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REFLEX XRF™
O REFLEX XRF™ é uma solução combinada 
hardware/software que fornece controle 
de fluxos de trabalho analíticos, QA/QC e 
gestão de dados com o desempenho do XRF 
portátil Olympus VANTA®. Condicionados 
em caixas Pelicano, esta solução premium 
completa inclui todos os hardwares e 
softwares que você precisa para instalação 
e funcionamento rápidos, gerando dados de 
teste confiáveis e de qualidade quase em 
tempo real.

REFLEX XRF™ com 
IMDEXHUB-IQ™
O IMDEXHUB-IQ™ é o premiado sistema cloud 
que fica no coração da Solução REFLEX 
XRF™. Com acesso em tempo real aos dados, 
uma cadeia de custódia segura com fluxos 
de trabalho controlados, o IMDEXHUB-IQ™ 
oferece confiança nos dados e os torna 
acessíveis onde você precisar, quando 
você precisar. Esses dados de geociências 
perfeitamente capturados podem ser 
exportados para o software de análise de 
dados exploratórios da IMDEX, o ioGAS™.

REFLEX XRF™ e  
REFLEX CONNECT™
Dados Assay com qualidade, confiáveis, 
quase em tempo real.

A solução REFLEX XRF™ combina o poder do premiado IMDEXHUB-IQ™ com análises de última geração do 
Olympus VANTA® XRF*. A solução REFLEX XRF™ fornece dados XRF confiáveis e de qualidade, garantindo 
fluxos de trabalho otimizados e auditáveis, protocolos QA/QC e integridade de dados, ao mesmo tempo 
em que oferece uma interface de software ágil e amigável ao usuário. A solução REFLEX XRF™ está 
disponível em um pacote de implementação configurável; do software autônomo REFLEX XRF CONNECT™ 
para seu próprio dispositivo, através de uma solução completa de hardware XRF.

REFLEX CONNECT™
O pacote de software REFLEX XRF 
CONNECT™ tem um fluxo de trabalho 
robusto e sistemático com aplicação 
de controles QA/QC, conectando o 
Olympus VANTA® XRF ao IMDEXHUB-IQ™, 
entregando resultados precisos e confiáveis 
em todos os projetos. Esta aplicação foi 
desenvolvida para suportar o seu próprio 
Olympus VANTA® XRF e tem funcionalidade 
adicional para garantir que você obtenha o 
máximo da sua unidade.

*Compatível também com os analisadores portáteis XRF Olympus Delta.
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O REFLEX XRF CONNECT™ fornece:
• Garantia de qualidade de dados com protocolos de controle de qualidade 

integrados e sistemáticos com feedback em tempo real

• Operação otimizada com processos automatizados, fluxos de trabalho e 
validação de dados

• Garantia de integridade de dados e cadeia de custódia com transferência 
segura de dados diretamente entre o REFLEX XRF CONNECT™ e o 
IMDEXHUB-IQ™

• Construído com QA no momento da coleta de dados, fluxos de trabalho de 
aprovação para QC por meio do IMDEX HUB-IQ™

• Acesso em tempo real aos dados em qualquer lugar, a qualquer momento, 
através do IMDEXHUB-IQ™

• Capacidade de exportar dados diretamente para o ioGAS™ a partir do 
IMDEXHUB-IQ™ para interpretação geoquímica avançada

• Maior eficiência e economia de tempo significativa. 

REFLEX XRF CONNECT™ permite que você:
• Configurar e aplicar procedimentos personalizados de QA/QC à seu fluxo de 

trabalho de coleta de dados

• Selecione em uma extensa biblioteca de Padrões de Referência Certificados 
(CRMs) embutida ou importe seus próprios padrões de referência

• Colete todos os dados brutos e metadados no ponto de coleta e elimine 
dispendiosos erros de banco de dados

• Acesse fluxos de trabalho no IMDEXHUB-IQ™ para gerenciar calibrações, 
aprovação de dados, controle de fluxo de trabalho de campos-chave, como 
ID de furo e integrações com outros softwares.

Configurações do Produto
A solução REFLEX XRF™ pode ser configurada para atender às suas 
necessidades, combinando hardware e software da maneira que você 
precisa.

• REFLEX XRF™ PREMIUM  
Quando você precisa de agilidade: REFLEX Olympus VANTA VMR XRF 
configurado, Test Stand, kit de acessórios e Panasonic Toughpad com a 
mais recente versão do software REFLEX XRF CONNECT™.

• REFLEX XRF™ INTEGRAÇÃO MÓVEL 
O poder de um fluxo de trabalho e a liberdade de movimento:  REFLEX XRF™ 
com Soil Foot e Panasonic Toughpad executando o mais recente software 
REFLEX XRF™ o REFLEX XRF CONNECT™. Use onde você precisa de 
mobilidade com o poder do software REFLEX XRF CONNECT™.

• REFLEX CONNECT™  
Adicionando o poder de fluxos de trabalho consistentes ao seu próprio 
Olympus XRF: Licença para o software REFLEX XRF CONNECT™ usado com 

o seu próprio Olympus XRF e computador.
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Solução REFLEX XRF™

Informações Adicionais

Para mais informações vá ao nosso site  reflexnow.com ou entre em 
contato com o escritório REFLEX mais próximo

ACESSÓRIOS PADRÃO

Inclui Analisador Olympus VANTA VMR
Caixas Pelicano impermeáveis
Duas baterias de íon de lítio
Manual eletrônico do usuário
Guia da interface do usuário
Guia de início rápido
Docking station
Cabo mini usb
Dez janelas sobressalentes

KIT DE ACESSÓRIOS REFLEX 

Inclui Kit de Padrões Certificados (CRM) (opcional)
Suporte para analisador de bancada 
(Workstation)
Toughpad Panasonic com pacote do 
REFLEX XRF CONNECT™ (opcional)


