CROMATÓGRAFO A GÁS

DINÂMICO

COMPLETO
CONFIGURÁVEL

GERAÇÃO 8000
INOVANDO
INOVANDO PARA
PARA SER
SER DEFINITIVAMENTE
DEFINITIVAMENTE SUA
SUA SOLUÇÃO
SOLUÇÃO
ÚNICO
INOVADOR
MODERNO
2 ANOS DE GARANTIA
PERFEITO EM QUALQUER ÂNGULO

O cromatógrafo a gás GERAÇÃO 8000, mostra-se inovador, moderno,
completo e configurável à soluções comerciais analíticas, apresentando-se
ajustado as necessidades de mercado em atender á métodos analíticos
tanto convencionais como os mais complexos.
Um equipamento com amplo debate real entre custo x beneficio,
atendendo configurações como controle analítico para determinação de
BTEX e PAH´s em água e solo. Versátil e completo para controle de qualidade.
Dinâmico em análises dos seguimentos de solventes, tintas, petroquímicas,
residual em embalagem, controle de análise ambiente.
Trabalha com acessórios como; HeadSpace, Injetor automático,
Injeção gás-gás.
Eis um orgulho, uma realidade, GERAÇÃO 8000 um produto brasileiro.
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Fique sabendo
- Evento Analítica Latin América em 2005, lançamento oficial do Cromatógrafo a
Gás Geração 8000 onde foi matéria de destaque na sessão PERFIL
EMPRESARIAL onde apresentou o Grupo Intecrom.
- Em cerimônia realizada na FIESP em Abril de 2006, o Cromatógrafo a Gás
Geração 8000 recebeu “Prêmio ABIPLAST design 2005” sendo destaque na
categoria Indústria.
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Características técnicas:
Zonas de aquecimento:
Configurável para trabalhar com até 7 Zonas,
sendo 3 para os Injetores, 3 para os
detectores e 1 para o forno da Coluna.
Controle por teclado membrana e monitorado
por display digital de cristal liquido com fundo
verde que fornece mensagens referentes a
operação e programação do equipamento.
Sistema inteligente de auto-diagnóstico que
localiza falha de funcionamento informando
através de códigos o problema.
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Forno das Colunas:
Dimensões de 225x285x250mm com volume total útil de 14 litros,
compatíveis para receber a instalação de até 03 colunas capilares ou
empacotadas
Temperatura de trabalho de ambiente até 450ºC.
Sistema de aquecimentos microprocessado utilizando tecnologia PID
com auto Tune.
Programador linear de temperatura de até 64 seguimentos entre
rampas e patamares, permitindo memorização de métodos de
programação, com velocidade de aquecimento de 0,1ºC a 50ºC,
sendo opcional de 01ºC a 100ºC por minuto com incremento de
0,1ºC.
Controlador com memória permanente em caso de falta de energia.
Faixa de temperatura de trabalho de ambiente + 5ºC até 450ºC com
incrementos de 1ºC
Possibilidade de trabalho em condição de criogenia para temperatura
negativa (opcional)
Precisão e estabilidade térmica de 0,1ºC com compensador de
variação de temperatura ambiente.
Configurável para visualização de até uma casa depois da vírgula Ex.: 000,0
Sistema automático de resfriamento forçado de ar quente através de
dutos localizados na parte traseira que permite acoplar sistema de
canalização para direcionar o ar quente para fora do local de
instalação do equipamento.
Projetado para oferecer um bom desempenho de resfriamento, em
testes realizados na condição de 250ºC à 50ºC obteve-se uma
performance velocidade de resfriamento em 4 Minutos.
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Características técnicas:
Injetores:
Configuráveis para instalação de até 03
Injetores para coluna capilar sendo opcional o
sistema Split ou Split/Splitlees com razão de
divisão para até 1/10.000 ou para coluna
empacotada no sistema On Column.
Permitindo aquecimentos individuais
utilizando tecnologia PID com auto Tune e
rampa de temperatura no Injetor (PTV).
Temperatura de operação de ambiente a
450ºC com incrementos de 1ºC. Memória
permanente em caso de falta de energia.

Detectores:
Configuráveis para instalação de até 03 Detectores simultâneos
(FID / TCD / ECD / PDD-ECD). Permitindo aquecimentos
individuais utilizando tecnologia PID com auto Tune e rampa de
temperatura no Injetor (PTV). Temperatura de operação de
ambiente a 450ºC com incrementos de 1ºC. Memória permanente
em caso de falta de energia.

Controle de Fluxo e Pressão
Robusto e de fácil operação, possui sistema de controle pneumático de fluxo com restritores pré-calibrados,
trazendo ao usuário facilidade no ajuste do fluxo do gás de chama e auxiliar, eliminando o uso constante do
fluxímetro de bolha e incidindo diretamente na redução de custo quando se aplica sistemas eletrônicos como
ECP DCP AFC, alem da manutenção dos mesmos.
O funcionamento tem como base aplicar-se pressão sobre o restritor pré-calibrado, respeitado a densidade do
gás (H2/AR/N2), visualizando a mesma no manômetro de trabalho e encontrando assim a vazão desejada - Ex.:
30PSI é igual a 30ml/min “Pressão PSI = Fluxo ml/min”.
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Características técnicas:
Estrutura
Pesando aproximadamente 40 kg,
podendo variar conforme
configuração dos injetores e
detectores.
O dimensional externo do
equipamento foi projetado para
atender as necessidades de
otimização de espaço,
apresentado as medidas de 55 cm
de largura, 57 cm de altura e 57
cm de comprimento.
A estrutura externa é feita de
plástico moldado com ótimo
isolamento térmico graças a um
processo de resfriamento com
ventilação forçada localizada na
parte traseira, que garante a
integridade da estrutura.
Sua estrutura interna em alumínio,
inibindo assim corrosões futuras
em partes e peças.
A Unidade básica permite a
Instalação de válvulas de
amostragem de gás e liquido,
AutoSampler, Head Space, Purge
e Trap, Termo distorção entre
outros.
Fabricado em serie para ser
alimentado com 110V 50/60Hz,
consome de 1200VA a 1500VA
dependendo da configuração dos
Injetores e Detectores (Fabricação
para 220V opcional sob
encomenda)
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Características técnicas:

PEAK-SIMPLE WIN
Sistema de aquisição de dados para cromatógrafos
É um sistema extremamente amigável e de fácil operação que e esta disponível na versão de 1, 4 ou 6 canais
respeitados sua necessidade e opção. Permitindo receber simultaneamente sinais de diferentes detectores ou
sistemas de cromatografia GC ou LC.
Sistema de comunicação RS 232 para a versão de 1 ou 4 e USB para 6 canais.
Possui auto-diagnóstico para falha de funcionamento de comunicação.
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