
ระบบเคร่�องแยกสารด้้วยวิธีีโครมาโตกราฟีีแบบยิ�งยวด้ Sepiatec SFC
มาตรฐานท่ี่�เป็็นมติรต่อสิ่ิ�งแวดล้้อมสิ่ำาหรบัการแยกสิ่ารป็ระกอบแบบรวดเรว็
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มาตรฐานที่ี�เป็็นมติรต่อสิ�งแวด้ล้้อมสำาหรบัการแยกสารป็ระกอบแบบรวด้เร็ว 
การป็ฏิิวัติสิุ่ดยอดเที่คโนโล้ย่

เร็วขึ้้�น
 · ใช้้ระยะเวล้าการแยกสิ่ารสิ่ั�นล้งซึ่่�งเป็็นผล้มาจากของไหล้วิกฤตยิ�งยวดม่ความหนืดตำ�า
 · การกำาจัดแล้ะการคืนกล้ับของสิ่ารที่ำาล้ะล้ายท่ี่�เร็วข่�น
 · ม่ป็ระสิ่ิที่ธิิภาพสิู่งในการแยกสิ่าร ซึ่่�งส่ิ่งผล้ให้เพิ�มความจุการโหล้ดแล้ะม่รอบการฉ่ีดท่ี่�เร็ว

ค้้มค่า
 · ใช้้ CO2 ท่ี่�ม่ต้นทีุ่นค่อนข้างตำ�า
 · เนื�องจาก CO2 เป็็นสิ่ารที่ำาล้ะล้ายหล้ัก ที่ำาให้ใช้้สิ่ารที่ำาล้ายอินที่ร่ย์ในป็ริมาณน้อยล้ง
 · ล้ดค่าใช้้จ่ายในการกำาจัดของเส่ิ่ยเนื�องจาก CO2 ระเหยออกในช้่วงสิ่ิ�นสิุ่ดรอบการแยกสิ่าร

เป็็นมิตรกับสิ�งแวด้ล้้อม
 · คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ (CO2) เป็็นผล้ผล้ิตพล้อยได้ของโรงงานผล้ิตสิ่ารเคม่แล้ะอุตสิ่าหกรรม
การหมัก

 · ใช้้สิ่ารที่ำาล้ะล้ายอินที่ร่ย์น้อยล้ง เนื�องจากเฟสิ่เคลื้�อนท่ี่�หล้ัก คือ CO2

 · ใช้้เฟสิ่เคล้ื�อนท่ี่�ท่ี่�เป็็นอันตรายน้อยกว่า

เที่คนิคการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบของไหล้วิกฤตยิ�งยวด (Supercritical Fluid Chromatography) ได้รับการ
ศึ่กษาแล้ะนำามาใช้้มาเป็็นเวล้าหล้ายที่ศึวรรษ เที่คนิคน่�ได้พัฒนาไป็อย่างมากในช้่วงที่ศึวรรษท่ี่�ผ่านมา แนวโน้มของ
การใช้้การแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบของไหล้วิกฤตยิ�งยวดท่ี่�เพิ�มมากข่�นน่�เนื�องจากการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิน่�เปิ็ด
โอกาสิ่ให้ห้องป็ฏิิบัติการเคม่สิ่ามารถป็ฏิิบัติงานได้อย่างม่ป็ระสิ่ิที่ธิิภาพยิ�งข่�น

การแยกสารด้้วยวธีิีโครมาโตกราฟีีแบบขึ้องไหล้วกิฤตยิ�งยวด้ (SFC) ค่ออะไร
เที่คนิคใหม่ในการแยกสิ่าร

การแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบของไหล้วิกฤตยิ�งยวด (Supercritical Fluid Chromatography) เป็็นเที่คนิคการ
แยกสิ่ารท่ี่�ม่ความคล้้ายคล้่งกับการแยกสิ่ารโดยใช้้ของเหล้วความดันสิู่ง (high-pressure liquid chromatography [HPLC]) 
แต่ใช้้ของไหล้วิกฤตยิ�งยวดเป็็นเฟสิ่เคลื้�อนท่ี่�แที่น ดังนั�น ในการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC จ่งจำาเป็็นอย่างยิ�งท่ี่�จะต้องรักษา
อุณหภูมิแล้ะแรงดันให้อยู่เหนือระดับวิกฤตของเฟสิ่เคลื้�อนท่ี่�ตล้อดคอลั้มน์

ความแตกต่างในการติดตั�งเครื�องมือการแยกสิ่ารแบบ HPLC แล้ะ SFC ได้แสิ่ดงไว้ด้านล่้าง 

บที่บาที่ขึ้อง CO2

คาร์บอนไดออกไซึ่ด์เป็็นของไหล้วิกฤตยิ�งยวดท่ี่�ถูกนำามาใช้้มากท่ี่�สิุ่ดเนื�องจากหล้ายเหตุผล้ด้วยกัน CO2 ม่อุณหภูมิวิกฤต
แล้ะความดันวิกฤตท่ี่�ตำ�า (31 °C แล้ะ 73.8 bar) ม่ความเฉีื�อยสิู่งภายใต้สิ่ภาวะสิ่่วนใหญ่่ ไม่เป็็นสิ่ารไวไฟแล้ะม่ป็ฏิิกิริยา
ตำ�า แล้ะม่ความบริสิุ่ที่ธิิ�สิู่งท่ี่�ต้นทุี่นตำ�า นอกจากน่� คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์ยังสิ่ามารถผสิ่มเข้ากันได้กับสิ่ารที่ำาล้ะล้ายอินที่ร่ย์ท่ี่�
ม่ขั�วสิ่งูหล้ายช้นดิ ซ่ึ่�งต่างกบั n-hexane ซ่ึ่�งม่ขั�วตำ�าเมื�อเท่ี่ยบกบัคารบอนไดออกไซึ่ดท่์ี่�เป็น็ของไหล้วกิฤตยิ�งยวด ป็จัจยัเหล้า่
น่�ที่ำาให้ SFC สิ่ามารถที่ำาการแยกสิ่ารได้หล้ากหล้ายรปู็แบบ

ขึ้องไหล้วิกฤตยิ�งยวด้ค่ออะไร
ข่�นอยู่กับสิ่ภาวะอุณหภูมิแล้ะความดัน สิ่ารต่าง ๆ สิ่ามารถอยู่ในสิ่ถานะของแข็ง ของเหล้ว หรือก๊าซึ่ หากของเหล้ว
หรือก๊าซึ่ถูกนำามาใช้้เหนือระดับอุณหภูมิวิกฤตแล้ะความดันวิกฤตแล้้ว จะกล้ายเป็็นของไหล้วิกฤตยิ�งยวด ล้ักษณะของ
ของไหล้วิกฤตยิ�งยวดคือ สิ่ารมัธิยันตร์ระหว่างสิ่ารท่ี่�อยู่ในสิ่ถานะก๊าซึ่แล้ะของเหล้ว ของไหล้วิกฤตยิ�งยวดสิ่ามารถ
พิจารณาให้เป็็นก๊าซึ่หนาแน่นได้

แร
งด

ัน
อุณหภูมิ

 ของเหล้ว
 ของแข็ง
 ก๊าซึ่
  ของไหล้วิกฤตยิ�งยวด
 จุดร่วมสิ่าม
 จุดวิกฤต

 สิ่ารที่ำาล้ะล้าย A
 สิ่ารที่ำาล้ะล้าย B
 ป็ั�ม
 ตัวอย่าง
 คอล้ัมน์
  เครื�องตรวจจับสิ่ัญ่ญ่าณด้วยคล้ื�น UV
 เครื�องเก็บสิ่ารตัวอย่าง

 สิ่ารที่ำาล้ะล้าย A
 CO2 เหล้ว
  ปั็�ม รวมเครื�องที่ำาความเยน็
 ตัวอย่าง
  คอล้ัมน์ สิ่่วนควบคุมอุณหภูมิคอล้ัมน์
  เครื�องตรวจจับสิ่ัญ่ญ่าณด้วยคล้ื�น UV
 ตัวควบคุมแรงดันต้านกล้ับ
 เครื�องเก็บสิ่ารตัวอย่าง

100 bar

5 °C

250 bar

1 bar

HPLC

150 bar

40 °C

15 – 20 °C

1 bar

SFC
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การแยกสารด้้วยวิธีีโครมาโตกราฟีีแบบขึ้องไหล้วิกฤตยิ�งยวด้
นำาไป็ใช้้งานได้หล้ากหล้ายรูป็แบบ 

สารป็ระกอบอะไครัล้ 
ในช้่วงเวล้าไม่ก่�ปี็ท่ี่�ผ่านมา การแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC ได้
รับการพัฒนาไป็เป็็นเครื�องมือสิ่ำาคัญ่ในการแยกสิ่ารป็ระ
กอบอะไครัล้ ได้ม่การดำาเนินการวิจัยท่ี่�กว้างขวางเก่�ยวกับ
การเล้ือกคอลั้มน์เพื�อให้การแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC สิ่ามารถ
เข้ากนัได้กบัสิ่ารป็ระกอบอะไครัล้

สารป็ระกอบที่ี�ไม่มีขึ้ั�ว 
ในช้่วงแรกเริ�มของการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC นั�น การใช้้
งานส่ิ่วนใหญ่่เก่�ยวข้องกับการแยกสิ่ารป็ระกอบท่ี่�ม่ขั�วค่อน
ข้างตำ�า เนื�องมาจากการใช้้คาร์บอนไดออกไซึ่ด์บริสิุ่ที่ธิิ� 
คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ท่ี่�ไม่ม่ขั�วเหมาะสิ่มกับคุณสิ่มบัติการ
ล้ะล้ายนำ�าได้ของสิ่ารป็ระกอบไฮโดรโฟบิก (ไม่ม่ขั�ว) ในเฟสิ่
เคล้ื�อนท่ี่�

สารป็ระกอบที่ี�มีขึ้ั�ว 
SFC สิ่ามารถที่ำาให้สิ่ารป็ระกอบท่ี่�ม่ขั�วบริสิุ่ที่ธิิ�ได้ผ่าน
การใช้้สิ่ารที่ำาล้ะล้ายร่วมท่ี่�ม่ขั�ว ซ่ึ่�งโดยที่ั�วไป็แล้้วมักจะ
เป็็นสิ่ารที่ำาล้ะล้ายอินที่ร่ย์ ซ่ึ่�งสิ่ามารถผสิ่มเข้ากันได้กับ
คาร์บอนไดออกไซึ่ด์อย่างสิ่มบูรณ์ (แอล้กอฮอล้์ ไซึ่คล้ิก
อ่เที่อร์) แต่สิ่ามารถเป็็นของเหล้วใด ๆ ได้เกือบทุี่กช้นิด 
รวมถ่งนำ�า โดยที่ั�วไป็แล้้ว สิ่ารป็ระกอบใด ๆ ท่ี่�สิ่ามารถ
ล้ะล้ายได้ในเมที่านอล้หรือสิ่ารล้ะล้ายท่ี่�ม่ขั�วน้อยล้ง จะ
ถือว่าเป็็นสิ่ารท่ี่�ใช้้ในการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC ได้ด่

สารป็ระกอบไครัล้
สิ่ารป็ระกอบขนาดเล้ก็ท่ี่�คล้า้ยกับยาส่ิ่วนใหญ่่ม่สิ่เตอรโิอไอ
โซึ่เมอร์ แล้ะการออกฤที่ธิิ�ที่างเภสัิ่ช้วิที่ยาของแต่ล้ะอิแนน
ช้ิโอเมอร์จะแตกต่างกัน เนื�องจากเหตุผล้ในอด่ต การแยก
สิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC จ่งได้กล้ายเป็็นเที่คนิคท่ี่�ได้ถูกเล้ือกใช้้ใน
การแยกอิแนนช้ิโอเมอร์เหล่้าน่�แล้ะได้พิสิู่จน์ให้เห็นถ่งพล้ัง
ในการแยกสิ่ารมาเป็็นเวล้าหล้ายที่ศึวรรษ

แต่เดิมนั�น การแยกสิ่าร SFC ถูกนำาไป็ใช้้สิ่ำาหรับสิ่ารป็ระกอบไครัล้แล้ะม่ขั�วตำ�าเที่่านั�น อย่างไรก็ตาม ด้วยป็ระสิ่ิที่ธิิภาพ
ของเครื�องมือแล้ะป็ระเภที่ของคอล้ัมน์ท่ี่�พัฒนาไป็อย่างรวดเร็วที่ำาให้สิ่ามารถเป็็นไป็ได้ท่ี่�จะที่ำาการแยกสิ่ารป็ระกอบอะ
ไครัล้แล้ะสิ่ารป็ระกอบท่ี่�ม่ขั�วได้มากกว่าเดิมเมื�อไม่นานมาน่� ในป็ัจจุบัน เป็็นไป็ได้ท่ี่�จะที่ำาการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC เพื�อ
แยกสิ่ารป็ระกอบใด ๆ ได้ท่ี่�ความบริสิุ่ที่ธิิ�สิู่ง

ในป็ัจจุบัน เป็็นไป็ได้ท่ี่�จะที่ำาการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC เพื�อแยกสิ่ารป็ระกอบใด ๆ ได้ท่ี่�ความบริสิุ่ที่ธิิ�สิู่ง ป็ัจจุบันน่� การแยก
สิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC สิ่ามารถนำามาใช้้แที่นการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบดั�งเดิมสิ่ำาหรับการใช้้งานหล้ายรูป็แบบ
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ระบบเคร่�องแยกสารด้้วยวิธีีโครมาโตกราฟีีแบบยิ�งยวด้ Sepiatec SFC
ระบบท่ี่�ช้าญ่ฉีล้าดท่ี่�สิ่ดุในการแยกสิ่ารท่ี่�เป็็นมติรต่อสิ่ิ�งแวดล้้อมยิ�งข่�น

จััด้การได้้ง่าย
SFC สิ่ำาหรับทุี่กคน

BUCHI ที่ำาให้การแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ 
SFC ใช้้งานได้ง่าย สิ่ำาหรับทุี่กคน
ด้วยอุป็กรณ์เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec 
SFC อุป็กรณ์น่�ใช้้งานได้ง่ายมาก 
เนื�องจาก  

 · ซึ่อฟต์แวร์ท่ี่�พัฒนาข่�นมาโดยเฉีพาะ
สิ่ำาหรับ SFC ท่ี่�ม่เมนูการใช้้งานท่ี่�
ช้ัดเจนแล้ะฟังก์ช้ันการใช้้งานเฉีพาะ 
เช่้น การฉี่ดสิ่ารตัวอย่างแบบ Stack 
(stack injection) การตรวจวัดพ่ค แล้ะ
การแก้ไข ในระหว่างดำาเนินการ

 · คำาแนะนำาอัตโนมัติของระยะเวล้า
การ Stack สิ่ำาหรับโหมดการฉี่ดสิ่าร
ตัวอย่างแบบ Stack

 · อุป็กรณ์ที่ั�งหมดมาพร้อมช้ิ�นส่ิ่วน
เช้ื�อมต่อสิ่ำาหรับระบบไอระเหยแล้ะ
สิ่ามารถป็ฏิิบัติงานได้บนโต๊ะหรือใน
ตู้ดูดควัน

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC (การแยกสิ่ารดว้ยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบของไหล้วิกฤต
ยิ�งยวด) มอบป็ระโยช้น์หล้ายป็ระการให้แก่นักเคม่จากเที่คโนโล้ย่ SFC กระบวนการน่�ม่ความป็ล้อดภัยยิ�งข่�น การแยก
สิ่ารที่ำาได้เร็วข่�น แล้ะม่ต้นทีุ่นตำ�ากว่าเนื�องจากการใช้้สิ่ารที่ำาล้ะล้ายอินที่ร่ย์ในป็ริมาณน้อยล้ง โดยมอบป็ระโยช้น์ที่ั�งหมด
เหล้่าน่�ในขณะท่ี่�ม่ความเป็็นมิตรต่อสิ่ิ�งแวดล้้อมมากกว่าโซึ่ลู้ช้ันที่างเล้ือกอื�น เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบ
ยิ�งยวด Sepiatec SFC ได้รับการออกแบบมาเพื�อการใช้้งานแบบ SFC แล้ะใช้้งานได้ง่ายมาก อุป็กรณ์น่�ใช้้พื�นท่ี่�ในการติด
ตั�งน้อยกว่าที่่�คาดไว้เพื�อให้สิ่ามารถป็ฏิิบัติงานได้ตรงตามข้อกำาหนดใด ๆ จากงานง่าย ๆ ไป็จนถ่งงานท่ี่�ซัึ่บซึ่้อน ไม่ว่าจะ
เป็็นงานขนาดเล็้กหรืองานขนาดใหญ่่ก็ตาม

ป็ระหยัด้พื้่�นทีี่�
ม่ขนาดเล้็กท่ี่�สิุ่ดในตล้าด 

พื�นท่ี่�ป็ฏิิบัติงานม่ความสิ่ำาคัญ่อย่างยิ�ง
สิ่ำาหรับห้องป็ฏิิบัติการทุี่กแห่ง เครื�อง
แยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบ
ยิ�งยวด Sepiatec SFC ที่ำาให้สิ่ามารถ 
ใช้้พื�นท่ี่�ภายในห้องป็ฏิิบัติการได้อย่าง
ม่ป็ระสิ่ิที่ธิิภาพยิ�งข่�นเนื�องมาจากคุณ
ป็ระโยช้น์หล้ายป็ระการ: 

 · พื�นท่ี่�ใช้้สิ่อยขนาดเล้็กแล้ะม่การ
ออกแบบท่ี่�กะที่ัดรัดท่ี่�สิุ่ดในเครื�องมือ
ท่ี่�ม่สิ่มรรถนะการป็ฏิิบัติงานทีุ่กรุ่น

 · การติดตั�งท่ี่�ม่การป็ฏิิบัติงานทีุ่ก
อย่างพร้อมในหน่�งเด่ยว รวมถ่งหน้า
จอ เครื�องตรวจวัด เครื�องเก็บสิ่าร
ตัวอย่าง ป็ั�ม แล้ะสิ่่วนควบคุมอุณหภูมิ
คอล้ัมน์

 · การออกแบบท่ี่�ม่ฟังก์ช้ันการใช้้งาน
แยกส่ิ่วนเฉีพาะที่่�ใช้้งานได้ง่ายที่ำาให้
ผู้ใช้้สิ่ามารถเข้าถ่งทีุ่กสิ่่วนได้จาก 
ด้านหน้าของตัวเครื�อง

รองรับการใช้้งานหล้ายป็ระเภที่
เหมาะสิ่ำาหรับทีุ่กความต้องการ

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นั ก เ ค ม่ นั� น
แ ต ก ต่ า ง กั น โ ด ย ข่� น อ ยู่ กั บ ก า ร ใ ช้้
งาน ชุ้ดเครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโค
รมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec 
SFC มอบความยืดหยุ่นให้ผู้ ใช้้
งานในหล้ายรูป็แบบด้วยกัน 
 

 · ม่หล้ายรุ่นสิ่ำาหรับความต้องการด้าน
สิ่มรรถนะที่่�หล้ากหล้าย อัตราการ
ไหล้ของป็ั�ม

 · สิ่ามารถเช้ื�อมต่อเข้ากับคอล้ัมน์ขนาด
ต่าง ๆ ได้จาก เสิ่้นผ่าศึูนย์กล้าง
ภายในขนาด 4 – 50 mm แล้ะความ
ยาว 150 – 800 mm

 · สิ่ามารถเล้ือกป็ระเภที่ของการตรวจ
วัด (UV, ELSD แล้ะ MS) การฉ่ีด
สิ่ารตัวอย่าง (Stack / Multiple) แล้ะ
ภาช้นะบรรจุ (ขนาดของ ภาช้นะเก็บ
ผล้ิตภัณฑ์ ์/ หล้อด) 
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จััด้การได้้ง่าย
SFC สิ่ำาหรับทีุ่กคน 

การตั�งค่าเคร่�องม่อที่ี�ง่ายแต่ช้าญฉล้าด้
การตั�งค่าท่ี่�สิ่ามารถใช้้งานได้ง่ายที่ำาให้ผู้ใช้้คุ้นเคยกับขั�นตอนการใช้้งานในเวล้าอันสิ่ั�น ดังนั�น
จ่งไม่จำาเป็็นต้องใช้้เวล้าดำาเนินการอบรมนาน อุป็กรณ์ทีุ่กช้ิ�นสิ่่วนได้รับการออกแบบมาโดย
คำาน่งถง่การใช้ง้านเป็น็อย่างด่ รวมถง่ช้ิ�นสิ่ว่นเช้ื�อมต่อสิ่ำาหรบัระบบไอระเหยในตวั นอกจากน่� 
เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ทีุ่กเครื�องยังสิ่ามารถที่ำางาน
ได้บนโต๊ะหรือในตู้ดูดควัน

รับผล้ป็ระโยช้น์จัากผ้้เชี้�ยวช้าญ 
เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ที่ั�งเครื�องที่ำางานโดยใช้้
ซึ่อฟต์แวร์ท่ี่�พัฒนาข่�นโดยผู้เช่้�ยวช้าญ่ที่างด้าน SFC โดยตรง เมนูการใช้้งานท่ี่�ช้ัดเจนที่ำาให้
ม่กระบวนการที่ำางานท่ี่�ง่ายแล้ะไม่ยุ่งยากโดยม่ฟังก์ช้ันการใช้้งานเฉีพาะ เช้่น การฉี่ดสิ่าร
ตัวอย่างแบบ Stack การตรวจวัดพ่ค แล้ะการแก้ไขในระหว่างดำาเนินงาน สิ่ำาหรับการเป็ล่้�ยน
พารามิเตอร์ในระหว่างท่ี่�กำาล้ังดำาเนินการแยกสิ่าร ตัวเล้ือกที่ั�งหมดในการป็้อนข้อมูล้เข้า
แสิ่ดงไว้ในหน้าจอเพ่ยงไม่ก่�หน้าจอเท่ี่านั�น ผู้ใช้้สิ่ามารถป้็อนข้อมูล้ผ่านหน้าจอสิ่ัมผัสิ่ขนาด 
15.6” ซ่ึ่�งได้จัดวางไว้ในตำาแหน่งท่ี่�เหมาะสิ่ำาหรับการใช้้งาน โดยอยู่ท่ี่�สิ่่วนหน้าด้านบนของ
เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ทีุ่กเครื�อง

ฉีด้สารตัวอย่างป็ริมาณมากได้้ในพื้ริบตาเด้ียว 
โหมดการฉ่ีดสิ่ารตวัอย่างแบบ Stack ใช้เ้มื�อที่ำางานกบัตวัอย่างป็รมิาณมากแล้ะจำาเป็น็ตอ้งใช้้
โหมด isocratic gradient เที่คนิคน่�ที่ำาให้สิ่ามารถฉี่ดสิ่ารตัวอย่างเพิ�มเติมได้อย่างต่อเนื�องแล้ะ
ใช้้เวล้าในขณะท่ี่�รอให้พ่คตัวอย่างถูกช้ะออกมา ซึ่อฟต์แวร์ควบคุมของเครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec แบบ Prep SFC แสิ่ดงระยะเวล้าของการ Stack โดย
อัตโนมัติ แล้ะดังนั�นจ่งที่ำาให้วิธ่ิการตั�งค่าการฉี่ดสิ่ารตัวอย่างแบบ Stack ที่ำาได้ง่ายเป็็นพิเศึษ

BUCHI ที่ำาให้การแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC ใช้้งานได้ง่ายสิ่ำาหรับทีุ่กคนด้วยอุป็กรณ์เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟี
แบบยิ�งยวด Sepiatec SFC เครื�องมือน่�ได้รับการออกแบบมาเป็็นพิเศึษเพื�อเน้นถ่งการใช้้งานท่ี่�ง่ายด้วยคุณสิ่มบัติการใช้้
งานท่ี่�สิ่ำาคัญ่หล้ายป็ระการ
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ป็ระหยัด้พื้่�นทีี่� 
ม่ขนาดเล้็กท่ี่�สิุ่ดในตล้าด

พื�นท่ี่�ป็ฏิิบัติงานม่ความสิ่ำาคัญ่อย่างยิ�งสิ่ำาหรับห้องป็ฏิิบัติการทุี่กแห่ง เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบ
ยิ�งยวด Sepiatec SFC ม่ขนาดกะที่ัดรัดท่ี่�สิุ่ดในตล้าด ซ่ึ่�งที่ำาให้สิ่ามารถใช้้พื�นท่ี่�อันม่ค่าภายในห้องป็ฏิิบัติการได้อย่างม่
ป็ระสิ่ิที่ธิิภาพสิู่งสิุ่ดโดยไม่ม่ผล้กระที่บต่อคุณภาพ แล้ะสิ่มรรถนะในการที่ำางาน

ใช้้พื้่�นที่ี�ในห้องป็ฏิิบัติการน้อย
เครื�องแยกสิ่ารด้วยวธ่ิิโครมาโตกราฟแีบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ที่กุเครื�อง ไมว่า่จะเป็น็เครื�อง
ที่ำาสิ่ารให้บริสิุ่ที่ธิิ�ขนาดเล้็กไป็จนถ่งขนาดใหญ่่ ใช้้พื�นท่ี่�น้อยมากในห้องป็ฏิิบัติการ เครื�องน่�
ม่การติดตั�งชุ้ดควบคุมระบบแล้ะเครื�องเก็บสิ่ารตัวอย่างไว้ในตัวเครื�องแล้ะไม่จำาเป็็นต้องใช้้
พื�นท่ี่�เพิ�มเติมนอกเหนือไป็จากน่� ดังนั�นจ่งสิ่ามารถป็ระหยัดพื�นท่ี่�อันม่ค่าของห้องป็ฏิิบัติการ ไม่
ว่าจะติดตั�งไว้ในหรือนอกตู้ดูดควัน แล้ะสิ่ามารถใช้้พื�นท่ี่�ในการติดตั�งเครื�องมืออื�น ๆ ได้

ครบที่้กฟีังก์ช้ันในเคร่�องเด้ียว
แม้ว่าจะเป็็นเครื�องท่ี่�ม่ขนาดเล้็กท่ี่�สุิ่ดในตล้าด แต่เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบ
ยิ�งยวด Sepiatec SFC ก็ม่อุป็กรณ์ครบถ้วนท่ี่�จำาเป็็นต้องใช้้ในการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโต
กราฟีแบบของไหล้วิกฤตยิ�งยวดอย่างม่ป็ระสิ่ิที่ธิิภาพสิู่งสิุ่ด

 · ป็ั�มแรงดันสิู่งสิ่ำาหรับ CO2

 · ป็ั�มแรงดันสิู่งสิ่ำาหรับสิ่ารที่ำาล้ะล้ายร่วม
 · ตัวควบคุมแรงดันต้านกล้ับท่ี่�สิ่ามารถป็รับระดับได้
 · สิ่่วนควบคุมอุณหภูมิคอลั้มน์
 · ป็ั�มกระบอกฉ่ีดสิ่ำาหรับการฉ่ีดสิ่ารตัวอย่าง
 · ตัวแยกก๊าซึ่-ของเหล้ว
 · เครื�องตรวจจับสิ่ัญ่ญ่าณด้วยคลื้�น UV
 · เครื�องเก็บสิ่ารตัวอย่าง
 · ชุ้ดควบคุมระบบแบบครบวงจร รวมถ่งซึ่อฟต์แวร์ควบคุม Prep SFC
 · หน้าจอสิ่ัมผัสิ่ขนาด 15.6” 

บำาร้งรักษาได้้ง่ายแล้ะสะด้วก
เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ได้รับการออกแบบมาให้
ม่ความโดดเด่นเนื�องมาจากการออกแบบให้ม่ฟังก์ช้ันการใช้้งานแยกสิ่่วนเฉีพาะท่ี่� ซึ่่�งบำารุง
รักษาได้ง่ายมาก โดยผู้ใช้้สิ่ามารถเข้าถ่งทีุ่กช้ิ�นสิ่่วนได้จากด้านหน้าของตัวเครื�อง การเป็ล่้�ยน
อะไหล้่หรือช้ิ�นส่ิ่วนท่ี่�สิ่่กหรอสิ่ามารถที่ำาได้อย่างรวดเร็วแล้ะง่ายดายเนื�องจากไม่จำาเป็็นต้อง
เคล้ื�อนย้ายหรือหมุนเครื�อง
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รองรับการใช้้งานหล้ายป็ระเภที่
เหมาะสิ่ำาหรับทีุ่กความต้องการ

เก็บสารตัวอย่างได้้ที่้กขึ้นาด้
ด้วยเครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC สิ่ารตัวอย่างจะถูกเก็บ
ในสิ่ภาวะท่ี่�ไม่ม่แรงดัน ด้วยเหตุน่� จ่งไม่เพ่ยงแต่จะม่ความป็ล้อดภัยมากยิ�งข่�น แต่ยังสิ่ามารถ
ป็ฏิิบัติงานได้ง่ายอ่กด้วย ไม่ม่ข้อจำากัดเก่�ยวกับป็ริมาตรของสิ่ารตัวอย่างท่ี่�เก็บ ตัวเล้ือกน่�ม่
ความสิ่ะดวกอย่างมากเมื�อที่ำางานกับการฉ่ีดสิ่ารตัวอย่างแบบ Stack

มีให้เล้่อกหล้ายร้่นในระด้ับสมรรถนะการป็ฏิิบัติงานที่ี�ต่างกัน
ระบบเครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ครอบคลุ้มความ
ต้องการในการแยกสิ่ารทุี่กป็ระเภที่ โดยสิ่ามารถแยกสิ่ารตัวอย่างในช้่วงมิล้ลิ้กรัมไป็จนถ่ง
กรัม ปั็�มท่ี่�ม่ช่้วงอัตราการไหล้ท่ี่�แตกต่างกันที่ำาให้สิ่ามารถใช้้คอล้ัมน์ HPLC ได้ในหล้าย
ขนาด โดยรองรับคอล้ัมน์ท่ี่�ม่ช้่วงเสิ่้นผ่าศึูนย์กล้างภายในจาก 4 – 16 mm 15 – 30 mm แล้ะ 
30 – 50 mm แล้ะม่ความยาวจาก 150 – 800 mm นอกจากน่� สิ่ามารถจุคอล้ัมน์ได้พร้อมกัน
ถ่ง 10 คอล้ัมน์ในสิ่่วนควบคุมอุณหภูมิคอล้ัมน์ ที่ั�งน่�ข่�นอยู่กับรุ่นผล้ิตภัณฑ์์ แล้ะสิ่ามารถเช้ื�อม
ต่อเพื�อคัดกรองได้หากจำาเป็็น

มีตัวเล้่อกหล้ากหล้ายสำาหรับการตรวจัวัด้แล้ะการฉีด้สารตัวอย่าง
การเฝ้้าติดตามการแยกสิ่ารของสิ่ารป็ระกอบผสิ่มม่ความสิ่ำาคัญ่อย่างยิ�งสิ่ำาหรับการที่ำาสิ่าร
ให้บริสิุ่ที่ธิิ�ท่ี่�สิ่ัมฤที่ธิิ�ผล้เนื�องจากที่ำาให้สิ่ามารถมั�นใจได้ถ่งการเก็บสิ่ารป็ระกอบเป้็าหมายได้
อย่างถกูต้อง เครื�องแยกสิ่ารดว้ยวธ่ิิโครมาโตกราฟแีบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ที่กุเครื�องม่การ
ติดตั�งเครื�องตรวจจับสิ่ัญ่ญ่าณด้วย UV ไว้ในตัวเครื�อง แต่ยังสิ่ามารถเช้ื�อมต่อกับ Evaporative 
Light Scattering Detector (ELSD) แล้ะ Mass Spectrometer (MS) ได้ด้วย การฉ่ีดสิ่ารตัวอย่าง
สิ่ามารถดำาเนินการบนเครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ได้
สิ่องรูป็แบบ นั�นคือ แบบ Multiple แล้ะ Stack การฉ่ีดสิ่ารตัวอย่างแบบ Stack ม่ป็ระโยช้น์เมื�อ
ที่ำาการฉี่ดสิ่ารตัวอย่างในป็ริมาณมากภายใต้เงื�อนไขสิ่ารที่ำาล้ะล้ายคงท่ี่� ในขณะท่ี่�การฉี่ดสิ่าร
ตัวอย่างแบบ Multiple สิ่ามารถที่ำาได้เป็็นล้ำาดับ

ความต้องการของนักเคม่นั�นแตกต่างกันไป็โดยข่�นอยู่กับการใช้้งาน ชุ้ดเครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบ
ยิ�งยวด Sepiatec SFC มอบความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้้งานในหล้ายรูป็แบบด้วยกัน 
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เคร่�องแยกสารด้้วยวธีิีโครมาโตกราฟีีแบบยิ�งยวด้ Sepiatec SFC-50
วธ่ิิการใช้้งานอย่างง่ายในการแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ SFC แล้ะการพฒันาวธ่ิิการ
ป็ฏิบิตังิาน

หน้าจอสิ่ัมผัสิ่ หน้าจอสิ่ัมผัสิ่เครื�องตรวจจับสิ่ัญ่ญ่าณด้วยคลื้�น UV

ป็ั�ม CO2 ป็ั�ม CO2

เคร่�องแยกสารด้้วยวธีิีโครมาโตกราฟีีแบบยิ�งยวด้ Sepiatec SFC-250
การแยกสิ่ารท่ี่�ม่ป็ระสิ่ทิี่ธิิภาพสิ่งูสิ่ำาหรบัการใช้้งานหล้ากหล้ายรปู็แบบ

เครื�องคอมพิวเตอร์ในตัวเครื�อง เครื�องคอมพิวเตอร์ในตัวเครื�อง

ตัวแยกก๊าซึ่-
ของเหล้ว

ตัวแยก
ก๊าซึ่-ของเหล้ว

เครื�องตรวจจับสิ่ัญ่ญ่าณด้วยคลื้�น UV

ตัวควบคุมแรง
ดันต้านกล้ับ

ตัวควบคุมแรง
ดันต้านกล้ับ

สิ่่วนควบคุม
อุณหภูมิคอลั้มน์

สิ่่วนควบคุม
อุณหภูมิคอลั้มน์ ภาช้นะบรรจุ

สิ่ารตัวอย่าง

ภาช้นะบรรจุ
สิ่ารตัวอย่าง

ป็ั�มสิ่ารที่ำาล้ะล้ายร่วม ป็ั�มสิ่ารที่ำาล้ะล้ายร่วม
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หน้าจอสิ่ัมผัสิ่ เครื�องคอมพิวเตอร์ในตัวเครื�อง

ตัวแยกก๊าซึ่-ของเหล้ว

เครื�อง
ที่ำาความเย็น

เครื�องตรวจจับสิ่ัญ่ญ่าณด้วยคลื้�น UV

ตัวควบคุมแรง
ดันต้านกล้ับ

สิ่่วนควบคุม
อุณหภูมิคอลั้มน์

ภาช้นะบรรจุสิ่ารตัวอย่าง

ป็ั�มสิ่ารที่ำา
ล้ะล้ายร่วม

ป็ั�มสิ่ารที่ำาล้ะล้าย
ร่วม / ป็ั�มเสิ่ริม

ป็ั�ม CO2

โมดูล้การนำา CO2 กล้ับมาใช้้ใหม่

เคร่�องแยกสารด้้วยวธีิีโครมาโตกราฟีีแบบยิ�งยวด้ Sepiatec SFC-660
ม่ความจโุหล้ดแล้ะป็รมิาณงานสิ่งูสิ่ดุ

วัสด้้สิ�นเป็ล้่อง
ป็ระสิ่ิที่ธิิภาพสิู่งสิุ่ดสิ่ำาหรับการใช้้งาน prep SFC

เครื�องมือรุ่น PrepPure ม่คอล้ัมน์หล้ายขนาดให้เล้ือกสิ่ำาหรับการใช้้งาน prep HPLC แล้ะ prep SFC โดยครอบคลุ้มถ่ง
ซึ่ิล้ิกาท่ี่�ถูกป็รับแต่ง โพล้่แซึ่กคาไรด์ท่ี่�ถูกเคล้ือบแล้ะตร่งรูป็ แล้ะม่ความจำาเพาะเป็็นพิเศึษสิ่ำาหรับการวิเคราะห์สิ่ารป็ระ
กอบไครัล้แล้ะอะไครัล้ รวมถ่งสิ่ารท่ี่�ม่ขั�วแล้ะไม่ม่ขั�ว สิ่ำาหรับ SFC รายการเครื�องมือท่ี่�ม่ให้เล้ือกใช้้ที่ำาให้นักเคม่เล้ือกเฟสิ่
แล้ะขนาดได้หล้ายรูป็แบบ 

เฟสิ่ หมายเหตุ

Silica
เฟสิ่ท่ี่�ม่ขั�วมากท่ี่�สิุ่ด โดยที่ั�วไป็แล้้วมักใช้้สิ่ำาหรับการใช้้งาน Normal Phase 
LC แล้ะ SFC ท่ี่�อยู่ในรูป็อะไครัล้ 

Diol 
เฟสิ่ท่ี่�ม่ขั�ว โดยที่ั�วไป็แล้้วมักใช้้สิ่ำาหรับการใช้้งาน Normal Phase LC  
แล้ะ SFC ท่ี่�อยู่ในรูป็อะไครัล้ 

2-Ethylpyridin (2-EP) เฟสิ่ท่ี่�ม่ขั�ว โดยที่ั�วไป็แล้้วมักใช้้สิ่ำาหรับการใช้้งาน SFC ท่ี่�อยู่ในรูป็อะไครัล้

Polyethyleneimine (PEI) เฟสิ่ท่ี่�ม่ขั�ว โดยที่ั�วไป็แล้้วมักใช้้สิ่ำาหรับการใช้้งาน SFC ท่ี่�อยู่ในรูป็อะไครัล้

C18
เฟสิ่ท่ี่�ไม่ม่ขั�วมากท่ี่�สิุ่ด โดยที่ั�วไป็แล้้วมักใช้้สิ่ำาหรับการใช้้งาน Reversed 
Phase LC แล้ะ SFC ท่ี่�อยู่ในรูป็อะไครัล้

C18WP
เฟสิ่ท่ี่�ไม่ม่ขั�วท่ี่�ม่เสิ่้นผ่าศึูนย์กล้างของรูพรุนขนาดใหญ่่ โดยที่ั�วไป็แล้้วมัก
ใช้้กับงาน Reversed Phase LC สิ่ำาหรับงานเพป็ไที่ด์แล้ะโป็รต่น

C18AQ
เฟสิ่ท่ี่�ไม่ม่ขั�วท่ี่�ถูกป็รับแต่งโดยไซึ่เล้นท่ี่�ม่ขั�วขนาดเล้็ก ซึ่่�งที่ำาให้เฟสิ่ที่นต่อ
นำ�าได้

C4WP
เฟสิ่ท่ี่�ไม่ม่ขั�วท่ี่�ม่เสิ่้นผ่าศึูนย์กล้างของรูพรุนขนาดใหญ่่ โดยที่ั�วไป็แล้้วมัก
ใช้้กับงาน Reversed Phase LC สิ่ำาหรับงานเพป็ไที่ด์แล้ะโป็รต่น 

CBD โดยที่ั�วไป็แล้้วมักใช้้สิ่ำาหรับการใช้้งาน CBD SFC 

โพื้ล้ีแซกคาไรด้์ตร้งร้ป็
iADMPC (Amylose 
tris-(3,5-dimethlyphenylcarbamate))

โดยที่ั�วไป็แล้้วมกัใช้้สิ่ำาหรบัการใช้้งาน SFC ท่ี่�อยูใ่นรปู็ไครลั้

iCDMPC (Cellulose 
tris-(3,5-dimethlyphenylcarbamate))

โดยที่ั�วไป็แล้้วมกัใช้้สิ่ำาหรบัการใช้้งาน SFC ท่ี่�อยูใ่นรปู็ไครลั้

iCDCPC (Cellulose 
tris-(3,5-dichlorophenylcarbamate))

โดยที่ั�วไป็แล้้วมกัใช้้สิ่ำาหรบัการใช้้งาน SFC ท่ี่�อยูใ่นรปู็ไครลั้

โพื้ล้ีแซกคาไรด้์ที่ี�ถ้กเคล้่อบ
cCDMPC (Cellulose 
tris-(3,5-dimethlyphenylcarbamate))

โดยที่ั�วไป็แล้้วมกัใช้้สิ่ำาหรบัการใช้้งาน SFC ท่ี่�อยูใ่นรปู็ไครลั้

cADMPC (Amylose 
tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate))

โดยที่ั�วไป็แล้้วมกัใช้้สิ่ำาหรบัการใช้้งาน SFC ท่ี่�อยูใ่นรปู็ไครลั้

ป็ระเภที่ขึ้อง Brush

iBT (immobilized brush-type phase) โดยที่ั�วไป็แล้้วมกัใช้้สิ่ำาหรบัการใช้้งาน SFC ท่ี่�อยูใ่นรปู็ไครลั้
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ขึ้้อม้ล้เช้ิงเที่คนิค
ระบบเครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 
Sepiatec SFC

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 

Sepiatec SFC-50

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 

Sepiatec SFC-250

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 

Sepiatec SFC-660

วิธีีการใช้้งาน

การพัฒนาวิธ่ิป็ฏิิบัติ
งาน 

ม่ ในคอล้ัมน์ 
วิเคราะห ์(4 – 4.6 mm)

ไม่ม่ ไม่ม่

SFC แบบจัดเตร่ยม ม่ ม่ ม่

คอล้ัมน์

ขนาด 4 – 16 mm ID,  
ความยาวสิู่งสิุ่ด 250 mm

15 – 30 mm ID 
 ความยาวสิู่งสิุ่ด 250 mm

30 – 50 mm ID,  
ความยาวสิู่งสิุ่ด 800 mm

ส่วนควบค้มอ้ณหภ้มิ
คอล้ัมน์

อุณหภูมิ อุณหภูมิโดยรอบถ่ง 70 °C อุณหภูมิโดยรอบถ่ง 70 °C อุณหภูมิโดยรอบถ่ง 50 °C

ความจุคอล้ัมน์
มาตรฐาน 2 2 1

ความจุคอล้ัมน์เสิ่ริม 10 10 2

ป็ั�ม

ป็ั�ม CO2 อัตราการไหล้
แล้ะแรงดัน

สิู่งสิุ่ด 30 mL / min,  
400 bar

สิู่งสิุ่ด 150 mL / min,  
400 bar

สิู่งสิุ่ด 400 mL / min,  
400 bar

จำานวนของป็ั�มสิ่ารที่ำา
ล้ะล้ายร่วม 1 1 2

อัตราการไหล้แล้ะ
แรงดันของป็ั�มสิ่ารที่ำา
ล้ะล้ายร่วม

สิู่งสิุ่ด 30 mL / min  
แล้ะ 400 bar

สิู่งสิุ่ด 150 mL / min  
แล้ะ 400 bar

1) สิู่งสิุ่ด 250 mL / min 

แล้ะ 400 bar

2) สิู่งสิุ่ด 150 mL / min 

แล้ะ 400 bar

ป็ั�มเสิ่ริม ป็ั�มเสิ่ริมที่่�เช้ื�อมต่อจาก
ภายนอก 

ป็ั�มมาตรฐานท่ี่�อยู่ในตัว
เครื�อง

ป็ั�มมาตรฐานท่ี่�อยู่ในตัว
เครื�อง

แรงดันการที่ำางาน
สิู่งสิุ่ด 400 bar 400 bar 400 bar

อัตราการไหล้รวม ที่่�สิ่าร
ที่ำาล้ะล้ายร่วมที่่� 40%

50 mL / min 250 mL / min 660 mL / min

สารที่ำาล้ะล้าย

CO2 ของเหล้ว ของเหล้ว
ก๊าซึ่เหล้ว  

(ท่ี่�ม่โมดูล้ท่ี่�นำา CO2 กล้ับมา
ใช้้ใหม่)

จำานวนของสิ่ารที่ำา
ล้ะล้ายอินที่ร่ย์ร่วม 4 4 4

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 

Sepiatec SFC-50

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 

Sepiatec SFC-250

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 

Sepiatec SFC-660

เคร่�องตรวจัจัับ

ช้่วงความยาวคล้ื�น 
DAD

190 – 720 nm 190 – 720 nm 190 – 720 nm

ความยาวคล้ื�น DAD 
ท่ี่�สิ่ามารถเล้ือกได้ 8 8 8

ELSD (ตัวเล้ือก) ม่ ม่ ม่

MS (ตัวเล้ือก) ม่ ม่ ม่

การเก็บสารตัวอย่าง

มาตรฐาน เก็บได้ 1 – 8 ตัวอย่าง  
ใช้้เฟสิ่ GLS เฉีพาะ

เก็บได้ 1 – 8 ตัวอย่าง  
ใช้้เฟสิ่ GLS เฉีพาะ

โหมดการที่ำางานเด่�ยว: 
เก็บได้ 1 – 8 ตัวอย่าง ใช้้
เฟสิ่ GLS เฉีพาะ โหมด

การที่ำางานควบคู่: เก็บได้ 
1 – 4 ตัวอย่าง ใช้้เฟสิ่ GLS 

เฉีพาะ

ตัวเล้ือกเสิ่ริม
สิู่งถ่ง 195 ตัวอย่าง การ

เก็บตัวอย่างอัตโนมัติ  
ใช้้เฟสิ่ GLS แบบต่อเนื�อง

สิู่งถ่ง 195 ตัวอย่าง การ
เก็บตัวอย่างอัตโนมัติ ใช้้
เฟสิ่ GLS แบบต่อเนื�อง

ไม่ม่

ป็ริมาตร ไม่จำากัด ไม่จำากัด ไม่จำากัด

การเก็บตัวอย่างโดย
ไม่ม่แรงดัน 

มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

มีโมด้้ล้การนำา CO2 
กล้ับมาใช้้ใหม่ให้
เล้่อกใช้้

ไม่ม่ ไม่ม่ ม่

การฉีด้สารตัวอย่าง

กระบอกฉ่ีดสิ่าร 
1 mL  

สิ่ามารถใช้้ป็ริมาตรอื�นได้
ตามต้องการ

5 mL  
สิ่ามารถใช้้ป็ริมาตรอื�นได้

ตามต้องการ

25 mL  
สิ่ามารถใช้้ป็ริมาตรอื�นได้

ตามต้องการ

Loop 0.5 mL 2.5 mL 10 mL 

การฉ่ีดสิ่ารตัวอย่าง
แบบ Stack

มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

ช้้ด้ควบค้มระบบ โป็รแกรม Windows 10  
ท่ี่�อยู่ในตัวเครื�อง

โป็รแกรม Windows 10  
ท่ี่�อยู่ในตัวเครื�อง

โป็รแกรม Windows 10  
ท่ี่�อยู่ในตัวเครื�อง

หน้าจัอ 
หน้าจอสิ่ัมผัสิ่ ขนาด 15.6”  

รูป็แบบ 16:9
หน้าจอสิ่ัมผัสิ่ ขนาด 15.6”  

รูป็แบบ 16:9
หน้าจอสิ่ัมผัสิ่ ขนาด 15.6”

รูป็แบบ 16:9

ขึ้นาด้  
(กว้าง x ล้้ก x ส้ง)

56 x 60 x 88 cm 72 x 60 x 88 cm 150 x 68 x 178 cm
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อ้ป็กรณ์เสริม

ป็ั�มเสริม
ปั็�มเสิ่ริมม่ป็ระโยช้น์สิ่ำาหรับการแยกสิ่ารท่ี่�สิ่ารที่ำาล้ะล้ายร่วมม่ความเข้มข้นตำ�ากว่า 10% ปั็�มจะเติมสิ่ารที่ำาล้ะล้ายร่วมล้ง
ไป็ในตวัอย่างท่ี่�ถกูแยกไว้ต่างหากแล้ะหล้่กเล้่�ยงการตกตะกอนของตวัอย่างในตวัแยกก๊าซึ่-ของเหล้ว 

เคร่�องที่ำาความเย็น
เครื�องที่ำาความเยน็ที่ำาใหห้วัปั็�มของปั็�ม CO2 เยน็แล้ะเช้ื�อมตอ่กบัที่ั�งปั็�มที่ำาความเยน็ก่อนดำาเนนิการแล้ะปั็�ม CO2 ซ่ึ่�งจำาเป็น็
ต้องที่ำาความเย็นเพื�อให ้CO2 ยังคงสิ่ถานะเป็็นของเหล้วอยู่

Mass spectrometer (MS)
เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ทีุ่กเครื�องสิ่ามารถเช้ื�อมต่อกับเครื�องตรวจวัด MS 
ภายนอกได ้โดยสิ่ามารถขอข้อมูล้เพิ�มเติมได้

Evaporative light scattering detector (ELSD)
เครื�องแยกสิ่ารด้วยวธ่ิิโครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด Sepiatec SFC ทุี่กเครื�องสิ่ามารถเช้ื�อมต่อกบั ELS Detector (เครื�องตรวจ
จบัสิ่ญั่ญ่าณด้วยหล้กัการกระเจงิแสิ่ง) ภายนอกได้ โดยสิ่ามารถขอข้อมลู้เพิ�มเตมิได้
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ขึ้้อม้ล้เคร่�องแยกสารด้้วยวิธีีโครมาโตกราฟีีฉบับสมบ้รณ์
ภาพรวม

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธิ่
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 

Sepiatec SFC-50

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธิ่
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 

Sepiatec SFC-250

เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธิ่
โครมาโตกราฟีแบบยิ�งยวด 

Sepiatec SFC-660

Pure C-805 
(เครื�องแยก
สิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโต
กราฟี)

Pure C-810 
(เครื�องแยก
สิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโต
กราฟี)

Pure C-815 
(เครื�องแยก
สิ่ารด้วยวิธ่ิ
โครมาโต
กราฟี)

Pure C-830 
(เครื�องแยกสิ่าร
ด้วยวิธ่ิโครมาโต

กราฟี)

  Pure C-850 
(เครื�องแยกสิ่ารด้วยวิธ่ิโครมาโตกราฟี)

คำาอธีิบาย เครื�องแยกสิ่ารแบบ Prep SFC ท่ี่�ม่ความแตกต่างด้านความเข้ากันได้กบัขนาดคอล้มัน์ท่ี่�ต่างกนั เครื�องแยกสิ่ารแบบ Flash LC ท่ี่�ม่โซึ่ลู้ช้ัน
ตัวตรวจวัดหล้ายรูป็แบบให้เล้ือก 

เครื�องแยกสิ่ารแบบ Prep HPLC ท่ี่�ม่
ความเป็็นไป็ได้ในการใช้้ตัวตรวจวัดท่ี่�
แตกต่างกัน 

เครื�องแยกสิ่ารสิ่ำาหรับการใช้้งาน
ควบคู่กันระหว่างแบบ Flash แล้ะ 
Prep HPLC

ป็ระเภที่ขึ้องโครมาโตกราฟีี 

ของเหล้ว - - - • • • • • •

ของไหล้วิกฤตยิ�งยวด • • • - - - - - -

โหมด้ขึ้องป็ั�ม

แบบ Flash - - - • • • - - •

แบบ Prep HPLC - - - - - - • • •

แบบ Prep SFC • • • - - - - - -

เคร่�องตรวจัวัด้

UV - - - • - - - - -

DAD • • • - • • • • •

ELSD ตัวเล้ือกเสิ่ริม ตัวเล้ือกเสิ่ริม ตัวเล้ือกเสิ่ริม - - • - • •

MS ตัวเล้ือกเสิ่ริม ตัวเล้ือกเสิ่ริม ตัวเล้ือกเสิ่ริม - - - - - -

วัสด้้สิ�นเป็ล้่อง 

คาร์ที่ริดจ์แบบ Flash 4 – 5,000 g - - - • • • - - •

คอล้มันแ์บบ Prep HPLC หรอื SFC 

เสิ่้นผ่าศึนูยก์ล้างภายในขนาด 4 – 16 mm
• - - - - - • • •

คอล้มันแ์บบ Prep HPLC หรอื SFC 

เสิ่้นผ่าศึนูยก์ล้างภายในขนาด 15 – 30 mm
- • - - - - • • •

คอล้มันแ์บบ Prep HPLC หรอื SFC 

เสิ่้นผ่าศึนูยก์ล้างภายในขนาด 30 – 50 mm
- - • - - - • • •

คอล้มันแ์บบ Prep HPLC หรอื SFC

เสิ่้นผ่าศึนูยก์ล้างภายในขนาด 70 mm
- - - - - - • • •



2524

การบำาร้งรักษาแล้ะการฝึึกอบรม
แพ็คเกจการบำารุงรักษาของ BUCHI

BUCHI START – ป็ระสิที่ธีิภาพื้ส้งส้ด้ตั�งแต่เริ�มต้น
ตั�งแต่การติดตั�งอย่างมืออาช่้พไป็จนถ่งข้อตกล้งท่ี่�ไร้กังวล้ซ่ึ่�งจะที่ำาให้คุณสิ่ามารถคาดการณ์ต้นทีุ่น
ที่ั�งหมดแล้ะป็ระสิ่ิที่ธิิภาพระบบสิู่งสิุ่ดท่ี่�เป็็นไป็ได ้www.buchi.com/start

"ติดตั�ง"
 · การติดตั�งแล้ะที่ดสิ่อบผล้ิตภัณฑ์์
 · การอบรมเช้ิงป็ฏิิบัติจากช่้างเที่คนิคท่ี่�ผ่านการรับรอง
 · การป็ระเมินสิ่ภาพแวดล้้อมโดยรอบของผล้ิตภัณฑ์์ใหม่ของคุณ
 · การผสิ่านรวมผล้ิตภัณฑ์์ใหม่ของคุณเข้ากับโครงสิ่ร้างพื�นฐานท่ี่�ม่อยู่ได้อย่างยอดเย่�ยม

"IQ / OQ"
 · การติดตั�งระบบหรือผล้ิตภัณฑ์์
 · การรับรองการติดตั�งแล้ะการใช้้งาน

BUCHI EXACT – รับรองความถ้กต้องเพื้่�อความมั�นใจัส้งส้ด้
รับการรับรองท่ี่�ครอบคลุ้มผลิ้ตภัณฑ์์ BUCHI ที่ั�งหมดของคุณ เราให้บริการรับรองในระดับท่ี่�ผู้ผล้ิต
เท่ี่านั�นท่ี่�สิ่ามารถที่ำาได้ www.buchi.com/exact

"OQ"
 · บริการ OQ แบบครั�งเด่ยวของเราจะจัดเตร่ยมเอกสิ่ารแล้ะใบรับรองท่ี่�จำาเป็็นทัี่�งหมดสิ่ำาหรับคุณ
 · ท่ี่มบริการจะแจ้งให้คุณที่ราบถ่งตัวเล้ือกสิ่ำาหรับ OQ รอบต่อไป็ก่อนท่ี่�ใบรับรองจะหมดอายุ

"OQ Circle"
การซึ่ื�อแพค็เกจ OQ จะที่ำาใหคุ้ณได้รบัส่ิ่วนล้ดเพิ�มเติมสิ่ำาหรบัเอกสิ่ารแล้ะการบำารงุรกัษาด่วนพเิศึษด้วย
การจัดกำาหนดการบำารุงรักษาอัตโนมัติ

BUCHI CARE – ความน่าเช้่�อถ่อทีี่�หาที่ี�เป็รียบไม่ได้้
การดูแล้รักษาอุป็กรณ์ท่ี่�ใช้้งานหนักต้องใช้้ช้ิ�นส่ิ่วนแล้ะความถ่�ในการตรวจสิ่อบท่ี่�แตกต่างจากอุป็กรณ์
ท่ี่�ใช้้งานเป็็นครั�งคราว โดยแนวที่างของเรานำาป็ัจจัยเช่้นน่�มาพิจารณา เพื�อมอบโซึ่ลู้ช้ันท่ี่�เหมาะสิ่มแล้ะ
ป็ระหยัดต้นทีุ่นท่ี่�สิุ่ดให้กับคุณ www.buchi.com/care

BUCHI ACADEMY – เพื้ิ�มองค์ความร้้เฉพื้าะที่างเพื้่�อเพื้ิ�มความได้้เป็รียบในการแขึ้่งขึ้ัน
นักเคม่ในศึูนย์ความสิ่ามารถของเราในฟล้าวิล้ ป็ักกิ�ง แล้ะมุมไบ แล้ะผู้เช้่�ยวช้าญ่ในท้ี่องถิ�นท่ี่�องค์กร
การตล้าดของเรามอบองคค์วามรูเ้ฉีพาะที่างของผูเ้ช่้�ยวช้าญ่ให้คณุ การสิ่นบัสิ่นุนที่างวิที่ยาศึาสิ่ตรข์อง
เรานำาเสิ่นอการศึก่ษาความเป็น็ไป็ไดก่้อนการขาย ขอ้เสิ่นอโซึ่ล้ชู้นัท่ี่�ป็รับแตง่ได้ตามความตอ้งการ การ
สิ่นับสิ่นุนหล้ังการขายในสิ่ถานท่ี่�ติดตั�ง การอบรมหล้ักสิู่ตรขั�นพื�นฐานจนถ่งขั�นสิู่งเป็็นป็ระจำา แล้ะการ
ฝ้ึกอบรมตามความต้องการ www.buchi.com/academy

http://www.buchi.com/start
http://www.buchi.com/exact
https://www.buchi.com/products/services/maintenance-repair
https://www.buchi.com/en/products/services/training
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เภสัช้กรรมแล้ะเคมี
ผล้การวิจัยแล้ะพัฒนา

กา
รใ
ช้้ง

าน
ค้ณ

สม
บัต

ิ

การสิ่ังเคราะห์, การสิ่กัด การที่ำาความเข้มข้น การแยกสิ่าร การที่ำาแห้ง การวิเคราะห์

การสกัด้เย็น / Soxhlet การระเหย วิธีีโครมาโตกราฟีีแบบ Flash  
แบบ Prep HPLC

การที่ำาแห้งแบบแช้่เย่อกแขึ้็ง เคร่�องวัด้จั้ด้หล้อมเหล้ว

Rotavapor®  
(เครื�องระเหยสิ่ารแบบหมุน)

Rotavapor®  
(เครื�องระเหยสิ่ารแบบหมุน)

SyncorePlus (เครื�องระเหยสิ่าร
แบบหล้ายตัวอย่างพร้อมกัน)

เครื�องแยกสิ่าร Pure 
แล้ะวัสิ่ดุสิ่ิ�นเป็ล้ือง

Lyovapor™  
(เครื�องที่ำาแห้งแบบแช้่เยือกแข็ง)

จุดหล้อมเหล้ว

โดยที่ั�วไป็แล้้ว การค้นหาสิ่ารออก
ฤที่ธิิ�ที่างเภสิ่ัช้กรรม (API) แล้ะ
สิ่ารป็ระกอบของสิ่ารเคม่มักเริ�ม
ต้นด้วยขั�นตอนการสัิ่งเคราะห์
หรือการสิ่กัด การสิ่ังเคราะห์แบบ 
Reflux แล้ะการสิ่กัดแบบ Soxhlet 
สิ่ามารถดำาเนินการผ่านเครื�อง
ระเหยสิ่ารแบบหมุน

เนื�องจากทัี่�งการสิ่ังเคราะห์แล้ะการสิ่กัดจำาเป็็นต้องใช้้ตัวที่ำาล้ะล้าย
ป็ริมาณมาก จ่งจำาเป็็นต้องม่ขั�นตอนการเพิ�มความเข้มข้นก่อนการ
ที่ำาให้บริสิุ่ที่ธิิ� ในท่ี่�น่� เครื�องระเหยสิ่ารแบบหมุนถูกนำามาใช้้เพื�อกำาจัด
ตัวที่ำาล้ะล้ายแล้ะเพิ�มความเข้มข้นของสิ่ารที่่�สิ่นใจ

การใช้้เครื�องระเหยแบบหล้ายตัวอย่างพร้อมกันสิ่ามารถเพิ�มความเร็ว
ในการที่ำาความเข้มข้นหล้ายตัวอย่าง โดยตัวอย่างจำานวนมากระเหย
ได้พร้อม ๆ กัน ม่ผล้ที่ำาให้ได้ป็ริมาณงานเพิ�มข่�น

วิธ่ิโครมาโตกราฟีของเหล้วความ
ดันสิู่งแบบ Flash แล้ะแบบจัด
เตร่ยม (Prep HPLC) เป็็นวิธ่ิที่ั�วไป็ท่ี่�
ใช้้เพื�อที่ำาให้สิ่ารป็ระกอบเป็้าหมาย
ม่ความบริสิุ่ที่ธิิ�: วิธ่ิแบบ Flash ใช้้
เป็็นขั�นตอนการเตร่ยมให้สิ่ารม่
ความบริสิุ่ที่ธิิ�มากข่�น ในขณะที่่�วิธ่ิ
แบบ Prep HPLC เป็็นการเพิ�มความ
บริสิุ่ที่ธิิ�สิู่งสิุ่ดให้สิ่ารป็ระกอบเป็้า
หมาย

หล้ังจากขั�นตอนการแยกสิ่าร 
โมเล้กุล้ของสิ่ารที่่�ต้องการที่ดสิ่อบ
จะม่ความเจือจางสิู่งแล้ะจำาเป็็น
ต้องต้องเพิ�มความเข้มข้นก่อนท่ี่�จะ
เข้าสิู่่ขั�นตอนถัดไป็ การที่ำาแห้งแบบ
แช้่เยือกแข็งสิ่ามารถใช้้เพื�อขจัดตัว
ที่ำาล้ะล้ายออกจากผล้ิตภัณฑ์์ท่ี่�ไวต่อ
ความร้อนโดยก่อให้เกิดความเส่ิ่ย
หายน้อยท่ี่�สิุ่ด

การวิเคราะห์จุดหล้อมเหล้ว
สิ่ามารถนำามาใช้้เพื�อควบคุม
คุณภาพของสิ่ารป็ระกอบท่ี่�ต้องการ
วิเคราะห์ การระบุจุดหล้อมเหล้ว
ของสิ่ารป็ระกอบตัวใหม่เป็็นตัวบ่งช้่�
ความบริสิุ่ที่ธิิ�ของสิ่าร

 · คอนเดนเซึ่อร์ Reflux สิ่ำาหรับ
การสิ่ังเคราะห์แบบ Reflux

 · อุป็กรณ์เสิ่ริม Soxhlet สิ่ำาหรับ
การสิ่กัด Soxhlet

 · เครื�องมือเพ่ยงเครื�องเด่ยวท่ี่�
สิ่ามารถใช้้งานได้หล้ายรูป็แบบ

 · การระเหยตัวอย่างเด่ยวด้วย
ขวดระเหยที่รงลู้กแพร์ขนาด 
50 จนถ่ง 5,000 mL

 · ระบบสิ่ื�อสิ่ารเต็มรูป็แบบ
เพื�อหล่้กเล้่�ยงการหยุด
ที่ำางาน: ข้อมูล้ตัวที่ำาล้ะล้าย 
การกล้ั�นแบบไดนามิก โหมด
การที่ำาแห้ง การที่ดสิ่อบการรั�ว 
แล้ะเซึ่็นเซึ่อร์โฟม

 · อุป็กรณ์เสิ่ริม Dewar สิ่ำาหรับ
การเตร่ยมตัวอย่างการที่ำาแห้ง
เยือกแข็ง

 · สิ่ามารถที่ำาให้ตัวอย่างหล้าย
ตัวอย่างในช้่วงป็ริมาตร 0.5 – 
500 mL เข้มข้นข่�นหรือที่ำาให้
แห้งพร้อมกันได้

· Flushback module จะที่ำาให้
ได้การคืนกล้ับของสิ่ารในระดับ
บสิู่งสิุ่ดแล้ะให้ผล้ล้ัพธิ์ท่ี่�น่าเช้ื�อ
ถือมากท่ี่�สิุ่ด

 · ช้ั�นวางท่ี่�สิ่ามารถป็รับเป็ล่้�ยน
ขนาดแล้ะป็ริมาตรความจุได้
หล้ายรูป็แบบ

 · รวมการแยกสิ่ารแบบ Flash แล้ะ 
Prep HPLC ไว้ในเครื�องเด่ยว (ตัว
เล้ือก)

 · การตรวจวัดด้วย UV แล้ะ ELS ใน
ตัว (ตัวเล้ือก)

 · ใช้้งานร่วมกับคาร์ที่ริดจ์ Flash 
คอล้ัมน์ Prep HPLC แล้ะคอล้ัมน์
แก้วได้หล้ากหล้าย

 · เซึ่็นเซึ่อร์ตรวจวัดระดับสิ่ารที่ำา
ล้ะล้าย ตรวจวัดแรงดัน แล้ะการ
รั�วไหล้ แล้ะเที่คโนโล้ย่ RFID ใน
คาร์ที่ริดจ์แล้ะ Rack เพื�อความ
ป็ล้อดภัยของตัวอย่างท่ี่�เหนือช้ั�น

 · ม่แพล้ตฟอร์ม BUCHI 2 
แพล้ตฟอร์มให้เล้ือก:
- L-200: การที่ำาแห้งตัวอย่างแบบ

แช้่เยือกแข็งดั�งเดิมท่ี่�ม่คุณภาพ
สิู่ง (-55 °C, 6 kg)

- L-300: การระเหิดแบบต่อ
เนื�องโดยคอนเดนเซึ่อร์ 2 ตัวท่ี่�
ที่ำางานสิ่ล้ับกัน แล้ะถูกที่ำาความ
สิ่ะอาดโดยอัตโนมัติท่ี่� -105 °C 
(Infinite-Technology™)

 · วิธ่ิการควบคุมแล้ะตรวจสิ่อบ
กระบวนการที่ำาแห้งแบบแช่้เยือก
แข็งอันง่ายดาย

 · การหาจุดหล้อมเหล้วแล้ะจุดเดือด
อัตโนมัติ

 · เป็็นไป็ตามระเบ่ยบวิธิ่เภสิ่ัช้ตำารับ 
(มาตรฐานยุโรป็ สิ่หรัฐอเมริกา 
ญ่่�ป็ุ�น)

 · สิ่ังเกตการเป็ล่้�ยนแป็ล้งแล้ะ
สิ่ามารถเล้่นซึ่ำ�าได้ด้วยหน้าจอส่ิ่
แล้ะสิ่ามารถบันที่่กวิด่โอได้

 · การวิเคราะห์พร้อมกันได้ถ่ง 
3 ตัวอย่าง



ขาวประชาสัมพันธถึงลูกคาของเรา
BUCHI พร้อมสิ่ร้างมูล้ค่าเพิ�ม

“Quality in your hands” เป็็นหล้ักป็รัช้ญ่าแล้ะแนวที่างการที่ำางานของบริษัที่ฯ เรายินด่ท่ี่�จะมอบบริการท่ี่�ด่ให้กับลู้กค้า 
โดยการสิ่ร้างความสิ่ัมพันธิ์ท่ี่�ด่ผ่านการติดต่อสิ่ื�อสิ่ารกับลู้กค้าของเราอย่างใกล้้ช้ิด ม่ความยินด่ท่ี่�จะรับฟังความคิดเห็น
จากลู้กค้าแล้ะใสิ่่ใจเก่�ยวกับความต้องการของลู้กค้าเพื�อช้่วยพัฒนาธุิรกิจของลู้กค้าให้ก้าวหน้ายิ�งข่�นไป็

ความเชี่ยวชาญ
เ รา ม ่ เ ที่ คโนโ ล้ ย ่ที่ ่ � ช้ า ญ่ ฉีล้ า ด ด � วย
ป็ระสิ่บการณ �ที่ ่ �เช้ ่ �ยวช้าญ่อนัยาวนาน แล้ะ
ความต ั � งม ั �นว �าเราจะพฒันาอย ู �เสิ่มอ ซึ่ ่ �ง
ที่ำาให � ม ั �นใจในการซึ่พัพอร �ตล้กูค � าของเรา
ได � อย �างสิ่มบรูณ �

ปลอดภัย
ใกล้ � ช้ ดิกบัคณุล้กูค � าของเรา เราพยายาม
ที่ำาสิ่ ิ �งที่ ่ �เก ่ �ยวข � องกบัสิ่ นิค � า ระบบ 
โซึ่ล้ชู้ ั �น แอพพร เิคช้ ั �นแล้ะบร กิาร ใน
มาตรฐานของความป็ล้อดภยัที่ ่ �เก ่ �ยวข � อง 
เพ ื �อป็ระโยช้น � ของผ ู � ใช้ � งานแล้ะสิ่ ิ �ง
แวดล้ � อม

นาเชื่อถือ
ย นืยนัในมาตรฐานแล้ะฟงัก �ช้ ั �นของเคร ื �อง
ม ือแล้ะที่ำาอย �างต �อเน ื � องเพ ื � อพ ัฒนา
ป็ระสิ่ ทิี่ธิ ภิาพ เพ ื �อให � ตรงกบัการที่ำางาน
แล้ะความพ ง่พอใจของล้กูค � า

ทั่วโลก
ธิรุก จิที่ ่ �เป็น็เจ � าของแบบครอบครวั เป็ ดิ
สิ่าขาครอบคล้มุที่ ั �วโล้ก แล้ะม บ่ร ษิทัี่ตวัแที่น
จำาหน �ายภายในพ ื � นที่ ่ �ที่ ่ �สิ่ามารถเข � าถ ง่
ล้กูค � าได � ไม �ว �าล้กูค � าของเราจะอย ู �ที่ ่ �ไหน
กต็าม

ประหยัดตนทุน
เราต ั � งใจอย �างสิ่งูในการสิ่ร � างป็ระสิ่ ทิี่ธิ ผิล้
แล้ะคณุค �าให � มากที่ ่ �สิ่ดุเพ ื �อคนสิ่ ำาคญั่เช้ �น
คณุ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เป็น็ม ติรต �อสิ่ ิ �งแวดล้ � อมด � วยกระบวนการ
แล้ะการผล้ ติเพ ื �อช้ ว่ ติที่ ่ �ย นืยาว โดยการ
ป็ระยกุต � ใช้ � เที่คโนโล้ย ข่ ั � นสิ่งูเพ ื �อไม �ให �
เป็น็อนัตรายต �อสิ่ ิ �งแวดล้ � อมมากที่ ่ �สิ่ดุเที่ �า
ที่ ่ �จะสิ่ามารถที่ำาได �

งาย
จดัหาที่างเล้ ือกเพ ื �อการสิ่น บัสิ่นนุหร ือ
ซึ่ พัพอร � ตล้ กูค � าเช้ �นเด ย่วกบัระบบแล้ะ
อปุ็กรณ �เพ ื �อให � ง �ายต �อการใช้ � งาน

เรายินด่ท่ี่�จะช้่วยเหล้ือคุณโดยการนำาเสิ่นอผล้ิตภัณฑ์์ท่ี่�
ม่คุณภาพสิู่ง ระบบ แนวที่างแก้ป็ัญ่หา การป็ระยุกต์ใช้้
งาน แล้ะบริการต่างๆ ท่ี่�ด่เพื�อสิ่ร้างมูล้ค่าเพิ�มให้กับงาน
ของคุณ ที่ำาให้คุณสิ่ามารถให้ความสิ่นใจกับกิจกรรม
แล้ะงานของคุณได้อย่างเต็มท่ี่�

เราม่พันธิมิตรในการจัดจำาหน�ายมากกว�า 100 รายที่ั�วโล้ก ค�นหาตัวแที่นจำาหน�ายในป็ระเที่ศึ
ของคุณได�ที่่�: 

www.buchi.com

11
59

58
61

A
 th

 2
30

1 
/ 

ข้อ
มูล้

ที่า
งเ

ที่ค
นิค

อา
จม่

กา
รเ

ป็ล้
่�ยน

แป็
ล้ง

โด
ยไ

ม่ต
้อง

แจ
้งใ

ห้
ที่ร

าบ
ล้่ว

งห
น้า

 /
 ร

ะบ
บค

ุณ
ภา

พ 
IS

O
 9

00
1 

เว
อร

์ช้ัน
ภา

ษา
อัง

กฤ
ษเ

ป็น
เว

อร์
ช้ัน

ภา
ษา

ต้น
ฉีบ

ับแ
ล้ะ

ใช้
้เป็

็นพ
ื�นฐ

าน
สิ่ำา

หรั
บก

าร
แป็

ล้เ
ป็็น

ภา
ษา

อื�น
ที่�ง

หม
ด


