
Advanced XRF equipment and solutions

МОБІЛЬНИЙ ПОРТАТИВНИЙ 
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ 
АНАЛІЗАТОР

PLUSMobile



ElvaX Mobile — це портативний енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний 
спектрометр для елементного аналізу різних речовин. 

Прилад може бути оснащений сучасним SDD-детектором, що забезпечує 
високу продуктивність, хорошу енергетичну роздільну здатність і вимірювання 
легких елементів. 

ElvaX Mobile — це незамінний інструмент для аналізу дорогоцінних металів, 
ювелірних виробів, ґрунтів і руд, нафтопродуктів, пластиків і каталізаторів у 
«польових» умовах з точністю лабораторного приладу. Програмне 
забезпечення аналізатора має інтуїтивний інтерфейс і дуже легке в освоєнні. 
Дані вимірювань можуть бути синхронізовані з настільним комп’ютером за 
допомогою Wi-Fi або Bluetooth. 

Доступна вартість

Висока швидкість і точність

Компактність і мобільність

Ергономічний дизайн

Високопродуктивне аналітичне програмне забезпечення

ElvaX Mobile об’єднує в собі легкість, мобільність і простоту експлуатації 
портативних аналізаторів із зручністю, точністю та безпекою лабораторних 
спектрометрів. 

Ідеальне рішення для польового аналізу рентгенопрозорих і сильно 
розсіювальних зразків.



ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ 
ІНТЕРФЕЙС

Вбудований в інструмент КПК також має 
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

ТОЧНІСТЬ
Використання передових 
технологій у сфері РФА у поєднанні 
із заснованими на методі 
фундаментальних параметрів 
потужними аналітичними 
алгоритмами програмного 
забезпечення робить ElvaX Mobile 
приладом для найбільш точного 
аналізу матеріалів

ШВИДКІСТЬ
Цифровий імпульсний процесор із 
технологією DAS (Dynamically Adaptive 
Shaping), розроблений «Елватех», 
робить ElvaX Mobile самим 
швидкодіючим у світі мобільним 
аналізатором

СТАБІЛЬНІСТЬ
Завдяки використанню цифрового 
рентгенівського випромінювача 
digiX-40 власної розробки, 
автоматичній цифровій корекції 
температурних дрейфів та динамічній 
корекції енергетичного калібрування 
при кожному вимірі, ElvaX Mobile 
забезпечує відтворюваність 
результатів аналізу протягом усього 
терміну служби без необхідності 
калібрування приладу в процесі 
експлуатації

ЗРУЧНИЙ СТОЛИК ДЛЯ ЗРАЗКІВ      
ІЗ ЗАХИСНОЮ КРИШКОЮ

Аналітична камера, аналогічна настільному 
інструменту, дає змогу зручно розміщувати      
кювети для рідких і сипучих зразків

Прилад зручно носити з собою, він легкий,  
як звичайний кейс. Все, що вам потрібно  
для початку роботи — це будь-яка поверхня, 
щоб покласти інструмент, і він буде готовий 
до роботи.



ТОВ «ЕЛВАТЕХ»   
вул. Машинобудівна, 50  
Київ 03680, Україна  
Телефон: +38 (044) 599-11-43, 
Факс: +38 (044) 406-65-83

E-mail: office@elvatech.com www.elvatech.com

Cпецифікація
Цифровий рентгенівський випромінювач digiX-40
Анод: W, Rh  
Напруга: 40 кВ
Струм: 200 мкА   
Потужність: 5 Вт

Рентгенівський детектор
Тип: Fast SDD  
Площа: 25 мм2   
Роздільна здатність: <140 еВ на лінії Mn Kα

Електроніка
Цифровий процесор: DAS (Dynamically Adaptive Shaping)    
АЦП: 80 МГц, 4096 каналів

Загальні
Габарити: 380 х 270 х 160 мм  
Вага: 5,5 кг   
Живлення: Li-ion батарея або 90 – 240 В, 50/60 Гц

Програмне забезпечення
Операційна система: Windows CE, Windows 7/8/10  
Кількісний аналіз: метод фундаментальних параметрів, 
емпіричні калібрування




