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Ismeretlen anyagminőségek azonnali azonosítása

A SmartComp, a Total Materia kiegészítő modulja a fémek intelligens beazonosítását teszi lehetővé
a spektrométerből vagy más elemzésekből nyert vegyi összetétel adatokra alapozva.
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Adja meg az ismeretlen anyag
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Ahogyan megkapta az analitikai
eszközből, a teszteredményekből
vagy dokumentációból

A Total Materia tulajdonság-algoritmusa
másodpercek alatt megtalálja az azonos
anyagminőségeket

A Total Materia tulajdonság-algoritmusa
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anyagminőségeket

Hihetetlen idő- és költségmegtakarítás a villámgyors anyagazonosításnak köszönhetően;
a vállalkozás minőségét mutató funkciók javulása - a beszállítók minőségének ellenőrzésétől
az anyagvizsgálatig; szakértő érvelés segíti Önt, hogy helyes és gyors döntést hozzon.
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Szabadalmaztatott technológián alapuló szakértelem

A SmartComp fejlesztésénél az volt a cél, hogy szakértő módon “gondolkodjon” - így a
rengeteg időt igénylő manuális keresés feladatát másodpercek alatt elvégzi. A SmartComp
védett algoritmusa biztosítja azt, hogy az azonosítási folyamat ne rekedjen meg a problémás
nyomelemek, szennyeződések és makro- és mikroelemek miatt, valamint azt, hogy a keresés
a felhasználó szempontjából legfontosabb elemekre fókuszáljon.

A hátteret a világ legnagyobb fémes adatbázisa jelenti

Még a legjobb szakértő sem tehet sokat, ha nem rendelkezik olyan, tekintélyes méretű
információtárral, amelyben adatok után kutathat és összehasonlításokat végezhet.
A SmartCompot ezért integráltuk a Total Materia adatbázissal, ezáltal lehetővé téve, hogy
a megadott vegyi elemzés összehasonlító legyen a több mint 350 000 anyagra vonatkozó
vegyi összetétel adatokkal, így Ön könnyedén rátalálhat a megfelelő anyagokra.

Fejlett azonosítási lehetőségek

A normál azonosítási eljárás mellett, a haladó felhasználóknak szánt Szakértő módban
lehetőség van arra is, hogy egyedileg beállítsuk valamennyi ötvözőelem relatív fontosságát,
így Ön megtalálhatja az adott specifikus problémának leginkább megfelelő egyező
ötvözeteket. Egy másik modul, a Referencia anyagok a spektrométerek kalibrálásához
szükséges anyagok megtalálását könnyíti meg.

Az azonosításon túl

Az anyagok azonosítása csupán az egyik része a történetnek. A Total Materia segítségével
Ön nemcsak az egyező anyagminőségek találati listájához, de az anyagok tulajdonságaihoz is
hozzáférhet. Így sokkal aprólékosabb összehasonlító vizsgálatokra nyílik lehetőség a szóba
jöhető anyagokat és tulajdonságaikat illetően. Lehetőség van az anyagok egymás melletti
összehasonlításra, valamint a vegyi összetétel és a mechanikai tulajdonságok kombinált
összevetésére is a kereszthivatkozási táblázatok és a SmartCross2 modul alkalmazásával.
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