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Espectrofotômetros de Absorção Atômica
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DOIS SISTEMAS  
SIMPLES PARA  
MÚLTIPLAS  
APLICAÇÕES
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Quer opte pelo AAnalyst™ 200 ou pelo AAnalyst 400, 
você descobrirá uma solução de absorção atômica 
(AA) chama fácil, confiável e disponível. 

Nós simplificamos o processo de análise AA - da introdução de amostra aos 
resultados. Nós facilitamos para todos uma compreensão básica da absorção 
atômica para obter resultados rápidos e confiáveis em todos os momentos. 
E nós disponibilizamos a qualidade e a confiabilidade PerkinElmer para todos 
os sistemas a um custo acessível.

As ópticas Echelle de duplo feixe real combinadas com o poder do detector 
de estado sólido proporcionam um desempenho que normalmente não é 
oferecido por uma AA por chama básico. O design modular e a construção 
reforçada tornam o serviço fácil - basta trocar os componentes - enquanto os 
controles de gás totalmente automatizados e as verificações de segurança 
integradas garantem total segurança aos operadores.

Fácil de usar, fácil de possuir e com inúmeros avanços que tornaram 
a PerkinElmer líder de mercado, o AAnalyst 200/400 é a opção perfeita 
para qualquer laboratório que precise de uma solução confiável e simples 
para análise em AA.

FÁCIL DE USAR
FÁCIL DE POSSUIR
FÁCIL DE PROJETAR

Compare e decida

AAnalyst 200

• Touch screen colorida e fácil de usar, não exige PC.

• Óptica Echelle de duplo feixe real

• Design Plug-and-play

• Design modular para manutenção simples

•  Pode sofrer up grade para o AAnalyst™ 400 com a utilização 
do software WinLab 32

AAnalyst 400

• Interface com software WinLab32

• Óptica Echelle de duplo feixe real 

• Maior flexibilidade e mais recursos

• Design modular para manutenção simples

•  Variedade de acessórios, incluindo forno de grafite, para 
customizar seu sistema
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De laboratórios modernos a remotos locais de mineração, 
o AAnalyst 200/400 garante uma operação confiável 
independente da localização ou da aplicação. O compartimento 
óptico pode ser purgado para fornecer uma atmosfera segura 
a fim de proteger os componentes ópticos de corrosão e de 

ambientes extremamente sujos, assegurando um desempenho ótimo.

O conjunto de queimadores PerkinElmer é igualmente fácil de usar. As nossas 
cabeças de queimador de titânio sólido resistentes à corrosão são facilmente 
instaladas, enquanto o mecanismo de proteção garante que elas sejam devidamente 
encaixadas e sem a necessidade de cabos. Nenhuma ferramenta é necessária para 
a manutenção rotineira do sistema do queimador. Quando uma chama de óxido 
nitroso é necessária, a caixa de gases automaticamente acende a chama de ar/
acetileno em condições adequadas e só após a sua estabilização, muda para óxido 
nitroso e ajusta os fluxos de gás para níveis adequados para uma operação segura. 

Seleção e alinhamento automático de lâmpada

Quer você use lâmpadas de catódo oco Lumina™ (HCL) ou as lâmpadas 
patenteadas de descarga sem eletrodo (EDL), o seu AA PerkinElmer é compatível 
com ambas:

•  Montagem de quatro lâmpadas com fontes de alimentação incorporadas para 
HCLs e EDLs

•  HCLs Lumina sem cabo garante conexão adequada

•  Configuração automática utilizando as condições preestabelecidas

•  Aproveite a maior intensidade de luz e maior durabilidade das EDLs para 
menor custo operacional

FACILITANDO  
A ANÁLISE MESMO NAS  
MATRIZES MAIS  
COMPLEXAS
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O nebulizador foi projetado 
para as amostras mais 
complexas. 

Melhora no sistema de 
introdução de amostras 
e montagem do queimador 
torna a operação segura 
e fácil. 

Óptica de duplo feixe e um detector de estado sólido 
melhoram o desempenho

O AAnalyst 200/400 apresenta o primeiro sistema óptico 
Echelle duplo feixe real em AA. Os sistemas com duplo feixe 
real compensam as mudanças de intensidade da lâmpada 
durante análise para uma operação mais simples e para 
garantir linhas de bases mais estáveis e melhores desempenho, 
precisão e limites de detecção. Comparado a configurações de 
pseudo duplo feixe oferecido por outros sistemas, que movem 
componentes da óptica ou o queimador, o sistema de duplo 
feixe real AAnalyst compensa as oscilações múltiplas vezes por 
segundo, em vez de apenas uma única vez entre as amostras.

No coração do sistema óptico de alto desempenho, temos um 
detector de estado sólido projetado para fornecer alta eficiência 
quântica na região do UV. Quando combinados com a elevada 
transmissão de luz do sistema óptico Echelle, mesmo elementos 
“difíceis” como arsênio e bário podem ser medidos com excelentes 
relações de sinal-ruído. Além disso, usar um detector de estado 
sólido significa que nenhum tubo fotomultiplicador caro precisará 
ser substituído, reduzindo o custo de manutenção do instrumento.

Projetado para fácil manutenção

O compartimento de amostragem é extremamente espaçoso 
(25 cm de largura x 25 cm de profundidade) permitindo 
fácil acesso quando você precisa trocar o queimador ou 
o nebulizador. O sistema de queimador usa um projeto 
inovador de travamento rápido, os componentes simplesmente 
deslizam e travam encaixando-se no local correto. As conexões 
são automáticas, eliminando as repetitivas desconexões 
manuais de linhas de gás para remover a câmara de 
nebulização e o nebulizador. Como não há encaixes para 
apertar ou conexões para serem feitas, não é necessário 
utilizar ferramentas.

Sem indisponibilidade, sem perda de tempo.

O AAnalyst 200/400 facilita a solução de problemas. Toda 
a eletrônica está localizada em um único módulo substituído 
pelo usuário. Basta deslizar o módulo para fora e substituí-lo 
por um novo. Os operadores de instrumento podem substituir 
a maioria das peças com rapidez e solucionar os problemas do 
sistema. Todas as mensagens de erro são claramente escritas 
para fornecer informações úteis para solução de problemas, 
eliminando códigos numéricos criptografados. Esses recursos 
garantem máximo tempo operacional e controle de custos 
operacionais, fornecendo a você a melhor razão custo/
benefício, garantindo compatibilidade e desempenho.

Amostragem sem dificuldades

As nossas câmaras de nebulização completamente inertes 
fornecem desempenho superior para análise de matrizes 
corrosivas e com alto teor de sólidos. A câmara de nebulização 
é fabricada a partir de um composto de alta resistência, 
eliminando a necessidade de dispositivos de liberação 
de pressão. O nebulizador de alta precisão maximiza 
a estabilidade e a sensibilidade, mesmo nas matrizes mais 
complexas e é ajustável de forma que uma ampla variedade 
matrizes de amostras - aquosas ou orgânicas, ácidas ou 
básicas, diluídas ou concentradas - possa ser analisada 
sob condições ótimas. Qualquer que seja a sua aplicação, 
o AAnalyst 200/400 proporciona uma operação sem problemas. 

Segurança em primeiro lugar

Não apenas o instrumento inteiro é fácil de usar e manter, 
ele também inclui recursos de segurança normalmente 
encontrados apenas nos AAs top de linha. A nossa caixa 
de gás totalmente automática é padrão em todo sistema, 
fornecendo o maior nível de segurança disponível em qualquer 
AA chama. A caixa de gás reconhece automaticamente 
qual queimador está instalado e ajusta as configurações 
corretamente para o tipo de chama usado, proporcionando 
uma operação segura sem problemas.

O AAnalyst 200/400 monitora continuamente componentes 
críticos, incluindo queimadores, ignição da chama, pressão 
de gás e taxas de fluxos, status de dreno e muito mais. 
Se qualquer parâmetro do sistema indicar uma condição 
de operação insegura, a chama é automaticamente 
extinta. Quando o óxido nitroso é usado, a caixa de gases 
automaticamente acende a chama de ar/acetileno em 
condições adequadas, e só após a sua estabilização, muda 
para óxido nitroso e ajusta os fluxos de gás para os níveis 
adequados a fim de garantir uma operação segura. 



6

Outros destaques do pacote de software AAnalyst 200:

• Tela tipo touch screen intuitiva é fácil de usar, não requer treinamento.

•  Capacidade para múltiplos idiomas, incluindo chinês, inglês, francês, 
alemão, grego, italiano, japonês, polonês, português, russo e espanhol.

•  O cookbook incorporado possui condições recomendadas para cada elemento; 
além disso, novos métodos podem ser facilmente criados e armazenados.

•  Identificação da amostra e fatores de diluição podem ser facilmente 
inseridos em uma página Sample Information (Informações de Amostra) 
e serem salvos ou impressos.

•  O monitoramento dos intertravamentos (interlocks) de segurança do 
instrumento permite que você saiba exatamente o que está acontecendo 
a qualquer momento quando usa o instrumento, para segurança adicional.

A PerkinElmer elevou o patamar de flexibilidade 
e simplicidade do AA chama. Esqueça aqueles 
visores difíceis de ler, pequenos monocromáticos 
ou numéricos com poucas informações reais. 
A nossa tela LCD touch screen grande e colorida 
coloca a análise AA ao alcance do seu dedo, 

literalmente. Para começar, basta tocar na tela para escolher parâmetros 
operacionais. Aproveitando o poder do Microsoft® Windows CE®, a nossa tela 
de toque fornece diversos recursos que nunca haviam sido oferecidos em 
sistemas AA de baixo custo. Analisar amostras nunca foi tão fácil.

AANALYST 200  
A FLEXIBILIDADE DE 
APENAS TOCAR 
E INICIAR
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Configuração em um piscar de olhos

O AAnalyst 200 reconhece instantaneamente as lâmpadas 
PerkinElmer HCL Lumina sem cabos e seus parâmetros 
operacionais. A lâmpada também é automaticamente alinhada 
através torre interna. Basta tocar no botão de ignição, chamar 
um método armazenado (ou usar o cookbook interno para 
configurar um novo) e iniciar a análise.

Selecione até oito padrões de calibração e sete algoritmos 
de calibração diferentes. Analise as amostras manualmente 
ou automatize completamente a sua operação com um 
autoamostrador da PerkinElmer. Troque para nossas lâmpadas 
de descarga sem eletrodos (EDLs)patenteadas que fornecem 
uma saída de iluminação bem superior e maior durabilidade 
do que as lâmpadas de catódo oco convencionais e são ideais 
para a determinação de alguns elementos no baixo UV, como 
arsênio e selênio.

Como o software AAnalyst 200 baseia-se no nosso software 
operacional WinLab32, os usuários podem migrar sem 
dificuldades para outra instrumentação PerkinElmer AA ou ICP.

A página Lamp Setup (Configuração de Lâmpada) define automaticamente 
as condições de operação do instrumento ao usar uma lâmpada Lumina 
codificada.

A página Sample Information (Informações da amostra) permite a entrada 
de informções de identificação de amostras e fatores de diluição.

Basta tocar no botão Ativar/desativar chama; a caixa de gás totalmente 
automatizada garante uma operação segura.

A página de Análise de Amostras fornece uma forma fácil de analisar 
manualmente as amostras ou adicionar um autoamostrador para automatizar 
completamente a análise.
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Quando você escolhe o AAnalyst 400, obtém 
uma solução em absorção atômica por chama 
flexível e simples para atender a todos os desafios 
da maioria das análises de rotina e das aplicações 
mais complexas. O robusto software WinLab 32 do 

instrumento combina facilidade de uso com maior flexibilidade para fornecer um 
nível de produtividade ainda maior. Projetado com ampla gama de informações 
oriundas de gerentes de laboratório e de usuários de AA em todo o mundo, 
o AAnalyst 400 fornece todas as ferramentas e recursos necessários para 
começar rapidamente a obter resultados das amostras e atender às necessidades 
atuais dos laboratórios.

Os assistentes facilitam tarefas complexas. Dicas em oito idiomas fornecem 
informações com campos de texto durante a inicialização do software. 
Os painéis de status exibem cada componente do instrumento para fácil 
monitoramento. E a Lista de Análise combina informações de padrão, amostra 
e método, mostrando a ordem exata em que as análises serão executadas 
e o status da análise em todos os momentos. Ela pode ser impressa como um 
resumo no final de uma rotina.

AANALYST 400, 
UM NÍVEL INTEIRAMENTE 

NOVO DE 
PRODUTIVIDADE

O software WinLab32 melhora a produtividade e facilita o gerenciamento de dados: 

•  Reduz o tempo necessário para desenvolvimento de método, análise de amostras e geração 
de relatórios.

•  Automatize o desenvolvimento de método de forno, ajudando a otimizar as temperaturas 
de atomização e pirólise, bem como os volumes de amostra e de modificador. 

•  Crie métodos, análise ou reprocesse os dados offline, e até mesmo, adicione amostras 
a qualquer momento sem interromper a análise ativa.

•  O assistente de Relatório do Gerenciador de Dados reporta e salva dados compatíveis com 
formatos comerciais de processamento de texto e planilhas, até mesmo em HTML.

•  O assistente de Exportação no Gerenciador de Dados permite a criação de arquivos delimitados 
por vírgulas (ou outros caracteres).

•  O sistema LIMS PerkinElmer LABWORKS™ pode criar arquivos de informações de amostra a partir 
das listas de backlog ou lotes de controle de qualidade — e armazenar os resultados.
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Atende aos requisitos regulamentadores 
dos laboratórios com rapidez e facilidade

Muitos laboratórios devem estar em conformidade com 
uma variedade de regulamentações impostas pelos órgãos 
governamentais ou protocolos de qualidade. O Software 
WinLab32 pode ajudar. Aproveitando os poderosos recursos 
de segurança do Microsoft® Windows®, o software WinLab32 
fornece proteção para as suas necessidades de laboratório. Ele 
permite que o administrador defina grupos e atribua níveis de 
permissão usando acesso controlado por senha. Quando uma 
análise for concluída, uma cópia do método é armazenada 
com os resultados e o software "assina" seus dados durante 
o armazenamento. Isso garante que toda e qualquer alteração 
seja prontamente detectada usando o recurso de Verificação 
de Assinatura do Gerenciador de Dados. Além disso, o 
reprocessamento não alterará os dados armazenados, mas grava 
novos dados no banco de dados com a anotação apropriada. 

O software opcional Enhanced Security™ (ES) acrescenta 
recurso ao WinLab necessários para requisitos regulatórios 
como 21 CFR Parte 11. Alguns recursos regulatórios incluem:

•  Um Registro Mestre de Evento que registra todas as ações 
executadas por usuário 

•  Números de versões são adicionados a todos os arquivos 
e conjuntos de dados

• Opções para evitar análise sem armazenamento de dados

Uma variedade de janelas orientadas para tarefas pode ser exibida.

Os assistentes simplificam tarefas complexas.

Desenvolvimento de método foi simplificado usando o assistente Furnace Method 
Development (Desenvolvimento de Método para o Forno).

Assistente de 
Relatório de Dados 
permite que você 
reporte seus dados 
em uma variedade 
de formatos.
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Personalize seu AA para 
melhorar a produtividade 
com esses acessórios plug-in 

que são reconhecidos automaticamente pelo instrumento 
quando ativado:

Sistemas Geradores de Hidretos/Vapor Frio de Mercúrio 
MHS-15 — adapte seu sistema a determinações com alta 
sensibilidade para mercúrio e elementos com geração 
de hidreto, como arsênio e selênio:

• Os limites de detecção chegam ao nível de ng

•  Adapta-se a qualquer sistema AA, minimizando os 
investimentos de capital e os custos operacionais

Forno de Grafite HGA 900 — para determinações sensíveis 
de elementos-traço. Vem com um autoamostrador de 148 
posições para proporcionar precisão e reprodutibilidade 
incomparáveis:

• Limites de detecção excepcionais

• Menor consumo de amostra

• Livre de interferências

• Totalmente automatizado

• Confiabilidade comprovada

Sistema de Injeção em Fluxo FIAS 400 para Espectrometria 
Atômica (FIAS) — combine as vantagens de um sistema AA com 
geração de vapor frio de mercúrio/hidreto com injeção em fluxo:

• Automação verdadeira

• Limites de detecção excepcionais

Autoamostrador S10 para Chama — transforme seu espectrômetro 
em uma estação analítica de trabalho totalmente automatizada:

•  Sonda de amostragem com lavagem automática e total 
controle dos parâmetros de lavagem

• Flexibilidade de configuração com múltiplas bandejas

•  Acesso aleatório do autoamostrador permitindo a colocação 
da amostra em qualquer posição

•  A bomba peristáltica integrada ao sistema permite a lavagem 
contínua do capilar de amostragem entre as amostras

• Compatível com bandejas de outros fornecedores

Sistema de Diluição Automática AutoPrep 50 — AA chama 
automatizado:

• Diluição em linha automática e inteligente

•  Introdução de amostra totalmente automatizada quando 
combinada com o autoamostrador da PerkinElmer

Sistema de Digestão de Amostras por Microondas 
Multiwave™ 3000 — refrigeração embutida reduz tempo 
do ciclo, melhorando a produtividade.

Blocos de Preparação de Amostras (SPB) PerkinElmer — ideal 
para qualquer método de digestão/aquecimento que requer 
uma temperatura abaixo de 180 °C.

PERSONALIZE  
SEU SISTEMA PARA  
SUAS NECESSIDADES

HGA 900 Forno de Grafite.

Sistema de Injeção em Fluxo FIAS 400 
para Espectrometria Atômica.
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Nebulizadores

Os nossos nebulizadores AAnalyst 200/400 são inteiramente 
fabricados com materiais inertes para desempenho máximo 
e resistência de corrosão. Essas peças de alta precisão maximizam 
a estabilidade e sensibilidade, mesmo nas matrizes mais difíceis. 
A capacidade de ajuste permite alcançar uma condição ótima 
de análise em uma ampla variedade de matrizes: aquosas ou 
orgânicas, ácidas ou básicas, diluída ou concentrada.

(Queimadores)

Nossos queimadores garantem o desempenho 
que você espera. Todos os queimadores são feitos 
de titânio 100% sólido — um recurso exclusivo da 
PerkinElmer que fornece resistência máxima à 
corrosão ao analisar qualquer tipo de amostra.

Cubetas para o Autoamostrador do Forno de Grafite

Construção firme evita que esses recipientes 
rachem ou inclinem. Escolha entre uma variedade 
de opções de material, incluindo poliestireno 
transparente para soluções aquosas ou Teflon®, 
que é recomendado para ácidos concentrados 
e necessários para os mais baixos níveis 
de detecção.

Tubos para Autoamostrador

Nós oferecemos uma ampla variedade de 
tubos com alta qualidade para amostrador com 
e sem tampa, para o Autoamostrador S10 do AA 
Chama.Variando em volume de 8 mL a 50 mL, 
esses tubos estão disponíveis com bases redondas 
ou cônicas.Opções com base para manter o tubo 
"em pé" também estão disponíveis.

Os consumíveis de absorção 
atômica (AA) da PerkinElmer 
foram projetados 
especificamente para 
maximizar o desempenho 
de nossos instrumentos 
e sistemas. Nós validamos 

e testamos cada item para assegurar que você alcance resultados 
exatos e reprodutíveis, dentro do prazo e a qualquer hora. 

Lâmpadas

Nós temos uma experiência de mais de 
50 anos em projetar e fabricar lâmpadas 
de maior desempenho e oferecer uma 
grande variedade de lâmpadas de cátodo 
oco e lâmpadas de descarga sem eletrodo 
de alta intensidade para elementos como 
As, Hg, Se, Sb entre outros. 

Tubos de grafite

Confie nos tubos e nos contatos de grafite 
da PerkinElmer para resultados analíticos 
consistentes. Nosso grafite de alta 
densidade especial garante isso.

Padrões Puros da PerkinElmer

Qualquer que seja a sua aplicação, 
você pode confiar nos Padrões Puros 
da PerkinElmer para obter resultados 
confiáveis e precisos. A nossa ampla 
seleção de padrões é fornecida com 
Certificado de Análise abrangente 
que documenta a qualidade 
e a confiabilidade.

CONSUMÍVEIS 
QUE FORNECEM 
DESEMPENHO 
E VALOR 
EXCEPCIONAIS
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O OneSource® Laboratory Services é a única solução do setor 
aprovada por auditoria para seus protocolos IQ, OQ e PQ 
de laboratório, cobrindo todas as tecnologias de laboratório 
e fabricantes de equipamento de todo o mundo.

Com 20 anos de experiência em desenvolver e fornecer serviços 
de qualificação de múltiplos fornecedores e com mais de 100.000 qualificações de 
instrumentos concluídas, nós nunca tivemos problemas de auditoria ou advertências. 
E mesmo assim, a nossa qualidade não custa mais. Na verdade, você observará economias 
redução de custo através da consolidação dos prestadores de serviço e ganhos de 
economia em escala.

Com um contrato de serviço OneSource, você terá:

•  Qualificação e validação flexíveis, específicas para cada cliente para atender a uma ampla 
gama de setores;

• Programas simplificados e harmonizados que reduzem os custos e agilizam administração;

•  Um portfólio de conformidade que abrange todas as tecnologias para laboratórios 
e fabricantes desse setor;

• Medidas claras e resultados mensuráveis para tomar decisões melhores;

• Programas de serviços customizados que se adaptam às suas necessidades específicas.

CONFORMIDADE 
ASSEGURADA 
TRANQUILIDADE 
GARANTIDA


