
SC
R
A
P
P
E
R

OX e Zde

Processamento de Sucata
Um analisador de raios X projetado a partir do zero para ser o classificador de sucata

mais rápido que existe. Um analisador LIBS com tecnologia de “dupla queima”
para classificação rápida ou produção de sucata já moída.

YouTube.com/SciAps



O mais recente
Ligas rápidas Agora seus operadores não precisam ser
metalúrgicos. Eles não precisam saber quando usar um ou dois
ajustes de feixe baseados na liga. O ajuste do piloto automático
FastAlloy sabepelasespecificaçõesdaclasseseomaterial requer
apenas um teste de feixe único de 1-2 segundos, ou um teste de
feixe único de 3-4 segundos. O X proporciona uma classificação
rápida, precisa e produtiva da liga para todos os materiais,
independentemente donível de experiência de seu operador.

A técnica é chamada LIBS - laser induced breakdown spec‐
troscopy (espectroscopia de quebra induzida por laser). Para
os usuários de EOEs de faíscas, o LIBS é muito semelhante,
exceto que ele usa um laser de pulso para produzir a faísca
de plasma em vez da faísca elétrica. Como o OES, o LIBS
fornece uma químicamuito precisa desde que seja operado
emumambiente de purga de argônio.

Conheça oX
Revolucionando a tecnologia das pistolas de raios

Conheça oZ
APistola a Laser deMaior Desempenho (LIBS)

É a ÚNICA LIBS apresentando a tecnologia "Dual Burn". A
"Dual Burn" proporcionaumaclassificação rápida da liga sem
purgadeargônio.Masquandovocê realmenteprecisadepre‐
cisão, especialmente se você estiver vendendo diretamente
paramoinhos, você podemudar para a purga de argônio.

Queima por Anodização de
Alumínio e Sujeira de Superfície
O Z tem o laser mais potente do mercado e mantém
condições de operação de Classe 1M. Perfura a sujeira
superficial ou anodização de alumínio para uma química de
liga confiável, sem retificação. A sujeira superficial significa
um elevado nível de silício que leva a misturas de alumínio
comdispositivos LIBS de baixa potência.

Exemplo

Algunsprocessadoresqueremumaclassificaçãoaltamente
específica: inoxidável 303de304,metais vermelhosemAl, Si
e bronzes de fósforo. Outros estão de acordo com o básico.
O recurso Fast Alloy's Autopilot significa que você pode
configurar o Xpara classificar automaticamente namedida
que desejar. Mesmo os operadores mais inexperientes
podemclassificar rapidamente as ligas complexas.

O X + Aplicativo de Alumínio

O X-550 é o único HH XRF do mundo que fornece 1-2
segundosde testesparaMg, Si. Agora vocêpode testar seus
alumínios tão rápido quanto suas altas temperaturas,
metais inoxidáveis e vermelhos.

Um avanço na classificação do alumínio
Conheça o aplicativo de alumínio. Agora classifique 99% de suas
ligas de alumínio em 1-2 segundos. SciAps tem liderado o
caminho para umamelhor e mais rápida classificação das ligas
de alumínio compistolas de raios X.

O serviço simplesmente custa menos
Na SciAps, o serviço é um programa de fidelidade e não um
centro de lucro. Nossas substituições de tubos ou detectores são
menos da metade de outras marcas. E reduzimos a
probabilidade daqueles detectores que quebram o orçamento
com nosso obturador de alta velocidade. Ele protege contra
perfurações de detectores de ferramentas perdidas, dedos ou
limpeza de janelas que tenhamficado ruins.

Construído para a classificação de ligas
A SciAps X-550 é a principal pistola XRF da próxima ger‐
ação. É elegante, leve e resistente. É tão rápida em alumínio,
incluindoMg, Si como em altas temperaturas. Ela defende
o detector com uma grade de segurança composta de ny‐
lon reforçado. Evita perfurações nas curvas. Os custos de
manutenção sãomenos dametade da concorrência - elim‐
inam o detector de angústia e a substituição de tubos.

SC
R
A
P
P
E
R

Eliminar “Bad
Burns” para sempre
A câmera padrão a bordo e a
mira a laser facilitamo teste de
curvas e outros metais de
forma irregular.

Por que a SciAps Z é a Pistola
a Laser líder da indústria?



X-550 Raspador XRF
O mais leve e durável classificador de
sucata. Química rápida e precisa em
ligas de alta temperatura e metais
preciosos, velocidade de combustão e
precisão em ligas de alumínio.
Melhore sua economia com
classificação fina de alumínio, testes
rápidos para P e S baixos em cobre e
material ferroso, e LOD baixo em
elementos vagabundos.

Z-901 LIBS
Medida 15-20 elementos em 7 bases
de liga comum. Usar limpeza com
argônio para analisar e vender sucata
de alumínio pronta para moagem.
Quantificar níveis baixos de ppm de
berílio e boro.

Nuvem SciAps
Monitorar a atividade e coletar
resultados de seu estaleiro, ou de toda
a sua frota, e acessar seus dados de
qualquer lugar. O SciAps Cloud
Services opera em tempo real à
medida que os instrumentos são
utilizados. Gere relatórios e fotos do
material, a partir de testes individuais
ou de grandes lotes. Todos os dados
são arquivados em um repositório
acessível remotamente para que você
possa consultar instantaneamente
um resultado de qualquer site, ou
responder a uma pergunta de um
cliente sobre uma entrega recente.

UMA CAIXA
O pacote "classificar tudo"! O Z para
aços carbono, upgrades em aço
inoxidável grau L, Li, Be, B em ligas. O
X para tudo o resto. Eles
compartilham o mesmo UI, baterias,
acessórios. Qualquer uma das
unidades faz o backup da outra para
o pico da demanda.

Guia de modelos da Série X&Z

SciAps Inc.
7 Constitution Way
Woburn, MA 01801
sales@sciaps.com
+1339.927.9455

YouTube.com/SciAps

sciaps.com/scrap

PROGRAMA DE SERVIÇO E CALIBRAÇÃO
A SciAps é conhecida pelos menores custos de serviço da
indústria. Adicione nosso Programa de Serviço e Calibração
para recalibrar anualmente aplicativos analíticos e atualizar
o software para a versão mais recente. A calibração também
inclui uma auditoria de hardware - se forem recomendadas
revisões, as peças de reposição estão disponíveis a um
preço reduzido.

Carbono
Classifique seus ferrosos pelo teor de carbono, e segregue
seu inoxidável nas classes L e H. O Z é o único dispositivo
portátil no planeta que mede o conteúdo de carbono.

Sucata de alumínio
O Z manuseia sucata de alumínio e magnésio com veloci‐
dade e precisão, devido a seu excelente desempenho em
Mg, Al e Si. O laser é especialmente recomendado para
alumínio anodizado ou que contenha sujeira superficial.
O Z irá queimar através das camadas superficiais. O raio X
exigirá uma trituração nestes casos.

Os “Elementos Leves”
UseZaomedir oselementosLi, Be,B,Cem ligas, ou<0,2%
Mg. Por exemplo, lítio (Li), berílio (Be) e/ou boro (B) em
ligas Al, Be em metais vermelhos, ou B em níquel, inox‐
idável ou outras ligas.

Eliminar regulamentos e inspeções onerosas.
OZéoperável comoumdispositivoClasse 1, demodoque
você pode eliminar o programa de segurança contra radi‐
ação e inspeções surpresa.
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Quando usar Laser LIBS em vez de raio X


