
โซลูชัน 
และประสิทธิภาพ
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pcs

ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

การขยายและการผลิต

การจัดหาโซลูชัน
ป้อนตลอดห่วงโซ่แห่งมูลค่า

ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย
และพัฒนา

เครื่องมือที่แม่นย�าของเราเป็น
เครื่องมือหลักๆ ของห้องปฏิบัติการ
เพื่อการวิจัยและการควบคุมคุณภาพ
ทั่วโลก โซลูชันการชั่งประสิทธิภาพสูง
เป็นพื้นฐานของผลการวิจัยและ
พัฒนาที่น่าเชื่อถือ ปิเปตเป็น 
เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ส�าหรับการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เครื่องมือ
วิเคราะห์เชิงความร้อนช่วยปรับปรุง
วัสดุและคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อ
ความร้อนของวัสดุเหล่านั้น โซลูชัน
ทางด้านเคมีอัตโนมัติช่วยเร่งให้เกิด
การพัฒนาสารเคมีใหม่ๆ 

ห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพพึ่งพาการวัดเชิง
วิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นย�า
รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่ด ีเครื่องชั่ง
เชิงวิเคราะห ์เครื่องไทเทรต เครื่อง 
วัดค่า pH เครื่องวัดความหนาแน่น 
เครื่องวัดการหักเหของแสง  
เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและปิเปต 
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับ 
การใช้งานของลูกค้าได้และมีความ
สามารถบันทึกกระบวนการท�างาน
ทุกขั้นตอนในห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพทุกแห่งได ้

การขยายและการผลิต

เซ็นเซอร์ของเราส�าหรับพารามิเตอร์
เชิงวิเคราะห์ที่ใช้วัดค่าต่างๆ ที่ส�าคัญ
ในของเหลว เช่น ค่า pH และระดับ
ออกซิเจน ความน�าไฟฟ้าและความ
ต้านทานไฟฟ้าในน�้า รวมทั้งปริมาณ
คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดช่วยให้บริษัท
เภสัชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
บริษัทอื่นๆ สามารถมั่นใจได้ตลอด
เวลาว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นจะ
เป็นไปตามมาตรฐานกฎเกณฑ์ต่างๆ 
โซลูชันตัวส่งสัญญาณและการ 
เชื่อมต่อของเราท�าให้การเก็บและ
การรวบรวมข้อมูลสอดรับกับระบบ
ควบคุมต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและ 
มีประสิทธิภาพ 

ภา
พ
รว
มข

อง
โซ
ลูช
ัน 
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ลอจิสติกส์
การค้าปลีกอาหาร

การบรรจุหีบห่อการผลิตและการเติมบรรจุ

ลอจิสติกส์

ระบบการชั่งน�้าหนักยานพาหนะ
ของเรามีความถูกต้องแม่นย�าใน
ระดับสูงสุดท�าให้ลดโอกาสเกิดการ
หยุดให้บริการโดยไม่คาดหมาย  
เป็นผลมาจากการออกแบบที่ไม่
เหมือนใครและความสามารถการ
ตรวจจับระยะไกลในการขนส่งด่วน 
โซลูชันซอฟต์แวร์การชั่งน�้าหนักวัตถุ
ขณะเคลื่อนที ่การวัดขนาดวัตถุและ
การระบุชี้วัตถุ สามารถเพิ่มปริมาณ
งานและโอกาสในการสร้างรายได้ 

การผลิตและการเติมบรรจุ

เราผลิตเครื่องชั่งทางอุตสาหกรรม
ทุกขนาด รูปแบบ หน้าจอ และ
ซอฟต์แวร์ในการควบคุมและ 
ตรวจติดตามกระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิต โซลูชันเฉพาะ
ส�าหรับการผสมสูตร การนับชิ้น
และการใช้งานอื่นๆ ช่วยเพิ่ม  
ผลิตภาพและลดความผิดพลาด 

การบรรจุหีบห่อ

โซลูชันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ช่วย
ป้องกันคุณภาพ ความปลอดภัยและ
ความสมบูรณ์ของสินค้าทั้งจาก
ภายในและภายนอก ระบบการ 
ตรวจจับโลหะ ตรวจสอบน�้าหนัก 
เอ็กซเรย ์และตรวจสอบด้วยภาพ 
ท�าให้มั่นใจว่าจะสามารถรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได ้
และสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ  
ทางอุตสาหกรรม ทั้งลูกค้าและ
แบรนด์จึงได้รับการปกป้อง 
ไปพร้อมๆ กัน 

การค้าปลีกอาหาร

จากจุดรับสินค้าไปจนถึงเคาน์เตอร์
จ�าหน่ายอาหาร เราปรับปรุงการ
จัดการอาหารสดให้มีประสิทธิภาพสูง
ขึ้นด้วยโซลูชันการชั่งน�้าหนัก  
บรรจุหีบห่อ ติดราคา ห่อหุ้ม และ 
ติดฉลากอาหาร เครื่องชั่งที่สามารถ
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ท�าให้การ
ท�าการตลาดในร้าน การจัดการ
ของสด การส่งเสริมการขายและอื่นๆ 
เป็นไปอย่างง่ายดาย 
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การวิเคราะห์ทีล่�้าสมัย
ส�าหรับการวิจัยและพัฒนา

ความพยายามก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้นั้นส�าคัญยิ่งส�าหรับการค้นพบที่ส�าคัญครั้งใหม่
ในการวิจัยและพัฒนา METTLER TOLEDO ไม่เพียงแต่ผลิตเครื่องมือการวัดที่มีความแม่นย�า
สูงสุดเท่านั้น แต่ยังเสนอเทคนิคใหม่ที่จะท�าให้งานวิจัยรวดเร็วและง่ายดายขึ้น เราเสนอ
เครื่องมือมากมายที่ขาดไม่ได้ในห้องปฏิบัติการส�าหรับนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม ่ซึ่งน�ามาใช้ใน
การวิเคราะห์วัสดุที่ต้องการความรวดเร็วเป็นพิเศษ การชั่งน�้าหนักที่มีความแม่นย�าสูงสุด และ
การวิเคราะห์อินทรีย์โดยอัตโนมัติและการจัดการของเหลวตามหลักการยศาสตร ์(การศึกษา
สภาพการท�างานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท�างานและสิ่งแวดล้อม)

การสังเคราะห์เชิงอินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพด้วย EasyMax และ 
ReactIR
โซลูชันของเราท�าให้เกิดความพยายาม
ที่จะสร้างนวัตกรรมในทางเคม ีช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์คิดค้นแนวทางการ
สังเคราะห์วัสดุส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
สามารถประเมินแนวทางที่เป็นไปได ้
วัสดุตั้งต้น บล็อคการสร้าง และ 
สภาวะของปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว  
ด้วยเหตุนี้เองท�าให้นักเคมีสามารถผลิต
สารประกอบเป้าหมายในปริมาณ 
ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย 

การวิเคราะห์เชิงความร้อน
ประสิทธิภาพสูงด้วยเครื่อง  
Flash DSC
เราผลิตอุปกรณ์ด้านการวิเคราะห์เชิง
ความร้อนที่หลากหลายเพื่อใช้ในการ
ก�าหนดคุณลักษณะของวัสดุที่อุณหภูมิ
ต่างๆ เครื่อง Flash DSC ที่โดดเด่น
สามารถวัดผลที่อัตราการให้ความร้อน 
ที่สูงเป็นพิเศษสูงสุดถึง 2.4 ล้านองศา 
ต่อนาทีได ้Flash DSC 1 จึงเป็นเครื่อง
มือที่เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการศึกษา
พลังงานจลน์ของการเกิดผลึก 

การสังเคราะห์ทางเคมีและ
การวิเคราะห์ปฏิกิริยา 

วัสดุที่ครบถ้วน 
การก�าหนดลักษณะเฉพาะ

การปฏิบัติงานกับของเหลว
ตามหลักการยศาสตร์

เทคโนโลย ีLTS ส�าหรับการ
ปิเปตที่แทบจะไม่ต้องใช้ความ
พยายามเลย
การปิเปตเป็นหนึ่งงานในห้องปฏิบัติการ
ที่ต้องท�าซ�้าๆ กันซึ่งสามารถน�าไปสู่
ความล้าและการบาดเจ็บได้ ระบบ  
LiteTouch ส�าหรับการปิเปตที่ผ่าน
การจดลิขสิทธิ์แล้วของเราช่วยลดแรง 
ในการกดหัวปิเปตให้น้อยที่สุด  
ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้การปิเปตง่ายขึ้นมาก
และป้องกันการบาดเจ็บอีกด้วย

ห้อ
งป
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การชั่งน�้าหนักที่มีความแม่นย�าสูง
โดยอัตโนมัติ

การชั่งน�้าหนักที่แม่นย�าสูงสุดและรวดเร็ว
เครื่องชั่งน�้าหนักเพื่อการวิเคราะห์และเครื่องชั่ง
น�้าหนักระดับไมโครของเรามีประสิทธิภาพการ
ชั่งน�้าหนักที่ไม่มีใครเทียบด้วยการอ่านค่าน�้าหนัก
ที่ต�่าที่สุดถึง 0.0001 มก. ความสามารถในการ
ชั่งน�้าหนักในปริมาณที่น้อยมากๆ ช่วยให้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเมื่อต้องชั่งน�้าหนัก
ตัวอย่างที่มีมูลค่าสูงมาก

 www.mt.com/balances

โซลูชันส�าหรับห้องปฏิบัติการ

เพื่อการวิจัยและพัฒนา 

เครื่องชั่งน�้าหนักเชิงวิเคราะห์

เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง

ปิเปต

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ์UV/VIS

เครื่องวิเคราะห์จุดหลอมเหลว

การวิเคราะห์ปฏิกิริยาก๊าซด้วย

In-situ FTIR

สถานีสังเคราะห์

เครื่องวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา
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ประสิทธิภาพอันเป็นผล
ส�าหรับการควบคุมคุณภาพ

ผลที่เชื่อถือได้เป็นหัวใจของห้องปฏิบัติการทางคุณภาพส่วนใหญ ่ 
METTLER TOLEDO ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในการได้มาซึ่งผลที่แม่นย�าเท่านั้น 
แต่ยังเสนอโซลูชันซึ่งสามารถปรับเข้ากับความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
สมบูรณ์แบบอันจะท�าให้การด�าเนินการง่ายขึ้นทั้งยังเป็นไปตามหลักปฏิบัต ิ
SOP (Safety Operation Standard) และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งหมด 

การชั่งน�้าหนักที่รวดเร็วและ
เชื่อถือได้

ErgoClips และ SmartGrid  
ช่วยให้กระบวนการชั่งน�้าหนัก
รวดเร็วขึ้น
เครื่องชั่งน�้าหนักเชิงวิเคราะห์ของเรา
ไม่เพียงแต่ให้ผลที่เชื่อถือได้ในระดับสูง
เท่านั้นแต่ยังมีความโดดเด่นที่ความ 
ราบรื่นและความปลอดภัยเมื่อใช้งาน 
ยกตัวอย่างเช่น ErgoClips ช่วยใน 
การชั่งน�้าหนักตัวอย่างไม่จ�ากัดรูปร่าง
ของภาชนะบรรจ ุSmartSens ท�าให้
สามารถเปิดเครื่องชั่งน�้าหนักได้โดย
ไม่จ�าเป็นต้องสัมผัสตู้ครอบซึ่งเป็นการ
ป้องกันการปนเปื้อน SmartGrid ท�าให้
สามารถชั่งน�้าหนักได้อย่างรวดเร็วและ
ท�าความสะอาดเครื่องชั่งได้อย่าง
ง่ายดาย

กระบวนการท�างานที่ราบรื่นส�าหรับ
การไทเทรต การวัดความหนาแน่น  
การหักเหของแสง ค่า pH และค่าอื่นๆ
บ่อยครั้งที่จ�าเป็นต้องหาค่าพารามิเตอร์
หลายอย่างในตัวอย่างเดียว อุปกรณ ์
ของเรารวมการวัดความหนาแน่น  
การหักเหของแสงรวมกับโซลูชันการ 
วัดค่า pH และการไทเทรตท�าให้
กระบวนการท�างานรวดเร็วและ
เชื่อถือได ้หน้าจอเครื่องเป็นระบบ 
สัมผัส One Click ท�าให้การด�าเนินงาน
ง่ายขึ้นและท�าให้ผู้ใช้งานระบบสามารถ
ลดขั้นตอนการใช้งานบนตัวเครื่อง 
ได้อย่างมาก

การวัดค่าพารามิเตอร์หลาย
ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร ์LabX สอดรับกับหลัก
ปฏิบัติและสามารถช่วยปรับปรุง
รายงานให้ผลดีขึ้น
โซลูชันซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ ์LabX 
ของเราช่วยติดตามวิธีการ ตามหลัก
ปฏิบัต ิSOP ท�าให้มั่นใจว่าวิธีการ
เหล่านั้นจะด�าเนินการไปได้อย่างถูกต้อง
ในเครื่องมือที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้
LabX ยังสอดรับกับกฎระเบียบต่างๆ 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จรวมทั้ง
รายงานผลอย่างยืดหยุ่น

ข้อมูลครบถ้วนความโปร่งใส
และเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
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โซลูชันส�าหรับห้องปฏิบัติการ

ควบคุมคุณภาพ 

เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ

เครื่องชั่งน�้าหนักเชิงวิเคราะห์

เครื่องชั่งน�้าหนักแบบความเที่ยงตรงสูง

เครื่องวัดความหนาแน่นและการหักเหของแสง

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

เครื่องวิเคราะห์จุดหลอมเหลว/การหยดตัว
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS
เครื่องวัดค่า pH 
ปิเปต

ระบบอัตโนมัต ิOne Click

ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นและกระบวนการท�างานที่เรียบง่าย
หน้าจอโต้ตอบแบบ One Click และโซลูชันระบบอัตโนมัติ
แบบแยกส่วนของเราท�าให้สามารถท�าการไทเทรตโดย
อัตโนมัติได้ในระดับสูง ผู้ใช้งานเครื่องสามารถกดเพียง 
ปุ่มเดียวหลังจากจัดวางตัวอย่าง

 www.mt.com/one-click-titration
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 ก
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การวิเคราะห ์
แก๊สโซลูชัน

ความปลอดภัยและการควบคุม
กระบวนการ
การตรวจจับก๊าซนั้นมีความส�าคัญยิ่ง
ในหลายๆ กระบวนการเพื่อป้องกัน 
การระเบิดหรือการเสื่อมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ์METTLER TOLEDO เสนอ
โซลูชันที่ทนทาน ต้องการการบ�ารุงรักษา
น้อย และติดตั้งแบบ In-Situ ซึ่งให้
ประสิทธิภาพการวัดสูงและมีความเสถียร
ในการใช้งานระยะยาว

ประกันคุณภาพน�้า
ในกระบวนการทางเภสัชวิทยา การผลิต
กระแสไฟฟ้าและไมโครอิเล็กทรอนิกส ์
ความบริสุทธิ์ของน�้ามีความส�าคัญยิ่ง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์วัดค่า pH 
ออกซิเจน โอโซน การน�าไฟฟ้าและ
ปริมาณคาร์บอนในสารอินทรีย์ทั้งหมด
ของ METTLER TOLEDO ท�าให้การ
ประกันคุณภาพน�้าอย่างต่อเนื่อง  
ตามเวลาจริงเป็นไปตามหลักปฏิบัต ิ
ข้อบังคับที่เข้มงวด

โซลูชันการวิเคราะห์น�้าบริสุทธิ์
และบริสุทธิ์เป็นพิเศษ

METTLER TOLEDO พัฒนาและผลิตโซลูชันที่เสถียร และเปี่ยมประสิทธิภาพส�าหรับใช้งานด้าน
การวัดและควบคุมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับของเหลว ก๊าซ และน�้าบริสุทธิ/์
บริสุทธิ์เป็นพิเศษ ระบบของเราครอบคลุมพารามิเตอร์ต่างๆ หลายประเภท รวมถึงค่า pH  
ค่าการน�าไฟฟ้า ค่าออกซิเจนละลายในน�้าและก๊าซ ค่าปริมาณเชื้อปนเปื้อนและปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนรวม (TOC) ระบบนี้มีจุดเด่นที่การใช้งานโซลูชันเซ็นเซอร์และทรานสมิทเตอร์อัจฉริยะ
เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต สร้างความน่าเชื่อถือให้กระบวนการและเพิ่มความปลอดภัย

เพิ่มระยะเวลาท�างานให้ต่อเนื่อง
เซ็นเซอร์วัดค่า pH ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด ์ความขุ่นและ
การน�าไฟฟ้าที่ติดตั้งในสายการผลิตใช้
เทคโนโลยีการจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะ 
(ISM) ท�าให้สามารถวัดได้ถูกต้อง
มากขึ้น เพิ่มความเสถียรในการเชื่อมต่อ
ตัวส่งสัญญาณ และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดจ�าเพาะของ
อุตสาหกรรมได้ นอกจากนี ้การบ�ารุง
รักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพของ
เทคโนโลย ีISM ช่วยเพิ่มระยะเวลา
ท�างานให้ต่อเนื่องและเพิ่มผลผลิต
ได้อย่างมาก

โซลูชันการวิเคราะห ์
กระบวนการในของเหลว

ความยืดหยุ่นในงานวิเคราะห์
ส�าหรับการผลิต
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การจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะและ  
ทรานสมิทเตอร์หลายพารามิเตอร์

ระบบการวัดแห่งอนาคตมาถึงแล้ว
การจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (ISM) ได้รับการพัฒนาโดย 
METTLER TOLEDO ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ที่คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นในอีกหลายป ีISM  
เป็นแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีดิจิตัลส�าหรับเซ็นเซอร์และ
ทรานสมิทเตอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพการท�างาน ที่แน่นอนสูง 
มีข้อได้เปรียบทางด้านการบ�ารุงรักษาที่ระบบอื่นไม่ม ี 
ทรานสมิทเตอร์หลายพารามิเตอร์ช่วยลดจ�านวนสินค้า
คงคลังและการฝึกอบรมโดยการใช้ทรานสมิทเตอร์เพียง 
ตัวเดียวในการส่งสัญญาณตลอดกระบวนการและ
พารามิเตอร์ทั้งหมด

 www.mt.com/pro

โซลูชันส�าหรับการขยายแบบและการผลิต

เซ็นเซอร์วิเคราะห์ที่ติดตั้งในสายการผลิต

เครื่องส่งสัญญาณ

ตัวเครื่อง

ระบบท�าความสะอาด/สอบเทียบ
การรวมระบบ
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ความถูกต้องในระดับสูงสุดช่วย 
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เมื่อเติมบรรจุภาชนะบรรจุที่คงรูปหรือ
ยืดหยุ่น ดรัมหรือขวด เราให้ผลที่รวดเร็ว 
เที่ยงตรงและสามารถท�าซ�้าได ้การผสม
ส่วนผสมที่มีความสม�่าเสมอชุดแล้ว
ชุดเล่าสามารถท�าการผสมตลอดเวลา
โดยไม่มีเวลาหยุดด�าเนินการหรือ
ปิดเครื่อง โซลูชันแบบชุดจาก  
METTLER TOLEDO รับประกัน 
ความสม�่าเสมอและรวดเร็วของการ
ผสมส่วนผสม ความยืดหยุ่นและ 
ความสามารถในการเพิ่มหรือลดขนาด
ของโซลูชันท�าให้สามารถปรับเปลี่ยน
การใช้งานได้อยู่เสมอ

เพิ่มความปลอดภัยและผลผลิต 
ในเวลาเดียวกัน
คุณจะอุ่นใจได้ด้วยโซลูชันส�าหรับพื้นที่
อันตรายของเรา ตัวเลือกที่มากมาย
ส�าหรับระบบการชั่งน�้าหนักมีความ
ปลอดภัยในตัวเองและครอบคลุมโซลูชัน
การชั่งโดยไม่จ�ากัดขนาด รูปร่าง  
หรือความจ ุนอกจากนี้ระบบเหล่านี ้
ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของการ
ออกแบบด้านสุขอนามัยล่าสุดและ
ทนทานต่อการท�าความสะอาด
อย่างรุนแรง

โซลูชันการเติมบรรจุและ 
การจัดชุดที่สม�่าเสมอ

การชั่งน�้าหนักที่อาจมี
อันตรายและที่ต้องปฏิบัต ิ
ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 

โมดูลชั่งน�้าหนัก
และโหลดเซลล์

สามารถใช้ได้ง่ายพร้อมประสิทธิภาพ 
การชั่งน�้าหนักที่สูง
โหลดเซลล ์เซ็นเซอร์วัดน�้าหนัก และ
โมดูลชั่งน�้าหนักเป็นองค์ประกอบที่
ส�าคัญในโซลูชันการชั่งน�้าหนักใน
อุตสาหกรรม เช่น การชั่งน�้าหนัก
ในแทงก์และไซโล การชั่งน�้าหนักบน
สายพานและการควบคุมกระบวนการ 
METTLER TOLEDO ผลิตอุปกรณ์ที่
หลากหลาย ประกอบด้วย โหลดเซลล ์
โมดูลชั่งน�้าหนัก อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
และหน้าจอเครื่องชั่งในงานชั่งน�้าหนัก
พื้นฐานไปจนถึงการชั่งน�้าหนักความเร็ว
สูงระหว่างเคลื่อนที่ ที่สอดคล้องเป็นไป
ตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยสากล

โซลูชันและบริการทางอุตสาหกรรมจาก METTLER TOLEDO ช่วยให้การด�าเนินงานตั้งแต่
การรับไปจนถึงการส่งสินค้าเหมาะสมที่สุด โดยการใช้โซลูชันการผลิต การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ท้ายสายการผลิตและลอจิสติกส ์เราต้องท�าให้มั่นใจว่ากระบวนการทุกกระบวนการ
ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด ผลที่ได้
สะท้อนออกมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น กระบวนการที่รวดเร็วและเป็นอัตโนมัต ิ
การเพิ่มผลผลิตและความสอดคล้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติของกฎระเบียบที่วางไว้

โซลูชันการชัง่น�้าหนักทีค่รอบคลุม
ส�าหรับการผลิตและการเติมบรรจุ

 ก
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ลิต



11

เครื่องชั่งน�้าหนักทางอุตสาหกรรม

คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ผลิตผลที่เพิ่มขึ้น  
และความสอดคล้องกับกฎระเบียบ
เรามุ่งเน้นในกระบวนการและการใช้งานของลูกค้า  
เราผลิตเครื่องชั่งที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และการใช้งานทางอุตสาหกรรมทุกประเภท 

 www.mt.com/industrial

โซลูชันการชัง่น�้าหนักทีค่รอบคลุม
ส�าหรับการผลิตและการเติมบรรจุ

โซลูชันการผลิต 

เครื่องชั่งน�้าหนักแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องชั่งน�้าหนักขนาดกะทัดรัด

เครื่องชั่งน�้าหนักนับจ�านวนชิ้น

เครื่องชั่งน�้าหนักแบบวางพื้น  
เครื่องชั่งน�้าหนักพาเลท  
เครื่องชั่งน�้าหนักที่มีความหนาของแท่นชั่งต�่า

เครื่องตรวจสอบน�้าหนักเกินกว่ามาตรฐาน

หรือน้อยกว่ามาตรฐาน

โซลูชันส�าหรับบริเวณที่เป็นอันตราย

โมดูลชั่งน�้าหนักและโหลดเซลล์

หน้าจอเครื่องชั่ง/ตัวบ่งชี/้ตัวควบคุม
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CI Vision, acquired last year, successfully expanded our 
product inspection offering with in-line vision inspection. The 
equipment allows customers to inspect containers at high 
speeds by taking a photo and then analyzing the image to 
detect defects, improper labeling and incorrect filling. We are 
growing this business with our global distribution and appli-
cation know-how. 

Strategic Acquisitions
for Customer Brand Protection 

15

ไม่ว่าจะใช้งานเทคโนโลยีการตรวจจับ
โลหะหรือการตรวจสอบโดยใช้เอ็กซเรย ์
ระบบตรวจจับสิ่งปนเปื้อน Safeline  
จะช่วยประกันความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
ระบบการตรวจสอบโดยใช้เอ็กซเรย ์
ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพในสาย 
การผลิตได้อย่างกว้างขวางท�าให้สามารถ
ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความ
สมบูรณ์ของหีบห่อ เมื่อใช้งานร่วมกัน 
ระบบทั้งสองนี้ประกันคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก

การตรวจจับโลหะและ 
การตรวจสอบโดยใช้เอ็กซเรย์

การตรวจสอบด้วยภาพ 

ระบบการตรวจสอบด้วยภาพท�าให้มั่นใจ
ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพและข้อก�าหนดที่ผู้ผลิตก�าหนด
เสมอ ระบบ CI-Vision ท�าให้สามารถ
ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ขนาดใหญ่ได้หลากหลาย ซึ่งจะท�าให้
สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบทุกเวลา
นอกจากนี้ เรายังเสนอโซลูชันที่
ครอบคลุมส�าหรับงานตรวจสอบ
หมายเลขก�ากับยาและอุปกรณ์
การตรวจสอบด้วยแสงในสายการบรรจุ
เภสัชภัณฑ์

ประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ส�าหรับการบรรจุหีบห่อ

METTLER TOLEDO เสนอระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งแบบใช้งานเดี่ยว
หรือแบบบูรณาการเข้าเพื่อเอาชนะความท้าทายจากข้อก�าหนดด้าน
การผลิตในปัจจุบัน โซลูชันของเราช่วยปกป้องคุณภาพ ความปลอดภัย 
และความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก

มิติทั้งสี่ของการตรวจสอบผลิตภัณฑ ์
ได้แก ่การเพิ่มผลผลิต คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ์ความปลอดภัย และ 
ความชัดเจน ต่างรวมอยู่ในโซลูชัน
ซอฟต์แวร์ ProdX จุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม เป็นสิ่งที่ต้องดูแลอย่าง 
เต็มรูปแบบ เพื่อปกป้องลูกค้าและ 
ชื่อเสียงของผู้ผลิต โซลูชันซอฟต์แวร ์
ProdX จะตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องมือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประกันว่าเครื่องจะท�างาน
และมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระยะเวลา
ที่ยาวนานขึ้นทุกๆ วัน

การเฝ้าสังเกตการตรวจสอบ 
ผลิตภัณฑ์แบบรวมศูนย์

 ก
าร
บ
รร
จุห

ีบ
ห่อ
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โซลูชัน 
การบรรจุหีบห่อ  

การตรวจจับโลหะ

การตรวจสอบด้วยการเอ็กซเรย์

การตรวจสอบน�้าหนัก

การตรวจสอบด้วยภาพ

การติดตามสถานะผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบหมายเลขก�ากับยา

การตรวจสอบน�้าหนัก

ระบบตรวจสอบน�้าหนัก Garvens ประกันการควบคุม
คุณภาพที่สมบูรณ ์100% ท�าให้สามารถวางใจได้
อย่างเต็มที ่ไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรือได้รับการ 
ปรับแต่ง ระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยภาพเหล่านี ้
ได้รับการสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและ 
สิ่งแวดล้อมที่จ�าเพาะกับอุตสาหกรรมนั้น ระบบเหล่านี้
ช่วยประกันว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพและ 
กฎระเบียบข้อก�าหนดทางอุตสาหกรรม

 www.mt.com/pi
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ตรวจสอบย้อนหลังได้และปลอดภัย
ระบบควบคุมสินค้าคงคลังของ  
METTLER TOLEDO จะบันทึกมิต ิ 
น�้าหนัก และรหัสของสินค้าทุกชิ้นโดย
อัตโนมัติส�าหรับการควบคุมคลังสินค้า
ที่สมบูรณ์ในทุกๆ ขั้นของห่วงโซ่อุปทาน
การชั่งถือเป็นการควบคุมสินค้าคงคลัง 
ที่มีความแม่นย�าสูงส�าหรับแทงก ์ไซโล 
และฮอปเปอร ์โดยไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่าง
ของแทงก์และเหมาะสมส�าหรับวัสดุ
ที่ไม่สามารถจัดระดับได้ด้วยตัวเอง 
โมดูลชั่งน�้าหนักจะอยู่ภายนอกแทงก์
และไม่สัมผัสกับวัสดุที่มีฤทธิ์รุนแรง 
อันตราย หรือร้อน ที่เก็บอยู่ภายใน 

ปกป้องรายได้ของคุณ
โปรไฟล์ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็น
หัวใจของการเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ
เครื่องชั่งและผลก�าไรให้สูงที่สุด โซลูชัน
จาก METTLER TOLEDO ในด้านการ 
วัดขนาดมิต ิชั่งน�้าหนักและการบ่งชี้
ท�าให้สามารถวัดได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่ขึ้นกับรูปร่าง ขนาด หรือพื้นผิว
ท�าให้สามารถอ่านค่าได้ด้วยอัตรา
เร็วสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสร้าง
รายรับสูงสุด

การควบคุมคลังสินค้า การวัดที่รวดเร็ว 
และแม่นย�า

เพิ่มระยะเวลาท�างาน

ถูกต้องและเชื่อถือได ้
การหยุดด�าเนินการโดยไม่ได้วางแผนไว้
ก่อนและความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
การชั่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความคาดหมาย
ส�าหรับการชั่งน�้าหนักรถบรรทุกใน
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�านวย อย่างไรก็ตาม 
โหลดเซลล ์POWERCELL® PDX ของ
เราสามารถขจัดสาเหตุการหยุดด�าเนิน
การและความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก 
การชั่งทั่วๆ ไปได ้เทคโนโลยีที่โดดเด่น 
ไม่เหมือนใครนี้สามารถช่วยคงสมรรถนะ
การผลิตของบริษัท ในขณะเดียวกันก็
ท�าให้มั่นใจว่าการด�าเนินการต่างๆ  
เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อปกป้องผลก�าไร
ของบริษัท

ความเร็ว ระยะเวลาท�างาน และความถูกต้องมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน
ของสถานีปลายทาง คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า โซลูชันการชั่งน�้าหนัก
ของ METTLER TOLEDO มีความทนทานและแม่นย�าให้ประสิทธิภาพ  
การด�าเนินงานและอัตราการอ่านสูงสุด

การวัดทีร่วดเร็วและเชือ่ถือได้
ส�าหรับการขนส่งและลอจิสติกส์
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โซลูชันการขนส่งและ 
ลอจิสติกส ์

เครื่องชั่งแบบรถยก

เครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถไฟ

เครื่องชั่งพัสดุภัณฑ์ที่ขนส่งทางอากาศ

การใช้งานในกิจการไปรษณีย์

การวัดขนาดกล่องบรรจ/ุหีบห่อ
ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

การวัดมิต ิการชั่งน�้าหนัก และการบ่งชี้

การวัดมิต ิการชั่งน�้าหนัก และการบ่งชี้ในคราวเดียว
การวัดมิต ิการชั่งน�้าหนัก และการบ่งชี้เป็นพารามิเตอร์พื้นฐานส�าหรับ
การวางแผนในอุตสาหกรรมขนส่งและลอจิสติกส ์โซลูชันของเราเพิ่มความ
เป็นอัตโนมัต ิผลิตภาพ ความถูกต้อง และท้ายที่สุดคือการเพิ่มผลก�าไร 
ระบบทุกระบบของเราได้รับการรับรองทางมาตรวิทยา รับประกันการ
ป้องกันรายได้และความเชื่อใจของลูกค้าสูงสุด

 www.mt.com/transport
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อาหารสดเริ่มกลายเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จของผู้ค้าปลีกอาหาร
และเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างความภักดีของลูกค้า การรวมเทคโนโลยี
อย่างไร้รอยต่อเข้ากับระบบ ERP ท�าให้กระบวนการให้บริการเป็นไป
อย่างรวดเร็วและสร้างแพลตฟอร์มส�าหรับแนวความคิดในการส่งเสริม
การขายที่น่าสนใจ โซลูชันการชั่งของเราซึ่งก้าวล�้าไปในอนาคตจะท�าให้
คุณเดินบนเส้นทางของความส�าเร็จอย่างยั่งยืนในการจ�าหน่ายอาหารสด

ความยืดหยุ่น เรียบง่าย แต่ทรง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้อง 
ใช้งานด้วยตัวเองไปจนถึงโซลูชันที่เป็น
อัตโนมัติทั้งหมด ช่วยให้คุณสามารถ
บรรจุอาหารสดและติดฉลากได้ 
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และคุณเอง
สามารถแสดงให้เห็นว่าคุณมุ่งมั่นกับการ
ด�าเนินการอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งต้อง
ขอบคุณแนวความคิด ‘ฉลากเขียว’  
ของเรา

ถูกหลักสรีรศาสตร ์ทนทาน ล�้าสมัย 
อุปกรณ์ชั่งน�้าหนักในอุดมคติส�าหรับการ
ใช้งานทุกรูปแบบและใช้ได้กับผลิตภัณฑ์
ของสดทุกชนิด ตั้งแต่เนื้อสัตว ์ปลา 
ไปจนถึงผลไม้และผัก คุณสามารถวางใจ 
ในการสนับสนุนของเราส�าหรับเครื่องชั่ง
ที่หลากหลาย ทั้งการใช้งานแบบปุ่ม
สัมผัสและจอสัมผัส ซึ่งพบได้ทั้งที่
เคาน์เตอร์อาหารสดและบริเวณบริการ
ตนเอง 

การบรรจุและการติดราคา การชั่งน�้าหนักของสด การตรวจสอบน�้าหนัก

ทรงประสิทธิภาพ ใส่ใจลูกค้า ใช้งานง่าย 
เครื่องชั่งคิดราคาของเราสามารถ 
ตอบสนองความต้องการที่บริเวณ 
จุดช�าระเงินซึ่งเป็นจุดที่ส�าคัญที่สุด 
ส�าหรับการชั่งน�้าหนักที่รวดเร็วและ
การผ่าน POS โดยไม่ต้องต่อคิว

โซลูชันแบบเบ็ดเสร็จ 
ส�าหรับการค้าปลีกอาหาร
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โซลูชันส�าหรับ

การค้าปลีกอาหาร

การติดฉลากราคา

ระบบบรรจุภัณฑ์

เครื่องห่อสินค้า

เครื่องชั่งค้าปลีก

เครื่องชั่งน�้าหนักของลูกค้าชั่งเอง

เครื่องชั่งคิดราคา

เครื่องชั่งพื้นฐาน

ท�าการตลาดที่ร้านของคุณ

การแสดงสินค้า
การสร้างความมั่นคงให้กับแบรนด ์การสร้างอารมณ์ให้แก่สินค้า ท�าให้ยอดขาย
เพิ่มสูง ตรึงความสนใจของลูกค้าของคุณทันทีที่พวกเขาตัดสินใจซื้อ ทั้งที่บน 
หน้าจอที่เคาน์เตอร์และที่เครื่องชั่งในส่วนบริการตนเอง ต้องขอบคุณการใช้
สัญลักษณ์ดิจิตัลของเรา 

 www.mt.com/retail
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Novel photovoltaic module technologies made it possible to construct an emission-free 
airplane and the successful 24-hour flight of a solar powered airplane is no longer just 
a vision! Solar cells offer a clean and sustainable source of power that demands high 
standards. Material studies are key features used in the constant improvement of module 
efficiency and lifetime where water analysis plays a major role.

Solar technology pioneer
The world of solar cells is a broad field with an immense potential for exploration and inno
vation. The world famous project ‘SOLAR Impulse’, which aims to pilot an airplane around 
the world solely powered by sunlight, is a challenging task waiting for realization. The official 

EPFL (École polytechnique  
fédéral de Lausanne)
Pioneering work in  
solar technology

Karl Fischer C30
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Introduction
The biggest challenge for weighing instruments is weighing small samples with reliable accuracy. Know-
ing the minimum weight of the instrument solves this issue. In addition, regular performance verification 
ensures the continuous validity of weighing results. Both minimum weight determination and performance 
verification are  fundamentals of successful quality assurance of weighing processes.

Assured Accuracy – Determination of the Minimum Weight and Regular Calibration
Accurate results are results that fulfill quality requirements and stay within acceptable limits. In  weighing, 
this means that the measurement uncertainty when weighing a sample should always be smaller than the 
 required weighing accuracy. This rule is particularly important when weighing small samples, since relative 
measurement uncertainty increases with smaller sample sizes (figure 1). Every weighing instrument has 
such an accuracy threshold – the so called minimum weight. The determination of the minimum weight is 
the most crucial factor in the quality assurance of weighing processes. As long as the user weighs above 
the minimum weight, the accuracy requirements are met.

Measurement uncertainty and thus the minimum weight are affected by various factors, such as the 
 location of the balance or its environment. Therefore, it is important that the minimum weight is assessed 
in regular intervals. Changes in environment and other unforeseen effects in-between two calibrations can 
be eliminated by  applying a safety factor for the calculation of the minimum weight.  
(See also “Safety  Factor”).

Regular Performance Verification of Weighing Equipment
In addition to calibration and minimum weight determination, simple user tests need to be performed at 
regular intervals to continuously monitor and document the weighing performance of the equipment. This 
ensures the validity of weighing results and minimizes unexpected deviations.

Figure 1: 
Typical behavior of measurement 
uncertainty across the weighing 
range of a balance.

Sample Weight mS  [g]

Absolute
Uncertainty

Relative
Uncertainty

Relative uncertainty increases
as sample mass decreases

rel

[%]

0 Max

For small sample weights, the 
relative weighing uncertainty can 
become so high that the weighing

result is no longer accurate. 
This accuracy limit of the instrument 

is the minimum weight.

Quality Assurance
of Weighing Processes

GWP®

 Good Weighing Practice™
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ยา
กร ความรู้และเครือ่งมือ 

ส�าหรับโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติของเราซึ่งได้รับความเชื่อถือ
เสนอวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดของ
อุตสาหกรรมในด้านที่ส�าคัญต่างๆ  
เพื่อปรับปรุงกระบวนการและช่วยให้
สามารถตัดสินใจภายหลังรับทราบ 
ข้อมูลแล้ว

ตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านการตรวจจับโลหะ
 www.mt.com/pi-guides

แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลย ี ไวท์เปเปอร ์เอกสารประกอบส�าหรับ
การใช้งาน

เราเสนอการสนับสนุนการใช้งานที่
ครอบคลุมโซลูชันทั้งหมดของเรา  
ยกตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลการใช้งาน 
ด้านการไทเทรตของเรามีข้อมูลของการ 
ไทเทรตมากกว่า 300 การใช้งานส�าหรับ
ทุกส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งานการไทเทรต:
 www.mt.com/titration_applications

ตัวอย่างการใช้งานด้านความชื้น:
 www.mt.com/moisture

ไวท์เปเปอร์ซึ่งจัดท�าเพิ่มอยู่เสมอนั้น
กล่าวถึงโซลูชันที่ถือเป็นนวัตกรรมจาก
การวิจัยและพัฒนาด้านเคม ีเพื่อเพิ่ม 
ผลิตภาพในกระบวนการผสมสูตร

ยกตัวอย่างเช่น ไวท์เปเปอร์ว่าด้วยความ
ก้าวหน้าในสาขาเคมีอินทรีย์
 www.mt.com/whitepapers

METTLER TOLEDO จัดหาเครื่องมือจ�านวนมากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิคล่าสุด การปรับปรุงการใช้งานให้เหมาะสมที่สุดและการฝึกอบรม 
โดยไม่คิดมูลค่า เว็บไซต์ของเราที ่www.mt.com เป็นแหล่งทรัพยากร 
ที่ส�าคัญส�าหรับการหาความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
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Weighing and Analysis in the Laboratory

14
News

Petrochemicals
Analytical solutions in the laboratory

Critical mechanical systems, such as the wings of an aircraft, brakes in a 
car or pistons in an engine can corrode or malfunction if the lubricants and 
oil contain too much water. Quantitative water determination is a critical 
activity during the development and production of these substances. Vari-
ous analytical methods have been developed over time to cope with this 
issue. The newest method is actually the past revisited.

Long before the ascent of Karl Fischer ti-
tration, today’s water determination meth-
od of choice, Edward Dean and  
David Stark developed a method using 
azeotropic distillation with toluene utiliz-
ing the fact that toluene is immiscible with 
water and also has a lower density and a 
higher boiling point than water. 

Historic Dean-Stark distillation
Oil used to be weighed and mixed with 
toluene in a Dean-Stark apparatus. Subse-
quent heating caused the water to evapo-
rate along with some toluene. Condensa-
tion and the subsequent separation of tol-
uene and water happened in a graduated 
flask so that analysts could read the vol-
ume and calculate the water content of the 
original sample. The Dean-Stark method 
is still used today to determine substantial 

amounts of water (typically no less than 
1%), but is inaccurate due to its reliance 
on visual water volume determination. It 
is also very time consuming, requiring a 
high level of manual interaction and tol-
uene.

Advantages of Karl Fischer
Many lubricants contain additives making 
them unsuitable for direct analysis in a 
Karl Fischer titrator due to side reactions. 
Used engine oils can be directly analyzed 
but require frequent reagent and chemical 
changes wasting time and money. Drying 
ovens, in conjunction with a Karl Fischer 
titrator, offer a solution but require high 
temperatures, are often time consuming 
and can experience tube blockages due to 
the evaporation of other volatiles, which 
can ultimately lead to system failure. 

Improved Water Analysis of Oils
Combining Two Techniques
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METTLER TOLEDO เสนอการสัมมนา
ทางเว็บไซต์ที่หลากหลายเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อต่างๆ ตั้งแต่การประยุกต์ใช้เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการ ไปจนถึงเทคนิค
ระดับสูง ซึ่งรวมถึงการน�าเสนอจาก
ผู้เชี่ยวชาญชั้นน�าจากภาคการศึกษาและ
อุตสาหกรรม เราเสนอการสัมมนาทาง
เว็บไซต์ทั้งแบบสดและแบบตามความ
ต้องการซึ่งสามารถรับชมได้ทันที

พอร์ทัลการสัมมนาทางเว็บไซต์ของ  
METTLER TOLEDO:
 www.mt.com/webinars

การสัมมนาออนไลน ์

กรณีศึกษา การใช้งานและอื่นๆ อีกมากมาย

การให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเป็นประจ�า
เราได้จัดพิมพ์จดหมายข่าวส�าหรับทุกๆ ภาคอุตสาหกรรม
เป็นประจ�า อีกทั้งยังมีการจัดพิมพ์หัวข้อเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์
ทางเคมีหรือการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ โปรดอ่าน
เอกสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจของเราที่เว็บเพจด้านล่าง

 www.mt.com/whitepapers
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ท�าให้เกิดผลที่ถูกต้องและแม่นย�า
เป็นอย่างสูงจากกระบวนการต่างๆ  
ของคุณโดยการท�าให้อุปกรณ์ต่างๆ  
มีประสิทธิภาพการท�างานสูงสุดในทุกๆ 
สภาพแวดล้อม

• การติดตั้งที่เหมาะสม
• การติดตั้งและปรับตั้งค่า
• การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน
• การบ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์
• เครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสม
ที่สุด

• การสนับสนุนด้านการใช้งาน

เบาใจเมื่อทุกอย่างสอดคล้องเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดและมาตรฐาน พร้อมกับผล
ที่เป็นไปตามข้อบังคับทุกๆ ครั้ง

• การปรับเทียบและใบรับรอง
• การสอบยืนยันความถูกต้องทาง
กฎหมาย

• การสนับสนุนด้านการชั่งน�้าหนัก
และการวัด

• คุณสมบัติและการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง

• การบันทึกข้อมูลและการทดสอบ

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามข้อก�าหนดระยะเวลาท�างาน

ได้รับประโยชน์จากเวลาท�างานอย่าง
ต่อเนื่องสูงสุดของเครื่องมือและ
กระบวนการต่างๆ โดยคุณจะได้รับ 
ความช่วยเหลือทุกที่ทุกเวลาเมื่อต้องการ 

• บริการซ่อมบ�ารุงถึงสถานที่
• ซ่อมบ�ารุงส่วนที่สึกหรอ
• ชิ้นส่วนอะไหล่
• การท�าอัพเกรด
• การเฝ้าสังเกตและการวินิจฉัยผ่านทาง
ระบบของเราโดยไม่ต้องมาถึงสถานที่

ทีมบริการ METTLER TOLEDO ทราบวิธีที่ช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
ของคุณโดยดึงประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์และเครื่องมือของคุณ รับประโยชน์จาก
ประสบการณ ์ทักษะ และความรู้ความช�านาญจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่มุ่งมั่น
กว่าพันชีวิตทั่วโลกที่อยู่ใกล้คุณ

ข้อเสนอการให้บริการของเราท�าให้มั่นใจว่าอุปกรณ์จะมีระยะเวลาท�างาน ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมท�าให้การลงทุนของคุณคุ้มค่าที่สุด

การบริการส�าหรับเวลาท�างานของเครือ่ง
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ทักษะความเชี่ยวชาญ
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วิธีปฏิบัติในการวัด

การให้บริการที่เหมาะสมที่สุดตลอดอายุการใช้งานของโซลูชัน
วิธีปฏิบัติในการวัดที่ด ี(GP) ของเราเช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติในการ 
ชั่งน�้าหนักที่ด ี(GWP®) ช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับผลที่ดีที่สุดในขณะที่
คงค่าใช้จ่ายในระดับต�่าที่สุด GP เสนอชุดของบริการที่ปรับตามความ
ต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การประเมินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
ไปจนถึงการติดตั้งโดยมืออาชีพ การปรับเทียบอย่างเหมาะสมและการ 
ใช้งานตามปกติที่ปรับให้ดีที่สุด 

 www.mt.com/gp

ประกันประสิทธิภาพสูงสุดและความ
เชี่ยวชาญของทีมงานของคุณด้วย 
การฝึกอบรมและสัมมนาที่สร้างขึ้น 
ตามความต้องการของคุณ

• การฝึกอบรมด้านเทคนิคพื้นฐาน
ส�าหรับผู้ใช้งาน

• การฝึกอบรมการใช้งานระดับสูง
• การให้ค�าปรึกษาและการปรับใช้
• การรวมระบบและกระบวนการ
• การสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
• เอกสารและการดาวน์โหลด

ความเชี่ยวชาญ
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เราให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกผ่านทางเครือข่าย
การขายและบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมกว่า  
6,500 คนในด้านการขาย การสนับสนุน 
การใช้งานและการให้บริการด้านเทคนิคพร้อม
ที่จะช่วยเหลือคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความคุ้มทุน ความปลอดภัยและความเชื่อมั่น
ในกระบวนการด�าเนินงานของคุณ ทีมท้องถิ่น
สามารถรักษาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 
กับผู้ใช้งาน โดยทีมมีความยืดหยุ่นในการ 
ปรับเปลี่ยนการสนับสนุนและการให้บริการ 
ตรงตามข้อก�าหนดของผู้ใช้งานที่หลากหลาย

ทีมสนับสนุนขนาดใหญ่และ 
เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์

เมื่อกล่าวถึงเครื่องมือต่างๆ คุณจ�าเป็นต้องมีหุ้นส่วนที่มีพลัง 
ผู้ซึ่งมีความเข้มแข็งและมีความรู้ความช�านาญในด้านการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่กระบวนการ
ของคุณได ้มีการด�าเนินการทั่วโลกในการให้บริการแก่คุณ
แม้แต่ในสถานที่ที่ห่างไกลที่สุด แต่ยังสามารถให้การ
สนับสนุนการใช้งานและความช่วยเหลือด้านเทคนิคได ้
ทุกๆ ที่ทุกๆ เวลา

การด�าเนินการทัว่โลกพร้อมด้วย
การสนับสนุนและการบริการภาคสนาม
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METTLER TOLEDO มีหน่วยงานของตัวเองส�าหรับจ�าหน่ายและ
ให้บริการใน 39 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีหุ้นส่วนในการกระจายสินค้า 
และให้บริการในแทบทุกประเทศทั่วโลก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาและผลิตในสถานที่หลายแห่งทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน

องค์กรด้านการตลาดของเราด�าเนินงานใน
ประเทศอุตสาหกรรมแทบทุกประเทศรวมทั้ง
หุ้นส่วนที่ได้รับการคัดสรรมาท�าให้เราพร้อม
ที่จะให้บริการลูกค้าทั่วโลก นับรวมทั้งหมด
แล้วผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีมากกว่า 
100 ประเทศ โดยมุ่งความสนใจในตลาด
เชิงภูมิศาสตร์จะรับผิดชอบในทุกๆ ด้านของ
การขาย บริการ และการสนับสนุน

ที่ตั้งของฝ่ายขายและบริการของ METTLER TOLEDO

 www.mt.com/global-presence

บริการทั่วโลก 

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ 
ที่ได้รับการฝึกอบรมกว่า
  

6500 คน  
จากโรงงานและผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการขายทั่วโลก
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