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SciAps Z Serisi

Özellikler

Mevcut olan en gelişmiş, en hassas lazer
tabanlı (LIBS) analiz cihazıdır.
Z, LIBS ( Lazer Tabanlı Arıza Spektroskopisi ) tekniğini kullanır. LIBS OES gibi, daha
düşük maliyetli bir hava yanma seçeneğiyle mevcut olmasına rağmen, argon
tasﬁye ortamında çalıştırılması şartıyla çok doğru kimyasal analiz sağlar.

Z Model
Z-200
Spektral aralık 190 nm ila 625 nm, 5-6 mJ / darbe,
50 Hz lazer, argon tasﬁyesi. Z-200, geçiş ve ağır
metallere ek olarak Li, Be, C, B, Na, Mg, Al, Si, Ca
ana elementlerinin saha içi analizini sunar. Z-200
analizleri H, F, Br, Cl, O, N, Rb, Cs, S hariç her elemanı
ölçmek için kalibre edilebilir.
Z-300
Tam periyodik tablo kapsamı. Spektral aralık 190950 nm, 5-6 mJ / darbe, 50 Hz lazer, argon tasﬁyesi.
Z-300, H, F, S, Br, Cl, O, N, Rb, Cs dahil olmak üzere
Z-200’de bulunmayan elementler de dahil olmak
üzere periyodik tablodaki her elementi analiz eder.

KARBON !

Alaşımdaki karbonu ölçmek
istiyorsanız, Z, gezegende
bunu yapabilecek tek el tipi
analiz cihazıdır.

SciAps Tarafından

Z-50
Temel hava yanma analiz cihazımız. Argon-tasﬁye
ortamından ziyade havada çalışır. İstediğiniz zaman
herhangi bir Z-50’yi argon temizleme sürümüne
yükseltebilirsiniz.

Z’nin Eşsiz Özellikleri
En Güçlü Lazer

Z Serisi LIBS

X, endüstri lideri el tipi XRF
analizörleri ailesidir.

Yüksek hızlı lazer temizleme çekimleri
Numunelerdeki
çoğu
yüzey
temizliğini
ortadan kaldırır.
Argon Tasﬁyesi Hassasiyet ve ölçüm sınırları argon
tasﬁyesi ile 10 kata kadar iyileşir.
Kötü yanmaları ortadan kaldırır. Dahili kamera ve
lazer hedefleme, kalitesiz “yanıkları” ortadan kaldırır
Android OS and Data Paylaşım Uygulamaları
Verileri doğrudan telefonla paylaşabilir, tüm
dünyadaki bilgisayarlarla senkronize edebilir ve
kablosuz yazıcılarda yazdırabilirsiniz. Verimsiz very
indirmeyi sonsuza dek ortadan kaldırabilirsiniz.

“Tek Çanta” – Periyodik tablodaki
herhangi bir elemanı, herhangi
bir numune türünü, optimum
performansla analiz edin.

SciAps.com
Daha fazla bilgi ve
demo planlamak için

339.927.9455

SciAps Z Serisi

Özellikler

Mevcut olan en gelişmiş, en hassas lazer tabanlı (LIBS) analiz cihazıdır.

Standart Aksesuarlar
Su geçirmez taşıma çantası, 2
Li-ion pil, şarj cihazı, USB kablosu, Veri
transferi için standart Proﬁle Builder
yazılımı, alaşım kalite kütüphanelerini
düzenleme, görüntüleme, sonuçları
kaydetme,
veri
görüntüleme.
Bilek kayışı, Fabrika başlangıç
eğitimi ve desteği, Ömür boyu
ücretsiz yazılım yükseltmeleri, Yedek
Prolene pencereleri

Ağırlık

Batarya ile birlikte 1,8 kg

Boyutlar

8.25” x 11.5” x 4.5” ( 209,55 mm x 292.1 mm x 114.3 mm )

Uyarma Kaynağı

5-6 mJ / darbe, 50 Hz tekrarlama oranı, 1064 nm lazer kaynağı.

Spektrometre / Menzil

Çoklu CCD tabanlı spektrometreler: Z-200 aralığı 190 nm - 625 nm, Z-300 aralığı 190 nm - 950 nm.

Kullanılabilir
Uygulamalar

Alloy, Geochem (Mining), Empirical, Environmental Uygulamalar. Yeni uygulamalar düzenli olarak
eklenmektedir. Web sitesini kontrol edebilirsiniz

Spektral Veri
Toplama

Kullanıcı tarafından ayarlanabilen kapı gecikmeleriyle, ağzı açık veya geçitsiz çalışmada
toplanan spektral veriler

Çalışma / Argon
Tahliyesi

Argon temizleme ortamında çalıştırmak için yerleşik, kullanıcı tarafından değiştirilebilen argon
kartuşları. Hava bazlı çalışma isteğe bağlıdır. Argon tüpü değiştirilmeden önce yaklaşık
600 test sağlar.

Analitik Aralık

Z-200: H, F, Cl, Br, N, O, Rb, Cs, S hariç tüm elemanlardan bir veya daha fazla dizi. Z-300: Periyodik
tablodaki tüm elemanlardan bir veya daha fazla dizi.

Lazer Izgarası

Hedeflenen analiz veya ortalama için lazeri ayrı yerlere ızgaralamak için yerleşik XY
aşaması. 16 x 16 ızgara deseni, 256 konum.

İşleme Elektroniği

ARM Cortex -A9 dual-core / 1.2 GHz Memory: 1 GB DDR2 RAM, 1 GB NAND

Otomatik Odaklanma

Z, örnek üzerinde lazer odak konumunu manuel veya otomatik olarak ayarlamak için
bilgisayar kontrollü.

Güç

Yerleşik şarj edilebilir Li-Ion pil, cihazın içinde veya harici şarj edilebilir. AC güç.

Ekran

5” renkli dokunmatik akıllı telefon tipi ekran - PowerVR SGX540 3D graﬁk

Veri Saklama

Sonuç Depolama : 8 GB SD

Haberleşme / Veri
Aktarımı

WiFi, Bluetooth, Sciaps Proﬁle Builder PC yazılımı dahil çoğu cihaza USB Bağlantısı

Numune Görüntüleme

Analiz sırasında ve öncesinde, lazerin numuneye dokunacağı yeri izlemek için nokta tespiti olan
dahili kamera / Video

Uygulamalar

Fabrika tarafından oluşturulan Alloy ve Geochem kalibrasyonları, Kullanıcı tarafından oluşturulan
Empirical kalibrasyonu ve herhangi bir numunenin nitel analizi için ElementPro.

Kalibrasyon Kontrolü

Kalibrasyon doğrulaması ve enerji skalası doğrulaması için dahili 316 paslanmaz kontrol standardı

Kayma Düzeltmesi

Sadece daha yüksek doğruluk analizi için gereklidir. ( Argon tasﬁyesi ). Fabrika tarafından sağlanan
veya kullanıcı tarafından sağlanan referans malzemeleri kullanılarak otomatik sapma düzeltmesi.

Kalite Kütüphanesi
(Alaşım)

500+ sınıf, desteklenen birden fazla kitaplık, sınıflar analizöre veya PC yazılım paketi (ProﬁleBuilder)
üzerinden eklenebilir.

Güvenlik

Parola korumalı kullanım (kullanıcı düzeyi) ve dahili ayarlar (yönetici)

Düzenleyici

CE, RoHS, USFDA kayıtlı. Sınıf 3b lazer. Dahili numune sensörü, yerel LSO onayına tabi olarak
Sınıf 1 koşullarında çalışmaya izin verir. CE, RoHS, USFDA kayıtlı
APRIL2020
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