
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Analisador Thermo Scientific Niton Apollo LIBS

Análise de carbono focada em laser

Análise LIBS rápida, precisa e portátil

Descubra o Thermo Scientific ™ Niton ™ Apollo ™ analisador LIBS portátil. Projetado 

para ajudar a superar seus desafios analíticos mais difíceis, o Niton Apollo é 

especializado na medição do conteúdo de carbono em um formato portátil e 

conveniente. Equipado com Espectroscopia Induzida por Laser (LIBS), o Niton 

Apollo oferece velocidade incomparável, desempenho superior e produtividade 

aprimorada. Liberte as possibilidades e leve o poder da análise de laboratório para 

o campo.

Formulários

• Determinar a composição e o grau da liga para uma ampla gama de amostras 

metalúrgicas

• Calcular a equivalência de carbono para determinar a soldabilidade da tubulação

• Verificar ativos críticos, como tubulações, válvulas e vasos de reação para 

Identificação Positiva de Material (PMI)

• Inspecione os materiais no recebimento, fabricação em processo e controle de 

qualidade (QC) de saída

• Validar Relatórios de Teste de Material (MTR)

• Impedir que sucata contaminada entre no fluxo de abastecimento

• Detectar tramp e oligoelementos para atender aos padrões regulatórios

Desempenho analítico

Projetado para fornecer análise rápida e limites de detecção baixos, o Niton Apollo garante 

resultados superiores. Alimentado por um laser eficaz e purga de argônio de alta pureza, o Niton 

Apollo oferece análises de qualidade de laboratório em cerca de 10 segundos. Os usuários 

podem calcular a equivalência de carbono e realizar uma média avançada, enquanto também 

identificam os graus de ligas e programam pseudoelementos. Os dados são exibidos em tempo 

real, permitindo uma tomada de decisão rápida e eficiente.

O Niton Apollo em uso, verificando os materiais recebidos.

Análise segura

Um laser potente deve ser operado com o máximo cuidado. O Niton Apollo vem equipado 

com três (3) travas de segurança robustas para ajudar os usuários a reduzir o risco de falha 

de ignição do laser. Experimentado, testado e validado por terceiros, nossos intertravamentos 

ajudam a manter os operadores seguros. Projetado para medir a pressão da câmara, o tipo 

espectral e as condições de claro / escuro, os usuários podem operar o Niton Apollo com 

segurança e tranquilidade.

Uso de campo expandido

Evite manobrar equipamentos pesados   em espaços apertados. Pesando apenas 6,4 

libras (2,9 quilos), o Niton Apollo transforma um laboratório tradicional, ou sistema de 

Espectroscopia de Emissão Ótica (OES) montado em carrinho, em um analisador portátil 

altamente portátil. Experimente toda uma nova amplitude de movimento conforme você 

sobe perfeitamente em dutos e trincheiras. Um nariz afilado ajuda os usuários a obter 

ainda mais cobertura para medir áreas de difícil acesso, como soldas estreitas e 

cavidades.

Funcionalidade

Ícones vívidos e uma interface de aplicativo intuitiva facilitam a navegação e configuração. 

Utilize a funcionalidade de deslizar e touchscreen, mesmo com uma mão enluvada. As teclas 

direcionais opcionais do Niton Apollo fornecem usabilidade adicional. Uma câmera micro e 

macro permite o posicionamento preciso da amostra e coleta imagens para melhor 

manutenção de registros. A acessibilidade WiFi também transmite dados de seu dispositivo 

para o PC de forma automática e segura.

Produtividade aumentada

Descubra o desempenho de alta velocidade combinado com a simplicidade de apontar e disparar. 

Com o mínimo de treinamento, o Niton Apollo é facilmente operado, mesmo por usuários não 

técnicos. Os tempos de análise rápidos ajudam a aumentar o rendimento e a produção da 

amostra. Milwaukee hot-swap ® a bateria também mantém os usuários funcionando quando é hora 

de substituir uma bateria fraca.



especificações do produto

Peso

Dimensões

Laser

Características de segurança

Modos / intervalo analítico

6,4 libras com bateria (2,9 kg)

12 x 13 x 4 pol. (30,48 x 33,02 x 10,16 cm) laser de 1064 

nm

Pressão da câmara, tipo espectral e intertravamentos de sensor claro / escuro

Aço inoxidável: C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W Low Alloy / Carbon 

Steel: C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Mo, W

Cerca de 200 tiros por cartucho

Bibliotecas de liga padrão baseadas em padrões SAE, AISI, ASTM. Os usuários podem 

criar, clonar e editar bibliotecas

IP54 (à prova de respingos e poeira)

Temperatura: 32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C)

3.000 pés no máximo

Visor touchscreen resistivo, colorido e inclinável de 24 V, 3,75 

A, 90 W de alimentação

Câmera macro CCD integrada para capturar imagens gerais de peças e marcação de locais de medição Micro câmera CCD integrada 

para localizar e registrar posições de medição

GPS interno (capacidade de incluir coordenadas com informações de amostra) Bluetooth 4.0 (suporta 

funcionalidade de impressão)

512 MB de memória interna do sistema / 16 GB de armazenamento de nível industrial

Armazena aproximadamente 5.000 leituras com espectros (menos se as imagens macro e micro forem salvas)

Teclado touchscreen

Entrada de dados personalizável pelo usuário

WiFi, USB

Linux

Software NitonConnect PC

Segurança do usuário protegida por senha

Inglês

Maleta de transporte blindada com trava dois (2) Milwaukee ® Conjuntos de baterias M18 ™ Redlithium ™ High 

Demand ™ CP2.0 Um (1) Milwaukee ® Carregador multivoltagem M18 ™ e M12 ™ One (1) Box Thermo Scientific ™ 

Analytical Argon - padrões de configuração de 5 pacotes

Óculos de segurança laser

Kit de limpeza de instrumentos

Corda de segurança e cabo de conexão do 

mosquetão para PC

Adaptador de argônio em massa Thermo Scientific ™ Óculos de 

segurança de laser adicionais

CE, RoHS, FCC, Industry Canada, Segurança para IEC 61010-1: 2010 Varia por região. Entre 

em contato com seu distribuidor local.

Uso de argônio

Bibliotecas

Avaliação de IP

Ambiente operacional

Altitude

Exibição

Poder

Câmera macro

Micro câmera

Sistema de Posicionamento Global

Bluetooth

Memória / Armazenamento de Dados

Entrada de dados

Transferência de dados

Sistema operacional

Software de Suporte

Segurança

línguas

Acessórios padrão

acessórios opcionais

Conformidade

Licenciamento / Registro

AVISO: RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL EVITE EXPOSIÇÃO AO FEIXE. CLASSE 3B LASER

Comprimento de onda: 1064 nm Energia de pulso de pico: <12,5 mJ

Duração do pulso: <10ns Taxa de repetição: 20 Hz

Está em conformidade com o 21 CFR 1040 com desvios de acordo com o Aviso sobre Laser nº 50 de 24 de 

junho de 2007 e IEC / EN 60825-1: 2014, Ed. 3,0

Saiba mais em thermofisher.com/NitonApollo
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