
O Melhor desempenho em Microscopia de Força Atômica ao seu alcance

www.parkAFM.com

Park XE7
O AFM mais acessível do Mercado para 
análises precisas com flexibilidade 
para todo tipo de amostra



Park Systems O Microscópio de Força Atômica de maior precisão



Desenvolvido com a tecnologia mais recente da Park Systems e projetado com a mesma dedicação de nossos 
modelos mais avançados, o Park XE7 fornece uma análise precisa, dentro dos prazos e com custos acessíveis ao 
seu laboratório.

Park XE7
Ideal para uma análise precisa e econômica

Desempenho imbatível

O XE7 permite medições precisas em nanoescala muito superiores a outros instrumentos similares e também a 
obtenção de imagens de amostras com todas as suas dimensões características, fiéis à sua nanoestrutura, 
graças às medições por varredura planas, ortogonais e lineares (exclusivas da arquitetura Park Systems para 
AFM: varreduras flexíveis independentes entre os eixos XY e o Z). Além disso, o modo True Non-Contact®, 
exclusivo da Park Systems, permite obter imagens mais precisas, bem como uma varredura que não comprom-
ete a resolução e mantém íntegra a amostra.

Ideal para todas as necessidades

O Park XE7 assegura a possibilidade de inovação contínua, pois, com o modelo de recursos mais abertos do 
mercado, permite integrar e combinar acessórios e instrumentos para adaptar às suas necessidades específi-
cas. Além disso, dá acesso ao maior número de modos de medição e acessórios que existe atualmente.

Fácil utilização e alta produtividade

Sua interface com o usuário é bastante intuitiva e permite que usuários com pouca experiência passem 
rapidamente da colocação da amostra ao resultado da varredura, através de suas ferramentas automáticas. 
Este fácil manuseio, bem como a mudança de ponteiras e de sondas, o alinhamento simples do laser, a 
observação com eixo óptico invertido, bem como o controle de varredura e o processamento por software de 
fácil utilização, impactam diretamente em seu alto rendimento e produtividade, disponibilizando um maior 
número de análises em menor tempo.

Rentabilidade incomparável
Além de ser o AFM mais acessível do mercado, o XE7 é mais econômico em relação à manutenção. A tecnolo-
gia True Non-Contact® permite economizar no gasto com ponteiras usualmente dispendiosas. Além disso, tem 
uma vida útil e capacidade de atualização muito superiores à maioria das opções e modalidades existentes no 
mercado. 
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Park Systems O Microscópio de Força Atômica mais confiável

Varredura XY de precisão através da eliminação de interferências  
     • Dois scanners flexíveis XY e Z, independentes e em circuito fechado para amostras e ponteiras

     • Varredura XY plana e ortogonal com arco residual baix

     • Movimento fora do plano, inferior a 2 nm em todo o raio de varredura

     • Medições de altura com precisão e sem necessidade de processamento de software

Melhor vida útil da ponteira, resolução e preservação da amostra em modo 
True Non-Contact®  
     • Velocidade do servo-Z dez vezes mais rápida do que os  piezotubos de AFM convencionais

     • Menor desgaste da ponteira para geração de imagens de alta resolução e preservação da qualidade  da imagem por muito mais tempo

     • Análise não destrutiva

     • Imune a resultados dependentes de parâmetros observados em imagens obtidas por contato intermitente  (“ Taping mode”)

 

Completa solução para análises
     • A mais abrangente variedade de modos para SPM

     • O maior número de opções para medições de amostras

     • A melhor opção de compatibilidade e possibilidade de atualização do mercado 

Total conveniência de utilização
     • Acesso lateral aberto para uma fácil mudança de amostras e  ponteira

     • Fácil e intuitivo alinhamento com a ponteira de fixação pré-alinhada

     • Fácil remoção do cabeçote, através de base com dovetail-lock

     • Visualização de alta resolução através da óptica direta sobre o eixo 

Park XE7
Recursos inovadores



Park XE7
Tecnologia AFM

Varredura plana ortogonal XY sem deformação 
O Crosstalk Elimination da Park Systems remove eventuais deformações , permitindo uma varredura plana ortogonal XY, independente da 
localização, velocidade e dimensão da varredura. A varredura não exibe qualquer curvatura de fundo, mesmo nas amostras mais planas, e 
com diferentes configurações.. Isso permite a obtenção de medições de altura mais precisas e uma nanometrologia de precisão para os 
problemas mais desafiadores em pesquisa e engenharia.

Park Systems  O Microscópio de Força Atômica de melhor desempenho 

Medições precisas de superfície

Superfície “Plana” de amostra

   •  Baixíssimo arco residual
   •  Não requer processamento por software (dados brutos)
   •  Resultados menos dependentes da localização do  scanner

A diferença fundamental entre os instrumentos Park e 
os outros AFM disponíveis no mercado é a arquitetura 
do scanner. O exclusivo design da Park com escanner 
XY independente do scanner  Z , permite precisão de 
dados incomparável, com resolução nanométrica.

Scanners XY e Z Independentes
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Dados brutos não processados



Before

O modo True Non-Contact® preserva a ponteira
As ponteiras dos AFM são tão sensíveis que quando entram em contato com a amostra a resolução diminui automaticamente e a qualidade da 
imagem produzida fica comprometida. Em amostras mais delicadas, a ponteira também pode danificar a amostra o que resulta em  medições 
imprecisas de altura, gerando  perda de tempo e dinheiro.
O modo True Non Contact®, um modo de varredura exclusivo Park Systems, produz dados de alta resolução e precisão enquanto mantém a integri-
dade da amostra.

Feedback preciso pelo Z-servo  mais rápido permite o True Non-Contact AFM

AFM Park Antes Depois de 20 Imagens

Imagem pelo modo de Contato Intermitente

•  Desgaste rápido da ponteira = varredura pouco nítida; baixa resolução. 

•  Interação destrutiva entre amostra e ponteira = Modificação e danificação da amostra.

•  Dependente de parâmetros

Contato Intermitente

Modo True Non-Contact®
 
•  Menor desgaste da ponteira = Varredura Prolongada de alta resolução
•  Interação não destrutiva amostra-ponteira = Modificação minimizada da amostra
•  Imune aos resultados dos parâmetros 

Modo True Non-Contact®

1:1
escala

Medições precisas de superfície

Superfície “Plana” de amostra



Park XE7 
Tecnologia inovadora de AFM
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Park Systems  O Microscópio de Força Atômica mais acessível

     Scanner Móvel  2D  com alcance de 10 µm x 10 µm   
O scanner XY consiste em placas piezoelétricas simétricas bidimensionais móveis e de elevada força, que 
permitem um grande movimento ortogonal com o mínimo de deslocamento fora do plano, bem como uma 
resposta elevada, essencial para varreduras de amostras em escala nanométrica. Esta estrutura compacta 
e rígida foi concebida para uma resposta dos servo com mínimo ruído e alta velocidade.
 

   
     Scanner Móvel Z  de força elevada    
Movido por uma placa piezoelétrica de elevada força  e guiado por uma estrutura móvel, a sua robustez 
permite movimentos de maior velocidade na direção vertical do que os scanners utilizados em Microscó-
pios de Força Atômica convencionais. O alcance máximo da varredura Z pode se estender de 12 µm a 25 
µm com a opção do scanner Z de longo alcance (opcional).

     Cabeçote DSL Slide-to-Connect    
O cabeçote do AFM pode ser facilmente  
colocado ou removido na encaixe do tipo 
“dovetail”. A fraca coerência do Diodo de 
Super Luminescência (DSL) permite imagens 
nítidas de superfícies altamente refletoras e 
medições de precisão de espectroscopia 
Força-distância em pico-Newtons. O compri-
mento de onda do DSL elimina os problemas de 
interferência para quem  deseja combinar o 
AFM com experiências no espectro visível.

     Fixador de Amostras Acessível

O design exclusivo do  cabeçote suporta amostras de até 100 mm 
e permite  acesso lateral fácil  à amostra e à ponteira
.
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     Nível Manual XY   
A sistema de localização para medições de amostras é fácil e preciso, controlado através 
de posicionamento manual no eixo XY e seu  alcance é de 13mm x13 mm

     
      Nível Manual Ótico   
O mecanismo para focar a observação no eixo ótico é ajustado manualmente.

Sistema de Controle Eletrônico do Park XE com Placa DSP no 
Controlador  
Os sinais de nanoescala do AFM são controlados e processados pelo sistema eletrônico de 
alta performance Park XE. Com o seu design de baixo ruído e unidade de processamento 
de alta velocidade, executa com sucesso o modo True Non-Contact®, ideal para imagens 
de nanoescala e para medições de precisão de corrente e tensão.

    •  Unidade de Processamento de alto desempenho com 600 MHz e velocidade de 4800 MIPS  
    •  Design de baixo ruído para medições precisas de tensão e corrente
    •  Sistema versátil para a utilização de várias técnicas de MVS
    •  Módulo de Acesso de Sinais Externos para receber sinais de entrada/saída do AFM
    •  Processa até 16 imagens de dados
    •  Dimensão máxima dos dados: 4096 × 4096 pixels
    •  ADC/DAC in 16 bit, velocidade  500 kHz  
    •  Isolamento do ruído elétrico do PC por conexão TCP/IP 

USB



Park Systems  O Microscópio de Força Atômica de maior precisão

Park XE7
AFM mais acessível, preciso e de fácil utilização do mercado
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Scanner XY Móvel 10 µm x 10 µm 
  
O scanner XY consiste em placas piezoelétricas simétricas bidimensionais móveis e de elevada força que permitem um grande movimento 
ortogonal com o mínimo de deslocamento fora do plano, bem como uma resposta elevada, essencial para varreduras de amostras em 
escala nanométrica

Observação Direta no Eixo Ótico
A observação de amostras, vista de cima por microscopia ótica direta sobre o eixo 
ótico permite a navegação sobre a superfície da amostra e facilita a localização 
da área desejada. O sistema possui ainda uma câmera digital acoplada de alta 
resolução com zoom que garante nitidez e uma imagem de grande qualidade.



Facilita a Troca

O raio laser está sempre focado sobre o cantilever se substituído

Fácil troca da ponteira e da amostra

O design exclusivo do cabeçote permite um  acesso fácil lateral para 
colocar novas ponteiras e amostras manualmente. O cantílever  pode 
efetuar varreduras sem nenhuma espécie de alinhamento laser compli-
cado, usando cantílevers pré-instalados fornecidos pela Park Systems. 

Alinhamento fácil e intuitivo com o raio laser 
Com o suporte pré-alinhado do cantílever, o raio laser é direcionado sobre o cantilever quando o mesmo é colocado 
no devido lugar. Além disso, o recurso de vista invertida natural no eixo óptico, exclusivo da Park Systems, permite 
localizar facilmente o ponto do laser. Tendo em vista que o raio incide verticalmente sobre o cantílever, pode-se 
focar intuitivamente o raio no eixo X e Y, rodando os botões para mudar de posição. Como resultado, acha-se o 
laser com facilidade  e o seu posicionamento no PSPD é automático, utilizando a interface do usuário para 
alinhamento. 



Park XE7
Suporta a mais abrangente variedade de modos e opções de SVM do mercado.

Os investigadores atuais necessitam caracterizar uma ampla variedade de propriedades físicas sob diversas condições de estudo e 

ambientes de amostras. A Park Systems garante a maior variedade de modos SVM, o maior número de opções de AFM e a melhor 

opção de compatibilidade e atualização do mercado para caracterização avançada de amostras.

Imagem Standard 

  •  AFM True Non-Contact® 

  •  Contato Básico AFM e Campo Escuro

  •  Microscopia de Força Lateral (LFM)

  •  Imagem de Fase 

Propriedades Químicas
   

  •  Microscopia de Força Química com ponteira funcionalizada

  •  Microscopia Eletroquímica (EQ-STM e EQ-AFM)

  

Propriedades Dielétricas/Piezoelétricas   

  •  Microscopia de Força Elétrica (EFM)

  •  EFM de Contato Dinâmico (DC-EFM)

  •  Microscopia de Força Piezoelétrica (PFM)

  •  PFM de Alta Tensão

Medições de Força
   

  •  Espectroscopia Força Distância (F-D) 

  •  Imagem Força Volume 

  •  Calibração de Constante Elástica por Método Térmico

Propriedades Elétricas
  

  • MFA Condutiva

  • Espectroscopia I-V 

  •  Scanning Kelvin Probe Microscopy (SKPM/KPM)

  •  SKPM de Alta Tensão

  •  Microscopia de Varredura de Capacidade (SCM)

  •  Microscopia de Varredura de Spreading-Resistance (SSRM

  •  Microscopia de Tunelamento com Varredura (STM)

  •  Espectroscopia de Tunelamento  com Varredura (STS)

  •  Mapeamento Temporal de FotoCorrente (Tr-PCM)

Propriedades Magnéticas
   

  •  Microscopia de Força Magnética (MFM)

  •  MFM Regulável

Propriedades Mecânicas
   

  •  Microscopia de Modulação de Força (FMM) 

  •  Nano identação  

  •  Nano litografia 

  •  Nano litografia de Alta Tensão 

  •  Nano manipulação 

  •  Microscopia com Piezo resposta de Força (PFM) 

Propriedades Óticas
   

  •  Espectro. Raman Ponteira Reforçada (TERS)

  •  Mapeamento Tempo de Fotocorrente (Tr-PCM)

  

Propriedades Térmicas
   

  •  Microscopia de Varredura Térmica (SThM)
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Amostra: Grafeno

Dimensão Varredura: 

15 µm x 15 µm



Opções

Cabeçote XE Cabeçote XE 25 µm Cabeçote XE 12 µm 

Scanners XY 10 µm x 10 µm

Sondas Sonda Externa

Células para Liquidos

Controle do ambiente

Acessórios

Célula Universal para Líquidos

Nível de Aquecimento e Arrefecimento

Módulo de Acesso de Sinais

Suporte Amostras Transversal

Cabeçote XE Óptico

50 µm x 50 µm 100 µm x 100 µm

Sondas para Liquido (aberta/fechada)

Célula aberta para líquido

Nível de Aquecimento

Controlador Q

Kit de Alta Tensão

Adaptador de Cabeçote Hysitron Triboscope 

Sonda SCM 

Célula de Eletroquímica

Câmara ambiental

Gerador de campo magn.

Mandril a vácuo

Sonda STM 

Sistema de controle de umidade

Suporte de amostras não magnético

Célula líquida aberta ou fechada com perfusão de gás/líquido
Alcance de controle de temperatura: 4 °C a +110 °C (ar), 4 °C a +70 °C (com líquido)

Cabeça Z Scanner 25 µm

Cabeça ótica XE

Gerador de Campo Magnético

  •  Tipo de laser: LD (650 nm) ou SLD (830 nm)

  •  Ruido: 0.03 nm (normal), 0.05 nm (maximo)

    •  Tipo de laser: LD (650 nm) ou SLD (830 nm)

    •  Ruido: 0.03 nm (normal), 0.05 nm (maximo) 

  •  Alcance varredura: 25 µm

  •  Freq. Ressonância: 1.7 kHz

  •  Acesso: superior e lateral 

  •  Alcance varredura Z: 12 µm or 25 µm    

  •  Freq. Ressonância: 3 kHz (Cabeça XE 12 µm), 1.7 kHz (Cabeça 25 µm) 

  •  Alcance: -300 to 300 gauss, -1500 to +1500 gauss

  •  Com núcleo de ferro puro e 2 bobinas solenoides

  •  Aplicando um campo magnético  externo paralelo a superficie da amostra

  •  Campo magnético regulável

Sonda Externa

  •  Pode usar cantilever não fixo

  •  Tensão de Polarização. -10 V a +10 V

•  Função de polarização da sonda disponível para EFM e AFM condutiva

•  Suporta todos os modos padrão e avançados, excetuando STM, SCM, imagem in-liquid 

Célula para Líquidos

  •  Célula líquida universal   •  Célula para líquidos aberta/fechada

  •  Célula  Eletroquímica

Sonda para Líquidos

  •  Concebida para imagens em ambiente líquido

  •  Resistente a soluções-tampão incluindo ácidos   •  AFM de Contato e Não Contato para imagens meio líquido

Níveis de Controle de Temperatura  

  •  Tipo 1: 0 °C a +180 °C   •  Tipo 2:  Temp. Ambiente a +250 °C    •  Tipo 3:Temp. Ambiente a +600 °C

Módulo de Acesso de Sinais (SAM)

  •  Permite acesso a vários sinais de entrada/saída para AFM

  •  Direcionamento de sinais para os scanners XY e Z

  •  Sinal de posição para os scanners XY e Z

  •  Sinais de deflexão do cantilever da direção vertical/lateral

  •  Sinal de polarização para amostra e cantilever

  •  Sinal para NX10

  •  Sinal de entrada auxiliar para o sistema



Scanner Scanner XY 

Scanner XY de modulo único, com controle em circuito fechado
Alcance: 100 µm × 100 µm
 50 µm × 50 µm
 10 µm × 10 µm

Scanner Z 

Scanner Z guiado alta-força
Alcance:    12 µm
                 25 µm

Dimensão: até 100 mm 

Espessura: até  20 mm

 

AmostraVisão

Visão direta no eixo da superfície da amostra e cantilever 
Com lentes de objetivas 10x (20× opcional) 
Campo de Visão: 480 × 360 µm
CCD: 1 Mpixel

Eletrónica

Opções/Modos

Park Systems  Microscópio de Força Atômica mais confiável

Park XE7
Especificações

DSP de alto desempenho: 600 MHz com 4800 MIPS 
Trata no máximo 16 imagens 
Dimensão máxima dos dados: 4096 × 4096 pixel 
Sinal entrada: 20 canais de 16 bit ADC com sampling 500 kHz  
Sinal saída: 21 canais de 16 bit DAC com settling 500 kHz   
Sinal síncrono: sinais TTL de fim de imagem, fim de linha, e fim de pixel

Controle Active Q  (opcional
Calibração da constante elast. do catilever (opcional)
Conforme a CE
Potência: 120 W
Módulo de Acesso de Sinal (Opcional)

Imagem Padrão Propriedades Químicas PropriedadesDieléctricas/Piezoeléctric 

Propriedades Elétricas 

Magnetic Properties

Propriedades Mecânicas 

Force Measurement Optical Properties

 Propriedades Térmicas

Célula de Eletroquímica
Célula Univ. Líquidos com Controle de Temper.
Níveis de Amostras com Controle Temperatura
Gerador de Campo Magnético

•  AFM True Non-Contact 
•  Contato básico AFM e Campo escuro
•  Microscopia de Força Lateral (LFM)
•  Imagem de Fase

• Microscopia Força Quím. Ponteira Funcionalizada
• Microscopia Eletroquímica (EC-STM e EC-AFM)

•  Microscopia de Força Elétrica (EFM)
•  Contato Dinâmico EFM (DC-EFM)
•  Microscopia de Força Piezoeletrica (PFM)
•  PFM de Alta Tensão

•  AFM Condutiva
•  Espetroscopia I-V 
•  Microscopia Varredura Sonda Kelvin (SKPM/KPM)
•  SKPM de Alta Tensão
•  Microscopia de Varredura Capacidade (SCM)
•  Microscopia Varrim. Spreading Resistance (SSRM)
•  Microscopia de Varriedura. com Tunelamento(STM) 
•  Mapeamento de Fotocorrente no Tempo (Tr-PCM) 

•  Microscopia de Força Magnética (MFM)
•  MFM regulável

•  Microscopia Modulação de Força (FMM)
•  Nano indentação 
•  Nano litografia
•  Nano litografia de Alta Tensão
•  Nano manipulação
•  Microscopia de Força Piezoeletrica. (PFM)

•  Espectroscopia Força Distância (F-D) 
•  Imagem Força Volume 

•  Espetroscopia Raman Ponteira Reforçada (TERS)
•  Mapeamento Fotocorr. No Tempo (Tr-PCM)

•  Microscopia de Varredura Térmica (SThM)

Acessórios



Scanner Z guiado alta-força
Alcance:    12 µm
                 25 µm

Dimensão: até 100 mm 

Espessura: até  20 mm

 

Nível

Alcance de deslocamento XY : 13 × 13 mm
Alcance de Deslocamento Z : 29.5 mm
Alcance do Foco: 70 mm

Software XEP XEI

Software de controle de sistema dedicado e aquisição de dados
Ajuste de parâmetros de feedback em tempo real
Controle de scripts por programas externos (opcional)

Software de análise de dados AFM (para Windows, MacOS X, e Linux)

Dimensões em mm

175 mm 245 mm
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Park Systems 
Apresenta o melhor AFM do Mercado: precisão e fácil utilização

www.parkAFM.com

Há mais de 25 anos, nascia a Park Systems na 
Universidade de Stanford, aonde o Dr. Sang-il 
Park, fundador, trabalhava como parte 
integrante do grupo que foi pio neiro no 
desenvolvimento da tecnologia AFM. Após 
aperfeiçoar essa tecnologia, ele prosseguiu com 
a criação do primeiro AFM comercial, dando 
assim origem ao nascimento da Park Systems

A Park Systems trabalha diariamente para 
manter o espírito inovador desde o início de 
suas atividades. Ao longo de nossa longa 
história, temos honrado nossos compromissos 
de apresentar o AFM de maior precisão e fácil 
utilização do mercado, com funções revolu-
cionárias como o modo True Non-ContactTM e 
vários softwares automatizados. Não nos 
contentamos com o sucesso do passado. 
Nossos produtos são concebidos com o mesmo 
cuidado e criatividade do princípio, permitindo 
que você se concentre na obtenção de resulta-
dos sem se preocupar com a integridade de 
suas ferramentas.

A sede mundial fica localizada na

Korean Advanced Nanotechnology Center (KANC) em Suwon, Coreia.

Rua Araraquara, 335 – São Bernardo do Campo 
São Paulo – Brazil
Tel: +55 11 4178-7070 Web: anacomci.com.br
Email: anacom@anacomci.com.br

EUROPA

OCEANIA

França +33-1-6953-8023

Alemanha+49-6103-30098-0

Itália +39-02-9009-3082

Israel +972-3-923-9666

Suíça +41-22-788-9186

Romênia   +40-21-313-5655  
Rússia  +7 (495) 22-11-208

Espanha e Portugal +34-902-244-343

Turquia +90-312-236-42-0708

RU e Irlanda +44(0)1372-378-822

Benelux, Escandinávia, e Báltico +31-184-64-0000

Austrália e Nova Zelândia +61-2-9319-0122

SEDES ASIA
SEDE MUNDIAL +82-31-546-6800

SEDE CONT. AMERICANO +1-408-986-1110

SEDE JAPÃO +81-3-3219-1001

SEDE SE ASIATICO +65-6634-7470

AMERICA
EUA: +1-408-986-1110

Canadá: +1-888-641-0209

Brasil +55-11-4178-7070  
Colômbia  +57-347-0060  
Equador  +593-2-284-5287 

China +86-10-6401-0651

Índia +91-40-2404-2353

Indonésia +62-21-384-6464

Malásia  +603-8065-3889

Filipinas +632-807-2712

Arábia Saudita +966-2-640-5846

Taiwan +886-2-2755-2266

Tailândia +662-668-2436

EAU +971-4-339-2603

Vietnã +844-3556-7371




