
Espectrômetro FTIR portátil Agilent 4300

NO PRÓPRIO LOCAL. RESULTADOS IMEDIATOS. 
ANÁLISE VERDADEIRAMENTE  
NÃO DESTRUTIVA.
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TRAGA A EFICIÊNCIA DA ESPECTROSCOPIA FTIR 
PARA FORA DO LABORATÓRIO... E PARA PERTO DA AMOSTRA 

Desde melhorar a ligação dos compósitos, 
a testar o desempenho de revestimentos, 
verificar a identidade e autenticidade 
do polímero, medir a contaminação da 
superfície por metais... o sucesso depende 
da geração de resultados no local. 

Desempenho analítico 
superior em condições 
reais: O espectrômetro FTIR 
portátil Agilent 4300 elimina 
a necessidade de levar as 
amostras até o instrumento. 
Dessa forma é possível medir 
de forma não destrutiva 
objetos de qualquer tamanho 
ou formato. 

Realize testes precisos e não destrutivos 
de materiais com o FTIR Portátil Agilent 4300

O versátil e ergonômico FTIR portátil 4300 é ideal para 
medições no local e IV médio de objetos construídos 
de materiais de alto valor. Seu design otimizado permite 
fazer uma varredura rápida de grandes superfícies 
ou áreas, e avaliar fatores como a identidade, qualidade, 
autenticidade e desgaste de forma inteligente. Além 
disso, o FTIR portátil 4300 permite que você analise 
objetos diretamente, sem remover uma amostra, para  
que seja possível reduzir a dependência de laboratórios 
externos e de trabalho em excesso.

Resumindo, o FTIR portátil 4300 representa uma nova 
geração de inovação de FTIR para análise de materiais 
trazida pela Agilent, líder no desenvolvimento de analisadores 
FTIR portáteis e manuais.
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Medições de campo confiáveis, quando e onde forem necessárias. Acesse agilent.com/chem/4300HandheldFTIR

Testes não destrutivos, direto no local
O FTIR portátil 4300 permite que você faça medições onde for 
necessário, independentemente do tamanho físico ou localização 
do objeto. Ele fornece resultados imediatos e em tempo real 
para ajudar você a tomar decisões embasadas sobre fatores 
como controle de qualidade, contaminação de superfície e quais 
amostras exigem mais testes. 

É possível identificar, classificar, autenticar e detectar amostras 
adulteradas de forma não destrutiva em uma grande variedade 
de materiais. Chamamos isso de identificação positiva de material. 

Com o FTIR portátil, é possível realizar medições em serviço para 
testar materiais durante sua vida útil e determinar a influência  
do uso e do ambiente sobre as características de desgaste.

Além disso, o FTIR portátil 4300 aumenta a produtividade permitindo 
que você faça rapidamente a varredura de uma área de grande 
superfície e localize os pontos de medição mais importantes. 

Conforto notável e dados superiores
Pesando menos de 2,2 Kg, o ergonômico FTIR 4300 é ideal  
para medições móveis. Mas não deixe o tamanho enganar você. 
O 4300 também foi projetado com a parte eletrônica otimizada  
e um caminho óptico interno muito curto, para que você possa contar 
com resultados excelentes para suas aplicações mais exigentes.

Ainda melhor que isso, O FTIR portátil 4300 permite que qualquer pessoa 
obtenha resultados confiáveis com interfaces de amostragem de troca 
fácil e personalizadas, óptica de alinhamento zero e software intuitivo.

GERE DADOS  
ÚTEIS PARA ESTAS E  
OUTRAS APLICAÇÕES

Aeroespacial, automotiva,  
tintas e revestimentos 
•	 	Compósitos:	avalie	danos	térmicos,	químicos	e	

ambientais, teste a cura, verifique a composição 
e analise o tratamento do plasma de superfície 
•	 	Polímeros:	verifique	a	composição	e	autenticidade,	

detecte contaminantes e teste a cura
•	 	Borracha	e	elastômeros:	meça	a	composição	

de materiais com carbono, como pneus
•	 	Revestimentos:	confirme	a	composição,	espessura	

e uniformidade, meça a degradação e garanta 
uma preparação de superfície adequada

Alimento
•	Meça	a	composição	e	a	química	do	solo
•	Analise	a	maturação	de	frutas	e	legumes

Conservação de objetos de arte 
e históricos
•	Confirme	a	autenticidade	
•	Analise	tintas,	pigmentos,	enchimentos	e	vernizes
•	Determine	a	composição	de	papéis	e	produtos	têxteis	

Energia e produtos químicos 
•	 	Identifique	componentes	de	engenharia	(como	

vedações, selos e o-rings) pela composição 
•	 	Monitore	a	degradação	UV	de	polímeros	usados	

em matrizes de painéis solares
•	 	Identifique	e	qualifique	filmes	e	revestimentos	para	

aplicações essenciais na exploração e manipulação 
de gás e petróleo
•	 	Meça	o	dano	térmico	e	o	desgaste	do	revestimento	

nos compósitos de pás de turbinas eólicas

Mineração e geologia 
•	Meça	a	composição	do	solo
•	Analise	rochas,	minerais	e	minérios

Metais
•	 Verifique	se	as	superfícies	estão	preparadas	 
para o revestimento
•	Meça	a	contaminação	da	superfície
•	Monitore	os	processos	de	limpeza	da	superfície	
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ANÁLISE AVANÇADA DE MATERIAIS PELAS PESSOAS 
QUE DESENVOLVERAM O FTIR PORTÁTIL ORIGINAL

Resultados mais reproduzíveis: com 2,2 Kg, o 4300 pode ser 
manipulado e utilizado de forma confortável. Seu peso também 
é perfeitamente distribuído, com as baterias localizadas na base para 
equilibrar a interface óptica. Ergonomia otimizada significa resultados 
com melhor qualidade, especialmente para análises que exigem 
tempos mais longos de medição, vários pontos de medição ou que 
são realizadas em objetos fisicamente limitados. 
 Melhor desempenho: um design de interferômetro comprovado, 
caminho óptico interno muito curto, interfaces de amostragem 
opticamente correspondentes e eletrônica de baixo ruído produzem 
melhores dados espectrais.
 O detector certo para sua aplicação: nosso detector de DGTS 
(sulfato	de	triglicina	deuterada)	oferece	uma	ampla	cobertura	
espectral	para	análise	de	rotina.	Nosso	detector	de	MCT	(telureto	
de mercúrio e cádmio) resfriado termoeletricamente é ideal para 
aplicações que exigem alto desempenho e velocidade, e para adquirir 
vários espectros em áreas de grande superfície.

 Varredura rápida: o FTIR portátil Agilent 4300 equipado com o 
detector de MCT é ideal para mapear de forma rápida e conveniente 
a superfície de materiais. A maior velocidade de medição obtida com 
o detector de MCT, combinada com o software de resposta rápida e 
a ergonomia otimizada do 4300, tornam a análise de vários locais em 
uma superfície rápida e fácil.

 Medições em tempo real: o software Agilent MicroLab 
Mobile Measurement foi desenvolvido e aprimorado para nossos 
espectrômetros portáteis e manuais. A exibição espectral em tempo 
real complementa o recurso de varredura rápida do sistema MCT 4300. 
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Períodos mais longos de operação contínua: As baterias de 
íons de lítio que alimentam o 4300 podem ser trocadas facilmente 
enquanto o sistema está em funcionamento. 

 Controle ao seu alcance: uma tela integrada sensível ao toque 
opera todas as funções do sistema e de aquisição de dados e pode 
ser inclinada para ajustar-se à luz do ambiente.

 Execução rápida de métodos e comandos com um simples clique. 

Flexibilidade para todos os métodos: as interfaces intercambiáveis 
e com encaixe não exigem alinhamento e são personalizadas para 
corresponder à óptica e à eletrônica. Essas interfaces são equipadas 
com RFID para garantir a correspondência correta com o método 
específico para uma determinada análise. Também é possível escolher 
entre	dois	detectores:	um	detector	de	DGTS	para	análise	de	rotina	e	
um detector de MCT resfriado termoeletricamente para aplicações que 
exigem alto desempenho e velocidade.

Medições de campo confiáveis, quando e onde forem necessárias. Acesse agilent.com/chem/4300HandheldFTIR
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Flexibilidade para todos os métodos. As interfaces com en-
caixe e intercambiáveis não exigem alinhamento, são perso-
nalizadas para atender à óptica do sistema e são equipadas 
com sensores RFID para garantir a correspondência correta 
entre a interface da amostra e o método analítico.

A interface de usuário sensível ao toque 
executa o software MicroLab Mobile.

Baterias de íon de lítio de 4 horas:  
substituíveis durante o funciona-
mento para prolongar a utilização 
do sistema

Um gatilho simples inicia 
os comandos do método.

CONHEÇA A PRÓXIMA GERAÇÃO  
DE MOBILIDADE FTIR

Medições de campo confiáveis, quando e onde forem necessárias.  
Acesse agilent.com/chem/4300HandheldFTIR
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Optomecânica avançada e eletrônica de  
baixo ruído sem necessidade de alinhamento

Leve: apenas 2,2 Kg

Equilibrado para propor-
cionar medições melhores 
e mais fáceis 

A alça para pulso aumenta  
o conforto e a segurança.

ATR DE DIAMANTE 
Adequado para sólidos, líquidos, pastas 
e géis, essa interface consiste em um 
sensor ATR de diamante, que é resistente 
à corrosão e a arranhões. Depois que as 
amostras entram em contato com a janela 
de diamante, os 2-3 principais microns 
de superfície são analisados. 

REFLECTâNCIA DIFUSA 
A reflectância difusa é ideal para amostras 
que refletem pouca luz, como trabalhos 
artísticos, solos, rochas e minerais, 
compósitos, plásticos ásperos, tecidos 
e corrosão do metal. 

As interfaces de amostragem  
com correspondência óptica 
proporcionam dados com  
a mais alta qualidade para a 
gama mais ampla de amostras

REFLECTâNCIA EXTERNA
A reflectância externa, com ângulo de 45° 
de incidência, é adequada para amostras 
lisas e opacas que refletem luz infravermelha. 
Ela também permite a análise de filmes e 
revestimentos finos em superfícies metálicas 
refletoras, como alumínio e aço. 

âNGULO RASANTE
Ideal para filmes sub-mícron, a interface de 
ângulo rasante também funciona bem para 
medir a contaminação em nível de traços em 
superfícies metálicas refletoras. Seu ângulo 
de incidência de 82° aprimora a interação 
da amostra com a energia infravermelha 
aumentando o caminho óptico da amostra.

ATR DE GERMâNIO
Com o ATR de germânio, somente os 
principais micrômetros de 0,5 a 2 de um 
objeto são medidos, tornando essa interface 
uma boa opção para sólidos e líquidos muito 
absorventes	(como	elastômeros	e	borrachas	
com carbono).
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MEÇA SUAS PRINCIPAIS APLICAÇÕES DE FORMA  
RÁPIDA E INTELIGENTE

Compósitos:
Está comprovado que o FTIR portátil 4300 proporciona resultados 
excelentes	em	aplicações	como:	
•	  Detecção de danos causados pela exposição excessiva ao calor 
•	Mapeamento de danos térmicos em superfícies
•	  Orientação de reparos de lixamento, encaixe e remendos
•	 	Medição	de	danos	oxidativos	por	raios	UV	e	outros	fatores	ambientais
•	  Confirmação da eficiência do tratamento por plasma no preparo de 

superfícies de compósitos para ligação 
•	  Detecção da contaminação de hidrocarboneto e óleo de silicone 
•	 Avaliação dos níveis de umidade 
•	Determinação da extensão da cura pré-peg
•	 Identificação e verificação da composição

Polímeros
Com	este	recurso	de	amostragem	versátil,	o	FTIR	4300	permite:
•	  Identificar, verificar e autenticar componentes de polímeros
•	  Medir o grau de ligação cruzada e cura 
•	Determinar a composição de copolímeros 
•	  Analisar borracha e outros elastômeros, mesmo se tiverem partícu-

las de carbono
•	  Quantificar ftalatos plastificante em materiais poliméricos usados 

em produtos de consumo
•	  Verificar a composição e autenticidade de selos, vedações e o-rings 
•	  Estabelecer a identidade e a composição de polímeros com carbo-

nos reciclados de eletrônicos 

O FTIR portátil Agilent 4300 lida com medições de campo  
de forma não destrutiva em vários setores

O dano térmico do compósito é representado no software MicroLab Mobile. Por trás 
da tela de resultados fácil de usar, calibrações potentes incorporadas ao software 
proporcionam um método específico aos parâmetros da análise. O resultado é codificado 
por cores para mostrar se a amostra excede o limiar crítico, indicando dano térmico.

No método MicroLab escolhido para a análise do o-ring retratado, um limiar 
foi definido de tal modo que as amostras dentro do grupo-alvo são exibidas 
em verde, enquanto as que estão fora são exibidas em vermelho. Além disso, 
o recurso de relatório condicional pode ser usado para exibir uma mensagem de 
alerta	personalizada,	como	“Confirmed	FKM	Type	1”	(confirmação	de	FKM	tipo	1)	
para amostras que estão dentro do grupo-alvo e a mensagem “NOT FKM TYPE 1” 
(não	FKM	tipo	1)	para	amostras	que	estão	fora	do	grupo-alvo.	
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Revestimentos
Desde	tintas	a	polímeros	e	adesivos…	o	FTIR	portátil	4300	permite:	
•	  Confirmar se as superfícies metálicas subjacentes estão limpas 

e descontaminadas
•	  Rastrear a limpeza de contaminantes de superfícies inorgânicas 

e orgânicas
•	  Garantir que o revestimento correto está sendo aplicado ao produto final
•	  Verificar se os primers e revestimentos estão curados de forma adequada
•	  Medir a espessura e a uniformidade em superfícies metálicas
•	  Avaliar a cobertura e a uniformidade de revestimentos de camada única 
•	Monitorar o envelhecimento da pintura e os efeitos do tempo 
•	  Identificar vernizes, tintas e pigmentos usados na conservação 

e restauração de obras de arte
•	 Determinar a presença de solvente residual após a cura do revestimento

Medições de campo confiáveis, quando e onde forem necessárias. Acesse agilent.com/chem/4300HandheldFTIR

Identificação do revestimento: Revestimentos de proteção são componentes 
essenciais para substratos de metal altamente polidos usados em iluminação e 
outras aplicações industriais. O FTIR portátil 4300 pode identificar revestimentos 
facilmente, como apoio ao controle de qualidade ou objetivos de inspeção 
recebidos. A medição de três revestimentos de proteção usados com frequência em 
superfícies	polidas	(A)	demonstra	que	esses	materiais	são	claramente	diferenciados	
pelo	espectro	de	IR	médio.	Uma	pesquisa	em	biblioteca	(B)	identifica	um	dos	
compostos como um revestimento de proteção de silicone.

A

B
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Recursos analíticos potentes, combinados com uma interface  
de usuário intuitiva, permitem que os usuários de todos os níveis 
obtenham dados excelentes no campo.
•	 A interface ilustrada simplifica a medição da amostra
•	  O RFID otimiza os parâmetros de aquisição do sistema  

e confirma a correspondência da interface da amostragem  
com o método selecionado 
•	  O modo de análise em tempo real e a taxa de varredura rápida  

facilitam a análise da superfície de um objeto, determinam áreas 
para medições mais aprofundadas e desenvolvem um "mapa  
molecular" da superfície do objeto.
•	 	Um	único	clique	permite	que	você	execute	os	métodos	rapidamente,	

incluindo calibrações desenvolvidas anteriormente
•	  O recurso de pesquisa completa na biblioteca permite a rápida 

identificação, verificação e autenticação 
•	  O alertas visuais e codificados por cores avisam quando as amostras 

ou objetos não estão dentro das especificações
•	  Os diagnósticos automatizados maximizam o tempo em atividade
•	  Integra-se facilmente ao software MicroLab PC para facilitar 

a transferência de bibliotecas, métodos e dados
•	 Conformidade com GLP/GMP

SOFTWARE AGILENT MICROLAB MOBILE

Para qualquer aplicação, o software Agilent MicroLab Mobile  
é o complemento perfeito para o FTIR portátil 4300 



11

A interface de usuário 
visual e intuitiva  
e o software permitem 
a implementação rápida 
do sistema 
O aclamado software Agilent MicroLab 
Mobile permite que os usuários com 
diferentes níveis de experiência obtenham 
ótimos resultados por meio do 4300 com 
o mínimo de treinamento. O software guia 
o usuário através da medição, e as interfaces 
de amostragem equipadas com RFID 
garantem a correspondência entre o método 
e os parâmetros de medição. Com essas 
inovações, o 4300 se tornará rapidamente 
uma parte importante do fluxo de trabalho 
de sua empresa.

Na tela inicial é possível começar a análise 
rapidamente, escolher um método e criar um novo 
método de referência. 

ETAPA 1

Quando a barra de progresso atingir 100%, 
o indicador mudará para Transferindo dados. 
Você pode então remover o instrumento da amostra.

ETAPA 4

O software MicroLab Mobile indicará quando 
posicionar a interface de amostra do espectrômetro 
no objeto que será analisado.  

ETAPA 2

Tela de resultados: A tela de resultados exibirá 
os valores dos componentes calculados em relação 
aos limites críticos. Os compostos dentro do intervalo 
aceitável são exibidos em verde.

ETAPA 5

Durante a amostragem, a barra de progresso exibe 
o avanço da coleta de dados.

ETAPA 3

Medições de campo confiáveis, quando e onde forem necessárias. Acesse agilent.com/chem/4300HandheldFTIR



Mais informações

Saiba mais 
agilent.com/chem/ 
FTIR portátil 4300

Brasil 
0 800-728-1405 
chem_vendas@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Ásia-Pacífico 
inquiry_lsca@agilent.com

Em outros países, entre em contato 
com um representante local 
ou distribuidor autorizado Agilent. 
Acesse o site  
agilent.com/chem/contactus

Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Mais de 60 anos identificando e confirmando  
moléculas-alvo e desconhecidas 

1947
Primeiro sistema de 
gravação	comercial	UV-Vis,	
o	Cary	11	UV-Vis	

1989
Lançamento dos 
aclamados Cary  
1	e	3	UV-Vis

2008
Primeiro FTIR de mão, 
o ExoScan

1954
Lançamento do  
Cary	14	UV-Vis-NIR

1999
Primeira matriz de plano 
focal MCT 256 x 256 para 
espectroscopia analítica

2011
O FTIR Cary 630 eleva o 
padrão da análise de rotina 
de sólidos, líquidos e gases

2014: Apresentação do FTIR portátil 4300 de última geração

1969
Primeiro espectrômetro 
de infravermelho por 
transformada de Fourier de 
varredura rápida, o FTS-14

2000
Primeiro sistema ATR 
de imagem química

1979
Primeiro a utilizar um 
detector de telureto de 
mercúrio	e	cádmio	(MCT)	
em um FTIR

2007
Menor e mais robusto 
interferômetro comercial-
mente disponível  
já apresentado

1982
Primeiro microscópio 
de FTIR,	o	UMA	100

2007
Acessório de amostra 
TumbllR apresentado - 
uma revolução em 
amostragem líquida FTIR

Seja você especializado em ciência dos materiais, pesquisa e desenvolvimento industrial, 
controle de qualidade, pesquisa acadêmica, biociências ou produtos farmacêuticos, 
os instrumentos de espectroscopia molecular Agilent podem ajudar você a descobrir, 
caracterizar e testar os materiais mais diversos e desafiadores. 

Garantia de serviço Agilent
Caso seu instrumento Agilent precise de manutenção enquanto estiver coberto pelo contrato 
de serviço da Agilent, garantimos o reparo ou substituímos seu instrumento gratuitamente. 
Nenhum outro fabricante ou fornecedor de serviços oferece este nível de compromisso 
para manter seu laboratório funcionando com a máxima produtividade.

O compromisso Agilent
A partir da data de aquisição, a Agilent garante pelo menos 10 anos de uso do instrumento 
ou oferece um crédito do valor residual deste sistema em relação a um modelo atualizado.


