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รายการและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบชุบและวิเคราะหหาชนิดและปริมาณธาตุ
โดยใชหลักการวัดแบบเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนต แบบพกพาและเคลือ่ นยายได
(Mobile X-Ray fluorescence measuring instrument for material analysis
and coating thickness measurement)
1.รายละเอียดและคุณสมบัติทวั่ ไป
เปนชุดเครื่องมือสาหรับวัดความหนาผิวเคลือบชุบและวิเคราะหหาชนิดและปริมาณธาตุตาง ๆ โดยใช
หลักการวัดแบบ Energy Dispersive X-Ray Fluorescence(ED-XRF) โดยตัวเครื่องมีลักษณะเปนแบบ
พกพาและเคลื่อนยายไดสะดวกและประมวลผลการวัดดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา(Tablet PC) รองรับ
ระบบปฏิบัติการแบบวินโดว มีซอฟแวรสาหรับประมวลผลและแสดงผลภายในเครื่องเดียวกัน สามารถวัด
ความหนาผิวเคลือบชุบและวิเคราะหองคประกอบของปริมาณธาตุและแสดงผลไดทันที โดยที่ชิ้นงานไมถูก
ทําลาย ตัวเครื่องใชงานงาย น้ําหนักเบา การพกพา เคลื่อนยายตัวเครื่องไปยังสถานที่ตาง ๆ ไดสะดวก

2.คุณลักษณะของเครื่อง
1. ใชหลักการวัดแบบ ED-XRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence)
2. สามารถวัดโลหะไดตั้งแต Chlorine(17) จนถึง Uranium(92) ตามตารางธาตุ
3. ตัวเครื่องเปนแบบพกพา(Handheld) หรือแบบเคลือ่ นที่ได(Mobile bench-top instrument with
option compact measurement box)
4. แหลงกําเนิดรังสี(X-Ray Tube) เปนชนิด Tungsten Tube, thermally stabilized
5. แรงดันไฟฟาสูงสุด 40 kV (Option max. 50 kV)
6. มีขนาดชองที่สาแสงเอ็กซเรยผาน(Collimator) 2 มิลลิเมตร และมีขนาดของจุดในการวัด(Measurement
spot) 3 มิลลิเมตร
7. ใชอุปกรณตรวจจับพลังงาน(Detector) เปนชนิด Silicon Drift Detector(SDD), peltier-cooled มีความ
ละเอียดสูงถึง160 eV ขณะปฏิบัติงานไมตองใชฮีเลี่ยม, ไนโตรเจน หรือน้ํา ในการระบายความรอนหัววัด
อุณหภูมิ (Temperature sensor)
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9. ไมมีระยะหางในการวัด (Fixed, 0 มิลลิเมตร)
10. การเคลื่อนยายตําแหนงในการวัดเปน manual
11. ใชไฟฟา AC 115 V หรือ AC 230 V, 50/60 Hz หรือแบตเตอรี่รีชารจ
12. ตัวเครื่อง(Handheld) มีน้ําหนักไมเกิน 2.5 กิโลกรัม และตัวเครื่องพรอม transportation case รวมถึง
แบตเตอรี่รีชารจ และคอมพิวเตอรพกพา มีน้ําหนักรวมไมเกิน 10 กิโลกรัม
13. ตัวเครื่องทําจากวัสดุมคี วามคงทนแข็งแรง เชน ประเภทแม็กนีเซียม(Magnesium)
14. แบตเตอรี่สามารถชารจใหมได(Recharge) และสามารถเปลี่ยนกอนแบตเตอรี่ได
15. ตัวเครื่องมีมือจับสําหรับผูใชงาน(Single-hand operation) ใชงานแบบพกพา เคลื่อนที่สะดวก
16. ตัวเครื่องมีปลั๊กไฟสาหรับตอภายนอก(External power)
17. ตัวเครื่องตองมี Bluetooth หรือ USB สาหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรพกพา(Table PC)เพื่อประมวลผล
การวัด
18. ผูผลิตมีชุดแผนมาตรฐาน(Standard Set) ตามที่ลูกคาตองการและอางอิงมาตรฐานตาม ISO 17025 เพื่อ
รองรับลักษณะงานที่หลากหลาย (Option)
19.ในกรณีที่เปนชุดมาตรฐานพิเศษโดยใชชิ้นงานของลูกคาในการทําขึ้นมา ผูผลิตสามารถออกใบประกาศรับรอง
คุณภาพในระดับของมาตรฐาน ISO 17025 ได (Option)
20. ตองสามารถวิเคราะหตัวอยางที่มีความหลากหลายเชน Scrap Recycling, Precious Metals, Coating
Thickness

3.รายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะของซอฟแวร(Software)
1. สามารถวิเคราะหสวนผสมของโลหะ และวัดความหนาผิวเคลือบชุบไดภายในเวลาเดียวกัน (วัดความหนาได 5
ชั้นความหนาหรือมากกวา และวิเคราะหสวนผสมของโลหะไดไมนอยกวา 20 ธาตุ)
2. สามารถวิเคราะหสวนผสมของน้ํายาชุบ หรือตัวอยางงานที่เปนของเหลวได(Solution analysis)
3. สามารถวัดและวิเคราะหโลหะไดทั้งชนิดที่เปนของแข็ง และของเหลวได
4. สามารถวัดและวิเคราะหโลหะไดโดยไมจําเปนตองใชชุดมาตรฐานใด ๆ ในการปรับตั้งคา(Standard less)
และหากจําเปนตองปรับตั้งคา(Calibrate) โปรแกรมตองสามารถปอนคาและคาลิเบรทไดโดยไมมีขอจํากัดของ
จํานวนขอมูล
5. สามารถวิเคราะหโลหะตัวอยาง(Unknown Sample) ในเบื้องตนได ทั้งในเชิงคุณภาพ(Qualitative) และใน
เชิงปริมาณ(Quantitative)
9. สามารถใชการประเมินผลการวัดคาทางสถิติได เชนคาสูงสุด, คาตาสุด, คาเฉลี่ย, คา C.O.V และ คาΣ

อุปกรณประกอบ (Accessories)
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1. ชุดสอบเทียบมาตรฐาน(Standard Set) ตามลักษณะการใชงาน จํานวน1 ชุด (Option)
2. ชุดวัดและวิเคราะหตวั อยางที่เปนของเหลว Mo (Solution Analysis) จํานวน 1 ชุด (Option)
3. ชุดวัดและวิเคราะหตวั อยางที่เปนผง (Powder Analysis) จํานวน 1 ชุด (Option)
4. Compact measurement box (Option)
5. คูมือภาษาอังกฤษ 1 ชุด และคูม ือภาษาไทย 2 ชุด
3. คุณลักษณะอื่นๆ
1.เปนผูผลิตหรือเปนตัวแทนจําหนายที่มีสาขาในประเทศไทย เพื่อดูแลการขายและบริการหลังการขายที่ดี
2. ติดตั้งและสอนการใชงานเครื่องโดยวิศวกรขายทีไ่ ดรบั การอบรมจากผูผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนผลิตภัณฑใหม ไมเปนของเกาเก็บ ไมเคยผานการใชงานมากอน
4. รับประกันตัวเครื่องพรอมอุปกรณประกอบ 1 ป ภายใตสภาพการใชงานปกตินบั จากวันทีต่ ิดตั้งเครื่อง
5. ใหบริการตรวจเช็คและบารุงรักษาเครื่องในระหวางรับประกัน 2 ครัง้ โดยไมคดิ คาบริการ
6. กรณีหากเกิดปญหาสุดวิสัยใด ๆ กับเครื่องมือหรืออุปกรณประกอบ ซึ่งทําใหไมสามารถใชเครือ่ งมือได
ทั้งที่อยูในระหวางรับประกันหรือหลังจากหมดระยะรับประกัน บริษัทฯ จะรีบเขาไปแกไขปญหาให
หลังจากไดรับการแจงขอมูลทางโทรศัพท, อีเมลล หรือโทรสาร ภายใน 3 วันทําการ
หองปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีคา
02-634-4999 ตอ 421-425

