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ARL easySpark
Qualidade é o nosso padrão

Por mais de 80 anos, nossa empresa estabeleceu os padrões para espectrômetros de emissão óptica (OES).  
Desempenho, estabilidade, confiabilidade e robustez têm sido os principais atributos de nossos instrumentos. O  
analisador de metais de bancada Thermo Scientific™ ARL easySpark™ continua essa tradição de qualidade, trazendo  
uma solução analítica fácil de usar, confiável e acessível que atende às necessidades de fundições, processadores de  
metal e outras indústrias e laboratórios metalúrgicos.

• Confiabilidade, sua garantia de qualidade e 
produtividade. A confiabilidade de um instrumento 
OES é essencial para melhorias de qualidade e 
produtividade em uma operação metalúrgica, devido 
ao seu uso mais eficiente e crítico em diferentes tipos 
de análises ao longo do fluxo de trabalho, por 
exemplo:

• Controle de qualidade ou classificação de materiais 
recebidos/enviados

• Controle de produção em processo

• Controle de qualidade de produtos acabadosou semi-
acabados

Cobertura de elementos, exatidão, precisão e 
estabilidade são os alicerces de um analisador OES  
confiável. A ampla cobertura de elementos permite a  
determinação de todos os elementos necessários.  A 
precisão fornece a garantia de que os materiais

cumpram as normas e padrões de qualidade. A  
precisão significa resultados confiáveis e transparentes  
com um número mínimo de medições.
Finalmente, a estabilidade garante um desempenho  
duradouro com operações mínimas de manutenção e  
recalibração. Estes pontos chaves de um  instrumento 
OES são tão importantes quanto o custo  total de 
aquisição, a fim de produzir análises  confiáveis e 
alcançar os objetivos finais de qualidade e  
produtividade, por exemplo:

• Minimiza o custo da baixa de qualidade
(reclamações de clientes, descartes...)

• Reduz o gasto de equipamentos maiores e de
alto custo (racionaliza elementos de alto custo,
otimiza os materiais e insumos…)

• Evita análises terceirizadas



Fácil, seguro, econômico e potente
A ótica e os principais módulos do ARL easySpark foram projetados para atingir o mesmo nível de qualidade,  
desempenho, confiabilidade e robustez geralmente obtidos com instrumentos OES maiores.

O ARL easySpark reitera o posicionamento de sua empresa como uma empresa moderna e com 
credibilidade  analítica.

ARL easySpark

O ARL easySpark tem todos os recursos e atributos para
torná-lo um instrumento OES confiável. Ele é entregue  
como uma solução pronta para uso, totalmentecalibrada  
em nossa fábrica e completamente testada quanto ao  
desempenho, precisão e qualidade antes da entrega.
Também possui todas as ferramentas necessáriaspara  
garantir instalação, operação e manutenção
extremamente fáceis.
O ARL easySpark oferece os benefícios aprimorados  
necessários para a determinação de todos os elementos  
em todos os tipos de metais, como ferro e aço, alumínioe 
suas ligas, bronze, latão e muito mais. Ele traz todas as  
vantagens da tecnologia CCD sem comprometer o  
desempenho analítico.

• A óptica é cuidadosamente isolada do ambiente
externo, com temperatura controlada para
garantir uma ótima estabilidade

• A versão compacta do Thermo Scientific intelliSource
patenteado é uma fonte de faísca controlada por
corrente (CCS). Ele gera faíscas altamente consistentes
e  perfeitamente adaptadas que permitem a preparação
mais eficiente e consistente da superfície de amostra,
ablação de material, excitação atômica e emissão de luz

Espectrometria de emissão óptica (OES) 

OES é a técnica mais amplamente utilizada e bem  
estabelecida para análise elementar de amostras de  
metais sólidos. Nossos espectrômetros são excelentes  
em todos os aspectos deste tipo de análise:

• Análise elementar rápida

• Determinação de todos os elementos
necessários, de ppm a porcentagem

• Precisão e estabilidade excepcionais

• Instalação, operação e manutençãosimples

• Baixo investimento de capital e custos operacionais
totais.

resultante, a fim de garantir desempenho e precisão 
superiores em qualquer matriz de metal.

• O suporte de queima traz benefícios importantes:

– Suporte aberto seguro exclusivo para garantir
alta segurança ao usuário

– Baixo consumo de argônio graças ao design
otimizado e ao avançado módulo de software Smart
Argon Management (SAM)

– Manutenção mínima e desmontagem de suportes sem
ferramentas

– Mesa de análise robusta e resistente ao desgaste
• O design óptico exclusivo oferece ótima cobertura de

elementos, resolução e desempenho espectral, além
de estabilidade incomparável, mesmo em condições
adversas de uma área de  produção, graças, por
exemplo,a:

– Óptica de entrada patenteada para iluminação
superior e iluminação graduada

– Espectrômetro de alto desempenho baseado em
tecnologia multi-grade/CCD

– Exclusivo detector CCD resfriado por Peltier e resistente
a  UV
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easyOXSAS, simplesmente o que você precisa
O EasyOXSAS torna a análise tão fácil e natural que o treinamento
para gerentes e operadores é rápido e intuitivo.

O gerente pode configurar o software e permitir que o operador  
realize apenas as operações necessárias para a análise de rotina,  
por exemplo, selecionar o programa de análise. O gerente também  
pode acessar o software analítico OXSAS com recursos completos a 
qualquer momento. Isso é útil para laboratórios que desejam criar  
suas próprias calibrações e métodos analíticos. Graças às
atualizações grátis e online do software, o easyOXSAS atenderá às 
suas necessidades durante toda vida útil do seu instrumento.

Principais características são:
• Classificação de ligas

• Exibição de resultados personalizados e impressão de certificado

• Saída direta de resultados em diferentes formatos de arquivos

• Módulo de gerenciamento de manutenção, para mínimas
manutenções

• Diagnóstico rápido com o painel sinótico

• Suporte eficiente através do acesso remoto aos parâmetrose
software do instrumento.

Mais detalhes estão disponíveis em especificações separadas de 
produtos easyOXAS e OXSAS.

Suporte ao cliente mundial
Destacando-se em espectrometria de emissão ótica desde 1934, fornecemos o suporte de uma grande 
corporação  internacional:

• Uma ampla rede mundial de serviços pós-venda auxilia na resolução de consultas do dia a dia e garante que o
espectrômetro ARL easySpark atinja os altos padrões de confiabilidade e durabilidade para os quais foi projetado

• Validação de desempenho operacional e possível suporte online com ajuda de diagnóstico

• As equipes de aplicação de produtos podem aconselhar sobre tarefas analíticas desde a preparação da amostra até a
entrega do resultado preciso

• Um treinamento dedicado permite que você explore todas as capacidades do seu espectrometro ARL
easySpark

Saiba mais em www.thermofisher.com/easyspark
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Tela típica de resultados de análise do operador com 
verificação de inclinação

Módulo de gerenciamento de manutenção


