
Vanta™ GX Аналізатор дорогоцінних металів 
 Простий та точний аналіз ювелірних виробів



Перевіряйте дорогоцінні метали на чистоту на місці
Купуйте та продавайте золото, ювелірні вироби, монети та інші цінні речі
з упевненістю за допомогою аналізатора дорогоцінних металів Vanta™ GX. 
Точний, простий у використанні та неруйнівний, аналізатор забезпечує 
доступний спосіб дізнатися про чистоту та склад золота та інших 
дорогоцінних металів.
Компактний і стильний для виставкового залу, настільний інструмент чудово 
підходить для точної перевірки дорогоцінних металів, 
каратності та чистоти за лічені секунди.

• Виміряйте золото, срібло та інші дорогоцінні метали у ваших дорогоцінностях 
на місці для швидкої і точної оцінки товару

• Швидко ідентифікуйте підроблені товари за допомогою попередження про позолоту 
та виявлення небезпечних елементів (наприклад, свинець і кадмій)

Результати тесту Vanta GX показують

попередження про позолоту

Точність
Відомі своєю точністю, аналізатори Vanta використовуються тисячами
клієнтів у всьому світі.

• Аналізатор Vanta GX використовує нашу надійну технологію для перевірки
вмісту дорогоцінних металів та інших елементів у ваших цінностях
• Альтернативні методи аналізу, такі як кислотні подряпини, що
використовуються для золота, можуть бути неточними і небезпечними

  • Отримайте миттєві результати аналізу на місці за допомогою безпечного та
точного аналізатора
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The Vanta GX analyzer displays karat results.

Значення
Доступне рішення для аналізу  дорогоцінних металів, 
аналізатор Vanta™ GX забезпечує швидке повернення 
інвестицій:

• Швидко та точно виявляйте підробки за цінні речі, маючи 
результати за лічені секунди
• Перегляньте реальну цінність матеріалу з виявленням до 27 
хімічних елементів
• Річна гарантія захищає ваші інвестиції

• Дві доступні моделі пропонують гнучкість, тому ви інвестуєте 
лише в необхідні технології

Моделі Vanta GX 

Безпека
Аналізатор Vanta GX пропонує надійні функції в компактній настільній системі для безпечного та надійного 
тестування дорогоцінних металів. Система використовує рентгенівське випромінювання в контрольованому 
середовищі, тому користувачі не піддаються радіації:

• Аналізатор надійно замикається під час тестування і може випромінювати рентгенівське випромінювання, лише коли 
кришка закрита

• Яскраві захисні індикатори на передній і задній панелях приладу вказують на рентгенівське випромінювання

• Скляне вікно, що екранує рентгенівське випромінювання, захищає користувача, забезпечуючи безперервний перегляд 
цінностей для більшої довіри клієнтів

Простота
Отримати результат так само просто, як натиснути кнопку:

• Показуйте результати на вбудованому сенсорному екрані або 
на великому екрані для пояснення результатів клієнтам
• Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення та передача 
даних для безперебійного звітування

  • Зображення з вбудованої камери з результатами    
тестування для точного документування

Vanta GX SDD   Vanta GX PIN

Premium precious metal analysis Affordable precious metal analysis

High-performance gold analysis Reliable gold analysis

More precise Precise

Faster test times Faster test times for fast results

Premium model Affordable price
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Наука за технологією
Рентгенівська флуоресценція, або XRF, є неруйнівним методом елементного аналізу, який використовується в 
нашому сімействі аналізаторів Vanta™. Усі аналізатори Vanta оснащені нашою фірмовою технологією Axon Tech-
nology™ для вдосконаленої обробки XRF-сигналу. Електроніка з наднизьким рівнем шуму розширює межі 
продуктивності детектора рентгенівського випромінювання, що забезпечує більшу кількість рентгенівських 
променів за секунду та швидші й надійніші результати.

Vanta™ GX Specifications

Наше зобов'язання
Evident є лідером у технології XRF з репутацією якості та точності. Ми прагнемо надавати найкращу технічну 
підтримку та післяпродажне обслуговування для наших продуктів, програм, навчання та технологій через 
нашу глобальну мережу відділів продажу та обслуговування.

Габаритні розміри  (В × Ш × Г)           Зачинений: 35.73 cm × 23.93 cm × 32.41 cm
Відчинений: 38.78 cm × 23.93 cm × 39.08 cm                                                    

Розміри камери для зразків (В × Ш × Г)            9.39 cm × 17.67 cm × 17.34 cm

Вага    10 кг

Джерело збудження                                           2-ватна рентгенівська трубка: 35 кВ, 50 мкА Вольфрамовий (W) анод

Детектор
SiPIN кремнієвий детектор
Кремнієвий дрейфовий детектор

                                           

Живлення                                                                100–240 В змінного струму, 50–60 Гц, 70 Вт при 18 В і 3,9 А

Дісплей                                                                   Повнокольоровий сенсорний дисплей: 800 × 480 (WVGA) 16-розрядний трансфлективний 

                                                                                                         LCD із ємнісним сенсорним екраном із підтримкою управління жестами                       

Умови роботи                                                          Температура: -10 °C до 40 °C
Вологість: від 10% до 90% відносної вологості, без конденсації

Операційна система
Linux

  Програмне забезпечення:
                                                                    Запатентований пакет збору та обробки даних Evident

Камера                                                                      Повнокольорова камера VGA

Гарантія 1 рік

Комплектація

                                                               Адаптер змінного струму:
• Вихідна потужність: 70 Вт, 18 В постійного струму, 3,9 А                                                 
• Вхід: 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

Шнур змінного струму довжиною 1,8 м 
Штекер IEC, USB-кабель 0,9 м 

Розмір плями аналізу                                              Номінальний діаметр 6 мм

Підключення                                                              1 mini-USB і 2 повнорозмірних USB

PN: 920 651

Термоелектричне охолодження, висока роздільна здатність


