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НОВИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ РФА



Зустрічайте новий стандарт XRF

Спектрометр ElvaX Plus являє собою настільний енергодисперсійний 
рентгенівський флуоресцентний (EDXRF) аналізатор із розширеним діапазоном 
елементів від Na (Z = 11) до U (Z = 92). Для ефективної реєстрації спектрів різних 
елементів використовуються система продувки гелієм та автоматична зміна 
фільтрів у поєднанні з детектором SDD великої площі. 

Найшвидший у світі аналізатор XRF (пропускна здатність
понад 400 000 сп) — висока точність протягом найкоротшого
часу вимірювання.

Широкий діапазон аналізованих елементів від Na (Z = 11) до U (Z = 92).

Функція продувки гелієм покращує чутливість до легких елементів
(Na, Mg, Al, Si, P, S).

Стабільна робота без необхідності постійного калібрування завдяки
автоматичній цифровій корекції температури і тиску.

Додатковий 16-позиційний автоматичний змінник зразків підвищує
продуктивність вашої лабораторії.

Опціональна камера CCD з високою роздільною здатністю для точного
позиціонування зразка.

Низькі експлуатаційні витрати.



Широкий діапазон застосування

ElvaX Plus — багатофункціональний лабораторний
прилад для елементного аналізу твердих речовин,
порошків, рідин у різних аналітичних додатках.

ТОЧНІСТЬ
Завдяки потужним апаратним
та унікальним програмним алгорит-
мам ElvaX Plus забезпечує високу
точність елементного аналізу
для широкого спектра матеріалів.

ШВИДКІСТЬ
Dynamically Adaptive Shaping (DAS)
DPP, розроблений Elvatech у поєднанні
з детектором Fast SDD, робить ElvaX
Plus найшвидшим XRF-аналізатором
на ринку.

СТАБІЛЬНІСТЬ
Завдяки цифровому рентгенівському 
джерелу digiX-50, автоматичній корекції 
температури і тиску та автоматичному 
налаштуванню калібрування, ElvaX Plus 
пропонує довготривалу відтворюваність
аналізу без необхідності повторного 
калібрування системи.

Швидкий і точний

Чудова пропускна здатність, що забезпечується
сучасним DAS DPP, дає змогу отримати резуль-
тати з високою точністю аналізу всього
за кілька секунд.

Спектрометр ElvaX Plus використовується для кількісного та якісного 
аналізу елементного складу металевих сплавів, рідин, порошків, харчових
і біологічних зразків, а також зразків, нанесених на поверхні або фільтри,
в широкому діапазоні концентрацій елементів. Межа виявлення аналізатора 
перевищує 1 ppm для більшості елементів у світловій матриці.



Специфікації
Цифрове рентгенівське джерело digiX-50
Анод: W, Rh, Ag
Напруга: 50 кВ
Струм: 200 uAmp
Потужність: 5 Вт
5-позиційний фільтр

Електроніка
DPP: власний тип DAS (динамічно адаптивне
формування), частота дискретизації 80 МГц
MCA: 4096 каналів

Загальні
Розміри: 430 х 340 х 200 мм
Вага: 18 кг
Електроживлення: 90 - 240 В, 50/60 Гц
Потужність: 40 Вт

Програмне забезпечення
Операційна система: Windows XP / Vista / 7/8/10
Алгоритми аналізу: фундаментальні параметри (FPA),
емпіричні (регресивні) калібрування,
ручне порівняння спектрів.

Рентгенівський детектор
Тип: Fast SDD
Площа: 25 мм²
Енергетична роздільна здатність:
140 еВ при Mn Kα, 85 еВ при Al Kα
Швидкість рахунку: 500 000 cps
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