
Advanced XRF equipment and solutions

ElvaX
S Lab
Призначений для високоточного 
аналізу нафтохімії щодо вмісту 
сірки у широкому діапазоні 
концентрацій.

Завдяки низьким межам виявлення і мінімальним 

вимогам до проб, ElvaX S Lab ідеальний інструмент 

для аналізу сірки в нафтохімії.

www.elvatech.com

Аналіз вмісту сірки у нафті й 
нафтопродуктах, таких як бензин, 
дизельне паливо, моторні та 
трансмісійні масла, є одним із 
найважливіших завдань. Сірка 
утворює сульфіти у вихлопах 
автомобіля, які забруднюють 
навколишнє середовище.

Сірка знижує ефективність роботи 
двигуна. Максимально допустимий 
рівень сірки у паливі знижується з 
року в рік. «Елватех» пропонує 
рентгенофлуоресцентні аналі-
затори, які дають змогу швидко і 
точно визначити вміст сірки у 
нафтопродуктах.



Директива 2003/17 / EC (або EURO VI) вимагає максимальної кількості сірки 
у паливі 10 ppm. ElvaX Sulfur in Oil Analyzer повністю відповідає вимогам 
ASTM D4294, ДСТУ ISO 8754, ДСТУ ISO 20847, IP 336, ASTM D6445.

ASTM D4294 и ISO 8754

Один інструмент для будь-якого 
аналізу проб бензину, масла, 
мастила, дизельного палива, 
сирої нафти і будь-яких інших  
нафтохімічних продуктів.

Один інструмент для 
будь-якого аналізу 

Захист від
протікання
Рухомий столик аналізатора
захищає дорогі компоненти
приладу від протікання
досліджуваних нафтопродуктів.

Підготовка проб не потрібна 
для аналізу нафтопродуктів. 
Результат буде отриманий 
через хвилину.

Висока
швидкість

Низькі межі 
виявлення

Унікальна конфігурація рентге-
нівської трубки і геометрії, 
призначена для кращої чутли-
вості до сірки.
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Рентгенівська трубка
Анод: Ag
Потужність: 4 Вт
Напруга: 40 кВ

Детектор
Тип: Fast SDD
Площа: 25 мм² (6 мм2 для Si-PIN)
Енергетична роздільна здатність: 140 эВ при Mn Kα, 90 эВ при Al Kα
Швидкість рахунку: 500 000 cps

Електроніка 
Процесор: цифровий імпульсний  процесор на базі 80 МГц DSP
АЦП: 4096 каналів

Загальні 
Розміри: 185 мм × 212 мм × 90 мм
Вага: 7 кг
Електроживлення: 90 - 240 В, 50/60 Гц; додаткова батарея
Потужність: 20 Вт

Вбудований ПК 
Операційна система: Windows © Compact
Алгоритми аналізу: алгоритм регресії, ручне порівняння спектрів
Передача даних: 2 × USB, MicroSD, miniUSB
Екран: 5 ", 800 × 480


