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Valor excepcional

O ICP OES da Series 710 da Agilent oferece um perfeito desempenho 

para laboratórios de rotinas de análise baixas e altas. Fácil de usar, 

a Série 710 também é ideal para instituições de ensino e indústrias 

que necessitam seguir as diretrizes WEEE/RoHS. 

•  A cobertura de comprimento de onda contínua fornece uma 

ampla faixa linear de calibração e reduz interferentes oferecendo 

máxima confi ança para os resultados

•  O plasma robusto garante resultados confi áveis e reprodutíveis 

— mesmo com as matrizes mais complexas

•  Em uma única medida são determinados os elementos 

majoritários, minoritários e níveis de traço, além do rápido warm 

up que proporciona maior produtividade e frequência analítica

•  Escolha de confi gurações axial (710, 720 ou 730) ou radial (715, 

725 ou 735) para atender as necessidades de suas aplicações

•  Software de fácil uso

A Agilent está comprometida com o desenvolvimento contínuo dos 

produtos de toda a linha de espectroscopia atômica. Dedicação a 

oferecer a nossos clientes tecnologia inovadora, a melhor qualidade 

e confi abilidade da categoria e suporte técnico.

ICP-OES 710 SERIES DA AGILENT
A Agilent Technologies é agora seu principal recurso e parceiro para a espectroscopia atômica. Com a 
inclusão em 2010 dos mundialmente reconhecidos produtos AA e ICP-OES da Varian, ao lado de nossa 
7700 Series ICP-MS líder de mercado, a Agilent oferece uma ampla linha de produtos de instrumentação 
analítica. 

O ICP OES da Serie 710 Series da Agilent possui um detector CCD de estado 

sólido, ideal para laboratórios com volume moderado de amostras que 

valorizam um desempenho perfeito.
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Resultados estáveis e precisos para todos os tipos de 

amostras

Com mais de 6.000 ICP OES em todo o mundo, a geração de plasma 

da Agilent é comprovadamente robusta em campo, e oferece 

resultados confi áveis e precisos de maneira consistente, mesmo 

com as amostras mais complexas.

•  Superior performance do plasma permite a análise direta de 

amostras em meio aquoso ou orgânico a resíduos industriais, 

minimizando o tempo de preparo de amostra.

•  A inovadora interface de cone resfriado da Agilent é econômica 

e elimina o uso dispendioso de gases.

•  O avançado sistema óptico sem partes móveis e geração de 

plasma robusto garante estabilidade.

•  O detector CCD e o sistema óptico alinhado resulta em uma 

excelente relação sinal/ruído, proporcionando baixos limites de 

detecção.

•  O sistema de introdução de amostras e a visão axial da Série 710 

fornecem o máximo de sensibilidade para aplicações de rotina 

em nível de traço.

•  O ICP OES com visão radial possui um efi ciente sistema de 

introdução de amostras para máxima robustez, permitindo 

analisar as amostras mais complexas com facilidade.

•  Melhor performance da Série 710 com acessórios, tais como, 

VGA 77 para os elementos que formam hidretos (Hg), o 

amostrador automático (SPS3) para automatizar as análises, 

a válvula SVS para melhor produtividade, o AGM para matrizes 

orgânicas e o nebulizador ultrassônico para atingir baixos limites 

de detecção em amostras ambientais.

Desempenho líder da indústria

Obtendo resultados precisos e exatos para elementos de baixo comprimento 

de onda em níveis μg/l. Os resultados são mostrados para elementos tóxicos 

em polietileno (Material de Referência Europeia EC681) medido na 710 Series 

(corrigido para diluição em 100 vezes).

Faixa certifi cada mg/kg Valor medido mg/kg

Hg 184,887 4,35 – 4,65 4,60

Cd 214,439 21,0 – 22,4 21,7

Pb 220,353 13,1 – 14,5 13,7

Cr 267,716 17,1 – 18,3 17,5

O mais rápido warm up

Mostra rápida estabilização do Ar, Ba, Mg e Zn seguindo a ignição do plasma. 

Excepcional tempo de warm up permite analisar as amostras em menos de 

10 minutos depois da ignição do plasma, minimizando o tempo de espera e 

economizando argônio.
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Produtividade e faixa dinâmica para aplicações ambientais

A determinação de elementos maiores, traços, tóxicos em solos, 

água, alimento e amostras agrícolas é rápida e fácil usando o plasma 

em uma única visão. Os plasmas com visão axial da Agilent 

fornecem excelente sensibilidade para a determinação de níveis de 

traço e a fl exibilidade para determinar elementos maiores. O plasma 

robusto é capaz de lidar com uma grande variedade de matrizes, e 

ainda proporcionar os melhores limites de detecção. O exclusivo 

recurso Multi-Cal da Agilent amplia a faixa linear das análises de 

partes por bilhão para níveis percentuais. Diferente dos sistemas 

dual view, a série 710 da Agilent fornece uma ampla faixa linear sem 

a necessidade de analisar a amostra duas vezes.

Essa ampla faixa linear, combinada a ausência de interferências, 

torna os produtos da linha de ICP OES ideais para aplicação na área 

ambiental. Combinado com digestão por microondas, o 710 também 

pode ser usado para monitoramento de rotina de metais pesados 

em plásticos para conformidade com as normas RoHS e WEEE.

O 710 axial da Agilent atende todos os Limites de Detecção Exigidos 

por Contrato das normas EPA US (CRDL - Contract Required 

Detection Limits) para águas e águas residuais e é capaz de lidar 

rotineiramente com até 5% de sais dissolvidos. A estabilidade, a 

ampla faixa linear e reduzidas interferências químicas da série 710 

ES asseguram que seu laboratório pode aumentar a produtividade.

Análises rápidas e precisas de amostras ambientais

Análises de 22 elementos para atender a USEPA ILM05.3 em apenas 

3 minutos e 34 segundos por amostra.

Elemento Certifi cado 
NIST 1643e 
(mg/L)

Medido NIST 
1643e lCS 
(mg/L)

CRQL 
(mg/L)

Recuperação 
LCS %

Ag 328,068 0,001062 <CRQL 10 – 

Al 308,215 0,1418 0,153 200 108% 

As 188,980 0,06045 0,0571 10 95% 

Ba 585,367 0,5442 0,558 200 103% 

Be 234,861 0,01398 0,0136 5 97% 

Ca 370,602 32,3 32,3 5000 100% 

Cd 226,502 0,006568 0,00650 5000 99% 

Co 228,615 0,02706 0,0284 5 105% 

Cr 267,716 0,0204 0,0209 50 103% 

Cu 324,754 0,02276 0,0217 25 95% 

Fe 258,588 0,0981 0,104 100 106% 

K 769,897 2,034 2,13 5000 105% 

Mg 279,800 8,037 7,85 5000 98% 

Mn 257,610 0,03897 0,0409 15 105% 

Na 589,592 20,74 21,0 5000 101% 

Ni 231,604 0,06241 0,0632 40 101% 

Pb 220,353 0,01963 0,0192 10 98% 

Sb 206,834 0,0583 0,0591 60 101% 

Se 196,026 0,01197 <CRQL 35 –

Tl 190,794 0,007445 <CRQL 25 – 

V 311,837 0,03786 0,0361 50 95% 

Zn 206,200 0,0785 0,0802 60 102% 

ANÁLISE EM UMA ÚNICA ETAPA
A PARTIR DE UMA VISÃO DO PLASMA
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Desempenho robusto para aplicações industriais

Se for necessária a análise de longo prazo dos tipos de amostras 

mais difíceis, a ICP-OES 715 da Agilent oferece os benefícios de 

uma operação robusta com um mínimo de manutenção. O plasma 

com visão radial está com a tocha posicionada na posição vertical 

com relação ao sistema de detecção, proporcionando a exaustão 

de vapores para reduzir o bloqueio do tubo injetor garantindo 

estabilidade com alto teor de sólidos dissolvidos. Sistemas 

de plasma radial são aceitos em muitas indústrias, incluindo 

a fabricação de produtos químicos, a produção de sal, análise 

do desgaste de metais, produção petroquímica e refi no de metais 

preciosos. Sistemas dual view com tochas na horizontal não têm 

a mesma performance para alta concentração de sais dissolvidos 

como o ICP OES da Série 710 ES.

O sistema gerador da radiofrequência é estável, fornecendo 

estabilidade para assegurar boa precisão em matrizes complexas. 

A confi guração radial também é preferida para aplicações orgânicas, 

pois o plasma radial reduz o acúmulo de carbono no tubo injetor. 

Use a altura de observação programável para selecionar a melhor 

posição da tocha para reduzir o sinal de fundo e eliminar 

interferências de carbono, óxidos e emissão molecular. Isso signifi ca 

que melhores limites de detecção são alcançados sem o uso de 

oxigênio.

Performance em controle de processos na indústria petroquímica 

na determinação de elementos majoritários até níveis de traços em 

composição rochosa, solos ou sedimentos. Além disso, é possível 

determinar contaminantes em óleo usado com o ICP OES 715 ES.

Desempenho estável e confi ável

Estudo da estabilidade por 4 h para 5 mg/L de uma solução com 

21 elementos em querosene aspirado diretamente demonstra o desempenho 

estável e confi ável do ICP-OES 715 para amostras orgânicas.
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Minimiza as interferências

A CCI (cooled cone interface) interface 

remove com efi ciência a zona fria do 

plasma. Isso minimiza as interferências 

devido a autoabsorção e recombinação 

molecular proporcionando menor sinal 

de fundo e, consequentemente, menores 

limites de detecção. Plasma dual view não 

remove completamente a região mais fria 

do plasma, piorando a performance 

e a faixa linear.
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MELHOR SOFTWARE
Software simples e fácil com todos os controles do instrumento, resultados das amostras e gráfi cos 
de sinais transientes e de calibração acessíveis a partir de uma única tela.

Software projetado para amostras reais

•  Software fácil de usar baseado em planilha, inclui assistentes 

e vídeos para orientar o usuário ao longo da operação.

•  A correção de fundo ajustada simplifi ca o desenvolvimento 

de método uma vez que não é necessário selecionar pontos de 

correção manualmente. Isso assegura um desenvolvimento de 

método rápido com melhor correção de fundo.

•  A ferramenta FACT (Fast Automated Curve Fitting) resolve 

interferências espectrais complexas, por exemplo, sobreposição 

parcial de picos, garantindo maior precisão e exatidão para 

amostras complexas. A modelagem FACT pode ser aplicada 

pós-análise.

•  O MultiCal amplia a faixa linear, oferecendo resultados precisos 

a partir de uma única medição.

•  A tela de status fornece uma visão geral das confi gurações 

do instrumento e inclui diagnósticos para otimização de 

desempenho e diagnósticos rápidos de falhas.

Confi rme seus resultados automaticamente

Prove que você tem resultados precisos para amostras desconhecidas. 

Com o MultiCal, você pode monitorar os resultados em dois ou mais 

comprimentos de onda para cada elemento — possibilitando maior 

confi abilidade dos resultados e verifi cando possíveis interferências.

Ampla faixa linear de 

calibração 

Com o MultiCal, os 

resultados são automatica-

mente atribuídos para o 

comprimento de onda 

Ca 315,887 calibrado para 

30 mg/L ou para o 

comprimento de onda 

370,602 calibrado para 

600 mg/L. Teste controle 

para verifi car a calibração 

inicial.

Resolva a interferência 

espectral com o FACT

Resolução da difícil interferên-

cia do Fe em Cd 214,438 nm. 

No gráfi co, vemos:

a. Aparecimento de picos 

em uma amostra de solo.

b. Modelo FACT da 

interferência (500 mg/L Fe)

c. Sinal corrigido para o 

analito Cd.
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ICP OES SIMULTÂNEO
Quer sejam dezenas ou centenas de amostras para analisar a cada dia, a ICP-OES 720 series da Agilent 
economizará tempo e dinheiro.

O detector oferece mais de 1,1 milhão de pixels numa grande área 

de um arranjo CCD. Ele captura toda a imagem espectral em uma 

leitura, economizando tempo e reduzindo os custos de operação. 

Medições em ICP simultâneo signifi cam correções de fundo 

simultânea e padronização interna — proporcionando resultados 

mais precisos e exatos, com excelente estabilidade a longo prazo. 

O detector CCD é resfriado a - 30 graus Celsius para melhor 

desempenho da relação sinal/ruido, proporcionando os menores 

limites de detecção. Para o melhor ICP OES simultâneo, escolha 

a 710 Series da Agilent.

Espelhos controlados 

por computador 

permitem a otimização 

da posição de 

visualização do plasma.

A boa precisão do 

prisma oferece uma 

excelente performance 

ao longo de toda a faixa 

espectral.

A produtividade de ICP 

OES simultâneo — todos 

os comprimentos de onda 

são capturados em uma 

só leitura (rápido scan).

Para garantir a integridade 

dos dados e a ampla faixa 

linear, o CCD oferece o 

sistema CRS (Clocked 

Recombination System) para 

proteção antissaturação.

Excelente estabilidade durante 

longo período a partir da 

otimização óptica. A grade de 

difração e o prisma são fi xos e 

o policromador do tipo Echelle 

é termostatizado, proporcio-

nando confi abilidade, sem 

peçar móveis (difícil de 

desalinhar) e não utiliza lâmpa-

das para correção.

As interferênias espectrais 

são facilmente evitadas. 

Escolha qualquer linha de 

175 a 785 nm. A boa 

resolução espectral assegura 

que comprimentos de onda 

próximos possam ser 

separados. Diferente do 

sistema dual view, o ICP OES 

da Série 710 ES cobre toda a 

faixa espectral (UV-Vis).
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Com a inclusão em 2010 da Varian, Inc., a Agilent oferece agora uma 

linha de produtos na área de instrumentação e a mais completa 

carteira de colunas e suprimentos do mercado. Tão importante 

quanto é o melhor atendimento e suporte técnico da categoria, com 

foco na busca de soluções para nossos clientes. A Agilent está aqui 

para fornecer a tecnologia — e a dose de confi ança — de que você 

precisa para ser bem-sucedido.

Um portfólio ampliado de soluções da líder em ICP-MS 

A linha de produtos de AA, ICP OES e ICP-MS da Agilent oferece um 

desempenho sem igual, e os mais altos níveis de confi abilidade e 

facilidade de uso. Os instrumentos contam com o apoio de uma rede 

global combinada de profi ssionais de suporte dedicados e experientes.

O ICP-MS 7700 Series da Agilent 

oferece incomparáveis tolerância 

de matriz e remoção de interferên-

cias, e os menores ICP-MS do 

mercado.

A linha de AA da Agilent inclui 

os sistemas por chama mais 

rápidos e o mais sensível forno 

de grafi te.

OS BENEFÍCIOS COMBINADOS 
DE DOIS LÍDERES EM 
ESPECTROSCOPIA ATÔMICA 

Nosso catálogo de novas aplicações 
está sempre crescendo.

Para conhecer as mais recentes, contacte o seu 

representante local da Agilent ou visite-nos em:

www.agilent.com/chem/ 

Descubra como as soluções de 
espectroscopia atômica da Agilent podem lhe 

proporcionar a produtividade, confi abilidade 
e precisão de que você precisa.

Saiba mais: www.agilent.com/chem 

Compras on-line: www.agilent.com/chem/store 

Encontre uma central de atendimento da Agilent 

no seu país:

www.agilent.com/chem/contactus 

Brasil

0800 7281405

chem_vendas@agilent.com

A disponibilidade de produtos químicos depende das restrições à importação.

Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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