
Advanced XRF equipment and solutions

БАЗОВИЙ РЕНТГЕНО-
ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ СПЕКТРОМЕТР
ДЛЯ ВАШОЇ ЛАБОРАТОРЇЇ



Своєчасне обслуговування

Наш пріоритет — мінімізувати час простою
наших інструментів за рахунок ефективного
та своєчасного обслуговування та доставки.

ТОЧНІСТЬ
Завдяки передовому обладнанню 
та комплексному програмному 
забезпеченню ElvaX Basic пропонує 
найбільш точний аналіз матеріалів.

ШВИДКІСТЬ
Dynamically Adaptive Shaping (DAS),
розроблений Elvatech, робить
ElvaX Basic найшвидшим Si-PIN-
діодним аналізатором на ринку.

СТАБІЛЬНІСТЬ
Завдяки цифровому рентгенівському 
джерелу digiX-40, автоматичній корекції 
температури та автоматичному калібру- 
ванню, ElvaX Basic пропонує довготривалу 
відтворюваність аналізу без необхідності 
повторного калібрування системи.

Швидкий і простий

Просто підключіть ElvaX Basic до ПК через USB-порт,
увімкніть його і запустіть програмне забезпечення
ElvaX (TM). Ось усе, що вам потрібно для отримання
складу вашого зразка!

У лабораторії або на виробничих об’єктах, з ElvaX Basic
ви можете отримати продуктивність і точність дорогого
повнорозмірного настільного спектрометра за значно
нижчою ціною.



Зустрічайте базову систему XRF для вашої лабораторії.

ElvaX Basic — компактний економічно ефективний енергодисперсійний 
рентгенофлуоресцентний спектрометр (EDXRF), який ідеально підходить
як для якісного, так і для кількісного аналізу твердих речовин, рідин і порошків
у діапазоні елементів від S (Z = 16) до U (Z = 92) в різних концентраціях.

Бюджетний

Висока швидкість і точність

Компактний. Не займає багато місця на столі

Ергономічний дизайн

Високопродуктивне аналітичне програмне забезпечення

ElvaX Basic — це економічне високопродуктивне рішення, яке застосовується 
в таких сферах як виробництво ювелірних виробів, сортування сплавів
та експрес-контроль якості.

ElvaX Basic поєднує в собі потужний аналітичний програмний інструментарій 
із простим у використанні інтерфейсом, що дає змогу навіть операторам-
початківцям виконувати будь-які необхідні вимірювання за лічені хвилини!



Специфікації
Цифрове рентгенівське джерело digiX-40
Анод: W
Напруга: 40 кВ
Струм: 200 uAmp
Потужність: 4 Вт

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

Загальні
Розміри: 430 х 340 х 200 мм
Вага: 13 кг
Джерело живлення: 90 - 240 В змінного струму, 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: Si-PIN (додатково SDD)
Площа: 6 мм² (25 мм² для SDD)
Енергетична роздільна здатність: 165 еВ 
ри Mn Kα (140 еВ для SDD)
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