
Seu recurso essencial para

CONSUMÍVEIS DE 
CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA LC INFINITYLAB



PELO LABORATÓRIO, PELO MUNDO, COM 
VOCÊ EM CADA ETAPA DO CAMINHO.
Histórias reais do laboratório.

Seja o que for que seu laboratório precisa, Agilent CrossLab está pronto para fazer parceria 
com você para criar novas oportunidades de transformação. Juntos, apoiaremos suas metas 
científicas e comerciais com os serviços laboratoriais, programa e consumível superiores da 
Agilent. Uma conexão direta com uma equipe global de especialistas de serviços que 
oferece conhecimentos essenciais e aplicáveis a todos os níveis para seu laboratório.

Nossas soluções aumentam o desempenho, reduzem a complexidade e geram melhores 
resultados econômicos, operacionais e mensuráveis. E nossos produtos inovadores 
e abrangentes geram resultados imediatos e um impacto duradouro.

Atente para as histórias CrossLab do laboratório para descobrir como podemos ajudar.

QUEM SOMOS.  
O QUE FAZEMOS.

Conheça a história completa em
www.agilent.com/chem/CrossLabStories

da compreensão ao resultado

http://www.agilent.com/chem/CrossLabStories
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CONSUMÍVEIS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA LC INFINITYLAB

MAXIMIZE A EFICIÊNCIA 
DOS SEUS FLUXOS DE TRABALHO DE LC.

A linha InfinityLab é um portfólio otimizado de instrumentos, colunas e consumíveis para LC projetados 
para trabalhar em conjunto com perfeição, oferecendo a máxima eficiência e desempenho – 
independentemente da área de aplicação. Apoiando seus esforços para aumentar sua eficiência 
analítica, em instrumentos e em laboratórios dia a dia no seu trabalho. 

Da análise de rotina à pesquisa de ponta, a linha InfinityLab possibilita 
que você: 
• Maximize o desempenho e eficiência dos fluxos de trabalho de seu

LC com as últimas inovações
• Reduza custos com operações laboratoriais mais eficientes
• Identifique com facilidade as colunas e consumíveis que trabalham

melhor com seus instrumentos da série instrumentos da
Série LC Agilent InfinityLab.

Obtenha excelente desempenho em LC  
com soluções laboratoriais simplificadas

A família InfinityLab fornece as soluções de que você necessita para 
otimizar seu desempenho em LC e atingir a mais elevada eficiência 
operacional. 

Consumíveis InfinityLab
As pequenas partes do seu fluxo de trabalho fazem uma grande 
diferença na qualidade de seus resultados. Os consumíveis Agilent 
InfinityLab são uma série de consumíveis inovadores desenvolvidos 
para otimizar o seu fluxo de trabalho de cromatografia líquida. Desde a 
manutenção de seu sistema LC até o controle de vapores perigosos de 
solventes, esses consumíveis inovadores resolvem seus problemas 
diários no laboratório. Os consumíveis InfinityLab possibilitam que você 
trabalhe de maneira mais eficiente, deixando mais tempo e menos 
frustração para você.
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O LC Agilent 1260 Infinity II Prime é o LC mais capaz e conveniente no portfólio do LC 1260 Infinity II. 
Apresentando um extenso intervalo de pressão atingindo 800 bar, mistura quaternária aprimorada e 
tecnologia Agilent 1290 Infinity II, proporciona facilidade de uso e funcionalidade para análises no 
seu dia a dia.

Observação: Tire o máximo proveito dos recursos de velocidade e desempenho do sistema 
LC Infinity II Prime com colunas InfinityLab Poroshell 120, classe 1.000 bar. As partículas robustas de 
2,7 µm da Poroshell operam a uma contrapressão reduzida, possibilitando o uso de altas vazões para 
otimizar a eficiência e rapidez das análises. Consulte Página 128 para detalhes..

Produtos em destaque
LC Agilent 1260 Infinity II Prime

• A bomba flexível 1260 Infinity II apresenta um extenso intervalo de pressão até 800 bar e uma 
mistura quaternária superior. Colunas InfinityLab Poroshell 120 perfeitamente compatíveis levam 
você um passo adiante em seu dia a dia de trabalho possibilitando maior precisão e exatidão.

• O InfinityLab LC Companion permite que você confortavelmente controlar o acesso a seu 
instrumento de seu escritório ou de outros locais.

• O recurso de multilavagem do amostrador múltiplo 1260 Infinity II limpa todas as partes 
relevantes da injeção entre execuções e transferências ultrabaixas. Esse recurso sofisticado e 
integrado lava o exterior da agulha de injeção com três solventes e usa procedimentos de 
retrolavagem de assento para reduzir transferências para menos de 10 ppm.

• Utilizando gavetas da placa de poço raso, o amostrador múltiplo 1260 Infinity II suporta uma 
carga máxima de 16 microplacas e até 6.144 amostras, é o sistema único mais eficiente de todos no 
eficiente manuseio e logística de amostras.

• O termostato de múltiplas colunas 1260 Infinity II comporta até quatro colunas com acesso direto a 
cada coluna por meio da válvula seletora de mudança rápida InfinityLab, eliminando a 
necessidade de desconectar e reconectar colunas.

• A válvula multifuncional permite a purga de seu instrumento por meio de programa, reduzindo
a necessidade de intervenção manual.

• O BlendAssist entrega uma mistura precisa de tampão/aditivo sem intervenção manual para
a simplificação de fluxos de trabalho.

• A Tecnologia de emulação de sistema inteligente (ISET) facilita uma transferência imperceptível de 
métodos entre LCs independentemente da marca, entregando tempo de retenção e resolução de 
picos inalterados.

• A Estrutura de controle de instrumentos (ICF) possibilita um controle suave da instrumentação de LC 
Agilent por meio de sistemas de dados de cromatografia de outros fornecedores.

• Triplique a capacidade de amostra do seu 1260 Infinity II prime, com o poderoso LC/MS triplo 
quadrupolo Ultivo.

Obtenha a mais alta praticidade nas análises de seu dia a dia.
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Acesse facilmente os elementos essenciais que você precisa para obter um melhor 
desempenho do seu instrumento de LC série InfinityLab.
Consulte Página 3 ou visite www.agilent.com/chem/capillaryfittingkits

Kits capilares e embalagens práticas InfinityLab

Conexões InfinityLab de conexão rápida/com aperto manual
Estas conexões premiadas oferecem sempre conexões fáceis e sem vazamentos a todos os usuários. 
Consulte Página 103-106 ou visite www.agilent.com/chem/infinitylabfittings

Consumíveis inteligentes InfinityLab

InfinityLab Poroshell 120

Tampa de segurança InfinityLab
Simplifique a manipulação diária de solventes, de forma segura e com  
mais confiança, com as tampas de segurança e os frascos de solvente 
ergonômicos.
Consulte Página 25-26 ou visite www.agilent.com/chem/staysafecaps

PRODUTOS EM DESTAQUE

Reconhecidos automaticamente pelo seu instrumento de LC da série InfinityLab, estes 
consumíveis fornecem informações essenciais e rastreabilidade de uso total para obter 
menos tempo de inatividade, maior eficiência operacional e resultados confiáveis. 
Os consumíveis incluem:
• Etiqueta de ID para coluna InfinityLab
• Lâmpadas de deutério HiS de longa duração InfinityLab com etiqueta RFID
• Celas de cartucho Max-Light InfinityLab com etiqueta RFID
Consulte Páginas 72, 76, e 47-48 ou visite www.agilent.com/chem/infinitylab

As colunas Agilent InfinityLab Poroshell 120 funcionam perfeitamente com os 
consumíveis e instrumentos de LC da série InfinityLab Estas colunas estão disponíveis 
com uma etiqueta de identificação pré-programada, que lhe permite aproveitar ao 
máximo sua coluna e instrumento.
Consulte Página 128-131 ou visite www.agilent.com/chem/poroshell-120

http://www.agilent.com/chem/capillaryfittingkits
http://www.agilent.com/chem/staysafecaps
http://www.agilent.com/chem/infinitylabfittings
http://www.agilent.com/chem/infinitylab
http://www.agilent.com/chem/poroshell-120
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KITS DE INSTRUMENTOS E MÓDULOS

Kits de sistema

Descrição Conteúdo do kit
N. da
peça

Embalagens práticas
Kit prático InfinityLab 
para LC 1260 Infinity II 

Inclui frascos de solventes de 1 L (3 transparentes, 1 âmbar), anéis de 
identificação e adesivos removíveis para frascos de solvente, frascos  
(2 mL) transparentes com tampas ligadas pré-cortadas (500/pcte), filtros 
da entrada de solvente de aço inoxidável (4/pcte), kit de filtro em linha, 
ferramenta multifuncional, kit inicial de tampas de segurança, 
e conteúdo completo do kit capilar 1260 Infinity II (5067-6614)

5067-6617

Kit prático InfinityLab 
para LC 1290 Infinity II

Inclui frascos de solventes de 1 L (3 transparentes, 1 âmbar), anéis de 
identificação e adesivos removíveis para frascos de solvente, frascos 
(2 mL) transparentes com tampas ligadas pré-cortadas (500/pcte), filtros 
da entrada de solvente de aço inoxidável (4/pcte), kit de filtro em linha, 
ferramenta multifuncional, kit inicial de tampas de segurança, 
e conteúdo completo do kit capilar 1290 InfinityLab (5067-6615)

5067-6616

Kit prático InfinityLab 
para LC 1260 Infinity II 
Bio-Inert

Inclui frascos de solventes de 1 L (3 transparentes, 1 âmbar), anéis de 
identificação e adesivos removíveis para frascos de solvente, frascos 
(2 mL) transparentes com tampas ligadas pré-cortadas (500/pcte), 
filtros da entrada de solvente de aço inoxidável (20 µm), ferramenta 
multifuncional, kit inicial de tampas de segurança, e conteúdo 
completo do kit capilar 1290 InfinityLab (5067-6615) biocompatível

5067-6620

Kits capilares
Kit capilar InfinityLab, 
0,17 mm, para LC  
1260 Infinity II

Conjunto completo de capilares do sistema, conexão rápida/com 
aperto manual, conexões com aperto manual de PEEK, capilar de 
restrição de aço inoxidável, e porca terminal

5067-6614

Kit capilar InfinityLab, 
0,12 mm, para LC  
1290 Infinity II

Conjunto completo de capilares do sistema, conexão rápida/
com aperto manual, conexões com aperto manual de PEEK, 
capilar de restrição de aço inoxidável, e porca terminal

5067-6615

Kit capilar InfinityLab 
para LC 1260 Infinity II 
Bio-Inert

Conjunto completo de capilares do sistema, inclusive conexão  
rápida e conexões UHP-FF, conexões de aperto manual de PEEK, 
união de PEEK, ferramenta de montagem para conexões UHP-FF, 
e porca terminal

5067-6621

Uma seleção de consumíveis do kit capilar 
InfinityLab, 0,12 mm, para LC 1290 Infinity II

Kits práticos InfinityLab
Um portfólio cuidadosamente selecionado de consumíveis InfinityLab para uma utilização eficiente 
de novos instrumentos de LC da série InfinityLab.

Kits capilares InfinityLab
Um conjunto completo de capilares do sistema, incluindo conexões InfinityLab disponíveis em 
diâmetros internos de 0,17 e 0,12 mm.

Kit de manutenção preventiva para sistemas  
de injeção manual 1220, G4280-68750
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Linhas de base com ruído. Vida útil mais curta da coluna. Sensibilidade analítica mais baixa. 
Tempos de retenção variáveis. Qualquer um ou todos estes problemas podem ser causados por 
falta de manutenção preventiva. É por isso que é fundamental configurar um programa de 
manutenção dos instrumentos de LC e manter consumíveis essenciais em estoque para efetuar 
uma reposição regular de componentes gastos ou danificados. Você pode manter o bom 
funcionamento das bombas para LC, dos amostradores automáticos e dos detectores com os kits 
de manutenção preventiva da Agilent. Estes kits contêm os selos, as fritas, os estatores, as 
conexões e outros componentes necessários para maximizar o tempo de atividade do instrumento 
de LC. Além de instruções completas sobre como acessar peças para fins de limpeza ou reposição.

Kits da bomba
A manutenção regular da bomba ajuda a reduzir custos operacionais e a gerar resultados confiáveis.
Você pode contar com as bombas isocráticas, binárias, quaternárias, capilares e preparativas da 
Agilent para uma estabilidade superior de composição e de fluxo. Além disso, ao seguir uma rotina 
regular de manutenção, você também pode contar com o tempo de atividade máximo e com um 
fluxo de solvente estável e preciso, para melhor vida útil da bomba.

A manutenção de rotina da bomba deve ser realizada regularmente para manter seu LC Agilent 
funcionando com perfeição. Você pode realizar todos os procedimentos de manutenção de uma só 
vez ou conforme haja necessidade. Talvez algumas peças precisem ser substituídas mais do que 
outras, dependendo da sua aplicação e dos procedimentos de preparação de solventes.

Procedimentos de manutenção da bomba de rotina 
• Substitua os selos e os pistões
• Substitua a frita de PTFE
• Substitua o cartucho na válvula ativa do injetor
• Limpe a válvula esférica de saída
• Limpe ou substitua as fritas de entrada do solvente

Kits de manutenção preventiva
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KITS DE INSTRUMENTOS E MÓDULOS

Kits da bomba
Descrição Conteúdo do kit N. da peça

Kits iniciais
Kit inicial da bomba (400 bar) Inclui tampa de saída, fritas de PTFE (5/pcte), 

telas de vedação do pistão (4/pcte), selo de 
ouro de saída, filtros de vidro da entrada de 
solvente de 20 µm (2/pcte), cartucho para 
válvula ativa de entrada

G1311-68710

Kits de manutenção preventiva
Kit de manutenção preventiva alargado, 
para bombas 1100/1050/1200

Inclui telas de vedação do pistão (2/pcte), fritas 
de PTFE (5/pcte), cartucho para válvula ativa do 
injetor, válvula esférica de saída, pistões (2/pcte)

5065-4499

Kit de manutenção preventiva,  
para bombas isocráticas ou quaternárias 
1100/1200/1120 (400 bar)

Inclui telas de vedação do pistão (2/pcte), fritas 
de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação 
(2/pcte)

G1310-68730

Kit de manutenção preventiva,  
para bombas isocráticas ou quaternárias  
de LC 1260 Infinity e 1220 (600 bar)

Inclui selos da bomba de PTFE (2/pcte), fritas  
de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação 
(2/pcte), arruelas de vedação (2/pcte)

G1310-68741

Kit de manutenção preventiva, 
para bomba quaternária bio-inert (600 bar)

Inclui a tela de vedação do pistão bio-inert, 
fritas de PTFE (5/pcte), conjunto da tampa da 
tela de vedação, arruela de vedação, bomba 
peristáltica, tubulação de silicone, tela de 
vedação de lavagem bio-inert

G5611-68741

Procedimentos de manutenção da bomba de rotina
Sintoma Causa Solução
Gotejamento de solvente na saída de resíduos 
quando a válvula está fechada

Vazamento na cabeça da bomba Troque a frita da válvula de purga ou a própria válvula de purga

Onda de pressão instável Cartucho sujo na válvula ativa de entrada Execute o teste de vazamento para verificação e troca do cartucho da 
válvula ativa de entrada

Vazamento na cabeça da bomba Execute o teste de vazamento para verificação e troca da peneira da 
válvula esférica de saída ou da válvula completa

Problemas de desempenho de gradiente, 
flutuações de pressão intermitente

O filtro de solvente está obstruído Troque o filtro de solvente

Uma queda de pressão de > 10 bar ao longo da 
frita (5 mL/min H2O com a válvula de purga 
aberta) indica obstruções

Frita suja Troque a frita da válvula de purga ou a própria válvula de purga

Vazamento no lado inferior da cabeça da bomba Alto desgaste da tela de vedação Execute o teste de vazamento para verificação e troca dos selos da 
bombaTempo de retenção instável

Onda de pressão instável
Vida útil da tela de vedação mais curta que 
a normalmente esperada

Arranhões no êmbolo Verifique os êmbolos ao trocar os selos

Perda de solvente de lavagem Vazamento nos selos de lavagem Troque os selos de lavagem

(Continuação)

Tampa da tela de vedação, 5067-4728
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Kits da bomba
Descrição Conteúdo do kit N. da peça
Kit de manutenção preventiva, para bomba 
binária 1100/1200 (400 bar)

Inclui selos da bomba de PTFE (4/pcte),  
tampas da tela de vedação (3/pcte), fritas de 
PTFE (5/pcte), arruelas de vedação (4/pcte)

G1312-68730

Kit de manutenção preventiva, para bomba 
binária de LC 1260 Infinity (600 bar)

Inclui selos da bomba de PTFE (4/pcte),  
tampas da tela de vedação (3/pcte), fritas de 
PTFE (5/pcte), arruelas de vedação (4/pcte)

G1312-68741

Kit de manutenção preventiva, para  
bomba preparativa de LC 1100/1200  
e 1260 Infinity

Inclui copo de filtro, flange preparativo da tela 
de vedação (4/pcte), conjunto de filtros, bomba 
peristáltica

G1361-68710

Kit de manutenção preventiva, para bomba 
capilar G1376A

Inclui selos da bomba (4/pcte), frita de aço 
inoxidável, conjunto de tampas da tela de 
vedação (4/pcte)

G1376-68710

Kit de manutenção preventiva, para bombas 
binárias 1290 Infinity*

Inclui selos da bomba de polietileno (4/pcte), 
frita de PTFE (5/pcte), conjunto de tampas da 
tela de vedação (4/pcte)

G4220-68741

Kit de manutenção preventiva para  
lavagem de selos, para bombas binárias 
1290 Infinity*

Inclui selos de lavagem de polietileno (4/pcte), 
arruelas de vedação (4/pcte), bomba peristáltica 

G4220-68742

Kit de manutenção preventiva,  
para bombas quaternárias 1290 Infinity*

Inclui selos da bomba de polietileno (2/pcte), 
conjunto de fritas, conjunto de tampas da tela 
de vedação, frita para filtro em linha, 0,3 µm 
(5/pcte)

G4204-68741

Kit de manutenção preventiva para  
lavagem de selos, para bombas  
quaternárias 1290 Infinity*

Inclui selos de lavagem de polietileno (2/pcte), 
arruelas de vedação (2/pcte), bomba peristáltica 

G4204-68742

Kit de manutenção preventiva, para bombas 
quaternárias 1290 Infinity II com cabeças da 
bomba de longa duração e fácil manutenção

Incluindo selos da bomba de polietileno (2/pcte), 
selos de lavagem (2/pcte), bomba peristáltica, 
frita do filtro em linha (5/pcte), conjunto de fritas 
para filtro de saída

G7104-68741

Kit de manutenção preventiva, para bomba 
flexível 1260 Infinity II e bomba flexível  
1290 Infinity II com cabeças da bomba  
de longa duração ou fácil manutenção

Inclui selos da bomba de polietileno (4/pcte), 
telas de vedação de lavagem (4/pcte), conjunto 
de tampas da tela de vedação (2/pcte), 
conjunto de fritas, fritas de PTFE

G7120-68741

(Continuação)

Kit inicial da bomba, G1311-68710

Tela de vedação do pistão, 5063-6589

Fritas de PTFE, 01018-22707
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KITS DE INSTRUMENTOS E MÓDULOS

DICAS E FERRAMENTAS

As informações sobre procedimentos de manutenção podem ser encontradas em www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes

Anel de suporte

Caixa do êmbolo

Êmbolo

Cabeça da bomba

Parafuso de trava

Caixa do êmbolo

Kits da bomba
Descrição Conteúdo do kit N. da peça

Kits de ferramentas de instrumento
Kit de ferramentas de LC 1290 Infinity II Inclui conjunto de chaves hexagonais, 

ferramenta de inserção de tela de vedação, 
chave hexagonal com abertura (3/pcte), chaves, 
seringa de plástico, adaptador para seringa, 
porca cega

G7120-68708

Kit de ferramentas compactas Inclui ferramenta para porca de 1/8, ferramenta 
de inserção de tela de vedação, chave de 
0,25 pol. a 0,31 pol., chave de boca de 14 mm, 
chave hexagonal (2,5 mm, 4 mm), 9/64 pol., 
chave de 0,50 pol. a 0,56 pol.

G4296-68715

Kit de serviço da bomba 1290 Infinity Inclui ferramenta de troca da tela de vedação 
da bomba, chave de torque, bit hexagonal 
(2,5 mm, 4 mm), chave de boca de 19 mm, bit 
Torx de 10 x 25 mm, adaptador de 0,25 pol. de 
quadrado para hexagonal

5067-4699

Kit de serviço para bomba 1290 Infinity, 
para bombas com cabeça de bomba de 
longa duração e fácil manutenção

Inclui chave de torque, ponta torx  
10 x 25 mm, adaptador de 0,25 pol. quadrada 
para hexagonal, suporte da cabeça da bomba 
dispositivos de manuseio da vedação, chave 
0,25 a 0,31 pol., papel abrasivo

5067-6652

Kit de lavagem dos selos ativo Inclui 2 vedações de selos de lavagem, 2 telas 
de vedação da bomba, bomba peristáltica  
(inclui cassete e motor da bomba), 2 protetores 
da tela de vedação, 2 conjuntos de anel de 
suporte, ferramenta de inserção de vedação, 
tubulação de silicone

G1311-68711

* Kit de ferramentas 5067-4699 necessário para a manutenção das cabeças da bomba 1290 Infinity (exceto bombas equipadas com cabeça de
bomba de longa duração e fácil manutenção)

Kit de ferramentas compactas, G4296-68715

http://www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes
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Cronograma de manutenção do amostrador automático

Procedimento Quando executar
Tempo 
necessário

Troca do conjunto de agulhas Quando a agulha mostrar indícios de danos ou obstruções 15 minutos
Troca do conjunto do assento Quando o assento mostra indícios de danos ou obstruções 10 minutos
Troca da tela de vedação de medição Quando a reprodutibilidade do amostrador automático indica desgaste da tela de vedação 30 minutos

Kits de amostradores automáticos

(Continuação)

Kits de amostradores automáticos
Descrição Conteúdo do kit N. da peça

Kits iniciais
Kit inicial para amostradores 
automáticos G1313A, G1329A

Inclui selo para rotor Vespel, assento da agulha, agulha, 
selos de medição (2/pcte) e ponteiras (15/pcte)

G1313-68709

Kits de manutenção preventiva
Para os amostradores G1313A 
e G1329A

Inclui selo para rotor Vespel, assento da agulha, agulha G1313-68730

Kit ampliado para amostradores 
automáticos G1313A e G1329A

Inclui selo para rotor Vespel, assento de agulha, agulha, 
selo de isolamento, face do estator

5065-4498

Para amostrador automático 
G1329B

Inclui selo para rotor PEEK, agulha, conjunto de assento, 
selo para pistão de medição

G1313-68719

Para amostradores automáticos 
G1367A/B

Inclui conjunto de agulhas, assento de agulha, bomba 
peristáltica, selo para rotor Vespel, porca de aperto da 
tela de vedação (conexão em ciclo)

G1367-68730

Para amostrador automático 
G1367C/D

Inclui conjunto de agulhas, assento de agulha, bomba 
peristáltica, selo para rotor PEEK, porca de aperto da tela 
de vedação (conexão em ciclo)

G1367-68734

Para amostrador automático 
G1367E

Inclui conjunto de agulhas, assento de agulha, bomba 
peristáltica, selo para rotor PEEK

G1367-68741

Kit inicial para amostradores G1313A, 
G1329A, G1313-68709
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Kits de amostradores automáticos
Descrição Conteúdo do kit N. da peça
Para amostradores G4277A/
G4278A/G4270-CTC/G4271-CTC 
(todos PAL)

Inclui cabo de tensão para a unidade de injeção, vedação 
da agulha e kit de lubrificação

G6500-88088

Para amostrador G4226A Inclui conjunto de agulhas, assento de agulha, bomba 
peristáltica, selo para rotor Vespel

G4226-68735

Para amostrador de frascos G7129A Inclui conjunto de agulhas, conjunto de assento de agulha, 
selo para rotor PEEK, ponteiras (15/pcte)

G7129-68740

Para amostrador de frascos G7129B Inclui conjunto de agulhas, conjunto de assento de agulha, 
selo para rotor Vespel, ponteiras (15/pcte)

G7129-68730

Para amostrador múltiplo
 padrão G7167B

Inclui conjunto de agulhas, assento de agulha de alta 
pressão, selo para rotor PEEK

G7167-68710

Para amostrador múltiplo 
G7167B de agulha dupla

Inclui conjunto de agulhas (2/pcte), assento de agulha 
de alta pressão (2/pcte), selo para rotor PEEK, rotor para 
válvula de injeção

G7167-68720

Para amostrador múltiplo 
padrão G7167A

Inclui conjunto de agulhas, assento de agulha de alta 
pressão, selo para rotor PEEK

G7167-68730

pressão, selo para rotor PEEK G5668-68730

Amostrador múltiplo 1260 Infinity com 
multilavagem aberta, G7167A

Para amostrador múltiplo 
G5668A

Inclui conjunto de agulhas, assento de agulha de alta
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Kits de manutenção do detector

Dicas de manutenção do detector
Sintoma O que fazer Mais informações
A lâmpada não acende Troque a lâmpada Execute um teste de calibração de 

comprimento de onda e um teste de 
intensidade após a substituição da 
lâmpada

O ruído ultrapassa o limite da 
aplicação

Verifique a lâmpada e a cela de 
fluxo Dê manutenção ou troque 
a cela de fluxo. Substitua a 
lâmpada.

Execute um teste de calibração de 
comprimento de onda após a 
substituição

O desvio ultrapassa o limite da 
aplicação

Troque a lâmpada Execute um teste de calibração de 
comprimento de onda e um teste de 
intensidade após a substituição da 
lâmpada

Cela de fluxo com vazamento 
(para G4212/G7117)

Troque a cela de fluxo Execute um teste de calibração de 
comprimento de onda após a 
substituição da cela de fluxo

Cela de fluxo com vazamento 
(para G1314/G1315/G1365/
G7114/G7115/G7165)

Limpe, substitua peças ou faça 
o intercâmbio da cela de fluxo

Execute um teste de calibração de 
comprimento de onda após a 
substituição da cela de fluxo

Intensidade mais baixa 
(para G4212/G7117))

Lave ou faça o intercâmbio da 
cela de fluxo

Execute um teste de calibração de 
comprimento de onda após a 
substituição da cela de fluxo

Intensidade mais baixa (para 
G1314/G1315/G1365/G7114/
G7115/G7165)

Limpe, substitua peças ou faça 
o intercâmbio da cela de fluxo

Execute um teste de calibração de 
comprimento de onda após a 
substituição da cela de fluxo

Kits de manutenção do detector
Descrição Conteúdo do kit N. da peça

Detector de comprimento de onda variável (VWD)
Kit para cela de fluxo de alta 
pressão

Inclui janelas (2/pcte), anéis de vedação Kapton (2/pcte), anéis 
de PEEK (2/pcte)

G1314-65054

Kit de microcela de fluxo Inclui janelas (2/pcte), anéis de vedação n. 1 (2/pcte), anéis de 
vedação n. 2 (2/pcte)

G1314-65052

Kit de celas de fluxo semimicro Inclui janelas (2/pcte), anéis de vedação: padrão n. 1 (2/pcte), 
semimicro n. 1, semimicro n. 2

G1314-65056

Kit de cela de fluxo padrão  
(cela de fluxo G1314-60080)

Inclui janelas (2/pcte), anéis de vedação n. 1 (2/pcte), anéis de 
vedação n. 2 (2/pcte)

G1314-65050

Kit de cela de fluxo padrão  
(celas de fluxo G1314-60086, 
G1314-60186) 

Inclui janelas (2/pcte), anéis de vedação n. 1 (2/pcte), anéis de 
vedação n. 2 (2/pcte)

G1314-65061

Kit de parafusos para celas Inclui suportes de janela montados com janelas e arruelas  
(2/pcte)

79883-68703

Parafusos da cela G1314-65062

(Continuação)
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Kits de manutenção do detector
Descrição Conteúdo do kit N. da peça

Detector de arranjo de diodos (DAD)/Detector de múltiplos comprimentos de onda (MWD)
Kit de válvulas de alívio de 
pressão em linha, para G4220A, 
G4220B

Inclui válvula de alívio de pressão, conexões, tubulação 
e instruções.

G4212-68001

Kit para reparos em células para 
cela padrão
Para G1315A/B, G1365A/B,
G1315C/D, G1365C/D,G7115A

Inclui kit de parafusos da janela, chave hexagonal de 4 mm, kit 
de selo

G1315-68712

Kit para reparos em células, cela 
semimicro
Para G1315A/B, G1365A/B, 
G1315C/D, G1365C/D, G7115A

Inclui kit de parafusos da janela, chave hexagonal de 4 mm, kits 
de selo

G1315-68713

Kit para reparos em células de 
alta pressão
Para G1315A/B, G1365A/B, 
G1315C/D, G1365C/D, G7115A

Inclui janela de quartzo, arruelas de pressão (5/pcte), anéis de 
vedação (2/pcte)

79883-68700

Kit de vedação, para cela de 
fluxo de 500 nL

Inclui adaptador de torque, conjunto de tela de vedação de cela 
(2/pcte), anilhas frontais e traseiras LiteTouch (5/pcte)

G1315-68715

Kit de vedação, para cela de 
fluxo de 80 nL

Incluir adaptador de torque, conjunto de tela de vedação de cela 
(2/pcte), anilhas frontais e traseiras LiteTouch (5/pcte), 
mangueiras para capilares com DE de 360 µm (5/pcte)

G1315-68725

Kit para reparos em células 
padrão, 1050/1090

Inclui anéis de vedação (12/pcte), suportes de janela montados 
com janelas e arruelas (2/pcte), parafusos da cela (2/pcte), 
arruelas (10/pcte), chave hexagonal

79883-68701
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KITS DE INSTRUMENTOS E MÓDULOS

Kits de sistemas antigos

Kits Stay-Fit para sistemas da série 1100 
Descrição Conteúdo do kit N. da peça
Pacote de manutenção 1100 Quat/ALS Stay-Fit Telas de vedação de pistão (2/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação (2/pcte), 

selo para rotor (Vespel), agulha ALS, capilar do assento ALS, injetor de solvente com filtro de vidro 
(4/pcte), injetor de solvente com adaptador de frita (4/pcte)

01100-68000

Pacote de manutenção 1100 Quat/ALS/VWD 
Stay-Fit

Telas de vedação de pistão (2/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação (2/pcte), 
selo para rotor (Vespel), agulha ALS, capilar do assento ALS, injetor de solvente com filtro de vidro 
(4/pcte), injetor de solvente com adaptador de frita (4/pcte), lâmpada D2

01100-68001

Pacote de manutenção 1100 Bin/ALS Stay-Fit Telas de vedação de pistão (4/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação (3/pcte), 
selo para rotor (Vespel), peneiras para válvula de saída, agulha ALS, capilar do assento ALS, injetor 
de solvente com filtro de vidro (4/pcte), injetor de solvente com adaptador de frita (4/pcte)

01100-68002

Pacote de manutenção 1100 Bin/ALS/ 
DAD  Stay-Fit

Telas de vedação de pistão (4/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação (4/pcte), fritas 
de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação (3/pcte), peneiras para válvula de saída, selo para rotor 
(Vespel), agulha ALS, capilar do assento ALS, injetor de solvente com filtro de vidro (4/pcte), injetor de 
solvente com adaptador de frita (4/pcte), lâmpada de deutério de longa duração

01100-68003

Pacote de manutenção 1100 Quat/WPS Stay-Fit Telas de vedação de pistão (2/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação (2/pcte), 
selo para rotor (Vespel), agulha WPS, capilar do assento WPS, bomba peristáltica, conexão de 
porca-vedada para loop capilar, injetor de solvente com filtro de vidro (4/pcte), injetor de 
solvente com adaptador de frita (4/pcte)

01100-68004

Pacote de manutenção 1100 Quat/WPS/
VWD Stay-Fit

Telas de vedação de pistão (2/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação (2/pcte), 
selo para rotor (Vespel), agulha WPS, capilar do assento WPS, bomba peristáltica, conexão de 
porca-vedada para loop capilar, injetor de solvente com filtro de vidro (4/pcte), injetor de 
solvente com adaptador de frita (4/pcte), lâmpada D2

01100-68005

Pacote de manutenção 1100 Bin/WPS Stay-Fit Telas de vedação de pistão (4/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação (3/pcte), 
peneiras para válvula de saída, selo para rotor (Vespel), agulha WPS, capilar do assento WPS, 
bomba peristáltica, conexão de porca-vedada para loop capilar, injetor de solvente com filtro 
de vidro (4/pcte), injetor de solvente com adaptador de frita (4/pcte), lâmpada D2

01100-68006

Pacote de manutenção 1100 Bin/WPS/ 
DAD Stay-Fit

Tela de vedação de pistão (4/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), tampas da tela de vedação (3/pcte), 
peneiras para válvula de saída, selo para rotor (Vespel), agulha WPS, capilar do assento WPS, 
bomba peristáltica, conexão de porca-vedada para loop capilar, injetor de solvente com filtro de 
vidro (4/pcte), injetor de solvente com adaptador de frita (4/pcte), lâmpada de deutério de longa 
duração

01100-68007

Kits de manutenção preventiva para sistemas das séries 1120/1220 
Descrição Conteúdo do kit N. da peça
Kit de manutenção preventiva, para sistemas de 
injetor automatizado de LC 1220 Infinity

Inclui tela de vedação do pistão (2/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), selo para rotor Vespel, agulha, 
assento de agulha, conjunto da tampa da tela de vedação (2/pcte)

G4280-68730

Kit de manutenção preventiva, para sistemas de 
injetor manual 1120

Inclui tela de vedação do pistão (2/pcte), fritas de PTFE (5/pcte), selo para rotor PEEK, conjunto 
da tampa da tela de vedação (2/pcte)

G4280-68710

Kit de manutenção preventiva, para sistemas de 
injetor automatizado 1220

Inclui tela de vedação do pistão (2/pcte), fritas de PTFE, selo para rotor, conjunto da tampa da 
tela de vedação (2/pcte), agulha e assento da agulha

G4280-68770

Kit de manutenção preventiva, para sistemas de 
injetor manual 1220

Inclui tela de vedação do pistão (2/pcte), fritas de PTFE, selo para rotor, conjunto da tampa da 
tela de vedação (2/pcte)

G4280-68750
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CONSUMÍVEIS PARA BOMBA
As bombas da Agilent oferecem estabilidade e precisão de composição superiores. As bombas de LC 
incluem modelos isocráticos, binários, quaternários, capilares e preparativos; todos os componentes 
podem ser acessados apenas removendo a tampa frontal.
As peças de qualidade da Agilent são projetadas, testadas e fabricadas com a mesma atenção aos 
detalhes que você espera dos instrumentos Agilent.
Isso quer dizer que o seu sistema LC ou de LC/MS irá proporcionar resultados qualitativos 
e quantitativos superiores e uma reprodutibilidade e confiabilidade consistentes.

Válvulas de purga
Fritas de PTFE
A frita de PTFE é uma parte essencial na trajetória de fluxo, pois impede que partículas e micróbios 
entrem no sistema. É importante manter a conformação da frita até a pressão limite do sistema, pois 
a ruptura ou atrito com a frita pode liberar partículas de PTFE, resultando em entupimentos ou na 
perda de eficiência da análise.
Inspeções utilizando microscopia eletrônica de varredura (SEM) revelam que as partículas de PTFE 
das fritas Agilent são muito mais uniformes que as de outros fornecedores. Se a frita for friccionada, 
partículas bem maiores podem bloquear a trajetória de fluxo, enquanto partículas bem menores 
podem passar pela frita da entrada da coluna e penetrar na coluna, ou até mesmo atingir o detector, 
causando contaminações da cela de fluxo. Ao contrário de outras fritas, as fritas Agilent são 
projetadas para que tenham um tamanho de partícula definido de modo a evitar esses problemas.

Outro 
fornecedor

Agilent

Imagem de micrografia eletrônica de 
varredura (SEM) mostrando a 
uniformidade superior das fritas Agilent

victorugo.anjos
Nota
None definida por victorugo.anjos

victorugo.anjos
Nota
Completed definida por victorugo.anjos

victorugo.anjos
Nota
Accepted definida por victorugo.anjos

joao.silva
Nota
Accepted definida por joao.silva

joao.silva
Nota
Cancelled definida por joao.silva
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Válvula de purga, curta, com frita de 
PTFE (600 bar), G7111-60061

Válvula de purga, longa, com frita de 
PTFE (600 bar), G1312-60071

DICAS E FERRAMENTAS

As informações sobre procedimentos de manutenção podem ser encontradas em 
www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes

Fritas de PTFE, 01018-22707

Válvulas de purga
Descrição Comentários N. da peça

Válvulas de purga manual
Válvula de purga, longa, com frita de 
PTFE, 600 bar

Para bombas G1310A/B, G1311A/B/C,
G1312A/B/C, G1376A, G2226A,
G7111A/B, G7112B, G4302A, G4782A

G1312-60071

Válvula de purga, curta, com frita de 
PTFE, 600 bar

Para bombas das séries 1120/1220 G7111-60061

Válvula de purga bio-inert, longa Bomba quaternária bionerte 1260 Infinity 
(G5611A)

G5611-60062

Válvula de purga Bio-inert, curta Bomba quaternária Bio-inert 1260 Infinity II 
(G5654A)

G5611-60064

Fritas de PTFE, 5/pcte Para bombas binárias 1290 Infinity (G4220A/B) 
e todas as bombas das séries 1260 
Infinity/1200,  da série 1100 
e analíticas

01018-22707

Tampa da tela de vedação Para todas as válvulas de purga manuais 5067-4728

Válvulas de purga automática
Selo para rotor (Vespel), 1200 bar Para G4220A/B 5068-0005
Cabeça do estator, 1200 bar/1300 bar Para G4220A/B, G7120A 5068-0004
Cabeça da válvula de purga, 1300 bar Para G7120A 5067-4236
Selo para rotor (PEEK), 1300 bar Para G7120A 5068-0201
Rotor, para cabeçote multifuncional, 
1200 bar

Para G4204A 5068-0123

Estator, para válvula multifuncional, 
1200 bar/1300 bar

Para G4204A, G7104A/C 5068-0001

Rotor, para cabeçote multifuncional, 
1300 bar

Para G7104A 5068-0202

Rotor, para válvula de purga de  
8 posições/9 portas, 800 bar Para G7104C 5068-0299

http://www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes
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Válvulas de entrada
Descrição Comentários N. da peça

Válvula ativa de entrada
Tampa da tela de vedação Para todas as válvulas de purga manuais 5067-4728
Válvula ativa do injetor, sem cartucho Para G1310A, G1311A/B/C, G1312A/

B/C, G7111A/B, G1376A, G2226A
G1312-60025

Cartucho, para válvula ativa de entrada, 400 bar Para G1310A, G1311A/C, G1312A/C, 
G1376A, G2226A

5062-8562

Cartucho, para válvula ativa de entrada, 600 bar Para G1310B, G1311B, G1312B, 
G7111A/B, G7112B

G1312-60020

Válvula ativa de entrada Bio-inert Para G5611A, G5654A G5611-60025
Cartucho bio-inert, para a válvula ativa de 
entrada, 600 bar

Para G5611A, G5654A G5611-60020

Válvula passiva de entrada
Válvula passiva de entrada, 600 bar Para G1310B, G1311B, G1311C,

G7111A/B, G7112B, 1120/1220,
G4302/G4782A (canal B)

G1312-60066*

Válvula passiva de entrada, 800/1200/1300 bar Para G4204A, G7104A/C G4204-60022*
Válvula passiva de entrada, 1200/1300 bar Para G4220A/B, G7120A G4220-60022*
Válvula do injetor de LC 1260 Infinity, tipo N Para aplicações de fase normal. Utilizado 

com G1310A, G1311A/B/C, G1312A/B/C, 
G7111A/B, G7112B, G1376A, G2226A

G1312-60166*

Válvula passiva de entrada, tipo N, 1300 bar Para aplicações de fase normal.  
Utilizadas com bombas bomba binárias 
1290 Infinity e bombas de alta velocidade 
1290 Infinity II

G4220-60122*

Kit de reposição de válvulas passivas de entrada Para 1120/1220 G4280-60500*
Válvula de entrada para bomba SFC Para G4302A, G4782A (canal A) G4302-60066*
Conjuntos de válvulas (entrada/saída),
para bombas preparativas

Para G1361A G1361-60012

*Válvula de entrada com da tela de vedação integrada

Válvulas de saída e entrada

Tampa da tela de vedação, 5067-4728

Cartucho da válvula ativa do injetor (AIV),  
600 bar, G1312-60020

Válvula passiva de entrada, G1312-60066

Cartucho, 400 bar, 5062-8562
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As colunas InfinityLab Poroshell 120 com ID de coluna facilitam 
a documentação de colunas e as condições para a análise de rotina.
Alguns benefícios:
• Funcionalidade — encontre detalhes da coluna com facilidade
• Rastreabilidade — saiba exatamente qual coluna está/foi instalada
• Segurança — evite executar métodos incompatíveis com a coluna

Consulte Página 128 para saber mais.

Aumente a rastreabilidade e simplifique a documentação

Válvulas de saída
Descrição Comentários N. da peça
Válvula de saída, 600 bar Para G1310A/B, G1311A/B/C,G1312A/B/C, 

G1376A, G2226A, G7111A/B, G7112B, 
1120/1220, G4302/G4782A (canal B)

G1312-60067*

Válvula de saída, tipo N, 600 bar Para aplicações de fase normal. Usado com 
G1310A, G1311A/B/C, G1312A/B/C, 
G7111A/B, G7112B, G1376A, G2226A,  
G4302/G4782A (canal A)

G1312-60167*

Válvula de saída, 1200/1300 bar Para G4204A, G4220A/B, G7104A/C, G7120A G4220-60028*
Válvula de saída, tipo N, 1300 bar Para aplicações de fase normal. Usado com 

G4204A, G4220A/B, G7104A/C, G7120A
G4220-60128*

Selo de ouro interno, para válvula  
de saída 1290

Selo de ouro interno para G4220-60028, 
G4220-60128

G4220-20020

Válvula de saída Bio-inert, 600 bar Para G5611A, G5654A G5611-60067*
Peneira de aço inoxidável Para a válvula G1312-60012  

(válvula substituída por G1312-60067) 
5063-6505

Conjuntos de válvulas (entrada/saída),  
para bombas prep.

Para G1361A G1361-60012

*Válvula de saída com tela de vedação integrada
Conjuntos de válvula, G1361-60012

Válvula de saída, G1312-60067

Válvula de saída, G4220-60028
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Pistões e selos de pistões

• Cortados correta e meticulosamente em ângulo reto, o que os faz resistentes – e duráveis
• Alinhados precisamente em seu suporte de aço inoxidável para minimizar o desgaste do pistão e do

selo

Os pistões Agilent são fabricados a partir da safira monocristalina de alta pureza, para a máxima 
durabilidade.
Os pistões de safira Agilent são:

Pistão de cerâmica (cabeça da bomba 
de longa duração), 5067-5975

Os selos Agilent são projetados para encaixar firmemente em torno de nossos pistões e são capazes 
de se adaptar a uma ampla faixa de taxas de fluxo e pressões. 
Os selos do pistão Agilent são: 

A combinação de nosso pistão e tela de vedação passou por testes abrangentes em condições de 
temperatura extrema, com todos os solventes de HPLC comuns, além de muitos instrumentos. 
Mais importante do que tudo, eles fornecem resultados consistentes e reproduzíveis.

• Equipados com molas e elaborados para fornecer o desempenho ideal em faixas de pressão e fluxo
altamente dinâmicas

• Fabricados a partir de uma exclusiva mistura de polímeros, apresentam uma mola fabricada com
o mesmo aço inoxidável de alta qualidade que é usado na trajetória de fluxo de nossa bomba

Pistão de safira (preparativo), 
G1361-22402

Pistões
Descrição Comentários N. da peça
Pistão de safira (tamanho base padrão) Para G1310A/B/C, G1311A/B/C, G1312A/

B/C, G7112B, G1376A, G2226A, 1120/1220
5063-6586

Conjunto de pistões para bombas de lavagem Para G4309A G4301-60130
Pistão cerâmico Para G4204A, G4220A/B 5067-5678

Pistão cerâmico (cabeça da bomba  
de fácil manutenção)

Para G4204A, G4220A/B se equipado com
cabeça da bomba de fácil manutenção 5067-5938

Pistão cerâmico (cabeça da bomba  
de longa duração)

Padrão para G7104A,/C G7120A
Para G4204A, G4220A/B se estiver equipado 
com 
Cabeças de bomba de longa duração

5067-5975

Pistão de safira (preparativo) Para G1361A G1361-22402
Pistão de safira (base fina) Para G5611A, G4302A, G4782, G4226A, 

G1376A
5067-4695

Recalque do pistão de SFC Para G4301A G4301-20201
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Piston Seals
Descrição Comentários N. da peça
Tela de vedação do pistão, PTFE, 2/pcte 
(fase reversa)

Para G1310A/B/C, G1311A/B/C, G1312A/B/C, 
G7112B, G1376A, G2226A, 1120/1220

5063-6589

Tela de vedação do pistão, PE, 2/pcte 
(fase normal)

Para G1310A/B/C, G1311A/B/C, G1312A/B/C, 
G7112B, G1376A, G2226A, 1120/1220

0905-1420

Tela de vedação do pistão Bio-inert Para G5611A, G5654A G5611-21503
Selo da bomba, PE, para LC 1290 Infinity 
(fase normal e reversa)

Para G4204A, G4220A/B, G7104A/C, G7120A 0905-1719

Flange preparativo da tela de vedação Para G1361A 5022-2188
O-ring Para G1361A 0905-1516

Selos do pistão (fase reversa), 5063-6589

O uso de rotina das soluções de tampão altamente concentradas (100 mM) reduzirá a vida útil dos 
selos e pistões da sua bomba. Combata o problema com um dos kits de lavagem dos selos da 
Agilent, que lavam a parte traseira do selo com um solvente de lavagem.
Observação: É recomendado o uso de água/isopropanol (90:10, v/v) como solvente de lavagem.

Lavagem da tela de vedação

Bomba peristáltica, 5042-8507

Lavagem da tela de vedação
Descrição Comentários N. da peça

Bombas de lavagem da tela de vedação
Bomba peristáltica com 
tubulação PharMed, 
inclui bobinas de mola 
e adaptadores de tubo

Padrão para 1100/1200/1200 RRLC, bombas LC Infinity 
e Infinity II, e amostrador automático com lavagem da agulha

5065-4445

Bomba peristáltica, com 
tubulação de silicone

Para bombas RRLC 1100/1200/1200 e LC Infinity e Infinity II 5042-8507

Bomba peristáltica com 
tubulação ChemSure

Para bombas RRLC 1100/1200/1200 e LC Infinity e Infinity II 5065-9952

(Continuação)
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Lavagem da tela de vedação
Descrição Comentários N. da peça
Tubulação ChemSure Tubo de reposição para 5065-9952 5042-8954

Telas de vedação
Tela de vedação de lavagem, 
PTFE (fase reversa)

Para bombas 1260 Infinity e Infinity II, bombas 1290 Infinity  
e Infinity II (apenas com cabeças de bomba de fácil 
manutenção ou longa duração), bombas 1100/1200

0905-1175

Tela de vedação de lavagem, 
polietileno, para LC  
1290 Infinity

Para bombas 1260 Infinity e Infinity II, bombas 1290 Infinity  
e Infinity II (apenas com cabeças de bomba clássicas),  
bombas da série 1100/1200 (opcionais para aplicações  
de fase normal)

0905-1718

Tela de vedação de lavagem, 
bio-inert

Para G5611A, G5654A 0905-1731

Várias peças e kits
Protetor da tela de vedação Para G1310A, G1311A/C, G1312A/C, 1120 5001-3743
Protetor da tela de vedação, 
bio-inert

Para G5611A, G5654A G5611-26210

Suporte do selo, cerâmico Para G1312B, G1311B/C, G7111A/B, G7112B, 1220 5042-8952
Vedação de lavagem dos 
selos, 6/pcte

Para G1310B, G1311B/C, G1312B/C, G7111A/B, G7112B, 
G7104A/C, G7120A, 1120/1220, G4782A

5062-2484

Lavagem da tela de vedação 
com anel de suporte

Para G1310A, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G7111A/B, 
G7112B

01018-60027

Anel de suporte, para 
LC 1290 Infinity com tela de 
vedação

Para G4204A, G4220A/B, G4782A G4220-63010

Tubulação de silicone, DI de 
1 mm, DE de 3 mm, 5 m

Tubulação para conexões entre cabeças de bomba e descarte 5065-9978

Kit de lavagem dos selos ativo Para bombas isocráticas ou quaternárias 1100/1200 G1311-68711
Kit de lavagem dos selos ativo Para G1312A/B/C G1312-68711
Tela de vedação de lavagem 
Bio-inert

Para G5611A, G5654A 0905-1731

Kit de lavagem dos selos 
contínuo

Para bombas RRLC 1100/1200/1200 01018-68722

Kit de selos da bomba de 
lavagem

Para SFC 1260 Infinity G4301-60140

DICAS E FERRAMENTAS

As informações sobre procedimentos de manutenção podem ser encontradas em www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes

http://www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes
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Filtros e misturadores
Descrição Comentários N. da peça
Misturador para solvente, série 1100 Para G1312A/B/C, G7112B G1312-87330
Misturador para solvente, curto, 200 µL Para G1312A/B/C, G7112B 5067-1565
Jet Weaver, 35 µL/100 µL, para bombas binárias Para G4220A, G4220B G4220-60006
Jet Weaver, 380 µL, para bombas binárias Para G4220A, G4220B G4220-60012

Kit de misturador Jet Weaver, 35 µL, bombas 
quaternárias e flexíveis

Para G4204A, G7104A, G7104C
Inclui capilares de conexão G4204-68035

Kit de misturador Jet Weaver, 100 µL, bombas 
quaternárias e flexíveis

Para G4204A, G7104A, G7104C
Inclui capilares de conexão G4204-68100

Kit de misturador Jet Weaver, 380 µL, bombas 
quaternárias e flexíveis

Para G4204A, G7104A, G7104C
Inclui capilares de conexão G4204-68380

Conjunto de misturadores combinados Para G7120A G4220-60027
Filtro em linha, 0,3 µm, para sistemas  
LC 1290 Infinity II

Filtro, com fritas de filtro substituíveis, com 
cartucho de aço inoxidável, capilar flexível e 
capilar de conexão rígido 

5067-6189

Fritas de filtro, 0,3 µm, 5/pcte Fritas de filtro de reposição, para  
5067-6189

5023-0271

Conjunto de filtro de aço inoxidável, com anel  
de PEEK, medida de poro de 2 µm

Para G1361A 5022-2192

Filtros de seringa Agilent Captiva Premium

Proteja suas amostras e seus resultados

Mesmo pequenas quantidades de particulado podem entupir a entrada da 
coluna, causando pressão reversa na coluna, mudança no tempo de retenção 
e redução da vida útil da coluna. Os filtros de seringa premium Agilent Captiva − 
desenvolvidos por usuários de cromatografia − removem particulados que são 
prejudiciais para manter a integridade da amostra, a vida útil da coluna 
e o desempenho ideais.
Para fazer pedidos, acesse www.las.app.br/cotacao/

Gabinete de solvente InfinityLab, com frascos de 
solvente e tampas de segurança de solvente

Misturador para solvente, 5067-1565

Filtro em linha para LC Infinity 5067-6189

https://las.app.br/cotacao/
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Frascos de solvente para laboratório mais seguros
Os frascos de solvente Agilent foram projetados para a facilidade de uso e para a manipulação 
segura, reduzindo o risco de acidentes no laboratório.
Esses frascos de solvente apresentam:
• Design ergonômico com um perfil mais fino e zonas de ajuste ergonômicas em ambos os lados do 

frasco, promovendo um uso mais fácil e seguro.
• Uma área de etiquetagem predefinida com etiquetas autoadesivas e etiquetas coloridas de silicone 

para frascos permite identificar as composições dos solventes com clareza e sem ambiguidade.
• Um layout de impressão de cerâmica branca durável e fácil de ler indica claramente o volume 

nominal do frasco e permite determinar rapidamente o conteúdo do resto do frasco.

Esses frascos de solvente são compatíveis com qualquer instrumento de LC, e podem ser 
incorporados facilmente ao seu fluxo de trabalho de LC.

Reservatório de solvente e consumíveis gerais

Etiquetas de frascos coloridas

Formato ergonômico do frasco
Etiqueta do frasco

Revisar o código do frasco

Volume nominal

Consumíveis para o módulo de controle SFC (G4301A)
Descrição Comentários N. da peça
Tela de vedação, bomba de recalque 
SFC Para o módulo de controle de SFC 1260 Infinity II G4301-20200

Kit de selos da bomba de lavagem Para módulos de controle de SFC 1260 Infinity e 1260 Infinity II G4301-60140
Conjunto de pistões para bombas de 
lavagem Para módulos de controle de SFC 1260 Infinity e 1260 Infinity II G4301-60130

Conjunto do bocal de baixa dispersão Para o módulo de controle de SFC 1260 Infinity II G4301-67501
Capilar, bomba de recalque SFC, 
exterior, aço inoxidável rígido Para o módulo de controle de SFC 1260 Infinity II G4301-60056

Selos da bomba de recalque, 2/pcte Para o módulo de controle de SFC 1260 Infinity G4301-60250

Módulo de controle de SFC 1260
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Reservatório de solvente e consumíveis gerais
Descrição Comentários N. da peça
Tampa de frasco padrão com inserção de 
3 furos 5063-6531

Frasco de solvente, transparente, 1 L Diâmetro: 93 mm, altura: 253 mm, rosca GL45 9301-6524
Frasco de solvente InfinityLab, 
transparente, 1 L, com tampa Diâmetro: 93 mm, altura: 253 mm, rosca GL45 9301-6528

Frasco de solvente InfinityLab, âmbar, 1 L Diâmetro: 93 mm, altura: 253 mm, rosca GL45 9301-6526
Frasco de solvente InfinityLab, 
transparente, 500 mL com tampa Diâmetro: 78 mm, altura: 195 mm, rosca GL45 9301-6523

Frasco de solvente InfinityLab, âmbar,  
500 mL com tampa Diâmetro: 78 mm, altura: 195 mm, rosca GL45 9301-6525

Frasco de solvente InfinityLab, 
transparente, 125 mL com tampa Rosca GL45 9301-6527

Recipiente para solvente, transparente, 
2 L, 2 entradas Rosca GL45 5065-4421

Recipiente para solvente, âmbar, 2 L Rosca GL45 9301-6341
Recipiente para solvente, transparente, 2 L Rosca GL45 9301-6342
Anéis de identificação de silicone 
InfinityLab, 8/pcte Quatro cores 9301-6529

Etiquetas para frascos de solvente, 
100/pcte Removível 9301-6530

Tubulação da parte superior do frasco, 
ultra transparente (recomendado para 
aplicações de MS)

Inclui conjunto de grampos para marcação  
de diversos canais e tubos de solventes, com 
2280 mm de comprimento, e conexões pré-
montadas em uma das laterais (1/4-28), 4/pcte

5043-1789

Tubulação da parte superior do frasco
Inclui conjunto de grampos para marcação  
de diversos canais e tubos de solventes, com 
2280 mm de comprimento, e conexões pré-
montadas em uma das laterais (1/4-28), 4/pcte

5043-1790

Conjunto da parte superior do frasco
Conjunto da parte superior do frasco  
para frasco rosqueado

Para sistemas das séries 1100/1200/1260 G1311-60003

Conjunto da parte superior do frasco Para LC 1260 Infinity II, LC 1290 Infinity/Infinity II G7120-60007
Conjunto da parte superior do frasco,  
extra longo (2280 mm) G7122-60007

Conjunto da parte superior do frasco, 
tubulação ultra transparente

Recomendado para aplicações de MS,  
LC 1290 Infinity/Infinity II

G7120-60017

Kit de tubulação, ultra transparente Recomendado para aplicações de MS,  
inclui conjuntos da parte superior do frasco 
(G7120-60017, 4/pcte), e kits de tubulação,  
140 mm (G4220-60070, 3/pcte)

G7120-68070

Kit de tubulação de 140 mm, 2/pcte SSV até a válvula de retenção ou unidade de 
degaseificação (bomba binária), degaseificador 
até MCGV (bomba quaternária)

G4220-60035

Kit de tubulação, 140 mm, 2/pcte, ultra 
transparente

Recomendado para aplicações de MS G4220-60070

Conjunto da parte superior do frasco,  
para sistema de preparo Tubulação, DE 4,7 mm G1361-60022

Frasco de solvente InfinityLab, âmbar, 1 L, 
9301-6526

Frasco de solvente InfinityLab, claro, 1 L, 
9301-6528

Anéis de identificação de silicone InfinityLab, 
8/pcte, 9301-6529
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Filtros para solvente

Descrição Recomendação de uso N. da peça Adaptador de frita N. da peça

DI de 
entrada de 
frita (mm)

DE do tubo 
(mm)

Filtro de vidro, injetor de 
solvente, medida de poro  
de 20 µm

Escala analítica, microescala 5041-2168 Adaptador de frita, PTFE, 3 mm,  
4/pcte

5062-8517 5 3,2

Filtro de aço inoxidável, injetor 
de solvente, medida de poro 
de 10 µm

Para utilização em sistemas 
capilares e nano

01018-60025 Não é necessário adaptador, o filtro 
encaixa diretamente na tubulação com 
DI de 1,5 mm

Filtro de vidro, injetor de 
solvente, medida de poro  
de 40 µm

LC preparativa 3150-0944 Adaptador de frita, PTFE, para 
tubulação com DE de 4,7 mm

G1361-23205 7 4,7

Filtro de vidro, injetor de 
solvente, medida de poro  
de 40 µm

LC preparativa 3150-0944 Adaptador de frita, PTFE, 4 mm G1361-23204 7 4

Filtro de vidro, injetor de 
solvente, medida de poro  
de 40 µm

Para amostrador automático  
de loop duplo G2258A

3150-0944 Adaptador de frita, PTFE, para 
tubulação com DE de 3,2 mm

G2258-23201 7 3,2

Filtros para solvente
Os filtros de entrada de solvente representam a primeira barreira para reter particulados, 
precipitação, micróbios de fases móveis, tampões e soluções salinas. Os filtros são importantes 
para evitar obstruções do sistema, aumentos de pressão e contaminação. A limpeza das peças 
é essencial para evitar a contaminação do sistema. Os filtros de solvente da Agilent têm sacos 
antiestáticos Ultraclean com um revestimento metálico interno que não libera contaminantes 
como plastificantes ou antioxidantes. A análise de LC/MS mostra que os filtros que não são da 
Agilent, com sacos de plástico normais, podem causar picos adicionais durante a análise. 
Erucamida, um agente de deslize comum usado em filmes de polietileno, é um exemplo. 

Medida de poro
Um bom filtro de vidro de solvente deve ter uma medida de poro homogênea definida para 
bloquear eficazmente partículas acima de determinado tamanho, enquanto permite a passagem 
de fases móveis sem aumento significativo da pressão. Uma medida de poro demasiado grande 
leva à deficiência de filtração, enquanto os poros que são demasiado pequenos causam aumento 
da pressão, resultando em dificuldades de bombeamento de solvente. A inspeção de filtros de 
vidro de solvente da Agilent e de outro fornecedor por microscopia de elétrons de scan (SEM) 
mostra medidas de poro uniformes e superfícies de partículas suaves no filtro da Agilent. 
Por outro lado, os filtros do outro fornecedor apresentaram medidas de poros e partículas 
inconstantes. As partículas pequenas ou fragmentos de partículas mostradas no filtro do outro 
fornecedor podiam ser descarregados para a trajetória de fluxo, bloqueando a frita, capilares, 
válvulas ou colunas da bomba.

Filtro de vidro, injetor de solvente, medida 
de poro de 20 µm, 5041-2168 

Adaptadores de frita do filtro, 5062-8517

Filtro de aço inoxidável, injetor de solvente, medida 
de poro de 10 µm, 01018-60025
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Agilent Outro fornecedor

Imagem de micrografia eletrônica de varredura (SEM) do filtro de vidro do injetor de solvente da Agilent e de outro fornecedor, 
mostrando a homogeneidade superior de medida de poro do produto Agilent.

Tempo de retenção (min)

Filtros de outras marcas, embalados em sacos plásticos normais, podem provocar picos adicionais durante a análise

Agilent

Outro fornecedor

LIMPEZA DO FILTRO DE SOLVENTE

Caso o filtro esteja em boas condições, o solvente pingará livremente para fora do tubo de solvente (pressão hidrostática). Caso o filtro do 
solvente esteja parcialmente obstruído, apenas um pouco de solvente será derramado para fora do tubo de solvente.
Cuidado: As partículas pequenas podem bloquear permanentemente os capilares e as válvulas do módulo.
• Sempre filtre os solventes
• Jamais utilize o módulo sem o filtro do injetor de solvente
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• 1 ml/min
• 8 horas por dia
• 5 dias por semana
• Sob as condições normais do laboratório a 20 °C

Tampas de segurança InfinityLab
Os frascos de solventes abertos ou parcialmente cobertos podem levar à evaporação de solventes e 
vapores de solventes prejudiciais. As tampas de segurança Agilent InfinityLab impedem o 
vazamento de lixiviação para o ar.
Com o tempo, a composição do solvente pode mudar, afetando os resultados cromatográficos. 
Armazenar solventes com as tampas de segurança herméticas evita este problema, garantindo 
a estabilidade da sua fase móvel a longo prazo para resultados mais reproduzíveis.
As tampas de segurança incluem uma faixa sinalizadora de tempo de uso (indicador baseado no 
tempo) de fácil visualização que informa quando a válvula de quebra de vácuo e o filtro de carvão 
precisam ser substituídos. Recomendamos a troca da válvula de quebra de vácuo e do filtro de carvão 
após seis meses de uso sob as seguintes condições:

As tampas de segurança Agilent InfinityLab têm rosca GL45 e são de fácil instalação como 
tampas padrão, sendo compatíveis com frascos de solvente Agilent. 

Observação: Várias condições podem levar à saturação precoce do filtro de carvão

DICAS E FERRAMENTAS

Para saber mais sobre a eficácia das tampas de segurança , consulte a nota técnica 5991-7755EN em www.agilent.com/search

http://www.agilent.com/search
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Kits
Recipiente de resíduos, 6 L (5043-1196) Tampa 
de segurança GL45 com 4 portas (5043-1220)

5043-1221

Kit de tampas de segurança
Inclui 4 tampas (3 x 5043-1217, 1 x 5043-1218), 4 válvulas de quebra de vácuo com 
temporizador (5043-1190), 4 conexões, 3,2 mm

5043-1222

Para portas de conexões
Conexão para tubo de 3,2 mm, PFA, 2/pcte 5043-1216
Conexão para tubo de 2,3 mm, PFA, 2/pcte 5043-1215
Conexão para tubo de 1,6 mm, PFA, 2/pcte 5043-1214
Plugue rosqueado, 0,12 pol. PTFE, 2/pcte 5043-1198

Para porta de ventilação
Válvula de quebra de vácuo com faixa sinalizadora de tempo de uso em PTFE de 1 µm 5043-1190

Para porta do filtro
Filtro de carvão com faixa de tempo (58 g) para recipiente de resíduos 5043-1193

Para porta de resíduos
Coletor de resíduos de 2 portas, PTFE 5043-1207
Plugue rosqueado, 0,25 pol. PTFE 5043-1195

Diversos
Adaptador para rosca PTFE GL45(M) - GL40(F) 5043-1191
Adaptador para rosca PTFE GL45 (M) - GPI 38-430 (F) 5043-1192
Recipiente de resíduos, 6 L GL45 5043-1196

Tampas de segurança InfinityLab 

Descrição

Portas

N. da peçaConexões Ventilação Filtro Resíduo

Tampas de segurança
GL45 com 1 válvula de 
ventilação de 1 porta com faixa 
sinalizadora de tempo de uso 
(5043-1190) 

1 x 3,2 mm 1 5043-1217

GL45 com 1 válvula de 
ventilação de 2 portas com 
faixa sinalizadora de tempo de 
uso (5043-1190)

2 x 3,2 mm 1 5043-1218

GL45 com 1 válvula de 
ventilação de 3 portas com 
faixa sinalizadora de tempo de 
uso (5043-1190)

3 x 3,2 mm 1 5043-1219

GL45 com 1 mangueira de 
vazamento de 4 portas

4 (2 x 3,2 mm,  
1 x 2,3 mm, 1 x 1,6 mm) 

1 1 5043-1220

5043-1219

Kit de tampa de segurança de solvente Agilent, 
Linha A 5043-1222

5043-1218

5043-1220

5043-1217
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Câmara de reposição (canal duplo), 5067-4798

É recomendo o uso de um degaseificador de vácuo para:

Degaseificadores de vácuo

• Sensibilidade máxima na faixa de comprimento de onda de baixo UV
• Alta precisão da injeção
• Alta reprodutibilidade do tempo de retenção
• Taxas de fluxo abaixo de 0,5 mL/min

Consumíveis do degaseificador de vácuo
Descrição Comentários N. da peça

Câmaras de vácuo e tubulação de vácuo
Kit de reposição de câmara de vácuo, para 
G1379A

Inclui câmaras de vácuo (5067-4798) 2/pcte, 
kit de tubulação de vácuo (5067-5388), parte 
inferior em folha de metal

5067-5387*

Kit de tubulação de vácuo, para G1379A Kit de tubos de vácuo interno (PharMed) 5067-5388
Kit de reposição de câmara de vácuo, para 
G1379B

Inclui câmaras de vácuo (5067-4798) 2/pcte, 
kit de tubulação de vácuo (5067-5380), parte 
inferior em folha de metal

5067-5383*

Kit de tubulação de vácuo, para G1379B Kit de tubos de vácuo interno (PharMed) 5067-5380
Câmara de reposição (canal duplo) Para G1379A/B. Use o kit de reposição da 

câmara de vácuo (5067-5383) para a primeira 
instalação deste tipo em G1379A/B

5067-4798

Material acessório
Kit de tubulação, degaseificador para bomba,  
4/pcte, peças de tubulação de 30 cm com 
parafusos e suportes

Para G1322A, G1379A/B, G4225A G1322-67300

Ferramenta de montagem, para porca sem flange Para G1322A, G1379A/B, G4225A 0100-1710
Cortador para tubos plásticos Para tubulação de entrada 8710-1930
Tubulação de solvente de PTFE 5 m, DI de 1,5 mm, 
DE de 3 mm

Tubulação do injetor 5062-2483

Anilhas, Tefzel e anéis de travamento, aço 
inoxidável, 0,12 pol., 10/pcte

5063-6598

Porcas, sulfeto de polifenileno (PPS), 0,12 pol., 
rosca 1/4-28, 10/pcte

5063-6599

União, rosca 1/4-28, polipropileno, 10/pcte 5022-2155
Seringas descartáveis, polipropileno, 20 mL,  
10/pcte

Para preparação dos degaseificadores.  
Use o adaptador (9301-1337) para conectar  
às linhas de solvente.

5067-6624

Adaptador para seringa, DE de 0,06 pol.,  
2 pol. comprimento

Para conectar as conexões com rosca  
1/4-28 das linhas de solvente

9301-1337

*O kit é necessário se o degaseificador ainda não estiver equipado com o novo tipo de câmaras de vácuo (p/n 5067-4798)

Ferramenta de montagem, 0100-1710

Cortador para tubos plásticos, 8710-1930

Anilhas e anéis, 5063-6598

Porcas, PPS, 5063-6599
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Kit de loop Flex, 20 µL, G4226-60310

Loop de amostra, 100 µL, 01078-87302

(Continuação)

CONSUMÍVEIS PARA AMOSTRADOR 
AUTOMÁTICO
Seu amostrador automático Agilent é projetado para fornecer medidas precisas, volumes de injeção 
exatos e dados de alta qualidade. A Agilent fornece diversos loops de injeção e bandejas para suas 
necessidades de aplicação.

Loops de injeção
Descrição Comentários N. da peça

Para G1313, G1329, G1367,G7129, G7167 ALS, HiPALS, MLS, amostrador de frasco
Kit de várias gavetas Volume adicional do capilar do assento  

de 400 µL/1400 µL para modo de injeção  
de multiextração 

G7167-68711

Para amostrador automático G1313A, G1329A/B e sistema 1120/1220 com 
amostrador automático
Loop de amostra, aço inoxidável, 100 µL 01078-87302
Loop capilar, PEEK, para amostra de 100 µL Do kit de biocompatibilidade G1313-87309
Extensão de loop capilar, aço inoxidável, 
900 µL

Medição de 900 µL necessária G1313-87303

Para amostrador de frasco G7129A/B
Loop de amostra, 100 µL Código de cores: Branca G7129-60500
Extensão de loop de amostra, 900 µL Medição de 900 µL necessária G1313-87303

Para amostrador de placa de poços G1367A/B/C/amostrador automático de alto desempenho
Loop apilar, aço inoxidável, 100 µL G1367-87300

Para amostrador automático de alto desempenho G1367D
Loop capilar, 40 µL G1377-87310

Para amostrador automático de alto desempenho G1367E, G4226A
Kit de loop Flex, 20 µL Código de cores: Vermelho G4226-60310
Kit de loop Flex, 40 µL Código de cores: Verde 5067-4703
Kit de loop  Flex, 100 µL Código de cores: Azul 5067-4710

Para amostrador automático de alto desempenho bio-inert G5667A 
Loop de amostra, 100 µL (bio-inert) G5667-81006
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Loop de amostra flexível, 100 µL, G4267-60500

(Continuação)

Loops de injeção
Descrição Comentários N. da peça
Kit de várias gavetas, bio-inert, 400 bar Inclui extensões do capilar do assento (PEEK)  

para 250 µL e 1000 µL
G5667-68711

Para amostrador múltiplo G7167A/B
Loop de amostra Flex, 20 µL Opção de agulha única G4267-60300
Loop de amostra Flex, 40 µL Opção de agulha única G4267-60400
Loop de amostra Flex, 100 µL Opção de agulha única G4267-60500
Loop de amostra Flex, 500 µL Opção de agulha única G7167-68500
Loop de amostra Flex, 900 µL Opção de agulha única G7167-68900
Kit de atualização do loop de amostra 
Flex, 500 µL, lado direito

Opção de agulha única, inclui loop e agulha, 
requer instrumento de medição de 500 µL

G7167-68500

Kit de atualização do loop de amostra 
Flex, 900 µL, lado direito

Opção de agulha única, inclui loop e agulha, 
requer instrumento de medição de 900 µL

G7167-68900

Loop de amostra Flex, 
500-900 µL, lado direito

Cartucho do loop  subconjunto de 
G7167-68500/ G7167-68900

G7167-60300

Loop de amostra Flex, 20 µL, lado direito Opção de agulha dupla G4267-60311
Loop de amostra Flex, 20 µL, lado esquerdo Opção de agulha dupla G4267-60301
Loop de amostra Flex, 40 µL, lado direito Opção de agulha dupla G4267-60411
Loop de amostra Flex, 40 µL, lado esquerdo Opção de agulha dupla G4267-60401
Loop de amostra Flex, 100 µL, lado direito Opção de agulha dupla G4267-60511
Loop de amostra Flex, 100 µL, lado esquerdo Opção de agulha dupla G4267-60501
Loop de amostra Flex, 500 µL, lado direito Opção de alto volume, opção de agulha dupla G7167-68511
Loop de amostra Flex, 500 µL, lado esquerdo Opção de alto volume, opção de agulha dupla G7167-68501
Loop de amostra Flex, 900 µL, lado direito Opção de alto volume, opção de agulha dupla G7167-68911
Loop de amostra Flex, 900 µL, lado esquerdo Opção de alto volume, opção de agulha dupla G7167-68901
Extensão Flex, lado esquerdo, agulha dupla Cartucho do loop, subconjunto de 

G7167-68501/ G7167-68901
G7167-60301

Extensão Flex, lado direito, agulha dupla Cartucho do loop, subconjunto de 
G7167-68511/ G7167-68911

G7167-60311

Para amostrador múltiplo  bio-inert G5668
Loop de amostra, bio-inert, 100 µL G5668-60500
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Loops de injeção
Descrição Comentários N. da peça
Kit de várias gavetas, bio-inert, 400 bar Inclui extensões do capilar do assento (PEEK) para 

250 µL e 1000 µL
G5667-68711

Para microamostrador automático de alto desempenho G1377A
Loop capilar, 8 µL G1375-87315
Loop capilar, 40 µL G1377-87300

Para amostrador automático preparativo G2260A
Loop de multiextração, 5 mL G2260-68711

Para amostrador automático de loop duplo G2258A
Conjunto de tubos do loop de tampão, PTFE G2258-87300
Conjunto de extensão do loop de tampão G2258-60002
Loop capilar, 2 µL, aço inoxidável 5068-0031
Loop capilar, 5 µL, aço inoxidável 5068-0032
Loop capilar, 10 µL, aço inoxidável 5068-0051
Loop capilar, 20 µL, aço inoxidável 5068-0033
Loop capilar, 50 µL, aço inoxidável 5068-0034
Loop capilar, 100 µL, aço inoxidável 5068-0035

Para injetor LC G4278A HTC/injetor LC G4277A HTS
Loop, 2 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6457
Loop, 10 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6458
Loop, 20 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6459
Loop, 50 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6460
Loop, 100 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6461
Loop, 250 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6462
Loop, 500 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6463
Loop, 1000 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6464
Loop, 2000 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6465
Loop, 5000 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6466
Loop, PEEK, 2 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6469
Loop, PEEK, 5 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6470
Loop, PEEK, 10 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6467
Loop, PEEK, 20 µL, válvula de injeção Cheminert 5188-6468

Loop de multiplas amostragens, 5 mL, para 
amostrador automático preparativo, G2260-68711
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Bandejas para amostrador automático
Descrição Comentários N. da peça

Para amostrador automático G1313A, G1329A/B, G2260A, 1120/1220
Bandeja com 100 posições, para frascos de 2 mL G1313-44510
Bandeja com 100 posições, para frascos de 2 mL Compatível com termostato G1329-60011
Bandeja com 40 posições, para frascos de 2 mL Bandeja com metade do tamanho G1313-44512
Bandeja com 15 posições, para frascos de 6 mL Bandeja com metade do tamanho G1313-44513
Bandeja externa para frascos, para 17 
frascos (posição de descarte)

G1313-60004

Tubo descartável, para bandeja externa para frascos G1313-27302

Para amostrador de frascos G7129A/B
Gaveta, para 66 frascos de 2 mL Bandeja com 66 posições G7129-60010
Gaveta, para 18 frascos de 6 mL Bandeja com 18 posições G7129-60110
Kit de gavetas, para 100 frascos de 2 mL Bandeja com 50 posições,  

2/pcte Configuração clássica
G7129-68210

Bandeja externa, para 5 frascos de 2 mL G7129-60000

(Continuação)

A Agilent facilitou a seleção de frasco, tampa e septo com sua nova ferramenta 
interativa de seleção de frascos, disponível online para versões em 
computador e móvel. A ferramenta identifica o frasco e a tampa corretos para 
sua aplicação específica e fornece explicações lógicas para as escolhas 
oferecidas.

Acesse www.agilent.com/chem/SelectVials

Várias bandejas para módulos de 
amostrador automático

Kit de gavetas para 100 frascos de 
2 mL, G7129-68210

DICAS E FERRAMENTAS

http://www.agilent.com/chem/SelectVials
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Placa para 27 tubos com trava de segurança 
Eppendorf, 5022-6538

Kit de gaveta padrão para amostrador múltiplo, 
dupla altura (2H), G7167-60020

Placa para 54 frascos de 2 mL, G2255-68700

Placa para 15 frascos de 6 mL, 5022-6539

Bandejas para amostrador automático
Descrição Comentários N. da peça

Para G1367A/B/C/D/E, G2258A, G4226A
Bandeja de placa de poço Suporta, no máximo, 2 placas de poços 

ou placas para frascos mais 10 frascos
G2258-60011

Placa para frascos, para 54 frascos de 2 mL 6/pcte G2255-68700
Placa para frascos, para 15 frascos de 6 mL 5022-6539
Placa para frascos para 40 frascos de 2 mL 5023-2471
Bandeja com 100 posições, para micro frascos Não deve usado com G2258A G4226-60021
Placa para 27 tubos com trava de segurança 
Eppendorf, 0,5/1,5/2 mL

5022-6538

Para amostrador múltiplo G7167A/B
Kit de gavetas padrão adicional, dupla altura (2H) Suporta, no máximo, 2 placas para frascos 

(54 x 2 mL, 40 x 2 mL) ou 2 placas de poços
Inclui bandejas de amostras, 2/pcte

G7167-60020

Kit de gavetas adicional, altura única (1H), 2/pcte Suporta, no máximo, 2 placas de poços  
Inclui bandejas de amostras, 2/pcte

G7167-60021

Kit de gavetas adicional, altura tripla (3H), 2/pcte Suporta, no máximo, 2 placas para 
frascos  (4 x 2 mL, 40 x 2 mL, 15 x 6 mL)
Inclui bandejas de amostras, 2/pcte

G7167-60022

Bandejas de amostras, para gaveta (1H) G4267-60206
Bandeja de amostras para gavetas (2H/3H) G4267-60205
Placa para frascos, para 54 frascos de 2 mL 6/pcte G2255-68700
Placa para frascos, para 15 frascos de 6 mL 5022-6539
Placa para frascos, para 40 frascos de 2 mL 5023-2471
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Consumíveis para válvula de injeção
Rotores

O rotor é uma peça do amostrador automático sujeita a muito esforço que se desloca 
constantemente para trás e para a frente, deslizando sobre o estator. O material e o acabamento da 
superfície determinam sua durabilidade e vida útil. Uma comparação de selos para rotor da Agilent 
e de outros fornecedores revelou grandes diferenças nestes aspectos.

Vida útil
Rotores Agilent são testados para garantir a vida útil mais longa possível. Após testes rigorosos, 
a superfície do rotor da Agilent ainda parecia estar plana e consistente e a superfície do estator de 
contato parecia estar limpa. Por outro lado, o rotor de um outro fornecedor já mostrava danos 
significativos à superfície e a superfície do estator contaminada após 10% a menos de ciclos de 
comutação. Portanto, prevê-se uma vida útil mais curta e uma potencial transferência e vazamento 
quando se utilizam selos de outros fornecedores.

Estator Rotores

Estator e rotor depois de testes 
rigorosos de um selo para rotor 
Agilent, com superfícies limpas 
e lisas.

Estator e rotor depois de 
10% menos ciclos de 
comutação a menos de um 
selo para rotor de terceiros, 
mostrando danos anteriores.
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Consumíveis para válvula de injeção

Válvula Usar com

Material do 
selo para 

rotor
Selo para 
rotor Estator Peças adicionais

Válvula de injeção de 2 posições/6 portas, 400 bar G1313A, G1329A,  
G1367A/B, 1120

Vespel 0100-1853 0100-1850 Face do estator  
p/n 0100-1851
Kit de serviço  
p/n 0101-1257

Tefzel 0100-1849
PEEK 0100-2231

Válvula de injeção de 2 posições/6 portas, 600 bar G1329B, G1367C, G1367D, 
G1367E,  
LC 1220 Infinity

PEEK 0101-1416 0101-1417

Válvula de injeção bio-inert de 2 posições/6 portas G5667A PEEK 5068-0099 5068-0060 Face do estator  
p/n 0100-1851
Anel de suporte  
p/n 1535-4045

Cabeça da válvula de injeção bio-inert de  
2 posições/6 portas

G5668A PEEK 5068-0209 5068-0060 Face do estator  
p/n 0100-1851
Anel de suporte  
p/n 1535-4045

Válvula de pressão ultra-alta de 6 portas/2 posições, 
1200 bar

G4226A Vespel 5068-0007 5068-0006

Válvula de injeção de 2 posições/6 portas, 
amostrador de frascos

G7129A PEEK 0101-1416 5068-0215 Anel de suporte  
p/n 1535-4045

Válvula de injeção de 2 posições/6 portas, 
1300 bar, amostrador  
de frascos

G7129B Vespel 5067-0007 5068-0216 Anel de suporte  
p/n 1535-4045

Válvula de injeção de 2 posições/6 portas, 
amostrador múltiplo

G7167A PEEK 5068-0209 5068-0208 Anel de suporte  
p/n 1535-4045

Válvula de injeção de 2 posições/6 portas, 
1300 bar, amostrador múltiplo

G7167B PEEK 5068-0198 5068-0197 Anel de suporte  
p/n 1535-4045

Válvula de microinjeção de 2 posições/6 portas, 
400 bar

G1377A, G1389A Vespel 0100-2088 0100-2089 

Válvula de injeção de 2 posições/10 portas G2258A Vespel 0100-2415 0101-1390
Válvula de injeção MBB de 2 posições/6 portas, 
400 bar

G2260A PEEK 0101-1268 0100-2195 Kit de serviço  
p/n 0101-1268

Válvula de injeção de 2 posições/6 portas, 
1200 bar, injetor PAL (CTC), (p/n 5067-4123)

G4277A, G4278A Vespel 5068-0030 5068-0029

Válvula de injeção de 2 posições/6 portas, 
1200 bar, para PAL ALS (p/n 5067-4261) G4277A/G4278A Vespel 5068-0234 5068-0235 Anel de suporte  

p/n 1535-4045
Válvula de injeção de 2 posições/6 portas, 600 bar, 
CTC

G4270-CTC/ 
G4271-CTC PEEK 5188-6492*

*O selo para rotor faz parte do kit RheBuild, 5188-6492

Estator para válvula seletora de 2 posições/6 portas, 
600 bar, 0101-1417
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(Continuação)

Agulhas e assentos de agulha
A agulha deve ser substituída quando estiver torta, desgastada e imprópria para uso ou obstruída ou com vazamentos. Suspeite de um vazamento, 
caso observe um rastro de cristais de tampão no assento da agulha. Se a amostra contiver partículas, o assento de agulha pode ficar entupido, pois 
essa é a primeira restrição pela qual a amostra passa. Caso isso ocorra, tente realizar retrolavagem no capilar do assento da agulha.

Agulhas e assentos de agulha
Amostrador  
automático Agilent Descrição do conjunto de agulhas N. da peça Compatível com assento da agulha N. da peça

Amostradores de frascos e amostradores automáticos padrão
G1313A, G1329A/B, 
1120, 1220 Infinity LC

Conjunto de agulhas, amostrador automático 
padrão

G1313-87201 Assento de agulha padrão, capilar PEEK com DI  
de 0,17 mm, 2,3 µL

G1329-87017

Assento de agulha padrão, capilar PEEK com DI  
de 0,12 mm, 1,2 µL

G1329-87012

G1313A, G1329A,  
1120, 1220

Conjunto de agulhas, para uso com assento 
de PEEK

G1313-87203 Assento de agulha padrão, capilar PEEK com DI  
de 0,17 mm, 2,3 µL

G1313-87102

G1313A, G1329A/B, 
1120/1220

Agulha, 900 µL G1313-87202 Assento de agulha padrão, capilar PEEK com DI  
de 0,17 mm, 2,3 µL

G1329-87017

G7129A Amostrador automático 1260 Infinity com 
agulha

G7129-87200 Conjunto de assento, PEEK, 0,17 mm G7129-87017

G7129B Amostrador de frasco 1290 Infinity 
II com conjunto de agulhas

G7129-87201 Conjunto de assento, PEEK, 0,12 mm G7129-87012

G7129A Conjunto de agulhas (com ranhura), para altos 
volumes de injeção

G7129-87202 Conjunto de assento, PEEK, 0,17 mm G7129-87017

G1389A Agulha µ-LC para amostrador automático 
G1329

G1329-80001

G1313A, G1329A/B 
G1389A, G2260A, 
1120/1220

Adaptador para assento G1313-43204

Conjunto de agulhas para 
multiamostrador, G4267-87201

Assento da agulha de PEEK,  
600 bar, D.I. de 0,12 mm,  

G1367-87012

Adaptador para assento, 
G1313-43204

Conjunto de agulhas para amostrador de 
frascos 1290 Infinity II com, G7129-87201
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Agulhas e assentos de agulha
Amostrador  
automático Agilent Descrição do conjunto de agulhas N. da peça Compatível com assento da agulha N. da peça

Amostrador múltiplo/amostrador automático de alto desempenho/placas de poços 
G1367A/B Conjunto de agulhas, amostrador de placas de 

poços padrão
G1367-87201 Assento de agulha Vespel, amostrador automático de placas 

de poços (capilar com DI de 0,17 mm, 2,3 µL)
G1367-87101

G1367C Conjunto de agulhas G1367D G1367-87202 Assento de baixa transferência, PEEK, 0,17 mm G1367-87017
G1367D Conjunto de agulhas G1367D G1367-87202 Assento de baixa transferência, PEEK, 0,12 mm G1367-87012
G1367E Conjunto de agulhas G4226-87201 Assento de baixa transferência, PEEK, 0,12 mm G1367-87012
G4226A Conjunto de agulhas G4226-87201 Conjunto do assento, Vespel, 0,12 mm, LC 1290 Infinity G4226-87012
G7167A/B Amostrador múltiplo com conjunto 

de agulhas
G4267-87201 Assento de agulha de alta pressão, PEEK, 0,12 mm G4267-87012

Conjunto de agulhas (com ranhura),  
para altos volumes de injeção

G4267-87210

Conjunto de agulhas, dispersão ultrabaixa G4267-87020

Amostradores bio-inert
G5667A Conjunto de agulhas bio-inert G5667-87200 Conjunto de agulhas bio-inert, para amostrador automático 

de alto desempenho
G5667-81008

G5668A Amostrador múltiplo bio-inert de agulha G5668-87200 Conjunto de assentos bio-inert, para amostrador múltiplo G5668-87017

Amostradores automáticos de microescala/escala preparativa
G2258A Kit de agulhas G2258-68710 Assento de agulha dupla, amostrador automático  

de loop duplo
G2258-87102

G2260A Conjunto de agulhas, amostrador automático 
preparativo

G2260-87201 Assento de agulha, amostrador automático preparativo
DI de 0,5 mm, 20 µL

G2260-87101

G1377A Conjunto de agulhas, amostrador de micro 
placas de poços

G1377-87201 Micro assento de agulha com capilar de assento, 100 µm G1377-87000
Micro assento de agulha com capilar de assento, 75 µm G1377-87001
Micro assento de agulha com capilar de assento, 50 µm G1377-87002
Micro assento da agulha G1377-87101

Injetores de LC HTC/HTS/CTC
G4277A, G4278A Vedação de agulha de PEEK, Valco, calibre 22, 

10/pcte
5188-6476

G4277A, G4278A Vedação da agulha de PTFE, Valco, calibre 22, 
10/pcte

5188-6477

G4277A, G4278A Kit de agulhas DLW 1 G4277-80125 Vedação da agulha, Rheodyne 7991, calibre 22 5188-6478
G4277A, G4278A Conjunto de loop de suporte DLW 

2 (aço inoxidável) com agulha
G4277-60602 Vedação da agulha, Rheodyne 7991, calibre 22 5188-6478

G4270/71-CTC Agulha da seringa 9301-0407
G4277A, G4278A Assento de agulha PAL3, PEEK 5188-8052

Peças de lavagem da agulha
G1367A-E, G1377A, 
G4226A, G5667A, 
G7129A/B,

Cassete da bomba peristáltica com tubulação 
PharMed

5065-4445

Tubulação, PTFE, 5 m (DE de 1,6 mm, DI de 
0,7 mm)

5062-2462
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Tela de vedação do pistão, 5063-6589Conjunto do pistão (40 µL) 
para G7129B, 5067-5920

Esporadicamente, talvez o selo e o pistão do instrumento de medição precisem ser substituídos, caso você observe perdas de precisão no 
volume de injeção ou vazamentos no instrumento de medição.

Consumíveis para instrumentos de medição

Consumíveis para instrumentos de medição
Amostrador automático Agilent Descrição do pistão N. da peça Tela de vedação de medição N. da peça

Amostradores de frascos e amostradores automáticos padrão
G1313A, G1329A/B, G1367A/B/C, G1367E, 1120/1220 Pistão, safira, 100 µL 5063-6586 Tela de vedação do pistão, PTFE, 2/pcte 5063-6589
G7129A Pistão, cerâmico, 100 µL 5067-5678 Tela de vedação do pistão, PTFE, 2/pcte 5063-6589
G7129B Pistão, cerâmico, 40 µL 5067-5920 Tela de vedação de medição, 40 µL 0905-1717
G7129A, G7167A (opção de alto volume) Conjunto do pistão, 

900 µL
G4267-60462 Tela de vedação de medição, 900 µL 0905-1294

Amostrador múltiplo/amostrador automático de alto desempenho/placas de poços 
G1367D, G1389A, G1377A Pistão, safira, 40 µL 5064-8293 Tela de vedação do pistão, 2 mm 5022-2175
G4226A Pistão, safira, 40 µL 5064-8293 Tela de vedação de medição, 40 µL 0905-1717
G7167A Pistão, cerâmico, 100 µL 5067-5678 Tela de vedação de medição, 100 µL 0905-1719
G7167B Pistão, cerâmico, 40 µL 5067-5620 Tela de vedação de medição, 40 µL 0905-1717
Cabeçote de enxágue com opção de lavagem  
múltipla G7167A/B

Conjunto do pistão, 
500 µL

5067-5919 Tela de vedação, 500 µL 5067-5918

CTC, G4277, G4278 Seringa DLW, 100 µL G4277-80120 Êmbolo da seringa DLW, para seringa de 
100 µL 

G4277-80122

(Continuação)
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Acessórios
Descrição Usar com N. da peça
Adaptador para assento G1313A, G1329A, G1389A, G2260A, LC 1120 e 1220 Infinity G1313-43204
Ponteiras, para garra do amostrador automático, 15/pcte G1313A, G1329A/B, G1389A, G2260A, G7129A/B, LC 1120 e 1220 Infinity 5063-6506
Ferramenta, para montagem de capilar do microassento G1377A G1377-44900
Capilar de extensão de assento, 0,5 mL, DI de 0,5 mm G1329A/B G1313-87307

Pistão de safira, 5062-8587

Consumíveis para instrumentos de medição
Amostrador automático Agilent Descrição do pistão N. da peça Tela de vedação de medição N. da peça

Amostradores bio-inert
G5667A Pistão, safira, 100 µL 5063-6586 Tela de vedação do pistão (bio-inert) G5611-21503
G5668A Pistão, cerâmico, 100 µL 5067-5678 Tela de vedação do pistão (bio-inert) G5611-21503

Amostradores automáticos de microescala/escala preparativa
G2258A Pistão, 5 mL G2258-60003 Tela de vedação do pistão 0905-1599
G2260A Conjunto do pistão, 

900 µL
5062-8587 Tela de vedação de medição, 900 µL 0905-1294

G1389A, G1377A Pistão, safira, 40 µL 5064-8293 Tela de vedação do pistão, 2 mm 5022-2175

Equipamento fácil de usar disponível em todas as fases estacionárias (químicas)

As colunas de guarda para UHPLC de alto desempenho da Agilent foram projetadas 
para serem usadas com colunas para LC rápida. Elas se conectam diretamente na 
entrada da coluna; não há necessidade de equipamento adicional.
As colunas de guarda para HPLC Agilent estão disponíveis em todas as fases 
estacionárias (químicas) da InfinityLab Poroshell 120, oferecendo a confiança de que 
a coluna de guarda não afetará negativamente as suas separações.
Consulte Página 128-131 para saber mais.
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Kits de amostradores automáticos

Kits de amostradores automáticos
Descrição Conteúdo do kit N. da peça

Kits de atualização
Kit de atualização de várias gavetas, 
para G1313A, G1329A/B, G7129A/B, 
G7167A/B (sem loop duplo, requer 
a opção de 900 µL)

Inclui capilar de extensão de assento de 500 µL 
e 1500 µL, união ZDV e instruções para instalação

G7167-68711

Kit de injeção de grande volume, para o 
amostrador automático Agilent 1290 Infinity 
LC G4226A

Inclui uma ficha técnica de multiextração de 
1200 bar, capilar do assento, 80 µL, DI de 0,5 mm, 
DE de 0,9 mm

G4216-68711

Kit de loop Flex, 40 µL, para amostrador 
automático LC Agilent 1290 Infinity G4226A

Aumenta o volume máximo de extração do 
amostrador automático

5067-4703

Kits de reposição de portas
Kit de atualização de gabinete, para 
amostrador de LC 1260 Infinity

Inclui painel lateral, tampa superior e porta frontal G1329-68736

Kit de gabinete, para G1367E e G4226A Inclui painel lateral, placa de base e tampa superior 5067-4662
Kit de reposição de portas, para amostrador 
de LC 1260 Infinity

Inclui portas da parte dianteira e lateral G1329-68737

Kit para reparos de portas, para G1367E 
e G4226A

Inclui porta frontal e parafuso transportador G4226-67001

Kit de proteção contra luz, para G1329A Inclui portas opacas na parte dianteira e lateral  
e tampa dianteira

G1329-68718

Kit de reposição de portas, para G1329A Inclui portas transparentes da parte dianteira  
e lateral

G1329-68727

Placas de poços e telas de vedação

Placas de poços e telas de vedação
Descrição Volume da amostra Material Certificado Unidade N. da peça
Placa de poço de 384 poços 90 µL Polipropileno 30/pcte 5042-1388
Placa de poço de 96 poços, com borda 150 µL 25/pcte 5042-8502
Placa de poço de 96 poços, com inserções de 
vidro, tampas  e septos pré-montados

350 µL 1/pcte 5065-4402

Placa de poço de 96 poços 500 µL Polipropileno 120/pcte 5042-1385
Placa de poço de 96 poços 500 µL Polipropileno 10/pcte 5042-1386
Placa de poço profunda de 96 poços 1 mL Polipropileno 50/pcte 5042-6454
Kit de inserção e tampa/septo kit, para placas coletoras de 
placa de poço profunda.
Inclui inserções e tampas/septos de 350 µL.
Ideal para o kit de enchimento 5065-4402.

S 1000/pcte 5190-2237

Tela de vedação, Micro Mat, quadrada, para placa de 
poço de 96 poços

10/pcte SN800220

Tela de vedação, para placa de poço de 96 poços Silicone 50/pcte 5042-1389

Kit de atualização de gabinete, para amostrador  
de LC 1260 Infinity, G1329-68736

Placa coletora, mostrando tela de fechamento de  
96 posições, 5042-1389
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• Inércia máxima: O desempenho inerte dos frascos Agilent Linha A resulta na variabilidade
reduzida de pico de analitos, portanto, você pode ter plena confiança nos seus resultados.

•

•

Desempenho consistente: Os frascos Agilent Linha A de frasco a frasco e de lote a lote
demonstram um desempenho constante, assim você perde menos tempo a resolver problemas
e a reexecutar amostras.
Certificado de análise: Os frascos Agilent Linha A são fornecidos com um certificado de
análise, assim você pode ter a certeza de que cumprem as suas funções mesmo nos ambientes
mais exigentes.

• Projetado para atender a uma variedade de tampas: Os frascos Agilent Linha A
podem ser usados com as tampas para amostrador de 2 mL existentes, para um gerenciamento 
mais fácil do inventário.

• Menos problemas nos septos: Os septos Agilent vêm sendo aperfeiçoados constantemente 
para limitar a lixiviação, a perfuração, a aderência, o force-até-o-final, a rigidez e a adsorção/
absorção.

• Entrega rápida: Nossos centros de distribuição em todo o mundo fazem com que o seu pedido
chegue ao laboratório em dois dias.

Tampa rosqueável, ligada, azul, septos de 
PTFE/silicone branco, 5190-7021

Frascos e soluções de armazenamento de amostras
Economize dinheiro e elimine perdas de produtividade em 
seu laboratório
A utilização de frascos de baixa qualidade (ou frascos inadequados para a sua aplicação) podem 
causar problemas de sequenciamento, tempo de inatividade desnecessário, reparos caros e a perda de 
amostras preciosas.
Os frascos Agilent da linha A são produzidos a partir do melhor vidro na gama - borosilicato tipo 1, 
coeficiente de expansão do vidro de 51. Este tipo de vidro não remove analitos das matrizes de amostra, ou 
seja, esses frascos Agilent da linha A são a derradeira solução para suas amostras preciosas. Além disso, 
são os únicos frascos que oferecem os seguintes benefícios que economizam tempo e dinheiro:

Frasco rosqueável Linha A, 2 mL, âmbar, 
com área para identificação, 5190-9590

Frasco rosqueável Linha A, 2 mL, claro, 
com área para identificação, 5190-9589

Frascos Agilent Linha A Vista através da água 
(frascos LC/GC)

Bandejas para funil 
para coletores de fração 

(G1364BC)

Co
nta

ge
ns

Tempo de aquisição [min]

O frasco Agilent Linha A apresenta retenção de analito superior nessa separação 

de doxepina. Observação: os testes foram realizados pela Agilent.

Frascos Agilent Linha A: Melhor retenção de analito ao longo do tempo
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Use nossa ferramenta de seleção on-line para encontrar rapidamente os produtos adequados 
para que você tenha total confiança ao armazenar sua amostra. 
• Responda a algumas perguntas simples para identificar as melhores opções.
• Pesquise por técnica, número de produto ou tipo de frasco.
• Faça a escolha perfeita entre mais de 600 frascos, tampas e septos.
Para acessar a ferramenta e consultar a brochura do produto, as documentações técnicas, um 
pôster gratuito e muito mais, acesse: www.agilent.com/chem/vialsresources

CENTENAS DE OPÇÕES... UM GUIA SIMPLES

Frascos e soluções de armazenamento de amostras
Descrição N. da peça

Frascos

Frasco rosqueável Linha A, 2 mL, transparente, com local para identificação, 100/pcte 5190-9589
Frasco rosqueável Linha A, 2 mL, âmbar, com local para identificação, 100/pcte 5190-9590
Frasco lacrável Linha A, 2 mL, transparente, com local para identificação, 100/pcte 5190-9591
Frasco lacrável Linha A, 2 mL, âmbar, com local para identificação, 100/pcte 5190-9592

Tampas
Tampa rosqueável, ligada, azul, PTFE/septo de silicone branco, 100/pcte 5190-7021
Tampa rosqueável, ligada, azul, pré-cortada, PTFE/septo de silicone branco, 100/pcte 5190-7023*
Tampa lacrável, alumínio prateado, PTFE/septo de silicone branco, 100/pcte 5182-0552
*Recomendado para injeções de alto volume

Tampas de pressão x tampas ligadas

Canaleta e sulcos para 
septos de pressão

Melhor superfície 
de ligação sem 

canaletas e sulcos

http://www.agilent.com/chem/vialsresources
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CONSUMÍVEIS PARA COLETORES DE 
FRAÇÕES
Os coletores de fração Agilent são projetados para processar dados em tempo real para uma coleta 
de fração precisa e instantânea, enquanto aumentam a produtividade de seu sistema de purificação. 
Por isso, você pode ter certeza de que vai obter o mais alto grau de recuperação e pureza de suas 
frações ― mesmo a baixas vazões.
Os coletores de frações open-bed preparativos Agilent 1290 Infinity II permitem a coleta de frações 
de alta capacidade dos picos purificados para purificação de LC de escala preparativa 
e semipreparativa com:

Cronograma de manutenção do coletor de frações
Procedimento Quando executar
Manutenção do coletor de frações analítico e preparativo
Substitua a tubulação residual ou do injetor Uma vez por ano ou quando observar sinais de danos ou desgastes
Substitua a tubulação de válvula para agulha Uma vez por ano ou quando observar sinais de danos ou desgastes
Troque o conjunto de agulhas preparativas Quando a agulha mostrar sinais de danos ou obstruções
Troque o conjunto de agulhas analíticas Quando a agulha mostrar sinais de danos ou obstruções ou ao 

utilizar o conjunto de agulhas curtas com tubos de teste altos  
>(45 mm)

Troque a válvula de desvio Quando houver vazamentos na válvula ou ela não estiver 
alternando adequadamente

Troque a bandeja interna Quando o sensor de atraso de fluxo não estiver mais funcionando
Conserte ou troque um funil dentro  
da bandeja interna ou a bandeja para funil

Quando apresentar defeitos, vazamentos, obstruções ou 
contaminações

Manutenção do coletor de microfrações/coletor analisador
Substitua o capilar do coletor de frações Pelo menos, a cada seis meses ou quando desgastados, 

bloqueados ou danificados
Troque o conjunto da guia capilar Quando dobrado ou danificado
Troque a bandeja interna Quando o sensor de atraso de fluxo não estiver mais funcionando 

adequadamente
Troque o septo da aba e a tubulação residual Pelo menos, a cada seis meses ou quando apresentar defeitos ou 

contaminação

• Elevada flexibilidade e produtividade permitindo a coleta de até 432 frações ou de um volume 
de até 5,9 l

• Menores volumes de atraso minimizando a dispersão do pico e a transferência entre frações
• Coleta de pico precisa com sensor único de atraso automatizado
• Trajetória de fluxo bio-inert ideal para purificação de proteínas

Coletor de frações OpenBed preparativo 
1290 Infinity II, G7159B
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Tubos de teste
Dimensões dos tubos 
(DI x altura) Volume Usar com Unidade N. da peça
12 x 100 mm 8 mL G1364B, G7159B 250/pcte 5022-6531
12 x 150 mm 11 mL G7159B 250/pcte 5190-9093
16 x 100 mm 13 mL G1364B, G7159B 250/pcte 5022-6532
16 x 150 mm 21 mL G7159B 250/pcte 5190-9092
25 x 100 mm 35 mL G1364B, G7159B 100/pcte 5042-6459
25 x 150 mm 55 mL G7159B 100/pcte 5190-9091
30 x 100 mm 58 mL G1364B, G7159B 100/pcte 5042-6458
30 x 150 mm 85 mL G7159B 100/pcte 5190-9090

Bandejas para coletores de frações (G1364B/C)

Diâmetro do orifício (mm) N de tubos
N. da peça da
bandeja

30 40 G1364-84523
25 60 G1364-84524
16 126 G1364-84525
12 215 G1364-84516

Bandejas para funil para coletores de fração (G1364BC)
Descrição N. da peça
Meia bandeja, para 40 funis G1364-84532
Bandeja, para 2 placas de poço raso e 10 funis de coleta G1364-84522
Kit de selo para funil, pcte c/10 G1364-68730
Kit de tubulação, 10 tubos G1364-86707

Bandeja para funil do coletor de frações  
G1364C, G1364-84532
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Gaveta e contêineres de tubos InfinityLab (G7159B)
Descrição N. da peça
Gaveta para G7159B, temperatura ambiente G9321-60085
Recipiente para tubos, 30 x 150 mm, 10 tubos, ambiente G9321-60015
Recipiente para tubos, 30 x 100 mm, 10 tubos, ambiente G9321-60058
Recipiente para tubos, 25 x 150 mm, 18 tubos, ambiente G9321-60025
Recipiente para tubos, 25 x 100 mm, 18 tubos, ambiente G9321-60035
Recipiente para tubos, 16 x 150 mm, 36 tubos, ambiente G9321-60129
Recipiente para tubos, 16 x 100 mm, 36 tubos, ambiente G9321-60055
Recipiente para tubos, 12 x 150 mm, 72 tubos, ambiente G9321-60131
Recipiente para tubos, 12 x 100 mm, 72 tubos, ambiente G9321-60045
Observação: As gavetas e os contêineres do coleta de fração usam etiquetas RFID para detectar as dimensões dos tubos de teste 
automaticamente.

Consumíveis do coletor de frações OpenBed de LC 1290 Infinity II (G7159B)
Descrição N. da peça
Kit de tubos do coletor de frações preparativo 1290 Infinity II HiP, 50 mL/min G9321-60952
Kit de tubos do coletor de frações preparativo 1290 Infinity II HiP, 200 mL/min G9321-60951
Conexão 1/4-28, para tubos com DE de 2,5 mm, ESD-PEEK 5023-2871
Conexão 1/4-28, para tubos com DE de 2,0 mm, ESD-PEEK 5023-2872
Conexão 1/4-28, para tubos com DE de 1,4 mm, ESD-PEEK 5023-2874
Calibrante de atraso G9321-60592

Consumíveis do coletor de frações com válvula preparativa 1260 Infinity II (G7166A)
Descrição N. da peça
Tubo de PTFE, sem ESD, DI de 1,6 mm, DE de 2,5 mm, 6 m de comprimento 5023-2882
Tubo de PTFE, sem ESD, DI de 1,2 mm, DE de 2,0 mm, 2 m de comprimento 5023-2878
Conexão, 1/4-28, tubo, DE de 2 mm, ESD-PEEK  5023-2872
Conexão, 1/4-28, para DE de 2,5 mm, ESD-PEEK, 6/pcte 5023-2883
Tubulação, poliuretano, 4 mm x 6 mm, 2 m   3710043100
Cotovelo, encaixe rápido de 6 mm x macho 1/8 BSP 1610140200

Recipiente do tubo, G9321-60055 e gaveta,  
G9321-60085

Coletor de frações com válvula preparativa  
1260 Infinity II, G7166A



45WWW.AGILENT.COM/CHEM/INFINITYLAB

CONSUMÍVEIS PARA COLETORES DE FRAÇÕES

Kits capilares e agulhas do coletor de frações

Módulo
Máx. taxa 
de fluxo

Tamanho 
do tubo

Kit de 
tubulação

Comprimento 
da agulha Agulha Uso típico

G1364B 100 mL/min. DI de 0,8 mm G1364-68711 G1364-87201 Tubos (máx. 100 mm)
G1364C 1 ml/min DI de 0,15 mm G1364-68723 50 mm G1367-87200 Tubos (máx. 48 mm), placas de poços, frascos

10 mL/min. DI de 0,25 mm G1364-68712 50 mm G1367-87200
10 mL/min. DI de 0,25 mm G1364-68712 20 mm G1364-87202 Bandeja para funil (tubos máx. 75 mm)
100 mL/min. DI de 0,8 mm G1364-68711 20 mm G1364-87202

G1364D 4 µL/min. DI de 25 µm G1364-87304 Alvos de MALDI, placas de poços
4-30 µL/min. DI de 50 µm G1364-87305
30-100 µL/min. DI de 100 µm G1364-87306

G7159B 50 mL/min G9321-60952
G7159B 200 mL/min G9321-60951

DICAS E FERRAMENTAS

As informações sobre procedimentos de manutenção podem ser encontradas em www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes

http://www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes
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Consumíveis do coletor de microfrações para G1364D
Descrição N. da peça
Adaptador de coleta de MALDI, para G1364D G1364-83205
Conjunto do adaptador de placa de poço, para G1364C/D G1364-60021
Septo da aba, PEEK, para bandeja interna G1364-27107
Capilar, sílica fundida/PEEK, 25 µm, 50 cm G1364-87304
Capilar, sílica fundida/PEEK, 50 µm, 50 cm G1364-87305
Capilar, sílica fundida/PEEK, 100 µm, 50 cm G1364-87306
Tubo de descarte, PTFE, 20 cm, DI de 1,4 mm, DE de 2,0 mm G1364-86711
Transportador de placa de MALDI, Bruker PAC 5022-6546
Transportador da placa de MALDI, ABI Opti-TOF 5023-0238
Transportador da placa de MALDI, Agilent 5022-6543
Placa de alvo para LC/MS de AP-MALDI G1972-60025
Kit de matriz on-line, para coleta de MALDI
Inclui placa/cabo de BCD, seringa, agulhas, adaptadores, conector e capilar

G1364-68706

Adaptador, fêmea 10-32 para fêmea 1/4-28 5042-8517
Adaptador, macho Luer para fêmea 1/4-28 5042-8518
Microconector T, PEEK, 29 nL de volume morto, com conexões com DI de 1/32 pol. 5042-8519
Ponteiras de coleta de MALDI, PTFE, 10/pcte G1364-81701

Adaptador de coleta MALDI para  
G1364D, G1364-83205

Conjunto de adaptador de placa de poço 
para G1364C/D, G1364-60021

Filtre as amostras antes da análise para garantir que partículas finas não afetam seu 
sistema de LC nem seus resultados.
Nosso guia de seleção on-line de filtros de seringa agiliza e facilita a escolha do 
melhor filtro de seringa para sua aplicação. Experimente agora em: 
www.agilent.com/chem/selectfilters

DICAS E FERRAMENTAS

http://www.agilent.com/chem/selectfilters
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COMPARTIMENTO DA COLUNA 
TERMOSTATIZADO/TERMOSTATOS DE 
MÚLTIPLAS COLUNAS E CONSUMÍVEIS 
PARA VÁLVULAS

Consumíveis para o compartimento da coluna 
Descrição Comentários N. da peça
Kit de grampos de números, 1-8, em cores, para colunas e conexões Grampos para codificação por cores e números das suas conexões e colunas 

em configurações de seleção de múltiplas colunas, 24 grampos, numerados de 
1 a 8, três conjuntos de cada cor

5067-6654

Para compartimento da coluna termostatizado (G1316A/B/C)
Trocador de calor Bio-inert de baixa dispersão G5616-81000
Grampo de coluna, 6/pcte 5063-6526
Suporte de coluna para microcolunas de LC Ajuda a fixar as microcolunas de LC ao elemento do aquecedor do TCC 5001-3702
Kit duplo do trocador de calor de baixa dispersão  
(DI: 0,12 mm, volume: 1,6 µL)

Compatível com dois canais, conectores fêmeas no lado da entrada e da saída 
permitem a conexão de diversos capilares (G1316B/C)

G1316-80022

Kit de vedação de isolamento de coluna térmica Reduz os efeitos de instabilidade na linha de base de RI (Índice refrativo) em 
misturas de água com conteúdo de acetonitrila com colunas de funcionalidade 
amina

G1316-60001

(Continuação)

Kit duplo do trocador de calor de baixa dispersão para  
G1316B/C, G1316-80022

Obtenha as informações que você precisa para ter resultados de alta qualidade em instrumento LC 
série InfinityLab.
As etiquetas de identificação de coluna permitem rastrear várias propriedades e parâmetros de 
utilização da coluna, incluindo a identidade da coluna, o número de lote, a data da última injeção, 
o número de injeções e a temperatura máxima usada. As etiquetas de identificação de coluna
garantem a rastreabilidade da análise, tornando a documentação de colunas e as condições para
a análise de rotina fáceis e adicionam confiança a qualquer análise.
• Capacidade de uso – Encontre facilmente detalhes da coluna
• Rastreabilidade – Saiba exatamente qual coluna está/foi instalada
• Segurança – Proteja-se contra o uso de métodos incompatíveis com a coluna

DICAS E FERRAMENTAS

Confira as conexões e capilares InfinityLab para obter 
mais informações sobre como efetuar a conexão 
perfeita. Consulte Página 103-106 ou visite  
www.agilent.com/chem/infinitylabfittings

Etiquetas de id da coluna Infinitylab

Etiqueta de identificação para coluna InfinityLab, 
5067-5917

http://www.agilent.com/chem/infinitylabfittings
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Consumíveis para o compartimento da coluna 
Descrição Comentários N. da peça

Para termostato de múltiplas colunas G7116A/B
Trocador de calor InfinityLab Conexão rápida, 
padrão  (DI: 0,12 mm, volume: 1,6 µL)

Trocador de calor da conexão rápida padrão para G7116B G7116-60015

Trocador de calor InfinityLab Conexão rápida de alto 
fluxo  (DI: 0,12 mm, volume: 3,0 µL)

G7116-60031

Trocador de calor InfinityLab Conexão rápida de DI 
grande  (DI: 0,17 mm, volume: 3,0 µL)

Trocador de calor da conexão rápida padrão para G7116A G7116-60051

Trocador de calor InfinityLab Conexão rápida de DI 
grande  e alto fluxo (DI: 0,17 mm, volume: 6,0 µL)

G7116-60061

Trocador de calor InfinityLab Conexão rápida bio-inert (DI: 0,17 mm)  Inclui a conexão rápida e conexão UHP-FF G7116-60009
Trocador de calor InfinityLab Conexão rápida bio-inert (DI: 0,17 mm) Não inclui conexões G7116-60041
Kit de baixa dispersão para LC Agilent 1290 Infinity II Inclui trocador de calor da conexão rápida (DI: 0,075 mm, volume: 

1,1 µL)  e capilares para conexão
5067-5963

Conjunto de etiquetas de ID 
para coluna InfinityLab (programável)

Necessário a opção de leitor de identificação de coluna. Pode também ser 
usado com o compartimento interno da coluna do G7129A/B 

5067-5917

Grampos de suporte de coluna, macios, 2/pcte G7116-68003
Grampos de suporte de coluna 2/pcte G7116-68004
Selo para rotor, PEEK, válvula de troca de coluna  
de 4 posições, 600 bar

5068-0264

Selo para rotor, PEEK, válvula de 2 posições/6 portas, 600 bar 0101-1409
Selo para rotor, PEEK, válvula de 2 posições/10 portas, 600 bar 0101-1415
Selo para rotor, PEEK, válvula de troca de coluna  
de 8 posições, 1300 bar

G7116B 5068-0200

Capilares de conexão de coluna
Conjunto de troca rápida InfinityLab, aço inoxidável, 0,12 x 105 mm Conexão rápida om capilar pré-montado 5067-5957
Conjunto InfinityLab Conexão rápida, aço inoxidável, 0,17 x 105 mm Conexão rápida om capilar pré-montado 5067-6166
Capilar de conexão de coluna, 0,17 x 90 mm Inclui duas conexões macho em aço não prensado G1316-87300
Capilar de conexão de coluna, 0,12 x 70 mm Inclui duas conexões macho em aço não prensado G1316-87303
Capilar de conexão de coluna, 0,12 x 180 mm Inclui duas conexões macho em aço não prensado G1313-87304
Capilar de conexão de coluna, 0,17 x 180 mm Inclui duas conexões macho em aço não prensado G1313-87305

Conjunto de troca rápida InfinityLab, 5067-5957 Trocadores de calor InfinityLab Conexão rápida, 
G7116-60015  e grampos de suporte de coluna, macios, 
G7116-68003  para o termostato de múltiplas colunas 

(MCT)

Grampo de suporte de coluna 2/pcte, 
G7116-68004
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• O Vespel é um poliimida com baixo desgaste e alta resistência química. O Vespel tolera uma faixa
de pH entre 0 e 10. As soluções mais básicas dissolvem o Vespel, danificando o selo para rotor

• O PEEK oferece alta resistência e versatilidade química e tolera toda a faixa de pH entre 0 e 14
• Recomenda-se o Tefzel para uso em aplicações em que o PEEK não possa ser utilizado, como

o cloreto de metileno ou o DMSO em concentrações mais altas

Consumíveis para válvulas
As válvulas de injeção manual líderes no setor da Agilent são projetadas para garantir uma operação 
sem problemas com o sistema HPLC Agilent.
Nossas válvulas também apresentam arquitetura patenteada para conectar antes de desconectar 
(“Faça antes que quebre”) que permite a alternância entre carga e injeção as posições sem 
interrupção do fluxo. Por isso, você pode analisar mais amostras em menos tempo.

Notas de manutenção da válvula

Faixa de pH 0-7 7-10 10-14
Vespel
PEEK
Tefzel

Peças da válvula

1

2
3

4 5 6
7

8

1. Parafusos do estator
2.  Cabeça do estator – O tamanho da porta compatível depende do

tipo da válvula
3. Selo da face do estator – Só usado em algumas válvulas
4. Anel do estator – Não disponível para todas as válvulas

5.  Selo para rotor – Alternativas no material do selo do rotor só
disponíveis conforme relacionado nas tabelas

6.  Anel de rolamento/selo de isolamento – Anel de suporte para
todas as cabeças das válvulas de troca rápida (p/n 1535-4045)

7.  Corpo da válvula – Sem peças que podem ser mantidas pelo
usuário

8. Porca inglesa – (p/n 5068-0106)
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Consumíveis da válvula seletora e válvula de troca rápida 
InfinityLab 
Um conjunto de tipos de válvula especialmente projetados para sistemas HPLC Agilent permite que 
você amplie suas aplicações de HPLC. As novas ofertas de válvulas oferecem:
• Mais flexibilidade na seleção de solventes e colunas
• Novas capacidades de automação no preparo de amostras
• Maior frequência analítica através da regeneração de coluna alternada
• Maior desempenho de separação com a cromatografia multidimensional

Peças de reposição das válvulas seletoras da coluna (G1316A/G1316B)

Descrição Usar com

Material  
do selo  
para rotor

Selo para 
rotor

Face do 
estator

Cabeça do 
estator

Anel de 
suporte

Kit para 
reparos

2 posições/6 portas, 400 bar G1316A/B Tefzel 0100-1854 0100-1851 0100-1850 0100-1852 0101-1258
Vespel 0100-1855
PEEK 0100-2233

Válvula seletora da coluna de  
2 posições/10 portas, 400 bar

G1316A PEEK Kit para 
reparos

Kit para reparos 0101-1362 0100-1852 0101-1360

Válvula seletora da coluna HP de  
2 posições/6 portas, 600 bar

Série G1316A 1260/
G1316B

PEEK 0101-1409 0101-1417 1535-4045

Micro válvula seletora da coluna de  
2 posições/6 portas, 400 bar

G1316A Vespel 0100-2087 0100-2089

Estator para válvula seletora de 2 posições/6 portas, 
600 bar, 0101-1417

Selo para rotor, 2 posições/6 portas, 600 bar para 
G1316B, 0101-1409
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Consumíveis da válvulas de troca rápida InfinityLab
As cabeças das válvulas de troca rápida podem ser usadas com os módulos G1316C, G1170A, G4227A, G7116A/B

Descrição
Selo para 
rotor

Cabeça do 
estator

Tamanho da 
porta Anel do estator

Face do 
estator Comentários

Válvulas seletoras de 2 posições
Cabeça da válvula de 2 posições/6 portas, 600 bar  
(p/n 5067-4137) 

0101-1409 0101-1417 10-32 5068-0120

Cabeça da válvula de 2 posições/6 portas, 1200 bar 
(p/n 5067-4117)

5068-0008 5068-0006 10-32 5068-0120

Cabeça da válvula de 2 posições/6 portas, 1300 bar 
(p/n 5067-4241)

5068-0207 5068-0006 10-32 5068-0120 G7116B

Cabeça da micro válvula de 2 posições/10 portas, 
600 bar (p/n 5067-4144)

0101-1415 0101-1421 M4        -

Cabeça da válvula de 2 posições/10 portas, 600 bar 
(p/n 5067-4145)

0101-1415 5068-0165 10-32        -

Cabeça da válvula de 2 posições/10 portas, 1200 bar 
(p/n 5067-4118)

5068-0012 5068-0011 10-32        -

Cabeça da válvula de 2 posições/10 portas, 1300 bar 
(p/n 5067-4240)

5068-0205 5068-0206 10-32        - G7116B

Cabeça da válvula de 2 posições/10 portas, 600 bar, 
escala preparativa (p/n 5067-4193)

5068-0153 5068-0152 10-32        -

Cabeça da válvula de 2 posições/6 portas, 800 bar  
(p/n 5067-4282)

0101-1409 0101-1417 10-32        -

Cabeça da válvula de 2 posições/10 portas, 800 bar 
(p/n 5067-4283)

0101-1415 5068-0165 10-32        -

Válvulas de seleção de várias posições
Cabeça da válvula seletora de 6 colunas, 600 bar  
(p/n 5067-4146)

5068-0076 5068-0077 M4        -

Cabeça da válvula seletora de 6 colunas, 800 bar  
(p/n 5067-4284)

5068-0298 5068-0241 M4

Cabeça da válvula seletora de 6 colunas, 1200 bar  
(p/n 5067-4142)

5068-0067 5068-0077 M4        -

Cabeça da válvula seletora de 6 colunas, 
1200 bar, 5067-4142 no acionador de 

válvula 1290 Infinity G1170A

Cabeça da válvula 8 posições/18 portas, 
1300 bar, 5067-4233

Cabeça da válvula, 2 posições/6 portas, 
600 bar, 5067-4137

(Continuação)
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Consumíveis da válvulas de troca rápida InfinityLab
As cabeças das válvulas de troca rápida podem ser usadas com os módulos G1316C, G1170A, G4227A, G7116A/B

Descrição
Selo para 
rotor

Cabeça do 
estator

Tamanho da 
porta Anel do estator

Face do 
estator Comentários

Cabeça da válvula seletora de 6 colunas, 1300 bar  
(p/n 5067-4273)

5068-0242 5068-0241 M4 G7116B

Cabeça da válvula seletora de 4 colunas, 600 bar  
(p/n 5067-4287)

5068-0264 5068-0263 M4        - G7116A/B

Cabeça da válvula seletora de 4 colunas, 800 bar  
(p/n 5067-4279)

5068-0264 5068-0263 M4

Cabeça da válvula seletora de 8 colunas, 1300 bar  
(p/n 5067-4233)

5068-0200 5068-0199 M4        - G7116B

Cabeça da válvula de 8 posições/9 portas, 600 bar  
(p/n 5067-4107)

5067-4111 5068-0001 10-32 5068-0120

Cabeça da válvula de 8 posições/9 portas, 1200 bar 
(p/n 5067-4121)

5068-0002 5068-0001 10-32 5068-0120

Cabeça da válvula de 8 posições/9 portas, 600 bar, 
escala preparativa (p/n 5067-4194)

5068-0155 5068-0154 10-32 5068-0120

Válvulas de solução especiais
Cabeça da válvula 2D-LC, 1200 bar 5068-0186 5068-0115 10-32 5068-0120
Cabeça da válvula 2D-LC, 1300 bar 5068-0214 5068-0115 10-32        - Anel de suporte 

p/n 1535-4045
Válvula de modulação de fluxo ativo 2D-LC, 1300 bar 5068-0240 5068-0239 10-32/M4        - Anel de rolamento 

NA
Válvula seletora de fluxo, 600 bar 5068-0183 5068-0124 10-32        -
Válvula seletora de fluxo, 1200 bar 5068-0125 5068-0124 10-32        -

Válvulas bio-inert
Cabeça da válvula de 2 posições/6 portas, 600 bar,  
bio-inert (p/n 5067-4148)

0101-1409 5068-0060 10-32 5068-0120 0100-1851

Cabeça da válvula de 2 posições/10 portas, 600 bar, 
bio-inert (p/n 5067-4132)

5068-0041 5068-0040 10-32        - 5068-0095

Cabeça da válvula seletora de 4 colunas, 600 bar,  
bio-inert (p/n 5067-4134)

5068-0045 5068-0044 10-32        - 5068-0093

Cabeça da válvula seletora de solvente bio-inert de  
12 posições/13 portas, 200 bar (p/n 5067-4159)

0101-1288 5068-0097 10-32        - 0101-1288

Observação: Anel de suporte para todas as cabeças das válvulas de troca rápida, p/n 1534-4045

Informações sobre o tipo de conexão compatível com 
a válvula
Legenda Descrição
M4 Conexões de métrica M4 (M)

10-32 Compatível com conexões Swagelock padrão, por 
exemplo: S, SL, SX e Quick Turn
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Kits capilares e válvulas seletoras da coluna

Tipo de válvula

Tipo de 
conexão

compatível Kits capilares disponíveis
N. da 
peça

Para compartimento de coluna termostatizado G1316A/B
Válvula seletora da coluna de 2 posições/6 portas 10-32 Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/6 portas, G1316C 5067-4730

Válvula de regeneração de coluna de 2 posições/10 portas

Para compartimento de coluna termostatizado G1316C
Cabeça da válvula da porta de 6 portas/2 posições 10-32 Kit capilar, DI de 0,12 mm, 2 posições/6 portas, com trocador de calor duplo de baixa dispersão 5067-4250

Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/6 portas, G1316C 5067-4730

Cabeça da microválvula de 2 posições/10 portas M4 Kit capilar, DI de 0,12 mm, 2 posições/10 portas, G1316C, microválvula 5067-4800

Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/10 portas, G1316C, microválvula 5067-5103

Cabeça da válvula da porta de 10 portas/2 posições 10-32 Kit capilar, DI de 0,12 mm, 2 posições/10 portas, com trocador de calor duplo de baixa dispersão 5067-4252

Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/6 portas, G1316C 5067-4730

Cabeça da válvula da porta de 10 portas/2 posições, 
escala preparativa

10-32 Nenhum kit disponível

Cabeça da válvula seletora de 6 colunas M4 Kit capilar, DI de 0,17 mm, válvula de 6 posições/14 portas 5067-4234

Kit capilar, DI de 0,12 mm, seleção de 6 colunas, G1316C 5067-6187

Cabeça da válvula de 6 portas/2 posições, bio-inert 10-32 Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/6 portas, 600 bar, bio-inert 5067-4767

Cabeça da válvula de 10 portas/2 posições, bio-inert 10-32 Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/10 portas, 600 bar, bio-inert 5067-5419

Cabeça da válvula seletora de 4 colunas, bio-inert 10-32 Kit capilar, DI de 0,17 mm, seletor de 4 colunas, 600 bar, bio-inert 5067-4769

Para termostato de múltiplas colunas G7116A/B
Cabeça da válvula da porta de 6 portas/2 posições 10-32 Kit capilar, DI de 0,12 mm, 2 posições/6 portas, com trocador de calor Quick Connect 5067-4249

Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/6 portas, com trocador de calor Quick Connect 5067-6597

Cabeça da válvula da porta de 10 portas/2 posições 10-32 Kit capilar, DI de 0,12 mm, 2 posições/10 portas, com trocador de calor Quick Connect 5067-4251

Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/10 portas, com trocador de calor Quick Connect 5067-6598

Cabeça da válvula seletora de 4 colunas M4 Kit capilar, DI de 0,12 mm, 4 colunas, com trocador de calor Quick Connect 5067-6596

Kit capilar, DI de 0,17 mm, 4 colunas, com trocador de calor Quick Connect 5067-4300

Cabeça da válvula seletora de 6 colunas (G7116B) M4 Kit capilar, DI de 0,12 mm, seletor de 6 colunas, com trocador de calor Quick Connect 5067-4270

Cabeça da válvula seletora de 8 colunas (G7116B) M4 Kit capilar, DI de 0,12 mm, seletor de 8 colunas, com trocador de calor Quick Connect 5067-4248

Cabeça da válvula de 6 portas/2 posições, bio-inert 10-32 Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/6 portas, 600 bar, bio-inert 5067-4767

Cabeça da válvula de 10 portas/2 posições, bio-inert 10-32 Kit capilar, DI de 0,17 mm, 2 posições/10 portas, 600 bar, bio-inert 5067-5419

Cabeça da válvula seletora de 4 colunas, bio-inert 10-32 Kit capilar, DI de 0,17 mm, seletor de 4 colunas, 600 bar, bio-inert 5067-4769

Acionador de válvula G1170A Infinity 
Cabeça da válvula da porta de 6 portas/2 posições 10-32 Kit capilar, DI de 0,17 mm, para seleção de coluna com ICC em G7129A/B 5067-6707

Kit capilar, DI de 0,12 mm, para seleção de coluna com ICC em G7129A/B 5067-6706

Kit duplo do trocador de calor de baixa dispersão para  
G1316B/C, G1316-80022

Informações sobre o tipo de conexão compatível com 
a válvula
Legenda Descrição
M4 Conexões de métrica M4 (M)

10-32 Compatível com conexões Swagelock padrão, por 
exemplo: S, SL, SX e Quick Turn
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Conteúdo de kits capilares

Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Kit capilar, 0,12 mm, válvula de 2 posições/6 portas, LDHE duplo, G1316C 5067-4250
Duplo conjunto de trocador de calor de pré-coluna LD 1 G1316-80022
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 340 mm, S/SX 1 Amostrador automático para válvula 5067-4647
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 700 mm, S/SX 1 Bomba para válvula (regeneração de coluna 

automatizada)
5067-4648

Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 90 mm, S/SX 2 Válvula para trocador de calor 5067-4649
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm, SL/SX 2 Coluna curta para válvula 5067-4650
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, SL/SX 2 Coluna longa para válvula 5067-4651
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 120 mm, SX/SX 1 Válvula para válvula (desvio) 5067-4652
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 200 mm, S/SX 1 Válvula para detector 5067-4653
Conexão, macho PEEK, 2/pcte 1 Dreno 0100-1516
Tubo, PTFE, 2 m 1 Válvula para descarte 0890-1713 5062-2462 (5 m)
Conjunto de clipes da coluna, oito cores 1 5042-9918
Kit capilar, 0,17 mm, válvula de 2 posições/10 portas, G1316C 5067-4730
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 700 mm, S/SX 1 Bomba para válvula (regeneração de coluna 

automatizada)
5067-4648

Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 120 mm, SX/SX 1 Válvula para válvula (desvio) 5067-4719
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm, SL/SX 2 Coluna curta para válvula 5067-4720
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 200 mm, S/SX 1 Válvula para detector 5067-4721
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 280 mm, SL/SX 2 Coluna longa para válvula 5067-4722
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 340 mm, S/SX 1 Amostrador automático para válvula 5067-4723

Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 90 mm, S/SX 4 Válvula para trocador de calor e trocador de 
calor para coluna 5067-4724

Conjunto de clipes da coluna, oito cores 1 5042-9918
Tubo, PTFE, 2 m 1 Válvula para descarte 0890-1713 5062-2462 (5 m)

(Continuação)

Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK
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Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Kit capilar, 0,12 mm, microválvula de 2 posições/10 portas, G1316C 5067-4800
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 340 mm, SL/M 1 Amostrador automático para válvula 5067-4744

Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 700 mm, SL/M 1 Bomba para válvula (regeneração de coluna 
automatizada) 5067-5120

Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 90 mm, SL/M 2 Válvula para trocador de calor 5067-5106 
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm, SV/M 2 Coluna curta para válvula 5067-5104
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, SV/M 1 Coluna longa para válvula 5067-5107
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm, M/M 1 Válvula para válvula (desvio) 5067-4737
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 250 mm, SV/M 1 Válvula para detector 5067-4746
Tubulação, PEEK, DE de 0,03 pol., DI de 0,4 mm, 
450 mm 2 Dreno 5022-6503

Conexão, PEEK 2 Válvula para descarte/dreno G4240-43200 (x 2)
Conjunto de clipes da coluna, oito cores 1 5042-9918
Conjunto do suporte de conexão 2 G1316-68706 (x 2)
Trocador de calor, longo para cima, 1,6 µL 1 G1316-80002
Trocador de calor, longo para baixo, 1,6 µL 1 G1316-80003
Transportador para trocador de calor TCC SL Plus 1 G1316-89200 (x 2)
Kit capilar, 0,17 mm, microválvula de 2 posições/10 portas, G1316C 5067-5103
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 340 mm, SL/M 1 Amostrador automático para válvula 5067-5108

Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 700 mm, SL/M 1 Bomba para válvula (regeneração de coluna 
automatizada) 5067-5120

Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 90 mm, SL/M 2 Válvula para trocador de calor 5067-5109
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 90 mm, SV/M 2 Trocador de calor para coluna 5067-5110
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm, SV/M 2 Coluna curta para válvula 5067-5111
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 280 mm, SV/M 2 Coluna longa para válvula 5067-5112
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm, M/M 1 Válvula para válvula (desvio) 5067-4737
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 250 mm, SL/M 1 Válvula para detector 5067-5113
Tubulação, PEEK, DE de 0,03 pol., DI de 0,4 mm, 
450 mm

2 Válvula para descarte 5022-6503

Conexão, PEEK 1 G4240-43200 (x 2)
Conjunto de clipes da coluna, oito cores 1 5042-9918

Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK
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Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Kit capilar, 0,12 mm, válvula de 2 posições/10 portas, LDHE duplo, G1316C 5067-4252
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 340 mm, S/SX 1 Amostrador automático para válvula 5067-4684
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 700 mm, S/SX 1 Bomba para válvula (regeneração de coluna 

automatizada)
5067-4648

Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 90 mm, S/SX 2 Válvula para trocador de calor 5067-4685
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm, SX/SX 2 Coluna curta para válvula 5067-4686
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, SX/SX 2 Coluna longa para válvula 5067-4687
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 120 mm, SX/SX 1 Válvula para válvula (desvio) 5067-4688
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 200 mm, S/SX 1 Válvula para detector 5067-4689
Conexão, macho, PEEK, 2/pcte 1 0100-1516
Tubo, PTFE, 2 m 1 Válvula para descarte 0890-1713 5062-2462 (5 m)
Conjunto de clipes da coluna, oito cores 1 5042-9918
Kit capilar, 0,17 mm, válvula seletora de 6 colunas, LDHE duplo, G1316C 5067-4234
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 340 mm, SL/M 1 Amostrador automático para aquecedor TCC 5067-5108
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 250 mm, SL/M 2 Aquecedor para válvula, válvula para detector 5067-5113
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 280 mm, SV/M 4 Válvula para coluna 5067-5112
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm, SV/M 4 Coluna para válvula 5067-5111
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm, M/M 1 Válvula para válvula (desvio) 5067-4737
Tubo de descarte 1 G1375-87326
Chave hexagonal, SW-4, com abertura 1 5023-2504
Conjunto de clipes da coluna, oito cores 1 5042-9918
Porca terminal M4 2 5067-6141

Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK
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Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Kit capilar, 0,12 mm, válvula seletora de 6 colunas, LDHE duplo, G1316C 5067-6187
Conjunto duplo de trocador de calor de pré-coluna LD 2 G1316-80022
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 130 mm, M4 PS-NS LS 8 Válvula para trocador de calor, coluna para 

válvula
5500-1200

Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm, M/M 1 Válvula para válvula (desvio) 5067-4737
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 340 mm, SL/M 1 Amostrador automático para válvula 5067-4744
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 500 mm, M4-SL PS-PS 1 Amostrador automático (sistema de 

empilhamento duplo) para válvula
5500-1202

Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, M4-SL PS-PS 1 Válvula para detector 5500-1203
Conjunto de clipes da coluna, oito cores 1 5042-9918
Chave hexagonal, SW-4, com abertura 1 5023-2504
Tubo de descarte 1 G1375-87326
Porca terminal M4 2 5067-6141
Kit capilar, 0,17 mm, 2 posições/6 portas, 600 bar, bio-inert, G1316C, G7116A/B 5067-4767
Capilar, PEEK/aço inoxidável, 0,17 x 400 mm,  
RLO/RLO, bio-inert

1 Amostrador para válvula G5667-81004

Capilar, PEEK/aço inoxidável, 0,17 x 300 mm,  
RLO/RLO, bio-inert

2 Válvula para coluna G5667-81003

Tubulação, PEEK, DE de 1,6 mm, DI de 0,18 mm, 
1,5 m

1 0890-1763

Conjunto do suporte de conexão 2 G1316-68706
Adaptador com aperto manual, longo 1 5062-8541
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela), 2/pcte 1 G7116-68003
Tubulação, Flex, 2 m 1 0890-1713 5062-2462 (5 m)
Conexões de plástico 4 0100-1259

Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK
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Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Kit capilar, 0,17 mm, 2 posições/10 portas, 600 bar, bio-inert, G1316C, G7116A/B 5067-5419
Capilar, titânio, DI de 700 x 0,17 mm 1 Bomba de regeneração para válvula G5611-60501
Capilar, PEEK/aço inoxidável, 0,17 x 300 mm,  
RLO/RLO, bio-inert

2 Válvula para entrada de coluna G5667-81003

Capilar, PEEK/aço inoxidável, 0,17 x 400 mm,  
RLO/RLO, bio-inert

1 Saída da válvula para detector G5667-81004

Tubulação, Flex, 2 m 1 Válvula para descarte 0890-1713 5062-2462 (5 m)
Capilar, PEEK, DI de 0,18 mm, 1,5 m 1 0890-1763
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela), 2/pcte 1 G7116-68003
Kit capilar, 0,17 mm, seletor de 4 colunas, 600 bar, bio-inert, G1316C, G7116A/B 5067-4769
Capilar, PEEK/aço inoxidável, 0,17 x 300 mm,  
RLO/RLO, bio-inert

2 Válvula para entrada de coluna G5667-81003

Capilar, PEEK/aço inoxidável, 0,17 x 400 mm,  
RLO/RLO, bio-inert

1 Amostrador para válvula G5667-81004

Capilar, PEEK, DI de 0,18 mm, 1,5 m 1 0890-1763
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela) 2/pcte 1 G7116-68003
Conjunto do suporte de conexão 2 G1316-68706
Adaptador com aperto manual, longo 1 5062-8541
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela), 2/pcte 1 G7116-68003
Kit capilar, 0,12 mm, válvula de 2 posições/6 portas, QCHE, G7116B 5067-4249
Conjunto de trocador de calor, 1,6 µL-Z 1 G7116-60015
Conjunto de troca rápida InfinityLab, aço inoxidável, 
0,12 x 105 mm

1 Trocador de calor para coluna 5067-5957

Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 90 mm, S/SX 2 Válvula para trocador de calor 5067-4649
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm 2 Coluna (curta) para válvula 5500-1189
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm 2 Coluna (longa) para válvula 5500-1191
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 200 mm, S/SX 2 Válvula para detector 5500-1209 5500-1190 (sem 

conexões)
Tubulação, Flex, 2 m 1 Válvula para descarte 0890-1713 5062-2462 (5 m)
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela) 2/pcte 1 G7116-68003

Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK
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Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Kit capilar, 0,17 mm, válvula de 2 posições/6 portas, QCHE, G7116B 5067-6597
Conjunto de trocador de calor, 1,6 µL-Z 1 G7116-60015
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 105 mm,  
soquete longo

4 Trocador de calor para coluna, válvula para 
trocador de calor

5500-1193

Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 150 mm,  
soquete longo

2 Coluna (curta) para válvula 5500-1189

Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 280 mm,  
soquete longo

2 Coluna (longa) para válvula 5500-1191

Conexões, PEEK, 2/pcte 3 Saída da coluna 0100-1516
Conexões longas de aço inoxidável, 10/pcte 1 5065-4454
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 280 mm,  
soquete longo

1 Válvula para detector 5500-1191

Kit capilar, 0,12 mm, válvula de 2 posições/10 portas, QCHE, G7116B 5067-4251
Conjunto de trocador de calor, 1,6 µL-Z 1 G7116-60015
Conjunto de troca rápida InfinityLab, aço inoxidável, 
0,12 x 105 mm

1 Trocador de calor para coluna 5067-5957

Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm 2 Coluna (curta) para válvula 5500-1189
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm 2 Coluna (longa) para válvula 5500-1191
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 120 mm, SX/SX 1 Linha de bypass de válvula para válvula 5067-4688
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 200 mm, SX/S 1 Válvula para detector 5500-1209 5500-1190 

(sem conexões)
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 500 mm, SX/SX 1 ALS para válvula 5500-1210 5500-1192 

(sem conexões)
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 700 mm, S/SX 1 Bomba para válvula 5067-4648
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 90 mm, S/SX 2 Válvula para trocador de calor 5067-4685
Tubo, PTFE, 2 m 1 Dreno 0890-1713 5062-2462 (5 m)
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela), 2/pcte 2 G7116-68003

Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK
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Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Kit capilar, 0,17 mm, válvula de 2 posições/10 portas, QCHE, G7116B 5067-6598
Conjunto de trocador de calor, 1,6 µL-Z 1 G7116-60015
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 105 mm 4 Trocador de calor para coluna, válvula para 

trocador de calor
5500-1193

Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm 2 Coluna (curta) para válvula 5500-1189
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm 2 Coluna longa para válvula 5500-1191
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 120 mm, SL-SL 1 Bypass 5067-4719
Conexões, PEEK, 2/pcte 3 Saída da coluna 0100-1516
Conexões longas, aço inoxidável, 10/pcte 1 5065-4454
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm 1 Válvula para detector 5500-1191
Tubo, PTFE, 2 m 1 Dreno 0890-1713 5062-2462 (5 m)
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela), 2/pcte 2 G7116-68003
Kit capilar, DI de 0,12 mm, seletor de 6 colunas, QCHE, G7116B 5067-4270
Conjunto de trocador de calor, 1,6 µL-Z 6 G7116-60015
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 105 mm, SL- PS-LS 6 Trocador de calor para coluna 5500-1201
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 130 mm, M4-SL PS-PS 6 Válvula para trocador de calor 5500-1199
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 130 mm, M4 PS-NS LS 6 Coluna para válvula 5500-1200
Conexões, PEEK, 10/pcte 1 Conexão de saída da coluna 5063-6591
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 500 mm, M4-SL PS-PS 1 Amostrador automático para válvula 5500-1202
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, M4-SL PS-PS 1 Válvula para detector 5500-1203
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm, M4-M4 
PS-PS

1 Válvula para válvula (desvio) 5500-1204

Tubo de descarte, incluindo conexão 1 G1375-87326
Porca terminal M4 2 5067-6141
Grampo do suporte da coluna, para Infinity II, 2/pcte 6 G7116-68004

Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK
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Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Kit capilar, 0,12 mm, seletor de 8 colunas, QCHE, G7116B 5067-4248
Conjunto de trocador de calor, 1,6 µL-Z 8 G7116-60015
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 500 mm, M4-SL PS-PS 1 Amostrador automático para válvula 5500-1202
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 130 mm, M4-SL PS-PS 8 Válvula para trocador de calor 5500-1199
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 130 mm, M4 PS-NS LS 8 Coluna para válvula 5500-1200
Conexões, PEEK, 10/pcte 1 Saída da coluna 5063-6591
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 105 mm, SL-PS-LS 8 Trocador de calor (PS-SL) para coluna 5500-1201
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, M4-SL PS-PS 1 Válvula para detector 5500-1203
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm, M4-M4 
PS-PS

1 Válvula para válvula (desvio da coluna) 5500-1204

Tubo de descarte, incluindo conexão M4 PEEK 1 G1375-87326
Porca terminal M4 3 5067-6141
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela), 2/pcte 8 G7116-68003
Chave hexagonal, SW-4 com abertura 1 Ferramenta para conexões M4 5023-2504
Kit capilar, 0,12 mm, seletor de 4 colunas, QCHE, G7116A 5067-6596
Conjunto de trocador de calor, 1,6 µL-Z 4 G7116-60015
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 500 mm, M4-SL PS-PS 1 Amostrador automático para válvula 5500-1202
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 130 mm, M4-SL PS-PS 4 Válvula para trocador de calor 5500-1199
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 130 mm, M4 PS-NS LS 4 Coluna para válvula 5500-1200
Conexões, PEEK, 10/pcte 1 Saída da coluna 5063-6591
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 105 mm, SL PS-LS 4 Trocador de calor (PS-SL) para coluna 5500-1201
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, M4-SL PS-PS 1 Válvula para detector 5500-1203

Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK
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Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm, M4-M4 
PS-PS

1 Válvula para válvula (desvio da coluna) 5500-1204

Tubo de descarte, incluindo conexão M4 PEEK 1 G1375-87326
Porca terminal M4 3 5067-6141
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela), 2/pcte 1 G7116-68003
Chave hexagonal SW-4 com abertura 1 Ferramenta para conexões M4 5023-2504
Kit capilar, 0,17 mm, seletor de 4 colunas, QCHE, G7116A 5067-4300
Conjunto de trocador de calor, 1,6 µL-Z 4 G7116-60051
Grampos do suporte da coluna (tipo lamela) 2/pcte 4 G7116-68003
Capilar, aço inoxidável, 0,17 mm x 500 mm, SL-M4 
PS-PS

1 Amostrador automático para válvula 5067-6188

Capilar, aço inoxidável, 0,17 mm x 90 mm, SL/M 4 Válvula para trocador de calor 5067-5109
Capilar, aço inoxidável, 0,12 mm x 250 mm, SV/M 4 Coluna longa para válvula 5067-4746
Capilar, aço inoxidável, 0,12 mm x 130 mm, SL/M 4 Coluna curta para válvula 5500-1200
Conexão, macho, PEEK, 2/pcte 2 Saída da coluna 0100-1516
Conexões, aço inoxidável, longas, SL 4 G1314-68703 5065-4454 (10/pcte)
Capilar, aço inoxidável, 0,17 mm x 105 mm 4 Trocador de calor para coluna 5500-1193
Capilar, aço inoxidável, 0,12 mm x 280 mm, M4-SL 
PS-PS

1 Válvula para detector 5500-1203

Capilar, aço inoxidável, 0,12 mm x 150 mm, M4-M4 
PS-PS

1 Válvula para válvula (bypass da coluna) 5500-1204

Parafuso de conexão, longo, 10/pcte 1 5065-4454
Chave hexagonal, SW-4 com abertura 1 Ferramenta para conexões M4 5023-2504
Porca terminal M4 3 5067-6141
Tubo de descarte, incluindo conexão M4 PEEK 1 G1375-87326

Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK

(Continuação)
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Conexão esquerda/conexão direita
Essencial Descrição Essencial Descrição
W Swagelok + DI de porta de 0,8 mm H Cabeça longa
S Swagelok + DI de porta de 1,6 mm G Cabeça pequena SW 4 mm
M Métrica M4 + DI de porta de 0,8 mm N Cabeça pequena SW 5 mm
E Métrica M3 + DI de porta de 1,6 mm F Aperto manual
U Conexão Swagelok fêmea V 1200 bar
L Longo B Bio
X Extralongo P PEEK

Conteúdo de kits capilares
Descrição Quantidade Conexão N. da peça Peça de reposição*
Kit capilar, seletor de coluna de 0,17 mm** ICC, válvula de 2 posições/6 portas, G1170A 5067-6707
Capilar, aço inoxidável, 0,17 mm x 400 mm,  
soquete longo

3 Amostrador de frasco para válvula (x 1), 
válvula para ICC (x 2)

5500-1236

Conjunto de conexão rápida,  
0,17 mm x 105 mm

2 ICC para coluna 5067-6166

Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 500 mm,  
soquete longo

2 Coluna para válvula 5500-1192

Conexão com aperto manual 2 Saída da coluna 5067-5966
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 400 mm,  
soquete longo SL/SL

1 Válvula para detector 5500-1251

Conexões e anilhas longas, aço inoxidável, 10/pcte 1 5065-4454
Kit capilar, seletor de coluna de 0,12 mm*** ICC, válvula de 2 posições/6 portas, G1170A 5067-6708
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 400 mm,  
soquete longo

3 Amostrador de frasco para válvula (x 1), 
válvula para ICC (x 2)

5500-1251

Conjunto de conexão rápida, 0,17 x 105 mm 2 ICC para coluna 5067-5957
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 500 mm,  
soquete longo

2 Coluna para válvula 5500-1192

Conexão com aperto manual 2 Saída da coluna 5067-5966
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 400 mm, SL/SL, 
soquete longo

1 Válvula para detector 5500-1251

Conexões e anilhas longas, aço inoxidável, 10/pcte 1 5065-4454
*Há produtos com peças de reposição disponíveis como parte de um kit, mas estes não estão disponíveis para compra separada.

** Seleção de coluna dupla para amostrador de frasco e válvula externa de 2 posições/6 portas 

*** Seleção de coluna dupla para amostrador de frasco e válvula externa
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A Agilent fornece os mais recentes desenvolvimentos na tecnologia de injeção LC da Rheodyne.
•  Trajetória de fluxo contínuo com design para conectar antes de desconectar
•  Capacidade de amostra
•  Escolha de trajetória de fluxo de PEEK ou aço inoxidável
•  Facilidade de acesso às conexões devido aos ângulos de 30° das portas

Válvulas de injeção manual

As válvulas em aço inoxidável (SST) 7725i e PEEK 9725i são as válvulas de injeção mais populares 
para HPLC analítica. Os recursos incluem:
•  Um loop de 20 µL (instalado). Os loops também estão disponíveis em aço inoxidável ou PEEK

de 5 µL a 5 mL (10 mL para PEEK)
•  A tecnologia de conectar antes de desconectar (MBB) permite a comutação sem interrupção

do fluxo
•  Os ângulos de 30° de largura da porta oferecem maior facilidade de acesso às conexões
•  A chave integrada do sensor de posição proporciona um sinal inicial reprodutível para

o cromatógrafo

Válvulas de injeção analítica das séries 7725i e 9725i

Válvulas de injeção preparativas das séries 3725i-038 e 3725i
As séries 3725i-038 (aço inoxidável) e 3725i (PEEK) são as válvulas manuais mais adequadas para 
grandes volumes de amostra, altas taxas de fluxo e colunas preparativas com 1,0-10 cm de diâmetro.

•  As portas versáteis acomodam tubulações com DE de 1/8 pol. (3,2 mm) e 1/16 pol. (1,6 mm).
Observação: A tubulação com DE de 1/16 pol. requer um adaptador, p/n 5067-1503

•  As passagens de 1,0 mm de diâmetro permitem taxas de fluxo de até 800 mL/min praticamente
sem nenhuma queda de pressão

•  A tecnologia de conectar antes de desconectar permite a comutação sem interrupção do fluxo
•  Alta reprodutibilidade dos métodos de preenchimento parcial e preenchimento completo
•  A faixa do amostrador é de 100 µL a 20 mL (o loop de 10 mL já está instalado)
•  A faixa de fluxo é de 10 a 800 mL/min
•  A chave integrada do sensor de posição proporciona um sinal inicial reprodutível ao cromatógrafo

Válvula de injeção manual 7725i, 5063-6502
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Válvulas de injeção manual com sensores de posição

Descrição Comentários N. da peça

Material
do selo
para rotor

Selo
para rotor

Face
do estator

Cabeça
do estator

Anel
de suporte

Selo
de isolamento

Kit para 
reparos

Adaptador 
da porta 
da agulha

Válvula de
2 posições/6 portas,
400 bar (7725i)

Analítica, 
G1328A/B

5063-6502 Tefzel 0101-0620 0100-1859 0100-1860 1535-4045 1535-4046 0101-1254
Vespel 0101-0623
PEEK 0101-1255

Válvula de
2 posições/6 portas,
600 bar (7725i)

Analítica, 
G1328C

5067-4191 PEEK 5068-0052 0100-1859 5068-0053 1535-4045 1535-4046 0100-1859 0100-1859

Válvula de injeção 
manual,
400 bar
(7725i), para
1120/1220

1120 PEEK 5067-4105 0100-1850 5067-1581

Válvula de injeção 
manual,
600 bar
(7725i)

Analítica para LC 
1220 Infinity

5067-4202 PEEK 5068-0082 0101-1417 1535-4045 5067-1581

Válvula de injeção 
bio-inert
manual de  
2 posições/
6 portas
(9725i)

Analítica, bio-
inert

5067-4158 PEEK 5068-0082 0100-1851 5068-0060 1535-4045 5067-1581

Válvula de injeção 
manual,
400 bar
(9725i)

Analítica 0101-1253 Tefzel 0101-0620 0100-1859 1535-4046

Válvula de injeção
prep. manual,
aço inoxidável
(3725i)

Preparativa 0101-1232 PEEK 0101-1233 1535-4046

Válvula de injeção
prep. manual,
PEEK (3725i)

Preparativa 0101-1231 PEEK 0101-1233 1535-4046
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Peças de reposição da válvula de injeção manual

Ciclos de amostra da válvula de injeção manual
A mistura certa de loops de amostra da válvula estão disponíveis para suas necessidades de 
aplicação. A Agilent oferece o corte de fábrica e loops acabados da mais alta qualidade.
•  Os selos para rotor se desgastam com o uso e precisam de reposição de rotina
•  Os estatores só precisam de reposição se as portas estiverem danificadas
•  Os selos para rotor de PEEK são incompatíveis com os ácidos nítrico e sulfúrico concentrados
•  Os loops em aço inoxidável apresentam corte quadrado e livres de rebarbas para uma conexão

sem obstruções
•  Os loops PEEK flexíveis possuem um corte reto e limpo para conexões de baixo volume morto

Loops de amostra em aço inoxidável
•  Os loops de amostra para válvulas Rheodyne das séries 7725 e 7125 não são intercambiáveis, por

conta da alteração no ângulo da porta
•  Os volumes reais podem diferir, por conta da tolerância do diâmetro da tubulação metálica
•  A precisão dos loops metálicos grandes é de ±5%, dos loops intermediários é de ±10% e dos

loops pequenos ±30%

Loops de amostra de PEEK
•  Inerte para a maioria dos solventes orgânicos
•  Espessura da parede, temperatura, tempo de exposição e concentração de solventes afetam a

durabilidade da tubulação PEEK
•  O ácido nítrico e o ácido sulfúrico concentrados enfraquecem a tubulação PEEK
•  THF, cloreto de metileno e DMSO causam a dilatação do PEEK
•  Os volumes reais podem diferir por conta da tolerância do diâmetro da tubulação
•  A precisão dos loops metálicos grandes é de ±14%, dos loops intermediários é de ±21% e dos

loops pequenos ±65%
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•  Os loops em aço inoxidável apresentam corte quadrado e livres de rebarbas para uma conexão 
sem obstruções

•  Os loops PEEK flexíveis possuem um corte reto e limpo para conexões de baixo volume morto

Loops de amostra da válvula de injeção manual
A mistura certa de loops de amostra da válvula estão disponíveis para suas necessidades de 
aplicação. A Agilent oferece o corte de fábrica e loops acabados da mais alta qualidade.

Loops de amostra da válvula de injeção manual
Volume DI (mm) Material Usar com N. da peça

5 µL
0,18 Aço inoxidável 7125, 7010 1535-4860
0,18 Aço inoxidável 7725 0101-1248
0,18 PEEK 9725 0101-1241

10 µL
0,30 Aço inoxidável 7125, 7010 0101-0376
0,30 Aço inoxidável 7725 0100-1923
0,25 PEEK 9725 0101-1240

20 µL
0,51 Aço inoxidável 7125, 7010 0101-0377
0,30 Aço inoxidável 7725 0100-1922
0,25 PEEK 9725 0101-1239

50 µL
0,51 Aço inoxidável 7125, 7010 0101-0378
0,51 Aço inoxidável 7725 0100-1924
0,51 PEEK 9725 0101-1238

100 µL
0,51 Aço inoxidável 7125, 7010 0101-0379
0,51 Aço inoxidável 7725 0100-1921
0,51 PEEK 9725 0101-1242

200 µL
0,76 Aço inoxidável 7125, 7010 0101-1252
0,76 Aço inoxidável 7725 0101-1247
0,51 PEEK 9725 0101-1237

(Continuação)

Loops de amostra em aço inoxidável
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Loops de amostra da válvula de injeção manual
Volume DI (mm) Material Usar com N. da peça

500 µL
0,76 Aço inoxidável 7125, 7010 0101-1251
0,76 Aço inoxidável 7725 0101-1246
0,76 PEEK 9725 0101-1236

1 mL
0,76 Aço inoxidável 7125, 7010 0101-1219
0,76 Aço inoxidável 7725 0101-1245
0,76 PEEK 9725 0101-1235

2 mL

1,00 Aço inoxidável 7125, 7010 0101-1250
1,00 Aço inoxidável 7725 0101-1244
0,76 PEEK 9725 0101-1234
1,60 PEEK 3725 0101-1229

5 mL

1,00 Aço inoxidável 7125, 7010 0101-1249
1,00 Aço inoxidável 7725 0101-1243
0,76 PEEK 9725 0101-1230
1,60 PEEK 3725 0101-1228

10 mL 2,00 PEEK 3725 0101-1227
20 mL 2,00 PEEK 3725 0101-1226

Real stories from the lab.Histórias reais do laboratório.

Um laboratório farmacêutico na Índia estava com dificuldades 
em replicar um método transferido de um laboratório nos EUA. 
O engenheiro de serviços de campo de CrossLab ajudou-o com 
uma dica sobre seu sistema de LC Agilent Infinity.

www.agilent.com/chem/story17

HISTÓRIA VERDADEIRA n.
PERGUNTE A UM 

ESPECIALISTA

Loops de amostra de PEEK

da compreensão ao resultado

http://www.agilent.com/chem/story17


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
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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.

Seringas para injeção manual

•  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 em aterros

•  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

Seringas manuais para LC com êmbolos ajustados
Volume (µL) Descrição Unidade Agulha N. da peça
5 Fixa 1/pcte 22/51/LC 5190-1480
10 Fixa 1/pcte 22/51/LC 5190-1484

Removível 1/pcte 22/51/LC 5190-1485
Agulha de reposição para 
seringa de 10 µL

3/pcte 22/51/LC 5190-1486

25 Fixa 1/pcte 22/51/LC 5190-1494
50 Fixa 1/pcte 22/51/LC 5190-1501
100 Fixa 1/pcte 22/51/LC 5190-1508
250 Fixa 1/pcte 22/51/LC 5190-1515
500 Fixa 1/pcte 22/51/LC 5190-1522
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Seringas manuais para LC com êmbolos com ponteira de PTFE
Volume (µL) Descrição Unidade Agulha N. da peça
10 Seringa 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 Seringa 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 Seringa 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 Seringa 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 Seringa Calibre 22/2 pol./ponteira de LC 5190-1520
Agulha de reposição 3/pcte 5190-1571

500 Seringa 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
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Lâmpadas de deutério de longa duração
A confiabilidade da sua cromatografia líquida pode ser afetada quando lâmpadas de má 
qualidade produzem intensidade inconsistente. Linhas de base com ruído fazem com que você 
perca tempo solucionando problemas, e trocas frequentes de lâmpadas podem gerar custos 
mais altos a longo prazo.
Qual é o diferencial das lâmpadas Agilent?

As lâmpadas Agilent são fabricadas em um ambiente com certificação ISO 9001 e são totalmente 
rastreáveis em cada um dos passos do processo de produção.

• Desempenho ideal – testes rigorosos para especificações de ruído e desvio, voltagem correta,
intensidade de luz e alinhamento apropriado contribuem com o melhor desempenho

• Vida útil mais longa – as lâmpadas de deutério de longa duração duram 50% mais, cerca de
2.000 horas de uso, devido ao processo avançado de revestimento

• Razão sinal-ruído mais alta − a abertura mais estreita foi projetada para aumentar
a intensidade de luz, diminuir o ruído e reduzir os limites de detecção

• Sensibilidade analítica mais – ao proporcionar mais sensibilidade analítica, as lâmpadas de
deutério de longa duração ampliam as capacidades de detecção e melhoram a qualificação em
nível de traços

• Menor tempo de inatividade – as lâmpadas InfinityLab com RFID fornecem informações
essenciais e rastreabilidade total da utilização para planejar a manutenção, facilitar a solução de
problemas e diminuir o custo de propriedade

Projetadas para durar
Saiba mais sobre as lâmpadas de deutério de longa duração em 
www.agilent.com/chem/lamps

http://www.agilent.com/chem/lamps
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Lâmpadas do detector
Descrição Usado em N. da peça

Detector de comprimento de onda variável
Lâmpada de deutério HiS de longa duração 
InfinityLab com etiqueta RFID

Para G1314D/E/F e G7114A/B G1314-60101

Lâmpada de deutério de longa duração Para G1314A/B/C, LC 1120 e 1220 Infinity 
com VWD

G1314-60100

Detector de arranjo de diodos/Detector de múltiplos comprimentos de onda
Lâmpada de deutério HiS de longa duração 
InfinityLab (8 pinos), com etiqueta RFID

Para G4212A/B e G7117A/B/C 5190-0917

Lâmpada de deutério de longa duração 
InfinityLab, com etiqueta RFID

Parar G1315C/D, G1365C/D, G7115A, 
G7165A

2140-0820

Lâmpada de deutério de longa duração Para G1315A/B e G1365A/B 5182-1530
Conjunto de lâmpada de tungstênio (para VIS) Para G1315A/B/C/D e G1365A/B/C/D G1103-60001
Lâmpada de deutério de longa duração Para G9309A 110715400

Lâmpada de deutério HiS de longa duração  
InfinityLab, 5190-0917

Lâmpada de deutério de longa duração,  
G1314-60100

Lâmpada de deutério de longa duração, 5182-1530

Conjunto da lâmpada de tungstênio, G1103-60001
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Detector de comprimento de onda variável (VWD)

Seleção da cela de fluxo para o VWD
Comprimento 
típico da coluna 
(cm)

Largura típica 
do pico Cela de fluxo recomendada

< = 5 0,025 Microcela de fluxo Cela de fluxo 
de alta pressão 
para pressões 
superiores 
a 100 bar

10 0,05 0,05-0,2 mL/min. Cela de fluxo semimicro
20 0,1 Cela de fluxo padrão
> = 40 0,2
Vazão típica 0,05-0,2 mL/min. 0,2-0,4 mL/min. 0,4-0,8 mL/min. 1-2 mL/min. 0,05-5 mL/min.
Diâmetro interno da coluna 1,0 mm 2,1 mm 3,0 mm 4,6 mm

Celas de fluxo e kits para reparos para o VWD
Descrição Usar com Especificações N. da peça Kit para reparos
Cela de fluxo padrão, RFID G1314D/E/F, G7114B 10 mm, 14 µL, 40 bar G1314-60186 G1314-65061
Cela de fluxo semimicro, RFID G1314D/E/F, G7114B 6 mm, 5 µL, 40 bar G1314-60183 G1315-68713
Microcela de fluxo, 3 mm, RFID G1314D/E/F, G7114B 2 µL, 120 bar G1314-60187 G1315-68713
Microcela de fluxo, 5 mm G1314A/B/C 1 µL, 40 bar G1314-60081 G1314-65052
Cela de fluxo de alta pressão, RFID G1314D/E/F, G7114B 10 mm, 14 µL, 400 bar G1314-60182 G1314-65054

G1315-68713
Cela de fluxo preparativa, 0,06 mm, RFID G7114B 0,06 mm, 50 bar G1314-60023
Cela de fluxo preparativa, 3 mm, RFID G7114B 3 mm, 50 bar G1314-60024
Cela de fluxo preparativa, 0,3 mm, RFID G7114B 0,3 mm, 50 bar G1314-60025
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Capilares para celas de fluxo VWD
Descrição
da cela de fluxo N. da peça Capilar do injetor N. da peça Capilar de saída N. da peça
Cela de fluxo padrão G1314-60186 Capilar de injetor, DI de 0,17 mm,  

600 mm de comprimento
5062-8522 Capilar de descarte, PEEK, DI de 0,25 mm 5062-8535

RFID Adaptador com aperto manual PEEK, 
0,06 pol., 2/pcte

0100-1516

Semimicro G1314-60183 Capilar de injetor, DI de 0,12 mm,  
400 mm de comprimento

5021-1823 Capilar de descarte, PEEK, DI de 0,25 mm 5062-8535

Cela de fluxo, RFID Adaptador com aperto manual PEEK, 
0,06 pol., 2/pcte

0100-1516

Microcela de fluxo, 
3 mm, RFID

G1314-60187 Capilar de injetor, DI de 0,12 mm,  
310 mm de comprimento

G1314-87301 Capilar de saída, diâmetro interno de 
0,17 mm, 120 mm de comprimento

G1314-87302

Microcela de fluxo, 
5 mm

G1314-60081 Capilar de injetor, DI de 0,12 mm,  
400 mm de comprimento

5021-1823 Capilar de saída, diâmetro interno de 
0,17 mm, 120 mm de comprimento

G1314-87302

Cela de fluxo de alta 
pressão, RFID

G1314-60182 Capilar de injetor, DI de 0,17 mm,  
380 mm de comprimento

G1315-87311 Capilar de saída, diâmetro interno de 
0,17 mm, 120 mm de comprimento

G1314-87302

Cela de fluxo 
preparativa, 3 mm, 
RFID

G1314-60024 Capilar de aço inoxidável, DI de 0,5 mm,  
DE de 0,9 mm, 250 mm de comprimento

G1315-87305

Cela de fluxo 
preparativa,  
0,06 mm, RFID

G1314-60023 Capilar de aço inoxidável, 0,7 x 1000 mm 5067-5748 Tubulação de saída, PTFE-ESD, 2 m 
de comprimento, DI de 1,0 mm, DE de 
1,6 mm, com conexões (para  
100-300 mL/min.)

G1315-67304

Tubulação de saída, PTFE-ESD, 2 m 
de comprimento, DI de 0,8 mm, DE de 
1,6 mm, com conexões (até 100 mL/min.)

G1315-67305

Cela de fluxo 
preparativa, 0,3 mm, 
RFID

G1314-60025 Conjunto de tubos, DI de 6 mm,  
DE de 9 mm

5063-6527 Tubulação de saída, PTFE-ESD, 2 m 
de comprimento, DI de 1,0 mm, DE de 
1,6 mm, com conexões (para  
100-300 mL/min.)

G1315-67304

Tubulação de saída, PTFE-ESD, 2 m 
de comprimento, DI de 0,8 mm, DE de 
1,6 mm, com conexões (até 100 mL/min.)

G1315-67305

Acessório especial - detector de comprimento de onda variável (VWD)
Descrição Especificações N. da peça
Regulador da pressão resultante 100 psi Para celas de fluxo em escala preparativa, mantém a pressão do sistema a 100 psi, usada para taxas 

de fluxo baixas para remover bolhas de ar da cela de fluxo (por exemplo, gradientes de MeOH/H2O), 
inclusive tubo de PTFE de 50 cm, 1,6 mm de DE, 0,8 mm de DI mais conexões

5042-6443
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Detector de arranjo de diodos (DAD)/Detector de 
múltiplos comprimentos de onda (MWD)
Limpeza ou substituição das celas de fluxo do DAD/MWD
• Uma redução no desempenho do detector (ou níveis de ruído incomuns) pode significar que as

janelas das celas de fluxo estão sujas
• Limpe e monte novamente um lado da cela de fluxo antes de começar no outro lado para evitar

misturar as gaxetas da parte frontal e traseira, as quais possuem diâmetros diferentes de orifício
• Ao limpar ou substituir as janelas da cela de fluxo, se as anilhas caírem do conjunto da janela, elas

precisam ser inseridas na ordem correta com um anel de PTFE para evitar quaisquer vazamentos
na janela da cela de fluxo

• Limpe o corpo da cela com água ou isopropanol
• Após abrir a cela você deve sempre usar uma nova vedação

Seleção da cela de fluxo para DAD/MWD
Comprimento típico 
da coluna (cm)

Largura típica  
do pico Cela de fluxo recomendada

< = 5 0,025 Cela de fluxo de 80/500 nL

Cela de fluxo de 
alta pressão

10 0,05 Cela de fluxo semimicro
20 0,1 Cela de fluxo padrão
> = 40 0,2
Vazão típica 0,05-0,2 mL/min. 0,2-0,4 mL/min. 0,4-0,8 mL/min. 1-2 mL/min. 0,05-5 mL/min.
Diâmetro interno da coluna 0,3-1 mm 2,1 mm 3,0 mm 4,6 mm
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Celas de fluxo e kits para reparos para DAD/MWD

Descrição Especificações N. da peça

Kit para 
reparos - 
N. da peça

Para uso com G1315A/B, G1365A/B
Cela de fluxo padrão 10 mm, 13 µL, 120 bar G1315-60012
Cela de fluxo semimicro 6 mm, 5 µL, 120 bar G1315-60011

Para uso com G1315C/D, G1365C/D, G7115A, G7165A
Cela de fluxo padrão, com etiqueta 
RFID 10 mm, 13 µL, 120 bar G1315-60022 G1315-68712

Cela de fluxo semimicro, com etiqueta 
RFID 6 mm, 5 µL, 120 bar G1315-60025 G1315-68713

Microcela de fluxo, com etiqueta RFID 3 mm, 2 µL, 120 bar G1315-60024 G1315-68713
Cela de fluxo micro de alta pressão 6 mm, 1,7 µL, 400 bar G1315-60015
Cela de fluxo, 500 nL 10 mm, 50 bar G1315-68724
Cela de fluxo, 80 nL 6 mm, 50 bar G1315-68716
Cela de fluxo preparativa 3 mm, 120 bar, aço inoxidável G1315-60016 G1315-68712
Cela de fluxo preparativa 0,3 mm, 20 bar, quartzo G1315-60017
Cela de fluxo preparativa 0,06 mm, 20 bar, quartzo G1315-60018
Cela de fluxo padrão Bio-inert com 
etiqueta RFID 10 mm, 13 µL, 120 bar G5615-60022

Cela de fluxo SFC-LD 3 mm, 2 µL, 400 bar G4301-60200
Cela de fluxo para SFC 1260 Infinity 10 mm, 13 µL, 400 bar G4301-60100

Celas de cartucho Max-Light InfinityLab para uso com G4212A/B, G7117A/B

Cela de cartucho Max-Light* 10 mm, σv = 1,0 µL, com etiquetas 
RFID G4212-60008

Cela de cartucho Max-Light* 60 mm, σv = 4 µL, com etiquetas RFID G4212-60007

Cela de cartucho de teste Max-Light* Recomendações de testes de 
diagnóstico de instrumentos G4212-60011

Cela de fluxo de dispersão ultrabaixa 
Max-Light*

10 mm, σv = 0,6 µL, com etiquetas 
RFID G4212-60038

Cela de fluxo de faixa linear alta (HDR) 
Max-Light*

3,7 mm, σv = 0,8 µL, com etiquetas 
RFID G4212-60032

*   Pressão máxima de operação (PMO): 70 bar. A pressão máxima segundo a qual um sistema pode operar continuamente sob condições normais.
 Pressão acidental máxima (MPA): 150 bar. A pressão máxima suportada pelo sistema durante um curto espaço de tempo.

Cela de cartucho Max-light InfinityLab, vista interna, 
caminho de 60 mm para altas concentrações, 

G4212-60007

Célula de fluxo de faixa linear alta Max-Light 
InfinityLab, vista interna mostrando o caminho 

óptico curto de 3,7 mm para altas concentrações, 
G4212-60032
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Chave de boca para uso com capilares de sílica 
fundida e revestida com PEEK, 8710-1534

Conexão, parafuso, 5063-6593

Porcas de asa dupla e anilha de 0,03 pol., 
5065-4422

Consumíveis para celas de fluxo de 80 nL e 500 nL
Descrição Unidade N. da peça
Parafuso de conexão 10/pcte 5063-6593
Porcas de asa dupla e anilhas de 0,03 pol. 10/pcte 5065-4422
Anilha e anel de travamento de aço inoxidável, LiteTouch, 0,03 pol. 10/pcte 5063-6592
Ferramenta para o ajuste da união 2/pcte 5022-2146
União universal ZDV, aço inoxidável, sem conexões 1/pcte 5022-2184
Chave de boca, 4 mm 8710-1534

Capilares para celas de fluxo DAD/MWD
Descrição da cela de fluxo N. da peça Capilar do injetor N. da peça Capilar de saída N. da peça
Cela de fluxo padrão, com  
etiqueta RFID

G1315-60022 Capilar de injetor com trocador de calor, 
diâmetro interno de 0,17 mm, 590 mm  
de comprimento

G1315-87321 Capilar de saída, DI de 0,17 mm, 
200 mm de comprimento

G1315-87302

Cela de fluxo padrão G1315-60012
Cela de fluxo semimicro, com 
etiqueta RFID

G1315-60025 Capilar de trocador de calor do DAD, 
diâmetro interno de 0,17 mm, 310 mm de 
comprimento

G1315-87319 Capilar de saída, DI de 0,12 mm, 
200 mm de comprimento

G1315-87306

Capilar de saída, DI de 0,17 mm, 
200 mm de comprimento

G1315-87302

Cela de fluxo semimicro G1315-60011 Capilar de saída, DI de 0,12 mm, 
200 mm de comprimento

G1315-87306

Capilar de saída, DI de 0,17 mm, 
200 mm de comprimento

G1315-87302

Microcela de fluxo, com  
etiqueta RFID

G1315-60024 Capilar de trocador de calor do DAD, DI de 
0,12 mm, 310 mm de comprimento

G1315-87339 Capilar de saída, DI de 0,12 mm, 
200 mm de comprimento

G1315-87306

Capilar de saída, DI de 0,17 mm, 
200 mm de comprimento

G1315-87302

Cela de fluxo micro de alta pressão G1315-60015 Capilar de injetor com trocador de calor,  
DI de 0,12 mm, 290 mm de comprimento

G1315-87325 Capilar de saída, DI de 0,12 mm, 
200 mm de comprimento

G1315-87306

União universal ZDV, 5022-2184
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Cela de fluxo de 80 nL e peças de reposição
Descrição Comentários N. da peça
Cela de fluxo, 80 nL Contém cubeta de fluxo de quartzo com caminho óptico de 6 mm,  

volume de 80 nL e capilares de conexão, pressão máxima de 50 bar
G1315-68716

Corpo da cela de quartzo, 80 nL, 6 mm de caminho óptico G1315-80002
Capilar, sílica fundida/PEEK, DI de 50 µm, 40 cm de comprimento Injetor G1315-87323
Capilar, sílica fundida/PEEK, DI de 50 µm, 12 cm de comprimento Saída G1315-87328
Capilar, sílica fundida/PEEK, DI de 25 µm, 20 cm de comprimento Injetor G1315-87313
Capilar, sílica fundida/PEEK, DI de 25 µm, 60 cm de comprimento Saída G1315-87318
Anilha de 1/32 pol. e anel de travamento de aço inoxidável, LiteTouch 5063-6592

Celas de fluxo preparativas e peças de reposição
Descrição N. da peça
Cela de fluxo preparativa, 0,3 mm, 20 bar, quartzo G1315-60017
Cela de fluxo preparativa, 0,06 mm, 20 bar, quartzo G1315-60018
Tubulação, PTFE, DI de 0,8 mm, 2 m G1315-67301
Tubulação, PTFE, DI de 0,5 mm, 0,8 m G1315-67302
Caixa da cela G1315-27705
Adaptador com aperto manual, PEEK, 0,06 pol., 2/pcte 0100-1516
Corpo de quartzo, 0,3 mm G1315-80004
Cela de fluxo preparativa, aço inoxidável, 3 mm, 120 bar G1315-60016
Capilar de conexão, aço inoxidável, 0,5 mm, 250 mm G1315-87305

Adaptador de PEEK com aperto 
manual, 0,06 pol., 0100-1516

Cela de fluxo de 500 nL e peças de reposição
Descrição Comentários N. da peça
Cela de fluxo, 500 nL Contém cubeta de fluxo de quartzo com caminho óptico de 10 mm, 

volume de 500 nL e capilares de conexão, pressão máxima de 50 bar
G1315-68724

Corpo da cela de quartzo, 10 mm G1315-80001
Conjunto da tela de vedação da cela, 500 nL G1315-87101
Capilar, sílica fundida/PEEK, DI de 100 µm, 30 cm de comprimento Injetor G1315-87333
Capilar, sílica fundida/PEEK, DI de 50 µm, 40 cm de comprimento Injetor G1315-87323
Capilar, sílica fundida/PEEK, DI de 100 µm, 12 cm de comprimento Saída G1315-87338
Capilar, sílica fundida/PEEK, DI de 50 µm, 12 cm de comprimento Saída G1315-87328
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Kits de manutenção do detector
Descrição Conteúdo do kit N. da peça

Detector de comprimento de onda variável (VWD)
Kit de celas de fluxo tipo “D” 
padrão
Para G1314A/B/C/D/E/F

Inclui janelas (2/pcte), anéis de vedação n. 1 (2/pcte), anéis de 
vedação n. 2 (2/pcte)

G1314-65061

Kit de celas de fluxo semimicro Inclui janelas (2/pcte), anéis de vedação: padrão n. 1 (2/pcte), 
semimicro n. 1, semimicro n. 2

G1314-65056

Kit de microcela de fluxo Inclui janelas (2/pcte), anéis de vedação n. 1 (2/pcte), anéis de 
vedação n. 2 (2/pcte)

G1314-65052

Kit para reparos em células, cela 
semimicro
Para G1315A/B, G1365A/B, 
G1315C/D, G1365C/D

Inclui kit de parafusos da janela, chave hexagonal de 4 mm, 
kits de selo

G1315-68713

Kit para cela de fluxo de alta 
pressão

Inclui janelas (2/pcte), anéis de vedação Kapton (2/pcte)  
e anéis de PEEK (2/pcte)

G1314-65054

Detector de arranjo de diodos (DAD)/Detector de múltiplos comprimentos de onda (MWD)
Kit para reparos em células para 
cela padrão
Para G1315A/B, G1365A/B, 
G1315C/D, G1365C/D

Inclui kit de parafusos da janela, chave hexagonal de 4 mm, 
kit de selo

G1315-68712

Kit para reparos em células, cela 
semimicro
Para G1315A/B, G1365A/B, 
G1315C/D, G1365C/D

Inclui kit de parafusos da janela, chave hexagonal de 4 mm, 
kits de selo

G1315-68713

Kits de manutenção do detector

Você está em apuros?

Experimente uma conexão com aperto manual InfinityLab 
Para conexões de instrumentos que são muito ajustadas para as conexões rápidas, você pode contar com as conexões  
com aperto manual Agilent InfinityLab. Assim como nossas conexões rápidas, elas apresentam um mecanismo de 
mola para volume morto zero e uma conexão firme.
Tão fácil como acionar uma alavanca: o design exclusivo da Agilent apresenta um mecanismo de mola para proporcionar 
volume morto Zero e uma conexão firme.
Consulte Página 106.
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Outros detectores

Detector evaporativo por espalhamento de luz 
(ELSD) série 1260, G4260B

Consumíveis do detector evaporativo por espalhamento de luz das séries G4260B 
1260 e G4261B 1290
Descrição N. da peça
Kit de adaptador de ar ELSD PL0890-0640
Contêiner de descarte de solvente, 500 mL PL0890-0320
Frita de entrada de gás, 10 µm PL0890-0525

Consumíveis do detector de índice de refração (RID) (G1362A, G7162A/B)
Descrição N. da peça
Kit de tubos
Inclui válvula de reciclagem de 300 mm para porta de reciclagem, válvula de reciclagem de 
200 mm para porta de descarte, válvula de purga de 120 mm para válvula de reciclagem, válvula 
de purga de 270 mm para cela de amostra, válvula de purga de 170 mm para cela de referência

G1362-68709

Kit de tubulação para interface
Inclui anilha de 1/8 pol., porca de 1/3 pol., tubo de PTFE

G1362-68706

Capilar de interface, 400 mm, DI de 0,17 mm G1362-87300
Capilar de restrição, DI de 0,17 mm G1362-87301

Detector de espalhamento de luz por evaporação série 1200
Descrição Conteúdo do kit N. da peça
Kit de selo, para câmara de nebulização Inclui kits de selos G4218-68010
Cabo analógico PL0880-0310
Tubo de entrada de gás, 2 m PL0890-0305
Mangueira de exaustão traseira, PVC 2 m PL0890-0310
Tubo de descarte de solvente, 2 m PL0890-0315
Cabo de comunicação RS232 PL0890-0325
Cabo de acionamento, para 
programa de dimensão PL0890-0345

Cabo de início remoto, apenas para LC  
de outros fornecedores PL0890-0350
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Consumíveis para detector de fluorescência (FLD) (para G1321A/B, G7121A)
Descrição N. da peça
Lâmpada do detector 2140-0600
Cela de fluxo, 8 µL, 20 bar G1321-60005
Cela de fluxo, 4 µL, 20 bar G1321-60015
Kit de cubeta, 8 µL, 20 bar
Inclui tubulação, conexão de aço inoxidável, anilha frontal e traseira, adaptador PEEK, 
seringa e agulha da seringa

G1321-60007

Tubulação ondulada, polipropileno, DI de 6,5 mm, 5 m 5062-2463
Tubulação, PTFE, FEP, DI de 0,7 mm, 5 m 5062-2462
Adaptador com aperto manual, PEEK, 0,06 pol., 2/pcte 0100-1516
Capilar de conexão de coluna com conexões, 380 x 0,17 mm G1315-87311
Anilha frontal, aço inoxidável, 1,6 mm, 10/pcte 5180-4108
Anilha traseira, aço inoxidável, 0,06 pol., 10/pcte 5180-4114
Swagelok rosqueado de 1,6 mm 5061-3303
Amostra para calibração do detector de fluorescência, glicogênio 1 g 5063-6597
Chave de boca, 0,25 e 0,31 pol. 8710-0510
Seringa de vidro 9301-1446
Agulha da seringa 9301-0407
Seringa descartável, 20 mL, 100/pcte 5190-5103
Seringas descartáveis, 20 mL, polipropileno, 10/pcte 5067-6624
Kit de calibração de comprimento de onda FLD
Inclui amostra para calibração (1 g), filtros de seringa Premium (100/pcte), seringa de vidro com 
agulha, adaptador com aperto manual (PEEK), nota técnica 

G7121-68001 Anilhas traseiras 1/16 pol., 5180-4114

Anilhas dianteiras de aço inoxidável, 5180-4108

Cela de fluxo para detector de fluorescência 
G1321A, G1321-60005

DICAS E FERRAMENTAS

Para ver uma introdução ao GPC/SEC, consulte o primer 5990-6969EN em  
www.agilent.com/chem/library, ou visite www.agilent.com/en-us/products/gpc-sec 

http://www.agilent.com/chem/library
http://www.agilent.com/en-us/products/gpc-sec


82

CONSUMÍVEIS BIO-INERT

CATÁLOGO DE CONSUMÍVEIS PARA CROMATOGRAFIA E ESPECTROSCOPIA DA AGILENT — CONSUMÍVEIS PARA LC INFINITYLAB

Os consumíveis LC Agilent 1260 Infinity II Bio-inert e Agilent bio-inert fornecem soluções InfinityLab 
dedicadas para a análise de biomoléculas. Capilares PEEK revestidos a aço inoxidável são as veias e 
artérias do LC Bio-inert. PEEK permite uma trajetória de fluxo de amostra livre de metais e o 
revestimento de aço inoxidável permite o uso de pressões de até 600 bar. Esta trajetória de fluxo de 
amostra livre de metais garante a integridade de suas biomoléculas, minimizando interações de 
superfície indesejadas. Juntamente com o portfólio de colunas AdvanceBio ou colunas BioLC para 
SEC, IEX, fase reversa e mapeamento de peptídeos, a Agilent fornece uma solução completa para 
sua bioaplicações.

CONSUMÍVEIS BIO-INERT
Robusto e verdadeira biocompatibilidade para suas 
bioaplicações

Peças da bomba quaternária Bio-inert 1260 Infinity e Infinity II (G5611A/G5654A)
Descrição N. da peça
Válvula de purga bio-inert, longa G5611-60062
Válvula ativa de entrada Bio-inert G5611-60025
Cartucho bio-inert, para a válvula ativa de entrada, 600 bar G5611-60020
Válvula de saída bio-inert G5611-60067
Pistão de safira para 1220/1260/1290 Infinity II 5067-4695
Tela de vedação do pistão Bio-inert G5611-21503
Tela de vedação de lavagem Bio-inert 0905-1731
Protetor da tela de vedação Bio-inert G5611-26210
Anel de suporte Bio-inert G5611-63010

Para obter informações sobre o vasto portfólio de colunas 
Agilent BioLC, consulte Páginas 132-133 ou visite  
www.agilent.com/chem/advancebio

DICAS E FERRAMENTAS

http://www.agilent.com/chem/advancebio
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Peças do amostrador automático bionerte de alto desempenho de LC 1260 Infinity 
(G5667A)
Descrição N. da peça
Válvula de injeção bio-inert de 2 posições/6 portas 5067-4131
Selo para rotor, 3 canaletas, máximo de 600 bar 0101-1416
Estator Bio-inert 5068-0060
Face do estator, cerâmica 0100-1851
Conjunto de agulhas bio-inert G5667-87200
Ferramenta para o ajuste da agulha G5667-40500
Assento, PEEK/aço inoxidável, 0,17 x 105 mm, RLO/RLO, bio-inert G5667-81008
Pistão de safira, base fina 5067-4695
Tela de vedação do pistão Bio-inert G5611-21503
Loop, PEEK/aço inoxidável, 100 µL, RLO/RLO, bio-inert G5667-81006
Conjunto de loop Flex, 40 µL G4226-60415
Placa para frascos, para 40 frascos de 2 mL 1/pcte 5023-2471
Placa para frascos, para 54 frascos de 2 mL 6/pcte G2255-68700

Face do estator, cerâmica, 0100-1851

Peças do amostrador múltiplo bio-inert LC 1260 Infinity II (G5668A)
Descrição N. da peça
Agulha, para o amostrador múltiplo  bio-inert G5668-87200
Assento, para o amostrador múltiplo bio-inert, DI de 0,17 mm G5668-87017 
Selo para rotor, 2 canaletas, canaleta alongada 5068-0209
Face do estator, cerâmica 0100-1851
Loop de amostra, 100 µL, bio-inert G5668-60500 
Kit de gavetas padrão adicional, dupla altura (2H), 1/pcte G7167-60020
Kit de gavetas adicional, altura única (1H), 2/pcte G7167-60021
Kit de gavetas adicional, altura tripla (3H), 2/pcte G7167-60022
Placa para frascos, para 54 frascos de 2 mL 6/pcte G2255-68700
Placa para frascos, para 40 frascos de 2 mL 1/pcte 5023-2471
Kit de várias gavetas, 400 bar, bio-inert G5667-68711
Kit de manutenção preventiva, para o amostrador 
múltiplo bio-inert Inclui agulha, assento, selo para rotor

G5668-68730
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Peças da válvula bio-inert 1260 Infinity e 1260 Infinity

Descrição N. da peça
Selo para rotor 
(PEEK)

Cabeça do 
estator

Face do 
estator

Cabeça da válvula de 6 portas/2 posições, 
600 bar, bio-inert

5067-4148 0101-1409 5068-0060 0100-1851

Cabeça da válvula de 10 portas/ 
2 posições, 600 bar, bio-inert

5067-4132 5068-0041 5068-0040 5068-0095

Cabeça da válvula seletora de 4 colunas, 
600 bar, bio-inert

5067-4134 5068-0045 5068-0044 5068-0093

Cabeça de válvula seletora de solvente de 
12 posições/13 portas, 200 bar, bio-inert

5067-4159 0101-1288 5068-0097 0101-1288  

Anel de suporte para todas as válvulas: p/n 1535-4045

Selo para rotor, 2 posições/6 portas, 600 bar para 
G1316B, 0101-1409

Peças do detector bio-inert 1260 Infinity e 1260 Infinity II
Descrição Usado em N. da peça
Cela de fluxo padrão Bio-inert com  
etiqueta RFID G1315C/D, G1365C/D, G7117A, G7165A G5615-60022

Cela de fluxo FLD Bio-inert G1321B/C G5615-60005

Peças do coletor de frações bio-inert de LC 1260 Infinity (G5664A)
Descrição N. da peça
O kit do coletor de frações inclui: G5664-68712
• Tubulação bio-inert PEEK, válvula para agulha (G5664-86703)
• Tubulação bio-inert PEEK, válvula para detector (G5664-86706)
• Adaptador com aperto manual, PEEK, 0,06 pol., 2/pcte (0100-1516)
• Nota técnica
Tubos de teste, 12 x 100 mm, 8 mL, 250/pcte 5022-6531 
Tubos de teste, 16 x 100 mm, 13 mL, 250/pcte 5022-6532
Tubos de teste, 25 x 100 mm, 35 mL, 100/pcte 5042-6459
Tubos de teste, 30 x 100 mm, 58 mL, 100/pcte 5042-6458
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Consumíveis gerais bio-inert LC 1260 Infinity II
Descrição Usado em N. da peça
Trocador de calor Bio-inert de baixa dispersão G1316C G5616-81000
Trocador de calor Bio-inert InfinityLab de conexão rápida, DI de 0,17 mm, inclui 
conexão rápida e conexão UHPLC*

G7116A/B G7116-60009

Trocador de calor Bio-inert de conexão rápida, sem conexões G7116A/B G7116-60041  
O kit do coletor de frações inclui: Coletor de frações bio-inert G5664A G5664-68712
• Tubulação bio-inert PEEK, válvula para agulha (G5664-86703)
• Tubulação bio-inert PEEK, válvula para detector (G5664-86706)
• Adaptador com aperto manual, PEEK, 0,06 pol., 2/pcte (0100-1516)
• Nota técnica
União Bio-inert, aço inoxidável com inserção de PEEK, 600 bar Bioaplicações 5067-4741
Tubulação, PEEK, DE de 1,6 mm, DI de 0,18 mm, 1,5 m Bioaplicações 0890-1763
*união Bio-inert adicional (p/n 5067-4741) necessária se não conectada à válvula de seleção da coluna

União bio-inert, 5067-4741Trocador de calor bio-inert InfinityLab de conexão rápida, com conexões, G7116-60009

DICAS E FERRAMENTAS

Para nossa linha de capilares biocompatíveis, trabalhe com Página 110-111.
Para saber mais sobre nosso abrangente portfólio de LC, acesse www.agilent.com/chem/lc

http://www.agilent.com/chem/lc
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CONSUMÍVEIS DE PURIFICAÇÃO
Soluções puramente melhores para purificação de 
compostos 
A Agilent oferece o portfólio mais abrangente de soluções flexíveis e confiáveis para purificação 
de amostras por LC. Com consumíveis, colunas e instrumentação analítica, semipreparativa, 
preparativa e escala-piloto, a Agilent tem uma solução que satisfaz suas necessidades de 
purificação e seu orçamento.

Coletor de frações Open-Bed Agilent 1290 Infinity II:
Estabeleça novas referências em seus trabalhos de purificação de LC, enquanto ocupa um mínimo 
de espaço na bancada. Este novo módulo da Agilent facilita a coleta de frações de alta capacidade 
automatizada com menores volumes de atraso para minimizar a dispersão do pico e transferência. 
Configuração variável de bandejas para coleta de frações individuais ou em grandes volumes, bem 
como capacidade de agrupar até quatro coletores de frações.

Sistema de purificação automatizado com LC/MS 1260 Infinity Agilent:
Um sistema de LC/MS verdadeiramente automatizado fornecendo frações puras sem 
desenvolvimento de métodos ou trabalho de aumento de escala - atendendo às demandas de 
confirmação de compostos seguros e alta produtividade.

Sistema de purificação automatizado com LC/UV 1260 Infinity Agilent:
Um sistema de LC/UV verdadeiramente automatizado fornecendo frações puras sem 
desenvolvimento de métodos ou trabalho de aumento de escala - confortavelmente com o mínimo 
de investimento e treinamento.

Sistema de purificação em escala analítica 1260 Infinity Agilent:
Uma ferramenta indispensável no trabalho de purificação - um sistema com um programa onde 
você pode executar UHPLC analítica e LC/MS preparativa.  

Sistema de purificação em escala preparativa 1260 Infinity Agilent:
Oferece a derradeira flexibilidade - use como principal meio para aplicações automatizadas e de 
alta produtividade ou como solução de aumento de escala de métodos para otimizar a resolução 
e a recuperação.
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Frasco de solvente, claro, 2 L, 2 entradas,  
5065-4421

Consumíveis para bomba preparativa (G1361A)
Descrição Comentários N. da peça
Conjunto de filtros, aço inoxidável, com anel 
PEEK, medida de poro de 2 µm

5022-2192

Conjuntos de válvulas (entrada/saída),
para bombas preparativas

Cartucho, assento único, curto G1361-60012

Assento duplo do conjunto de válvulas Exige adaptador de válvula, longo, para fora 
(G1361-25202) e adaptador de válvula, longo, 
para dentro (G1361-25203)

G1361-60052

Pistão de safira (preparativo) G1361-22402
Tela de vedação do pistão 5022-2188
Anel de vedação, Viton, 30 mm 0905-1516

Cartucho da válvula, assento simples, curto,  
G1361-60012

Consumíveis gerais
Descrição Comentários N. da peça
Conjunto de parte superior do frasco para 
sistema preparativo

Contém tampa do frasco, tubulação  
(PTFE, D.E. de 4,7 mm), filtro de injetor de 
solvente (vidro, 40 µm) e adaptadores de frita.

G1361-60022

Adaptador de frita, PTFE, para tubulação com 
DE de 4,7 mm

G1361-23205

Filtro de vidro, injetor de solvente, medida de 
poro de 40 µm

3150-0944

Recipiente para solvente, transparente, 2 L,  
2 entradas

Rosca GL45 5065-4421

Recipiente para solvente, âmbar, 2 L Rosca GL45 9301-6341
Recipiente para solvente, transparente, 2 L Rosca GL45 9301-6342
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Loop capilar, aço inoxidável, 100 µL, 01078-87302

Consumíveis para amostrador automático preparativo (G2260A)
Descrição N. da peça
Conjunto de agulhas G2260-87201
Assento da agulha G2260-87101
Loop de multiextração, 5 mL G2260-68711
Conjunto de êmbolo, 900 µL 5062-8587
Loop capilar, aço inoxidável, 100 µL 01078-87302
Tela de vedação de medição, 900 µL 0905-1294
Extensão de loop capilar, aço inoxidável, 900 µL G1313-87303
União, alto fluxo, aço inoxidável, sem conexão 5022-2133
Selo para rotor, PEEK, e face do estator, PEEK, kit 0101-1268
Selo de isolamento 0100-1852

Consumíveis para amostrador automático de loop duplo (G2258A)
Descrição N. da peça
Kit de agulhas G2258-68710
Conjunto de sede de agulha dupla, para G2258A G2258-87102
Conjunto de tubos do loop de tampão, PTFE G2258-87300
Conjunto de extensão do loop de tampão G2258-60002
Selo para rotor, Vespel, 5 canaletas, DE de 0,65 pol. 0100-2415
Tela de vedação do pistão 0905-1599
Pistão para ALS de loop duplo G2258A, 5 mL G2258-60003
Loop capilar, 2 µL, aço inoxidável 5068-0031
Loop capilar, 5 µL, aço inoxidável 5068-0032
Loop capilar, 10 µL, aço inoxidável 5068-0051
Loop capilar, 20 µL, aço inoxidável 5068-0033
Loop capilar, 50 µL, aço inoxidável 5068-0034
Loop capilar, 100 µL, aço inoxidável 5068-0035

Conjunto da sede de agulha dupla para G2258A, 
G2258-87102
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Tubos de teste
Dimensões dos tubos 
(DI x altura) Unidade Volume Usar com N. da peça
12 x 100 mm 250/pcte 8 ml G1364B, G7159B 5022-6531
12 x 150 mm 250/pcte 11 ml G7159B 5190-9093
16 x 100 mm 250/pcte 13 ml G1364B, G7159B 5022-6532
16 x 150 mm 250/pcte 21 ml G7159B 5190-9092
25 x 100 mm 100/pcte 35 ml G1364B, G7159B 5042-6459
25 x 150 mm 100/pcte 55 ml G7159B 5190-9091
30 x 100 mm 100/pcte 58 ml G1364B, G7159B 5042-6458
30 x 150 mm 100/pcte 78 ml G7159B 5190-9090

Bandeja para funil para coletores de fração (G1364B/C)
Descrição N. da peça
Bandeja de 40 funis para coletor de frações G1364C G1364-84532
Bandeja para 2 placas de poços, com 10 funis, resfriada G1364-84522
Selos de funil para bandeja G1364-84502, 10/pcte G1364-68730
Tubulação para funis G1364-84502, 10/pcte G1364-86707

Bandejas para coletores de frações (G1364B/C)
Diâmetro do orifício (mm) N de tubos N. da peça
30 40 G1364-84523
25 60 G1364-84524
16 126 G1364-84525
12 215 G1364-84516

Bandeja com capacidade para 60 tubos,  
25 x 100 mm, 35 mL
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Consumíveis do coletor de frações OpenBed de LC 1290 Infinity II (G7159B)
Descrição N. da peça
Kit de tubulação PrepFC 1290 Infinity II HiP, 50 mL G9321-60952
Kit de tubulação PrepFC 1290 Infinity II HiP, 200 mL G9321-60951
Conexão, 1/4-28, para tubulação ESD-PEEK, DE de 2,5 mm 5023-2871
Conexão, 1/4-28, para tubulação ESD-PEEK, DE de 2,0 mm 5023-2872
Conexão, 1/4-28, para tubulação ESD-PEEK, DE de 1,6 mm 5023-2874
Calibrante de atraso G9321-60592
Cabo Y remoto do coletor de frações (3.000 mm) 5188-8057

Recipiente do tubo, 36 tubos, G9321-60055

Gaveta e contêineres de tubos (G7159B)
Descrição N. da peça
Gaveta, para G7159B, temperatura ambiente G9321-60085
Recipiente para tubos, 30 x 150 mm, 10 tubos, ambiente G9321-60015
Recipiente para tubos, 30 x 100 mm, 10 tubos, ambiente G9321-60058
Recipiente para tubos, 25 x 150 mm, 18 tubos, ambiente G9321-60025
Recipiente para tubos, 25 x 100 mm, 18 tubos, ambiente G9321-60035
Recipiente para tubos, 16 x 150 mm, 36 tubos, ambiente G9321-60129
Recipiente para tubos, 16 x 100 mm, 36 tubos, ambiente G9321-60055
Recipiente para tubos, 12 x 150 mm, 72 tubos, ambiente G9321-60131
Recipiente para tubos, 12 x 100 mm, 72 tubos, ambiente G9321-60045

Consumíveis do coletor de frações com válvula preparativa 1260 Infinity II (G7166A)
Descrição N. da peça
Tubulação, PTFE, sem ESD, DI de 1,6 mm x DE de 2,5 mm, 6 m de comprimento 5023-2882
Tubulação, PTFE, sem ESD, DI de 1,2 mm, DE de 2,0 mm, 2 m de comprimento 5023-2878
Conexão, 1/4-28, para tubulação ESD-PEEK, DE de 2,0 mm 5023-2872
Adaptador 1/4-28, para ESD-PEEK id 2,5 mm, 6/pcte 5023-2883
Tubulação, poliuretano de base éster, DI de 4 mm, DE de 6 mm 3710043100      
Cotovelo, 6 mm, encaixe rápido, macho 1/8 BSP 1610140200

Coletor de frações com válvula preparativa  
1260 Infinity II, G7166A
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Ferramentas para LC
Descrição N. da peça
Kit de ferramentas para LC G7120-68708
Kit de serviços para bomba 1290 Infinity e Infinity II 5067-4699
Kit de serviços para bomba 1290 Infinity e Infinity II, com cabeças da bomba de longa  
duração e fácil manutenção 5067-6652

Kit de ferramentas compactas G4296-68715
Chave de torque, 1 a 25 Nm 5067-5688
Kit pequeno para chave de torque 5023-0282
Chave de boca, 14 mm, para válvulas ativas de entrada e purga 8710-1924
Chave hexagonal, SW-4 com abertura 5023-2504
Chave hexagonal, SW-5 com abertura 5023-2503
Chave hexagonal, SW-6,35 com abertura 5023-2502
Ferramentas de LC, kit de chave sextavada
Inclui chaves sextavadas longas (1,5/2/2,5/3/4/5 mm) e cabo universal 5023-2524

Capilar de restrição, DI de 0,12 mm, 2 m de comprimento 5022-2159
Ferramenta multifuncional 8710-2474
Ferramenta de inserção (selos de bomba) 01018-23702
Porca cega, aço inoxidável 5067-6127
Porca cega, longa, 10-32, PEEK com núcleo em aço inoxidável, aperto manual,  
para testes de diagnóstico do sistema 5043-0277

Porca cega, aço inoxidável, para portas de conexão M4 5067-6141
Cortador para tubos plásticos 8710-1930
Lâminas para cortador de plástico, 5/pcte 8710-1931
Ferramenta de montagem, para conexão SW5 e parafusos de 0,25 pol.,  
torque máximo de 0,8 Nm 5043-0915

Seringas descartáveis, polipropileno, 20 mL, 10/pcte 5067-6624
Conjunto de agulhas Luer-Lok, PEEK 5190-0924
Adaptador de seringa, para conectar as conexões com rosca 1/4-28 9301-1337

CONSUMÍVEIS GERAIS

Kit de ferramentas compactas, G4296-68715

Ferramenta de montagem bio-inert, 5043-0915

Cortador para tubos plásticos, 8710-1930

O sistema Agilent LC é fornecido com um conjunto completo das ferramentas necessárias para 
executar procedimentos gerais de manutenção e operação. Caso necessite de ferramentas 
adicionais ou de substituição, a Agilent oferece uma seleção de ferramentas de alta precisão, 
alta qualidade e em aço inoxidável para evitar qualquer deformação dos parafusos ou porcas.

Porca cega, longa, 10-32, de PEEK com núcleo 
em aço inoxidável, 5043-0277

Porca cega M4, aço inoxidável, 5067-6141
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Família InfinityLab Flex Bench
A demanda por flexibilidade no laboratório atualmente é alta. Como a técnica de LC/MS vem sendo 
usada com mais frequência, instrumentos pesados de LC estacionários podem prejudicar a 
produtividade.
O sistema inovador da bancada flexível InfinityLab, projetado pela Agilent, fornece uma maneira 
facilmente ajustável e manobrável de você configurar seu aparelho para atender às suas 
necessidades, em qualquer lugar do laboratório.
Tenha mais do que você precisa à mão
A bancada ajustável de aço resistente protege o seu sistema LC sensível contra danos acidentais, 
dando-lhe um acesso rápido e seguro aos componentes do instrumento, frascos de solvente, 
bombas, colunas e acessórios. A bancada flexível permite que você:
• Modifique a altura do seu instrumento de LC, para facilitar o acesso aos frascos de solvente

e maior otimização do instrumento, e que você possa facilmente mover módulos para minimizar
o volume morto e obter uma LC mais rápida.

• Configurar de forma segura o instrumento para adequar-se à sua forma de trabalho.
• Mova instrumentos para onde e quando você precisar. Se quiser trabalhar perto do seu MS... ou

mover analistas para novos projetos... o sistema de bancada flexível InfinityLab permite que
você otimize o seu espaço, evitando o incômodo da realocação do instrumento.

Tenha mais flexibilidade na configuração de seu sistema de LC

O sistema de Bancada do InfinityLab é projetado para fornecer uma maneira facilmente ajustável e 
segura de otimizar espaços e de você configurar o sistema de LC para atender às necessidades de 
maior produtividade.
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Para obter mais informações sobre o sistema InfinityLab Flex Bench, 
acesse 5991-5163EN em www.agilent.com/search

Sistema InfinityLab Flex Bench
Descrição Comentários N. da peça
Flex Bench Compr.: 79 cm, prof.: 79 cm, altura: 165 cm, carga máx.: 150 kg; 

vem com prateleiras de montagem (x 4) e recipiente de resíduos
5043-1252

Flex Bench, com régua  
de alimentação

5043-1759

Bancada Inclui prateleiras de montagem auxiliares (x 3) 5043-1711
Bancada, com régua  
de alimentação

5043-1740

Acessórios
Conjunto de montagem Carga máxima de 50 kg 5043-1287
Conjunto de prateleiras, 
especial

Carga máxima de 50 kg
Permite a fixação adicional dos três acionadores  
da válvula externa à parte inferior da prateleira

5043-1245

Conjunto de prateleiras, 
acessório

Carga máxima de 50 kg
Necessária à montagem da bandeja (p/n 5043-1725)  
e gaveta (p/n 5043-1735)

5043-1750

Bandeja 5043-1725*
Gaveta 5043-1735*
Suporte do monitor 5043-1745*
Contentor de resíduos 5043-1278
Cabo de elétrico 8121-2258
Kit de equipamento de 
reposição, para Flex Bench 

Inclui parafusos, porcas, ferramentas e rodízios de reposição  
(um de cada tipo)

5043-1289

*Disponível ao final de 2017

Bancada, 5043-1711

http://www.agilent.com/search
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Filtro em linha de baixa dispersão, 01090-68702

Filtro semiprep. de alta pressão, 5022-2165

Filtros em linha para HPLC

Descrição

Porosidade
da frita
(µm)

DI de 
entrada
da frita
(mm) Comentários N. da peça

Fritas de 
reposição

Filtro em linha de baixa dispersão,
inclui duas fritas, 2,1 mm, suporte 
de filtro com 2 µm de medida de 
poro com inserções, 60 x 
0,12 mm de capilar de conexão

0,2 4,6 máx. 600 bar 5067-1553 5067-1562,  
10/pcte

Filtro em linha RRLC, 2,1 mm, filtro 
com 0,2 µm de medida de poro, 
capilar de conexão, máx. 600 bar

0,2 2,1 máx. 600 bar 5067-1551 5067-1555,  
6/pcte

Filtro em linha de baixa dispersão, 
inclui duas fritas, 2,1 mm, suporte 
de filtro com 2 µm de medida de 
poro com inserções, 60 x 
0,12 mm de capilar de conexão

2
0,5

2,1 < 1 ml/min 01090-68702 280959-904, 
10/pcte
280959-907, 
10/pcte

Filtro em linha universal, inclui 
duas fritas, 4,8 mm, suporte de 
filtro com 2 µm de medida de poro 
com inserções 130 x 0,25 mm 
de capilar de conexão

2 4,8 1-5 mL/min 01090-68703 01090-27609, 
2/pcte

Filtro semipreparativo 0,5 12,7 1-5 mL/min 5064-8273 5022-2185
Filtro semipreparativo de alta 
pressão

10 19 5-10 mL/min 5022-2165 5022-2166,  
10/pcte

Filtro prep. 10 10-100 mL/min 5065-4500
Filtro em linha para G1311A Recomendado quando são usadas elevadas 

concentrações de sal
G1311-60006

Filtro em linha 1290 Infinity II 0,3 2,0 1.300 bar 5067-6189 5023-0271,  
5/pcte

Filtro semipreparativo, 5064-8273

Filtro em linha de RRLC, 5067-1551

Filtros em linha para HPLC
A contaminação da frita da entrada da coluna pode aumentar a pressão reversa da coluna e reduzir 
a eficiência. As obstruções da coluna de tubo micrométrico constituem um problema à parte, devido 
ao pequeno diâmetro da frita do injetor. Para prevenir obstruções, sempre use os filtros adequados 
em seu sistema LC. A Agilent oferece dois tipos de kits do filtro em linha de alta pressão para uso 
com qualquer sistema HPLC.
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Degaseificador do filtro de solvente para vidro, 
3150-0577

Filtros para solvente/degaseificadores
Descrição N. da peça
Filtro do solvente de HPLC/conjunto do degaseificador 3150-0577

Peças de reposição para 3150-0577
Funil de vidro, 250 mL 5188-2743
Peneira, revestida a PTFE 5188-2744
Tela de vedação, PTFE 5188-2745
Base do funil, vidro 5188-2746

Membranas do filtro
Membranas de filtro de celulose regenerada,, 47 mm de diâmetro, medida de poro de 0,45 µm, 
100/pcte

3150-0576

Membranas de filtro de náilon, 47 mm de diâmetro, medida de poro de 0,45 µm, 100/pcte 9301-0895
Membranas de filtro de PTFE, 47 mm de diâmetro, medida de poro de 0,45 µm, 10/pcte 3150-0509

Filtros para solvente/degaseificadores
Um benefício adicional da filtração de solventes é que degaseificação ocorre simultaneamente. 
Isso é particularmente vantajoso, caso você não possua um degaseificador on-line em seu sistema. 
Os benefícios da filtração do solvente:
• Degaseifica eluentes enquanto as partículas são removidas
• Evita a formação de picos espúrios dentro do detector por causa da liberação de gases do solvente

na extremidade de baixa pressão do cromatógrafo
• Aumenta a vida útil do injetor de solvente
• Elimina o tempo de inatividade da bomba causado por bloqueios de ar e materiais particulados nas

válvulas de retenção
• Reduz o desgaste do pistão, enquanto aumenta a vida útil da coluna
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DICAS E FERRAMENTAS

A Agilent facilitou a seleção de frasco, tampa e septo com sua nova ferramenta interativa 
de seleção de frascos, disponível online para versões em computador e móvel. A 
ferramenta identifica o frasco e a tampa corretos para sua aplicação específica e fornece 
explicações lógicas para as escolhas oferecidas. 

Acesse www.agilent.com/chem/SelectVials

Amostra OQ/PV de cafeína para teste de dissolução, 
5042-6476

Padrões de LC
Descrição N. da peça
Kit padrão de cafeína para LC OQ/PV
Inclui uma ampola de 10 mL: 125,0 µg/mL; quatro ampolas de 5 mL: 5,0, 25,0, 250,0 
e 500,0 µg/mL de cafeína em água

8500-6762

Kit padrão de cafeína para capilar OQ/PV
Inclui 5 ampolas, 5 mL: 2,0, 4,0, 20,0, 100,0, 200,0 µg/mL de cafeína em água

5065-4420

Amostra OQ/PV de cafeína para teste de dissolução, 150 mg/L de cafeína em água, 500 mL 5042-6476
Padrão de cafeína, 250 µg/mL G4218-85000
Kit padrão de cafeína edição empresarial 5190-0488
Amostra para calibração do detector de fluorescência, glicogênio 1 g 5063-6597
Detector de índice de refração OQ/PV, amostra de teste
Inclui 5 ampolas, 5 mL: 5, 10, 15, 25 e 50 mg/mL de glicerina em água

5064-8220

Padrões isocráticos e de gradiente
Contém 0,15% de dietil-ftalato, 0,01% bifenil e 0,03% terfenil em MeOH (w/w).
O padrão de gradiente também inclui 0,32% dioctil-ftalato. Duas ampolas de 0,5 mL de cada.

01080-68702

Padrão isocrático, ampola de 0,5 mL 01080-68704
Amostra de verificação, fenona, ampola de 1 mL 5188-6529
Referência de massa alta do cubo de chip(HP-1221), 0,5 mL G1982-85001
Solvente de massa alta do cubo de chip (FC-70), 25 mL de fluorinerte G1982-85002
Amostra de referência de massas baixas do cubo de chip, 1 g de estearato de metila G1982-85003
Amostra de demonstração de LC de ESI+APCI
Contém 5 ampolas x 1 mL com 33 ng/µL de cristal violeta, 77 ng/µL de carbazole, 300 ng/µL de 
9-fenantrol, 1 ng/µL sal sódico de ácido 1-hexano-sulfônico em água/metanol 60:40

G1978-85000

Kit padrão de referência de biopolímero de ES-TOF
Contém 7 ampolas x 2 mL com 5 mm de purina, 1 M de formiato de amônia, 0,5 mm de  
HP-0285, 0,1 mm de HP-0321, 0,2 mm de HP-1221, 0,2 mm de HP-1821, 0,5 mm de HP-2421

G1969-85003

Kit de mistura padrão de peptídeos de HSA 
2 frascos com 6 peptídeos liofilizados

G2455-85001

Padrões de LC

http://www.agilent.com/chem/SelectVials
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Pense no sistema LC como uma cadeia que passa pelo analito pela bomba pela coluna pelo detector 
até os resíduos. Cada link deve funcionar na máxima eficiência ou haverá falhas em toda a cadeia – 
comprometendo os resultados.

CAPILARES DE LC
Os componentes de seu sistema LC são simplesmente 
tão confiáveis quanto as conexões entre eles

Na Agilent, nós investimos muito na qualidade de nossas conexões de capilares. Tudo é elaborado 
e fabricado com os mesmos padrões de qualidade de nossas colunas e instrumentos, para que 
você proteja a integridade de seus resultados a cada etapa de sua trajetória de fluxo de LC.
A utilização de nossos capilares e conexões de polímero ou aço inoxidável pode oferecer:
• Conexão sem vazamentos, apertada
• Conexões de volume morto zero
• Uma superfície inerte (ao usar capilares Bio-inert de aço inoxidável de polímero ou de PEEK)
• Alta flexibilidade sem prejuízo da durabilidade
• Corte fácil no comprimento exato que você precisa (tubulação PEEK)
• Comprimentos predefinidos para locais de trajetória de fluxo específico (capilares)

Além disso, todos os capilares Agilent tem corte de precisão com extremidades retas, sem 
rebarbas, sem nenhuma distorção do diâmetro interno e apresentam uma variedade de materiais 
que se adequam às suas necessidades.

Capilares de LC Agilent: Seu link para o sucesso analítico

DICAS E FERRAMENTAS

Encontre facilmente os capilares ideais para seu instrumento com a ferramenta de seleção de capilares – acesse 
www.agilent.com/chem/selectcapillaries

O exclusivo processo de soldagem a laser da 
Agilent garante que as bordas de capilares sejam 
absolutamente uniformes, eliminando qualquer 
chance de volume morto induzido por capilares.

http://www.agilent.com/chem/selectcapillaries


98

CAPILARES DE LC

CATÁLOGO DE CONSUMÍVEIS PARA CROMATOGRAFIA E ESPECTROSCOPIA DA AGILENT — CONSUMÍVEIS PARA LC INFINITYLAB

As tabelas abaixo servirão de orientação na identificação das especificações adequadas de seu capilar. Em todos os capilares, as dimensões são 
anotadas em DI (mm), comprimento (mm) e, quando for o caso, volume (µL). Quando você recebe o capilar, essas abreviaturas estão impressas 
na embalagem.
Utilização do guia: Esta conexão é codificada como “SPF”, para Swagelok, PEEK, aperto manual.

O tipo fornece uma indicação da função primária, como um loop ou capilar de conexão.
O material indica a matéria-prima utilizada.
A conexão esquerda/direita indica a conexão utilizada em ambas as extremidades do capilar.

Chaves de descrição de capilares

Tipo
Legenda Descrição
Capilar Capilares de conexão
Loop Loops capilares

Assento Assentos da agulha do 
amostrador automático

Tubo Tubulação
Trocador de calor Trocador de calor

Material
Legenda Descrição
SST Aço inoxidável
Ti Titânio
PK PEEK

FS/PK Sílica fundida e revestida com 
PEEK*

PK/SST PEEK revestido de aço inoxidável**
PTFE PTFE
FS Sílica fundida
*Sílica fundida em contato com solvente

**PEEK em contato com solvente

Conexão esquerda/conexão 
direita
Legenda Descrição

W Swagelok + DI de porta de 
0,8 mm

S Swagelok + DI de porta de  
1,6 mm

M Métrica M4 + DI de porta de 
0,8 mm

E Métrica M3 + DI de porta de 
1,6 mm

U Conexão Swagelok fêmea
L Longo
X Extralongo
H Cabeça longa
G Cabeça pequena SW 4 mm
N Cabeça pequena SW 5 mm
F Aperto manual
V 1200 bar
B Bio
P PEEK

A cor de seu capilar ajudará na 
identificação rápida do DI do capilar – 
consulte a tabela à direita como 
referência.
Dica: Ao mudar para colunas de alta 
eficiência, com um volume menor você 
vai preferir utilizar a tubulação de DI 
estreito, ao contrário da tubulação de DI 
mais amplo utilizada para instrumentos 
de HPLC convencionais.

Chaves de codificação por cores instantânea
Chave da codificação por cores para tubulação capilar Agilent
Diâmetro interno em mm Código de cores
0,015 Laranja
0,025 Amarelo
0,05 Bege
0,075 Preto
0,1 Roxo
0,12 Vermelho
0,17 Verde
0,20/0,25 Azul
0,3 Cinza
0,50 Branco osso
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Aço inoxidável (SST):  
boa resistência a marcas de corrosão
O aço inoxidável é ideal para a maioria das aplicações padrão – exceto onde é necessária a 
bioinércia, para a qual recomendamos capilares de titânio bio-inert ou revestidos de PEEK. 
Os capilares de aço inoxidável de grau 316L flexíveis com DE de 0,6 mm da Agilent (grau de 
rolamento de cromo/níquel/molibdênio) são também muito mais fáceis de lidar do que os capilares 
convencionais e rígidos com DE de 1,6 mm.

Os consumíveis de capilares são fabricados a partir de 
uma variedade de materiais de alta qualidade para suprir 
todas as necessidades de seu laboratório

Titânio (Ti):  
alta inércia para aplicações biológicas
A análise de proteínas e bioterapêuticos sensíveis a metais apresenta condições desafiadoras de 
solventes para instrumentos de LC. Além disso, as biomoléculas tendem a aderir em superfícies não 
específicas. Por essas razões, o titânio bio-inert é a melhor opção para essas aplicações. O titânio é 
biocompatível, o que torna os capilares de titânio bio-inert perfeitos para aplicações em que a 
bioinércia é essencial.
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o padrão do setor para muitas aplicações de cromatografia gasosa e cromatografia líquida – 
bem como a eletroforese capilar. Os capilares de sílica fundida Agilent são fabricados a partir do dióxido 
de silício de alta pureza e revestidos com PEEK para maior força, durabilidade e flexibilidade.

PEEK revestido de aço inoxidável (PK/SST): 
bioinércia e robustez de alta pressão
Em biocromatografia, os capilares e conectores devem ser inertes para garantir a mais baixa 
interação com amostras de proteínas. Eles devem também ser altamente robustos para suportarem 
procedimentos ásperos de limpeza.
Infelizmente, os capilares de PEEK livres de metais só podem suportar pressões de até 200 bar em 
um gabinete controlado termostaticamente com acetonitrila; mesmo nesse ponto, a flexibilidade fica 
comprometida. Para suprir a crescente necessidade de bioinércia, robustez e pressões operacionais 
mais altas, a Agilent projetou um revestimento de PEEK Bio-inert revestido com aço inoxidável de 
alta resistência para suportar pressões de, pelo menos, 600 bar. Esta mesma tecnologia é utilizada 
em conexões de capilares Agilent – oferecendo uma trajetória de fluxo entre capilar/conector forte 
e livre de metais para aplicações bio-inert.

Sílica fundida e revestida com PEEK (FS/PK): 
resistente e flexível
Desde que foram lançados, no início da década de 1980, os capilares de sílica fundida se tornaram 

PEEK (PK):  
durável e resistente contra abrasão
Os capilares de PEEK Agilent são melhores para aplicações bio-inert padrão. PEEK (poliéter éter 
cetona) é um polímero termoplástico que resiste a danos mecânicos e de solventes, mesmo em altas 
temperaturas. Como é menos vulnerável a corrosão do que ao aço inoxidável, o PEEK pode ser 
utilizado em substituição ao aço inoxidável quando o diâmetro externo do capilar for igual ou menor 
que 1/16 pol. Ele também resiste a abrasão, o que faz dele um excelente revestimento para capilares 
de sílica fundida.
Dica: Utilize nossas conexões de PEEK codificado por cores para controlar entradas e saídas de 
válvulas, colunas e detectores.

Para saber mais sobre consumíveis de capilares de LC Agilent ou fazer pedidos agora, acesse 
www.las.app.br/cotacao/

http://www.las.app.br/cotacao/
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Capilares Agilent para aplicações de rotina

Categoria Aplicações

Diâmetro
interno
(mm)

Limite
de pressão

(bar) Faixa de pH Comentários
Aço inoxidável • Todas as aplicações de capilares, 

exceto onde é necessária a bioinércia
• DE de 1/32 pol. projetado para 

sistemas Agilent 1100
• DE de 1/16 e 1/8 pol. para a maioria 

das aplicações

0,075
0,12
0,17
0,25
0,3
0,5

0,61
0,93

1300 1-14 • Flexível para facilidade de propagação
• Pronto para utilizar: limpo e passivado

em um alto padrão
• Os capilares cortados previamente são

otimizados para o mais baixo volume 
interno

• Utilize comprimentos cortados 
previamente para manter o 
desempenho de volume morto zero

Titânio • Onde a bioinércia máxima é essencial 0,17
0,61

600 1-14

PEEK revestido de aço 
inoxidável

• Universal para aplicações padrão
e bio-inert

• Aplicações bio-inert de UHPLC

0,17 600 1-14 • Trajetória de fluxo livre de metais
• Robusto
• Flexível
• Melhor resistência à corrosão que 

o aço inoxidável
Sílica fundida e revestida 
com PEEK

• Padrão do setor para a maioria das 
aplicações de LC

0,025
0,050
0,075
0,100
0,125

690 1-10 • Mecanicamente resistente
• Trajetória de fluxo constante e rígida
• Reposição ideal para o aço inoxidável
• Para evitar danos permanentes em 

tubos, sempre utilize comprimentos
cortados previamente

PEEK • Maioria das aplicações de HPLC 0,13
0,18
0,25
0,50

480*
200**

1-14 • A superfície interna uniforme minimiza
a turbulência para uma melhor 
resolução

• Corte fácil e flexível, conforme
o comprimento

• Utilize com conexões de aço inoxidável
ou PEEK

• Excelente compatibilidade de solventes
*Na temperatura ambiente com água

**Com acetonitrila na temperatura não ambiente
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Conexões para uma resistente trajetória do fluxo capilar
A Agilent oferece mais de 20 variedades de conexões para conexões do tipo Swagelok ou do tipo 
métricas M4/M3. Dependendo de sua aplicação, devem ser usados materiais diferentes:
• O aço inoxidável ou o PEEK fornece um desempenho de vedação permanente de alta pressão para

conexões como válvulas, aquecedores e colunas.
• O aço inoxidável garante o desempenho ideal de vedação permanente de alta pressão em todo

o seu sistema LC com até 1200 bar.
• As conexões com aperto manual (polimérico para 400 bar e policetona para 600 bar) constituem

uma opção conveniente; elas permitem facilidade de ajuste de adaptadores de extremidades, para
que você possa fixar o capilar na coluna adequadamente, evitando vazios e vazamentos
extracolunas.

• As conexões de alta pressão, que podem ser utilizadas com pressões de até 1200 bar, podem ser
removidas e substituídas.

• É uma boa ideia usar porcas e anilhas de aço inoxidável para conexões de instrumentos e anilhas e
porcas de PEEK para conexões de colunas e colunas de guarda, pois essas conexões são alteradas
com muita frequência.

Conexões Agilent para conexões sem vazamentos
Tipo de conexão Vantagens/dicas
Conexão rápida 
InfinityLab

•   Conexões fáceis e rápidas
•   Aperto manual 1300 bar
•   Design de mola para conexões de volume morto zero
•   Anilha de reposição

Conexão com aperto 
manual InfinityLab

•   Aperto manual até 400 bar, até 1300 bar usando uma chave
•   Design de mola para conexões de volume morto zero
•   Anilha de reposição

Conexões do tipo 
Swagelok

•   Adequado para a maioria das conexões
•   Disponível em uma variedade de combinações:
•   Uma peça ou múltiplas peças com porca + anilhas frontais e traseiras
•   Aço inoxidável, PEEK, policetona ou uma combinação de PEEK/aço inoxidável

Métrica M4/métrica M3 •   Para conexões de microválvulas
Aço inoxidável •   Pelo menos, 1200 bar

•   O material mais popular para vedação permanente de alta pressão
•   Utilize nossa chave com abertura (p/n 8710-2391 ou 5023-0240) para o aperto ideal

PEEK •   Até 400 bar (em temperatura ambiente com água)
•   Facilidade de conexões de colunas com aperto manual
•   Ideal para conexões alteradas com frequência, como as conexões de colunas
•   A pressão é menos importante

Policetona •   < 600 bar (taxa de pressão de 600 bar)
•   Facilidade de conexões de colunas com aperto manual
•   Adapta-se à tubulação de aço inoxidável

DICAS E FERRAMENTAS

Dicas e ferramentas para criar 
as melhores conexões possíveis
Consulte Página 125
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Conexões rápidas e com aperto manual InfinityLab Quick 
Connect e Quick Turn
Conexões mal encaixadas são uma das principais razões para picos largos e com cauda, perda de 
resolução e cromatografias pobres. Contudo, com as conexões rápidas Agilent InfinityLab Quick 
Connect, você pode ter plena confiança em suas conexões de LC. O design de mola significa que as 
conexões de volume morto zero com colunas de LC são feitas com a facilidade do pressionar de uma 
alavanca. Não é necessário treinamento especial, poupando tempo e trabalho. As conexões 
rápidas InfinityLab Quick Connect têm longa duração, aperto hermético e são estáveis até 1300 bar 
(18.850 psi), mesmo depois de mais de 200 reconexões. O que significa que são verdadeiramente 
confiáveis e reutilizáveis. Portanto, com conexões rápidas InfinityLab Quick Connect, você terá 
sempre uma excelente conexão de coluna.
Para áreas difíceis de serem alcançadas no instrumento de LC, você pode contar com conexões 
com aperto manual InfinityLab Quick Turn. Do mesmo modo que as conexões com aperto 
manual InfinityLab Quick Connect, elas usam um mecanismo de mola para volumes morto zero e 
uma conexão firme. As conexões com aperto manual Quick Turn produzem uma conexão de 
aperto manual (estável a 600 bar) – ou uma conexão UHPLC premium (estável a 1300 bar) com um 
aperto manual da chave.

HISTÓRIA VERDADEIRA N.
O VALOR ESTÁ NOS 

PORMENORES
Um gerente do laboratório resistiu inicialmente a experimentar 
as conexões InfinityLab por custarem mais do que as conexões 
tradicionais. Mas um especialista de CrossLab ajudou-o a 
avaliar seu verdadeiro valor para seu laboratório.

www.agilent.com/chem/story7

Histórias reais do laboratório.

da compreensão ao resultado

http://www.agilent.com/chem/story7
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Conjuntos de troca rápida InfinityLab
Descrição N. da peça
Aço inoxidável, 0,075 x 105 mm com uma conexão com aperto manual InfinityLab Quick Turn 5067-6602
Aço inoxidável, 0,075 x 105 mm 5067-5961
Aço inoxidável, 0,075 x 150 mm 5067-6163
Aço inoxidável, 0,075 x 220 mm 5067-6164
Aço inoxidável, 0,075 x 280 mm 5067-6165
Aço inoxidável, 0,12 x 105 mm 5067-5957
Aço inoxidável, 0,12 x 150 mm 5067-5958
Aço inoxidável, 0,12 x 220 mm 5067-5959
Aço inoxidável, 0,12 x 280 mm 5067-5960
Aço inoxidável, 0,17 x 105 mm 5067-6166
Aço inoxidável, 0,17 x 150 mm 5067-6167
Aço inoxidável, 0,17 x 220 mm 5067-6168
Aço inoxidável, 0,17 x 280 mm 5067-6169
Aço inoxidável, 0,25 mm x 105 mm com conexão fêmea 5067-6210
Observação: Cada conjunto é equipado com um capilar, uma conexão rápida InfinityLab Quick Connect ou uma conexão com aperto 
manual InfinityLab Quick Turn onde for especificado, e uma conexão Swagelok ou uma conexão fêmea onde for especificado.

VOCÊ SABIA?

Colunas InfinityLab Poroshell 120 Agilent estão disponíveis em 12 químicas diferentes em três 
tamanhos de partículas (1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm), para máxima flexibilidade em desenvolvimento 
de métodos e transferência de métodos em todos os sistemas LC.
Consulte Página 128-131 para saber mais.
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Conexões rápidas InfinityLab Quick Connect
Descrição N. da peça

Capilares para conexão rápida InfinityLab Quick Connect
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm 5500-1170
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 220 mm 5500-1171
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm 5500-1172
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 105 mm 5500-1173
Capilar, aço inoxidável, 0,075 x 105 mm 5500-1174
Capilar, aço inoxidável, 0,075 x 150 mm 5500-1175
Capilar, aço inoxidável, 0,075 x 220 mm 5500-1176
Capilar, aço inoxidável, 0,075 x 250 mm 5500-1177
Capilar, aço inoxidável, 0,075 x 280 mm 5500-1178
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 400 mm 5500-1179
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 500 mm 5500-1180
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 105 mm 5500-1181
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm 5500-1182
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 220 mm 5500-1183
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 280 mm 5500-1230
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 500 mm 5500-1231
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 120 mm 5500-1247
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 120 mm 5500-1248
Capilar, aço inoxidável, 0,25 x 105 mm, com conexão fêmea 5500-1258
Capilar, aço inoxidável, 0,25 x 150 mm 5500-1259
Capilar, aço inoxidável, 0,25 x 400 mm 5500-1260
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm, M4 5500-1289
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm, M4 5500-1291

Conexões
Conexão rápida de LC InfinityLab Quick Connect 5067-5965
Anilha frontal InfinityLab 5043-0924
Observação: A conexão rápida InfinityLab Quick Connect somente pode ser equipada com um capilar InfinityLab especificado 
nesta tabela.  O capilar InfinityLab foi projetado com uma mola e um suporte. Conexão rápida LC InfinityLab Quick Connect, 5067-5965
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Conexões com aperto manual InfinityLab Quick Turn 
Descrição N. da peça

Capilares para conexão com aperto manual InfinityLab Quick Turn
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 105 mm, soquete longo 5500-1188
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 150 mm, soquete longo 5500-1189
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 200 mm, soquete longo 5500-1190
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 280 mm, soquete longo 5500-1191
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 500 mm, soquete longo 5500-1192
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 105 mm, soquete longo 5500-1193
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 150 mm, soquete longo 5500-1194
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 200 mm, soquete longo 5500-1195
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 280 mm, soquete longo 5500-1196
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 500 mm, soquete longo 5500-1197
Capilar, aço inoxidável de 0,075 x 105 mm, soquete longo 5500-1198
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 130 mm, soquete longo, M4 5500-1200
Capilar, aço inoxidável de 0,075 x 500 mm, soquete longo 5500-1205
Capilar, aço inoxidável de 0,075 x 250 mm, soquete longo 5500-1206
Capilar, aço inoxidável de 0,075 x 150 mm, soquete longo 5500-1232
Capilar, aço inoxidável de 0,12 x 180 mm, soquete longo 5500-1233
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 180 mm, soquete longo 5500-1234
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 380 mm, soquete longo 5500-1235
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 400 mm, soquete longo 5500-1236
Capilar, aço inoxidável de 0,17 x 700 mm, soquete longo 5500-1237
Capilar, aço inoxidável, 0,25 x 105 mm, soquete longo com conexão fêmea 5500-1261
Capilar, aço inoxidável de 0,25 x 150 mm, soquete longo 5500-1262
Capilar, aço inoxidável de 0,25 x 400 mm, soquete longo 5500-1263
Capilar, aço inoxidável, soquete longo de 0,12 x 150, M4 5500-1288
Capilar, aço inoxidável, soquete longo de 0,17 x 150, M4 5500-1290

Conexões
Conexão com aperto manual de LC InfinityLab Quick Turn 5067-5966
Anilha frontal InfinityLab 5043-0924
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Capilares do sistema Agilent das séries 1260/1200/1100 Infinity

De (A) Para (B) Material
DI

(mm)
Comprimento

(mm)

Conexão
Tipo
De

Conexão
Tipo
Para Observações N. da peça

Bomba Amostrador 
automático

SST 0,17 900 S S Pré-prensado em A G1329-87300

Bomba Amostrador 
automático

SST 0,17 700 S S Pré-prensado em A e B G1312-87304

Bomba Amostrador 
automático

SST 0,17 600 S S Pré-prensado em A G1312-67305

Bomba Amostrador 
automático

SST 0,17 400 S S Pré-prensado em A e B G1312-87303

Bomba Amostrador 
automático

SST 0,17 380 S S Pré-prensado em A e B 01090-87306

Injetor manual Coluna SST 0,17 180 S S Pré-prensado em A G1313-87305

Injetor manual TCC SST 0,17 500 SH S Não prensado em A e B G1328-87600

Aquecedor Coluna SST 0,17 90 S S Não prensado em A e B G1316-87300

Coluna Detector SST 0,17 380 S S Pré-prensado em A; isolamento térmico G1315-87311

TCC\VWD MS SST 0,12 500 S S Pré-prensado em A G1316-87309

Coluna Detector de 
comprimento 
de onda 
variável (VWD)

PK 0,17 600 Conexões com aperto manual não inclusas 
(0100-1516, 2/pcte)

5062-8522

Válvula de purga da bomba Resíduo PTFE 1,3 5000* Sem necessidade de conexões 5062-2461

Detector Resíduo PTFE 0,7 5000* Conexões com aperto manual não inclusas 
(0100-1516, 2/pcte)

5062-2462

Detector de comprimento de 
onda variável (VWD)

Resíduo PK 0,25 500 Conexões com aperto manual não inclusas 
(0100-1516, 2/pcte)

5062-8535

Amostrador automático TCC SST 0,12 180 S S Pré-prensado em A; também pode ser 
conectado ao trocador de calor de baixa 
dispersão

G1313-87304

Amostrador automático com 
termostato

TCC SST 0,12 280 S S Pré-prensado em A; também pode ser 
conectado ao trocador de calor de baixa 
dispersão

01090-87610

TCC Coluna SST 0,12 105 S S Pré-prensado em A 01090-87611

Coluna Detector de 
arranjo de 
diodos (DAD)

SST 0,12 150 S S Pré-prensado em A G1315-87312

Adaptador fêmea para 
conexão de colunas longas

SST 0,17 150 S Em complementação à G1315-87311 G1315-87303

*O capilar deve ser cortado no comprimento certo de sua necessidade.
**Conjunto capilar de calibração

Material
Essencial Descrição
SST Aço inoxidável
PK PEEK
PTFE PTFE
FS Sílica fundida
S Swagelok DI de porta de 1,6 mm
SL Swagelok DI de porta de 1,6 mm, longa

SH Swagelok DI de porta de 1,6 mm, 
cabeça longa

U Conexão Swagelok fêmea
M Métrica M4 DI da porta de 0,8 mm
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Capilares do sistema Agilent da série 1290 Infinity 

De (A) Para (B) Material
DI

(mm)
Comprimento

(mm)

Conexão
Tipo
De

Conexão
Tipo
Para Observações N. da peça

Bomba Amostrador 
automático

SST 0,17 300 S S Pré-prensado em  
A e B

5067-4657

Bomba Amostrador 
automático com 
termostato

SST 0,17 450 S S Pré-prensado em  
A e B

5067-4658

Amostrador 
automático

TCC SST 0,12 340 S S Pré-prensado em A 5067-4659

Coluna Detector de arranjo 
de diodos (DAD)

SST 0,12 220 S S Pré-prensado em A 5067-4660

Sistema 
1290

Amostrador 
automático CTC

SST 0,17 600 S SH Pré-prensado em A 5067-4670

Amostrador 
automático 
CTC

Coluna SST 0,12 600 S SL Não prensado em A e B 5067-4669

Detector Resíduo PTFE 0,7 5000* Conexões com aperto 
manual não inclusas  
(0100-1516, 2/pcte)

5062-2462

Material
Legenda Descrição
SST Aço inoxidável

S Swagelok DI de porta 
de 1,6 mm

PK PEEK
PTFE PTFE

Agilent das séries 1220/1120 Infinity LC

De Para Material
ID

(mm)
Comprimento

(mm)
Conexão 
Tipo De

Conexão 
Tipo 
Para Observações N. da peça

Bomba Amostrador 
automático

SST 0,17 mm 380 mm S S Pré-prensado em A e B 01090-87306

Injetor manual Coluna SST 0,17 mm 180 mm S S Pré-prensado em A G1313-87305

Aquecedor Coluna SST 0,17 mm 90 mm S S Não prensado em A e B G1316-87300

Coluna Detector SST 0,17 mm 380 mm S S Pré-prensado em A; 
isolamento térmico

G1315-87311

Detector de 
comprimento de 
onda variável 
(VWD)

Resíduo PK 0,25 mm 500 mm Conexões com aperto 
manual não inclusas 
(0100-1516, 2/pcte)

5062-8535

Detector Resíduo PTFE 0,7 mm 5000 mm Conexões com aperto 
manual não inclusas 
(0100-1516, 2/pcte)

5062-2462

Sistemas Agilent de LC 1200 e 1100 preparativo

De Para Material
DI

(mm)
Comprimento

(mm)

Conexão
Tipo
De

Conexão
Tipo
Para Observações N. da peça

Isocrático 
preparativo

Amostrador 
automático

SST 0,6 mm 400 mm S S Pré-prensado em 
A e B

G1361-67302

Amostrador 
automático

Coluna SST 0,5 mm 600 mm S S/SX G2260-87300

Amostrador 
automático

Coluna SST 0,5 mm 400 mm S SH G2260-87301

Conexões de aço inoxidável (S), 
5062-2418

Adaptador PEEK com aperto 
manual (SPF), 0100-1516

Anilha traseira de aço inoxidável, 
5180-4114

Conexões de aço inoxidável (S), 
5062-2418

Adaptador de PEEK com aperto manual 
(SPF), 0100-1516

Adaptadores PEEK, plugues 
(MP), 5065-4410
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Capilares do sistema 1260 Infinity II

De (A) Para (B) Material
DI

(mm)
Comprimento 

(mm)
Conexão 
Tipo De

Conexão 
Tipo Para Observações N. da peça

Bomba Amostrador de frascos/
amostrador múltiplo

SST 0,17 500 SI SI Pré-prensado em A e B 5500-1246

Amostrador múltiplo Compartimento para 
várias colunas

Bomba Amostrador de frascos(com ICC) SST 0,17 900 SI SI Pré-prensado 5500-1217
Amostrador múltiplo 
(configuração de pilha dupla

Configuração de pilha
dupla

Amostrador múltiplo Compartimento para 
várias colunas

SST 0,12 500 SL SI Pré-prensado em A e B 5500-1157

Amostrador de frascos Compartimento da 
coluna integrado

SST 0,17 105 SL SL Pré-prensado em A e B 5500-1240

Compartimento da 
coluna integrado

Coluna SST 0,17 120 SL SL Pré-prensado em A 5500-1250

Coluna Detector de arranjo de 
diodos (DAD)

SST 0,12 280 5500-1191

Coluna Detector de 
comprimento de onda 
variável (VWD)

PK 0,17 600 5062-8522

Observação: Para ver os capilares de conexão das colunas, consulte os capilares e as conexões InfinityLab em Página 103-106

Capilares do sistema 1290 Infinity II

De (A) Para (B) Material
DI

(mm)
Comprimento

(mm)
Conexão 
Tipo De

Conexão 
Tipo Para Observações N. da peça

Bomba Amostrador SST 0,17 500 SI SI 5500-1246
Bomba Amostrador de frascos 

(com ICC)
SST 0,17 900 SI SI 5500-1217

Amostrador múltiplo Compartimento para 
várias colunas

SST 0,12 500 SL SI Pré-prensado em A e B 5500-1157

Amostrador de frascos Compartimento da 
coluna integrado

SST 0,12 105 SL SL Pré-prensado em A e B 5500-1238

Compartimento da 
coluna integrado

Coluna SST 0,12 120 SL SL Pré-prensado em A 5500-1249

Coluna Detector de arranjo de 
diodos (DAD)

SST 0,12 280 5500-1191

Coluna Detector de 
comprimento de onda 
variável (VWD)

PK 0,17 600 5062-8522
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Capilares do sistema de LC Bio-inert Agilent Infinity 1260

De (A) Para (B) Material
DI

(mm)
Comprimento

(mm)

Tipo de 
conexão

(A)

Tipo de 
conexão

(B) Observações N. da peça
Válvula de injeção 
do amostrador 
automático

Trocador de calor/
coluna

PK/SST 0,17 400 RLO RLO Não prensado G5667-81004

Válvula de injeção 
manual

Trocador de calor/
coluna

PK/SST 0,17 500 RLO RLO Não prensado G5667-81005

Válvula de injeção 
do amostrador 
automático

Cabeça analítica 
do amostrador 
automático

Ti 0,17 160 SLB SV Pré-prensado em A G5611-60503

Pulmão Cabeça da bomba Ti 0,6 234 SLB SLB Somente para bomba.  
Pré-prensado em A e B

G5611-67301

Válvula esférica de 
saída

Pulmão Ti 0,6 248 SLB SLB Somente para bomba.  
Pré-prensado em A e B

G5611-67300

PK/SST 0,17 105 SLB SLB Não prensado G5667-81000

PK/SST 0,17 150 SLB SLB Não prensado G5667-81001

PK/SST 0,17 200 SLB SLB Não prensado G5667-81002

PK/SST 0,17 300 SLB SLB Não prensado G5667-81003

PK/SST 0,17 400 SLB SLB Não prensado G5667-81004

Capilar, PK/SST, G5667-81000

Conexão de titânio (SLB), G5611-60502

Material
Legenda Descrição
SST Aço inoxidável

PK PEEK
PK/SST PEEK e aço inoxidável
Ti Titânio
S Swagelok DI de porta de 1,6 mm
U Conexão Swagelok fêmea
SI Swagelok com DI de porta de 1,6 mm, 

intermédio 
SL Swagelok DI de porta de 1,6 mm, longa
SLB Swagelok DI de porta de 1,6 mm, longa bio
SV Swagelok DI de porta de 1,6 mm, 1200 bar
SLV Swagelok DI de porta de 1,6 mm, longa, 

1200 bar
SX Swagelok DI de porta de 1,6 mm, extralonga
RLO Conexão UHP-FF, bio-inert
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Capilares do sistema de LC Bio-inert Agilent Infinity II 1260

De (A) Para (B) Material
DI

(mm)
Comprimento

(mm)

Tipo de 
conexão 

(A)

Tipo de 
conexão 

(B) Observações N. da peça
Bomba Amostrador múltiplo Ti 0,17 500 SLB SLV 5500-1264
Amostrador múltiplo Trocador de calor/

coluna
PK/SST 0,17 500 RLO RLO Não prensado G5667-81005

Válvula de injeção 
manual
Válvula de seleção
de coluna       

Coluna (se não for 
usado um trocador 
de calor)

PK/SST 0,17 280 5500-1276*

Amostrador múltiplo Coluna (se não for 
usado um trocador 
de calor)

PK/SST 0,17 500 5500-1277*

Termostato da coluna/
coluna

Detector PK 0,18 1500 Não prensado 0890-1763

Detector Coletor de frações PTFE-ESD 0,25 G5664-68712
Pulmão Cabeça da bomba Ti 0,6 234 SLB SLB Somente para bomba.  

Pré-prensado em A e B
G5611-67301

Válvula esférica de 
saída

Pulmão Ti 0,6 248 SLB SLB Somente para bomba.  
Pré-prensado em A e B

G5611-67300

PK/SST 0,17 105 RLO RLO Não prensado G5667-81000
PK/SST 0,17 150 RLO RLO Não prensado G5667-81001
PK/SST 0,17 200 RLO RLO Não prensado G5667-81002
PK/SST 0,17 300 RLO RLO Não prensado G5667-81003
PK/SST 0,17 400 RLO RLO Não prensado G5667-81004

*Para uso com a conexão rápida InfinityLab Quick Connect em uma extremidade.

Conexão UHP-FF, bio-inert (RLO),  
5067-5695

DICAS E FERRAMENTAS

Para obter mais informações sobre conexões e capilares bio-inert, acesse 5991-7469EN em 
www.agilent.com/search

http://www.agilent.com/search
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Capilares de aço inoxidável com conexões

Material
DI

(mm)
Comprimento

(mm)

Conexão
Tipo
De
(A)

Conexão
Tipo
Para
(B)

DE
(mm)

A*

DE
(mm)

B* Observações N. da peça
SST 0,12 50 S U 1,6 G1316-87312
SST 0,12 60 S S 1,6 1,6 Pré-prensado em A e B 79841-87610
SST 0,12 70 S S 1,6 1,6 G1316-87303
SST 0,12 70 S U 1,6 G1316-87313
SST 0,12 75 S M 1,6 0,8 G1316-87306
SST 0,12 90 S U 1,6 G1316-87314
SST 0,12 90 S SX 1,6 1,6 5067-4685
SST 0,12 100 M M 0,8 0,8 G1316-27301
SST 0,12 120 SX SX 1,6 1,6 5067-4688
SST 0,12 170 S S 1,6 1,6 G1316-87316
SST 0,12 170 S M 1,6 0,8 Pré-prensado em A e B 5500-1270
SST 0,12 210 S S 1,6 1,6 G1316-87317
SST 0,12 300 S S 1,6 1,6 G1316-87318
SST 0,12 340 S S 1,6 1,6 G1316-87319
SST 0,12 340 S M 1,6 0,8 Pré-prensado em A G1316-87305
SST 0,12 340 SL M 1,6 0,8 Pré-prensado em B 5500-1286
SST 0,12 500 M M 0,8 0,8 Pré-prensado em A e B 5500-1305
SST 0,12 700 M M 0,8 0,8 Pré-prensado em A e B 5500-1306
SST 0,12 2.000 U U Capilar de restrição 5022-2159
SST 0,17 105 S S 1,6 1,6 G1316-87321
SST 0,17 105 S S 1,6 1,6 Pré-prensado em A e B G1312-87306
SST 0,17 150 S S 1,6 1,6 Pré-prensado em A e B G1312-87305
SST 0,17 150 M M 0,8 0,8 5067-4737
SST 0,17 170 S S 1,6 1,6 G1316-87323
SST 0,17 250 S S 1,6 1,6 Pré-prensado em A e B G1367-87304
SST 0,17 280 S S 1,6 1,6 Pré-prensado em A 01090-87304
SST 0,17 280 SX S 1,6 1,6 Pré-prensado em A e B 5067-4608
SST 0,17 280 SX SX 1,6 1,6 Pré-prensado em A e B 5067-4607
SST 0,17 280 SX S 1,6 1,6 Pré-prensado em A e B 5067-4608
SST 0,17 500 SX SH 1,6 1,6 Pré-prensado em A 5067-4609
SST 0,17 500 M M 0,8 0,8 Pré-prensado em A e B 5500-1346
SST 0,17 700 S SX 1,6 1,6 Pré-prensado em A e B 5067-4648
SST 0,17 700 M M 0,8 0,8 Pré-prensado em A e B 5500-1347
SST 0,17 700 SL M 1,6 0,8 Pré-prensado em A 5067-5120
SST 0,17 800 S S 1,6 1,6 Pré-prensado em A 01048-87302
SST 0,17 800 SL S 1,6 1,6 Pré-prensado em A 01078-87305
* 1,6 mm = 1/16 pol.
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Capilares de aço inoxidável sem conexões

Material DI (mm)
Comprimento 

(mm) DE (mm) A* DE (mm) B* N. da peça
SST 0,12 105 1,6 1,6 5021-1820
SST 0,12 150 1,6 1,6 5021-1821
SST 0,12 200 1,6 1,6 5065-9935
SST 0,12 280 1,6 1,6 5021-1822
SST 0,12 400 1,6 1,6 5021-1823
SST 0,12 500 1,6 1,6 5065-9964
SST 0,17 105 1,6 1,6 5021-1816
SST 0,17 150 1,6 1,6 5021-1817
SST 0,17 200 1,6 1,6 5065-9931
SST 0,17 280 1,6 1,6 5021-1818
SST 0,17 400 1,6 1,6 5021-1819
SST 0,17 400 1,6 1,6 5021-1819
SST 0,17 600 1,6 1,6 5065-9933
SST 0,17 700 1,6 1,6 5065-9932
SST 0,17 900 1,6 1,6 5065-9963
* 1,6 mm = 1/16 pol.

DICAS E FERRAMENTAS

Manual de cromatografia líquida da Agilent 
Seu guia completo para desenvolvimento de métodos e muito mais.
Desenvolvido com as iniciativas de usuários de cromatografia experientes da Agilent, o Manual de 
LC Agilent está cheio de dicas e truques para ajudar você a obter sucesso com a seleção da coluna 
para HPLC e o desenvolvimento de métodos. Agora atualizado com capítulos sobre LC e LC/MS. 
Faça o download agora em www.agilent.com/chem/lc_handbook

http://www.agilent.com/chem/lc_handbook
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Kits de conexões e capilares
Descrição Conteúdo N. da peça
Kit capilar InfinityLab, para 1260 Infinity II O kit inclui: 5067-6614

União ZDV, aço inoxidável, 2/pcte
Tubulação, PTFE, DI de 0,7 mm, DE de 1,6 mm, 5 m
Conexão, PEEK, aperto manual, 1/16 pol., cores misturadas, 10/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, 2/pcte
Conjunto de conexão rápida Quick Connect, aço inoxidável, 0,17 x 105 mm
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 105 mm
Conexão de aperto manual Quick Turn
Anilha de reposição, para conexôes rápidas e de aperto manual Quick Connect/Quick Turn, 5/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 500 mm, 2/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 900 mm
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 120 mm
Porca terminal, PEEK, com núcleo em aço inoxidável
Capilar, aço inoxidável, 2 m, DI de 0,12 mm, anilha

Kit capilar InfinityLab, para 1290 Infinity II O kit inclui: 5067-6615
União ZDV, aço inoxidável, 2/pcte
Tubulação, PTFE, DI de 0,7 mm, DE de 1,6 mm, 5 m
Conexão, PEEK, aperto manual, 1/16 pol., cores misturadas, 10/pcte 
Capilar de aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, 2/pcte
Conjunto de troca rápida InfinityLab, aço inoxidável, 0,12 x 105 mm
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 105 mm
Conexão de aperto manual Quick Turn InfinityLab
Anilha de reposição, para conexões rápidas e de aperto manual InfinityLab Quick Connect/Quick Turn, 5/pcte

Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 300 mm, 2/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 900 mm
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 120 mm
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 500 mm
Porca terminal, PEEK, com núcleo em aço inoxidável
Capilar, aço inoxidável, DI de 0,12 mm, 2 m, anilha

(Continuação)

Kits capilares
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Ferramenta de funções múltiplas

Kits de conexões e capilares
Descrição Conteúdo N. da peça
Kit capilar bio-inert, para 1260 Infinity II O kit inclui: 5067-6621

Capilar, titânio, 0,17 x 500 mm, SL-SLV
Capilar, PEEK/aço inoxidável, 0,17 x 500 mm
Capilar, PEEK/aço inoxidável, 0,17 x 300 mm, LO/RLO BIO 
Conexão rápida Quick Connect, autônoma
União, bio-inert, 2/pcte
Anilha frontal, 5/pcte
Porca terminal, longa 10-32
Tubulação, PEEK, 0,18 mm, 5 m
Conexões, coloridas, aperto manual, PEEK, 10/pcte
Ferramenta de montagem para conexão UHP-FF
Conexão UHP-FF, 2/pcte

Kit inicial de capilares/conexões, para kit 
multifuncional do sistema LC capilar 1100, uma 
coleção de vários capilares e ferramentas para 
o laboratório

O kit inclui: 5065-9938
Capilar, sílica fundida/PEEK, 50 µm, 55 cm, 2/pcte
Capilar, sílica fundida/PEEK, 50 µm, 20 cm
Capilar, sílica fundida/PEEK, 100 µm, 110 cm
Capilar, sílica fundida/PEEK, 50 µm, 50 cm, 2/pcte
Capilar, sílica fundida/PEEK, 50 µm, 40 cm, 2/pcte
Conexão, macho 10-32, aço inoxidável, 4 mm, 4/pcte
Anilha, PEEK, 1/32 pol., e anel de travamento, aço inoxidável, 4/pcte
Conexões, PEEK, para válvulas µ, 4/pcte
Porcas, asa dupla, PEEK, e anilhas, 1/32 pol., 4/pcte
Ferramenta de funções múltiplas

(Continuação)
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Kit inicial de capilar/conexão, D.I. 
de 0,17 mm, 5065-9939

Kits de conexões e capilares
Descrição Conteúdo N. da peça
Kit inicial de capilares/conexões, kit 
multifuncional com DI de 0,12 mm, uma 
coleção de vários capilares e ferramentas para 
o laboratório

O kit inclui: 5065-9937
Capilar, PEEK, DI de 0,13 mm, 1,5 m
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 105 mm, 4/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 150 mm, 4/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 170 mm, 2/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 200 mm, 2/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 220 mm, 2/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 280 mm, 2/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,12 x 400 mm
União ZDV, aço inoxidável, 3/pcte
Cortador para tubo, para capilares de PEEK
Conexões, aço inoxidável, 1/16 pol., 10/pcte
Conexões, PEEK, coloridas, 1/16 pol., 10/pcte
Conexões, PEEK, 1/16 pol., 10/pcte
Ferramenta de fluxo
Ferramenta de funções múltiplas

Kit inicial de capilares/conexões, kit 
multifuncional com DI de 0,17 mm, uma 
coleção de vários capilares e ferramentas para 
o laboratório

O kit inclui: 5065-9939
Capilar, PEEK, DI de 0,18 mm, 1,5 m
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 105 mm, 4/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 150 mm, 4/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 200 mm, 2/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 280 mm, 2/pcte
Capilar, aço inoxidável, 0,17 x 400 mm
União ZDV, aço inoxidável, 3/pcte
Cortador para tubo, para capilares de PEEK
Conexões, aço inoxidável, 1/16 pol., 10/pcte
Conexões, PEEK, coloridas, 1/16 pol., 10/pcte
Conexões, PEEK, 1/16 pol., 10/pcte
Ferramenta de fluxo
Ferramenta de funções múltiplas
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Capilares de sílica fundida e revestida com PEEK para Nano LC

De (A) Para (B) Material
DI

(µm)
Comprimento

(mm)

Conexão
Tipo
De

Conexão
Tipo
Para N. da peça

Válvula seletora Coluna FS/PEEK 25 100 MP WPF G1375-87320
EMPV Sensor de fluxo FS/PEEK 25 220 WG MP/WG G1375-87321
Sensor de fluxo Válvula de injeção FS/PEEK 25 350 MP/WG MP G1375-87322
Válvula seletora Coluna FS/PEEK 25 550 MP WPF G1375-87323
Válvula seletora Coluna FS/PEEK 25 700 MP WPF G1375-87324
Válvula seletora Coluna FS/PEEK 50 100 MP WPF G1375-87325
Válvula de injeção Assento do injetor/segunda bomba FS/PEEK 75 650 MP WG/WPF G1375-87327

Capilares de sílica fundida e revestida com PEEK – fluxo de 20 µL/min.

De (A) Para (B) Material
DI

(µm)
Comprimento

(mm)

Conexão
Tipo
De

Conexão
Tipo
Para N. da peça

EMPV Sensor de fluxo FS/PEEK 50 220 WG WG G1375-87301
Sensor de fluxo Válvula de injeção FS/PEEK 50 550 WG MP G1375-87310
Válvula de injeção Instrumento de medição FS/PEEK 50 200 MP WG G1375-87302
Válvula de injeção Coluna FS/PEEK 50 500 MP WPF G1375-87304
Coluna Detector FS/PEEK 50 400 WPF G1315-68703
Detector Resíduo FS/PEEK 75 700 SG WPF G1315-68708
Microválvula seletora Coluna FS/PEEK 50 280 MP WPF G1375-87309

FS/PEEK 50 700 G1375-87319

Capilares de sílica fundida e revestida com PEEK
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Material
Legenda Descrição
FS/PEEK Sílica fundida/PEEK
W Swagelok DI de porta de 0,8 mm
WG Swagelok DI da porta de 0,8 mm, cabeça pequena 

SW 4 mm
MP Métrica M4 DI de porta de 0,8 mm, PEEK
WPF Swagelok DI de porta de 0,8 mm, PEEK, aperto 

manual

Parafuso de aço inoxidável,  
5063-6593

Adaptadores PEEK, plugues (MP),  
5065-4410

Porca de PEEK de asa dupla e anilha (WPF), 
5065-4422

Anilha e anel de travamento de aço 
inoxidável (W), 5065-4423

Capilares de sílica fundida e revestida com PEEK – fluxo de 100 µL/min.

De (A) Para (B) Material
DI

(µm) Comprimento

Conexão
Tipo
De

Conexão
Tipo
Para N. da peça

EMPV Sensor de fluxo FS/PEEK 100 220 WG WG G1375-87305
Sensor de fluxo Válvula de injeção FS/PEEK 100 550 WG MP G1375-87306
Válvula de injeção Instrumento de medição FS/PEEK 100 200 MP WG G1375-87312
Válvula de injeção Coluna FS/PEEK 75 500 MP WPF G1375-87311
Coluna Detector FS/PEEK 75 400 WPF G1375-87308
Detector Resíduo FS/PEEK 75 700 SG WPF G1315-68708
Microválvula seletora Coluna FS/PEEK 50 280 MP WPF G1375-87309
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Tubulação

• Flexível e fácil de cortar nos comprimentos desejados
• Codificada por cores para facilidade de controle
• Aceita conexões de PEEK e de aço inoxidável
• DE de 1/16 pol. (1,6 mm)

Tubulação PEEK

Tubulação PEEK
Descrição Comprimento Código de cores N. da peça
0,5 mm 1,5 m Branco osso 0890-1761

0,25 mm 1,5 m Azul 0890-1762

0,25 mm 5 m Azul 5042-6463

0,18 mm 1,5 m Verde 0890-1763

0,18 mm 5 m Verde 5042-6462

0,12 mm 1,5 m Vermelho 0890-1915

0,13 mm 5 m Vermelho 5042-6461

Tubulação, PEEK, 0890-1762

Outras tubulações
Descrição Comprimento (m) DI (mm) DE (mm) N. da peça
Tubulação (PTFE, FEP) de uso primário para soluções de válvulas 5 m 0,7 mm 1,6 mm 5062-2462
Tubulação de solvente de PTFE de uso primário para trajetória de fluxo do 
frasco de solvente para o degaseificador, para a bomba 5 m 1,5 mm 3,1 mm 5062-2483

Tubulação ondulada, polipropileno 5 m 6,5 mm 5062-2463
Tubulação de silicone 5 m 1 mm 3 mm 5065-9978
Grampos e microgrampos, 10/pcte 5065-9976
Conector Y farpado PP para tubo com DI de 3/16 pol., 10/pcte 5065-9971

(Continuação)

Tubulação, PTFE, 5062-2462
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Parafusos de conexão, 5065-9948

Anilhas de PEEK e anéis de aço 
inoxidável, 5065-9950

Cortador para tubos plásticos, 8710-1930

Acessórios
Descrição N. da peça
Cortador para tubos plásticos 8710-1930
Lâminas para cortador de plástico, 5/pcte 8710-1931
Parafusos de conexão, aço inoxidável, 10-32, 4 mm, 5/pcte 5065-9948
Anilha, PEEK, e anel de aço inoxidável, para tubo de 2,0 mm, 5/pcte 5065-9950
União, PEEK para tubulação com DE de 1/8 pol. 0100-2410
Adaptador residual, amostradores automáticos da série 1200, cinza G1313-43216

Outras tubulações
Descrição Comprimento (m) DI (mm) DE (mm) N. da peça

Para amostrador automático de loop duplo G2258A da série1100/1200
Tubo de assento frontal, aço inoxidável 0,1 m 0,5 mm G2258-87316
Tubo de assento traseiro, aço inoxidável 0,12 m 0,5 mm G2258-87315
Tubo de assento frontal, PTFE 0,1 m 0,2 mm G2258-87312
Tubo de assento traseiro, PTFE 0,12 m 0,25 mm G2258-87313
Tubo de descarte 0,15 m 0,8 mm G2258-87310
Conjunto de tubulação de extração para solvente de fluxo G2258-87307
Conjunto de tubos, limpeza com solvente G2258-87314

Para amostrador automático G1313/27/29A da série 1100/1200
Tubo de descarte G1313-87300
Tubulação ondulada, polipropileno 5 m 6,5 mm 5062-2463

Para microamostrador automático G1387A série 1100/1200
Tubo de descarte, FEP 0,8 mm 1,6 mm G1375-87326
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Conexões e uniões

(Continuação)

Conexões
Descrição Legenda Unidade N. da peça
Conexão de aperto manual LC InfinityLab 5067-5966
Conexão rápida de LC 
InfinityLab Quick Connect

5067-5965

Anilha frontal InfinityLab 5043-0924
Conexão de aço inoxidável Swagelok  
de 1,6 mm

S 10/pcte 5062-2418

Conexão de aço inoxidável Swagelok, 
1,6 mm, parafuso longo

SL 10/pcte 5065-4454

Conexão de aço inoxidável Swagelok, 
1,6 mm, parafuso extralongo

SX 10/pcte 5065-9967

Swagelok rosqueado de 1,6 mm 10/pcte 5061-3303
Anilha frontal, aço inoxidável, 1,6 mm 10/pcte 5180-4108
Anilha traseira, aço inoxidável, 1,6 mm 10/pcte 5180-4114
Conexão removível Swagelok de 
1,6 mm, 1200 bar

SV 5067-4733

Conexão removível Swagelok de 
1,6 mm, 1200 bar, parafuso longo

SLV 5067-4738

Conexão removível Swagelok de 
1,6 mm, 1200 bar, parafuso extralongo

SXV 5067-4739

Conexão removível longa (SLV) 1200 bar, 
5067-4738

Conexão removível extralonga de 
1200 bar (SXV), 5067-4739

Conexão removível de 1200 bar (SV), 
5067-4733

Anilha traseira de aço inoxidável,  
5180-4114

Anilhas dianteiras de aço inoxidável, 
5180-4108

Conexão extralonga de aço inoxidável 
(SX), 5065-9967

Conexões de aço inoxidável (S),  
5062-2418

Conexão rápida LC InfinityLab Quick 
Connect, 5067-5965

Conexões longas de aço inoxidável (SL), 
5065-4454

Material
Legenda Descrição
S Swagelok DI de porta de 1,6 mm
SL Swagelok DI de porta de 1,6 mm, longa
SX Swagelok DI de porta de 1,6 mm, extralonga
SV Swagelok DI de porta de 1,6 mm, 1200 bar
SLV Swagelok DI de porta de 1,6 mm, longa, 1200 bar

SXV Swagelok DI de porta de 1,6 mm, extralonga, 
1200 bar

SPF Swagelok DI de porta de 1,6 mm, PEEK, aperto 
manual

SPLF Swagelok DI de porta de 1,6 mm, PEEK, longa, 
aperto manual
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Conexões
Descrição Legenda Unidade N. da peça
Adaptador PEEK com aperto manual 
Swagelok de 1,6 mm

SPF 10/pcte 5063-6591

Adaptador PEEK com aperto manual 
Swagelok de 1,6 mm

SPF 2/pcte 0100-1516

Adaptador longo de PEEK com aperto 
manual Swagelok de 1,6 mm

SPLF 10/pcte 5062-8541

Adaptador PEEK Swagelok de 1,6 mm 
com aperto manual (cores misturadas)

SPF 10/pcte 5065-4426

Adaptador PEEK de asa dupla Swagelok  
de 1,6 mm com aperto manual

SPF 10/pcte 5042-6500

Adaptador PEEK RheFlex com aperto 
manual Swagelok de 1,6 mm

SPF 5/pcte 0100-1631

Adaptador PEEK Swagelok RheFlex 
de 1,6 mm com aperto manual (cores 
misturadas)

SPF 10/pcte 0100-2175

Porca cega em aço inoxidável Swagelok  
de 1,6 mm

01080-83202

Porca cega, aço inoxidável, para portas 
de conexão M4 5067-6141

Porca cega, longa, 10-32, PEEK com 
núcleo em aço inoxidável, aperto 
manual

5043-0277

Porca cega em aço inoxidável,  
01080-83202

Conexões RheFlex PEEK (SPF),  
0100-2175

Conexões RheFlex PEEK (SPF),  
0100-1631

Adaptador de asa dupla (SPF),  
5042-6500

Adaptadores de PEEK com aperto manual 
(SPF), 5065-4426

Adaptador PEEK com aperto manual 
(SPF), 0100-1516

Adaptadores PEEK (SPF),  
0100-1516/5063-6591

Adaptadores longos de PEEK (SPFL), 
5062-8541

Porca cega, longa, 10-32,  
PEEK/aço inoxidável, 5043-0277

Porca cega, aço inoxidável, para 
portas de conexão M4, 5067-6141
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Material
Legenda Descrição
S Swagelok DI de porta de 1,6 mm
SL Swagelok DI de porta de 1,6 mm, longa
SX Swagelok DI de porta de 1,6 mm, extralonga
SV Swagelok DI de porta de 1,6 mm, 1200 bar
SLV Swagelok DI de porta de 1,6 mm, longa, 1200 bar
SXV Swagelok DI de porta de 1,6 mm, extralonga, 1200 bar
SPF Swagelok DI de porta de 1,6 mm, PEEK, aperto manual
SPLF Swagelok DI de porta de 1,6 mm, PEEK, longa, aperto manual

Porca terminal de plástico, 0100-1259

Anilhas de PEEK e anéis de aço 
inoxidável, 5065-9950

Adaptador PEEK, longo (WPFL),  
5022-6536

Porca de PEEK de asa dupla e anilha 
(WPF), 5065-4422

Adaptadores PEEK, plugues (MP), 
5065-4410

Anilha e anel de travamento de aço 
inoxidável (W), 5065-4423

Parafuso de aço inoxidável, 5063-6593

Anilha de aço inoxidável (M), 5067-1557

Parafuso de aço inoxidável M4,  
5067-1558

Adaptadores de policetona com aperto 
manual (SPF), 5042-8957

Anilha de PEEK, 5067-1547

Porca de aço inoxidável e anilha  
de PEEK, 5067-1540

Parafusos de conexão, 5065-9948

Conexões
Descrição Legenda Unidade N. da peça
Parafuso Swagelok de aço inoxidável 
e 1,6 mm, para anilha de PEEK  
5067-1547

S 6/pcte 5067-1540

Anilha, PEEK, 1,6 mm, para parafuso 
5067-1540

SP 6/pcte 5067-1547

Adaptador de policetona com aperto 
manual Swagelok de 1,6 mm

SPF 10/pcte 5042-8957

Parafuso de aço inoxidável M4, para 
anilha de aço inoxidável 5067-1557

M 6/pcte 5067-1558

Anilha, aço inoxidável, 0,8 mm, para 
parafuso 5067-1558

M 6/pcte 5067-1557

Porca terminal de plástico Swagelok de 
1,6 mm

M 0100-1259

Parafuso Swagelok de aço inoxidável, 
1,6 mm, cabeça de 4 mm

G 10/pcte 5063-6593

Anilha, PEEK, 0,8 mm, e anel de aço 
inoxidável, para parafuso 5063-6593 

W 10/pcte 5065-4423

Conexão M4, PEEK, 0,8 mm MP 6 conexões, 
2 plugues

5065-4410

Adaptador PEEK de asa dupla Swagelok  
de 0,8 mm com aperto manual

WPF 10/pcte 5065-4422

Adaptador PEEK longo Swagelok de 
0,8 mm com aperto manual

WPFL 5022-6536

Parafuso Swagelok de aço inoxidável, 
2,0 mm, cabeça de 4 mm

5/pcte 5065-9948

Anilha, PEEK, e anel de aço inoxidável, 
para tubo de 2,0 mm

5/pcte 5065-9950
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União de alto fluxo, 5022-2133

Adaptador, fêmea para macho, 5023-1803

Adaptador, macho Luer para fêmea,  
5042-8518

União, fêmea para fêmea, 5042-8517

Conector Y farpado PP, 5065-9971

Adaptador, PEEK, 0100-2298

Microconector T, PEEK, 5042-8519

União bio-inert, 600 bar, 5067-4741

Adaptador PEEK, 0100-1847

União ZDV, PEEK com adaptadores, 0100-2441

União ZDV com conexões, 0100-0900

União universal ZDV, 5022-2184

União ZDV, 5022-2145

Uniões
Descrição Usado com N. da peça
União ZDV, sem adaptadores Nano LC 5022-2145
União universal ZDV, aço inoxidável, sem 
conexões

LC padrão 5022-2184

União ZDV, com conexões LC padrão 0100-0900
União ZDV, PEEK, com conexões Bioaplicações 0100-2441
União de alto fluxo, sem conexões LC preparativa 5022-2133
Adaptador, PEEK, 1/4-28 para 10-32 0100-1847
Adaptador, PEEK int. 1/4-28 para ext. 10-32 0100-2298
Conector Y farpado PP para tubo com DI  
de 3/16 pol., 10/pcte

5065-9971

Adaptador, fêmea 10-32 para fêmea 1/4-28 5042-8517
Adaptador, macho Luer para fêmea 1/4-28 5042-8518
Adaptador, aço inoxidável, Swagelok  
para 1/4-28

5023-1803

Conector TT, PEEK, 0,57 µL de volume morto Para tubulação 
com DE de 
1/16 pol.

5022-2144

Microconector T, PEEK, 29 nL de volume morto, 
com conexões com DI de 1/32 pol.

5042-8519

União Bio-inert, aço inoxidável com 
inserção  de PEEK 600 bar

Bioaplicações 5067-4741
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O quadro abaixo descreve as etapas que você terá que seguir.

Dicas e ferramentas para criar as melhores conexões possíveis
Como apertar conexões corretamente?

Tipo de conexão Primeira conexão Conexão adicional
Conexão rápida InfinityLab 1. Insira o capilar na porta e rode o anel azul até sentir 

resistência (o excesso de aperto danificará a conexão).
2.  Feche a alavanca. A conexão é apertada até 1300 bar. 

A conexão de coluna LC InfinityLab Quick Connect pode ser 
reconectada várias vezes sem perda de desempenho.

Siga os mesmos passos de novo.
A anilha pode ser substituída em caso de danos, consulte 
p/n 5043-0924.

Conexão com aperto 
manual Quick Turn InfinityLab

1.  Insira o capilar na porta e aperte a conexão manualmente.
Dependendo da pressão necessária, você pode apertar a 
conexão com ¼ de volta para ½ de volta com uma chave.

Siga os mesmos passos de novo.
A anilha pode ser substituída em caso de danos, consulte 
p/n 5043-0924.

Aperto manual de poliméricos: PEEK e 
policetona

1.  Deslize o parafuso e a anilha em direção ao capilar.
2.  Insira o capilar na porta até que esteja totalmente instalado no

adaptador de extremidade.
3.  Aperte manualmente a porca até que o capilar não gire mais.
4.  Certifique-se de que o capilar não possa ser facilmente

retirado.

Um aperto adicional pode ser necessário
Consulte o passo a passo para “boas conexões”

Aço inoxidável 1.  Deslize o parafuso, junto com as anilhas dianteiras e traseiras, 
até o capilar.

2.  Insira o capilar na porta até que esteja totalmente instalado no 
adaptador de extremidade.

3. Aperte manualmente a porca até que o capilar não gire mais.
4.  Aperte a porca com ½ a ¾ de volta com uma chave com abertura ou 

ferramenta de fluxo (p/n 8710-2391). (Se utilizar uma chave de 
torque, o torque deve estar entre 1,5 e 3,0 Nm)

Aperte manualmente, depois, dê ¼ a ½ de volta extra 
com a chave com abertura ou ferramenta de fluxo (p/n 
8710-2391). (Se utilizar uma chave de torque, o torque 
deve estar entre 1,5 e 3,0 Nm).

Conexão removível 1200 bar 1.  Deslize o parafuso, junto com as anilhas dianteiras e traseiras,
até o capilar.

2.  Insira o capilar na porta até que esteja totalmente instalado no
adaptador de extremidade.

3.  Aperte manualmente a porca até que o capilar não gire mais.
4.  Aperte a porca cerca de ¾ de volta com uma chave.
5.  Para capilares de aço inoxidável, se utilizar uma chave de

torque, o torque deve estar entre 1,0 e 1,2 Nm.
6.  Para os capilares de PEEK de aço inoxidável, não ultrapasse

0,8 Nm.

Aperte manualmente, depois dê ¼ a ½ de volta extra  
com a chave.
Para capilares de aço inoxidável, se utilizar uma chave  
de torque, o torque deve estar entre 1,0 e 1,2 Nm.
Para capilares de PEEK revestidos com aço inoxidável, 
se utilizar uma chave de torque, não ultrapasse 0,8 Nm.

PEEK/aço inoxidável 1.  Deslize o parafuso, junto com as anilhas dianteiras e traseiras,
até o capilar.

2.  Insira o capilar na porta até que esteja totalmente instalado no
adaptador de extremidade.

3.  Aperte manualmente a porca até que o capilar não gire mais.
4.  Aperte a porca cerca de ½ de volta com uma chave.

Aperte manualmente, depois dê ¼ a ½ de volta extra  
com a chave.
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Preparar a conexão de cabos perfeita

Problemas tais como cauda no pico, alargamento do pico, picos 
divididos e transferências desafiam os cromatógrafos trabalhando 
com HPLC e UHPLC. Uma causa comum para esses problemas, que 
geralmente não é percebida e demora muito tempo para ser resolvida, 
é a conexão de tubulações inadequada. O volume morto ou 
microvazamento nas conexões da tubulação pode condicionar muito 
o desempenho e reprodutibilidade da análise cromatográfica,
especialmente com colunas para LC rápidas e UHPLC modernas.

Requisitos de conexão
O encaixe da conexão pode ter um grande impacto no formato do pico 
de analitos. Um encaixe de conexão ideal deve ter:
• Volume morto zero entre a tubulação e a porta receptora
• Capacidade de permanecer sem vazamentos em pressões ultra-altas

e temperaturas elevadas
• Robustez no uso de longo prazo, impedindo o deslizamento da

tubulação
• Facilidade de uso

Conexões metálicas não ajustáveis
As conexões mais usadas na UHPLC são conexões metálicas de 2 ou 
3 peças não ajustáveis, que são permanente e não ajustáveis depois de 
serem montadas. Como diferentes fabricantes de equipamento de 
coluna usam diferentes designs para conexões de extremidade da 
coluna, um novo conjunto de tubulação e conexões deve ser 
estampado para cada marca de coluna. Isto garante que o comprimento 
da haste, nomeadamente o comprimento entre a parte inferior da 
anilha e a extremidade da tubulação, seja uma correspondência perfeita.
O design da conexão varia entre diferentes fabricantes de coluna e um 
comprimento inadequado da haste da conexão pode causar 
vazamentos ou um formato do pico de qualidade inferior. Se o 
comprimento da haste for demasiado curto, é criado um volume morto, 
resultando na deterioração do formato do pico, menor resolução e 
transferências. Se o comprimento da haste for demasiado longo, a 
anilha não será instalada adequadamente e haverá vazamentos. Além 
disso, as conexões convencionais e as anilhas são muitas vezes 
apertadas em excesso quando do uso de chaves, resultando em uma 
conexão permanentemente presa na coluna.

0,090 polegadas 0,130 polegadas

0,090 polegadas 0,170 polegadas

0,080 polegadas 0,090 polegadas
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Para resolver os problemas das conexões convencionais, foram 
desenvolvidos adaptadores com aperto manual ajustáveis que são 
compatíveis com diferentes colunas. Normalmente, estes adaptadores 
têm anilhas de polímero (por exemplo, PEEK), o que os torna 
reutilizáveis, pois a anilha não está permanentemente fixa à tubulação. 
Contudo, muitos deles têm algumas desvantagens, tais como: 
• A incapacidade de atingir pressões ultra-altas de 1300 bar sem

ferramentas
• A necessidade de seguir diretrizes rigorosas sobre o torque exato ou

intervalo de ângulo de rotação para evitar o excesso de aperto
• A necessidade de verificar a existência de vazamentos depois de

cada reconexão
• Muitas vezes é preciso reapertar a conexão
• A anilha polimérica pode deslizar da porta receptora a pressões

ultra-altas ou ciclo de pressão, levando à criação de volume morto

Conexões rápidas e com aperto manual InfinityLab Quick 
Connect e Quick Turn
As conexões rápidas e com aperto manual InfinityLab Quick 
Connect e Quick Turn evitam estas desvantagens, permitindo uma 
conexão de coluna sem vazamentos e reprodutível. A conexão rápida 
Quick Connect destina-se a conexões de coluna com uma vedação de 
1300 bar sem a necessidade de uma chave. A conexão com aperto 
manual Quick Turn destina-se a várias conexões de trajetória de fluxo, 
incluindo entrada/saída de coluna, válvula e outras conexões. Esta 
conexão veda até 600 bar por aperto manual (dependendo dos 
usuários e posições da conexão) e até 1300 bar com uma chave.
Ambos os tipos de conexão têm um design de mola que empurra 
constantemente a tubulação contra a porta receptora, fornecendo uma 
conexão reprodutível sem volume morto para um desempenho 
cromatográfico consistente. O comprimento da haste é ajustável por 
meio da mola, o que torna ambas as conexões compatíveis com todos 
os tipos de colunas para LC. Além disso, a conexão rápida Quick 
Connect tem um design único acionado por alavanca, assim o conjunto 
da mola, incluindo a alavanca, aplica uma força constante que 
pressiona a anilha na tubulação, evitando o deslizamento da 
tubulação. 
É necessária pouca força para apertar a conexão até 1300 bar 
(18.850 psi) sem quaisquer ferramentas.
Para saber mais sobre as conexões InfinityLab, consulte 
Página 103-106.

Adaptadores ajustáveis com aperto manual

A mola empurra constantemente o capilar em direção à porta de entrada

Volume morto zero 
garantido

Design exclusivo de conexões Agilent InfinityLab acionadas por mola

Aperte manualmente a porca azul até 
sentir a primeira resistência

Acione a alavanca a 1300 bar de pressão

Instalação da conexão  rápida Agilent InfinityLab Quick Connect

A: Comprimento da haste muito longo – vazamento

B: Comprimento da haste muito curto – volume morto

C: Tubulação com conexões corretas, sem volume morto
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As colunas para LC Agilent InfinityLab fornecem uma produtividade 
regularmente alta e dados de alta qualidade, ou seja, seu laboratório 
pode operar com o máximo de eficiência.

COLUNAS DE LC

InfinityLab Poroshell 120 

As colunas InfinityLab Poroshell 120 são disponibilizadas em três diâmetros de partículas diferentes, permitindo que você escolha o tamanho mais 
adequado para as suas necessidades de separação. Como as diferentes partículas são projetadas com uma proporção de tamanho núcleo-partícula 
consistente, é possível transferir facilmente um método desenvolvido em um tamanho de partícula para qualquer um dos outros tamanhos. 
As colunas InfinityLab Poroshell 120 oferecem eficiência excepcional e aumentam consideravelmente o desempenho de todos os instrumentos, 
independentemente de você ter sistemas de HPLC mais antigos de 400 bar ou sistemas de UHPLC mais novos de 800 ou 1300 bar. Seus recursos 
avançados incluem:
Excelente reprodutibilidade lote a lote: Um processo próprio com revestimento poroso e de etapa única reduz significativamente pequenas 
diferenças entre lotes de colunas, oferecendo resultados de separação confiáveis. 
Uma linha de partículas escalável: Partículas superficialmente porosas de 1,9 µm, 2,7 µm e 4 µm permitem que você obtenha o melhor de 
seus métodos e instrumentos, além de permitir uma fácil transferência entre métodos de HPLC e UHPLC.
Desenvolvimento de métodos fácil: Até doze químicas oferecem opções de seletividade para obter um rápido desenvolvimento de métodos. 
Além disso, o alinhamento com químicas ZORBAX facilita a transferência de métodos.
Longa vida útil da coluna: Partículas robustas são estáveis nas pressões exigidas. Além disso, as colunas de 2,7 µm e 4 µm com fritas de 2 µm 
são resistentes a obstruções com amostras sujas. As colunas de guarda para UHPLC prolongam ainda mais a vida útil da sua coluna analítica.
Formato do pico superior: A sílica de alta pureza e as químicas de ligação avançadas reduzem a cauda do pico, principalmente em pH 6-7, 
e oferecem resultados mais rápidos e mais precisos. Para métodos de pH elevado, as colunas Poroshell HPH oferecem formato do pico excecional 
até pH 11.
Rastreabilidade fácil com etiquetas de ID para coluna InfinityLab: Todas as colunas InfinityLab Poroshell 120 são disponibilizadas com 
uma etiqueta de identificação permanente, que é pré-programada com detalhes de fase e dimensões. A etiqueta de identificação da coluna 
funciona de forma imperceptível com instrumentos LC da série InfinityLab. A etiqueta de identificação pré-programada permite rastrear várias 
propriedades e parâmetros de utilização da coluna, incluindo a identidade da coluna, o número de lote, a data da última injeção, o número de 
injeções e a temperatura máxima usada. Estes detalhes permitem que cromatógrafos aproveitem ao máximo a sua coluna e instrumento de LC.

Especificações da coluna
Núcleo sólido Camada porosa Partícula Melhor para
1,2 µm 0,35 µm 1,9 µm Alto desempenho de UHPLC
1,7 µm 0,5 µm 2,7 µm Desempenho de UHPLC em pressões mais baixas
2,5 µm 0,75 µm 4 µm Desempenho melhorado de HPLC
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Colunas InfinityLab Poroshell 120

Tamanho 
(mm)

Tamanho 
de  
partícula 
(µm)

Limite 
de 
pressão 
(bar) EC-C18 EC-C8 Fenil-hexil SB-C18 SB-C8 HPH-C18 HPH-C8 Bonus-RP PFP SB-Aq EC-CN HILIC

3 x 150 1,9 13 00 693675-302 693675-306 693675-312 693675-502 693675-308 693675-301

3 x 100 1,9 1300 695675-302 695675-306 695675-312 695675-502 695675-308 695675-301

3 x 50 1,9 1300 699675-302 699675-306 699675-312 699675-502 699675-308 699675-301

2,1 x 150 1,9 1300 693675-902 693675-906 693675-912 693675-702 693675-408 693675-901

2,1 x 100 1,9 1300 695675-902 695675-906 695675-912 695675-702 695675-408 695675-901

2,1 x 50 1,9 1300 699675-902 699675-906 699675-912 699675-702 699675-408 699675-901

4,6 x 250 2,7 600 690975-902T

4,6 x 150 2,7 600 693975-902T 693975-906T 693975-912T 683975-902T 683975-906T 693975-702T 693975-706T 693968-901T 693975-408T 683975-914T 693975-905T 693975-901T

4,6 x 100 2,7 600 695975-902T 695975-906T 695975-912T 685975-902T 685975-906T 695975-702T 695975-706T 695968-901T 695975-408T 685975-914T 695975-905T 695975-901T

4,6 x 75 2,7 600 697975-902T 697975-906T 687975-902T

4,6 x 50 2,7 600 699975-902T 699975-906T 699975-912T 689975-902T 689975-906T 699975-702T 699975-706T 699968-901T 699975-408T 689975-914T 699975-905T 699975-901T

4,6 x 30 2,7 600 691975-902T 691975-906T 681975-902T

3 x 150 2,7 600 693975-302T 693975-306T 693975-312T 683975-302T 683975-306T 693975-502T 693975-506T 693968-301T 693975-308T 683975-314T 693975-305T 693975-301T

3 x 100 2,7 600 695975-302T 695975-306T 695975-312T 685975-302T 685975-306T 695975-502T 695975-506T 695968-301T 695975-308T 685975-314T 695975-305T 695975-301T

3 x 75 2,7 600 697975-302T 697975-306T 687975-302T

3 x 50 2,7 600 699975-302T 699975-306T 699975-312T 689975-302T 689975-306T 699975-502T 699975-506T 699968-301T 699975-308T 689975-314T 699975-305T 699975-301T

3 x 30 2,7 600 691975-302T 691975-306T 681975-302T

3,0 x 100 2,7 1.000 695575-302

3,0 x 150 2,7 1.000 693575-302

(Continuação)

DICAS E FERRAMENTAS

Para obter os resultados mais precisos e reproduzíveis, use as conexões rápidas e com aperto 
manual  InfinityLab Quick Connect e Quick Turn com sua coluna InfinityLab Poroshell 120 para 
garantir sempre uma conexão exata.
Consulte Páginas 103-106 Agilent CrossLab.
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Colunas InfinityLab Poroshell 120

Tamanho 
(mm)

Tamanho 
de  
partícula 
(µm)

Limite 
de 
pressão 
(bar) EC-C18 EC-C8 Fenil-hexil SB-C18 SB-C8 HPH-C18 HPH-C8 Bonus-RP PFP SB-Aq EC-CN HILIC

2,1 x 150 2,7 600 693775-902T 693775-906T 693775-912T 683775-902T 683775-906T 693775-702T 693775-706T 693768-901T 693775-408T 683775-914T 693775-905T 693775-901T

2,1 x 100 2,7 600 695775-902T 695775-906T 695775-912T 685775-902T 685775-906T 695775-702T 695775-706T 695768-901T 695775-408T 685775-914T 695775-905T 695775-901T

2,1 x 75 2,7 600 697775-902T 697775-906T 687775-902T

2,1 x 50 2,7 600 699775-902T 699775-906T 699775-912T 689775-902T 689775-906T 699775-702T 699775-706T 699768-901T 699775-408T 689775-914T 699775-905T 699775-901T

2,1 x 30 2,7 600 691775-902T 691775-906T 681775-902T

2,1 x 100 2,7 1.000 695575-902

2,1 x 150 2,7 1.000 693575-902

4,6 x 250 4 600 690970-902T 690970-906T 690970-912T 690970-702T 690970-706T 690970-408T 690970-901T

4,6 x 150 4 600 693970-902T 693970-906T 693970-912T 693970-702T 693970-706T 693970-408T 693970-901T

4,6 x 100 4 600 695970-902T 695970-906T 695970-912T 695970-702T 695970-706T 695970-408T 695970-901T

4,6 x 50 4 600 699970-902T 699970-906T 699970-912T 699970-702T 699970-706T 699970-408T 699970-901T

3 x 250 4 600 690970-302T 690970-306T 690970-312T 690970-502T 690970-506T 690970-308T 690970-301T

3 x 150 4 600 693970-302T 693970-306T 693970-312T 693970-502T 693970-506T 693970-308T 693970-301T

3 x 100 4 600 695970-302T 695970-306T 695970-312T 695970-502T 695970-506T 695970-308T 695970-301T

3 x 50 4 600 699970-302T 699970-306T 699970-312T 699970-502T 699970-506T 699970-308T 699970-301T

2,1 x 250 4 600 650750-902T 650750-906T 650750-912T 690770-702T 690770-706T 650750-408T 650750-901T

2,1 x 150 4 600 693770-902T 693770-906T 693770-912T 693770-702T 693770-706T 693770-408T 693770-901T

2,1 x 100 4 600 695770-902T 695770-906T 695770-912T 695770-702T 695770-706T 695770-408T 695770-901T

2,1 x 50 4 600 699770-902T 699770-906T 699770-912T 699770-702T 699770-706T 699770-408T 699770-901T

4,6 x 250 4 600 690970-902 693970-906 690970-912 690970-702 690970-706 690970-408 690970-901

4,6 x 150 4 600 693970-902 695970-906 693970-912 693970-702 693970-706 693970-408 693970-901

4,6 x 100 4 600 695970-902 699970-906 695970-912 695970-702 695970-706 695970-408 695970-901

4,6 x 50 4 600 699970-902 690970-306 699970-912 699970-702 699970-706 699970-408 699970-901

3 x 250 4 600 690970-302 693970-306 690970-312 690970-502 690970-506 690970-308 690970-301

3 x 150 4 600 693970-302 695970-306 693970-312 693970-502 693970-506 693970-308 693970-301

3 x 100 4 600 695970-302 699970-306 695970-312 695970-502 695970-506 695970-308 695970-301

(Continuação)

Encontre um substituto mais eficiente para sua coluna atual-ou obtenha 
recomendações para uma nova coluna, com base nos parâmetros do método. 
www.agilent.com/chem/navigator

Buscador de colunas de LC e preparo de amostras

http://www.agilent.com/chem/navigator
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Colunas InfinityLab Poroshell 120

Tamanho 
(mm)

Tamanho 
de  
partícula 
(µm)

Limite 
de 
pressão 
(bar) EC-C18 EC-C8 Fenil-hexil SB-C18 SB-C8 HPH-C18 HPH-C8 Bonus-RP PFP SB-Aq EC-CN HILIC

3 x 50 4 600 699970-302 650750-906 699970-312 699970-502 699970-506 699970-308 699970-301

2,1 x 250 4 600 650750-902 693770-906 650750-912 690770-702 690770-706 650750-408 650750-901

2,1 x 150 4 600 693770-902 695770-906 693770-912 693770-702 693770-706 693770-408 693770-901

2,1 x 100 4 600 695770-902 699770-906 695770-912 695770-702 695770-706 695770-408 695770-901

2,1 x 50 4 600 699770-902 699770-912 699770-702 699770-706 699770-408 699770-901

Durante o treinamento de familiarização com um novo instrumento, um especialista de CrossLab ajudou 
um laboratório a conseguir mais benefícios de produtividade por meio da consolidação das colunas.

História verdadeira n.
TRABALHOS MAIS RÁPIDOS E FÁCEIS

Histórias reais do laboratório.

www.agilent.com/chem/story46 

Colunas InfinityLab Poroshell 120 − UHPLC Guard

Tamanho 
(mm)

Tamanho  
de  
partícula 
(µm)

Limite  
de 
pressão 
(bar) EC-C18 EC-C8 Fenil-hexil SB-C18 SB-C8 HPH-C18 HPH-C8 Bonus-RP PFP SB-Aq EC-CN HILIC

3 x 5 1,9 1300 823750-940 823750-941 823750-943 823750-945 823750-942 823750-944

2,1 x 5 1,9 1300 821725-940 821725-941 821725-943 821725-945 821725-942 821725-944

4,6 x 5 2,7 600 820750-911 823750-913 820750-914 820750-912 820750-923 820750-921 820750-922 820750-925 820750-915 820750-924 820750-927 820750-926

3 x 5 2,7 600 823750-911 821725-913 823750-914 823750-912 823750-923 823750-921 823750-922 823750-925 823750-915 823750-924 823750-927 823750-926

2,1 x 5 2,7 600 821725-911 690970-906 821725-914 821725-912 821725-923 821725-921 821725-922 821725-925 821725-915 821725-924 821725-927 821725-926

4,6 x 5 4 600 820750-916 820750-930 820750-929

3 x 5 4 600 823750-916 823750-930 823750-929

2,1 x 5 4 600 821725-916 821725-930 821725-929

da compreensão ao resultado

http://www.agilent.com/chem/story46
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Colunas BioLC
Parte da linha InfinityLab

A flexibilidade em alcançar a caracterização completa de biomoléculas exige uma caixa de 
ferramentas de colunas apropriada para separações de moléculas grandes. Independentemente de 
estar analisando proteínas intactas, fragmentos de proteína, digestões de peptídeos, aminoácidos ou 
oligonucleotídeos, a Agilent oferece uma gama abrangente de colunas em diferentes tamanhos de 
poros e morfologias de partículas para estas separações complexas. Todas apoiadas por suporte 
técnico especializado e químicos de aplicação ao redor do mundo. As colunas Agilent BioLC 
melhoram a precisão e a velocidade da caracterização de biomoléculas ao entregar:

As colunas Agilent BioLC foram concebidas para um desempenho ideal com consumíveis bio-inert 
para LC InfinityLab.

• Velocidade melhorada para ajudá-lo a cumprir prazos críticos
• Capacidade de avaliar vários atributos críticos de qualidade para monitoramento de vários

atributos (MAM)
• Resolução aprimorada para quantificação precisa
• Aumento da sensibilidade para confiança nos seus resultados
• Reprodutibilidade aprimorada para eliminar o retrabalho dispendioso

PRECISA DE MAIS INFORMAÇÕES?

A Agilent desenvolveu soluções de fluxo de trabalho biofarmacêuticas totalmente 
integradas para ajudar a resolver desafios analíticos complexos. 
Aumente a produtividade analisando o mesmo número de amostras sem aumentar 
os recursos ou sacrificar a exatidão dos dados.
Procure 5991-5235EN em www.agilent.com, ou visite  
www.agilent.com/chem/biologics, para ver como a Agilent pode ajudar 
você a resolver estes desafios.

http://www.agilent.com
http://www.agilent.com/chem/biologics
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Este gráfico mostra os fluxos de trabalho caracterização de biomoléculas LC comuns e as colunas Agilent BioLC recomendadas 
para cada.

Portfólio de colunas BioLC

Para obter uma lista completa de colunas Agilent BioLC, ou para encomendar, acesse www.las.app.br/cotacao/

Fase reversa

Identificação 
de proteínas 
e perfil de 
impurezas

PLRP-S

Poroshell 300

Peptídeo Plus 
AdvanceBio

ZORBAX 
RRHD 300 Å 

1,8 µm

ZORBAX 
300SB

AdvanceBio 
RP-mAb

Mapeamento 
de peptídeos 
AdvanceBio

Troca iônica

Análise 
de variantes 

de carga

Bio-monolito 
(QA, DEAE, 

SO3)

PL-SAX

PL-SCX

Bio MAb

Bio IEX 
(SAX, SCX, 
WAX, WCX)

Exclusão de 
tamanho

Análise de 
agregação

SEC 
AdvanceBio

Bio SEC-3

Bio SEC-5

ProSEC 300S

HILIC

Análise 
de glicanos

Mapeamento 
de glicanos 
AdvanceBio

ZORBAX 
RRHD 

300-HILIC

Análise de 
aminoácidos 
AdvanceBio

Fase reversa

Aminoácido

Afinidade

Determinação de 
título e purificação

Bio-monolito 
Proteína A

Bio-monolito
Proteína G

Oligonucleotídeos 
AdvanceBio

Fase reversa

Oligonucleotídeos

Fase reversa

Cartuchos de 
dessalinização

Fase 
reversa de 

dessalinização 
AdvanceBio

http://www.las.app.br/cotacao/
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Avance com facilidade, com tranquilidade

Os sistemas da série LC da Agilent InfinityLab foram desenvolvidos com compatibilidade com as 
séries superiores e inferiores. Assim, ao investir num instrumento da série LC da InfinityLab, pode 
contar com uma integração imperceptível em qualquer laboratório que use instrumentos LC Agilent. 
É possível atualizar o LC Agilent módulo por módulo ao longo do tempo para obter aumentos 
graduais de eficiência. Além disso, os consumíveis da Agilent InfinityLab suportam esta 
compatibilidade, pelo que você pode adaptar seu sistema às suas necessidades tanto agora quanto 
no futuro, protegendo seu investimento. 

SISTEMAS LC

Módulos da série 1290 Infinity II LC
Módulo Descrição
G7102A Detector evaporativo por espalhamento de luz 1290 Infinity II
G7104A Bomba flexível 1290 Infinity II
G7114B Detector de comprimento de onda variável 1290 Infinity II
G7116B Termostato de múltiplas colunas 1290 Infinity II
G7117A Detector de arranjo de diodos FS 1290 Infinity II
G7117B Detector de arranjo de diodos 1290 Infinity II
G7120A Bomba de alta velocidade 1290 Infinity II
G7129B Amostrador de frasco 1290 Infinity II
G7159B Coletor de frações open-bed preparativo 1290 Infinity II
G7162B Detector de índice de refração 1290 Infinity II
G7167B Amostrador múltiplo 1290 Infinity II
G7161B Bomba preparativa 1290 Infinity II
G7163A Compartimento da coluna preparativo 1290 Infinity II
G7170B Modulador de fluxo de MS 1290 Infinity II

Sistema LC Agilent 1290 Infinity II
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SISTEMAS LC

Módulos da série 1260 Infinity II LC
Módulo Descrição
G7110B Bomba isocrática 1260 Infinity II
G7111A Bomba quaternária VL 1260 Infinity II
G7111B Bomba quaternária 1260 Infinity II
G7112B Bomba binária 1260 Infinity II
G7104C Bomba flexível 1260 Infinity II
G7129A Amostrador de frasco 1260 Infinity II
G7114A Detector de comprimento de onda variável 1260 Infinity II
G7115A Detector de arranjo de diodos WR 1260 Infinity II
G7116A Termostato de múltiplas colunas 1260 Infinity II
G7117C Detector de arranjo de diodos HS 1260 Infinity II
G7121A Detector de fluorescência 1260 Infinity II
G7121B Espectros do detector de fluorescência 1260 Infinity
G7826A Detector evaporativo por espalhamento de luz de alta temperatura 1260 Infinity II
G7122A Degaseificador 1260 Infinity II
G7129C Amostrador de frasco 1260 Infinity II
G7162A Detector de índice de refração 1260 Infinity II
G7165A Detector de múltiplos comprimentos de onda 1260 Infinity II
G7167A Amostrador múltiplo 1260 Infinity II
G5654A Bomba quaternária bionerte 1260 Infinity II
G5668A Amostrador múltiplo Bio-Inert 1260 Infinity II
G1328C Injetor manual 1260 Infinity II
G1364F Coletor de frações analítico 1260 Infinity II
G7166A Coletor de frações com válvula preparativa 1260 Infinity II
G7161A Bomba binária preparativa 1260 Infinity II
G7157A Amostrador automático preparativo 1260 Infinity II
G1364E Coletor de frações preparativo 1260 Infinity II
G9328A Organizador de coluna preparativa 1260 Infinity II
G4782A Bomba binária SFC 1260 Infinity II
G4301A Módulo de controle de SFC 1260 Infinity II
G4767A Amostrador múltiplo SFC 1260 Infinity II

Sistema LC Agilent 1260 Infinity II
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Módulos da série 1290 Infinity LC
Módulo Descrição
G1314E Detector de comprimento de onda variável 1290 Infinity
G1316C Compartimento de coluna termostatizado 1290 Infinity
G4204A Bomba quaternária 1290 Infinity
G4212A Detector de arranjo de diodos 1290 Infinity
G4220A Bomba binária 1290 Infinity
G4220B Bomba binária VL 1290 Infinity
G4226A Amostrador automático 1290 Infinity
G4227A Cubo flexível 1290 Infinity
G4261B Detector evaporativo de dispersão de luz 1290 Infinity
G4277A Injetor LC HTS 1290 Infinity
G4278A Injetor LC HTC 1290 Infinity

Sistema LC Agilent 1290 Infinity

Manter o desempenho dos instrumentos e fazer com que as operações funcionem sempre de forma 
consistente são as bases para potenciar a eficiência e produtividade do laboratório. É isso que, 
embora estes instrumentos antigos já não estejam disponíveis para encomenda, a Agilent dedica-se 
a lhes prestar suporte. Dessa forma, garante que você consiga obter o desempenho máximo de seus 
instrumentos antigos. 

Sistemas LC antigos
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SISTEMAS LC

Módulos da série 1260 Infinity LC
Módulo Descrição
G1310B Bomba isocrática 1260 Infinity
G1311B Bomba quaternária 1260 Infinity
G1311C Bomba quaternária VL 1260 Infinity (400 bar)
G1312B Bomba binária 1260 Infinity
G1312C Bomba binária VL da série 1260 Infinity (400 bar)
G1314B Detector de comprimento de onda variável VL 1260 Infinity
G1314C Detector de comprimento de onda variável VL+ 1260 Infinity
G1314F Detector de comprimento de onda variável 1260 Infinity
G1315C Detector de arranjo de diodos VL+ 1260 Infinity
G1315D Detector de arranjo de diodos VL 1260 Infinity
G1316A Compartimento termostatizado de coluna 1260 Infinity
G1321A Detector de fluorescência 1260 Infinity
G1322A Degaseificador padrão 1260 Infinity
G1328B Injetor manual 1260 Infinity
G1329B Amostrador automático padrão 1260 Infinity
G1361A Bomba preparativa 1260 Infinity
G1362A Detector de índice de refração 1260 Infinity
G1364B Coletor de frações em escala preparativa 1260 Infinity 
G1364C Coletor de frações em escala analítica 1260 Infinity 
G1364D Coletor de frações em microescala 1260 Infinity 
G1365C Detector de comprimento de onda múltipla 1260 Infinity
G1365D Detector de comprimento de onda múltipla VL 1260 Infinity
G1367E Amostrador automático de alto desempenho 1260 Infinity
G1376A Bomba capilar 1260 Infinity
G1377A Micro amostrador automático de alto desempenho 1260 Infinity
G1379B Micro degaseificador 1260 Infinity
G2226A Bomba de nanofluxo 1260 Infinity
G2258A Amostrador automático dual-loop 1260 Infinity
G2260A Amostrador automático preparativo 1260 Infinity
G4240A Cubo de chip de interface HPLC 1260 Infinity
G4212B Detector de arranjo de diodos 1260 Infinity
G4218A Detector evaporativo de dispersão de luz 1260 Infinity
G4225A Degaseificador de alto desempenho 1260 Infinity
G4240A Cubo de chip de interface MS 1260 Infinity
G4260B Detector evaporativo de dispersão de luz 1260 Infinity
G5611A Bomba quaternária bioinerte 1260 Infinity
G5664A Coletor de frações de escala analítica bioinerte 1260 Infinity
G5667A Amostrador automático bioinerte de alto desempenho 1260 Infinity
G4302A Bomba binária SFC 1260 Infinity
G4301A Módulo de controle de SFC 1260 Infinity
G4303A Amostrador automático SFC 1260 Infinity

Sistema LC Agilent 1260 Infinity
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Sistema quaternário HPLC Agilent série 1200

Módulos LC da série 1200
Módulo Descrição
G1310A Bomba isocrática da série 1200
G1311A Bomba quaternária da série 1200
G1312A Bomba binária da série 1200
G1312B Bomba binária SL da série 1200 (600 bar)
G1314B Detector de comprimento de onda variável da série 1200
G1314C Detector de comprimento de onda variável SL da série 1200
G1314D Detector de comprimento de onda variável da série 1200
G1314E Detector de comprimento de onda variável SL+ da série 1200
G1315C Detector de arranjo de diodos SL da série 1200
G1315D Detector de arranjo de diodos da série 1200
G1316A Compartimento de coluna termostatizado da série 1200
G1316B Compartimento de coluna termostatizado SL da série 1200
G1321A Detector de fluorescência da série 1200
G1322A Degaseificador de vácuo da série 1200
G1328A Injetor manual da série 1200
G1329B Amostrador automático padrão da série 1200 (com termostato)
G1361A Bomba preparativa da série 1200
G1362A Detector de índice de refração da série 1200
G1364C Coletor de frações preparativo da série 1200 
G1364B Coletor de frações de escala preparativa da série 1200 
G1364C Coletor de frações de escala analítica da série 1200 
G1364D Microcoletor/analisador da série 1200
G1365C Detector de comprimento de onda múltipla da série 1200 SL
G1365D Detector de comprimento de onda múltipla da série 1200
G1367B Amostrador automático de alto desempenho da série 1200 (400 bar)
G1367C Amostrador automático de alto desempenho SL da série 1200 (600 bar)
G1367D Amostrador automático de alto desempenho SL+ da série 1200 (600 bar)
G1376A Bomba capilar da série 1200
G1377A Amostrador de micro placa de poço da série 1200
G1379B Micro degaseificador da série 1200
G1389A Microamostrador automático da série 1200
G2226A Bomba nano da série 1200
G2258A Escala preparativa do amostrador automático de loop duplo da série 1200
G2260A Amostrador automático preparativo da série 1200
G4204A Cubo de chip de interface HPLC da série 1200
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SISTEMAS LC

Sistema HPLC Agilent série 1100

Módulos LC da série 1100
Módulo Descrição
G1310A Bomba isocrática da série 1100
G1311A Bomba quaternária da série 1100
G1312A Bomba binária da série 1100
G1313A Amostrador automático padrão da série 1100
G1314A Detector de comprimento de onda variável da série 1100
G1315A/B Detector de arranjo de diodos da série 1100
G1316A Compartimento de coluna termostatizado da série 1100
G1321A Detector de fluorescência da série 1100
G1322A Degaseificador de vácuo da série 1100
G1328A Injetor manual da série 1100
G1329A Amostrador automático padrão da série 1100 (com termostato)
G1361A Bomba preparativa da série 1100
G1362A Detector de índice de refração da série 1100
G1364A Coletor de frações analítico da série 1100 
G1364B Coletor de frações preparativo da série 1100 
G1365A/B Detector de comprimento de onda múltipla da série 1100
G1367A Amostrador de placa de poço  da série 1100
G1376A Bomba capilar da série 1100
G1377A Amostrador de placa de poço da série 1100
G1379A Micro degaseificador da série 1100
G1389A Microamostrador automático da série 1100
G2226A Bomba nano da série 1100
G2258A Escala preparativa do amostrador automático de loop duplo da série 1100
G2260A Amostrador automático preparativo da série 1100
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MAIS DE 40 ANOS DE INOVAÇÃO CONSTANTE PARA 
GARANTIR OS MELHORES RESULTADOS

SOLUÇÕES AGILENT

SOLUÇÕES DE BIOCIÊNCIAS

Os clientes da Agilent há muito tempo têm experimentado nosso comprometimento pessoalmente. Agora queremos demonstrar como a 
abordagem de inovação constante da Agilent pode gerar benefícios também para você.

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:
• Novas colunas de GC que ajudam a atingir níveis mais elevados de inércia e reprodutibilidade coluna a coluna
• Opções de colunas de GC que proporcionam a sensibilidade e a confiabilidade de que você precisa para aplicações exigentes
• Produtos inovadores para preparo de amostras que promovem uma extração e concentração confiáveis
• Ideias de espectroscopia molecular e atômicas novas para identificar e confirmar alvos e desconhecidos

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.

Ambiental

Seja para varredura 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. Ao utilizar nossos 
analisadores fáceis de usar e as bibliotecas de varredura 
atualizadas, os clientes podem desenvolver métodos robustos e 
confiáveis com rapidez. Os sistemas de ponta de cromatografia 
gasosa e espectrometria de massas da Agilent são amplamente 
considerados como técnicas importantes para testar alimentos 
em uma gama de análises diferentes.

Alimentos

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. De óleo bruto, gás natural e refinado a produtos de 
química fina e combustíveis alternativos, a Agilent oferece as 
soluções e tecnologias mais recentes para aumentar a 
qualidade, segurança e lucratividade de laboratórios químicos  
e energéticos, além de atender aos padrões de qualidade 
rigorosos do setor. A Agilent dita as regras em colaborações de 
ASTM que evoluíram, e continuam evoluindo, para atender aos 
padrões do setor.

Energia e produtos químicos

Análise forense
Seja testando venenos em investigações forenses, 
examinando atletas para detectar a presença de drogas que 
melhoram o desempenho, analisando amostras de drogas 
recreativas ou verificando se há resíduos de explosivos em 
uma cena de crime - vidas e profissões podem depender da 
precisão do seu equipamento. A Agilent dita as regras do 
setor com um portfólio abrangente de soluções de fluxo de 
trabalho que oferece habilidades para identificar, confirmar 
e quantificar milhares de substâncias.

Informática de laboratório
O modo como os laboratórios capturam, analisam e 
compartilham dados afeta profundamente sua eficiência. 
A Agilent oferece um conjunto amplo e integrado de programa, 
desenvolvido a partir de valores estruturais voltados ao cliente 
com o arquivo de pacote Agilent OpenLAB Software Suite.       
O OpenLAB oferece desempenho e conexões de qualidade em 
diversos sistemas, proporcionando integração com sistemas 
abertos e proteção do investimento. Nosso compromisso é 
proporcionar valor em todas as etapas do ciclo de vida dos dados 
científicos: da coleta e análise dos dados à interpretação e ao 
gerenciamento.

Ciência dos materiais
A Agilent oferece um portfólio recentemente ampliado de 
instrumentos utilizados na pesquisa, fabricação e testes de 
materiais avançados, de óticas de precisão até celulose e papel. 
As ferramentas para espectroscopia atômica, espectroscopia 
molecular, cromatografia e cristalografia de raios X, todas estas 
oferecem suporte ao progresso contínuo da ciência dos 
materiais.



o conjunto mais abrangente de programa de bioinformática 
para ajudar os usuários a extrair conhecimentos da genômica, 
proteômica, metabolômica e de outros dados biológicos 
complexos. Os programas SureCall e CytoGenomics analisam 
dados NGS e aCGH e o conjunto GeneSpring oferece análise 
“multiômica” e recursos de visualização para ajudar a comparar 
conjuntos de dados complexos para explorar questões biológicas 
a partir de diversas perspectivas. O conjunto GeneSpring engloba 
o módulo GX para expressão gênica e dados genotípicos 
baseados em micro matrizes, o módulo PA para análise de 
reações químicas e análise “multiômica” e o programa MPP, que 
analisa dados do espectrômetro de massas de experimentos de 
proteômica e metabolômica.

Genômica
A Agilent é líder global em micro matrizes, scanners e 
reagentes NGS utilizados em diversos tipos de experimentos da 
investigação de doenças genômicas. Os sistemas SureSelect e 
HaloPlex Target Enrichment dominam esta categoria, 
simplificando estudos de sequenciamento de nova geração. 
A Agilent oferece uma ampla gama de micro matrizes de 
expressão gênica e catálogo CGH, assim como um recurso 
altamente desenvolvido para produzir arranjos personalizados 
usando nossa ferramenta de design on-line gratuita, SureDesign. 
Todas as micro matrizes da Agilent contam com sondas de 60 
mer extremamente sensíveis e seletivas, e com até oito matrizes 
impressas em um slide padrão, o que reduz o custo por amostra.

Informática de biociências
Refletindo o amplo portfólio de instrumentos, a Agilent oferece 

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. 

Automação de laboratório

A Agilent trabalha com os clientes para superar os desafios 
apresentados pelo vácuo, dos experimentos de física de alta 
energia ao desenvolvimento de sistemas para nanotecnologia. 
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 da Agilent foi 
testada pelo mais poderoso experimento físico já realizado, a 
máquina Big Bang da CERN, utilizada na descoberta da 
partícula Bóson de Higgs.

Tecnologia de vácuo

A bioterapia tem grande potencial para melhorar a saúde 
humana, com o aumento de terapias de proteína e anticorpos 
para atender às necessidades médicas ainda não abordadas. 
Em cada etapa do desenvolvimento, da investigação de 
doenças ao QA/QC e produção, a Agilent pode ajudar a fazer 
as escolhas corretas para introduzir a terapia no mercado. Nós 
compreendemos o fluxo de trabalho biofarmacêutico, portanto 
nossas linhas de produtos trabalham de forma integrada, como 
mecanismos de pesquisa, descoberta e desenvolvimento. As 
colunas Agilent oferecem caracterização completa de 
biomoléculas usando cromatografia de fase reversa, exclusão 
de tamanhos, troca de íons e por afinidade. Nossos 
consumíveis biocompatíveis garantem que cada parte do fluxo 
de trabalho proporcione o desempenho necessário para 
otimizar a biosseparação.

Biofarmacêutica

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 líquidos/
espectrômetros de massas, sistemas de bioinformática, 
colunas de remoção de proteínas de múltipla afinidade e 
eletroforese OFFGEL para identificação de proteínas e 
descoberta de 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. 

Proteômica

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 robustas de 
interpretação, pois as moléculas constantemente mudam, 
entram ou saem da metabolômica. Os portfólios de GC, LC,  
e MS da Agilent, 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 travamento do tempo de 
retenção (RTL) de GC/MS do setor, se alinham com as 
necessidades dos pesquisadores de metabolômica.

Metabolômica

Você precisa dos processos mais eficientes para avaliar 
candidatos a medicamentos, determinar a eficácia e garantir 
a segurança e a conformidade durante o desenvolvimento e 
a produção. A Agilent trabalhou em parceria com empresas 
farmacêuticas por muitos anos para garantir confiabilidade 
e reprodutibilidade para a conformidade regulatória, de 
laboratório a laboratório e em todo o mundo. Nossas 
soluções farmacêuticas oferecem alta capacidade de 
rendimento em cada etapa do ciclo de vida do produto, com 
preparo de amostras automatizado, sistemas U/HPLC líderes 
do setor, a maior linha de colunas para LC rápidas, LC/MS 
de acesso aberto, espectroscopia e dissolução 
automatizada. Uma linha completa de consumíveis e 
lâmpadas para LC ajudam a otimizar todas as análises e 
aumentar a eficiência diária do laboratório.

Setor farmacêutico

SOLUÇÕES DE ANÁLISES QUÍMICAS
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SERVIÇOS E SUPORTE

Concentre-se no que você faz melhor
Há mais de 40 anos, a Agilent desenvolve e aprimora os instrumentos que você utiliza para se 
manter competitivo e bem-sucedido. 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 de serviços Agilent CrossLab
O melhor serviço disponível para seus instrumentos Agilent 

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

Os planos de serviço Agilent 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 do instrumento e otimizar os fluxos de trabalho do laboratório.

• Agilent CrossLab Gold - cobertura prioritária para obter o máximo de tempo em
atividade e produtividade

• Agilent CrossLab Silver - cobertura abrangente para proporcionar operações seguras
no laboratório

• Agilent CrossLab Bronze - cobertura total de reparos a um preço anual fixo

Serviços de conformidade Agilent

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

Qualificação de equipamentos que atende aos requisitos mais rigorosos

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

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

• Adicionar, remover ou reconfigurar testes com base em seus exclusivos requisitos de usuário
• Reduzir bastante o tempo de análise da equipe com relatórios formatados constantemente,

gerados por computador e à prova de falsificação

Obtenha a garantia 
de serviço Agilent
Caso o seu instrumento precise de 
um serviço de manutenção 
enquanto ainda estiver coberto 
pelo contrato de prestação de 
serviço Agilent Advantage, 
garantimos o reparo ou 
substituímos o seu instrumento 
gratuitamente.
Nenhuma outra empresa oferece 
esse nível de compromisso para 
manter o seu laboratório operando 
com o máximo de eficiência.



SERVIÇOS E SUPORTE

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

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

• Treinamento sobre a operação, solução de problemas e manutenção de instrumentos em sala de
aula, on-line e no próprio local.

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

Precisa de mais informações?

Visite www.las.app.br/atendimento/ para:
• Encontre o distribuidor ou escritório LAS 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.

Promessa de valor da Agilent – garantia de valor de 10 anos
Além dos nossos produtos em constante evolução, oferecemos algo único no setor - a nossa 
garantia de valor de 10 anos. A Promessa de Valor Agilent garante a você pelo menos 10 anos de 
utilização do instrumento a partir da data da compra, caso contrário nós fornecemos um crédito 
com o valor residual daquele sistema para que você possa obter um modelo atualizado. A Agilent 
não só garante uma compra segura agora, como também garante que o seu investimento continue 
valioso a longo prazo.
Para obter informações detalhadas, acesse www.agilent.com/chem/services ou entre em contato 
com o representante local de Suporte e Serviços da Agilent.

Suporte técnico ao seu dispor
Dúvidas sobre equipamento, programa, aplicação, reparo de instrumentos ou solução de 
problemas?  Os especialistas técnicos da Agilent estão disponíveis para responder às suas perguntas. 
Os nossos especialistas de suporte colocam a sua disposição conhecimentos profundos obtidos em 
anos de experiência em laboratório. 
Caso tenha dúvidas referentes aos consumíveis apresentados neste catálogo, consulte um 
distribuidor autorizado ou o escritório de vendas local da LAS ou acesse o site  
www.las.app.br/atendimento/

http://www.agilent.com/chem/services
http://www.las.app.br/atendimento/
http://www.las.app.br/atendimento/


da compreensão ao resultado

PELO LABORATÓRIO, PELO MUNDO, COM 
VOCÊ EM CADA ETAPA DO CAMINHO.

Fale conosco: 
www.las.app.br/atendimento

Compras on-line:  
www.las.app.br/cotacao/

Entre em contato com a LAS:
www.las.app.br/atendimento/

Explore todos os nossos catálogos: 
www.las.app.br/produtos/
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