
Serstech Arx och SharpEyeTM ger ett exakt resultat 
eftersom SharpEye™ automatiskt hittar den mest 
optimala punkten när du gör en mätning. 
SharpEye™ kan skilja mellan behållaren och det 
aktuella ämnet, vilket ger ett förbättrat mätresultat. 
SharpEye™ gör det möjligt att upptäcka och 
minimera fluorescens från behållaren.

Serstech Arx är byggd på en modern 
programvaruplattform som sätter användvänlighet 
och algoritmer i fokus. Det helt nya grafiska 
användargränssnittet är lätt att navigera i och nya 
funktioner som Guided Scan™ och Quick 
Access™-funktionen gör det möjligt att få exakta 
resultat, snabbare. Serstech Arx är lättare och 
mindre jämfört med andra modeller på marknaden 
och bättre prestanda. Serstech Arx låter 
användarna fokusera på vad som är viktigt och fatta 
beslut baserat på tillförlitliga mätresultat - var de än 
befinner sig.

Bibliotek:
Explosiva kemikalier. Inkluderar militära och civila 
explosiva substanser, IED, prekursorer och 
oxidanter.
Narkotika. Narkotiska och psykotropiska ämnen 
från FN: s gula och gröna listor, inklusive 
prekursorer.
Farliga kemikalier. Innehåller mer än 2200 TIC:s 
(Toxic Industrial Chemicals) och andra giftiga eller 
farliga substanser.
Kemiska stridsmedel. Blåsor-, blod-, nerv- och 
kvävningsmedel och deras prekursorer. 
Läkemedel. Skräddarsytt bibliotek utvecklat för och 
tillsammans med läkemedelsföretag.
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SERSTECH ARX

Liten nog att få plats i fickan
- stor nog att omdefiniera Raman

Serstech Arx är ett revolutionerande instrument som introducerar SharpEyeTM - en 
patenterad autofokus-teknik för handhållna Raman-instrument. Serstech Arx gör det 

lättare att identifiera farliga och okända ämnen och fatta beslut.

■ Autofokus - SharpEye™
■ Intuitivt användargränssnitt
■ Mjukvara för hantering och rapportering ingår
■ Inga förbrukningsartiklar, inga

underhållskostnader
■ Skapa bibliotek och lägg till dina egna ämnen
■ Wi-Fi
■ QuickScan
■ Workflows
■ Streckkodsläsare
■ 5 års garanti
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Instrument type Handheld Raman spectrometer 

Laser excitation 
wavelength 785nm 

Barcode reader Yes, QR and most common barcode format

Laser output power 3 levels, max 300mW 

Max spectral range 400 cm-1 to 2 300 cm-1 

Autofocus Serstech SharpEyeTM technology (0-4mm)

Spectral resolution 8-10 cm-1 

Detector type Linear CCD Array 

Display 3.5” Transflective TFT with LED backlight 

Memory More than 100 000 measurements 

Data formats .txt, .csv, .jcamp 

Connectivity USB C,  Wi-Fi 

Battery Rechargeable - more than 8 hours of typical use

Weight 590 g (1.3 lb) 

Size 149 mm x 83 mm x 28 mm (5.9 x 3.3 x 1.1”) 

Operating temperature -20°C to +50°C  (-4°F to 122°F)

Storage temperature -30°C to +50°C (-22°F to 122°F)

Included accessories Vial holder, 90° angle adapter, watertight case, protective cap with calibration 
target, sample vials, USB C cable, AC adapter 5 VDC/1 A USB for charging

Optional accessories SERS kit to identify low concentration and fluorescent samples 

Start-up time Less than 20 sec. in room temperature 

Scan time Most substances less than 10 sec. 

Exposure Auto-exposure or manual exposure, 0.001 – 60 seconds. 

Optional libraries 
Explosives, incl. precursors; Narcotics incl. cutting agents, masking agents & precursors; 
Chemical Warfare Agents, incl. simu-lants; Hazardous materials, incl. toxic industrial 
chemicals; Pharmaceuticals with a wide range of active pharmaceutical ingredients. Total 
number of substances is more than 14 000

Warranty 5 year. Additional warranty optional

MTBF 50 000 h 

Relative humidity 5-90% 

Approvals CE, IEC 60529 IP67, MIL-STD-810G 514.6 (vibration), MIL-STD-810G 516.6 (functional 
shock)

Supported languages Chinese, Danish, English, French, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, 
Russian, Spanish, Swedish and Vietnamese. Additional on request.

Software included ChemDash Lite. Optional software: ChemDash Pro

Type of substances Solid, liquids, powders and tablets

Mixture analysis Yes

Delay function Yes, 1 second to 15 minutes

Additional features User authorization, event logging, scan time delay, user-defined libraries, user-added 
substances, workflows
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To learn more about Serstech please visit www.serstech.com or contact sales@serstech.com

Simplicity. Speed. Precision. 

SERSTECH ARX




