
Giải pháp 
và năng lực
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Phòng thí nghiệm nghiên  
cứu và phát triển

Phòng thí nghiệm kiếm 
soát chất lượng

Mở rộng quy mô và sản xuất

Phòng thí nghiệm 
kiểm soát chất lượng 
 

Công tác kiểm soát chất 
lượng dựa trên việc đo 
lường phân tích nhanh chóng 
và chính xác cũng như quản 
lý dữ liệu tốt. Các loại cân 
phân tích, chuẩn độ, máy 
đo độ pH, tỉ trọng kế, khúc 
xạ kế, máy đo điểm nóng 
chảy và pipet có thể được 
tùy chỉnh phù hợp với từng 
ứng dụng của khách hàng và 
cung cấp quy trình làm việc 
được lưu trữ một cách đầy 
đủ cho mọi phòng thí nghiệm 
kiểm soát chất lượng. 

Cung cấp các giải pháp
Xuyên suốt chuỗi giá trị của khách hàng

Tổ
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Phòng thí nghiệm 
nghiên cứu và phát 
triển

Các dụng cụ chính xác của 
chúng tôi là nền tảng của 
các phòng thí nghiệm nghiên 
cứu phát triển và kiểm soát 
chất lượng trên toàn thế giới, 
bao gồm các giải pháp về 
cân đo, các  ứng dụng pipet 
trong khoa học đời sống, các 
thiết bị phân tích nhiệt trong 
nghiên cứu cải tiến vật liệu 
và đặc tính nhiệt của vật liệu, 
các hệ phản ứng hóa học tự 
động trong nghiên cứu phát 
triển hóa chất mới. 

Mở rộng quy mô và sản 
xuất 

Những cảm biến của chúng tôi 
được sử dụng để đo các thông 
số phân tích chất lỏng quan 
trọng, như độ pH và oxy, độ 
dẫn điện và điện trở cũng như 
tổng hàm lượng cacbon hữu 
cơ, cho phép các công ty dược 
phẩm, công nghệ sinh học và 
các công ty khác liên tục đảm 
bảo chất lượng sản phẩm và 
đáp ứng những tiêu chuẩn quy 
định. Các bộ hiển thị với các 
tùy chọn kết nối giúp cho quy 
trình thu thập dữ liệu và tích 
hợp vào hệ thống điều khiển 
trở nên linh hoạt và hiệu quả. 
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Hậu cần
Bán lẻ thực phẩm

Đóng góiSản xuất và Chiết rót

Hậu cần

Các hệ thống cân xe cung 
cấp mức độ chính xác cao 
nhất và có thể ngăn chặn 
thời gian ngừng sản xuất 
không mong muốn nhờ thiết 
kế duy nhất và khả năng 
dự đoán từ xa. Đối với các 
phương tiện vận chuyển siêu 
tốc, các giải pháp cân động, 
đo kích thước và phần mềm 
nhận dạng làm tăng năng 
suất và cung cấp các cơ hội 
khôi phục doanh số.  

Sản xuất và chiết rót

Chúng tôi cung cấp các loại 
cân công nghiệp thuộc mọi 
kích cỡ và định dạng, thiết 
bị đầu cân và phần mềm để 
kiểm soát và theo dõi các 
quy trình sản xuất. Các ứng 
dụng chuyên môn dành cho 
công tác lập công thức, đếm 
số lượng và nhiều ứng dụng 
khác giúp cải tiến sản lượng 
và giảm sai sót. 

Đóng gói

Ứng dụng kiểm tra sản phẩm 
giúp bảo vệ chất lượng, sự 
an toàn và tính toàn vẹn của 
sản phẩm cả bên trong lẫn 
bên ngoài. Các hệ thống 
dò kim loại, kiểm tra trọng 
lượng, kiểm tra bằng tia X và 
kiểm tra trực quan của chúng 
tôi tạo nên niềm tin rằng chất 
lượng sản phẩm được duy 
trì, đạt chỉ tiêu compliance 
các tiêu chuẩn công nghiệp, 
bảo vệ được khách hàng và 
thương hiệu. 

Bán lẻ thực phẩm

Từ bến nhận hàng của các 
nhà bán lẻ cho đến quầy tính 
tiền của họ, chúng tôi tăng 
cường công tác xử lý hiệu 
quả các loại hàng hóa tươi 
sống bằng các ứng dụng 
cân, đóng gói, định giá, gói 
và dán nhãn. Các loại cân 
cho phép thực hiện qua 
mạng Internet sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi lớn cho việc 
tiếp thị tại cửa hàng, quản lý 
mặt hàng tươi sống, quảng 
bá và hơn thế nữa. 
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dành cho nghiên cứu và phát triển

Đẩy ranh giới của những gì có thể là điều cần thiết cho những khám phá vĩ đại 
trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. METTLER TOLEDO không những cung cấp các 
công cụ đo lường có độ chính xác cao nhất mà còn cung cấp nhiều kỹ thuật mới 
tiên tiến để tăng tốc và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc nghiên cứu.  
Từ việc phân tích các vật liệu siêu nhanh đến việc cân với độ chính xác cao nhất 
đến quy trình tổng hợp hữu cơ được tự động hóa hoàn toàn và các thiết bị tiện ích 
cho các ứng dụng làm việc với chất lỏng, chúng tôi cung cấp nhiều công cụ thí 
nghiệm cần thiết cho các nhà khoa học hiện đại.

Tổng hợp chất hữu cơ hiệu 
quả với EasyMax và ReactIR
Các giải pháp của chúng tôi tạo 
nên các nỗ lực đổi mới trong 
ngành hóa chất bằng cách giúp 
các nhà khoa học phát minh ra 
các tuyến tổng hợp có thể tồn 
tại cho các sản phẩm mới. Bằng 
cách đánh giá nhanh các tuyến 
tiềm năng khác nhau, khởi động 
vật liệu, xây dựng các khối và 
điều kiện phản ứng, các hóa 
chất có thể tạo ra một cách an 
toàn số lượng mong muốn của 
các hợp chất chủ định.

Phân tích nhiệt performance 
cao với Flash DSC
Chúng tôi cung cấp một loạt 
các công cụ Phân tích nhiệt 
nhằm xác định các đặc điểm 
của vật liệu ở những nhiệt độ 
khác nhau. Dụng cụ Flash DSC 
độc đáo có thể đo những tác 
động ở mức nhiệt cực cao đến 
2,4 Mio độ mỗi phút. Flash DSC 
1 trở thành một công cụ lý 
tưởng để nghiên cứu động 
học kết tinh.

Tổng hợp hóa chất và 
phân tích phản ứng

Đặc tính toàn diện của 
vật liệu

Thiết bị làm việc với 
chất lỏng tiện ích

Công nghệ LTS cho quy trình 
sử dụng pipet dễ dàng
Sử dụng pipet là một trong 
những công việc lặp đi lặp lại 
trong phòng thí nghiệm và có 
thể dẫn đến mệt mỏi và thương 
tích. Hệ thống pipet Lite Touch 
đã được cấp bằng sáng chế của 
chúng tôi giảm lực cần thiết để 
đẩy một đầu pipet tới mức tối 
thiểu và do đó khiến cho thao tác 
pipet trở nên dễ dàng hơn nhiều  
và ngăn ngừa thương tích.
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Cân chính xác tự động hóa

Cân siêu nhanh và siêu chính xác
Các cân vi lượng và cân phân tích của 
chúng tôi cung cấp performance cân 
cực cao với khả năng đọc thấp đến 
0,0001 mg. Khả năng cân những lượng 
cực nhỏ có thể cho kết quả tiết kiệm chi 
phí đáng kể khi các mẫu có giá trị cao.

} www.mt.com/balances

Các giải pháp phòng  
thí nghiệm nghiên  
cứu và phát triển

Cân phân tích
Máy đo độ pH
Pipet
Máy đo quang phổ UV/VIS
Thiết bị phân tích nhiệt
Phân tích phản ứng FTIR tại chỗ:
Các bộ phản ứng tổng hợp
Nhiệt lượng kế phản ứng:
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Kết quả  hiệu quả cho
kiểm soát chất lượng

Đạt được các kết quả tin cậy là nhân tố then chốt của phần 
lớn các phòng thí nghiệm về chất lượng. METTLER TOLEDO 
không chỉ tập trung vào việc tạo ra các kết quả lớn lao mà 
còn cung cấp các ứng dụng đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu 
của khách hàng, khiến quy trình vận hành dễ dàng hơn và 
hoàn toàn compliance SOP cũng như các quy định.  

Quy trình cân nhanh 
chóng và tin cậy

ErgoClips và SmartGrid đẩy 
nhanh quy trình cân
Các loại cân phân tích của 
chúng tôi không chỉ cung cấp 
các kết quả có độ tin cậy cao 
mà còn thực sự nổi trội nhờ 
vận hành an toàn và trơn tru: 
Ví dụ: ErgoClips có thể xác định 
trọng lượng trong hầu hết các 
vật chứa có hình dạng khác 
nhau; SmartSens cho phép mở 
cân mà không cần chạm vào 
tấm cản tạp chất; SmartGrid tăng 
tốc độ cân và giúp dễ dàng vệ 
sinh cân.

Quy trình làm việc suôn sẻ 
với chuẩn độ, tỷ trọng, độ 
khúc xạ, pH...
Các công cụ đo tỷ trọng và chỉ 
số khúc xạ được kết hợp của 
chúng tôi được tích hợp hoàn 
toàn vào các giải pháp đo độ pH 
và chuẩn độ và do đó tạo ra quy 
trình sản xuất nhanh chóng và 
tin cậy. Giao diện người dùng 
One Click làm cho quy trình vận 
hành dễ dàng hơn người dùng.

Đo lường đa thông số 
hiệu quả

Phần mềm LabX hỗ trợ tuân 
thủ và cải thiện quy trình báo 
cáo
Giải pháp phần mềm kiểm soát 
công cụ LabX của chúng tôi giúp 
theo dõi mọi phương pháp/
SOP của bạn và đảm bảo mọi 
phương pháp/SOP được thực 
hiện chính xác trên các thiết bị 
khác nhau. Ngoài ra, LabX hoàn 
toàn hỗ trợ compliance các quy 
định và cung cấp thao tác phân 
tích dữ liệu toàn diện cũng như 
báo cáo linh hoạt đầy đủ.

Compliance và tách 
bạch của toàn bộ dữ liệu
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Các giải pháp cho  
phòng thí nghiệm  
kiểm soát chất lượng 

Chuẩn độ tự động
Cân phân tích
Cân chính xác
Tỉ trọng kế và khúc xạ kế
Máy phân tích độ ẩm
Máy phân tích điểm nóng  
chảy/điểm nhỏ giọt
Máy đo quang phổ UV/VIS
Máy đo độ pH
Pipet

Tự động hóa One Click

Tăng sản lượng và đơn giản hóa quy trình 
làm việc
Với giao diện One Click và các giải pháp tự động 
hóa mô-đun của chúng tôi, thao tác chuẩn độ 
có thể được tự động hóa tới một mức độ rất 
cao. Trong điều kiện lý tưởng nhất, việc mà 
nhân viên vận hành phải làm là chỉ phải nhấn 
một nút nhấn sau khi đặt mẫu.

} www.mt.com/one-click-titration
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Giải pháp phân tích  
khí ga

Kiểm soát độ an toàn và quy 
trình
Cảm biến khí ga là bộ phận cần 
thiết trong nhiều quy trình nhằm 
ngăn chặn cháy nổ hay giảm 
chất lượng sản phẩm. METTLER 
TOLEDO cung cấp các giải pháp 
tại chỗ, đòi hỏi bảo trì thấp và 
vững chắc tạo ra performance 
đo lường cao và độ ổn định lâu 
dài.

Bảo đảm chất lượng nước
Trong nhiều quy trình dược 
phẩm, phát điện và vi điện tử, 
độ tinh khiết của nước là yếu tố 
tối quan trọng. Danh mục các 
bộ cảm biến độ pH, oxy, ozon, 
độ dẫn điện và tổng lượng 
cacbon hữu cơ cung cấp khả 
năng đảm bảo chất lượng nước 
liên tục theo thời gian thực 
nhằm đáp ứng compliance các 
quy định nghiêm ngặt nhất.

Giải pháp phân tích 
nước tinh khiết và siêu 
tinh khiết

METTLER TOLEDO phát triển và tạo ra các giải pháp bền vững có performance cao 
được sử dụng để đo đạc và kiểm soát các quy trình xử lý chất lỏng trong công 
nghiệp, các ứng dụng xử lý khí và các ứng dụng xứ lý nước tinh khiết/siêu tinh 
khiết. Các hệ thống của chúng tôi đo được một loạt các thông số, bao gồm pH, 
độ dẫn, ôxy dạng khí và dạng hòa tan, bioburden và TOC. Chúng được trang bị 
các giải pháp về bộ cảm biến và bộ hiển thị/dẫn truyền nhằm cải thiện nâng suất, 
độ tin cậy và độ an toàn của quy trình. 

Tăng uptime quy trình
Các cảm biến pH, oxy, cacbon 
điôxit, độ đục và độ dẫn điện 
trong dây chuyền được trang 
bị Hệ thống quản lý cảm biến 
thông minh (ISM) có khả năng đo 
lường chính xác hơn, giao tiếp 
tốt hơn với bộ hiển thị/dẫn truyền 
ổn định hơn cũng như được 
tùy chỉnh phù hợp với các yêu 
cầu đặc biệt trong công nghiệp. 
Ngoài ra, khả năng bảo trì dự 
đoán của ISM giúp tăng uptime 
của quy trình và sản lượng.

Giải pháp phân tích 
quy trình chất lỏng 

Sự linh hoạt trong phân tích
đối với Sản xuất
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Hệ thống quản lý cảm biến thông 
minh và Bộ hiển thị/dẫn truyền đa 
thông số

Đã đến thời của các hệ thống đo lường
Hệ thống quản lý cảm biến thông minh (ISM) 
được METTLER TOLEDO phát triển để đáp ứng các 
yêu cầu của khách hàng trong nhiều năm tới. ISM 
là nền tảng công nghệ số của nhiều bộ cảm biến 
và bộ hiển thị/dẫn truyền, tạo ra những lợi ích 
về performance, độ tin cậy và bảo trì mà các hệ 
thống không trang bị ISM không đạt được. Các 
bộ hiển thị/dẫn truyền đa thông số giúp giảm số 
lượng thiết bị cũng như giảm các yêu cầu huấn 
luyện bằng cách cho phép sử dụng một mô hình 
bộ hiển thị/dẫn truyền cho tất cả các quy trình và 
thông số.

} www.mt.com/pro

Giải pháp dành cho  
Mở rộng quy mô và  
Sản xuất

Các cảm biến phân tích trên 
dây chuyền
Bộ chuyển đổi tín hiệu
Đồ gá cảm biến
Các hệ thống vệ sinh / 
hiệu chuẩn
Tích hợp hệ thống
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Độ chính xác cao nhất cải 
thiện chất lượng sản phẩm
Các giải pháp phân lượng 
của METTLER TOLEDO đảm bảo 
hỗn hợp luôn ổn định và được 
trộn nhanh nhất, từ mẻ trộn này 
qua mẻ trộn khác và hầu như 
không có thời gian gián đoạn 
hoặc đình trệ sản xuất. Tính linh 
hoạt và khả hăng cân cho phép 
áp dụng với các ứng dụng thay 
đổi liên tục.

Cùng lúc tăng độ an toàn và 
sản lượng
Tận hưởng sự yên tâm rằng 
bạn đã tìm thấy các giải pháp 
cho khu vực nguy hiểm. Các 
lựa chọn đa dạng về hệ thống 
cân an toàn thiết yếu của chúng 
tôi bao gồm các giải pháp cân  
bất kể kích thước, hình dạng 
và công suất. Ngoài ra chúng 
còn tuân thủ nguyên tắc thiết 
kế hợp vệ sinh mới nhất và 
chịu được quy trình làm vệ sinh 
khắc nghiệt.

Các giải pháp chiết rót 
và phân lượng ổn định

Tuân thủ quy định cân đo 
với các chất dễ cháy nổ

Mô-đun cân bồn và  
cảm biến tải trọng

Dễ tích hợp cho performance 
cân cao
Các cảm biến tải trọng, bộ cảm 
biến trọng lượng và các mô-
đun trọng lượng là các nhân tố 
then chốt trong các ứng dụng 
cân công nghiệp, ví dụ cân bồn, 
cân băng tải và kiểm soát quy 
trình. METTLER TOLEDO cung cấp 
đa dạng các loại sản phẩm này 
cho các ứng dụng cơ bản đến 
các ứng dụng cân tốc độ cao, 
cân động, tuân thủ các tiêu 
chuẩn an toàn và tiêu chuẩn 
chất lượng toàn cầu.

Các ứng dụng và dịch vụ công nghiệp của METTLER TOLEDO tối ưu hóa 
các quy trình vận hành từ khâu nhận hàng đến xuất, gửi hàng hóa, với 
các ứng dụng cho sản xuất, quy trình kiểm tra thành phẩm và hậu cần. 
Chúng tôi đảm bảo rằng các quy trình được tối ưu hóa cho độ tin cậy 
và hiệu suất cao nhất. Các kết quả bao gồm cải thiện chất lượng sản 
phẩm, tự động hóa và tăng tốc quy trình, tăng sản lượng và compliance 
các quy định. 

Các giải pháp cân toàn diện
dành cho sản xuất và chiết rót
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Cân công nghiệp

Cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng 
năng suất và tuân thủ quy định
Với sự tập trung mạnh mẽ của chúng tôi vào 
các quy trình và ứng dụng của khách hàng, 
chúng tôi cung cấp các loại cân bàn và cân 
nhỏ gọn đa dạng, phù hợp với bất kỳ môi 
trường và ứng dụng công nghiệp nào. 

} www.mt.com/industrial

Các giải pháp cân toàn diện
dành cho sản xuất và chiết rót

Các ứng dụng sản xuất  

Cân bàn
Cân nhỏ gọn
Cân đếm
Cân sàn, cân pallet, cân  
sàn thấp
Cân kiểm tra trọng lượng
Các giải pháp cho khu vực dễ 
cháy nổ
Mô-đun trọng lượng và cảm biến 
tải trọng 
Màn hình cân / Đèn chỉ báo /  
Bộ điều khiển



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 
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Dù ử dụng máy dò kim loại hay 
công nghệ kiểm tra bằng tia 
X thì các hệ thống dò tạp chất 
Safeline vẫn giúp đảm bảo độ 
an toàn của các sản phẩm.
Các hệ thống kiểm tra bằng tia 
X cũng có thể thực hiện một 
loạt các công đoạn kiểm tra 
chất lượng trong dây chuyền 
để đảm bảo tính thống nhất của 
sản phẩm và bao bì Kết hợp 
với nhau, các ứng dụng này 
làm nên toàn bộ chất lượng 
sản phẩm, cả bên trong lẫn bên 
ngoài.

Dò kim loại và kiểm tra 
bằng tia X

Kiểm tra trực quan

Các hệ thống kiểm tra trực 
quan đảm bảo các sản phẩm 
đáp ứng đồng nhất và chính 
xác các tiêu chuẩn chất lượng 
và đặc điểm kỹ thuật của các 
nhà sản xuất. Các hệ thống 
CI-Vision cho phép kiểm tra một 
loạt các quy trình đóng gói và 
sản phẩm, để sản phẩm luôn có 
hình thức hoàn hảo. Ngoài ra, 
chúng tôi còn cung cấp các ứng 
dụng toàn diện cho công việc 
lập số sê ri và các thiết bị kiểm 
tra quang học trong các dây 
chuyền đóng gói dược phẩm.

Đảm bảo an toàn cho sản phẩm  
khi đóng gói

METTLER TOLEDO cung cấp các hệ thống kiểm tra sản phẩm độc lập 
hay được tích hợp hoàn toàn nhằm giải quyết những thách thức 
trong các yêu cầu sản xuất ngày nay. Các giải pháp của chúng tôi 
giúp bảo vệ chất lượng, sự an toàn và tính toàn vẹn của sản phẩm, 
cả bên trong lẫn bên ngoài.

Bốn khía cạnh của việc Theo 
dõi kiểm tra sản phẩm được tích 
hợp – Năng suất, Chất lượng 
sản phẩm, An ninh và Rõ ràng 
– kết hợp với nhau trong phần 
mềm quản lý dữ liệu ProdX của 
METTLER TOLEDO. Các Điểm kiểm 
soát quan trọng nằm trong tầm 
kiểm soát hoàn toàn của bạn,  
giúp bảo vệ người tiêu dùng và  
danh tiếng của bạn. ProdX  
liên tục theo dõi performance, 
đảm bảo rằng các thiết bị kiểm  
tra sản phẩm của bạn đang làm 
việc tối ưu và hiệu quả, bền lâu.

Theo dõi kiểm tra sản 
phẩm tập trung
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Các giải pháp 
đóng gói

Dò tìm kim loại
Kiểm tra bằng tia X
Kiểm tra trọng lượng
Kiểm tra trực quan
Theo dõi và dò tìm
Seri hóa

Kiểm tra trọng lượng

Các hệ thống kiểm tra trọng lượng Garvens 
kiểm soát chất lượng 100% và do đó bạn có 
thể hoàn toàn yên tâm.
Dù là tiêu chuẩn hay đã được tùy chỉnh ở 
mức cao, các hệ thống kiểm tra sản phẩm này 
được xây dựng để thích ứng với môi trường và 
ứng dụng chuyên biệt của nhà sản xuất. Các 
ứng dụng này giúp đảm bảo đáp ứng và com-
pliance các tiêu chuẩn về chất lượng và đáp 
ứng được các quy định trong công nghiệp.

} www.mt.com/pi
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Khả năng theo dõi và an toàn
Hệ thống kiếm soát tồn kho của 
METTLER TOLEDO tự động lấy 
kích thước, trọng lượng và ID 
của tất cả đối tượng, kiểm soát 
mọi giai đoạn trong chuỗi cung 
cấp. Cân kiểm soát hàng tồn 
kho áp dụng cho các bồn chứa, 
không phụ thuộc vào hình dạng 
bồn. Các mô-đun cân nằm bên 
ngoài bồn và không tiếp xúc 
với các vật liệu có tính ăn mòn, 
độc hại, hoặc nóng được chứa 
bên trong.

Bảo vệ doanh thu của bạn
Một hồ sơ dữ liệu đầy đủ là yếu 
tố then chốt cho khả năng tối 
ưu hóa lợi nhuận và hiệu suất 
đầu cuối. Các ứng dụng nhận 
dạng, cân và đo kích thước của  
METTLER TOLEDO cung cấp các 
phép đo chính xác đối với bất kì 
hình dạng, kích cỡ hay bề mặt 
nào để đạt tốc độ đọc cao nhất 
có thể và khôi phục doanh số 
tối đa.

Kiểm soát hàng tồn 
kho

Đo lường nhanh và 
chính xác

Tăng uptime

Chính xác và tin cậy
Thời gian ngừng sản xuất 
ngoài kế hoạch và các lỗi cân 
đo thường được dự tính trước 
cho cân xe tải trong những môi 
trường khắc nghiệt. Tuy nhiên, 
cảm biến tải trọng POWERCELL 
PDX của chúng tôi loại bỏ các 
nguyên nhân phổ biến nhất. 
Công nghệ độc đáo này có thể 
giúp duy trì hiệu suất sản xuất 
của công ty đồng thời đảm bảo 
tính chính xác để bảo vệ lợi 
nhuận.

Tốc độ, uptime và độ chính xác là các yếu tố cần thiết cho quy 
trình vận hành của bất kỳ thiết bị đầu cuối, nhà kho hay quy trình 
phân phối nào. Các ứng dụng nhận dạng, đo kích thước và cân 
của METTLER TOLEDO vận hành vững chắc và chính xác trong tất cả 
các điều kiện, cung cấp tốc độ đọc và hiệu suất vận hành tối đa.

Đo lường nhanh và tin cậy
dành cho vận tải và hậu cần
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Các ứng dụng vận  
chuyển và hậu cần 

Cân xe nâng
Cân xe tải
Cân toa xe chạy trên  
đường ray
Các cân kiện hàng đường  
hàng không
Các ứng dụng cho ngành bưu chính
Xác định kích thước  
Pallet/ Bưu kiện
Các hệ thống  
quản lý hàng  
tồn kho

Đo kính thước, cân và nhận dạng

Kích thước, trọng lượng và mã số ID chỉ trong một lần
Trọng lượng, kích thước và mã số ID là các thông số cơ bản 
cho quy trình lập kế hoạch và định hóa đơn trong ngành công 
nghiệp vận tải và hậu cần. Các ứng dụng của chúng tôi nâng 
cao quy trình tự động hóa, cải thiện sản lượng, nâng cao độ 
chính xác và cuối cùng là lợi nhuận. Tất cả hệ thống của chúng 
tôi đã được phê chuẩn theo Luật đo lường, đảm bảo bảo vệ 
doanh thu tối đa và sự tín nhiệm của khách hàng.

} www.mt.com/transport
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Các mặt hàng thực phẩm tươi sống đang dần trở thành nhân tố thành 
công tối quan trọng cho các nhà bán lẻ thực phẩm và là công cụ then 
chốt trong việc tạo nên lòng trung thành của khách hàng. Bằng việc 
cung cấp sự tích hợp hoàn hảo vào trong các hệ thống ERP, các quy 
trình dịch vụ mau lẹ và nền tảng cho các khái niệm quảng bá sáng 
tạo, giải pháp cân ứng dụng các công nghệ tương lai của chúng tôi sẽ 
đưa bạn đến con đường dẫn đến thành công bền vững trong lĩnh vực 
thực phẩm tươi sống.

Linh hoạt. Đơn giản. Hiệu quả. 
Từ các thiết bị thủ công đơn 
giản đến các ứng dụng được 
tự động hóa cao, chúng tôi 
giúp bạn đóng gói và dán nhãn 
các sản phẩm tươi sống của 
mình một cách nhanh chóng và 
dễ dàng. Và bạn cũng có thể 
chứng minh lời cam kết bền 
vững của mình nhờ có khái 
niệm “Dán nhãn xanh”.

Tiện lợi Vững chắc. Cải tiến. 
Thiết bị cân lý tưởng cho mọi 
ứng dụng và mọi loại sản phẩm 
tươi sống – từ thịt cá tới trái 
cây và rau củ. Bạn có thể tin 
tưởng vào sự hỗ trợ của hàng 
loạt các loại cân đa dạng của 
chúng tôi, cung cấp khả năng 
vận hành sử dụng màn hình 
cảm ứng và tiếp xúc, tại quầy 
thực phẩm tươi sống lẫn các 
khu vực tự phục vụ. 

Đóng gói sẵn và dán 
nhãn

Cân sản phẩm tươi 
sống

Cân tính tiền

Hiệu quả. Lấy khách hàng làm 
trung tâm. Thân thiện với người 
dùng. Các loại cân tính tiền và 
thiết bị hiển thị tại điểm giao 
dịch đáp ứng nhu cầu cao nhất 
khu vực tính tiền quan trọng. 
Dành cho xác định trọng lượng 
tính tiền và lưu thông tại các 
điểm giao dịch mà không phải 
xếp hàng.

Các ứng dụng tích hợp 
dành cho Bán lẻ thực phẩm
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Các giải pháp  
bán lẻ thực phẩm

Dán nhãn giá 
Hệ thống đóng gói
Giấy gói
Các loại cân tại quầy
Các loại cân tự phục vụ
Các loại cân tính tiền
Các loại cân thông thường



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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n Kiến thức và các công cụ

cho các ứng dụng hiệu quả

Các tài liệu hướng dẫn chính 
thức của chúng tôi cung cấp 
quy tắc thực hành tốt nhất của 
nền công nghiệp trong các 
lĩnh vực then chốt để cải tiến 
quy trình và giúp thực hiện các 
quyết định đã được báo trước.

Ví dụ: Hướng dẫn dò kim loại:
  www.mt.com/pi-guides

Hướng dẫn công nghệ Trang trắngTài liệu ứng dụng

Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ 
ứng dụng toàn diện cho toàn bộ 
các giải pháp của chúng tôi. Ví 
dụ: chỉ tính riêng cơ sở dữ liệu 
ứng dụng chuẩn độ của chúng 
tôi đã sở hữu hơn 300 ứng dụng 
cho toàn bộ các phân đoạn 
ngành công nghiệp liên quan.

Ví dụ: Các ứng dụng chuẩn độ:
  www.mt.com/titration_applications

Ví dụ: Các ứng dụng về độ ẩm:
  www.mt.com/moisture

Số lượng ngày càng tăng các 
tài liệu trang trắng, các giải 
pháp tiên tiến từ nghiên cứu và 
phát triển hóa học đến quy trình 
cải thiện sản lượng trong các 
quy trình lập công thức.

  www.mt.com/whitepapers

METTLER TOLEDO cung cấp hàng loạt các công cụ và tài liệu 
miễn phí về những kỹ thuật mới nhất, cách thức tối ưu 
hóa các ứng dụng và dành cho mục đích đào tạo. Trang 
web của chúng tôi www.mt.com là nguồn tài liệu khổng lồ về 
bí kíp và quy tắc thực hành tốt nhất.

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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METTLER TOLEDO cung cấp một loạt 
các hội thảo trực tuyến với nhiều 
chủ đề khác nhau từ ứng dụng 
tối ưu hóa quy trình đến các kỹ 
thuật tiên tiến, bao gồm những 
bài thuyết trình của các chuyên 
gia khoa học và công nghiệp 
hàng đầu.

Các cuộc hội thảo trực tuyến phát 
trực tiếp hay trực tuyến theo yêu 
cầu có thể xem ngay lập tức của 
METTLER TOLEDO:
  www.mt.com/webinars

Hội thảo trực tuyến

Nghiên cứu tình huống,  
ứng dụng và hơn thế nữa

Thông tin khách hàng thường xuyên
Chúng tôi thường xuyên xuất bản các bản tin 
cho toàn bộ các phân đoạn ngành công nghiệp 
chính cũng như cho các chủ đề chuyên môn như 
Hóa học phân tích hoặc Biểu thị đặc điểm vật 
liệu. Vui lòng xem qua các tài liệu khoa học thú 
vị tại trang web dưới đây:

} www.mt.com/whitepapers

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

Edition 01/2012
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Đạt được các kết quả chuẩn và 
có độ chính xác cao từ các quy 
trình của bạn bằng cách tối ưu 
hóa performance thiết bị trong 
tất cả các môi trường:

• Lắp đặt đáp ứng chất lượng
• Cài đặt và cấu hình
• Bảo dưỡng phòng ngừa
• Bảo dưỡng phần mềm
• Thiết bị và quy trình Tối ưu 

hóa
• Hỗ trợ ứng dụng

Yên tâm về việc tuân thủ các 
quy định và chỉ tiêu cũng như 
bảo đảm kết quả thu được luôn 
đáp ứng mọi yêu cầu:

• Hiệu chuẩn và chứng nhận
• Thẩm định pháp lý
• Hỗ trợ đo lường
• Xác định chất lượng và thẩm 

định
• Tài liệu hướng dẫn và kiểm tra

Performance ComplianceUptime

Hưởng lợi nhuận từ uptime  
tối đa các thiết bị và quy trình 
của mình, nhận được sự hỗ trợ 
bất cứ khi nào và tại bất  
cứ nơi đâu bạn cần: 

• Sửa chữa tận nơi và tại  
kho hàng

• Các bộ phận hỏng hóc và  
hao mòn

• Các bộ phận và bộ dụng cụ  
dự phòng

• Đại tu
• Giám sát và chẩn đoán từ xa

Đội ngũ kỹ thuật của METTLER TOLEDO biết cách đáp ứng các nhu cầu về 
kinh doanh của bạn bằng cách giúp trang thiết bị và dụng cụ của bạn đạt 
kết quả tốt nhất. Tận dụng lợi thế kinh nghiệm, kỹ năng và bí kíp của đội 
ngũ hàng nghìn chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật có tầm ảnh hưởng rộng lớn và 
tận tâm trên toàn thế giới và quan trọng hơn là cận kề ngay cạnh bạn.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo đảm uptime tối ưu của thiết bị, performance hoạt 
động, compliance và các expertise cần thiết để tối ưu hóa việc đầu tư của bạn.

Các dịch vụ về Thời gian vận hành, 
Hiệu suất, Tuân thủ & Chuyên môn
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Thực hành đo lường

Dịch vụ tối ưu xuyên suốt chu kỳ ứng dụng
Các quy tắc Thực hành Đo lường Tốt (GP) của chúng tôi 
như Thực hành Cân Tốt (GWP®) giúp khách hàng tối ưu 
hóa kết quả trong khi vẫn duy trì được chi phí ở mức thấp 
nhất. GP cung cấp bộ dịch vụ phù hợp từ việc đánh giá 
sản phẩm hiệu quả và có tính hệ thống cho đến quy trình 
lắp đặt chuyên nghiệp, hiệu chuẩn phù hợp và quá trình 
sử dụng định kỳ được tối ưu hóa ở mức cao. 

} www.mt.com/GP

Đảm bảo hiệu quả và expertise 
ở mức cao nhất cho lực lượng 
lao động của bạn thông qua huấn 
luyện và tổ chức các cuộc hội thảo 
phù hợp với nhu cầu của bạn:

• Huấn luyện cơ bản về người 
dùng và kỹ thuật

• Huấn luyện ứng dụng tiên tiến
• Tư vấn và tùy chỉnh
• Tích hợp hệ thống và quy trình
• Hội thảo chuyên đề
• Tài liệu và văn bản tải trên mạng

Expertise
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Chúng tôi phục vụ các khách hàng 
của mình trên khắp thế giới với 
mạng lưới dịch vụ và bán hàng lớn 
nhất trong nền công nghiệp. Hơn 
6.500 chuyên viên được huấn luyện 
tại nhà máy về bán hàng, hỗ trợ ứng 
dụng và dịch vụ kỹ thuật luôn sẵn 
sàng hỗ trợ bạn tăng hiệu quả, độ 
an toàn và tin cậy của quy trình vận 
hành, tiết kiệm chi phí. Đội ngũ kỹ 
thuật tại chỗ duy trì mối quan hệ gần 
gũi với người dùng; linh hoạt hỗ trợ 
kỹ thuật và dịch vụ với các yêu cầu 
khác nhau.

Nguồn lực hỗ trợ giàu 
kinh nghiệm và rộng khắp

Khi đề cập đến thiết bị, bạn cần một đối tác mạnh. Một đối tác có khả 
năng và bí kíp trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triễn để phát triển 
các sản phẩm nhằm bổ sung giá trị thực vào các quy trình của bạn. 
Một đối tác không chỉ hiện diện thực tế trên toàn cầu để phục vụ bạn 
ngay cả ở những vùng xa xôi nhất trên toàn cầu mà còn có thể cung 
cấp cho bạn sự hỗ trợ về ứng dụng và kỹ thuật, ở bất cứ đâu và vào 
bất cứ thời điểm nào.

Có mặt trên toàn cầu cùng
Dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ tại chỗ



METTLER TOLEDO có các Công ty con trực thuộc cung cấp 
dịch vụ kỹ thuật và bán hàng tại 39 quốc gia cũng như các 
Đối tác Phân phối và Dịch vụ ở hầu hết các quốc gia khác 
trên toàn cầu. Các sản phẩm được phát triển và sản xuất 
ở nhiều nơi trên Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc.
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Với các tổ chức thị trường riêng 
của chúng tôi đang hoạt động 
trên hầu hết các nước công 
nghiệp hóa cũng như các đối tác 
được lựa chọn ở các khu vực 
khác, chúng tôi sẵn sàng phục 
vụ khách hàng trên toàn cầu. Về 
tổng thể, sản phẩm và dịch vụ 
của chúng tôi đã có mặt tại trên 
100 quốc gia. Các tổ chức thị 
trường được phân bố theo địa lý 
chịu trách nhiệm về toàn bộ các 
mặt bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ. Các điểm dịch vụ và bán hàng của METTLER TOLEDO

} www.mt.com/global-presence

Có mặt trên toàn cầu

6500 
chuyên gia dịch vụ và 
bán hàng được đào 
tạo trên toàn thế giới

Trên 
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