
Inovação com propósito

COLUNAS E SUPRIMENTOS  
PARA GC AGILENT 9000 INTUVO 



2

A Agilent abriu novos caminhos em cromatografia gasosa com o GC Agilent 9000 Intuvo, uma 
geração de GC inovadora. Ao elevar os limites operacionais existentes, o Intuvo incentiva você a 
repensar os fluxos de trabalho, as eficiências e os resultados. Além disso, o Intuvo é o GC premium 
econômico de ter e operar, com diversas colunas e suprimentos inovadores especialmente 
desenvolvidos. Traga o Intuvo para o seu laboratório – e sonhe mais alto.  

O Intuvo simplifica o processo de obtenção de resultados de GC de alta qualidade de forma previsível com diversas 
inovações verdadeiramente capacitadoras. Como resultado, o Intuvo exige menos treinamento, portanto os cientistas 
podem correr mais amostras com mais facilidade, produzindo os dados com a qualidade que você precisa.

As análises de GC são mais rápidas e mais eficientes com o Intuvo. As análises podem ser feitas com o dobro da 
rapidez, usando um quarto da energia dos sistemas GC convencionais, graças à tecnologia de aquecimento de estado 
sólido do Intuvo. Além disso, atingir e manter as melhores condições operacionais dos instrumentos é um processo 
simples para o Intuvo. O Intuvo mede automaticamente mais de 100 pontos de contato do sistema em tempo real e 
mostra informações essenciais das condições do instrumento em um formato fácil de ler. Como resultado, os dias de 
erros e suposições ao tentar resolver problemas de tempo de inatividade inesperado ficaram para trás com o Intuvo.

AGILENT INTUVO — INOVAÇÃO COM PROPÓSITO 

AGILENT 9000 INTUVO
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Você observará as conexões e os consumíveis 
inovadores do Intuvo imediatamente ao abrir a porta do 
forno. Esses componentes especialmente desenvolvidos 
incluem: conexões sem anilha, tecnologia de coluna de 
retenção Guard Chip e colunas sem corte.

Com as conexões com selo de vedação direta você 
nunca mais terá trabalho com uma anilha. Essas 
conexões click-and-run são feitas com um clique 
"audível", portanto você sabe quando uma conexão 
é feita. Dessa forma, o tempo de inatividade não 
planejado devido a vazamentos decorrentes de anilhas 
encaixadas de forma incorreta não ocorre mais.  

As colunas e os consumíveis para GC mais intuitivos

O corte de coluna é eliminado com o Intuvo graças 
à tecnologia de coluna de retenção Guard Chip da 
Agilent. O Guard Chip é um chip descartável que pode 
ser facilmente instalado e substituído em minutos.  
Esse chip oferece quase um metro de trajetória de  
fluxo da amostra um pouco antes da coluna para  
GC Intuvo. Com uma proteção como essa, você nunca 
terá que cortar uma coluna novamente. Uma coluna 
de 15 m sempre será uma coluna de 15 m, chega de 
deslocamento de pico.

O sistema GC Agilent Intuvo extremamente simples 
transforma a maneira de fazer GC, abrindo um caminho 
totalmente novo para a produtividade do laboratório.

Inteligente. Intuitivo. Inovador. Intuvo.
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Ótimo desempenho
O desempenho é obtido com qualquer 
detector de GC ou espectrômetro de massas 
quadrupolo simples/triplo.

Produtividade
O Intuvo é complementado por todos os 
sistemas de introdução de amostras de  
GC Agilent.

Intuitivo
A interface de usuário com tela touch-screen 
exibe informações essenciais sobre o status 
do instrumento.

Controle de software 
O Intuvo foi projetado para permitir que 
a familiarização com a instalação e a 
manutenção seja concluída em uma fração 
do tempo de um GC clássico. E claro, não 
há necessidade de aprender a usar um novo 
software operacional—o Intuvo funciona 
no OpenLAB CDS para todas as aplicações 
de GC e no MassHunter para todas as 
aplicações de GC/MS.

AGILENT INTUVO—DREAM BIGGER

Ao elevar os limites operacionais existentes,  
o Intuvo incentiva você a repensar os fluxos  
de trabalho, as eficiências e os resultados.  
Traga o Intuvo para o seu laboratório –  
e sonhe mais alto.

Para obter mais informações, acesse: www.agilent.com/chem/intuvo
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As vedações substituem as anilhas, 
oferecendo conexões com selo 
de vedação sem vazamento para 
colunas e detectores da trajetória 
de fluxo Intuvo.

Os Chips de fluxo Intuvo vêm 
equipados com chaves de 
identificação, o que significa que o 
Intuvo sabe exatamente como fazer 
a sua própria configuração, seja para 
divisão, backflush, detectores de GC 
ou espectrometria de massas.

A rápida substituição do Guard Chip  
faz com que o incômodo corte de coluna  
e o tempo de inatividade decorrente sejam 
parte do passado.

A chave de torque para 
instalar a coluna encontra-se 
no interior do GC.

O aquecimento direto economiza tempo  
e aumenta a produtividade ocupando  
metade do espaço na bancada.

Uma gama inovadora de consumíveis e conexões fazem do Intuvo um GC premium mais eficiente e econômico  
de ter e operar. Esses diversos consumíveis especialmente projetados incluem: conexões sem anilha, tecnologia  
de coluna de retenção Guard Chip e colunas sem corte que transformam a experiência de GC. 

As colunas Intuvo são revestidas com 
produtos químicos comprovados pelo 
setor em um formato revolucionário. 
As chaves de identificação permitem 
identificar imediatamente a configuração 
da coluna e os limites de temperatura, 
além de monitorar a utilização.

5190-9072
≤ 350 °C

Intuvo Gaskets

5190-9073
Nickel. ≤ 450 °C

5190-9074
No hole. ≤ 350 °C

5190-9072 5190-9073 5190-9074

COLUNAS E CONSUMÍVEIS AGILENT INTUVO
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Módulos de coluna para GC Agilent J&W Intuvo 
As colunas Intuvo têm dimensões, fase de separação e materiais de construção idênticos às colunas de GC capilar Agilent existentes  
que você utiliza em seus métodos todos os dias. Isso significa que você pode transferir com facilidade os seus métodos de GC diretamente 
para o Intuvo. 

O diferencial das colunas para GC Intuvo é o design plano e compacto, que funciona com eficiência com a tecnologia de resfriamento e 
aquecimento direto do Intuvo. Protegidas pelo Guard Chip Intuvo, essas colunas nunca precisam ser cortadas, o que elimina o demorado 
ajuste do tempo de retenção. Por fim, as colunas Intuvo são facilmente substituídas usando as conexões click-and-run Intuvo patenteadas da 
Agilent. Um clique de uma chave de torque aplica justamente a força exata para vedar a conexão de forma adequada, oferecendo feedback 
audível e tangível de que a conexão foi feita. Todas as colunas para GC Intuvo contam com uma chave de identificação que permite que  
o sistema identifique imediatamente a configuração e os limites de temperatura da coluna (inclusive os part numbers e serial numbers  
da coluna), assim como o monitoramento da coluna.

Colunas para GC Agilent J&W Ultra Inert Intuvo 
Análises em nível de traços com a máxima confiança

Alcance níveis de detecção de partes por bilhão, ou partes por trilhão, para as suas análises mais exigentes com as colunas para  
GC Agilent J&W Ultra Inert Intuvo. A linha de colunas para GC Agilent J&W Ultra Inert supera os padrões do setor para obter inércia 
consistente e sangramento de colunas excepcionalmente baixo, resultando em limites de detecção mais baixos e dados mais exatos  
para analitos complexos. Cada coluna para GC Ultra Inert Intuvo é testada com a mistura de sonda de teste mais exigente do setor,  
e nós provamos isso enviando com cada coluna uma ficha de resumo do desempenho.

(Continuação)

Fase DI (mm) Comprimento (m) Filme (µm) Part number
DB-1ms Ultra Inert 0,25 15 0,25 122-0112UI-INT

0,25 30 0,25 122-0132UI-INT

0,25 60 0,25 122-0162UI-INT

0,32 30 0,25 123-0132UI-INT

HP-1ms Ultra Inert 0,25 30 0,25 19091S-933UI-INT

0,32 15 0,25 19091S-911UI-INT

0,32 30 0,25 19091S-913UI-INT

DB-5ms Ultra Inert 0,18 20 0,18 121-5522UI-INT

0,18 20 0,36 121-5523UI-INT

0,25 15 0,25 122-5512UI-INT

0,25 30 0,25 122-5532UI-INT

0,25 30 0,50 122-5536UI-INT

0,25 60 0,25 122-5562UI-INT

0,32 30 0,25 123-5532UI-INT

COLUNAS PARA GC AGILENT J&W INTUVO

Para obter mais informações, acesse www.agilent.com/chem/intuvocolumns
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COLUNAS PARA GC AGILENT J&W INTUVO

Fase DI (mm) Comprimento (m) Filme (µm) Part number
HP-5ms Ultra Inert 0,25 5 0,25 19091S-430UI-INT*

0,25 15 0,25 19091S-431UI-INT

0,25 30 0,25 19091S-433UI-INT

0,25 30 0,50 19091S-133UI-INT

0,25 60 0,25 19091S-436UI-INT

0,32 30 0,25 19091S-413UI-INT

DB-35ms Ultra Inert 0,25 15 0,25 122-3812UI-INT

0,25 30 0,25 122-3832UI-INT

0,32 30 0,25 123-3832UI-INT

DB-624 Ultra Inert 0,18 20 1,00 121-1324UI-INT

0,25 30 1,40 122-1334UI-INT

0,25 60 1,40 122-1364UI-INT

0,32 30 1,80 123-1334UI-INT

0,32 60 1,80 123-1364UI-INT

DB-WAX Ultra Inert 0,25 30 0,25 122-7032UI-INT

0,25 30 0,50 122-7033UI-INT

0,25 60 0,25 122-7062UI-INT

0,32 30 0,25 123-7032UI-INT

0,32 30 0,50 123-7033UI-INT

0,32 60 0,50 123-7063UI-INT

DB-UI 8270D  
Ultra Inert

0,18 20 0,36 121-9723-INT

0,25 30 0,25 122-9732-INT

0,25 30 0,50 122-9736-INT
*Essa configuração é ideal para aplicações de backflush de coluna médio.

O design compacto e plano das colunas para 
GC Intuvo trabalham com eficiência com a 
tecnologia de aquecimento e resfriamento 
direto do intuvo.
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COLUNAS PARA GC AGILENT J&W INTUVO

Colunas para GC/MS de baixo sangramento Agilent J&W Intuvo
Essas colunas para GC/MS são especificamente projetadas para separar uma ampla gama de amostras em nível de traços e oferecer baixo 
sangramento e alta inércia mesmo em altas temperaturas. Uma exclusiva química de polímero e um sistema patenteado de desativação de 
superfície contribuíram para que essas colunas de graduação de MS clássico sigam as mais estritas especificações de controle de qualidade  
do setor para sangramento, inércia, seletividade e eficiência. 

Colunas para GC de polisiloxano premium Agilent J&W Intuvo
As colunas de polisiloxano Agilent J&W Intuvo são estáveis, robustas e versáteis e estão disponíveis em uma grande variedade  
de fases estacionárias. 

Fase DI (mm) Comprimento (m) Filme (µm) Part number
DB-5ms 0,25 30 0,25 122-5532-INT

HP-5ms 0,25 30 0,25 19091S-433-INT

DB-17ms 0,25 30 0,25 122-4732-INT

0,32 30 0,25 123-4732-INT

Fase DI (mm) Comprimento (m) Filme (µm) Part number
DB-1 0,32 5 0,33 123-100A-INT

0,32 30 1,00 123-1033-INT

HP-1 0,32 30 4,00 19091Z-613-INT

ULTRA-2 0,32 50 0,52 19091B-115-INT

DB-XLB 0,25 30 0,25 122-1232-INT

0,32 30 0,50 123-1236-INT

DB-1701 0,25 30 0,25 122-0732-INT

0,25 30 1,00 122-0733-INT

0,32 30 0,25 123-0732-INT

0,32 30 1,00 123-0733-INT

DB-23 0,25 30 0,25 122-2332-INT

0,25 60 0,15 122-2361-INT

0,25 60 0,25 122-2362-INT

HP-88 0,25 60 0,20 112-8867-INT

Saiba mais
Enxofre na gasolina 
Publicação da Agilent 5991-7178EN
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COLUNAS PARA GC AGILENT J&W INTUVO

Colunas para GC de WAX-polietilenoglicol (PEG) Agilent J&W Intuvo
A Agilent oferece diversas colunas para GC Intuvo WAX, com base no polímero polietilenoglicol. O controle rigoroso de processos de 
desativação e entrecruzamento resulta em várias características de fase exclusivas para atender às suas necessidades de análise. As colunas 
para GC WAX-PEG J&W da Agilent podem ser usadas em diversas áreas de aplicação, como petroquímica, alimentos, aromas e fragrâncias, 
solventes e produtos farmacêuticos. 

Fase DI (mm) Comprimento (m) Filme (µm) Part number
DB-WAX Ultra Inert 0,25 30 0,25 122-7032UI-INT

0,25 30 0,50 122-7033UI-INT

0,25 60 0,25 122-7062UI-INT

0,32 30 0,25 123-7032UI-INT

0,32 30 0,50 123-7033UI-INT

0,32 60 0,50 123-7063UI-INT

HP-INNOWax 0,25 30 0,25 19091N-133-INT

0,32 30 0,25 19091N-113-INT

0,32 30 0,50 19091N-213-INT

0,32 60 0,50 19091N-216-INT

DB-WAXetr 0,25 30 0,25 122-7332-INT

DB-FFAP 0,25 30 0,25 122-3232-INT

0,32 30 1,00 123-3234-INT
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COLUNAS PARA GC AGILENT J&W INTUVO

Colunas para GC especiais para análises ambientais Agilent J&W Intuvo
A Agilent oferece várias colunas para GC Intuvo para as análises cada vez mais exigentes de contaminantes ambientais, inclusive pesticidas, 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) e compostos voláteis e semivoláteis.

Fase DI (mm) Comprimento (m) Filme (µm) Part number
DB-UI 8270D Ultra 
Inert 

0,18 20 0,36 121-9723-INT

0,25 30 0,25 122-9732-INT

0,25 30 0,50 122-9736-INT

DB-EUPAH 0,18 20 0,14 121-9627-INT

DB-5ht 0,32 5 0,10 123-57J1-INT

HP-5ms Ultra Inert 0,25 5 0,25 19091S-430UI-INT

DB-CLP1 0,32 30 0,25 123-8232-INT

DB-CLP2 0,32 30 0,50 123-8336-INT

DB-1701P 0,25 30 0,25 122-7732-INT

0,32 30 0,25 123-7732-INT

DB-624 Ultra Inert 0,18 20 1,00 121-1324UI-INT

0,25 30 1,40 122-1334UI-INT

0,25 60 1,40 122-1364UI-INT

0,32 30 1,80 123-1334UI-INT

0,32 60 1,80 123-1364UI-INT

DB-VRX 0,25 60 1,40 122-1564-INT

Para obter mais informações, acesse www.agilent.com/chem/intuvocolumns

Nota de aplicação
Análise de pesticidas multirresíduos com o  
GC Agilent 9000 Intuvo e o espectrômetro de massas 7000C
Publicação da Agilent 5991-7216PTBR
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Colunas para GC especiais para análise forense Agilent J&W Intuvo
A análise forense oferece grandes desafios aos analistas, como matrizes de amostra complexas, a necessidade de um nível de 
detecção baixo e as características quimicamente ativas de muitas amostras. Como resposta a esses desafios, a Agilent desenvolveu 
as colunas Ultra Inert, que são muito usadas no mundo todo para analisar drogas de abuso forenses e substâncias controladas. 
Colunas Intuvo para análise forense confiável de álcool no sangue também estão disponíveis.

Colunas para GC especiais para análise de petróleo Agilent J&W Intuvo
As características das aplicações de petróleo variam muito da análise detalhada de hidrocarbonetos à destilação simulada. A Agilent 
oferece as colunas para GC Intuvo para atender às necessidades de analistas de petróleo/produtos petroquímicos. 

Fase DI (mm) Comprimento (m) Filme (µm) Part number
DB-ALC1 0,32 30 1,80 123-9134-INT

DB-ALC2 0,32 30 1,20 123-9234-INT

Fase DI (mm) Comprimento (m) Filme (µm) Part number
HP PONA 0,20 50 0,50 19091S-001-INT

DB-Sim-Dist 0,25 4 0,25 122-4002-INT

Colunas personalizadas Intuvo
Precisa de uma configuração de coluna Intuvo para a sua aplicação que não está listada acima?  
As colunas personalizadas Intuvo podem ser solicitadas na Loja de colunas personalizadas Agilent
Observe que: comprimentos maiores que 60 m, Megabore (0,53 mm de DI), colunas de metal e fases PLOT  
não estão disponíveis.

Para uso forense

COLUNAS PARA GC AGILENT J&W INTUVO
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CONSUMÍVEIS AGILENT INTUVO

Acesse www.agilent.com/chem/intuvosupplies

Guard Chip Intuvo
O Guard Chip Intuvo é uma solução inovadora que substitui as colunas de guarda e prolonga a vida útil da coluna. O Guard Chip é um chip 
simples e descartável que pode ser facilmente instalado e substituído em minutos. Esses chips evitam o depósito de material indesejado  
e danos à cabeça da coluna ao fornecer quase um metro de trajetória de fluxo da amostra logo um pouco antes da coluna para GC Intuvo.  
Essa proteção elimina a necessidade de ajustar o tempo de retenção e faz com que você nunca mais tenha que cortar uma coluna. 

Para aplicações que não precisam de um Guard Chip, o jumper chip fornece uma trajetória de fluxo direta e curta. Os chips guard e jumper 
dependem do injetor, portanto as versões estão disponíveis para injetores split/splitless e injetores multimodo.

Descrição Part number
Guard Chip, Intuvo, injetor split/splitless G4587-60565

Jumper Chip, Intuvo, injetor split/splitless G4587-60575

Guard Chip, Intuvo, injetor multimodo G4587-60665

Jumper Chip, Intuvo, injetor multimodo G4587-60675

Guard Chips

G4587-60565

G4587-60575

G4587-60665

G4587-60675
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CONSUMÍVEIS AGILENT INTUVO

Chips de fluxo Intuvo
Os chips de fluxo Intuvo são componentes modulares que permitem a configuração flexível da trajetória de fluxo de GC. Esses chips 
fornecem conexões entre o injetor, a coluna e o detector sem a necessidade de anilhas incômodas. Além disso, os Chips de fluxo Intuvo 
vêm equipados com chaves de identificação, o que significa que o Intuvo sabe exatamente como fazer a sua própria configuração, seja 
para divisão, backflush, detectores de GC ou espectrometria de massas.

O chip do injetor fornece uma conexão direta do Guard Chip à coluna. Os chips D1, D2 e D2-MS oferecem uma conexão da coluna ao 
detector 1, ao detector 2 ou ao espectrômetro de massas. Os chips de fluxo restantes combinam todas as conexões complexas para 
backflush e divisão em um único dispositivo. 

Observe que alguns chips de fluxo exigem um Intuvo com um módulo EPC adicional configurado.

Descrição Finalidade Part number
Chip de fluxo, Intuvo, injetor Conecta o Guard Chip à coluna G4581-60031

Chip de fluxo, Intuvo, chip do divisor do injetor Divide o fluxo do Guard Chip em duas colunas G4588-60601

Chip de fluxo, Intuvo, D1 Conecta a coluna ao detector 1 G4581-60032

Chip de fluxo, Intuvo, D2 Conecta a coluna ao detector 2 G4583-60621

Chip de fluxo, Intuvo, D2-MS Conecta a coluna ao MS G4581-60033

Chip de fluxo, Intuvo, backflush médio da coluna ao D1 Conecta a coluna ao detector 1, capacidade de backflush médio da coluna G4588-60701

Chip de fluxo, Intuvo, backflush médio da coluna ao D2 Conecta a coluna ao detector 2, capacidade de backflush médio da coluna G4588-60721

Chip de fluxo, Intuvo, backflush posterior da coluna D1 Conecta a coluna ao detector 1, capacidade de backflush posterior  
da coluna

G4588-60302

Chip de fluxo, Intuvo, backflush posterior da coluna  
D2-MS

Conecta a coluna ao detector de MS, capacidade de backflush posterior  
da coluna

G4588-60322

Chip de fluxo, Intuvo, chip divisor D1-D2, 1:1 Divide igualmente o efluente da coluna entre dois detectores de GC G4588-60402

Chip de fluxo, Intuvo, chip divisor D1-MS, 1:1 Divide igualmente o efluente da coluna entre o detector de GC e o MS G4588-60502

Chip de fluxo, Intuvo, chip divisor D1-MS, 7:1 Divide o efluente da coluna entre o detector de GC e o MS a uma razão 
de 7:1

G4588-60522

Chips de fluxo
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CONSUMÍVEIS AGILENT INTUVO

O Chip de fluxo é armazenado em uma caixa rígida e tem um injetor e uma saída em cada extremidade. Os processos de fabricação 
microfluídicos e precisos fazem com que os chips de fluxo Intuvo sejam extremamente reproduzíveis em suas dimensões. Portanto,  
os métodos e os resultados são consistentes de operador a operador, de instrumento a instrumento.

Descrição Part number
Chip de fluxo, Intuvo, cauda de MS estampada G4590-60009

Chip de fluxo, Intuvo, cauda de MS HES estampada G4590-60109

Chip de fluxo, Intuvo, cauda de FID-TCD G4583-60331

Chip de fluxo, Intuvo, cauda de ECD G4583-60333

Chip de fluxo, Intuvo, cauda de NPD G4583-60334

Chip de fluxo, Intuvo, cauda de FPD G4583-60335

Chip de fluxo, Intuvo, cauda de XCD G4583-60336

Caudas do detector

G4590-60009 
G4590-60109

G4583-60331 
G4583-60333 
G4583-60334 
G4583-60335 
G4583-60336

G4581-60031 G4588-60601 G4581-60032 G4583-60621

G4581-60033 G4588-60701 G4588-60721 G4588-60302

G4588-60322 G4588-60402 G4588-60502 G4588-60522
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Vedações Intuvo
O Intuvo usa selos de vedação sem anilha para todas as conexões na trajetória de fluxo do gás da amostra. As vedações substituem  
as anilhas em todo o GC, fornecendo o selo de vedação entre os componentes da trajetória de fluxo Intuvo. Substituídas facilmente,  
essas conexões exclusivas sem vazamentos permitem trocas confiáveis de colunas click-and-run. 

As vedações Intuvo estão disponíveis em três tipos: poliimida, níquel e como um plugue. A vedação de poliimida é para uso padrão  
em até 350 °C, e a vedação de níquel fornece uma solução para aplicações de alta temperatura de até 450 °C. A vedação em forma  
de plugue pode ser usada para verificar se há vazamentos e solucionar problemas na trajetória de fluxo.

Descrição Unidade Part number
Vedação, Intuvo, poliimida 5/pcte 5190-9072

Vedação, Intuvo, níquel 2/pcte 5190-9073

Vedação em forma de plugue, Intuvo, poliimida 2/pcte 5190-9074
As vedações Intuvo devem ser utilizadas apenas uma vez

5190-9072
≤ 350 °C

Intuvo Gaskets

5190-9073
Nickel. ≤ 450 °C

5190-9074
No hole. ≤ 350 °C

5190-9072 5190-9073 5190-9074

5190-9072 5190-9073 5190-9074

CONSUMÍVEIS AGILENT INTUVO
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CONSUMÍVEIS AGILENT INTUVO

Liners Agilent Ultra Inert
Os liners Agilent Ultra Inert contribuem com uma trajetória de fluxo totalmente inerte

Os liners Agilent Ultra Inert oferecem uma trajetória de fluxo inerte reproduzível e confiável, liner após liner. Os liners Agilent Ultra Inert 
são rigorosamente testados e certificados para garantir excepcional uniformidade lote a lote, baixo sangramento e cobertura superior, 
mesmo com compostos altamente ativos. Além disso, os liners Ultra Inert são disponibilizados em exclusivas embalagens Agilent sem 
contato com um o-ring pré-limpo, condicionado e com tratamento de plasma antiaderente pré-instalado. Esses liners são o par perfeito 
para as colunas para GC Agilent J&W Ultra Inert Intuvo.

Os liners de injetor para GC Agilent Ultra Inert estão disponíveis nos modos split e splitless, com e sem lã de vidro, e são recomendados 
para uso com o GC Agilent Intuvo para análise de amostras em nível de traços, principalmente aquelas com compostos ativos.

Descrição
Lã de 
vidro

Volume 
(µL)

DI
(mm) 1/pcte 5/pcte 25/pcte 100/pcte*

Liners de split

Liner, Ultra Inert, split, direto Sim 990 4 5190-2294 5190-3164 5190-3168 5190-3172

Liner, Ultra Inert, universal, queda de pressão baixa Sim 870 4 5190-2295 5190-3165 5190-3169 5190-3173

Liners splitless

Liner, Ultra Inert, splitless, cone único Não 900 4 5190-2292 5190-3162 5190-3166 5190-3170

Liner, Ultra Inert, splitless, cone único Sim 900 4 5190-2293 5190-3163 5190-3167 5190-3171

Liner, Ultra Inert, 2 mm, com reentrâncias, splitless Não 200 2 5190-2297 5190-4006

Liner, Ultra Inert, splitless, cone duplo Não 800 4 5190-3983 5190-4007

Liner, Ultra Inert, direto Não 250 2 5190-6168

Liner, Ultra Inert, direto Não 60 1 5190-4047

Liner, Ultra Inert, direto, para SPME Não 35 0,75 5190-4048 5190-4056 5190-7045

Liner, 2 mm, com reentrâncias, desativado 2 5190-2296
*O pacote de 100 unidades não está disponível na embalagem sem contato.  Os o-rings devem ser comprados separadamente, 5190-2269.

Acabe com o risco de contaminação com a embalagem  
sem contato
Os liners de injetor Ultra Inert são disponibilizados em uma embalagem sem  
contato exclusiva da Agilent para que você possa instalar de forma rápida  
e fácil o liner novo e limpo. 

Veja uma demonstração da embalagem sem contato em  
www.agilent.com/chem/touchless
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Liners de conexão direta Agilent Ultra Inert
Os liners de conexão direta da Agilent oferecem recuperação máxima e decomposição mínima de compostos ativos para métodos que 
exigem injeção splitless, como o EPA 8270. Eles são ideais para amostras relativamente limpas que contenham analitos ativos, como 
extratos aquosos. Os liners se conectam diretamente à coluna para ajudar a concluir a transferência completa da amostra para a coluna, 
eliminando o problema de discriminação de injetor e aumentando ainda mais a sensibilidade.

Descrição Lã de vidro DI (mm) Unidade Part number
Liner, Ultra Inert, conexão direta, cone duplo Não 4 5/pcte 5190-7011

Liner, Ultra Inert, conexão direta, orifício superior Sim 4 5/pcte 5190-7012

Liner, Ultra Inert, conexão direta, sem orifício Não 4 5/pcte 5190-7013

Liner, Ultra Inert, conexão direta, sem orifício Sim 4 5/pcte 5190-7014

Liner, Ultra Inert, conexão direta, orifício inferior Sim 4 5/pcte 5190-7020

Septos antiaderentes otimizados para temperatura e baixo sangramento (BTO)
Os septos de injetor BTO antiaderentes premium Agilent oferecem uma vedação confiável sem contaminação. Com uma porta de 
injeção com a temperatura máxima de 400 °C, são funcionais em uma ampla faixa de temperatura. Mesmo nessa altas temperaturas, 
o tratamento de plasma acaba com a aderência na porta de injeção. Esses septos são ideais para usar com as colunas para GC/MS de 
baixo sangramento Agilent J&W Intuvo, uma vez que geram o sangramento mais baixo. Os septos de injetor BTO Agilent são fornecidos 
em uma embalagem blíster com três dobras para que cada septo permaneça limpo e pronto para ser usado.

Descrição Unidade Part number
Septos, injetor BTO antiaderente, 11 mm 50/pcte 5183-4757

Septos, injetor BTO antiaderente, 11 mm 100/pcte 5183-4757-100

CONSUMÍVEIS AGILENT INTUVO
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Descrição Part number
Medidor de fluxo ADM G6691A

Cartucho de reposição, para medidor de fluxo ADM G6692A

Medidor de fluxo ADM
Os medidores de fluxo ADM proporcionam análises de GC tranquilas. Esses medidores de fluxo oferecem uma referência externa para 
verificar fluxos de gás e são uma ferramenta valiosa para solucionar problemas no detector. Os medidores de fluxo ADM são ideais 
para medições de fluxos de gás com mudanças na composição do gás. Isso acontece porque os medidores de fluxo ADM medem o gás 
volumetricamente, eliminando a necessidade de selecionar um tipo de gás. O medidor de fluxo ADM também é fácil de manter devido 
ao cartucho de calibração removível. Em vez de retornar o medidor para um terceiro, basta substituir o cartucho uma vez por ano para 
manter o medidor em conformidade.

• Faixa: 0,5-750 mL/min
• Exatidão: ±2% de leitura ou 0,2 mL/min, o que for maior
• Porta de dados: USB
• Recalibração: cartucho de calibração replicável pelo cliente
• Notificação automática de substituição do cartucho

• Novos materiais de compósito
• Alimentação universal 3AA ou USB
• O USB conecta-se à interface da web para aumentar  

as funcionalidades
• Tela OLED de fácil visualização 
• Interface da Web para atualizações e monitoramento

Medidor de fluxo ADM
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Kit de instalação Intuvo
Contém todos os equipamentos necessários para instalar  
o sistema GC Intuvo. 

• Conexões, 0,125 pol., latão, 20/pcte
• Detector de vazamento, 8 oz
• T, união de latão de 0,125 pol., 4/pcte
• Tubos de cobre de 0,125 x 0,065, bobina de 50 pés
• Válvula esférica, 0,125 pol., 2/pcte

• Kit de ferramentas Intuvo com:
–  Bolsa de ferramentas   
–  Ferramenta, chave 0,25 a 0,3125 pol. 
–  Cortador, tubo 
–  Chave de fenda Torx, tamanho T20 
–  Chave de fenda Torx, tamanho T10 
–  Lentes de aumento 
–  Ferramenta de septo, cabo frisado 
–  Pinças, 4,75 pol. de comprimento 
–  Alicates com bico de agulha, pinças serrilhadas com ponteira

Descrição Part number
Kit de instalação Intuvo 19199U

Filtros para limpeza da linha de gases
O sistema de filtro para limpeza da linha de gases Agilent proporciona melhor qualidade 
de gases ao sistema GC Intuvo para aumentar a produtividade. Os gases limpos reduzem 
o risco de danos à coluna, de perda de sensibilidade e de tempo de inatividade do 
instrumento. Colocar um sistema de filtro para limpeza da linha de gases imediatamente 
antes do injetor do instrumento reduz muito o nível de impurezas dentro do sistema, 
melhorando assim a análise em nível de traços. 

A substituição dos filtros quando estes atingem sua capacidade de absorção contribui  
com a máxima proteção de suas colunas para GC Intuvo e do seu hardware analítico.  
Os indicadores sensíveis mudam de cor, alertando que aquele filtro precisa ser substituído.

O Intuvo tem uma tampa aprimorada para o trap do split vent do GC, o que facilita a 
substituição. Os traps do split vent capturam os contaminantes liberados pelos sistemas 
de injeção com split.  O cartucho do split vent deve ser substituído a cada seis meses para 
prevenir fluxos instáveis, danos à válvula do split vent, carryover da amostra e aumento  
de odores no laboratório. 

Descrição Part number
Kit de filtro para limpeza da linha de gás, Intuvo, inclui suporte,  
unidade de conexão e filtro

CP17995

Cartucho de reposição dos filtros para limpeza de gases do gás de arraste CP17973

Trap do split vent, cartucho único 5188-6495

Trap do split vent, 2/pcte G1544-80530

Detector de vazamento de gás
Os vazamentos de gás podem causar 
ruídos no detector e instabilidade da 
linha de base, diminuir a vida útil da 
coluna e desperdiçar gás de arraste 
valioso. O detector de vazamento 
de gás eletrônico G3388B Agilent 
é uma maneira fácil de identificar 
rapidamente vazamentos em seu 
sistema e evitar tempo de inatividade.

Trap do split vent, cartucho único, 5188-6495

Kit de filtro para limpeza da linha de gás, CP17996

CONSUMÍVEIS AGILENT INTUVO
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Peças exclusivas do detector

Parafusos de compressão

Ferramentas

Descrição Part number
FID Jet 0,11 pol. de DI G4591-20320

Descrição Part number
Parafuso de compressão, cauda do detector G4583-20005

Parafuso de compressão, Intuvo G4581-60260

Parafuso de compressão, Guard Chip G4581-20006

Parafuso de compressão, injetor split/splitless G4582-20085

Parafuso de compressão, injetor multimodo G4586-20027

Descrição Part number
Chave de boca, 0,3125 pol. 8710-2801

Chave de boca, 0,25 pol. 8710-2800

Kit de chave de torque, inclui G4581-20522  
e 8710-2790

5190-9571

Extensão da chave de torque* G4581-20522

Chave de fenda, torque, predefinição ajustável* 8710-2790
* Incluída no 5190-9571

Exaustor 

Descrição Part number
Exaustor G4580-68300

Acesse www.agilent.com/chem/intuvosupplies

G4591-20320

G4581-20006

G4582-20085

G4580-68300



22

CONCENTRE-SE NO QUE VOCÊ FAZ MELHOR
Há mais de 40 anos, a Agilent desenvolve e aprimora os instrumentos que você utiliza para se manter competitivo e bem-sucedido. Confie 
na Agilent para proteger o seu investimento com um amplo portfólio de serviços apoiado por uma rede global de profissionais experientes 
e dedicados à produtividade do seu laboratório.

Planos de serviços Agilent Advantage
O melhor serviço disponível para seus instrumentos Agilent

A Agilent oferece diversos planos de serviço para que você possa escolher o nível  
de cobertura ideal para o seu laboratório.

•  Agilent Advantage Gold: cobertura prioritária para obter o máximo de tempo  
em atividade e produtividade

•  Agilent Advantage Silver: cobertura abrangente para proporcionar operações seguras 
no laboratório

• Agilent Advantage Bronze: cobertura total de reparo a um preço anual fixo

• Serviço de reparo Agilent: cobertura básica para reparo confiável do instrumento

Os planos de serviço Agilent Advantage incluem o Agilent Remote Advisor, que oferece 
monitoramento e diagnósticos remotos e em tempo real. Através de uma conexão de 
Internet segura, você pode interagir com profissionais de suporte da Agilent, receber 
relatórios detalhados de ativos e configurar alertas de e-mail ou de texto que notificam  
os problemas antes que eles ocorram para maximizar o tempo em atividade e otimizar  
os fluxos de trabalho do laboratório.

Serviços de conformidade Agilent
Qualificação de equipamentos que atende aos requisitos mais rigorosos

Os tomadores de decisão do laboratório e os usuários elegeram a Agilent como a primeira 
escolha para serviços de conformidade gerais do laboratório.

A conformidade Agilent Enterprise Edition foi desenvolvida para simplificar a conformidade 
em todo o seu laboratório. Usado no mundo todo em laboratórios regulamentados, como 
organizações de padrões e agências regulatórias, o Enterprise Edition permite:

• Aumentar a eficiência da qualificação ao automatizar protocolos em todas  
as plataformas para oferecer maior eficiência e minimizar riscos regulatórios

• Padronizar toda a operação de conformidade com designs de teste robustos  
que funcionam com todos os instrumentos

• Adicionar, remover ou reconfigurar testes com base em seus exclusivos requisitos  
de usuário

• Reduzir bastante o tempo de análise da equipe com relatórios formatados 
constantemente, gerados por computador e à prova de falsificação

Solicite a garantia de serviço Agilent
Caso o seu instrumento precise de um serviço 
de manutenção enquanto ainda estiver coberto 
por um contrato de serviço Agilent, garantimos 
o reparo ou substituímos o seu instrumento 
gratuitamente.

Nenhuma outra empresa oferece esse nível  
de compromisso para manter o seu laboratório 
operando com o máximo de eficiência.

Os tomadores de decisão do 
laboratório e os usuários elegeram 
a Agilent como a primeira escolha 
para serviços de conformidade 
gerais do laboratório.

SERVIÇOS E SUPORTE AGILENT

Garantia
de serviço
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Serviços educacionais e de consultoria Agilent
Nossas melhores mentes trabalhando para você

Tire o máximo de proveito dos seus instrumentos com treinamento e consultoria  
dos mesmos especialistas que projetaram os instrumentos, o software e os processos  
que você usa diariamente.

• Treinamento sobre a operação, solução de problemas e manutenção de instrumentos  
em sala de aula ou no laboratório.

• Serviços de consultoria personalizados para atender às necessidades exclusivas  
do seu laboratório

O compromisso Agilent: 10 anos de desempenho garantido
Além dos nossos produtos em constante evolução, oferecemos algo único no setor - a nossa 
garantia de valor de 10 anos. O compromisso Agilent lhe garante pelo menos 10 anos de 
utilização do produto a partir da data da compra, caso contrário nós fornecemos um crédito 
com o valor residual daquele sistema para que você possa obter um modelo atualizado.  
A Agilent não só garante uma compra segura agora, mas também que o seu investimento 
manterá o valor no futuro.

Para obter mais informações, acesse: 
www.agilent.com/chem/services 
ou entre em contato com o representante local Agilent

Suporte técnico ao seu dispor
Dúvidas sobre hardware, software, aplicação, reparo de instrumentos ou solução de 
problemas? Os especialistas técnicos da Agilent estão disponíveis para responder às suas 
perguntas. Os nossos especialistas de suporte colocam a sua disposição conhecimentos 
profundos obtidos em anos de experiência em laboratório.

Caso tenha dúvidas referentes aos consumíveis apresentados neste catálogo, consulte  
um distribuidor autorizado ou o escritório de vendas local da Agilent ou acesse  
www.agilent.com/chem/techsupport

Precisa de mais informações?
Acesse www.agilent.com/chem/contactus
• Encontre o distribuidor ou escritório Agilent mais próximo para obter suporte  

técnico especializado.
• Adquira produtos rapidamente e obtenha assistência por telefone. Basta selecionar  

seu país no menu suspenso.
• Receba assistência por e-mail usando nossos práticos formulários on-line.



Saiba mais: 
www.agilent.com/chem/intuvo 
www.agilent.com/chem/intuvocolumns 
www.agilent.com/chem/intuvosupplies

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

Brasil 
0800-728-1405 
chem_vendas@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Ásia e Pacífico 
inquiry_lsca@agilent.com
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