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Inteligentnější analýzy pro
kontrolu materiálu

SPECTROMAXx   s iCAL 2.0

Výrobní závody vyžadují pokročilou analýzu kovů od vstupních materiálů, přes procesní testování,

až po finální inspekci výstupní kvality.

Rychlost je zásadním faktorem. Většina analyzátorů vyžaduje rekalibraci vyšším počtem vzorků pro každou

měřenou matrici (bázi).  Abychom vyhověli dnešním požadavkům na rychlost pracovních procesů, musí

výrobci hledat přístroje, které významně zkracují požadovanou celkovou dobu měření.

Pro Váš úspěch je vždy kritická i spolehlivost výsledků. Rozporuplné analýzy vedou k produkci zmetků a

mnohdy nákladnémů přepracování.

Náklady, speciálně t na spotřební materiál, jsou rovněž důležité Ideální

přístroj minimalizuje spotřebu plynu bez vlivů na analytický výkon. 

Již několik desetiletí se všude na světě dodává do každého provozu 

se zpracováním kovových materiálů alespoň jeden spektrokmetr.

SPECTROMAXx - JISKROVÝ OPTICKO EMISNÍ SPEKTROMETR

SPECTROMAXx je nejprodávanější jiskrový spektrometr na světě! Instalovalo se jich již více než

13.000 ! Nový SPECTROMAXx reprezentuje už osmou generaci tohoto přístroje. Spolu s

technologií vlajkové lodi výrobce - SPECTROLABem, přináší SPECTROMAXx ještě kratší měřící

časy a podstatné úspory v nákladech, což přináší vyšší produktivitu, analytický výkon a jednoduché

použití. Efektivita celkových nákladů je vyšší, než kdykoliv v minulosti.

CELKOVÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Vylepšení se sčítají. Tyto kratší měřící časy spolu

s osvědčeným modulem šetřiče argonu

napomáhají ke snížené spotřebě argonu a přináší

hmatatelné úspory v nákladech. Navíc se snížily

požadavky na údržbu, což vytváří vyšší dostupnost

zařízení. Rovněž pokročilý diagnostický systém

(i přes vzdálený přístup) umožňuje jednodušší

servis a údržbu. Tím se uživatel vyhne

n

NÍZKÁ SPOTŘEBA ARGONU

V porovnání s předchozími modely má

nový SPECTROMAXx podstatně nižší

náklady na provoz. Je to díky optimalizaci

spotřeby argonu bez vlivu na analytický

výkon.

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

Nový SPECTROMAXx dosahuje v měření rekordní

rychlosti. Optimalizované budící parametry

umožňují zkrácení měřících časů o 12%. (Příklad:

u nízko legované oceli to je o 3 sekundy méně, než

u předchozího modelu.) Takže uživatel dostává

ultrarychlou informaci a může rychleji reagovat na

měnící se podmínky procesu. Výsledkem je pak i

podstatná úspora nákladu na energii.



SPECTROMAXx 
jistota pro vstupní a výstupní
kontrolu materiálů

SPECTRO vždy využilo každou příležitost ke zlepšení již tak vynikajícího

analytického výkonu. Standardní vzorky jsou pečlivě vybírány a testovány. Para-

metry zdroje jsou studovány a optimalizovány. Výsledek: analytický výkon,

který je přesně vyladěn pro řízení jakosti vstupního a výstupního materiálu.

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ REKALIBRACE POMOCÍ iCAL 2.0

U běžných spektrometrů trvá rekalibrace i více, než 30 minut a vyžaduje měřit mnoho

rekalibračních vzorků. Navíc vždy, když se změní okolní podmínky. Naproti tomu v drtivé

většině případů nová a patentovaná iCAL 2.0 trvá max 5 minut, při měření jediného

vzorku. Navíc je v průběhu dne automaticky kompenzovaná změna okolního prostředí

(ve smyslu změny teploty a tlaku) .SPECTROMAXx tedy zaručuje vyjímečnou stabilitu,

produktivitu a úsporu času.

VÝBĚR 

KONFIGURACE

SPECTROMAXx existuje v
několika konfiguracích pro
různé analytické požadavky.
Navíc verze s podstavcem
zajišťuje ideální přístup
(postoj) pro operátory. Stolní
verze pak kombinuje jednoduchý
provoz s minimálním
nárokem na prostor umístění.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

SW SPARK ANALYZER Pro je i pro méně

zkušený personál obsluhy velice jednoduchý

a intuitivní. Místo kombinovaných systémů na

bázi menu je přístup ke všem funkcím a

částem přímý a zjednodušený. Operátor má

jasný přehled a rychlou volbu skrze navigační

ikony. Místo komplikovaného vývoje metody

jsou přizpůsobeny a předdefinovány aplikační

profily, které si každý uživatel definuje podle

sebe.

..........

MAXIMÁLNĚ
SPOLEHLIVÝ DESIGN

Osvědčený systém cirkulace
vzduchu chrání vnitřek přístro-
je před znečištěním a pomáhá
zajišťovat nejvyšší přesnost a
spolehlivé provozní podmínky.

1. Jiskřiště
2. Rameno vzorku
3. Budící generátor
4. UV optika
5. Vzduchová optika
6. Optovodič
7. Elektronika & čtecí systém

.............
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ULTRA VYSOKÝ VÝKON

Přesné výsledky spoléhají na přesné kalibrace.

Díky více, než 40-ti leté zkušenosti SPECTRO

vyladilo přesnost skrze úspěšné modely

SPECTROMAXx takřka k dokonalosti. Analytický

výkon se s každou generaci stále zvyšuje. Tato

zlepšení jsou zdokumentována v detailních

aplikačních zprávách. SPECTRO navíc neustále

investuje do nových certifikovaných materiálů.

Výsledek: žádná analytická překvapení.
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VYJÍMEČNÝ SERVIS A PODPORA

Zpracující firmy jsou přímo závislé na dostupnosti naměřených analýz, aby zajistili co nejvyšší stupeň
produktivity. Proto je každý SPECTROMAXx v pohotovosti, když je ho potřeba. SPECTRO nabízí
program AMECARE Performance Services. Tento program zahrnuje dostupnost více než 200 servisních
inženýrů ve více než 50 zemích světa. Program zajišťuje zákaznický servis na vysoké úrovni,
který pomáhá zajistit optimální výkon a dlouhou životnost přístrojů. Dále program nabízí preventivní
prohlídky, aplikační řešení, konzultace s experty a cílová školení.
SPECTRO se snaží neustále zlepšovat úroveň uživatelské podpory a nyní nabízí globální vzdálenou
správu a monitoring zařízení skrze exkluzivní program M2M (Machine To Machine). Toto revoluční
řešení zajišťuje diagnostiku 24/7 a řeší všechny výstražné oznámení. Tím se maximalizuje dostupnost
přístrojů pro vysokou prostupnost vzorků.

SPECTROMAXx:  
          další přednosti

ADAPTÉRY PRO MALÉ VZORKY A
RŮZNÉ TVARY

Řízení materiálů vyžaduje široký výběr ana-

lytických požadavků. Dvě specifické výzvy:

měření vzorků různých tvarů a velikostí a

optimalizace upevnění na jiskřišti. Naštestí

pro SPECTROMAXx existuje sada

adaptérů, která je velice jednoduše

použitelná a splňuje tyto požadavky.

KOMPLETNÍ ŘADA ANALYZÁTORŮ

SPECTROMAXx doplňuje vlajková loď

SPECTROLAB S, který vede dnešní

nejkomplexnější řadu moderních analyzátorů

jiskra/oblouk. Taky mezi ně patří stacionární

analyzátor kovů SPECTROCHECK základní

třídy, mobilní analyzátor SPECTROTEST a

přenosný analyzátor SPECTROPORT. Celou

řadu pak doplňuje ruční RTG analyzátor

SPECTRO xSORT.

Pokud si vyberete kterýkoliv produkt od

společnosti SPECTRO, jeho více než 30 leté

zkušenosti a inovace v oblasti analýz vám

zabezpečí ty nejlepší výsledky v oblasti! 

www.spectro.com
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Adaptéry pro malé vzorky Adaptéry na dráty o
průměru 0,8-3 mm

Adaptér pro malé dílyAdaptéry na dráty, šroub-
ky a díly  o průměru
3-10mm


