
Innovation with Integrity
EDXRF

Soluções em Espectrometria

S2 PUMA
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O S2 PUMA é um espectrômetro incrivelmente adaptável e poderoso.

O Puma é um animal incrivelmente adaptável e poderoso.
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S2 PUMA –
Analise.
Tudo.
Rapidamente.

S2 PUMA manual

S2 PUMA com XY EasyLoad

S2 PUMA com carrossel EasyLoad

Analise.

O acesso à informação sobre a composição de
amostras é essencial para o controle de qualidade 
e de processo em laboratórios industriais e 
também em aplicações de pesquisa acadêmica.
Não importa se você só precisa  ter uma ideia dos
elementos presentes ou a concentração exata de
todos os elementos de C a U no range de poucos
ppm a 100%, o S2 PUMA é uma ótima escolha.

Tudo.

Amostras de diferentes tipos, formatos e 
tamanhos são comuns, e os custos e tempo de
preparação são sempre considerados. Se você 
precisa analisar sólidos ou líquidos, amostras com-
pactadas ou pós, pequenas ou grandes amostras, 
o S2 PUMA pode analisar todas elas no modo 
manual ou totalmente automatizado.

Rapidamente.

Os resultados devem ser obtidos o mais 
rapidamente possível, uma vez que o tempo até 
a obtenção do resultado é crítico no controle de 
processo. Grandes lotes de amostras são analisa-
dos durante o dia. O S2 PUMA entrega resultados
rápidos e precisos o dia todo, todo dia.

O S2 PUMA é a mais adaptável e 
poderosa solução em EDXRF para suas
necessidades analíticas.
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S2 PUMA

com HighSense™– 

o alto desempenho 

em EDXRF

HighSense ™ é a chave para o inigualável desempenho 
analítico do S2 PUMA. O caminho óptico de excitação direta
do instrumento faz pleno uso do poder de 50 watts do 
tubo de raios-X. A excitação ótima de todos os elementos na
amostra é garantida com tensão de até 50 kV. As altas taxas
de contagem e resolução do detector com tecnologia silicon
drift detector (SDD) XFlash®, reforçam ainda mais o desem-
penho e permitem a análise de amostras com obtenção de
espectros em HD. Mas isso não é tudo. Com a nova óptica
para raios X do instrumento, as distâncias entre o tubo de
raios X, a amostra e o detector são mais curtas que antes.
Isto resulta em melhores limites de detecção, maior 
precisão e tempos de análise mais curtos.

A alta performance é resultado de um perfeito
trabalho de grupo. No caso do S2 PUMA, 
chamamos isso de tecnologia HighSense™!

A análise elementar não poderia ser mais fácil!

O espectrômetro de  fluorescência de raios X por dispersão
de energia (EDXRF) S2 PUMA oferece tudo que você precisa
para medir e monitorar elementos em suas amostras, inde-
pendentemente da indústria ou do ambiente no qual você 
esteja trabalhando. O amplo range de elementos analisáveis
por essa técnica, desde elementos muito leves como o 
carbono até elementos muito pesados como o U, demonstra
a capacidade excepcional deste equipamento de EDXRF.

      Limites de detecção incomparáveis,
precisão e velocidade em EDXRF
com a Tecnologia HighSense™:

    Excitação direta, caminho do 
feixe curto;

    Tubo de raios X com até 50 W de 
potência e 50 kV excitação;

    XFlash® SDD com resolução de 
energia tipica de 135 eV;

    Modo HD de gravação do espectro
com analisador multicanal (MCA) 
de 4K;

    Configuração otimizada para 
elementos leves (LE) com janela 
do tubo de raios X  mais fina e 
detector XFlash®.

Tudo de raios X refrigerado a ar.

Ótima performance para todos os
elementos leves por EDXRF

Detector de raios X XFlash®
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Carrossel de filtros 
de 10 posições para 
otimização da razão
pico/background

Máscaras de colimador
para amostras pequenas
ou para análise de 
pequenos pontos

Rotação e posicionamento
preciso da amostra

DustShield™
Proteção do detectorTudo com proteção

DuraBeryllium®

Câmera de vídeo para
visualizar e posicionar
a amostra

Tudo de raios X

50W, 50 kV
Alvos de Ag ou Pd

Detector de raios X XFlash®

Silicon Drift Detector (SDD)
com resolução tipica de 
135 eV

O S2 PUMA com a tecnologia HighSense ™
usa tubo de raios X com janela final de 50W
para excitar diretamente os elementos em uma
amostra. Ao ajustar a alta voltagem do tubo de
raios X e escolher o material de filtro, o range
de energia é selecionado. A  fina janela do 
detector XFlash® detecta com analisador 

multicanal os raios X fluorescentes e acumula
contagens para gerar um espectro da amostra
de intensidade x energia. Elementos leves com
fluorescência de baixa energia são analisados
em uma câmara com fluxo de hélio ou em
vácuo gerado por uma bomba de vácuo.

Caminho de feixe HighSense™ do S2 PUMA

    Range de elementos do S2 PUMA
    Elementos adicionais com o S2 PUMA LE
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Cimento, Minerais & 
Mineração, Geologia 

Metais, Escórias Petroquímicos, Refinaria Químicos Alimentos, Cosméticos,
Farmacêuticos

Tenha um 
laboratório
eficiente 
com o 
S2 PUMA

Produtividade é fundamental
quando você precisa analisar 
grandes e numerosos lotes de
amostras por dia. O S2 PUMA
com trocador de amostras XY 
EasyLoad ™ aumenta a eficiência
do seu laboratório: adicione 
amostras a qualquer momento
sem interromper as analises em
andamento. Adicione até 20 
amostras de uma só vez, sólidos
ou líquidos, analisando cada uma
no modo ideal.

Carregamento da amostra simples e rápido com o trocador de amostras XY EasyLoad do S2 PUMA
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7Metais, 
Sólidos

Pó Solto, 
Rochas, 

Granulados

Pastilha
Prensada

Pérola 
Fundida

Líquidos,
Suspensões

Filtros Filmes, 
Revestimentos,

Membranas

Pequenos
Objetos

Automação,
Correia Trans-

portadora

Ambiental Acadêmico
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Alto rendimento de amostras e  baixo custo de aquisição
e ainda conta com extrema confiabilidade em muitas 
indústrias e é aqui que o S2 PUMA se destaca. Não 
importa se as amostras são pastilhas prensadas, pérolas
fundidas, pós, sólidos ou líquidos, até 20 amostras podem
ser carregadas de uma só vez com o trocador de 
amostras XY EasyLoad ™. Novas amostras podem 
ser adicionadas a qualquer momento, mesmo mesmo en-
quanto uma análise está sendo executada. O EasyLoad™
maximiza o rendimento da amostra e minimiza o custo
operacional do equipamento.

Melhorar o desempenho! Reduzir custos!

O S2 PUMA analisa cada amostra em com o método
ideal: Líquidos são analisados em atmosfera de Hélio 
enquanto os sólidos são analisados sob vácuo. Isto é es-
sencial para obter a máxima performance para elementos
leves. A bomba de vácuo opcional do S2 PUMA elimina 
a necessidade de hélio quando se analisa elementos leves
em amostras sólidas. Simplesmente não há outro instru-
mento de EDXRF tão eficiente como a S2 PUMA!

Conectividade em um laboratório 
automatizado.

Para aumentar a produtividade de amostras o S2 PUMA
pode facilmente ser integrado a um laboratório automati-
zado. As amostras são preparadas automaticamente e 
carregadas através de uma correia transportadora ou 
robô,  diretamente no S2 PUMA. Este processo garante
um melhor nível de controle.

S2 PUMA com trocador de amostras XY 
EasyLoad™ – pronto para trabalhar 24/7!

S2 PUMA

máxima eficiência

com EasyLoad™

Monitoramento visual durante as analises

Bandejas de amostras adicionais com amostras mistas.

      S2 PUMA com Trocador de 
Amostras XY EasyLoad:

    Bandejas com capacidade para 
20 amostras;

    Pastilhas prensadas, pérolas 
fundidas e copos para líquidos para
amostras com diâmetro de 40 mm;

    Manipulação direta de anéis de
51,5 mm de diâmetro provenientes
de preparação automatizada;

    Permite carregar lotes de 
amostras mistas,  líquidos e sólidos,
conferindo alta flexibilidade;

    Prepare uma nova bandeja de
amostras enquanto a anterior está
analisando;

    Alta produtividade de amostras,
uma lista pode ser ser criada para
medir durante a noite;

    Novas amostras podem ser 
adicionadas ao trocador a qualquer
momento.
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Carregamento de amostras mistas fácil e rápido.

Custo de operação - Calcule o consumo de hélio necessário ao selecionar um sistema de EDXRF; [Cilindros de gás hélio/ano]

Nenhum S2 PUMA com bomba de vácuoCenário 1

Aplicação: Pastilha prensada
Aplicado no controle de processo (Escórias, Cimento, Minerais), pastilha prensada, 10 amostras 
por hora, 10 elementos (F, Na, Mg, ...) 4 minutos de tempo de medida e 24 horas de operação

Aplicação: Líquidos
Aplicação no controle de processo (óleo lubrificante, metais de desgaste), amostras líquidas, 
10 amostras por hora, 10 elementos (Na, Mg, ...) 4 minutos de tempo de medição e 24 horas 
de operação

S2 PUMA com purga de He de 0,08 L/minCenário 3

Considerando: EDXRF com purga de He de 0,5 L/min,
sem bomba de vácuo.

Cenário 2

Considerando: EDXRF com purga de He de 2,4 L/min e câmara grande.Cenário 5

5

26

Considerando: EDXRF com purga de He de 0,5 L/minCenário 4 26

126

S2 PUMA Manual e 

S2 PUMA com trocador de

amostras XY no cenário 1 não

necessitam de Hélio

As amostras sólidas são analisados
sob vácuo  sem necessidade de
gases nem mesmo para elemen-
tos leves.

S2 PUMA Manual e 

S2 PUMA com trocador de

amostras XY no cenário 3

necessitam de 96% menos

Hélio quando comparado

com o cenário 5

Consumo de Helio drasticamente
reduzido devido a pequena
câmara de amostra.
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Cimento, Minerais & 
Mineração, Geologia 

Metais, Escórias,
Revestimentos

Petroquímicos, Refinaria Químicos Alimentos, Agricultura

S2 PUMA –
resultados
rápidos e
alta perfor-
mance na
ponta dos
seus dedos

No controle de processo cada 
minuto conta! Sempre que uma
amostra é recebida o resultado 
precisa ser obtido rapidamente. 
O S2 PUMA  Manual é a ferra-
menta perfeita: Carregue a amostra,
aperte o botão e obtenha os 
resultados em poucos minutos.
Obter resultados de qualidade é
fácil com o TouchControl ™, a 
interface intuitiva do S2 PUMA. 

Inicie rapidamente uma análise em uma aplicação de controle de processo com o S2 PUMA Manual
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Educação AmbientalCosméticos, Farmacêutico

Metais, 
Sólidos

Pó Solto, 
Rochas, 

Granulados

Pastilha
Prensada

Pérola 
Fundida

Líquidos, 
Suspensões

Filtros Filmes, 
Revestimentos,

Membranas

Pequenos
Objetos
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Rotação da amostra para resultados
mais precisos

Carregamento da amostra rápido e simples Análise de amostras líquidas

Interface TouchControl™ ajustável

Modo dedicado: 
Não necessita de PC, 
teclado e mouse 
para operação de rotina

TouchControl™ para operação rápida 
e à prova de falhas – fácil de usar

S2 PUMA com 
TouchControl ™:
Intuitivo, à prova de falhas, fácil 
de usar;
Modo dedicado: funcionalidade
completa sem PC, teclado e mouse
Livre seleção de idiomas: 
Português, Inglês, Alemão, 
Francês, Espanhol, Italiano, Russo,
Chinês e Japonês;
Não necessita formação ou 
treinamentos específicos para 
operação de rotina;
Touchscreen ajustável, permite 
o uso com luvas.
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Análises fáceis

por EDXRF, 

somente com 

S2 PUMA e

TouchControl™

Graças ao TouchControl™, a operação do 
S2 PUMA é fácil e simples. Os tempos de 
treinamentos intermináveis , manuais que 
pesavam toneladas e contorcionismo para 
operar o equipamento ficaram no passado. 

Com TouchControl, qualquer usuário pode 
analisar amostras no S2 PUMA. Primeiro 
selecione a aplicação e coloque o nome da
amostra. Você também pode inserir outras 
informações como  preparação ou massa de
amostra. Em seguida, basta iniciar a medição 
e visualizar os resultados na tela. Mas pode
ficar ainda mais fácil: Um operador carrega
uma amostra e toca o touchscreen uma vez;
esta ação inicia uma aplicação predefinida 
automaticamente – e é só isso!

Um instrumento de precisão é a
chave para um rigoroso controle 
de processo.

O S2 PUMA oferece excelente precisão 
com a sua tecnologia HighSense ™, e o tubo
de raios X de 50W de potência aliada a nova
óptica compacta.  Este design superior oferece
o que há de  melhor controle de processo com
baixa variação de resultados, minimizando 
resíduos e maximizando a produtividade.

S2 PUMA – Alta intensidade

S2 PUMA – Alta estabilidade
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Geologia Metais, Revestimentos Plásticos, Polímeros Farmacêuticos Pesquisa, Acadêmico, 
Ciência dos Materiais

Rápido carregamento de bateladas de amostras ou amostras grandes com o trocador Carrossel EasyLoad do S2 PUMA 
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15Amostras 
Grandes, Eletrô-

nicos, PCBs

Brinquedos,
Produtos de

Consumo

S2 PUMA –
Sem limita-
ções no 
manuseio de
amostras

As vezes você simplesmente 
precisa de flexibilidade: Primeiro,
você precisa analisar algumas
amostras grandes que você não
pode destruir. Em seguida, "O que
é essa mancha preta nesta peça
de plástico? Em seguida, preciso
analisar 12 amostras geológicas
como pastilhas prensadas... Cada
solicitação de trabalho é diferente.

Não precisa se preocupar, o 
S2 PUMA com trocador carrossel
EasyLoad™ é muito flexível e
adaptável. Nele é possível medir
amostras grandes diretamente.
Coloque peça de plástico direta-
mente na posição de medida,
ajuste a posição com a câmera 
de video e use o colimador para
analisar somente o ponto preto.
Coloque o Carrossel EasyLoad™
na câmara e transforme-o em um
equipamento com trocador de
amostras automático para medir
suas 12 amostras em pastilha
prensada. 

Metal cuts,
Solids

Pó Solto, 
Rochas, 

Granulados

Pastilha
Prensada

Pérola 
Fundida

Líquidos, 
Suspensões

Filtros Filmes, 
Revestimentos,

Membranas

Pequenos
Objetos

Laboratórios Prestadores 
de Serviços

Automotivo
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Bandeja do carrossel EasyLoad™Recolocando a bandeja do carrossel
durante as medições

Removendo a bandeja do carrossel 
durante o transporte

Carregando amostras GrandesPosicionamento da amostra com a 
Câmera de vídeo

Ótimo para manuseio de amostras grandes

A área e a altura da câmara espectrômetro 
são os limitantes do tamanho máximo de
grandes amostras que podem ser carregadas
no espectrômetro. Com uma área da câmara
de amostra de 45,7 x 42,8 centímetros o 
S2 PUMA estabelece um novo recorde mundial.Largura max. 

457 mm (18.0”)

Profundidade max.
428 mm (16.9”)

Altura max. 
106 mm (4.2”)
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Rápido carregamento de bateladas de amostras com 
o S2 PUMA com Carrossel EasyLoad™.

S2 PUMA com Carrossel

EasyLoad™ – Flexibilidade

ilimitada para todos os

tipos de amostras

O S2 PUMA com carrossel EasyLoad comporta até
12 amostras diferentes em sua bandeja. As amostras
podem ser pós, sólidos, pastilhas prensadas, pérolas
fundidas, ou líquidos, nos tamanhos de 32 milímetros,
40 milímetros ou 51,5 milímetros de diâmetro. 
Diferentes tipos e tamanhos de amostra podem 
ser misturadas na bandeja do carrossel.

O S2 PUMA com Carrossel define um
novo padrão – não é exclusivo para 
pequenas amostras.

Como medir grandes amostras, se você não quer 
ou não pode para cortá-las? Não poderia ser mais
fácil – basta remover a bandeja e a câmara de 
amostra fornecerá espaço para análise elementar não
destrutiva de grandes amostras. Amostras muito 
pequenas ou grandes com até 45,7 x 42,8 cm podem
ser analisadas diretamente no S2 PUMA com 
trocador de amostras Carrossel EasyLoad.™

Defina o ponto – e faça suas medidas 
por XRF.

Para o posicionamento exato da amostra, o S2 PUMA
possui uma câmera de vídeo integrada que possibilita
visualizar o ponto exato da amostra que você deseja
analisar. A imagem da câmera de vídeo é salva junta-
mente com os dados de medição por EDXRF e os 
resultados para posterior consulta.

Estude detalhadamente a sua amostra –
com a análise pontual.

Na análise de defeitos,  amostras geológicas ou na 
investigação da segurança de produtos de consumo,
pode ser necessário a análise pontual da amostra. O
S2 PUMA está equipado com um colimador integrado
para realizar análises de pequenos pontos que podem
variar de alguns centímetros a poucos milímetros. 

Aplicações de revestimento de multica-
madas – Analise com o S2 PUMA.

Em pesquisa e desenvolvimento e ciência dos 
materiais,sistemas de multicamadas são projetados
para ter funcionalidades específicas. O S2 PUMA 
proporciona resultados precisos na determinação da
composição e espessura de camadas em amostras
mono e multicamadas. O software de análise 
Multicamadas é capaz de processar dados de 
EDXRF de amostras grandes ou provenientes 
da análise de pequenos pontos.
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Manuseio seguro da amostra com o S2 PUMA SampleCare™

  Garra com exclusivo 
sistema de detecção da
amostra 

  Proteção DuraBeryllium®

no tubo

  Carrossel de filtros com
10 posições

  Proteção do detector 
  DustShield™

  Reservatório de pó

1

2

3

4

5
1

2
3 4

5

S2 PUMA com 
SampleCare™:
Exclusiva proteção de 
contaminação de componentes 
importantes do sistema;
Garante maior vida útil do 
equipamento;
Previne inconvenientes por 
vazamento de amostra;
Reconhecimento de porta amostras
de líquidos  à prova de falhas;
Garra com detecção automática 
da amostra;
Proteção DuraBeryllium® para a 
janela do tubo;
Exclusiva proteção para o detector;
Evita o derramamento de líquidos 
e contaminação com pequenas
partículas de  amostra na 
cabeça detector.

Para pós e líquidos

DustShield™ proteção do detector
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Construído para durar –

S2 PUMA com SampleCare™

Construído para analisar – 

S2 PUMA com um poderoso

software de análise

  Solution Editor mantem
todos os parâmetros
relevantes da aplicação
sempre a mão.

  Selecione 'Manage
Standards' para inserir
todas as informações
sobre os padrões de
calibração.

  Visão geral dos
padrões da aplicação
para análise de aço.

  Espectro do padrão de
aço para avaliação das
linhas dos elementos.

  abela periódica para 
seleção dos elementos. 

1

2

3

4

5

5

4

1

2

3

S2 PUMA com SampleCare™

Ter o equipamento disponível para análise é crucial
em todos os laboratórios. Você pode confiar no 
S2 PUMA com a tecnologia exclusiva Bruker 
SampleCare™. SampleCare™ protege o instrumento
de danos provocados pela contaminação 
com a amostra. A detecção integrada de amostras 
líquidas do trocador de amostras XY EasyLoad™ 
desativa o modo de vácuo sempre que uma 
amostra líquida é detectada. Além disso, a proteção 
DuraBeryllium® e o carrossel de filtros protegem o
tubo de raios X. Um terceiro escudo anti contaminação
é a proteção do detector. Uma capa com um filme
ultra fino, protege a cabeça do detector de derrama-
mento de líquidos, partículas de poeira ou fragmen-
tos de amostras que podem se depositar sobre ela.

S2 PUMA com um poderoso 
software de análise

Para controlar o seu S2 PUMA nós o entregamos
com um poderoso pacote de software analítico. Crie
uma aplicação com o Solution Editor, inicie análises,
avalie espectros, crie relatórios com os resultados 
ou exporte os dados - o software permite o controle
simples de todas estas funções. O Solution Editor
baseia-se na conhecida inteligencia analítica inte-
grada da Bruker para facilidade de uso. Você sempre
mantem uma visão geral sobre todas as suas aplica-
ções,  e se necessário, o software pode ajudá-lo 
com os ajustes necessários para obter os melhores
resultados. Configurar aplicações, gerenciar métodos
e obter resultados excelentes nunca foi tão fácil.
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Bruker AXS GmbH

Karlsruhe . Germany
Phone  +49 (0)721-50997-0
Fax      +49 (0)721-50997-5654
info.baxs@bruker.com

Bruker do Brasil

Rod. Dom Pedro I, Km 87,5 Pista Norte
12954-260 - Atibaia – SP · Brazil
Phone  +55 (11) 2119-1750
Fax       +55 (11) 2119-1772
info@bruker.com.br
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Informações Técnicas

S2 PUMA Single S2 PUMA XY Autochanger S2 PUMA Carousel

Faixa elementar Sodio a Amerício (Na – Am) com XFlash® Padrão
Carbono a Amerício (C – Am) com XFlash® Light Elements (LE)

Faixa de concentração ppm a %

Tubo de raios X Ânodo de Pd ou Ag potência max. 50 W; max. voltagem 50 kV (baixo kV versão: max. voltagem 30 kV)

Filtros de feixe primário Trocador de filtros automático com 10 posições para análise de um amplo range elementar 
Filtros pré instalados: Ag 5 µm, Al 20 e 500 µm, Cu 100 e 250 µm

Detector XFlash® Silicon Drift Detector: Refrigerado por Peltier (livre de nitrogênio liquido

Máscaras de colimador Para análise de pequenos pontos: 1, 3, 8, 12, 18, 23 e 28 mm (opcional)

Observação da amostra Câmera de vídeo HD integrada, para posicionamento preciso amostra e 
documentação da posição de medida (opcional)

Modos de análise Em ar
Fluxo de gás (opcional): N2 ou Hélio para líquidos e pós soltos
Bomba de vácuo: melhora a performance para elementos leves, baixo custo operacional

TouchControl™ Integrated 12.1” TFT touchscreen, interface de usuário com múltiplos idiomas

Conectividade Porta Ethernet RJ45 e 4 portas USB integradas para mouse, teclado, impressora

Potência 100-240 V, 50/60 Hz, max. consumo de energia 600 VA

Automação Conectividade com correia transportadora (opcional)

Tipos de amostras Pó solto, grânulos, sólidos, pastilha prensada, pérola fundida e líquidos até 50 mL

Rotação da amostra (opcional)

S2 PUMA Single S2 PUMA XY Autochanger S2 PUMA Carousel

Tamanho da amostra Amostras de até 51.5 mm
Ø. Líquidos, pós soltos e
pequenas amostras em
porta amostras de líquidos
até 50 mL

Até 40 mm Ø e 38 mm de 
altura em suportes para amos-
tras, peso máx. de 200 g ou
51,5 mm Ø para amostras em
anéis de aço.

Amostras de 32, 40 ou 
51,5 mm Ø. 
Amostras Grandes: 
largura máx. 457 mm 
profundidade máx. 428 mm
altura máx. 106 mm 

Trocador de amostras Manual, única posição Trocador de amostras XY
EasyLoad™ com bandeja 
de 20 posições removível;
Garra com detecção 
automática de amostra

Trocador de amostras 
Carrossel EasyLoad™ com
bandeja de 12 posições 
removível

Dimensões

largura x profundidade x altura
peso

66 x 70 x 37 cm
81 kg

66 x 70 x 60 cm
112 kg

66 x 70 x 56 cm
127 kg

Qualidade & Segurança DIN EN ISO 9001: 2008; Certificado CE diretiva de máquinas 2006/42 / CE; Equipamento eléctrico 2006/95/CE;
Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/CE; Sistema totalmente protegido contra a radiação ; radiação <1 µSv/h (H *);
Homologação Alemã (BfS) para a segurança de raios X; Em conformidade com a ICRP, AIEA, EURATOM

TouchControl™, SampleCare™, EasyLoad™, HighSense™ 
e DustShield™ são marcas registradas da Bruker AXS Inc.;
XFlash® é uma marca registrada da Bruker Nano Analytics
DuraBeryllium® é uma marca registrada da Moxtek® Inc.
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