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SciAps X Serisi

Özellikler

Ultra hızlı, Hassas X-Işını Floresan Analiz Cihazı
Sciaps X, tamamen yeniden icat edilen bir el tipi XRF cihazını temsil etmektedir.
Önceki teknolojinin birleştiremediği üç kritik özellik olan küçük boyut, çarpıcı hız ve
yüksek hassasiyeti sunmaktadır. X, taşınabilirlik konusunda en üst düzeye ihtiyaç
duyan kullanıcılar için, küçük, hafif ve dengeli bir forma sahiptir. X ayrıca benzersiz
bir yakın sensör geometrisini ve en yeni algılama ve yüksek hızlı sinyal işleme
teknolojisini kullanır. Sonuç, daha önce hiç elde edilmemiş 3 çalışma parametresi olan
yüksek çözünürlük ve yaklaşık% 100 canlı süre ile yüksek sayım oranlarında çalışan
bir XRF’dir.

Kullanılabilirlik ve Bağlantı
X, Z gibi Google Android işletim Sistemi üzerine kuruludur. Yazılım
platformunuzun modası asla geçmeyecektir. Analiz cihazı, akıllı bir telefonun
kullanım kolaylığı ve hissine sahiptir. Dahili WiFi, Bluetooth, GPS ve USB
ile X’den yazdırabilir, mail gönderebilir ve neredeyse her türlü bilgi yönetim
sistemine bağlanabilirsiniz. Canlı 5” akıllı telefon ekranı, sonuçların tüm
aydınlatma koşullarında kolayca görüntülenebileceği anlamına gelir. X, en yeni
5 ”Akıllı Telefon ekran teknolojisini ve sağlamlaştırılmış SDD dedektörlerini
kullanmaktadır.

X’in Özellikleri
Endüstri, dedektörü korumak için, sadece hızlı bir koruma kapağına sahiptir.
X, sadece test sırasında açılan benzersiz bir yüksek hızlı çelik kalkana sahiptir.

Standart Aksesuarlar
Su geçirmez taşıma çantası, 2 adet Li-Ion pil, şarj cihazı, USB kablosu, Standart
profil bilek kayışı, Fabrika başlangıç eğitimi ve desteği, Ömür boyu ücretsiz
yazılım yükseltmeleri, Yedek Prolene pencereleri

X Serisi XRF

SciAps ayrıca
dünyanın en gelişmiş el tipi LIBS
analizörü olan Z Serisini de üretmektedir.
LIBS, X-ışını radyasyonu yerine lazer bazlı
uyarma kullanır Alaşımlar, mineraller
ve diğer malzeme testleri için lazer
tabanlı analizörlerimiz için lütfen bizimle
iletişime geçin.

For more information, or to
schedule a demonstration.
Z Serisi LIBS

339.927.9455
SciAps.com
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Ağırlık

Batarya dahil 1,5 kg

Boyutlar

7.25” x 10.5” x 4.5” (184,15mm x 266,7mm x 114,3mm)

Uyarma Kaynağı

Alaşım testi için 6 - 40 kV, 200 uA Rh Anot
Diğer bir çok uygulama için 6 - 50 kV, 200 uA Anot

Dedektör

20 mm2 silicon drift detector (aktif alan) , 135 eV çözünürlük
FWHM 5,95 Mn K-Alfa Hattı

Kullanılabilir
Uygulamalar

Alaşım, Geochem (Madencilik), Empirical, Environmental Uygulamalar. Yeni
uygulamalar düzenli olarak eklenmektedir. Web sitesini kontrol edebilirsiniz

X-Işını Filtreleme

Her ölçüm optimizasyonu için 6 pozisyonlu filtre tekerleği

Çevresel
Sıcaklık Aralığı

-10 oC - +50 oC

Analitik Aralık

32 standart element, özel elementler uygulamaya göre değişiklik gösterir.
Kullanıcı talebi doğrultusunda ilave elementler eklenebilir. Değerli metal
uygulamasında 22 element standarttır.

Elektronik İşlemci ve
Ana Makine İşlemci

ARM Cortex -A9 dual-core / 1.2 GHz Memory: 1 GB DDR2 RAM, 1 GB NAND
Results Storage: 8 GB SD

Darbe İşlemcisi

Ana işlemciye yüksek hızlı veri aktarımı için 80 MSPS 8K Kanal, MCA USB
2.0 sayısallaştırma oranına sahip 14 bit. 50 nS - 24 uS zirve süresi için
yüksek verimli darbe işleme için FPGA’da uygulanan dijital filtreleme.

Güç

Yerleşik şarj edilebilir Li-Ion pil, cihazın içinde veya harici şarj edilebilir. AC
gücü, çalışırken değiştirilebilir kapasite ( Maksium 60 saniye değişim süresi )

Ekran

5” renkli dokunmatik akıllı telefon tipi ekran - PowerVR SGX540 3D grafik

Haberleşme / Veri
Aktarımı

WiFi, Bluetooth, Sciaps Profile Builder PC yazılımı dahil çoğu cihaza
USB Bağlantısı

Kalibrasyon

Temel parametreler. Geochem ve Environmental Soil uygulamaları için
kullanıcılar “Compton Normalization” yöntemini seçebilir ve / veya deneysel
türetilmiş kalibrasyonları kullanabilirler.

Kalibrasyon Kontrolü

Kalibrasyon doğrulaması ve enerji skalası doğrulaması için dahili 316
paslanmaz kontrol standardı.

Kalite Kütüphanesi
(Alaşım)

500+ sınıf, desteklenen birden fazla kitaplık, sınıflar analizöre veya PC yazılım
paketi (ProfileBuilder) üzerinden eklenebilir.

Güvenlik

Parola korumalı kullanım (kullanıcı düzeyi) ve dahili ayarlar (yönetici)

Düzenleyici

CE, RoHS, USFDA Kayıtlı, Canada RED Act.

Bölgesel Distribütörünüz

Epsilon-NDT A.Ş.
19 Mayıs Mah, Dr. Şevket Bey Sk,
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