบัไป็ยิงัแหลง่กำาเนด่ีแสงสำาร้องแบบอตัิโนมตัิ่

ได รบัการรบัรองจาก ATEX
ไดี้ร้ับการ้ร้ับร้องสำาหร้ับการ้ใช้งานใน
สภัาวะที�มีแกสและฝุ นละอองที�อาจร้ะเบ่ดีไดี้ 
ดี้วยิค่วามป็ลอดีภััยิที�เหน่อชั�นติลอดีเวลา
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โซลชูนั NIR-Online (ระบบวิเคราะหด วยคล่ืนอินฟราเรดยานใกล แบบออนไลน) 
ป็ร้ะโยิชนห์ลกัสำาหร้บัหว่งโซึ่ค่่ณุ์ค่า่ของค่ณุ์

โซึ่ลชูนั NIR-Online® (ร้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบออนไลน์) ของ BUCHI ชว่ยิเพ่�มค่วามสามาร้ถในการ้
ผ่ลต่ิและค่ณุ์ภัาพที�สงูข้�นเพ่�ออัติร้ากำาไร้สทุธ์ส่งูสดุี เร้าชว่ยิสนบัสนนุค่ณุ์ในการ้เพ่�มป็ร้ะสท่ธ์ภ่ัาพการ้ผ่ลต่ิในทกุขั�นติอน ติั�งแติ่
การ้ติร้วจสอบสน่ค่า้ขาเขา้ไป็จนถง้การ้สง่ออกผ่ลต่ิภัณั์ฑ์ส์ำาเร้จ็ร้ปู็และทกุจดุีในร้ะหวา่งทาง

ตัวเลือกการตรวจวัดหลายแบบ
ทุกพาร้าม่เติอร้์ในเซึ่น็เซึ่อร้์เดียีิว 

NIR-Online เป็็นผู่้จัดีจำาหน่ายิร้ายิ
เดีียิวที�ร้วมคุ่ณ์ป็ร้ะโยิชน์ของ NIR, 
VIS และกล้องค่วามละเอียิดีสูงเข้า
ไว ้ดี ้วยิกันในเค่ร้่�องว่เค่ร้าะห์แบบ 
"all-in-one" ที�ทุ ่มเทให้กับค่วาม
ติ้องการ้ของคุ่ณ์ การ้ผ่สมผ่สานที�
เป็็นเอกลักษัณ์์นี�ช่วยิให้สามาร้ถติร้วจ
วัดีไดี้หลายิอยิ่างในค่ร้าวเดีียิว เช่น 
ค่วามช่�น องค่์ป็ร้ะกอบทางเค่มี และ
ค่่าสี ติลอดีจนการ้ติร้วจสอบดี้วยิ
สายิติาของลำาดัีบกร้ะบวนการ้ใน
อุติสาหกร้ร้มเค่มี

ใชงานงาย
เป็็นม่ติร้กบัผู่้ป็ฏ่บัติ่งานดี้วยิฟัังก์ชนั 
AutoCal ที�เป็็นเอกลกัษัณ์์เฉพาะ

AutoCal เป็็นเค่ร้่�องมอ่ที�ใช้ง่ายิที�สุดี
ในติลาดีสำาหร้ับการ้ใส่ค่่าอ้างอ่งลง
ในการ้สอบเทียิบที�มีอยูิ่โดียิติร้งและ
สำาหร้ับการ้ค่ำานวณ์ใหม่ติามข้อมูล
การ้ติร้ไม่ติ้องมี ไม่มีฟัังก์ชนัการ้ส่ง
ออก/นำาเข้า มีการ้สอบเทยีิบเป็็น
ป็ร้ะจำาการ้สอบเทียิบมีค่วามนเอง
หร้่อค่วามรู้ ้พ่�นฐานที�ค่ร้อบค่ลุดี้วยิ 
Autocal เป็็นเค่ร้่�องมอ่ที�ใช้ง่ายิที�สุดี
ในติลาดีสำาหร้ับการ้ใส่ค่่าอ้างอ่งลง
ในการ้สอบเทียิบที�มีอยูิ่โดียิติร้งและ
สำาหร้ับการ้ค่ำานวณ์ใหม่ติามข้อมูล
การ้ติร้วจวัดี 

รับรองความปลอดภัย
สำาหร้ับสภัาพแวดีล้อมที�เป็็นอนัติร้ายิ

โซึ่ลูชัน NIR-Online® (ร้ะบบ
ว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่าน
ใกล้แบบออนไลน์) BUCHI สำาหร้ับ
กร้ะบวนการ้อุติสาหกร้ร้มเค่มีช่วยิ
ให้มั�นใจไดี้ถ้งการ้ป็ฏ่บัติ่งานอยิ่าง
ป็ลอดีภััยิในสภัาพแวดีล้อมที�อาจเก่ดี
การ้ร้ะเบ่ดีไดี้ NIR-Online Process 
Analyzer (เค่ร้่�องว่เค่ร้าะห์โป็ร้เซึ่
สแบบ NIR ออนไลน์) ไดี้ร้ับการ้
ออกแบบและร้ับร้องให้ใช ้ในโซึ่น  
0 และ 1 ร้่วมกับกล่องหุ้มเพ่�มเติ่ม 
และสำาหร้ับโซึ่น 2 ที�สัมผั่สโดียิติร้ง
กับผ่ล่ติภััณ์ฑ์์ คุ่ณ์จะไดี้ร้ับป็ร้ะโยิชน์
จากค่วามย่ิดีหยุิ่นในการ้ติ่ดีติั�งอยิ่าง
เติ็มเป็ยิม เน่�องจากไม่จำาเป็็นติ้อง
ใช้ติู้ป็องกันการ้ร้ะเบ่ดีเสร้่ม อีกทั�ง 
โซึ่ลูชัน Gas-Ex ของเร้ายิงัเข้ากันกบั
ร้ะบบผ่สานร้วมกร้ะบวนการ้ขนาดี
ใหญ่ของเร้าไดี้อยิ่างสมบรู้ณ์์

NIR

VIS

CAM
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การประยกุตทางเคมแีละอุตสาหกรรม
โซึ่ลชูนัที�เหมาะกบัการ้ทำางานของค่ณุ์

โซึ่ลชูนัแบบค่ร้บวงจร้ในสเป็กติร้มัวงกวา้งของเร้าสำาหร้บัอตุิสาหกร้ร้มเค่มตีิร้งติามค่วามติอ้งการ้ในการ้ใชง้านของค่ณุ์และ
ค่ร้อบค่ลมุผ่ลต่ิภัณั์ฑ์ต์ิา่ง ๆ เชน่ ไมแ้ละเย่ิ�อกร้ะดีาษั พอลเ่มอร้ ์ ป็ โิติร้เค่มี และผ่ลต่ิภัณั์ฑ์ดู์ีแลผ่ว่กายิ และอ่�น ๆ 

ผ่ลต่ิภัณั์ฑ์อ์ปุ็โภัค่บร้โ่ภัค่ พอลเ่มอร้ ์

 · สาร้ซัึ่กฟัอก 
 · สาร้เติม่แติง่ 
 · สี

· FFA
 · กลเีซึ่อร้นี
 · ค่วามช่�น
 · ค่า่ไฮดีร้อกซ่ึ่ล (OH number)
 · ค่า่เพอร้อ์อกไซึ่ดี์
 · ค่วามหน่ดี

 · ค่า่ค่วามเป็น็กร้ดี
 · สาร้เติม่แติง่
 · ค่า่เอมนี
 · สี
 · ไดีเอท่ลนีไกลค่อล
 · ค่า่อพ่อ็กซึ่ี (Epoxy numbers)
 · ไอโซึ่ไซึ่ยิาเนติ (NCO)
 · กร้ดีไอโซึ่ทาลก่
 · จดุีหลอมเหลว
 · ค่วามช่�น

ปุ็ ยิ ไมแ้ละกร้ะดีาษั

 · การ้นำาไฟัฟั า 
 · สสาร้
 · แมกนเีซึ่ยีิม
 · ค่วามช่�น
 · ไนโติร้เจน
 · ค่า่ pH
 · ฟัอสฟัอร้สั
 · โพแทสเซีึ่ยิม

·  สาร้ยิด้ีติด่ี
 · เถา้
 · เซึ่ลลโูลส
 · สาร้เค่ลอ่บ
 · สี
 · ค่วามหนาแนน่
 · ลก่นน่
 · ค่วามช่�น
 · เมด็ีสี
 · ไข

 · ค่า่ไฮดีร้อกซ่ึ่ล (OH number)
 · ค่า่เพอร้อ์อกไซึ่ดี์
 · ค่วามหน่ดี
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เทค่โนโลยีิชวีภัาพ หมก้และสี

 · การ้นับเซึ่ลล์
 · การ้มชีวีต่ิของเซึ่ลล  ์
 · เอนไซึ่ม์
 · กลโูค่ส
 · กร้ดีกลตูิามก่
 · กลตูิามนี
 · แลค่เติท
 · เมแทบอไลติ์
 · ค่า่ pH
 · โป็ร้ตินี

 · สี
 · ค่า่ไอโอดีีน
 · ค่วามช่�น
 · เมด็ีสี
 · สาร้ทำาละลายิ
 · ค่วามหนา
 · ค่วามหน่ดี

ป็ โิติร้เค่มี วสัดุีกอ่สร้า้ง

·  ค่า่ซีึ่เทน 
 · จดุีขุน่
 · สี
 · ค่วามหนาแนน่
 · เอทานอล

· FFA
 · กลเีซึ่อไร้ดี์
 · กลเีซึ่อร้น่
 · ค่า่ไอโอดีีน
 · ค่วามช่�น

· AI2O3 

 · อะไลติ  ์
 · อะลมูเ่นติ
 · แอนไฮไดีร้ติ์
 · เถา้
 · เบลต่ิ
 · แค่ลไซึ่ติ์

· CaO
 · ค่ลอร้นี
 · นำ�าผ่ลก้

· Fe2O3

 · ค่า่ค่วามร้อ้นสทุธ่์
 · ย่ิป็ซัึ่ม
 · เฮมไ่ฮเดีร้ติ

· K2O
 · ค่วามช่�น

· Na2O
 · ค่า่ค่วามร้อ้น

 · ค่วามขุน่
 · ค่วามหน่ดี

 · ค่า่ออกเทน
 · ค่า่เพอร้อ์อกไซึ่ดี์

· PbO
· SiO2

· SO3

 · กำามะถนั
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การตรวจสอบสินคาขาเขา
สำาหร้ับส่นค่้าป็ร้่มาณ์มากและสามาร้ถป็ัมไดี้ ของเหลว เม็ดี และของแข็ง

การ้ติ่ดีติั�ง BUCHI NIR-Online® Process Analyzer (เค่ร้่�องว่เค่ร้าะห์โป็ร้เซึ่สแบบ NIR ออนไลน)์ ก่อนช่องเกบ็ไซึ่โลติ่าง ๆ 
ช่วยิให้สามาร้ถจำาแนกลักษัณ์ะส่นค่้าขาเข้าและคั่ดีแยิกไดี้อยิ่างมีป็ร้ะส่ทธ่์ภัาพ เพ่�อการ้ใช้งานที�เหมาะสมและสามาร้ถ
ติร้วจสอบยิ้อนกลบัไดี ้ข้อมูลแบบเร้ียิลไทม์จะถูกโอนไป็ยิงัห้องค่วบคุ่มโดียิอตัิโนมัติ่ และเป็ิดีใช้งานการ้แยิกคุ่ณ์ภัาพโดียิ
อตัิโนมัติ่ติามเกณ์ฑ์์ที�กำาหนดีไว้ล่วงหน้า ซึ่้�งจะช่วยิเพ่�มป็ร้ะส่ทธ์่ภัาพขั�นติอนการ้ผ่ล่ติและป็ร้ะหยิัดีติ้นทุน 

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  กร้ะบวนการ้วดัีอตัิโนมัติ่
·  ข้อมูลแบบเร้ียิลไทม์เกี�ยิว

กบัค่่าเฉลี�ยิที�แท้จร้่งของ
พาร้าม่เติอร้์คุ่ณ์ภัาพที�
สำาค่ัญ

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  เซึ่ลล์ไหลผ่่านช่วยิให้
ผ่สานร้วมเข้ากับส่วนท่อ
ร้ะหว่างร้ถบร้ร้ทุกและ
ไซึ่โลไดี้ง่ายิ

·  ออกแบบมาเพ่�อใช้ในโซึ่น 
Gas-Ex ติามค่ำาแนะนำา
ของ ATEX

ขนถายไปยังไซโล – สําหรับสินคาที่ปมไดและของเหลว การควบคุมทางเขาออก– สําหรับเม็ดและของแข็ง

ติร้วจสอบคุ่ณ์สมบัติ่ของวัติถุด่ีบที�เป็็นของเหลวในท่อ
โดียิติร้ง

ติร้วจสอบคุ่ณ์ภัาพวัติถุด่ีบโดียิติร้งในพ่�นที�ขนถ่ายิของร้ถ
บร้ร้ทุก 
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ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  สอบกลับคุ่ณ์ภัาพวตัิถุไดี ้100%
·  ค่่าเฉลี�ยิที�แท้จร้่งสำาหร้ับการ้จดัี

ส่งแติ่ละค่ร้ั�ง
·  สามาร้ถป็ล่อยิวัติถุดี่บไดี้แบบเร้ี

ยิลไทม์

หีบหอขนาดใหญ

ดี้วยิการ้ติ่ดีติั�ง BUCHI NIR-Online® Process Analyzer (เค่ร้่�องว่เค่ร้าะห์โป็ร้เซึ่สแบบ NIR ออนไลน์) ในพ่�นที�ขนถ่ายิของ
ร้ถบร้ร้ทุก ค่่าเฉลี�ยิที�แท้จร้่งของคุ่ณ์ลักษัณ์ะดี้านคุ่ณ์ภัาพที�สำาคั่ญจะถูกว่เค่ร้าะห์ในแบบเร้ียิลไทม์และช่วยิให้ติัดีส่นใจ
ยิอมร้ับหร้่อป็ฏ่เสธ์ส่นค่้าขาเข้า

ของแข็งจำานวนมากที�จัดีสง่เป็ น็หีบหอ่ขนาดีใหญจ่ะไดีร้้บั
การ้ติร้วจสอบแบบเร้ยีิลไทม์
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสําหรับการควบคุมปฏิกิริยา
การ้ติร้วจสอบกร้ะบวนการ้ผ่ล่ติพอล่ยิรู้ีเทนแบบเร้ียิลไทม์

พอล่ยูิร้ีเทนเป็็นพลาสติ่กที�เก่ดีจากป็ฏ่ก่ร้่ยิาการ้เติ่มของพอล่ออลกับโพล่ไอโซึ่ไซึ่ยิาเนติ กร้ะบวนการ้สังเค่ร้าะห์
ป็ร้ะส่ทธ่์ภัาพและคุ่ณ์ภัาพของพอล่ยูิร้ีเทนนั�นข้�นอยูิ่กับวัติถุด่ีบ ตัิวกลาง และองค่์ป็ร้ะกอบเป็็นอยิ่างมาก NIR-Online 
Process Analyzer (เค่ร้่�องว่เค่ร้าะห์โป็ร้เซึ่สแบบ NIR ออนไลน์) สามาร้ถใช้ติร้วจสอบพาร้าม่เติอร้์ที�จำาเป็็นแบบเร้ียิลไทม์
ในขั�นติอนติ่าง ๆ ของกร้ะบวนการ้ ซ้ึ่�งช่วยิให้สามาร้ถว่เค่ร้าะห์พาร้าม่เติอร้์ที�มีค่วามสำาคั่ญติ่อกร้ะบวนการ้ เช่น NCO 
หร้่อป็ร้่มาณ์ค่วามช่�น ช่วยิให้สามาร้ถป็ร้ับในกร้ะบวนการ้ไดี้ทนัทแีละการ้ผ่ล่ติใกล้เค่ียิงกบัเป็าหมายิมากข้�น

ไดีไอโซึ่ไซึ่ยิา
เนติ • 

ผ่ล่ติภััณ์ฑ์์ก้�ง
สำาเร้็จรู้ป็

ตัิวเร้่งป็ฏ่ก่ร้่ยิา, 
สาร้เต่ิมแติ่ง

การ้สังเค่ร้าะห์ไดี
ไอโซึ่ไซึ่ยิาเนติ

การ้สังเค่ร้าะห์
เอท่ลีนไกลค่อล

พารามิเตอรที่สําคัญโดย NIR-Online 
(ระบบวิเคราะหดวยคลื่นอินฟราเรด
ยานใกลแบบออนไลน): 

 · ค่วามเข้มข้นของเอมีน
 · อตัิร้าการ้เก่ดีป็ฏ่ก่ร้่ยิาและค่วามช่�น
ของไอโซึ่ไซึ่ยิาเนติ

 · ค่่าไฮดีร้อกซึ่่ล ของพอล่ออลและ 
เอท่ลีนไกลค่อล 

 · การ้ติร้วจสอบการ้บ่มพอล่ยิูร้ีเทนอ่
ลาสโติเมอร้์

 · ค่่ากร้ดี เบส และป็ร้่มาณ์ค่วามช่�น
ในพอล่ออล

 · ติัวเร้่งป็ฏ่ก่ร้่ยิา สาร้เติ่มแติ่ง และ
ค่วามเข้มข้นของเม็ดีสี

การ้ป็ร้ับสภัาพสาร้เค่มี สูติร้
ทางเค่มี และการ้ผ่สม •

ผ่ล่ติภััณ์ฑ์์ขั�น
สุดีท้ายิพอล่ยูิร้ีเทน

ตัวอยางความเขมขนของไอโซไซยาเนต (NCO) เทียบกับระยะเวลาดําเนินการ

เวลา [ชั�วโมง]

N
C

O
 [%

]

การ้วัดี
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ว่ธ์ีการ้หลัก

พอล่ออล •

• จุดีการ้ใช้งานและการ้ติ่ดีติั�ง NIR-Online (ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน)์
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การใชงานในถังปฏิกิริยาและถังผสม

หน้าแป็ลนแบบเช่�อมช่วยิให้ใช้ในสภัาพแวดีล้อมอุติสาหกร้ร้มที�สมบุกสมบันไดี้โดียิติร้งในภัาชนะในกร้ะบวนการ้ X-Cell 
หร้่อ หัวแป็ลง Varinline® ช่วยิให้สามาร้ถร้วมเซ็ึ่นเซึ่อร้์เข้ากับร้ะบบท่อที�มีอยูิ่ไดี้อยิ่างเหมาะสม กลุ่มผ่ล่ติภััณ์ฑ์์มาติร้ฐาน
ค่ร้อบค่ลุมขนาดีและค่วามยิาวเส้นทางแสงที�หลากหลายิ ติามค่ำาขอ เร้าพัฒนา ออกแบบ และจัดีหาโซึ่ลูชันที�สมบูร้ณ์์
แบบสำาหร้ับการ้ใช้งานเกอ่บทุกชน่ดี 

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  การ้ค่วบคุ่มกร้ะบวนการ้ป็ฏ่ก่ร้่ยิาอยิ่างติ่อเน่�องและการ้ติร้วจจับจุดี
ยิุติ่ของป็ฏ่ก่ร้่ยิา

·  ป็ัญหาในกร้ะบวนการ้และค่วามไม่สอดีค่ล้องกนัสามาร้ถติร้วจพบ
ไดี้ง่ายิกว่ามาก เน่�องจากค่วามละเอยีิดีเช่งพ่�นที�ของการ้วดัีที�สูง
กว่าเม่�อเทยีิบกบัการ้เกบ็ติัวอยิ่างแบบจ้วง

·  ออกแบบมาเพ่�อใช้ในโซึ่น Gas-EX ติามค่ำาแนะนำาของ ATEX

กร้ายิหน้าแป็ลนแบบเช่�อมแบบกำาหนดีเอง

X-Cell

หัวแป็ลง Varinline®
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสําหรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร (PET)
การ้ติร้วจสอบ PET แบบเร้ียิลไทม์ 

PET มาจากการ้หลอมโพลีเอสเติอร้์พอล่เมอร้์ มีการ้ใช้งานที�แติกติ่างกัน เช่น สำาหร้ับเส้นใยิ ฟัิล์ม และขวดี ติ้องใช้
ร้ะดัีบของพอล่เมอไร้เซึ่ชันที�แติกติ่างกัน ซ้ึ่�งสามาร้ถทำาไดี้โดียิการ้ป็ร้ับเป็ลี�ยินเง่�อนไขของกร้ะบวนการ้ พาร้าม่เติอร้์
กร้ะบวนการ้ที�เกี�ยิวข้องอยิ่างหน้�งสำาหร้ับคุ่ณ์ลักษัณ์ะของผ่ล่ติภััณ์ฑ์์ค่่อนำ�าหนักโมเลกุลของ PET โดียิวัดีค่วามหน่ดีของ
สาร้ละลายิ ค่วามหน่ดีที�แท้จร้่งเร้ียิกว่า IV ซึ่้�งเป็็นว่ธ์กีาร้ที�ใช้กันอยิ่างแพร้่หลายิ NIR-Online Analyzers (เค่ร้่�องว่เค่ร้าะห์
แบบ NIR ออนไลน์) จะวัดีค่่า IV และพาร้าม่เติอร้์อ่�น ๆ ของ PET เร้ซ่ึ่นสำาเร้็จรู้ป็ในแบบเร้ียิลไทม ์ทำาให้สามาร้ถค่วบคุ่ม
กร้ะบวนการ้ไดี้อยิ่างน่าเช่�อถ่อ

พารามิเตอรที่สําคัญโดย NIR-Online 
(ระบบวิเคราะหดวยคลื่นอินฟราเรดยาน
ใกลแบบออนไลน): 

 · การ้วัดีนำ�าหนกัโมเลกุลของพอล่เม
อร้ ์(IV)

 · ไดีเอท่ลนีไกลค่อล (DEG)
 · กร้ดีไอโซึ่ฟัทาล่ก (IPA)
 · อะเซึ่ติาลดีไีฮดี ์(AA)
 · จุดีหลอมเหลว (MP)
 · สี (L, a, b)
 · การ้ติร้วจดี้วยิสายิติา (กล้อง)

อุณ์หภัมู่และ
สุญญากาศ

โพลีเอสเติอร้์
ไฟัเบอร้์

ติัวเร้่ง
ป็ฏ่ก่ร้่ยิา

เร้ซึ่่�น PET •

เอสเทอร้่ฟัิเค่ชนั • พร้ีพอล่เมอร้์ การ้ค่วบแน่นพอล่
ออล

ค่ว
าม

หน
่ดีท

ี�แท
้จร้

่ง 
[d

L/
g]
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0.6
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ตัวอยางชวงการเปลี่ยนผานจาก PET "เกรดขวด" ที่มี IV ใกล 0.85 เปน "เกรดสิ่งทอ" ที่มีคาใกลเคียง 0.6 แนวโนม NIR 
ถูกพล็อตเทียบกับตัวอยางอางอิง

MEG

ติัวเร้่ง
ป็ฏ่ก่ร้่ยิา

PTA
โพลีเอสเติอร้ ์ 

พอล่เมอร้์หลอมเหลว

• จุดีการ้ใช้งานและการ้ติ่ดีติั�ง NIR-Online (ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน)์

เวลา [ชั�วโมง]

การ้วัดี ว่ธ์ีการ้หลัก
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สิทธิ์ในการดําเนินการไปยังสายหลัก
เค่ร้่�องวเ่ค่ร้าะห์โป็ร้เซึ่สที�ผ่สานร้วมเขา้กบัสายิผ่ลต่ิภัณั์ฑ์ห์ลกัของเมด็ีพลาสติก่ PET สำาเร้จ็ร้ปู็จะติร้วจสอบพาร้ามเ่ติอร้ห์ลกั 
ซึ่้�งร้วมถง้ IV และสี

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  ติวัป็ร้บัติอ่กร้ะบวนการ้ที�หลากหลายิชว่ยิใหร้้วมเขา้กับสายิการ้
ผ่ลต่ิไดีง้า่ยิ ร้วมถง้ทอ่ ร้าง กร้วยิ และภัาชนะ

·  ขอ้มลูแบบเร้ยีิลไทมจ์าก NIR-Online Process Analyzer (เค่ร้่�อง
วเ่ค่ร้าะห์โป็ร้เซึ่สแบบ NIR ออนไลน์) จะถกูโอนไป็ยัิงร้ะบบ
ค่วบคุ่มกร้ะบวนการ้โดียิอัติโนมตัิ่

การติดตั้งโดยบายพาส
การ้นำาเสนอผ่ล่ติภััณ์ฑ์์ที�เหมาะสมที�สุดีทำาไดี้ดี้วยิเค่ร้่�องเก็บติัวอยิ่างบายิพาสที�ช่วยิเพ่�มป็ร้ะส่ทธ่์ภัาพการ้ทำางานของ
เซึ่น็เซึ่อร้์สงูสุดี

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  เค่ร้่�องเก็บตัิวอยิา่งบายิพาสชว่ยิใหส้ามาร้ถติร้วจวดัีติามสว่นของ
การ้ลำาเลยีิงดีว้ยิลมที�มคี่วามหนาแนน่ของผ่ลต่ิภัณั์ฑ์ต์ิำ�าไดี ้

·  ชว่ยิใหส้ามาร้ถใชก้ลอ้ง CCD ในติวัสำาหร้บัการ้ติร้วจสอบดีว้ยิติา
เป็ลา่และการ้จดัีทำาเอกสาร้ของเร้ซ่ึ่�น PET สำาเร้จ็ร้ปู็
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสําหรับการผสมสารเคมี
ร้ับร้องค่วามเป็็นเน่�อเดียีิวกนัของผ่ล่ติภัณั์ฑ์์แบบเร้ยีิลไทม์

การ้ผ่สมเป็็นการ้ดีำาเน่นการ้ทั�วไป็ในว่ศวกร้ร้มเค่มีอุติสาหกร้ร้มที�เกี�ยิวข้องกับการ้จัดีการ้ร้ะบบทางกายิภัาพที�ติ่างกัน
โดียิมีเจตินาที�จะทำาให้เป็็นเน่�อเดีียิวกัน สามาร้ถค่วบคุ่มการ้ผ่สมของแข็งไดี้แบบเร้ียิลไทม์โดียิติ่ดีติั�งเซ็ึ่นเซึ่อร้์ไร้้สายิ 
NIR-Online (ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน์) ที�ดี้านบนของถังป็ัน เค่ร้่�องผ่สมแบบไดีนาม่ก
ป็ร้ะเภัทเดีียิวกันนี�ใช้สำาหร้ับการ้ผ่สมผ่ง จุดียุิติ่ของค่วามเป็็นเน่�อเดีียิวกันจะถูกว่เค่ร้าะห์ในแบบเร้ียิลไทม์และหยุิดี
กร้ะบวนการ้ผ่สมโดียิอัติโนมัติ่ เม่�อใช้เค่ร้่�องผ่สมในเส้นท่อ เซ็ึ่นเซึ่อร้์จะติ่ดีหน้าแป็ลนที�ดี้านข้างของห้องผ่ล่ติภััณ์ฑ์์เพ่�อ
คุ่ณ์ภัาพสัญญาณ์ที�เหมาะสมที�สุดี สามาร้ถค่วบคุ่มกร้ะบวนการ้ทำาแห้งและแกร้นูลแบบฟัลูอ่ดีเบดีไดี้แบบเร้ียิลไทม์เพ่�อ
การ้ป็ร้ะมวลผ่ลที�เหมาะสมที�สุดีและการ้กำาหนดีจุดีจุดียิุติ่

กร้ะบวนการ้
ผ่สมหลัก • การ้บร้ร้จุ

การ้อดัีร้ีดี/
การ้ทำาแก

ร้นูล
การ้ชั�งนำ�า

หนกัส่วนผ่สม

ค่ว
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เป็
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เดี

ยิว
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ตัวอยางการวิเคราะหจุดยุติของความเปนเนื้อเดียวกัน ตัวอยางการวิเคราะหความชื้น
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พารามิเตอรที่สําคัญโดย NIR-Online 
(ระบบวิเคราะหดวยคลื่นอินฟราเรด
ยานใกลแบบออนไลน): 

 · ค่วามช่�น 
 · ค่วามเป็น็เน่�อเดีียิวกนั 
 · สว่นผ่สมสำาคั่ญ 

การ้วัดี ว่ธ์ีการ้หลัก
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• จุดีการ้ใช้งานและการ้ติ่ดีติั�ง NIR-Online  
(ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน)์



13

เค่ร้่�องทำาแห้งแบบฟัลอู่ดีเบดี

เค่ร้่�องผ่สมแบบติกอ่สร้ะ

เค่ร้่�องผ่สมใบพายิ

การติดตั้งหนาแปลนแบบเชื่อม
เซ็ึ่นเซึ่อร้์ NIR-Online (ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�น
อ่นฟัร้าเร้ดีย่ิานใกล้แบบออนไลน์) มหีน้าแป็ลนที�ด้ีานข้าง
ของ เค่ร้่�องผ่สมในท่อหร้่อบนช่องผ่ล่ติภััณ์ฑ์์ของ เค่ร้่�อง
ทำาแห้งแบบฟัลูอ่ดีเบดี 

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  สามาร้ถกำาหนดีสว่นผ่สมสำาคั่ญ สาร้เพ่�มป็ร้ม่าณ์ ป็ร้ม่าณ์
ค่วามช่�น และค่วามเป็น็เน่�อเดียีิวกนัไดีแ้บบเร้ยีิลไทมเ์พ่�อ
การ้ป็ร้ะมวลผ่ลที�เหมาะสมที�สดุี 

 · สำาหร้บัการ้ติร้วจสอบค่วามช่�นแบบเร้ยีิลไทมร์้ะหวา่ง
กร้ะบวนการ้ทำาใหแ้หง้หร้อ่ทำาแกร้นูล

การติดตั้งบลูทูธ
ติ่ดีตัิ�งเซ็ึ่นเซึ่อร้์ไร้้สายิ NIR-Online (ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิ
ค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน)์ พร้้อมอ่นเทอร้์อ่น
เทอร้์เฟัซึ่บลทููธ์ที�ดี้านบนของถงัป็ัน

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  ค่า่ค่วามเป็น็เน่�อเดียีิวกนัสมัพทัธ์ท์ี� 99% บง่ชี�วา่สว่น
ผ่สมนั�นเป็น็เน่�อเดียีิวกนั

·  หยุิดีกร้ะบวนการ้ผ่สมโดียิอตัิโนมตัิเ่ม่�อบร้ร้ลถุง้ค่า่ค่วาม
เป็น็เน่�อเดียีิวกนัสมัพทัธ์ ์
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กราฟการเจริญเติบโตของแบทชทั่วไป 
ประกอบดวย 5 ระยะตอไปนี:้ 

· (1) ร้ะยิะการ้ป็ร้บัติวัใหเ้ขา้กับอาหาร้
·  (2) ร้ะยิะแบง่ติวัอยิา่งร้วดีเร้ว็หร้อ่แบง่ติวั

ทวคูี่ณ์
· (3) ร้ะยิะหยุิดีแบง่ตัิว
· (4) ร้ะยิะค่งจำานวนเซึ่ลล  ์
· (5) ร้ะยิะติายิ

การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการสาํหรบัเทคโนโลยชีวีภาพ
การ้ติร้วจสอบการ้หมกัแบบเร้ยีิลไทม  ์

กร้ะบวนการ้ทางเทค่โนโลยิชีวีภัาพเป็น็กร้ะบวนการ้ทางวศ่วกร้ร้มที�ซึ่บัซึ่อ้นซ้ึ่�งใชเ้ซึ่ลลท์ี�มชีวีต่ิทั�งหมดีหร้อ่สว่นป็ร้ะกอบ ร้วม
ถง้แบค่ทเีร้ยีิ เอนไซึ่ม ์ และค่ลอโร้พลาสติเ์พ่�อให ้ไดีผ้่ลต่ิภัณั์ฑ์ท์ี�ติอ้งการ้ NIR-Online Analyzer (เค่ร้่�องวเ่ค่ร้าะหแ์บบ NIR 
ออนไลน ์) สามาร้ถใชส้ำาหร้บัการ้ติร้วจสอบพาร้ามเ่ติอร้ท์ี�สำาค่ญัแบบเร้ยีิลไทม ์ในขั�นติอนติา่ง ๆ ของกร้ะบวนการ้ ชว่ยิให ้
สามาร้ถกำาหนดีพาร้ามเ่ติอร้ท์ี�สำาค่ญัติอ่กร้ะบวนการ้ เชน่ ค่า่ pH ค่วามเขม้ขน้ของเซึ่ลล์ หร้อ่อัติร้าการ้แป็ลงและอัติร้าการ้
ยิอ่ยิสลายิของสาร้อาหาร้ ซึ่้�งชว่ยิใหป้็ร้บัเป็ลี�ยินไดีท้นัทรี้ะหวา่งกร้ะบวนการ้และการ้ผ่ลต่ิให ้ใกลเ้ค่ยีิงกบัเป็ าหมายิมากข้�น 

ตัวอยางความเขมขนของกรดกลูตามาติกระหวางกระบวนการหมัก 18 ชั่วโมง
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พารามิเตอรที่สําคัญโดย NIR-Online 
(ระบบวิเคราะหดวยคลื่นอินฟราเรด
ยานใกลแบบออนไลน): 

 · กลโูค่ส
 · แลค่เติท
 · กลตูิามนี กลตูิาเมติ 
 · กร้ดีกลตูิามก่

· OD, VCD
 · ค่วามมชีวีต่ิ
 · สี (L, a, b)

ขั้นตอนกระบวนการหมัก

การ้วัดี

VCD กร้ดีกลตูิาม่ก ผ่ล่ติภััณ์ฑ์์ ค่วามมีชีว่ติ

ว่ธ์ีการ้หลัก

• จุดีการ้ใช้งานและการ้ติ่ดีติั�ง NIR-Online (ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน)์
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การนําไปใชงานในถังหมัก
การ้ติร้วจสอบพาร้ามเ่ติอร้ก์ร้ะบวนการ้ที�สำาคั่ญของกร้ะบวนการ้ชวีภัาพแบบเร้ยีิลไทม์

การติดตั้งหนาแปลนแบบเชื่อม
เซ็ึ่นเซึ่อร้ ์ NIR-Online (ร้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบ
ออนไลน์) สามาร้ถติด่ีติั�งไดีท้ี�ดีา้นขา้งของถงัหมกั 

การติดตั้งพอรตปราศจากไฟเบอร
เซ็ึ่นเซึ่อร้ ์ NIR-Online (ร้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบ
ออนไลน ์) ติด่ีติั�งอยิูบ่นเค่ร้่�องป็ฏก่ร้ณ์ช์วีภัาพโดียิใชอ้ะแดีป็เติอร้พ์อร้ต์ิ 
Ingold® มาติร้ฐาน ไมจ่ำาเป็น็ติอ้งดีดัีแป็ลงเค่ร้่�องป็ฏก่ร้ณ์ช์วีภัาพและ
การ้ทำางานเพ่�มเติม่

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  การ้เช่�อมติ่อ Ingold®: เข้ากันไดี้กบัเค่ร้่�องป็ฏ่กร้ณ์์ชวีภัาพส่วนใหญ่
 · หน้าแป็ลนแบบเช่�อม: จุดีติร้วจวัดีขนาดีใหญ่และไม่มีกร้ะบวนการ้และการ้สัมผ่ัสผ่ล่ติภััณ์ฑ์ ์จ้งช่วยิลดีการ้ป็นเป็อน
 · การ้ติร้วจสอบและค่วบคุ่มกร้ะบวนการ้แบบเร้ียิลไทม์
 · สำาหร้ับการ้วัดีค่วามเข้มข้นแบบหลายิพาร้าม่เติอร้์ เช่น กลูโค่ส กร้ดีกลตูิามาติ่ก
 · ลดีการ้ป็นเป็อนจากการ้สุ่มติวัอยิ่างบ่อยิค่ร้ั�ง
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การเพิม่ประสทิธิภาพกระบวนการในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑอุปโภคบรโิภค
การ้ติร้วจสอบค่วามช่�นแบบเร้ียิลไทม์ร้ะหว่างป็ฏ่ก่ร้่ยิาสะป็อนน่ฟัิเค่ชนั

สบู่เป็็นผ่ล่ติภััณ์ฑ์์เค่มีที�เก่ดีจากป็ฏ่ก่ร้่ยิาสะป็อนน่ฟัิเค่ชันของไขมันและนำ�ามัน (ไติร้กลีเซึ่อไร้ดี์) ในป็ฏ่ก่ร้่ยิานี� 
ไติร้กลีเซึ่อไร้ดี์จะเป็ลี�ยินเป็็นสบู่ (กร้ดีไขมัน) และแอลกอฮอล์ (กลีเซึ่อร้อล) โดียิอาศัยิป็ฏ่ก่ร้่ยิาของดี่างในนำ�าและค่วาม
ร้้อน การ้ติร้วจสอบพาร้าม่เติอร้์หลักแบบเร้ียิลไทม์ในร้ะหว่างการ้สะป็อนน่ฟัิเค่ชันเป็็นส่�งสำาคั่ญสำาหร้ับคุ่ณ์ภัาพสบู่ที�
สมำ�าเสมอและป็ร้ะส่ทธ่์ภัาพของกร้ะบวนการ้ที�ดีีข้�น NIR-Online Analyzer (เค่ร้่�องว่เค่ร้าะห์แบบ NIR ออนไลน์) ช่วยิให้
สามาร้ถกำาหนดีป็ร้่มาณ์นำ�าและพาร้าม่เติอร้์อ่�น ๆ ไดี้ใน แบบเร้ียิลไทม์ ซ้ึ่�งช่วยิให้สามาร้ถป็ร้ับกร้ะบวนการ้ในทันทีและ
การ้ผ่ล่ติให้ใกล้เคี่ยิงกับเป็าหมายิมากข้�น

พารามิเตอรที่สําคัญโดย NIR-Online 
(ระบบวิเคราะหดวยคลื่นอินฟราเรด
ยานใกลแบบออนไลน): 

 · ค่วามช่�น
 · สาร้ซึ่กัฟัอกสำาค่ญั (AD)
 · กร้ดีไขมนัอ่สร้ะ (FFA)
 · ค่า่ pH
 · สี (L, a, b)ค่ว

าม
ช่�น

 [%
]

ตัวอยางการปรับคาความชื้นที่สวนทายของปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน
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การ้วัดี ว่ธ์ีการ้หลัก

• จุดีการ้ใช้งานและการ้ติ่ดีติั�ง NIR-Online (ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน)์

สะป็อนน่ฟัิเค่ชนั • การ้แยิก
สาร้

การ้ทำาให้
บร้่สุทธ์่์

การ้แป็ร้รู้ป็นำ�ามันและไข
มัน

การ้ทำาค่วามเยิน็และ
การ้ทำาแห้ง •

การ้ส่�น
สุดีสบู่

กลเีซึ่อร้นี
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การใชงานบนเครื่องผสม 
เซ็ึ่นเซึ่อร้์ NIR-Online (ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน์) ต่ิดีติั�งไว้ที�ดี้านล่างดี้านหน้าของเค่ร้่�อง
ผ่สมสำาหร้ับการ้วัดีค่่าพาร้าม่เติอร้์หลักอยิ่างติ่อเน่�อง ร้วดีเร้็ว และแม่นยิำาร้ะหว่างป็ฏ่ก่ร้่ยิาสะป็อนน่ฟัิเค่ชัน 

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  ขอ้มลูแบบเร้ยีิลไทมส์ามาร้ถถา่ยิโอน
ไป็ยัิงร้ะบบค่วบคุ่มกร้ะบวนการ้เพ่�อป็ร้บั
ติวัแป็ร้กร้ะบวนการ้ไดีทั้นที

·  การ้ป็ร้บักร้ะบวนการ้ทันทีในกร้ณ์ทีี�เก่ดี
ค่วามผ่่ดีป็กติ่

 · ผ่ลผ่ลต่ิใกลเ้ค่ยีิงกบัเป็ าหมายิ
 · ป็ร้ะหยัิดีติน้ทุน 

การติดตั้งที่ลูกกลิ้งทําความเย็น
เซ็ึ่นเซึ่อร้ ์ NIR-Online (ร้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบออนไลน์) ติด่ีติั�งโดียิติร้งที�ลกูกล่�งทำาค่วามเยิน็ภัายิใน
ร้ะยิะหา่งสงูสดุี 20 มม. ร้ะหวา่งผ่ลต่ิภัณั์ฑ์กั์บหนา้ติา่งการ้วดัี

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

 · โป็ร้เซึ่สเซ็ึ่นเซึ่อร้์ใช้งานง่ายิ
·  ผ่ลลัพธ์์และการ้เติ่อนแบบเร้ียิลไทม์จะส่งติ่อไป็ยัิงห้อง

ค่วบคุ่มโดียิอัติโนมัติ่
·  ป็อนลูป็ค่วบคุ่มยิ้อนกลับของขั�นติอนการ้สะป็อนน่ฟัิเค่

ชัน
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสําหรับการผลิตวัสดุรองพื้น
ร้ับร้องป็ร้ะส่ทธ์่ภัาพและค่วามป็ลอดีภััยิของวสัดีุร้องพ่�น

แผ่่น ปิ็ดีพ่�นแบบหลายิชั�นเป็็นผ่ลต่ิภััณ์ฑ์์แผ่่นที�ได้ีร้บัการ้ออกแบบทางวศ่วกร้ร้มสงูซ้ึ่�งออกแบบมาเพ่�อให้ทนทานต่ิอการ้ใช้
งานหนักในสภัาพแวดีล้อมติ่างๆ ในอุติสาหกร้ร้ม เช่งพาณ์่ชยิ์ และที�อยูิ่อาศัยิ เพ่�อให้ไดี้ป็ร้ะส่ทธ่์ภัาพที�ออกแบบไว ้การ้
ติร้วจสอบกร้ะบวนการ้บ่มของแผ่่นยิางในเวลาที�เหมาะสมเป็็นส่�งสำาค่ญัอยิ่างยิ่�ง ร้ะดีับค่วามช่�นจะถูกวัดีหลังจากเค่ร้่�อง
ทำาแห้งหลกัเพ่�อการ้ค่วบคุ่มกร้ะบวนการ้ที�เหมาะสมที�สดุี สามาร้ถวดัีป็ร้ม่าณ์ของพอลเ่มอร์้สงัเค่ร้าะห์ พอลยู่ิร้เีทน อีลาส
โติเมอร้ ์PVC หร้่อไวน่ลที�นำาเข้าสู่ติัวพาไดี้พร้้อมกัน เพ่�อให้ไดี้ค่่าติามเป็าหมายิ 

การ้
ผ่สม การ้ร้ดีี การ้บร้ร้จุการ้บม่/การ้ทำา

แหง้ •
ชั�งนำ�าหนกั
สว่นผ่สม

เวลา [นาท]ี

ตัวอยางความชื้นตกคางในแผนปูพื้น
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พารามิเตอรที่สําคัญโดย NIR-Online 
(ระบบวิเคราะหดวยคลื่นอินฟราเรด
ยานใกลแบบออนไลน): 

 · ค่วามช่�น
 · ป็ร้ม่าณ์เร้ซ่ึ่�น
 · ป็ร้ม่าณ์พอลเ่มอร้ ์

ค่ว
าม

ช่�น
 [%

]

การ้วัดี ว่ธ์ีการ้หลัก

• จุดีการ้ใช้งานและการ้ติ่ดีติั�ง NIR-Online (ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน)์



19

สิทธิ์ในการดําเนินการไปยังสายหลัก
NIR-Online Process Analyzer (เค่ร้่�องวเ่ค่ร้าะห์โป็ร้เซึ่สแบบ NIR ออนไลน์) ติด่ีติั�งโดียิติร้งเหนอ่สายิการ้ร้ดีีแผ่น่พ่�น และวดัี
ค่วามช่�นที�เหลอ่หร้อ่ป็ร้ม่าณ์พอลเ่มอร้ ์

ขอเท็จจริงที่สําคัญ:

·  ทำาการ้วดัีแบบไร้ส้มัผ่สั ดีว้ยิการ้กำาหนดีค่า่ X-Beam (เซึ่นเซึ่อร้ร์้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�น
อ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบออนไลน์)

 · สามาร้ถจดัีร้ะยิะหา่งร้ะหวา่งผ่ลต่ิภัณั์ฑ์ก์บัหนา้ติา่งการ้วดัีไดีถ้ง้ 20 ซึ่ม.
·  สง่ออกผ่ลการ้วดัี การ้แจง้เติอ่น และขอ้มลูที�เกี�ยิวขอ้งอ่�น ๆ ในแบบเร้ยีิลไทมไ์ป็ยัิงร้ะบบการ้

ค่วบค่มุกร้ะบวนการ้ผ่า่นอน่เทอร้เ์ฟัซึ่ผ่สานร้วมกร้ะบวนการ้ที�มอียิูม่ากมายิสำาหร้บัการ้ดีำาเนน่
การ้ในทันที
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เครือ่งตรวจวัดในกระบวนการผลิต X-One  
(เซนเซอร ระบบวิเคราะหด วยคล่ืนอินฟราเรดย านใกล แบบออนไลน)
ลกัษัณ์ะเดีน่

รูปแบบระบบและคุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดี (W × D × H) 220 × 220 × 135 mm

นำ�าหนกั 7.5 kg

วัสดีุติัวเค่ร้่�อง / ป็ลอกหุ้ม สแตินเลส (เค่ลอ่บนก่เก่ล) ค่ลูเลอร้อ์ะลมูเ่นยีิม

ติัวเล่อกค่วามยิาวค่ล่�น 900–1700 nm (NIR), 350–900 nm (VIS)

เวลาในการ้วัดีโดียิเฉลี�ยิ 50 ถ้ง 200 สเป็กติร้ัม/ว่นาที

กล้อง CCD ค่วามละเอียิดีสงู ติัวเล่อกเสร้่ม

แร้งดีันการ้ทำางานสุงสุดี 30 บาร้์ที�หน้าแป็ลน

อุณ์หภัมู่โดียิร้อบ -10 °C – 40 °C

อุณ์หภัมู่หน้าแป็ลน / ผ่ล่ติภััณ์ฑ์์ -10 °C – 70 °C (130 °C พร้้อมติัวร้ะบายิค่วามร้้อนดี้วยินำ�า)

ใบร้ับร้อง ATEX Dust-Ex และ Gas-Ex

มาติร้ฐานการ้ป็องกนันำ�าและฝุน IP66, IP66k, IP68

เม่�อใดีค่วร้ใช้
 ∙  สำาหร้บัการ้ใชง้านที�มคี่วามติอ้งการ้สงู
 ∙  สำาหร้บัสน่ค่า้ที�เค่ล่�อนไหวเร้ว็ เชน่ ชดุีติด่ีติั�งสายิพานลำาเลยีิง
 ∙  สำาหร้บัการ้วดัี NIR และ/หร้อ่ VIS
 ∙  สำาหร้บัการ้ติร้วจจบัที�มองเหน็ไดี ้ เชน่ อนุภัาค่แป็ลกป็ลอม
 ∙  ในสภัาพแวดีลอ้ม Dust-Ex หร้อ่ Gas-Ex

NIR-Online premium (ร้ะบบวเ่ค่ร้าะห์
ดีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบออนไลน์)

ภัาพที� 1: เค่ร้่�องติร้วจวดัีในกร้ะบวนการ้ผ่ลต่ิ X-One

(เซึ่นเซึ่อร้ร์้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบออนไลน์)

ภัาพที� 2: X-One (เซึ่นเซึ่อร้ร์้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�น
อ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบออนไลน์) พร้อ้มแบติเติอร้ี�
สำาหร้บัเค่ร้่�องรุ้น่มบีลทูธู์

ภัาพที� 3: X-One (เซึ่นเซึ่อร้ร์้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�น
อ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบออนไลน์) กับ X-Cell
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ประหยัดสูงสุดถึง 60,000 € ตอป
ติัวอยิ่างโร้งงาน PET ที�มีการ้ทดีสอบสีและค่วามหน่ดีที�แท้จร้่งทุก ๆ 2 ชั�วโมง โดียิค่่ดีเป็็นติ้นทุนร้ายิป็ป็ร้ะมาณ์ 35,000 
ป็อนดี์สำาหร้ับการ้ทดีสอบในห้องป็ฏ่บัติ่การ้ IV และ 10,000 ป็อนดี์สำาหร้ับการ้ทดีสอบสี หลีกเลี�ยิงวัสดุีที�สูญเป็ล่าที�บันท้ก
ไว้ดี้วยิการ้ติร้วจสอบแบบเร้ียิลไทม์ร้ะหว่างช่วงการ้เป็ลี�ยินภัาพป็ร้ะมาณ์หลายิติันซ้ึ่�งสอดีค่ล้องกับป็ร้ะมาณ์ 15,000 
ป็อนดี์ติ่อป็ ส่งผ่ลให้มีการ้ป็ร้ะหยัิดีร้ายิป็ถ้ง 60,000 ป็อนดี์

ตัวอยางของการประหยัดเพิ่มเติมที่เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบสีและ IV ใน PET

คืนทุนเร็วภายในเวลาไมถึง 1 ป
ป็ร้ับอตัิร้ากำาไร้ขั�นติ้นของคุ่ณ์ให้เหมาะสม

กา
ร้ป็

ร้ะ
หยิ

ดีเ
พ่�ม

ข้�น
ใน

หน
่วยิ

ป็อ
นดี

 ์( €
)

เวลา [ป็]

50,000

100,000

200,000

150,000

250,000

300,000

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

เค่ร้่�องติร้วจวดัีในกร้ะบวนการ้ผ่ลต่ิ X-Sential (เซ็ึ่นเซึ่อร้ร์้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกลแ้บบออนไลน ์)
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บรกิารหลังการขาย
การ้ชว่ยิเหลอ่ที�มปี็ร้ะสท่ธ์ภ่ัาพและร้วดีเร้ว็

BNO Start Install — โซลูชันประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแตเริ่มตน
 ∙ การ้ติร้วจสอบไซึ่ติ์/การ้ติ่ดีติั�งฮาร้์ดีแวร้์และซึ่อฟัติ์แวร้์สำาหร้ับเซ็ึ่นเซึ่อร้์ 1–2 ติัว 
 ∙ การ้ใหค้่ำาแนะนำาหนา้พ่�นที�ป็ฏบ่ตัิง่าน
 ∙ การ้พัฒนาการ้สอบเทียิบและการ้สนับสนุน/การ้ติร้วจสอบคุ่ณ์ภัาพจนถ้ง 3 เด่ีอนหลังการ้ติ่ดีติั�ง 
 ∙ การ้ฝกอบร้มซึ่อฟัติ์แวร้์สำาหร้ับผู่้ป็ฏ่บัติ่งาน (SX-Suite (ซึ่อฟัติ์แวร้์ร้ะบบว่เค่ร้าะห์ดี้วยิค่ล่�น
อ่นฟัร้าเร้ดียิ่านใกล้แบบออนไลน์))

 ∙ ร้วมค่่าแร้งนอกสถานที� (1 วัน)

BNO Start Extend +2/+4
 ∙ สำาหร้ับการ้เข้าซึ่่อมบำารุ้ง 2/4 ค่ร้ั�ง
 ∙ ขยิายิการ้ร้ับป็ร้ะกัน +2/+4 ป็
 ∙ ร้วมค่่าแร้งนอกสถานที� 2 x 1 วัน/4 x 1 วัน
 ∙ ร้ะยิะเวลาสัญญาจำากัดีอยูิ่ที� 3 ป็/5 ป็ หลังการ้ติ่ดีติั�ง

BNO Circle
 ∙ ช่�นส่วนส้กหร้อและการ้เข้าซึ่่อมบำารุ้ง 1 ค่ร้ั�งติ่อป็ 
 ∙ การ้พัฒนาการ้สอบเทียิบ/การ้ติร้วจสอบคุ่ณ์ภัาพ 1 ค่ร้ั�งติ่อป็เป็็นเวลา 2 ชั�วโมง 
 ∙ ร้วมค่่าแร้งนอกสถานที� (1 วัน)
 ∙ ร้วมร้ะยิะเวลาสัญญาขั�นติำ�า 3 ป็สูงสุดี 10 ป็หลังการ้ติ่ดีติั�ง

BUCHI ACADEMY — เพ่ิมความรูเฉพาะทาง เพ่ือเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน
ค่วามรู้้จากผู่้เชี�ยิวชาญดี้านการ้ใช้งานและการ้บร้่การ้ในศูนยิ์ค่วามรู้้ของเร้าใน Flawil องค่์กร้การ้
ติลาดีของเร้าและผ่่านร้ะยิะไกลในห้องเร้ียินเสม่อนจร้่ง

การ้สนับสนุนทางว่ทยิาศาสติร้์ของเร้านำาเสนอการ้ศ้กษัาค่วามเป็็นไป็ไดี้ก่อนการ้ขายิ ข้อเสนอโซึ่ลูชัน
ที�ป็ร้ับแติ่งไดี้ การ้สนับสนุนหลังการ้ขายิแบบออนไซึ่ติ์หลักสูติร้ขั�นพ่�นฐานจนถ้งขั�นสูง และการ้ฝก
อบร้มติามค่วามติ้องการ้

https://www.buchi.com/th/knowledge/courses-trainings

วศ่วกร้บร้ก่าร้และการ้ใชง้านที� BUCHI NIR-Online® (ร้ะบบวเ่ค่ร้าะหด์ีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกล ้
แบบออนไลน์) มคี่วามรู้เ้ชง่ลก้เกี�ยิวกับเทค่โนโลยิกีาร้วดัีและการ้ใชง้าน พวกเขาจะชว่ยิเหลอ่คุ่ณ์ติลอดีการ้
ดีำาเน่นโค่ร้งการ้ ติั�งแติก่าร้เลอ่กและการ้ใชอุ้ป็กร้ณ์เ์สร้ม่สำาหร้บัการ้ติด่ีติั�ง ไป็จนถง้ติวัเลอ่กเค่ร้่�องติร้วจ
วดัีในกร้ะบวนการ้ผ่ลต่ิที�เหมาะสม และการ้ทำางานของซึ่อฟัติแ์วร้ ์ ผู่เ้ชี�ยิวชาญของเร้าพร้อ้มชว่ยิเหลอ่ค่ณุ์
ในทกุป็ญัหาที�อาจเก่ดีข้�นกบังานป็ร้ะจำาวนัของค่ณุ์ดีว้ยิฮาร้ด์ีแวร้แ์ละซึ่อฟัติแ์วร้ข์องเร้า พวกเขาจะชว่ยิ
ค่ณุ์เพ่�มป็ร้ะสท่ธ์ภ่ัาพผ่ลลพัธ์แ์ละใชป้็ร้ะโยิชนส์งูสดุีจากอปุ็กร้ณ์ค์่ณุ์ภัาพสงูของค่ณุ์ เร้าชว่ยิเหลอ่ค่ณุ์ทั�ง
จากร้ะยิะไกลและโดียิติร้งในสภัาพแวดีลอ้มกร้ะบวนการ้ผ่ลต่ิของค่ณุ์หร้อ่ค่ณุ์สามาร้ถเลอ่กหน้�งในแพค็่เกจ
บร้ก่าร้:
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ผลติภณัฑเสรมิ
การ้ใชเ้ค่ร้่�องมอ่ในการ้วเ่ค่ร้าะหส์เป็กติร้มั

โหมดี 
ProxiMate™

ป็ร้ะเภัทติวัอยิา่ง โหมดีการ้วดัี ถว้ยิติวัอยิา่ง เค่ร้่�องติร้วจจบั 
VIS เสร้ม่

มมุมองจาก
ดีา้นบน ผ่ง เมด็ี ของเหลว เจล การ้สะทอ้นของแสง การ้

วดัีแบบสอ่งผ่า่นสะทอ้น
จานเพาะเช่�อแกว้ ถว้ยิวดัี
ติวัอยิา่งป็ร้ะสท่ธ์ภ่ัาพสงู 
ถว้ยิแขง็แกร้ง่

มี

มมุมองจาก
ดีา้นลา่ง

ผ่ง เมด็ี เจลหน่ดีมาก
และไมโ่ป็ร้ง่แสง การ้สะทอ้นของแสง

จานเพาะเช่�อพลาสต่ิก
แบบใชแ้ลว้ท่�ง ถว้ยิ
ติวัอยิา่งขนาดีใหญ่

มี

มมุมองคู่่ ผ่ง เมด็ี ของเหลว เจล การ้สะทอ้นของแสง การ้
วดัีแบบสอ่งผ่า่นสะทอ้น ถว้ยิติวัอยิา่งทั�งหมดี มี

รปูแบบระบบและคณุสมบตัทิางเทคนคิ

ProxiMate™ เป็น็เค่ร้่�องมอ่ NIR ทนทาน ขนาดีกะทัดีร้ดัี และใชง้านงา่ยิ ชว่ยิลดีเวลาหยุิดีทำางานในการ้ผ่ลต่ิและชว่ยิค่วบคุ่ม
คุ่ณ์ภัาพของตัิวอยิา่งชดุีงานไดีอ้ยิา่งร้วดีเร้ว็ อ่นเทอร้เ์ฟัซึ่งานงา่ยิชว่ยิใหทุ้กค่นใชง้านไดี ้

ประโยชน:

·  หนา้จอสมัผั่สในติวัแบบ Stand-alone
·  ผ่า่นการ้ร้บัร้อง IP69 เค่ร้่�องมอ่ At-Line
·  AutoCal สำาหร้บัการ้พฒันาการ้ทดีสอบค่วามถกู

ติอ้งโดียิไมจ่ำาเป็น็ติอ้งเป็น็ผู่เ้ชี�ยิวชาญ
·  ป็ร้บัมมุมองจากดีา้นบนและดีา้นลา่งไดีข้้�นอยิูก่บั

ค่วามติอ้งการ้ของแติล่ะบุค่ค่ล
·  การ้วดัีสตีิามมาติร้ฐาน CIE
·  ค่วามเป็น็ไป็ไดีข้องเค่ร้อ่ขา่ยิสำาหร้บัฟังักช์นัการ้

ทำางานสงูสดุีกบั BUCHI Flux™ Console

ProxiMate™
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ประโยชน: 

·  การ้ออกแบบในลกัษัณ์ะโมดูีลเพ่�อติอบทุกโจทยิ ์
ค่วามติอ้งการ้

·  สอดีค่ลอ้งกับ 21 CFR Part 11 ร้วมทั�งร้ะเบยีิบ
ขอ้บงัคั่บดีา้นเภัสชัติำาร้บัของสหร้ฐัอเมร้ก่า 
สหภัาพยุิโร้ป็ และญี�ป็ุ น

 · ค่วามแมน่ยิำาสงูสดุีของสเป็กโติร้มเ่ติอร้ ์
 · การ้ร้ะบวุตัิถดุีบ่

·  การ้หาป็ร้ม่าณ์วตัิถดุีบ่ ติวักลาง และผ่ลต่ิภัณั์ฑ์ข์ั�น
สดุีทา้ยิ

NIRFlex® N-500 (เค่ร้่�องวเ่ค่ร้าะหต์ิวัอยิา่งเชง่ป็ร้ม่าณ์และค่ณุ์ภัาพดีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกล ้) เป็น็สเป็กโติร้มเ่ติอร้ ์ FT-
NIR แบบแยิกสว่นที�ใหผ้่ลการ้วเ่ค่ร้าะหท์ี�เช่�อถอ่ไดีส้ำาหร้บัการ้ติร้วจสอบขาเขา้ การ้ค่วบคุ่มคุ่ณ์ภัาพ และวตัิถปุ็ร้ะสงค่์ในการ้
วจ่ยัิและพฒันาในอุติสาหกร้ร้มติา่งๆ มเีซึ่ลลว์ดัีและอุป็กร้ณ์เ์สร้ม่ที�หลากหลายิ ร้วมถง้ค่วามแมน่ยิำาของค่วามยิาวค่ล่�นสงูสดุี
ในชว่ง NIR ทั�งหมดี

NIRFlex® N-500
(เค่ร้่�องวเ่ค่ร้าะหต์ิวัอยิา่งเชง่ป็ร้ม่าณ์และค่ณุ์ภัาพดีว้ยิค่ล่�น

อ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกล ้)

เซึ่ลลก์าร้วดัี NIRFlex® N-500 (เค่ร้่�อง
วเ่ค่ร้าะหต์ิวัอยิา่งเชง่ป็ร้ม่าณ์และ
คุ่ณ์ภัาพดีว้ยิค่ล่�นอ่นฟัร้าเร้ดียิา่นใกล ้)

ป็ร้ะเภัทติวัอยิา่ง โหมดีการ้วดัี

ของแขง็ ผ่ง เมด็ี ของเหลว เจล การ้สะทอ้นของแสง การ้วดัีแบบ
สอ่งผ่า่นสะทอ้น

ของเหลว ของเหลว การ้แพร้เ่ช่�อ

ไฟัเบอร้อ์อป็ติก่แบบของแขง็ไฟัเบอร้อ์อป็ติก่แบบของแขง็//ของเหลวของเหลว ผ่ง เมด็ี ของเหลว เจล
การ้สะทอ้นของแสง (ไฟัเบอร้อ์อป็ติ่
กแบบของแขง็เทา่นั�น) การ้วดัีแบบ
สอ่งผ่า่นสะทอ้น

การ้สง่ผ่า่นของแขง็การ้สง่ผ่า่นของแขง็ เมด็ีและแค่ป็ซึ่ลู การ้แพร้เ่ช่�อ

รปูแบบระบบและคณุสมบตัทิางเทคนคิ
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Rotavapor® R-220 Pro  
(เครื่องระเหยสารแบบหมุนระดับ
อุตสาหกรรม)
ดีำาเน่นการ้กลั�นสาร้ป็ร้่มาณ์มากที�
ดี้วยิป็ร้่มาติร้ขวดีกลั�นสูงสุดีที� 20ล่ติร้

Rotavapor® R-250 Pro (เครือ่ง 
ระเหยสารแบบหมนุระดับุตสาหกรรม)
อตัิร้าการ้กลั�นสาร้ที�มีป็ร้ะส่ทธ์่ภัาพ
สูง ร้ะบบทำางานอยิ่างเป็็นธ์ร้ร้มชาติ ่
เป็็นผ่ล่ติภัณั์ฑ์์ที�มีค่วามทนทานอยิ่าง
ยิอดีเยิี�ยิม และมีค่วามป็ลอดีภัยัิติ่อ
การ้ใช้งานดี้วยิขวดีกลั�นป็ร้่มาติร้
สูงสุดีที� 50 ล่ติร้

Rotavapor® R-220 EX / 250 
EX (เครือ่งระเหยสารแบบหมนุระดับ
อุตสาหกรรม)
รุ้่น R-220 EX และรุ้่น R-250 EX 
ติร้งกบัข้อกำาหนดีล่าสุดีของการ้
ป็องกนัการ้ร้ะเบ่ดี และมีร้ะดีับค่วาม
ป็ลอดีภัยัิสูง

การระเหยสารระดับห องปฏบัิตกิาร

การระเหยสารพร อมกัน  

การระเหยสารระดับอุตสาหกรรม

Rotavapor® R-300  
(เครื่องระเหยสารแบบหมุน)
R-300 ติร้งติามค่วามติ้องการ้
ดี้านค่วามสะดีวกใช้งานและ
อเนกป็ร้ะสงค่ ์การ้ออกแบบดี้วยิร้ะ
โมดีูลสามาร้ถเพ่�มเติ่มให้เป็็นร้ะบบ
แบบค่ร้บวงจร้

Rotavapor® R-100  
(เครื่องระเหยสารแบบหมุน)
Rotavapor® ร้ะดีับเร้่�มติ้นเพ่�อให้ติร้ง
ติามค่วามติ้องการ้ที�จำาเป็็นสำาหร้บั
การ้ร้ะเหยิ

Interface I-300 Pro  
(ชุดควบคุมการทํางานของระบบ)
อ่นเทอร้์เฟัซึ่ที�สะดีวกสบายิดี้วยิ
การ้ค่วบคุ่มโดียิใช้หน้าจอสมัผ่ัส
ส่วนกลางการ้บันท้ก และการ้สร้้าง
แผ่นภัูม่

Interface I-300  
(ชุดควบคุมการทํางานของระบบ)
หน่วยิค่วบคุ่มพาร้าม่เติอร้์
กร้ะบวนการ้ทั�งหมดี

VacuumPump V-300 / V-600  
(ปมสุญญากาศ)
แหล่งแร้งดีันสุญญากาศที�เงยีิบและมี
ป็ร้ะส่ทธ์่ภัาพสูง

Recirculating Chiller F-3xx  
(เครือ่งทาํความเยน็ระบบน้ําหมนุเวียน)
ร้ะบบทำาค่วามเยิ็นที�มีป็ร้ะส่ทธ์่ภัาพ
ผ่สมผ่สานกันอยิ่างลงติวักับ 
Rotavapor® R-300 (เค่ร้่�องร้ะเหยิ
สาร้แบบหมุน)

Glass Oven B-585 Kugelrohr  
(เครื่องกลั่นแยกแบบลําดับสวน)
สำาหร้ับการ้กลั�น การ้ร้ะเห่ดี การ้ทำา
แห้งแบบแช่เยิ่อกแข็ง หร้่อการ้ทำาให้
แห้งในติัวอยิ่างป็ร้่มาณ์น้อยิ

Glass Oven B-585 Drying  
(เครื่องอบแหง)
ว่ธ์ีการ้ทำาแห้งติวัอยิ่างขนาดี
ป็ร้่มาณ์น้อยิและขนาดีกลางอยิ่าง
มีป็ร้ะส่ทธ์่ภัาพ ภัายิใติ้ร้ะบบ
สุญญากาศ

Multivapor P-6 / P-12
(เครื่องระเหยสารแบบหลาย
ตัวอยางพรอมกัน) Stand-alone
เค่ร้่�องร้ะเหยิสาร้แบบหลายิติวัอยิ่าง
พร้้อมกนั สามาร้ถทำาการ้ร้ะเหยิ
ในหลอดีหลากหลายิร้ปู็แบบ และ
สามาร้ถร้ะเหยิติัวอยิ่างพร้้อมกนัไดี้
มากถ้ง 12 ติัวอยิ่าง

SyncorePlus (เครื่องระเหยสาร
แบบหลายตัวอยางพรอมกัน)
SyncorePlus (เค่ร้่�องร้ะเหยิสาร้
แบบหลายิติัวอยิ่างพร้้อมกนั) มา
พร้้อมกบัการ้ใช้งาน 2 รู้ป็แบบค่่อ 
SyncorePlus Analyst "สำาหร้ับการ้
ร้ะเหยิก่อนนำามาว่เค่ร้าะห"์ และ 
SyncorePlus Polyvap "สำาหร้ับการ้
ร้ะเหยิแห้งหลายิติัวอยิ่างพร้้อมกนั"
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LyovaporTM L-200  
(เครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง)
การ้ทำาแห ้งแบบแช ่เ ย่ิอกแข็งที�มี
ป็ร้ะสท่ธ่์ภัาพ (-55 °C, 6 kg) ด้ีวยิร้ะบบ 
Infinite-ControlTMที�ป็ร้ะกอบไป็ดี้วยิ 
การ้สร้้างวธี่์การ้อย่ิางง่ายิ การ้บันท้ก
ข้อมลู การ้บันท้กแผ่นภูัมแ่บบเร้ยีิล
ไทม์ และสามาร้ถหยุิดีได้ีทุกที�ทุกเวลา

LyovaporTM L-300  
(เครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง)
Infinite-TechnologyTM ให้การ้ร้ะเห่ดี
อย่ิางต่ิอเน่�องด้ีวยิการ้ทำางาน 2 แบบ
และทำาค่วามสะอาดีค่อนเดีนเซึ่อร์้โดียิ 
อตัิโนมตัิท่ี�อณุ์หภัมู ่-105 องศาเซึ่ลเซีึ่ยิส 
และยัิงมรี้ะบบ Infinite-ControlTM 
สำาหร้บัการ้ค่วบคุ่มกร้ะบวนการ้ทั�งหมดี

การทาํแห งแบบแช เยอืกแขง็  

การทาํแห งแบบพนฝอยและการผลติเมด็บดีและแคปซลู  

Mini Spray Dryer S-300 (เครื่อง
ทําแหงแบบพนฝอยระดับหองแล็บ)
ดี้วยิ Mini Spray Dryer S-๓00 
(เค่ร้่�องทำาแห้งแบบพ่นฝอยิร้ะดีบั
ห้องแล็บ) ทำาให ้BUCHI ไดี้ค่ร้อง
ติำาแหน่งผู่้นำาติลาดีทั�วโลกมากว่า ๔0 
ป็ เค่ร้่�องทำาแห้งแบบพ่นฝอยิร้ะดีบั
ห้องแล็บไดี้ร้วมเอาการ้ออกแบบ
ผ่ล่ติภััณ์ฑ์์เข้ากบัค่วามสามาร้ถของ
อุป็กร้ณ์์เพ่�อมอบป็ร้ะสบการ้ณ์์แก่ผู่้ใช้
ที�เหนอ่กว่า

Nano Spray Dryer B-90 HP  
(เครื่องทําแหงแบบพนฝอยสําหรับ
อนุภาคระดับนาโน)
เทค่โนโลยีิที�จดีสท่ธ่์บัติ 3 อย่ิางช่วยิ
ผ่ลต่ิอนุภัาค่ขนาดีเลก็และลดีต้ินทุน
การ้วจั่ยิและพฒันา เน่�องจากติวัอย่ิาง
มปี็ร้ม่าณ์น้อยิและให้ผ่ลผ่ลต่ิสงู

Encapsulator B-395 Pro  
(เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล)
การ้ผ่ล่ติเม็ดีบดีีและแค่ป็ซึู่ลของเซึ่ลล์ 
สาร้ชีวภัาพ และสาร้ออกฤทธ์่์ที�
ค่วบคุ่มไดี้สำาหร้บัการ้ว่จัยิและพัฒนา
ในห้องป็ฏ่บตัิ่การ้ที�ติ้องอยิู่ในสภัาวะ
ป็ลอดีเช่�อ

Encapsulator B-390  
(เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล) 
การ้ทำางานที�ง่ายิดีายิและยิ่ดีหยิุ่น
ของ B-390 ช่วยิให้ผ่ล่ติเม็ดีบดีีและ
แค่ป็ซึ่ลูสำาหร้ับสาร้ออกฤทธ์่์และวัติถุ
จำานวนมาก

Melting Point M-565  
(เครือ่งวดัจดุหลอมเหลวและจดุเดือด)
การ้วเ่ค่ร้าะห์จดุีหลอมเหลวและ
จุดีเด่ีอดีอัติโนมตัิแ่ละเช่�อถอ่ได้ีด้ีวยิ
กล้องวดี่ีโอและฟัังก์ชนัเล่นซึ่ำ�า 

Melting Point M-560  
(เครือ่งวดัจดุหลอมเหลวและจดุเดือด)
การ้วเ่ค่ร้าะห์จดุีหลอมเหลวและ
จุดีเด่ีอดีด้ีวยิติวัเองที�มกีาร้สอบเทียิบ
และการ้ติร้วจสอบที�ใช้งานง่ายิ
สำาหร้บัการ้วดัีที�แม่นยิำาสงู

Pure C-810/C-815 Flash  
(เครื่องแยกสารแบบ Flash  
ดวยวิธีโครมาโตกราฟ)
ร้ะบบแยิกสาร้แบบที�ทร้งพลงัและมี
ป็ร้ะสท่ธ่์ภัาพ เป็็นแบบที�มแีละไม่มี
การ้ติร้วจวดัีด้ีวยิ ELS รุ้น่ดัีงกล่าว 
เหมาะกับการ้ทำางานที�ย่ิดีหยุ่ิน ค่วาม
บร้ส่ทุธ์่์ และการ้ได้ีสาร้กลบัค่่น พร้้อม
ด้ีวยิการ้ค่วบคุ่มการ้ทำางานจากร้ะยิะ
ไกล

Pure C-830 / C-835 Prep  
(เครื่องแยกสารแบบ Prep  
ดวยวิธีโครมาโตกราฟ)
ร้ะบบเติร้ยีิม HPLC ป็ร้ะสท่ธ่์ภัาพสงู 
เป็็นแบบที�มแีละไม่มกีาร้ติร้วจจบั 
ELS การ้ติั�งโป็ร้แกร้มบนหน้าจอเดีียิว
และการ้จดีจำา rack ชั�นวางหลอดีแก้ว
อัติโนมตัิ่

Pure C-850 FlashPrep  
(เครื่องแยกสารแบบ FlashPrep  
ดวยวิธีโครมาโตกราฟ)
ร้ะบบอันทร้งพลงัที�ร้วมค่วามสามาร้ถ
ของแยิกสาร้แบบ Flash และแบบ 
Prep HPLC ไว้ด้ีวยิกัน  นำาเสนอ
ป็ร้ะโยิชน์ทั�งหมดีของร้ะบบ Flash 
และ Prep ในเค่ร้่�องเดีียิว

คารทริดจ FlashPure
แฟัลชค่าร์้ทร้ด่ีจ์แบบค่ร้บวงจร้เพ่�อ
การ้เพ่�มป็ร้ะสท่ธ่์ภัาพและค่วาม
สามาร้ถในการ้โหลดี

การทาํให บรสิทุธิ ์ 

จดุหลอมเหลว 



ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ถึึงลููกค้้าข่องเรา
BUCHI พร้้อมสร้้างมูลค่่าเพ่�ม

“Quality in your hands” เป็็นหลักป็ร้ัชญาและแนวทางการ้ทำางานของบร้่ษััทฯ เร้ายิ่นดีีที�จะมอบบร้่การ้ที�ดีีให้กับลูกค่้า 
โดียิการ้สร้้างค่วามสัมพันธ์์ที�ดีีผ่่านการ้ติ่ดีติ่อส่�อสาร้กับลูกค่้าของเร้าอยิ่างใกล้ช่ดี มีค่วามยิ่นดีีที�จะร้ับฟัังค่วามค่่ดีเห็น
จากลูกค่้าและใส่ใจเกี�ยิวกับค่วามติ้องการ้ของลูกค่้าเพ่�อช่วยิพัฒนาธ์ุร้ก่จของลูกค่้าให้ก้าวหน้ายิ่�งข้�นไป็

ค้วามเช่�ยวชาญ
เร้ามีเทค่โนโลยีิที�ชาญฉลาดีดี้วยิป็ร้ะสบการ้ณ์์
ที�เชี�ยิวชาญอันยิาวนาน และค่วามติั� งมั�นว่า
เร้าจะพัฒนาอยิู่เสมอ ซ้ึ่�งทำาให้มั�นใจในการ้
ซึ่ัพพอร้์ติลูกค่้าของเร้าไดี้อยิ่างสมบูร้ณ์์

ปลูอดภััย
ใกล้ช่ดีกับคุ่ณ์ลูกค่้าของเร้า เร้าพยิายิามทำา
ส่�งที�เกี�ยิวข้องกับส่นค่้า ร้ะบบ โซึ่ลูชั�น แอพ
พร้่เค่ชั�นและบร้่การ้ ในมาติร้ฐานของค่วาม
ป็ลอดีภััยิที�เกี�ยิวข้อง เพ่�อป็ร้ะโยิชน์ของผู่้ใช้
งานและส่�งแวดีล้อม

น่าเช่�อถ่ึอ
ยิ่นยิันในมาติร้ฐานและฟัังก์ชั�นของเค่ร้่�องม่อ
และทำาอยิ่างติ่อเน่�องเพ่�อพัฒนาป็ร้ะส่ทธ่์ภัาพ 
เพ่�อให้ติร้งกับการ้ทำางานและค่วามพ้งพอใจ
ของลูกค่้า

ทั่ั�วโลูก
ธ์ุร้ก่จที�เป็็นเจ้าของแบบค่ร้อบค่ร้ัว เป็ิดีสาขา
ค่ร้อบค่ลมุทั�วโลก และมบีร้ษ่ัทัติวัแทนจำาหนา่ยิ
ภัายิในพ่� นที�ที�สามาร้ถเข้าถ้งลูกค่้าไดี้ไม่ว่า
ลูกค่้าของเร้าจะอยิู่ที�ไหนก็ติาม

ประหยัดต้้นทุั่น
เร้าติั� งใจอยิ่างสงูในการ้สร้้างป็ร้ะส่ทธ่์ผ่ลและ
คุ่ณ์ค่่าให้มากที�สุดีเพ่�อค่นสำาค่ัญเช่นคุ่ณ์

เป็นมิต้รต้่อสัิ�งแวดลู้อม
เป็็นม่ติร้ติ่อส่�งแวดีล้อมดี้วยิกร้ะบวนการ้และ
การ้ผ่ล่ติเพ่�อชีว่ติที�ยิ่นยิาว โดียิการ้ป็ร้ะยิุกติ์
ใชเ้ทค่โนโลยีิขั� นสงูเพ่�อไมใ่หเ้ป็น็อนัติร้ายิติอ่ส่�ง
แวดีล้อมมากที�สุดีเท่าที�จะสามาร้ถทำาไดี้

ง่าย
จัดีหาทางเล่อกเพ่� อการ้สนับสนุนหร้่อ
ซึ่ัพพอร้์ติลูกค่้าเช่นเดีียิวกับร้ะบบและอุป็กร้ณ์์
เพ่�อให้ง่ายิติ่อการ้ใช้งาน

เร้ายิ่นดีีที�จะช่วยิเหล่อคุ่ณ์โดียิการ้นำาเสนอผ่ล่ติภััณ์ฑ์์ที�
มีคุ่ณ์ภัาพสูง ร้ะบบ แนวทางแก้ป็ัญหา การ้ป็ร้ะยุิกติ์ใช้
งาน และบร้่การ้ติ่างๆ ที�ดีีเพ่�อสร้้างมูลค่่าเพ่�มให้กับงาน
ของคุ่ณ์ ทำาให้คุ่ณ์สามาร้ถให้ค่วามสนใจกับก่จกร้ร้ม
และงานของคุ่ณ์ไดี้อยิ่างเติ็มที�

เร้ามีพันธ์ม่ติร้ในการ้จัดีจำาหน่ายิมากกว่า 100 ร้ายิทั�วโลก ค่้นหาติัวแทนจำาหน่ายิในป็ร้ะเทศ
ของคุ่ณ์ไดี้ที�: 

www.buchi.com

11
59

58
37

A 
th

 2
21

2
/ข

้อม
ูลท

าง
เท

ค่น่
ค่อ

าจ
มีก

าร้
เป็

ลี�ยิ
นแ

ป็ล
งไ

ดี้โ
ดียิ

ไม
่ติ้อ

งแ
จ้ง

ให
้

ทร้
าบ

/ม
าติ

ร้ฐ
าน

คุ่ณ์
ภัา

พ 
IS

O
 9

00
1 

เอ
กส

าร้
นี�

มีเ
น่�

อห
าติ

้นฉ
บับ

เป็
็นภั

าษั
าอ

ังก
ฤษั

ซึ่้�ง
เป็

็นภั
าษั

าห
ลัก

ที�ใ
ช้ส

ำาห
ร้ับ

กา
ร้แ

ป็ล
เป็

็นภั
าษั

าอ
่�นๆ

 ท
ั�งห

มดี


