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O sistema Dionex™ Integrion HPIC™ da Thermo Scientific™ é um produto enviado 
atualmente e um substituto direto do sistema Dionex™ ICS-2100 da Thermo Scientific™, 
que é o sucessor dos sistemas Dionex™ ICS-2000, ICS-1600 e ICS-1500 da Thermo 
Scientific™.   

   

O sistema de HPIC Dionex Integrion foi projetado e validado para abordar diretamente 
todas as aplicações suportadas pelos sistemas Dionex ICS-2100, ICS-2000, ICS-1600 e 
ICS-1500.    
   

O design do sistema de HPIC Dionex Integrion incorpora as seguintes alterações:   

• Compartimento do detector com um Detector de Condutividade (CD) Dionex™ 
Integrion da Thermo Scientific™  

ou um Detector Eletroquímico (ED) Dionex™ Integrion da Thermo Scientific™ 
instalado   

• Suporte para identificação de frequência de rádio (RFID), com inclusão do monitor 
de consumíveis do dispositivo opcional   

• Suporte para operação do Supressor Regenerado Dinamicamente Dionex™ DRS 
600 da Thermo Scientific™ nos modos dinâmico ou tradicional   

• Via de fluxo de fluidos reformulada para fácil acesso às conexões de consumíveis   

• Suporta uma interface do usuário baseada em tablet para monitoramento do status 
do sistema e controle das funções básicas de operação   

   

O sistema de HPIC Dionex Integrion pode utilizar as mesmas colunas e Cartuchos 
Geradores de Eluente (EGC) Dionex™ da Thermo Scientific™ que o sistema Dionex ICS-
2100, oferecendo um desempenho equivalente ou superior. Além disso, o sistema de HPIC 
Dionex Integrion também permite o uso de consumíveis de alta pressão, como o cartucho 
Dionex™ EGC 500 da Thermo Scientific™. Nota: as pressões de operação para alguns 
consumíveis legados são limitadas a 3.000 psi. Consulte o manual de consumíveis para 
determinar as condições de operação apropriadas.  

  

Entre em contato com o seu representante da Thermo Fisher Scientific para mais 

informações ou visite thermofisher.com/integrion e thermofisher.com/ic  
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