SPECTRO SCOUT
přenosný ED RTG analyzátor

Laboratoř kdekoliv na místě

Analýzy environmentálních vzorků kdekoliv na místě
Spectroscout
Servisní firmy, státní agentury, univerzity, korporace a testovací laboratoře vykonávají environmentální
monitorování půdy, sedimentů, odpadů a odpadových olejů všude od vývojových odvětví, skládky až po
vojenské instalace. Často musí testovat materiály na těžké kovy a ostatní toxické prvky.
Primární zájem je dodání analytických výsledků přímo na místě. Zasílaní vzorků zpět do laboratoře
přináší u většiny projektů podstatné zpoždění. Ve skutečnosti to může způsobit fakt, že některé úlohy
jsou nepraktické nebo přímo nemožné. Analytické výsledky v reálném čase jsou důležité pro stanovení
postupů a tvorby databázových změn čištění a sanace.
Přesnost je rovněž nutností. Uživatelé požadují spolehlivé a přesné výsledky na všech koncentračních
hladinách od stopových prvků až po vysoké koncentrace. Rozsah prvků zájmu je v rozpětí Na-U.
Nyní je zde odzkoušené mobilní řešení umožňující dosáhnout laboratorní výsledky,
které jsou dostupné, rychlé a jednoduché. To přesně je nový analyzátor SPECTROSCOUT.

SPECTRO SCOUT - Přenosný Energo Dispersní RTG

(ED-XRF) Analyzátor

SPECTROSCOUT začleňuje mnoho z analytického výkonu pokročilých, stolních, laboratorních RTG
analyzátorů, jako je SPECTRO XEPOS, zatímco využívá jednoduché přenosnosti ručního přístroje
SPECTRO xSORT. SPECTROSCOUT je tedy analyzátor, který umožňuje rychlé, spolehlivé a přesné
výsledky na úrovní laboratorních přístrojů přímo na místě - a to vše za cenu překvapivě nízkých
nákladů.
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SPECTROSCOUT lepší návratnost investicí.

Spectroscout
laboratorní kvalita s rychlými
výsledky přímo na místě
Pro environmentální aplikace SPECTROSCOUT přináší výhody na úrovní laboratoře, jako je
pokročilá metoda SPECTRO TURBOQUANT – analýza neznámých vzorků a volitelné kalibrace
podle specifikací uživatele.

ZNÁMÉ ROZHRANÍ
Tak jako u známého analyzátoru
SPECTRO XEPOS, je přístroj vybaven
výkonným rozhraním s přímým
přístupem ke všem výsledkům analýz a
měřených spekter.

A to nejdůležitější: poskytuje dobré spektrální rozlišení a nízké limity detekce napříč
rozsahem relevantních prvků – od těžkých kovů jako je uran po lehké prvky (např.
Sodík).

MOBILNÍ ANALÝZY SPECTROSCOUT
Je to vlastně přenosná laboratoř.
Přístroj můžete v autě připojit na
12 V DC a nabíjet interní baterii.

KOMPAKTNÍ DESIGN
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GLOBÁLNÍ PODPORA
Environmentální testování na místě vyžaduje, aby byl přístroj připraven kdykoli je to potřeba. Pro
zabezpečení, že analyzátor SPECTROSCOUT udrží krok, nabízí SPECTRO výkonný servisní program
AMECARE.
Tomuto úsilí se věnuje více, než 100 servisních inženýrů ve více, než 20 zemích světa pro zajištění
vysokého výkonu a životnosti každého přístroje. Vysoká hodnota AMECARE zahrnuje zákaznicky
zaměřený servis, proaktivní pravidelné prohlídky, aplikační řešení, přístup ke specializovaným technikům
a specifické školení k danému přístroji.

Spectroscout - Technické specifikace

SDD
Rentgenka, rhodiiová (Rh) anoda, 50 kV max.

Kompletní řada analyzátorů

Transportní pozice: 270 mm

skupinu pokrokových elementárních
analyzátorů. Zařízení obzvlášť vhodné

Šířka

Provozní pozice: 350 mm
306 mm

Hloubka

306 mm

zahrnují všestranný stolní mikro RTG

Detektor
Buzení
Rozměry
Výška

SPECTRO nabízí světově nejobsáhlejší

pro zlatnické a recyklační aplikace

Hmotnost 11 kg (bez bateriového modulu)
11.75 kg včetně bateriového modulu
Provozní napětí 10-30 V DC
Zdroj
Integrovaná 4+ h Li- ion baterie
Adaptér 90-264 V AC / 50-60 Hz
Hardware
Integrované PC s dotykovým displejem
Bluetooth, WLAN, USB, LAN Video
kamera
Software

XRF Analyzer Pro
iCAL (Intelligent Calibration Logic)
Příslušenství Nabíjěčka, AC adaptér (baterie v přístroji)
Spotřební materiál
Volitelné
Tiskárna
Notebook, Windows 7
12 V DC nabíjecí kabel do auta

spektrometr SPECTRO MIDEX,
přenosný a výkonný ED RTG
SPECTROSCOUT a ruční RTG
spektrometr SPECTRO xSORT.
Jakýkoliv SPECTRO produkt, více než
30 leté zkušenosti v elementární analýze
a jedinečný záznam v technologické
inovaci zajišťují nejlepší výsledky
v oblasti analýzy .
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