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Prezado consumidor da Thermo Scientific,  

Os sistemas Dionex ICS-1100 e ICS-900 são Sistemas de Cromatografia de Íons   

baseados em módulos integrados. Em fevereiro de 2016, a Thermo Scientific 

descontinuou os Sistemas Dionex ICS-1100 e ICS-900 e os substituiu pelo Sistema 

Dionex Aquion da Thermo Scientific.   

Os sistemas Dionex ICS-1100 e ICS-900 terão suporte completo, incluindo o  

software Chromeleon, peças de reposição e serviços de reparo, até fevereiro de 2023. A 

partir de  

fevereiro de 2023, a Thermo Scientific não poderá garantir o serviço de suporte dos 

sistemas Dionex ICS-1100 e ICS-900. Após essas datas, o serviço de campo desses 

sistemas será realizado apenas com base em reparos "no melhor dos esforços", 

dependendo da disponibilidade das peças de reposição.   

Temos o prazer de oferecer o Dionex Aquion no lugar dos Sistemas Dionex ICS-1100 e 

ICS-900. Esses sistemas são substituições diretas, permitindo a transferência fácil de 

todas as aplicações dos Sistemas Dionex ICS-1100 e ICS-900 atuais para o Sistema 

Dionex Aquion. O Sistema Dionex Aquion oferece uma base confiável para a análise de 

IC em uma plataforma compacta, com a operação objetiva necessária para os laboratórios 

com orçamento limitado. Construído com o objetivo de manter os custos de operação 

baixos, o Sistema Dionex Aquion utiliza tecnologias comprovadas e confiáveis para 

entregar resultados com os quais você pode contar. O sistema é projetado para uma 

utilização fácil, oferecendo tempos curtos de inicialização e desempenho estável e 

confiável para aplicações exigentes em laboratórios de meio ambiente, segurança 

alimentar e acadêmicos.  

A Thermo Scientific continua a oferecer uma seleção completa de instrumentos para 

atender aos requisitos laboratoriais mais rigorosos.  Se precisar de informações adicionais 

sobre esta nota do Dionex Aquion, entre em contato com o seu representante de suporte 

local.    

Se desejar uma cotação ou quiser receber informações adicionais sobre o Sistema Dionex 

Aquion, um dos outros instrumentos da Série ICS ou quaisquer outros produtos da 

Thermo Scientific, entre em contato com o seu representante de vendas local. Visite 

também o nosso website: www.thermoscientific.com.  
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