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Custo reduzido  
de Consumíveis

Os copos  de amostras XRF comuns tendem 
a ser caros e demorados de usar. O REFLEX 
PRESS ™ usa alta pressão para converter 
pós em um disco prensado coerente sem 
a necessidade de usar aglutinantes ou 
recipientes caros. Eliminar a necessidade 
de usar copos de amostra equivale a uma 
economia de até $150 por dia. 

Maior Produtividade

O conjunto de matrizes e a prensa 
personalizados fornecem um processo 
simplificado com menos etapas, permitindo 
que a produtividade seja aumentada, com 
consistência em todas as amostras.

Dados Precisos

O disco mais denso, plano e uniforme 
fornece uma superfície mais confiável 
para obter uma análise de qualidade. Sem 
necessidade da película entre o analisador 
por XRF e a amostra, o risco de um sinal 
mais fraco ou pobre é eliminado. O mesmo 
disco também pode ser usado com outras 
técnicas de teste não destrutivas, como 
análise espectral e LIBS.

A inovadora REFLEX PRESS ™ é uma prensa hidráulica de alta pressão projetada para produzir um disco de amostra homogêneo 
e densamente compactado que pode ser medido pelo pXRF (e uma variedade de sensores não destrutivos) sem a atenuação 
do sinal resultante do uso de um revestimento de película e/ou embalagem ruim. O REFLEX PRESS ™ é seguro e confiável, 
projetado e  fabricado usando apenas produtos de alta qualidade e adequados à finalidade. Também é sólido e portátil, ideal 
para uso em acampamentos e laboratórios no local.

REFLEX PRESS™
Amostras de PxRF ideais  
a um custo menor.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso
Prensa
Pressione com estojo
Kit hidráulico (incluindo estojo)

25 kg
28.5 kg
19.8 kg

Pressão máxima do sistema 5200 psi (35.8 MPa)

Tamanho do disco 15 mm de altura x  
25 mm de diâmetro

Análise Desenvolvido

O REFLEX PRESS ™ vem com um funil de design personalizado e matriz 
de amostra para garantir o disco de amostra da mais alta qualidade, 
consistente e repetível, garantindo confiança dos dados e análise 
aprimorada, especialmente para elementos leves. 

Ao usar o disco prensado e o REFLEX XRF ™, os elementos leves como  
A IA tem uma resposta consistentemente mais alta (8 — 15%). Isso fluirá 
através para diminuir os limites de detecção e melhor precisão para 
elementos leves.  
O fluxo de trabalho consistente do REFLEX PRESS™  também reduzirá a 
variação entre amostras resultante de embalagem deficiente de material e 
outras inconsistências, tornando a análise de dados mais confiável. 

Transportável

O REFLEX PRESS ™ é leve em comparação com outras prensas de 
amostras comerciais, com menos de 30 kg. Pode ser transportado com 
segurança em uma capa protetora sólida e fácil de embalar. 

Geoanálise em Campo

O REFLEX PRESS ™ junto com a solução REFLEX XRF ™  
(que inclui REFLEX XRF ™, IMDEXHUB-IQ ™ e IOgas ™)  
fornece a primeira solução de geoanálise de campo disponível 
no mercado. Permitindo que as decisões sejam tomadas in situ, 
economizando tempo e dinheiro. 

Disco Standard ou Premium

O REFLEX PRESS ™ é fornecido com duas matrizes separadas para 
formar o disco. O disco STANDARD é produzido sem uma capa protetora  
e é mais útil para minimizar os custos quando a amostra for descartada 
após a análise, ou a análise for realizada imediatamente após a 
prensagem. O disco PREMIUM é produzido dentro de uma capa 
de plástico personalizada que torna a amostra muito sólida para 
armazenamento de longo prazo, potencial reensaio ou arquivamento e 
reduz o tempo de limpeza após cada amostra.  As mangas de plástico 
são vendidas em caixas de 500 e podem ser facilmente etiquetadas para 
referência.  
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REFLEX PRESS™

Mais informações

Para obter mais informações, visite nosso site reflexnow.com ou entre 
em contato com o escritório REFLEX mais próximo.


