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เหตุผลสนับสนุนที่สะอาดถูกต้องส�าหรับ 
ระบบการถ่ายเทสารเคมีเหลวที่เป็นผู้น�าระดับโลกระบบหนึ่ง

อันตรายในขณะถ่ายเทถังแบบเดิมนั้น 
เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ลืมได้แล้ว

ระบบไฟฟ้า สารกึ่งตัวน�า
   พลังงานแสงอาทิตย์ & โฟโตโวลเทอิก
   จอภาพแบนบาง

อุตสาหกรรม การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
   เคมี
   การพิมพ์ / กระดาษ
   การปรับแต่งคุณภาพน�้า
   ยานยนต์ / วิศวกรรมเครื่องกล
   สารกาว
   แก้ว กระจก
   การเกษตร

เภสัชภัณฑ์ / เทคโนโลยีชีวภาพ / เครื่องส�าอาง / ผลิตภัณฑ์อาหาร

ห้องปฏิบัติการ / สถาบันวิจัย / สถาบันต่างๆ

QC ของ AS - ระบบสมบูรณ์ครบวงจร 
สามารถใช้งานได้กว่า 100,000 แบบ 
มีการใช้งานในบริษัทชั้นน�าทั่วโลก

ผู้ใช้สารเคมีในสาขาอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากที่สุดให้ความเชื่อใจในระบบ QC ของ AS แล้ว

QC – ระบบหนึง่ของบรษัิท AS Strömungstechnik GmbH Made in Germany.
www.asstroemungstechnik.de

สารเคมีหยดออกมาเมื่อ
ใช้หัวก๊อก

การหยด
สารเคมีหยดออกมาเมื่อ

ถอดปั๊มในถังออก

การหยด
ก๊าซ ไอระเหย และของแขง็แขวนลอย

ที่รั่วซึมออกมา

ก๊าซรั่วซึม!

ยุโรป – ทั่วโลก 
 
AS Strömungstechnik GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 7
73760 Ostfildern, Germany

โทรศัพท์:  +49 (0) 711 220 548-0
โทรสาร:  +49 (0) 711 220 548-29

info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de

ตัวแทนจ�าหน่าย:
 สหรัฐอเมริกา 
 
A.S. Plastics Technology, Inc.

644 Shrewsbury Commons 
Avenue #246
Shrewsbury, PA 17361 USA

โทรศัพท์:  +1 (979) 232-2288

sales@as-plastech.com
www.as-plastech.com

เอเชีย – แปซิฟิก 
 
DUSEMUND PTE LTD
Dr. Claus Dusemund

25 International Business Park
#04 – 62 German Centre
Singapore 609916

โทรศัพท์:  +65 6562 7871
โทรสาร:  +65 6562 7872

claus@dusemund.com 
www.dusemund.com

Pat.: www.as-patents.com AS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED
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ระบบ QC ของ AS ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นหนึ่งในผู้น�าทั่วโลกของระบบถ่ายเท
สารเคมีเหลวมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นเอง เพราะ
ว่าระบบนี้ไม่เป็นเพียงแค่ระบบเช่ือมต่อได้สะดวกรวดเร็ว (Quick-Connect) 
เท่านั้น ที่เหนือกว่านั้น คือ QC เป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงแม่นย�าผลิตจากสาร
สังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นที่สุด เหมาะ
ส�าหรับใช้กับกรด ด่าง หรือสารท�าละลาย แม้จะเป็นสารฤทธิ์แรงและไวไฟ
ก็ตาม อีกทั้งปราศจากโลหะโดยสิ้นเชิง

โดยเฉพาะอย่างย่ิง QC ยังเป็นระบบอะแด็ปเตอร์ส�าหรับการถ่ายเทออกที่
ยืดหยุ่นสูงสุดผ่านการคิดออกแบบอย่างถี่ถ้วนทุกแง่มุม และในขณะเดียวกัน
ก็มีการระบายอากาศในวงจรปิด - ซึ่งคุ้มครองและถนอมรักษาทั้งมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมด้วย สามารถประสานเข้ากับห่วงโซ่การจัดส่งได้อย่างสมบูรณ์
แบบ ระบบโมดูลครบวงจรที่ชาญฉลาดที่มีแบบต่างๆ กว่า 100,000 แบบให้
ใช้ได้ส�าหรับสถานประกอบการขนาดเล็กดุจเดียวกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

สารสังเคราะห์บริสุทธิ์สูง 
ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ

ผลิตจากสารสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงทั้งหมด 
ระบบ QC ของ AS จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมแม้ 
กระทั่งกับสารเคมีกึ่งตัวน�า มีการรวมวัสดุต่างๆ 
ผสมเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะเจาะเพื่อใช้งานให้
ตรงกับเป้าประสงค์ทุกประการ ปราศจากโลหะ
ทั้งหมดและป้องกันการกัดกร่อนเสมอ

ท่อจุ่มกว่า 1,000 แบบ ผลิตให้
เหมาะเฉพาะงาน และติดตั้งมา
ล่วงหน้า 

ส�าหรับความยาวทุกระยะ ส�าหรับภาชนะทุกรูป
แบบโดยแท้ มีแบบปรับเปลี่ยนมาตรฐานต่างๆ 
กว่า 1,000 แบบ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลูกสูบลมจีบ 
ก็ตาม สามารถถ่ายเทออกได้จนไม่เหลือเศษ 
และ: ท่อจุ่มจะได้รับการติดตั้งในภาชนะบรรจุโดย
ผู้จัดส่งสารเคมีมาล่วงหน้า ปลอดภัย สะดวกง่าย 
และสะอาด

ใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท

ระบบ QC ของ AS เหมาะกับงานเสมอ - 
ตั้งแต่ถังขนาด 5 ลิตร จนถึง ภาชนะ IBC ขนาด 
1,000 ลิตร - ส�าหรับการถ่ายเทออกในแนวตั้ง
หรือแนวนอน ท�าให้สามารถท�างานได้หลายหลาก
แบบและประกันความยืดหยุ่นสูงสุด

ระบบครบวงจร เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้

ระบบ QC ของ AS นี้ ยังเสนอให้ในรูปแบบระบบครบวงจร
ด้วยหากต้องการ: ประกอบด้วยหัวถ่ายออก สายท่อ ปั๊ม 
ระบบระบายอากาศ มาตรวัดระดับเติมและสภาพว่างเปล่า 
รวมทั้งระบบไฟฟ้าและตู้สวิตช์ที่เหมาะสมกัน เพียงแค่จัดตั้ง
และเปิดใช้งานได้เลย

ระบบเคลื่อนที่และวิธีแก้ปัญหา
พิเศษ

หัวถ่ายออกแบบพิเศษ วิธีแก้ปัญหาของลูกค้าที่
พัฒนาขึ้นเฉพาะงาน หรือสถานีถ่ายเติมเคลื่อนที่ 
- ค�าว่าไม่มี แทบจะไม่มีที่ AS

ส�าหรับกรด ด่าง และสารท�า
ละลาย แม้แต่ที่ไวไฟด้วย

QC ยืดหยุ่นสูงสุด ในการใช้งานส�าหรับของเหลว
ที่แตกต่างกันมากที่สุด ในแบบที่สามารถเหนี่ยว 
น�าได้นั้นเหมาะส�าหรับพื้นที่รอบข้างที่มีอันตราย
จากการระเบิด (ไม่มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต!) 
ภาชนะภายใต้แรงดันสามารถระบายอากาศออก
ผ่านทางท่อจุ่มได้ - เพื่อความปลอดภัยของคุณ
เช่นกัน

1. 
จัดส่งมาอย่างสะอาด: 
พร้อมด้วยท่อจุ่มที่ประสานในตัว

สารเคมีของคุณจากผู้จัดส่งมาถึงคุณในภาชนะที่ติดตั้งท่อ
จุ่มไว้ล่วงหน้า: ไม่มีการสัมผัสกับของเหลว - ส�าหรับการ
เชื่อมต่อโดยปราศจากการหยด

3.
ถ่ายเทออกโดยปราศจากปล่อย
ไอเสีย: 
พร้อมด้วยการระบายอากาศที่
ติดตั้งในตัว 

ไม่มีก๊าซกระจายออกมาโดยไม่มีการควบคุม: การถ่ายเท
ออกในวงจรปิดที่มีการระบายอากาศอย่างปลอดภัยผ่าน
ทางวาล์วกันไหลกลับ ไส้กรองอนุภาค หรือสายท่อที่มี
ความยืดหยุ่นสูง กล่าวคือ ช่องปิดที่สองของถังยังคงปล่อย
ให้ปิดอยู่ได้

2.
เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว:
ด้วยระบบเข้ารหสัทีป้่องกนัความ
ผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน

กดลงไปให้เข้าคลิก ขันให้แน่น เสร็จแล้ว 
เนื่องจากระบบรหัสก้านแท่งและรู ที่จัดให้เข้ากับประเภท
สื่อที่ชัดเจน ช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน
ได้อย่างแน่นอน

4.
ไม่ไหลหยดเมื่อถอดประกบ
หัวออก:
มีวาล์วปิดกั้นที่ติดตั้งไว้ในตัว

ไม่มีการไหลหยดออกมาอีกเมื่อถอดประกบหัวออก: วาล์ว
ปิดกั้นต่างๆ ในหัวถ่ายออก (เช่น วาล์วกันไหลกลับที่ปิดเอง) 
ปิดกั้นได้มั่นคง กันการรั่วซึม ไม่ไหลหยด

หัวถ่ายออกแบบต่างๆ กว่า 
100 แบบ

ระบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ส�าหรับการใช้งานทุก 
ประเภท - ตั้งแต่การน�าตัวอย่างทดสอบได้อย่าง
สะดวกง่าย ตามด้วยระบบเคลื่อนย้ายที่สะดวก
ใช้ จนกระทั่งถึงรุ่น High-Flow มีการออกแบบ
ส�าหรับกระบวนการอัตโนมัติด้วย ปั๊มต่างๆ 
สามารถต่อติดเข้าทางหัวเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน
ได้อย่างง่ายดาย

ระบบสมบูรณ์ครบวงจรที่ชาญฉลาด: 
ถึงพร้อมสุดด้วยความปลอดภัย สะอาด ยืดหยุ่น

สารเคมีสับเปลี่ยนปนเป 
กัน ถังบรรจุหมดอายุใช้
งาน เรื่องพวกนี้ลืมได้เลย!

วิธีแก้ปัญหา i4.0 วิธีแรก 
ส�าหรับการจัดการถังบรรจุ:

www.supplyline.as

การจัดโครงแบบทางออนไลน์!

เชิญดูวีดีโอ!

สมาร์ท: 
ด้วย RFID-CHIP!

AS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED www.qc-system.deAS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED AS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED AS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSEDAS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED www.qc-system.de

ระบบ QC ของ AS ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นหนึ่งในผู้น�าทั่วโลกของระบบถ่ายเท
สารเคมีเหลวมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นเอง เพราะ
ว่าระบบนี้ไม่เป็นเพียงแค่ระบบเช่ือมต่อได้สะดวกรวดเร็ว (Quick-Connect) 
เท่านั้น ที่เหนือกว่านั้น คือ QC เป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงแม่นย�าผลิตจากสาร
สังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นที่สุด เหมาะ
ส�าหรับใช้กับกรด ด่าง หรือสารท�าละลาย แม้จะเป็นสารฤทธิ์แรงและไวไฟ
ก็ตาม อีกทั้งปราศจากโลหะโดยสิ้นเชิง

โดยเฉพาะอย่างย่ิง QC ยังเป็นระบบอะแด็ปเตอร์ส�าหรับการถ่ายเทออกที่
ยืดหยุ่นสูงสุดผ่านการคิดออกแบบอย่างถี่ถ้วนทุกแง่มุม และในขณะเดียวกัน
ก็มีการระบายอากาศในวงจรปิด - ซึ่งคุ้มครองและถนอมรักษาทั้งมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมด้วย สามารถประสานเข้ากับห่วงโซ่การจัดส่งได้อย่างสมบูรณ์
แบบ ระบบโมดูลครบวงจรที่ชาญฉลาดที่มีแบบต่างๆ กว่า 100,000 แบบให้
ใช้ได้ส�าหรับสถานประกอบการขนาดเล็กดุจเดียวกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

สารสังเคราะห์บริสุทธิ์สูง 
ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ

ผลิตจากสารสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงทั้งหมด 
ระบบ QC ของ AS จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมแม้ 
กระทั่งกับสารเคมีกึ่งตัวน�า มีการรวมวัสดุต่างๆ 
ผสมเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะเจาะเพื่อใช้งานให้
ตรงกับเป้าประสงค์ทุกประการ ปราศจากโลหะ
ทั้งหมดและป้องกันการกัดกร่อนเสมอ

ท่อจุ่มกว่า 1,000 แบบ ผลิตให้
เหมาะเฉพาะงาน และติดตั้งมา
ล่วงหน้า 

ส�าหรับความยาวทุกระยะ ส�าหรับภาชนะทุกรูป
แบบโดยแท้ มีแบบปรับเปลี่ยนมาตรฐานต่างๆ 
กว่า 1,000 แบบ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลูกสูบลมจีบ 
ก็ตาม สามารถถ่ายเทออกได้จนไม่เหลือเศษ 
และ: ท่อจุ่มจะได้รับการติดตั้งในภาชนะบรรจุโดย
ผู้จัดส่งสารเคมีมาล่วงหน้า ปลอดภัย สะดวกง่าย 
และสะอาด

ใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท

ระบบ QC ของ AS เหมาะกับงานเสมอ - 
ตั้งแต่ถังขนาด 5 ลิตร จนถึง ภาชนะ IBC ขนาด 
1,000 ลิตร - ส�าหรับการถ่ายเทออกในแนวตั้ง
หรือแนวนอน ท�าให้สามารถท�างานได้หลายหลาก
แบบและประกันความยืดหยุ่นสูงสุด

ระบบครบวงจร เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้

ระบบ QC ของ AS นี้ ยังเสนอให้ในรูปแบบระบบครบวงจร
ด้วยหากต้องการ: ประกอบด้วยหัวถ่ายออก สายท่อ ปั๊ม 
ระบบระบายอากาศ มาตรวัดระดับเติมและสภาพว่างเปล่า 
รวมทั้งระบบไฟฟ้าและตู้สวิตช์ที่เหมาะสมกัน เพียงแค่จัดตั้ง
และเปิดใช้งานได้เลย

ระบบเคลื่อนที่และวิธีแก้ปัญหา
พิเศษ

หัวถ่ายออกแบบพิเศษ วิธีแก้ปัญหาของลูกค้าที่
พัฒนาขึ้นเฉพาะงาน หรือสถานีถ่ายเติมเคลื่อนที่ 
- ค�าว่าไม่มี แทบจะไม่มีที่ AS

ส�าหรับกรด ด่าง และสารท�า
ละลาย แม้แต่ที่ไวไฟด้วย

QC ยืดหยุ่นสูงสุด ในการใช้งานส�าหรับของเหลว
ที่แตกต่างกันมากที่สุด ในแบบที่สามารถเหนี่ยว 
น�าได้นั้นเหมาะส�าหรับพื้นที่รอบข้างที่มีอันตราย
จากการระเบิด (ไม่มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต!) 
ภาชนะภายใต้แรงดันสามารถระบายอากาศออก
ผ่านทางท่อจุ่มได้ - เพื่อความปลอดภัยของคุณ
เช่นกัน

1. 
จัดส่งมาอย่างสะอาด: 
พร้อมด้วยท่อจุ่มที่ประสานในตัว

สารเคมีของคุณจากผู้จัดส่งมาถึงคุณในภาชนะที่ติดตั้งท่อ
จุ่มไว้ล่วงหน้า: ไม่มีการสัมผัสกับของเหลว - ส�าหรับการ
เชื่อมต่อโดยปราศจากการหยด

3.
ถ่ายเทออกโดยปราศจากปล่อย
ไอเสีย: 
พร้อมด้วยการระบายอากาศที่
ติดตั้งในตัว 

ไม่มีก๊าซกระจายออกมาโดยไม่มีการควบคุม: การถ่ายเท
ออกในวงจรปิดที่มีการระบายอากาศอย่างปลอดภัยผ่าน
ทางวาล์วกันไหลกลับ ไส้กรองอนุภาค หรือสายท่อที่มี
ความยืดหยุ่นสูง กล่าวคือ ช่องปิดที่สองของถังยังคงปล่อย
ให้ปิดอยู่ได้

2.
เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว:
ด้วยระบบเข้ารหสัทีป้่องกนัความ
ผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน

กดลงไปให้เข้าคลิก ขันให้แน่น เสร็จแล้ว 
เนื่องจากระบบรหัสก้านแท่งและรู ที่จัดให้เข้ากับประเภท
สื่อที่ชัดเจน ช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน
ได้อย่างแน่นอน

4.
ไม่ไหลหยดเมื่อถอดประกบ
หัวออก:
มีวาล์วปิดกั้นที่ติดตั้งไว้ในตัว

ไม่มีการไหลหยดออกมาอีกเมื่อถอดประกบหัวออก: วาล์ว
ปิดกั้นต่างๆ ในหัวถ่ายออก (เช่น วาล์วกันไหลกลับที่ปิดเอง) 
ปิดกั้นได้มั่นคง กันการรั่วซึม ไม่ไหลหยด

หัวถ่ายออกแบบต่างๆ กว่า 
100 แบบ

ระบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ส�าหรับการใช้งานทุก 
ประเภท - ตั้งแต่การน�าตัวอย่างทดสอบได้อย่าง
สะดวกง่าย ตามด้วยระบบเคลื่อนย้ายที่สะดวก
ใช้ จนกระทั่งถึงรุ่น High-Flow มีการออกแบบ
ส�าหรับกระบวนการอัตโนมัติด้วย ปั๊มต่างๆ 
สามารถต่อติดเข้าทางหัวเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน
ได้อย่างง่ายดาย

ระบบสมบูรณ์ครบวงจรที่ชาญฉลาด: 
ถึงพร้อมสุดด้วยความปลอดภัย สะอาด ยืดหยุ่น

สารเคมีสับเปลี่ยนปนเป 
กัน ถังบรรจุหมดอายุใช้
งาน เรื่องพวกนี้ลืมได้เลย!

วิธีแก้ปัญหา i4.0 วิธีแรก 
ส�าหรับการจัดการถังบรรจุ:

www.supplyline.as

การจัดโครงแบบทางออนไลน์!

เชิญดูวีดีโอ!

สมาร์ท: 
ด้วย RFID-CHIP!

AS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED www.qc-system.de

เชิญดูวีดีโอ!
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ระบบ QC ของ AS ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นหนึ่งในผู้น�าทั่วโลกของระบบถ่ายเท
สารเคมีเหลวมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นเอง เพราะ
ว่าระบบนี้ไม่เป็นเพียงแค่ระบบเช่ือมต่อได้สะดวกรวดเร็ว (Quick-Connect) 
เท่านั้น ที่เหนือกว่านั้น คือ QC เป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงแม่นย�าผลิตจากสาร
สังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นที่สุด เหมาะ
ส�าหรับใช้กับกรด ด่าง หรือสารท�าละลาย แม้จะเป็นสารฤทธิ์แรงและไวไฟ
ก็ตาม อีกทั้งปราศจากโลหะโดยสิ้นเชิง

โดยเฉพาะอย่างย่ิง QC ยังเป็นระบบอะแด็ปเตอร์ส�าหรับการถ่ายเทออกที่
ยืดหยุ่นสูงสุดผ่านการคิดออกแบบอย่างถี่ถ้วนทุกแง่มุม และในขณะเดียวกัน
ก็มีการระบายอากาศในวงจรปิด - ซึ่งคุ้มครองและถนอมรักษาทั้งมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมด้วย สามารถประสานเข้ากับห่วงโซ่การจัดส่งได้อย่างสมบูรณ์
แบบ ระบบโมดูลครบวงจรที่ชาญฉลาดที่มีแบบต่างๆ กว่า 100,000 แบบให้
ใช้ได้ส�าหรับสถานประกอบการขนาดเล็กดุจเดียวกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

สารสังเคราะห์บริสุทธิ์สูง 
ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ

ผลิตจากสารสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงทั้งหมด 
ระบบ QC ของ AS จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมแม้ 
กระทั่งกับสารเคมีกึ่งตัวน�า มีการรวมวัสดุต่างๆ 
ผสมเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะเจาะเพื่อใช้งานให้
ตรงกับเป้าประสงค์ทุกประการ ปราศจากโลหะ
ทั้งหมดและป้องกันการกัดกร่อนเสมอ

ท่อจุ่มกว่า 1,000 แบบ ผลิตให้
เหมาะเฉพาะงาน และติดตั้งมา
ล่วงหน้า 

ส�าหรับความยาวทุกระยะ ส�าหรับภาชนะทุกรูป
แบบโดยแท้ มีแบบปรับเปลี่ยนมาตรฐานต่างๆ 
กว่า 1,000 แบบ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลูกสูบลมจีบ 
ก็ตาม สามารถถ่ายเทออกได้จนไม่เหลือเศษ 
และ: ท่อจุ่มจะได้รับการติดตั้งในภาชนะบรรจุโดย
ผู้จัดส่งสารเคมีมาล่วงหน้า ปลอดภัย สะดวกง่าย 
และสะอาด

ใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท

ระบบ QC ของ AS เหมาะกับงานเสมอ - 
ตั้งแต่ถังขนาด 5 ลิตร จนถึง ภาชนะ IBC ขนาด 
1,000 ลิตร - ส�าหรับการถ่ายเทออกในแนวตั้ง
หรือแนวนอน ท�าให้สามารถท�างานได้หลายหลาก
แบบและประกันความยืดหยุ่นสูงสุด

ระบบครบวงจร เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้

ระบบ QC ของ AS นี้ ยังเสนอให้ในรูปแบบระบบครบวงจร
ด้วยหากต้องการ: ประกอบด้วยหัวถ่ายออก สายท่อ ปั๊ม 
ระบบระบายอากาศ มาตรวัดระดับเติมและสภาพว่างเปล่า 
รวมทั้งระบบไฟฟ้าและตู้สวิตช์ที่เหมาะสมกัน เพียงแค่จัดตั้ง
และเปิดใช้งานได้เลย

ระบบเคลื่อนที่และวิธีแก้ปัญหา
พิเศษ

หัวถ่ายออกแบบพิเศษ วิธีแก้ปัญหาของลูกค้าที่
พัฒนาขึ้นเฉพาะงาน หรือสถานีถ่ายเติมเคลื่อนที่ 
- ค�าว่าไม่มี แทบจะไม่มีที่ AS

ส�าหรับกรด ด่าง และสารท�า
ละลาย แม้แต่ที่ไวไฟด้วย

QC ยืดหยุ่นสูงสุด ในการใช้งานส�าหรับของเหลว
ที่แตกต่างกันมากที่สุด ในแบบที่สามารถเหนี่ยว 
น�าได้นั้นเหมาะส�าหรับพื้นที่รอบข้างที่มีอันตราย
จากการระเบิด (ไม่มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต!) 
ภาชนะภายใต้แรงดันสามารถระบายอากาศออก
ผ่านทางท่อจุ่มได้ - เพื่อความปลอดภัยของคุณ
เช่นกัน

1. 
จัดส่งมาอย่างสะอาด: 
พร้อมด้วยท่อจุ่มที่ประสานในตัว

สารเคมีของคุณจากผู้จัดส่งมาถึงคุณในภาชนะที่ติดตั้งท่อ
จุ่มไว้ล่วงหน้า: ไม่มีการสัมผัสกับของเหลว - ส�าหรับการ
เชื่อมต่อโดยปราศจากการหยด

3.
ถ่ายเทออกโดยปราศจากปล่อย
ไอเสีย: 
พร้อมด้วยการระบายอากาศที่
ติดตั้งในตัว 

ไม่มีก๊าซกระจายออกมาโดยไม่มีการควบคุม: การถ่ายเท
ออกในวงจรปิดที่มีการระบายอากาศอย่างปลอดภัยผ่าน
ทางวาล์วกันไหลกลับ ไส้กรองอนุภาค หรือสายท่อที่มี
ความยืดหยุ่นสูง กล่าวคือ ช่องปิดที่สองของถังยังคงปล่อย
ให้ปิดอยู่ได้

2.
เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว:
ด้วยระบบเข้ารหสัทีป้่องกนัความ
ผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน

กดลงไปให้เข้าคลิก ขันให้แน่น เสร็จแล้ว 
เนื่องจากระบบรหัสก้านแท่งและรู ที่จัดให้เข้ากับประเภท
สื่อที่ชัดเจน ช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน
ได้อย่างแน่นอน

4.
ไม่ไหลหยดเมื่อถอดประกบ
หัวออก:
มีวาล์วปิดกั้นที่ติดตั้งไว้ในตัว

ไม่มีการไหลหยดออกมาอีกเมื่อถอดประกบหัวออก: วาล์ว
ปิดกั้นต่างๆ ในหัวถ่ายออก (เช่น วาล์วกันไหลกลับที่ปิดเอง) 
ปิดกั้นได้มั่นคง กันการรั่วซึม ไม่ไหลหยด

หัวถ่ายออกแบบต่างๆ กว่า 
100 แบบ

ระบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ส�าหรับการใช้งานทุก 
ประเภท - ตั้งแต่การน�าตัวอย่างทดสอบได้อย่าง
สะดวกง่าย ตามด้วยระบบเคลื่อนย้ายที่สะดวก
ใช้ จนกระทั่งถึงรุ่น High-Flow มีการออกแบบ
ส�าหรับกระบวนการอัตโนมัติด้วย ปั๊มต่างๆ 
สามารถต่อติดเข้าทางหัวเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน
ได้อย่างง่ายดาย

ระบบสมบูรณ์ครบวงจรที่ชาญฉลาด: 
ถึงพร้อมสุดด้วยความปลอดภัย สะอาด ยืดหยุ่น

สารเคมีสับเปลี่ยนปนเป 
กัน ถังบรรจุหมดอายุใช้
งาน เรื่องพวกนี้ลืมได้เลย!

วิธีแก้ปัญหา i4.0 วิธีแรก 
ส�าหรับการจัดการถังบรรจุ:

www.supplyline.as

การจัดโครงแบบทางออนไลน์!

เชิญดูวีดีโอ!

สมาร์ท: 
ด้วย RFID-CHIP!
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ระบบ QC ของ AS ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นหนึ่งในผู้น�าทั่วโลกของระบบถ่ายเท
สารเคมีเหลวมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นเอง เพราะ
ว่าระบบนี้ไม่เป็นเพียงแค่ระบบเช่ือมต่อได้สะดวกรวดเร็ว (Quick-Connect) 
เท่านั้น ที่เหนือกว่านั้น คือ QC เป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงแม่นย�าผลิตจากสาร
สังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นที่สุด เหมาะ
ส�าหรับใช้กับกรด ด่าง หรือสารท�าละลาย แม้จะเป็นสารฤทธิ์แรงและไวไฟ
ก็ตาม อีกทั้งปราศจากโลหะโดยสิ้นเชิง

โดยเฉพาะอย่างย่ิง QC ยังเป็นระบบอะแด็ปเตอร์ส�าหรับการถ่ายเทออกที่
ยืดหยุ่นสูงสุดผ่านการคิดออกแบบอย่างถี่ถ้วนทุกแง่มุม และในขณะเดียวกัน
ก็มีการระบายอากาศในวงจรปิด - ซึ่งคุ้มครองและถนอมรักษาทั้งมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมด้วย สามารถประสานเข้ากับห่วงโซ่การจัดส่งได้อย่างสมบูรณ์
แบบ ระบบโมดูลครบวงจรที่ชาญฉลาดที่มีแบบต่างๆ กว่า 100,000 แบบให้
ใช้ได้ส�าหรับสถานประกอบการขนาดเล็กดุจเดียวกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

สารสังเคราะห์บริสุทธิ์สูง 
ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ

ผลิตจากสารสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงทั้งหมด 
ระบบ QC ของ AS จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมแม้ 
กระทั่งกับสารเคมีกึ่งตัวน�า มีการรวมวัสดุต่างๆ 
ผสมเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะเจาะเพื่อใช้งานให้
ตรงกับเป้าประสงค์ทุกประการ ปราศจากโลหะ
ทั้งหมดและป้องกันการกัดกร่อนเสมอ

ท่อจุ่มกว่า 1,000 แบบ ผลิตให้
เหมาะเฉพาะงาน และติดตั้งมา
ล่วงหน้า 

ส�าหรับความยาวทุกระยะ ส�าหรับภาชนะทุกรูป
แบบโดยแท้ มีแบบปรับเปลี่ยนมาตรฐานต่างๆ 
กว่า 1,000 แบบ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลูกสูบลมจีบ 
ก็ตาม สามารถถ่ายเทออกได้จนไม่เหลือเศษ 
และ: ท่อจุ่มจะได้รับการติดตั้งในภาชนะบรรจุโดย
ผู้จัดส่งสารเคมีมาล่วงหน้า ปลอดภัย สะดวกง่าย 
และสะอาด

ใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท

ระบบ QC ของ AS เหมาะกับงานเสมอ - 
ตั้งแต่ถังขนาด 5 ลิตร จนถึง ภาชนะ IBC ขนาด 
1,000 ลิตร - ส�าหรับการถ่ายเทออกในแนวตั้ง
หรือแนวนอน ท�าให้สามารถท�างานได้หลายหลาก
แบบและประกันความยืดหยุ่นสูงสุด

ระบบครบวงจร เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้

ระบบ QC ของ AS นี้ ยังเสนอให้ในรูปแบบระบบครบวงจร
ด้วยหากต้องการ: ประกอบด้วยหัวถ่ายออก สายท่อ ปั๊ม 
ระบบระบายอากาศ มาตรวัดระดับเติมและสภาพว่างเปล่า 
รวมทั้งระบบไฟฟ้าและตู้สวิตช์ที่เหมาะสมกัน เพียงแค่จัดตั้ง
และเปิดใช้งานได้เลย

ระบบเคลื่อนที่และวิธีแก้ปัญหา
พิเศษ

หัวถ่ายออกแบบพิเศษ วิธีแก้ปัญหาของลูกค้าที่
พัฒนาขึ้นเฉพาะงาน หรือสถานีถ่ายเติมเคลื่อนที่ 
- ค�าว่าไม่มี แทบจะไม่มีที่ AS

ส�าหรับกรด ด่าง และสารท�า
ละลาย แม้แต่ที่ไวไฟด้วย

QC ยืดหยุ่นสูงสุด ในการใช้งานส�าหรับของเหลว
ที่แตกต่างกันมากที่สุด ในแบบที่สามารถเหนี่ยว 
น�าได้นั้นเหมาะส�าหรับพื้นที่รอบข้างที่มีอันตราย
จากการระเบิด (ไม่มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต!) 
ภาชนะภายใต้แรงดันสามารถระบายอากาศออก
ผ่านทางท่อจุ่มได้ - เพื่อความปลอดภัยของคุณ
เช่นกัน

1. 
จัดส่งมาอย่างสะอาด: 
พร้อมด้วยท่อจุ่มที่ประสานในตัว

สารเคมีของคุณจากผู้จัดส่งมาถึงคุณในภาชนะที่ติดตั้งท่อ
จุ่มไว้ล่วงหน้า: ไม่มีการสัมผัสกับของเหลว - ส�าหรับการ
เชื่อมต่อโดยปราศจากการหยด

3.
ถ่ายเทออกโดยปราศจากปล่อย
ไอเสีย: 
พร้อมด้วยการระบายอากาศที่
ติดตั้งในตัว 

ไม่มีก๊าซกระจายออกมาโดยไม่มีการควบคุม: การถ่ายเท
ออกในวงจรปิดที่มีการระบายอากาศอย่างปลอดภัยผ่าน
ทางวาล์วกันไหลกลับ ไส้กรองอนุภาค หรือสายท่อที่มี
ความยืดหยุ่นสูง กล่าวคือ ช่องปิดที่สองของถังยังคงปล่อย
ให้ปิดอยู่ได้

2.
เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว:
ด้วยระบบเข้ารหสัทีป้่องกนัความ
ผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน

กดลงไปให้เข้าคลิก ขันให้แน่น เสร็จแล้ว 
เนื่องจากระบบรหัสก้านแท่งและรู ที่จัดให้เข้ากับประเภท
สื่อที่ชัดเจน ช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน
ได้อย่างแน่นอน

4.
ไม่ไหลหยดเมื่อถอดประกบ
หัวออก:
มีวาล์วปิดกั้นที่ติดตั้งไว้ในตัว

ไม่มีการไหลหยดออกมาอีกเมื่อถอดประกบหัวออก: วาล์ว
ปิดกั้นต่างๆ ในหัวถ่ายออก (เช่น วาล์วกันไหลกลับที่ปิดเอง) 
ปิดกั้นได้มั่นคง กันการรั่วซึม ไม่ไหลหยด

หัวถ่ายออกแบบต่างๆ กว่า 
100 แบบ

ระบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ส�าหรับการใช้งานทุก 
ประเภท - ตั้งแต่การน�าตัวอย่างทดสอบได้อย่าง
สะดวกง่าย ตามด้วยระบบเคลื่อนย้ายที่สะดวก
ใช้ จนกระทั่งถึงรุ่น High-Flow มีการออกแบบ
ส�าหรับกระบวนการอัตโนมัติด้วย ปั๊มต่างๆ 
สามารถต่อติดเข้าทางหัวเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน
ได้อย่างง่ายดาย

ระบบสมบูรณ์ครบวงจรที่ชาญฉลาด: 
ถึงพร้อมสุดด้วยความปลอดภัย สะอาด ยืดหยุ่น

สารเคมีสับเปลี่ยนปนเป 
กัน ถังบรรจุหมดอายุใช้
งาน เรื่องพวกนี้ลืมได้เลย!
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ระบบ QC ของ AS ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นหนึ่งในผู้น�าทั่วโลกของระบบถ่ายเท
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ว่าระบบนี้ไม่เป็นเพียงแค่ระบบเช่ือมต่อได้สะดวกรวดเร็ว (Quick-Connect) 
เท่านั้น ที่เหนือกว่านั้น คือ QC เป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงแม่นย�าผลิตจากสาร
สังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นที่สุด เหมาะ
ส�าหรับใช้กับกรด ด่าง หรือสารท�าละลาย แม้จะเป็นสารฤทธิ์แรงและไวไฟ
ก็ตาม อีกทั้งปราศจากโลหะโดยสิ้นเชิง

โดยเฉพาะอย่างย่ิง QC ยังเป็นระบบอะแด็ปเตอร์ส�าหรับการถ่ายเทออกที่
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สารสังเคราะห์บริสุทธิ์สูง 
ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ

ผลิตจากสารสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงทั้งหมด 
ระบบ QC ของ AS จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมแม้ 
กระทั่งกับสารเคมีกึ่งตัวน�า มีการรวมวัสดุต่างๆ 
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ทั้งหมดและป้องกันการกัดกร่อนเสมอ

ท่อจุ่มกว่า 1,000 แบบ ผลิตให้
เหมาะเฉพาะงาน และติดตั้งมา
ล่วงหน้า 

ส�าหรับความยาวทุกระยะ ส�าหรับภาชนะทุกรูป
แบบโดยแท้ มีแบบปรับเปลี่ยนมาตรฐานต่างๆ 
กว่า 1,000 แบบ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลูกสูบลมจีบ 
ก็ตาม สามารถถ่ายเทออกได้จนไม่เหลือเศษ 
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ผู้จัดส่งสารเคมีมาล่วงหน้า ปลอดภัย สะดวกง่าย 
และสะอาด

ใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท

ระบบ QC ของ AS เหมาะกับงานเสมอ - 
ตั้งแต่ถังขนาด 5 ลิตร จนถึง ภาชนะ IBC ขนาด 
1,000 ลิตร - ส�าหรับการถ่ายเทออกในแนวตั้ง
หรือแนวนอน ท�าให้สามารถท�างานได้หลายหลาก
แบบและประกันความยืดหยุ่นสูงสุด

ระบบครบวงจร เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้

ระบบ QC ของ AS นี้ ยังเสนอให้ในรูปแบบระบบครบวงจร
ด้วยหากต้องการ: ประกอบด้วยหัวถ่ายออก สายท่อ ปั๊ม 
ระบบระบายอากาศ มาตรวัดระดับเติมและสภาพว่างเปล่า 
รวมทั้งระบบไฟฟ้าและตู้สวิตช์ที่เหมาะสมกัน เพียงแค่จัดตั้ง
และเปิดใช้งานได้เลย

ระบบเคลื่อนที่และวิธีแก้ปัญหา
พิเศษ

หัวถ่ายออกแบบพิเศษ วิธีแก้ปัญหาของลูกค้าที่
พัฒนาขึ้นเฉพาะงาน หรือสถานีถ่ายเติมเคลื่อนที่ 
- ค�าว่าไม่มี แทบจะไม่มีที่ AS

ส�าหรับกรด ด่าง และสารท�า
ละลาย แม้แต่ที่ไวไฟด้วย

QC ยืดหยุ่นสูงสุด ในการใช้งานส�าหรับของเหลว
ที่แตกต่างกันมากที่สุด ในแบบที่สามารถเหนี่ยว 
น�าได้นั้นเหมาะส�าหรับพื้นที่รอบข้างที่มีอันตราย
จากการระเบิด (ไม่มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต!) 
ภาชนะภายใต้แรงดันสามารถระบายอากาศออก
ผ่านทางท่อจุ่มได้ - เพื่อความปลอดภัยของคุณ
เช่นกัน

1. 
จัดส่งมาอย่างสะอาด: 
พร้อมด้วยท่อจุ่มที่ประสานในตัว

สารเคมีของคุณจากผู้จัดส่งมาถึงคุณในภาชนะที่ติดตั้งท่อ
จุ่มไว้ล่วงหน้า: ไม่มีการสัมผัสกับของเหลว - ส�าหรับการ
เชื่อมต่อโดยปราศจากการหยด

3.
ถ่ายเทออกโดยปราศจากปล่อย
ไอเสีย: 
พร้อมด้วยการระบายอากาศที่
ติดตั้งในตัว 

ไม่มีก๊าซกระจายออกมาโดยไม่มีการควบคุม: การถ่ายเท
ออกในวงจรปิดที่มีการระบายอากาศอย่างปลอดภัยผ่าน
ทางวาล์วกันไหลกลับ ไส้กรองอนุภาค หรือสายท่อที่มี
ความยืดหยุ่นสูง กล่าวคือ ช่องปิดที่สองของถังยังคงปล่อย
ให้ปิดอยู่ได้

2.
เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว:
ด้วยระบบเข้ารหสัทีป้่องกนัความ
ผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน

กดลงไปให้เข้าคลิก ขันให้แน่น เสร็จแล้ว 
เนื่องจากระบบรหัสก้านแท่งและรู ที่จัดให้เข้ากับประเภท
สื่อที่ชัดเจน ช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการสับเปลี่ยน
ได้อย่างแน่นอน

4.
ไม่ไหลหยดเมื่อถอดประกบ
หัวออก:
มีวาล์วปิดกั้นที่ติดตั้งไว้ในตัว

ไม่มีการไหลหยดออกมาอีกเมื่อถอดประกบหัวออก: วาล์ว
ปิดกั้นต่างๆ ในหัวถ่ายออก (เช่น วาล์วกันไหลกลับที่ปิดเอง) 
ปิดกั้นได้มั่นคง กันการรั่วซึม ไม่ไหลหยด

หัวถ่ายออกแบบต่างๆ กว่า 
100 แบบ

ระบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ส�าหรับการใช้งานทุก 
ประเภท - ตั้งแต่การน�าตัวอย่างทดสอบได้อย่าง
สะดวกง่าย ตามด้วยระบบเคลื่อนย้ายที่สะดวก
ใช้ จนกระทั่งถึงรุ่น High-Flow มีการออกแบบ
ส�าหรับกระบวนการอัตโนมัติด้วย ปั๊มต่างๆ 
สามารถต่อติดเข้าทางหัวเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน
ได้อย่างง่ายดาย

ระบบสมบูรณ์ครบวงจรที่ชาญฉลาด: 
ถึงพร้อมสุดด้วยความปลอดภัย สะอาด ยืดหยุ่น

สารเคมีสับเปลี่ยนปนเป 
กัน ถังบรรจุหมดอายุใช้
งาน เรื่องพวกนี้ลืมได้เลย!

วิธีแก้ปัญหา i4.0 วิธีแรก 
ส�าหรับการจัดการถังบรรจุ:

www.supplyline.as

การจัดโครงแบบทางออนไลน์!

เชิญดูวีดีโอ!

สมาร์ท: 
ด้วย RFID-CHIP!



IoT-พร้อมแล้ว
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www.qc-system.de

www.qc-system.de www.qc-system.deAS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED AS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED

เหตุผลสนับสนุนที่สะอาดถูกต้องส�าหรับ 
ระบบการถ่ายเทสารเคมีเหลวที่เป็นผู้น�าระดับโลกระบบหนึ่ง

อันตรายในขณะถ่ายเทถังแบบเดิมนั้น 
เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ลืมได้แล้ว

ระบบไฟฟ้า สารกึ่งตัวน�า
   พลังงานแสงอาทิตย์ & โฟโตโวลเทอิก
   จอภาพแบนบาง

อุตสาหกรรม การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
   เคมี
   การพิมพ์ / กระดาษ
   การปรับแต่งคุณภาพน�้า
   ยานยนต์ / วิศวกรรมเครื่องกล
   สารกาว
   แก้ว กระจก
   การเกษตร

เภสัชภัณฑ์ / เทคโนโลยีชีวภาพ / เครื่องส�าอาง / ผลิตภัณฑ์อาหาร

ห้องปฏิบัติการ / สถาบันวิจัย / สถาบันต่างๆ

QC ของ AS - ระบบสมบูรณ์ครบวงจร 
สามารถใช้งานได้กว่า 100,000 แบบ 
มีการใช้งานในบริษัทชั้นน�าทั่วโลก

ผู้ใช้สารเคมีในสาขาอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากที่สุดให้ความเชื่อใจในระบบ QC ของ AS แล้ว

QC – ระบบหน่ึงของบรษิทั AS Strömungstechnik GmbH Made in Germany.
www.asstroemungstechnik.de

สารเคมีหยดออกมาเมื่อ
ใช้หัวก๊อก

การหยด
สารเคมีหยดออกมาเมื่อ

ถอดปั๊มในถังออก

การหยด
ก๊าซ ไอระเหย และของแขง็แขวนลอย

ที่รั่วซึมออกมา

ก๊าซรั่วซึม!

ยุโรป – ทั่วโลก 
 
AS Strömungstechnik GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 7
73760 Ostfildern, Germany

โทรศัพท์:  +49 (0) 711 220 548-0
โทรสาร:  +49 (0) 711 220 548-29

info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de

ตัวแทนจ�าหน่าย:
 สหรัฐอเมริกา 
 
A.S. Plastics Technology, Inc.

644 Shrewsbury Commons 
Avenue #246
Shrewsbury, PA 17361 USA

โทรศัพท์:  +1 (979) 232-2288

sales@as-plastech.com
www.as-plastech.com

เอเชีย – แปซิฟิก 
 
DUSEMUND PTE LTD
Dr. Claus Dusemund

25 International Business Park
#04 – 62 German Centre
Singapore 609916

โทรศัพท์:  +65 6562 7871
โทรสาร:  +65 6562 7872

claus@dusemund.com 
www.dusemund.com

Pat.: www.as-patents.com www.qc-system.dePat.: www.as-patents.com


