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THIẾT BỊ CHO NGÀNH TRANG SỨC 
(VÀNG - BẠC - BẠCH KIM)

CATALOG

Máy Phân Tích - Stark Máy Phân Tích - Cube Máy Khắc Laser Máy Cắt Laser

Cân Tỷ TrọngMáy Rửa Siêu ÂmMáy Hàn Laser Cân Chính Xác



Ÿ Cấu tạo của vật chất bao gồm các nguyên tử của nhiều nguyên tố khác nhau, khi vật thể đó bị kích thích bởi chùm tia X 
năng lượng đủ lớn sẽ tác động làm các điện tử trong các nguyên tử di chuyển tới các quỹ đạo khác nhau và bức xạ ra tia X 
với mức năng lượng tương ứng với các quỹ đạo và mang đặc trưng của từng nguyên tố.

Ÿ Công nghệ huỳnh quang tia-X (quang phổ) XRF là phương pháp kiểm tra không phá hủy mẫu cho kết quả nhanh, chính 
xác và ít tốn kém hơn so với phương pháp Fire Assay (đốt phá mẫu) và phương pháp kiểm tra bằng hóa học. 

Các loại detector hiện nay
Ÿ Proportional Counter Detector (PC): 
 Là loại detector chứa khí đơn giản nhất. Chi phí đầu tư thấp, độ chính xác trung bình.

Ÿ : Silicon Detector (Si-PIN)
 Độ chính xác, độ nhạy ở mức tương đối tốt hơn so với PC (Prop Counter).

Ÿ Silicon Drift Detector (SDD): 
 Công nghệ cải tiến mới nhất cho độ chính xác rất cao và độ nhạy tốt nhất hiện nay, giảm nhiễu và hoạt động ổn định hơn rất 

nhiều so với dòng máy sử dụng công nghệ Si-Pin . Giúp phát hiện nhiều nguyên tố như Vonfram (W), Iridi (Ir), Rutheni 
(Ru), Osmi (Os)
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Đặc Tính Kỹ Thuật Chung

Ÿ Máy sẽ tự động đo và hiển thị phần trăm các nguyên tố trong vàng, bạc, bạch kim, hiển thị tuổi vàng (Karat)

Ÿ Phân tích đồng thời đến 20 nguyên tố. Phát hiện được các nguyên tố độc hại như Chì (Pb) và Cadimi (Cd) bị cấm theo 
thông tư 22 của bộ Khoa Học - Công Nghệ

Ÿ Detector -  Độ phân giải cao (Sản xuất bởi Toshiba Nhật Bản). Thiết bị có thể phát hiện các nguyên tố làm tăng tuổi vàng 
như Iridium - Ir, Osmium - Os, Ruthenium -Ru, Vofram - W

Ÿ Máy có thể thay đổi vị trí mẫu, người đo có thể điều chỉnh lên - xuống. Có thể điều chỉnh mẫu theo trục XYZ tự động 
(Option).

Ÿ Hệ thống ngăn chặn tia X, giúp an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Kích thước buồng đo rộng từ 330 x 200 x 170 mm  
giúp phân tích những mẫu lớn mà không cần phải cắt mẫu.

Ÿ Quan sát mẫu với sự hổ trợ của camera CCD chất lượng cao. 

Ÿ Phân tích nhanh trong vòng từ 30 đến 120 giây.

Ÿ Ống chuẩn trực (Collimator) có kích thước nhỏ Ø0.5mm và Ø0.3mm (Tùy chọn) cho phép đo được những chi tiết nhỏ rất 
chính xác

Các ứng dụng thường dùng:

Ÿ Xác định hàm lượng karat tại điểm đo (từ 0 – 24K), phần trăm các nguyên tố trong bạc, vàng, bạch kim,... 

Ÿ Xác định các tạp chất trong vàng, bạc, bạch kim và nhiều hợp kim quý khác.

Ÿ Phát hiện được các nguyên tố độc hại như Cd hoặc Pb trong kim loại quý

Ÿ Tính năng đo dung dịch hóa chất mạ và độ dày lớp mạ kim loại quý.

Máy Đo Tuổi Vàng Sử Dụng Công Nghệ XRF (Do hãng Aczet sản xuất)

Các model thiết bị:

Ÿ Thiết bị dòng Stark (PC, Si-Pin, SDD)

Ÿ Thiết bị dòng Cube/Cube X (PC, Si-Pin, SDD)

Ÿ Thiết bị dòng Compact Eco (PC, Si-Pin, SDD)

Ÿ Thiết bị dòng Axiom (PC, Si-Pin, SDD)

Giới Thiệu Công Nghệ Huỳnh Quang Tia X (XRF)
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Phần mềm phân tích

Máy Đo Tuổi Vàng - Model Stark

Máy Đo Tuổi Vàng - Model Cube

Ÿ Phần mềm mở XMasteR cho phép người sử dụng lựa chọn nguyên tố hiển thị trên kết quả phân tích. Tích hợp chương 
trình phân tích cho vàng-bạc-bạch kim, phân tích thành phần, đo độ dày lớp mạ và đo nồng độ dung dịch mạ.

Ÿ  Dữ liệu có thể xuất ra excel (.xlm) và dạng văn bản (.txt).  Kết quả có thể tùy chỉnh hình ảnh, logo và in kết quả đo khi máy 
tính được kết nối với máy in thông thường.

Phần mềm Xmaster Element Master Biểu đồ phổ nguyên tố

*Các model khác (Compact ECO, Cube-X, Axiom): Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết

Model Stark

Model Cube

Model Cube-X

Model Compact ECO

Model Axiom
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Model StaRk StaRk PIN StaRk SDD

Hướng đo

Ứng dụng

Ống phát tia

Detector PC Si-Pin SDD

Thời gian đo

Collimator

Bàn đặt mẫu

Nguồn cung cấp

Kính thước buồng đo

Kích thước máy

Cân nặng

Định vị mẫu cố định

230VAC, 50/60Hz, 120W / 100W

330 x 200 x 170 mm (WxDxH)

350 x 450 x 310 mm (WxDxH)

32 kg

Ống phát tia từ dưới lên

Phân tích thành phần, đo tuổi vàng, đo độ dày lớp mạ, xác định các 

nguyên tố độc hại trong kim loại

50kV, 1.2mA (60W). Chế độ phát được tối ưu hóa theo ứng dụng

30 s đến 180 s

Ø0.5mm (Tùy chọn Ø0.3mm, collimator có thể thay đổi bốn vị trí)

Model Cube Cube PIN Cube SDD

Hướng đo

Ứng dụng

Ống phát tia

Detector PC Si-Pin SDD

Thời gian đo

Collimator

Bàn đặt mẫu

Nguồn cung cấp

Kính thước buồng đo

Kích thước máy

Cân nặng

Optional

27 kg

Motorised moving head Z axis

Ø0.5mm (Tùy chọn Ø0.3mm, collimator có thể thay đổi bốn vị trí)

Chỉnh bằng tay (Tùy chọn motorised Z axis)

230VAC, 50/60Hz, 120W / 100W

330 x 200 x 170 mm (WxDxH)

350 x 450 x 310 mm (WxDxH)

Ống phát từ trên xuống

50kV, 1.2mA (60W). Chế độ phát được tối ưu hóa theo ứng dụng

30s đến 180s

Phân tích thành phần, đo tuổi vàng, đo độ dày lớp mạ, xác định các 

nguyên tố độc hại trong kim loại



Máy Khắc Laser

Ÿ Máy khắc sử dụng kỹ thuật Ytterbium Fiber Laser, là loại máy dùng sợi cáp quang 
học (Fiber) và được kích thích bằng vật liệu Ytterbium (Yb) để điều khiển quá trình 
phát tia laser.

Ÿ Thiết bị có khả năng khắc tất cả kim loại và một số vật liệu phi kim loại với nét khắc 
có độ rộng tối thiểu là 0.03 mm, ký tự có độ rộng tối thiểu là 0.3 mm (đối với các ký 
tự chữ) và độ sâu tối đa 1mm.

Ÿ Thiết bị có kết cấu khung chắc chắn làm giảm tối đa độ rung. 

Ÿ Công nghệ Air Cool thế hệ mới giúp máy hoạt động với mức tiêu thụ điện năng thấp 
dưới 800W.

Ÿ Thiết kế gọn nhẹ, có thể đặt linh hoạt trong các môi trường làm việc khác nhau như 
cửa hàng showroom, xưởng gia công hoặc trực tiếp trên bàn làm việc.

Ÿ Phần mềm dễ sử dụng, có thể được cài đặt trên laptop hoặc máy tính để bàn.

Bộ quay Kính bảo vệ mắt

Thông số kỹ thuật:

Đặc tính kỹ thuật:

Phụ kiện tùy chọn:

Bộ gá (kẹp)

Khắc hoa văn Khắc ký tự Khắc logo

Ứng dụng:  Khắc logo, khắc văn bản, khắc hoa văn trên trang sức tạo sự khác biệt cho sản phẩm.

 Model CFM 20E CFM 20P

Nguồn Laser

Công suất nguồn Laser

Bước sóng

Chất lượng chùm tia

Tỷ lệ lặp xung

Diện tích khắc (mm)

Tốc độ khắc

Tần số laser

Hệ thống làm mát

Chiều rộng nhỏ nhất

Nét khắc nhỏ nhất

Vết khắc lặp lại

Sự tiêu thụ năng lượng 800 W 500 W

Nguồn cung cấp

Kích thước vùng làm việc  (L x W) 348 x 255 320 x  199

Kích thước (LxWxH) mm 625 x 400 x 632 600 x 375 x 550

Cân nặng 45 kg 40 kg

220 V AC, 60 Hz / 1P / 4A or 110V / 50Hz / 1P / 8A

< 7000 mm/sec

20 - 100 kHz

Làm mát bằng khí

0.03 mm

0.3 mm

0.003 mm

70 x 70 / 100 x 100 (Optional)

Ytterbium Pulsed Fiber Laser

20W

1064 nm

< 1.6

20 Hz - 100KHz
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Ÿ Bộ vi xử lý kỹ thuật số mới được tích hợp trong FoRza giúp hoạt động nhanh gấp 
100 lần so với các dòng máy trước.

Ÿ Màn hình cảm ứng LCD

Ÿ Thiết bị có thể hiển thị với nhiều ngôn ngữ khác nhau

Ÿ Được trang bị ống kính hiển vi Leica nghiêng 45º để bảo vệ bức xạ tia lase

Ÿ Hiển thị thời gian thực giúp quan sát trực tiếp trên màn hình làm việc của máy

Ÿ Hệ thống làm mát không khí hiệu quả với đầu phun làm mát trong khoang làm việc

Ÿ Thiết bị có thể tích hợp thêm camera (Optional)

Ÿ Ngăn kéo có thể lấy ra để làm sạch buồng hàn

Ÿ Độ ồn và bảo trì thấp

Ÿ Cửa sổ quan sát lớn giúp dể quan sát quá trình hàn.

Ÿ Bộ nhớ lưu trữ 100 thông số

Máy Hàn Laser

Ứng dụng:

Ÿ Dễ dàng hàn các kim loại quý / kim loại thường hoặc cả 2 loại

Ÿ Sửa chữa đồ trang sức cũ một cách hoàn hảo.

Ÿ Sửa chữa khuôn.

Ÿ Hàn các chi tiết, loại bỏ những khoảng trống, làm sắc nét... mà và không cần phải làm sạch lại.

Ÿ Sửa chữa các khuyết tật đúc (vết rỗ, vết nứt,…)

Đặc tính kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật:

Đầu phun khí Argon

Màn hình cảm ứng LCD

Video camera (Optional)

Ứng dụng cơ bảnThao tác trên máy  Forza 160

Model FoRza-160

Mức năng lượng Laser Max 160J @ 15mS

Điểm xung cực đại 8 KW

Điểm xung trung bình 85 W

Tần suất lặp lại 0.5 - 30Hz

Kích thước điểm 0.2 - 2.0 mm

Kính hiển vi 10 x 45

Chương trình 6

Chương trình bộ nhớ 99

Cân nặng 40 kg

Kích thước (W x D x H) 70 x 50 x 50 cm
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Kính hiển vi



Cân Tỷ Trọng Xác Định Karat Và Khối Lượng

Bể Rửa Siêu Âm

Ÿ Tích hợp nhiều màn hình LED giúp cài đặt thời gian rửa, hiển thị nhiệt độ trên máy giúp 
người dùng quan sát dễ dàng

Ÿ Có sẵn chức năng hẹn giờ

Ÿ Bộ phát sóng siêu âm có độ bền cao.

Ÿ Thiết kế nhỏ gọn, vật liệu SS.304 chống gỉ bên trong bể làm sạch, vỏ bọc sơn tĩnh điện

Thông số kỹ thuật:

Đặc tính kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật:

Đặc tính kỹ thuật:
Ÿ Đo tỷ trọng vàng và các kim loại quý khác

Ÿ Xác định % và tuổi (Karat) của vàng,bạc, bạch kim

Ÿ Dùng để cân như cân thông thường

Ÿ Sử dụng phần mềm đã được cài đặt sẵn, giúp việc đo nhanh chính xác

Model CUB - 2.5 CUB - 5 CUB - 10 CUB - 15

Sức chứa 2.5 Ltr 5 Ltr. 10 Ltr. 15 Ltr.

Điện áp vào

Tần số

Điều chỉnh thời gian 5 đến 60 phút 1 đến 99 phút 1 đến 60 phút 1 đến 99 phút

Điều chỉnh nhiệt độ 20ºC đến 80ºC 20ºC đến 80ºC 20ºC đến 80ºC 20ºC đến 80ºC

Công suất 50 W 75W 75W 75W

Kích thước bể (mm) 235 x 135 x 100 240 x 140 x 150 300 x 240 x 150 300 x 240 x 200

Kích thước hộp (mm) 330 x 250 x 150 350 x 250 x 330 440 x 405 x 390 520 x 500 x 405

Tổng trọng lượng 4.2 kg 5 kg 11 kg 15 kg

110/220VAC, 50/60Hz

40KHz Ultrasonic power 120W

Model CY 323GT CY 613GT CG 612GT CG 3102GT

Phạm vi đo 320 g 610 g 610g 3100g

Độ phân giải 0.001 g 0.001 g 0.01 g 0.01 g

Khôi lượng mẫu nhỏ nhất 2 g 2 g 5 g 10 g

Kích cỡ của đĩa cân 160 x 140

Kích cỡ của đĩa cân trong nước 160 x 140

Kính chắn gió Không Không

Hiển thị

Nhiệt độ hoạt động

Kích thước (WxDxH) 342 x 212 x 230

Nguồn cung cấp

Trọng lượng 8.0 kg

Kích thước khi đóng hộp 500 x 380 x 230

Cảnh báo mẫu không thể đo 
• Có lỗ hoặc rỗng • Có đá hoặc kim cương.

• Pha trộn với kim loại gần giống như vàng (Au) và bạch kim (Pt)

Màn hình LCD sáng với đèn nền LED

10ºC đến 30ºC

342 x 212 x 270

AC Adapter 100V-240V +/- 20% 50-60Hz

8.0 kg

500 x 380 x 510

Có

Dãy đo Karat
Vàng 9-24 Karat với bước đo 1 karat

Platinium 600-1000 pt với  bước đo50 pt

108 x 100

100 x 92

Quochuy Technique Co ltd.
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Máy Cắt Laser

Đặc tính kỹ thuật:

Ÿ Máy cắt laser là một công cụ phổ biến trong các ngành trang sức để cắt logo, cắt 
khắc văn bản, vòng tay và tất cả các vật tròn hoặc cong

Ÿ Dòng máy cắt CFC thế hệ mới với công suất đầu ra 50/70 W cho phép hoàn thành 
công việc với chất lượng và giảm thời gian làm việc

Ÿ Máy có khả năng cắt tấm kim loại có độ dày tối đa 1 mm

Ÿ Dòng máy cắt CFC dựa trên nguồn Ytterbium Pulsed Fiber Laser hiệu suất cao

Ÿ Tự động di chuyển lên - xuống với điều khiển tự động định vị mẫu theo người dùng

Ÿ Được trang bị bộ phận quay (cấp kèm theo thiết bị) để hỗ trợ cho việc khắc các bề 
mặt cong, bên trong hoặc bên ngoài nhẫn, vòng đeo tay

Ÿ Gá tự động để cắt tấm (Tùy chọn)

Ÿ Dòng máy CFC được điều khiển bởi phần mềm trên máy tính. Phần mềm của máy 
đơn giản và dễ sử dụng, có thể nhập và xuất các tập tin DXF, PLT, JPEG, BMP

Ÿ Điều khiển thông qua Foot Pedal mà không cần chạm vào phần mềm ứng dụng

Ÿ Tích hợp sẳn bộ thu để thu bụi vàng trong buồng cắt

Ứng dụng:
Ÿ Ứng dụng cắt, khắc kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim,...) độ dày lên đến 1 mm
Ÿ Hỗ trợ cắt những chi tiết có độ tinh xảo cao và đòi hỏi về độ thẩm mỹ như nhẫn, vòng,...

Cắt 1 mm Khắc 1 mm Cắt Laser bằng  phần mềm

Thông số kỹ thuật:

Model CFC 50 /  100

Nguồn Laser Ytterbium Fiber Laser

Công suất nguồn Laser 50W / 100W

Bước sóng 1064 nm

Chất lượng chùm tia M 2 < 1.6

Diện tích khắc (mm) 70 x 70 (Tùy chọn 100 x 100)

Tốc độ khắc 7000 mm/sec

Tần số Laser 700 kHz

Hệ thống làm mát Làm mát bằng không khí

Chiều rộng nhỏ nhất 0.02 mm

Ký tự cắt nhỏ nhất 0.2 mm

Sai số 0.002 mm

Độ sâu vết khắc và cắt 1 mm (có thể đạt được)

Sự tiêu thụ năng lượng 800 W

Nguồn cung cấp 220 V AC, 60 Hz / 1P / 4A or 110V / 50Hz / 1P / 8A

Kích thước (LxWxH) mm 750 x 450 x 780

Bộ thu bụi vàng           Được cấp kèm theo máy

Cân nặng 100 kg
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Đặc điểm chung:

Ÿ Tất cả các cân đều có tính năng bù điện từ trường, đảm bảo độ chính xác cao.

Ÿ Đơn vị cân: mg, g, ct, oz, dwt, tola, mommes, baht, mesghal, ozt, lạng (Hồng Kông), lạng (Singapore), lạng (Đài Loan).

Ÿ Màn hình LCD Backlit có độ tương phản cao

Ÿ Tiêu chuẩn giao tiếp RS 232C (Tùy chọn USB)

Ÿ Có khả năng kết nối với máy in, bộ điều khiển từ xa (Tùy chọn)

Cân Chính Xác

Cân chính xác 4 chữ số thập phân

Ÿ Công nghệ MONO-TECH (Weigh sensor) đạt được tiêu chuẩn quốc tế

Ÿ Độ phân giải là 0.0001g, độ lặp lại là 0.0001g và độ tuyến tính là 0.0002g (Phù 
hợp theo thông tư 22 của bộ Khoa Học Và Công Nghệ)

Ÿ Kích thước đĩa cân có thể lên đến Ø90 mm

Ÿ Hiệu chỉnh tự động (Tích hợp sẳn quả cân chuẩn bên trong).

Cân chính xác 3 chữ số thập phân

Ÿ Độ phân giải là 0.001g, độ lặp lại là 0.001g và độ tuyến tính là 0.002g.

Ÿ Kích thước đĩa cân có thể lên đến 128 x 128 mm 

Ÿ Hiệu chỉnh tự động (Tích hợp sẳn quả cân chuẩn bên trong). Dải đo rộng, độ 
phân giải 0.001g (với khả năng cân đến 1000g)

Cân chính xác 1 - 2 chữ số thập phân

Ÿ Độ phân giải là 0.01g, độ lặp lại là 0.01g và độ tuyến tính là 0.02g đối với cân 2 
chữ số thập phân.

Ÿ Độ phân giải là 0.1g, độ lặp lại là 0.2g và độ tuyến tính là 0.2g đối với cân 1 chữ  
số thập phân.

Ÿ Kích thước đĩa cân có thể lên đến 195 x 195 mm 

Ÿ Hiệu chỉnh tự động (Tích hợp sẳn quả cân chuẩn bên trong). Dải đo rộng, độ 
phân giải 0.02g (với khả năng cân đến 6100g)

Quoc Huy Technique Co. Ltd.
23 Nguyen Thai Son, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+84) 28. 3894 0623 (5 lines)    Fax: (+84) 28. 3985 3579
Email: info@quochuy.com
Website: www.quochuy.com ; www.doluong.org

Model CY223 CY323 CY513 CY723 CY1003 CY223C CY323C CY513C CY723C CY1003C

Khả năng cân 220g 320g 510g 720g . 1000g 220g 320g 510g 720g 1000g

Độ phân giải 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g

Độ lặp lại 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.002g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g

Độ tuyến tính (+) 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g

Đường kính đĩa cân (mm) 128x128

Model CY6101 CY8101 CY1202 CY2202 CY3102 CY4102 CY6102 CY2202C CY4102C CY6102C

Khả năng cân 6100g 8100g 1200g 2200g . 3100g 4100g 6100g 2200g 4100g 6100g

Độ phân giải 0.1g 0.1g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g

Độ lặp lại 0.2g 0.2g 0.01g 0.01g 0.02g 0.01g 0.02g 0.01g 0.01g 0.01g

Độ tuyến tính (+) 0.2g 0.3g 0.02g 0.02g 0.02g 0.02g 0.03g 0.02g 0.02g 0.03g

Đường kính đĩa cân (mm) 195x195

Model CY 301C CY 224C CY 124C CY 64C CY 224 CY 124 CY 64

Khả năng cân 301g 220g 120g 60g . 220g 120g 60g

Độ phân giải 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g

Độ lặp lại 0.0002g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g

Độ tuyến tính (+) 0.0003g 0.0002g 0.0002g 0.0002g 0.0002g 0.0002g 0.0002g

Đường kính đĩa cân (mm) Ø90 /  Ø3.54

Thông tin liên hệ VP Hà Nội: Ms. Thủy (0984 082 998) - Mr. Thảo (0912 990 090); VP HCM: Mr. Khoa (0902 962 281 ) - Mr. Cần (093 318 7945)
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