
SciAps X-550 

Özellikler
Şimdiye kadar yapılmış en iyi el tipi XRF cihazıdır.
Sciaps X-550, el tipi XRF cihazları için yeni bir performans standardı belirlemektedir. Şimdiye kadar 
yapılmış en hafi f, en hızlı, en hareketli X-Işını tabancasıdır. 1.3 kg batarya dahil ağırlığı ile Sciaps X 
serisinin küçük boyutunu, ışık hızını ve yüksek hassasiyetini mükemmel dengelenmiş bir cihazda 
sunmaktadır. X-550, ulaşılması zor test konumlarına ve kaynaklara erişmesi gereken NDT/PMI 
kullanıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. X-550 ayrıca, düşük atom numaralı Si, P, S, Mg ve Al 
elementlerini ölçmede mükemmelleşmek için tasarlanmış güçlü, minyatür bir X-Işını tüpüne 
sahiptir. Son derece optimal iç geometri ile birleştirilen bu tüp, sülfi dik korozyon için silikon 
ölçümü ve aluminyum alaşımlarında düşük magnezyum gibi daha önce zorlu uygulamalarda 
hızlı ve hassas sonuçlar vermektedir.

Daha fazla bilgi edinmek ve bir 
demo planlamak için :

www.sciaps.com
339.927.9455

Videoyu İzleyin https://bit.ly/3cyAxbv

Sciaps X-550 ile hızlı ve hassas testler
Sciaps X-550, yaygın alaşımları 1 saniye ya da daha kısa 
sürede analiz eder. Daha uzun test süreleri veya iki ışınlı analiz 
gerektiren alaşımlar için, önceden yapılandırılmış yerleşik 
uygulamalarla, her operatör tarafından kalite testi yapılmasını 
sağlar. Örneğin, kalıntı uygulamasına dokunun ve analizörün 
düşük Cu,Cr ve Ni konsantrasyonlarını ölçmek için önceden 
ayarlanmış test sürelerini kullanarak toplama hesaplamasını 
sağlayın. Operatör sahadaki test sürelerini ayarlamayacak veya 
yanlış test süreleri nedeniyle yetersiz veri kalitesi üretmeyecektir. 
Patent başvurusu yapılmış olan Aluminyum uygulamamız, 
benzer atom kalitelerinin ultra hızlı , son derece spesifi k 
doğrulaması için hem düşük atom numaralı elementler hem 
de geçiş metalleri için optimize edilmiştir. 3003/3004/3005 , 
Döküm 356 ve 357, 2014/2024 kaliteleri X-550 için kolay ancak 
genellikle diğer X ışını silahlarının karıştırdığı birkaç örnektir.

Bağlantı ve Android
X Serisi, gerçek zamanlı veri aktarımı için Google’nin Android 
platformunda oluşturulmuştur. Kullanıcı arayüzü, canlı bir 
ekranda sonuçları kolayca görüntülenen ve tüm aydınlatma 
koşulları için tersinir aydınlık/karanlık ile bir akıllı telefon hissine 
sahiptir. Dahili WiFi, Bluetooth,GPS ve USB Kullanıcılar X’ten 
yazdırabilir ve e-posta gönderebilir ve verimli test verileri ve 
raporlama için neredeyse tüm bilgi yönetim sistemlerine 
bağlanabilir.

Karbona ihtiyaç var mı ? 
Çelik, paslanmaz ve dökme demirdeki karbonu da ölçmesi 
gereken kullanıcılar için, Sciaps L ve H kalitede paslanmazları 
ayıracak kadar düşük karbon içeriğini ölçebilen dünyanın tek el 
tipi lazer sistemi ( LIBS) olan Z’yi üretmektedir. Sciaps Z, yaklaşık 
1.000 Adet teslimat ile küresel olarak kabul görmüştür.Z ayrıca 
alaşımlardaki Berilyum Bor ve Lityumu analiz edebilmektedir. 
Tek çantadaki paylaşılan aksesuarlarla birlikte paketlenen X ve 
Z, daha düşük maliyet ile neredeyse her alaşım ve element için 
optimum performans sağlayarak Optik Emisyon Spektrome-
treleri (OES) ile kıyaslanabilir

Tek ÇantaTek Çanta

Yeni X-550
X Serisi XRF

XRF & LIBS

Aluminyum dahil 
tüm alaşımlarda hızlı

Sülfi dik korozyın içi 
optimize edilmiştir. 
(Düşük Silisyum)

API 751 ve 5L spesifi kasyonlarına 
göre kalıntı analizi için 
tasarlanmıştır.
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Ağırlık Batarya ile birlikte 1.3 kg 

Boyutlar 8,5” x 9,5” x 2,4” (215,9mm X 241,3mm X 60,96mm )

Uyarma Kaynağı 40 kV, 200 uA Rh (Rodyum) anot ve 10 kV, 500 uA alaşım testi için , 50 kV 
200 uA Au( Altın) anot çoğu diğer uygulamalar için.

Dedektör 20 mm2 silicon drift detector (aktif alan) , 140 eV çözünürlük FWHM 5,95 
Mn K-Alfa Hattı

Kullanılabilir 
Uygulamalar

Alaşım, Geochem (Madencilik), Empirical, Environmental Uygulamalar. 
Yeni uygulamalar düzenli olarak eklenmektedir. Web sitesini kontrol 
edebilirsiniz.

X-Işını Filtreleme Her ölçüm optimizasyonu için 4 pozisyonlu fi ltre tekerleği

Çevresel Sıcaklık 
Aralığı

-10 oC - +50 oC 

Analitik Aralık 32 standart element, özel elementler uygulamaya göre değişiklik gösterir. 
Kullanıcı talebi doğrultusunda ilave elementler eklenebilir.  Değerli metal 
uygulamasında 22 element standarttır.

Elektronik İşlemci ve 
Ana Makine İşlemci

1.2GHz quad ARM Cortex A53 64/32-bit, RAM: 2GB LP-DDR3, Storage: 
16 GB eMMC (Depolama)

Darbe İşlemcisi Ana işlemciye yüksek hızlı veri aktarımı için 80 MSPS 8K Kanal, MCA 
USB 2.0 sayısallaştırma oranına sahip 12 bit. 20 nS - 24 uS zirve süresi için 
yüksek verimli darbe işleme için FPGA'da uygulanan dijital fi ltreleme.

Güç Yerleşik şarj edilebilir Li-Ion pil, cihazın içinde veya harici şarj edilebilir. 
AC gücü, çalışırken değiştirilebilir kapasite ( Maksium 60 saniye 
değişim süresi )

Ekran 2,7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran - 400 MHz Qualcomm Adreno 
306 2D / 3D grafi k hızlandırıcı

Haberleşme / Veri 
Aktarımı

WiFi, Bluetooth, Sciaps Profi le Builder PC yazılımı dahil çoğu cihaza 
USB Bağlantısı

Kalibrasyon Temel parametreler. Geochem ve Environmental Soil uygulamaları 
için kullanıcılar “Compton Normalization” yöntemini seçebilir ve / veya 
deneysel türetilmiş kalibrasyonları kullanabilirler.

Kalibrasyon Kontrolü Kalibrasyon doğrulaması ve enerji skalası doğrulaması için harici 316 
paslanmaz kontrol standardı

Kalite Kütüphanesi Standart kütüphane 500+ sınıf içerir, pratik boyut sınırı yoktur. Birden 
fazla kütüphane desteklenir, notlar analizörde veya PC yazılım paketinde 
(Profi leBuilder) eklenebilir

Güvenlik Parola korumalı kullanım (kullanıcı düzeyi) ve dahili ayarlar (yönetici)

Düzenleyici CE, RoHS, USFDA Kayıtlı, Canada RED Act

Sciaps X-550 El Tipi XRF

Özellikler
Ultra Hızlı, Hassas X-Işını Floresan Analiz Cihazı

VIDEO https://bit.ly/3cyAxbv
Daha fazla bilgi edinmek ve demo 

planlamak için

www.sciaps.com
339.927.9455
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