
Lista de verificação de preparação de local do GC série 
7890 A
Lista de verificação de preparação de local
Lista de verificação de preparação de local do GC série 7890 A Lista de verificação de preparação de local

Obrigado por adquirir um instrumento Agilent. Para que você comece o quanto antes e realize 
uma instalação adequada, consulte esta especificação ou conjunto de requisitos. 

O preparo correto do local é a primeira etapa chave para assegurar que seus instrumentos e 
sistemas de software funcionem de forma confiável por um extenso período de vida. Este 
documento é um guia de informações E uma lista de verificação preparados para que você 
verifique todos os utilitários, materiais, consumíveis e espaço destinados à instalação dos 
equipamentos. 

Para obter mais informações sobre nossas soluções, acesse nosso site em 
http://www.chem.agilent.com/en-US/Pages/HomePage.aspx

1 Caso tenha dúvidas ou problemas para realizar qualquer coisa descrita nas 
Responsabilidades do cliente acima, entre em contato com a Agilent ou a organização de 
Serviços/Suporte local para conseguir assistência antes da instalação. Além disso, a Agilent 
e/ou seus parceiros reservam o direito de reagendar a instalação de acordo com a prontidão 
do seu laboratório. 

2 Caso o seu local não esteja pronto por quaisquer razões, entre em contato com a Agilent o 
mais rápido possível para reagendar os serviços que foram adquiridos.

3 Outros serviços opcionais como treinamento adicional, qualificação operacional (OQ) e 
consulta de aplicações específicas ao usuário também podem ser fornecidos no momento da 
instalação quando solicitados junto com o sistema, mas devem ser contratados 
separadamente. 

Responsabilidades do cliente

Certifique-se de que o seu local atenda às seguintes exigências antes da data de instalação usando a 
lista de verificação abaixo. Para obter mais detalhes, consulte as seções específicas neste 
documento, incluindo:

 O espaço de bancada e de laboratório disponível.
 As condições ambientais do laboratório, bem como as tubulações e gases do mesmo.
 Os requisitos de energia relacionados ao produto (ex.: quantidade e local das tomadas de energia).
 Os materiais de operação necessários para o produto e a instalação.
 Consulte a seção Requisitos - Outros/Especiais abaixo para obter informações específicas ao produto.
 Se a Agilent estiver fornecendo serviços de familiarização e instalação, os usuários do instrumento devem estar 

presentes durante todos esses serviços; do contrário, eles perderão importantes informações sobre segurança, 
manutenção e funcionamento.

Informações importantes ao cliente
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Identifique o espaço disponível em bancada no laboratório antes de iniciar o serviço, tendo como 
base a tabela abaixo.

Atenção especial ao peso total e aos requisitos de peso total para todos os componentes do 
sistema solicitados. Evite espaços de bancada que tenham prateleiras acima deles. Atenha-se 
também especialmente ao peso total dos módulos que você solicitou, a fim de garantir que sua 
bancada de laboratório suporte todo o peso.

Notas especiais

1 Garanta que haverá pelo menos cerca de 20 cm entre a parede e a parte traseira do 
equipamento, evitando assim possíveis problemas de superaquecimento, ocasionados por 
falta de ventilação. Por exemplo, um sistema que possui um GC7890 e um computador 
necessita de pelo menos 90 cm de espaço livre em bancada.

2 A instalação de um GC7890 com módulos amostradores automáticas tipo G4513A ou 
G2613/G2913A irão adicionar peso e altura ao GC, por favor, verifique a tabela abaixo para 
mais detalhes.

3 Os modelos: 61888A Headspace Sampler, o 5975 GCMS ou o 700B QQQ MSD são instalados na 
parte esquerda do GC7890, e o 7697 Headspace Sampler pode ser instalado à direita. Por 
favor, verifique os requisitos de instalação específicos para cada modelo acima citado em 
relação às medidas e peso exatos de cada um. 

Dimensões e peso

Tabela 1 Dimensões e peso

Componente Altura (cm) Largura (cm) Profundidade (cm) Peso (kg)

G3440A Agilent 
7890A GC

50 a 58 59 54 50

G3440A com detector 
auxiliar

50 a 58 68 54 57

G2913A 7683 ALS 42 acima do GC 12 12 3,1

G2614A 7683 Bandeja 20 30 à esquerda do GC 34 3,0

G4513A 7693 ALS 50 acima do GC

G4514A 7693 Bandeja 45 à esquerda do GC 2 cm à frente do GC 45 à esquerda do GC

7890 GC com 7683 ALS 7890 GC com 7693 ALS
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Conversões: 1 kg = 2,2 libras; 1 cm = 0,39 polegadas.

Operar o instrumento dentro dos limites de temperatura recomendados irá garantir desempenho 
e vida útil ideais para seu sistema.

Notas especiais

1 O desempenho pode ser afetado por correntes de calor ou frio, tais como: incidência de luz 
solar direta, aquecimento/resfriamento ocasionado por saídas de ar-condicionado, correntes 
de ar e/ou vibrações na bancada.

2 As condições ambientais de temperatura do local devem ser estáveis para que se obtenha o 
desempenho ideal.

3 Por favor, levar em consideração o aquecimento adicional que será causado pelo forno do GC 
durante o resfriamento. Cerca de 7681 BT/hora para um equipamento com forno "Standard" e 
cerca de 10071 BTU/hora para a opção "fast oven". Esta medida leva em consideração o calor 
fornecido quando todas as zonas de temperatura estão operando nas condições extremas, ou 
seja, o valor máximo fornecido pelo GC em condições extremas de operação. 

4 Para armazenamento ou transporte, a temperatura máxima permitida está entre -40 a 70 ºC e 
valores máximos de umidade na faixa entre 5-95%, em atmosfera sem condensação. Após 
submeter o GC a condições extremas de temperatura ou umidade, aguarde pelo menos 02 
(duas) horas para garantir estabilização.

Talvez seja necessário fornecer aos responsáveis pelo sistema de ventilação do seu laboratório a 
quantidade de calor emitida pelo sistema quando em operação, assim como a contribuição que 
dará à ventilação do laboratório, pois os responsáveis poderão levar estes valores em 
consideração ao dimensionar um sistema de ventilação/condicionamento térmico do laboratório.

A tabela a seguir pode ser útil para cálculo da dissipação adicional de calor no laboratório, após a 
instalação do sistema em questão. Os valores representam o máximo emitido em condições 
extremas de operação.

Condições ambientais

Descrição do instrumento Faixa de temperatura ºC Faixa de umidade durante a 
operação (%)

Altitude máxima (m) 

G3440A Agilent 7890A GC 15 a 35 50 a 60, sem condensação até 2000

G3440A Agilent 7890A GC 0 a 50 Até 31°C, 5 a 80 a 40°C, 5 a 
50 

4,615.38

Conversões: 1 metro = 3,28 pés

1 BTU = 1055 joules

Dissipação de calor
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Notas especiais

1 Existe a opção de acoplar um defletor de calor na saída do forno, que direciona o calor gerado 
para cima ou para uma tubulação exaustora, porém este acessório deve ser ordenado 
separadamente através do PN G1530-80650 (opção 306).

2 Para GCs com esta opção instalada, a vazão expelida é de cerca de 1.840 m³/min. Sem a opção 
do defletor do forno, a vazão é de cerca de 2,8 m³/min.

Exaustão do forno

A figura abaixo mostra a parte traseira de um GC7890 com o defletor do forno instalado e ligado 
a uma tubulação isolada termicamente para exaustão do calor para fora do laboratório. Essa 
tubulação deve ser fornecida pelo cliente, com diâmetro de 10 cm. Esta tubulação deve ser 
direcionada para o sistema de exaustão do Laboratório, o qual deve estar livre de qualquer 
restrição e possuir o menor comprimento possível.

Tabela 2 Dissipação de calor

Modelo Dissipação de calor

Opção "Standard oven" 7681 BTU/hora (máximo)

7681 BTU/hora (máximo) 10.071 BTU/hora (máximo)
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Notas especiais

1 O número e o tipo de tomadas elétricas dependem do tamanho e da complexidade de seu 
sistema. Um exemplo com um GC7890 contendo um computador, monitor, impressora e um 
"HUB/Switch" necessita de cinco tomadas no total.

2 A tomada do GC7890 deverá ser proveniente de um circuito dedicado ao mesmo e possuir 
aterramento dedicado.

3 Estabilizadores de tensão não devem ser utilizados com o G3440A Agilent 7890A GC.

4 O GC possui uma etiqueta próximo ao plugue de alimentação de tensão com as indicações de 
tensão e faixas aceitáveis de operação. Veja exemplo abaixo:

5 O consumo de energia do GC7890 irá depender do tipo de aquecimento do forno que foi 
comprado. As opções de forno 002 e 003 necessitam de plugues dedicados de 15A.

Consumo de energia

NOTA É fundamental verificar a tensão do Laboratório quanto a compatibilidade do GC7890 que 
está sendo instalado.

Tabela 3 Tabela de potência

Tipo de forno Tensão Frequência (Hz) Consumo máximo 
(VA)

Corrente de saída

Corrente nominal

"Standard" Americas: 120 VAC 
fase única 
(-10%/+10%) 

48 – 63 2250 20 A - Dedicado

"Fast" Outros países, exceto 
Japão 220/230/240 
(-10%/+10%) 

48 – 63 2950 15 A - Dedicado
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"Standard" Apenas para: 
Dinamarca, Suíça, 
China, Chile e 
Argentina 
220/230/240 VAC 
(-10%/+10%) 

48 – 63 2250 10 A - Dedicado

"Fast" Americas: Opção 003 
- Especialmente 208 
VAC (193-231 VAC)

48 – 63 2950 15 A - Dedicado

"Fast" Apenas Japão: 200 
VCA (-10% / +10%) 

48 – 63 2950 15 A - Dedicado

CÓDIGO # DESCRITIVO Tipo de plugue Comprimento Foto

8120-6894 US 120V

20 amp, 12 AWG

NEMA 5-20P 4,5 m

8121-0075 US, 240V

15 amp, 14 AWG

NEMA L6-15P 2,5 m

8120-6360 Taiwan, América do 
Sul

20 amp, 12 AWG

NEMA 6-20P 2,5 m

8121-0710 Índia, África do Sul

15 amp

AS 3112 PLUG 4,5 m

8120-6903 Japão

20 amp

NEMA L6-20 4,5 m

Tabela 3 Tabela de potência

Tipo de forno Tensão Frequência (Hz) Consumo máximo 
(VA)

Corrente de saída

Corrente nominal
Issued: 10-Oct-2013 Revision: 1.4 Copyright: 2012 Agilent Technologies
Page 6 of 14



Lista de verificação de preparação de local do GC série 
7890 A
Lista de verificação de preparação de local
Notas especiais

1 A Agilent recomenda a utilização de gases com pureza de 99,9995% ou superior. O Ar Sintético 
para detectores de chama deve ter graduação FID. A Agilent também recomenda o uso de 
filtros para remover hidrocarbonetos, água e oxigênio dos gases.

8120-8619 Austrália

16 amp

AS 3112 PLUG 2,5 m

8120-8620 Inglaterra, Hong Kong, 
Singapura, Malásia

13 amp

BS89/13 2,5 m

8120-8621 Europa, Coreia

16 amp

CEE/7/V11 2,5 m

8120-8622 Suíça, Dinamarca

16 amp

SWISS/DENMARK 
1302

2,5 m

8121-0161 Israel

16 amp, 16 AWG

ISRAELI SI32 2,5 m

8121-0070 China

15 amp

GB 1002 4,5 m

Seleção dos gases

CÓDIGO # DESCRITIVO Tipo de plugue Comprimento Foto
Issued: 10-Oct-2013 Revision: 1.4 Copyright: 2012 Agilent Technologies
Page 7 of 14



Lista de verificação de preparação de local do GC série 
7890 A
Lista de verificação de preparação de local
2 Quando utilizados com colunas capilares, os detectores do GC requerem um gás de "makeup" 
separado para se obter sensibilidade ideal. A tabela abaixo mostra as recomendações de gases 
para as colunas capilares, além dos tipos de gases de "makeup" indicados para cada detector.

3 Os módulos de controle eletrônico de pressão (EPC) de entrada são calibrados para até 4 tipos 
diferentes de gases: SSL, PP, PTV, MMI e COC possuem calibração para hélio, hidrogênio, 
nitrogênio e argônio/metano em 5%.

O injetor do tipo VI é calibrado apenas para hélio e hidrogênio.

Notas especiais

1 As tabelas a seguir relacionam as pressões mínimas e máximas em (psi) para cada módulo de 
controle pneumático eletrônico (EPC). Esses requisitos destinam-se à entrada nos módulos 

Detector Gás portador Compensação - 1ª 
opção 

Compensação - 2ª 
opção 

Purga ou referência

Captura de 
elétron

Hidrogênio

Hélio

Nitrogênio

Argônio/metano

Argônio/metano

Argônio/metano

Nitrogênio

Argônio/metano

Nitrogênio 

Argônio/metano

Argônio/metano 5% 

Nitrogênio

A purga de anodo deve ser 
igual à compensação

Ionização de 
chama

Hidrogênio

Hélio

Nitrogênio

Nitrogênio

Nitrogênio

Nitrogênio

Hélio

Hélio

Hélio

Hidrogênio e ar para detector

Fotométrico 
de chama

Hidrogênio

Hélio

Nitrogênio

Argônio

Nitrogênio

Nitrogênio

Nitrogênio

Nitrogênio

Nenhum Hidrogênio e ar para detector

Seletivo de 
massa

Hidrogênio

Hélio

Nenhum Nenhum

Fósforo e 
nitrogênio

Hélio

Nitrogênio

Nitrogênio

Nitrogênio

Hélio

Hélio

Hidrogênio e ar para detector

Condutividad
e térmica

Hidrogênio

Hélio

Nitrogênio

Deve ser igual ao 
transportador e à 
referência

Deve ser igual ao 
transportador e à 
referência

Referência deve ser igual ao 
transportador e à 
compensação

Pressões dos gases
Issued: 10-Oct-2013 Revision: 1.4 Copyright: 2012 Agilent Technologies
Page 8 of 14



Lista de verificação de preparação de local do GC série 
7890 A
Lista de verificação de preparação de local
EPCs localizados na parte traseira do GC. Conversões: 1 psi = 6,8947 kPa = 0,068947 Bar = 
0,068 ATM.

Detectores

Canais de EPC auxiliares e de controle pneumático

A pressão mínima de fornecimento para módulos AUX e PCM é 20 psi maior do que a pressão 
utilizada em seu método. Por exemplo, caso seja necessária uma pressão de 20 psi para o método, 
a pressão de fornecimento deve ser de, no mínimo, 40 psi.

Entradas

A pressão mínima de fornecimento para módulos de entrada é 20 psi maior do que a pressão 
utilizada em seu método. Por exemplo, caso seja necessária uma pressão de 40 psi para o método, 
a pressão de fornecimento deve ser de, no mínimo, 60 psi. 

Notas especiais

1 Os gases devem ser fornecidos por cilindros, um sistema de distribuição interna, ou geradores 
de gás. Os fornecimentos por cilindros requerem uma válvula reguladora de pressão de dois 
estágios. Para conectar os gases às reguladoras, as conexões devem ser de 1/8" do tipo 

Tabela 4 Detectores

FID NPD TCD ECD FPD

Hidrogênio 35 – 100 35 – 100 45 – 100 

Ar 55 – 100 55 – 100 100 – 120 

Complementação 55 – 100 55 – 100 55 – 100 55 – 100 55 – 100 

Referência 55 – 100 

EPC AUX. PCM 1 PCM 2 ou PCM Aux.

Pressão máxima 120 120 120  "Forward pressure 
control"

50  "Back pressure control"

Tabela 5 Entradas

SSL 150 SSL 100 PCOC PPIP PTV MM

Portador máx. 170 120 120 120 120 120 

Conexões dos gases
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Swagelok® fêmea com conectores dedicados para cada gás. Certifique-se de que seu regulador 
possui o adaptador dimensionado apropriado para o conector fêmea Swagelok® de 1/8".

2 Caso seu pedido NÃO inclua peças para fazer a conexão do fornecimento de gás ao seu GC 
7890, você terá de fornecer a tubulação de cobre de 1/8", previamente limpa, além de várias 
conexões Swagelok® de 1/8" para conectar os gases ao equipamento.

3 Nunca use veda-rosca líquido para fazer as conexões. Nunca use solventes clorados para 
limpar tubulações e conexões.

4 A Agilent também recomenda a utilização de filtros para remoção de água, hidrocarbonetos e 
oxigênio.

Cilindros e reguladoras de pressão

Todas as reguladoras de pressão devem ser fornecidas com conexão do tipo 1/8" Swagelok® 
fêmea.

Filtros e conexões comumente utilizados

Tipo de gás CGA Faixa de pressão Número da peça

Ar sintético 346 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4641

Hidrogênio, 
Argônio/Metano

350 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4642

Oxigênio 540 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4643

Hélio, argônio, nitrogênio 580 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4644

Ar comprimido 590 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4645

Tabela 6 Filtros e conexões comumente utilizados

Descrição Número de referência

Filtro de umidade de metal com peneira molecular do tipo 
Molecular Sieve 5A, 45/60 mesh e conexões de 1/8".

5060-9084

Filtro de hidrocarbonetos de metal, formato em S, 40/60 
mesh com carvão ativado e conexão de 1/8".

5060-909
Issued: 10-Oct-2013 Revision: 1.4 Copyright: 2012 Agilent Technologies
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Outros

1 Para resfriamento do forno com sistema de criogenia utilizando N2 líquido, serão necessárias 
conexões e tubulação de 1/4", isoladas termicamente e com pressões máximas de 40.25 – 
30 psi.

2 Para resfriamento do forno com sistema de criogenia utilizando CO2 líquido, serão 
necessárias conexões e tubulações de 1/8" em aço inoxidável que suportem pressões entre. 
750 – 1000 psi em cilindros com tubos pescadores. 

3 Para atuadores internos de válvulas do tipo Valco®, que necessitam de pressurização 
separada, seja de Ar Comprimido ou N2 em pressão máxima de 55 psi

4 Se você não solicitou a opção 305 (GC pré-suprido), é necessário fornecer tubulação de cobre 
pré-limpa de 1/8" e diversas conexões Swagelok® de 1/8" para conectar o GC à entrada e aos 
suprimentos de gases do detector.

Seu GC 7890A é fornecido com uma coluna capilar: 19091J-413 (HP5, 30 m x 0,32mm x 0,25µm). 
Nossos padrões de verificação são desenvolvidos para serem analisados com este tipo de coluna. 
Caso sua aplicação necessite de outro tipo de coluna, por favor, acesse o site 
http://www.chem.agilent.com/cag/cabu/gccolchoose.htm para mais informações sobre os diversos 
tipos de colunas disponíveis. Acesse o site http://www.chem.agilent.com/cag/cabu/gcreflib.htm para 
tópicos relacionados a: colunas de guarda, colunas sem fase, condicionamento e desenvolvimento 
de metodologias.

O GC vem com algumas ferramentas básicas e consumíveis, de acordo com o tipo do injetor e o 
detector solicitado. Abaixo está uma lista geral do que você irá obter com seu instrumento.

Filtro de oxigênio de vidro, com indicador de saturação e 
conexão de 1/8".

IOT-2-HP

Válvula de bloqueio de 1/8" para isolar o sistema da linha 
de gases em caso de manutenção. Um para cada injetor.

0100-2144

Tubulação de cobre de 1/8" limpa. Comprimento de 50 pés. 5180-4196

Filtro Universal com conexão de 1/8" para remoção de 
água, hidrocarbonetos e oxigênio. 

RMSH-2

Fita veda-rosca PTFE (Nunca use utilize líquidos selantes) 0460-1266

Kit pré-montado para instalação dos gases de acordo com a 
configuração.

G1290-60515

Outros requisitos

Tabela 6 Filtros e conexões comumente utilizados

Descrição Número de referência
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Partes não enviadas com o GC.

Clientes que estão recebendo o primeiro GC7890 devem considerar a compra de consumíveis para 
manter o funcionamento correto do equipamento. Por favor, acesse o site abaixo para mais 
detalhes sobre códigos e consumíveis recomendados para manutenção periódica do GC7890 
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/consumables/Pages/default.aspx.

Ferramenta ou consumível Usado para

Chave especial Substituir Septo e liner

Chaves Torx T10 e T20 Remover a bandeja. Remover tampas para acessar os EPCs, 
filtros e possíveis vazamentos.

Chave de porca de ¼ polegada Substituição do "jet" do FID

Ferramenta para medição de fluxo do FID Manutenção no FID

Cortador de cerâmica de coluna Instalação de coluna.

T de 1/8" Swagelok Conectar os suprimentos de gás

Porcas e anilhas de 1/8" Swagelok Conectar os suprimentos de gás

Septos Selo da porta de injeção

Liners Porta de injeção

Ferramenta Usada para

ECD/TCD Plugue do detector, 5060-9055 Teste de queda de pressão de entrada.

Válvula de bloqueio de 1/8", 0100-2144 Isolar o GC da linha de gases e para o teste "Inlet pressure 
decay" .

Medidor de fluxo digital Verificar os fluxos e checar vazamentos

Detector eletrônico de vazamento Localizar pequenos vazamentos. Quando hidrogênio é o gás 
de arraste por segurança.

Cortadores de colunas Cortar colunas capilares.

Chaves T10 e T20 tipo Torx Remover a bandeja. Remover tampas para acessar os 
módulos EPC, filtros e localizar possíveis vazamentos.

Cortador de tubos 1/8" Cortar tubulações dos gases.

Chaves: ¼, 3/8, 7/16, 9/16 Utilizar nas conexões.

Fechamento eletrônico de vials Fechar os vials de forma correta.

Ferramenta ou consumível Usado para

Suprimentos de entrada Septos, o-rings, liners, adaptador e vedações

Kits de manutenção preventiva de entrada Kits com peças individuais necessárias para manter uma 
entrada.
Issued: 10-Oct-2013 Revision: 1.4 Copyright: 2012 Agilent Technologies
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Amostradores automáticos

Caso você já possua amostradores automáticos e deseja utilizá-los no seu novo GC7890, talvez 
seja necessário realizar o upgrade do firmware. Por favor, veja os modelos dos amostradores 
compatíveis: G2613A, G2614A, G2615A, G2913A, G1289B, G1290B e G1888A.

Esta informação pode sofrer mudanças. Para mais detalhes sobre compatibilidade de software e 
hardware, por favor entre em contato com o vendedor de sua região.

Links da web importantes para o cliente

Para obter mais informações sobre nossas soluções, acesse nosso site em: 
http://www.chem.agilent.com/en-US/Pages/HomePage.aspx

Precisando de informações sobre o seu produto? Biblioteca eletrônica - 
http://www.agilent.com/chem/library

Precisa saber mais? Treinamento para o cliente - http://www.agilent.com/chem/education

Precisa de suporte técnico, perguntas frequentes? – http://www.agilent.com/chem/techsupp

Precisa de consumíveis? – http://www.agilent.com/chem/supplies

Suprimentos pneumáticos Gases, filtros, o-rings, vedações e conexões Swagelok®

Suprimentos de colunas Porcas, virolas, adaptadores, colunas de guarda, colunas 
sem fase

Suprimentos do detector Jatos, isoladores, liners, adaptadores, kits de limpeza

Suprimentos de aplicativos Padrões, colunas, seringas

Suprimentos do amostrador Frascos, tampas, lacradores eletrônicos e seringas.

Ferramenta ou consumível Usado para
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Lista de verificação de preparação de local do GC série 
7890 A
Lista de verificação de preparação de local
Logs de controle de documento
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