
Fique à frente 
com uma produção  
mensuravelmente maior 
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Amostrador automático de líquidos AI/AS 1610 

Cromatografia gasosa



Maximize o tempo de 
atividade com um GC 
sempre pronto para 
ser utilizado 
Se o seu cromatógrafo gasoso só funciona meio 
período, você está perdendo os benefícios de 
um sistema que oferece um tempo de produção 
mensuravelmente maior. Essa é a vantagem do 
cromatógrafo gasoso (GC) Thermo Scientific™ TRACE™ 
série 1600 que economiza tempo e espaço. Com 
um design modular exclusivo e injetores e detectores 
"plug-and-play", você tem total flexibilidade para 
realizar a manutenção offline e explorar uma infinidade 
de configurações no mesmo sistema de GC, 
aproveitando ao máximo cada hora de produção. 
Quando combinado com o amostrador automático 
de líquidos Thermo Scientific™ AI/AS 1610, o sistema 
fornece uma injeção de amostras automatizada 
confiável para ficar à frente de qualquer demanda 
de capacidade de processamento de amostras. 

2 

Minimize o tempo de inatividade inesperado 
O rastreamento automatizado de consumíveis com notificações de alerta minimiza 
o tempo de inatividade inesperado e o desperdício devido à substituição desnecessária. 
A integridade do instrumento é facilmente monitorada por meio da tela touchscreen 
e do ícone de status de integridade que é exibido continuamente. 

Execute uma manutenção demorada offline 
Devido ao design sem tubulação dos módulos de injeção, a manutenção de 
rotina, como a substituição do septo ou do liner, pode ser realizada no instrumento 
com facilidade e rapidez, evitando o tempo de inatividade. Se for necessária 
uma manutenção mais extensa, os exclusivos módulos de injeção e detecção 
Thermo Scientific™ Instant Connect (iConnect™) podem ser mantidos como 
peças sobressalentes facilmente intercambiáveis, permitindo que as análises 
continuem. Os módulos armazenam as suas informações de calibração, garantindo 
resultados consistentes e repetíveis sem necessidade de requalificar o instrumento. 
Os componentes de fácil instalação e os procedimentos de substituição simples 
garantem que as tarefas de solução de problemas e manutenção possam ser 
executadas de forma rápida e fácil pela equipe do laboratório, reduzindo a necessidade 
de esperar pelo serviço. 

Aumente a eficiência do laboratório 
A configuração modular versátil do cromatógrafo gasoso TRACE série 1600 minimiza 
o tempo ocioso, maximizando o uso produtivo dos sistemas de GC do seu laboratório. 
O conjunto de injetores e detectores iConnect pode ser facilmente compartilhado entre 
vários sistemas de GC em diversas configurações para adaptar rapidamente o seu 
GC a novas aplicações ou amostras, de modo que esteja sempre pronto para ser 
executado sem incorrer em custos de instalação adicionais. 

Economize tempo com uma operação robusta e autônoma 
O amostrador automático de líquidos AI/AS 1610 de autoalinhamento deslizante 
proporciona uma análise de amostras confiável e autônoma, economizando um tempo 
valioso e aumentando a produtividade, enquanto melhora a qualidade dos dados com 
injeções de alta precisão. Com injeção simultânea em dois canais, a configuração 
Gemini de torre dupla pode executar até 310 amostras na metade do tempo. 



Sempre pronto para funcionar, o GC TRACE série 1600 
reduz substancialmente o tempo não produtivo devido aos 
procedimentos simplificados de solução de problemas, recursos 
de manutenção offline e uma configuração flexível que responde 
rapidamente às diferentes prioridades analíticas. 

Gama completa de módulos 
de injeção e detecção de fácil 
instalação que minimizam 
o tempo de inatividade do GC

Tela touchscreen de alta resolução 
para dar suporte às operações diárias 
com instruções em vídeo que passam 
pelos procedimentos comuns 

O ícone de integridade do 
instrumento está sempre visível na 
tela touchscreen do GC para alertar 
os usuários sobre as necessidades 
de manutenção

Simplifique e acelere a instalação da 
coluna com um conector de coluna rápido, 
fácil, seguro e sem ferramentas, e com 
a capacidade de trabalhar confortavelmente 
em um forno iluminado 

Agregue facilmente análises de 
amostras robustas e autônomas 
para aumentar a capacidade 
de processamento de amostras, 
permitindo injeções simultâneas 
em dois canais com 
a configuração Gemini 
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Uma via rápida  
para a lucratividade 
A redução de custos permite 
superar as metas de lucratividade 
e manter a competitividade. Com 
o cromatógrafo gasoso TRACE 
série 1600, você economiza de 
várias maneiras: em energia, gás, 
espaço de bancada e em hardware 
e consumíveis de instrumentos. 

Reduza o consumo de Hélio durante a execução sem alterar os métodos 
Disponível como um kit de atualização instalável pelo usuário para o injetor SSL iConnect, 
a tecnologia Thermo Scientific™ HeSaver-H2Safer™ reduz drasticamente o consumo de 
Hélio durante a operação do instrumento e o tempo ocioso, sem a necessidade de alterar 
os métodos analíticos validados.

Esta tecnologia patenteada fornece Hélio apenas para a coluna analítica, limitando 
o seu uso ao fluxo de arraste durante a análise da amostra. De custo mais baixo, 
o Nitrogênio é usado para a pressurização da coluna principal, a purga do septo, a divisão 
e transferência de amostras. Mesmo com uma operação contínua, os laboratórios 
podem prolongar a vida útil do cilindro de Hélio em anos, reduzindo a preocupação com 
a escassez de Hélio e atrasos no fornecimento.

O HeSaver-H2Safer pode ser usado em combinação com o modo Economia de gás 
SSL, para reduzir automaticamente o fluxo dividido após a injeção dividida e combinar 
a economia de consumo para o gás pressurizado.

Quando o Hidrogênio é usado como gás de arraste, a tecnologia HeSaver-H2Safer limita 
a taxa de fluxo a alguns mL/min, eliminando as preocupações com a segurança do 
Hidrogênio e o custo adicional da instalação do sensor de Hidrogênio. 

Os injetores SSL padrão podem ser 
rapidamente adaptados pelo usuário para 
trabalhar no modo HeSaver-H2Safer. 

Condições de 
operação do GC 
e GC-MS*

Vida útil estimada do cilindro

Operação 
convencional

Com o módulo 
de economia de 
Hélio iConnect

Análises 24 horas 
por dia, 7 dias por 
semana, 365 dias por 
ano

5,6 meses  2 anos

Operações diárias 
Deixando o GC 
ocioso no fim dos 
dias de trabalho e nos 
finais de semana

1,8 anos 7 anos

*Condições: operando um cromatógrafo gasoso Thermo Scientific 
TRACE série 1600 com Hélio a um arraste de 1 mL/min, proporção 
de divisão de 60:1 e usando um cilindro de Hélio típico de 48 L de 
volume a 2250 psig. 



Economize custos de energia e seja ecológico 
O forno exclusivo de massa térmica reduzida consome menos energia e oferece 
a inicialização mais rápida do setor. A partir de um estado desligado, as zonas aquecidas 
podem atingir os seus pontos de ajuste em apenas alguns minutos, reduzindo o tempo 
de espera improdutivo e o uso dispendioso de energia. Além disso, o tamanho e o peso 
reduzidos tornam o instrumento mais fácil e menos custoso de ser deslocado, reduzindo 
o impacto ambiental. 

Elimine o desperdício de consumíveis 
Substitua os consumíveis apenas quando necessário. O monitoramento da integridade do 
instrumento e o rastreamento automatizado de consumíveis possibilitam otimizar o uso de 
consumíveis, evitando substituições desnecessárias e dispendiosas. 

Economize espaço na bancada 
O cromatógrafo gasoso TRACE série 1600 fornece um forno de tamanho normal em um 
tamanho pequeno, economizando espaço valioso na bancada com o seu tamanho e peso 
reduzidos. Além disso, com a possibilidade de inúmeras configurações e módulos de injeção 
e detecção compartilháveis, talvez não sejam necessários tantos instrumentos de GC, 
liberando espaço para outros usos. 

Mesmo com um forno de tamanho normal de 
fácil acesso, o instrumento usa 20% menos 
espaço de bancada do que outros sistemas 
convencionais de GC de bancada. 

Ganhe mais com os investimentos de GC 
A modularidade de GC transforma fundamentalmente a maneira 
como os laboratórios gerenciam a tecnologia analítica, abrindo 
novas oportunidades de economia enquanto atende às 
necessidades técnicas e de negócios. A gama completa de 
injetores e detectores iConnect para o cromatógrafo gasoso 
TRACE série 1600 permite que você use rapidamente várias 
aplicações usando o mesmo instrumento. Como os módulos 
podem ser compartilhados entre todos os sistemas de GC 
TRACE em várias configurações, não é necessário manter 
sistemas de backup, apenas módulos sobressalentes.

Os injetores e detectores iConnect permitem compartilhar 
módulos com os cromatógrafos gasosos TRACE séries 
1300 e 1600, aumentando o retorno sobre investimento ao 
maximizar o tempo produtivo do instrumento. 
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Execute as tarefas diárias com uma 
facilidade extraordinária 
O treinamento de novos funcionários para usar o instrumento com eficiência e obter resultados confiáveis não deve 
diminuir a atividade do laboratório. O cromatógrafo gasoso TRACE série 1600 e o amostrador automático de líquidos 
AI/AS 1610 apresentam uma usabilidade excepcional, simplificando a adoção e as operações para uma experiência 
de usuário completamente nova. 
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Combine o controle do instrumento com 
a sua necessidade 
Caso não precise ou não queira ter acesso ao controle local 
do instrumento, aproveite a interface de usuário simplificada 
do cromatógrafo gasoso TRACE 1600 com um botão único 
de iniciar/parar. É ideal para o controle local ou remoto usando 
o software Thermo Scientific™ Chromeleon™ Chromatography 
Data System (CDS) e quando apenas é preferida a interação 
essencial do instrumento para proteger os métodos. 

Simplifique o trabalho com uma tela 
touchscreen intuitiva e multifuncional 
O sinal em tempo real, os diagnósticos e o log de 
execução são fáceis de visualizar. Para acelerar 
a aprendizagem e dar suporte ao trabalho diário dos 
usuários, é possível exibir tutoriais em vídeo e gráficos 
interativos para tarefas comuns. 

O cromatógrafo gasoso TRACE 1600 inclui uma interface 
com um botão único de iniciar/parar para a interação 
essencial do usuário com o instrumento. 

A tela touchscreen grande e intuitiva permite 
controlar o instrumento, desenvolver métodos, 
obter informações de status, monitorar 
a integridade do instrumento e exibir gráficos 
interativos e tutoriais em vídeo. 



Simplifique os procedimentos diários 
A instalação de coluna sem ferramentas, os injetores e detectores 
iConnect de fácil instalação e o amostrador automático de líquidos de 
alinhamento automático deslizante simplificam a operação diária, reduzindo 
a necessidade de serviços ou operadores especializados. Os módulos 
iConnect podem ser substituídos em apenas dois minutos, que é o tempo 
necessário para a remoção de três parafusos. 

Cada módulo é identificado por um número de série para facilitar 
o rastreamento e pode ser qualificado como um item separado, 
permitindo que seja alterado no instrumento, mantendo a conformidade 
com os protocolos de qualidade. Como os módulos armazenam as 
suas informações de calibração, os resultados analíticos permanecem 
consistentes e não é necessária uma recalibração após a substituição. 

O controle eletrônico integrado 
de gás (IEC) integra coletores 
de gás, conexões, restrições, 
válvulas com os componentes 

eletrônicos para controle 
de temperatura e gás em 
cada módulo, eliminando 
tubos e cabos para facilitar 
o acesso e a substituição. 

O indicador de status codificado por cores 
fornece informações rápidas sobre o status do 
amostrador automático que são fáceis de ver, 
mesmo à distância. 

O compartimento de seringa iluminado com 
uma janela de ampliação facilita a exibição 
e substituição da seringa. 

Operações fáceis e seguras devido ao 
autoalinhamento, conexão de cabo único 
e configuração "melhor seleção de injeção" 
para a otimização automática do modo de 
injeção por meio do reconhecimento do tipo 
de injetor. 

A trava de coluna 
Thermo Scientific™ iConnect™ 
permite uma instalação de 
coluna rápida, sem ferramentas 
nem vazamentos, sem risco de 
aperto excessivo. 

Os injetores iConnect SSL e PTV estão disponíveis com backflush integrado, 
para a reversão de fluxo autoajustado na pré-coluna, coluna intermediária 
e pós-coluna, para evitar a contaminação do sistema e reduzir o tempo do 
ciclo de execução. Não é necessário gás auxiliar, facilitando a configuração 
do método. 

Coluna 
analítica 
capilar 

Arraste 

Linha d
e b

ackflush 

Os injetores iConnect 
SSL e PTV apresentam 
um design sem 
tubulação para acesso 
fácil e imediato ao septo, 
revestimento e corpo 
do injetor, garantindo 
procedimentos de 
manutenção simples 
e rápidos. 

Tampa do septo

Porca

Suporte de septo/
tampa de revestimento 
com septo

Purga 

Divisão 

Pré-coluna capilar 

Para o detector 

Conector microfluídico de 3 portas
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Expanda a 
capacidade de 
processamento 
automatizado para 
amostras líquidas, 
gasosas e sólidas 
Laboratórios com grandes cargas de amostra 
exigem fluxos de trabalho automatizados 
confiáveis e robustos para fornecer 
resultados no prazo. O cromatógrafo 
gasoso TRACE série 1600 é compatível 
com o portfólio de dispositivos de manuseio 
de amostras da Thermo Scientific, bem 
como com amostradores automáticos de 
outros fabricantes, para níveis escaláveis de 
capacidade de processamento. Quer analise 
amostras líquidas, gasosas ou sólidas, 
você pode aumentar a capacidade de 
processamento de amostras com a robustez 
e a precisão exigidas pelas aplicações 
mais exigentes. 
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Melhore o manuseio de amostras com injeção de líquido escalável 
O amostrador automático de líquidos AI/AS 1610 oferece uma solução adequada para a análise 
de amostras autônoma, robusta e fácil de usar, economizando tempo valioso e melhorando 
a qualidade dos dados com injeções de alta precisão. A lavagem de seringas altamente eficaz 
usando até quatro tipos de solventes garante um desempenho confiável. O amostrador automático 
AI/AS 1610 também oferece funcionalidades aprimoradas e configurações personalizadas para 
lidar com a injeção de grandes volumes e amostras viscosas ou polares exigentes. 

Escalável, o amostrador automático AI/AS 1610 possui uma capacidade de 8 ou 155 frascos 
e configurações de torre única ou dupla Gemini. Com uma configuração e controle simplificados 
por meio do software Chromeleon CDS, a opção de torre dupla permite a injeção simultânea em 
dois canais, possibilitando a execução de até 310 amostras na metade do tempo. Além disso, 
a operação sobreposta durante a etapa de resfriamento do GC minimiza o tempo do ciclo de 
execução, aumentando a capacidade de processamento de amostras. 

Ou escolha a flexibilidade 
O amostrador automático de líquidos Thermo Scientific™ TriPlus™ 100 LS é compatível com uma 
variedade de volumes de frascos e placas de poços, para alcançar a máxima capacidade de 
amostra e flexibilidade de tipo de frasco. Baseado em uma renomada plataforma robótica XYZ, 
o amostrador automático TriPlus 100 LS foi projetado para aumentar a automação do manuseio 
de amostras líquidas e a capacidade de processamento em laboratórios dedicados a testes 
analíticos de alto volume de amostras líquidas. 

Injeção de headspace 
Para as análises de compostos voláteis em matrizes não voláteis, o amostrador automático de 
headspace (HS) Thermo Scientific™ TriPlus™ 500 oferece operação autônoma, confiável e robusta 
em configurações de 12, 120 e 240 frascos. A tecnologia de válvula e loop e a conexão de coluna 
direta garantem o mais alto nível de desempenho que facilita a conformidade em ambientes 
regulamentados. É compatível e pode ser montada com o amostrador automático de líquidos 
AI/AS 1610 para uma configuração integrada. 

Amostrador automático robótico integrado 
O amostrador automático Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART oferece o mais alto nível de 
automação com a maior capacidade de amostra, líquido combinado, headspace, microextração 
em fase sólida (SPME) e capacidade de injeção ITEX-DHS, bem como fluxos de trabalho de 
preparação de amostras autônomos. A automação é aprimorada pela inovadora tecnologia 
SMART que rastreia o ID de um consumível e os parâmetros de uso por meio de um chip 
incorporado em seringas SMART e fibras SPME/SPME Arrow. As principais informações são 
armazenadas nos registros do Chromeleon CDS que respaldam a conformidade com as GLP 
e são usadas para acionar notificações sobre a integridade dos consumíveis para manter o tempo 
de atividade do sistema e os dados confiáveis e de alta qualidade. 



Automação, capacidade de processamento de amostras 

Amostrador automático de headspace TriPlus 500 
Configuração de 12 frascos 

Amostrador automático de líquidos 
AI/AS 1610 

Amostrador automático de headspace TriPlus 500 
e amostrador automático de líquidos AI/AS 1610 

Amostrador automático de headspace TriPlus 500 
Configuração de 120 e 240 frascos 

AI/AS 1610 Gemini 
Configuração (torre dupla) 

Amostrador automático  
TriPlus RSH SMART 

Amostrador automático  
de líquidos TriPlus 100 LS 

Use dispositivos de terceiros do seu CDS 
Para obter uma maior versatilidade analítica, 
o cromatógrafo gasoso TRACE série 1600 
é compatível com as soluções mais avançadas de 
dessorção térmica (TD) da Markes International e de 
purge-and-trap (P&T) da Teledyne Tekmar. O controle 
desses dispositivos de terceiros é totalmente 
integrado ao Chromeleon CDS, proporcionando 
uma maior usabilidade, rastreabilidade e facilidade 
de conformidade.

TD é uma técnica de pré-concentração para 
a análise de GC de compostos orgânicos voláteis 
e semivoláteis (VOCs) em amostras sólidas, líquidas 
ou gasosas. A técnica oferece uma opção segura 
e ecológica para a extração de solventes, atende 
aos métodos padrão e é facilmente automatizada 
e validada. Os dispositivos P&T concentram 
e preparam amostras de solo e água para testes 
ambientais de VOCs baseados em GC.

As plataformas TD da Markes International oferecem 
soluções para a amostragem de tubos absorventes, 
amostras online, recipientes e bolsas.

O Tekmar P&T permite a preparação precisa 
e automatizada de amostras de água e solo, 
oferecendo total conformidade com os métodos da EPA.

Dispositivos de amostragem de terceiros adicionais, 
como pirolisadores ou soluções de enriquecimento de 
voláteis, podem ser combinados com o cromatógrafo 
gasoso TRACE série 1600.*

* Consulte um representante local para confirmar 
a compatibilidade
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Injeção de headspace 

Injeção de líquido 

Integrado 



Acesse uma produtividade superior de 
GC para métodos combinados 
O cromatógrafo gasoso TRACE série 1600 oferece tempo de atividade estendido, economia de custos e facilidade 
de uso que aumenta o poder do portfólio abrangente de sistemas Thermo Scientific para métodos combinados. 

Sistema de GC-MS de quadrupolo único Thermo Scientific™ ISQ™ 7610 
O tempo de atividade estendido e a robustez maximizam a capacidade de 
processamento de amostras para a triagem, confirmação e quantificação direcionadas 
e não direcionadas usando espectros de massa de escaneamento completo 
pesquisáveis em biblioteca ou monitoramento de íons selecionados (SIM). 

Sistema de GC-MS/MS triplo quadrupolo Thermo Scientific™ TSQ™ 9610 
Maior seletividade e sensibilidade com monitoramento de reações selecionadas (SRM) 
MS de alta capacidade para a quantificação de compostos-alvo em matrizes complexas. 
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Espectrômetros de massa Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ GC 
Para a identificação de compostos desconhecidos ou análise de matrizes difíceis, 
a tecnologia Thermo Scientific™ Orbitrap™ fornece dados de alta resolução e massa exata 
(HRAM) com uma exatidão de massa abaixo de ppm. Adquira dados de escaneamento 
completo para triagem, confirmação, identificação desconhecida, quantificação e análise 
retrospectiva direcionadas e não direcionadas. 

Interface da série Thermo Scientific™ GCI para GC-ICP-MS 
Integra perfeitamente o GC e a espectrometria de massa com plasma indutivamente 
acoplado Sistemas (ICP-MS) como uma solução fácil de usar para estudos avançados 
de especiação de compostos voláteis. 

11 



A escolha certa para qualquer fluxo 
de trabalho 
Aplicável a muitos setores analíticos diferentes e adequado para muitas aplicações diferentes, 
desde testes analíticos essenciais e avaliação de GQ/CQ até pesquisa, a cromatografia gasosa 
oferece o mais alto poder de separação e capacidade de pico para resolver misturas complexas. 
Configurável com soluções front-end controladas pelo Chromeleon CDS, incluindo quadrupolos 
altamente sensíveis e espectrômetros de massa de alta resolução, o cromatógrafo gasoso TRACE 
série 1600 oferece uma poderosa ferramenta para os fluxos de trabalho analíticos mais simples 
e desafiadores. 
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Produtos farmacêuticos 
Acelere o pipeline farmacêutico 
As análises baseadas em GC e GC-MS de impurezas voláteis 
em ingredientes farmacêuticos ativos (API), excipientes, produtos 
farmacêuticos finalizados e testes de matérias-primas são 
necessários para GQ/CQ e melhorias de processos. Acoplado 
aos espectrômetros de massa HRAM Orbitrap, o cromatógrafo 
gasoso TRACE série 1600 é uma solução ideal para a análise de 
contaminantes não alvo e extraíveis e lixiviáveis (E&L). O software 
Chromeleon CDS completa a solução, atendendo aos requisitos da 
indústria farmacêutica quanto a conformidade e escalabilidade a nível 
empresarial. 

Petróleo e gás 
Atenda aos requisitos de teste de GC e GC-MS de petróleo e gás 
Os testes são essenciais para a produção e distribuição de petróleo 
e gás de alta qualidade durante os processos upstream, midstream 
e downstream. Devido a matrizes difíceis, variedade de contaminantes 
e requisitos de sensibilidade, essas análises são especialmente 
desafiadoras. O cromatógrafo gasoso TRACE série 1600 acoplado 
ao forno auxiliar Thermo Scientific™ TRACE™ 1610 é a base para 
analisadores de GC altamente configuráveis que apresentam até 
quatro detectores de GC, metanador opcional e configurações de 
várias válvulas e colunas para testes de petróleo e gás. O software 
Chromeleon CDS oferece controle total dos analisadores de GC 
TRACE e soluções corporativas com conectividade LIMS. 

Alimentos e bebidas 
Garanta a segurança e qualidade alimentar 
O cromatógrafo gasoso TRACE série 1600 pode ser combinado 
com uma ampla variedade de espectrômetros de massa, 
fornecendo a mais alta sensibilidade e seletividade para testes 
de alimentos e bebidas. Um conjunto abrangente de sistemas de 
entrada e um backflush integrado que evita a contaminação da 
coluna e do espectrômetro de massa tornam o sistema adequado 
para a análise de matrizes de alimentos. O cromatógrafo gasoso 
TRACE série 1600 também se integra ao amostrador automático 
TriPlus RSH SMART robótico para técnicas de amostragem de 
líquido, headspace, SPME e ITEX-DHS em um fluxo de trabalho 
integrado automatizado. 

Meio ambiente 
Mantenha um meio ambiente limpo e seguro 
Os testes de ar, água e solo para contaminantes orgânicos 
voláteis (VOC) e semivoláteis (SVOC) preservam o nosso meio 
ambiente. Quando acoplado a um amostrador automático de 
líquidos ou soluções de amostragem como P&T, TD e pirólise, 
o cromatógrafo gasoso TRACE série 1600 oferece maior 
robustez e tempo de atividade para aumentar a capacidade 
de processamento de amostras. O software Chromeleon CDS 
simplifica os fluxos de trabalho, desde a amostra até os relatórios, 
com um controle total do sistema. 

Ciência forense/Toxicologia 
Obtenha resultados forenses e toxicológicos defensáveis 
O cromatógrafo gasoso TRACE série 1600 produz resultados 
analíticos confiáveis e defensáveis para obter a máxima 
confiança. Quando combinado com o amostrador automático 
TriPlus 500 HS, a integridade da amostra e a qualidade dos 
dados são garantidas com injeções altamente precisas e exatas 
para compostos voláteis em fluidos biológicos, juntamente com 
um tempo de ciclo rápido para ajudar os laboratórios a atender 
às demandas de capacidade de processamento. O software 
Chromeleon CDS inclui recursos cruciais de segurança de 
dados e rastreabilidade para uma total conformidade regulatória 
e aderência às diretrizes de qualidade de dados. 
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Simplifique 
os fluxos de 
trabalho desde 
a amostra até 
o conhecimento 
A pressão para aumentar a produtividade 
e estar à frente das regulamentações 
desafia os laboratórios em todos os 
níveis, desde o técnico à gerência e TI. 
O Chromeleon CDS oferece facilidade 
de uso, as ferramentas de conformidade 
necessárias, controle abrangente de 
instrumentos, automação, processamento 
de dados e geração de relatórios em uma 
solução escalável para toda a empresa 
projetada para simplificar os fluxos de 
trabalho e fornecer insights superiores. 
Além do cromatógrafo gasoso TRACE 
série 1600, o software Chromeleon 
pode controlar mais de 350 módulos da 
Thermo Fisher Scientific, bem como de 
outros fornecedores, e suporta métodos 
quantitativos de MS. 
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Criado para laboratórios 
Plataforma de software única e intuitiva: mova facilmente a equipe entre projetos 
e instrumentos implantando uma plataforma de software intuitiva e familiar em todo 
o seu laboratório.

Aumente a produtividade: obtenha análises corretas de primeira usando a ferramenta 
inteligente integrada. Reduza o tempo gasto no processamento de dados com 
a atualização dinâmica.

Fluxos de trabalho simplificados, menos tarefas: os procedimentos do Thermo Scientific™ 
Chromeleon™ CDS eWorkflows™ configuram automaticamente a sua sequência completa 
com todos os arquivos e informações necessários para executar, processar e relatar, 
incluindo documentos externos como SOPs, para passar rapidamente da amostra aos 
resultados. A automação inteligente durante a execução e a sequência garante que as 
verificações de CQ sejam aprovadas antes que a aquisição continue.

Trilha de auditoria: todas as ações de processamento de dados são registradas em trilhas 
de auditoria para melhorar a conformidade de acordo com as GLP.

Criado para TI
Segurança: gerencie usuários, políticas globais e licenças de qualquer lugar. As trilhas de 
auditoria do administrador seguras rastreiam todas as ações, até mesmo as atualizações 
do Microsoft™ Windows™.

Resiliência: a proteção contra falhas de rede protege os dados e o cache local de licenças 
permite que os usuários continuem trabalhando e acessem dados gerados por novas 
sequências.

Manutenção remota do sistema: execute instalações e atualizações remotas.

Criado para negócios
Escalável: plataforma única que se expande desde uma estação de trabalho até uma rede 
global, incluindo o acesso remoto, para crescer com os seus negócios.

Conectado: Interaja facilmente com LIMS e outros software de negócios relevantes para 
tomar decisões informadas.

Custo-beneficio: software único para aprender e manter com licenças de usuário 
simultâneas para minimizar custos.

Comprovado: uma base grande de clientes satisfeitos fornece garantia no 
seu investimento.



Software Chromeleon CDS 
Aquisição e gerenciamento de dados 
de cromatografia 

Controle e 
monitoramento 
de instrumentos 

Aquisição 
de dados

Processamento 
e revisão 
de dados

Relatórios

Biblioteca AppsLab de aplicações analíticas: 
Encontre métodos, fluxos de trabalho eletrônicos e muito mais 
O Thermo Scientific™ AppsLab Library é um repositório online 
pesquisável de aplicações com métodos detalhados, cromatogramas 
e informações de compostos relacionados. Baixe fluxos de trabalho 
eletrônicos de um só clique, criados e testados pelos nossos 
cientistas de aplicações, para implantar diretamente a sua sequência. 
A biblioteca inclui aplicações para instrumentos de LC, IC, GC,  
GC-MS, LC-MS, ICP-MS, ICP-OES e DIA. 

Encontrar um método 

Baixar fluxo de trabalho  
de um só clique 

Executar, processar, relatar 
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Tudo o que você 
precisa ao seu alcance 
Colunas e consumíveis de GC fáceis, confiáveis 
e inovadores, focados na aplicação 

Quer esteja realizando análises no setor farmacêutico, forense/toxicologia, 
ambiental, alimentício, petroquímico ou analítico geral, oferecemos uma ampla 
variedade de frascos, septos, revestimentos, colunas capilares e acessórios 
projetados para complementar os seus sistemas de GC e GC-MS e amostradores 
automáticos em soluções focadas na aplicação. 

Como o tempo é valioso, os consumíveis dos quais precisa para os fluxos 
de trabalho diários estão disponíveis para realizar pedidos e novos pedidos 
online facilmente, com informações sobre preços e estoque, envio rápido 
e rastreamento de status. 

 •  Colunas Thermo Scientific™ TraceGOLD™ de baixo sangramento  
e alta reprodutibilidade 

 • Consumíveis testados e certificados no cromatógrafo gasoso 
TRACE série 1600 

 • Seringas, frascos e tampas garantidos para uso com 
amostradores automáticos Thermo Scientific 

 • Fluxômetro de gás Thermo Scientific™ GFM Pro e detector de vazamento 
de gás Thermo Scientific™ GLD Pro para instalação e manutenção 
do sistema 

 • Reagentes de derivatização e solventes de grau de derivatização 

Encomende em thermofisher.com/chromatographyconsumables

Saiba mais em thermofisher.com/tracegc

Equipamento de laboratório geral, não para uso clínico, de pacientes ou diagnóstico.  © 2021 Thermo Fisher Scientific 
Inc. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas são propriedade da Thermo Fisher Scientific, salvo especificação em 
contrário. Estas informações são apresentadas como um exemplo das capacidades dos produtos da Thermo Fisher Scientific. Não 
têm por objetivo encorajar o uso desses produtos de qualquer maneira que possa infringir os direitos de propriedade intelectual de 
terceiros. As especificações, os termos e os preços estão sujeitos a alterações. Alguns produtos podem não estar disponíveis em 
todos os países. Consulte o seu representante de vendas local para obter mais detalhes.  BR74090-PTBR 0222S

Frascos  
e tampas 

Seringas 

Septos 

Revestimentos 

Colunas Terminais 
tubulares 

https://www.thermofisher.com/us/en/home/industrial/chromatography/chromatography-consumables.html?cid=fl-cmd-chromatographyconsumables
https://www.thermofisher.com/us/en/home/industrial/chromatography/gas-chromatography-gc.html?cid=fl-tracegc

