
Pendar X10
Innowacyjny spektrometr Ramana do zdalnej
identyfikacji substancji niebezpiecznych.

Pendar X10 to rewolucja w dziedzinie podręcznycych spektrometrów Ramana. Dzięki wykorzystaniu specjalnego 
lasera aparat ten ma możliwość analizy materiałów czarnych bez ryzyka ich zapłonu oraz substancji wysoce 
fluorescencyjnych i jest przy tym całkowicie bezpieczny dla wzroku (klasa lasera 3R). Dodatkowo wszystkie pomiary 
są możliwe z do wykonania w bezpiecznej odległości od badanego materiału (do 90 cm). Pendar X10 to zupełnie 
nowy poziom w dokładności, bezpieczeństwie oraz szybkości analizy.

• Podręczny, przeznaczony do zdalnej detekcji 
(do odległości ok. 90 cm)

• Zdalne odczyty możliwe przez przezroczyste 
opakowania, podobnie jak w tradycyjnych 
spektrometrach Ramana

• Pomiar przez plastikowe woreczki, zamknięte 
okna, zasłonięte dygestoria, butelki itp.

• Laser klasy 3R laser; brak konieczności posiadania 
okularów ochronnych czy osłon chroniących 
przed promieniowaniem

• Minimalne ryzyko zapłonu czarnego prochu  
czy termicznie czułych materiałów

• Analiza przez opakowania nie wymaga kontaktu  
z badanym materiałem

• Szybka identyfikacja nawet wysoce 
fluorescencyjnych materiałów bez konieczności 
przygotowywania próbki

• Biblioteka widm Ramana z możliwością 
rozszerzania, zawierająca  materiały wybuchowe, 
toksyczne środki przemysłowe, narkotyki 
i broń chemiczna

• Ciemne lub lub wysoce fluorescencyjne materiały 
identyfikowane w < 30 sekund, białe i jasne 
proszki 5-10 sekund
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Próbkowanie 

Wymagana ilość 
próbki

Bezpieczeństo wzroku

Bezpieczeństwo 
wybuchowe

Zasilanie

Warunki  
środowiskowe

Obszar analizy nienaruszony 
Unikanie zagrożenia zanieczyszczeniem

Pomiar przez przeszkody 
Brak przygotowania próbki. Brak kontaktu.

Dostępny uchwyt UGV 
Możliwa zdalna identyfikacja

29,5 x 26,7 x 14 cm

1,8 kg

Ustawialny w zakresie 30 cm do 1 metra

Materiały wybuchowe, prekursory, narkotyki 
i toksyczne środki przemysłowe

< 10 sekund dla większości próbek 
< 30 sekund dla materiałów silnie fluorescencyjnych 
i o ciemnym zabarwieniu

Analiza optyczna na miejscu przez przezroczyste 
opakowania

Widoczna gołym okiem 

Klasa 3R

Ciemne materiały nie zapalają się (np. czarny proch) 

Akumulator >2h ciąglej pracy

Przystosowany do pracy na zewnątrz  
-20oC do +40oC
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