O SUCESSO

DEPENDE DE
DESEMPENHO

E PRECISÃO

TurboMatrix
Soluções em dessorção térmica

OBTENHA

RESULTADOS

MAIS RÁPIDOS
E MELHORES COM
DESSORÇÃO TÉRMICA

Para laboratórios que analisam todos os tipos de matrizes desde qualidade
do ar a sabores e fragrâncias, os sistemas de dessorção térmica oferecem
uma forma mais rápida, mais fácil e com melhor custo benefício de preparar
amostras para análises de GC ou GC/MS.
Ideal para medições de nível de traços de compostos orgânicos voláteis
(VOCs) — bem como a maioria dos compostos químicos semi-voláteis
(SVOCs) — a dessorção térmica permite eliminar um preparo demorado
e manual das amostras à base de solventes em uma única abordagem
simplificada e automatizada. Também oferece benefícios adicionais de maior
produtividade e sensibilidade avançada.

A tecnologia mais confiável com o nome mais confiável.
Como líder mundial em dessorção térmica (TD), a PerkinElmer oferece uma
ampla variedade de tecnologias TurboMatrix™ avançadas, incluindo PPC
(Programable Pressure Control), bem como configurações de tabela única
ou de múltiplas tabelas. Fornecendo precisão incomparável e podendo ser
integrado com sistemas GC e GC/MS de qualquer fabricante.
Com uma linha completa de instrumentação de GC e GC/MS, ferramentas
avançadas de preparação de amostras e uma seleção completa de
consumíveis e acessórios, a PerkinElmer é o único fornecedor que reúne em
seu portfólio soluções completas em Cromatografia Gasosa, totalmente
integradas e reconhecidas mundialmente.

Precisamente a solução ideal.
Disponíveis em uma ampla variedade
de modelos, os sistemas de dessorções
térmicas TurboMatrix fornecem o
desempenho ideal para qualquer
laboratório ou aplicação.
Pneumático manual
• TurboMatrix 100 TD—único tubo
• TurboMatrix 150 ATD—
autosampler de 50 tubos
PPC
• TurboMatrix 300 TD—único tubo
• TurboMatrix 350 ATD—
autosampler de 50 tubos
• TurboMatrix 650 ATD—
autosampler de 50 tubos com uma
ampla variedade de acessórios para
maior flexibilidade

Dessorção térmica em duas etapas
Etapa 1: Dessorção de tubo ou transferência da amostra de ar
Divisão de "entrada" “Fluxo de
opcional (split)
dessorção”

Trap resfriado
com Peltier
Amostra

Divisão de "saída" opcional (spilt)
Detector
de GC
Coluna Capilar
Analítica

Entrada do Gás
de Arraste

Etapa 2: Dessorção de trap

Detector
do GC
Coluna Capilar
Analítica

Trap aquecido
Gás de arraste

Para aumento daresolução e sensibilidade, os instrumentos da PerkinElmer apresentam um processo de dessorção térmica em duas etapas que concentra os
analitos antes que eles sejam introduzidos no cromatográfo a gás.
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TRANSFORMANDO

FORÇA E
DESEMPENHO

EM PRODUTIVIDADE

A produtividade é essencial para o ambiente econômico atual. É por isso que todo sistema de dessorção térmica TurboMatrix é
projetado para simplificar sua análise, maximizar a produtividade e otimizar a eficiência. Impressionantemente fáceis de usar sem
comprometer o desempenho analítico, as soluções do TurboMatrix oferecem:
• Operação em um único toque para análise de rotina.
• Uma interface intuitiva com tela sensível ao toque (disponível em oito idiomas) que coloca todo o controle ao alcance dos seus
dedos.
• Software de controle remoto conveniente, fornecendo controle completo dos instrumentos e acesso total a métodos e sequências.
Os instrumentos TurboMatrix também fornecem uma série de recursos avançados projetados para aprimorar o desempenho e a
produtividade em cada estágio da análise:

Operação simultânea de TD e GC

Verificação automática de vazamentos

Com Dessorção Térmica TurboMatrix, você pode aumentar o
redimento, e também a produtividade, iniciando sua execução
TD enquanto seu GC processa a análise anterior.

Diagnóstico de alto desempenho - incluindo verificação
automática do vazamento - fornendo indicação
preditiva de possíveis erros do sistema. Isso permite
que você resolva todas as questões antes que elas
interrompam toda a análise e ajuda a manter o seu
sistema em execução com capacidade ótima.

Flexibilidade nas execuções
Permite automatizar a sua sequência com fluxos e pressões
diferentes, você tem o poder de simplificar e acelerar o
desenvolvimento do método. Ao mesmo tempo, a dessorção
de trap de pressão pulsada permite que você aumente ou
diminua a pressão do gás do portador durante a dessorção
para melhores recuperações e formatos de pico.

Ajustes de configuração simples e rápidos
A capacidade de ajustar instantaneamente os fluxos e
pressões de gás permite que você configure um
método para obter os mesmos resultados em todas as
execuções- com rapidez e eficiência excepcionais.

Recoleta de amostras
Com a capacidade do ATD TurboMatrix 650 de
executar uma nova coleta de amostra em tubos iguais
ou diferentes, você poderá revisar de forma rápida e
eficiente amostras, executar uma análise confirmatória
e repetir a análise em um conjunto diferente de
condições.

Controle Pneumático Programável para desempenho incomparável
As dessorções térmicas TurboMatrix utilizam um Controle Pneumático Programável (PPC) inovador para fornecer o melhor
desempenho analítico possível. O PPC garante que a pressão do gás de arraste aplicada à linha de transferência à entrada
da coluna não seja mais afetada pela impedância do trap e tubulação associada - mesmo com fluxos de divisão elevada. Isso
significa que o formato de pico e tempo de retenção não dependem da taxa de divisão de fluxo (split).

www.perkinelmer.com/turbomatrix
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O
ALTO
DESEMPENHO
É TRADUZIDO

EM BAIXOS CUSTOS

Quando você investe em um Sistema de Dessorção Térmica TurboMatrix, você está selecionando um instrumento que fornecerá
um desempenho mundialmente reconhecido em uma faixa ampla de aplicações. No seu laboratório, esse desempenho avançado
se converte em precisão, reprodutibilidade consistente e custos operacionais reduzidos.

Precisão com alto desempenho
Com um dessorvedor térmico TurboMatrix, você pode ter
absoluta confiança na sua análise. Isso ocorre porque os
engenheiros da PerkinElmer projetaram toda a linha TurboMatrix
para realmente definir o padrão de precisão do mercado.
• Capacidade de dessorção da alta temperatura permite a
determinação de analitos até a faixa de hidrocarbonetos n-C44.
• Adição automática de misturas padrão ao tubo antes da
amostragem antes da análise no monitoramento da integridade
de amostra e aprimoramento da quantificação analítica.
• Técnica de empilhamento de amostra em tubo fornece menores
e melhores limites de detecção.
• Resfriamento eletrônico do trap para -30°C com efeito Peltier
elimina o uso de criogênia líquida, permitindo o acúmulo de
gases como etano, etileno e acetona com o benefício adicional
de custos operacionais reduzidos.

Reprodutibilidade consistente
Resultados reproduzíveis são essenciais para qualquer aplicação.
Cada modelo na linha TurboMatrix utiliza tecnologias proprietárias
para ajudar a fornecer resultados consistentes em todas as operações.
• Purga seca otimizada do tubo (disponível no modelo
TurboMatrix 650 ATD) elimina toda a umidade da amostra.
• O teste de impedância do fluxo de tubo e do trap permite
monitorar a integridade do conjunto para assegurar maior
consistência (disponível no modelo TurboMatrix 650 ATD).

• O modo MS garante que um baixo fluxo do gás de
arraste com monitoramento contínuo da válvula interna
pneumática para minimizar o acúmulo de
contaminantes.
• Caminho de amostra inerte elimina a contaminação
cruzada e ajuda a assegurar a integridade dos analitos.

Custos operacionais reduzidos
As soluções em dessorções térmicas TurboMatrix são
criadas para conservar os consumíveis por mais tempo e
minimizar os desperdícios. O resultado é um custo total
de propriedade impressionamente baixo.
• Modo de economia/conservação de gás reduz o uso
de gases de arraste enquanto o instrumento estiver
inativo.
• Limpeza e condicionamento automático dos tubos
durante as execuções otimizam o desempenho e a
eficiência operacionais.
• Função separada de limpeza e teste de trap para
condicionar um trap elimina a exposição da coluna e a
necessidade de verificar a limpeza após uma execução.
• Tubos reutilizáveis permitem que tubos de amostragem
sejam reutilizados com um mínimo esforço.
• Operação livre de solventes reduz os custos associados
ao uso e descarte de solventes.

Destaque de consumíveis—Tubos SVI™
Nossos tubos SVI possuem construção com múltiplos leitos e as patentes pendentes estendem o alcance
dos hidrocarbonetos além do naftaleno enquanto retém compostos mais leves. Esta construção exclusiva
permite que volumes de amostras maiores sejam analisados e diminui os limites de detecção. O design de
múltiplos leitos atende aos desafios apresentados nas regulamentações industriais de hoje, incluindo os
padrões EPA atuais para monitoração do ar.
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UMA COMBINAÇÃO

PERFEITA PARA SUAS

NECESSIDADADES
ATUAIS E FUTURAS
Projetado para flexibilidade e funcionalidade ótimas de longo prazo, as soluções de dessorções térmicas TurboMatrix podem ser
facilmente atualizadas à medida que as demandas ou os requisitos operacionais da sua empresa mudam. Reduza as despesas de
capital escolhendo a partir de uma variedade de acessórios especialmente desenvolvidos para facilitar e obter um bom custobenefício ainda maior com o seu instrumento TurboMatrix.

Amostragem de ar direto em linha

Software conveniente para controle

Com o acessório de amostragem de ar em linha, seu
sistema de dessorção térmica TurboMatrix pode
monitorar compostos voláteis diretamente do ar
ambiente, recipientes ou outros dispositivos de
amostragem de ar. Isso fornece a você a flexibilidade
e a conveniência de ser capaz de monitorar
remotamente dispositivos sem operador de amostras e
fluxo de ar 24 horas por dia.

Métodos e sequências rápidos e fáceis de edição,
armazenamento e download para seu instrumento
TurboMatrix e acesso a todas as informações a qualquer hora com o software para controle do sistema. Usado em conjunto
com o Sistema de Dados de Cromatografia (CDS) TotalChrom®
da PerkinElmer, o software oferece um caminho rastreável
desde a amostra até a geração dos relatórios.

Coletas de amostras por mais tempo
Usando padrão interno durante as execuções
Os sistemas de dessorções térmicas TurboMatrix
permitem que você introduza automaticamente uma
quantidade fixa de gás padrão em um tubo de
amostra antes da dessorção. Isso garante uma
calibração precisa, maior precisão e confiabilidade
completa na validação do seu processamento de
amostras e resultados.

Se você precisar criar perfis de dados por local ao longo de
períodos de 24 horas ou mais, o amostrador sequencial de
tubos STS permite uma coleta sequencial totalmente
programável de alíquotas do ar em uma série de tubos
absorvedores. Permitindo horários mais longos de amostragem,
os sistemas TurboMatrix equipados com STS oferecem maior
versatilidade bem como resultados precisos e exatos.

Destaque de consumíveis —Colunas Elite™ MS
Colunas GC/MS da fase de especialidade PerkinElmer oferecem um sangramento especialmente baixo em uma
variedade de tamanhos e espessuras de filme. Testado com as especificações de controle de qualidade mais
rigorosas do setor para baixo sangramento, alta seletividade e eficiência, as colunas Elite MS fornecem confiança
máxima em seus resultados qualitativos e quantitativos. Nossa linha extensiva inclui colunas Elite-5MS, 17MS,
35MS, 624MS e VMS; portanto, você pode garantir uma solução ideal independentemente da sua aplicação.

www.perkinelmer.com/turbomatrix
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COLOQUE TODO
O PODER DA DESSORÇÃO

TÉRMICA PARA
TRABALHAR PARA VOCÊ

A linha TurboMatrix de dessorção térmica é uma combinação perfeita para qualquer laboratório que esteja buscando melhor
precisão, maior produtividade e maior economia de custos. Desde análise ambiental a farmacêutica, alimentícia e de bebidas,
você obterá os resultados que seu laboratório exige em uma ampla variedade de aplicativos.

Análise de substâncias precursoras de ozônio
PLOT column
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Methyl siloxane column
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Nos Estados Unidos, a lei Clean Air Act de 1970 atribuiu ao Órgão de
Proteção Ambiental (EPA) a responsabilidade por manter o ar limpo.
Seis parâmetros são medidos rotineiramente no ar ambiente: SOx, NOx,
PM10, Pb, CO e ozônio. Na década de 90, a lei Clean Air Act foi
ampliada para incluir compostos orgânicos voláteis (VOCs) que
contribuem para a formação do ozônio troposférico. Essas medições
são implementadas através de Estações de Monitoramento de Avaliação
Fotoquímica (PAMS). Recomendações semelhantes também foram feitas
na Europa após a Diretiva de Ozônio de 1992 e pela Comissão
Econômica das Nações Unidas para o protocolo europeu sobre o
controle de emissões de VOC. A PerkinElmer é reconhecida em toda a
indústria como líder de mercado e fornecedora preferida de soluções
para análise de precursores de ozônio.
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Na demonstração da separação completa sem temperaturas
de forno divididas em sub-ambientes, os analitos altamente
voláteis passam por uma lavagem frontal em uma coluna
PLOT, enquanto os analitos menos voláteis são separados
na coluna de metil-siloxano. Cada coluna é conectada ao
seu próprio detector para que os dois cromatogramas sejam
produzidos simultaneamente.
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1,3-Hexachlorobutadiene

Toluene

Benzene

Methyl Bromide

Ethyl Chloride

Freon114

Vinyl Chloride

240mL of 100ppb TO-14A Standard on Air Toxics Tube
Methyl Chloride

Os Analisadores de Gases Tóxicos PerkinElmer combinam diversas
técnicas analíticas em um único sistema unificado, executando a
amostragem baseada em tubo de acordo com metodologias
estabelecidas, como o Método EPA T0-17. A amostragem baseada em
tubo oferece maior conveniência, bem como vantagens analíticas sobre
as análises tradicionais baseadas em Canisters. Comprometido com o
dessorvedor térmico TurboMatrix, o Cromatógrafo de fase gasosa Clarus®
e o Espectrômetro de Massa Clarus fornecem desempenho analítico em
destaque, bem como vários recursos exclusivos para simplificar e acelerar
as análises. Os dessorvedores térmicos Clarus com PPC incorporam uma
técnica poderosa de purga seca que permite a análise sob níveis extremos
de umidade, uma capacidade exclusiva do SQ 8 GC/MS oferece os
benefícios de monitoração e verificação em modo FullScan e o modo SIM
simultaneamente em uma única execução analítica (SIFI).

Freon12

Análise de gases tóxicos

Análise de um material de referência de gases tóxicos,
demonstrando separação, detecção, identificação e
quantificação de uma ampla variedade de voláteis na faixa do
freon ao® hexaclorobutadieno.

Testes de materiais
A liberação de compostos voláteis pode significar problemas de
qualidade em um grupo de produtos como unidades de disco e
pastilhas na fabricação de semicondutores, fabricação de estofados
para residências e automóveis, e em uma variedade de materiais de
embalagem e construção. Os sistemas de dessorção térmica
TurboMatrix podem ser usados para caracterizar voláteis para controle
de qualidade de muitos materiais em matrizes sólidas. Os materiais que
possuem volatilidade inferior e compostos de peso molecular superior
exigem temperaturas superiores de dessorção térmica. Por exemplo, a
dessorção térmica TurboMatrix pode dessorver hidrocarbonetos até C44.

Saúde e segurança ocupacional
A dessorção térmica, combinada com GC ou GC/MS, ganhou
reconhecimento internacional para a monitoração da saúde e segurança
ocupacional. A exposição do trabalhador a níveis rastreáveis de
compostos tóxicos aéreos pode ser monitorada por uma coleta de
amostras difusas ou amostragem bombeada em um tubo de dessorção
térmica no mesmo nível da zona de respiração do trabalhador. Os
principais benefícios da dessorção térmica incluem vantagens de custos
na automação, alta sensibilidade, eficiências de alta dessorção e sem
interferência de solventes na análise.

Sabores e fragrâncias
Determinar um perfil de sabor/aroma pode ser crítico para as indústrias
de bebidas, alimentos e cosméticos, tanto para P&D de novas fragrâncias
e sabores como nas funções de controle de qualidade (QA/QC) para
assegurar uniformidade e consistência. A dessorção térmica, em conjunto
com o GC/MS, permite a análise de orgânicos voláteis e semi-voláteis
diretamente de amostras pequenas, sem a necessidade de extração de
solvente ou outras etapas de preparação da amostra.

www.perkinelmer.com/turbomatrix
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O NÚMERO UM

EM SERVIÇOS

E SUPORTE
Nada tem maior impacto na produtividade ou retorno de investimentos do que o tempo de atividade
do instrumento. E ninguém faz mais do que a no PerkinElmer para garantir seus sistemas de
cromatografia tenham um bom desempenho consistentemente.
Com o OneSource™ Laboratory Services, você tem à sua disposição a maior e mais respeitada rede
global de serviços e suporte. Nós vamos além da simples manutenção e reparo de instrumentação.
Nós incorporamos gerenciamento de ativos de laboratório como parte da equação de negócios de
nossos clientes - um parceiro com resultados comprovados no aprimoramento de eficiências,
otimizando operações e melhorando a previsibilidade dos custos em todo o globo. Independentemente
do que você precisa, basta telefonar para a nossa equipe de Engenheiros de Suporte de Clientes
treinada na fábrica, sete dias por semana.
Operando em mais de 150 países com mais de 400.000 ativos
atualmente sob seus cuidados, a OneSource oferece o portfólio
mais abrangente de serviços de laboratório profissionais da
indústria, incluindo programas completos de atendimento,
para virtualmente toda e qualquer tecnologia e fabricante.
Permitindo que você consolide todos os contratos de serviço
em um único fornecedor, e fornecendo consultoria técnica
e suporte especializados ágeis a qualquer hora, garantimos
que a sua instrumentação e o seu laboratório estejam sempre
operando em níveis ótimos.
Seja para manutenção e reparos, validação e conformidade,
gerenciamento de ativos e realocação de laboratórios,
atualizações de software e hardware ou educação e treinamento,
você pode sempre contar com o OneSource.

PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02451 EUA
Tel.: (011) 3868-6200
www.perkinelmer.com

Para obter uma lista completa de nossos escritórios internacionais, visite www.perkinelmer.com/ContactUs
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