เหตุผลสนับสนุนที่สะอาดถูกต้องส�าหรับ
ระบบการถ่ายเทสารเคมีเหลวที่เป็นผู้น�าระดับโลกระบบหนึ่ง

IoT-พร้อมแล้ว

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

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

เหตุผลสนับสนุนที่สะอาดถูกต้องส�าหรับ
ระบบการถ่ายเทสารเคมีเหลวที่เป็นผู้น�าระดับโลกระบบหนึ่ง

อันตรายในขณะถ่ายเทถังแบบเดิมนั้น
เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ลืมได้แล้ว

ผู้ใช้สารเคมีในสาขาอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากที่สุดให้ความเชื่อใจในระบบ QC ของ AS แล้ว
ระบบไฟฟ้า

สารกึ่งตัวน�า
พลังงานแสงอาทิตย์ & โฟโตโวลเทอิก
จอภาพแบนบาง

อุตสาหกรรม

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

ยุโรป – ทั่วโลก
AS Strömungstechnik GmbH

สารเคมีหยดออกมาเมื่อ
ใช้หัวก๊อก

+49 (0) 711 220 548-0
+49 (0) 711 220 548-29

info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de

ก๊าซรั่วซึม!

ก๊าซ ไอระเหย และของแข็งแขวนลอย
ที่รั่วซึมออกมา

เภสัชภัณฑ์ / เทคโนโลยีชีวภาพ / เครื่องส�าอาง / ผลิตภัณฑ์อาหาร
ห้องปฏิบัติการ / สถาบันวิจัย / สถาบันต่างๆ

IoT-พร้อมแล้ว

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

QC – ระบบหนึง่ ของบริษทั AS Strömungstechnik GmbH Made in Germany.
www.asstroemungstechnik.de
www.qc-system.de
ASQC-SYSTEM:
QC-SYSTEM:QUICKLY
QUICKLY
CONNECTED
SAFELY
DISPENSED
AS
AS
QC-SYSTEM:
QUICKLYCONNECTED
CONNECTED–––SAFELY
SAFELYDISPENSED
DISPENSED

www.qc-system.de

QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED
Pat.: AS
www.as-patents.com

โทรศัพท์: +65 6562 7871
โทรสาร: +65 6562 7872
claus@dusemund.com
www.dusemund.com

www.qc-system.de
www.qc-system.de
www.qc-system.de

QC_THAI_7.22

สารเคมีหยดออกมาเมื่อ
ถอดปั๊มในถังออก

การหยด

โทรศัพท์:
โทรสาร:

© AS Strömungstechnik GmbH 2022

การหยด

Elly-Beinhorn-Str. 7
73760 Ostfildern, Germany

ระบบสมบู
ระบบสมบูรณ์
รณ์คครบวงจรที
รบวงจรที่ชาญฉลาด:
่ชาญฉลาด:
ถึถึงพร้
งพร้ออมสุมสุดดด้ด้วยความปลอดภั
วยความปลอดภัยยสะอาด
สะอาดยืดยืดหยุหยุ่น่น

เชิเชิเชิญญญดูดูดูววีดวีดีดโีโอีโออ!!!

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

จัดจัส่ดงส่มาอย่
งมาอย่างสะอาด:
างสะอาด:
พร้พร้อมด้
อมด้วยท่
วยท่อจุอ่มจุที่ม่ปทีระสานในตั
่ประสานในตัว ว

เชืเชื่อมต่
่อมต่ออย่
ออย่างรวดเร็
างรวดเร็ว:ว:
ด้วด้ยระบบเข้
วยระบบเข้ารหั
ารหัสทีสป่ทีอ้ป่ งกั
อ้ งกันนความ
ความ
ผิดผิพลาดจากการสั
ดพลาดจากการสับเปลี
บเปลี่ยน่ยน

ไม่ไม่ไหลหยดเมื
ไหลหยดเมื่อถอดประกบ
่อถอดประกบ
หัวหัออก:
วออก:
มีวมีาล์
วาล์วปิวดปิกัด้นกั้นที่ตทีิด่ตตัิด้งตัไว้
้งไว้ในตั
ในตัว ว

สารเคมี
สารเคมี
ของคุ
ของคุ
ณจากผู
ณจากผู
้จัดส่้จัดงมาถึ
ส่งมาถึ
งคุณ
งคุในภาชนะที
ณในภาชนะที
่ติด่ตตัิด้งท่ตัอ้งท่อ
จุ่มไว้
จุ่มลไว้่วงหน้
ล่วงหน้
า: ไม่
า: มไม่ีกมารสั
ีการสั
มผัมสผักัสบกัของเหลว
บของเหลว
- ส�-าหรั
ส�าบหรัการ
บการ
เชื่อเชืมต่่อมต่
อโดยปราศจากการหยด
อโดยปราศจากการหยด

กดลงไปให้
กดลงไปให้
เข้าเคลิ
ข้ากคลิขักนขัให้นแให้น่แนน่เสร็
น เสร็
จแล้จวแล้ว
เนื่อเนืงจากระบบรหั
่องจากระบบรหั
สก้สานแท่
ก้านแท่
งและรู
งและรู
ที่จทีัดให้
่จัดเให้
ข้าเกัข้บากัประเภท
บประเภท
สื่อทีสื่อชทีัด่ชเจน
ัดเจน
ช่วยป้
ช่วยป้
องกัอนงกัความผิ
นความผิ
ดพลาดจากการสั
ดพลาดจากการสั
บเปลี
บเปลี
่ยน่ยน
ได้อได้ย่าองแน่
ย่างแน่
นอนนอน

ถ่าถ่ยเทออกโดยปราศจากปล่
ายเทออกโดยปราศจากปล่อยอย
ไอเสี
ไอเสีย:ย:
พร้พร้อมด้
อมด้วยการระบายอากาศที
วยการระบายอากาศที่ ่
ติดติตัด้งตัในตั
้งในตัว ว
ไม่มไม่ีกม๊าซกระจายออกมาโดยไม่
ีก๊าซกระจายออกมาโดยไม่
มีกมารควบคุ
ีการควบคุ
ม: มการถ่
: การถ่
ายเท
ายเท
ออกในวงจรปิ
ออกในวงจรปิ
ดทีด่มทีีก่มารระบายอากาศอย่
ีการระบายอากาศอย่
างปลอดภั
างปลอดภั
ยผ่ยานผ่าน
ทางวาล์
ทางวาล์
วกันวกัไหลกลั
นไหลกลั
บ ไส้
บ กไส้รองอนุ
กรองอนุ
ภาคภาค
หรือหรืสายท่
อสายท่
อทีอ่มทีี ่มี
ความยื
ความยื
ดหยุดหยุ
่นสู่นง สูกล่
ง ากล่วคืาอวคืช่อองปิ
ช่อดงปิทีด่สทีองของถั
่สองของถั
งยังคงปล่
ยังคงปล่
อยอย
ให้ปให้ิดปอยูิด่ไอยู
ด้ ่ได้

ไม่มไม่ีกมารไหลหยดออกมาอี
ีการไหลหยดออกมาอี
กเมืก่อเมืถอดประกบหั
่อถอดประกบหั
วออก:
วออก:
วาล์วาล์
ว ว
ปิดปิกัด้นกัต่้นางๆ
ต่างๆ
ในหัในหั
วถ่าวยออก
ถ่ายออก
(เช่(เช่
น วาล์
น วาล์
วกันวกัไหลกลั
นไหลกลั
บทีบ่ปทีิด่ปเอง)
ิดเอง)
ปิดปิกัด้นกัได้้นมได้ั่นมคงั่นคง
กันกัการรั
นการรั
่วซึ่วมซึไม่
ม ไไม่
หลหยด
ไหลหยด

QC-SYSTEM:
QUICKLY
CONNECTED
DISPENSED
ASAS
AS
QC-SYSTEM:
QC-SYSTEM:
QUICKLY
QUICKLY
CONNECTED
CONNECTED
––
SAFELY
–SAFELY
SAFELY
DISPENSED
DISPENSED

www.qc-system.de
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ด้พัฒนาขึ้นระบบ
จนเป็นQC
หนึของ
่งในผูAS
้น�าได้
ทั่วพโลกของระบบถ่
ัฒนาขึ้นจนเป็นายเท
หนึ่งในผู้น�าทั่วโลกของระบบถ่ายเท
วลาหลายทศวรรษ
สารเคมีเหลวมาเป็
เรื่องนี้ไม่ในช่เวลาหลายทศวรรษ
เรื่องเกิดขึ้นเอง เพราะ
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นเอง เพราะ
งแค่ระบบเชื
ว่า่อระบบนี
มต่อได้้ไสม่ะดวกรวดเร็
เป็นเพียงแค่วร(Quick-Connect)
ะบบเชื่อมต่อได้สะดวกรวดเร็ว (Quick-Connect)
น คือ QC เป็
เท่นาเครื
นั้น ่อทีงมื
่เหนื
อทีอ่เกว่
ที่ยางตรงแม่
นั้น คือ นQC
ย�าผลิ
เป็นตเครื
จากสาร
่องมือที่เที่ยงตรงแม่นย�าผลิตจากสาร
ริสุทธิ์สูง เพื
สัง่อเคราะห์
การใช้ทงานได้
ี่มีความบริ
อย่างยื
สุทดธิหยุ
์สูง่นทีเพื
่สุด่อการใช้
เหมาะงานได้อย่างยืดหยุ่นที่สุด เหมาะ
าง หรือสารท�
ส�าาหรั
ละลาย
บญ
ใช้กดูับวแม้
กรด
หรือสารท�
์แรงและไวไฟ
าละลาย แม้จะเป็นสารฤทธิ์แรงและไวไฟ
เชิ
ีดจีโะเป็
อด่!นางสารฤทธิ
กโลหะโดยสิก็้นตเชิ
ามง อีกทั้งปราศจากโลหะโดยสิ้นเชิง

ระบบสมบูรณ์ครบวงจรที
ระบบสมบู
่ชาญฉลาด:
รณ์ครบวงจรที่ชาญฉลาด:
ถึงพร้อมสุดด้วยความปลอดภั
ถึงพร้อมสุ
ย สะอาด
ดด้วยความปลอดภั
ยืดหยุ่น ย สะอาด ยืดหยุ่น

QC ยังเป็นระบบอะแด็
โดยเฉพาะอย่
ปเตอร์
างยิ่งส�QC
าหรัยับงการถ่
เป็นระบบอะแด็
ายเทออกทีป่ เตอร์ส�าหรับการถ่ายเทออกที่
รคิดออกแบบอย่
ยืดหยุา่นงถีสู่ถงสุ้วดนทุ
ผ่ากนการคิ
แง่มุม ดและในขณะเดี
ออกแบบอย่ายงถี
วกั่ถน้วนทุกแง่มุม และในขณะเดียวกัน
ในวงจรปิดก็-มซึีก่งารระบายอากาศในวงจรปิ
คุ้มครองและถนอมรักษาทัด้ง-มนุ
ซึ่งษคุย์้มแครองและถนอมรั
ละ
กษาทั้งมนุษย์และ
มารถประสานเข้
สิ่งแวดล้
ากัอบมด้
ห่ววงโซ่
ย กสามารถประสานเข้
ารจัดส่งได้อย่างสมบู
ากัรบณ์ห่วงโซ่การจัดส่งได้อย่างสมบูรณ์
สารเคมีแบบให้
สับเปลี่ยนปนเป
บวงจรที่ชาญฉลาดที
แบบ ระบบโมดู
่มีแบบต่ลาครบวงจรที
งๆ กว่า 100,000
่ชาญฉลาดที
แบบให้
่มีแบบต่างๆ กว่า 100,000
กั
น
ถั
ง
บรรจุ
ะกอบการขนาดเล็
ใช้ได้ส�ากหรั
ดุจบเดี
สถานประกอบการขนาดเล็
ยวกับวิสาหกิจขนาดใหญ่กดุจเดียวกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ หมดอายุใช้
งาน เรื่องพวกนี้ลืมได้เลย!

ทธิ์สูง

สารเคมีสับเปลี่ยนปนเป
กัน ถังบรรจุหมดอายุใช้
งาน เรื่องพวกนี้ลืมได้เลย!

วิธีแก้ปัญหา i4.0 วิธีแรก
ส�าหรับการจัดการถังบรรจุ:

วิธีแก้ปัญหา i4.0 วิธีแรก
ส�าหรับการจัดการถังบรรจุ:

www.supplyline.as

www.supplyline.as

เชิญดูวีดีโอ!

สมาร์ท:
ด้วย RFID-CHIP!

ท่อจุ่มกว่า 1,000 แบบ ผลิตให้
เหมาะเฉพาะงาน และติดตั้งมา
ล่วงหน้า

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

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

สารสังเคราะห์
ส�าบหรัริสบุทกรด
ธิ์สูงด่าง และสารท�า ส�าหรับกรด ด่าง และสารท�า
ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ
ละลาย แม้แต่ที่ไวไฟด้วย ละลาย แม้แต่ที่ไวไฟด้วย

สิทธิภาพสูงทั้งผลิ
หมด
ตจากสารสังเคราะห์
QC ยืดปหยุ
ระสิ่นทสูธิงภสุาพสู
ด ในการใช้
งทั้งหมด
งานส�าหรับของเหลว
QC ยืดหยุ่นสูงสุด ในการใช้งานส�าหรับของเหลว
ณสมบัติเหมาะสมแม้
ระบบ QC ของ AS
ที่แจึตกต่
งมีคาุณงกัสมบั
นมากที
ติเหมาะสมแม้
่สุด ในแบบที่สามารถเหนี
ที่แตกต่
่ยว างกันมากที่สุด ในแบบที่สามารถเหนี่ยว
มีการรวมวัสดุกระทั
ต่างๆ่งกับสารเคมีน�กาึ่งได้
ตัวนน�ั้นาเหมาะส�
มีการรวมวั
าหรับสพืดุต้น่าทีงๆ
่รอบข้างที่มีอันน�ตราย
าได้นั้นเหมาะส�าหรับพื้นที่รอบข้างที่มีอันตราย
มาะเจาะเพื่อใช้ผสมเข้
งานให้าด้วยกันได้จากการระเบิ
อย่างเหมาะเจาะเพื
ด (ไม่มีก่อารปล่
ใช้งานให้
อยประจุไฟฟ้าจากการระเบิ
สถิต!)
ด (ไม่มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต!)
การ ปราศจากโลหะ
ตรงกับเป้าประสงค์
ภาชนะภายใต้
ทุกประการ ปราศจากโลหะ
แรงดันสามารถระบายอากาศออก
ภาชนะภายใต้แรงดันสามารถระบายอากาศออก
กร่อนเสมอ ทั้งหมดและป้องกัผ่นาการกั
นทางท่
ดกร่
อจุอ่มนเสมอ
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QC ของ AS - ระบบสมบูรณ์ครบวงจร
สามารถใช้งานได้กว่า 100,000 แบบ
มีการใช้งานในบริษัทชั้นน�าทั่วโลก

ผู้ใช้สารเคมีในสาขาอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากที่สุดให้ความเชื่อใจในระบบ QC ของ AS แล้ว
ระบบไฟฟ้า

สารกึ่งตัวน�า
พลังงานแสงอาทิตย์ & โฟโตโวลเทอิก
จอภาพแบนบาง

ยุโรป – ทั่วโลก
AS Strömungstechnik GmbH

เภสัชภัณฑ์ / เทคโนโลยีชีวภาพ / เครื่องส�าอาง / ผลิตภัณฑ์อาหาร
ห้องปฏิบัติการ / สถาบันวิจัย / สถาบันต่างๆ

Elly-Beinhorn-Str. 7
73760 Ostfildern, Germany

โทรศัพท์:
โทรสาร:

+49 (0) 711 220 548-0
+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

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

Pat.:www.as-patents.com
www.as-patents.com
Pat.:

โทรศัพท์: +65 6562 7871
โทรสาร: +65 6562 7872
claus@dusemund.com
www.dusemund.com

www.qc-system.de
www.qc-system.de
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การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
เคมี
การพิมพ์ / กระดาษ
การปรับแต่งคุณภาพน�้า
ยานยนต์ / วิศวกรรมเครื่องกล
สารกาว
แก้ว กระจก
การเกษตร
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