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Desempenho comprovado, produtividade superior — e confiança máxima nos 

resultados

Bem-vindo à próxima geração de comprovados sistemas GC/MSD série 5975C da Agilent – o GC/MS 

mais popular da indústria de todos os tempos. A série GC/MSD 5975C da Agilent, detector HED-EM de 

eixo triplo, combina características de design inovadoras para reforçar a produtividade de seu laboratório 

com avançadas capacidades analíticas – para que você possa obter melhores resultados mais rápido. 

Perfeitamente complementado pelas capacidades robustas do GC 7890A, a plataforma oferece todos os 

elementos para a química perfeita: desempenho superior, confiabilidade sem igual, maior produtividade 

e facilidade de uso. 

A nova série GC/MSD 5975C da Agilent

A série GC/MSD 5975C 

da Agilent apoia-se em 

uma sólida tradição de 

liderança, confiabilidade 

e desempenho.
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Tempo máximo de produção:

Mantenha o seu laboratório sempre 

pronto e operando com desempenho 

máximo graças à engenharia conce-

bida para o mundo real. Manutenção 

de uma rotina rápida e simples e 

inteligência de sistema asseguram 

o suporte preditivo, automanutenção 

aprimorada e diagnósticos remotos 

poderosos.

Maior produtividade:

• Processe mais amostras em menos 

tempo com amplos recursos de 

automação e separações mais rápi-

das 

• Obtenha o máximo de informações 

a cada operação usando as capaci-

dades avançadas de análise 

• Experimente a identificação e a 

quantificação rápidas viabilizadas 

por software de deconvolução 

espectral

Comprovado em aplicações

Confiança em aplicações legadas mun-

dialmente comprovadas O GC/MSD 

5975C foi utilizado com sucesso em 

mais aplicações do que qualquer outro 

GC/MS no mundo. As anotações de 

aplicações da Agilent abrangem desde 

analitos voláteis aos semivoláteis, em 

matrizes que variam de ar puro e água 

potável às mais complexas amostras 

de alimentos e solo ou lodo. Nosso 

porfólio de opções e acessórios asse-

guram as melhores configurações para 

atender todas as suas necessidades de 

aplicações.1

1  5989-6351EN: Agilent 5975C Series GC/MSD 

System Data Sheet

Tecnologia de fluxo capilar 
A tecnologia de fluxo capilar da Agilent promove conexões fáceis 

de forno para uma ampla variedade de configurações de separação 

— incluindo backflush. Página 5
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Fonte de íon inerte
Agora programável até 350 °C, a nossa fonte de íons inerte proprietária 

oferece a melhor resposta para os compostos ativos e de eluição tardia. 

Página 6 

Quadrupolo de ouro/quartzo proprietário 
Com o único quadrupolo operando em temperaturas de até 200 °C, 

o GC/MSD 5975C previne a contaminação com compostos de alto ponto 

de ebuliçao e permite o ajuste e calibração de longa duração. Página 6

Detector de eixo triplo alto S/N
A próxima geração de detecção fora do eixo minimiza o ruído e maximiza 

o sinal para os mais baixos limites de detecção. Página 7

Tecnologia de detecção de íon em nível de traço
Esse exclusivo algoritmo de redução de ruído permite os mais baixos 

limites de detecção (LOD) e correspondências espectrais aprimoradas. 

Página 7

Modo síncrono SIM/Scan 
Monitoração seletiva de íons de interesse em alta sensibilidade SIM 

enquanto adquire simultaneamente os espectros em taxas de varredura 

de até 12.500 u/seg. Página 8

Gás de arraste H2 comprovado para MS
A Agilent é a primeira e única fabricante de equipamentos a certificar 

o desempenho e a segurança do hidrogênio como gás de arraste para 

o MS. Página 8

PCI e NCI excepcionalmente estáveis e sensíveis
Controle integrado de gases CI permite alternar entre aquisições PCI e NCI. 

O gás reagente de amônia reduz a manutenção e proporciona excelente 

sensibilidade tanto nos modos positivo quanto negativo. Página 9 

Software GC/MS
Maximize sua produtividade com avançado controle de instrumento e 

métodos simplificados de configuração, além de análise de dados de alta 

produtividade, relatórios e personalização. Página 10

Software de relatório de deconvolução (DRS) 
Em conjunto com banco de dados de tempo de retenção travado 

(Retention Time Locked), o DRS reduz significantemente tempo de análise 

post-run. Página 10

Tecnologia disponível somente pela líder 
mundial em CG/MS

Para saber mais sobre o sistema GC/MS 5975C da Agilent , 

visite www.agilent.com/chem/5975C 
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Melhores separações de GC do 7890A 

resultam em melhores dados MS

Desempenho poderoso para 
uma produtividade superior

A liderança da Agilent em cromato-

grafia gasosa foi estabelecida por 

três vantagens consistentes — pro-

dutividade, desempenho e confiabi-

lidade. Projetados para trabalhar em 

conjunto e garantir a melhor solução de GC para cada tipo 

de aplicação GC/MS, os componentes-chave incluem:

• Controle pneumático eletrônico (EPC) de quinta geração

• Controle preciso da temperatura (forno, injetor, linha de 

transferência MS)

• Sistemas precisos de injeção

Um GC melhor sempre gera melhores resultados MS para 

suas análises quantitativas e qualitativas.

Maior flexibilidade com 
o injetor multimodo (MMI)

O exclusivo Injetor Multimodo 

(MMI) da Agilent possibilita novas 

opções para os mais baixos limi-

tes de detecção e melhorias do 

desempenho do sistema para ana-

litos termicamente instáveis a par-

tir das funções avançadas de:

• Injeção fria sem divisão

• Injeção de grande volume

O melhor desempenho MS só pode ser obtido com o 

suporte de cromatografia altamente eficiente. Por mais 

de 40 anos, a inovação da Agilent foi voltada para tornar 

o ótimo ainda melhor — e é por isso que você vai achar 

o sistema GC 7890A o complemento perfeito para suas 

aplicações GC/MS. As avançadas capacidades de croma-

tografia do 7890A, além dos poderosos recursos de produ-

tividade e da inteligência de instrumento de automonitora-

ção em tempo real resultam em vantagens para qualquer 

laboratório de GC/MS. 

O GC 7890A da Agilent conta com capacidades de 

separação e recursos de produtividade inovadores para 

a plataforma da Agilent de GC/MS líder da indústria.
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Consistência através do Retention Time 
Locking (RTL)

O corte da coluna ou mesmo sua substituição não acarreta 

alterações do tempo de retenção com o RTL da Agilent. 

O EPC 7890A e a eletrônica digital estabelecem novas 

referências para a transferência de método RTL e repetibi-

lidade. 

• Os tempos de retenção podem ser reajustados rapida-

mente para manter a consistência por toda a vida do 

método

• Os métodos RTL podem ser facilmente transferidos para 

outros instrumentos ou compartilhados com outros 

laboratórios para manter a consistência entre todos 

os sistemas GC/MSD

• Bancos de dados RTL estão disponíveis para uma ampla 

gama de compostos em todos os setores

Conexões de forno fáceis com a Tecnologia 
de Fluxo Capilar 

Os dispositivos de Fluxo Capilar da Agilent fornecem 

conexões no forno a prova de vazamento para uma ampla 

variedade de configurações de separação. Esses disposi-

tivos inertes, de baixa massa e baixo volume morto são 

fáceis de configurar para divisão de fluxo entre detectores, 

heart-cutting e operações de backflush.
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Com a inversão de fluxo, o tempo de retenção e as linhas bases estão estáveis e a 

interferência espectral não aumenta.

Cromatograma sobreposto de três extratos de alface pronto em 2 minutos de inver-

são de fluxo. Nenhuma análise sem circulação inversa foi realizada entre elas.

Cromatogramas sobrepostos de uma extrato branco com três injeções sem 

backflush antes de (A) e depois de (B).

Sem backflush, o tempo de retenção começou a mudar e a linha de base subiu 

após apenas três amostras de extrato de alface.

O sistema Purged Ultimate Union permite atividade química mínima 

em volume morto extremamente baixo e baixa massa térmica.

Vantagens da circulação inversa da tecnologia 
de fluxo capilar

•Manutenção reduzida da fonte de íons

•Maior vida útil da coluna 

•Tempos de retenção GC estáveis

•Redução de ciclos de análise para um maior rendimento

Para saber mais sobre o sistema GC/MS 5975C da Agilent , 

visite www.agilent.com/chem/5975C 
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Projetado para desempenho e produtividade, 
da fonte para o detector

Criar as mais confiáveis soluções de GC/MS do mundo 

é um processo de melhoria contínua. A cada nova geração, 

jamais perdemos nossa meta de vista – ajudar os laborató-

rios a obter melhores resultados com alta confiabilidade no 

menor tempo possível.

A fonte de íon inerte sólido em alta temperatura 
fortalece o desempenho do seus sistema

A fonte de íon exclusiva da Agilent agora pode ser progra-

mada para até 350 °C para oferecer a melhor resposta para 

os compostos ativos e de eluição tardia. Oferece:

• Melhor simetria de pico

• Melhor resposta EI 

• Menos íons de degradação e pesquisas na biblioteca 

mais confiáveis 

A temperatura mais alta também significa limpezas menos 

frequentes – uma ótima melhoria para a produtividade do 

seu laboratório.2

O padrão de ouro em design de quadrupolo para 
uma operação livre de manutenção

O analisador MSD incorpora uma combinação de tecnolo-

gias proprietárias para entregar um desempenho superior 

e maior confiabilidade.

A estabilidade dimensional do analisador de quartzo de peça 

única é uma qualidade fundamental do design do MSD. As 

mudanças de temperatura ambiente para 200 °C não alte-

ram as dimensões do quartzo, ao contrário das hastes de 

metal. A temperatura mais alta do analisador permite uma 

operação mais robusta e livre de manutenção – mesmo com 

amostras complexas de alto ponto de ebulição.

A superfície do quadrupolo hiperbólico com camada de 

ouro submícron elimina os erros de campo de analisadores 

de haste redonda e fornece excelente resolução, estabili-

dade do eixo de massa e eficiência de transmissão de íon 

por toda a faixa de massa, até 1050 u. Um kit de verifica-

ção de massa alta disponível fornece confiança adicional 

para aplicações de massa alta, como por exemplo de, éte-

res difenil polibromados (PBDEs)3.

2  5989-6051EN: The 5975C Series MSDs: Guidance in Implementing  High 

Ion Source Temperatures
3  5989-3142EN: Applying the 5975 Inert MSD to Higher Molecular Weight  

Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs)

Melhoria da integridade espectral –- A fonte inerte proprietária elimina 

as reações de atividade de superfície, resultando em correspondências de 

biblioteca mais confi áveis. Ions de 138 u e 247 u resultam de degradação.

ã li d t ã
O padrão de ouro em design de quadrupolo para
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O Detector de Eixo Triplo baixa os limites 
de detecção e reduz o custo da operação

O objetivo fundamental do detector é sempre o mesmo 

– coletar mais íons de interesse e eliminar o ruído. Para 

atingir essas metas, o detector 5975C usa um novo guia 

e escudo de íon para posicionar um novo multiplicador de 

elétrons (EM) de canal triplo de longa vida duplamente 

fora do eixo da saída do analisador. Nosso caminho de íon 

otimizado aumenta o sinal e elimina o ruído de neutros 

energéticos. O resultado – simplesmente a melhor especi-

ficação de sinal para ruído do mercado e o complemento 

perfeito para o analisador hiperbólico proprietário de fonte 

inerte.

AutoTune de alta sensibilidade facilita 
a otimização do desempenho do sistema

Elimine a otimização por tentativa e erro das condições 

operacionais pela automatização do processo. O sistema 

AutoTune do 5975C economiza tempo, reforça o desem-

penho e melhora a estabilidade de instrumento para ins-

trumento. O ajuste de ganho normalizado do EM garante 

a coerência da contagem de íons otimizada e prolonga a 

vida do EM.4

A detecção de íon em nível de traço possibilita 
melhor desempenho quantitativo

A revolucionária tecnologia de detecção de íon em nível 

de traço possibilita maior fidelidade espectral, aumentando 

seu nível de confiança ao fazer a correspondência com 

a biblioteca. Ele permite baixar o Limite de Detecção do 

Método (MDL), bem como o seu limite de quantificação 

(LOQ), reduzindo falsos negativos e reforçando ainda mais 

o desempenho da fonte de íons inertes em níveis de traço. 

4  5989-7654PTBR: Aprimoramentos para ganhos normalizados do ajuste 

do instrumento

O detector de eixo triplo aumenta o sinal e reduz o ruído – a combinação 

ideal para limites de detecção melhorados.
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Análise de a-HCH TID desativado (superior) e TID ativado (inferior) – TID reduz o 

ruído espectral para obter melhores formas de pico de GC e pesquisas aprimoradas 

na biblioteca.

Para saber mais sobre o sistema GC/MS 5975C da Agilent , 

visite www.agilent.com/chem/5975C 
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A eletrônica rápida melhora o desempenho 
e habilita a varredura/SIM síncronos

A eletrônica rápida do 5975C maximiza a transmissão do 

sinal para GC/MS rápido nos modos de varredura completa 

e de monitoramento de íon selecionado (SIM). Também 

habilita a função de SIM/varredura síncronos – sem com-

prometer o desempenho analítico.5

Mais sinal e mais pontos de dados. O cromatograma total de íon de hepta-

clorobifenil compara a eletrônica padrão (MSD série 5973 da Agilent) à nova 

eletrônica rápida. Ambos os cromatogramas foram adquiridos pelo mesmo 

instrumento com as mesmas velocidades de varredura (off-set horizontal 

para comparação). As altas taxas de varredura de até 12.500 u/seg per-

mitem a integração de pico precisa, mesmo para picos de capilaridade de 

orifício estreito.

A otimização de íon minimiza a interferência 
da matriz

O software de otimização de íon proprietário da Agilent ava-

lia os arquivos de varredura da matriz em branco e seleciona 

automaticamente os íons com o mínimo de interferência, 

para cada analito. Esses íons ótimos podem ser usados com 

métodos de varredura, de SIM ou de SIM/varredura para 

oferecer a maior seletividade e sensibilidade para seus ana-

litos. O resultado – desempenho muito melhor, mesmo para 

as matrizes mais desafiadores.

Precisão aprimorada após a otimização do ícone. Os íons de cocaína 

mais intensos não têm a seletividade adequada contra o grande pico de 

ácido araquidônico na matriz de amostra. Nosso software de otimização 

de íon identifi ca um conjunto mais seletivo de alvos e íons qualifi cadores 

para uma análise precisa. Nota: diferença de escala.

5  5989-3108EN: Improving Productivity with Synchronous SIM/Scan

Capacidades analíticas poderosas melhoram 
os resultados e a produtividade
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O hidrogênio reduz 
o custo por análise

A especificação de sinal para 

ruído do hidrogênio para a série 

GC/MSD 5975C faz da Agilent 

a primeira e única fabricante 

de equipamentos a certificar o 

desempenho e a segurança do 

hidrogênio como gás de arraste 

fornece análise mais rápida e 

resolução maior do que os sis-

temas de GC/MS operando no 

modo de hélio.



9

Inovações proporcionam a flexibilidade máxima
CI tão fácil quanto EI

Muitos usuários apreciam a 

seletividade superior (menores 

interferências) e a fragmentação 

reduzida (informações de massa 

alta) da ionização química (CI). 

“CI tão fácil quanto EI” com 

controle de software total dos 

gases reagentes de CI e proces-

sos automáticos de ajustes. O CI 

AutoTune suporta os três gases 

reagentes de CI mais comuns 

e faz o ajuste tanto do modo PCI 

quanto ECNI. Nosso software 

também permite o ajuste EI da 

fonte CI para produção de espec-

tros clássicos sem a necessidade 

de trocar as fontes. 

Uma sequencia de amostras pode adquirir os dados auto-

maticamente no modo PCI, com dois diferentes gases rea-

gentes e um NCI: Modo de Ionização Negativa de Captura 

de Elétron (ECNI) – também com dois gases diferentes – 

sem a intervenção do usuário. O resultado – uma aborda-

gem mais simples e flexível para a seleção e otimização de 

método CI.

Comparação de ∆1-ácido tetrahidrocanabinol (THCA). Os espectros 

EI mostram muitos fragmentos, mas PCI e NCI mostram menos. 

Os espectros CI permitem uma identifi cação mais fácil dos compostos 

por CG/MSD.

Espectro THCA-PFPA-HFIP EI 
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Para saber mais sobre o sistema GC/MS 5975C da Agilent , 

visite www.agilent.com/chem/5975C 

Íons de adução
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O software de produtividade GC/MS automatiza 
as tarefas para otimizar o fluxo de trabalho 
O MSD Productivity ChemStation6 da Agilent facilita o uso 

das capacidades avançadas do sistema de GC/MSD inerte 

5975C da Agilent. 

Controle de instrumento avançado

• Controle de dois sistemas de GC/MS a partir de um 

único PC

• Simultaneamente, sinais adquiridos de detector MSD 

e GC

Configuração simplificada de métodos

• Estabilidade multi-instrumentos para Bloqueio do Tempo 

de Retenção (RTL) 

• Importação de lista de trabalho de amostras LIMS

• Configuração guiada de novas tabelas de calibração 

(AutoQuant)

• Conversão automática de qualquer método de varredura 

completa para um método de alta sensibilidade SIM ou 

SIM/Scan (AutoSim)

• Importação/exportação de métodos compartilhados 

(eMethods)

Análise de dados de alta produtividade

• Potência quantitativa para mais de 2000 compostos 

a 20 níveis de calibração com quatro opções de ajuste 

de curva

• A comparação direta de vários arquivos de dados de 

múltiplos detectores (MS e/ou GC)7

• Estimativa rápida e fácil da concentração de compostos 

não calibrados (SemiQuant)8

Relatórios e personalização

• Pacotes de relatório de finalidade geral e personalizadas 

- Enhanced, EnviroQuant (USEPA), DrugQuant e aromáti-

cos na gasolina (ASTM)

• Layout do relatório personalizado e formato para atender 

o seu laboratório 

• Programas macro para automatizar etapas repetitivas 

• MSD Security ChemStation9 para abordar o controle de 

dados conforme estabelecido pela norma 21 CFR Part 11 

da FDA

O revolucionário software DRS poupa horas 
de análise e revisão
O Software de Relatório de Deconvolução da Agilent (DRS) 

integra e automatiza totalmente três diferentes tarefas de 

análise:

• Quantificação pelo íon alvo MSD ou íon deconvoluído 

AMDIS via GC/MSD ChemStation QEdit

• Deconvolução espectral, ou “limpeza” dos espectros de 

varredura total, através do Instituto Nacional de Padrões 

e Tecnologia (NIST) AMDIS10

• Pesquisa em biblioteca de espectros limpos usando 

o Programa de Busca Espectral de Massa do NIST com 

uma biblioteca MS

Comparação do tempo para processar 17 amostras de água superfi cial. 

CDFA – um analista especializado processando 17 amostras levou cerca 

de 8 horas para revisar os resultados e eliminar falsos positivos. Agilent 

DRS – O processo totalmente automatizado demorou cerca de 30 minutos 

e identifi cou 99 compostos adicionais.10

6  5989-5219EN: Agilent MSD Productivity ChemStation for GC and 

GC/MSD
7  5989-6115EN: Agilent MSD Productivity ChemStation for GC and 

GC/MSD Systems
8  5989-4997EN: SemiQuant: New GC/MS Software Approaches to 

Estimating Compound Quantities; 5990-4164EN: Agilent Mass Profi ler 

Professional Software
9  5989-5220EN: Agilent MSD Security ChemStation for GC/MS Systems
10  5989-5076EN: Screening for 926 Pesticides and Endocrine Disruptors by 

GC/MS with Deconvolution Reporting Software and a New Pesticide 

Library

California Department 

of Food and 

Agriculture (CDFA)

Software de 

Relatório de 

Deconvolução (DRS)

Número de hits de 

pesticida
37

Os mesmos 37 mais 

99 adicionais

Número de falsos 

positivos
1 0

Tempo necessário de 

processamento
8 horas 32 minutos
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Processamento avançado de dados 
com o software MassHunter

Processamento de arquivos GC/MSD sem esforço – com 

software MassHunter da Agilent e as conversões de arqui-

vos automáticas na análise de dados MS.

Recursos de software de análise de dados MassHunter:

• Interface de usuário única em todas as plataformas MS 

da Agilent

• Capacidades de quantificação para encurtar seu caminho 

para resultados

• Ferramentas qualitativas para extrair as informações 

importantes de suas amostras

As capacidades de quantificação incluem:

• Verificação de lote e revisão de compostos com um só 

olhar

• Sinalização e integração de métricas atípicas ajudam 

a se concentrar em compostos problemáticos

• Integração de segunda geração de integração sem uso 

de parâmetros que reduz a necessidade de integração 

manual 

Ferramentas qualitativas permitem a deconvolução e busca 

em biblioteca através de uma vasta seleção de bibliotecas 

gerais e específicas da aplicação.

Conversão de dados em informações usando 
o Agilent OpenLAB Enterprise Content Manager 
(ECM)

O gerenciador de conteúdo empresarial OpenLAB da 

Agilent é um aplicativo baseado na Web que fornece um 

ambiente seguro e um repositório centralizado para todos 

os dados eletrônico gerado em sua organização.11

Pesquisa abrangente e ferramentas de colaboração permi-

tem que os usuários possam encontrar, utilizar e reutilizar 

as informações necessárias para tomar decisões comer-

ciais inteligentes. O ECM OpenLAB da Agilent deixa seu 

laboratório mais eficiente, produtivo e confiável, permitindo 

a conversão da mais ampla variedade de dados analíticos 

com informações precisas e acionáveis.

11  5989-6104EN: Integration of GC/MSD ChemStation with Agilent Open-

LAB ECM

Para saber mais sobre o sistema GC/MS 5975C da Agilent , 

visite www.agilent.com/chem/5975C 
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Projetado para fácil manutenção, baixo custo 

e desempenho de longo prazo
Os sistemas GC/MSD da Agilent sempre foram projetados para a facilidade de 

manutenção e conservação – e a série de GC/MSD 5975C da Agilent leva essa 

filosofia de projeto para um novo patamar.

A montagem do analisador modular oferece acesso completo ao fila-

mento, à fonte de íons e ao multiplicador de elétrons para a manutenção de 

rotina mais rápida. Na verdade, todo o conjunto do analisador pode ser remo-

vido em menos de dois minutos, sem ferramentas. Um módulo eletrônico inde-

pendente minimiza problemas com cabos e ligações elétricas.

A janela de vidro frontal proporciona a identificação de fonte simples 

e uma visão completa das conexões críticas – assim você pode ter certeza 

de que a coluna está conectada corretamente.

Sistema a vácuo altamente con-
fiável garante o desempenho máximo 

a longa prazo.

Multiplicador de elétrons (EM) de 
canal triplo mais do que duplica a vida 

do EM. O recurso Electron Multiplier 

Saver amplia ainda mais a vida do EM 

durante a operação SIM com picos alta-

mente concentrados.

O medidor de íon opcional ajuda a 

solucionar problemas e isolar vazamentos 

o mais rapidamente possível.

Bomba livre de óleo – limpa e praticamente não necessita de 
manutenção. A Agilent é a primeira fabricante de espectrômetro de massa 

a oferecer a exclusiva e ecológica bomba sem óleo. Um sistema de bomba sem 

óleo elimina a manutenção da bomba, reduz o ruído e pode ser usado com 

gases corrosivos, como amônia.

Feedback de manutenção antecipado (EMF) alerta sobre manutenção 

pendente de GC e MSD automaticamente para ajudar a manter o sistema GC/MSD 

operando perfeitamente. 
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Conte com os melhores sistemas de GC/MS do mercado 

para obter análises consistentes rotineiramente
O portfólio GC/MS diversificado da Agilent tem exatamente o que você precisa para 
melhorar o desempenho e a produtividade do seu laboratório, incluindo: 

Para ver o portfólio completo de GC/MS da Agilent, visite 

www.agilent.com/chem/gcms

•  Detectores de alta sensibilidade para todos os tipos de 

amostras

•  Configurações flexíveis que podem acomodar medições 

exigentes fora do laboratório e normas para diferentes 

indústrias

•  Capacidades avançadas de análise

•  Melhor produtividade e período operacional

•  Desempenho turbo, turbo padrão e as opções de 

bombas de difusão

•  Uma fonte de íons inertes para análises em nível de traço

Customized to get you
on the FAST TRACK

GC/MSD, série 5975C da Agilent 

•  Capacidades avançadas de separação

•  Poderosas melhorias de produtividade

•  Inteligência em automonitoração em 

tempo real do instrumento

GC/MSD 5975E com GC7820A da 
Agilent 

•  Uma opção para GC/MSD acessível

•  Adequado para as principais aplicações 

de GC/MS em todo o mundo

O portátil GC/MSD 5975 LTM da 
Agilent

•  Desempenho de laboratório fora do 

laboratório

• Separações GC mais rápidas por 

tecnologia LTM (baixa massa térmica) 

Sistema GC/MS quadrupolo triplo 
7000, da Agilent

• O único quadrupolo triplo projetado 

especifi camente para análises GC

•  Sensibilidade rotineira em nível de 

Femtograma e superior seletividade

• Até 500 transições MRM por segundo

Analisadores GC/MS da Agilent

•  Soluções de fl uxo de trabalho prontas 

para usar para mais 60 aplicações 

essenciais 

•  Pré-confi gurado e testado na fábrica com 

método específi co de mistura de padrões 

para conferência. 

GC/MS 220 Ion Trap da Agilent

•   Tamanho compacto com plena capacidade 

analítica

•   Fácil caminho de atualização para CI 

e MS/MS

• Sistema fl exível e acessível

GC/MS 240 Ion Trap da Agilent

•  A mais ampla linha de técnicas de ioniza-

ção e de varredura – EI, CI, MS/MS, MSn 

•  Maior sensibilidade de varredura com-

pleta EI e CI

•  Operação robusta e disponibilidade 

ampliada 
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O amostrador líquido automá-
tico 7693A da Agilent acelera 
o processamento de amostra

De injeção de pequeno volume ... 

à injeção de grande volume ... à amos-

tragem multifase, o sistema 7693A 

pode ajudá-lo a processar as amostras mais rapidamente 

– e obter dados melhores, também. O recurso exclusivo 

da Agilent de injeção dupla simultânea economiza tempo 

ao duplicar o processamento de amostras. E a exclusiva 

tecnologia de injeção rápida – duas vezes mais rápida do 

que qualquer ALS competitivo – minimiza a discriminação 

de agulha e a degradação da amostra. Também assegura 

a melhor forma de pico possível, enquanto maximiza a pre-

cisão dos resultados.

Flexibilidade sem igual
Nenhum autoamostrador embutido pode corresponder à 

flexibilidade do ALS modular 7693A. O 7693A é instalado 

rapidamente no 5975C para permitir maior capacidade 

de solvente e múltiplas opções de amostra – trabalhando 

de maneira transparente com todo os cromatógrafos de 

gás de bancada da Agilent disponíveis.

O autoamostrador CTC PAL 
amplia as opções de 
preparação de amostra

Os injetores de amostra CTC PAL 

possibilitam aos laboratórios de GC e 

GC/MS aumentar a produtividade com 

maiores capacidades de preparação de 

amostras automatizadas e uma variedade de opções de vials 

de amostras. O injetor de amostra high-end Combipal ofere-

ce três tipos de técnicas de injeção de amostra – injeção de 

líquido, headspace e microextração em fase sólida (SPME). 

A plataforma de baixo custo GC PAL pode ser configurada 

apenas para injeção líquida – mas oferece muitas das outras 

capacidades do CombiPAL, incluindo injeção de grande volu-

me (LVI), múltiplos tamanhos de vials e capacidade de vial 

de amostra ampliada.

O Amostrador por Headspace 
7697A da Agilent oferece 
 precisão e desempenho

Quando cada segundo conta , você 

precisa das melhores e mais moder-

nas tecnologias de amostragem por 

headspace disponíveis. É por isso que o amostrador por 

headspace 7697A foi projetado com recursos de equipa-

mentos comprovados pelo tempo, como os avançados con-

troles pneumáticos e amostragem por válvula, resultados 

extraordinários de precisão e desempenho. 

O amostrador por headspace 7697A é único pois cada vial 

é aquecido, perfurado e pressurizado antes da amostra 

entrar no ciclo. O gás headspace é então liberado pela 

linha de transmissão e no GC. Como o caminho do arraste 

é separado das funções pneumática de headspace, você 

conta com controle total sobre o processo de ventilação de 

gás – além do acesso fácil ao injector GC para manutenção 

e solução de problemas.

A nova bancada de preparação 
de amostras 7696A da Agilent 
elimina o retrabalho

A bancada de trabalho 7696A Agilent 

automatiza as etapas mais tediosas 

e propensas ao erro no processo de 

preparação de amostras para poupar 

tempo, assegurar a coerência e eliminar o retrabalho, bem 

como a exposição a produtos químicos perigosos. É flexível 

o suficiente para execuções pequena e especializadas ou 

estudos complexos de alto volume.

Incluindo um software fácil que permite apontar e clicar 

– pode operar por horas sem acompanhamento e não 

requer programação complexa. Isso reduz dramaticamente 

os erros de variabilidade e fornece um registro escrito das 

etapas realizadas e dos recursos usados. 

Como a única estação de trabalho de preparação inde-

pendente da maior líder em cromatograrfia, a bancada 

de trabalho 7696A é indiferente ao fabricante e à técnica. 

Pode ser usada para atender todas as necessidades de 

preparação de amostras para HPLC, LC/MS, GC e GC/MS 

independente do fabricante do sistema. Todas as amostras 

preparadas são finalizadas em vials de 2 ml compatíveis 

com a maioria dos sistemas de amostragem automática 

de GC e LC.

Os acessórios e opções deixam o seu 5975C ainda 

mais versátil e produtivo
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Colunas de alto desempenho e suprimentos asseguram 

resultados confiáveis   de GC/MS
Como líder mundial em cromatografia, a Agilent está sin-

gularmente posicionada para oferecer não só instrumentos 

líderes da indústria, mas também as mais inovadoras 

colunas GC, suprimentos e ferramentas de preparação 

de amostras. Todos são produzidos ou selecionados por 

nossas experientes equipes de design de instrumentos, 

fabricados conforme nossas exigentes especificações e 

testados sob as mais rígidas e variadas condições. Todo 

o portfólio da Agilent de suprimentos garante uma vida 

inteira com desempenho máximo para o seu instrumento 

e a mais alta produtividade no seu laboratório. 

Colunas J&W GC da Agilent: Alcance os níveis 
mais baixos de detecção para analitos difíceis 
por todas as aplicações

Coloque os 40 anos da qualidade e inovação da Agilent por 

trás de cada separação. As colunas J&W GC representam 

o mais amplo portfólio de colunas com os mais baixos 

níveis de vazamento, a melhor inércia para ácidos/bases/

compostos funcionais misturados e a mais estreita repro-

dutibilidade de coluna para coluna. Colunas de guarda inte-

gradas também disponíveis para sua conveniência. 

Assegure resultados confiáveis com os produtos 
de preparação de amostra da Agilent

Apenas a Agilent oferece uma linha completa de produtos 

para preparação de amostras para todos os tipos de análi-

ses com as mais amplas opções de formatos e sorventes 

por todo o espectro de instrumentação para GC e GC/MS. 

Os kits dispersivos e de extração Bond Elut QuEChERS 

e os produtos de extração de fase sólida (SPE) da Agilent 

– como o Bond Elut Plexa, o melhor da categoria – auxi-

liam com toda a confiança a extrair e concentrar amostras 

de matrizes complexas. Você obtém resultados rápidos, 

precisos e reprodutíveis continuamente. 

Escolha os suprimentos da Agilent para obter 
resultados precisos

Os pequenos detalhes com o maior impacto sobre seus 

resultados. As anilhas de coluna capilares, O-rings e sep-

tos são embalados de maneira a se manterem limpos e 

prontos para uso, e convenientemente dispensados um 

de cada vez para manutenção rápida do injetor. Vials ana-

lisados por MS e revestimentos certificados para MS da 

Agilent asseguram o melhor desempenho e os resultados 

mais precisos ininterruptamente. E os O-rings com revesti-

mentos condicionados – combinado com nosso injetor de 

vedação laminada a ouro – impede até mesmo o mais leve 

vazamento que provoca sangramento da coluna e deterio-

ração do sinal. 

As colunas GC J&W da Agilent e o portfólio completo de suprimentos 

para cromatografia estão disponíveis através do seu representante local 

e dos distribuidores autorizados da Agilent.

Para saber mais sobre as colunas e suprimentos da Agilent, 

visite www.agilent.com/chem/supplies

Escolha a partir de:

Colunas J&W Ultra Inert GC da Agilent

Testadas com as mais exigentes misturas de teste da 
indústria, essas colunas oferecem inércia mais consistente 
a padrões industriais e sangramento excepcionalmente baixo, 
resultando em limites mais baixos de detecção e dados mais 
exatos para analitos dificeis. 

Colunas GC J&W “Mass Spec Grade” da Agilent

VF-ms (Factor Four), DB-ms e HP-ms oferecem a mais ampla 
linha de seletividade, o desempenho mais robusto, com o 
menor sangramento de coluna.

Colunas de GC J&W da Agilent

A mais ampla seleção de colunas específicas para aplicações 
GC criadas especificamente para os requisitos exclusivos de 
análise, oferecendo a melhor seletividade

Módulos de colunas J&W LTM da Agilent

Os módulos de coluna Low Thermal Mass para o GC/MSD 
5975T LTM portátil e para os sistemas 7890 LTM da Agilent
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Para obter mais informações

Saiba mais: 
www.agilent.com/chem/5975C

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

Os serviços Agilent 
abrangentes mantém seu 
laboratório operacional 

A organização do serviço da 

Agilent é a mais respeitada 

da indústria. Quer você precise 

de suporte para um único ins-

trumento ou para uma operação 

multilaboratorial, os profissionais 

de atendimento da Agilent podem 

ajudar você a resolver problemas 

rapidamente, aumentar o seu 

tempo de atividade e otimizar 

os recursos do seu laboratório. 

Os serviços disponíveis para a 

linha completa de sistemas GC/MS da Agilent incluem:

• Manutenção preventiva no local para garantir uma opera-

ção confiável e minimizar as paradas não planejadas

•  Solução de problemas, manutenção e reparo para instru-

mentos fabricados ou não pela Agilent

• Diagnóstico e monitoramento remotos para maximizar 

o funcionamento dos instrumentos e a produtividade do 

laboratório

• Serviços e treinamento para conformidade regulatória 

líderes da indústria

• Verificação certificada de funcionamento para confirmar a 

precisão e a calibração de funções essenciais do sistema

• Consultoria e treinamento especializados

Promessa de valor Agilent – 10 anos de valor 
garantido

Além dos nossos produtos em constante evolução, a Agilent 

oferece algo único na indústria — nossa garantia de valor 

de 10 anos. A Promessa de Valor Agilent garante a você 

pelo menos 10 anos de utilização do produto a partir da data 

da compra, caso contrário, fornecemos um crédito com o 

valor residual daquele sistema para que você possa obter 

um modelo atualizado. Essa promessa garante uma compra 

segura agora e garante o valor de seu investimento a longo 

prazo.

Garantia de serviço da Agilent

Caso o seu instrumento Agilent necessite de manutenção 

enquanto ainda estiver coberto pelo contrato de prestação 

de serviço Agilent, nós garantimos o reparo ou substi-

tuímos o seu instrumento gratuitamente. Nenhum outro 

fabricante ou fornecedor de serviços oferece o mesmo tipo 

de compromisso para manter seu laboratório funcionando 

com produtividade máxima.

O serviço e o suporte confiáveis permitem que 
você se mantenha concentrado no que você faz melhor


