
8 / IMDEX Limited / Soluções de ponta a ponta

Geoanálise em Campo
Fornecendo dados geoquímicos de qualidade, 
onde e quando você precisar deles

Você está tomando decisões sem ter todos os dados 
necessários disponíveis? A solução de Geoanálise 
em Campo da IMDEX poupa você tempo e recursos 
cruciais durante o seu programa de perfuração ou 
amostragem, fornecendo os dados que precisa, onde e 
quando os precisa.

Um sistema móvil rápido de preparação de amostras 
fornece consistentemente uma amostra de qualidade 
para análise em que você pode confiar sem precisar 
enviar a amostra para fora do local. Juntamente com 
o REFLEX XRF CONNECT ™ e a plataforma IMDEXHUB-
IQ ™ baseada em nuvem, você pode tomar decisões 
informadas com confiança.

REFLEX XRF CONNECT™
 9 Controle os fluxos de 

trabalho de QA/QC
 9 Dados do teste de QA

 9 Cadeia de custódia 
segura (sem memória 

USB)

REFLEX CRUSHER™,  
MILL™ e PRESS™

 9 Portátil no campo
 9 Preparação rápida de 

amostras

Análise e 
interpretação de 

dados avançados

Software de terceiros

Controle dos fluxos de 
trabalho de QA/QC

IMDEXHUB-IQ™
O premiado portal baseado em nuvem 

está no centro da solução.

UM PROVEDOR DE SERVIÇOS 
Colete e verifique seus dados em 

um lugar seguro

Acesso seguro aos 
seus dados em 

qualquer lugar, a 
qualquer hora

Interpretação e 
análise em tempo 

real
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REFLEX 
CRUSHER™

REFLEX MILL™ REFLEX PRESS™ REFLEX XRF™

REFLEX XRF CONNECT™

SPECTRAL

XRD

XRF LIBS

Dados geoquímicos de qualidade em 10 minutos

Processo de fragmentos de rocha grossa ou RC / Explosão
De até 25 mm a <4 mm

Processo de fragmentos de rocha fina, sedimentos de corrente e solos
De até 4 mm a <150 µm

Polpa
<150 µm a um disco

Dados de 
qualidade em 

tempo real
1 m 30s

1 m 30s

1 m 30s

2 m

TOMADA DE DECISÃO 
INSTANTÂNEA COM 

DADOS PRECISOS EM 
TEMPO REAL

PREPARAÇÃO DE 
AMOSTRAS CONSISTENTE 

E DE QUALIDADE

MAIOR EFICIÊNCIA DOS 
FLUXOS DE TRABALHO 

SIMPLIFICADOS DE QA/
QC 

PRIORIZE AS AMOSTRAS 
ENVIADAS FORA DO 

LOCAL

Benefícios


