Wat nu?
Neem vandaag nog contact op met een
van onze experts op
contact@hitachi-hightech-as.com
om een demonstratie te plannen.

MEER INFORMATIE
Ga voor meer informatie over het
X-MET8000-gamma van analysatoren naar

www.hitachi-hightech.com/hha

Andere producten
We leveren al meer dan 40 jaar producten voor de
industriële analyse.
| V
 ulcan: de nieuwste technologie voor het
identificeren van legeringen binnen 1 seconde,
zonder röntgenstralen.
| M
 obiele en draagbare OES: voor hoogwaardige
analyses van gelegeerde en sporenelementen,
stikstofanalyse in duplexstaal.
Blader online door ons productgamma op

www.hitachi-hightech.com/hha
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producten of diensten. Het beleid van Hitachi High-Tech Analytical Science is
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dienst zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen.
Hitachi High-Tech Analytical Science erkent alle handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken.
© Hitachi High-Tech Analytical Science, 2018.
Alle rechten voorbehouden.

RECYCLING

De X-MET8000 is geweldig
wanneer u nood hebt aan
een nauwkeurige identificatie
van de legering en chemische
eigenschappen in metaalrecyclingen schrootplaatsen.
De geoptimaliseerde combinatie van een krachtige
röntgenbuis en de siliciumdriftdetector (SDD) met
groot gebied biedt de prestaties die voor de meest
veeleisende metaaltoepassingen nodig zijn.
Gebruik hem voor de analyse van lichte elementen
(Mg tot S) en de meeste commerciële legeringen,
waaronder aluminium, titanium, brons en legeringen
van hoge temperatuur. De lage detectielimieten
zorgen voor het nauwkeurig classificeren en
vaststellen van onzuiverheden.
Met de X-MET8000 kunt u uw winst maximaliseren.

Waarom de X-MET8000
het perfecte gereedschap
voor uw bedrijf is
BETROUWBARE RESULTATEN
De X-MET8000 biedt het beste van beide werelden met
de veelzijdige methode van de fundamentele parameters
(FP) en de empirische kalibraties (herleidbaar naar
gecertificeerde referentiematerialen) voor een superieure
precisie en nauwkeurigheid.

EENVOUDIG IN GEBRUIK
De intuïtieve gebruikersinterface op basis van pictogrammen
zorgt ervoor dat er een minimale operatoropleiding is vereist.
Hij heeft een aanpasbaar resultatenscherm waardoor
snel beslissingen kunnen worden genomen en alleen de
belangrijke informatie voor u kan worden weergegeven.

PRAKTISCH
Hij is licht (1,5 kg) en ergonomisch waardoor hij elke dag
comfortabel kan worden gebruikt. Het kleurentouchscreen
van 4.3" kan eenvoudig met handschoenen worden
bedien en kan gemakkelijk worden gelezen, zelfs in direct
zonlicht. Er is geen gereedschap nodig om het scherm te
verwisselen wanneer het kapot of vuil is.

SNEL OPSTARTEN
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In slechts enkele seconden aan de slag. Automatische
compensatie van monstergrootte voor het nauwkeurig
kunnen testen van kabels, draden tot een diameter van
1 mm, sluithaken, draaisels, schilfers enz.

GEBOUWD OM LANG MEE TE GAAN
De X-MET8000 voldoet aan IP54 (equivalent aan NEMA3) voor
een superieure bescherming tegen stof en water. Hij heeft een
schokbestendige behuizing met afdichting en rubberen bumpers
rond het scherm, de neus en de accu om tegen schokken te
beschermen. Een groot koellichaam zorgt voor een optimale
robuustheid en stabiliteit, zelfs in warme omgevingen. De
bescherming (optioneel voor Expert- en Optimum-modellen) of
het robuuste, dikke Kapton®-venster (Smart-model) voorkomt dat
de detector en de röntgenbuis worden beschadigd bij het testen
van kleine onderdelen en scherpe objecten.

KRACHTIG GEGEVENSBEHEER
Sla tot 100.000 resultaten op, inclusief spectra en
monsterafbeeldingen (als het apparaat is uitgerust met een
camera). Download de resultaten en rapporten direct naar een
USB-stick, een pc of een netwerkschijf via Wifi of Bluetooth, via
een CSV-bestand of PDF waarmee niet kan worden geknoeid
voor de beste gegevensintegriteit. Maak uw eigen rapporten met
de X-MET-rapportgenerator (geen installatie van software nodig).
Deze rapporten kunnen het bedrijfslogo, een afbeelding van het
monster, de resultaten, de spectra en aanvullende informatie
over het monster bevatten. Met onze app kunt u de resultaten
onderweg delen met leveranciers, klanten of collega’s.

UITGEBREIDE, AANPASBARE BIBLIOTHEEK
MET GRADATIES
De X-MET8000 omvat de meest uitgebreide bibliotheek met
gradaties: de voorgeïnstalleerde, door gebruikers te selecteren
bibliotheken van AISI, DIN, JIS en GB bevatten in totaal meer
dan 1600 legeringen. Gebruikers kunnen de bestaande
bibliotheken aanpassen en nieuwe gradaties (zoals fabrikant- of
locatiespecifieke gradaties) toevoegen of een eigen bibliotheek
maken (bijvoorbeeld specifieke materialen voor lassen).
De voorgeladen bibliotheken omvatten:
| Nikkellegeringen.

| Laaggelegeerd staal.

| Roestvrij staal.

| Staal van gereedschappen.

| Koperlegeringen.

| Titaniumlegeringen.

| Aluminiumlegeringen.

| Zirkoniumlegeringen.

| Kobaltlegeringen.

| En meer…

CONFIGURATIE-OPTIES

X-MET8000
Smart

X-MET8000
Optimum

X-MET8000
Expert

Beschrijving

De slimme keuze voor het
routinematig identificeren en
analyseren van algemene
legeringen

Geoptimaliseerd voor het op
hoge snelheid identificeren
en analyseren van gradaties,
van aluminium tot brons tot
messing en staal enz

Ons topproduct biedt de
ultieme prestaties voor het
testen van de grootste sortering
aan legeringen; met superieure
analyses van lichte elementen
(Mg, Al, Si, P, S) en analyse van
restelementen

Röntgenbuis

40 kV

40 kV of 50 kV (afhankelijk
van de toepassing)

50 kV

Filters voor röntgenbuizen

Enkel filter

Filterwiel met 6 posities voor de geoptimaliseerde analyse van
alle elementen van Mg tot U

Detector

SDD met groot gebied

SDD met groot gebied

Elementenbereik

K-U

Mg - U

Maximale temperatuur monster

400oC

100oC
400oC met HEROTM venster (hittebestendig) (optioneel)

IP54-classificatie

Ja

Ja

Ja

Gewicht

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

Accuduur

10 - 12 uur

10 - 12 uur

10 - 12 uur

Bescherming tegen
beschadiging detector-venster

Dik Kapton®-venster

Optionele vensterbescherming

Kalibraties

Zonder standaarden

Zonder standaarden (inclusief
analyse lichte elementen)

HARDWARE- EN SOFTWAREOPTIES

SDD met groot gebied

Zonder standaarden met
automatische selectie
van empirische kalibraties
(herleidbaar naar gecertificeerde
referentiematerialen) voor
superieure precisie en nauw
keurigheid

KENMERK

X-MET8000
Smart

X-MET8000
Optimum

X-MET8000
Expert

Bluetooth

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

WiFi

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Geïntegreerde camera

Optioneel

Optioneel

Inbegrepen

Collimator voor kleine plekjes

Niet inbegrepen

Optioneel

Optioneel

Rapportgenerator

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Optionele accessoires
voor een maximale
productiviteit en
veiligheid van de
operator
HOLSTER EN RIEM:
voor handenvrij transport van de analysator op de site.

LICHTSTRALINGSBESCHERMING:
om strooistraling te minimaliseren bij het analyseren
van lichte legeringen (zoals aluminiumlegeringen).

LICHTSTANDAARD EN
VEILIGHEIDSBESCHERMING:
voor het onderweg analyseren van kleine monsters
(zoals schroeven, sluithaken); Past in de X-METbehuizing voor volledige draagbaarheid.

DRAAGBARE BLUETOOTH-PRINTER:
druk de resultaten af op papier of op etiketten en
bevestig deze op de testmaterialen; gemakkelijk en
voorkomt fouten.

Onze service
Ons wereldwijde netwerk van
servicehubs biedt een breed scala
aan technische ondersteuning
zodat u aan het werk kunt blijven:
Telefonische helpdesks
Voor een snel antwoord op uw probleem.
Online diagnose
Diepgaande ondersteuning via
het internet.
Huren van instrumenten
Om u aan het werk te houden als uw
analysator het niet doet.
Hercertificering en onderhoud
Waarborgt dat uw analyser elke keer
het juiste resultaat produceert.
Opleiding
Begrijp uw analysator en zijn functies.

Uitgebreide garanties
Vermijd onverwachte kosten.
Verbruiksartikelen en accessoires
Van reservebatterijen tot
benchtop-standaarden.
Reparaties
Snelle en efficiënte reparatie.

