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Sistema de cromatografia gasosa Agilent Intuvo 9000 

Agilent Intuvo—Inovação com Propósito 
A Agilent inovou em cromatografia gasosa com o sistema de cromatografia gasosa Agilent 
Intuvo 9000 GC, uma nova geração inovadora de sistema de cromatografia gasosa. O Intuvo 
remove as limitações operacionais existentes, incentivando você a repensar fluxos de trabalho, 
eficiências e resultados. 
Além disso, o Intuvo é o sistema de cromatografia gasosa premium mais econômico para 
possuir e operar, com uma variedade de colunas e suprimentos inovadores especialmente 
projetados. Traga o Intuvo para o seu laboratório e sonhe mais alto. 

 
 
 
 
 
 

O Intuvo simplifica o processo de obtenção de resultados de cromatografia 
gasosa de alta qualidade com uma série de inovações. Essas inovações 
significam que o Intuvo requer menos treinamento para usar, para que os 
cientistas possam executar mais amostras com facilidade, produzindo a 
qualidade de dados que você precisa. 
 
As análises de cromatografia gasosa são mais rápidas e eficientes com o Intuvo. 
As análises podem ser executadas até duas vezes mais rápido, usando um 
quarto da potência dos sistemas convencionais de cromatografia gasosa, graças 
à tecnologia de aquecimento de estado sólido do Intuvo. O sistema interno 
também torna a manutenção dos instrumentos nas melhores condições de 
operação um processo simples. O Intuvo mede automaticamente mais de 100 
pontos de contato do sistema em tempo real e mostra informações críticas de 
integridade do instrumento em um formato de fácil leitura. Como resultado, os 
dias de confusão e dúvidas ao tentar solucionar o tempo de inatividade 
inesperado acabaram com o Intuvo.  

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Colunas e suprimentos de cromatografia gasosa 
intuitivos 

 
Ao abrir a porta do forno, você notará imediatamente a inovadora linha de suprimentos e 
acessórios da Intuvo. Esses componentes especialmente projetados incluem conexões sem 
anilhas, tecnologia de espaço de retenção, chip de retenção e colunas sem guarnição 
 

Com as conexões de vedação de face direta do Intuvo, você nunca mais terá que se preocupar 
com um ferrolho. As conexões clique e execute acontecem com um “clique” audível, para que 
você saiba quando uma conexão é feita. Assim, é eliminado o tempo de inatividade não 
planejado devido a anilhas instaladas incorretamente. 

 

O corte de coluna é erradicado, graças à tecnologia Intuvo do chip de retenção. O chip de retenção 
é um chip descartável que é facilmente instalado e substituído em minutos. Este chip fornece 
quase um metro de caminho de fluxo de amostra logo antes da coluna Intuvo de cromatografia 
gasosa. Com uma proteção como essa, você nunca mais precisará aparar uma coluna. Uma 
coluna de 15 m será sempre uma coluna de 15 m, sem mais deslocamento de pico. 

 

O poderoso e simples sistema de cromatografia gasosa Agilent Intuvo 9000 transforma a maneira 
como você faz cromatografia gasosa, oferecendo um novo caminho para a produtividade do 
laboratório. 

 
 

Inteligente. Intuitivo. Inovativo. Intuvo. 
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Ao remover as limitações operacionais 
existentes, o Intuvo o incentiva a repensar fluxos 
de trabalho, eficiências e resultados. Traga o 
Intuvo para o seu laboratório e sonhe mais alto. 

Desempenho ideal 

Isso pode ser alcançado com qualquer 
cromatógrafo a gás detector ou espectrômetro 
de massa quadrupolo simples/triplo. 

Produtividade 

O Intuvo é complementado por todos 
os sistemas de introdução de amostras 
de cromatografia gasosa Agilent. 

Intuitivo 
A interface de usuário da tela sensível ao toque 
exibe informações críticas de status do 
instrumento. 

Controle de programa 
O Intuvo foi projetado para permitir a conclusão 
de familiarização de instalação e manutenção em 
uma fração do tempo de um cromatógrafo a gás 
clássico. 
Também não há necessidade de aprender 
um novo programa operacional — o Intuvo é 
executado em OpenLab CDS para todos os 
aplicativos de cromatografia gasosa e 
MassHunter para todos os aplicativos de 
cromatografia gasosa/MS. 

Para saber mais, acesse: 
www.agilent.com/chem/intuvo 

Agilent Intuvo—Sonhe mais alto 

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Colunas e suprimentos Agilent Intuvo 
Uma gama inovadora de suprimentos e acessórios torna o Intuvo um sistema de cromatografia 
gasosa eficiente e econômico para possuir e operar. Esta gama de consumíveis especialmente 
concebida inclui: 
conexões sem anilhas, tecnologia de espaço de chip de retenção e colunas sem corte, 
transformando sua experiência de cromatografia gasosa. 

Os chips de fluxo Intuvo são equipados com chaves 
inteligentes, informando ao Intuvo como se configurar.  
Isso funciona para divisão, retro lavagem, detectores  
de cromatografia gasosa ou espectrometria de massa.

A substituição rápida do chip de proteção torna o corte 
de coluna problemático e o tempo de inatividade 
associado a uma coisa do passado.

5190-9072 

As juntas substituem as anilhas, 
proporcionando conexões de 
vedação facial fáceis e sem 
vazamentos para colunas e 
detectores do caminho de fluxo 
Intuvo.. 

As colunas Intuvo são revestidas 
com produtos químicos 
comprovados pela indústria em um 
formato revolucionário. As teclas 
inteligentes permitem a identificação 
imediata da configuração da coluna, 
limites de temperatura e uso do 
monitor. 

O aquecimento direto pode economizar seu 
tempo e melhorar a produtividade usando 
metade do espaço ocupado pela bancada. 

O driver de torque para 
instalação da coluna é 
montado na parte interna 
do seu cromatógrafo 
gasoso. 

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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As colunas Intuvo são idênticas em dimensões, materiais de construção e fase de separação às 
colunas capilares de cromatógrafos a gás Agilent existentes, permitindo que você transfira facilmente 
seus métodos de cromatografia gasosa existentes para o Intuvo. 

As colunas de cromatógrafo a gás Intuvo diferem, no entanto, em seu design compacto e plano, que 
funciona de forma eficiente com a tecnologia de aquecimento e resfriamento rápido e direto do Intuvo. 
Protegidas pelo chip de proteção Intuvo, essas colunas nunca precisam ser aparadas, eliminando o 
dispendioso ajuste do tempo de retenção. Por fim, as colunas Intuvo são facilmente substituídas 
usando as conexões clique-e-execute Intuvo patenteadas da Agilent. Um clique de um driver de 
torque aplica exatamente a força certa para selar a conexão corretamente, fornecendo feedback 
audível e tátil de que a conexão foi feita. Todas as colunas do cromatógrafo a gás Intuvo incluem uma 
chave inteligente, que permite que o sistema identifique imediatamente a configuração da coluna e os 
limites de temperatura (incluindo os números de peça e de série da coluna), além de rastrear o uso da 
coluna. 

Colunas do cromatógrafo a gás ultra inertes 
Realize análises de nível de rastreamento com a máxima confiança 

Alcance níveis de detecção de partes por bilhão — ou partes por trilhão — para suas análises mais 
exigentes com colunas de cromatografia gasosa ultra inertes. Essas colunas impulsionam os padrões da 
indústria para inércia de coluna consistente e sangramento de coluna excepcionalmente baixo, resultando 
em limites de detecção mais baixos e dados mais precisos para analitos difíceis. Cada coluna do 
cromatógrafo gasoso Intuvo ultra inerte é testada com a mistura de sondas de teste mais exigente do 
setor e comprovamos isso com uma folha de resumo de desempenho enviada com cada coluna. 

O design compacto e plano das colunas Intuvo para cromatografia 
gasosa funciona de forma eficiente com a tecnologia de aquecimento 
e resfriamento rápido e direto do Intuvo. 

Colunas de cromatógrafia a 
gás Agilent J&W para 
Intuvo  
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DB-5ms 
Ultra 
Inerte 

DB-Selecione 
624 Ultra 
Inerte para 
USP <467> 

DB-WAX 0.18 20 0.18 121-7022UI-INT
Ultra Inerte 0.25 15 0.25 122-7012UI-INT

0.25 30 0.25 122-7032UI-INT

0.25 30 0.50 122-7033UI-INT

0.25 60 0.25 122-7062UI-INT

0.32 30 0.25 123-7032UI-INT

0.32 30 0.50 123-7033UI-INT

0.32 60 0.50 123-7063UI-INT

Ultra Inert 

  Ultra Inerte 

DB-FATWAX 0.18 20 0.18 G3909-63002 
Ultra Inerte 0.25 30 0.25 G3909-63003 

0.32 30 0.25 G3909-63004 

*Essa configuração é ideal para aplicações de retro lavagem de coluna intermediária. 

DB-35ms 0.18 20 0.18 121-3822UI-INT
Ultra Inerte 0.25 15 0.25 122-3812UI-INT

0.25 30 0.25 122-3832UI-INT

0.32 30 0.25 123-3832UI-INT

Fase id (mm) Comprimento(m) Filme (µm) Número da peça 

DB-624 0.18 20 1.00 121-1324UI-INT
Ultra Inerte 0.25 30 1.40 122-1334UI-INT

0.25 60 1.40 122-1364UI-INT

0.32 30 1.80 123-1334UI-INT

0.32 60 1.80 123-1364UI-INT

Fase id (mm) Comprimento(m) Filme (µm) Número da peça 

DB-1ms 0.25 15 0.25 122-0112UI-INT
Ultra Inerte 0.25 30 0.25 122-0132UI-INT

0.25 60 0.25 122-0162UI-INT

0.32 30 0.25 123-0132UI-INT

HP-1ms 0.18 20 0.18 19091S-677UI-INT 
Ultra Inerte 0.25 5 0.25 19091S-838UI-INT 

0.25 15 0.25 19091S-931UI-INT 

0.25 30 0.25 19091S-933UI-INT 

0.32 15 0.25 19091S-911UI-INT 

0.32 30 0.25 19091S-913UI-INT 

HP-5ms 0.18 20 0.18 19091S-577UI-INT 
Ultra Inerte 0.18 10 0.18 19091S-571UI-INT 

0.25 5 0.25 19091S-430UI-INT* 

0.25 12 0.25 19091S-438UI-INT 

0 .25 15 0.25 19091S-431UI-INT 

0.25 30 0.25 19091S-433UI-INT 

0.25 30 0.50 19091S-133UI-INT 

0.25 30 1.00 19091S-233UI-INT 

0.25 60 0.25 19091S-436UI-INT 

0.32 30 0.25 19091S-413UI-INT 

0.32 30 1.00 19091S-213UI-INT 

0.25 30 1.40 122-0334UI-INT

0.32 30 1.80 123-0334UI-INT

0.18 20 0.18 121-5522UI-INT

0.18 20 0.36 121-5523UI-INT

0.25 15 0.25 122-5512UI-INT

0.25 30 0.25 122-5532UI-INT

0.25 30 0.50 122-5536UI-INT

0.25 60 0.25 122-5562UI-INT

0.32 30 0.25 123-5532UI-INT
 DB-UI 8270D 0.18 20 0.36 121-9723-INT 

Ultra Inerte 0.25 30 0.25 122-9732-INT 

0.25 30 0.50 122-9736-INT 

DB-BAC 1 0.32 
30 1.80 123-9334UI-INT

DB-BAC 2 0.32 30 1.20 123-9434UI-INT

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Fase id (mm) Comprimento(m) Filme (µm)    Número da peça 

Colunas de cromatógrafo a gás/MS de baixo 
sangramento 

Essas colunas MS são projetadas especificamente para 
separar uma ampla gama de amostras de nível de traço e 
oferecem baixo sangramento e alta inércia, mesmo em 
temperaturas mais altas. A química de polímeros 
exclusiva e a desativação de superfície proprietária 
tornam essas colunas clássicas de grau MS excepcionais, 
garantindo que as colunas cumpram as especificações de 
controle de qualidade mais rígidas do setor para sangria, 
inércia, seletividade e eficiência. 

Colunas de cromatógrafo a gás polissiloxano 
premium 
As colunas de cromatógrafo a gás polissiloxano são estáveis, 
robustas e versáteis e estão disponíveis em uma ampla 
variedade de fases estacionárias. 

DB-1 0.25 30 0.25 122-1032-INT 

0.25 60 1.00 122-1063-INT 

0.32 5 0.33 123-100A-INT 

0.32 30 0.25 123-1032-INT 

0.32 30 1.00 123-1033-INT 

0.32 60 5.00 123-1065-INT 

HP-1 0.32 30 0.25 19091Z-413-INT 

0.32 30 4.00 19091Z-613-INT 

VF-17ms 0.25 30 0.15 CP8981-INT 

0.25 30 0.25 CP8982-INT 

VF-1701ms 0.25 15 0.25 CP9148-INT 

0.25 30 0.25 CP9151-INT 

DB-225ms 0.25 30 0.25 122-2932-INT 

DB-35ms 0.20 25 0.33 128-3822-INT 

0.25 60 0.25 122-3862-INT 

Ultra 2 0.20 25 0.33 19091B-102-INT 

0.32 25 0.52 19091B-112-INT 

0.32 50 0.17 19091B-015-INT 

0.32 50 0.52 19091B-115-INT 

Continua 

CP-Sil 5 CB 0.25 30 0.25 CP8741-INT 

0.32 50 5.00 CP7690-INT 
 

 

 

HP-5 0.20 25 0.50 19091J-202-INT 

0.32 30 0.25 19091J-413-INT 

CP-Sil 8 CB 0.32 50 5.00 CP7691-INT 

CP-Sil 8 CB 
para aminas 

0.32 30 1.00 CP7596-INT 
DB-17ms 0.25 30 0.25 122-4732-INT 

0.25 60 0.25 122-4762-INT 

0.32 30 0.25 123-4732-INT 

Saiba mais 
Enxofre na gasolina 
Agilent publicação 5991-7178EN 

DB-5 0.25 30 0.25 122-5032-INT 

0.32 30 0.25 123-5032-INT 

0.32 30 3.00 123-5034-INT 

Ultra 1 0.20 12 0.33 19091A-101-INT 

0.20 17 0.11 19091A-008-INT 

0.20 17 0.33 19091A-108-INT 

0.20 50 0.11 19091A-005-INT 

 

 
DB-XLB 0.25 30 0.25 122-1232-INT 

0.32 30 0.50 123-1236-INT 

DB-17 0.25 30 0.25 122-1732-INT 

0.32 30 0.25 123-1732-INT 

0.32 30 0.50 123-1733-INT 

VF-624ms 0.15 20 0.84 CP9100-INT 

0.25 30 1.40 CP9102-INT 

0.32 30 1.80 CP9104-INT 

0.32 60 1.80 CP9105-INT 

Fase id (mm) Comprimento(m) Filme(µm) Número da peça 

HP-1ms 0.25 15 0.25 19091S-931-INT 

0.25 60 0.25 19091S-936-INT 

VF-1ms 0.25 30 0.25 CP8912-INT 

DB-5ms 0.18 20 0.18 121-5522-INT 

0.25 15 0.50 122-5516-INT 

0.25 30 0.25 122-5532-INT 

HP-5ms 0.25 30 0.25 19091S-433-INT 

VF-5ms 0.25 15 0.25 CP8939-INT 

0.25 30 0.25 CP8944-INT 

0.25 30 1.00 CP8946-INT 

DB-1701 0.25 30 0.25 122-0732-INT 

0.25 30 1.00 122-0733-INT 

0.32 30 0.25 123-0732-INT 

0.32 30 1.00 123-0733-INT 

VF-WAXms 0.25 30 0.25 CP9205-INT 

VF-Xms 0.25 60 0.25 CP8809-INT 

VF-200ms 0.15 10 0.15 CP5893-INT 

0.25 30 1.00 CP8860-INT 

DB-23 0.25 30 0.25 122-2332-INT 

0.25 60 0.15 122-2361-INT 

0.25 60 0.25 122-2362-INT 

HP-88 0.25 60 0.20 112-8867-INT 

DB-200 0.25 30 0.25 122-2032-INT 

0.25 30 0.50 122-2033-INT 

https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-7178EN.PDF
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Fase id (mm) Comprimento (m) Filme(µm) Número da peça 

DB-WAX 0.18 20 0.18 121-7022UI-INT
Ultra Inerte 0.25 5 0.25 122-7002UI-INT

DB-624 0.20 25 1.12 128-1324-INT 0.25 15 0.25 122-7012UI-INT

CP-Selecione 624 
CB 

0.32 30 1.80 CP7414-INT 0.25 30 0.25 122-7032UI-INT

CP-Selecione 624 0.15 25 0.84 CP9111-INT 0.25 30 0.50 122-7033UI-INT
Hexano 0.25 60 0.25 122-7062UI-INT

CP-Sil 88 0.25 50 0.20 CP6173-INT 0.32 30 0.25 123-7032UI-INT

Selecione PAH 0.15 15 0.10 CP7461-INT 0.32 30 0.50 123-7033UI-INT

0.25 30 0.15 CP7462-INT 0.32 60 0.50 123-7063UI-INT

Colunas de cromatógrafo a gás de polissiloxano de 
alta temperatura 

As colunas de alta temperatura Intuvo são ligadas, 
reticuladas, laváveis com solvente e apresentam tempos 
de eluição mais rápidos para caldeiras altas. Os limites 
de alta temperatura de –60 a 400 °C resultam de tubos 
de sílica fundida revestidos com poliimida e projetados 
com precisão. 

DB-FATWAX 
Ultra Inerte

Fase id (mm) Comprimento(m) Filme(µm) Número da peça 

DB-1ht 0.25 15 0.10 122-1111-INT 

0.32 15 0.10 123-1111-INT 
  VF-WAXms 0.25 30 0.25 CP9205-INT 
  DB-WAXetr 0.25 30 0.25 122-7332-INT 
  DB-FFAP 0.25 30 0.25 122-3232-INT 

CP-TAP CB para 0.25 25 0.10 CP7483-INT 0.32 30 1.00 123-3234-INT 
triglicerídeos 0.25 60 0.50 122-3263-INT 

Selecione óleo 
Mineral  

0.32 15 0.10 CP7491-INT 0.32 30 0.25 123-3232-INT 

CP-WAX 58 FFAP 0.32 25 0.30 CP7485-INT 

CP-WAX 57 CB 0.15 30 0.12 CP97721-INT 

Colunas de cromatógrafo a gás de WAX-
polietilenoglicol (PEG)       
Agilent oferece uma variedade de colunas de cromatógrafo a gás 
WAX Intuvo 9000, com base no polímero de polietilenoglicol. O 
controle rigoroso dos processos de reticulação e desativação 
resulta em várias características de fase exclusivas para atender 
às suas necessidades de análise. As colunas de cromatógrafo a 
gás WAX podem ser usadas em diversas áreas de aplicação, 
como petroquímica, alimentos, aromas e fragrâncias, solventes e 
produtos farmacêuticos.

CP-Wax para 
Aminas Voláteis e 
Diaminas 

0.32 25 1.20 CP7422-I

Fase id (mm) Comprimento(m) Filme(µm) Número da peça 

HP-FFAP 0.20 50 0.33 19091F-105-INT 

0.32 50 0.50 19091F-115-INT 

0.32 30 0.25 19091F-413-INT 

0.25 30 0.25 19091F-433-INT 

DB-WAX 0.18 20 0.18 121-7022-INT 

0.25 30 0.25 122-7032-INT 

Fase id (mm) Comprimento 
(m) 

Filme(µm) Número da peça 

DB-225 0.25 30 0.25 122-2232-INT 

0.32 30 0.25 123-2232-INT 

DB-HeavyWAX 0.25 30 0.25 122-7132-INT 

0.25 30 0.50 122-7133-INT 

0.25 60 0.25 122-7162-INT 

0.32 30 0.25 123-7132-INT 

0.32 30 0.50 123-7133-INT 

0.32 60 0.50 123-7163-INT 

HP-INNOWax 0.25 30 0.25 19091N-133i-INT 

0.32 30 0.25 19091N-113i-INT 

0.32 30 0.50 19091N-213i-INT 

0.32 60 0.50 19091N-216i-INT 

DB-5ht 0.25 15 0.10 122-5711-INT 

0.25 30 0.10 122-5731-INT 

0.32 5 0.10 123-57J1-INT 

CP-WAX 52 CB 0.25 25 0.20 CP7713i-INT 

0.25 30 0.25 CP8713i-INT 

0.32 50 1.20 CP7773i-INT 

0.18 20 0.18 G3909-63002 

0.25 30 0.25 G3909-63003 

0.32 30 0.25 G3909-63004 
 

0.25 50 0.20 CP97723-INT 

0.32 50 1.20 CP97773-INT 

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Colunas personalizadas 
Intuvo 

Fase id (mm) Comprimento (m) Filme (µm) Número da peça 

DB-UI 8270D 0.18 20 0.36 121-9723-INT 
Ultra Inerte 

0.25 30 0.25 122-9732-INT 

0.25 30 0.50 122-9736-INT 

DB-EUPAH 0.18 20 0.14 121-9627-INT 

Selecione PAH 0.15 15 0.10 CP7461-INT 

0.25 30 0.15 CP7462-INT 

DB-CLP1 0.32 30 0.25 123-8232-INT 

DB-CLP2 0.32 30 0.50 123-8336-INT 

Colunas especiais ambientais de cromatografia gasosa 
A Agilent oferece várias colunas de cromatógrafo a gás Intuvo para a análise cada vez mais exigente de 
contaminantes ambientais, incluindo pesticidas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), bem como 
compostos voláteis e semivoláteis. 

DB-1701P 0.25 30 0.25 122-7732-INT 

0.32 30 0.25 123-7732-INT 

DB-624 Ultra Inerte 0.18 20 1.00 121-1324UI-INT

0.25 30 1.40 122-1334UI-INT

0.25 60 1.40 122-1364UI-INT

0.32 30 1.80 123-1334UI-INT

0.32 60 1.80 123-1364UI-INT

VF-624ms 0.15 20 0.84 CP9100-INT 

0.25 30 1.40 CP9102-INT 

0.32 30 1.80 CP9104-INT 

0.32 60 1.80 CP9105-INT 

CP-Selecione 624 Hexano 0.15 25 0.84 CP7411-INT 

0.32 30 1.80 CP7414-INT 

Precisa de uma configuração de coluna 
do Intuvo para seu aplicativo que não 
está listada aqui? Solicite colunas 
personalizadas da Agilent 
na loja de colunas personalizadas. 

   CP-Volamina 0.32 30 CP7447-INT 

Nota: Apenas as fases Q e Alumina 
PLOT com armadilha de partículas estão 
disponíveis. 

0.32 60 CP7448-INT 

Comprimentos 
superiores a 60 m, 
Megabore (0,53 mm de 
diâmetro interno) e 
colunas de metal não 
estão disponíveis. 
Precisa de uma configuração de coluna 
do Intuvo para seu aplicativo que não 
está listada aqui? Solicite colunas 
personalizadas da Agilent 

Nota de aplicação 
Análise de pesticidas 
multirresíduos com o 
cromatógrafo a gás 
Agilent 9000 Intuvo e 
espectrômetro de 
massa 7000 

Agilent publicação 
número 5991-
7216EN 

DB-VRX 0.18 20 1.00 121-1524-INT 

0.25 30 1.40 122-1534-INT 

0.25 60 1.40 122-1564-INT 

https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-7216EN.pdf
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-7216EN.pdf
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Colunas de especialidade forense de 
cromatografia gasosa 
As análises forenses oferecem desafios difíceis aos 
cromatógrafos, incluindo matrizes de amostras 
complexas, a necessidade de detecção de baixo nível e 
as características quimicamente ativas de muitas 
amostras. Em resposta a isso, a Agilent criou colunas 
Ultra Inerte que se tornaram amplamente utilizadas para 
analisar drogas forenses de abuso e substâncias 
controladas. As colunas Intuvo também estão disponíveis 
para análises forenses confiáveis de álcool no sangue. 

Colunas de especialidades de alimentos e bebidas 
de cromatografia gasosa 
Essas colunas para cromatógrafo a gás Intuvo 
específicas para aplicações são projetadas para 
aplicações de composição/nutrição de alimentos, bem 
como para aplicações de segurança alimentar. 

Fase      id (mm)      Comprimento(m)   Filme (µm) Número da peça

Fase       id (mm)      Comprimento(m)   Filme (µm) Número da peça

Colunas especiais de petróleo de cromatografia 
gasosa 
As aplicações de petróleo variam muito em caráter, 
desde a análise detalhada de hidrocarbonetos até a 
destilação simulada. A Agilent oferece colunas para 
cromatógrafos a gás projetadas para atender às 
necessidades do cromatógrafo de 
petróleo/petroquímica. 

Colunas tubulares abertas de camada porosa de 
cromatografia gasosa (PLOT) 
As colunas PLOT são ideais para separar compostos 
que são gases à temperatura ambiente. As colunas 
Agilent J&W Alumina e Q para cromatografia gasosa 
PLOT Intuvo são recomendadas para a análise de gases 
fixos, isômeros de hidrocarbonetos de baixo peso 
molecular e solventes voláteis. Apenas colunas de 
cromatografia gasosa PLOT com armadilha de partículas 
estarão disponíveis. 

HP PONA 0.20 50 0.50 19091S-001-INT 

DB-Petro 0.20 50 0.50 128-1056-INT HP-PLOT Q, 
com armadilha 
de partículas 

0.32 30 20 19091P-QO4PT-INT 

Selecione 
baixo teor 
de enxofre 

0.32 60 CP8575-INT 
HP-PLOT Al2O3 KCl, 
Com armadilha de 
partículas 

 

0.32 50 8 19091P-K15PT-INT 

HP-PLOT Al2O3 S, 
c/armadilha de 
part. 

0.32 50 8 19091P-S15PT-INT 

DB-ALC1 0.32 30 1.80 123-9134-INT 

DB-ALC2 0.32 30 1.20 123-9234-INT 

DB-BAC 1 
Ultra Inerte 

0.32 30 1.80 123-9334UI-INT

DB-BAC 2 0.32 30 1.20 123-9434UI-INT
Ultra Inerte 

Para uso forense 

HP-PLOT Al2O3 M,  0.32 
com armadilha de part. 

50 8 19091P-M15PT-INT 

HP-PLOT Al2O3 S, 0.32 
com armadilha de 
partículas 

25 8 19091P-S12PT-INT 

Fase id (mm) Comprim (m) Filme(µm) Número DB-Sim-Dist 0.25 4 0.25 122-4002-INT

HP-PLOT Q, com 
armad.partículas 

0.32 15 20 19091P-QO3PT-INT 

Fase id (mm)Comprimento(m)  Filme(µm)   Número 

Selecione óleo 
mineral 

0.32 15 0.10 CP7491-INT 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

DB-FATWAX 

Ultra inerte 

    0.18 

    0,25 

    0,32 

   20     0,18 

  30      0,25 

  30      0,25 

  G3909-63002 

  G3909-63003 

  G3909-63004 

HP-88    0.25  60     0,20 112-8867-INT

CP-Sil 88     
para FAME 0.25   60     0,20  CP7487-INT 

CP-TAP CB p   
triglicerídeos 0.25     25     0,10  CP7483-INT 

Selecione 
FAME 0.25     50     0,25  CP7419-INT 

DB-FastFAME     0.18 

    0,25 

    0,25 

          20     0,20 

   30     0,25 

   60     0,25 

  G3909-63005 

  G3909-63006 

  G3909-63007 

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Descrição Número da peça 

Chip de jumper, Intuvo, entrada multimodo G4587-60675 

Chips de proteção Intuvo e chips de jumper 
O chip de proteção Intuvo é uma solução inovadora que substitui as colunas de proteção e 
prolonga a vida útil da coluna. O chip de proteção é um chip simples e descartável que é 
facilmente instalado e substituído em minutos. Esses chips evitam que materiais indesejados se 
depositem e danifiquem o cabeçote da coluna, fornecendo quase um metro de caminho de fluxo 
de amostra logo antes da coluna do cromatógrafo gasoso Intuvo. Esta proteção elimina o ajuste 
de tempo associado a guarnição da coluna. Com os chips de proteção Intuvo, você nunca mais 
precisará aparar uma coluna. 

A maioria dos aplicativos de clientes usa chips de proteção para garantir a longevidade da coluna. 
No entanto, para algumas aplicações ultra limpas e aquelas que não requerem ajuste de coluna, os 
chips jumper Intuvo fornecem um caminho de fluxo direto. Os chips de proteção e de jumper 
dependem da entrada, portanto, as versões estão disponíveis para entradas com/sem divisão e 
multimodo. 

Precisa de ajuda para decidir se deve usar um chip de jumper ou um chip de proteção para sua 
aplicação? Para obter mais informações, consulte o resumo técnico sobre chips de proteção e 
jumper, publicação número 5991-8447EN. 

Chips de proteção 

Chip de proteção, Intuvo, entrada com/sem divisor G4587-60565 

Chip de proteção, Intuvo, entrada multimodo G4587-60665 

Chip de jumper, Intuvo, entrada com/sem divisor G4587-60575 

Suprimentos Agilent Intuvo 
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G4587-60565 

G4587-60665 

G4587-60575 

G4587-60675 

A remoção e substituição dos chips de proteção e jumper, acessíveis levantando a porta superior, é realizada em algumas etapas simples.

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Chips de fluxo Intuvo 
Os chips de fluxo Intuvo são componentes modulares que permitem a configuração flexível do caminho de 
fluxo do cromatógrafo gasoso. Esses chips fornecem conexões entre a entrada, a coluna e o detector sem 
a necessidade de ponteiras incômodas. 

Além disso, os chips de fluxo Intuvo são equipados com chaves inteligentes, informando ao Intuvo como se 
preparar para divisão, retro lavagem, detectores de cromatografia gasosa ou espectrometria de massa. 

O chip de entrada fornece uma conexão direta do chip de proteção à coluna. Os chips D1 e D2-MS fornecem 
uma conexão da coluna para o detector 1, detector 2 ou o espectrômetro de massa. Os chips de fluxo 
restantes combinam todas as conexões complexas para retro lavagem e divisão em um único dispositivo. 

Observe que alguns dos chips de fluxo requerem um Intuvo com um módulo EPC(Equipamento de proteção coletiva) 
a      adicional configurado.

Chips de fluxo 

Descrição Propósito Número da peça 

Chip de fluxo, Intuvo, entrada Conecta o chip de proteção à coluna G4581-60031 

Chip de fluxo, Intuvo, chip divisor de entrada Divide o fluxo do chip de proteção para duas colunas G4588-60601 

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

Chip de fluxo, Intuvo, conector D2 Completa a conexão com o detector 2 G4583-60621 

Chip de fluxo, Intuvo, D2-MS Conecta a coluna ao detector 2 ou MS G4581-60033 

Chip de fluxo, Intuvo, retro lavagem de coluna 
intermediária D1* 

Conecta a coluna ao detector 1, capacidade de retro lavagem no meio da 
coluna 

G4588-60701 

Chip de fluxo, Intuvo, retro lavagem de coluna 
intermediária D2-MS* 

Conecta a coluna ao detector 2, capacidade de retro lavagem da coluna 
intermediária 

G4588-60721 

Chip de fluxo, Intuvo, retro lavagem pós-coluna D1* Conecta a coluna ao detector 1, capacidade de retro lavagem pós-coluna G4588-60302 

Chip de fluxo, Intuvo, retro lavagem pós-coluna D2-
MS* 

Conecta a coluna ao detector 2 ou MS, capacidade de retro lavagem pós-
coluna 

G4588-60322 

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

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

* Esses chips de fluxo requerem um módulo EPC adicional.
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G4588-60601 

O canal do chip de fluxo é mantido dentro de uma carcaça rígida e possui uma entrada e uma saída em cada 
extremidade. Processos de fabricação micro fluídicos precisos significam que os chips de fluxo Intuvo são 
reprodutíveis em suas dimensões. Os métodos e resultados são, portanto, consistentes de operador para 
operador e de instrumento para instrumento. 

G4581-60031 G4581-60032 

G4583-60621 G4581-60033 G4588-60701 

G4588-60721 G4588-60302 G4588-60322 

G4588-60402 G4588-60502 

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Descrição Número 
 

Caudas do detector 

As caudas do detector fornecem o caminho de fluxo específico para o detector indicado. 
Os números de peças de reposição são mostrados na tabela a seguir 

Detector tail, Intuvo, MS G4590-60009 

G4590-60009 
G4590-60109 

Cauda, Intuvo, FID ou TCD G4583-60331 

Cauda, Intuvo, NPD G4583-60334 

Cauda, Intuvo, XCD G4583-60336 

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

As chaves de identificação inteligentes comunicam informações vitais do caminho de fluxo ao 
instrumento. Basta alterar o chip de fluxo e conectar a chave para atualizar automaticamente 
a configuração do instrumento.

Cauda, Intuvo, FPD G4583-60335 

Cauda, Intuvo, ECD G4583-60333 

Cauda, Intuvo, HES MS   G4590-60109 
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Descrição Unidade Número da peça. 

Junta, Intuvo, poliimida 5/pk 5190-9072 

Junta, Intuvo, níquel 2/pk 5190-9073 

Bujão de vedação, Intuvo, poliimida 2/pk 5190-9074 

 

5190-9072 5190-9073 5190-9074 

5190-9072 5190-9073 5190-9074 

Juntas Intuvo 
A Intuvo usa vedações de face sem anilhas para todas as conexões dentro do caminho de fluxo do gás de 
amostra. As juntas substituem as anilhas em todo o cromatógrafo a gás, proporcionando a vedação da face entre 
os componentes do caminho de fluxo do Intuvo. Facilmente substituídas, essas conexões exclusivas sem 
vazamentos permitem mudanças de coluna de clique e execução confiáveis. 

As juntas Intuvo estão disponíveis em três tipos: poliimida, níquel e como bujão. A junta de poliimida é para uso 
padrão até 350°C, enquanto a junta de níquel fornece uma solução para aplicações de alta temperatura até 
450°C. A gaxeta do bujão pode ser usada para verificar vazamentos e solucionar problemas do caminho de 
fluxo. 

As juntas Intuvo destinam-se a uma utilização única.

As juntas são fáceis de instalar. Ao apertar os parafusos de compressão, um feedback discreto audível e tátil permite que o operador saiba exatamente 
quando uma conexão é feita.

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Revestimentos de injetor Agilent Ultra Inerte 
Os revestimentos de injetor Agilent Ultra Inerte garantem um caminho de fluxo inerte completo 

Os revestimentos de entrada Agilent Ultra Inerte fornecem um fluxo inerte reprodutível e confiável, 
revestimento após o revestimento. Eles são rigorosamente testados e certificados para garantir 
excepcional uniformidade lote a lote, baixo sangramento e cobertura superior, mesmo com 
compostos altamente ativos. Além disso, os revestimentos de entrada Ultra Inerte são entregues 
na embalagem exclusiva inviolável da Agilent com um anel de vedação tratado com plasma 
atmosférico pré-limpo, condicionado e antiaderente pré-instalado. Esses revestimentos são o 
companheiro perfeito para as colunas de cromatógrafo a gás Ultra Inerte. 

Os revestimentos de injetor do cromatógrafo a gás Agilent Ultra Inerte estão disponíveis nas 
opções divididos e sem divisão, com e sem lã, e são recomendados para uso com seu sistema 
Agilent Intuvo 9000 GC para análise em nível de traços de amostras, especialmente amostras 
com compostos ativos. 

Volume id 
Descrição Lã (µL) (mm) 1/pk 5/pk 25/pk 100/pk* 

Revestimentos divididos 

Revestimento, Ultra Inerte, dividido, reto Sim 990 4 5190-2294 5190-3164 5190-3168 5190-3172 

Revestimento, Ultra Inerte, universal, baixa 
queda de pressão 

Sim 870 4 5190-2295 5190-3165 5190-3169 5190-3173 

Revestimentos sem divisão 

Revestimento, Ultra Inerte, sem divisão, cone 
único 

Não 900 4 5190-2292 5190-3162 5190-3166 5190-3170 

Revestimento, Ultra Inerte, sem divisão, cone 
único 

Sim 900 4 5190-2293 5190-3163 5190-3167 5190-3171 

Revestimento, Ultra Inerte, 2 mm, covinhas, sem 
divisão 

Não 200 2 5190-2297 5190-4006 

Revestimento, Ultra Inerte, sem divisão, cone 
duplo 

Não 800 4 5190-3983 5190-4007 

Revestimento, Ultra Inerte, reto Não 250 2 5190-6168 

Revestimento, Ultra Inerte, reto Não 60 1 5190-4047 

Revestimento, Ultra Inerte, reto para SPME Não 35 0.75 5190-4048 5190-4056 5190-7045 

Revestimento, 2 mm, covinhas, desativado 2 5190-2296 

* O 100/pk não está disponível em embalagem inviolável. Os anéis de vedação devem ser adquiridos separadamente, usando o número de peça 5190-2269. 

Elimine o risco de contaminação com embalagens invioláveis 
Os revestimentos internos da Ultra Inerte são entregues em embalagens 
exclusivas Agilent invioláveis para que você possa instalar de forma rápida 
e fácil o novo e limpo revestimento. 
Veja uma demonstração da embalagem inviolável no site 
www.agilent.com/chem/touchless 

http://www.agilent.com/chem/touchless
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Seringas de amostrador automático da linha azul Agilent 
A Agilent tem o que você precisa para entrega de amostras precisa e eficaz do seu 
amostrador automático de cromatografia gasosa. As seringas de linha azul são projetadas 
para oferecer suporte aos recursos de maior produtividade do amostrador de líquido 
automático Agilent 7693A, enquanto aumenta a vida útil do êmbolo e reduz o tempo de 
inatividade dispendioso. As seringas da linha azul estão disponíveis em uma opção de 
êmbolo com ponta de politetrafluoroetileno(PTFE) ou com encaixe de metal para atender às 
suas necessidades de aplicação. Nossas principais seringas de amostrador automático estão 
listadas abaixo. 

Descrição Tipo de agulha, calibre/comprimento/terminação Unidade      Número da peça 

Seringa, 5 µL, êmbolo ajustado Agulha cônica fixa, cone 23-26s/42 1/pk G4513-80206 

6/pk G4513-80201 

Seringa, 10 µL, êmbolo ajustado Agulha cônica fixa, cone 23-26s/42 1/pk G4513-80204 

6/pk G4513-80200 

Seringa, 10 µL, êmbolo com ponta de PTFE Agulha cônica fixa, cone 23-26s/42 1/pk G4513-80203 

6/pk G4513-80208 

Septos antiaderentes de baixo sangramento e temperatura otimizada (BTO) 
Os septos de entrada BTO antiaderentes premium da Agilent fornecem uma vedação confiável 
e não contaminante. Com uma temperatura máxima da porta de injeção de 400 °C, eles são 
funcionais em uma faixa de temperatura estendida. Mesmo nessas altas temperaturas, o 
tratamento com plasma atmosférico elimina a aderência na porta de injeção. Esses septos são 
ideais para uso com colunas de cromatografia gasosa/MS de baixo sangramento, pois geram o 
menor sangramento possível. Os septos de entrada Agilent BTO são fornecidos em 
embalagens de três dobras, garantindo que cada septo permaneça limpo e pronto para uso.. 

Descrição Unidade Número da peça 

Septos, entrada BTO antiaderente, 11 mm 50/pk 5183-4757 

Septos, entrada BTO antiaderente, 11 mm 100/pk 5183-4757-100 

Septos, entrada BTO antiaderente, 11 mm 400/pk 5190-3157 

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Cartucho de reposição para medidor de vazão ADM G6692A 

Medidor de vazão ADM 
Os medidores de vazão ADM proporcionam tranquilidade para suas análises de cromatografia gasosa. Esses 
medidores de vazão fornecem uma referência externa para verificar os fluxos de gás e são uma ferramenta valiosa 
para solucionar problemas do detector. Os medidores de vazão ADM são ideais para medir fluxos de gás com uma 
composição de gás variável porque medem o gás volumetricamente, eliminando a necessidade de selecionar um tipo 
de gás. O medidor de vazão ADM também é de fácil manutenção, devido ao seu cartucho de calibração removível. 
Em vez de devolver o medidor a terceiros, basta substituir o cartucho uma vez por ano para manter o medidor em 
conformidade. 

– Alcance: 0.5 a 750 mL/min

– Precisão: ±2 % da leitura ou 0,2 mL/min, o que for maior

– Entrada de dados: USB

– Recalibração: Cartucho de calibração replicável pelo cliente

– Notificação automática de substituição de cartucho

– Novos materiais compostos

– Alimentação universal 3AA ou USB
– USB se conecta à interface da Web para

funcionalidade adicional
– Tela OLED de fácil visualização

– Interface web para atualizações

e monitoramento

Medidor de vazão ADM G6691A 

Medidor de vazão ADM 

Descrição Número da peça. 
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Armadilha de ventilação dividida, 2/pk G1544-80530 

Descrição Número da peça. 

Filtro de limpeza de gás 
O sistema de filtro limpeza de gás Agilent fornece qualidade de gás 
aprimorada ao seu sistema do cromatógrafo a gás Intuvo para 
produtividade máxima. Os gases limpos reduzem o risco de danos à 
coluna, perda de sensibilidade e tempo de inatividade do instrumento. A 
inserção de um sistema de filtro de limpeza de gás na linha de gás, 
imediatamente antes da entrada do instrumento, reduz bastante o nível de 
impurezas que entram no sistema, melhorando assim a análise de traços. 

A substituição dos filtros quando eles atingem a capacidade de absorção 
garante a proteção máxima de suas colunas do cromatógrafo a gás Intuvo 
e equipamento analítico. Os indicadores sensíveis mudam de cor, 
alertando que o filtro precisa ser substituído. 

O Intuvo possui um gabinete aprimorado para a armadilha de ventilação 
dividida do cromatógrafo a gás, o que facilita a substituição. As armadilhas 
de ventilação divididas capturam os contaminantes liberados pelos 
sistemas de injeção dividida. O cartucho de ventilação dividida deve, 
portanto, ser substituído a cada seis meses para evitar fluxos instáveis, 
danos na válvula de ventilação dividida, transporte de amostras e 
aumento de odores no laboratório. 

Kit de filtro de limpeza de gás,  
CP17995 

Armadilha de ventilação 
dividida, cartucho único,   
5188-6495 

O kit de filtro de limpeza de gás, Intuvo, inclui suporte, 
unidade de conexão e filtro

CP17995 

Armadilha de ventilação dividida, cartucho único 5188-6495 

Kit de instalação Intuvo 
Contém todo o equipamento necessário para instalar seu sistema do cromatógrafo a gás Intuvo GC. 

– Conexões, latão, 0,125 pol., 20/pk

– Detector de vazamento, 8 onças

– T de união de latão, 0,125 pol., 4/pk

– Tubulação de cobre, bobina de 50 pés,
0,125 x 0,065 pol.

– Válvula de esfera, 0,125 pol., 2/pk

Kit de instalação Intuvo 19199U 

– Kit de ferramentas Intuvo com :
• Caixa de ferramentas
• Chave inglesa, 0,25 a 0,3125 pol
• Cortador, tubo
• Chave de fenda Torx, tamanho T20
• Chave de fenda Torx, tamanho T10
• Lentes de aumento
• Ferramenta de septo, cabo serrilhado
• Pinças, 4,75 de comprimento
• Alicate de ponta de agulha, mandíbulas serrilhadas pontiagudas

Substituição do filtro de limpeza de gás, gás de arraste CP17973 

Descrição Número da peça Detector de vazamento de gás 
Vazamentos de gás causam ruído 
no detector e instabilidade da linha 
de base, encurtam a vida útil da 
coluna e desperdiçam gás de 
arraste caro. O detector eletrônico 
de vazamento de gás Agilent 
G3388B é uma maneira fácil de 
identificar rapidamente 
vazamentos em seu sistema e 
evitar o tempo de inatividade do 
sistema. 

http://www.agilent.com/chem/intuvo
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Soluções de contenção de amostras Agilent Intuvo 
Frascos Agilent, tampas (tampa/septos) e ferramentas de crimpagem/decapagem associadas 
são componentes essenciais do seu fluxo de trabalho analítico do Intuvo. Os melhores 
resultados começam com a contenção da amostra com confiança antes de ela ser introduzida 
no fluxo de trabalho. Os frascos de vidro Agilent da linha A oferecerão os melhores resultados 
possíveis em produtividade e custo-benefício quando combinados com os materiais de tampa 
de sangria/septos mais baixos disponíveis no mercado. 

Os seguintes frascos, tampas e crimpadores são recomendados para seu fluxo de trabalho do Intuvo. 

Crimpagem linha A, âmbar com ponto    
de escrita 5190-9592 

Parafuso linha A, transparente com 
local de gravação 5190-9589 

Tampa de rosca azul de 11 mm, 
septos de PTFE/silicone 5190-7024 

Crimpagem linha A, transparente com 
ponto de escrita 5190-9591 

Tampa de crimpagem de 9 mm, 
alumínio prateado, septos de 
PTFE/silicone 5182-0552 

Frascos 

Descrição Número da peça 

Crimpagem linha A, transparente com ponto de escrita, 
100/pk 

5190-9591 

Crimpagem linha A, âmbar com ponto de escrita, 100/pk 5190-9592 

Parafuso linha A, transparente com local de gravação, 
100/pk 

5190-9589 

Parafuso linha A, âmbar com ponto de gravação, 100/pk 5190-9590 

Tampas 

   Tampa de crimpagem de 9 mm, alumínio prateado, septos de    
P      PTFE/silicone, 100/pk 5182-0552 

Crimpadores e decapadores 

Crimpador, 
eletrônico  

5190-3188 

Crimpador, 
manual  

5040-4667 

*Disponível a partir de  novembro de  2018. 

Para mais informações sobre nossa linha de mais de 600 
produtos e guias de seleção de frascos, acesse: 
www.agilent.com/en/promotions/vialsresources 

Tampa de rosca azul de 11 mm septos de PTFE/silicone, 100/pk 5190-7024 

Descrição Número da peça 

Descrição Número da peça 

Crimpador, eletrônico, com bateria de lítio, para tampas de 11 
mm 

5190-3188 

Crimpador, manual, para tampas de 11 mm 5040-4667 

Novo crimpador eletrônico linha A para tampas de 11 mm* 5191-5616 

http://www.agilent.com/en/promotions/vialsresources


Descrição Número da peça 

Descrição Número da peça 

G4591-20320 

G4581-20006 

Peças exclusivas do detector 

FID jato, 0.011 pol. (0.29 mm) id G4591-20320 

Parafusos de compressão 

Parafuso de compressão, cauda do detector G4583-20005 

Parafuso de compressão, chip de proteção G4581-20006 

Parafuso de compressão, entrada multimodo G4586-20027 

G4582-20085 

Ferramentas 

Chave inglesa, extremidade aberta, 0,3125 pol. 8710-2801 

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

5190-9571 

G4580-68300 

Chave de fenda, torque, pré-ajuste ajustável* 8710-2790 

*Incluídos em 5190-9571.

Ventilação de exaustão 

Parafuso de compressão, entrada com/sem divisor G4582-20085 

Parafuso de compressão, Intuvo G4581-60260 

Descrição Número da peça. 

Chave inglesa, extremidade aberta, 0,25 pol. 8710-2800 

Extensão do driver de torque* G4581-20522 

V. Exaustão G4580-68300 

Visite-nos online em: 
www.agilent.com/chem/intuvosupplies 
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Por mais de 40 anos, a Agilent vem construindo e mantendo os instrumentos com os quais você conta para se 
manter competitivo e bem-sucedido. Confie na Agilent para proteger seu investimento com um amplo portfólio 
de serviços, respaldado por uma rede global de profissionais de serviços experientes, dedicados à 
produtividade de seu laboratório. 

Planos de serviço Agilent CrossLab 
O melhor serviço disponível para seus instrumentos Agilent 

– A Agilent oferece uma variedade flexível de planos de
serviço para que você possa escolher o melhor nível de
cobertura para o seu laboratório

– Agilent CrossLab Gold: cobertura prioritária para o máximo
em tempo de atividade e produtividade

– Agilent CrossLab Silver: cobertura abrangente para operações
laboratoriais confiáveis

– Agilent CrossLab Bronze: cobertura total de reparo a um preço anual fixo

– Serviço de reparo Agilent: cobertura básica para reparo confiável de instrumentos

Os planos de serviço Agilent CrossLab incluem um consultor remoto 
Agilent para monitoramento e diagnóstico remotos em tempo real. Por 
meio de conexões seguras com a Internet, você pode interagir com 
profissionais de serviço Agilent, receber relatórios detalhados de 
ativos e configurar alertas de texto ou e-mail para notificá-lo antes que 
ocorram problemas, ajudando você a maximizar o tempo de atividade 
do instrumento e otimizar os fluxos de trabalho do laboratório. 

Foque no que você faz de melhor 

Obtenha a garantia de serviço Agilent 

Caso seu instrumento precise de 
manutenção enquanto estiver coberto por um 
contrato de serviço Agilent, garantimos o 
reparo ou substituiremos seu instrumento 
gratuitamente. 

Nenhuma outra empresa oferece esse 
nível de compromisso para manter seu 
laboratório funcionando com eficiência 
máxima. 



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

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

– A conformidade da edição corporativa da Agilent foi
desenvolvida para simplificar a conformidade em todo
o seu laboratório. Usada globalmente em laboratórios
regulamentados, incluindo organizações de padrões e
agências reguladoras, a edição corporativa permite:

– Melhorar a eficiência da qualificação automatizando
protocolos entre plataformas para garantir maior
eficiência e minimizar o risco regulatório

– Padronizar toda a sua operação de conformidade
com designs de teste robustos que funcionam com
todos os seus instrumentos

– Adicionar, renovar ou reconfigurar testes com base
em seus requisitos exclusivos de usuário

– Reduzir significativamente o tempo de revisão da
equipe com relatórios consistentemente formatados,
gerados por computador e à prova de adulteração

Serviços de educação e consultoria Agilent 
– Nossas melhores mentes, trabalhando para você.

– Aproveite ao máximo seu instrumento com
treinamento e consultoria dos mesmos especialistas
que projetaram os instrumentos, programa e
processos que você use todos os dias:

– Treinamento em sala de aula e no local sobre
operação de instrumentos, solução de
problemas e manutenção

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

A promessa de valor Agilent — 10 anos de 
valor garantido 
Além de produtos em constante evolução, oferecemos algo 
mais: nossa garantia de valor de 10 anos. A promessa de 
valor Agilent garante a você pelo menos 10 anos de uso do 
instrumento a partir da data da compra, ou creditaremos o 
valor residual do sistema para um modelo atualizado. A 
Agilent não apenas garante uma compra confiável agora, mas 
também garante que seu investimento seja igualmente valioso 
no futuro. 
Para informações mais detalhadas, visite 
www.agilent.com/chem/services 
ou entre em contato com seu representante local Agilent 

Suporte técnico no trabalho para você 

Tem uma consulta de equipamento, programa, 
aplicativo, reparo de instrumento ou solução de 
problemas? Os especialistas técnicos da Agilent estão 
disponíveis para responder às suas perguntas. Com 
anos de experiência em laboratório, nossos 
especialistas de suporte técnico podem fornecer 
conhecimento e experiência aprofundados. 

Para dúvidas sobre suprimentos encontrados neste 
catálogo, entre em contato com o escritório local da 
Agilent ou distribuidor autorizado da Agilent ou visite  

www.agilent.com/chem/techsupport 

Precisa de mais informações? 
Visite: www.agilent.com/chem/contactus 

– Localize o escritório ou distribuidor Agilent mais próximo
para obter suporte técnico especializado
– Obtenha vendas rápidas e assistência de produtos por
telefone; basta usar o menu de rolagem para selecionar seu
país
– Receba assistência por e-mail usando nossos convenientes
formulários online
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Os tomadores de decisão e usuários do laboratório 
classificaram a Agilent como sua primeira escolha para 
serviços gerais de conformidade de laboratório. 

http://www.agilent.com/chem/services
http://www.agilent.com/chem/techsupport
http://www.agilent.com/chem/contactus
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Contate-nos 
www.agilent.com/chem/contactus 

Compre online: 
www.agilent.com/chem/store 

Socialize com a Agilent: 
www.agilent.com/chem/social 

Explore a nossa gama completa de catálogos: 
www.agilent.com/chem/catalog 

RA44364.5949189815 

Estas informações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 
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