SPECTROCUBE
ED -RTG SPEKTROMETR PRO MĚŘENÍ DRAHÝCH KOVŮ

Jednoduchá, spolehlivá a přesná
analýza při dvojnásobné rychlosti

Odpověď na požadavky vysokého
výkonu při měření drahých kovů
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Testovací centra, puncovní úřady a klenotníci musí stanovit přesné vlastnosti materiálu
s kterým pracují. Proto jejich analytické přístroje musí přesně měřit prvky jako jsou zlato,
stříbro; platina, paladium; nikl, měď, zinek a další prvky, které jsou obsaženy v klenotech,
špercích v určitých koncentračních rozsazích. Tyto operace o velkých objemech vyžadují jak
spolehlivou , tak i jednoduchou a rychlou analýzu. Základem jsou krátké měřící intervaly,
snadný průběh operace skrze intuitivní software a minimalizované prostoje. Vzhledem
k vysokým hodnotám těchto materiálu je nutná nedestruktivní analýza.

SPECTROCUBE SE ZAMĚŘUJE NA PROBLÉMY, KTERÉ MAJÍ UŽIVATELÉ S OSTATNÍMI
PŘÍSTROJI A NABÍZÍ JASNÉ ŘEŠENÍ.

Příklad: one-stop kalibrace pro skupiny slitin. Zapomeňte na provádění jednotlivých kalibrací pro
specifické slitiny zlata nebo zdlouhavá opakovaná měření. Pro většinu analýz drahých kovů SPECTROCUBE přináší požadovanou přesnost spolu s jeho univerzálními kalibracemi nastavenými samostatně!
Ostatní RTG analyzátory nemusí zaregistrovat minoritní a stopové množství některých
prvků, které nepatří mezi vzácné kovy. Což je potencionálně nákladný nedostatek!
Příklad: ve vzorku ze zlata může nezměření deseti minoritních prvků (každý o obsahu
0.05%) vést k chybnému stanovení celkového obsahu zlata o 0.5%!!

SPECTRO — PŘEDNÍ VÝROBCE ANALYTICKÝCH PŘÍSTROJŮ — PŘEDSTAVUJE NOVÝ
SPEKTROMETR SPECTROCUBE SPECTROCUBE využívá pro energo disperzní RTG fluorescenční
analýzu vylepšené technologie. Adaptuje výkon a spolehlivost, na kterou byli uživatelé zvyklí u spektrometru
SPECTRO MIDEX - standardem pro analýzu drahých kovů.

SPECTROCUBE ED-RTG ANALYZÁTOR PRO MĚŘENÍ DRAHÝCH KOVŮ
SPECTROCUBE je kompaktní spektrometr s možností měření malých ploch, využívající nejnovější
poznatky v technologii s ED-RTG detektorem s vysokým rozlišením a vysokým poměrem pulsů.
Společně s jeho jednoduchostí, rychlostí a cenovou dostupností tyto inovace pomáhají k tomu, aby
se stal ideálním stolním řešením pro analýzu vysokého počtu vzorků z drahých kovů.

Společně s nejmodernějším SDD detektorem s vysokým rozlišením a extrémně vysokým poměrem pulsů dokáže
SPECTROCUBE jednoduše stanovovat stopové prvky. Při stejné době měření, jako měly modely předchozí generace, dosahuje SPECTROCUBE až 3x vyšší intenzity signálu pro podstatně zlepšenou přesnost. (Alternativně
mohou uživatelé, kteří preferují rychlost, provádět přesné analýzy za dobu 15 sekund.)
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ED-RTG SPEKTROMETR
PRO MĚŘENÍ DRAHÝCH KOVŮ

Detektor
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Rozměry
Výška
Šířka
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Hmotnost
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vzorku
Napájení
Spotřeba
Systém
vyhodnocení
Software
Analýzy

Silicon Drift Detector (SDD)
40 W rentgenka, molybdenová (Mo) anoda, 50 kV max.
Měnič s kolimátory pro realizaci různých velikostí měřících bodů a podmínek buzení
380 mm (15 in)
520 mm (20.5 in)
540 mm (21.3 in)
cca. 48 kg (~ 106 lbs)
Video systém pro zobrazení obrazu vzorku
VxŠxH: 155 x 400 x 320 mm (6.1 x 15.7 x 12.8 in)
Napětí 95-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie spektrometru: 120 W
Externí PC; operační systém Windows
klávesnice, myš, monitor, tiskárna
Software pro řízení funkcí spektrometru a vyhodnocení dat na bázi menu
FProgram Fundamentální parametry FP+ pro elementární analýzu slitin

KOMPLETNÍ SKUPINA ANALYZÁTORŮ

SPECTRO v oblasti průmyslu nabízí jednu z nejrozsáhlejších řad pokročilých elementárních analyzátorů.
Zařízení, která jsou primárně určená pro aplikace
analýzy drahých kovů jsou následující:
• SPECTRO XEPOS: vlajková loď, stolní RTG
analytický spektrometr
• SPECTRO MIDEX: stolní, univerzální RTG
spektrometr střední třídy pro analýzu malých
povrchů
• SPECTROCUBE: cenově dostupný,
stolní RTG spektrometr pro analýzu
malých ploch vysokého počtu vzorků
• SPECTROSCOUT: přenosný, ale stále výkonný
ED-RTG spektrometr

GLOBÁLNÍ PODPORA

• SPECTRO xSORT: ruční RTG spektrometr

Puncovní úřady a výrobci drahých kovů pro udržení své produktivity a zizkovosti od spektrometrů

SPECTRO má 40 let zkušeností s elementární

požadují rychlou, přesnou a nepřetržitou analýzu. Aby se zajistilo, že spektrometry SPECTROCUBE

analýzou a spolu s technologickými inovacemi na

budou s nastaveným trendem držet krok, nabízí SPECTRO servisní program AMECARE Performance.

nejvyšší úrovni jsou zajištěny ty nejlepší analytické
výsledky.

Reporty od zákazníků zajišťují bezkonkurenční úroveň pokrytí, aplikačních znalostí dostupnost. Více než
200 servisních inženýrů programu AMECARE zajišťuje ve více než 50 zemích špičkovou podporu, servis a
prodlužují životnost každého přístroje SPECTRO. Vysoce hodnotné služby AMECARE zahrnují kromě
servisu systém proaktivní údržby, aplikační řešení, přístup ke specialistům a speciální školení.
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