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Como a principal empresa de medições do mundo, a Agilent está em uma posição privilegiada para
oferecer a mais ampla seleção de peças e consumíveis. Todos são produzidos ou selecionados por nossas
experientes equipes de projetos, fabricados em conformidade com nossas exigentes especificações e
testados sob as mais rígidas condições.

• O sistema de filtro para limpeza de gases evita que gases sujos prejudiquem sua análise.
Oxigênio, hidrocarbonetos e umidade podem reduzir a sensibilidade de GC, podendo também ativar lã
de vidro em liners e acelerar a degradação dos septos, causando alto ruído de fundo e picos
fantasmas. Inserir um filtro para limpeza de gases imediatamente antes do injetor de GC reduz
consideravelmente o nível de impurezas, melhorando a análise em nível de traços. 

• Conexões e ferramentas tornam a vida no laboratório mais simples ao manter seus instrumentos
funcionando com máximo desempenho.

• Medidores eletroquímicos são projetados por usuários de cromatografia para usuários de
cromatografia para proporcionar simplicidade robusta e dados rápidos e confiáveis. Recursos como
controles de uso simplificado, conectores impermeáveis e recursos de medição de parâmetros
múltiplos tornam os medidores de pH Agilent, DO, ISE, condutividade e múltiplos parâmetros sua
primeira opção para uma ampla gama de aplicações.

• Vials, tampas e septos são projetados para um trabalho perfeito com os mecanismos de fixação e
de injeção do amostrador automático, eliminando rupturas e vazamentos que podem causar
inatividade desnecessária, reparos caros e perda de amostras. Também expandimos nosso portfólio
para incluir kits analisados por MS, vials certificados Agilent e NOVOS vials Agilent CrossLab para
amostradores automáticos de outros fabricantes.

• As seringas de amostrador automático e manual melhoram o desempenho em todas as etapas
do processo de amostragem. Projetadas para precisão, confiabilidade e facilidade no uso, as seringas
Agilent asseguram a medição exata, transporte e entrega de fluidos necessários para o preparo de
amostras e a injeção.

• O sistema de purificação de gás renovável amplia a vida útil da coluna e reduz o ruído na linha
de base ao remover oxigênio, água e hidrocarbonetos de gases de arraste. Um cartucho renovável é
capaz de suportar até quatro sistemas de GC e fornecer a mesma capacidade de filtração que vários
cartuchos da concorrência.

Para saber mais sobre essas ofertas, entre em contato com um escritório local ou distribuidor
autorizado Agilent.

Você não precisa ir longe para encontrar ofertas valiosas de colunas e consumíveis de alto
desempenho, acessórios e muito mais.

Acesse o site www.agilent.com/chem/specialoffers e conheça as últimas ofertas. Não deixe de
acessar com frequência, pois as ofertas serão atualizadas ao longo do ano!

Ofertas especiais da Agilent

Produtos de preparo de amostras para cromatografia: extraia e concentre amostras com confiança
a partir de matrizes complexas com cartuchos Bond Elut SPE, kits QuEChERS previamente embalados,
produtos para filtrar amostras, cartões Dried Matrix Spotting (DMS) e TOXI-TUBES medidos previamente.  

GC e GC/MS: obtenha um desempenho excelente e reprodutível com amostras difíceis usando as
soluções ultra inertes para GC, consumíveis premium de injetor, colunas e padrões para GC Agilent J&W e
muito mais.

LC e LC/MS, incluindo CE e CE/MS: maximize o desempenho do sistema e obtenha excelentes
resultados sempre com capilares para LC, lâmpadas e toda a linha de colunas de LC ZORBAX para
moléculas pequenas, biomoléculas e GPC/SEC.

Espectroscopia: satisfaça a crescente demanda de examinar rapidamente grandes quantidades de
amostras com consumíveis e padrões para absorção atômica, ICP-OES, ICP-MS, MP-AES e espectroscopia
molecular.

Para obter mais informações ou solicitar catálogos adicionais,
acesse o site www.agilent.com/chem/catalog

Minimize a contaminação e assegure
resultados precisos e reprodutíveis

CONSUMÍVEIS PARA
CROMATOGRAFIA GERAL

NOVO FORMATO.
OS MESMOS RECURSOS ESSENCIAIS.

• Fotos de produtos e informações sobre pedidos
• Aplicações e guias de seleção
• Gráficos de compatibilidade

• Dicas para resolver problemas
• Cronogramas de manutenção 

O Catálogo de Consumíveis para Cromatografia e Espectroscopia agora está
disponível em um conjunto de catálogos menores para que você encontre
facilmente os produtos e informações que precisa. Cada catálogo é um
recurso essencial para:

Este conjunto de catálogos inclui informações abrangentes sobre
o portfólio Agilent de colunas e consumíveis para Cromatografia
e Espectroscopia, divididas em:

Consumíveis para cromatografia geral: minimize a contaminação e assegure resultados
precisos e reprodutíveis com nossa seleção de vials, seringas, sistemas de purificação de gás,
conexões e ferramentas, e medidores eletroquímicos.  
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• novas colunas de gC que permitem alcançar os mais altos níveis de inércia e de reprodutibilidade coluna a coluna 
• uma seleção de colunas de LC que oferece a sensibilidade e a confiança que você precisa para aplicações exigentes 
• Produtos de ponta para o preparo de amostras que fornecem extrações e concentrações precisas 
• ideias inovadoras de espectroscopia molecular e atômica para identificar e confirmar elementos alvos e desconhecidos

Os clientes de longa data da Agilent já conhecem o nosso compromisso. Agora queremos demonstrar como a abordagem de inovação
constante da Agilent pode gerar benefícios também para você.

Alimentos Forense

Informática tradicional 
de laboratório

Meio ambiente

Energia e combustíveis

A Agilent supera continuamente os padrões das tecnologias que dão suporte às análises cotidianas e investe na área de pesquisa e desenvolvimento,
propiciando grandes avanços:

mAiS de 40 AnoS de inoVAção ConStAnte
PArA gArAntir oS meLhoreS reSuLtAdoS

Ciência dos materiais

Soluções Agilent

SOLUÇÕES DE ANÁLISES QUÍMICAS

Seja para o exame de alto volume de vegetais para detectar uma
grande quantidade de pesticidas ou para a rápida identificação de
agentes patogênicos, a Agilent compreende as necessidades analíticas
dos produtores de alimentos, transportadores e agentes reguladores.
Quando uma nova toxina aparece, implementamos recursos relevantes
para rapidamente ajudar os clientes a desenvolver métodos robustos e
confiáveis. As soluções Agilent de separação, espectrometria de massas
e espectroscopia estão ganhando força como técnicas importantes para
o teste de alimentos.

A Agilent oferece um portfólio recentemente ampliado de
instrumentos para pesquisar, fabricar e testar materiais
avançados, de ópticas de precisão a papel e polímeros. As
ferramentas para cromatografia, espectroscopia de
absorção atômica, espectroscopia molecular, cristalografia
de raios X e ressonância magnética nuclear dão suporte
contínuo ao progresso na ciência dos materiais.

O modo como os laboratórios criam e armazenam dados
afeta profundamente sua eficiência. A Agilent oferece um
conjunto amplo e integrado de software, desenvolvido a
partir de valores estruturais orientados ao cliente: Agilent
OpenLAB Laboratory Software Suite. O OpenLAB oferece
um desempenho superior, integração de sistemas aberta e
proteção do investimento. Nosso compromisso é fornecer
mais valor em todas as etapas do ciclo de vida dos dados
científicos: da coleta e análise dos dados à interpretação e
ao gerenciamento.

A Agilent conta com mais de 40 anos de experiência em regulações e
testes ambientais. Ajudamos laboratórios privados e governamentais
com uma gama completa de ensaios, dos testes rotineiros de solos para
identificar metais pesados à detecção de produtos farmacêuticos em
águas subterrâneas, em concentrações tão baixas como partes por
trilhão.

Como a carreira de atletas de nível internacional e de muitos
outros indivíduos dependem dos testes de drogas, é
fundamental que os resultados destes testes sejam
extremamente confiáveis. Analistas forenses de todo o
mundo passaram a confiar na precisão, na fidelidade e na
velocidade das ferramentas Agilent neste campo
extremamente complexo e que demanda alta produtividade.
Nossos produtos mais vendidos GC e GC/MS e os populares
LC e LC/MS são instrumentos utilizados intensamente em
laboratórios forenses. 

A Agilent colabora com os clientes da indústria de processos oferecendo
sistemas analíticos que satisfazem suas necessidades de separação,
detecção, produtividade e suporte. Pré-configuramos analisadores
personalizados ou padronizados para que eles estejam prontos para usar
quando cheguem ao laboratório. A experiência da Agilent em
Biociências e Análises Químicas é uma poderosa combinação para a
pesquisa e a produção de biocombustíveis, e inclui uma ampla gama de
técnicas analíticas para ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME).
Nosso catálogo recentemente ampliado oferece também ferramentas
potentes para desenvolver e produzir películas fotovoltaicas e painéis
solares.
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Biofarmacêutica

Farmacêutica

Proteômica

Metabolômica

Genômica

Biociências Informatizada

Automação Laboratorial

Tecnologia de vácuo

SOLUÇÕES PARA BIOCIÊNCIAS

A Agilent trabalha com os clientes para superar os desafios
apresentados pelo vácuo, dos experimentos de física de altas energias
ao desenvolvimento de sistemas de produção de monitores de tela
plana. A Agilent fabrica os sistemas de vácuo utilizados nos seus
próprios instrumentos de espectrometria de massas e também nos de
outros fabricantes. A tecnologia de vácuo Agilent foi testada pelo mais
poderoso experimento físico já realizado, o Grande Colisor de Hádrons
da CERN, utilizado na descoberta da partícula Bóson de Higgs. 

Para satisfazer a altíssima demanda por mais produtividade e
automação, a Agilent ampliou consideravelmente suas ofertas de
automação de laboratório. As linhas Agilent de manipuladores de
líquidos e processadores de microplacas foram projetadas para acelerar
os fluxos de trabalho de alto volume das biociências. A Agilent também
atualiza constantemente seus amostradores automáticos avançados de
LC, GC, LC/MS e GC/MS, adicionando funcionalidade e velocidade para
refletir o desempenho de seus instrumentos avançados. 

Refletindo o amplo portfólio de instrumentos, a Agilent oferece o
conjunto mais abrangente de software de bioinformática para ajudar os
usuários a extrair conhecimentos da genômica, proteômica,
metabolômica e de outros dados biológicos complexos. Isso inclui
sistemas de DNA para analisar dados de microarray de CGH, ChIP e
metilação. O conjunto GeneSpring inclui softwares para dados de
expressão gênica baseados em microarray, dados de genótipo e
GeneSpring MS que são úteis ao analisar dados de espectrometria de
massas a partir de experimentos de proteômica e metabolômica e ao
comparar conjuntos complexos de dados para explorar questões
biológicas a partir de diversas perspectivas.

A Agilent é líder global em microarrays, scanners e reagentes utilizados
em diversos tipos de experimentos da investigação de doenças
genômicas. O sistema SureSelect Target Enrichment domina esta
categoria, aprimorando pesquisas de sequenciamento de última
geração em todo o mundo. A Agilent oferece uma ampla variedade de
microarrays e uma capacidade extremamente desenvolvida para
produzir arrays personalizados, como a fabricação SurePrint a jato de
tinta e a ferramenta on-line de design eArray. Todos os microarrays
Agilent possuem sondas de 60 mer extremamente sensíveis e seletivas.
Com até oito arrays impressos em um slide padrão de 1 x 3 polegadas,
reduz-se o custo de cada experimento. 

Cada vez mais, as coleções de pequenas moléculas são
vistas como boas fontes de biomarcadores, mas o estudo
de metabólitos apresenta muitos desafios. Ao observar as
imagens dos perfis químicos, é grande a necessidade de
velocidade, de precisão e de capacidades poderosas de
interpretação, pois as moléculas constantemente mudam,
entram ou saem do metaboloma. Os portfólios Agilent de
GC, LC, NMR e MS atendem às necessidades dos
pesquisadores de metabolômica, junto com nossas
excelentes ofertas de bioinformática, o banco de dados de
metabólitos METLIN personalizável pelo usuário para
LC/MS e a primeira biblioteca comercial de metabólitos
com recurso Retention Time Locking de GC/MS.

Investigar como grandes conjuntos de proteínas afetam a
saúde de um organismo requer conjuntos especiais de
ferramentas analíticas. A Agilent desenvolveu um
extraordinário arsenal de cromatógrafos de
líquidos/espectrômetros de massas, sistemas de
bioinformática, colunas de remoção de proteínas de
múltipla afinidade e eletroforese OFFGEL para identificar
proteínas e descobrir biomarcadores de proteínas. A
espectrometria de massas Accurate Mass e o HPLC-
Chip/MS microfluídico são duas inovações da Agilent que
aceleram o trabalho dos pesquisadores de proteômica em
todo o mundo. 

A fabricação de medicamentos requer precisão,
sensibilidade e alta produtividade de outras aplicações
analíticas, além do cumprimento do registro regulatório e
dos requisitos de validação. A Agilent proporciona uma
combinação poderosa de serviços inigualáveis de
compliance e ferramentas robustas e de alta produtividade.
A Agilent agora oferece uma série de aparelhos de
dissolução e sistemas de amostragem que se combinam
perfeitamente a nossos sistemas de UV e HPLC.

Os estudos de "multi ômica" estão ganhando força na
investigação de novas terapias e a Agilent está em posição
de fornecer os instrumentos, reagentes e software
necessários para realizar experimentos em diversas
disciplinas e combinar grandes volumes de dados para
produzir conhecimentos de biologia.
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Se o instrumento precisar de
reparo, durante o tempo de
cobertura do contrato de serviço
da Agilent, daremos total garantia
ou efetuaremos a troca sem
nenhum custo.

Nenhuma outra empresa oferece
esse nível de compromisso para
manter seu laboratório em pleno
funcionamento à máxima
eficiência.

Serviços de Compliance
Qualificação de equipamento que atende às exigências 
mais rigorosas
O Enterprise Edition Compliance foi desenvolvido para racionalizar a compliance em todo o laboratório.
Usado globalmente em laboratórios credenciados, incluindo organizações de padrões e agências
normativas, o Enterprise Edition permite que você:

• Aumente a eficiência de qualificação automatizando protocolos entre plataformas para garantir maior
eficiência e minimizar riscos normativos

• Padronize toda sua operação de compliance com projetos de testes robustos que funcionam com
todos os seus instrumentos

• Adicione, remova ou reconfigure testes com base nas necessidades específicas do usuário
• Reduza, de forma significativa, o tempo de análise da equipe com relatórios gerados por computador,

consistentemente formatados e à prova de violação

SerViçoS e SuPorte AgiLent

Serviço e Suporte Agilent para Sistemas
de instrumentos

Há mais de 40 anos, a Agilent desenvolve e aprimora os instrumentos que você utiliza para se manter
competitivo e bem sucedido. Protegemos seu investimento com um amplo portfólio de serviços apoiado por
uma rede global de profissionais experientes e dedicados à produtividade do seu laboratório.

Planos Agilent Advantage Services
O melhor serviço disponível para seus instrumentos Agilent 
A Agilent oferece planos de serviços flexíveis para que você possa escolher o melhor nível de cobertura
para o seu laboratório.

• Agilent Advantage gold – Cobertura de primeira necessidade para o máximo de tempo de
atividade e produtividade

• Agilent Advantage Silver – Abrangente cobertura para operações de laboratório confiáveis
• Agilent Advantage Bronze – Cobertura de reparo total a um preço anual fixo
• Agilent repair Service – Cobertura básica para o reparo confiável de instrumentos

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.

Usuários e chefes de laboratórios
classificaram a Agilent como sua primeira
opção de serviços gerais de compliance

laboratorial.

Concentre-se no que você faz melhor

obtenha a garantia
de Serviços da
Agilent



5www.AgiLent.Com/Chem/generALSuPPLieS

Serviços de Consultoria e treinamento
Nossos melhores profissionais trabalhando para você
Para tirar o máximo proveito do seu instrumento, receba treinamento e consultoria dos mesmos
especialistas que projetaram os instrumentos, o software e os processos que você utiliza todos os dias.

• Treinamentos em operação instrumental, solução de problemas e manutenção em seu laboratório
• Serviços de consultoria personalizados para atender às necessidades específicas do seu laboratório

Além de estarmos sempre desenvolvendo produtos, oferecemos algo a mais, único no setor: nossa valiosa
garantia de 10 anos. A Promessa de Valor da Agilent garante pelo menos 10 anos de uso do instrumento 
a partir da data de aquisição, ou você será creditado com o valor residual do sistema para um modelo
atualizado. A Agilent não apenas garante uma compra confiável hoje, mas também garante que seu
investimento será igualmente valioso no futuro.

SerViçoS e SuPorte AgiLent

Promessa de Valor da Agilent: 10 anos de Valor
garantido

Para obter informações mais detalhadas,
visite www.agilent.com/chem/services
ou contate o representante local de Serviços e Suporte da Agilent.

Suporte técnico ao seu dispor
Dúvidas sobre hardware, software, aplicação, reparo de instrumentos ou solução de problemas? Os
especialistas técnicos da Agilent podem 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 o site www.agilent.com/chem/techsupport

Precisa de mais informações?

• 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.

Acesse o site www.agilent.com/chem/contactus e:
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Filtros para limpeza de gases Agilent
O sistema de filtro para limpeza de gases Agilent proporciona melhor qualidade de gases para a máxima produtividade. Os gases
limpos reduzem o risco de danos à coluna, de perda de sensibilidade e de tempo de inatividade do instrumento. Oxigênio,
hidrocarbonetos e umidade podem causar perda de sensibilidade e precisão do GC e danificar sua coluna e consumíveis. Colocar um
sistema de filtro para limpeza de gases imediatamente antes do injetor do instrumento reduz muito o nível de impurezas e o auxilia a
detectar quaisquer problemas antes que eles ocorram.

Soluções Agilent ultra inert

ProdutoS em deStAque

Consulte as páginas 96-97.

A Agilent está na frente quando o assunto é inércia da trajetória de fluxo, com sua família
de colunas para GC Agilent J&W Ultra Inert, líder da indústria, e com o liner Ultra Inert
Agilent. Seja analisando amostras difíceis, de alimentos ativos e ambientais ou
examinando drogas de abuso, nossas soluções Ultra Inert ajudam você a garantir uma
trajetória de fluxo de GC inerte para maior sensibilidade, precisão e reprodutibilidade...
especialmente em nível de traços. Para obter mais informações, acesse o site
www.agilent.com/chem/ultrainert

Lacrador e deslacrador eletrônicos Agilent
O lacrador e o deslacrador eletrônicos Agilent são muito mais fáceis de usar do que um lacrador manual, e
é mais provável que forneçam uma vedação segura sempre. O lacrador também aumenta produtividade do
laboratório porque você não perde tempo fixando novamente vedações ruins e limpando vidros quebrados
e amostras respingadas. Você também pode ter a confiança de que não terá o risco de perder amostras
potencialmente valiosas.

Seringas Agilent
Quer você precise de uma seringa manual ou para amostrador automático, existem dois pontos essenciais 
a considerar para escolher a seringa certa – a identificação de seu tipo de amostra e o estabelecimento 
do menor volume a ser dispensado ou injetado. A Agilent oferece seringas para todos os tipos de amostras,
em todas as dimensões que você possa precisar, para uma amostragem precisa e eficaz.

Consulte a página 34.

Consulte a página 60.
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Todos os consumíveis de alta qualidade Agilent CrossLab contam com o suporte técnico mundial 
e a disponibilidade e entrega confiáveis da Agilent. 

CrossLab
Agilent

Consumíveis Agilent CrossLab
A Agilent CrossLab é um portfólio crescente de consumíveis de GC e LC essenciais para o desempenho e a
produtividade de instrumentos. Eles são fabricados para um funcionamento sem igual com uma variedade
de instrumentos analíticos em seu laboratório, independentemente da marca ou do modelo. Quando você
opta pela Agilent CrossLab, sabe que terá:

O HPLC Agilent CrossLab é compatível com instrumentos da Waters, Shimadzu,
Dionex (agora parte da Thermo Scientific) e CTC Analytics, entre outros. A gama
abrangente inclui lâmpadas para detectores, vials e tampas de amostrador
automático, well plates e telas de vedação, seringas de amostrador automático,
consumíveis para bombas e válvulas, capilares, tubulação e conexões e kits de
manutenção de desempenho. Coloque os consumíveis de qualidade para HPLC
Agilent CrossLab em funcionamento em seu laboratório.

ProdutoS em deStAque

• Mais de 40 anos de experiência em cromatografia e inovação contínua
• O mesmo compromisso de qualidade inerente a todos os produtos Agilent
• O melhor desempenho para aplicações de rotina e desafiadoras
• Praticidade de aquisições consolidadas

Tudo com nossa garantia de 90 dias ou seu dinheiro de volta, sem riscos.

O GC Agilent CrossLab funciona com instrumentos da Bruker (anteriormente
Varian), CTC Analytics, PerkinElmer e Shimadzu, com outras marcas em breve.
A família de produtos apresenta desde seringas de amostrador automático até
vials de amostrador automático, desde liners de injetores Agilent Ultra Inert
até o-rings de liners não aderentes, de anilhas de colunas capilares até porcas
de coluna, vials, tampas e septos, entre outros. Obtenha as mesmas soluções
de qualidade Agilent nas quais você conhece e confia, agora para seus GCs 
de outros fabricantes.

Para obter informações sobre os vials Agilent CrossLab, consulte a página 36
77-78Para obter informações sobre as seringas Agilent CrossLab, consulte a página
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Vials e tampas Agilent
Perguntas comuns sobre os vials e as tampas 
da Agilent
Por que é importante usar vials certificados Agilent no meu
amostrador automático Agilent?
Os vials certificados Agilent são os únicos vials no setor projetados e testados para compatibilidade total
com nossos amostradores automáticos. A mesma atenção e precisão utilizadas no projeto dos nossos
instrumentos, colunas e peças também são empregadas no projeto desses vials. Vários amostradores
automáticos Agilent usam um braço robótico para pegar os vials pelo gargalo. Assim, é essencial que 
o gargalo e o ombro do vial estejam na altura correta para evitar queda de vials e perda de amostras.
Somente os vials certificados Agilent são projetados para uso em amostradores automáticos Agilent.
Produtos da concorrência simplesmente não atendem nossas especificações exatas e isso pode levar 
a inatividade dispendiosa do instrumento e perda potencial de suas amostras preciosas.

Isso também se aplica às tampas e aos inserts 
certificados Agilent?
Para evitar vazamento e perda de amostra devido a evaporação, os inserts devem estar colocados no vial
de forma organizada e todo o conjunto deve estar hermeticamente vedado quando for tampado. Também é
importante considerar a profundidade da agulha do amostrador automático quando utilizar um insert para
evitar danos à agulha e assegurar a captação adequada da amostra.

As roscas nos vials rosqueáveis certificados Agilent são projetadas precisamente para corresponder às
roscas nas tampas certificadas da Agilent. Usar uma tampa de outro fabricante, que não tenha sido
certificada pela Agilent, não criará uma vedação segura e fixa e provocará perda de amostra. Além disso,
os vials e tampas lacráveis certificados são testados mais de 100.000 vezes em nossos amostradores
automáticos Agilent para assegurar uma vedação correta e segura.

Preciso me preocupar com a compatibilidade da minha
amostra com meus vials?
Para amostras altamente sensíveis como pesticidas ou semivoláteis, bem como amostras com tendência 
a mudanças repentinas no pH, vials desativados são a melhor escolha, pois suas superfícies são mais
hidrofóbicas e inertes. Para aplicações mais exatas e exigentes, como espectrometria de massas, vials
desativados são recomendados para evitar interações de amostras antes da análise.

Vials de polipropileno são uma escolha excelente para aplicações biológicas e para aplicações que
envolvem amostras com alto teor de metal, como cromatografia de íons, AA ou ICP-MS. A Agilent testou 
e avaliou rigorosamente uma variedade de materiais de polipropileno antes de selecionar o grau utilizado
em nossos vials de polipropileno. Nossos vials de polipropileno têm os menores níveis de extraíveis para
assegurar a integridade da sua amostra. 
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Posso contar com a consistência de um vial ao outro?
Os vials do amostrador automático podem variar em seu tamanho informado e peso da parede caso as
tolerâncias não sejam rigidamente controladas. Isso pode afetar o volume da amostra no vial, o que é
especialmente problemático ao trabalhar com pequenas quantidades de amostras. Nosso rígido controle 
de tolerância se estende por todo o processo de fabricação, do projeto inicial ao processo de exame
optoeletrônico final, que verifica a precisão de cada vial e tampa.

Os vials certificados Agilent estão em conformidade com as tolerâncias mais rígidas do setor para assegurar
consistência de lote a lote, além de um vial para o próximo.  

A integridade, limpeza e consistência do vial são essenciais para as aplicações exigentes da atualidade. 
É por isso que os vials e tampas Agilent são projetados utilizando os mesmos conhecimentos avançados 
em engenharia utilizados nos instrumentos Agilent. Todos os vials certificados Agilent são fabricados 
em ambientes limpos ISO 9001, devem ser aprovados em inspeção visual de 33 pontos e são
exclusivamente embalados para que permaneçam limpos e seguros durante o envio.

Por que devo comprar meus vials da Agilent?

Por que é essencial usar vials e tampas certificados Agilent em amostradores automáticos?

Problemas comuns efeitos Vantagens dos vials e tampas certificados Agilent
Inconsistência com a
espessura da base do vial

• Inconsistência na extração 
de amostra

• Agulha danificada

Valores com desvio padrão relativo (RSD) validos e consistentes

Interrupção na sequência do
amostrador automático

• Vials manuseados
equivocadamente 
ou que sofreram queda

• Perda de amostra preciosa

Confiança em operação sem supervisão

Vedação inadequada não
detectada

• Evaporação/perda de amostra
• Possível contaminação 

da amostra

Vedação adequada para resultados precisos

Septo deslocado ou
desalinhado

• Perda de amostra
• Contaminação de amostra

Resultados precisos

Picos fantasmas • Contaminação por septo
da tampa

O teste de pureza cromatográfica que elimina valores discrepantes e erros de análise

diCAS & FerrAmentAS

A Agilent facilitou a seleção de vial, tampa e septo com sua nova ferramenta interativa de seleção de vials, disponível online para versões 
em computador e móvel. A ferramenta identifica o vial e a tampa corretos para sua aplicação específica e fornece explicações lógicas 
para as escolhas oferecidas. Acesse www.agilent.com/chem/SelectVials
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Proteja a integridade da amostra ao escolher 
o septo correto para sua aplicação
A seleção adequada do septo é essencial para evitar contaminação e evitar danos à agulha 
e ao instrumento. Aqui estão algumas perguntas que você deve fazer:

Os septos são quimicamente compatíveis com suas amostras 
e solventes?
O gráfico a seguir resume a compatibilidade e a incompatibilidade química. A Agilent oferece essa
compatibilidade de septos como guia e ponto de referência inicial. Sabemos que a compatibilidade química
pode variar dependendo da concentração, da temperatura, do peso molecular do solvente e de outros
fatores. Portanto, é sempre recomendado experimentar distintos septos para definir qual é o melhor 
para sua análise.

Compatibilidade química de septos

PtFe PtFe/Silicone PtFe/Silicone/PtFe* PtFe/borracha vermelha Viton PtFe/Butil
Acetonitrila � � � � �

Hidrocarbonetos 
(hexano, heptano, metano)

� � � �

Metanol � � � � �

Benzeno � � �

THF � �

Tolueno � �

DMF � � � �

DMSO � � � �

Éter � � �

Solventes clorados 
(cloreto de metileno)

� � �

Alcoóis (etanol) � � � � � �

Ácido acético � � � �

Acetona � � �

Fenol � � � � �

Ciclohexano � � � �

*PTFE/silicone/PTFE têm a mesma compatibilidade química de PTFE APENAS ATÉ SER PERFURADO
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A minha aplicação precisará repetir injeções do mesmo vial 
ou armazenamento da amostra?
A capacidade de nova vedação é um fator importante a considerar durante a seleção de septos. Septos de
PTFE/borracha vermelha não são recomendados para injeções múltiplas ou para amostras que precisam
ser armazenadas para análise adicional. Quando as aplicações necessitam de mais tempo entre as injeções
ou qualquer tipo de adições padrão, septos de PTFE/silicone/PTFE são sempre os melhores.

Qual é a força necessária para penetrar no septo?
Em geral, septos de silicone são perfurados com mais facilidade do que septos de butil ou borracha
vermelha. Para septos mais espessos, duros de perfurar, uma agulha de pequeno calibre (calibre 23) pode
ser necessária. Ou uma agulha em S, pois são mais resistentes
Septos pré-cortados são a melhor opção para facilitar a penetração e reduzir a probabilidade de perfuração
excessiva.
Todos os septos certificados Agilent são projetados para uso ideal com amostradores automáticos Agilent 
e para encaixe adequado nas tampas.

A Agilent facilitou a seleção de vial, tampa e septo com sua nova ferramenta interativa de seleção de vials, disponível online para versões em
computador e móvel. A ferramenta identifica o vial e a tampa corretos para sua aplicação específica e fornece explicações lógicas para as escolhas
oferecidas. Acesse www.agilent.com/chem/SelectVials

diCAS & FerrAmentAS

Compatibilidade de tampa e septo

Septos de alto
desempenho PtFe fino PtFe/Silicone*

PtFe/Silicone/
PtFe*

PtFe/borracha
vermelha Viton Butil

Faixa de temperatura 40 °C a 300 °C** De até 260 °C -40 °C a 200 °C -40 °C a 200 °C -40 °C a 90 °C -40 °C a 260 °C -50 °C a 150 °C
Uso para múltiplas
injeções

Não Não Sim Sim Não Não Não

Preço Mais caro Bastante
econômico

Econômicos O mais caro Bastante
econômico

Econômicos Econômicos

Resistência à
perfuração excessiva

Excelente Nenhuma Excelente Excelente Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Recomendado para
armazenamento

Não Não Sim Sim Não Não Não

Melhor para Aplicações de
headspace de alta

temperatura

Inércia química
superior, tempos

de ciclo mais
curtos e injeções

únicas

Análises de HPLC 
e GC mais comuns,
não tão resistente 

à perfuração
excessiva quanto

P/S/P

Desempenho
superior para

análise em nível de
ultratraços,

repetição de
injeções e padrões

internos

Clorosilanos, a
opção mais

econômica para
injeções únicas

Solventes
clorados,

temperaturas 
mais elevadas

Solventes
orgânicos, ácidos

acéticos,
impermeáveis 

a gases

*O silicone Agilent é tratado com platina (versus tratado peróxido), o que o torna mais inerte e menos propenso a interagir com as amostras
**Durante uma hora
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• Escolha um septo revestido com PTFE para evitar a entrada de material do septo na amostra
• Verifique se a agulha não está danificada e considere uma agulha com entrada lateral em vez 

de uma agulha cônica
• Use septo pré-cortado, que praticamente eliminará a perfuração excessiva

diCAS & FerrAmentAS

Para amostras altamente sensíveis,
recomendamos septos revestidos
com PTFE (como em um
“sanduíche”), pois as camadas de
PTFE agem como barreira
quimicamente resistente.

diCAS & FerrAmentAS

Septos muito espessos podem
impedir que a tampa encaixe
adequadamente no vial. Os septos
certificados Agilent são projetados
para uso em nossas tampas
certificadas.  

Qual é a faixa de temperatura necessária para minha aplicação?

Como evitar problemas comuns causados por septos?
Perfuração excessiva
A excessiva perfuração ocorre quando o diâmetro da agulha é muito grande para o septo ou quando 
o material do septo não é durável o suficiente para suportar injeções repetidas. Quando isso acontece, 
o material do septo pode se fragmentar dentro do vial e contaminar a amostra. Veja como evitar a
perfuração excessiva:

geração de vácuo
Às vezes a retirada de volume de um vial vedado pode criar vácuo. Algumas etapas simples podem evitar
que isso aconteça:

• Use septo pré-cortado para ajudar a equalizar a pressão nos dois lados da tampa
• Não encha os vials acima da capacidade
• Não retire mais de 50 µL (de um vial de 2 mL) em uma injeção

O septo pode se degradar em temperaturas mais altas, causando a contaminação das suas amostras.
Septos de borracha vermelha são estáveis somente até 90 ºC e, portanto, não são uma boa opção para
aplicações de temperaturas mais altas. Em geral, septos de silicone revestidos com PTFE oferecem a melhor
compatibilidade em uma ampla faixa de temperaturas.

Para aplicações de headspace mais recentes que requerem temperaturas de até 300 °C, a Agilent oferece
o novo septo de alto desempenho, feito de materiais proprietários especiais que minimizam a degradação
em temperaturas extremas.
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32 mm x 12 mm
1.5 mL

5183-4428
5183-4442

32 mm x 12 mm
1.5 mL

5182-0714
5182-0717

32 mm x 12 mm
1.2 mL

5183-2030
5182-0717

32 mm x 12 mm
1.3 mL

5184-3551
5182-0552

32 mm x 12 mm
250 µL

5188-6591
5182-0717

32 mm x 12 mm
1.3 mL

5184-3550
5182-0717

32 mm x 12 mm
1.5 mL

5181-3375
5182-0552

32 mm x 12 mm
1.2 mL

5182-3454
5182-0552

30 mm x 5.6 mm
250 µL

5181-1270

31 mm x 5.6 mm
250 µL

5183-2085

31 mm x 5.6 mm
400 µL

5181-3377 

28 mm x 4.8 mm
150 µL

5183-2088

31 mm x 4.8 mm
150 µL

5183-2089

31 mm x 4.8 mm
200 µL

5183-2090

75 mm x 22 mm
20 mL

5182-0837
5183-4477

45 mm x 22 mm
10 mL

5182-0838
5183-4477

45 mm x 22 mm
10 mL

5183-4475
5183-4477

–
500 µL

5180-0806
5180-0842

–
700 µL

5180-0805
5180-0842

37 mm x 22 mm
6 mL

9301-1377
9301-1379

45 mm x 15 mm
4 mL

5183-4448
5183-4464

37 mm x 22 mm
6 mL

9301-1419
9301-1425

75 mm x 22 mm
20 mL

5183-4474
5183-4477

32 mm x 12 mm
250 µL

9301-0977
5182-0552 (crimp)
5182-3458 (snap)

Glass Insert

32 mm x 12 mm
250 µL

5188-2788
5182-0552 (crimp)
5182-3458 (snap)

32 mm x 12 mm
250 µL

5188-5390
5182-0717
Glass Insert

32 mm x 12 mm
250 µL

5190-2242
5182-0717

32 mm x 12 mm
250 µL

9301-1388
5182-0552

32 mm x 12 mm
0.7 mL

5182-0567
5182-0552 (crimp)
5182-3458 (snap)

32 mm x 12 mm
0.3 mL

5188-6593
5182-3458

32 mm x 12 mm
1.7 mL

5182-0544
5182-3458

32 mm x 12 mm
0.7 mL

5184-3552
5182-3458

32 mm x 12 mm
1.4 mL

5183-4510
5182-3458
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gráfico de identificação do vial Agilent e volumes de enchimento reais

tampa recomendada:
Part number:
enchimento recomendado:
dimensões:

tampa recomendada:
Part number:
enchimento recomendado:
dimensões:

tampa recomendada:
Part number:
enchimento recomendado:
dimensões:

tampa recomendada:
Part number:
enchimento recomendado:
dimensões:

Vials rosqueáveis com
abertura grande

(9 mm)

Vials de grande
volume

minivials

Vials de headspace

Vials de encaixe com abertura grande

inserts para vials com abertura estreita (8 mm)inserts para vials com abertura grande (11 mm e 9 mm)

Vials lacráveis de abertura grande (11 mm)

Vials de polipropilenoVials rosqueáveis com
abertura estreita

(8 mm)

Vials especializados
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Kits de vials analisados por MS
Os kits de vials analisados por MS Agilent eliminam a necessidade de realizar um pré-teste ou uma corrida
adicional com as amostras devido a picos inesperados. Todos os kits de vials analisados por MS incluem um
certificado de análise que contém traços de sinais de LC/MS e GC/MS precisos, específicos de lotes e
totalmente rastreáveis, além de dimensões físicas essenciais. Os kits de vials analisados por MS fornecem
resultados de testes específicos por lote para mais confiança em seus resultados.  

• Todos os vials são testados por lote por GC/MS e LC/MS utilizando os sistemas Agilent
• Fabricados para compatibilidade totalmente garantida com amostradores automáticos de GC e LC 

da Agilent
• Disponíveis em embalagens exclusivas, projetadas para reduzir quebras de vials
• Embalados em um ambiente limpo, utilizando empacotamento limpo para reduzir a contaminação
• Disponíveis com tampa rosqueável ou lacrável
• Áreas para identificação maiores para facilitar a rotulação e identificação
• Embalados com praticidade em um pacote combinando de 100 vials e 100 tampas/septos

Kits de vials analisados por mS
tipo de vial tipo de septo Cor da tampa 100/pcte
Kits de vials rosqueáveis analisados por mS
Transparente Septo de PTFE/silicone vermelho Azul 5190-2277
Transparente com área para
identificação

Septo de PTFE/silicone vermelho Azul 5190-2278

Âmbar Septo de PTFE/silicone vermelho Azul 5190-2279
Âmbar com área para identificação Septo de PTFE/silicone vermelho Azul 5190-2280
Kits de vials lacráveis analisados por mS
Transparente Septo de PTFE/silicone branco Alumínio prateado 5190-2281
Transparente com área para
identificação

Septo de PTFE/silicone branco Alumínio prateado 5190-2282

Âmbar Septo de PTFE/silicone branco Alumínio prateado 5190-2283

Kit de vials rosqueáveis analisados
por MS, 5190-2277

Kit de vials rosqueáveis analisados 
por MS, 5190-2280

Kit de vials lacráveis analisados 
por MS, 5190-2282
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Combine o excelente manuseio do amostrador automático de um perfil de tampa lacrável à facilidade 
de uma tampa rosqueável. Essas tampas rosqueáveis e os septos de encaixe de precisão proporcionam
uma vedação segura com inserts de microvolume.

• Certificados para compatibilidade de garantia total com amostradores automáticos Agilent
• 2 mL, 12 x 32 mm, 9 mm de diâmetro
• Disponíveis em embalagens exclusivas, projetadas para reduzir quebras de vials
• Abertura 40% maior do que vials com abertura estreita padrão
• Design de rosca exclusivo para vedação segura
• Gargalo formado com precisão para manuseio ideal do braço robótico
• Controle de qualidade rigoroso para consistência dimensional de lote a lote
• Área para identificação opcional em cerâmica com graduações

Vials de vidro rosqueáveis de 2 mL com abertura grande
descrição 100/pcte 1000/pcte*
Transparente 5182-0714 5183-2067
Transparente, área para identificação 5182-0715 5183-2068
Âmbar 5188-6535 5188-6536
Âmbar, área para identificação 5182-0716 5183-2069
Vials desativados
Transparente 5183-2070
Transparente, área para identificação 5183-2071
Âmbar, área para identificação 5183-2072
Vials rosqueáveis com inserts fixos
Transparente, volume do insert 300 µL 5188-6591
Âmbar, volume do insert 300 µL 5188-6592
*A embalagem inclui 10 pacotes com 100 vials

Vials e tampas rosqueáveis certificados

Vials e tampas de LC
descrição unidade Part no.
tampas e vials rosqueáveis de 6 mL
Transparente, base plana 100/pcte 9301-1377
Tampas rosqueáveis, 16 mm 100/pcte 9301-1379
Septo de PTFE/silicone 100/pcte 9301-1378
Septo de PTFE/silicone, pré-cortado 100/pcte 5188-2758
Vials rosqueáveis de 5 mL
Transparente, alta recuperação 30/pcte 5188-5369
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Frascos de alta recuperação

tampas rosqueáveis para vials de 2 mL
Cor tipo de septo Certificado 100/pcte 500/pcte 1000/pcte
Azul Septo de PTFE/silicone vermelho � 5182-0717 5185-5820 5190-1599

Septo de PTFE/silicone branco � 5182-0720 5185-5863
Septo de PTFE/silicone/PTFE � 5182-0723 5185-5862
Septo de PTFE/silicone 
pré-cortado

� 5183-2076 5185-5865

Parte superior sólida 
revestida com PTFE

� 5183-2075

Parte superior aberta, sem septo � 5182-0728
Septo de PTFE/silicone ligado 5185-5823
Septo de PTFE/silicone 
pré-cortado, ligado

5185-5824 5040-4649

Verde Septo de PTFE/silicone vermelho � 5182-0718 5185-5829
Septo de PTFE/silicone branco � 5182-0721 5185-5864
Septo de PTFE/silicone/PTFE � 5182-0724 5185-5861
Septo de PTFE/silicone 
pré-cortado

� 5183-2077

Parte superior aberta, sem septo � 5182-0727
Vermelha Septo de PTFE/silicone vermelho � 5182-0719

Septo de PTFE/silicone branco � 5182-0722
Septo de PTFE/silicone/PTFE � 5182-0725
Septo de PTFE/silicone pré-
cortado

� 5183-2078

Parte superior aberta, sem septo � 5182-0726
Preta Septo de PTFE/silicone vermelho � 5185-5838
Roxo Septo de PTFE/silicone � 5040-4681
Turquesa claro Septo de PTFE/silicone � 5040-4683

tampas rosqueáveis para vials de 2 mL
tipo de septo Cor 100/pcte
PTFE/silicone vermelho Marfim 5182-0731
PTFE vermelho/silicone branco/PTFE Vermelha 5182-0729
PTFE/silicone branco pré-cortado Azul 5183-2074
PTFE/silicone branco Vermelha 5182-0730

Pacote de tampa rosqueável para workbench de preparo de amostra 7696
descrição tipo de septo Part no.
Pacote de tampas rosqueáveis em várias cores
Inclui 50/pcte de cada cor: azul, verde, vermelho, 
turquesa claro, roxo

Septo de PTFE/silicone 5040-4682

Tampas rosqueáveis com parte superior sólida
revestida com PTFE para vials de 2 mL, 5183-2075

Tampas de polipropileno com 
septo ligado, 5185-5823



17www.AgiLent.Com/Chem/generALSuPPLieS

ViALS e tAmPAS AgiLent

17www.AgiLent.Com/Chem/generALSuPPLieS

Pacote de vials pré-montados
embalagens de vials rosqueáveis certificados de 2 mL
tipo de vial tipo de septo Cor da tampa 100/pcte
Transparente Septo de PTFE/silicone vermelho Azul 5182-0553
Transparente com 
área para identificação

Septo de PTFE/silicone vermelho Azul 5182-0864

Âmbar com área para identificação Septo de PTFE/silicone vermelho Verde 5182-0554
Transparente Septo de PTFE/silicone/PTFE Azul 5182-0555
Transparente com área para
identificação

Septo de PTFE/silicone/PTFE Azul 5182-0866

Âmbar com área para identificação Septo de PTFE/silicone/PTFE Verde 5182-0556
Transparente Septo de PTFE/silicone Azul 5182-0557
Transparente com área para
identificação

Septo de PTFE/silicone Azul 5182-0865

Âmbar com área para identificação Septo de PTFE/silicone Verde 5182-0558
Transparente Septo de PTFE/silicone pré-cortado Azul 5183-2082
Transparente com área para
identificação

Septo de PTFE/silicone pré-cortado Azul 5183-2083

embalagens de vials rosqueáveis certificados 
de 2 mL
Pacotes pré-montados são prontos para uso com a tampa e o septo de sua escolha fixados ao vial. 
Um produto que economiza tempo e trabalho para uso com seu amostrador automático Agilent ou 
com qualquer amostrador automático de bandeja giratória.
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embalagens práticas para vials rosqueáveis 
certificados
Embalagens práticas são uma maneira simples de obter 500 de cada componente usando apenas um part
number. Embalados em nosso gabinete de plástico azul, reutilizável e com seis gavetas, 500 vials e tampas
com septo instalados são mantidos à mão e livres de poeira.

embalagens práticas para vials rosqueáveis certificados
tipo de vial tipo de septo Cor da tampa 500/pcte
Transparente Septo de PTFE/silicone vermelho Azul 5182-0732
Transparente com área 
para identificação

Septo de PTFE/silicone vermelho Azul 5182-0867

Âmbar com área para
identificação

Septo de PTFE/silicone vermelho Verde 5182-0733

Transparente Septo de PTFE/silicone/PTFE Azul 5182-0736
Transparente com área 
para identificação

Septo de PTFE/silicone/PTFE Azul 5182-0869

Âmbar com área para
identificação

Septo de PTFE/silicone/PTFE Verde 5182-0737

Transparente Septo de PTFE/silicone Azul 5182-0734
Transparente com área 
para identificação

Septo de PTFE/silicone Azul 5182-0868

Âmbar com área para
identificação

Septo de PTFE/silicone Verde 5182-0735

Transparente Septo de PTFE/silicone pré-cortado Azul 5183-2079
Transparente com área 
para identificação

Septo de PTFE/silicone pré-cortado Azul 5183-2080

Âmbar com área 
para identificação

Septo de PTFE/silicone pré-cortado Verde 5183-2081

Transparente Septo de PTFE/silicone pré-cortado, ligado Azul 5067-0205

Kit prático de vial rosqueável
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Vials e tampas lacráveis
A tampa lacrável com abertura grande fornece uma área-alvo maior para melhor precisão da agulha 
do amostrador automático. Selecione a partir de cinco cores de tampa e uma variedade de septos. 
Seja qual for sua necessidade de vials lacráveis, a Agilent tem o que você está procurando.

• Certificados para compatibilidade de garantia total com amostradores automáticos Agilent
• 2 mL, 12 x 32 mm
• Disponível em embalagens exclusivas, projetadas para evitar que os vials se quebrem
• Coroa controlada hermeticamente para lacração aprimorada
• Gargalo formado com precisão para manuseio aprimorado do amostrador automático
• Controle de qualidade rigoroso que proporciona consistência dimensional de lote a lote
• Área para identificação opcional em cerâmica com graduações

Vials lacráveis com abertura grande de 2 mL
descrição Certificado 100/pcte 1000/pcte*
Transparente � 5181-3375 5183-4491
Transparente, área para identificação � 5182-0543 5183-4492
Âmbar, área para identificação � 5181-3376 5183-4493
Vials desativados
Transparente � 5183-4494
Transparente, área para identificação � 5183-4495
Âmbar, área para identificação � 5183-4496
Vials lacráveis com inserts fixos
Âmbar, Volume utilizável recomendado de 300 µL 5188-6572
Transparente, Volume utilizável recomendado 
de 300 µL

9301-1388

*A embalagem inclui 10 pacotes com 100 vials

Vials lacráveis transparentes, 5181-3375

Vials e tampas de LC
descrição unidade Part no.
Vials e tampas lacráveis de 6 mL
Transparente, base plana 100/pcte 9301-1419
Tampas lacráveis, 20 mm, septo de PTFE/silicone 100/pcte 9301-1425
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tampas lacráveis com septo de 11 mm
A Agilent recomenda usar tampas lacráveis certificadas com septo de PTFE/silicone para garantir uma
operação contínua com seu amostrador automático Agilent. As tampas lacráveis certificadas pela Agilent
são garantidas para trabalho com seus instrumentos para reduzir o mal-funcionamento e a contaminação
do amostrador automático. 

tampas lacráveis com septo de 11 mm

Cor da tampa tipo de septo
Certifi-
cado 100/pcte 500/pcte 1000/pcte

Alumínio prateado Septo de PTFE/silicone/PTFE � 5181-1211 5183-4499
Septo de PTFE/silicone � 5182-0552 5183-4500
Septo Viton preto � 5181-1212
Septo de PTFE fino � 5182-0871
Septo de borracha de membrana
fina
Septo de PTFE/borracha vermelha 5181-1210 5061-3370 5183-4498

Alumínio azul Septo de PTFE/borracha vermelha 5181-1215
Alumínio verde Septo de PTFE/borracha vermelha 5181-1216
Alumínio vermelho Septo de PTFE/borracha vermelha 5181-1217
Alumínio dourado Magnético 5188-5386

Tampas lacráveis magnéticas, 5188-5386

diCAS & FerrAmentAS

O septo de borracha na cor
vermelha tende a prender a
agulha durante a amostragem. A
Agilent recomenda uma agulha de
medidor de 23/26 ao utilizar septo
de borracha vermelha. As tampas
lacráveis certificadas pela Agilent
são compatíveis com todos os
tipos de agulhas.

embalagens práticas para vials lacráveis
tipo de vial tipo de septo Cor da tampa 500/pcte
Transparente Septo de PTFE/borracha

vermelha
Alumínio prateado 5181-3400

Transparente com área para identificação Septo de PTFE/borracha
vermelha

Alumínio prateado 5190-2241

Âmbar com área para identificação Septo de PTFE/borracha
vermelha

Alumínio prateado 5181-8801
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Inserts de microvolume certificados para vials
com abertura grande
Para atender a suas necessidades de microamostragem, a Agilent tem uma variedade de inserts de
microvolume com capacidades e designs que, em um único passo, podem transformar nossos vials de
capacidade total a volume limitado. Os inserts de microvolume são certificados para funcionar com todos 
os vials certificados para encaixe excelente com amostradores automáticos Agilent.

Inserts de vidro com ponto de extração 
de 250 µL, 5183-2085

Inserts de base plana de vidro 
de 400 µL, 5181-3377

inserts de microvolume certificados para vials com abertura grande

descrição

Volume
máximo de
enchimento

Volume
recomendado
de enchimento unidade Part no.

inserts cônicos com pés de polímeros
Inserts de vidro com pés de polímeros e
mandril no interior

320 µL 250 µL 100/pcte 5181-1270*

Inserts de vidro desativado com pés de
polímero e mandril no interior

320 µL 250 µL 100/pcte 5181-8872

inserts de vidro cônico
Inserts de vidro com ponto de extração 350 µL 250 µL 100/pcte 5183-2085
Inserts estreitos 180 µL 100 µL 500/pcte 9301-1387
inserts de base plana
Inserts de base plana de vidro 440 µL 400 µL 500/pcte 5181-3377
Inserts de base plana de vidro desativado 440 µL 400 µL 500/pcte 5183-2086
*Para vórtex ou mistura de amostras de pequeno volume, a Agilent recomenda usar 5181-1270, pois proporciona vedação
segura com tampa e septo
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Vials de polipropileno

Vial de polipropileno com insert de vidro, 
9301-0977

Vial de polipropileno lacrável/de encaixe, 
250 µL, 5188-2788

Os vials de 12 x 32 mm com abertura grande são fabricados com polipropileno virgem, em conformidade
com os requisitos do 21 CFR 177.1520. O polipropileno é quimicamente resistente e o material de escolha
para a análise de sódio ou de metais pesados. Vials de polipropileno são translúcidos e podem ser usados
com tampas lacráveis.

Os vials de polipropileno da Agilent usam o grau mais puro e transparente de polipropileno disponível, 
para garantir os menores níveis de extraíveis. Além disso, as paredes desses vials foram engrossadas 
para suportar a força dos amostradores automáticos LC e CE da Agilent. Os vials da concorrência 
não podem ser comparados.

Os amostradores automáticos de
headspace Agilent G1888A e 7694A,
B e E são compatíveis apenas com
vials de headspace de base plana.
Somente os vials Agilent são
projetados para encaixe adequado
no incubador do amostrador
automático Agilent.

diCAS & FerrAmentAS

As informações fornecidas abaixo ajudarão a determinar se vials de polipropileno ou vials de vidro
silanizado são a melhor opção para sua aplicação. Essas informações servem apenas como orientação, 
e sempre recomendamos testar as opções antes de decidir sobre os vials e tampas adequados.

Polipropileno
• Tradicionalmente o material de escolha para LC ou LC/MS e CE
• O polipropileno pode oxidar alguns elementos biológicos
• Não recomendado para compostos sensíveis à luz 
• Não compatível com uma grande quantidade de solventes orgânicos
• Temperatura máxima de @ 175 °C

tamanhos/formatos disponíveis

Vials de polipropileno
250 µL Lacrável e rosqueável

Vials desativados/silanizados
2 mL Lacrável, de encaixe e rosqueável
250 µL, 400 µL Inserts de microvolume

Quando devo usar um vial de polipropileno?
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Vials de polipropileno
tipo de vial Volume Certificado 100/pcte 1000/pcte
Polipropileno, lacrável/de encaixe 250 µL � 5188-2788 9301-0978
Polipropileno, rosqueável 250 µL � 5190-2242 5190-2243
Polipropileno, lacrável/de encaixe 250 µL 5190-3155
Polipropileno, lacrável/de encaixe 1 mL 5182-0567
Polipropileno com insert de vidro, lacrável/de encaixe 250 µL 9301-0977
Polipropileno com insert de vidro, tampa rosqueável 250 µL 5188-5390

Vials desativados/silanizados
• O processo de desativação torna a superfície inerte
• Não interagirá com metais, elementos biológicos ou proteínas e não causará mudanças no pH da

amostra
• Compatível com uma grande variedade de solventes
• Disponível em âmbar para amostras sensíveis à luz
• Mais caro do que polipropileno
• Capaz de suportar temperaturas de até 500 °C

Compatibilidade de vials de polipropileno Agilent

tempo de contato
extração
(<5 min) < 1 h 1 - 4 hr 4 - 8 hr 24 hr

Hexano Bom Razoável Não recomendado Não recomendado Não recomendado
THF Bom Razoável Não recomendado Não recomendado Não recomendado
MeCl2 Bom Razoável Não recomendado Não recomendado Não recomendado
Tolueno Bom Razoável Não recomendado Não recomendado Não recomendado
Iso-octano Bom Bom Razoável Razoável Não recomendado
Acetona Bom Bom Bom Razoável Não recomendado
Acetato de etila Bom Bom Bom Razoável Razoável
IPA Bom Bom Bom Bom Bom
Etanol Bom Bom Bom Bom Bom
Metanol Bom Bom Bom Bom Bom
DMSO Bom Bom Bom Bom Bom
Acetonitrila Bom Bom Bom Bom Bom
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Vials e tampas do headspace
Os vials de headspace com gargalo chanfrado estão disponíveis em capacidades de 10 mL e 20 mL, com
base plana ou arredondada. As tampas lacráveis de 20 mm proporcionam uma vedação segura. A Agilent
também oferece embalagens práticas e econômicas com vials, tampas e septos embalados juntos.

• Certificados para compatibilidade de garantia total com amostradores automáticos Agilent
• Opção de vial lacrável ou rosqueável
• Parte superior chanfrada para vedação com segurança máxima
• Dois comprimentos de gargalo disponíveis
• Opção de uma tampa de segurança de liberação de pressão a 45 psi
• Disponível em designs de base plana ou arredondada

Vials de vidro lacráveis de headspace certificados

descrição unidade
Base
plana

Base
arredondada

10 mL, 23 x 46 mm
Transparente 100/pcte 5182-0838 5183-4475
Âmbar 100/pcte 5067-0227 5190-2238
Transparentes, com marcas de graduação e área para
identificação

100/pcte 5190-2285

Âmbar, com marcas de graduação e área para identificação 100/pcte 5190-2287
20 mL, 23 x 75 mm
Transparente 100/pcte 5182-0837 5183-4474
Âmbar 100/pcte 5067-0226 5190-2239
Transparentes, com marcas de graduação e área para
identificação

100/pcte 5190-2286

Âmbar, com marcas de graduação e área para identificação 100/pcte 5190-2288

Vials lacráveis do headspace, âmbar, 
com marcas de graduação e área 

para identificação, 5190-2288

Vials lacráveis do headspace, transparentes, com
marcas de graduação e área para identificação,

5190-2285
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• Suporta comprovadamente temperaturas de até 300 °C sem qualquer degradação 
• À prova de vazamentos
• Disponível em formato lacrável ou rosqueável

Septos de alto desempenho

Comparação de cromatograma em branco de vial
rosqueável de headspace a 300 ºC com septos diferentes

Ciclosiloxanos

Condições do gC/mS
Injetor: Modo de split com razão de 10:1, 250 °C
Coluna: DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0,25 mm,

0,25 µm, Fluxo constante: 2,5 mL/min
Forno: 40 °C mantenha por 1,5 min, então

15 °C/min a 325 °C e mantenha 
por 2,5 min, 23 min de tempo de corrida total

Aux. térmico/fonte de
MS/proteção de MS:

250 °C/230 °C/150 °C

MSD: Modo scan de 25 - 550 m/z

Condições do headspace
Tipo de septo: Septos de alto desempenho Agilent, 5190-3986
Temperatura: Forno/loop e válvula/linha de transferência:

300 °C/300 °C/300 °C
Tempos: Tempo de ciclo do GC: 32 min, tempo equil. vial: 30 min
Vial: Pressão de enchimento: 15 psi, Fluxo de enchimento:

50 mL/min, Taxa de aumento de enchimento em loop:
20 psi/min, Pressão final do loop: 10 psi, Tamanho do
vial: 20 mL, Agitação: 1

Arraste: Controlado por GC

Septo hS de alto desempenho Agilent

Cromatograma de branco de amostra de vial a 300 °C
com septo hS de alto desempenho Agilent

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

50000

100000
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A Agilent apresenta o primeiro septo capaz de suportar temperaturas e condições extremas para as aplicações de headspace exigentes dos dias de hoje.

Os septos de alto desempenho Agilent proporcionam ruído em branco significativamente mais limpo em testes de HS em alta temperatura. Mesmo com
pequena escala de abundância, o cromatograma em branco de vial a 300 °C com septos de alto desempenho demonstra poucos picos de siloxano com
pouquíssima abundância.

Concorrente A: Septos de

PtFe/silicone que supostamente
podem ser usados até 200 °C

Concorrente B: Septos de

PtFe/silicone que suposta-
mente podem ser usados 
até 200 °C

Concorrente C: Septos

thermseal que supostamente
podem ser usados até 300 °C
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tampas lacráveis e septos de headspace de 20 mm

Cor da tampa tipo de septo especificações
Certi-
ficado 100/pcte 10000/pcte

Alumínio prateado Septo de
PTFE/silicone

-60 °C a 180 °C � 5183-4477 5190-2257

Alumínio prateado com
recurso de segurança

Septo de
PTFE/silicone

-60 °C a 180 °C � 5183-4478

Alumínio prateado Septo de PTFE/butil
moldado

-40 °C a 125 °C � 5183-4479 5190-2258

Alumínio prateado com
recurso de segurança

Septo de PTFE/butil
moldado

-40 °C a 125 °C 5183-4480

Alumínio prateado Sem septo 9301-0721
Alumínio prateado com
recurso de segurança

Sem septo 9301-0718

Apenas septo Moldado em PTFE
cinza/butil preto

-40 °C a 125 °C 9301-0976

Apenas septo PTFE
bronzeado/silicone
branco

-60 °C a 180 °C 9301-0719 5067-0234

embalagens práticas para vial do headspace com certificação

tipo de septo
tipo de
vial Cor da tampa especificações unidade Part no.

Septo moldado de
PTFE/butil preto

Base plana Alumínio prateado
com recurso 
de segurança

< 125 °C 100/pcte 5182-0839

Septo de PTFE/silicone Base plana Alumínio prateado
com recurso 
de segurança

< 180 °C 100/pcte 5182-0840

Kit prático de vials de headspace

Septos de alto desempenho

descrição unidade

Part number
Agilent
certificado Compatível com

Tampa rosqueável de aço
de 18 mm com septo de
alto desempenho

100/pcte 5190-3986 5188-2753, 5188-6537, 5188-5392,
5188-6538

Tampa lacrável de aço de
20 mm com septo de alto
desempenho

100/pcte 5190-3987 5182-0837, 5183-4474, 5067-0226,
5190-2239, 5182-0838, 5183-4475,
5067-0227, 5190-2238

diCAS & FerrAmentAS

41-42.

Para obter informações sobre septos
de alto desempenho CrossLab,
consulte as páginas

Tampas lacráveis de alumínio, 5183-4477

diCAS & FerrAmentAS

Para obter informações sobre 
as embalagens práticas de vials 
de headspace CrossLab, 
Consulte as páginas 40-41.
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Vials e tampas do headspace CombiPAL

Vials rosqueáveis de headspace CombiPAL
descrição 100/pcte
10 mL, 23 x 46 mm
Transparente 5188-5392
Âmbar 5188-6538
20 mL, 23 x 75 mm
Transparente 5188-2753
Âmbar 5188-6537

tampas rosqueáveis de 18 mm CombiPAL com septos
Cor da tampa tipo de septo 100/pcte
Alumínio prateado, magnético Septo de PTFE/silicone (parte superior branca,

base azul)
5188-2759

Vials e tampas rosqueáveis são recomendados para obter a vedação mais firme e os resultados de
headspace mais reprodutíveis. Os vials e tampas de headspace CombiPAL são rosqueados com precisão, 
e por isso são a escolha ideal para quem procura confiabilidade e facilidade de uso. Eles são o que há 
de melhor para aplicações nos setores ambiental, alimentício e de bebidas, de higiene industrial, análise 
de drogas e química clínica. 
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Vials e tampas de encaixe
Vials e tampas de encaixe são a forma mais simples e eficiente de fixar um lacre sem lacração. Basta
pressionar e puxar. Tampas lacráveis também podem ser usadas com vials de encaixe de abertura grande.
Observação: Vials de encaixe não podem ser pressurizados.

• 2 mL, 12 x 32 mm
• Para uso com qualquer tampa de encaixe ou lacrável de 11 mm
• Disponível em embalagens exclusivas, projetadas para evitar que os vials se quebrem
• Proporciona uma vedação total em redor de toda a circunferência da coroa do vial
• Gargalo formado com precisão para manuseio aprimorado do amostrador automático
• Área para identificação em cerâmica opcional
• A base plana de modo uniforme garante a compatibilidade com inserts

Vials de vidro de encaixe (11 mm) de 2 mL
descrição 100/pcte 1000/pcte*
Transparente 5182-0544 5183-4504
Transparente, área para identificação 5182-0546 5183-4505
Âmbar, área para identificação 5182-0545 5183-4506
Vials desativados
Transparente 5183-4507
Transparente, área para identificação 5183-4508
Âmbar, área para identificação 5183-4509
Vials de encaixe com inserts fixos
Transparente, Volume utilizável de 300 µL 5188-6593
Âmbar, Volume utilizável de 300 µL 5188-6594
*A embalagem inclui 10 pacotes com 100 vials

Vials de encaixe com inserts fixos
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Tampas de encaixe com septo

tampas de encaixe de polietileno com septo de 11 mm
Cor da tampa tipo de septo 100/pcte 500/pcte
Transparente Septo de PTFE transparente/silicone vermelho 5182-0550 5182-0564
Azul Septo de PTFE transparente/silicone vermelho 5182-3458
Verde Septo de PTFE transparente/silicone vermelho 5182-3457
Vermelho Septo de PTFE transparente/silicone vermelho 5182-3459
Transparente Septo de PTFE/silicone/PTFE 5182-0566
Azul Septo de PTFE/silicone 5182-0541
Transparente Septo de PTFE/silicone pré-cortado 5183-4511
Transparente Septo de membrana de polietileno sólido 5182-0542
Transparente Septo de PTFE 5182-0540

embalagens práticas para vials de encaixe
tipo de vial tipo de septo Cor da tampa 500/pcte
Transparente Septo de PTFE/borracha

vermelha
Polipropileno transparente 5182-0547

Transparente com área para
identificação

Septo de PTFE/borracha
vermelha

Polipropileno transparente 5190-2240

Âmbar Septo de PTFE/borracha
vermelha

Polipropileno transparente 5182-0548
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Vials e tampas especializados
Frascos de Vidro de Alta recuperação
Os vials de 1,5 mL com abertura grande e reservatório de 30 µL são projetados para concentração de
amostra e injeção sem transferir para inserts de microvolume.

Vials de vidro de alta recuperação com abertura grande de 1,5 mL
tipo de vial unidade rosqueável Lacrável de encaixe
Transparente 100/pcte 5183-2030 5182-3454 5183-4510
Transparente, silanizado 100/pcte 5183-4497
Âmbar 100/pcte 5183-2073

Vials micro-V
• Abertura grande, vials de 1,5 mL com baixo volume residual
• Feito do primeiro vidro hidrolítico, tipo 1
• Dimensão padrão de 12 x 32 mm
• Compatível com tampas lacráveis de 11 mm
• Alternativa de baixo custo a vial de alta recuperação

Vials micro-V
descrição unidade rosqueável Lacrável de encaixe
Transparente 100/pcte 5184-3550 5184-3551 5184-3552
Âmbar 100/pcte 5184-3554 5184-3555 5184-3556

Vial lacrável, alta recuperação, 5182-3454

Vial micro-V, de encaixe, 5184-3552
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Vials rosqueáveis de abertura padrão, 
tampas e inserts

• 2 mL, 12 x 32 mm, 8 mm de diâmetro
• Design da rosca 8-425
• Original, tamanho padrão do gargalo

Vials de vidro rosqueáveis com abertura padrão (8 mm) de 2 mL
descrição unidade Part no.
Transparente 100/pcte 5183-4428
Âmbar 100/pcte 5183-4429
Transparente, Tampa de armazenamento alinhada de PTFE 100/pcte 5183-4518
Vials desativados
Transparente 100/pcte 5183-4432
Âmbar 100/pcte 5183-4433

tampas rosqueáveis e septos para vials com abertura padrão (8 mm)
Cor da tampa tipo de septo unidade Part no.
Preto PTFE vermelho/silicone branco 100/pcte 5183-4442
Preto Sem septo 100/pcte 5183-4438
Apenas septo PTFE vermelho/silicone branco/PTFE vermelho,

8 mm
100/pcte 5183-4436

Apenas septo PTFE vermelho/silicone branco, 8 mm 100/pcte 5183-4437
Apenas septo Borracha de butil revestida com PTFE 500/pcte 9301-1130

inserts de microvolume para vials com abertura padrão (8 mm)
descrição unidade Part no.
inserts cônicos com pés de polímeros
Inserts de vidro de 150 µL com pés de polímero 100/pcte 5183-2088
inserts de vidro cônico
Inserts de vidro interior com ponto de extração de 150 µL 100/pcte 5183-2089
inserts de base plana
Inserts de base plana de vidro, 250 µL 100/pcte 5183-2090

Vials rosqueáveis, 8-425

Os vials originais, com abertura menor com tampa rosqueável com rosca 8-425 estão disponíveis 
com tampas pretas e uma variedade de septos para atender as necessidades da sua aplicação.

Vials rosqueáveis, tampas e inserts
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tampas e vials rosqueáveis de 4 mL (13 mm)

Vials de vidro rosqueáveis de 4 mL (13 mm)
descrição unidade Part no.
Transparente 100/pcte 5183-4448
Transparente com área para identificação 100/pcte 5067-0246
Âmbar 100/pcte 5183-4450
Âmbar com área para identificação 100/pcte 5067-0247

tampas e septos para vials de 4 mL (13 mm)
descrição unidade Part no.
Tampas pretas de 13 x 425, septo de silicone/PTFE 100/pcte 5183-4464
Tampas rosqueáveis com parte superior aberta pretas de 13 x 425 100/pcte 5183-4461
Inserts de difusão usados com tampas rosqueáveis pretas e com parte
superior aberta

12/pcte 07673-40180

Septo de PTFE/borracha natural 144/pcte 9301-1031
Septo de silicone branco/PTFE vermelho 100/pcte 5183-4460
Septo de PTFE virgem branco 1000/pcte 5183-4459

embalagens práticas de rosqueáveis (13 mm) de 4 mL
descrição unidade Part no.
Vials transparentes com tampas (sem septo) 144/pcte 9301-0723
Vials de lavagem de 4 mL com graduação e tampas 25/pcte 5182-0551

• 4 mL, 15 x 45 mm
• Roscas formadas com precisão (13 x 425) para vedação consistente
• Podem ser usados como vials de lavagem, de descarte ou de armazenamento

Vials rosqueáveis de 4 mL

Tampas e septos para vials de 4 mL (13 mm)
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Tampas e vials de armazenamento 
de amostras de uso geral
As tampas e vials Agilent são ideais para amostragem e armazenamento As tampas são revestidas com
PTFE/silicone para proporcionar excelente vedação e resistência química. Todas as tampas incluem septos
ligados, o que evitará sobra de material durante o transporte e a amostragem. As tampas são fabricadas
com materiais de alta qualidade para eliminar a contaminação de amostras.

Kit de vials de armazenamento de amostras,
5183-4324

Embalagem de vial de amostra

Kits de vials de armazenamento de amostras de uso geral

tamanho 
do vial tamanho da tampa tipo de vial unidade

Parte
superior
fechada

Parte
superior
aberta

4 mL, 15 x 45 13-425 Transparente 100/pcte 5183-4311 5183-4331
Âmbar 100/pcte 5183-4321

12 mL, 19 x 65 15-425 Transparente 100/pcte 5183-4312 5183-4332
Âmbar 100/pcte 5183-4322

22 mL, 23 x 85 20-400 Transparente 100/pcte 5183-4313 5183-4333
Âmbar 100/pcte 5183-4323

40 mL, 28 x 95 24-414 Transparente 100/pcte 5183-4314 5183-4334
Âmbar 100/pcte 5183-4324

tampas ligadas
taman
ho da
tampa

Cor da
tampa

tipo de
tampa tipo de septo unidade

Parte
superior
fechada

Parte
superior
aberta

13-425 Branco Polipropileno Liner de
PTFE/silicone

100/pcte 5183-4301 5183-4305

15-425 Branco Polipropileno Liner de
PTFE/silicone

100/pcte 5183-4302 5183-4306

20-400 Branco Polipropileno Liner de
PTFE/silicone

100/pcte 5183-4303 5183-4307

24-414 Branco Polipropileno Liner de
PTFE/silicone

100/pcte 5183-4304 5183-4308
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Ferramentas de lacração e deslacração
Lacradores e deslacradores eletrônicos
Projetados para substituir os desajeitados lacradores manuais, os lacradores eletrônicos portáteis da Agilent
apresentam lacres firmes e reproduzíveis a todo momento. Pinças de aço finas e ajustáveis se encaixam em
torno de vials com pequena distância entre si, possibilitando lacrar os vials diretamente em bandejas cheias do
amostrador automático. Com o mesmo design portátil dos lacradores, os deslacradores eletrônicos da Agilent
removem tampas instantaneamente e são projetados para laboratórios que reciclam ou reutilizam vials. 

• Mais vials lacrados por carga de bateria – a nova bateria de íons de lítio dura três vezes mais
• Mais velocidade de lacração – o novo modelo é 50% mais potente (bateria de 6,4 volt)
• Menos pressão manual – o peso mais leve significa menos esforço
• Melhor sinal de alimentação – indica com clareza quando a bateria precisa de recarga
• Facilmente utilizado na mão direita ou esquerda – visor na parte superior para facilitar a visualização
• Carregamento mais eficiente – sem superaquecimento durante a recarga
• Mais produtividade – vida útil do motor significativamente mais longa

Lacradores e deslacradores eletrônicos
descrição Part no.
Lacrador eletrônico de 11 mm com bateria de lítio 5190-3188
Lacrador eletrônico de 20 mm com bateria de lítio 5190-3189
Deslacrador eletrônico de 11 mm com bateria de lítio 5190-3190
Deslacrador eletrônico de 20 mm com bateria de lítio 5190-3191
Bateria de lítio de reposição para lacrador e deslacrador 5190-3192
Ferramenta de lacração eletrônica de alta potência com fonte de alimentação 5190-4061
Conjunto de pinças de lacrador de 11 mm para lacrador eletrônico HP 5190-4062
Conjunto de pinças de deslacrador de 11 mm para ferramenta de lacração eletrônica HP 5190-4063
Conjunto de pinças para lacrador de 20 mm 5190-4064
Conjunto de pinças para deslacrador de 20 mm 5190-4065
Base para ferramenta de lacração eletrônica 5190-4066
Ferramenta de lacração HP de 20 mm e pacote de conjuntos de pinças 5190-4067

Lacrador eletrônico de 11 mm, 5190-3188

Lacrador eletrônico de 20 mm, 5190-3189

Deslacrador eletrônico de 11 mm, 5190-3190

Deslacrador eletrônico de 20 mm, 5190-3191
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Lacrador manual ergonômico, 5040-4667

Lacradores e deslacradores manuais
Os lacradores e deslacradores manuais e ergonômicos da Agilent eliminam a dor e o desconforto
resultantes de tensão no pulso com um design leve e sob medida. Pesando de 25 a 30% menos do que os
anteriores e sem deixar as mãos machucadas e marcadas, o novo design melhora significativamente sua
experiência. Amplamente testado com vials Agilent para encaixe ideal e codificado por cores para facilitar 
o uso, é uma ferramenta essencial para qualquer laboratório. Os novos lacradores são construídos para ter
um desempenho duradouro: o lacrador de 11 mm lacrará no mínimo 100.000 tampas o lacrador de 20 mm
lacrará no mínimo 60.000 antes que o desgaste comece a impactar o desempenho.  

• Cabos confortáveis, leves e projetados ergonomicamente que se encaixam perfeitamente na mão sem
deixar marcas 

• Botão de ajuste montado na parte superior que exibe a direção de aperto/afrouxamento 
• O botão de ajuste também atua como indicador de que a lacração (ou descapsulação) está completa
• Os lacradores são codificados por cores, com botões e rótulos azuis, e os deslacradores, com laranja. 
• As pinças estreitas proporcionam melhor abertura vertical sobre os vials   
• O movimento do cabo inferior permite melhor controle e estabilidade melhorada da pinça de lacração 
• Construção robusta de resina rígida reforçada com fibra e reforço de aço nos cabos

Lacradores e deslacradores manuais
descrição Part no.
Lacrador manual ergonômico para tampas de 11 mm 5040-4667
Deslacrador manual ergonômico para tampas de 11 mm 5040-4668
Lacrador manual ergonômico para tampas de 20 mm 5040-4669
Deslacrador manual ergonômico para tampas de 20 mm 5040-4671
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Vials e tampas CrossLab
Os vials e tampas Agilent CrossLab são completamente testados para garantir o mais alto nível de
qualidade. Além disso, os vials CrossLab são projetados para uso em uma ampla faixa de GCs e HPLCs,
incluindo aquelas da Bruker (anteriormente Varian), Dionex (atualmente Thermo Scientific), PerkinElmer,
Shimadzu, Thermo Scientific e Waters. Eles são:

• Fabricados em uma instalação com certificação ISO 9001
• Feitos de vidro de hidrolítico de borosilicato tipo 1 de classe A ou B, em conformidade com os padrões

da farmacopeia europeia, FDA dos EUA e USP
• Protegidos por um empacotamento proprietário com barreira contra esmagamento para reduzir 

a quebra dos vials
• Empacotados em material testado e selecionado para limpeza máxima
• Sujeitos a procedimentos rigorosos de controle de qualidade e amostragem de fim de linha 

para assegurar que todos os vials permaneçam dentro das especificações
• Compatíveis com uma ampla variedade de amostradores automáticos, independentemente 

do fabricante ou modelo
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Vials e tampas CrossLab
A tabela a seguir ilustra que o portfólio de vials Agilent CrossLab é compatível com uma grande variedade de amostradores automáticos de HPLC e GC.

Compatibilidade de vials CrossLab

Fabricante Amostrador automático
rosqueável,

8 mm
rosqueável,

9 mm
15 x 45 mm,

4 mL
Lacrável,
11 mm headspace

Waters 717 Plus �

Acquity � � �

Alliance 2690 � �

CapLC � � �

WISP �

Shimadzu AOC14/1400 � � �

AOC-20 � � �

AOC 88/9 � � �

AOC-5000 � � � Magnético
HSS-2B/4B �

LC 2010 � � �

SIL-6A/6B/9A Com flange
SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AxL � �

SIL-HT/10ADVP � � �

Thermo Scientific A-200S/AS 150/800/8000 � � �

AS 3000/TRACE GC � �

ASI-100 � � �

SURVEYOR LC � � �

TriPlus � �

WPS-3000RS � � �

WPS-3000SL � � �

Bruker, Varian* 8034/8035/8100/8200 � � �

9095/9100 � � �

CP-8410 � � �

Genesis �

PerkinElmer Autosystem GC/XL/AS-2000 � � � �

Clarus 500/600 � �

HS16/40 �

Integral 4000 � � �

ISS-100/200 � � �

Bandeja de vials LC 600 42 �

LC Plus � � �

TurboMatrix 40/110 �

CTC Analytics CombiPal � � � Magnético

*Anteriormente sistemas Varian, agora produtos Bruker



32 mm x 12 mm
1.5 mL

8010-0023
8010-0108

32 mm x 12 mm
1.3 mL

8010-0028
8010-0108

0.8 mL
8010-0153
8010-0516

32 mm x 5.5 mm
0.1 mL

8010-0154
8010-0516

250 µL
8010-0155
8010-0516

32 mm x 12 mm
1.5 mL

8010-0010
8010-0061

32 mm x 12 mm
1.3 mL

8010-0004
8010-0050

32 mm x 12 mm
1.7 mL

8010-0001
8010-0050

32 mm x 12 mm
0.3 mL

8010-0006
8010-0050

32 mm x 12 mm
1.7 mL

8010-0014
8010-0086

32 mm x 12 mm
1.3 mL

8010-0018
8010-0086

32 mm x 12 mm
0.3 mL

8010-0008
8010-0086

37 mm x 22 mm
6 mL

8010-0022
8010-0101

45 mm x 15 mm
4 mL

8010-0020
8010-0095

37 mm x 22 mm
6 mL

8010-0151
8010-0116

28 mm x 4.8 mm
150 µL

8010-0124

31 mm x 4.8 mm
150 µL

8010-0125

31 mm x 4.8 mm
200 µL

8010-0126

30 mm x 5.6 mm
250 µL

8010-0131

31 mm x 5.6 mm
250 µL

8010-0132

31 mm x 5.6 mm 
400 µL

8010-0136

75 mm x 22 mm
20 mL

8010-0042
8010-0139

75 mm x 22 mm
20 mL

8010-0033
8010-0116

45 mm x 22 mm
10 mL

8010-0029
8010-0116

45 mm x 22 mm
10 mL

8010-0030
8010-0116

75 mm x 22 mm
20 mL

8010-0034
8010-0116

75 mm x 22 mm
20 mL

8010-0152
8010-0116

32 mm x 12 mm
250 µL

8010-0158
8010-0050

32 mm x 12 mm
250 µL

8010-0160
8010-0050
Glass Insert

32 mm x 12 mm
250 µL

8010-0162
8010-0086
Glass Insert

32 mm x 12 mm
250 µL

8010-0161
8010-0086

32 mm x 12 mm
0.7 mL

8010-0159
8010-0050

45 mm x 22 mm
10 mL

8010-0038
8010-0139

32 mm x 5.5 mm40 mm x 7 mm
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gráfico de identificação do vial Agilent CrossLab com volumes 
de enchimento recomendados
O gráfico de identificação do vial Agilent CrossLab a seguir fornece uma referência rápida das dimensões de vial, volumes de enchimento e part numbers
Agilent CrossLab para uma variedade de vials, junto com as tampas recomendadas, para amostradores automáticos de HPLC e GC.

Vials rosqueáveis com
abertura grande (9 mm)

Vials rosqueáveis com
abertura estreita (8 mm)

Vials lacráveis de
abertura grande (11 mm)

Vials de encaixe com abertura grande microvials Vials de polipropileno

Vials de headspace

Vials especializados inserts para vials com abertura grande
(11 mm e 9 mm)

inserts para vials com abertura estreita
(8 mm)

dimensões:
enchimento recomendado:
Part number:
tampa recomendada*:

dimensões:
enchimento recomendado:
Part number:
tampa recomendada*:

dimensões:
enchimento recomendado:
Part number:
tampa recomendada*:

*As tampas estão disponíveis em uma variedade de cores

dimensões:
enchimento recomendado:
Part number:
tampa recomendada*:
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A Agilent fornece informações de compatibilidade de septos como guia e ponto de referência inicial. Sabemos que a compatibilidade química pode variar
dependendo da concentração, da temperatura, do peso molecular do solvente e de outros fatores. Portanto, é sempre recomendado experimentar distintos
septos para definir qual é o melhor para sua análise.

gráfico de compatibilidade química do septo do vial

PtFe PtFe/Silicone
PtFe/Silicone/

PtFe*
PtFe/borracha

vermelha Viton PtFe/Butil
Acetonitrila � � � � �

Hidrocarbonetos (hexano, heptano, metano) � � � �

Metanol � � � � �

Benzeno � � �

THF � �

Tolueno � �

DMF � � � �

DMSO � � � �

Éter � � �

Solventes clorados (cloreto de metileno) � � �

Alcoóis (etanol) � � � � � �

Ácido acético � � � �

Acetona � � �

Fenol � � � � �

Ciclohexano � � � �

*PTFE/silicone/PTFE têm a mesma compatibilidade química de PTFE APENAS ATÉ SER PERFURADO

Para obter encaixe e vedação ideais de qualquer vial e tampa, recomendamos fortemente comprar um conjunto completo de vials CrossLab (incluindo um vial, tampa e septo, 
além do insert do vial se necessário). Evite misturar e combinar vials CrossLab com qualquer outra marca de tampas ou qualquer tampa CrossLab com outra marca de vials.

Compatibilidade da tampa e do septo do vial 

PtFe fino PtFe/Silicone*
PtFe/Silicone/

PtFe*
PtFe/borracha

vermelha Viton Butil
Septos de alto 
desempenho

Faixa de
temperatura De até 260 °C -40 °C a 200 °C -40 °C a 200 °C -40 °C a 90 °C -40 °C a 260 °C -50 °C a 150 °C Até 300 °C durante

1 hora
Uso para múltiplas
injeções Não Sim Sim Não Não Não Sim

Preço Bastante
econômico Econômicos O mais caro Bastante

econômico Econômicos Econômicos Mais caro

Resistência à
perfuração
excessiva

Nenhuma Excelente Excelente Nenhuma Nenhuma Nenhuma Excelente

Recomendado para
armazenamento Não Sim Sim Não Não Não Não

Melhor para Inércia química
superior, tempos

de ciclo mais
curtos e injeções

únicas

Análises de HPLC
e GC mais

comuns, não tão
resistente à
perfuração

excessiva quanto
P/S/P

Desempenho
superior para

análise em nível de
ultratraços,

repetição de
injeções e padrões

internos

Clorosilanos, a
opção mais

econômica para
injeções únicas

Solventes
clorados,

temperaturas
mais elevadas

Solventes
orgânicos,

ácidos acéticos,
impermeáveis 

a gases

Aplicações de
headspace de alta

temperatura

*O silicone Agilent CrossLab é tratado com platina (versus tratado com peróxido), o que o torna mais inerte e menos propenso a interagir com as amostras
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Vials e tampas de headspace CrossLab
• Opção de vial lacrável ou rosqueável
• Parte superior chanfrada para vedação com máxima segurança
• Opção de uma tampa de segurança de liberação de pressão a 45 psi
• Disponível em designs de base plana ou arredondada
• Novo septo de alto desempenho projetado para temperaturas até 300 °C

Vials lacráveis de headspace, 8010-0029

Vials de vidro lacráveis de headspace, 8010-0033

Vials de vidro rosqueáveis de headspace

descrição unidade

Base arredondada
CrossLab 
Part number

Vials de vidro rosqueáveis de headspace de 10 mL
Transparente 100/pcte 8010-0038
Âmbar 100/pcte 8010-0040
Vials de vidro rosqueáveis de headspace de 20 mL
Transparente 100/pcte 8010-0042
Âmbar 100/pcte 8010-0044

Para obter encaixe e vedação ideais de qualquer vial e tampa, recomendamos fortemente comprar um conjunto completo de
vials CrossLab (incluindo um vial, tampa e septo, além do insert do vial se necessário). Evite misturar e combinar vials CrossLab
com qualquer outra marca de tampas ou qualquer tampa CrossLab com outra marca de vials.

Vials de vidro lacráveis de headspace

descrição unidade

Base plana
CrossLab
Part number

Base arredondada
CrossLab 
Part number

Vials de vidro lacráveis de headspace de 10 mL
Transparente 100/pcte 8010-0029 8010-0030

1000/pcte 8010-0179
Âmbar 100/pcte 8010-0031 8010-0032
Vials de vidro lacráveis de headspace de 20 mL
Transparente 100/pcte 8010-0033 8010-0034

1000/pcte 8010-0180
Âmbar 100/pcte 8010-0035 8010-0036
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diCAS & FerrAmentAS

Muitos vials Agilent CrossLab são
impressos com marcas de graduação e
áreas para identificação. Também estão
disponíveis etiquetas de códigos de barra
para aplicações de headspace em
temperaturas normais e altas.

Septos de alto desempenho
O primeiro septo capaz de suportar temperaturas e condições extremas para as aplicações de headspace
exigentes dos dias de hoje.

• Suporta comprovadamente temperaturas de até 300 °C durante uma hora sem qualquer degradação 
• À prova de vazamentos
• Disponível em formato lacrável ou rosqueável
• Compatível com todos os solventes de headspace comuns, incluindo DMSO, DMF, toluleno e água
• Encaixe em PerkinElmer e outros amostradores automáticos de headspace

Tampas lacráveis de headspace em alumínio com
septo em PTFE/silicone, 8010-0144

noVo!

Vials de vidro lacráveis de headspace de 22 mL

descrição unidade
Agilent CrossLab
Part number

Similares aos
Bruker/Varian
Part number

Similares aos
Perkinelmer
Part number

Transparente 100/pcte 8010-0152 MLA110040M N9306240
Use tampas lacráveis de 20 mm com vials de headspace de 6 mL e 22 mL

Vials de vidro lacráveis de headspace de 6 mL

descrição unidade
Agilent CrossLab
Part number

Similares aos
Bruker/Varian
Part number

Similares aos
thermo
Part number

Transparente 100/pcte 8010-0151 392611857 14-824-384
Use tampas lacráveis de 20 mm com vials do headspace de 6 mL
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diCAS & FerrAmentAS

Para obter informações adicionais sobre septos de alto desempenho, consulte as páginass 25-26.

tampas e septos de headspace

Cor da tampa tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

tampas lacráveis e septos de headspace de 20 mm
Alumínio prateado PTFE/silicone cor de bronze 100/pcte 8010-0116

PTFE/silicone cor de bronze 1000/pcte 8010-0191
PTFE/butil cinza 100/pcte 8010-0117
Sem septo 100/pcte 8010-0120

Alumínio prateado com recurso de segurança PTFE/butil 100/pcte 8010-0143
PTFE/silicone 100/pcte 8010-0144

Prata, magnética PTFE/silicone cor de bronze 100/pcte 8010-0165
Bimetálica, magnética PTFE/silicone 100/pcte 8010-0420
Aço Alto desempenho 100/pcte 8010-0429*
Aço, magnética PTFE/silicone 100/pcte 8010-0424**
Apenas septo PTFE/butil cinza 100/pcte 8010-0121

PTFE/silicone cor de bronze 100/pcte 8010-0122
PTFE/silicone branco 1000/pcte 8010-0192

tampas rosqueáveis e septos de headspace com 18 mm
Prata PTFE/silicone cor de bronze 100/pcte 8010-0119

PTFE/silicone 100/pcte 8010-0139***
PTFE/butil 100/pcte 8010-0140

Aço Alto desempenho 100/pcte 8010-0428*
Apenas septo PTFE/silicone azul 1000/pcte 8010-0418
*Recomendado para aplicações de alta temperatura, até 300 °C por até uma hora
**Abertura de 5,0 mm, adequado para aplicações de SPME
***Esta tampa é adequada para uso em aplicações de SMPE

embalagens práticas para vial de headspace

tipo de vial tipo de septo Cor da tampa unidade
Agilent CrossLab
Part number

10 mL, lacrável, transparente, base arredondada PTFE/silicone Prata, alumínio 100/pcte 8010-0412
20 mL, lacrável, transparente, base arredondada PTFE/silicone Prata, alumínio 100/pcte 8010-0413
20 mL, rosqueável, transparente, base arredondada PTFE/silicone Prata, magnética 100/pcte 8010-0417
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Vials e tampas rosqueáveis CrossLab
Combine o excelente manuseio do amostrador automático de um perfil de tampa lacrável à facilidade de
uma tampa rosqueável. As tampas rosqueáveis e os septos de encaixe de precisão CrossLab proporcionam
uma vedação segura com inserts de microvolume.

Vials e tampas rosqueáveis de 2 mL com abertura
grande (9 mm)
• 2 mL, 12 x 32 mm, 9 mm de diâmetro
• Disponível em embalagens exclusivas, projetadas para evitar que os vials se quebrem
• A abertura maior evita problemas com a seringa
• Design de rosca exclusivo para vedação segura
• Gargalo formado com precisão para manuseio ideal do braço robótico
• Área para identificação opcional em cerâmica com graduações

Vials rosqueáveis com abertura grande e área 
para identificação, 8010-0014

Vials de vidro rosqueáveis com abertura grande
(9 mm), transparentes, 2 mL, 8010-0015

Vials de vidro rosqueáveis de 2 mL com abertura grande (9 mm)

descrição unidade
Agilent CrossLab
Part number

Transparente 100/pcte 8010-0015
Transparente, área para identificação 100/pcte 8010-0014

1000/pcte 8010-0175
Âmbar 100/pcte 8010-0017
Âmbar, área para identificação 100/pcte 8010-0016

1000/pcte 8010-0176
Vials rosqueáveis com inserts fixos
Transparente, 300 µL de volume do insert 100/pcte 8010-0008
Âmbar, 300 µL de volume do insert 100/pcte 8010-0009
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Septo para tampas rosqueáveis de abertura
grande, 8010-0094

Septo para tampas rosqueáveis com abertura grande (9 mm)

tipo de septo Cor unidade
Agilent CrossLab
Part number

PTFE/silicone vermelho Marfim 100/pcte 8010-0093
PTFE vermelho/silicone branco/PTFE Vermelho 100/pcte 8010-0091

1000/pcte 8010-0188
PTFE/silicone branco pré-cortado Azul 100/pcte 8010-0094
PTFE/silicone branco Vermelho 100/pcte 8010-0092

Tampas rosqueáveis na cor laranja com septo 
em PTFE/silicone para vials com abertura 

grande (9 mm), 8010-0084

tampas rosqueáveis para vials com abertura grande (9 mm)

Cor tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

Azul PTFE/silicone 100/pcte 8010-0086
PTFE/silicone/PTFE 100/pcte 8010-0087
PTFE/silicone pré-cortado 100/pcte 8010-0078
PTFE/silicone ligado 100/pcte 8010-0077
Revestido com PTFE 100/pcte 8010-0080
Parte superior aberta, sem septo 100/pcte 8010-0079

Vermelho PTFE/silicone 100/pcte 8010-0088
PTFE/silicone/PTFE 100/pcte 8010-0089
PTFE/silicone pré-cortado 100/pcte 8010-0082
PTFE/silicone ligado 100/pcte 8010-0081
Parte superior aberta, sem septo 100/pcte 8010-0083

Laranja PTFE/silicone 100/pcte 8010-0084
1000/pcte 8010-0186

PTFE/silicone/PTFE 100/pcte 8010-0085
1000/pcte 8010-0187

PTFE/silicone pré-cortado 100/pcte 8010-0075
PTFE/silicone ligado 100/pcte 8010-0074
Parte superior aberta, sem septo 100/pcte 8010-0076
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embalagens práticas de vial rosqueável de 2 mL com abertura grande (9 mm), 100/pcte 

tipo de vial tipo de septo Cor da tampa
Agilent CrossLab
Part number

Transparente PTFE/silicone pré-cortado Vermelho 8010-0425
Transparente, área para identificação PTFE/silicone Laranja 8010-0198
Transparente, área para identificação PTFE/silicone pré-cortado Laranja 8010-0542
Transparente, área para identificação, 300 µL de volume do insert PTFE/silicone Laranja 8010-0545
Transparente, área para identificação, 300 µL de volume do insert PTFE/silicone pré-cortado Laranja 8010-0547
Âmbar, área para identificação PTFE/silicone Laranja 8010-0199
Âmbar, área para identificação PTFE/silicone pré-cortado Laranja 8010-0543
Âmbar, área para identificação, 300 µL de volume do insert PTFE/silicone Laranja 8010-0546
Âmbar, área para identificação, 300 µL de volume do insert PTFE/silicone pré-cortado Laranja 8010-0548

Vials e tampas rosqueáveis de 2 mL com abertura
padrão (8 mm)
• 2 mL, 12 x 32 mm, 8 mm de diâmetro
• Design da rosca 8-425
• Área para identificação opcional em cerâmica com graduações

Vials de vidro rosqueáveis com abertura padrão (8 mm) de 2 mL

descrição unidade
Agilent CrossLab
Part number

Transparente 100/pcte 8010-0011
Transparente, área para identificação 100/pcte 8010-0010
Âmbar 100/pcte 8010-0013
Âmbar, área para identificação 100/pcte 8010-0012

Vials de vidro transparente rosqueáveis de 2 mL
com abertura padrão (8 mm), 8010-0011

embalagens práticas de vials rosqueáveis de 2 mL com abertura padrão (8 mm)

tipo de vial tipo de septo
Cor da
tampa unidade

Agilent CrossLab
Part number

Transparente PTFE/silicone Preto 8010-0414
Transparente PTFE/butil Preto 100/pcte 8010-0426
Transparente, 100 µL de volume 
do insert

PTFE/butil Preto 100/pcte 8010-0427

Âmbar PTFE/silicone Preto 100/pcte 8010-0415



46

ViALS e tAmPAS CroSSLAB

Tampas rosqueáveis na cor laranja com septo em
PTFE/silicone para vials com abertura padrão,

8010-0056

tampas rosqueáveis para vials com abertura padrão (8 mm)

Cor tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

Azul PTFE/silicone 100/pcte 8010-0061
PTFE/silicone pré-cortado 100/pcte 8010-0062
PTFE/silicone/PTFE 100/pcte 8010-0063
PTFE/butil 100/pcte 8010-0064
Parte superior aberta, sem septo 100/pcte 8010-0065

Vermelho PTFE/silicone 100/pcte 8010-0066
PTFE/silicone pré-cortado 100/pcte 8010-0067
PTFE/silicone/PTFE 100/pcte 8010-0068
PTFE/butil 100/pcte 8010-0069
Parte superior aberta, sem septo 100/pcte 8010-0070

Laranja PTFE/silicone 100/pcte 8010-0056
PTFE/silicone pré-cortado 100/pcte 8010-0057
PTFE/silicone/PTFE 100/pcte 8010-0058
PTFE/butil 100/pcte 8010-0059
Parte superior aberta, sem septo 100/pcte 8010-0060

Preto PTFE/silicone 100/pcte 8010-0054
Parte superior aberta, sem septo 100/pcte 8010-0055

tampas com flange (compatíveis com amostradores automáticos Shimadzu)
Laranja PTFE/silicone com flange 100/pcte 8010-0141

PTFE/silicone pré-cortado e flange 100/pcte 8010-0142
Com flange, sem septo 100/pcte

Septo para vials com abertura padrão (8 mm)

tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

PTFE vermelho/silicone branco/PTFE vermelho 100/pcte 8010-0071
PTFE vermelho/silicone branco 100/pcte 8010-0072
PTFE/butil 500/pcte 8010-0073

8010-0166
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Tampas rosqueáveis na cor preta com septo em
PTFE/silicone vermelho para vials de 4 mL

(13 mm), 8010-0095

tampas e vials rosqueáveis de 4 mL (13 mm)
• 4 mL, 15 x 45 mm
• Compatível com os amostradores automáticos estilo WISP 48
• Roscas formadas com precisão (13 x 425) para vedação consistente
• Podem ser usados como vials de lavagem, de descarte ou de armazenamento

Vials de vidro rosqueáveis de 4 mL (13 mm) 

descrição unidade
Agilent CrossLab
Part number

Transparente 100/pcte 8010-0020
Âmbar 100/pcte 8010-0021

tampas rosqueáveis para vials de 4 mL (13 mm)

Cor tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

Preto PTFE vermelho/silicone 100/pcte 8010-0095
Parte superior aberta, sem septo 100/pcte 8010-0096

Septos para vials de 4 mL (13 mm)

tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

PTFE vermelho/silicone branco 100/pcte 8010-0098
PTFE branco 100/pcte 8010-0099
PTFE/silicone pré-cortado 100/pcte 8010-0557

embalagens práticas de vial rosqueável (13 mm) de 4 mL, 100/pcte

tipo de vial tipo de septo
Cor da
tampa

Agilent CrossLab
Part number

Transparente PTFE/silicone Preto 8010-0553
Transparente PTFE/silicone pré-cortado Preto 8010-0555
Transparente, 250 µL de volume do insert PTFE/silicone Preto 8010-0559
Transparente, 250 µL de volume do insert PTFE/silicone pré-cortado Preto 8010-0561
Âmbar PTFE/silicone Preto 8010-0554
Âmbar PTFE/silicone pré-cortado Preto 8010-0556
Âmbar, 250 µL de volume do insert PTFE/silicone Preto 8010-0560
Âmbar, 250 µL de volume do insert PTFE/silicone pré-cortado Preto 8010-0562
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tampas e vials rosqueáveis de 6 mL (16 mm)

Vials de vidro rosqueáveis de 6 mL (16 mm)

descrição unidade
Agilent CrossLab
Part number

Transparente 100/pcte 8010-0022

tampas rosqueáveis para vials de 6 mL (16 mm)

tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

PTFE/silicone 100/pcte 8010-0101
PTFE/silicone pré-cortado 100/pcte 8010-0102
Parte superior aberta, sem septo 100/pcte 8010-0100

tampas e vials rosqueáveis de 10 mL (22 mm)

Vials de vidro rosqueáveis de 10 mL (22 mm)

descrição unidade
Agilent CrossLab
Part number

Transparente 100/pcte 8010-0563

tampas rosqueáveis para vials de 10 mL (22 mm)

tipo de septo Cor unidade
Agilent CrossLab
Part number

Sem septo Preto 100/pcte 8010-0565

Septos para vials de 10 mL (22 mm)

tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

PTFE/silicone 100/pcte 8010-0564

Tampas rosqueáveis para vials de 6 mL (16 mm)
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Vials e tampas lacráveis CrossLab
A tampa lacrável com abertura grande fornece uma área-alvo maior para melhor precisão da agulha do
amostrador automático. Selecione a partir de uma variedades de cores de tampas e septos. Seja qual for
sua necessidade de vials lacráveis, a Agilent tem o que você está procurando.

Vials e tampas lacráveis de 2 mL (11 mm)
• 2 mL, 12 x 32 mm
• Disponível em embalagens exclusivas, projetadas para evitar que os vials se quebrem
• Coroa controlada hermeticamente para lacração aprimorada
• Gargalo formado com precisão para manuseio aprimorado do amostrador automático
• O controle de qualidade rigoroso fornece precisão dimensional de lote a lote
• Área para identificação opcional em cerâmica com graduações

Vials de vidro lacráveis (11 mm) de 2 mL

descrição unidade
Agilent CrossLab
Part number

Transparente 100/pcte 8010-0002
Transparente, área para identificação 100/pcte 8010-0001

1000/pcte 8010-0170
Âmbar, área para identificação 100/pcte 8010-0003

1000/pcte 8010-0172
Vials lacráveis com inserts fixos
Transparente, 300 µL de volume do insert 100/pcte 8010-0006
Âmbar, 300 µL de volume do insert 100/pcte 8010-0007

Vials lacráveis com área para identificação, 
8010-0001

diCAS & FerrAmentAS

A Agilent oferece lacradores e deslacradores manuais ergonômicos, projetados para reduzir
significativamente o esforço nas mãos. Também estão disponíveis versões eletrônicas,
apresentando bateria com vida útil mais longa, projetada para uso rápido e potente. Para obter
mais informações, acesse o site www.agilent.com/chem/crimper
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tampas lacráveis com septo de 11 mm

Cor da tampa tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

Alumínio prateado PTFE/silicone/PTFE 100/pcte 8010-0049
1000/pcte 8010-0182

PTFE/silicone 100/pcte 8010-0050
1000/pcte 8010-0183

PTFE/silicone pré-cortado 100/pcte 8010-0582
PTFE/butil 100/pcte 8010-0051
Borracha de membrana fina 25/pcte 8010-0053
PTFE/borracha vermelha 100/pcte 8010-0045

1000/pcte 8010-0181
Alumínio azul PTFE/borracha vermelha 100/pcte 8010-0046
Alumínio verde PTFE/borracha vermelha 100/pcte 8010-0047
Alumínio vermelho PTFE/borracha vermelha 100/pcte 8010-0048
Alumínio dourado Magnético 100/pcte 8010-0052

embalagens práticas de vials lacráveis de 2 mL (11 mm), 100/pcte

tipo de vial tipo de septo Cor da tampa
Agilent CrossLab
Part number

Transparente, área para identificação PTFE/silicone Alumínio prateado 8010-0195
Transparente, área para identificação, 300 µL de volume do insert, 
cônico com pés

PTFE/silicone Alumínio prateado 8010-0566

Transparente, área para identificação, 300 µL de volume do insert, 
cônico com pés

PTFE/silicone pré-cortado Alumínio prateado 8010-0568

Âmbar, área para identificação PTFE/silicone Alumínio prateado 8010-0196
Âmbar, área para identificação, 300 µL de volume do insert, 
cônico com pés

PTFE/silicone Alumínio prateado 8010-0567

Âmbar, área para identificação, 300 µL de volume do insert, 
cônico com pés

PTFE/silicone pré-cortado Alumínio prateado 8010-0569

Tampas lacráveis magnéticas, 8010-0052

diCAS & FerrAmentAS

Os septos de borracha vermelha têm a tendência de causar aderência na agulha durante a amostragem e têm mais probabilidade de soltar-se. A
Agilent recomenda o uso de septos de silicone como uma alternativa de maior qualidade para evitar contaminação e problemas relacionados à
perfuração do septo.
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microvials lacráveis
A Agilent CrossLab oferece uma seleção de microvials lacráveis projetados para diversos amostradores
automáticos, inclusive sistemas HTS e HTS PAL, para lidar com as demandas atuais de alta produtividade
de LC/MS. Além disso, os microvials lacráveis Agilent CrossLab funcionam perfeitamente com as guias 
de agulhas magnéticas e leitores de código de barras CombiPAL e GC PAL.

microvials lacráveis

descrição Volume unidade
Agilent CrossLab
Part number

Âmbar, base plana 0,8 mL 1000/pcte 8010-0153
Transparente, base afunilada 0,1 mL 500/pcte 8010-0154
Transparente, base arredondada 0,3 mL 500/pcte 8010-0155

Tampas lacráveis com septo de PTFE/silicone, 8 mm 10/pcte 8010-0516

Microvials lacráveis de base plana, 
âmbar, 8010-0153

Vials e tampas de encaixe CrossLab
Vials e tampas de encaixe são a forma mais simples e eficiente de fixar um lacre sem lacração. Basta
pressionar e puxar. Tampas lacráveis também podem ser usadas com vials de encaixe de abertura grande.
observação: Vials de encaixe não podem ser pressurizados.

Vials e tampas de encaixe de 2 mL (11 mm)
• 2 mL, 12 x 32 mm
• Para uso com qualquer tampa de encaixe ou lacrável de 11 mm
• Disponível em embalagens exclusivas, projetadas para evitar que os vials se quebrem
• Gargalo formado com precisão para manuseio aprimorado do amostrador automático
• Área para identificação em cerâmica opcional

Vials de vidro de encaixe (11 mm) de 2 mL

descrição unidade
Agilent CrossLab
Part number

Transparente 100/pcte 8010-0024
Transparente, área para identificação 100/pcte 8010-0023

1000/pcte 8010-0177
Âmbar 100/pcte 8010-0026
Âmbar, área para identificação 100/pcte 8010-0025

1000/pcte 8010-0178

Vials de encaixe com área para identificação,
8010-0025
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tampas de encaixe com septo de 11 mm

Cor da tampa tipo de septo unidade
Agilent CrossLab
Part number

Transparente PTFE/silicone vermelho 100/pcte 8010-0104
PTFE/silicone/PTFE 100/pcte 8010-0105
PTFE/silicone branco pré-cortado 100/pcte 8010-0106
Membrana de polietileno transparente 100/pcte 8010-0107

Azul PTFE/silicone vermelho 100/pcte 8010-0108
PTFE/silicone branco 100/pcte 8010-0112

Verde PTFE/silicone vermelho 100/pcte 8010-0109
Laranja PTFE/silicone vermelho 100/pcte 8010-0103

PTFE/silicone vermelho 1000/pcte 8010-0189
PTFE/silicone branco 100/pcte 8010-0111
PTFE/silicone branco pré-cortado 1000/pcte 8010-0190
PTFE/silicone branco pré-cortado 100/pcte 8010-0113

Vermelho PTFE/silicone vermelho 100/pcte 8010-0110
Poliuretano 100/pcte 8010-0115

Tampas de encaixe na cor laranja 
com PTFE/silicone vermelho e septo de 11 mm,

8010-0103

embalagens práticas de vials de encaixe de 2 mL (11 mm)

tipo de vial tipo de septo Cor da tampa unidade
Agilent CrossLab
Part number

Transparente, área para
identificação

PTFE/silicone Laranja 100/pcte 8010-0200

Âmbar, área para
identificação

PTFE/silicone Laranja 100/pcte 8010-0411
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embalagens práticas para vial de solvente 
de encaixe
embalagens práticas para vial de solvente de encaixe

tipo de vial tipo de septo Cor da tampa unidade

Agilent
CrossLab
Part number

embalagem prática para vial de solvente de encaixe de 5 mL
Transparente PTFE/silicone Transparente 100/pcte 8010-0416
Vials CrossLab para Bruker/Varian
Transparente PTFE vermelho/silicone branco Transparente 100/pcte 8010-0422

tampa de encaixe para vials de solvente de 5 mL e 10 mL

Cor da tampa tipo de septo unidade

Agilent
CrossLab
Part number

Transparente PTFE/silicone 50/pcte 8010-0423

Septo de 19 mm para tampas de encaixe de 5 mL e 10 mL

tipo de septo unidade

Agilent
CrossLab
Part number

Borracha vermelha 100/pcte 8010-0430
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Vials de polipropileno CrossLab
Os vials de 12 x 32 mm com abertura grande são fabricados com polipropileno virgem, em conformidade
com os requisitos do 21 CFR 177.1520. Vials de polipropileno são translúcidos e podem ser usados com
tampas lacráveis ou de encaixe.

Vial de polipropileno CrossLab, lacrável/de encaixe,
8010-0158

Vial de polipropileno lacrável/de encaixe 
e insert de vidro, 8010-0160

Para uma microamostragem econômica e
eficaz, escolha o vial de polipropileno com
insert flangeado de vidro moldado. Seu
corpo de polipropileno tem um insert com
flange de vidro moldado na parte interna,
de modo que a amostra entra em contato
somente com o insert de vidro de alta
qualidade e com o septo.

diCAS & FerrAmentAS

Vials Micro-V CrossLab
• Abertura grande, vials de 1,5 mL com baixo volume residual
• Feitos de vidro hidrolítico tipo 1
• Dimensão padrão de 12 x 32 mm
• Compatível com tampas lacráveis de 11 mm

Vials de polipropileno

descrição

Volume
recomendado
de enchimento

Volume máx.
de enchimento unidade

Agilent
CrossLab
Part number

Polipropileno, lacrável/de encaixe 250 µL 440 µL 100/pcte 8010-0158
Polipropileno, lacrável/de encaixe 250 µL 440 µL 1000/pcte 8010-0193
Polipropileno, lacrável/de encaixe 0,7 mL 1 mL 100/pcte 8010-0159
Polipropileno, rosqueável 250 µL 440 µL 100/pcte 8010-0161
Polipropileno, rosqueável 250 µL 440 µL 1000/pcte 8010-0194
Polipropileno com insert de vidro,
lacrável/de encaixe

250 µL 350 µL 100/pcte 8010-0160

Polipropileno com insert de vidro, tampa
rosqueável

250 µL 350 µL 100/pcte 8010-0162

Vial Micro-V lacrável, transparente, 8010-0004
Vials micro-V
descrição unidade rosqueável Lacrável de encaixe
Transparente, rosqueável 100/pcte 8010-0018 8010-0004 8010-0027
Âmbar 100/pcte 8010-0019 8010-0005 8010-0028
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Inserts de microvolume CrossLab
Para atender a suas necessidades de microamostragem, a Agilent oferece uma variedade de inserts 
de microvolume com capacidades e designs que, em um único passo, podem transformar seus vials 
de capacidade completa para volumes limitados.

inserts de microvolume para vials rosqueáveis de 8 mm

descrição
Volume máx.
de enchimento

Volume recomendado
de enchimento unidade

Agilent CrossLab
Part number

Insert cônico de vidro com
pés de polímero

200 µL 150 µL 100/pcte 8010-0124

Insert de vidro com ponto
de extração

200 µL 150 µL 100/pcte 8010-0125

Insert de base plana 220 µL 200 µL 100/pcte 8010-0126

inserts de microvolume para vials lacráveis de 11 mm ou rosqueáveis de 9 mm

descrição
Volume máx.
de enchimento

Volume recomendado
de enchimento unidade

Agilent CrossLab
Part number

Insert cônico com pés de
polímero

330 µL 250 µL 100/pcte 8010-0131

Insert com ponto de
extração

350 µL 250 µL 100/pcte 8010-0132

Insert de base plana 440 µL 400 µL 500/pcte 8010-0136

inserts de microvolume para vials rosqueáveis de 4 mL (13 mm)

descrição
Volume máx.
de enchimento

Volume recomendado
de enchimento unidade

Agilent CrossLab
Part number

Insert cônico com pés de
polímero

330 µL 250 µL 100/pcte 8010-0131

Insert com ponto de
extração com flange

350 µL 250 µL 100/pcte 8010-0558

Inserts de microvolume

Insert cônico de vidro de 250 µL com pés 
de polímero, 8010-0131

Insert de vidro com ponto de extração de 250 µL,
8010-0132

Insert de vidro com base plana de 400 µL, 
8010-0136
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Well plates e telas de vedação CrossLab

Vantagens dos well plates Agilent
CrossLab:
• Feitas de polipropileno
• Sem RNase, DNase, Endotoxinas e DNA humano
• Quimicamente resistentes aos solventes comuns
• Autoclavável (121 °C/20 min)
• Grade alfanumérica
• Compatíveis com estações de trabalho de pipetar e pipetas multicanais
• Estão disponíveis rebordos elevados com os well plates profundos 

de 0,5 mL e 1,0 mL para uma vedação eficaz e menor risco 
de contaminação cruzada durante vórtex rigoroso

• Disponíveis nos formatos de well plate de 96 e 384 poços
• Os well plates de 96 poços vão de 0,2 mL a 2 mL
• Os well plates de 384 poços estão disponíveis em 0,1 mL e 0,25 mL
• Empilháveis

• Proteção do conteúdo dos poços durante o armazenamento
• Sem RNase, DNase, Endotoxinas e DNA humano
• Altamente flexíveis para uma vedação forte e um encaixe exato
• Inserts em cada poço eliminam a necessidade de usar cola durante 

a conexão
• Perfuráveis com ponteiras de pipeta (telas de vedação de 0,5 mL 

e 1,0 mL)
• Evita a evaporação do solvente
• Feitas de elastômero termoplástico (TPE) ou de etileno vinil 

acetato (EVA)
• Compatíveis com solventes comuns

escolha os mais limpos well plates e telas de
vedação para seus amostradores automáticos

Vantagens das telas de vedação Agilent
CrossLab:
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Limpeza de well plates e telas de vedação: Agilent CrossLab X Concorrência

Os experimentos de extração
química demonstram a
limpeza superior das telas de
vedação e well plates Agilent
CrossLab comparados à
concorrência, os tornando
ideais para aplicações 
de LC/MS.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 min

0

5000000

10000000

15000000

20000000

Branco no well plate de 96 poços com 1,0 mL do concorrente A

Branco no well plate de 96 poços com 1,0 mL e tela de vedação correspondente do concorrente B

Branco no well plate de 96 poços com 1,0 mL e tela de vedação correspondente da Agilent CrossLab

Branco do reagente

Branco do sistema

Cromatograma comparativo de LC/MS ESI positivo. Branco do reagente: 1:1 acetonitrila/ água com 0,1% de ácido fórmico.
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Well plates e telas de vedação CrossLab
A Agilent CrossLab oferece diversos well plates de polipropileno de 96 ou 384 poços com distintas opções de vedação para coleta, armazenamento e uso
de amostras em amostradores automáticos.

Well plate de 96 poços com tela de vedação
removível, 8010-0534

Tela de vedação para well plate de 96 poços de
2 mL, ethylene vinyl acetate (EVA), 8010-0537

well plates

descrição
Volume do
poço (mL) material

Altura de
placa (mm)

Profundidade
do poço (mm)

Formato do
poço

Formato da
base unidade

Part number
Agilent CrossLab

Well plate de 96
poços

0,2 Polipropileno 20,9 20,9 Arredondado Cônico 50/pcte 8010-0532

Well plate de 96
poços

0,5 Polipropileno 26,5 21,6 Arredondado Arredondado 56/pcte 8010-0533

Well plate de 96
poços

1,0 Polipropileno 39,1 37,1 Arredondado Arredondado 32/pcte 8010-0534

Well plate de 96
poços

2,0 Polipropileno 44 41,85 Arredondado Arredondado 32/pcte 8010-0536

Well plate de 384
poços

0,1 Polipropileno 14,4 11,7 Quadrado Arredondado 120/pcte 8010-0538

Well plate de 384
poços

0,25 Polipropileno 22 19,5 Quadrado Arredondado 60/pcte 8010-0539

telas de vedação e acessórios

descrição unidade

Part number
Agilent
CrossLab

Telas de vedação para well plate de 96 poços de 0,2 mL, elastômeros termoplásticos (TPE) 5/pcte 8010-0577
Telas de vedação para well plate de 96 poços de 0,5 mL e 1,0 mL, elastômeros termoplásticos (TPE) 50/pcte 8010-0535
Tela de vedação para well plate de 96 poços de 2 mL, ethylene vinyl acetate (EVA) 50/pcte 8010-0537
Fita de vedação para well plate de 384 poços, polietileno 100/pcte 8010-0540
Folha de vedação, autoadesiva, de alta transparência, para todas as placas, tereftalato de polietileno (PET) 100/pcte 8010-0541
Folha de vedação, autoadesiva, para todas as placas, polipropileno        100/pcte 8010-0578

Well plate de 96 poços com tela de vedação
removível, 8010-0534
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Lista de referência cruzada dos vials CrossLab

(Continua) (Continua)

As referências cruzadas aos part numbers do fabricante de equipamentos originais (OEM) listados aqui servem como recomendação de que os produtos
Agilent CrossLab são alternativas viáveis aos produtos do OEM. Os produtos CrossLab são compatíveis com os instrumentos de OEMs correspondentes,
ainda que, em alguns casos, os produtos CrossLab possam ter designs ligeiramente diferentes quando comparados aos seus equivalentes do OEM. 

Vials CrossLab para
Bruker/Varian
Similares aos
Bruker/Varian
Part number

Agilent
CrossLab
Part number

392611525 8010-0195
392611530 8010-0414
392611549 8010-0198
392611550 8010-0199
392611593 8010-0125
190010204
392611594
392620538

8010-0131

392611596
392611636

8010-0132

392611607 8010-0143
392611607 8010-0413
392611613 8010-0142
392611613 8010-0412
392611631 8010-0050
392611632 8010-0051
390886500
392611634

8010-0002

392611639
392620550
CP10271

8010-0011

392611640 8010-0013
392611641 8010-0056
392611641 8010-0061
392611645 8010-0064
392611641 8010-0066
392611645 8010-0059
392611645 8010-0069
392611646
392611653

8010-0015

392611654 8010-0017

392611659 8010-0084
392611659 8010-0086
392611659 8010-0088
392611667 8010-0159
392611675
392612021
MLA202100

8010-0034

392611857 8010-0151
392610003
392611858
ROK7382420

8010-0116

392611859 8010-0121
392611871 8010-0108

Vials CrossLab para
Bruker/Varian
Similares aos
Bruker/Varian
Part number

Agilent
CrossLab
Part number

392611970
392611974
392611975
392611980
392611981
392611982

8010-0416

392620104 8010-0040
392620202 8010-0042
392620204 8010-0044
392620302
392620304

8010-0139

392620306 8010-0140
392620401
392620403

8010-0417

392620500
CPLC40111B
CPLC40111R

8010-0175

190010209
392620510

8010-0092

190010209
392620510

8010-0093

392620514 8010-0008
392620517 8010-0170
392620526 8010-0032
392620528 8010-0036
1600069800 8010-0070
390614901
6900016900
R005486RT1

8010-0072

CP10204 8010-0029
CP10205 8010-0033
CP10277 8010-0020
CP741315
CP913323

8010-0038

CP912446
CP913077

8010-0418

CP959464 8010-0420
CP959485 8010-0155
39260500
CPLC40111B
CPLC40111R

8010-0014

CPLCL07CPVA 8010-0172
CPLCL11ACBST144 8010-0183
MLA110040M 8010-0152
392611860
392612017
MLA2000051ML

8010-0165

MLA21000 8010-0030
R000548SCY 8010-0160

Similares aos
Bruker/Varian
Part number

Agilent
CrossLab
Part number

Vials CrossLab para
Bruker/Varian



59www.AgiLent.Com/Chem/generALSuPPLieS

ViALS e tAmPAS CroSSLAB

59www.AgiLent.Com/Chem/generALSuPPLieS

Vials CrossLab para
Perkinelmer
Similares aos
Perkinelmer
Part number

Agilent
CrossLab
Part number

B0104239 8010-0143
B0104241 8010-0144
B4000022 8010-0122
B4000025 8010-0121
N6356478 8010-0030
N6356479 8010-0038
N9300500 8010-0195
N9300700 8010-0198
N9301385 8010-0002
N9302680 8010-0003
N9302684 8010-0047
N9302685 8010-0048
N9302686 8010-0046
N9303416 8010-0106
N9303416 8010-0113
N9303417 8010-0105
N9303417 8010-0112
N9303418 8010-0024
N9303419 8010-0104
N9303419 8010-0111
N9303441 8010-0055
N9303442 8010-0073
N9303992 8010-0413
N9306015 8010-0051
N9306052 8010-0054
N9306075 8010-0042
N9306077 8010-0119
N9306079 8010-0034
N9306201 8010-0015
N9306202 8010-0086
N9306207 8010-0023
N9306208 8010-0025
N9306220 8010-0017
N9306228 8010-0050
N9306229 8010-0049
N9306240 8010-0152
N9306247 8010-0020

Vials CrossLab para Shimadzu
Similares aos
Shimadzu
Part number

Agilent
CrossLab
Part number

038-00165-06 8010-0011
220-90384-00 8010-0055
220-90393-00 8010-0020
220-90394-00 8010-0096
220-91521-14 8010-0095
220-94562-00 8010-0412
220-94563-00 8010-0413
220-94796-01 8010-0042
220-94796-02 8010-0119
220-94796-07 8010-0038
221-34271-92 8010-0054
221-34271-92 8010-0056
221-34271-92 8010-0072
228-21290-91 8010-0098
228-45450-91 8010-0198
228-45452-91 8010-0199

60180-510
C4015-1
4-SV
13 09 0222

8010-0020

60180-511 8010-0116
60180-513 8010-0117
60180-514 8010-0055
60180-514 8010-0060
60180-514 8010-0065
60180-514 8010-0070
60180-515 8010-0061
60180-516 8010-0086
60180-521
60180-522

8010-0122

60180-526 8010-0046
60180-560 8010-0012
60180-561
C4000-2W
2SVW(A)
11 09 0520

8010-0016

60180-562 8010-0066
60180-597 8010-0195
60180-599 8010-0198
60180-713 8010-0112
C4013-98Y 8010-0166

Similares aos
thermo Scientific
Part number

Agilent
CrossLab
Part number

Vials CrossLab para
thermo Scientific

60180-507 8010-0008
10-800-247 8010-0038
14-824-365 8010-0042
60180-502
C4011-1W
2-CV
11 09 0476

8010-0001

60180-504
10-800-246

8010-0030

60180-505
14-824-360

8010-0032

60180-506 8010-0034
60180-507 8010-0008
60180-508 8010-0010
60180-509
C4000-1W
2SVW
11 09 0519

8010-0014

Vials CrossLab para waters
Similares aos 
waters
Part number

Agilent
CrossLab
Part number

186000842 8010-0557
186001420 8010-0563
186001421 8010-0565
186001422 8010-0564
186000307C 8010-0542
186000838C 8010-0553
186000839C 8010-0555
186000847C 8010-0543
186001133C 8010-0554
186001134C 8010-0556
WAT025053C 8010-0575
WAT025054C 8010-0574

Similares aos
thermo Scientific
Part number

Agilent
CrossLab
Part number

Vials CrossLab para thermo 
Scientific

(Continua)
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Seringas Agilent
Com uma variada seleção de seringas para injetores manuais e automáticos, a Agilent tem o que você
precisa para uma amostragem exata e eficaz.

Quer você precise de uma seringa manual ou para amostrador automático, existem dois pontos essenciais
para escolher a seringa certa – a identificação de seu tipo de amostra e o estabelecimento do menor
volume a ser dispensado ou injetado. A Agilent apresenta duas variedades de seringas.

Seringas com ponteira de PTFE
para gases e líquidos
As seringas com ponteira de PTFE apresentam uma ponteira de êmbolo usinada com precisão que forma
uma vedação firme e possibilita que a ponteira deixe o interior do barril sem amostra durante a operação.
Esse recurso é particularmente útil para amostras heterogêneas ou viscosas, pois reduz os depósitos que
podem causar o congelamento do êmbolo. Os conjuntos de êmbolos de reposição estão disponíveis para a
maioria das seringas com ponteira de PTFE.

Seringas com êmbolo ajustado para líquidos
As seringas de êmbolo ajustado apresentam um êmbolo em aço inoxidável que é ajustado manualmente de
forma meticulosa conforme o respectivo barril de vidro, criando uma vedação estanque. Essas seringas são
ideais para amostras homogêneas que não são passíveis de precipitação ou ligação com vidro.
Observação: os êmbolos não podem ser intercambiados ou substituídos, se estiverem danificados.

Agulha removível

Agulha Terminação Marcas de volume Barril Flange Êmbolo

Ponteira do êmbolo (PTFE)

Desenho de referência (não em escala)

Agulha fixa

Seringa ALS

Seringa manual

Recursos da seringa
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Duplo calibre afunilado 23-26 ou 23s-26s (0,64-0,47 mm)

Durabilidade de um calibre 23

Versatilidade de um calibre 26 para injeção split/splitless e on-column

Calibre único 22 (0,71 mm)

Válvulas HPLC

Pipetagem de líquidos

Calibre único 23 ou 23s (0,64 mm)

Septos Merlin Microseal

Portas do injetor da coluna empacotada

Portas do injetor split/splitless

Calibre único 26 ou 26s (0,47 mm)

Portas do injetor da coluna empacotada

Portas do injetor split/splitless

Calibre de agulha
O calibre da agulha é a espessura da agulha. O calibre depende do injetor. Ao selecionar um calibre de
agulha, é importante manter em mente o volume da seringa e o volume morto da agulha. Consulte a tabela
a seguir para escolher um calibre de agulha com a dimensão adequada antes de selecionar uma agulha.

Dimensões típicas do calibre da agulha

DE Di

Calibre mm polegadas mm polegadas
22 0,71 0,028 0,41 0,016
23s 0,635 0,025 0,11 0,0045
25 0,50 0,020 0,20 0,008
26 s 0,47 0,0184 0,11 0,0045

Observação: Agulhas com um 'S’ após o calibre são mais duráveis, com uma parede mais grossa da agulha e menor
diâmetro interno.
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Terminação de agulha
Terminações de agulhas estão disponíveis em forma fixa ou removível, com vários estilos de ponteira:

• Fixa (cimentada): injeções econômicas, reproduzíveis para amostradores automáticos

• Agulha removível: uma seringa fixa, muitos métodos e simplicidade da agulha fixa, mas a agulha
pode ser substituída, caso esteja danificada ou obstruída

• Ponteira Luer: facilidade e rapidez na reposição de agulhas, filtros de seringas ou preparação da
bomba, a ponteira Luer é em vidro fosco adequado para montagem de agulhas cromatográficas ou de
PTFE, as seringas podem ser autoclavadas (sem êmbolo ou agulha)

• Luer Lok: segurança de uma agulha travada, filtro de seringa ou preparação da bomba, PTFE, cone
Luer macho com hub de travamento em latão niquelado para uso com conectores universais e agulhas
de hub metálico KEL-F

Design da ponteira da agulha

Ponteira com chanfro
(estilo do ponto 2, BV)

Ponteira de LC
(estilo do ponto 3)

Orifício lateral
(estilo do ponto 5)

Design exclusivo requerido para
os amostradores automáticos

Agilent para melhor
desempenho e confiabilidade

que reduz a perfuração
excessiva de septo.

Uso geral; excelente escolha
para transferência de líquidos

de ampolas ou vials. Para
injeções manuais de GC, uma

ponteira chanfrada é preferível
para a penetração ideal do

septo e para impedir a
perfuração do septo.

Para injeções de HPLC e
pipetagem de amostras, o estilo

de ponteira cônica 3 é
preferível. A ponteira cônica
possui bordas chanfradas e

polidas que eliminam danos ao
selo do rotor e da face do

estator da válvula. Esse estilo
também pode ser usado para a

pipetagem de líquidos.

Ponta de HP
(também conhecida como

cone ou estilo de ponto AS)

Recomendado para septos finos
calibrados ou injeções de

grande volume.
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Seringas de amostrador automático

As seringas para amostrador automático Agilent Blue Line foram especificamente desenvolvidas para
oferecer suporte aos recursos de produtividade elevada do sistema ALS 7693A, prolongando a vida útil do
êmbolo e reduzindo o tempo de inatividade dispendioso. Com o respaldo de mais de 40 anos de
experiência em cromatografia, essas seringas meticulosamente desenvolvidas oferecem:

• Uma faixa mais ampla de volumes, o que inclui exclusivas seringas de 250 e 500 µL para o
aprimoramento de amostras com o novo 7693A

• Correspondência exata com o mecanismo alternativo de seu amostrador automático, resultando em
maior precisão do volume entregue

• Agulha lisa que reduz a perfuração do septo e mantém seu sistema funcionando em pleno potencial
• Escolha de êmbolo equipado com ponteira de PTFE ou metal para atender às necessidades da

aplicação
• Embalagem de fácil abertura, amigável para o meio ambiente
• Compliance certificada com as rigorosas especificações da Agilent

Seringas para amostrador automático
Agilent Blue Line 7693A ALS

As seringas premium do amostrador automático otimizam
a produtividade do sistema e garantem a manipulação
precisa de amostras

DiCAS & FERRAmEnTAS

Encomende gratuitamente seu guia de solução de problemas de GC e
os pôsters de instalação de colunas para GC no site
www.agilent.com/chem/gCposteroffer

Seringa Blue Line de amostrador automático
mostrada em 7693A ALS, G4513-80204
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Seringas Blue Line do amostrador automático
com êmbolos encaixados
As seringas com êmbolos ajustados são recomendadas para amostras líquidas homogêneas Cada seringa
ajustada é combinada individualmente com o êmbolo para uma injeção de precisão. Os êmbolos não são
intercambiáveis ou substituíveis.

Seringas Blue Line do amostrador automático com êmbolos encaixados

Volume (µL) Descrição Unidade

Calibre de agulha/
comprimento
(mm)/ponteira Part no.

0,5 Êmbolo na agulha, fixa 23/42/com ponteira
cônica

G4513-80229

Agulha/êmbolo de reposição G4513-80240
1 Êmbolo na agulha, fixa 23/42/com ponteira

cônica
G4513-80215

Agulha/êmbolo de reposição G4513-80239
5 Reta, fixa 23/42/HP G4513-80213

Reta, fixa 6/pcte 23/42/HP G4513-80205
Reta, fixa 26 s/42/HP G4513-80226
Reta, fixa 6/pcte 26 s/42/HP G4513-80212
Afunilada, fixa 23-26s/42/HP G4513-80206
Afunilada, fixa 6/pcte 23-26s/42/HP G4513-80201
Reta, removível 23/42/HP G4513-80234
Agulha de reposição 3/pcte 23/42/HP G4513-80236
Afunilada, removível 23-26s/42/HP G4513-80224
Agulha de reposição 3/pcte 23-26/42/HP G4513-80225

10 Reta, fixa 23/42/HP G4513-80209
Reta, fixa 6/pcte 23/42/HP G4513-80202
Reta, fixa 26 s/42/HP G4513-80216
Reta, fixa 6/pcte 26 s/42/HP G4513-80211
Afunilada, fixa 1/cada 23-26s/42/HP G4513-80204
Afunilada, fixa 6/pcte 23-26s/42/HP G4513-80200
Reta, removível 23/42/HP G4513-80235
Agulha de reposição 3/pcte 23/42/HP G4513-80236
Removível 23-26s/42/HP G4513-80218
Agulha de reposição 3/pcte 23-26/42/HP G4513-80225

25 Afunilada, fixa 23-26/42/HP G4513-80242
50 Afunilada, fixa 1/cada 23-26/42/HP G4513-80244
100 Afunilada, fixa 1/cada 23-26/42/HP G4513-80243

Seringa Blue Line de amostrador automático,
G4513-80205

Seringa Blue Line de amostrador automático,
G4513-80204
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Seringas Blue Line para amostrador automático,
com êmbolos com ponteira de PTFE
Apropriada para amostras de líquidos e gases, a ponteira de PTFE do êmbolo cria uma vedação firme entre
o êmbolo e o vidro, ajudando a reduzir carryover e a aumentar a vida útil da seringa. Êmbolos de reposição
estão disponíveis.

Seringas do amostrador automático
para otimização avançada de amostras
com êmbolos com ponteira de PTFE
Utilizadas com o Acessório de manuseio avançado de amostras 7693A, essas seringas podem eliminar
variabilidade de analista para analista e reduzir o retrabalho no preparo de amostras, como a diluição 
e a adição de padrão interno.

Seringas do amostrador automático para otimização avançada de amostras com
êmbolos com ponteira de PTFE

Volume (µL) Descrição

Calibre de agulha/
comprimento
(mm)/ponteira Part no.

250 Fixa, otimização avançada e aperfeiçoada 
de amostras

23/42/HP G4513-60560

500 Fixa, otimização avançada e aperfeiçoada 
de amostras

23/42/HP G4513-60561

Agulhas, reposição, G4513-80236

Seringas Blue Line para amostrador automático, com êmbolos com ponteira de PTFE

Volume (µL) Descrição Unidade

Calibre de agulha/
comprimento
(mm)/ponteira Part no.

10 Reta, fixa 23/42/HP G4513-80220
Reta, fixa 6/pcte 23/42/HP G4513-80210
Afunilada, fixa 23-26/42/HP G4513-80203*
Êmbolo de reposição para agulha fixa G4513-80227
Afunilada, fixa 6/pcte 23-26s/42/HP G4513-80208
Reta, removível 23/42/HP G4513-80219
Agulha de reposição 3/pcte 23/42/HP G4513-80236
Afunilada, removível 23-26/42/HP G4513-80233
Agulha de reposição 3/pcte 23-26/42/HP G4513-80225

25 Reta, fixa 23/42/HP G4513-80228
Afunilada, fixa 23-26/42/HP G4513-80241

50 Reta, fixa 23/42/HP G4513-80221
Afunilada, fixa 23-26/42/HP G4513-80223

100 Afunilada, fixa 23-26s/42/HP G4513-80222
*Incluída nos envios de 7693A

Seringa Blue Line de amostrador automático,
G4513-60560
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Seringas de amostrador automático padrão ouro
Use uma agulha e obtenha os benefícios de duas. A parte superior da agulha afunilada oferece a força de
uma agulha de calibre 23, enquanto a parte inferior de calibre 26 permite o uso com injeções split/splitless
ou on-column com colunas de diâmetro interno de 0,53 mm. Todos os êmbolos padrão são de aço
inoxidável.

Seringas do amostrador automático, agulha afunilada, calibre de 23 - 26 s

Volume (µL) Descrição Unidade

Calibre de
agulha/
comprimento
(mm)/ponteira Part no.

5 Afunilada, fixa 23-26s/42/HP 5181-1273
Afunilada, fixa 6/pcte 23-26s/42/HP 5181-8810
Afunilada, removível 23-26s/42/HP 5182-0835
Agulha de reposição para seringa de 5 µL 3/pcte 5182-0832

10 Afunilada, fixa 23-26s/42/HP 5181-1267
Afunilada, fixa 6/pcte 23-26s/42/HP 5181-3360
Afunilada, removível 23-26s/42/HP 5181-3321
Agulha de reposição para seringa de 10 µL 3/pcte 5181-3319
Afunilada, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 23-26s/42/HP 5181-3354
Afunilada, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 6/pcte 23-26s/42/HP 5181-3361
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE-
para seringa com agulha fixa de 10 µL

5181-3365

Afunilada, removível 23-26s/42/HP 5181-3356
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE-
para seringa com agulha removível de 10 µL

5181-3358

50 Afunilada, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 23-26s/42/HP 5183-0314
100 Afunilada, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 23-26s/42/HP 5183-2042
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Seringas do amostrador automático, agulha reta, calibre de 23 e 26 s

Volume (µL) Descrição Unidade

Calibre de
agulha/
comprimento
(mm)/ponteira Part no.

1 Com ponteira cônica 23/42/HP 5188-5246
1 Agulha/êmbolo de reposição para seringa

de 1,0 µL
23/42/HP 5188-5370

0,5 Agulha/êmbolo de reposição para seringa
de 0,5 µL

1/cada 23-26/42/HP 5190-3193

2 Com ponteira cônica 23/42/HP 5188-5247
Agulha/êmbolo de reposição para seringa
de 2,0 µL

23/42/HP 5188-5371

5 Reta, fixa 26 s/42/HP 9301-0891
Reta, fixa 6/pcte 26 s/42/HP 5183-4728
Reta, fixa 23/42/HP 9301-0892
Reta, fixa 6/pcte 23/42/HP 5182-0875
Reta, removível 23/42/HP 5182-0834
Agulha de reposição para seringa de 5 µL 3/pcte 5182-0830

10 Reta, fixa 26 s/42/HP 9301-0714
Reta, fixa 6/pcte 26 s/42/HP 5183-4729
Reta, fixa 23/42/HP 9301-0713
Reta, fixa 6/pcte 23/42/HP 9301-0725
Reta, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 23/42/HP 5181-8809
Reta, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 6/pcte 23/42/HP 5183-4730
Êmbolo de reposição para seringa de
agulha fixa de 10 µL

5181-8808

Reta, removível 23/42/HP 5181-8806
Reta, removível, Êmbolo com ponteira de
PTFE

23/42/HP 5181-8813

Agulha de reposição para seringa de 10 µL 3/pcte 5181-8811
Êmbolo de reposição com ponteira de
PTFE-para seringa com agulha removível
de 10 µL

5181-3358

25 Reta, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 23/42/HP 5183-0316
50 Reta, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 23/42/HP 5183-0318
100 Reta, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 23/42/HP 5183-2058

Seringas de amostrador automático
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Seringas de amostrador automático
para injeção on-column 7673/7683
As seringas Agilent 7673/7683 para injeção on-column, com diâmetro de agulha para colunas que variam
de 0,25 mm a 0,53 mm, são projetadas especificamente para o amostrador automático 7673/7683.

Seringas de amostrador automático
HP 7670/71/72
Esta seringa apresenta uma agulha longa e um botão de êmbolo regular para compatibilidade com
amostradores automáticos HP 7670/71/72. Disponível com uma agulha fixa ou removível.

Seringa de amostrador automático, 10 µL, reta,
RN, 5182-9626

Seringas de amostrador automático para injeção on-column 7673/7683
Volume (µL) Descrição Unidade Part no.
5 Agulha removível, apenas seringa 5182-0836

Agulha em aço inoxidável para coluna de 0,53 mm 3/pcte 5182-0832
Agulha em aço inoxidável para coluna de 0,32 mm 3/pcte 5182-0831
Agulha em aço inoxidável para coluna de 0,25 mm 3/pcte 5182-0833
Botão do êmbolo 10/pcte 5181-8866

Seringas de amostrador automático HP 7670/71/72
Volume (µL) Descrição Agulha Part no.
1 Reta, removível 23/56/2 5182-9622
10 Reta, fixa 23/50/HP 5182-9734

Reta, removível 23/50/HP 5182-9626
Reta, fixa, Êmbolo com ponteira de PTFE 23/50/HP 5182-9799
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Seringas manuais
As seringas manuais codificadas por cores Agilent permitem que você determine o volume da seringa com
uma olhada rápida, para que possa realizar com mais eficiência a diluição manual, a extração e o preparo
de amostras. Elas também oferecem as vantagens de:

É claro que todas as seringas Agilent são respaldadas por mais de 40 anos de experiência em
cromatografia, suporte técnico líder no setor e uma garantia de 90 dias a contar da data de envio.

0.5 µL 1.0 µL 2.0 µL 5.0 µL 10 µL
1.0 mL

25 µL
2.5 mL

50 µL
5.0 mL

100 µL
10.0 mL

250 µL
25.0 mL

500 µL
50.0 mL

• Melhor leitura da escala com uma nova orientação vertical de escala da seringa para uso mais
intuitivo

• Uma vasta seleção de volumes, o que faz da Agilent o recurso mais completo para todas 
as suas necessidades de manipulação de amostras

• Precisão de ± 1% do volume nominal e exatidão de 1%, medidas em 80% do volume total da escala
• Embalagens ecologicamente corretas de plástico e papelão que podem ser recicladas para ajudar 

a reduzir os resíduos descartados
• Um certificado de conformidade para garantir a mais alta qualidade em construção e desempenho,

disponível para visualização e impressão a qualquer momento
• Rastreável por lote para identificação precisa

gráfico do código de cores de seringas manuais
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Seringas manuais com êmbolo encaixado, agulha fixa e removível, 0,5 a 5 µL
Volume (µL) Descrição Unidade Agulha Part no.
0,5 Êmbolo na agulha, removível 23/70 mm/ponteira

cônica
5190-0464

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 0,5 µL

5190-1461

Êmbolo na agulha, removível 23/70 mm/ponteira
com chanfro

5190-1460

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 0,5 µL

5190-1462

1,0 Êmbolo na agulha, removível 26/70 mm/ponteira
cônica

5190-1463

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 1,0 µL

5190-1467

Êmbolo na agulha, removível 26/70 mm/ponteira
com chanfro

5190-1466

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 1,0 µL

5190-1470

Êmbolo na agulha, removível 23/70 mm/ponteira
cônica

5190-1464

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 1,0 µL

5190-1468

Êmbolo na agulha, removível 23/70 mm/ponteira
com chanfro

5190-1465

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 1,0 µL

5190-1469

2,0 Êmbolo na agulha, removível 23/70 mm/ponteira
cônica

5190-1471

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 2,0 µL

5190-1473

Êmbolo na agulha, removível 26/70 mm/ponteira
com chanfro

5190-1472

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 2,0 µL

5190-1474

5,0 Êmbolo na agulha, removível 23/70 mm/ponteira
cônica

5190-1475

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 5,0 µL

5190-1477

Êmbolo na agulha, removível 23/70 mm/ponteira
com chanfro

5190-1476

Kit de reposição de êmbolo e agulha para
seringa de 5,0 µL

5190-1478

Reta, fixa 26/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1479

Removível, com êmbolo flexível 26/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1481

Agulha de reposição para seringa de
5,0 µL

3/pcte 5190-1482

Seringa manual, 1,0 µL, RN ponteira cônica,
5190-1463
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Seringas manuais com êmbolo encaixado, agulha fixa e removível, 10 a 500 µL

Volume (µL) Descrição Unidade Agulha Part no.
10 Fixa 1/cada 26/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1483

Fixa 10/pcte 26/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1487
Fixa, com êmbolo flexível 1/cada 26/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1488

Fixa, com êmbolo flexível 6/pcte 26/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1489
25 Fixa 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1493

Removível 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1495
Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496

50 Fixa 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1500
Removível 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1502
Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496

100 Fixa 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1507
Removível 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1509

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496
250 Fixa 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1514

Removível 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1516
Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496

500 Fixa 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1521

Removível 1/cada 25/50 mm/ponteira com chanfro 5190-1524

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496

Seringa manual, 50 µL, FN ponteira com chanfro,
5190-1500
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Seringas manuais com êmbolo com ponteira de PTFE, agulha removível, 10 a 500 µL

Volume (µL) Descrição Unidade Agulha Part no.
10 Removível 25/50 mm/ponteira

com chanfro
5190-1491

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringa de 10 µL

5190-1559

25 Removível 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1498

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringa de 25 µL

5190-1560

50 Removível 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1504

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringa de 50 µL

5190-1561

100 Removível 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1511

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringa de 100 µL

5190-1562

250 Removível 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1518

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringa de 250 µL

5190-1563

500 Removível 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1525

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1496
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringa de 500 µL

5190-1564
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Seringa manual, 500 µL, FN ponteira com chanfro,
5190-1523

Seringas manuais com êmbolo com ponteira de PTFE, agulha fixa, 10 a 500 µL
Volume (µL) Descrição Agulha Part no.
10 Fixa 26/50 mm/ponteira

com chanfro
5190-1490

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE 
para seringa de 10 µL

5190-1558

25 Fixa 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1497

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE 
para seringa de 25 µL

5190-1560

50 Fixa 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1503

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE 
para seringa de 50 µL

5190-1561

100 Fixa 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1510

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE 
para seringa de 100 µL

5190-1562

250 Fixa 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1517

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE 
para seringa de 250 µL

5190-1563

500 Fixa 25/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1523

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE 
para seringa de 500 µL

5190-1564

Seringas manuais com êmbolo com ponteira de PTFE, agulha removível, 
1 mL a 10 mL

Volume (mL) Descrição Unidade Agulha Part no.
1,0 Removível 23/50 mm/ponteira

com chanfro
5190-1529

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1581
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringas de 1 mL

5190-1565

2,5 Removível 23/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1533

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1581
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringas de 2,5 mL

5190-1572

5,0 Removível 23/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1537

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1538
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringas de 5 mL

5190-1573

10 Removível 23/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1542

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1538
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringas de 10 mL

5190-1574
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Seringa manual com êmbolo com ponteira de PTFE e Luer Lok, 50 a 500 µL

Volume (µL) Descrição Agulha Part no.
50 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou

2 pol.
5190-1506

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE para
seringa de 50 µL

5190-1561

100 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou
2 pol.

5190-1513

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE para
seringa de 100 µL

5190-1562

250 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou
2 pol.

5190-1519

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE para
seringa de 250 µL

5190-1563

500 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou
2 pol.

5190-1527

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE para
seringa de 500 µL

5190-1564

Seringa manual, 1 mL, FN ponteira com chanfro,
5180-1528

Seringas manuais com êmbolo com ponteira de PTFE, agulha fixa, 1 mL a 10 mL
Volume (mL) Descrição Agulha Part no.
1,0 Fixa 22/50 mm/ponteira

com chanfro
5190-1528

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE para
seringas de 1 mL

5190-1565

2,5 Fixa 22/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1532

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE para
seringas de 2,5 mL

5190-1572

5,0 Fixa 22/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1536

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE para
seringas de 5 mL

5190-1573

10 Fixa 22/50 mm/ponteira
com chanfro

5190-1541

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE para
seringas de 10 mL

5190-1574



75WWW.AGILENT.COM/CHEM/GENERALSUPPLIES

SERingAS AgiLEnT

Válvula com Luer Lok, 5190-1543

Seringa manual com êmbolo com ponteira de PTFE e Luer Lok, 1 a 50 mL

Volume (mL) Descrição Agulha Part no.
1,0 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou 2 pol. 5190-1530

Válvula com Luer Lok Válvula com Luer Lok/50 mm
ou 2 pol.

5190-1531

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringas de 1 mL

5190-1565

2,5 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou 2 pol. 5190-1534
Válvula com Luer Lok Válvula com Luer Lok/50 mm

ou 2 pol.
5190-1535

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringas de 2,5 mL

5190-1572

5,0 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou 2 pol. 5190-1539
Válvula com Luer Lok Válvula com Luer Lok/50 mm

ou 2 pol.
5190-1540

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringas de 5 mL

5190-1573

10 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou 2 pol. 5190-1457
Válvula com Luer Lok Válvula com Luer Lok/50 mm

ou 2 pol.
5190-1543

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringas de 10 mL

5190-1574

25 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou 2 pol. 5190-1544
Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringa de 25 mL

5190-1575

Válvula com Luer Lok Válvula com Luer Lok/50 mm
ou 2 pol.

5190-1545

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringa de 25 mL

5190-1576

50 Luer Lok Luer Lok/50 mm ou 2 pol. 5190-1546
Válvula com Luer Lok Válvula com Luer Lok/50 mm

ou 2 pol.
5190-1547

Êmbolo de reposição com ponteira de PTFE
para seringas de 50 mL

5190-1577

Válvula com Luer Lok, 5190-1531

Luer Lok, 5190-1534

Luer Lok e agulhas de válvulas com Luer Lok

Descrição Unidade Agulha Part no.
Agulha Luer Lok 3/pcte 23/50/ponteira com chanfro 5190-1548
Agulha Luer Lok 3/pcte 23/50/ponteira de orifício lateral 5190-1549
Agulha Luer Lok 3/pcte 22/51/ponteira de LC 5190-1550
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Seringas manuais para LC com êmbolos encaixados
Volume (µL) Descrição Unidade Agulha Part no.
5 Fixa Calibre 22/2

pol./ponteira de LC
5190-1480

10 Fixa Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1484

Removível Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1485

Agulha de reposição para seringa de 10 µL 3/pcte 5190-1486
25 Fixa Calibre 22/2

pol./ponteira de LC
5190-1494

50 Fixa Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1501

100 Fixa Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1508

250 Fixa Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1515

500 Fixa Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1522

Seringas manuais para LC com êmbolos com ponteira de PTFE

Volume (µL) Descrição Unidade Agulha Part no.
10 Removível Calibre 22/2

pol./ponteira de LC
5190-1492

Agulha de reposição para seringa de 10 µL 3/pcte 5190-1486
Êmbolo de reposição com ponteira 
de PTFE para seringa de 10 µL

5190-1558

25 Removível Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1499

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1571
Êmbolo de reposição com ponteira 
de PTFE para seringa de 25 µL

5190-1560

50 Removível Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1505

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1571
Êmbolo de reposição com ponteira 
de PTFE para seringa de 50 µL

5190-1561

100 Removível Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1512

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1571
Êmbolo de reposição com ponteira 
de PTFE para seringa de 100 µL

5190-1562

250 Removível Calibre 22/2
pol./ponteira de LC

5190-1520

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1571
500 Removível Calibre 22/2

pol./ponteira de LC
5190-1526

Agulha de reposição 3/pcte 5190-1571
Êmbolo de reposição com ponteira 
de PTFE para seringa de 500 µL

5190-1564

Seringa, 100 µL FN ponteira de LC, 5190-1508
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SERingAS AgiLEnT CROSSLAB

Com uma ampla seleção de seringas para injeção automática, as seringas CrossLab para amostrador
automático proporcionam o necessário para uma amostragem precisa e eficaz. As seringas CrossLab
atendem a todos os critérios de encaixe, forma e função para modelos específicos de amostrador
automático. A Agilent proporciona mais valor em cada seringa de amostrador automático:

• Número de lote impresso diretamente no corpo com o correspondente Certificado de conformidade
• Tira de fundo reluzente, para visualização mais fácil da escala de volume
• Embalagem amigável para o meio ambiente e projeto aprimorado para redução de resíduos
• Embaladas individualmente para uso livre de contaminantes de forma imediata

Dimensões típicas do calibre da agulha

DE Di

Calibre mm polegadas mm polegadas
23 0,64 0,0248 0,11 0,0043
25 0,50 0,0197 0,20 0,0079
26 0,47 0,0184 0,11 0,0043

DiCAS & FERRAmEnTAS

Substitua a seringa se houver sujeira
visível, se a seringa não puder ser
limpa ou se o êmbolo não deslizar
facilmente. Substitua a agulha se o
desgaste do septo estiver anormal ou
se a agulha estiver obstruída.

Seringa do amostrador automático, agulha fixa de 10 µL, 8010-0351

Seringa do amostrador automático, 5 µL, agulha fixa, 8003-0001

Seringa do amostrador automático, 5 µL, para gases, agulha fixa, 8003-0002

Seringas Agilent CrossLab
Seringas CrossLab de amostrador
automático de gC
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Calibre de agulha

Calibre único 23 (0,64 mm)
Portas do injetor da coluna
empacotada
Portas do injetor split/splitless

Calibre único 26 (0,47 mm)
Portas do injetor da coluna
empacotada
Portas do injetor split/splitless

DiCAS & FERRAmEnTAS

Siga a recomendação do fabricante para
a limpeza da seringa e inspecione
regularmente o corpo da seringa para
saber se há acúmulo de amostras e a
ponteira da agulha para saber se há
desgaste.

Terminação de agulha
Terminações de agulhas estão disponíveis em modelos fixos ou removíveis, com vários estilos de ponteira.

Fixa (cimentada)
• Injeções econômicas e reprodutíveis para amostradores automáticos
• Indicada para aplicações que necessitam de amostras em nível de traços
• Recomendada para uso onde a probabilidade de entortamento da agulha é mínima
• Pode ser aquecida em até 70 °C

Agulha removível
• Opção versátil para injeções
• A agulha pode ser substituída caso esteja danificada ou obstruída
• Permite que a agulha seja trocada para diferentes aplicações
• Pode ser aquecida em até 120 °C
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As referências cruzadas aos part numbers do fabricante de equipamentos originais (OEM) listados aqui servem como recomendação de que os produtos Agilent CrossLab são
alternativas viáveis aos produtos do OEM. Os produtos CrossLab são compatíveis com os instrumentos de OEMs correspondentes, embora, em alguns casos, os produtos CrossLab
possam ter designs ligeiramente diferentes quando comparados aos equivalentes do OEM. Todos os consumíveis Agilent CrossLab são respaldados pela garantia de 90 dias da Agilent
de devolução do dinheiro.

Seringas de amostrador automático para sistemas de gC Bruker/Varian, 1/pcte

modelo
Volume

(µL) Descrição

Calibre de
agulha/
comprimento
(mm)/ponteira

Part number de
seringa Agilent
CrossLab

Similar ao part
number da
seringa
Bruker/Varian

Part number da
agulha de reposição
Agilent CrossLab

Part number do
êmbolo de
reposição Agilent
CrossLab

CP8400
CP8410
CP9010
CP9050
AS200
AS2000
AS3000
AS800
TriPlus

10 Agulha fixa 23/50/ponteira
cônica

8010-0351 SG002981

CP8400
CP8410
CP9010
CP9050

10 Agulha fixa 26/50/ponteira
com chanfro

8004-0001

CP8400
CP8410
CP9010
CP9050

10 Agulha removível 26/50/ponteira
cônica

8004-0003 SG002982 8004-0004, 2/pcte

8035
8100
8200

10 Agulha fixa, para gases 26/53/ponteira
com orifício lateral

8004-0002 8004-0007

10 Agulha removível, para
gases

25/53/ponteira
com orifício lateral

8004-0005 8004-0006, 2/pcte 8004-0007

CP8400
CP8410
CP9010
CP9050

10 Agulha de reposição 8004-0004

8035
8100
8200

10 Agulha de reposição 8004-0006

8035
8100
8200

10 Êmbolo de reposição 8004-0007
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Seringas de amostrador automático para sistemas de gC PerkinElmer, 1/pcte

modelo
Volume

(µL) Descrição

Calibre de
agulha/
comprimento
(mm)/ponteira

Part
number 
de seringa
Agilent
CrossLab

Similar ao part
number da seringa
PerkinElmer.

Part number do kit
para reparo de
êmbolos ou agulhas
de reposição
Agilent CrossLab

Similar ao part number 
do kit para reparo de
êmbolos e agulhas de
reposição PerkinElmer.

Autosystem
Autosystem XL
Clarus

0,5 Agulha
removível

23/70/ponteira
cônica

8003-0005 N6101252 8003-0006 N6101469

Agulha
removível

26/70/ponteira
cônica com
chanfro

8003-0007 8003-0008

5 Agulha fixa 23/70/ponteira
cônica

8003-0001 N6101251

Agulha fixa,
para gases

23/70/ponteira
cônica

8003-0002 N6101390

Agulha fixa 26/70/ponteira
cônica

8003-0003 N6101380

50 Agulha fixa 23/70/ponteira
cônica

8003-0004 N6101760

Agulha de
reposição e kit
para reparo de
êmbolos

8003-0006 N6101469

Agulha de
reposição e kit
para reparo de
êmbolos

8003-0008

As referências cruzadas aos part numbers do fabricante de equipamentos originais (OEM) listados aqui servem como recomendação de que os produtos Agilent CrossLab são
alternativas viáveis aos produtos do OEM. Os produtos CrossLab são compatíveis com os instrumentos de OEMs correspondentes, embora, em alguns casos, os produtos CrossLab
possam ter designs ligeiramente diferentes quando comparados aos equivalentes do OEM. Todos os consumíveis Agilent CrossLab são respaldados pela garantia de 90 dias da Agilent
de devolução do dinheiro.
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Seringas de amostrador automático para sistemas de gC Shimadzu, 1/pcte

modelo
Volume

(µL) Descrição

Calibre de
agulha/
comprimento
(mm)/ponteira

Part number de
seringa Agilent
CrossLab

Similar ao part
number da seringa
Shimadzu.

Part number da
agulha de
reposição Agilent
CrossLab

Similar ao part
number da agulha
de reposição
Shimadzu.

AOC-14
AOC-17
AOC-20

5 Agulha fixa 23/42/ponteira
cônica

8001-0001

10 Agulha removível 23/42/ponteira
cônica

8001-0004 220-90282-20 8001-0005, 2/pcte 220-90281-20

Agulha removível 26/42/ponteira
cônica

8001-0006 220-90282-21 8001-0007, 2/pcte 220-90281-21

50 Agulha fixa 23/42/ponteira
cônica

8001-0002 221-45243-00

250 Agulha fixa, para
gases

23/42/ponteira
cônica

8001-0003 221-45244-00

Seringas de amostrador automático para sistemas de HPLC Shimadzu, 1/pcte

modelo
Volume

(µL) Descrição

Calibre de
agulha/
comprimento
(mm)/ponteira

Part number de
seringa Agilent
CrossLab

Similar ao part
number da seringa
Shimadzu.

Part number 
da agulha 
de reposição 
Agilent CrossLab

Similar ao part
number da agulha
de reposição
Shimadzu.

SIL-10A
SIL-10Ai

500 Chem (roscas de
parafuso UNF 1/4-
28), para gases

8001-0401 228-25237-04

2,5 Chem (roscas de
parafuso UNF 1/4-
28), para gases

8001-0402 228-25237-06

2,5 Roscas de parafuso
1/4-28, para gases
com suporte

8001-0404 228-28128-91

As referências cruzadas aos part numbers do fabricante de equipamentos originais (OEM) listados aqui servem como recomendação de que os produtos Agilent CrossLab são
alternativas viáveis aos produtos do OEM. Os produtos CrossLab são compatíveis com os instrumentos de OEMs correspondentes, embora, em alguns casos, os produtos CrossLab
possam ter designs ligeiramente diferentes quando comparados aos equivalentes do OEM. Todos os consumíveis Agilent CrossLab são respaldados pela garantia de 90 dias da Agilent
de devolução do dinheiro.
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Agulha e kit para reparo de êmbolos, 8010-0367 Êmbolo de reposição, 8010-0368

Seringas de amostrador automático para sistemas de gC Thermo, 1/pcte

modelo
Volume

(µL) Descrição

Calibre de
agulha/
comprimento
(mm)/ponteira

Part number
de seringa
Agilent
CrossLab

Similar ao part
number da seringa
Thermo Scientific.

Part number do
êmbolo ou da agulha
de reposição Agilent
CrossLab

Similar ao part
number do êmbolo
ou seringa de
reposição Thermo
Scientific.

AS3000
TriPlus

0,5 Êmbolo na agulha 23/50/ponteira
cônica

8010-0355 36504045 8010-0367*

TriPlus 5 Agulha fixa 26/50/ponteira
cônica

8010-0353 36504047

CP8400
CP8410
CP9010
CP9050
AS200
AS2000
AS3000
AS800
TriPlus

10 Agulha fixa 23/50/ponteira
cônica

8010-0351 36520060

AOC-14
AOC-17
AOC-20

10 Agulha fixa 26/50/ponteira
cônica

8010-0352 365D3711

AS200
AS2000
AS3000
AS800
TriPlus

10 Agulha fixa 25/50/ponteira
cônica

8002-0003 36500525

AS2000
TriPlus

10 Agulha fixa 23/80/ponteira
cônica

8002-0002 36520061

AS2000
TriPlus

10 Agulha fixa 26/80/ponteira
cônica

8002-0001 36502019

AS200
AS2000
AS800
TriPlus

100 Agulha fixa, para
gases

23/50/ponteira
cônica

8010-0354 8010-0368**

AS2000
TriPlus

100 Agulha removível,
para gases

23/50/ponteira
com orifício
lateral

8002-0004 36520050 8002-0005*** 36540040

*Agulha e kit para reparo de êmbolos
**Êmbolo de reposição
***Agulha de reposição

As referências cruzadas aos part numbers do fabricante de equipamentos originais (OEM) listados aqui servem como recomendação de que os produtos Agilent CrossLab são
alternativas viáveis aos produtos do OEM. Os produtos CrossLab são compatíveis com os instrumentos de OEMs correspondentes, embora, em alguns casos, os produtos CrossLab
possam ter designs ligeiramente diferentes quando comparados aos equivalentes do OEM. Todos os consumíveis Agilent CrossLab são respaldados pela garantia de 90 dias da Agilent
de devolução do dinheiro.
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Consumíveis CrossLab para amostradores
automáticos de GC CTC Analytics
O portfólio Agilent CrossLab inclui uma variedade de seringas compatíveis com sistemas CTC Analytics GC
PAL e CombiPAL.

• Capacidade da seringa de 0,5 µL a 2,5 mL
• Agulhas fixas e removíveis
• Vários estilos de ponteira de agulha para atender aos resquisitos da sua aplicação
• Seringas de alta temperatura para aplicação de headspace com temperaturas de até 150 °C
• Opção de selo do êmbolo com PTFE para operação tranquila, sem vazamentos
• As especificações da seringa são correspondentes aos suportes CTC para assegurar o encaixe

adequado e funcionamento confiável

Seringas de amostrador automático para CTC CombiPAL e gC PAL, 1/pcte

Volume (µL) Descrição
Calibre de agulha/comprimento
(mm)/ponteira

Part number de
seringa Agilent
CrossLab

Part number do
êmbolo ou da agulha
de reposição Agilent
CrossLab

0,5 Êmbolo na agulha 23/50/ponteira cônica 8010-0355 8010-0367*
5 Agulha fixa 23/50/ponteira cônica 8010-0356

Agulha fixa 26/50/ponteira cônica 8010-0353
10 Agulha fixa 23/50/ponteira cônica 8010-0351

Agulha fixa 25/50/ponteira cônica 8002-0003
Agulha fixa 26/50/ponteira cônica 8010-0352
Agulha fixa, para gases 26/50/ponteira cônica 8010-0357 8010-0359**
Agulha fixa 26/50/ponteira com chanfro 8010-0358

25 Agulha fixa 26/50/ponteira cônica 8010-0360
100 Agulha fixa, para gases 23/50/ponteira cônica 8010-0354

Agulha removível, para gases 23/50/ponteira com orifício lateral 8002-0004 8002-0005***
Agulha fixa 26/50/ponteira cônica 8010-0361

250 Agulha fixa, para gases 26/50/ponteira cônica 8010-0362

Volume (mL) Descrição
Calibre de agulha/comprimento
(mm)/ponteira

Part number de
seringa Agilent
CrossLab

Part number do
êmbolo de reposição
Agilent CrossLab

1 Agulha fixa, para gases, headspace 23/56/ponteira com orifício lateral 8010-0363 8010-0365
2,5 Agulha fixa, para gases, headspace 23/56/ponteira com orifício lateral 8010-0364 8010-0366
*Agulha e kit para reparo de êmbolos
**Êmbolo de reposição
***Agulha de reposição

As referências cruzadas aos part numbers do fabricante de equipamentos originais (OEM) listados aqui servem como recomendação de que os produtos Agilent CrossLab são
alternativas viáveis aos produtos do OEM. Os produtos CrossLab são compatíveis com os instrumentos de OEMs correspondentes, embora, em alguns casos, os produtos CrossLab
possam ter designs ligeiramente diferentes quando comparados aos equivalentes do OEM. Todos os consumíveis Agilent CrossLab são respaldados pela garantia de 90 dias da Agilent
de devolução do dinheiro.

Seringa do amostrador automático, agulha fixa de 10 µL, 8010-0351
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Agulha removível, para gases, 8002-0401Chem (roscas de parafuso UNF 1/4-28), para gases, 8002-0405

Seringas de amostrador automático para sistemas de LC Dionex, 1/pcte

modelo Volume (µL) Descrição

Calibre de
agulha/
comprimento
(mm)/ponteira

Similar ao 
part number 
da seringa
Dionex

Seringa
Agilent
CrossLab

Agulha de
reposição 
Agilent CrossLab

Êmbolo de
reposição
Agilent
CrossLab

WPS-3000SL 25 Chem (roscas de parafuso
UNF 1/4-28), para gases

6822.0001 8002-0405

250 Chem (roscas de parafuso
UNF 1/4-28), para gases

6822.0003 8002-0407

ASI-100 100 Agulha removível, para
gases

22/51/3 5805.2920 8002-0401* 8002-0413, 6/pcte 8002-0402
22s/51/3 8002-0412, 6/pcte

1.000 Agulha removível, para
gases

22/51/3 5805.2940 8002-0403* 8002-0414, 6/pcte 8002-0406
22s/51/3 8002-0415, 6/pcte

2,500 Agulha removível, para
gases

22/51/3 5805.2950 8002-0404* 8002-0414, 6/pcte 8002-0408
22s/51/3 8002-0415, 6/pcte

*Agulhas são vendidas separadamente

As referências cruzadas aos part numbers do fabricante de equipamentos originais (OEM) listados aqui servem como recomendação de que os produtos Agilent CrossLab são
alternativas viáveis aos produtos do OEM. Os produtos CrossLab são compatíveis com os instrumentos de OEMs correspondentes, embora, em alguns casos, os produtos CrossLab
possam ter designs ligeiramente diferentes quando comparados aos equivalentes do OEM. Todos os consumíveis Agilent CrossLab são respaldados pela garantia de 90 dias da Agilent 
de devolução do dinheiro.
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Seringa de amostrador automático, para gases, 8005-0417

As referências cruzadas aos part numbers do fabricante de equipamentos originais (OEM) listados aqui servem como recomendação de que os produtos Agilent CrossLab são
alternativas viáveis aos produtos do OEM. Os produtos CrossLab são compatíveis com os instrumentos de OEMs correspondentes, embora, em alguns casos, os produtos CrossLab
possam ter designs ligeiramente diferentes quando comparados aos equivalentes do OEM. Todos os consumíveis Agilent CrossLab são respaldados pela garantia de 90 dias da Agilent
de devolução do dinheiro.

Seringa de amostrador automático, Luer Lok, 8005-0414

Seringas de amostrador automático para sistemas de LC Waters, 1/pcte

modelo Volume (µL) Descrição

Calibre de
agulha/
comprimento
(mm)/ponteira

Part number
de seringa
Agilent
CrossLab

Similar 
ao part
number 
da seringa
Waters

Part number 
do êmbolo 
ou da agulha 
de reposição
Agilent
CrossLab

Gerenciador de amostras compacto 2777
Gerenciador de amostras 2777

1,0 Agulha fixa,
para gases

22/51/3 8010-0443 430000867 8010-0455

2,5 Agulha fixa,
para gases

22/51/3 8010-0444 430000868 8010-0448

10 Agulha fixa 22s/51/3 8010-0445 430000859
25 Agulha fixa,

para gases
22s/51/3 8010-0441 430000861

100 Agulha fixa,
para gases

22s/51/3 8010-0442* 430000864

Agulha fixa,
para gases

22/51/3 8010-0446* 430000863

250 Agulha fixa,
para gases

22/51/3 8010-0467 430000865

500 Agulha fixa,
para gases

22/51/3 8010-0468 430000866 8010-0460,
10/pcte**

Bomba HPLC 510
Bomba HPLC 515
Sistema de entrega MultiSolvent 600
Sistema CapLC
Sistema CapLC XE

10000 Luer Lok Sem agulha 8005-0414 WAT025559

Sistema de entrega MultiSolvent 600
Injetor Rheodyne

25 Agulha
removível, 
para gases

22s/51/3 8005-0416 WAT033381

Injetor Rheodyne 100 Agulha
removível, 
para gases

22s/51/3 8005-0417 WAT033383 8005-0418,
6/pcte

Módulo de separação 
2690 Módulo de separações para dissolução 
2690D Módulo de separação 
2695 Módulo de separações para dissolução
2695D Módulo de separação 
2790 Módulo de separação
2795 Módulo 1 de LC
Amostrador automático 717/717plus

25 Chem (roscas 
de parafuso
UNF 1/4-28),
para gases

Sem agulha 8005-0420 WAT077343

250 Chem (roscas 
de parafuso
UNF 1/4-28),
para gases

Sem agulha 8005-0419 WAT073109

*DE do corpo da seringa de 6,7 mm. Todas as outras seringas de 10, 25 e 100 µL têm DE de 7,9 mm.
**Êmbolo de reposição
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Consumíveis para amostrador automático CTC
Para atender plenamente aos usuários de instrumentos Agilent que optam pelos amostradores automáticos
CTC Analytics a fim de obter maior produtividade e uma introdução de amostras flexível, a Agilent associou-
se à CTC para fornecer um sistema totalmente integrado, incluindo os consumíveis aprovados pela própria
empresa.

O portfólio da Agilent inclui uma variedade de vials, tampas, seringas e placas de poços compatíveis com os
sistemas HTC PAL, GC PAL e CombiPAL da CTC Analytics.

Para vials e tampas que
funcionam perfeitamente com
seus amostradores automáticos
PAL CTC Analytics, consulte
nossa seção completa de vials e
tampas. Consulte a página 27.

Seringas de injeção líquida CombiPAL e gC PAL
Um recurso fundamental do GC PAL e CombiPAL da CTC é a capacidade de injetar uma grande variedade
de volumes de amostras, até 500 µL para aplicações de LVI. As seringas de agulha fixa a seguir são
recomendadas pela CTC para sustentar a precisão e a alta reprodutibilidade.

Seringas de injeção líquida CombiPAL e gC PAL
Volume
(µL) Descrição Unidade Agulha Part no.
1,2 Agulha fixa 26/51/AS G6500-80113
5 Agulha fixa 26 s/51/AS G6500-80114

Agulha removível para injeção Cool On-Column
(COC)

1/cada 26/51/AS 5190-3984

Agulha removível de reposição para injeção Cool
On-Column (COC)

3/pcte 5190-3985

10 Agulha fixa 26 s/51/2 G6500-80115
26 s/51/AS G6500-80116

Agulha fixa, Merlin & PTV 23s/51/AS 5188-6596
25 Agulha fixa 26 s/51/AS G6500-80117

Êmbolo de reposição 10/pcte G4200-80104
100 Agulha fixa 26 s/51/AS G6500-80118

Êmbolo de reposição 10/pcte G4200-80105
250 Agulha fixa 26/51/AS G6500-80119

Êmbolo de reposição 10/pcte G4200-80102
500 Agulha fixa 26/51/AS G6500-80120

Êmbolo de reposição G4200-80106

Agulha fixa, G6500-80120

DiCAS & FERRAmEnTAS

Seringas CTC
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Consumíveis do headspace CombiPAL
Nossas seringas de headspace com agulha fixa apresentam uma agulha com porta lateral para lavagem
com gás, em conformidade com rígidos padrões CTC. Utilize o Merlin Microseal da Agilent para minimizar a
inatividade de instrumentos e para evitar a perda ou danos a dados causados por vazamentos do septo e
contaminação do liner.

Seringas do headspace CombiPAL
Volume (mL) Descrição Calibre Part no.
1 Agulha fixa 23 G6500-80107

Êmbolo de reposição G4200-80101
2,5 Agulha fixa 23 G6500-80109

Êmbolo de reposição G4200-80107
5 Agulha fixa 23 G6500-80111

Êmbolo de reposição G4200-80108

Agulha fixa, G6500-80109

Consumíveis do headspace CombiPAL
Descrição Part no.
Liner, injetor para SPME, desativado 5188-6471
Liner Ultra Inert reto para SPME 5190-4048

Vials de headspace

microvials e tampas lacráveis de injeção líquida
HTS e HTC PAL
Os sistemas de injeção de LC de alta produtividade HTS e HTC PAL são configurados para lidar com as
demandas de alta produtividade de LC/MS da atualidade. A Agilent oferece uma seleção de microvials
lacráveis projetados especificamente para sistemas HTS e HTC PAL.

microvials e tampas lacráveis de injeção líquida HTS e HTC PAL

Descrição Unidade Part no.
0,8 mL, vidro âmbar, base plana 1000/pcte 5183-4487
0,1 mL, vidro transparente, base afunilada 500/pcte 5180-0844
0,3 mL, vidro transparente, base arredondada 500/pcte 5180-0841
0,7 mL, vidro âmbar, base arredondada 500/pcte 5180-0805
0,5 mL, vidro âmbar, base cônica 500/pcte 5180-0806
microtampas
Tampas lacráveis com septos de PTFE/silicone 500/pcte 5180-0842
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Seringas de injeção líquida HTS e HTC PAL
Volume (µL) Descrição Unidade Agulha Part no.

25 Agulha fixa tipo X 22s/51/3 G4200-80117
Êmbolo de reposição para seringa tipo X 3/pcte G4200-80112

50 Agulha fixa tipo X 22/51/3 5188-6485
Êmbolo de reposição para seringa tipo X 3/pcte 5188-5395

100 Agulha fixa tipo X, aspiração e ejeção rápidas 22/51/3 G4200-80118
Agulha fixa tipo X, baixo volume morto 22s/51/3 G4200-80119
Êmbolo de reposição para seringa tipo X 3/pcte G4200-80111

10 Agulha fixa 22s/51/3 G4200-80113
Êmbolo de reposição 10/pcte G4200-80103

25 Agulha fixa 22s/51/3 G4200-80114
Êmbolo de reposição 10/pcte G4200-80104

100 Agulha fixa 22/51/3 G4200-80115
Agulha fixa 22s/51/3 G4200-80116
Êmbolo de reposição 10/pcte G4200-80105

250 Agulha fixa 22/51/3 G6500-80102
Êmbolo de reposição 10/pcte G4200-80102

500 Agulha fixa 22/51/3 G6500-80103
Êmbolo de reposição G4200-80106

1000 Agulha fixa 22/51/3 G6500-80104
Êmbolo de reposição G4200-80101

2500 Agulha fixa 22/51/3 G6500-80105
Êmbolo de reposição G4200-80107

5000 Agulha fixa 22/51/3 G6500-80106
Êmbolo de reposição G4200-80108

Êmbolo de reposição, G4200-80111

Agulha fixa tipo X, G4200-80118

Seringas de injeção líquida HTS e HTC PAL
Desenvolvidas especificamente para amostradores automáticos CTC, essas seringas tipo X apresentam
carryover zero e um êmbolo de longa duração para aplicações que requerem precisão e produtividade. Elas
são fortemente recomendadas para aplicações de alta produtividade.

A Agilent oferece uma ampla seleção de seringas de agulha fixa, calibre 22, estilo de ponto 3 para
acomodar uma série de aplicações.
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COnSUmÍVEiS PARA AmOSTRADOR AUTOmÁTiCO CTC

10 µL loop de PEEK, 5188-6467

2 µL loop de PEEK, 5188-6469

Consumíveis da válvula de injeção líquida
HTS e HTC PAL
Seu amostrador automático HTS ou HTC PAL utiliza a válvula de injeção de alta pressão Rheodyne de 600
bar exclusiva da Agilent ou válvulas de injeção Valco Cheminert, a Agilent pode ajudar você a encontrar um
loop de amostra que atenda suas aplicações mais desafiadoras, incluindo:

• Loops da válvula de injeção Rheodyne de 600 bar, que incluem as conexões Swagelok de alta pressão
• Loops de metais Cheminert, que apresentam duas porcas em aço inoxidável de 1/16 pol. e duas

anilhas em aço inoxidável
• Loops de PEEK Cheminert, que incluem duas porcas de PEEK e duas anilhas de PEEK

Loop em aço inoxidável, 5188-6486

Consumíveis da válvula Rheodyne de 600 bar
Loops em aço inoxidável: Fornecidos com as conexões Swagelok requeridas para alta pressão
5 µL 5188-6486
10 µL 5188-6487
20 µL 5188-6488
50 µL 5188-6489
100 µL 5188-6490
Estator, Rheodyne 600 bar 5188-6491
Kit RheBuild, 600 bar, inclui selo para rotor e chave hex. de 3/32 pol. 5188-6492
Vedações de agulha, válvula Rheodyne, 600 bar, 10/pcte 5188-6478
Consumíveis da válvula Cheminert
Loops de PEEK: Incluem duas porcas de PEEK e duas anilhas de PEEK
2 µL 5188-6469
5 µL 5188-6470
10 µL 5188-6467
20 µL 5188-6468
Loops de metal: Incluem duas porcas em aço inoxidável de 1/16 pol. e duas anilhas em aço inoxidável
2 µL 5188-6457
10 µL 5188-6458
50 µL 5188-6460
100 µL 5188-6461
250 µL 5188-6462
500 µL 5188-6463
1000 µL 5188-6464
2000 µL 5188-6465
5000 µL 5188-6466
Vedação de agulha de PEEK, Valco, calibre 22, 10/pcte 5188-6476
Vedação de agulha de PTFE, Valco, calibre 22, 10/pcte 5188-6477

Descrição Part no.

Loops da válvula e vedações da agulha de injeção líquida HTS e HTC PAL
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Consumíveis em geral para amostrador
automático CTC
Para sua conveniência, a Agilent oferece uma seleção de bandejas de amostragem, well plates e
acessórios de amostragem de reposição para os amostradores automáticos CTC.  

Descrição Part no.
Bandeja de amostra, 200 vials, 0,7 ou 1 mL G6500-80100
Bandeja de amostra, 98 vials de 2 mL ou 78 de 1 mL G6500-80101
Bandeja de amostra, 32 vials de 10 ou de 20 mL G6500-80121
Bandeja de amostra, 54 vials de 2 mL, para pilha de well plate prof. PAL G6500-80122
Well plate de 96 poços, 0,5 mL, polipropileno, 10/pcte 5042-1386
Well plate profundo de 96 poços, 1 mL, polipropileno, 50/pcte 5042-6454
Well plate de 384 poços, 90 µL, polipropileno, 30/pcte 5042-1388
Telas de fechamento para well plate de 96 poços, silicone, pré-abertura, adapta-se apenas a
well plate de 96 poços P/N 5042-1385 e 5042-1386, 50/pcte

5042-1389

Cortador de lâmina de well plate, agulha de calibre máx. 22 5188-6479

Cortador de lâmina de well plate, 5188-6479

Bandeja de amostra, G6500-80101

Placa coletora, mostrando material de fechamento
de 96 posições, 5042-1389
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  Purificação de gás
Os gases impuros podem causar atrasos na instalação, falha prematura do instrumento ou resultados
deteriorados. A purificação é um dos passos mais importantes para a otimização do desempenho do seu
sistema.

Purificação do gás de arraste

Dicas úteis para o sucesso na purificação

Filtros para limpeza de gases

gestão de gás

Independentemente de qual sistema de purificação seja empregado, são necessárias a instalação e a
manutenção adequadas para obtenção do melhor desempenho. Um purificador que não recebe
manutenção acaba expirando e tornando-se ineficaz, ou pior, sendo uma fonte de contaminação.
A ilustração sobre purificação do gás de arraste na página a seguir mostra as configurações mais comuns
de purificação de gases usadas em cromatografia gasosa.

Conheça as aplicações, os produtos e os
recursos educacionais específicos para a
coluna para GC Agilent J&W em
www.agilent.com/chem/mygccolumns

DiCAS & FERRAmEnTAS

• Mantenha o número de conexões na linha de gás no mínimo
• Instale os purificadores em um local conveniente, próximo ao GC
• Use os livros de registro do purificador para definir as programações de manutenção e de reposição do

cartucho
• Use os traps com indicador mais próximos do GC para definir quando trocar os traps que estão a

montante

A Agilent traz o mais alto desempenho dos purificadores de gases para os cromatógrafos gasosos.
Fabricamos purificadores em uma variedade de tamanhos e configurações para a remoção de oxigênio,
umidade e hidrocarbonetos. Recomendamos que cada cromatógrafo gasoso utilize um sistema de
purificação de gás com cartuchos removíveis como o Limpeza de gases ou o Gases renováveis. Esses
sistemas garantem gás da mais alta qualidade e contêm indicadores para permitir a substituição oportuna
antes que outros consumíveis, como colunas e liners, sejam danificados e a sensibilidade diminua. Os
purificadores de gases Agilent são uma medida econômica e preventiva para garantir o fornecimento de
gás da mais alta pureza para sua instrumentação de GC e GC/MS com economias consideráveis nos custos
de gás do laboratório. Também temos uma série de purificadores em linha para oferecer soluções de alta
capacidade ou econômicas para os clientes. Consulte o Guia de seleção de purificador de gases para
identificar os purificadores de gases que você deve utilizar; veja a página 95.
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Detector

ECD

Detector de captura de elétrons

FiD

Detector de ionização de chama

(Gás de arraste = Gás make-up)

FiD

Detector de ionização de chama

(O gás de arraste difere do gás make-up)

Diagramas de conexão

Gás de arraste

Nitrogênio

Gás de arraste

Hidrogênio

Ar atmosférico

Gás de arraste

Gás make-up

Hidrogênio

Ar atmosférico

Filtro de oxigênio

Filtro de oxigênio

Filtro de oxigênio

Filtro de carvão

Filtro de umidade

FID

FID

Gás make-up

Filtro de carvão

Filtro de carvão

Filtro de umidade

Filtro de umidade

Filtro de carvão

Filtro de carvão

Coluna

Coluna

Diagramas de conexão para detectores comuns

Gás de purga
do ânodo

Filtro de GC/MS

Coluna

ECD
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Detector Diagramas de conexão

mS (iTD, mSD)

Detector de Ion Trap, Detector
seletivo de massa

Duas possibilidades (veja os diagramas
à direita)

nPD, PnD

Detector de nitrogênio-fósforo

TiD, TSD

Detector termiônico

(Gás de arraste = Gás make-up)

TCD

Detector de condutividade térmica

Gás de arraste

Gás de arraste

Hidrogênio

Ar atmosférico

Gás de arraste

Filtro de oxigênio

Filtro de oxigênio

Filtro de carvão

Filtro de carvão

Filtro de oxigênio

Filtro de umidade Coluna

MS

Coluna

TSD

Coluna

TCD

Gás make-up

Filtro de umidade

Canal de referência

Gás make-up,
se necessário

Gás de arraste Filtro de GC/MS Coluna

MS

FPD

Detector fotométrico de chama

PFPD

Detector fotométrico de chama pulsante

Gás de arraste

Hidrogênio

Ar atmosférico

Filtro de oxigênio Filtro de umidade

FPD

Coluna

Filtro de carvão

Filtro de carvão

Chama 2

Chama 1

Filtro de umidade
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ICP-MS
ICP-OES

Detector Diagramas de conexão

(Gás de plasma = Gás do
nebulizador)

(Gás de enxágue óptico diferente)

Analisador de carbono
orgânico total (TOC)

gerador zero-ar

Gás consumível

Gás consumível

Gás de enxágue
óptico

Filtro de oxigênio

Filtro de oxigênio

Placa de base para alto fluxo

ICP-OES

Filtro de umidade Analisador de TOCGás de arraste Filtro de CO2

Filtro de umidade Gerador zero-arGás de arraste Filtro de CO2

Filtro de oxigênio

Filtro de oxigênio

Filtro de oxigênio

Legendas:

Filtro de gC/mS: um filtro triplo que remove oxigênio, umidade e hidrocarbonetos

Filtro de oxigênio: um filtro que remove oxigênio

Filtro de umidade: um filtro que remove água

Filtro de carvão: um filtro que remove hidrocarbonetos

Filtro de CO2: um filtro que remove dióxido de carbono

Diagramas de conexão para analisadores e geradores

iCP-OES/iCP-mS

Espectrometria de emissão
óptica/espectrometria de massas
com plasma acoplado
indutivamente

iCP-OES

Emissão óptica de plasma acoplado
indutivamente
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guia de seleção de purificador de gases

Contaminante Descrição Série Recursos exclusivos Página nº
Sistemas de purificação
Hidrocarboneto
Umidade
Oxigênio
Filtro triplo (GC/MS)
Dióxido de carbono
Tipos renováveis:
Filtro triplo

Filtros para limpeza de gases* Enviado por padrão com sistemas de GC/MS,
indicadores altamente sensíveis com reposição do
filtro rápida e sem vazamentos

96

Sistema de purificação de gás renovável G3440 O sistema de alta capacidade reciclável filtra
umidade, oxigênio e hidrocarbonetos em uma
unidade pequena, de cartucho único e
apresentando trocas rápidas e indicadores duplos,
fáceis de ler

100

Purificadores em linha
Umidade (H2O) Traps com indicador de umidade Construção em vidro com blindagem plástica de

segurança
104

Traps grandes de umidade BMT Capacidade ultra-alta para umidade 103
Oxigênio (O2) Traps com indicador de oxigênio Construção em vidro com blindagem plástica de

segurança
105

Traps de oxigênio OT1 Trap econômico sem indicador de oxigênio 106
Traps grandes de oxigênio BOT Capacidade ultra-alta para oxigênio 103

Hidrocarbonetos
(HCs)

Traps de hidrocarboneto HT Trap econômico de hidrocarboneto 106
Traps grandes de hidrocarboneto BHT Capacidade ultra-alta para hidrocarbonetos 103

Traps de combinação Trap de oxigênio/umidade OT3 Trap bifuncional econômico 108
Trap de hidrocarboneto/umidade HMT Trap bifuncional econômico 109
Trap universal grande RMS Específico para o gás (para purificação de He, N2

ou H2), com capacidade ultra-alta, remove H2O,
O2, HCs, CO e CO2, recomendado para
suprimentos de gás de GC e GC/MS

101

Outros purificadores
Orgânicos Trap do split vent RDT Design de cartucho com suporte para cartucho

durável e com cartuchos de reposição
109

*Recomendado pela Agilent
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Sistemas de purificação de gás
Filtros para limpeza de gases Agilent
• Entrega gases limpos para análises precisas
• A reposição do filtro, rápida e sem vazamentos, reduz o tempo de inatividade
• Econômico e com retorno imediato
• Indicadores do filtro altamente sensíveis proporcionam a máxima proteção do instrumento

O sistema de filtro para limpeza de gases Agilent fornece gases limpos, o que reduz os riscos de danos 
à coluna, a perda de sensibilidade e o tempo de inatividade do instrumento. Colocar um sistema de filtro
para limpeza de gases imediatamente antes do injetor do instrumento reduz muito o nível de impurezas,
melhorando assim a análise em nível de traços. A quantidade de contaminantes que entram em sua coluna
para GC também será reduzida, o que é fundamental para análises em alta temperatura e essencial para
que a vida útil da coluna seja mais longa.

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

Um sistema de filtro para limpeza de gases permite que você utilize hélio com 99,996% (4,6) de pureza, 
em vez das graduações 99,999% (5,0) ou 99,9999% (6,0), que são mais dispendiosas ao mesmo tempo
em que ainda produz resultados analíticos de alta qualidade. A economia de custos esperada é de 30%.

Conheça as práticas recomendadas para a solução de problemas de GC com a série
de vídeos de solução de problemas de GC Agilent; assista em
www.agilent.com/chem/gCtroubleshooting

DiCAS & FERRAmEnTAS

O design único da conexão permite a reposição
rápida e sem vazamentos do filtro 

para limpeza de gases
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Especificações técnicas dos filtros para limpeza de gases

Descrição Função
mudança de cor 
do indicador Capacidade

Concentração na saída
(no fluxo operacional de
1-10 L/min)

Filtro de oxigênio Remove oxigênio, bem como
traços de compostos de
enxofre e cloro do gás 
de arraste

De verde para cinza 150 mL de oxigênio < 50 µg/L

Filtro de umidade/Filtro de
umidade do processo

Remove água, óleo e outros
materiais estranhos do gás 
de arraste

De verde para marrom claro 7,2 g de água < 0,1 mg/L

Filtro de carvão Remove compostos orgânicos
dos fluxos de gás

Sem indicador Aproximadamente 7 g,
dependendo das impurezas

< 0,1 mg/L

Filtro de gC/mS Filtro de combinação única;
remove água, oxigênio e
compostos orgânicos

Oxigênio, de verde para cinza;
Umidade, de verde para
marrom claro

100 mL de oxigênio, 1 g de
água e orgânicos,
dependendo das impurezas

Oxigênio < 50 µg/L
Umidade < 0,1 mg/L
Orgânicos < 0,1 mg/L

Filtro de CO2 Remove CO2 do fluxo de gás;
usar com filtro de umidade

De branco para violeta 9 g CO2 < 1 mg/L

Benefícios da utilização dos filtros para limpeza de gases

Técnica Filtros Benefício
GC/MS Filtro de GC/MS Maior precisão nos dados e menos manutenção
Coluna para GC Filtro de umidade e filtro de oxigênio ou um filtro de GC/MS Vida útil mais longa
Detector ECD Filtro de GC/MS Maior sensibilidade
Detector TCD Filtro de umidade e filtro de oxigênio ou um filtro de GC/MS Maior sensibilidade e menos manutenção
GC de processo Filtro para umidade no processo Estabilidade em longo prazo
Detector de FID Dois filtros de carvão (para ar e hidrogênio) Maior sensibilidade
Detector de PID Filtro de oxigênio e filtro de carvão Maior sensibilidade
Detector de PFPD ou FPD Filtro de carvão, filtro de CO2 e filtro de umidade Maior sensibilidade
Detector de TSD ou de NPD Filtro de carvão, filtro de CO2 e filtro de umidade Maior sensibilidade
Carbono orgânico total Filtro de CO2 e filtro de umidade Maior sensibilidade
Gerador zero-ar Filtro de CO2 e filtro de umidade Gás mais limpo
ICP-OES, ICP-MS Unidade de conexão de alto fluxo com dois filtros de oxigênio Maior sensibilidade
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Kits iniciais de filtro para limpeza de gases Agilent
Descrição Part no.
Kit de filtro para limpeza de gases FID Agilent
Inclui uma unidade de conexão com 4 posições, 1/8 pol., dois filtros de carvão, um filtro de
oxigênio e um filtro de umidade

CP7995*

Kit de filtro para limpeza de gases Agilent, 1/8 pol.
Inclui uma unidade de conexão com 4 posições, 1/8 pol., dois filtros de carvão, um filtro de
oxigênio e um filtro de umidade

CP736530

Kit de filtro para limpeza de gases para GC/MS Agilent
Inclui uma unidade de conexão com 1 posição, 1/8 pol., e dois filtros para GC/MS

CP17976

Kit de filtro para limpeza de gases para GC/MS Agilent
Inclui uma unidade de conexão com 1 posição, 1/4 pol., e dois filtros para GC/MS

CP17977

Kit de instalação de filtro para limpeza de gases para GC/MS Agilent
Inclui 1 m de tubos de cobre (P/N CP17976), duas porcas e duas anilhas, 1/8 pol.

CP17978

Kit de filtro para limpeza de gases para CO2 Agilent
Inclui unidade de conexão com 2 posições, 1/4 pol., e filtros de CO2 e de umidade

CP17982

Kit de filtro para limpeza de gases para CO2 Agilent
Inclui unidade de conexão com 2 posições, 1/8 pol., e filtros de CO2 e de umidade

CP17983

Kit de filtro TCD Agilent
Inclui uma unidade de conexão com 2 posições, 1/8 pol., um filtro de oxigênio e um filtro de
umidade

CP738408

Kit para instalação de GC Agilent
Inclui o CP736530 e muitas conexões e acessórios úteis.

19199N

*Para tubos de 1/8 pol., use o redutor 1/8 pol. x 1/4 pol., P/N CP4392

Unidades de conexão
Descrição Part no.
Unidade de conexão com 1 posição, 1/4 pol. CP7980
Unidade de conexão com 1 posição, 1/8 pol. CP7988
Unidade de conexão com 2 posições, 1/4 pol. CP738406
Unidade de conexão com 2 posições, 1/8 pol. CP738407
Unidade de conexão com 4 posições, 1/4 pol. CP7989
Unidade de conexão com 4 posições, 1/8 pol. CP736520
Unidade de conexão de alto fluxo, 2 posições, 1/4 pol. CP17984
Unidade de conexão de alto fluxo, 2 posições, 1/8 pol. CP17985
1 posição, aço inoxidável, tubo com 1/4 pol. CP7980P4
1 posição, aço inoxidável, tubo com 1/8 pol. CP7988P8
1 posição, aço inoxidável, tubo com 3 mm CP7988P3
1 posição, aço inoxidável, tubo com 6 mm CP7980P6

Unidade de conexão com 1 posição, 1/8 pol.,
CP7988

Unidade de conexão com 4 posições, 1/8 pol.,
CP736520

Unidade de conexão de alto fluxo com 1/8 pol.,
CP17985

Filtros para limpeza de gases



99WWW.AGILENT.COM/CHEM/GENERALSUPPLIES

gESTÃO DE gÁS

Filtros para limpeza de gases de reposição
Descrição Part no.
Filtro para limpeza de gases para CO2 Agilent CP17969
Filtro para limpeza de gases para oxigênio Agilent CP17970
Filtro de umidade para limpeza de gases Agilent CP17971
Filtro para umidade no processo de limpeza de gases Agilent CP17971P
Filtro de carvão para limpeza de gases Agilent CP17972
Filtro para limpeza de gases para GC/MS Agilent* CP17973
*O filtro de GC/MS remove hidrocarbonetos, umidade e oxigênio e pode ser usado para purificar qualquer gás de arraste
para GC. É o melhor filtro para proteger seus consumíveis inertes.

Acessórios e conexões
Descrição Part no.
Suporte de montagem em parede para unidade de conexão
Para CP7980 e CP7988

CP7981

Unidade de conexão de filtro na parte superior CP7978
Cabeçote de enxágue para unidade de conexão CP7987
Conector macho, 1/4 pol., com filtro de pó CP7986
Conector macho, 1/8 pol., com filtro de pó CP82117
O-rings Viton, dois conjuntos CP7983
Conector macho, aço inoxidável, 1/4 pol., com filtro de pó CP7986SS
Conector macho, aço inoxidável, 1/8 pol., com filtro de pó CP82117SS
Conector macho, aço inoxidável, 3 mm, com filtro de pó CP82117SS3
Conector macho, aço inoxidável, 6 mm, com filtro de pó CP7986SS6

O filtro de GC/MS remove
hidrocarbonetos, umidade e oxigênio e
pode ser usado para purificar qualquer
gás de arraste para GC. É o melhor filtro
para proteger seus consumíveis inertes.

DiCAS & FERRAmEnTAS

Filtro para limpeza de gases para GC/MS Agilent,
CP17973

Suporte de montagem em parede para unidade de
conexão (para CP7980, CP7988 e CP7981)

Cabeçote de enxágue para unidade de conexão,
CP7987
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Sistema de purificação de gás renovável
Além de capturar grandes quantidades de contaminantes e durar muito tempo, o sistema de purificação de
gás renovável da Agilent é reciclável. Com o uso normal, só é necessário adquirir um cartucho de reposição
por ano, ou após cerca de 20 cilindros de purificação. Quando precisar de alguma reposição, poderá
adquirir um cartucho novo ou um reciclado. Os cartuchos reciclados são reabastecidos e certificados de
acordo com as mesmas especificações dos cartuchos novos.

• O sistema de purificação mais econômico e com a mais alta capacidade da Agilent
• Todos os cartuchos são ecologicamente corretos e reduzem o desperdício
• Alta capacidade: filtração de 850 cm³ ou mais de oxigênio, 12 g de H2O e cerca de 8 g de

hidrocarboneto por cartucho, em uma apresentação compacta
• Melhora a pureza do gás de 99,995% para 99,9995%
• Os indicadores duplos facilitam a visualização dos resultados da purificação
• A rotulagem exibe a cor e forma do indicador para uma leitura precisa
• O botão giratório para ligar/desligar e a haste guia fazem que a troca de cartuchos seja rápida e fácil
• Um sistema purificador de gás renovável pode suportar até quatro sistemas de GC
• Desenvolvido para garantir eficiência, segurança e responsabilidade ambiental
• Todos os cartuchos de reposição incluem a embalagem e as informações para devolução

Sistema de purificação de gás renovável
Descrição Part no.
Kit inicial do sistema de purificador de gás renovável
Inclui uma base G3440-80007, um cartucho de purificador de gás renovável G3440-60003,
hardware para montagem em parede ou em bancada e manual de instruções

G3440-60004

Cartucho purificador de gás renovável, novo G3440-60003
Cartucho purificador de gás renovável, reciclado G3440-69003
Sistema de purificador de gás renovável, somente a base G3440-80007
Conjunto de embalagem para retorno
Para retorno do cartucho de purificação de gás renovável G3440-60003 ou G3440-69003
caso a embalagem original tenha sido perdida ou danificada

5190-1414

Sistema de purificação de gás renovável (à
esquerda) e cartucho reciclado (à direita)

DiCAS & FERRAmEnTAS

Para obter mais informações sobre o
sistema de purificação de gás renovável,
acesse
www.agilent.com/chem/renewable

Cartucho purificador de gás renovável, novo,
G3440-60003
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Traps de gás em linha

A exposição constante das colunas capilares ao oxigênio e à umidade, especialmente em altas
temperaturas, resulta rapidamente em danos graves na coluna. O uso de traps de umidade e de oxigênio
para o gás de arraste pode estender a vida útil da coluna e proteger o instrumento. A umidade ou o
oxigênio que entrarem no fluxo de gás devido a um vazamento serão removidos pelo trap até que ele
expire. 

Trap universal grande

Os traps universais grandes têm cerca de
três vezes a capacidade dos outros
purificadores.

Traps universais grandes

DiCAS & FERRAmEnTAS

A finalidade dos traps de gás é remover impurezas prejudiciais dos gases de arraste e do detector. Estão
disponíveis traps de combinação que removem umidade, oxigênio e/ou orgânicos com um único trap. A
eficiência dos traps depende da qualidade inicial do gás. 

Os traps universais grandes utilizam um empacotamento de leito em camadas e multiadsorvente com os
materiais adsorventes de mais alta capacidade disponíveis hoje para a remoção de oxigênio, umidade,
hidrocarbonetos, dióxido de carbono e monóxido de carbono de fluxos de gás hélio. O volume dos diversos
materiais adsorventes no trap universal grande foi desenvolvido através de avaliações e testes rigorosos
para garantir que a descoberta dos cinco grupos principais de contaminantes ocorra o mais
simultaneamente possível, à medida que cada material atinja a saturação completa.

Um trap universal grande purificará facilmente o conteúdo de treze cilindros tamanho “K” com hélio de
99,997% de pureza até o nível acumulado de 100 µg/L de O2, H2O, CO2, CO e hidrocarbonetos em taxa de
fluxo de até 8 L/min. Todas as conexões de tubos são de aço inoxidável Swagelok, equipadas com frits de
aço inoxidável de 40 µm para o controle de particulados. A pressão máxima é de 250 psi.

Os traps universais grandes são mais econômicos que outros purificadores, oferecendo cerca de três vezes
mais capacidade.

Os traps universais grandes são ideais para as aplicações de GC ou GC/MS que utilizam hélio e cuja pureza
é essencial. A combinação do conteúdo de três traps em linha em uma única unidade reduz o risco de
potenciais vazamentos e a possibilidade de aspirar contaminantes no fluxo de gás. Um único purificador
também simplifica a instalação e a substituição.



102

gESTÃO DE gÁS

Traps universais grandes (Série RmS)

Descrição

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Hidrogênio RMSHY-2 RMSHY-4
Hélio (Ar/Me) RMSH-2 RMSH-4
Nitrogênio RMSN-2 RMSN-4
grampos de montagem de trap
Grampo de montagem grande, 2/pcte UMC-5-2

Dados de capacidade

Hélio de alta pureza - 99,997% Capacidade de remoção
O2 < 5 mg/L 1,07 L
THC* < 1 mg/L 20 g
H2O < 5 mg/L 46 g

*Hidrocarbonetos totais, análise limitada a três grupos de contaminantes

Concentração de efluente

Hélio de nível de pesquisa - 99,9999%
Impurezas < 1 mg/L H2O < 0,2 mg/L
N2 < 0,5 mg/L H2 < 0,2 mg/L
O2 < 0,5 mg/L Ar < 0,1 mg/L
THC* < 0,1 mg/L Ne < 0,5 mg/L
CO+CO2 < 0,1 mg/L

*Hidrocarbonetos totais, análise limitada a três grupos de contaminantes

UMC-5-2
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Trap grande de umidade

Traps grandes de umidade (Série BmT)

Descrição Capacidade Eficiência

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Trap grande de umidade 130 g H2O Redução de H2O a menos de 5 µg/L BMT-2 BMT-4
grampos de montagem
Grampo de montagem grande, 2/pcte UMC-5-2 UMC-5-2

Traps grandes de oxigênio (Série BOT)

Descrição Capacidade Eficiência

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Trap grande de oxigênio 3 L O2 ou 3,2 g Redução de O2 a menos de 1 µg/L BOT-2 BOT-4

grampos de montagem de trap
Grampo de montagem grande, 2/pcte UMC-5-2 UMC-5-2

Traps grandes
• Pressão: Até 250 psig
• Purificadores de gases com 750 cm3

• Ideais para aplicações de purificação em massa ou onde vários instrumentos estão canalizados a partir
de uma única fonte de gás

• O tubo de alumínio em peça única com paredes espessas elimina potenciais vazamentos
• Equipado com frits de aço inoxidável sinterizado para evitar contaminação de particulados

Traps grandes de hidrocarboneto (Série BHT)

Descrição Capacidade Eficiência

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Trap grande de
hidrocarboneto

80 g de
hidrocarbonetos

com peso
molecular de

médio a pesado

Redução de hidrocarbonetos de
C4 a menos de 15 µg/L

BHT-2 BHT-4

grampos de montagem
Grampo de montagem grande, 2/pcte UMC-5-2 UMC-5-2
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Descrição

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Trap de vidro com indicador de umidade 5182-9211 5182-9411

Design com dupla vedação: neste design o tubo interno de vidro é protegido por um tubo plástico externo
vedado. Mesmo se o tubo de vidro falhar, o sistema de gás está totalmente protegido contra vazamentos.

O indicador muda da cor amarelo-esverdeado para azul em cerca de 5% de umidade relativa para sinalizar
vazamentos no sistema; a peneira molecular remove a umidade ao nível de traços. O tubo de vidro é
vedado com um sistema de vedação dupla especial para maior proteção contra vazamentos. Um frit interno
em cada ponta evita a contaminação de materiais particulados. Para maior segurança, o tubo de vidro
interno no trap de umidade está dentro de um tubo de plástico. Dimensões: 3,5 cm x 26 cm, pressão
máxima de 6,8 bar (100 psig).

Este é um filtro para limpeza de gases com design avançado para aplicações que exijam alta eficiência na
remoção de umidade com o benefício de um indicador de depleção. Os materiais adsorventes são uma
peneira molecular de 5Å e um indicador sem cobalto, mantidos em um tubo de vidro resistente. O gás a ser
purificado entra em contato somente com vidro, metal e com o absorvente.

Traps com indicador de umidade

Trap de vidro com indicador de umidade
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Descrição

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Trap de vidro com indicador de oxigênio 5182-9201 5182-9401
Trap de vidro com indicador de oxigênio, conexão de aço inoxidável 5182-9202 5182-9402

Design com dupla vedação: neste design o tubo interno de vidro é protegido por um tubo plástico externo
vedado. Mesmo se o tubo de vidro falhar, o sistema de gás está totalmente protegido contra vazamentos.

O trap de vidro com indicador de oxigênio é recomendado como um indicador da vazante para traps de alta
capacidade. Ele pode ser usado com gases não oxidantes como He, Ar, N2, H2 ou CH4, com taxa de fluxo
máxima recomendada de 150 cm³/min. Os adsorventes são mantidos em um tubo de vidro interno com
paredes espessas, protegido por um tubo plástico externo transparente para maior segurança. A pressão
máxima é de 6,8 bar (100 psig). As dimensões aproximadas são 3,5 cm x 26 cm, incluindo as conexões.

Este é um filtro com indicador compacto, aprimorado, para alta eficiência na remoção de oxigênio,
adequado para uso com fluxos de gás de arraste em cromatografia. Ele remove oxigênio em nível baixo de
ppb, com um indicador que muda de cor de verde para cinza quando a capacidade de adsorção está
esgotada. O adsorvente forma óxido de cobre na presença de oxigênio; nenhum gás é gerado. 

Traps com indicador de oxigênio

Trap de vidro com indicador de oxigênio
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Traps de hidrocarboneto

Descrição
Tamanho

(cm³)

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Trap de hidrocarboneto 200 HT200-2 HT200-4
Trap de hidrocarboneto de grau capilar 100 HT3-2 HT3-4
grampos de montagem
Grampo de montagem para a série HT200 MC-1 MC-1Trap de hidrocarboneto, HT200-2

Traps de hidrocarboneto

Traps de oxigênio

Trap econômico sem indicador de oxigênio

Descrição
Tamanho

(cm³)

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Traps econômicos sem indicador de oxigênio (Série OT1)
Trap de oxigênio 70 OT1-2 OT1-4
grampos de montagem de trap
Grampo de montagem para traps OT1 MC-1 MC-1

• Reduz o oxigênio a menos de 1 µg/L
• Ambientalmente seguro

Este trap remove o oxigênio em vez de convertê-lo em outra forma de contaminação.
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Capacidade do carvão ativado para remover substâncias
de gases usando traps de hidrocarboneto

Composto Eficiência Composto Eficiência
acetona excelente óleos dissolvidos excelente
ácido hipocloroso excelente nitrobenzenos excelente
álcool excelente nitrotolueno excelente
aminas muito boa acetato de etila excelente
ácidos inorgânicos nenhum álcool etílico excelente
amônia ruim ácidos orgânicos excelente
iodo excelente cloreto de etila excelente
acetato de amila excelente ácido oxálico excelente
acetato de isopropila excelente éter etila excelente
álcool amílico excelente ozônio excelente
álcool isopropílico excelente fluoreto ruim
benzeno excelente fenol excelente
cetonas excelente formaldeído ruim
acetato de butila excelente permanganato de potássio excelente
álcool butílico excelente acetato de propila excelente
ácidos láticos excelente glicol excelente
subprodutos orgânicos muito boa álcool propílico excelente
lisol excelente cloreto de propilo excelente
hipoclorito de cálcio excelente brometo de hidrogênio satisfatório
mercaptanas excelente cloreto de hidrogênio ruim
dióxido de carbono nenhum hipoclorito de sódio excelente
acetato de metila excelente fluoreto de hidrogênio nenhum
clorobenzeno excelente solventes excelente
álcool metílico excelente iodeto de hidrogênio satisfatório
cloro excelente ácido sulfúrico satisfatório
brometo de metila excelente seleneto de hidrogênio satisfatório
clorofenol excelente sulfeto de hidrogênio satisfatório
cloreto de metila excelente tolueno excelente
clorofila excelente tricloroetileno excelente
metiletilcetona excelente xileno excelente
cresol excelente
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Traps de combinação
Traps de oxigênio/umidade
Os adsorventes de oxigênio/umidade trabalham em conjunto para que um único trap ofereça duas
funcionalidades. Diferente de alguns exemplos de traps de oxigênio/umidade, estes modelos de traps são
descartáveis.

Avalie as vantagens de segurança, desempenho e custo dos traps de oxigênio/umidade em grau capilar
(OT3) Agilent em comparação com os traps catalíticos aquecidos.

• Otimizadas para máxima área de superfície e capacidade
• Design em peça única, sem vazamentos (testado a 2000 psi)
• Material do leito tratado com hélio de ultra alta pureza
• Design do filtro: evita a canalização e promove depuração eficiente

Trap Agilent OT3

COmO FUnCiOnA?

O trap Agilent OT3 contém um material de depuração altamente ativo e com conteúdo metálico em um corpo inerte de alumínio.

Além dos gases inertes (nitrogênio, hélio, argônio e criptônio), o trap Agilent OT3 trata fluxos de hidrogênio,
alcanos, alquenos, gases de hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos com baixo ponto de ebulição, dióxido de
carbono, monóxido de carbono e de argônio-metano.

Traps de oxigênio/umidade (Série OT3)

Descrição Capacidade Eficiência
Tamanho

(cm³)

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Trap OT3 500 mL O2
2 g H2O

< 15 µg/L 100 OT3-2 OT3-4

grampos de montagem de trap
Grampo de montagem MC-1 MC-1
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Traps de hidrocarboneto/umidade

Traps de hidrocarboneto/umidade (Série HmT)

Descrição Tamanho (cm³)

1/8 pol.
Part
number

1/4 pol.
Part
number

Trap de hidrocarboneto/umidade 200 HMT200-2 HMT200-4
grampos de montagem
Grampo de montagem MC-1 MC-1

Traps de combinação para mS de ionização química
Descrição Conexão (pol.) Part no.
Ionização química para MS* 1/8 G1999-80410
*Somente para aplicações de isobutano ou metano

Trap de hidrocarboneto/umidade

• Substituição da maioria dos traps de leito misto fornecidos por fabricantes de GC
• Painel de montagem

Trap externo/universal do split vent
• Protege o laboratório de contaminantes liberados por sistemas de injeção com divisão
• Interrompe a poluição ambiental através da captura e eliminação de uma grande variedade de

contaminantes
• Fácil de trocar
• Vem com três pacotes de cartuchos de reposição

Trap externo/universal do split vent
Descrição Part no.
Trap externo/universal do split vent com 3 cartuchos, Conexão Swagelok 1/8 pol. RDT-1020
Cartuchos de reposição, 3/pcte RDT-1023

Trap do split vent e cartuchos, RDT-1020

DiCAS & FERRAmEnTAS

Lembre-se de substituir o cartucho do
split vent a cada seis meses.



ADM 1000

ADM 2000
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Os medidores de fluxo ADM propiciam a maioria das medições com o toque de apenas um botão: ligue-o e
o instrumento fornecerá leituras contínuas e autônomas do fluxo. Meça os fluxos da coluna, do detector e
do gás de arraste sem a necessidade de nenhum ajuste. Os medidores de fluxo ADM são ideais para
medições de fluxos de gás com mudanças na composição do gás. Por exemplo, se o fluxo de gás é medido
a partir de um sistema de digestão, as alterações na concentração de metano, dióxido de carbono e
oxigênio não afetarão a precisão.

Todos os medidores de fluxo ADM são portáteis e alimentados a bateria. A Agilent calibra todos os
instrumentos de acordo com padrões rastreáveis por NIST com 5 pontos para garantir a mais alta precisão
disponível. A série ADM mede o fluxo volumetricamente, de modo que você não tenha que fazer ajustes ao
trocar de um gás para outro.

• Medições de fluxo de massa: medição da taxa de fluxo independentemente da pressão atmosférica e
da temperatura (calculada)

• Saída de dados através da porta RS-232
• Bateria de 9 V e adaptador de alimentação CA (120 ou 220 VAC)

medidores de fluxo ADm

Descrição
Taxa de fluxo (mL/min) gases

medidos* Precisão (%)
Fonte de
alimentação

RS-232
Saída de dados Part no.Baixo Alto

ADM 1000** 0,5 1000 Todos ± 3 Bateria de 9 V Nenhuma 220-1170

ADM 2000** 0,5 1000 Todos ± 3 Bateria ou 120 VAC Sim 220-1171-U
ADM 2000E** 0,5 1000 Todos ± 3 Adaptador CA, 220 V Sim 220-1171-E
Caixa de transporte para ADM 907-0056
*± 3% ou ± 0,2 mL/min, o que for maior, com taxa de fluxo de 0,5-1.000 mL/min
**Somente gases não corrosivos

• Precisão de ± 3%
• Faixa de temperatura operacional – 0 a 45 °C para o instrumento, -70 a 135 °C para a tubulação
• Calibração – rastreável de acordo com os padrões principais NIST
• Medição da razão de split em tempo real
• Certificado com marca CE
• Mede taxas de fluxo de 0,5 a 1000 mL/min
• Razões de split– comparação da razão da medição de um gás com outro (ou seja, razões de split da

porta de injeção)

gESTÃO DE gÁS

ADm 1000

ADm 2000

medidores de fluxo
Medidores de fluxo ADM
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O medidor de fluxo de gás de precisão da Agilent é o melhor medidor de fluxo de gás para aplicações de
cromatografia. Este medidor de fluxo portátil é altamente preciso, confiável e incorpora o desempenho líder
na indústria. A estabilidade inerente aos componentes robustos, de estado sólido, permite que a Agilent
forneça o mais longo intervalo de calibração do mercado, rastreável de acordo com os padrões NIST. 

• A medição altamente precisa e confiável de gases de arraste e combustível comuns usados em GC,
incluindo nitrogênio, ar, dióxido de carbono, hidrogênio, hélio e argônio/metano

• Garantia de dois anos de período de calibração rastreável de acordo com os padrões NIST
• Mede o fluxo com base nas propriedades de viscosidade do gás, com precisão de ± 0,8% da leitura +

0,2% da escala completa
• Variação de taxa de fluxo de 5 a 500 mL/min
• Exibe leituras de fluxo de massa, fluxo volumétrico, temperatura e pressão simultaneamente
• Pode ser colocado em linha

medidor de fluxo de gás de precisão
Descrição Part no.
Medidor de fluxo de gás de precisão 5067-0223

Medidor de fluxo de gás de precisão, 5067-0223

DiCAS & FERRAmEnTAS

Garanta a máxima inércia da trajetória de fluxo de GC com o pôster Agilent Ultra Inert — www.agilent.com/chem/UIorder

Medidor de fluxo de gás de precisão



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. Os detectores de vazamentos para líquidos, apesar de
econômicos, podem contaminar o seu sistema. O detector de vazamento de gás eletrônico G3388B da
Agilent é uma maneira fácil de identificar rapidamente vazamentos em seu sistema e evitar o tempo de
inatividade.

Para obter mais informações sobre o detector de vazamento de gás, acesse www.agilent.com/chem/leakdetector

DiCAS & FERRAmEnTAS

Detector de vazamento de gás
Descrição Part no.
Detector de vazamento de gás eletrônico portátil G3388B

Peças de reposição do g3388A
Descrição Part no.
Ponteira de reposição do filtro 5067-0218
Bateria de reposição 5067-0219
Fonte de alimentação de reposição 5067-0220
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• Detecta diferenças na condutividade térmica
• Alertas sonoros e visuais
• Limite de detecção mínimo – 0,0005 mL/min. de hidrogênio e hélio
• Leve – apenas 105 g
• Pequeno – aproximadamente 50 (l) x 19,5 (p) x 111 (a) mm
• Bateria recarregável de íons de lítio com mais de 5 horas de vida útil
• Inclui cabo USB para carregamento da bateria
• Um ano de garantia da Agilent

Detector de vazamento de gás, G3388B
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Reguladores de cilindro de gás, somente EUA
Para canalizar corretamente o seu sistema, selecione um dos reguladores de latão econômicos da Agilent e
os dispositivos adequados para purificação do gás a partir de nossa oferta de produtos recentemente
expandida. Esses reguladores e nossa ampla variedade de filtros em linha, traps de combinação e sistemas
de purificação de gás são um conjunto excelente para canalizar seus sistemas. Nosso novo guia e os
diagramas de seleção de purificação de gás ajudarão a determinar quais produtos podem ser usados com
os reguladores a seguir.

Corpo de latão, diafragmas de dois estágios em
aço inoxidável

materiais de construção

Corpo: Latão

Tampas: Latão
Conjuntos de assentos: Encapsulados

Material do assento: PTFE

Medidores: Latão

Diafragmas: Aço inoxidável

Válvula de agulha
da saída: Latão

Regulador com corpo de latão

Especificações

Pressão máxima de entrada 3000 psig
Faixa de temperatura operacional -40 °F a 165 °F
Porta de entrada-saída 1/4 pol., MNPT
Válvula de saída 1/4 pol., MNPT

medidores de escala dupla com 2 1/2 pol.
CGA-346, 350, 340, 580, 590
Válvula de alívio interna com auto-reassentamento

Pressões de saída 1 a 125 psig
Peso 5,6 libras

Botão de ajuste



Corpo de latão, diafragmas de dois estágios em aço inoxidável,
1/8 pol., somente EUA*
Descrição Part no.
CGA 346, máximo de 125 psig (8,6 bar), ar respirável 5183-4641
CGA 350, máximo de 125 psig (8,6 bar), H2, Ar/Me 5183-4642
CGA 540, máximo de 125 psig (8,6 bar), O2 5183-4643
Regulador CGA 580, máximo de 125 psig (8,6 bar), He, Ar, N2 5183-4644
CGA 590, máximo de 125 psig (8,6 bar), ar industrial 5183-4645
*Para tubulação de 1/4 pol., adquira um adaptador de 1/4 pol., somente EUA

Suporte de parede para cilindro
Descrição Part no.
Suporte de parede para cilindro com correia e corrente
(cilindros com tamanho de até 14 pol., 35 cm)

5183-1941

Suporte de parede para cilindro, 5183-1941

Conector (estilo Swagelok para NPT fêmea),
0100-0118

Conector (estilo Swagelok para NPT fêmea),
0100-0119

Conectores (Swagelok para nPT fêmea)

Descrição Unidade Part no.
Conector 1/8 pol. (A) x 1/4 pol. (B), latão (incluído com os reguladores de latão) 1/cada 0100-0118
Conector 1/4 pol. (A) x 1/4 pol. (B), latão* 1/cada 0100-0119
Fita de PTFE, rolo industrial 0460-1266
*Necessário para a conexão da tubulação de 1/4 pol. aos reguladores
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KITS, CONEXÕES, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Kits de instalação de GC

Kits, conexões, ferramentas e acessórios

Kit para instalação de GC com purificadores de gás

Descrição Unidade Part No.
Kit para instalação de GC com purificadores de gás 19199N

Kit de filtro para limpeza de gases Agilent, 1/8 pol. CP736530
Líquido detector de vazamento de gás, frasco de 8 oz (236 mL) 9300-0311
Conjunto de porca e anilha de latão de 1/8 pol. 20/pcte 5080-8750

Tubos de cobre, 1/8 pol., 15,24 m 5180-4196
T de 1/8 pol., latão 2/pcte 5180-4160
Tampa de 1/8 pol., latão 6/pcte 5180-4121
Trap externo/universal do split vent com 3 cartuchos RDT-1020
Cortador para tubo 8710-1709

Os kits de instalação Agilent para GC foram desenvolvidos com os itens necessários para uma instalação
bem-sucedida e muito mais econômica em comparação com a compra de cada elemento separadamente.

T de baixo volume morto, 5180-4160

1/8 pol., tampa de latão, 5180-4121

Filtros para limpeza de gases
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Kit de instalação de GC com ferramentas (sem purificadores de gás)

Descrição Unidade Part No.
Kit de instalação de GC com ferramentas (sem purificadores de gás) 19199M

Líquido detector de vazamento de gás, frasco de 8 oz (236 mL) 9300-0311
Conjunto de porca e anilha de latão de 1/8 pol. 20/pcte 5080-8750
Tubos de cobre, 1/8 pol., 15,24 m, pré-limpos 5180-4196
T de 1/8 pol., latão 2/pcte 5180-4160
Cortador para tubo, tubos de 1/8 a 5/8 pol. de DE 8710-1709
Tampa de 1/8 pol., latão 6/pcte 5180-4121
Chave de porca, 7 mm 8710-1217
Chave de fenda, Torx T10 5182-3466
Chave de fenda, Torx T20 5182-3465
Chave de boca, 1/4 e 5/16 pol. 8710-0510
Chave de boca, 7/16 e 9/16 pol. 8710-0803
Chave de boca, 7/16 e 3/8 pol. 8710-0972
Chave, 1/2 e 7/16 pol. 8710-0806

Kit de instalação básica de GC
Descrição Part No.
Kit de instalação básica de GC
Inclui tubos de cobre, porcas de coluna, um trap de gás para o gás de arraste e cinco chaves

5182-3453

Kit de instalação de GC com ferramentas 
(sem purificadores de gás), 19199M

Tubulação

Descrição DE (pol.) DI (mm) Comprimento Part No.
Tubos de cobre pré-limpos 1/8 2,1 15,24 m 5180-4196
Tubos de cobre pré-limpos 1/4 4,83 3700014600
Tubos de cobre pré-limpos 1/8 2,1 3,65 m 5021-7107
Tubos de cobre 1/16 3,25 15,24 m AL30509
Tubulação em aço inoxidável 316, pré-tratada 1/8 2,1 25 m CP4026
Tubulação em aço inoxidável 316, pré-tratada 6,09 m 7157-0210
Tubulação em aço inoxidável 316, pré-tratada 10 m CP4025
Tubulação em aço inoxidável 316, pré-tratada 5 m CP4024
Tubulação em aço inoxidável 316, pré-tratada 1/4 4,3 25 m CP4032
Tubulação em aço inoxidável 316, pré-tratada 5 m CP4030
Tubulação em aço inoxidável 316, pré-tratada 1 m CP4013
Tubulação de PFA 1/16 0,76 7,62 m AL45734
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Anilhas dianteiras de aço inoxidável, 5180-4108

Conexões

Conjuntos de porcas e anilhas frontais e traseiras
Descrição Unidade Latão Aço inoxidável
1/16 pol. 10/pcte 5180-4149
1/8 pol. 20/pcte 5080-8750 5080-8751
1/4 pol. 20/pcte 5080-8752 5080-8753

Porcas
Descrição Unidade Latão Aço inoxidável
1/16 pol., porca macho 10/pcte SWB1021 5180-4102
1/16 pol. 1/cada 0100-0053
1/8 pol. 10/pcte 5180-4103 5180-4104
1/8 pol. 1/cada 0100-0058 0100-0057
1/4 pol. 10/pcte 5180-4105 5180-4106

Anilhas dianteiras
Descrição Unidade Latão Aço inoxidável
1/16 pol. 10/pcte 5180-4108
1/4 pol. 1/cada 2869463500
1/16 pol., Valco de uma peça 10/pcte 5181-1292
1/8 pol. 10/pcte 5180-4109 5180-4110
1/4 pol. 10/pcte 5180-4111 SWSS4031

Anilhas dianteiras, 5180-4109

Anilhas dianteiras, aço inoxidável, 5181-1292

Anilhas dianteiras, 5180-4111

Conjunto de anilha e porca de latão, 5080-8750
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Anilhas traseiras, 5180-4115

Anilhas traseiras, 5180-4117

1/8 pol., tampa de latão, 5180-4121

1/4 pol., tampa de latão, 5180-4120

Plugue de 1/8 pol., 5180-4124

Plugue de 1/4 pol., 5180-4125

Anilhas traseiras

Descrição Unidade Latão
Aço 
inoxidável

1/16 pol. 10/pcte 5180-4113 5180-4114
1/8 pol. 10/pcte 5180-4115 5180-4116
1/4 pol. 10/pcte 5180-4117 SWSS4041

Tampas
Descrição Unidade Latão
1/8 pol. 6/pcte 5180-4121
1/4 pol. 6/pcte 5180-4120

Plugues
Descrição Unidade Latão
1/8 pol. 6/pcte 5180-4124
1/8 pol. 1/cada 0100-0071
1/6 pol. 1/cada 0100-1315
1/4 pol. 6/pcte 5180-4125
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Porca cega em aço inoxidável, 01080-83202

Adaptador de latão, 0100-0420

T de baixo volume morto, 0100-0782

Porca cega
Descrição Unidade Aço inoxidável
1/16 pol. 1/cada 01080-83202

Adaptador
Descrição Unidade Latão
1/8 pol. x 1/8 pol. 1/cada 0100-0420

Conector da mangueira
Descrição Unidade Latão
1/16 pol. 10/pcte 5180-4148

Tês

Descrição Unidade Latão
Aço 
inoxidável

1/16 pol. 1/cada 0100-0680 0100-0782
1/8 pol. 1/cada 0100-0090 0100-0542

2/pcte 5180-4160
1/8 pol., para mistura de gás de O2 1/cada 0100-0542
1/4 pol. 1/cada 0100-0088 0100-0089

2/pcte 5180-4129
1/6 pol., baixo volume morto 1/cada 0100-0969

T de baixo volume morto, 5180-4160

T de aço inoxidável, 0100-0542
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Cruzes
Descrição Unidade Latão
1/8 pol. 1/cada 0100-0161
1/8 pol. 1/cada 0100-0996
1/4 pol. 1/cada 0100-0985

Cotovelos
Descrição Unidade Latão
1/8 pol. 1/cada 0100-0091
1/8 pol. 1/cada 0100-0092

Uniões

Descrição Unidade Latão
Aço 
inoxidável

1/16 pol. 1/cada 0100-1316 0100-0124
1/8 pol. 2/pcte 5180-4127

1/cada 0100-0126
1/4 pol. 2/pcte 5180-4128

1/cada 0100-0128

Uniões de volume morto zero

Descrição Unidade
Aço 
inoxidável

1/16 pol. 1/cada 0100-0900

Uniões de anteparo

Descrição Unidade Latão
Aço 
inoxidável

1/8 pol. 1/cada 0100-0132 0100-0133

União de latão, 0100-1316

Cruz de latão, 0100-0161

Cruz de latão, 0100-0985

União de latão de 1/8 pol., 5180-4127

União de latão de 1/4 pol., 5180-4128

União ZDV com conexões, 0100-0900

União de aço inoxidável, 0100-0124
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União redutora, 5180-4130

União redutora, 5180-4131

Conector (estilo Swagelok para NPT macho),
5180-4143

Conector (estilo Swagelok para NPT macho),
5180-4145

Conector (estilo Swagelok para NPT fêmea), 0100-
0118

Conector (estilo Swagelok para NPT fêmea), 0100-
0119

União redutora, 0100-0241

União redutora, 0100-0121

Conectores (Swagelok a NPT macho)

Descrição Unidade Latão
Aço 
inoxidável

1/16 pol. (A) x 1/4 pol. (B) 1/cada CP741648
1/8 pol. (A) x 1/4 pol. (B) 2/pcte 5180-4143
1/8 pol. (A) x 1/8 pol. (B) 1/cada 0100-0110 0100-0111
1/4 pol. (A) x 1/4 pol. (B) 1/cada 0100-0208 0100-1189

2/pcte 5180-4145

Conectores (Swagelok para NPT fêmea)

Descrição Unidade Latão
Aço 
inoxidável

1/8 pol. (A) x 1/4 pol. (B) 1/cada 0100-0118 SWSS20074
1/4 pol. (A) x 1/4 pol. (B)* 1/cada 0100-0119
*Necessário para a conexão da tubulação de 1/4 pol. aos reguladores

Uniões redutoras

Descrição Unidade Latão
Aço 
inoxidável

1/16 pol. x 1/8 pol. 2/pcte 5180-4130
1/cada 0100-0241

1/8 pol. x 1/4 pol. 2/pcte 5180-4131
1/cada 0100-0121
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Redutores

Descrição Unidade Latão Aço inoxidável
1/8 pol. (A) x 1/4 pol. (B) 2/pcte 5180-4135
1/6 pol. (A) x 1/8 pol. (B) 1/cada 0100-0073
1/4 pol. (A) x 1/8 pol. (B) 2/pcte 5180-4134

Kit de conexões

Descrição Unidade Part No.
Kit de conexões: Inclui os itens a seguir 5180-4161

Porca de 1/8 pol., latão 10/pcte 5180-4103
Porca de 1/4 pol., latão 10/pcte 5180-4105
Anilha frontal de 1/8 pol., latão 10/pcte 5180-4109
Anilha frontais de 1/4 pol., latão 10/pcte 5180-4111
Anilha traseira de 1/8 pol., latão 10/pcte 5180-4115
Anilha traseira de 1/4 pol., latão 10/pcte 5180-4117
Tampa de 1/4 pol., latão 6/pcte 5180-4120
Tampa de 1/8 pol., latão 6/pcte 5180-4121
Plugue de 1/8 pol., latão 6/pcte 5180-4124
Plugue de 1/4 pol., latão 6/pcte 5180-4125
União de 1/8 pol., latão 2/pcte 5180-4127
União de 1/4 pol., latão 2/pcte 5180-4128
T de 1/8 pol., latão 2/pcte 5180-4160
T de 1/4 pol., latão 2/pcte 5180-4129
União redutora de 1/8 x 1/4 pol., latão 2/pcte 5180-4131
Redutor de 1/4 pol. (A) x 1/8 pol. (B), latão 2/pcte 5180-4134
Redutor de 1/8 pol. (A) x 1/4 pol. (B), latão 2/pcte 5180-4135

Redutor, 5180-4134

Redutor, 5180-4135

Anilhas dianteiras, 5180-4109

Anilhas dianteiras, 5180-4111

T de baixo volume morto, 5180-4160

Anilhas traseiras, 5180-4115

1/4 pol., tampa de latão, 5180-4120

1/8 pol., tampa de latão, 5180-4121

Plugue de 1/8 pol., 5180-4124

União de latão de 1/8 pol., 5180-4127

União de latão de 1/4 pol., 5180-4128
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Ferramentas
Kit de ferramentas gerais para laboratório
O kit de ferramentas gerais para laboratório inclui os seguintes itens:

Descrição Part No.
Kit de ferramentas gerais para laboratório 5180-4162

Kit de ferramentas gerais para laboratório,
5180-4162

• Caixa de ferramentas
• Lanterna
• Lima bastarda de 8 pol.
• Chave ajustável de 6 pol.
• Chave ajustável de 12 pol. para uso com regulador
• Nº 1 pt, eixo Pozidriv de 3ºpol., encaixa em

parafusos nº. 2 - 4

• Nº 2 pt, eixo Pozidriv de 4ºpol., encaixa em
parafusos nº. 5 - 10

• Chave de fenda de cabeça chata, eixo de aço de
2 pol., lâmina de 1/8 pol.

• Chave de fenda de cabeça chata, eixo de aço de
4 pol., lâmina de 1/4 pol.

• Conjunto de chave hexagonal,
chaves de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 e 6 mm

• Alicates de bico de agulha com pinças longas de
6 pol. com cortadores laterais

• Três chaves de extremidade aberta (1/4 x
5/16 pol., 1/2 x 9/16 pol., 7/16 x 3/8 pol.)

• Líquido detector de vazamento de gás - detector
de vazamento de líquidos

• Fita de PTFE

Chaves
Descrição Part No.
Chave de boca, 1/4 e 5/16 pol. 8710-0510
Chave, 1/2 e 7/16 pol. 8710-0806
Chave de boca, 7/16 e 9/16 pol. 8710-0803
Chave de boca, 7/16 e 3/8 pol. 8710-0972
Chave ajustável de 12 pol. para uso com reguladores 8710-1712
Chave de boca, 9/16 e 5/8 pol. 8720-0010
Chave de boca, 1/2 e 9/16 pol. 8720-0025
Chave de boca, 14 mm 8710-1924
Chave de boca, 12 mm, 116 mm de comprimento 8710-1841
Chave de boca, 4 mm 8710-1534

Kits de ferramentas para LC
Descrição Part No.
Kit de ferramentas para sistemas de HPLC G4203-68708
Kit de ferramentas compactas G4296-68715

Chaves de fenda
Descrição Part No.
Chave de fenda, eixo Pozidriv de 3 pol., Nº. 1 pt 8710-0899
Chave de fenda, eixo Pozidriv de 4 pol., Nº. 2 pt 8710-0900
Chave de fenda, Torx T10 5182-3466
Chave de fenda, Torx T20 5182-3465

Kit de ferramentas para sistemas de HPLC,
G4203-68708
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Cortadores de tubo e lâminas de reposição
Descrição Unidade Part No.
Cortador para tubos de precisão para tubulação de aço inoxidável de 1/16 pol. 5190-1442
Cortador para tubo para trabalho pesado, tubos com 1/8 a 1-1/8 pol. de DE 8710-1707
Lâminas do cortador para tubo para trabalho pesado 5/pcte 8710-1708
Cortador para tubo, tubos de 1/8 a 5/8 pol. de DE 8710-1709
Cortador para tubos plásticos 8710-1930
Lâminas para cortador de plástico, 5/pcte 5/pcte 8710-1931

Chaves hexagonais
Descrição Part No.
Conjunto de chaves hexagonais: Chaves de 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 1090A (5880/90A) 8710-0641
Chave hexagonal, 4 mm, 15 cm de comprimento, cabo em T 8710-2392
Chave hexagonal, 3 mm, 12 cm de comprimento, cabo reto 8710-2411
Chave hexagonal, 2,5 mm, 15 cm de comprimento, cabo reto 8710-2412
Chave hexagonal, 1,5 mm, 10 cm de comprimento, cabo reto 8710-2393
Chave hexagonal, 9/64 pol., 15 cm de comprimento, cabo em T 8710-2394
Chave hexagonal, 4,0 mm, 10 cm de comprimento, cabo reto 5965-0027
Chave hexagonal, 2,5 mm, 10 cm de comprimento, cabo reto 5965-0028
Chaves hexagonais em kit de ferramentas, Rheotool*
Inclui 3 chaves hexagonais, 4 mm, 1,5 mm e 9/64 pol., com cabo em T e Rheotool

5064-8211

*Essas ferramentas são recomendadas para facilidade no reparo e manutenção de módulos de LC.

Cortador para tubos plásticos, 8710-1930

Chaves hexagonais, Rheotool, 5064-8211

Alicates e pinças
Descrição Part No.
Alicates com bico de agulha, pinças serrilhadas com ponta 8710-0004
Pinças, 4 - 3/4 pol. de comprimento 8710-0007
Alicates Truarc 8710-0018
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Acessórios de coluna para GC
Kit de instalação de coluna capilar
O kit de instalação de coluna capilar contém:

Descrição Part No.
Kit de instalação de coluna capilar com lápis de corte com ponta de diamante 430-2000

Kit de instalação de coluna, 430-2000

Kit de enxágue de coluna capilar
Esse kit facilita a limpeza com solvente! A limpeza com solvente remove vários contaminantes que ficam
acumulados nas colunas. Os contaminantes são removidos ao aplicar solventes na coluna. Apenas colunas
de fases ligadas e entrecruzadas devem ser enxaguadas, caso contrário, danos permanentes ocorrerão 
na coluna.

Descrição Part No.
Kit de enxágue de coluna capilar 430-3000

Kit de enxágue de coluna, 430-3000

DICAS & FERRAMENTAS

Conheça as aplicações, os produtos e os recursos educacionais específicos para a coluna para GC
Agilent J&W em www.agilent.com/chem/mygccolumns

• Lápis com ponta de diamante
• Lupa de 20x
• Ferramenta para remoção de anilha
• Ferramenta para remoção de septo
• Frasco reutilizável de 2 oz (59 mL) de líquido detector de vazamento de gás
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Cortadores de tubulação de sílica fundida

Oferecemos uma ferramenta em formato de lápis projetada de forma conveniente e um wafer de cerâmica
para permitir a realização de cortes limpos e simples em sílica fundida, vidro e colunas capilares com
revestimento de alumínio.

Descrição Part No.
Lápis de corte de coluna com ponta de diamante 420-1000
Cortador de coluna de wafer de cerâmica, 4/pcte 5181-8836
Cortador de coluna com lâmina de diamante giratória 5183-4620
Lâmina de diamante de reposição (para 5183-4620) 5183-4621

Cortadores de tubulação de sílica fundida

Ferramenta de cortador de coluna, 5183-4620

Suportes e cestos de coluna
Descrição Part No.
Cesto de 13 cm/5 pol. para colunas capilares 6850 19091-80060
Suporte de coluna para cesto de 5 pol. G2630-80800
Kit de grampos de suporte de coluna para cesto de 7 pol. G1530-61580
Suporte de coluna para 6890, 5890 e 5880A 1460-1914



127WWW.AGILENT.COM/CHEM/GENERALSUPPLIES

KITS, CONEXÕES, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Ferramentas diversas

Ferramentas para anilhas

Descrição Part No.
Ferramenta de anilha capilar RFT-2500
Ferramenta de anilha Megabore RFT-5300
Ferramenta de instalação de anilha de coluna 19251-80680
Ferramenta de instalação de coluna na interface MS G1099-20030

Ferramenta de anilha Megabore e capilar

Lupa de 20x
Examine se os cortes estão adequados nas extremidades da coluna. Cortes irregulares, ásperos ou não
perpendiculares afetam negativamente o desempenho cromatográfico.

Descrição Part No.
Lupa de 20x 430-1020

Microssondas
Sondas reforçadas com aço inoxidável removem o septo e partes de anilha presas nas conexões. Cinco
estilos diferentes oferecem a você todos os ângulos necessários para alcançar esses locais de difícil acesso.

Descrição Part No.
Microssondas RMP-5005

Lupa, espelho, microssondas

Remove anilhas presas dentro de conexões. Parafuse a ferramenta de anilhas de aço inoxidável dentro
da anilha e puxe para fora. Use a ferramenta de anilha capilar menor para anilhas de coluna capilar
(coluna de 0,32 mm de DI e menor). A ferramenta de anilha Megabore é utilizada para anilhas
Megabore. A ferramenta de liner pode ser usada para remover poliimida e a tubulação de dentro de um
liner de Megabore. A ferramenta de instalação de anilha na coluna posiciona uma anilha em uma coluna
capilar para instalação adequada.
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Espelho
Inspecione as portas de injeção, a parte interna das conexões e outros locais de difícil acesso.

Descrição Part No.
Espelho 707-0027

Líquido detector de vazamento de gás
Para teste de vazamentos na maioria dos sistemas de gás pressurizado. Recomendamos que as soluções de
detecção de vazamento sejam usadas com cuidado em caso de possibilidade de aspiração do fluido para
dentro dos fluxos de gás que abastecem a coluna ou detector. Esse frasco com conteúdo injetável vem com
um “tubo de líquido detector de vazamento de gás” ampliável em até 12 pol. (30 cm). Detectores de
vazamento eletrônicos são recomendados. Em sua ausência, um solvente não reativo volátil como o
isopropanol pode ser usado. Seja cuidadoso para evitar a aspiração de materiais como líquido detector de
vazamento de gás para dentro da coluna.

Descrição Part No.
Líquido detector de vazamento de gás, frasco de 8 oz (236 mL) 9300-0311
Líquido detector de vazamento de gás, garrafa de 1 galão (7,5 litros) 460-1002

Líquido detector de vazamento de gás

Kit de limpeza de porta de injeção
Caso a troca do liner e o corte da coluna não elimine a contaminação da sua porta de injeção,
provavelmente será necessário limpar e enxaguar a porta de injeção. Três escovas de aço inoxidável e um
raspador são as ferramentas ideais para remover resíduos de amostra e partículas de septos. As escovas de
aço inoxidável têm diâmetros de 5 mm, 1/4 pol. e 3/8 pol.

Descrição Part No.
Kit de limpeza de porta de injeção 480-0003

Ferramentas diversas para porta de injeção
Descrição Part No.
Ferramenta de septo, cabo frisado 450-1000
Ferramenta para remoção de anilha 440-1000
Fios para limpeza de injetor capilar, 5/pcte 5180-4153
Hastes flexíveis com algodão nas pontas, 100/pcte 5080-5400

Kit de limpeza de porta de injeção, 480-0003

Ferramenta de septo com cabo frisado, 450-1000

Fios para limpeza de injetor capilar, 5180-4153
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Kit de limpeza FID
Esse kit de manutenção simples melhora a sensibilidade, reduz o ruído e diminui a adição do detector.

Descrição Part No.
Kit de limpeza FID 9301-0985

Kit de limpeza FID, 9301-0985

Descrição Part No.
Conjunto de lima de 12 peças RSF-1200

Conjunto de lima de 12 peças
Esse conjunto de lima de 12 peças corta vidro, remove rebarbas de tubos de metal e limpa roscas. As limas
têm 5 - 1/2 pol. de comprimento.
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ELETROQUÍMICA

Seu ambiente de trabalho sofre mudanças continuamente e requer velocidade e produtividade, sem
comprometer os resultados. É por isso que todos os medidores e eletrodos Agilent são fáceis de usar,
mesmo quando operados por usuários sem conhecimentos técnicos, e sempre produzem as leituras 
mais confiáveis. O painel de controle de fácil utilização

simplifica as medições e garante resultados
precisos, independentemente do nível de
habilidade ou de conhecimento técnico.

Todos os medidores Agilent
contam com nossa garantia 
de substituição de 3 anos. 

A facilidade de uso para o analista otimiza suas medições 
e garante a exatidão.

Especificações do medidor de pH 3200P*

Especificações 3200P
Faixa pH pH de -2,000 a 20,000

mV -1999,9-1999,9 mV
Temperatura -5,0-110,0 °C

Resolução pH 0,1/0,01/0,001 pH
mV 0,1 mV
Temperatura 0,1 °C

Exatidão pH ±0,002 pH
mV ±0,03% FS
Temperatura ±0,1 °C

Compensação de temperatura Manual/Automático -5,0-110,0 °C
Potência Adaptador CA de energia universal 100 V-240 V,

50/60 Hz**
Dimensão (C × P × A) [mm] 190×190×105
Peso (kg) 1

*O software EC Print para uma impressão fácil e direta e o software EC Firmware estão disponíveis para download
gratuito no site www.agilent.com/chem/phmeters

**Enviados com o medidor

Medidor de pH padrão 3200P, G4383A

Medidor de pH padrão 3200P, G4383A

Dispositivos de medição eletroquímica,
eletrodos e soluções

• Exclusivo sistema de referência de eletrodos, respaldado por nosso processo de fabricação e nossos
materiais de qualidade, proporciona uma resposta rápida e confiável durante a operação do medidor

• Design robusto que suporta as mais extremas condições tanto em interiores quanto em exteriores
• Vidro protetor de alta resistência e eletrodos compósitos de várias camadas que evitam a ruptura

causada pelo uso frequente, mesmo em ambientes exigentes

Medidor de pH 3200P
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Medidor de parâmetros múltiplos 3200 M,
G4387A

Medição simultânea de pH/pX, concentração de íons, potencial de eletrodos de íons (mV), condutividade
(TDS, salinidade), DO (concentração e saturação), temperatura e muito mais.

(Continua)

Especificações do analisador de parâmetros múltiplos 3200M*

Especificações 3200M
Faixa pH pH de -2,000 a 20,000

pX 0,000-14,000 pX
mV -1999,9-1999,9 mV
Condutividade 0,000 µS/cm-2000 mS/cm
Resistividade 5,00 W.cm-100,0 MW.cm
TDS 0,000 mg/L-1000 g/L
Salinidade 0,00%-8,00% (versão chinesa)

0,0-80,0 g/L (versão inglesa)
DO 0-45,00 mg/L
Saturação de DO 0.0-300.0%
Concentração de íons 0-19990

-5,0-110,0 °C
Temperatura -5,0-110,0 °C

Resolução pH/pX 0,1/0,01/0,001 pH/pX
mV 0,1 mV
Concentração de íons Eficácia de quatro dígitos (notação

científica)
DO 0,01 mg/L 
Saturação de DO 0,1%
Temperatura 0,1 °C

Medidor de parâmetros múltiplos 3200M

*O software EC Print para uma impressão fácil e direta e o software EC Firmware estão disponíveis para download gratuito
no site www.agilent.com/chem/phmeters
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Constante de célula e faixa de medição correspondente

Constante de célula
(K) (cm-1) 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 100
Faixa de medição de
soluções

0,000 µS/cm-
1,999 µS/cm

0,000 µS/cm-
19,99 µS/cm

0,200 µS/cm-
199,9 µS/cm

2,00 µS/cm-
19,99 mS/cm

20,0 µS/cm-
199,9 mS/cm

200 mS/cm-
2000 mS/cm

Exatidão pH/pX ±0,002 pH/pX:pXII:± 0,005 pX
mV ±0,03% FS
Concentração de íons ±0,3%
Condutividade ±0,5% FS
Resistividade ±0,5% FS
TDS ±0,5% FS
Salinidade ±0,1%
DO ±0,10 mg/L
Saturação de DO ±2,0%
Temperatura ±0,1 °C

Potência Adaptador CA de energia universal 100
V-240 V, 50/60 Hz**

Dimensões (CxPxA) [mm] 190×190×105
Peso (kg) 1 1

*O software EC Print para uma impressão fácil e direta e o software EC Firmware estão disponíveis para download gratuito
no site www.agilent.com/chem/phmeters

**Enviados com o medidor

Especificações 3200M

Especificações do analisador de parâmetros múltiplos 3200M*
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Medidor de íons 3200I

Medidor de íons 3200I, G4386A

Especificações do medidor de íons 3200I*

Especificações 3200I
Faixa pH pH de -2,000 a 20,000

pX 0,000-14,000 pX
mV -1999,9-1999,9 mV
Concentração de íons 0-19990
Unidade de
concentração

mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, µg/L (versão chinesa)
mol/L, mg/L, %, mg/L, µg/L (versão inglesa)

Temperatura -5,0-110,0 °C
Resolução pX 0,1/0,01/0,001 pH/pX

mV 0,1 mV
Concentração de íons Eficácia de quatro dígitos (notação científica)
Temperatura 0,1 °C

Exatidão pX ±0,002 pH/pX:pXII: ±0,005 pX
mV ±0,03% FS
Concentração de íons ±0,3%
Temperatura ±0,1 °C

Potência Adaptador CA de energia universal 100 V-240 V,
50/60 Hz**

Dimensão (C·P·A) [mm] 190x190x105
Peso (kg) 1

*O software EC Print para uma impressão fácil e direta e o software EC Firmware estão disponíveis para download
gratuito no site www.agilent.com/chem/phmeters

**Enviados com o medidor

Quando combinados com um eletrodo seletivo de íons e um eletrodo de referência, os medidores de íons
podem medir a concentração de íons e o potencial de eletrodos correspondentes (mv), pX.
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Medidor de condutividade 3200C
Condutividade de medição, resistividade, sólido total dissolvido (TDS), salinidade e temperatura da solução
presente.

Medidor de condutividade 3200C, G4384A

Especificações do medidor de condutividade 3200C*

Especificações 3200C
Faixa Condutividade 0,000 µS/cm-2000 mS/cm

Resistividade 5,00 W.cm-100,0 MW.cm
TDS 0,000 mg/L-1000 g/L
Salinidade 0,00%-8,00% (versão chinesa)

0,0-80,0 g/L (versão inglesa)
Temperatura -5,0-110,0 °C

Resolução Condutividade Eficácia de quatro dígitos e o nível mais baixo 
é de 0,001 µS/cm

Temperatura 0,1 °C
Exatidão Condutividade ±0,5% FS

Resistividade ±0,5% FS
TDS ±0,5% FS
Salinidade ±0,1%
Temperatura ±0,1 °C

Constante de célula 0,001, 0,01, 0,1, 1,0, 10, 100 cm-1

Faixa de compensação de constante de célula ± 20% do valor da constante padrão

Faixa de compensação de temperatura 0-50,0 °C
Condutividade e temperatura padrão de TDS 25,0 °C
Temperatura padrão de salinidade 18,0 °C
Potência Adaptador CA de energia universal 100 V-240 V, 

50/60 Hz**
Dimensão (C·P·A) [mm] 190·190·105
Peso (kg) 1

*O software EC Print para uma impressão fácil e direta e o software EC Firmware estão disponíveis para download
gratuito no site www.agilent.com/chem/phmeters

**Enviados com o medidor
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Nossas especificações de teste ambiental asseguram que os dispositivos de medição eletroquímica Agilent
são agentes robustos em seu laboratório, como as colunas e instrumentos Agilent.

Especificações de teste ambiental

Temperatura ambiente operacional 0-50 °C
Umidade relativa de operação 5-95%, sem condensação
Temperatura de armazenamento Medidor: -40-70 °C; eletrodo: -15-55 °C
Vibração e choque Teste de instrumento e teste 

de embalagem

Dispositivos de medição eletroquímica Agilent: avaliados
rigorosamente quanto à durabilidade e à segurança

Medidor de oxigênio dissolvido 3200D
O eletrodos de membrana medem a concentração e a saturação de DO das soluções de água.

Especificações do medidor de oxigênio dissolvido 3200D*

Especificações 3200D
Faixa DO 0-45,00 mg/L

Saturação de DO 0,0-300,0%
Temperatura -5,0-110,0 °C

Resolução DO 0,01 mg/L 
Saturação de DO 0,1% 
Temperatura 0,1 °C

Exatidão DO ±0,10 mg/L
Saturação de DO ±2,0% 

Temperatura ±0,1 °C
Compensação de temperatura Automática: 0,0-45,0 °C
Temperatura padrão 20±1 °C
Calibração de salinidade 0,0-50,0 g/L 
Calibração de pressão barométrica 60,0-110,0 kPa
Potência Adaptador CA de energia universal 100 V-240 V,

50/60 Hz**
Dimensão (C·P·A) [mm] 190·190·105
Peso (kg) 1

*O software EC Print para uma impressão fácil e direta e o software EC Firmware estão disponíveis para download gratuito
no site www.agilent.com/chem/phmeters

**Enviados com o medidor

Medidor de oxigênio dissolvido 3200D, G4385A
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Tipo/modelo Principais
indústrias/aplicações Medições Detalhes

Medidor de pH
padrão (3200P)

• Farmacêutica • Níveis ácidos e alcalinos
• Valores (mV) potenciais do eletrodo 

de íons relevantes

• G4383A apenas para o medidor 3200P
• G4391A para o pacote básico com

eletrodos, suporte de eletrodo e tampão
• G4392A para o kit com eletrodo da

combinação de triodos, suporte do
eletrodo e tampão

• Segurança alimentar

• Agricultura biológica

• Ambiental

• Qualidade da água

Medidor de
condutividade
(3200C)

• Ambiental • Condutividade
• Resistividade
• Sólidos totais dissolvidos (TDS)
• Salinidade
• Valor da temperatura 

da solução presente

• G4384A apenas para o medidor 3200C
• G4393A para o pacote com medidor

3200C, eletrodo e suporte de eletrodo• Petroquímica

• Segurança alimentar

• Biológica

Medidor (3200D)
de oxigênio
dissolvido (DO)

• Ambiental • Concentração de oxigênio dissolvido
• Saturação da solução de água

• G4385A apenas para o medidor 3200D
• G4395A para o pacote com medidor

3200D, eletrodo e suporte de eletrodo• Descarte de detritos

• Monitoramento de fonte de água 
da torneira

• Segurança alimentar

• Aquicultura

• Produção de bebidas

• Agricultura biológica

• Pesquisa científica
Medidor de íons
(3200I)

• Segurança alimentar • Valores (mV) potenciais do eletrodo
• Concentração de íons e valor de pX

• G4396A apenas para o medidor 3200I
• G4396A para o pacote com medidor

3200I, eletrodo de pH, suporte de
eletrodo e tampão

• G4397A para o pacote de íons de
fluoreto com medidor 3200I, eletrodo 
de íon de fluoreto, suporte de eletrodo 
e tampão

• Agricultura biológica

• Petroquímica

• Proteção ambiental

• Pesquisa científica

• Controle de doenças

Medidor de
parâmetros
múltiplos (3200M)

• Qualidade da água • Mede simultaneamente: pH/pX,
concentração de íons, potencial do
eletrodos de íons (mV), condutividade,
sólidos totais dissolvidos (TDS),
salinidade, oxigênio dissolvido e
temperatura

• G4378A para o medidor 3200 M
• G4398A para o medidor 3200M,

eletrodo, suporte do eletrodo e tampão• Controle de doenças

• Proteção ambiental

• Agricultura biológica

• Pesquisa científica

Especificações do módulo 
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A Agilent oferece módulos que se adaptam às suas aplicações mais desafiadoras. 

Módulo Especificações Benefícios

3200P
3200C
3200D
3200I
3200M

Temperatura: -5,0-110,0 °C Compatível com uma ampla faixa de temperatura
Modo de medição: leitura contínua/cronometrada/bloqueio
automático

Permite que você execute uma série de operações com 
um medidor

LCD de matriz de pontos Rápida interpretação de resultados
Fácil utilização para iniciantes

Teclas operacionais numéricas Operação simplificada para todos os níveis de habilidade
3200P
3200I
3200M

Identificação automática de tampões Escolha de tampões NIST e GB
Impedância: 3x1012 W Escolha a partir de uma faixa mais ampla de eletrodos 

para sua amostra
Precisão de DO: ±0,10 mg/L As medições exatas e a excelente compensação de temperatura

fornecem uma notável precisão de DO
3200I
3200M

Proporciona modos de medição de íons para H+, Ag+, Na+, K+
NH4+, Cl-, F-, NO3-, BF4-, CN-, Cu2+, Pb2+ e Ca2+

Os eletrodos facilmente trocados (ou ISEs) permitem a análise
flexível de múltiplos íons

Diferentes unidades podem ser comutadas livremente As funções automáticas otimizam as medições e garantem 
a exatidão dos resultados

Modo de medição na concentração de íons: leitura direta, 
Adição "padrão", adição de amostra, adição de plotagem GRAN

Conveniência

Especificações do módulo
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Uma vasta gama de eletrodos Agilent ajuda a atender 
às necessidades de qualquer aplicação
Ao contrário de eletrodos de membrana respirável de camada única, os eletrodos Agilent são fabricados 
a partir de materiais de compósitos em várias camadas para maior durabilidade. Eles também apresentam
uma barreira específica para proteger a bolha de vidro contra quebra.

Suporte de eletrodos 3200EA, G4389A

pH P3211 pH P3212 pH P3214 pH P3213 pH P3311 pH P3111

• Eletrodo de
combinação com
recipiente de vidro

• Recarregáveis
• Conector BNC 
• Ponteira de medição

do bulbo de vidro

• Eletrodo de
combinação com
gabinete de PC

• Não recarregável
• Conector BNC 
• Ponteira de medição

do bulbo de vidro

• Eletrodo de
combinação com
gabinete ABS

• Não recarregável
• Conector BNC 
• Ponteira de medição

com ponteira 
de lança

• Eletrodo de
combinação com
gabinete de PC

• Recarregáveis
• Conector BNC 
• Ponteira de medição

plana

• Eletrodo de
combinação com
recipiente de vidro

• Recarregáveis
• Conector BNC 

e miniDIN4
• Ponteira de medição

do bulbo de vidro

• Eletrodo com
recipiente de vidro

• Não recarregável
• Conector BNC 
• Ponteira de medição

do bulbo de vidro

Eletrodo de combinação
de pH P3211, 5190-3988

Eletrodo de combinação
de pH P3212, 5190-3989

Eletrodo de combinação
de pH P3214, 5190-3993

Eletrodo de combinação
de pH P3213, 5190-3992

Eletrodo de combinação de
triodo de pH P3311, 5190-3990

Eletrodo de pH P3111,
5190-3991

Além disso, o exclusivo sistema de referência de todos os eletrodos Agilent conta com o apoio de nosso
objetivo processo de fabricação e de qualidade de materiais, oferecendo a você respostas rápidas 
e alta precisão. 

Os eletrodos mostrados aqui utilizam conexões universais, para que você possa utilizá-los indistintamente
com Orion 3 star, medidor 4 star, Hanna HI2221 e Mettler FE20pH.
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Recomendações de uso*

Indústria Amostra
pH
P3211

pH
P3212

pH
P3214

pH
P3213

pH
P3311

pH
P3111

Bebidas e laticínios Leite � � � �

Molho de soja � � � �

Cerveja � � � �

Refrigerantes (chá preto) � � � �

Produtos alimentícios e agrícolas Fertilizante composto �

Geleia �

Carne �

Vegetais � � � �

Resíduo � �

Reagentes químicos 
e eletrólitos

Líquido de eletroplacas � � �

Revestimentos, corantes 
e látex

Sólidos suspensos (solo) �

Água Água da torneira � � �

Água potável (água em botijão) �
(Estático)

Água destilada �
(Vedado)

Drogas ou amostras biológicas Proteína em pó/amostra de proteína � � �

Medição de superfície Tamanho de gotícula da amostra �

Têxteis �

Cosméticos e amostras viscosas Xampu � � 3

Creme cosmético � � 3

*Teste de laboratório; apenas para referência
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Recomendações de uso*

ORP8211 Medição do potencial de redução de oxigênio (ORP) de:
• Água convencional
• Águas residuais
• Líquido de eletroplacas
• Amostras biológicas

I9111 • Amostras de água com flúor
• Água de superfície
• Água potável
• Efluentes industriais

I9121 • Amostras de água contendo amônia/amoníaco
• Água de rios e lagos
• Água da torneira
• Proteção ambiental/água de esgoto

I9131 • Amostras de água de sódio convencional
• Tratamento da água
• Usina
• Controle de processos industriais

*Teste de laboratório; apenas para referência

Especificações de eletrodos de pH

Modelo P3211 P3212 P3214 P3213 P3311 P3111
Faixa de medição 0-14 pH 0-14 pH 0-14 pH 0-14 pH 0-14 pH 0-14 pH
PTS ³ 97% ³ 97% ³ 97% ³ 97% ³ 97% ³ 98,5%
Tempo de resposta 30 s 30 s 60 s 60 s 30 s 60 s
Exatidão da temperatura – – – – ±0,5 °C –
Impedância de eletrodos £ 300 MW £ 300 MW £ 500 MW £ 500 MW £ 300 MW £250 MW

Tipo de referência Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl –
Material de junção líquida Cerâmica Polímero poroso Fibra Fibra Cerâmica –

Eletrodo ORP8211 ORP, 5190-3999
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Eletrodo ORP8211 ORP,
5190-3999

Combinação ISE de fluoreto
I9111, 5190-4002

Combinação ISE de amônia
I9121, 5190-4004

Combinação ISE de sódio
I9131, 5190-4005

ORP8211
Potencial de redução

de oxidação 

I9111
Combinação ISE de fluoreto

I9121 
Combinação ISE de amônia

I9131 
Combinação ISE de sódio

Eletrodo de combinação
com estrutura de vidro

Recarregáveis
Conector BNC 

Eletrodo de combinação
com gabinete de PC

Recarregáveis
Conector BNC 

Eletrodo de combinação
com estrutura de PMMA

Recarregáveis
Conector BNC 

Eletrodo de combinação
com estrutura de vidro

Recarregáveis
Conector BNC 

Especificações do eletrodo
seletivo de íons

I9111
Combinação ISE
de fluoreto

I9121 
Combinação ISE
de amônia

I9131 
Combinação ISE de sódio

Faixa de concentração
Saturação: -10-6 mol/L
Saturação: -0,02 mg/L (10-1- 10-6) mol/L Saturação: -10-6 mol/L

Inclinação (25 °C) ³ 56 (10-5-10-1) mol/L ³ 55 (10-5-10-2) mol/L ³ 56 (10-5-10-1) mol/L
Tempo de resposta 30 s 180 s 180 s
Impedância interna £1 MW £1500 MW £250 MW

Tipo de referência Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl
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Especificações do eletrodo de potencial de redução de oxidação ORP8211

Faixa de medição ± 1999 mV
Exatidão potencial 263 ± 10 mV
Tipo de referência Ag/AgCl
Material de junção líquida Cerâmica

Especificações do eletrodo de referência R8111

Exatidão potencial ± 4 mV
Impedância interna £ 1 kW
Tipo de referência Ag/AgCl
Material de junção líquida Cerâmica
Solução de enchimento de referência AgCl e 3 mol/L KCl

Especificações da sonda de oxigênio dissolvido D6111

Faixa de medição 0-20 mg/L
Corrente de oxigênio zero 1% FS (5 min)
Tempo de resposta (90%) 30 s
Exatidão da temperatura ±0,5 °C

Especificações de sonda de
condutividade C5111 C5112 C5113

Constante de célula 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2 0,1 ± 0,02
Faixa de medição 2-19990 µS/cm 2-3000 µS/cm 0,2-199,9 µS/cm
Exatidão ± 0,6% ± 0,6% ± 0,6%

Especificações da sonda de compensação de temperatura automática T7111

Faixa de medição 0-100 °C
Exatidão ± 0,3 °C 0-60 °C

± 1,0 °C 60-100 °C
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(Continua)

Embalagens all-in-one
Descrição Recomendação de uso Part No.
Pacote básico do medidor de pH de bancada Agilent 3200P
Inclui:

Medição estável e exata de amostras de solução orgânica em
áreas como pesquisa científica, educação e análise química

G4391A

Medidor de pH de bancada Agilent 3200P G4383A
Suporte de eletrodos Agilent 3200EA G4389A
Eletrodo de combinação de pH P3211, Inclui 30 mL de solução de referência 5190-3988
Sonda T7111 ATC 5190-3998
Soluções tampão de pH, 4.01, 7.00, 10.01, rastreável por NIST, 250 mL, 3/pcte 5190-0533*
Soluções tampão de pH, 4.00, 6.86, 9.18, GB rastreável, 250 mL, 3/pcte 5190-0534**
Pacote do medidor de pH de bancada Agilent 3200P 
com eletrodo 3-em-1
Inclui:

Análise comum, física e química em campos como o de qualidade
de água convencional, educação e análise química

G4392A

Medidor de pH de bancada Agilent 3200P G4383A
Suporte de eletrodos Agilent 3200EA G4389A
Eletrodo de combinação de triodo de pH P3311, Inclui 30 mL de solução de referência 5190-3990
Soluções tampão de pH, 4.01, 7.00, 10.01, rastreável por NIST, 250 mL, 3/pcte 5190-0533*
Soluções tampão de pH, 4.00, 6.86, 9.18, GB rastreável, 250 mL, 3/pcte 5190-0534**
Pacote básico do medidor de condutividade de bancada 
Agilent 3200C
Inclui:

Melhor para aplicações tais como água de superfície convencional,
água potável, teste ambiental da água e análise de processos

G4393A

Medidor de condutividade de bancada Agilent 3200C G4384A
Suporte de eletrodos Agilent 3200EA G4389A
Sonda de condutividade C5111 5190-3994
Sonda T7111 ATC 5190-3998
Pacote do medidor de condutividade de bancada Agilent 3200C
para análise de água pura
Inclui:

Medição de amostras de baixa condutividade de água destilada,
água de caldeira e água pura em áreas como energia, farmácia,
biologia e segurança alimentar

G4394A

Medidor de condutividade de bancada Agilent 3200C G4384A
Suporte de eletrodos Agilent 3200EA G4389A
Sonda de condutividade C5113 5190-3996
Sonda T7111 ATC 5190-3998

*Padrão, se não especificado de outra forma
**Apenas para os clientes da China
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Pacote do medidor de oxigênio dissolvido de bancada 
Agilent 3200D
Inclui:

A medição de DO da água convencional, em aplicações como
monitoramento ambiental, aquicultura, tratamento de esgoto, 
água potável e pesquisa

G4395A

Medidor de oxigênio dissolvido de bancada Agilent 3200D G4385A
Suporte de eletrodos Agilent 3200EA G4389A
Sonda de DO D6111, Frasco de 30 mL de solução de enchimento de DO 5190-3997
Pacote básico do medidor de íons de bancada Agilent 3200I
Inclui:

Medidor de pH e análise de íons de em áreas como a pesquisa
científica, análise de processos, bioquímica e farmácia 
(íons diferentes, eletrodos diferentes)

G4396A

Medidor de íons de bancada Agilent 3200I G4386A
Suporte de eletrodos Agilent 3200EA G4389A
Sonda T7111 ATC 5190-3998
Soluções tampão de pH, 4.01, 7.00, 10.01, rastreável por NIST, 250 mL, 3/pcte 5190-0533*
Soluções tampão de pH, 4.00, 6.86, 9.18, GB rastreável, 250 mL, 3/pcte 5190-0534**
Eletrodo de combinação de pH P3211, Inclui 30 mL de solução de referência 5190-3988
Pacote do medidor de íons de fluoreto de bancada Agilent 3200I
Inclui:

Medição de amostras como água fluoretada, água de superfície,
água potável e efluentes industriais

G4397A

Medidor de íons de bancada Agilent 3200I G4386A
Suporte de eletrodos Agilent 3200EA G4389A
Sonda T7111 ATC 5190-3998
Combinação ISE de fluoreto I9111, Inclui 30 mL de solução de referência 5190-4002
Pacote do analisador de parâmetros múltiplos de bancada
Agilent 3200M
Inclui:

Medição de pH, condutividade e DO; análise de íons em uma vasta
gama de áreas (íons diferentes, eletrodos diferentes) 

G4398A

Embalagens all-in-one
Descrição Recomendação de uso Part No.

Analisador de parâmetros múltiplos de bancada Agilent 3200M G4387A
Suporte de eletrodos Agilent 3200EA G4389A
Eletrodo de combinação de pH P3211, Inclui 30 mL de solução de referência 5190-3988
Sonda T7111 ATC 5190-3998
Soluções tampão de pH, 4.01, 7.00, 10.01, rastreável por NIST, 250 mL, 3/pcte 5190-0533*
Soluções tampão de pH, 4.00, 6.86, 9.18, GB rastreável, 250 mL, 3/pcte 5190-0534**
Sonda de DO D6111, Frasco de 30 mL de solução de enchimento de DO 5190-3997
Sonda de condutividade C5111 5190-3994

*Padrão, se não especificado de outra forma
**Apenas para os clientes da China
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Agitador 3200SA, G4388A

Dispositivos de medição eletroquímica*
Descrição Part No.
Medidor de pH de bancada Agilent 3200P G4383A
Medidor de condutividade de bancada Agilent 3200C G4384A
Medidor de oxigênio dissolvido de bancada Agilent 3200D G4385A
Medidor de íons de bancada Agilent 3200I G4386A
Analisador de parâmetros múltiplos de bancada Agilent 3200M G4387A
Acessórios
Agitador Agilent 3200SA G4388A
Suporte de eletrodos Agilent 3200EA G4389A
*O software EC Print para uma impressão fácil e direta e o software EC Firmware estão disponíveis para download gratuito
no site www.agilent.com/chem/phmeters
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Eletrodo de combinação de pH
P3211, 5190-3988

Eletrodo de combinação de pH
P3212, 5190-3989

Eletrodo de combinação de triodo
de pH P3311, 5190-3990

Eletrodo de pH P3111, 5190-3991

Eletrodo de combinação de pH
P3213, 5190-3992

Eletrodo de combinação de pH
P3214, 5190-3993

Sonda de condutividade C5111,
5190-3994

Sonda de condutividade C5112,
5190-3995

Sonda de condutividade C5113,
5190-3996

Sonda de DO D6111, 5190-3997

Sonda 7T111 ATC, 5190-3998

Eletrodo ORP8211 ORP, 5190-3999

Eletrodo de referência R8111, 
5190-4003

Combinação ISE de fluoreto 
I9111, 5190-4002

Combinação ISE de amônia I9121,
5190-4004

Combinação ISE de sódio I9131,
5190-4005

Eletrodos*
Descrição Conteúdo do kit Part No.
Eletrodo de combinação de pH P3211 Inclui 30 mL de solução

de referência
5190-3988

Eletrodo de combinação de pH P3212 5190-3989
Eletrodo de combinação de triodo de
pH P3311

Inclui 30 mL de solução
de referência

5190-3990

Eletrodo de pH P3111 5190-3991
Eletrodo de combinação de pH P3213 Inclui 30 mL de solução

de referência
5190-3992

Eletrodo de combinação de pH P3214 5190-3993
Sonda de condutividade C5111 5190-3994
Sonda de condutividade C5112 5190-3995
Sonda de condutividade C5113 5190-3996
Sonda de DO D6111 Inclui 30 mL de solução

de enchimento de DO
5190-3997

Sonda T7111 ATC 5190-3998
Eletrodo ORP8211 ORP Inclui 30 mL de solução

de referência
5190-3999

Eletrodo de referência R8111 Inclui 30 mL de solução
de referência

5190-4003

Combinação ISE de fluoreto I9111 Inclui 30 mL de solução
de referência

5190-4002

Combinação ISE de amônia I9121 Inclui 30 mL de solução
de referência

5190-4004

Combinação ISE de sódio I9131 Inclui 30 mL de solução
de referência

5190-4005

*Todos os eletrodos são enviados com um certificado de conformidade e o certificado
também está disponível online na biblioteca de literatura
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Produtos químicos*
Descrição Quantidade Part No.
Soluções tampão de pH, 4.01, 7.00, 10.01, rastreável por NIST 3 x 250 mL 5190-0533
Soluções tampão de pH, 4.00, 6.86, 9.18, GB rastreável 3 x 250 mL 5190-0534
Tampão de pH, 4.01 3 x 250 mL 5190-0535
Tampão de pH, 10,01 3 x 250 mL 5190-0536
Tampão de pH, 7,00 3 x 250 mL 5190-0537
Tampão de pH, 4,00 3 x 250 mL 5190-0538
Tampão de pH, 6,86 3 x 250 mL 5190-0539
Tampão de pH, 9.18 3 x 250 mL 5190-0540
Membrana do eletrodo de amônia, 5 peças 5190-0543
Solução de referência de amônia 3 x 30 mL 5190-0544
Solução de referência, pH 3 x 30 mL 5190-0545
Solução de referência ISE de sódio 3 x 30 mL 5190-0546
Solução de enchimento de DO 3 x 30 mL 5190-0547
Luva de membrana de DO, 3 peças 3 x 30 mL 5190-0548
Acessórios
Adaptador de energia, E15WCP1-090100SPA 5185-8389
Barra de agitação B620 G4388-27000
Plugue de curto-circuito BNC-50J G4383-40000
Ferramenta de diagnóstico de temperatura ATC 5185-8390
Ferramenta de diagnóstico de condutividade 5185-8391
*Os certificados de análise são fornecidos com este produto e também estão disponíveis online na biblioteca de literatura.

Soluções de referência e enchimento Agilent

Barra de agitação B620, G4388-27000

Membrana do eletrodo de amônia, 5190-0543

Adaptador de energia, 5185-8389

Plugue de curto-circuito BNC-50J, G4383-40000

Ferramenta de diagnóstico de temperatura ATC,
5185-8390

Ferramenta de diagnóstico de condutividade,
5185-8391
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Integradores, consumíveis
de integradores e cabos

Cartuchos e cabeçotes de impressão
de integradores
Descrição Part No.
Cartucho de impressão, Agilent 3397A, 3396 série III, 3396A e B, 3395, 3394 5181-1220
Cabeçote de impressão para 3388A e 5880A 19350-60540

Cartucho de tinta, 5181-1220

A geração e a apresentação de informações nunca foi tão importante. A Agilent compreende que os
consumíveis para manipulação de dados são essenciais. Oferecemos uma forma prática de adquirir
cartuchos de tinta e consumíveis de integradores, além de outros consumíveis de laboratórios, de modo 
que você nunca fique sem eles em um momento importante.  

Papéis e consumíveis para integradores

Papéis e consumíveis para Agilent 3397A, 3396 série II e 3396A/B/95/94
Descrição Unidade Part No.
Papel com dobra em “Z”, numerado sequencialmente, 8,5 x 11 pol., 
500 folhas/pcte, para jato de tinta

5/pcte 5062-3561

Papel perfurado, rolos de 8,5 x 11 pol., para jato de tinta 4/pcte 5181-1219
Papel perfurado, numerado sequencialmente, rolos de 8,5 x 11 pol., 
para jato de tinta

4/pcte 5183-2009

Papel perfurado, rolos em tamanho A4, para jato de tinta 4/pcte 5181-1255
Haste do rolo de papel de reposição 03394-20500
Suportes do rolo de papel de reposição 2/pcte 03396-40050

Papel térmico para Agilent 3390/92/93
Descrição Unidade Part No.
Papel de impressão térmica, impressão azul, 4,209 pol. (106,9806 mm) 
de largura x 400 pés

4/pcte 5080-8800

Papel térmico para Agilent 338X/5830/3370
Descrição Unidade Part No.
Papel com dobra em “Z”, impressão preta, 8,5 pol. de largura 8/pcte 9270-0658
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Cabos
Conjuntos de cabos 3396 série III
Descrição Part No.
Cabos de uso geral para integradores da série III; o par de cabos sinal/remoto inclui 
o 35900-60630 e o 03396-61031

G2108A

Interface INET para integradores, oferece comunicações INET e saída em canal duplo, 
inclui 1 cabo INET

G1553A

Cabos para conectar os integradores 3397A ou 3396/95 série III
Tipo de cabo

Instrumento Analógico Remoto Amostra
GC série 6890 (não INET) G1530-60570 03396-61010
GC 5890 (não INET) 35900-60610
LC séries 1100/1200 35900-60750 03396-61010 03396-60560
Uso geral 35900-60630 03394-60540

Cabos para conectar os integradores 3394/95A e 3396A/B
Tipo de cabo

Instrumento Analógico Remoto
GC série 6890 G1530-60570

03396-61020 03396-61010
GC 5890 35900-60610
Uso geral 35900-60630

35900-60900 35900-60920
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Cabos HPIB e GPIB
Descrição Part No.
Placa PCI GPIB para Win95/98/NT (82350A/B) G1680-63715
Cabo de HPIB com 2 m (10833B) 10833B-2310
Cabo GPIO de uso geral, ponta aberta G1103-61611
Cabo de HPIB, 8 m (10833G) 10833G-2310
Cabo, 6890 para PC 9F/9F RS232 G1530-60600
Cabo Crossover Ethertwist, 10 pés 5183-4649
Adaptador, estende o conector GPIB (10834A) 10834A-2310

Cabos para interface de instrumentos
Descrição Part No.
Cabo de sinal, conjunto de cabo de saída analógica de uso geral, com terminais de pá/6 pinos G1530-60560
Controle de evento externo, cabo, 8 pinos/terminais de pá G1530-60590
Cabo de início de análise para uso geral, com terminal 35900-60670
6890 para PC via RS 232-C, cabo de placa de usuário 9 fêmea/25 macho G1530-60610
Cabo para decimais com codificação binária de uso geral com terminais de pá G1530-60630
Amostrador automático de líquidos; cabo de início/parada remota, 9 macho/9 fêmea com 2 m G1530-60930
Cabo HPIL, 5 m 82167-60003
Cabo em “Y” remoto, G1512/5890A para 3396C G1512-60530
Cabo remoto para o 5890 35900-60700
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ORDERING INFORMATION

Informação sobre pedidos
Termos e condições para realização
de pedidos

No Brasil, a Agilent comercializa seus consumíveis por meio de distribuidores autorizados que atendem
todo o território nacional. Os distribuidores autorizados mantem um estoque local e isso assegura uma
entrega rápida.

Para conhecer as promoções oferecidas pela Agilent Brasil, os preços vigentes e outras ofertas especiais
não deixe de entrar em contato com o distribuidor autorizado. Para obter informações de contato, visite:
http://www.chem.agilent.com/en-US/Contact-Us/Pages/Brazil.aspx 

Danos durante o transporte
Casos os itens entregues tenham sido danificados em trânsito, entre em contato com o seu Distribuidor
Autorizado imediatamente, se possível antes do recebimento da mercadoria, para se informar sobre
o processo de devolução.

Promoções e entrega
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Realize seu pedido facilmente
• No Brasil os consumíves Agilent são comercializados por intermédio de um Distribuidor Autorizado. 
• Para realizar o seu pedido facilmente e conhecer as opções de pagamento, entre em contato com um de

nossos distribuidores por meio do telefone gratuito 0800 728 1405

• Ou visite o site da Agilent para ter acesso às opções de contato do distribuidor:
http://www.chem.agilent.com/en-US/Contact-Us/Pages/Brazil.aspx 

Garantias
Todos os produtos Agilent Technologies apresentados neste catálogo foram projetados e fabricados de
acordo com padrões rigorosos do sistema de qualidade Agilent, certificado com ISO 9001. A Agilent
respalda todos os produtos com uma garantia de 90 dias e uma garantia de reembolso. Caso a Agilent seja
notificada de defeitos durante o período da garantia, ela irá, a seu critério, consertar ou substituir os
produtos que comprovadamente apresentem defeitos. Caso a Agilent não possa, em um período razoável,
consertar ou substituir um produto de acordo com a condição garantida, o comprador terá direito a um
reembolso do valor da compra após devolver o produto à Agilent. O período de garantia dos produtos
começa a partir da data do envio. Informe-se com o distribuidor autorizado sobre como utilizar a garantia.

Esta garantia não se aplica a defeito, falha ou dano causado por mal uso, manutenção não autorizada ou
cuidados incorretos ou inadequados. Esta garantia é exclusiva e nenhuma outra garantia, verbal ou escrita,
deve ser subentendida ou alegada. Em nenhuma circunstância a Agilent será responsabilizada por danos
diretos morais, incidentais, especiais, indiretos ou conseqüentes (incluindo custos por interrupção de
funcionamento ou perda de lucros), ainda que a eventual reivindicação seja baseada em contrato, ação
civil, garantia ou qualquer outra teoria legal. Os recursos aqui previstos constituem as únicas alternativas do
Cliente e excluem quaisquer outras indenizações. 



Como a principal empresa de medições do mundo, a Agilent está em uma posição privilegiada para
oferecer a mais ampla seleção de peças e consumíveis. Todos são produzidos ou selecionados por nossas
experientes equipes de projetos, fabricados em conformidade com nossas exigentes especificações e
testados sob as mais rígidas condições.

• O sistema de filtro para limpeza de gases evita que gases sujos prejudiquem sua análise.
Oxigênio, hidrocarbonetos e umidade podem reduzir a sensibilidade de GC, podendo também ativar lã
de vidro em liners e acelerar a degradação dos septos, causando alto ruído de fundo e picos
fantasmas. Inserir um filtro para limpeza de gases imediatamente antes do injetor de GC reduz
consideravelmente o nível de impurezas, melhorando a análise em nível de traços. 

• Conexões e ferramentas tornam a vida no laboratório mais simples ao manter seus instrumentos
funcionando com máximo desempenho.

• Medidores eletroquímicos são projetados por usuários de cromatografia para usuários de
cromatografia para proporcionar simplicidade robusta e dados rápidos e confiáveis. Recursos como
controles de uso simplificado, conectores impermeáveis e recursos de medição de parâmetros
múltiplos tornam os medidores de pH Agilent, DO, ISE, condutividade e múltiplos parâmetros sua
primeira opção para uma ampla gama de aplicações.

• Vials, tampas e septos são projetados para um trabalho perfeito com os mecanismos de fixação e
de injeção do amostrador automático, eliminando rupturas e vazamentos que podem causar
inatividade desnecessária, reparos caros e perda de amostras. Também expandimos nosso portfólio
para incluir kits analisados por MS, vials certificados Agilent e NOVOS vials Agilent CrossLab para
amostradores automáticos de outros fabricantes.

• As seringas de amostrador automático e manual melhoram o desempenho em todas as etapas
do processo de amostragem. Projetadas para precisão, confiabilidade e facilidade no uso, as seringas
Agilent asseguram a medição exata, transporte e entrega de fluidos necessários para o preparo de
amostras e a injeção.

• O sistema de purificação de gás renovável amplia a vida útil da coluna e reduz o ruído na linha
de base ao remover oxigênio, água e hidrocarbonetos de gases de arraste. Um cartucho renovável é
capaz de suportar até quatro sistemas de GC e fornecer a mesma capacidade de filtração que vários
cartuchos da concorrência.

Para saber mais sobre essas ofertas, entre em contato com um escritório local ou distribuidor
autorizado Agilent.

Você não precisa ir longe para encontrar ofertas valiosas de colunas e consumíveis de alto
desempenho, acessórios e muito mais.

Acesse o site www.agilent.com/chem/specialoffers e conheça as últimas ofertas. Não deixe de
acessar com frequência, pois as ofertas serão atualizadas ao longo do ano!

Ofertas especiais da Agilent

Produtos de preparo de amostras para cromatografia: extraia e concentre amostras com confiança
a partir de matrizes complexas com cartuchos Bond Elut SPE, kits QuEChERS previamente embalados,
produtos para filtrar amostras, cartões Dried Matrix Spotting (DMS) e TOXI-TUBES medidos previamente.  

GC e GC/MS: obtenha um desempenho excelente e reprodutível com amostras difíceis usando as
soluções ultra inertes para GC, consumíveis premium de injetor, colunas e padrões para GC Agilent J&W e
muito mais.

LC e LC/MS, incluindo CE e CE/MS: maximize o desempenho do sistema e obtenha excelentes
resultados sempre com capilares para LC, lâmpadas e toda a linha de colunas de LC ZORBAX para
moléculas pequenas, biomoléculas e GPC/SEC.

Espectroscopia: satisfaça a crescente demanda de examinar rapidamente grandes quantidades de
amostras com consumíveis e padrões para absorção atômica, ICP-OES, ICP-MS, MP-AES e espectroscopia
molecular.

Para obter mais informações ou solicitar catálogos adicionais,
acesse o site www.agilent.com/chem/catalog

Minimize a contaminação e assegure
resultados precisos e reprodutíveis

CONSUMÍVEIS PARA
CROMATOGRAFIA GERAL

NOVO FORMATO.
OS MESMOS RECURSOS ESSENCIAIS.

• Fotos de produtos e informações sobre pedidos
• Aplicações e guias de seleção
• Gráficos de compatibilidade

• Dicas para resolver problemas
• Cronogramas de manutenção 

O Catálogo de Consumíveis para Cromatografia e Espectroscopia agora está
disponível em um conjunto de catálogos menores para que você encontre
facilmente os produtos e informações que precisa. Cada catálogo é um
recurso essencial para:

Este conjunto de catálogos inclui informações abrangentes sobre
o portfólio Agilent de colunas e consumíveis para Cromatografia
e Espectroscopia, divididas em:

Consumíveis para cromatografia geral: minimize a contaminação e assegure resultados
precisos e reprodutíveis com nossa seleção de vials, seringas, sistemas de purificação de gás,
conexões e ferramentas, e medidores eletroquímicos.  
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Para obter mais
informações, faça a
leitura do código QR
com seu smartphone

www.agilent.com/chem/contactus

Mais informações

www.agilent.com/chem/wheretobuy

Entre em contato:

Onde comprar:


