SpectroSCOUT
PRZENOŚNY ANALIZATOR ED-XRF

Laboratorium, które można wszędzie zabrać

Analiza próbek środowiskowych

w każdym miejscu

Spectroscout

Firmy usługowe, organy administracyjne, uniwersytety, korporacje oraz laboratoria
przeprowadzają środowiskowe badania gleby, osadów, odpadów oraz zużytego oleju
na różnorodnych obszarach od miejsc zagospodarowania terenu przez wysypiska
śmieci po instalacje wojskowe. Często zachodzi potrzeba badania materiałów na
obecność metali ciężkich lub toksycznych substancji.
Niezwykle ważne jest zapewnienie analizy na miejscu. W przypadku większości
projektów wysyłanie pobranych próbek do laboratorium będzie skutkować dodatkowym
opóźnieniem. Może się nawet okazać, że realizacja niektórych zadań staje się
niepraktyczna lub wręcz niemożliwa. Wyniki analizy w czasie rzeczywistym są
niezbędne do oceny postępów i podejmowania ważnych decyzji w oparciu o dane.
Niezbędna jest również precyzja. Użytkownicy potrzebują niezawodnej dokładności na
wszystkich poziomach wykrywania od śladowych ilości pierwiastków po wysokie stężenia.
Zakres istotnych dla badań pierwiastków może wynosić od Na do U.
Obecnie istnieje sprawdzone rozwiązanie, dzięki któremu można na miejscu szybko
otrzymać dokładne wyniki o jakości laboratoryjnej. Nowy analizator SPECTROSCOUT to
laboratorium, które można wszędzie ze sobą zabrać.
SPECTROSCOUT - PRZENOŚNY ANALIZATOR FLUORESCENCJI
RENTGENOWSKIEJ Z DYSPERSJĄ ENERGII (ED-XRF)
Nowy analizator SPECTROSCOUT łączy w sobie duże możliwości analityczne
podobne do najlepszych stacjonarnych analizatorów takich jak SPECTRO XEPOS
oraz mobilność urządzenia SPECTROxSORT. Dlatego zadaniem
SPECTROSCOUT jest dostarczenie szybkich i pewnych wyników analiz o jakości
laboratoryjnej w terenie.

WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI

NIEZWYKŁA ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

KONKURENCYJNE CENY
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Z myślą o zastosowaniach środowiskowych, SPECTROSCOUT oferuje korzyści klasy
laboratoryjnej takie jak zaawansowana kalibracja do analizy nieznanych próbek TURBOQUANT
oraz opcjonalną kalibrację, którą można dostosować do indywidualnychpotrzeb.

ZNAJOMY INTERFEJS
Tak jak w przypadku popularnego
SPECTROXEPOS, nowy
SPECTROSCOUT obsługuje się
dziękiskutecznemu interfejsowi
użytkowniaka z pełnym dostępem
do wynikó analiz oraz widm.

Co ważne, analizator cechuje dobra rozdzielczość spektralna oraz niskie granice
wykrywalności istotnych pierwiastków - od pierwiastków ciężkich takich jak uran po
lekkie jak sód.

MOBILNE ANALIZY
SPECTROSCOUT to przenośne
laboratorium. aby naładować
wbudowane baterie spektrometr
można podłączyć do źródła
zasilania o napięciu 12V DC.

KOMPAKTOWA BUDOWA
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GLOBALNA OBSŁUGA
Testy środowiskowe w terenie wymagają użycia przyrządów potrafiących sprostać wielu wyzwaniom. Aby mieć pewność, że analizator SPECTROSCOUT poradzi sobie z wszystkimi zadaniami,
SPECTRO stworzyło program serwisowy AMECARE Performance Services.
Ponad 100 inżynierów serwisowych AMECARE w 20 krajach pomaga zapewnić optymalne
działanie i długi okres eksploatacji każdemu przyrządowi SPECTROSCOUT. Wysokowartościowe
usługi świadczone przez AMECARE są dopasowane do potrzeb danego klienta i obejmują
aktywne programy konserwacji, rozwiązania w zakresie oprogramowania, dostęp do odpowiednich
ekspertów oraz szkolenia z obsługi danego urządzenia.

Spectroscout Specyfikacja Techniczna

Detektor
Wzbudzenie
Wymiary
wysokość

SDD (Silicon drift detector)
Lampa X-ray, anoda rodowa (Rh), 50 kV max.

Pozycja do transportu: 270 mm
Pozycja do pracy: 350 mm
szerokość 306 mm
głębokość 306 mm
waga
12 kg bez akumulatora
12,75 kg wraz z akumulatorem
Zasilanie
Napięcie zasilające 10-30 V DC
Zintegrowany akumulator Li-Ion na 4+ godzin
Zasilacz 90-264 V AC / 50-60 Hz
Hardware
Zintegrowany komputer PC z ekranem dotykowym
Bluetooth, sieć bezprzewodowa LAN, zlącze USB, LAN
Oprogramowanie SPECTRO XRF Analyzer Pro
iCAL (Intelligent Calibration Logic)
Akcesoria
Ładowarka (akumulator zintegrowany)
(zawarte)
Materiały eksploatacyjne
Opcje
adapter GPS
Drukarka
System płukania Helem wraz z obrotem próby
System próżniowy wraz z obrotem próby
Kamera Video
Notebook, Windows 7
Ładowarka z instalacji samochodowej 12 V DC

KOMPLETNA LINIA ANALIZATORÓW
SPECTRO stworzyło najbardziej
kompleksowy zestaw analizatorów
na świecie. Wśród urządzeń
nadających się szczególnie
do zastosowań środowiskowych są
m.in. XEPOS - wysokiej klasy
stacjonarne urządzenie analizujące
wykorzystujące fluorescencję
rentgenowską, SPECTROSCOUT
ED-XRF - przenośny analizator o
dużych możliwościach oraz
SPECTRO xSORT - przenośny
spektrometr XRF.
Każdy produkt to efekt ponad
30-letniego doświadczenia firmy
SPECTRO w obszarze analizy
pierwiastkowej oraz niezrównanych
dokonań w dziedzinie
technologicznych innowacji.
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