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ProSpector 3 to najnowszy ręczny spektrometr XRF od firmy 
Elvatech. Urządzenie oferuje nowy poziom dokładności, 
szybkości i limitów detekcji w analizie różnych materiałów. 
ProSpector 3 jest najmniejszym i najlżejszym analizatorem XRF 
na rynku, z intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika 
oprogramowaniem. Unikatowe algorytmy prztwarzania 
umożliwiają anakizę różnych materiałów w tym stopów metali, 
rud, gleb, tworzyw sztucznych, katalizatorów samochodowych.

PRECYZJA

Najwyższa dokładność pomiarów i doskonała 
precyzja w połączeniu z szybką analizą. 

SZYBKOŚĆ

Najszybszy i jednocześnie najmniejszy na świecie analizator 
XRF ( przepustowość powyżej 500 000 CPS). 

MOBILNOŚĆ

Najmniejszy (236x193x68 mm) i najlżejszy (1,05 kg z akumulatorem) 
ręczny spektrometr XRF, do 16 godzin pracy na jednej baterii.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Pyłoszczelna i wodoodporna obudowa urządzenia, o stopniu 
ochrony IP-67 - ProSpector 3 może być obsługiwany nawet 
pod wodą.

FUNKCJONALNOŚĆ

Dwie kamery CCD do makro i mikro- widzenia (obecne w 
wersji ProSpector 3 Advanced i ProSpector 3 Max), pełna 

TM na kompatybilność z oprogramowaniem ElvaX  PC. 
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ProSpector 3 ma największy 
ekran dotykowy (4,3 cala) 
dostępny w ręcznych 
analizatorach XRF.

Autorotacja obrazu pozwala 
obsługiwać spektrometr zarówno 
w poziomej jak i pionowej 
pozycji.

Specjalnie zaprojektowany, 
składany wyświetlacz pozwala 
na wygodne operacje na 
stanowisku laboratoryjnym bez 
konieczności korzystania z 
zewnętrznego komputera.

ProSpector 3 jest dostępny w 
dwóch jasnych kolorach, dzięki 
czemu łatwo można go 
odnaleźć na stanowisku pracy. 
Urządzenie występuje w trzech 
wersjach: ProSpector 3 (wersja 
podstawowa), ProSpector 3 
Advanced, ProSpector 3 Max.

Identyfikacja metali i sortowanie złomu

Analiza stopów w tym żelazostopów

Analiza biżuterii i metali szlachetnych

Górnictwo i geologia

Katalizatory samochodowe

 Testy zgodności:
 RoHS, WEEE, ELV, propozycja 65

Materiały budowlane i minerały 

Materiały ogniotrwałe

Badania środowiskowe gleb, osadów
wody, farby i materiałów sądowych 

Analiza składu i grubości powłok



   

   

  

 

  

 

  

Elvatech Ltd.

50 Mashynobudivna str.,

Kiev 03680,

Ukraine

Phone: (+380 44) 599-11-43 

Fax: (+380 44) 406-65-83

office@elvatech.com

ww w.elvatech.com

 OGÓLNA SPECYFIKACJA

Wyświetlacz: dotykowy 4,3 LCD

Sprzęt: 1GHz, WindowsEC7

Wymiary: 236х193х68 mm

Waga: 1,05 kg (z akumulatorem)

Ochrona: IP67 

Bateria: do 16 godzin pracy na jednym ładowaniu

GPS: opcjonalnie (dostępne w wersji Advanced i Max)

 Anoda: Rh, Ag 

Interfejsy: USB, Bluetooth, WiFi i microSD
(opcjonalnie dostępne w wersji Advanced i Max)

ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA X DigiX-50  

Moc: 5 W 

Napięcie:  50 kV

Natężenie: 200 µA

DETEKTOR PROMIENIOWANIA X DE

Rozdzielczość energetyczna:140 eV @ 5.9 Mn Ka

Szybkość zliczania: >500,000 CPS
2 2 Powierzchnia: od 25 mm do 70 mm

2 wysokorozdzielcze video kamery (opcjonalnie) 
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