Taşınabilirlikte Zirve
One-Box, piller, şarj cihazı ve kablolar gibi paylaşılan aksesuarlarla kompakt, uygun ﬁyatlı bir analizör paketi
aracılığıyla en iyi X-ray ve LIBS’nin en iyi özelliklerini bir araya getirir. Benzer bir kıvılcım OES sisteminden
daha az parayla neredeyse her alaşım ve element için optimum performansın keyﬁni çıkarın.
Alaşım / Element

En İyi Teknoloji

Paslanmaz, Çelik ve Diğer
Alaşımlardaki Karbon

LIBS –Z200C ya
da Z200C+

Yaygın paslanmaz, Cr / Mo çelikleri,
nikel veya karbon gerektirmeyen diğer
yüksek sıcaklık alaşımları

X-550 ya
da X-250
LIBS – Z Serisi

Özel elementler Li, Be, B
Fosfor ve Sülfür

X-550 ya
da X-250

Yorumlar
Z, bu alaşımlardaki karbonu ölçen tek el tipi cihazdır.
X-ışını karbonu ölçemez.
Si, P, S, Mg veya Al veya düşük kalıntı metalleri
ölçmeniz gerekmiyorsa daha düşük maliyetli
X-50 kullanın.
X-Işını Li, Be, B Ölçemez

NDT-PMI

Karbon, Karbon Eşdeğerleri, Alaşımlar
… L ve H Kalite Paslanmazlar Dahil

LIBS, Düşük Alaşımlı Çelik veya Paslanmaz Çelikte
P veya S’yi ölçemez

Uygulama Notları

Teknik detaylar için, Karbon, Karbon Eşdeğerleri ve Aluminyum Alaşımları Uygulama
Notlarımıza bakınız. www.sciaps.com

XRF El Tipi X-Işını

Tek Çanta

Temel paslanmaz, yüksek sıcaklık
alaşımları, Cr / Mo çelikleri, pirinç
ve bronzlar ve Li, Be veya B analizi
gerektirmeyen Al alaşımları için en iyi
seçimdir. Ayrıca fosfor ve kükürt.

LIBS Lazer Analizi

Çeliklerde karbon ve CE, L ve H
sınıfı paslanmaz ve nikel alaşımları,
dökme demirler ve dökme çelikler için
tek seçenek

Video https://bit.ly/2K5v13z

www.epsilon-ndt.com
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Şimdiye kadar yapılmış en iyi el tipi XRF analiz cihazı
NDT ve PMI için en haﬁf, en hızlı ve en iyi şekil

Çelik ve paslanmazdaki karbon için,
dünyadaki TEK el tipi analiz cihazı

Karbon eşdeğerini, L ve H sınıfı
paslanmaz ve kalıntıları ölçer.

Z. ile Tanışın

Çelik, paslanmaz ve diğer alaşım metallerinde karbon ölçümü yapabilen
dünyadaki TEK el tipi analiz cihazıdır. Z, patentli LIBS teknolojimizin yanı
sıra minyatür argon tasﬁyesine de sahiptir. Haﬁf, kompakt ve son derece
hassas karbon ölçümleri sunar. Analiz için bir kulenin üzerine, bir çukurun
dibine ya da bir raf üzerine istediğiniz yere götürebilirsiniz. Karbon, silikon
ve alaşım elementlerini saniyeler içinde ölçebilirsiniz.

Diğer her şey için
yeni nesil el tipi
XRF’yi kullanın

Yeni X-550 ile Tanışın.
SciAps X-550, PMI için yeni bir performans standardı belirliyor.
Batarya dahil 1,3 kg ağırlığı ile şimdiye kadar yapılmış en haﬁf
XRF cihazıdır. Test sonucunu 1 saniyeden daha kısa sürede
gösteren en hızlı XRF cihazıdır. Sülﬁdik korozyon, kalıntılar veya
API 5L gibi daha uzun test süreleri veya çoklu ışın testleri gerektiren daha karmaşık doğrulamalara ne dersiniz? Önceden
yapılandırılmış yerleşik uygulamalar, her operatör tarafından
kalite testi yapılmasını sağlar.
Z gibi X de akıllı telefon kullanım kolaylığıyla Android işletim
sisteminde çalışıyor.

Şimdiye kadar yapılmış en haﬁf, en hızlı,
X-ışını analiz cihazı

Sadece Karbondan Daha Fazlası

X-550 hakkında daha iyi olan nedir?

LIBS teknolojisi, Al, Ti, V, Cr, Ni, Cu gibi kritik alaşım
elementleri, geçiş elementleri ve ağır elementlerin
ölçümünde mükemmeldir.

X-550, test ettiğiniz her alanda - yerde, raﬂarda veya halatlarda
NDT için sıfırdan tasarlanmıştır.
Mükemmel dengelenmiş, haﬁf ve mafsallı, ybütün gün
yorulmadan test edebilirsiniz. Dar alan kaplaması neredeyse
tüm test yerlerine ve kaynaklara tam erişim.

Düşük Kalıntı Malzemeyi Doğrulayın Z, malzemenin
API 751 - Hidroﬂorik Asit Alkilasyon Ünitelerinin Güvenli
Çalışması ile uyumlu olduğunu doğrulamak için C, Cr, Ni,
Cu, Nb ve V’yi ölçer.

Hızlı ve Hassas düşük atomik sayı elementleri Si, P, S, Mg ve
Al ölçümlerinde mükemmel olmak için tasarlanmış güçlü
fakat minyatür bir X-ışını tüpüne sahiptir. Bu tüp son derece
optimal iç geometri ile birleştiğinde, sülﬁdik korozyon için
silikon ölçümü gibi daha önce zorlu uygulamalarda parlak
hız sağlamaktadır.

Sülﬁdik Korozyon Z, sülﬁdik korozyon için Si’yi 3 saniye
içinde% 0,02’ye kadar ölçmektedir. Büyük raﬁnerilerde
kullanımdadır.
Akış hızlandırılmış korozyon için Cr (FAC). Z, X-ışını
radyasyon kaynaklarına ihtiyaç duymadan % 0.03’ün
altındaki Cr içeriğini, sadece birkaç saniyede ölçer.

Sahada test edilmiş, kullanıcı onaylı.

Dünya çapında sevk edilen ve API RP 578 3rd Edition’da bulunan yaklaşık 1.000 karbon ünitesi ile Z,
her büyük boru hattı sahibi / operatörü tarafından boru hattı testi için kabul edildi.
Birden fazla bağımsız çalışma, kıvılcım OES ile karşılaştırıldığında performansını doğruladı.

Aluminyum Alaşımları için
de HARİKA !!

TAMAMEN YENİ

Alüminyum veya magnezyum alaşımları ile çalışıyorsanız,
SciAps X-550’yi denemek istersiniz. Magnezyum, rakip
X-ışını silahlarından 5-10x kat daha hızlı, 2 saniyede% 0.3
seviyesinde ölçülür.
Patent başvurusu yapılan Alüminyum Uygulamamız,
benzer atom kalitelerinin ultra hızlı, son derece spesiﬁk
doğrulaması için hem düşük atom numarası elemanları
hem de geçiş metalleri için optimize edilmiştir.
3003/3004/3005, Cast 356 ve 357 ve 2014/2024 kaliteleri,
X için kolay olan, ancak genellikle diğer X-ışını silahlarını
şaşırtan birkaç örnektir.

X-550

Yağ ve Gaz Uygulamaları

X Serisi Performansı ve Değeri

Değeri sizin için form faktöründen daha mı önemlidir?
Öyleyse X-200 veya X-50’yi düşünün.

Upstream

Kara ve deniz platformlarında, alaşımlı
malzeme doğrulaması

Midstream

Boru Hattı Güvenliği – Karbon ve Karbon eşdeğerlerinin
hızlı ölçümleri. API 5L, PHMSA “Mega Kural” uyarınca
malzeme doğrulaması

Downstream

L ve H sınıfı paslanmaz ve Nikel alaşımları ,
karbon çelikleri için PMI. Karbon içeren kalıntılar
( Cr, Cu, Ni). Malzemeler ve kaynaklarda karbon,
karbon eşdeğerleri.

Yaygın Endüstri Uygulamaları

X-200

X-200, çoğu elemanda aynı analitik
performansı ve kabarma hızını daha
düşük bir ﬁyatla sunar. Takas nedir?
Mg, Al, Si, P ve S elementlerinde
birkaç saniye daha fazla test süresi gerektirir, şık form faktörüne
sahip değildir ve yaklaşık 250 gram
daha ağırdır.

X-50

Daha da fazla değer: Oldukça rutin
alaşımlarda PMI yapıyorsanız, düşük
maliyetli PiN diyot teknolojisi paslanmaz (L, H ayırmaları değil), yüksek
sıcaklık alaşımları, Cr / Mo çelikleri,
pirinç / bronzlar ve birçok özel alaşım
için harika çalışır.

Uzaktan Kontrol
Uygulamaları

X-200

X-50

Verilerinizi ve Raporlamanızı Geliştirin

Elektronik sayfa yığınları. PMI verileri indirilmeden önce kayboldu. Elle yazılmış notları indirilen analizör verileriyle özenle
eşleştirin. Evet, bu bir kabus ve kullanıcılarımızla her zaman daha iyi yaklaşımlar geliştiriyoruz. Ortaklar hoş geldiniz!

Gerçek Zamanlı
Senkronizasyon
Güç

Z her şeyi yapar: akış hızlandırılmış korozyon,
karbon, çelik ve paslanmazda CE ve PMI alaşım.
Hepsi, X-Işınının düzenleyici yükü olmadan
yapılmaktadır.

Uzay ve Fabrikasyon

Fabrikasyon metal ürünler ve kaynaklar için PMI
karbonuna mı ihtiyacınız var? Şimdiye kadar yapılmış
en küçük, en hızlı karbon analiz cihazını kullanın.
Dünya çapında yüzlerce fabrikada günlük kullanımdadır.

Farmasötikal ve Kimyasal

Alaşım malzemelerinizin 316L olduğunu anında
doğrulayın. Z, karbonu % 0,007’ye kadar ölçmektedir.

Her test sonucu analiz cihazında saklanır ve WiFi üzerinden
dünyanın herhangi bir yerinde
bulunan bir veya daha fazla
çevrimiçi PC’ye gönderilir.

Özel Otomatik Raporlar
Şirket logonuz, düzeniniz vb.
İle bir kez bir rapor şablonu
oluşturun. Ardından verileri
doğrudan indirin, yazdırın (WiFi
üzerinden bile) ve bitti

Bulut Tabanlı Veriler

Test sonuçları otomatik olarak
güvenli bir bulut sitesine
yüklenir ve tarayıcı yazılımından
görüntülenebilir, düzenlenebilir
ve indirilebilir

Veri Birleştirme

Bazı malzemeler için X-ışını,
diğerleri için LIBS kullanırsınız.
Her iki analizördeki verileri
otomatik olarak tek bir raporda
birleştirmeye ne dersiniz? Bir
rakibin XRF’si bile!

