
 
 

Descrição: 

 
O analisador de Carbono e Enxofre modelo  CS-910 

possuí forno de alta frequencia e detecção por infra-

vermelho é o instrumento para rápidas análises e 

precisas de Carbono e Enxofre em materiais sólidos, 

especialmente em materiais inorgânicos como 

cerâmicas, minérios, cimentos , argilas etc. A 

combustão da amostra sólida é feita em um cadinho 

de cerâmica dentro de um forno de alta frequencia 

selado  e pressurizado com um fluxo de oxigênio puro. 

Na ordem de ajustar uma combustão otimizada, a 

potência do forno de alta frequencia é ajustável.   

O resultado da reação dos gases C O 2 e SO2 são 

medidos por detectors Infra-Vermelho de estado 

solido gerando resultados rápidos e precisos com um 

software totalmente amigável. 

 
Características: 

 
1. Determinação simultânea do Carbono e Enxofre 

com minima preparação das amostras. 

2. Software simples e amigável  

3. Última tecnologia nos detectors de Infra- 

Vermelho – Ótica de última geração  

4. Eletrônica e mecânica confiáveis 
5. Medidas precisas e rápidas 
6. Faixa analítica grande para materiais inorgânicos  

7. Baixa manutenção. 

8. Projeto robusto para uso em produção e 

controle de qualidade. 

9. Limpeza automática. 

 
 

 
Aplicações: 

Especialmente projetado para materiais 
sólidos como materiais metálicos e 
inorgánicos como cerâmicas, ferro, 
cimento, argila, etc. 

 
 

 

Analisador de Carbono e Enxofre por Infra-Vermelho.  

CS-910 



 

Especificações: 
 

Elementos Carbono (C ) 0.0001% -15.0000% 

Enxofre    (S ) 0.0001% -5.0000% 

Amostras Inorganicas 

Balança  Faixa da balança : 0-100g 

(resolução 0.0001g), 

Alinhamento do 
forno 

 

Vertical 

Suporte da amostra Cadinhos de cerâmica 

Aplicações Materiais de construção, engenharia / eletronicos, 

geologia / mineradoras, vidros / cerâmicas, aço / 

metalurgia 

Forno Forno de alta frequencia, 3.5K V a 20MH z 

Método de 

detecção 

Absorção por I.R. estado sólido 

Tempo analítico 

 

26 - 60 s, Média: 35 s 

Gás requeridos Oxigênio 99.2 % 

Tensão de 

alimentação 

AC  - 220 V , ± 5%  60H z± 2% 

Dimensões  54 x 81 x 60 cm 

Peso 80kg 

Equipamentos 

necessários 

Balança eletrônica, monitor, PC 

Temperatura de 
operação 

0-30 ℃ R H:<75% 

   Acessórios  Impressora, PC 

 
 

Representante exclusivo: 

ACIL & WEBER LTDA 

RUA DAS GIESTAS, 510 – 03147-000 – SÃO PAULO – SP 

TEL: 11-23413300 – vendas@acilweber.com.br 


