
O Cromatógrafo Gasoso Agilent 7890A
Todos os elementos para a química perfeita.

Our measure is your success.

products | applications | soft ware | services



2

Maior confiabilidade, produtividade e segurança em GC
O 7890A flagship GC acrescenta um novo e empolgante capítulo à história de 40 anos de liderança em GC da Agilent, proporcionando

tudo o que você precisa para conferir ao seu laboratório o máximo desempenho em GC e GC/MS, incluindo avançados recursos de

separação, novos e potentes recursos de produtividade, além de inteligência de instrumento de automonitoramento em tempo real.

Somado a tudo isso, a tradicional confiabilidade Agilent.

O novo Cromatógrafo Gasoso Agilent 7890A
agrega novos e importantes recursos de
separação e produtividade à plataforma
Agilent GC líder da indústria.

Apresentando o 
Cromatógrafo Gasoso Agilent 7890A
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Desempenho e Confiabilidade Agilent

O controle pneumático eletrônico (EPC) de 5ª geração e

 a eletrônica digital estabelecem um novo parâmetro de

precisão para o bloqueio por tempo de retenção (RTL),

fazendo do sistema 7890A o GC mais confiável da

Agilent de todos os tempos.

Maior Produtividade

Resfriamento de forno mais rápido, recurso de backflush

robusto, avançados recursos de automação e rampas de

forno GC/MS mais rápidas permitem que você faça mais

em menos tempo, ao  menor custo possível por amostra,

tudo facilmente incorporado ao seu método já existente.

Capacidades Cromatográficas Expandidas

O design flexível do EPC permite análises de hidrocarbo-

netos ainda mais sofisticadas. Um terceiro detector

opcional (TCD) pode acelerar as análises de gases

complexos, permitindo que mais tipos de análises 

sejam realizadas em um único GC.

Operação mais Fácil

O avançado software, de fácil utilização, simplifica a

configuração de métodos e a operação do sistema, além

de minimizar o tempo de treinamento. Recursos práticos

e que poupam tempo aceleram e simplificam a manuten-

ção de rotina. 

Tecnologia de Fluxo Capilar
Revolucionária.
Os inovadores módulos de Fluxo Capilar da Agilent
permitem conexões confiáveis dentro do forno e
sem vazamentos. Disponíveis em várias configura-
ções extremamente práticas, esses módulos são
ferramentas versáteis para a análise de matrizes
complexas, proporcionando também ganhos em
produtividade e integridade de dados. Página 6

Manutenção de injetor em segundos.
O novo e conveniente design Turn-Top dos inje-
tores Split/Splitless (SSL) permite que você
troque liners de forma mais rápida e fácil do 
que nunca, sem nenhuma ferramenta ou trei-
namento especial.

Software personalizado de controle
e manipulação de dados.
Escolha o software ideal para as necessidades
do seu laboratório, desde um único instrumento
para um único usuário, até laboratórios com
vários instrumentos e vários fornecedores no
mundo todo. Página 10

Tecnologia Agilent LTM, ciclos
analíticos mais rápidos.
A tecnologia de Massa Térmica Baixa (LTM) da
Agilent proporciona aquecimento e resfriamento
rápido e direto de colunas capilares para tempos
de ciclos analíticos extremamente rápidos e
maior produtividade. Página 11

Novo injetor Multimodo: 
dois em um.
O Injetor Multimodo (MMI) da Agilent inclui
split/splitless, rampas de temperatura e recursos
de injeção de grandes volumes. Página 12

Completa seleção de opções e
acessórios.
Configure o sistema exato para atender às atuais
necessidades do seu laboratório e o adapte facil-
mente às demandas de aplicações e produtivi-
dade em constante transformação. Página 12

Um único botão para acessar
serviços, manutenção e registros.
O painel de controle do Agilent 7890A GC, com
design bem familiar aos usuários do 6890 GC,
inclui um novo botão que permite acesso
instantâneo às informações de manutenção 
de rotina.

Transferência de métodos fácil e direta do seu
6890 GC
Como o sistema Agilent 7890A foi desenvolvido com base nos
comprovados injetores, detectores e forno GC do sistema 6890
GC, a transferência de métodos para  o 7890A GC é totalmente
segura. Tudo fica ainda mais fácil com o software Agilent
ChemStation, projetado para automatizar o processo.
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Ao final do dia, a tarefa estará
concluída
Na Agilent estamos sempre procurando criar as mais

confiáveis soluções em GC do mundo. Cada nova

geração de instrumentos oferece maior desempenho,

maior produ-tividade, maior precisão e novos recursos

analíticos. A tecnologia é algo fascinante, ficamos total-

mente empolgados. Mas nunca perdemos de vista o 

fato de que, não importa a aplicação, o que vale são os

resultados: obter dados melhores, com maior segurança,

e processar mais amostras, em menos tempo, ao menor

custo possível. 

O segredo da confiabilidade. 
A eletrônica integrada e o avançado design mecânico 
proporcionam confiabilidade superior. O manifold
pneumático  do 7890A foi reprojetado para conferir
ainda maior confiabilidade. 

O segredo do desempenho. 
A combinação de pneumática precisa, controle de temperatura de forno de coluna GC e do uso de colunas Agilent J&W GC
resulta em notável repetibilidade de tempo de retenção, que é a base para todas as medições cromatográficas.
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Column 1

at 1.000 psi

O EPC de quinta geração e a avançada eletrônica digital estabelecem um
novo parâmetro para a precisão de ajuste da pressão (para 0,001 psi),
aumentando a precisão de RTL para aplicações com pressão extrema-
mente baixa.

O total controle pneumático eletrônico permite ajustar
todas as pressões e fluxos de forma rápida e fácil. Nosso
EPC de quinta geração e nossa eletrônica digital mantêm 
o ajuste constante entre as execuções, proporcionando
repetibilidade superior do tempo de retenção. 

 Reprodutibilidade insuperável do Tempo de Retenção 
Corrida Pico 1* Pico 2*

1 9,0839 min 11,8492 min

2 9,0835 11,8492

3 9,0841 11,8494

4 9,0846 11,8496

5 9,0851 11,8507

6 9,0849 11,8502

7 9,0845 11,8504

8 9,0849 11,8500

9 9,0847 11,8504

10 9,0853 11,8502

11 9,0852 11,8502

12 9,0851 11,8508

13 9,0847 11,8503

14 9,0848 11,8507

15 9,0853 11,8506

Média 9,0847 min 11,8501 min

Desvio 
Padrão

0,000527 0,000535

min11.78 11.8 11.82 11.84 11.86 11.88 11.9 11.92

pA

2

4

6

8

10

12

15 overlaid heart cut
chromatograms on
Peak 2 showing
unsurpassed reproducibility

*Heart-cut da coluna 1 

Bloqueio por Tempo de Retenção, agora ainda
mais preciso

O exclusivo software de bloqueio por tempo de retenção (RTL) 

da Agilent permite que você reproduza tempos de retenção com

extrema  precisão, de um sistema GC Agilent para outro, indepen-

dentemente do injetor, do detector, do operador ou do local. Esse

avançado recurso de software permite que você identifique picos

com mais facilidade e precisão, aumente a produtividade das

amostras e reduza o risco de não compliance.

A incomparável reprodutibilidade do tempo de retenção não se res-
tringe a aplicações padrão, mas se estende a aplicações multidimen-
sionais, como no exemplo de heart-cutting mostrado aqui.
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Neste exemplo, a tecnologia de Fluxo Capilar Deans Switch

proporciona seletividade adicional, que permite a análise de

componentes de traços não resolvidos por heart-cutting em

outra coluna, que tenha uma fase estacionária diferente.

Acrescente dimensões extras à sua cromatografia 
com a Tecnologia de Fluxo Capilar Agilent

A Tecnologia de Fluxo Capilar da Agilent soluciona um

problema enfrentado pelos cromatógrafos há décadas:

como fazer conexões capilares confiáveis e sem vaza-

mentos que possam suportar os extremos de tempera-

tura de um moderno forno GC.

Esses dispositivos inertes, de volume morto e massa

baixa não apenas permitem que você faça conexões

seguras, mas também que você desvie de forma precisa

e pneumaticamente o fluxo de gás, onde e quando

desejar. Isso permite a utilização de técnicas extrema-

mente práticas, que podem aprimorar seus resultados

analíticos e ajudá-lo a poupar tempo e recursos. Por

exemplo: 

QuickSwap
Aqui está uma resposta para um problema comum à GC/MS:
aguardar o processo de purga de um espectrômetro de massas
para que se possa trocar uma coluna ou realizar a manutenção
de rotina nos injetores.

Usando um dispositivo “QuickSwap”, você pode desconectar
a coluna com toda a segurança, sem purga e sem perda de
vácuo, em cerca de 30 segundos! (1)

Deans Switch
A idéia de troca fluídica entre duas colunas, ou de redireciona-
mento de efluentes, existe desde os primórdios da Cromatografia
Gasosa. Entretanto, antes da Tecnologia de Fluxo Capilar, a
implementação não era confiável o bastante para uso rotineiro
em forno GC.

A tecnologia Deans Switch permite GC bidimensional (“heart-
cutting”) para análises de compostos de traços em amostras
complexas. O redirecionamento de fluxo também pode reduzir os
custos de manutenção, protegendo detectores ou colunas. (2)

Deans Switch

Column
1

Automatic
Liquid

Sampler

FID1

Cut

FID2

Column
2

7890A GC

(1) 5989-9803PTBR: Corte o Tempo de Manutenção de Horas para Minutos — Tecnologia de Fluxo Capilar QuickSwap

(2) 5989-9384PTBR: Aumente o Poder de Resolução de sua Cromatografia Gasosa - Tecnologia de Fluxo Capilar Deans Switch
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Divisão de Fluxo 
A divisão de fluxo, ao enviar a amostra para vários detectores,
pode fornecer a maior parte das informações de uma amostra
em uma única corrrida, sendo especialmente valiosa para
análises de compostos em matrizes complexas. Essa técnica
pode ajudá-lo a localizar picos de interesse mais rapidamente,
a obter melhor integração de picos-alvo e a ter maior segurança
geral na identificação de desconhecidos. (3)

Ao reverter o fluxo da coluna imediatamente após a eluição 
do último composto de interesse, você poderá eliminar longos
tempos de bakeout para componentes de amostras altamente
retidos. Esses materiais são varridos através da coluna e pela
purga do divisor de fluxo do injetor, evitando o arraste, a conta-
minação, mudanças de tempo de retenção e a contaminação
da fonte MSD. (4) 

3 minute backflush begins

Shorter Cycle TIme

after Backflush

200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
1600000
1700000
1800000

Response

Time 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

Backflush Region

200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
1600000
1700000
1800000

Response

Time 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

Backflushing
O backflushing é uma técnica extremamente valiosa que pode
ser implementada com qualquer dispositivo de Fluxo Capilar
da Agilent com purga. Essa técnica pode aumentar a qualidade
de suas análises, além de poupar tempo e dinheiro em cada
corrida. Além disso, como o backflush ocorre após a corrida,
você não precisa mudar as condições do método enquanto o
cromatógrafo estiver em funcionamento.

O segredo da Tecnologia de Fluxo Capilar.
A moagem química fotolitográfica de placas ligadas por difusão fornece canais de fluxo com baixo volume morto. 
A massa térmica baixa garante o controle confiável de temperaturas de forno GC.

5 10 15 20 25 30 35 40

Strawberry Extract Highlighting Unknowns

Unknown peak

not found by MS

TIC

μECD

FPD (P)

(3) 5989-9667PTB: Obtenha Mais Informações em Menos Tempo - Divisores de Fluxo de Tecnologia de Fluxo Capilar

(4) 5989-9804PTBR: Reduza o Tempo de Corrida e Aumente a Produtividade - Backflush de Tecnologia de Fluxo Capilar 
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Avançados recursos de separação poupam
tempo e melhoram os resultados

5.00 10.00

Full scan TIC

μECD

DFPD (P)

SIM

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 min

Run stopped at 42 min and

backflushed at 280OC for 7 mins.

It took additional 33 mins

and column to 320OC to

remove these high boilers.

Blank run after backflush
showing the column was clean.

EPA 8270
Corrida padrão EPA 8270 de 5 ppm contaminada 
por 5.000 ppm de óleo pesado para simular a
interferência de um resíduo perigoso.

Picos de interesse são eluídos em até 16 minutos, mas é
necessário um bakeout de 24 minutos, a 320˚C, para eluir
componentes pesados. Usando o recurso de backflush do
sistema 7890A, a amostra foi reexecutada com um backflush
de 4 minutos, economizando 20 minutos por corrida (econo-
mia total de 50% no tempo de ciclo).

Sobreposição de ALS e resfriamento mais rápido economizam
mais 4 minutos por ciclo.

Impurezas em Hidrocarbonetos
A análise de etileno utiliza GC bidimensional (2D)
para combinar medição por ASTM D6159 com uma
análise de traços de metanol.

Essa aplicação aproveita as vantagens do dispositivo Deans
Switch de Fluxo Capilar da Agilent e do novo modo de
Regulagem de Contrapressão (BPR), do Módulo de Controle
Pneumático do sistema 7890A GC, para aumentar a sensibi-
lidade e a resolução. Os dinâmicos sistemas de mistura
permitem calibração fácil e rotineira de amostras gasosas 
em vários níveis.

Pesticidas em Extrato de Leite
A divisão de fluxo permite vários detectores e 
maior produtividade.

O dispositivo divisor de fluxo divide o efluente da coluna
proporcionalmente para vários detectores: MSD, DFPD e
µECD. O TIC de varredura total do MSD proporciona quanti-
ficação e confirmação; sinais de GC de elementos específicos
são úteis para realçar compostos no nível de traços para a
devida identificação pelo MSD.

O divisor de fluxo também proporciona o recurso de backflush
para reduzir o tempo de ciclo e aumentar a vida útil da coluna.
O backflushing permite que o excesso de sangramento da
coluna e que resíduos pesados não sejam introduzidos no
MSD, reduzindo a contaminação da fonte de íons. Também
elimina o arraste da amostra, acumulado no topo da coluna,
conferindo um avanço significativo na integridade de dados.

Separação GC Bidimensional de Oxigenados e Impurezas de 
Hidrocarbonetos em Etileno em uma Única Corrida
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Rápido Rastreamento de Drogas
Obtendo três vezes mais informações na metade do
tempo, ou menos, usando GC/NPD/MSD com
SIM/Scan simultâneos.

Um dispositivo de Fluxo Capilar da Agilent é usado para adquirir
dados de NPD e MSD simultaneamente. Isso elimina a neces-
sidade de se fazer uma corrida de rastreamento separada de 
NPD em outro GC; o backflushing reduz ainda mais o ciclo de
tempo. Os modos SIM/Scan são usados simultaneamente para
rastrear drogas selecionadas em baixa concentração, o que
elimina a necessidade de uma corrida SIM separada. 

O tempo de ciclo total é reduzido em mais de 55%. Um método
6890 GC/MSD existente torna-se duas vezes mais rápido com
o uso de um forno de 240V. Resultados similares também são
alcançados usando um forno de 120V com a nova opção para
o forno GC/MSD de alta velocidade 7890A. O software DRS
(Deconvolution Reporting Software) aumenta ainda mais a
produtividade reduzindo o tempo de interpretação de dados.

1 2 3 4 5 6 7 8

TIC Scan

Heavies past end of 

acquisition are

backflushed

NPD

SIM-ion 245

Modulação de Fluxo GC Abrangente
A Tecnologia de Fluxo Capilar permite análise GC x GC de amostras extremamente complexas, sem
necessidade de criogênio.

Até o momento, os sistemas GC x GC disponíveis exigem técnicas caras e complicadas de emprego de criogenia. O Agilent
7890A GC utiliza a Tecnologia de Fluxo Capilar para permitir modulação de fluxo sem necessidade de criogênio. Essa análise
de combustível diesel mostra a distribuição do ponto de ebulição normal na primeira dimensão e clusters de grupos funcionais
na segunda dimensão. (6) 

Análise de Gases de Refinaria
Análise mais rápida e de alta resolução de amostras
complexas de gases de refinaria usando 3 canais
de detecção simultânea.

O Agilent 7890A GC agora suporta um terceiro detector
opcional (TCD). Nessa análise, o GC é configurado para
executar três canais paralelos; todos os três detectores 
coletam dados ao mesmo tempo. O tempo da análise 
completa de gases inertes e hidrocarbonetos para n-C6 
pode ser atingido em 6 minutos. (5)

Análise NGA e RGA em Menos de 6 min > 3 vezes mais rápida

(5) 5989-6103PTBR: GC paralelo para Análise RGA Completa

(6) 5989-9889PTBR: Obtenha uma Segunda Dimensão de Informações sobre Amostras Complexas - Modulador de Fluxo GC x GC de
Tecnologia de Fluxo Capilar 
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O software Agilent GC permite até mesmo que operado-

res não experientes aproveitem facilmente as vantagens

de todos os avançados recursos do novo sistema

Agilent 7890A. Desde os sistemas de dados cromato-

gráficos GC e GC/MSD ChemStation e EZChrom Elite,

amigáveis e familiares, até nosso novo e revolucionário

Lab Advisor Software para o monitoramento em tempo

real dos sistemas Agilent GC e LC do seu laboratório,

você encontrará tudo o que precisa para otimizar o

máximo possível cada corrida e cada dia de trabalho.

Se o seu sistema 7890A GC for usado em um ambiente

regulado, o software da Agilent também poderá ajudá-lo 

a lidar com as exigências normativas, de certificação e

de controle de qualidade do seu segmento, oferecendo

avançados recursos. 

5 10 15 20 25 30 35 40

GC-FID
26.60 psi

GC-MSD, TIC
17.5 psi

Método MSD Bloqueado para Método FID 
(Mistura de 25 Pesticidas) 
Detector Diferente, Local Diferente, Operador
Diferente - Resultados Idênticos. 

O software de bloqueio por tempo de retenção (RTL) é 

uma poderosa ferramenta de produtividade que permite 

que você reproduza exatamente os mesmos resultados 

em vários sistemas Agilent GC ou GC/MSD - entre confi-

gurações, entre locais e entre operadores. Essa revolu-

cionária tecnologia da Agilent permite que os tempos de

retenção sejam reproduzidos dentro de centésimos, ou

mesmo milésimos, de um minuto. O RTL permite que você

identifique picos de forma mais fácil e precisa, aumente 

a produtividade de amostras, reduza o risco de não

compliance, aumente a segurança nos resultados 

analíticos e diminua os custos operacionais.

O software de GC que se adapta perfeitamente 
ao seu fluxo de trabalho e às suas aplicações

O sistema de dados cromatográficos ChemStation 
da Agilent, líder da indústria, permite que você exiba,
calibre e relate dados de até quatro sinais, sem precisar
sincronizar execuções separadas e mesclar resultados.
Isso será especialmente eficiente quando você precisar
configurar e elaborar relatórios de análises complexas.
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Tecnologia de Massa Térmica Baixa (LTM) -
ciclos analíticos mais rápidos, maior produtividade

O sistema LTM da Agilent para GC e GC/MS proporciona

aquecimento e resfriamento rápido e direto para maior

produtividade de amostras e análises de GC mais

rápidas. Com controle de temperatura independente 

de até quatro módulos de coluna, a tecnologia abre as

portas para novos recursos em GC multidimensional,

sendo que a integração com a Tecnologia de Fluxo

Capilar da Agilent pode reduzir de forma significativa 

a manutenção da coluna. Como benefício adicional, 

o sistema LTM consome muito menos energia que 

uma plataforma GC convencional. (7) (8) Nossas 

fases de coluna Agilent J&W, líderes da indústria, 

estão disponíveis como módulos de coluna LTM,

incluindo colunas Tubulares Abertas de Paredes

Revestidas (WCOT) e Tubulares Abertas Revestidas

com Polímeros Porosos (PLOT).

O segredo para a tecnologia LTM: entrelaçamento dos componentes
sensores de temperatura e aquecimento direto em torno da coluna
capilar de sílica fundida padrão (até 30 metros) para rápido aqueci-
mento e resfriamento. 

Os tempos típicos de resfriamento para módulos de colunas LTM de
comprimento padrão (5 polegadas) são significativamente mais rápidos
que um forno GC convencional.

LTM versus GC convencional — O tempo de corrida tradicional de 
40 minutos para um padrão típico de alcanos é reduzido para menos 
de 3 minutos utilizando as taxas de rampas aceleradas (200˚C/min) do
sistema LTM e uma coluna menor. (9) 

Análise 10x mais Rápida — LTM
200ºC/min
Agilent J&W DB-5
5m x 0,32mm ID x 1,0µm, LTM

Método de Referência — Forno Padrão
10ºC/min
Agilent J&W DB-5
30m x 0,32mm ID x 0,25µm

(7) 5990-3325PTBR: Sistema Agilent LTM para GC e GC/MS. Tempos de ciclos analíticos mais rápidos, maior produtividade

(8) 5990-3451PTBR: Análise Rápida de Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares Usando GC/MS de Massa Térmica
Baixa (LTM) da Agilent e a Tecnologia de Fluxo Capilar QuickSwap para Backflush

(9) 5990-3201PTBR: Análise Ultra-rápida do Total de Hidrocarbonetos de Petróleo (TPH) com GC de Massa Térmica Baixa
(LTM) da Agilent e Injeção de Torre Dual Simultânea



O sistema modular e totalmente automatizado Agilent
7890A GC inclui a mais ampla seleção de injetores, 
detectores, colunas, consumíveis e opções de introdução
de amostras do setor, na verdade, tudo o que você precisa
para manter o seu laboratório em pleno funcionamento
com produtividade máxima. 
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FID de intervalo dinâmico total
O eletrômetro digital de última geração permite um intervalo di-
nâmico linear de 107, totalmente integrado a uma única corrida.

Detecção de elementos sensível e seletiva
A Agilent oferece uma ampla variedade de detectores sensíveis
a elementos, incluindo um Detector
Fotométrico de Chamas (FPD), recente-
mente aprimorado, que é 5 vezes mais
sensível ao enxofre e 10 a 15 vezes
mais sensível ao fósforo. Os Detectores
por Quimiluminescência de Enxofre
(SCD) proporcionam  máxima sensibili-
dade e seletividade para aplicações
exigentes.

O parceiro de produtividade
perfeito para o seu Agilent 7890A GC
Utilize um Amostrador Automático Líquido Agilent 7693 para
obter os tempos de injeção mais rápidos entre todos os amos-
tradores automáticos de GC do mercado, além de injeção
simultânea dual e capacidade para 150 frascos. Os recursos
aprimorados de preparação de amostra ajudam a eliminar a
variabilidade e a necessidade de trabalho dobrado: diluição
automatizada, adição de padrões internos, aquecimento,
mistura e adição de solventes. (11)

Liner Acústico 

Agulha de
Seringa

Arraste

Purga

Amostra

Analito 

Solvente 

Coluna

O versátil Injetor Multimodo (MMI) da Agilent 
combina os recursos de operação split/splitless (frio,
quente e pulsado), programação de temperatura e
injeção de grandes volumes com um modo de purga
de solvente. Os benefícios incluem maior sensibili-
dade do sistema, capacidade para analisar compostos
termicamente lábeis e manipulação mais robusta de
amostras sujas. (10)

(10) 5990-3954PTBR: Injetor Multimodo Agilent para Cromatografia Gasosa

(11) 5990-3336PTBR: Amostrador Automático Líquido Agilent 7693A - Injete mais desempenho na sua cromatografia gasosa

Pronto para tudo o que chegar ao seu laboratório, 
inclusive o futuro
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Colunas e suprimentos Agilent 
J&W GC de alto desempenho -
para todas as necessidades
analíticas 
Os consumíveis Agilent GC, incluindo nossas colunas

Agilent J&W High Efficiency, são projetados, fabricados

e empacotados para produzir máxima produtividade

quando usados com os sistemas Agilent GC e GC/MSD.

Procuramos sempre oferecer o caminho de fluxo mais

limpo e mais inerte.  Dos nossos liners de injetores,

patenteados e desativados, ao nosso selo ouro moldado

por injeção, passando pelas colunas Agilent J&W Ultra

Inert GC para maior sensibilidade, suas amostras estarão

protegidas contra exposição a locais ativos ou vazamen-

tos de gases contaminantes que podem alterar seus

resultados.

Potencialize o seu laboratório com recursos
adicionais de preparação de amostras

Escolha o versátil injetor de amostras CombiPAL para injeção 

líquida, headspace e microextração em fase sólida (SPME). A

econômica plataforma GC PAL só pode ser configurada para

injeção líquida, mas oferece muitos dos outros recursos do

CombiPAL, incluindo injeção de grandes volumes (LVI), vários

tamanhos de frascos e maior capacidade de frascos de amostras.

O Agilent G1888 Headspace Sampler 
agrega valor aos seus recursos analíticos

Introduza diretamente, de forma automática, compostos

voláteis de praticamente qualquer matriz de amostra em um

GC ou GC/MS. Um caminho de amostra inerte proporciona

desempenho químico superior, sem degradação ou perda de

analitos. A Agilent também oferece outros dispositivos de

introdução de amostras para dessorção térmica e purga-e-trap.  
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A mais ampla seleção de injetores para otimizar
suas separações

Injetor capilar split/splitless (SSL) 

Porta de injeção purgada para colunas empacotadas (PPIP) 

Cool on-column (COC) 

Cool on-column com saída de vapor de solvente (COC-SVE) 

Vaporização com temperatura programável (PTV) 

Interface volátil (VI) 

Injetor Multimodo (MMI) 

PTV de alta temperatura 

Injeção de amostra gasosa de alta pressão 

Válvula de Amostragem Gasosa (GSV) 

Válvula de Amostragem Líquida (LSV) 

Detectores de alta sensibilidade para cada tipo
de amostra

Detector seletivo de massa (MSD) série 5975 

MS Triplo Quadrupolo 7000A 

Detector de ionização de chama (FID) 

Detector de condutividade térmica (TCD) 

Detector de captura de microelétrons (micro-ECD) 

Detector fotométrico de chama, de comprimento de onda

único ou dual (FPD) 

Detector de nitrogênio e fósforo (NPD) 

Detector por quimiluminescência de enxofre (SCD) 

Detector por quimiluminescência de nitrogênio (NCD)

Detector de emissão atômica (AED)* 

Detector fotométrico de chama pulsante (PFPD)* 

Detector de fotoionização (PID)* 

Detector de condutividade eletrolítica (ELCD)* 

Detector de Halógenos Específicos (XSD)*

Detector de Ionização de Chama Oxigenada (O-FID)*

Detector de Pulso de Descarga de Hélio Ionizado (PDHID)* 

*Disponível via Parceiros de Canais da Agilent 
Entre em contato com a Agilent para obter informações sobre
configurações personalizadas. Uma ampla variedade de  soluções
adicionais está disponível via parceiros de canais da Agilent.
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Laboratório a pleno vapor com
os Serviços Agilent
Com um nível de satisfação do cliente de 98%, os engenheiros

de serviços da Agilent são os mais respeitados, e mais bem

preparados, do setor. Não importa se você precisa de suporte

para um único instrumento ou para uma operação multilabo-

ratorial, que inclua vários fornecedores, podemos ajudá-lo a

resolver seu problema rapidamente, aumentar seu tempo de

atividade e otimizar os recursos  do seu laboratório. Oferecemos:

• Instalação especializada, familiarização e treinamento

avançado para que você comece suas atividades o mais

rápido possível

• Várias opções de planos Agilent Advantage Service para

reparo, manutenção e suporte a compliance com ótimo

custo-benefício

• Manutenção preventiva no local que assegura uma 

operação do sistema confiável e minimiza tempos de

inatividade não planejados

• Recursos de monitoramento e diagnóstico remoto que o

ajudam a maximizar o tempo de atividade e a utilização 

do instrumento do seu laboratório

• Serviços de verificação funcional e de compliance para 

dar total suporte às suas iniciativas de certificação, de

conformidade normativa ou de controle de qualidade

• Planos de Serviço de Suporte Cooperativo para fornecer

avançadas ferramentas e dar suporte à sua equipe de

metrologia interna

Saiba mais sobre o serviço e suporte de excelência da Agilent

em www.agilent.com/chem/services

MS Triplo Quadrupolo 7000A

Análises de compostos-alvo confiáveis 
nos mais baixos limites de detecção

O MS Triplo Quadrupolo 7000A ajuda você a detectar e a

quantificar, de forma segura, analitos-alvo em nível de traços

nas matrizes mais complexas. Projetado do zero para obter

produtividade máxima e operação robusta de alto desempenho,

esse revolucionário sistema proporciona:

• Sensibilidade em nível de femtograma de rotina 

• Notável velocidade de aquisição de dados

• Seletividade superior de MS/MS

• Ruído baixíssimo proporcionado pela tecnologia de “gás hélio

para arrefecimento”

A comprovada interface de controle e aquisição da Agilent,

aliada ao avançado software de análise e relatório de dados

MassHunter, permite que até mesmo operadores não experientes

obtenham sempre os melhores resultados. 
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