
O Sistema de HPIC™ Dionex™ ICS-6000 da Thermo Scientific™ é um 
sistema de cromatografia de íons de alta pressão que oferece uma 
combinação impressionante de produtividade aumentada, recursos 
expandidos e desempenho aprimorado. Versatilidade modular, integração 
funcional, desempenho superior e a capacidade de operar continuamente a 
até 5.000 psi culminam no mais avançado sistema de cromatografia de íons. 
Ao combinar capilaridade e formatos analíticos em um sistema altamente 
versátil, os atuais desafios analíticos são vencidos, enquanto possíveis 
desafios futuros são solucionados e aplicações avançadas são abordadas. 
O sistema oferece: 

• Taxas de fluxo capilar (coluna i.d. de 0,2 a 0,6 mm), de microcalibre
(coluna i.d. de 1 a 3 mm) e calibre padrão (coluna i.d. de 3 a 7 mm)

• Operação a taxas de fluxo capilar, de microcalibre e calibre padrão a
uma pressão de até 5.000 psi, permitindo uma análise mais rápida com
taxas de fluxo mais altas e separações melhores com colunas de
maior resolução

• A tecnologia "basta adicionar água" permite vários meses de operação
contínua com apenas dois litros de água a taxas de fluxo capilar

• Eluentes de hidróxidos, carbonatos e MSA para Sistemas de
Cromatografia de Íons Livre de Reagentes (RFIC™) Dionex™ da Thermo
Scientific™ com Geração de Eluente oferecem alta pureza e controle e
reprodutibilidade incomparáveis para eluições isocráticas e de
gradiente, agora com até 200 mM em formatos de capilares

 Benefícios 
O Sistema de HPIC Dionex 
ICS-6000 oferece: 

• Operação em alta pressão para
análises rápidas e alta resolução

• Operação de sistema
Reagent-Free™ (Livre de
Reagentes) com reprodutibilidade
e facilidade de uso

• Sistema modular com capacidade
de adaptação
e aprimoramento

Cromatografia de íons

 Especificações do Produto | 72570

Sistema modular de cromatografia 
de íons de alta pressãoSistema de HPIC Dionex ICS-6000
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  • Excelente acurácia de taxa de fluxo, estabilidade dos 
componentes eletrônicos do gerador de eluentes e 
controle de temperatura da célula de condutividade 
entregam reprodutibilidade com alto tempo de 
retenção, estabilidade da linha de base e sensibilidade

• O design modular permite versatilidade na 
configuração do sistema para uma ampla variedade 
de aplicações

• O inovador cartucho Dionex™ ICS-6000 IC Cube™ 
da Thermo Scientific™ é uma maneira revolucionária 
de adicionar, configurar e usar consumíveis 
de capilares

• O módulo Detector/de Cromatografia integrado com 
zonas de temperatura precisamente controladas 
mantém a estabilidade da linha de base e aumenta a 
flexibilidade da aplicação

• O Gerenciador de Automação simplifica e automatiza 
aplicações complexas, incluindo preparo de amostras, 
pré-concentração, eliminação de matriz e adição de 
reagente pós-coluna

• Detector eletroquímico com célula otimizada para 
taxas de fluxo capilar e analítico, incluindo um eletrodo 
de referência de Hidreto de Paládio (PdH) de longa 
duração e sem calibração

• O Software de Sistema de Dados da Cromatografia 
(CDS) do Chromeleon™ da Thermo Scientific™ unifica 
e simplifica o controle e a operação do sistema, a 
coleta de dados e a geração de relatórios

Seu fluxo de trabalho simplificado
Rastreamento de consumíveis 
O sistema de HPIC Dionex ICS-6000 permite o rastreamento 
e monitoramento do desempenho e da utilização de todos os 
consumíveis para oferecer manutenção e substituições 
proativas. O rastreamento de consumíveis eletrolíticos é 
padrão em todos os sistemas. O rastreamento por 
identificação de frequência de rádio (RFID)* é incluso em 
modelos equipados com o Monitor de Consumíveis do 
Dispositivo DC. O Monitor de Consumíveis do Dispositivo 
(CDM) DC é um recurso opcional. O módulo CDM é inserido 
no backplane do módulo DC, que fornece energia para a 
unidade, e é configurado como um dispositivo de CDS do 
Chromeleon independente. 

• Mantém informações sobre o consumível, 
independentemente do sistema em que está instalado

• Monitora até 15 métricas-chave de desempenho em até 
25 consumíveis diferentes ao mesmo tempo 

• Verifica o desempenho do consumível em relação às 
especificações do produto e aos dados de garantia de 
qualidade de produção 

• Facilita a verificação de compatibilidade dos consumíveis

 

  

Métricas 
 
1. Data da primeira instalação 

2. Número de injeções 

3. Número de amostras concentradas 

4. Volume total de injeções 

5. Volume total concentrado 

6. Taxa de fluxo máxima observada

7. Temperatura máxima observada 

8. Pressão máxima observada

9. Voltagem máxima observada 

10. Corrente máxima observada

11. Última coluna separadora pareada 

12. Última coluna de guarda pareada 

13. Volume de eluente total observado 

14. Total de horas de voltagem observado 

15. Total de horas de corrente observado

16. Tipos de eluentes expostos 

17. Conjunto de dados semanal da taxa de fluxo

18. Conjunto de dados semanal de pressão da bomba

19. Conjunto de dados semanal da condutividade de fundo

20. Conjunto de dados semanal de corrente

21. Conjunto de dados semanal de voltagem

Consumíveis

a. Colunas de guarda (GC) 

b. Colunas de separador (SC)

c. Colunas de concentrador (CC) 

d. Colunas Trap (TC)

e. Supressores eletroliticamente regenerados (ERS) 

f. Supressores dinamicamente regenerados (DRS)

g. Colunas Trap continuamente regeneradas (CRTC)

* Os dispositivos transmissores sem fio podem não ser autorizados 
conforme exigido pelas leis do seu país. Este recurso não será 
oferecido para venda ou aluguel, nem vendido ou alugado, até que a 
autorização apropriada seja obtida. Entre em contato com seu 
representante de vendas local para mais detalhes.

• Acomoda requisitos regionais de RFID com 
frequência selecionável 

• Suporta configurações de vias de fluxo múltiplas/de 
sistema duplo
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Interface por tablet  

O sistema de HPIC Dionex ICS-6000 suporta um controle por 
tablet com ou sem fio, oferecendo a capacidade de controlar o 
painel frontal de maneira completa e detalhada e visualizar o 
status do sistema sempre que necessário.

• Comunicação segura, com ou sem fio, com o instrumento

• Controle e monitore um instrumento por vez, com troca 
fácil de instrumentos

• Acesso aos guias de instalação de consumíveis e base de 
conhecimento de resolução de problemas

Monitoramento remoto
O software opcional de monitoramento remoto e diagnóstico 
notifica operadores, gerentes de laboratório ou outra equipe 
quando a manutenção é necessária. Os alertas são enviados 
aos engenheiros de serviço na Unity Lab Services quando o 
sistema não está funcionando corretamente, para que a 
resolução de problemas remota possa ser executada.

• Monitora somente o desempenho do instrumento, não os 
dados da amostra

• Oferece comunicação criptografada SSL de 128 bits de 
ponta a ponta

• Funciona com a maioria dos programas de software de 
firewall e antivírus disponíveis no mercado

Desempenho e recursos modulares

O sistema modular Dionex ICS-6000 atende a uma 
gama ampla e crescente de necessidades de 
aplicação. Da configuração básica do sistema a 
análises dedicadas de rotina e sistema RFIC duplo de 
alto rendimento, o sistema de HPIC Dionex ICS-6000 é 
projetado para versatilidade e produtividade. Esse 
sistema pode ser aprimorado para uma configuração 
de sistema duplo (suportando os formatos padrão, de 
microcalibre e capilar) sem ocupar mais espaço valioso 
de bancada.

Dionex IC Cube
No coração do sistema capilar Dionex ICS-6000 está o 
módulo IC Cube, que integra todos os consumíveis capilares 
usados no sistema de IC. Com tubos pré-cortados, conexões 
com código de cores, apenas metade das conexões de um 
sistema analítico e consumíveis baseados em cartuchos fáceis 
de usar, o sistema Dionex ICS-6000 e o Dionex ICS-6000 IC 
Cube levam a usabilidade a um novo patamar. 

O sistema Dionex ICS-6000 contém dois Dionex ICS-6000 IC 
Cubes, simplificando a análise em dois canais no modo 
capilar. Cada zona de temperatura das colunas pode ser 
definida a uma temperatura diferente, então você pode fazer 
uma análise de ânions a 30 ºC e uma análise de cátions no 
segundo canal a 60 ºC.

 

Desempenho 
O sistema Dionex ICS-6000 é projetado para oferecer o maior 
desempenho, o que o torna o sistema de cromatografia de íons 
disponível mais reproduzível, estável e sensível. A acurácia da 
taxa de fluxo, os componentes eletrônicos geradores de 
eluentes e a robustez do detector de última geração aumentam 
a estabilidade da linha de base e melhoram a sensibilidade.

Controle do CDS do Chromeleon
O CDS do Chromeleon oferece um painel para que todos os 
parâmetros de controle, status, calibração e diagnósticos do 
módulo estejam facilmente disponíveis. Uma tela inicial 
conveniente mostra o status geral do sistema, enquanto as 
abas de módulos individuais oferecem acesso rápido às 
funções dos módulos e a status e diagnósticos detalhados. Os 
assistentes eliminam a incerteza na hora de configurar análises 
personalizadas. Recursos de bem-estar do sistema alertam 
você sobre possíveis questões do sistema antes que elas se 
tornem problemas.

Bomba dupla DP e simples SP 
 A Bomba Dupla DP e a Bomba Simples SP estão disponíveis 
em diversas configurações para atender aos requisitos de 
aplicação, incluindo analíticos e capilares. Os formatos analíticos 
podem ser configurados para entrega de eluentes isocráticos ou 
gradientes. Qualquer bomba SP pode ser aprimorada em 
campo para uma bomba DP. Os conjuntos de bombas deslizam 
para fora, permitindo acesso e manutenção fáceis. As bombas 
têm um design de pistão serial com velocidade variável, que 
entrega taxas de fluxo consistentes e linhas de base silenciosas 
para detectores. As bombas suportam taxas de fluxo de 0,001 
a 10,000 mL/min (analíticas) ou 0,001 a 0,100 mL/min e até 3 
mL/min para preparação (capilares). 

IC Rápida
Todos os sistemas Dionex ICS-6000 suportam IC Rápida. Ao 
aumentar a tolerância de pressão da bomba para 6.000 psi 
(5.000 psi com operação contínua) e as taxas de fluxo lineares, 
o sistema Dionex ICS-6000 pode alcançar tempos de 
execução substancialmente menores. Tempos de execução 
menores (< 5 min) oferecem mais rendimento e produtividade.

Separações melhores
Os sistemas HPIC podem funcionar a até 5.000 psi com 
geração de eluentes. Separações melhores agora podem ser 
obtidas com novas colunas de partículas de 4 μm.

Gerador de eluentes EG 
O módulo Gerador de Eluentes EG oferece os benefícios de 
um sistema RFIC com Geração de Eluentes (sistema 
RFIC-EG) em um formato de sistema duplo. Componentes 
eletrônicos robustos fornecem uma linha de base 
extremamente estável e uma geração de gradiente precisa. 
Você pode gerar eluentes de alta pureza (até 200 mM para 
sistemas capilares) sob demanda e realizar separações de 
gradiente com a mesma facilidade das separações 
isocráticas. Os sistemas RFIC-EG combinam a geração de 
eluentes "basta adicionar água", purificação de eluentes e 
tecnologias de supressão eletrolítica.
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Os sistemas RFIC-EG oferecem desempenho superior, maior 
sensibilidade e excelente reprodutibilidade, além de eliminarem 
a variabilidade e a possível contaminação dos sistemas que 
usam eluentes preparados manualmente. O EG pode ser 
configurado para um sistema único ou para suporte a sistemas 
duplos, juntamente com um conjunto expandido de opções 
químicas de eluentes para aplicações de carbonato e hidróxido 
para determinações de ânions e MSA para cátions, 
respectivamente. A geração eletrolítica de eluentes só está 
disponível com os sistemas de IC Dionex da Thermo Scientific.

Opção de regeneração de eluentes 
(apenas calibre padrão)  

Com a opção de regeneração de eluentes, um único preparo 
de eluente pode ser usado por até quatro semanas com 
colunas de calibre padrão. O sistema RFIC-ER usa o 
supressor eletrolítico para regenerar o eluente de retorno, 
pois suprime o eluente antes da detecção. Colunas Trap e 
catalíticas purificam o eluente de retorno, garantindo um 
eluente consistente e de alta qualidade para as separações.

Módulo Detector/de Cromatografia DC 
O módulo Detector/de Cromatografia DC abriga e organiza 
componentes de cromatografia, como válvulas e módulos 
IC Cube, assim como detectores eletroquímicos e de 
condutividade, além de células. O módulo mantém a 
tubulação organizada e minimiza o comprimento das 
conexões para reduzir os volumes de atraso e aumentar as 
eficiências de pico. O DC é dividido em três seções para 
automação, detecção e separação. A seção de automação 
pode ser configurada para abrigar dois módulos IC Cube 
ou o gerenciador de automação (apenas calibre padrão e 
microcalibre). O DC oferece até seis zonas de temperatura 
separadas que podem ser mantidas simultaneamente 
(seção de separação, seção de detecção, dois detectores 
de condutividade e módulos IC Cube ou serpentinas de 
reação pós-coluna). A flexibilidade e o controle preciso da 
temperatura melhoram a estabilidade e a aumentam a 
sensibilidade. As melhorias no controle de temperatura do 
detector de condutividade e das colunas aumentam ainda 
mais a sensibilidade. 

RFIC-ESP (apenas analítico)
O sistema Dionex ICS-6000 oferece automação para 
muitas técnicas de preparo de amostras, com múltiplas 
configurações de válvulas e suporte para dispositivos 
de preparo de amostras eletrolíticas (ESP). 

Detectores eletroquímicos (ED) e de 
condutividade (CD)

 
Os detectores CD e ED são instalados dentro do 
compartimento DC, minimizando o comprimento da 
tubulação e oferecendo uma estabilidade térmica ideal. Os 
detectores são dispositivos encaixáveis fáceis de instalar e 
podem ser configurados em série para detecção dupla ou 
como detectores separados para sistemas duplos, tudo no 
mesmo compartimento.

Detectores ópticos
O sistema Dionex ICS-6000 pode ser configurado com 
qualquer um dos nossos detectores ópticos, como o VWD e 
o PDA, que cobrem a faixa de comprimentos de onda desde 
o visível ao ultravioleta. O Detector de Comprimento de Onda 
Variável da Série ICS pode ser configurado para monitorar 
comprimentos de onda únicos ou múltiplos, até quatro ao 
mesmo tempo. O PDA pode monitorar comprimentos de 
onda únicos ou múltiplos, além de realizar uma varredura 3D 
completa durante cada análise. 

Gerenciador de Automação AM
A opção do Gerenciador de Automação AM (apenas para 
químicas de calibre padrão e microcalibre) pode ser 
configurada no compartimento superior do módulo DC. 
As opções do AM incluem duas válvulas rotativas de alta 
pressão e duas válvulas solenoides de baixa pressão para 
preparo de amostras automatizado, pré-concentração, 
eliminação de matriz e adição de reagentes pós-coluna 
(AutoPrep e RFIC-ESP). Os componentes são 
reconhecidos, configurados e controlados por meio do 
software de CDS do Chromeleon, fornecendo automação 
completa até para as aplicações mais complexas. (Não 
disponível para IC capilar.)

Coletor automático de amostras Dionex 
AS-AP da Thermo Scientific
O Coletor automático de amostras Dionex AS-AP pode ser 
configurado para entrega simultânea ou sequencial de 
amostras. No modo de entrega simultânea, as amostras são 
entregues por meio de um divisor a duas válvulas de injeção 
para injeções duplas de loop completo. Com essa 
configuração, você pode realizar duas análises separadas em 
uma amostra (por exemplo, ânions e cátions). Para a entrega 
sequencial, as válvulas são configuradas para desviar o fluxo da 
amostra para a válvula de injeção adequada para 
o carregamento. 

O Dionex AS-AP também oferece a medição opcional de 
condutividade e pH de amostras em linha, coleta de frações, 
diluição automática, preparo de amostras e carregamento de 
amostras de tamanhos variáveis para a pré-concentração em 
várias colunas trap concentradoras. O sistema Dionex 
ICS-6000 também pode ser configurado com outros coletores 
automáticos de amostras de IC Dionex da Thermo Scientific.

O ED tem um design de célula, com um eletrodo de referência 
aprimorado e volume morto minimizado para amplitude de 
banda e ruído reduzidos. Esse novo eletrodo de referência de 
PdH tem maior vida útil e robustez. Múltiplas formas de onda 
otimizam as condições de detecção para analitos individuais. 

O novo detector CD para taxas de fluxo capilar é otimizado para 
volume e não requer um trocador de calor. O software de CDS 
do Chromeleon detecta automaticamente a presença da versão 
analítica ou de capilar do detector CD. 
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Recursos do módulo com Bomba dupla 
DP e simples SP 

 

As bombas Dionex DP e SP estão disponíveis em 
configurações isocráticas ou de gradiente de proporção 
(somente analítico). As bombas suportam aplicações de 
calibre padrão, microcalibre e capilares. As configurações de 
gradiente a taxas de fluxo analítico fornecem a mistura em 
baixa pressão de até quatro fases móveis por bomba em 
proporções e taxas de fluxo precisamente controladas.

Recursos da DP e SP

  
• Design de pistão serial com velocidade variável que entrega 

taxas de fluxo consistentes e linhas de base silenciosas 
para detectores

• Oscilação de pressão < 0,2% a taxas de fluxo capilar, < 1,0% 
a taxas de fluxo analítico

• Os componentes de fluxo da bomba são quimicamente 
inertes, feitos com cabeçotes e encaixes PEEK™ de alta 
qualidade, selos de polímero inerte e pistões de safira

• A limpeza integrada e automatizada dos selos dos pistões 
prolonga sua vida útil ao impedir a cristalização de eluentes 
nas superfícies dos selos

• Os conjuntos de bombas deslizam para fora, permitindo 
acesso e manutenção fáceis

• Limites de pressão selecionados pelo usuário interrompem 
automaticamente o fluxo das bombas em caso de 
vazamentos, restrições de fluxo ou reservatórios de 
eluentes esgotados

• Recursos de alarme configurado pelo usuário no software de 
CDS do Chromeleon permitem respostas adicionais a 
condições de status ou alarme

• O painel frontal indica o status de energia, fluxo de bomba, 
preparação, conectividade (controle do software de CDS do 
Chromeleon) e alarmes

• Proporção quaternária e um mixer de baixo volume entregam 
misturas reproduzíveis de eluentes (apenas analítico)

• Gradientes lineares, côncavos e/ou convexos são possíveis 
(apenas analítico)

• Desgaseificação a vácuo, em linha e lacrada oferece 
reprodutibilidade de fluxo 

Benefícios das configurações de bomba dupla
As configurações duplas oferecem recursos de bombeamento 
independentes no mesmo módulo e no mesmo espaço 
reduzido. Configure um sistema baseado em DP de acordo 
com um dos seguintes cenários:

• Sistemas híbridos:
 – Bidimensional (calibre padrão, microcalibre e capilar)

   

 

 

 • Configure o sistema para aplicações duplas, executadas 
simultaneamente ou de maneira independente: 

- Separações de ânions e cátions 

- Duas separações diferentes de ânions ou cátions

• Use a segunda bomba para: 

- IC bidimensional (IC x IC) 

- Pré-concentração de amostras ou eliminação de matriz 

- Entrega de reagentes pós-coluna para reação (aplicações 

de PCR) 

- Entrega de água externa e regenerador químico 

- Uma bomba de backup para a aplicação primária 

- Limpeza ou preparação de inicialização de consumíveis, 

impedindo o tempo de inatividade do sistema primário 

durante a reconfiguração

 

Módulo gerador de eluentes EG
O módulo Gerador de Eluentes EG oferece os benefícios 
de um sistema RFIC-EG em um formato de sistema duplo. 
O EG permite que você gere eluentes de alta pureza em 
linha e execute separações de gradiente tão facilmente 
quanto as aplicações isocráticas. A IC livre de reagentes é 
uma poderosa combinação de tecnologias eletrolíticas do 
tipo "basta adicionar água", geração, purificação e 
supressão de eluentes O EG pode ser configurado para 
um sistema único ou para suporte de sistema duplo.

Módulo de Bomba Dupla DP
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Recursos do EG
 • O EG capilar permite concentrações de eluentes de 

até 200 mM para KOH e MSA

• Taxas de fluxo de dez microlitros por minuto para IC 
capilar significa que o sistema consome apenas 15 mL 
de eluente por dia

• Suporta geração de eluente analítico e capilar em um 
mesmo sistema

• Os eluentes são gerados a partir de água deionizada, 
usando um cartucho EG e depois purificados de 
contaminantes com uma das Colunas Trap de 
Regeneração Contínua (Dionex CR-TCs)

• O sistema de geração de eluentes baseado em 
carbonato RFIC, que usa um cartucho de carbonato e 
o Modificador Eletrolítico de pH EPM, está disponível 
no formato analítico (pressão máxima de 3.000 psi)

• Além do KOH para separação de ânions, cartuchos de 
NaOH e LiOH estão disponíveis para aplicações 
especializadas (apenas no formato analítico, pressão 
máxima de 3.000 psi)

• O EG entrega concentrações de eluentes de 0,1 a 200 
mM (capilar) ou 0,1 a 100 mM (analítico) 

• Controle, status e diagnósticos são fornecidos com o 
software de CDS do Chromeleon

• Uma bandeja deslizante oferece acesso fácil aos 
cartuchos de EG e Colunas Trap de Regeneração 
Contínua Dionex CR-TC para manutenção

• Usar a geração de eluentes em linha aumenta a vida 
útil dos pistões e selos das bombas, pois as bombas 
entregam apenas água

Benefícios de um sistema RFIC-EG
  • Minimiza o desvio da linha de base

• Melhora a estabilidade e a resolução do tempo 
de retenção

• Fornece excelente reprodutibilidade entre análises

• Suporta aplicações gradientes e isocráticas

• Minimiza os custos de operação e mão de obra

Opção RFIC-ER (apenas calibre padrão)
 

Os sistemas RFIC-ER podem regenerar eluentes em 
taxas de fluxo analítico para separações de IC 
isocráticas usando carbonato, carbonato/bicarbonato ou 
ácido metanossulfônico. Esses sistemas sempre ativos e 
prontos são ideais para análise de água potável, água 
subterrânea e água de superfície.

Módulo gerador de eluentes EG (capilar)

Cartucho Gerador de Eluentes Dionex EGC 500 (analítico)

Benefícios da regeneração de eluentes
 • Um único preparo de eluentes pode ser usado por até 

quatro semanas, reduzindo o trabalho e o desperdício

• Colunas Trap, de purificação e catalíticas purificam o 
eluente de retorno, garantindo um eluente consistente e 
de alta qualidade 

• A regeneração consistente de eluentes oferece resulta-
dos reproduzíveis

• Como é um loop fechado, o sistema RFIC-ER sempre 
ativo e pronto permanece equilibrado e calibrado durante 
as trocas de eluentes por até quatro semanas

Módulo Detector/de Cromatografia DC
O módulo Detector/de Cromatografia DC abriga e organiza 
os componentes de cromatografia, como válvulas e 
colunas. O DC está disponível em duas versões: O DC 
padrão, para aplicações que exigem uma zona de 
temperatura superior de 18 a 40 °C, e uma versão de baixa 
temperatura, para aplicações que exigem uma zona de 
temperatura superior de 10 a 40 °C, como o método 2D do 
ácido haloacético (HAA).
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O módulo DC contém três seções: (1) separação, (2) 
detecção e (3) automação. O compartimento de 
separação inferior contém válvulas de injeção, colunas de 
guarda analítica e de separação analítica com controle de 
temperatura independente. Os detectores eletroquímico e 
de condutividade ficam abrigados sobre as colunas de 
separação. A opção do Gerenciador de Automação pode 
ser configurada no compartimento superior para suportar 
válvulas de troca e outro hardware exigido para aplicações 
avançadas, ou até dois módulos Dionex IC Cube podem 
ser instalados para separações capilares.

Recursos do DC
• Três seções distintas mantêm a tubulação 

organizada enquanto minimizam o comprimento das 
conexões, reduzindo os volumes de atraso e 
melhorando as eficiências de pico

• A configuração de zonas de temperatura duplas 
controla a válvula de injeção e o compartimento da 
coluna separadamente dos 
compartimentos superiores

• Até seis temperaturas separadas podem ser 
mantidas simultaneamente (seção de separação, 
seção de detecção, dois detectores, dois módulos 
Dionex IC Cube ou serpentina de reação), oferecendo 
flexibilidade máxima de aplicação

• Portas de compartimento independentes permitem o 
acesso individualizado à seção de separação ou dos 
detectores sem perturbar a outra seção térmica

• Detecção automática de válvulas, células CD/ED e 
dispositivos supressores via software

• O carregamento manual de amostras é possível

• O compartimento da coluna pode ser configurado 
com duas válvulas de injeção independentes 
(apenas analítico)

• O painel de coluna/válvula de injeção desliza para 
frente para facilitar o acesso (seção inferior)

• A placa de saída analógica opcional oferece sinais de 
detecção analógicos para gravadores de dados

• A placa analógica opcional também inclui oito 
entradas TTL atribuídas pelo usuário, fornecidas para 
operação básica das válvulas e detectores

• O painel frontal exibe o status da energia do módulo, 
da posição da válvula de injeção e dos alarmes

• O módulo opcional Dionex IC Cube consolida todos 
os consumíveis capilares, minimizando o volume 
morto e maximizando a conveniência

 

 Módulo Detector/de Cromatografia DC

Automação Colunas 
capilares, consumíveis 

e válvulas 

 
 

Detecção 
Detectores CD e ED 

 

Separação Colunas e 
válvulas de calibre 

padrão e microcalibre 

 

Expanda seus recursos com configurações 
de detecção dupla

 • Os detectores CD e ED são dispositivos do tipo plug-in 
fáceis de instalar, dando a você um sistema duplo com a 
pegada de um sistema único Execute determinações de 
ânions/cátions simultaneamente em cada amostra 

- Execute separações de confirmação em paralelo para 
verificar analitos 

- Diferentes tamanhos de loop de amostra, elimine a 
reanálise de amostras com diluições diferentes

 
• Implemente esquemas inovadores de detecção ao 

combinar técnicas de detecção eletroquímica e por 
condutividade em série no mesmo sistema 

- Determine os íons clássicos com condutividade, 
juntamente com uma detecção ED sensível e seletiva de 
espécies eletroativas, como iodeto, sulfeto, cianeto, 
aminas, aminoácidos, carboidratos e fenóis

Dionex IC Cube (opcional)
O módulo IC Cube é a nossa inovação mais recente, que permite 
usar consumíveis capilares no sistema de HPIC Dionex ICS-6000. 
Qualquer sistema analítico Dionex ICS-6000 pode ser facilmente 
convertido em um sistema capilar usando uma bomba capilar 
Dionex ICS-6000 e adicionando o IC Cube (com os consumíveis) 
no compartimento superior do DC. 

O módulo IC Cube consolida os cartuchos usados na IC 
capilar, como:

• Desgaseificador capilar EG

• Válvula de injeção (4 portas, 2 posições). Um módulo IC Cube 
opcional com uma válvula de 6 portas e 2 posições está 
disponível para suportar grandes loops e 
aplicações concentradoras

• Coluna de guarda e de separação capilar

• Supressor eletrolítico capilar 

• Dispositivo de remoção de carbonato capilar
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O sistema Dionex ICS-6000 abriga um ou dois módulos IC 
Cube, ambos com um controle de temperatura 
independente da coluna de separação. Assim, um sistema 
capilar de canal duplo pode realizar análises com as 
colunas funcionando em duas temperaturas diferentes (por 
exemplo, 30 ºC no canal um e 60 ºC no canal dois).

Gerenciador de Automação AM para taxas de 
fluxo analítico (opcional)

Simplifique aplicações complexas com a opção do 
Gerenciador de Automação AM. Essa opção, que cabe 
na seção superior do módulo DC, organiza e controla 
válvulas rotativas de alta pressão, válvulas solenoides de 
baixa pressão, o Aquecedor com Serpentina de Reação 
RCH e uma variedade de serpentinas de reação.

• Configure até duas válvulas rotativas de alta 
pressão com 6 ou 10 portas para o preparo de 
amostras automatizado, pré-concentração, 
eliminação de matriz ou aplicações de desvio 
de fluxo

• Configure até 2 válvulas alternáveis de baixa 
pressão com 2 ou 3 portas para a seleção de 
reagentes adicionados pós-coluna, soluções de 
enxágue ou regeneradores

• Instale o RCH opcional para reações aquecidas ou 
apenas encaixe serpentinas de reação não 
aquecidas para suportar a adição de reagentes em 
temperatura ambiente

• Os componentes instalados são automaticamente 
reconhecidos pelo software de CDS 
do Chromeleon

• Todas as válvulas e posições são reconhecidas 
pelo software de CDS do Chromeleon

• Faça a pré-concentração de amostras durante uma 
análise para aumentar o rendimento

 

Detectores Eletroquímico ED e 
de Condutividade CD

 

Os detectores CD e ED são instalados dentro do 
compartimento do DC como dispositivos encaixáveis. Eles 
podem ser configurados em série para detecção dupla ou 
como detectores separados para um sistema duplo.

Recursos do CD

  
• O processamento de sinal digital controlado por 

microprocessador detecta concentrações altas e baixas 
de analitos na mesma análise 

• O detector CD capilar é otimizado para um volume 
morto mínimo

• Suporta todas as aplicações de sistemas de IC e RFIC 
com faixa máxima de até 15.000 μS

• Controle pelo software de CDS do Chromeleon ou 
localmente pelas entradas TTL

• Encaixa dentro do compartimento do DC em dois locais

• Não requer ferramentas

• Minimiza o ruído e maximiza a estabilidade térmica

• Componentes eletrônicos integrados entre a célula e o 
detector para maior estabilidade

• A célula CD analítica aquece independentemente de 
outros componentes de cromatografia

• Componentes eletrônicos integrados inovadores 
facilitam a calibração e os diagnósticos

• O detector CD analítico é otimizado para a maior razão 
sinal/ruído até taxas de fluxo de 10 mL/min 

 

Recursos do ED  
• Novo eletrodo de referência de Hidreto de Paládio (PdH) 

disponível para formatos capilares

• O novo eletrodo de referência integral fornece consistência 
e confiabilidade

• O design do cabo oferece torque consistente para o 
eletrodo da célula, para consistência de instalação e 
encaixe do eletrodo de trabalho 

Módulo IC Cube

Detector de condutividade CD
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  • Usa processamento de sinal digital controlado 
por microprocessador

• Suporta os modos de detecção por amperometria DC, 
amperometria de pulso ou amperometria de 
pulso integrada

• Capacidade de usar eletrodos de referência de 
pH-Ag/AgCl, Ag/AgCl ou PdH

• Os recursos de detecção incluem o uso de múltiplas 
formas de onda e tempos de integração (apenas 
processamento de dados pós-análise) para otimizar as 
condições de detecção para analitos individuais

• O modo de amperometria de pulso integrada oferece 
liberdade completa para mudar o número de segmentos, a 
duração de cada segmento e a voltagem aplicada a cada 
segmento do perfil da forma de onda

• Controle pelo software de CDS do Chromeleon ou 
localmente pelas entradas TTL

• Encaixa dentro do compartimento do DC em dois locais

• Não requer ferramentas para instalação

• Os componentes eletrônicos da célula e do detector são 
integrados para minimizar o ruído e maximizar a proteção e 
o isolamento elétrico e a estabilidade térmica

• Componentes eletrônicos integrados inovadores para 
calibração e diagnósticos fáceis

• Pode ser usado em uma configuração de detecção dupla 
(detectores em séries ou sistemas em paralelo)

Detectores ópticos
O sistema Dionex ICS-6000 pode ser configurado com vários 
outros detectores ópticos de IC.

Detector de matriz de fotodiodos ICS série PDA

Alcance os benefícios de desempenho e versatilidade do detector de 
matriz de fotodiodos PDA com os seguintes recursos únicos:

• A matriz de fotodiodos (1.024 elementos) fornece a melhor 
resolução dos comprimentos de onda

• Baixo ruído e alta intensidade de luz em toda a faixa espectral por 
meio das lâmpadas de deutério e tungstênio

• Controle total e coleta de dados via software de CDS do 
Chromeleon, com opção de aquisição de dados 3D

• Coleta de dados digitais baseada em USB para 
instalação simples

• Quatro saídas analógicas suportam a coleta alternativa de dados

• Filtro integrado de óxido de hólmio fornece a verificação de 
acurácia dos comprimentos de onda

• Baixo desvio da linha de base com excelente confiabilidade e 
reprodutibilidade

• Acesso frontal às células pré-alinhadas e lâmpadas para facilitar 
a manutenção

• Cinco LEDs no painel frontal que indicam claramente o status 
do detector

Detector de absorbância de VWD
Experimente o desempenho e a versatilidade do VWD com os 
seguintes recursos:

• Lâmpadas de deutério e tungstênio fornecem alta 
sensibilidade em toda a faixa de comprimento de onda de 
190 a 900 nm

• Células de fluxo PEEK para taxas de fluxo de calibre padrão 
(volume de 11 μL), microcalibre (volume de 2,5 μL) ou capilar 
(volume de 0,180 μL)

• Design compacto para tubulação ideal do fluxo de líquidos e 
uso mínimo do espaço de bancada

• Filtro integrado de óxido de hólmio para a verificação 
automatizada do comprimento de onda

• Alta razão sinal/ruído para sensibilidade máxima
 

Detector de matriz de fotodiodos PDA

O PDA é um detector de matriz de fotodiodos de alta 
resolução, com 1.024 elementos, baixo ruído e baixo desvio. 
Duas fontes de luz, uma lâmpada de deutério e uma de 
tungstênio, fornecem uma ampla gama espectral. O PDA é 
operado por meio do software de CDS do Chromeleon, com a 
opção de aquisição de dados 3D.

Pá do 
filtro

Fenda

Célula 
de fluxo

Pá do filtro

Rede de difração

Lente do espectrógrafo

Lente de origem

Lente de foco 
visível

Lâmpada de 
deutério

Lâmpada de 
tungstênio

Dionex ICS Series PDA optical schematic
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• A taxa de coleta de dados de até 100 Hz permite a 

detecção até dos picos mais elevados

• Baixo desvio da linha de base para resultados confiáveis

• Resolução excelente que oferece alta linearidade

• Trocador de calor integrado na célula de fluxo para 
estabilidade térmica

• Monitor de vida útil da lâmpada para evitar o tempo 
de inatividade

• Acesso frontal às lâmpadas pré-alinhadas e à célula de 
fluxo para simplificar a manutenção do detector

Detector VWD UV-Vis

O coletor automático de amostras Dionex AS-AP oferece 
precisão, confiabilidade, durabilidade e facilidade de uso. As 
opções incluem medição de condutividade e pH da amostra, 
controle de temperatura da bandeja, coleta de frações e 
injeções sequenciais. 

Configure o coletor de amostras para injeção simultânea e 
realize a injeção de uma amostra ou padrão em dois sistemas 
(analíticos, capilares ou híbridos) ao mesmo tempo, 
executando aplicações únicas ou semelhantes. Melhore a 
eficiência controlando sistemas Dionex ICS-6000 duplos com 
um coletor automático de amostras por meio de injeções 
sequenciais. Essa configuração permite a análise de 
aplicações diferentes ou dobra o rendimento de uma 
aplicação. Com a injeção simultânea e sequencial, você pode 
aumentar o rendimento da amostra e eliminar erros 
associados a múltiplos operadores e locais de amostragem.

Os recursos incluem coleta de frações e reinjeção, 
autodiluição e medição de condutividade e pH da amostra em 
linha. Recursos de preparação de reagentes, descarte de 
reagentes e concentração oferecem flexibilidade adicional que 
vai da eliminação de matriz a aplicações de concentração. As 
sequências também podem ser executadas em sobreposição 
com a amostra anterior para minimizar o tempo geral do ciclo.

• Libere sua agenda e tempo de laboratório com o 
manuseio automatizado de amostras para sua injeção 
simultânea de IC 

- Injeção sequencial 

- Medida de condutividade e pH da amostra em linha 

- Pré-concentração 

- Eliminação de matriz 

- Diluições e reinjeções automatizadas com Autodiluição 

- Coleta e reinjeção de frações

• Elimine procedimentos laboratoriais complexos com um 
preparo padrão automatizado

 

  

Os principais recursos do coletor automático de 
amostras Dionex AS-AP fornecem velocidade, 
desempenho e versatilidade

  • Capaz de realizar injeção simultânea

• Reprodutibilidade excelente com RSDs menores do que 
0,3% para injeções de loop completo

• Frascos de amostras de poliestireno de 10 mL com 
aberturas largas para injeções de grande volume e 
análise residual

• Vias de fluxo PEEK completas, compatíveis com eluentes 
aquosos e de fase reversa, seguras contra contaminação 
por metais

Espelho

Detector

Difração 
Pá do filtro

Fenda de entrada

Célula de fluxo

Espelho de referência

Detector de referência

Espelho

Lâmpada de tungstênio

Lâmpada de deutério
Espelho

Espelho

Esquema óptico do Dionex ICS série VWD

  • Chips de identificação integrados em lâmpadas e 
células de fluxo (registradas automaticamente na 
trilha de auditoria)

• Monitoramento para múltiplos comprimentos de 
onda; até quatro comprimentos diferentes 
simultâneos

Coletores automáticos de amostras
Coletor Automático de Amostras Dionex AS-AP

Coletor Automático de Amostras Dionex AS-AP
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 • Design de agulha móvel para garantir uma amostragem 
confiável a partir de diversos tamanhos de frascos

• Alta capacidade de amostras, 81 frascos de 10 mL para 3 
placas com 384 poços

• Recursos das placas com poços

• Função de preparo da amostras para automatizar os preparos 
padrão e de amostras, economizando tempo e trabalho

• Medição opcional de condutividade e pH de amostras com 
diluições condicionais

• Coleta de frações e reinjeção opcionais

• Válvulas opcionais, uma ou duas válvulas de 6 ou 10 portas 
para injeções sequenciais, preparo de amostras, coleta de 
frações ou injeção de amostras

• Opção de troca química para fornecer alternância totalmente 
automatizada entre duas aplicações independentes no mesmo 
sistema de IC

• Opção de controle de temperatura da bandeja para amostras 
termicamente sensíveis, que oferece controle preciso e 
confiável ao longo de uma faixa de temperatura de 4 a 60 ºC

 

 

  • Prepare 
Configure e comece a executar suas análises de rotina 
em segundos

• Desenvolva 
Personalize seus métodos para uma análise avançada 

• Controle 
Assuma o controle total dos seus instrumentos 
de cromatografia

• Adquira 
Obtenha resultados precisos para picos de todos os 
tamanhos com a aquisição de dados digitais de
faixa automática 

• Diagnostique 
Mantenha uma alta confiança nos seus resultados com o 
Bem-Estar do Sistema 

• Interprete 
Processe seus dados com rapidez e precisão para obter 
resultados confiáveis 

• Organize 
Encontre os dados de que precisa de maneira rápida e fácil 
com consultas poderosas 

• Gere relatórios 
Produza os relatórios de que precisa com uma planilha fácil 
de usar 

• Cumpra 
Atenda aos requisitos de GLP, GMP e 21 CFR Parte 11

Controle do sistema de HPIC Dionex ICS-6000
O poderoso software de CDS do Chromeleon integra controle 
do sistema e tratamento dos dados, fornecendo um centro de 
comando conveniente. Analise com controle direto ou configure 
uma sequência de amostras e métodos para que o seu sistema 
funcione automaticamente durante a noite. É fácil e conveniente.

Para a análise de dados, o software de CDS do Chromeleon dá 
a você todo o poder e versatilidade do sistema de dados de 
cromatografia mais completo do mundo.
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Organizador de eluentes EO 
O Organizador de Eluentes EO mantém recipientes de eluentes 
em um compartimento revestido para contenção de vazamentos 
e derramamentos. O EO mantém e organiza a tubulação de 
eluentes e linhas de ar. O EO é projetado para posicionamento 
no topo dos módulos Dionex ICS-6000 ou adjacente a eles.

Recursos do EO
 • O design flexível do Organizador de Eluentes EO acomoda: 

- Quatro recipientes de plástico de 1 ou 2 L 
- Dois recipientes de plástico de 4 L
 
• Até dois Organizadores de Eluentes EO podem ser 

empilhados sobre o módulo DC ou TC

• O revestimento translúcido contém derramamentos e 
permite a visualização dos níveis de líquidos

• Os materiais são de polipropileno e resina epóxi à prova 
de corrosão

• Opção de regulador de pressão disponível

 

 

Recipientes de eluentes
Características
  • Disponível em tamanhos de 1, 2 e 4 L, construídos 

com polipropileno

• Tampa sem rosca com anel retentor separado 
impede que a tubulação fique emaranhada

• Graduações marcadas nos recipientes em 
incrementos de 100 mL

• Inclui filtros de polietileno de fim de linha com poros 
de 5 μm
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ESPECIFICAÇÕES DAS BOMBAS SIMPLES SP E DUPLA DP DIONEX ICS-6000 

Bomba

Tipo  Pistão duplo (em série), controlada por microprocessador, cilindrada constante, 
velocidade variável, Pré-compressão Isocinética de Eluentes patenteada 

 
 

Construção  Cabeçotes das bombas e via de fluxo em PEEK quimicamente inerte e livre de 
metais, compatíveis com eluentes aquosos de pH 0 a 14 e solventes de fase reversa 

  
  

Faixa de pressão  Analítico: 0 a 41 MPa (0 a 6.000 psi) 
Capilar: 0 a 41 MPa (0 a 6.000 psi) 

  
    

Faixa da taxa de fluxo  Analítico: 0,000 a 10,000 mL/min com incrementos de fluxo configuráveis de 
0,001 mL/min, sem trocar os cabeçotes das bombas. Capilar: Taxa de fluxo 
de 0,001 a 0,100 mL/min e de até 3.000 mL/min para preparação da bomba 
mL/min com incrementos de fluxo configuráveis de 0,0001 mL/min e uma 
faixa de trabalho típica de 5 a 30 μL/min

  
  
  
  
 

Precisão da taxa de fluxo (analítico e capilar)  < 0.1%   

Acurácia da taxa de fluxo  < 0.1%  

Oscilação de pressão  < 1% a 1,0 mL/min/típica, < 0,2% (com amortecedor) a 10 μL/min, < 1,0% (sem 
amortecedor) típica

  
 

Pressão  Não é necessário  

Desgaseificador a vácuo (analítico e capilar)  

Limpeza do selo do pistão  Padrão, operação automática

Formação de gradiente (analítico e capilar)  Geração de eluentes quaternária em baixa pressão (apenas analítico) ou 
eletrolítica em alta pressão  

  
 

Gradientes RFIC-EG  Analytical: 0.1–100 mM  
 Capillary: 0.1–200 mM

Perfis de gradiente  Qualquer combinação de um número ilimitado de perfis de gradiente positivos e 
negativos lineares, convexos e côncavos

 
 

Acurácia e precisão da proporção de 
gradiente (apenas analítico) 

 ±0.5 at 2 mL/min 

Mistura de gradiente (apenas analítico)  Misturadores passivos para colunas i.d. de 2 mm e 4 mm, opcional

Geração de eluentes (analítico e capilar)  Geração de eluentes opcional (RFIC-EG)

Válvula de ativação/desativação de eluentes  Atuação elétrica, padrão

Sensor de vazamento  Óptico, padrão

Software do sistema

Software Software de CDS do Chromeleon 7.2, suporta sistemas operacionais Microsoft® Windows® 7

Assistentes automatizados de procedimento  Recurso padrão
Inicialização e desligamento inteligentes do sistema  Recurso padrão

Modelos de aplicação  Recurso padrão

Suporte para automação de instrumentos 
de terceiros 

 Controle total de mais de 300 instrumentos diferentes de mais de 30 fabricantes, 
incluindo GC, HPLC e MS  

Painéis personalizáveis de controle do sistema  Recurso padrão  

Canais de sinal  Pressão da bomba

Plotagens de tendências de dados  Todos os parâmetros numéricos do dispositivo

Canais virtuais de status do sistema  Recurso padrão

Proteção contra queda de energia  Recurso padrão

Comandos e condicionais de ativação do sistema  Recurso padrão

Trilha de auditoria diária  Recurso padrão  

Trilha de auditoria de amostras  Recurso padrão

Armazenamento de calibração do sistema  De fábrica, presente e anterior. Completamente selecionável pelo usuário

Geração personalizada de relatórios  Recurso padrão com manuais de relatórios ilimitados

Conformidade com GLP  Opcional

Especificações físicas

Requisitos de energia:  90 a 265 V AC, 47 a 63 Hz

Dimensões (A x L x P)  (A x L x P) 41 x 23 x 56 cm (16 x 8,75 x 21,5 pol.)

Peso  SP: 20,4 kg (45 lb) – DP: 24,1 (55 lb)

Via de fluxo:  Toda polimérica (PEEK), configuração de ânion ou cátion

Integrado, 1 canal opcional para a bomba isocrática ou 4 canais para a bomba quaternária
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ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR DE ELUENTES DIONEX ICS-6000 EG  

Mínimo e máximo  Analítico: 0,1 a 100 mM 
Capilar: 0,1 a 200 mM 

  
Concentração de eluentes  

Taxas de fluxo  Analítico: 0,1 a 3.000 mL/min 
Capilar: 0,001 a 0,030 mL/min 

  
  

Tipos de eluentes  Analítico: KOH, LiOH, NaOH, Carbonato, Carbonato/Bicarbonato, MSA 
Capilar: KOH, MSA

 
 

Pressão máxima de operação  Analítico: Dionex EGC III: 21 MPa (3.000 psi); Dionex EGC 500: 35 MPa (5.000 psi) 
Capilar: 35 MPa (5.000 psi)

 
 

Concentração máxima de 
solvente (analítico e capilar)

 Cátions: Nenhuma
Ânions: 25% metanol (cartuchos de KOH, NaOH e LiOH); Nenhuma (cartucho de 
carbonato e EPM)

 
  

 

Perfis de gradiente Padrão: qualquer combinação de um número ilimitado de perfis de gradiente 
positivos e negativos lineares, convexos e côncavos

  
 

Número de cartuchos suportados  Dois: suporte a cartuchos duplos 
Desgaseificador de eluentes RFIC (apenas analítico) 
Desgaseificador de eluentes abrigado no Módulo EG

 
  
 

Software do sistema

Software Software de CDS do Chromeleon 7.2, suporta sistemas operacionais Microsoft Windows 7

Assistentes automatizados de procedimento  Recurso padrão

Inicialização e desligamento inteligentes do sistema  Recurso padrão

Modelos de aplicação  Recurso padrão

Suporte para automação de instrumentos 
de terceiros 

 Controle total de mais de 300 instrumentos diferentes de mais de 30 fabricantes, 
incluindo GC, HPLC e MS

  
 

Painéis personalizáveis de controle do sistema  Recurso padrão  

Canais de sinal  Concentração de eluentes

Plotagens de tendências de dados  Parâmetros numéricos do dispositivo plotados

Canais virtuais de status do sistema  Recurso padrão

Proteção contra queda de energia  Recurso padrão

Comandos e condicionais de ativação do sistema  Recurso padrão

Trilha de auditoria diária  Recurso padrão  

Trilha de auditoria de amostras  Recurso padrão

Armazenamento de informações do cartucho de eluentes  Número de série e data de validade

Geração personalizada de relatórios  Recurso padrão com manuais de relatórios ilimitados

Conformidade com GLP  O pacote opcional oferece segurança, histórico de modificações e assinaturas eletrônicas

Especificações físicas

Requisitos de energia:  90 a 265 V AC, 47 a 63 Hz

Dimensões (A x L x P)  41 x 23 x 56 cm (16 x 8,75 x 21,5 pol.)

Peso  25 kg (40 lb) sem itens opcionais

Via de fluxo  Toda polimérica (PEEK), configuração de ânion ou cátion

Eluentes  Carbonato e combinações de carbonato/bicarbonato de até 20 mM MSA e até 34 mM

Taxas de fluxo de  1,00 a 2,00 mL/min

Operação contínua com 4 L de eluente  Até 28 dias ou 2.000 amostras, tipicamente

Recurso de sempre ativo e pronto  Recurso padrão

Permanece totalmente calibrado por 
longos períodos (≤ 28 dias):

 Recurso padrão, os resultados são rastreáveis a uma única calibração 

Bem-estar do sistema  Monitoramento do uso de consumíveis para manutenção preditiva

Pressão máxima de operação  21 MPa (3.000 psi)

Faixa de temperatura de operação:  4 a 40 °C 
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ESPECIFICAÇÕES DO COMPARTIMENTO DE DETECTOR/DE CROMATOGRAFIA DC DIONEX ICS-6000  

Modelo DC padrão:  Faixa de temperatura da zona superior: 18 a 40 °C (temperatura mínima: 
ambiente -15 °C); (temperatura máxima: ambiente +20 °C) 

 
 

 Faixa de temperatura da zona inferior: 10 a 70 °C (temperatura mínima: 
ambiente -15 °C) (temperatura máxima: ambiente +50 °C) 

  
 

 Acurácia da temperatura: ±0,15 °C 

 Estabilidade da temperatura: ±0,05 °C 

 Precisão da temperatura: ±0,2 °C

Modelo DC de baixa temperatura  Faixa de temperatura da zona superior: 10 a 40 °C (temperatura mínima: 
ambiente -17 °C); (temperatura máxima: ambiente +20 °C) 

 
 

 Faixa de temperatura da zona inferior: 10 a 70 °C (temperatura mínima: 
ambiente -15 °C) (temperatura máxima: ambiente +50 °C) 

 
 

 Acurácia da temperatura: ±0,15 °C 

 Estabilidade da temperatura: ±0,05 °C 

 Precisão da temperatura: ±0,2 °C

Zona inferior (analítico)  Válvulas de injeção: Até duas válvulas de alta pressão com 6 ou 10 portas e 2 posições 

 Válvulas de baixa pressão: Até 2 inertes, 2 ou 3 vias 

 Aquecedor de Serpentina de Reação (RCH): Contém duas serpentinas de reação 

 Faixa de temperatura do RCH: 5 °C acima da zona superior, 80 °C no máximo 

 Kit de preparação automática: Loop duplo para pré-concentração de amostras 

 Todas as válvulas e o aquecedor podem ser aprimorados e instalados em campo

Gerenciador de automação 
(opcional: apenas analítico) 
(químicas capilares)

 Válvulas de injeção: Até duas válvulas de alta pressão com 6 ou 10 
portas e 2 posições 

  
  

  

 Válvulas de baixa pressão: Até 2 inertes, 2 ou 3 vias 

 Aquecedor de Serpentina de Reação (RCH): Contém duas serpentinas de reação 

 Faixa de temperatura do RCH: 5 °C acima da zona superior, 80 °C no máximo 

 Kit de preparação automática: Loop duplo para pré-concentração de amostras 

 Todas as válvulas e o aquecedor podem ser aprimorados e instalados em campo

Módulo capilar Dionex IC Cube (opcional, 
mas necessário para a injeção)

 Um ou dois módulos Dionex IC Cube contêm o seguinte:      

 Válvulas de injeção: Até duas válvulas de alta pressão com 4 portas e 2 posições 
(uma por cubo). Uma válvula opcional de 6 portas e 2 posições está disponível para 
suportar grandes loops e aplicações concentradoras 

 
  
 

 Desgaseificador EG 

 Coluna e Guarda 

 Dispositivo de remoção de carbonato 

 Supressor capilar (veja a seção Supressor) 

 Os módulos Dionex IC Cube e cartuchos são instalados pelo cliente, com 
tubulação pré-formada e identificação com código de cores 

  
 

 (Aquecedor da coluna capilar 15 a 80 ºC)

Via de fluxo  Configurações de tubulação para colunas de 4 mm, 2 mm e 0,4 mm, totalmente inerte, PEEK

Detectores  Qualquer combinação de dois detectores eletroquímicos ou de condutividade, podem ser 
aprimorados e instalados em campo. Detectores duplos podem ser operados de maneira 
simultânea ou independente. Operação remota opcional a até 3 m do instrumento.

 
   
 

Saída de sinal analógico  Dois canais de saída analógicos, dois relés de 24 V, 2 linhas de saída TTL e 8 
linhas de entrada TTL, instalação e aprimoramento em campo, opcional

  
 

Detecção de vazamento  Sensor óptico padrão de vazamento

Automação de controle de aplicação  Padrão. Todos os módulos DC vêm equipados com dois controles AC alternados, 
integrados para automatizar dispositivos externos e com capacidade de controlar 
até seis válvulas de baixa pressão de 2 ou 3 vias para automação de fluidos
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ESPECIFICAÇÕES DO COMPARTIMENTO DE DETECTOR/DE CROMATOGRAFIA DC DIONEX ICS-6000 (CONTINUAÇÃO)

Supressão

Condutividade não suprimida  Suportados: ânions e cátions

Partes de desgaste do supressor Nenhuma. Não requer válvulas, bombas, tubulação peristáltica de bombas ou filtros em linha

Supressão química  Supressão de ânions e cátions por membrana de 2 mm e 4 mm disponível

Supressão química por deslocamento  Supressão de ânions e cátions por membrana de 2 mm e 4 mm disponível

Supressão eletrolítica, Modo de 
reciclagem, Modo de água externa

 0,4 mm (com módulo Dionex IC Cube opcional) ânions e cátions de 2 mm e 4 
mm. Micromembrana (2 mm e 4 mm) ou membrana de tubo capilar (0,4 mm).

  
 

Conversor de sais  Disponível em versões de 2 mm e 4 mm

Dionex ACRS-ICE  Disponível em versões de 9 mm e 4 mm

Remoção de ácido carbônico 
para ânions 

 Supressor Regenerado Dinamicamente de Ânions Dionex™ ADRS 600 da Thermo Scientific™ ou 
Supressor Regenerado Quimicamente de Ânions Dionex™ ACRS™ 500 da Thermo Scientific™ 
mais Dispositivo de Remoção de Carbonato Dionex CRD 200 ou Dionex CRD 300 da Thermo 
Scientific para as versões de 2 e 4 mm, Supressor Eletrolítico Capilar de Ânions Dionex™ ACES™ 
300 da Thermo Scientific™ mais Dispositivo de Remoção de Carbonato Dionex CRD 200 (0,4 
mm) para supressores capilares

 
  
  
  
   
 

Supressores

Capacidades dos supressores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumes vazios do supressor  Dionex ADRS 600 (4 mm) < 50 μL 

Dionex ADRS 600 (2 mm) < 15 μL 

Dionex AERS 500 Carbonato (4 mm) < 50 μL 

Dionex AERS 500 Carbonato (2 mm) < 15 μL 

Dionex AERS 500e (4 mm) < 50 μL 

Dionex AERS 500e (2 mm) < 15 μL 

Dionex CDRS 600 (4 mm) < 50 μL 

Dionex CDRS 600 (2 mm) < 15 μL 

Dionex CERS 500e (4 mm) < 50 μL 

Dionex CERS 500e (2 mm) < 15 μL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionex ADRS 600 (4 mm) 200 μeq/min 

Dionex ADRS 600 (2 mm) 50 μeq/min 

Dionex AERS 500 Carbonato (4 mm) 30 μeq/min 

Dionex AERS 500 Carbonato (2 mm) 7,5 μeq/min 

Dionex AERS 500e (4 mm) 200 μeq/min 

Dionex AERS 500e (2 mm) 50 μeq/min 

Dionex CDRS 600 (4 mm) 100 μeq/min 

Dionex CDRS 600 (2 mm) 35 μeq/min 

Dionex CERS 500e (4 mm) 100 μeq/min 

Dionex CERS 500e (2 mm) 35 μeq/min 

Dionex ACRS 500 (4 mm) 150 μeq/min 

Dionex ACRS 500 (2 mm) 37,5 μeq/min 

Dionex CCRS 500 (4 mm) 150 μeq/min 

Dionex CCRS 500 (2 mm) 37,5 μeq/min 

Dionex ACES 300 (0,4mm) 2 μeq/min 

Dionex CCES 300 (0,4 mm) 1,5 μeq/min 
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ESPECIFICAÇÕES DO COMPARTIMENTO DE DETECTOR/DE CROMATOGRAFIA DC DIONEX ICS-6000 (CONTINUAÇÃO)

Software do sistema

Software Software de CDS do Chromeleon 7.2, suporta sistemas operacionais Microsoft Windows

Assistentes automatizados de procedimento  Supressão de ânions e cátions por membrana de 2 mm e 4 mm disponível

Supressão eletrolítica, autorregeneração  Recurso padrão  

Inicialização e desligamento inteligentes do sistema  Recurso padrão 

Modelos de aplicação  Recurso padrão 

Suporte para automação de instrumentos 
de terceiros 

 Controle total de mais de 300 instrumentos diferentes de mais de 30 fabricantes, 
incluindo GC, HPLC e MS 

  
 

Painéis personalizáveis de controle do sistema  Recurso padrão

Canais de sinal  Sinais do detector, sinais de fundo do detector, temperaturas

Plotagens de tendências de dados  Todos os parâmetros numéricos do dispositivo plotados

Canais virtuais de status do sistema  Recurso padrão

Proteção contra queda de energia  Recurso padrão

Comandos e condicionais de ativação do sistema  Recurso padrão

Trilha de auditoria diária  Recurso padrão

Trilha de auditoria de amostras  Recurso padrão

Armazenamento de calibração do sistema  De fábrica, presente e anterior. Completamente selecionável pelo usuário

Conformidade com GLP  Opcional

Especificações físicas

Requisitos de energia:  90 a 265 V AC, 47 a 63 Hz; (fonte de energia com detecção automática; nenhum 
ajuste manual de voltagem ou frequência é necessário)

 
 

Dimensões (A x L x P)  Modelo padrão 44,5 x 42 x 57,5 cm (17,5 x 16,0 x 22,6 pol.) 

 Modelo de baixa temperatura 44,5 x 42 x 59,7 cm (17,5 x 16,0 x 23,5 pol.)

Peso  Modelo padrão 38 kg (84 lb) 

 Modelo de baixa temperatura 43 Kg (94 lb) 

Via de fluxo Toda polimérica (PEEK), configuração de ânion ou cátion



18

ESPECIFICAÇÕES DO DETECTOR DE CONDUTIVIDADE  CDDIONEX ICS-6000  

Tipo de componentes eletrônicos  Processamento de sinal digital controlado por microprocessador

Unidade de célula  com onda quadrada de 8 kHz

Linearidade R2 ≥ 0,999%

Resolução  0,00238 nS/cm

Via de fluxo  Configurações de tubulação para colunas de 4 mm, 2 mm e 0,4 mm, totalmente inerte, PEEK

Faixa de saída  

 

Ruído, molhado  

 

Filtro  Tempos de aumento de 0 a 10 s, programável

Taxa de amostra  1 a 100 Hz, configurável pelo usuário ou automática

Temperatura da célula  5 °C acima da temperatura da zona superior do DC até 60 °C no máximo. 
Configurável pelo usuário, a faixa de trabalho é idêntica à faixa configurável.

 
 

Estabilidade da temperatura da célula  < 0.001 °C

Compensação da temperatura da célula  Padrão 1,7% por °C, programável de 0 a 3% por °C

Pressão máxima da célula de fluxo  10 MPa (1.500 psi)

Volume da célula de fluxo analítico:  

 

Eletrodos da célula  Aço inoxidável 316 passivado. Compatível com MSA

Corpo da célula  Material em polímero quimicamente inerte

Trocador de calor  Inerte, de caminho tortuoso para baixa dispersão axial

Software

Software Software de CDS do Chromeleon 7.2, suporta sistemas operacionais Microsoft Windows 7

Assistentes automatizados de procedimento  Recurso padrão

Inicialização e desligamento inteligentes do sistema  Recurso padrão

Bem-estar do sistema e desempenho preditivo  Recurso padrão

Modelos de aplicação  Recurso padrão

Suporte para automação de instrumentos 
de terceiros 

 Controle total de mais de 300 instrumentos diferentes de mais de 30 fabricantes, 
incluindo GC, HPLC e MS

  
 

Painéis personalizáveis de controle do sistema  Recurso padrão

Canais de sinal  Sinais eletroquímicos e totais eletroquímicos

Plotagens de tendências de dados  Todos os parâmetros numéricos do detector plotados

Canais virtuais de status do sistema  Recurso padrão

Proteção contra queda de energia  Recurso padrão

Comandos e condicionais de ativação 
do sistema 

 Recurso padrão  

Daily Audit Trail Recurso padrão

Trilha de auditoria diária  Recurso padrão

Trilha de auditoria de amostras  De fábrica, presente e anterior. Completamente selecionável pelo usuário.

Armazenamento de calibração do sistema  Recurso padrão com manuais de relatórios ilimitados

Conformidade com GLP  Optional

Especificações físicas

Dimensões (A x L x P)  6,9 x 16,7 x 9,9 cm (2,7 x 6,5 x 3,9 pol.)

Peso  400 g (1,6 lb)

Faixa do sinal digital: 0 a 18.000 μS/cm 

Faixa do sinal analógico: 0 a 18.000 μS/cm

< 0,2 nS a 23 μS/cm de fundo 

< 0,1 nS a 1 μS/cm de fundo

Analítico: 0,7 μL 

Capilar: 0,02 μL
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ESPECIFICAÇÕES DO DETECTOR ELETROQUÍMICO ED DIONEX ICS-6000  

Tipo de componentes eletrônicos  Processamento de sinal digital controlado por microprocessador

Ruído eletrônico (ruído molhado)  IPAD (eletrodo de Au) < 30 pC a 10 mM KOH, Amperometria DC (GC) < 5 pA 
a (analítico e capilar) eluente catecolamina

  
 

Faixa de potencial  -2,0 a 2,0 V em incrementos de 0,001 V

Faixa de sinal (digital e analógico)  Amperometria integrada: 0,0008 pC a 200 μC 
Amperometria DC: 0,00008 pA a 74 μA

 
 

Filtro  Tempo de resposta de 0 a 10 s, configurável pelo usuário

Modo de controle  Controle remoto ou local usando fechamento de relês ou TTL, ou controle 
usando o software de CDS do Chromeleon via módulo DC 

 
  

Corpo da célula  Corpo de titânio com tubulação de entrada em PEEK de calibre estreito para o formato 
capilar, tubulação de entrada em titânio para o formato analítico. Compatível com colunas 
i.d. de 0,2 a 0,6 mm (entrada PEEK), colunas i.d. de 2 a 7 mm (entrada de Ti)

 
  
 

Eletrodos de trabalho  Convencional: ouro, carbono vítreo, platina e prata 
Descartável: ouro, platina, carbono e prata

 
 

Eletrodo de referência  Combinação de pH-Ag/AgCl, design de uma peça (analítico e 
capilar) PdH, design de uma peça (apenas capilar)

 
 

Definição de faixa automática  Sim

Saída analógica  Escala completa de 10, 100 ou 1.000 mV selecionável pelo usuário

Volume da célula no eletrodo de trabalho  < 0,2 μL

Pressão máxima de operação da célula  0,7 MPa (100 psi)

Software

Software Software de CDS do Chromeleon 7.2, suporta sistemas operacionais Microsoft Windows 7

Modos de detecção  Amperometria DC, amperometria de pulso e amperometria integrada. Os modos de 
detecção incluem o uso de múltiplas formas de onda e tempos de integração para 
otimizar as condições de detecção para analitos individuais. Modo de amperometria 
integrada: mudanças ilimitadas do número de segmentos, da duração de cada 
segmento e da voltagem aplicada a cada segmento do perfil da forma de onda

  
  
  
  
 

Assistentes automatizados de procedimento  Recurso padrão

Inicialização e desligamento inteligentes do sistema  Recurso padrão

Bem-estar do sistema e desempenho preditivo  Recurso padrão

Modelos de aplicação  Recurso padrão

Suporte para automação de instrumentos 
de terceiros 

 Controle total de mais de 300 instrumentos diferentes de mais de 30 fabricantes, 
incluindo GC, HPLC e MS

  
 

Painéis personalizáveis de controle do sistema  Recurso padrão

Canais de sinal  Sinais eletroquímicos e totais eletroquímicos

Plotagens de tendências de dados  Todos os parâmetros numéricos do detector plotados

Canais virtuais de status do sistema  Recurso padrão

Proteção contra queda de energia  Recurso padrão

Comandos e condicionais de ativação 
do sistema

 Recurso padrão  

Trilha de auditoria diária  Recurso padrão

Trilha de auditoria de amostras  Recurso padrão

Armazenamento de calibração do sistema  De fábrica, presente e anterior. Completamente selecionável pelo usuário.

Geração personalizada de relatórios  Recurso padrão com manuais de relatórios ilimitados

Conformidade com GLP  Opcional

Physical Specifications

Dimensões (A x L x P)  6,9 x 16,7 x 9,9 cm (2,7 x 6,5 x 3,9 pol.)

Peso  400 g (1,6 lb)
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ESPECIFICAÇÕES DA MATRIZ DE FOTODIODOS DIONEX ICS-SERIES PDA  

Óptica

Matriz de fotodiodos  1.024 elementos

Resolução de pixels  0,7 nm

Lâmpadas Tungstênio e deutério

Resolução óptica:  1,0 nm

Faixa de comprimento de onda:  190 a 800 nm

Componentes eletrônicos

Saídas analógicas  Quatro, 0 a 3 AU, faixa de 1.000 mV

Modos de controle  Controle remoto pelo software de CDS do Chromeleon

Célula de fluxo  

PEEK ou SST padrão,  13 μL, 10 mm de comprimento da via

PEEK semipreparada,  0,7 μL, 0,4 mm de comprimento da via

Pressão máxima de operação de fluxo  300 psi (< 2 MPa) PEEK 
500 psi (< 3 MPa) SST

 
 

Desempenho  

Ruído ±10 μAU a 254 nm (água corrente, tempo de aumento de 2 s) 
±15 μAU a 520 nm (água corrente, tempo de aumento de 2 s)

 
 

Desvio < 500 µAU/h

Acurácia do comprimento de onda  ±1 nm, autocalibração com linhas de deutério, verificação com filtro integrado de óxido de hólmio

Linearidade > 2 AU

Especificações físicas

Requisitos de energia:  90 a 265 V AC, 47 a 63 Hz

Faixa de temperatura de operação:  4 a 40 °C (40 a 104 ºF)

Faixa de umidade de operação:  5 a 95% relativa, sem condensação

Dimensões (A x L x P)  17,4 x 44,4 x 50,3 cm (6,8 x 17,5 x 19,8 pol.)

Peso  18,1 kg (40 lb)
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ESPECIFICAÇÃO DO DETECTOR DE COMPRIMENTO DE ONDA VARIÁVEL DIONEX ICS-SERIES  

Óptica

Sistema óptico  Design óptico de feixe duplo à frente (monocromador) com opções de detector 
de comprimento de onda UV-Vis único ou múltiplo (4 canais)  

 

Fonte de luz  Lâmpada de deutério para a faixa UV; lâmpada de tungstênio para a faixa visível

Faixa de comprimento de onda  190 a 900 nm em incrementos de 1 nm

Componentes eletrônicos  

Faixas de saída analógica (opcional)  0,001 a 3,0 AU

Tempo de aumento de 0 a 4,55 s

Saída do gravador de escala completa  1 V ou 10 V

Taxa de coleta de dados de até 
100 Hz de saída digital 

 Saída de sinal de absorbância digital com definição automática de faixa totalmente 
dinâmica para o software de CDS do Chromeleon

 

Modos de controle  Controle remoto pelo software de CDS do Chromeleon

Células de fluxo

Célula PEEK

Comprimento da via da célula:  10 mm (padrão e capilar), 7 mm (micro)

Volume da célula:  

Volume do trocador de calor  8,8 μL

Pressão máxima de operação da célula de fluxo:  725 psi (5 MPa)

Desempenho  

Acurácia do comprimento de onda  ±1 nm

Linearidade > 2 AU

Largura de banda  6 nm a 254 nm

Ruído  Tipicamente - < ±2.5 × μAU a 254 nm

Desvio < 0,1 m μAU/h a 254 nm

Especificações físicas

Requisitos de energia:  85 a 265 V AC, 47 a 63 Hz

Faixa de temperatura de operação:  10 a 35 °C (50 a 95 ºF)

Faixa de umidade de operação:  5 a 80% relativa, sem condensação

Dimensões (A x L x P)  15,2 x 44,4 x 50,3 cm (6,0 x 17,5 x 19,8 pol.)

Peso  15,4 kg (34 lb)

11 μL (padrão) 2,5 μL (micro) 0,18 μL (capilar)
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ESPECIFICAÇÕES DO COLETOR AUTOMÁTICO DE AMOSTRAS DIONEX AS-AP  

Capacidade de amostras  Frascos de 10 mL: 81  
 Frascos de 1,5 mL: 120  
 Frascos de 0,3 mL: 120  
 Placas de poços: 288 (3 x 96 poços padrão ou profundos)  
 Placas de poços: 1.152 (3 x 384 poços padrão) 

Volume mínimo de amostra  10 μL podem ser amostrados de um microfrasco de 300 μL; 20 μL podem ser 
amostrados de um microfrasco de 500 μL

 
 

Volume máximo de injeção:  7.500 µL

Faixa de volume variável:  1 a100 μL em incrementos de 0,1 μL; 100 a 7.500 μL em incrementos de 1 μL

Tempo do ciclo de injeção (incluindo 
preparo da amostra, como diluição)

 15 s com a função de sobreposição de amostras; 30 s para um loop completo de 5 
μL sem sobreposição de amostras 

  

Modos de injeção  Loop completo; Loop parcial; Amostra limitada; Capilar

Técnicas de amostragem  Modo Puxar; Modo Empurrar

Precisão da injeção  Loop fixo: < 0,3% RSD a 20 μL; Loop parcial: < 0,5% RSD a 20 μL; 
Modo capilar: < 0,5% RSD a 0.4 μL

 
 

Diluição 1:1 a 1:1.000

Autodiluição  Com funcionalidade pós-análise e Licença do Chromeleon Autodiluição

Precisão da diluição  < 1,0% RSD para uma diluição de 1:10

Contaminação cruzada  < 0,01% com 500 μL de volume de lavagem

Ajuste de termostato da bandeja de amostras:  4 °C a 60 °C, opcional

Condutividade e pH da amostra  Medição em linha da condutividade e pH da amostra com funcionalidade pós-análise, opcional

Suporte para instrumentos duplos  Suporte para instrumentos duplos Modos sequencial (assíncrono) e simultâneo, aprimoramento em campo, opcional

Desgaseificação de amostras  CRD 200/300, pode ser aprimorado, instalação pelo usuário

Válvulas de injeção  Uma ou duas de 2 posições, 6 ou 10 portas

Válvula de desvio  Uma de 2 posições, 6 ou 10 portas

Preparo da amostra  Diluição, adição de padrões internos, concentração/eliminação de matriz, 
derivatização etc.

 
 

Filtragem de amostra em linha  Filtro duplo, refluxo, opcional

Software

Software Software de CDS do Chromeleon 7.2, suporta sistemas operacionais Microsoft Windows 7

Assistentes automatizados de procedimento  Recurso padrão

Inicialização e desligamento inteligentes do sistema  Recurso padrão

Bem-estar do sistema e desempenho preditivo  Recurso padrão

Modelos de aplicação  Recurso padrão

Suporte para automação de instrumentos 
de terceiros 

 Controle total de mais de 300 instrumentos diferentes de mais de 30 fabricantes, 
incluindo GC, HPLC e MS

  
 

Painéis personalizáveis de controle do sistema  Recurso padrão

Proteção contra queda de energia  Recurso padrão

Comandos e condicionais de ativação 
do sistema 

 Recurso padrão  

Trilha de auditoria diária Recurso padrão

Trilha de auditoria de amostras  Recurso padrão

Armazenamento de calibração do sistema  De fábrica, presente e anterior. Completamente selecionável pelo usuário.

Geração personalizada de relatórios  Recurso padrão com manuais de relatórios ilimitados

Conformidade com GLP  Opcional

Especificações físicas

Dimensões (A x L x P)  44,5 x 35,9 x 51,6 cm (17,5 x 14,1 x 20,3 pol.)

Peso  < 25,2 kg (< 55,5 lb) 
< 26,8 kg (< 59,0 lb) com controle de temperatura de amostras

 
 

Energia: 90 a 265 V AC, 47 a 63 Hz

Via de fluxo Toda polimérica (PEEK), configurações de ânion ou cátion 



Serviços de validação 
A Thermo Fisher Scientific oferece uma gama completa de 
serviços de validação e kits para a linha de produtos Dionex 
ICS-6000. Os procedimentos de validação incluem a 
Qualificação de Instalação (IQ) e Qualificação Operacional 
(OQ) para os módulos do sistema Dionex ICS-6000. 

Todos os kits de validação incluem procedimentos 
detalhados para realizar a validação. Também incluímos 
ferramentas de calibração, planilhas de dados, métodos e 
certificados de validação. 

Informações de pedido 
Os números das peças dos sistemas e módulos Dionex 
ICS-6000 estão disponíveis no seu escritório ou distribuidor 
local da Thermo Fisher Scientific. Consulte seu representante 
sobre a configuração de sistema e os módulos mais 
adequados para as suas necessidades analíticas.

Saiba mais em www.thermofisher.com/ICS6000
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