
Science Together

AZURA®
HPLC/UHPLC Analítico
Flexibilidade em vazão e upgrade



Deixe sua aplicação definir seu 
sistema.

A solubilidade dos seus analitos define o tipo 
de fase a ser usada no HPLC. A série elutrópica 
define a intensidade do solvente para os tipos 
de cromatografia mais utilizados, fase normal e 
fase reversa.

No HPLC, os componentes da mistura são carregados 
através da fase estacionária pelo fluxo da fase móvel. A 
separação é baseada em diferenças nas taxas de migração 

entre os componentes da amostra. Dessa forma, a na-
tureza dos seus analitos define não só o método mas 
também o sistema de HPLC.

PESO MOLECULAR define o tamanho do poro na fase 
estacionária.

SOLUBILIDADE define o modo do HPLC, a química da 
fase estacionária e o eluente.

CONCENTRAÇÃO E MATRIZ define os parâmetros de 
detecção e as dimensões da coluna.

Principais características do analito:
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Modos de HPLC mais comuns

Modo HPLC Fase móvel Fase estacionária Analitos

Fase Reversa 
RP (<200 Å)

Polar 
(Ex. misturas de 
água e acetoni-
trila) 

Apolar 
(Ex. C18)

Polaridade intermediária, 
solúveis em solventes 
polares e aquosos

Fase Normal 
NP

Apolar 
(Ex. heptano)

Polar 
(Ex. SiOH)

Apolar, solúveis em 
solventes apolares, 
insolúveis em água

Chromatografia Líquida
de Interação Hidrofílica 
HILIC

Polar
solventes 
orgânicos + água 

Polar 
(Ex. SiOH)

hidrofílico e altamente 
polar, não retidos por fase 
reversa

Separação de pequenas moléculas (até 2000 Da)

Separação de biomoléculas (maiores que 2000 Da)

Fases estacionárias baseada em gel de polímero

Poros grandes  
Fase reversa 
RP (>200 Å)

Polar Apolar Polaridade intermediária, 
solúvel em solventes 
polares e aquosos

Camada de água entre a fase esta-
cionária e a fase móvel

Exclusão iônica &  
Troca de ligantes

Água, água 
acidificada

Resina orgânica com 
grupos carregados 

Açúcares, ácidos orgânicos, 
álcoois
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AZURA® 
HPLC/UHPLC Analítico
Eficiente e Adaptado às suas necessidades

Características

Os sistemas analíticos HPLC e UHPLC dos instrumen-
tos de cromatografia líquida KNAUER AZURA são 
projetados para apoiar e facilitar o seu trabalho. Os 
sistemas AZURA são a ferramenta certa para superar 
seus desafios analíticos, seja em análises de rotina ou 

em tarefas de separação exigentes. Escolha entre 
diferentes tecnologias de formação de gradiente e 
vazões máximas para encontrar a melhor configu-
ração para a sua tarefa. 
 

Detector certo 
para o seu analito

Suporta OpenLAB, 
ClarityChrom® e 

Chromeleon™

Configurações 
mais flexíveis 
do mercado 

 • Bomba isocrática binária de gradiente de alta pressão (HPG) ou quaternária 
de gradiente de baixa pressão (LPG).

 • Cabeçotes da bomba, a pressão de até 700 bar, suportam vazões de até 10 
ml/min. Para pressões de trabalho de até 1000 bar, a vazão máxima é de          
2 ml/min.

 • Coletor automático com aspiração de amostra de 0,1 μl a pressão máxima 
de 1 240 bar com zero de perda de amostra.

 • Escolha de detectores UVD, MWD, DAD ou RID altamente sensitivos com 
controle de temperatura inteligente

 • Vasta gama de células de fluxo disponíveis, incluindo células remotas.
 • Conexões de capilares de aço inoxidável de alta pressão “K-Connect”, que 

podem ser apertadas com os dedos.
 • Recursos de segurança abrangentes, como gerenciamento e sensores de 

vazamentos.
 • Acesso frontal da lâmpada do detector e do cabeçote da bomba para fácil 

manutenção.
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Detecção
Vários tipos de detectores
(UV/VIS, DAD, RI) e células 
de fluxo
(veja pág. 15)

Entrega de eluente
Uma escolha de 
bombas está dis-
ponível em diferentes 
vazões e pressões
(veja pág. 6)

Módulos de injeção
Injeção manual ou 
automática
(veja pág. 8)

Aquecimento
Fornos de coluna e 
soluções de válvulas de 
troca de colunas
(veja pág. 10)

pump
A

B2B1

A2A1

pump
B detector detector ll

autosampler

 

column

thermostat
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Gradiente no HPLC
Vantagens e desvantagens de HPG e LPG

O volume de atraso
O volume de atraso é responsável pelo atraso no tem-
po de um gradiente. Por definição, é o volume de um 
sistema de HPLC com gradiente entre a câmara de 
mistura e a entrada da coluna. É tipicamente mais alto 
nos sistemas de LPG causado pela configuração da 
bomba. Assim, os gradientes são mais rápidos com os 
sistemas HPG.

pump

column

eluent
B

eluent
A

eluent
C

eluent
D

LPG
valveVolume de atraso 

adicional 
no LPG

HPG (Bomba binária HPG) LPG (Bomba quaternária LPG)

Volume de atraso do gradiente é baixo Volume de atraso do gradiente é alto

Métodos rápidos Para métodos de HPLC clássico: sem diferença 
Para UHPLC: gradientes mais lentos

Só são possíveis gradientes binários Possibilidade de gtradientes ternários e 
quaternários

2 bombas para manutenção Só 1 bomba, mas com intervalos de manutenção 
mais curtos devido ao uso intenso

As preferências do usuário determinarão a escol-
ha de uma bomba LPG ou HPG. Só se houver a 
necessidade de gradientes muito rápidos no UH-
PLC é que são recomendadas bombas HPG. 
Caso haja demanda de gradientes quaternários,  
a bomba LPG deve ser usada. 
Em quaisquer outros casos: o usuário é quem 
decide!
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Filtro de bomba AZURA®

protege a coluna de  

contaminação.

Enxágue do selo do pistão

irá lavar o espaço no pistão de 

trás para uma vida mais longa 

do selo.

Válvula de seleção de solvente

é integrada em toda bomba binária 

HPG. Cada canal pode ser usado 

com dois solventes diferentes.

Degaseificador online de 2- ou 4-canais

elimina bolhas de gás e reduz o ruído  da 

linha de base, resultando em uma sensi-

tividade maior.

Bomba AZURA® P 6.1L 

Misturador AZURA®

O misturador de solventes microfluídi-

co de alta eficiência combina alta     

performance de mistura com baixo 

volume morto. O misturador pode ser 

trocado pelo próprio usuário e está dis-

ponível em diferentes volumes 

(50/100/200 µl), permitindo a melhor 

adaptação possível  a qualquer apli-

cação.
Válvula de Multiproporcionamento

irá misturar precisamente até 4 eluentes.

www.knauer.net/azuraanalytical

P 6.1L 
HPG

P 6.1L 
LPG

Escolha a sua bomba HPLC de acordo com as necessi-
dades da sua aplicação. Leve em consideração a for-
mação do gradiente, o tamanho do misturador e a 
compensação da pulsação.
Escolha entre cabeçotes de bomba com vazão máxima 
de 10 ml/min para 700 bar de pressão de trabalho ou 

cabeçotes de bomba com vazão de 5 ml/min e 1000 
bar de pressão de trabalho. Cabeçotes de bomba es-
peciais para aplicações de fase normal ajudarão o 
bombeamento robusto mesmo de eluentes agressivos 
como heptano ou hexano. As bombas sem desgasei-
ficador oferecem uma alternativa mais econômica. ‘
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Injeção de amostras
Princípio da injeção manual

A válvula de injeção manual é a opção com melhor cus-
to-benefício para injetar amostras. As válvulas mais co-
mumente utilizadas são as de 6 portas e 2 posições - para 
carregamento e injeção. 
Na posição de carregamento, o loop de amostragem é 
preenchido com amostra, enquanto o sistema é equilib-
rado. 
Quando virada pra posição de injeção, o loop de amostras 
é alternado para a parte de alta pressão do sistema de 
HPLC. O fluxo de eluente bombeado pela bomba trans-
porta a amostra do loop de amostragem até a coluna.

As válvulas KNAUER apresentam uma ampla faixa de pressão de 
trabalho de até 1200 bar com um diâmetro de 0,3 mm. Todas as 
válvulas podem ser automatizadas. Além disso, as válvulas podem 
ser integradas ao módulo assistente AZURA ASM 2.1L. Para injeção 
automatizada de até 108 amostras diferentes, recomendamos a 
utilização de um amostrador automático. O Assistente KNAUER AS 
6.1L também funciona com uma válvula de injeção e um loop de 
amostra, mas possui vários modos de injeção, descrito abaixo. 
 
 Modos de injeção do amostrador automático AS 6.1L 

Aparato Características importantes

Loop completo • Loop de amostragem é completamente preenchido com a amostra. 
• Reprodutibilidade máxima, porém não atinge máxima exatidão devido à 

desvios no tamanho do loop de amostragem. 
• Volume de injeção máxima equivale ao volume do loop.
• Perda de volume de amostra causada pela necessidade de preenchimen-

to total até que o loop transborde.

Loop parcial • Loop de amostragem é preenchido tanto com amostra como com 
solvente móvel.

• Alta precisão do volume de amostras com o mínimo de perda de amostra.
Volume de injeção máxima equivale a 50 % do volume do loop.

• Perda de amostra por injeção equivale ao volume de enxágue ajustado 
mais 3 vezes o volume da amostra, conforme a seringa que foi usada.

Captação de microlitros • O Loop de amostragem é preenchido com uma quantidade muito 
pequena de amostra e um líquido de transporte ou solução de lavagem 
(fase móvel). 

• Precisão muito alta.
• Sem perda de amostra.

waste

sample
injection

pump

column

waste

sample
injection

pump

column

waste

sample
injection

pump

column

waste

sample
injection

pump

column

Posição de carregamento Posição de injeção
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O amostrador automático AZURA AS 6.1L suporta uma 
pressão máxima de trabalho de 1 240 bar mantendo a 
alta precisão. Este amostrador automático pode injetar 
até 768 posições quando equipado com placas de mi-
crotitulação ou até 108 vials de amostragem de 2 ml. 
Este módulo é equipado com uma válvula ILDTM, que 
consiste em uma combinação de um estator com uma 
porta central para depressurização  do  loop  de  
amostragem antes de receber a amostra. Dessa forma, 
a amostra não fica diluída com solvente. O AS 6.1L su-
porta uma pressão de trabalho máxima de 1240 bar, 
uma versão mais acessível até 700 bar e também estão 
disponíveis versões preparativa e biocompatível.

 • Até 1 240 bar ou 700 bar 
 • Opção de aquecimento/ resfriamento (4 – 40 °C)
 • Volume de injeção de amostra de 0,1 μl – 10 000 µl 

(dependendo da configuração) 
 • Até 768 amostras (placas de microtitulação) ou  

108 vials
 • Decompressão Intermediária do Loop ILD™

Amostrador automático AS 6.1L 
para injeções automatizadas

A válvula de descompressão de loop 
intermediário integrado (ILD™)  
reduz a diluição da amostra e aumenta a 
reprodutibilidade da medição.

Rack para 108 vials de 2 ml

Os fatores mais importantes na injeção 
são a precisão, exatidão e carregamento.
Eles são afetados pela técnica de injeção 
e equipamento, na injeção manual são 
afetados também pelo usuário. 
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Seleção & Forno 
de colunas

O AZURA CT 2.1 é um forno de colunas com ar forçado capaz de aquecer 
ou resfriar colunas de 5 a 85 °C. O poderoso ventilador e o elemento 
peltier robusto mantém a coluna a uma temperatura muito estável, des-
sa forma permitindo resultados de análise reprodutíveis.

Tenha flexibilidade com as válvulas da KNAUER
As válvulas da KNAUER são projetadas para atender a uma gama enorme 
de aplicações cromatográficas. A flexibilidade é providenciada pela am-
pla gama de materiais e tamanhos das válvulas, bem como drivers para 
os mais variados pacotes de softwares. 

O forno de colunas é uma parte essencial de 
cada sistema HPLC já que a maior parte dos 
parâmetros de separação são sensíveis a tem-
peratura. Dessa forma, o controle da tempera-
tura da coluna é um dos pre-requisitos mais 
importantes para a reprodutibilidade  dos 
resultados no HPLC.

Forno de colunas CT 2.1

Seleção de colunas  
com válvulas da KNAUER

As válvulas são controladas 
tanto manualmente quanto 
automaticamente pelo drive.

Amplo espaço, 
manuseio fácil

Até 6 colunas 
com tamanho 
máx. de 300 mm 

C o l u n a s  a t é  
16 mm ID

Resfriamento e 
aquecimento de  
5 – 85 °C
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Aquecimento do solvente antes da coluna

Capilares e conectores K-Connect

Quando a temperatura a ser utilizada para a análise for 
maior que 40 °C, existe um gradiente de temperatura 
da fase móvel significante na passagem da fase móvel 
pela coluna. Nesses casos, é indicado o pré-aqueci-
mento da fase móvel, especialmente em laboratórios 
com ar condicionado. 
O aquecimento de pré-coluna irá convergir a tempera-
tura do solvente com a temperatura da coluna antes 
da entrada  da  coluna. O gradiente de temperatura 
dentro da coluna irá ser reduzido drasticamente.

Capilaridades flexíveis e conexões que podem ser ajustadas com os dedos promovem um manuseio fácil en-
quanto garantem estabilidade na alta pressão. As superfícies e bordas são manufaturadas com precisão e 
melhoram significativamente a transferência dos fluídos.

O cartucho de pré-aqueci-
mento do eluente pode ser 
facilmente acoplado à camara 
do forno do CT 2.1 por 
qualquer usuário, apenas 
conectando-se 2 parafusos.

Cartucho de pré-aqueci-
mento do eluentepara o  
CT 2.1

Disponível com 0,10 or 
0,18 mm de diâmetro in-
terno (5 µl/18 µl de vol-
ume interno)

Forno de coluna
Pré-aquecimento de 

eluente 

Gradiente de temperatura 
no interior da coluna

Distribuição de tempera-
tura uniforme

Regra Geral
Para vazões acima de 500 µl/min ou tempera-
turas acima de 50°C, o uso do cartucho de 
pré-aquecimento é recomendado.

Capilares flexíveis K-Connect 1/32” 
com 1/16” estão disponíveis  em    
diferentes diâmetros internos:

Aperto com os de-
dos até 700 bar

0,10 mm ID

0,18 mm ID

0,45 mm ID

Ajustes em qualquer  

porta de coluna

Conecta em qualquer 

capilar a 1/16“ OD

Roscas UNF 10/32 

cabem em 

qualquer porta de 

HPLC

Opcional: aperto 

com ferramenta 

para até 1200 bar
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Análise BombaAZURA Dimensões típicas de colunas

HPLC clássico P 6.1L 700 bar 250 x 4 mm ID / 250 x 4.6 mm ID, 5 µm

HPLC Plus P 6.1L 700 bar 150 x 3 mm ID, 3 µm

UHPLC P 6.1L 1000 bar 100 x 2 mm ID, 2 µm

Quais dimensões de coluna são recomendadas?

Embora a fase estacionária dependa sempre da aplicação, as dimensões 
de coluna recomendadas dependem principalmente da bomba integra-
da no seu sistema analítico AZURA:

Colunas 
para HPLC e UHPLC

 
F L E X I B I L I D A D E 

Qualquer coluna HPLC padrão dis-
ponível no mercado pode ser uti-
lizada num sistema analítico 
AZURA. As colunas para HPLC da 
KNAUER são compatíveis com 
qualquer sistema de HPLC.

C O M B I N A Ç Ã O  P E R F E I TA

Oferecemos uma ampla gama de 
fases estacionárias para quase to-
dos os campos de aplicação.

S I M P L I F I Q U E !

Facilidade no aumento e di-
minuição de escala, mantendo a 
seletividade. Isso porque são mui-
tas dimensões diferentes de 
partículas, colunas e faixas de 
pressão.

 
S E G U R A N Ç A

Encontre a solução de pré-coluna 
correspondente para sua coluna 
analítica e aumente sua vida útil 
mesmo se forem usados eluentes 
ou amostras mais agressivos.

Dimensões menores  
de coluna

Menor tempo de corrida 

Maior pressão de trabalho e 

performance

=

=
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Diâmetro interno da coluna Solução de segu-
rança recomendada Vantagens

2 mm Filtro de pré-coluna 
para UHPLC

Volume morto minimizado através de filtro 
sintermetal, ao invés de um cartucho de pré-colu-
na embalado, fácil troca.

3 – 4,6 mm, Hardware da 
coluna KNAUER Vertex Plus Pré-coluna 

integrada

Baixo volume morto porque não é utilizado 
nenhum capilar entre a coluna analítica e a 
pré-coluna. Pode ser posteriormente instalado 
em qualquer coluna KNAUER Vertex Plus sem 
pré-coluna de forma fácil e simples.

3 – 4.6 mm, qualquer hardware 
de coluna

Cartucho e suporte 
de pré-coluna 
externos

A pré-coluna pode ser facilmente lavada usan-
do-se fluxo inverso para limpeza.

8 mm Pré-coluna externa

Alta capacidade para fins analíticos e semi-prepar-
ativos, fácil limpeza com lavagem em fluxo 
reverso.

Soluções de segurança para cada coluna

Um sistema de pré-coluna é sempre recomendado para proteger a coluna 

analítica, mas é especialmente necessária quando: 

• Eluentes agressivos são utilizados.
• As amostras injetadas estão sujas.
• Não só os padrões, mas também diferentes amostras são analisadas.

Uma pré-coluna integrada 
pode ser trocada facilmente 
pelo usuário.
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Modificação Código 
USP

C18 P L1

C18 H L1

C18 L1

C18 A L1

Fenil L11

C8 L7

C8 A L7

C4 L26

NH₂ L8

CN L10

HILIC -

Diol L20

H Açúcares, ácidos orgânicos e álcoois

PB, Ca Carboidratos menores (mono- e dissascarídeos)

Na Oligômeros de açúcares (até DP 8)

X

small molecule

larger biomolecule

Moléculas 
maiores

Poros maiores

Cadeias  
menores de C

HPLC/UHPLC de moléculas pequenas: 
Fases baseadas em sílica: Eurospher II

Colunas KNAUER para determinação de biomoléculas:             
Eurosil Bioselect

HPLC de açúcares, ácidos orgânicos e álcools: Eurokat

Maiores flexibilidades 
13 modificações diferentes estão disponíveis para uma ampla gama 
de aplicações com pequenas moléculas (< 2000 Da) 
• Fase reversa para amostras solúveis em água e misturas de água/ 

solvente orgânico
• Modo de fase normal para amostras insolúveis em água 
• Modo HILIC para amostras altamente polares e solúveis em água 

que não são retidas por cromatografia de fase reversa 
• Cromatografia de pareamento iônico para ácidos e bases que são 

fracamente retidos no modo de fase reversa

Por que eu preciso de poros maiores? Qual modificação eu devo utilizar?

Realiza uma separação complexa, envolvendo troca 
de ligantes, exclusão de íons, troca de íons, exclusão 
de tamanho e mecanismos de partição. A Eurokat é 

Eurosil Bioselect é a escolha 
certa para análises de:
• Proteínas
• Peptídeos
• Oligonucleotídeos

Fases 
RP Não 
polar

Fase 
polar: 
NP & 
HILIC

Eurokat ié ideal para a análise sem 
solventes orgânicos de:
• Bebidas de frutas
• Refrigerantes
• Vinho
• Cerveja
• Caldos de fermentação

baseada em um copolímero de estirenodivinilbenzeno 
sulfonado reticulado, 4 formas iônicas estão disponíveis 
para aplicações especiais:

Biomolecules
2 000 – 5 000 Da

Biomolecules
5 000 – 20 000 Da

Biomolecules
20 000 – 100 000 Da
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Quando é que eu uso qual detector? A técnica de detecção depende das 
características da substância a analisar.

Detecção

Dados 3D significam que espectros UV comple-
tos são medidos e esses espectros são plotados 
durante todo o tempo. Isso é útil para analitos 
desconhecidos ou compostos-alvo com carac-
terísticas de absorção UV diferentes. Além disso, 
cromatogramas 2D podem ser extraídos de da-
dos 3D em qualquer comprimento de onda.

Os detectores UV clássicos gravam dados 2D como um 
cromatograma. Estes dispositivos são chamados de 
VWD ou MWD. 
No entanto, as medições do tipo 3D podem ser feitas 
através da varredura da faixa de comprimento de onda. 
Os detectores VWD ou MWD não podem gravar dados 
3D durante todo o tempo de análise, mas apenas em 
períodos de tempo programados.

O dispositivo chamado detector DAD ou PDA são ca-
pazes de gravar informações 3D além de informações 
2D sobre todo o intervalo de análise. 

Detectores de comprimento de onda variável ou múltiplo (MWD ou VWD)

Detectores de arranjo de diodo (DAD)

Cromóforo
Detectores UV/VIS e DAD 

Fluoróforo
Detector fluorescente detectors

Eletroquimicamente ativo
Detectores ECD

Matching 
detectors 

according to  
your analytes

Sem características especiais 
Detectores universais como RI or ELSD
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Estes detectores permitem desenvolver métodos altamente seletivos com 
sensibilidades de três a seis ordens de grandeza superiores à detecção UV.

Como um detector universal, o ELSD oferece inúmeras possibilidades de 
detecção de substâncias com poucos ou nenhum cromóforo. Como os 
eluentes são evaporados, o uso de solventes não compatíveis com UV 
não apresenta problemas e o ELSD é permite gradientes.

Detecção de Fluorescência

Detecção de índice de refração(RI)

Detecção evaporativa por espalhamento de luz 

Modos especiais de detecção 
Detectores especializados e muito sensíveis

Detecção Universal

+ Eluição com uso de gradientes é     
possível
+ Alta sensibilidade comparativa-
mente a outros métodos 

+ Método muito sensitivo
+ Fácil manuseio
-  Só para moléculas fluorescentes

A detecção RI é uma solução de bom custo-benefício para a análise de 
açúcares, polímeros, surfactantes e outros compostos que não tem um 
cromóforo apropriado. Estes detectores medem a habilidade das molécu-
las do analito de desviar ou refractar a luz.

+ Solventes que absorvem UV po-
dem ser usados
+ Preço bastante atrativo

-  Sem eluição em gradiente
-  Sensitividade baixa comparativa-
mente aos outros detectores

-  Alto custo
-  Alto grau de pureza dos solventes 
-  Fonte de nitrogênio é necessária
-  Não é indicado para compostos voláteis

Detecção seletiva e muito sensível de compostos oxidáveis/reduzíveis. 
Na detecção eletroquímica amperométrica, a corrente elétrica medida é 
resultante de reações de oxidação ou redução.

Detecção Eletroquímica

+ Método muito sensitivo
+ Limites de detecção mais baixos
-  Só para aplicações específicas
-  Operação não é para iniciantes

Luz incidente

30˚

45 ˚

Normal

Luz espalhada
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Célula de fluxo LightGuide e 
tecnologia Polka-Dot

Intervalo de comprimento de onda:
MWD 2.1L & DAD 2.1L: 190 – 700 nm
DAD 6.1L: 190 – 1 000 nmTaxa de dados  

de até 100 Hz

Sensitividade dos detectores UV/VIS 
Escolha entre comprimento de onda única variável, comprimento de 
ondas múltiplo e detectores de arranjo de diodos 3D.

AZURA® UVD 2.1L
Analitos alvo: moléculas que transportem um cromó-
foro, todas as substâncias da amostra a ser analisada  
absorvem luz no mesmo comprimento de onda. 

Acondionamento 
empilhável AZURA L  

Faixa de comprimento 
de onda: 190 – 750 nm

Taxa de dados de até 
50 Hz

Detectores modernos podem gravar taxas de 
dados de até 100 Hz ou mais. Essas taxas de da-
dos alta são necessárias em UHPLC muito rápido. 
Para HPLC clássico, 20 ou 50 Hz são tipicamente 
suficientes.

Detectores de comprimento de onda única variável

Detectores de múltiplos comprimentos de onda e detector de arranjo de 

diodos

AZURA® MWD 2.1L, DAD 2.1L e DAD 6.1L
Analitos alvo: moléculas que tem um cromóforo, ab-
sorção em diferentes comprimentos de onda ou em 
desenvolvimento de metodologia. 

Troca de lâmpada 
fácil devido a 
acesso frontal
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Comparação de células de fluxo com caminho ótico de 10 mm:  

PressureProof x LightGuide

Comparação entre as células de fluxo LightGuide: Padrão x Alta Sensitividade

Picos mais altos com a célula de fluxo 
lightguide causado pela tecnologia de 
reflexão total

Os picos ficam 4 vezes mais 
altos com a célula de fluxo 
Lightguide de alta sensitivi-
dade.

Picos mais finos com a lightguide 
graças ao baixo volume da célula de 
fluxo

Cartuchos de células de fluxo para detecto-
res MWD e DAD
Células de Fluxo PressureProof
• Robusta e com um bom custo-benefício
• Possibilidade de parear um segundo detector ou dimensão de LC  

graças à estabilidade de pressão até 300 bar
• Também adequada para vazões mais altas de até 20 ml/min

Células de Fluxo LightGuide
• Technologia de reflexão total de alta sensibilidade
• Volume de célula minimizado para alta resolução

A grande vantagem das células de fluxo LightGuide e seu 
baixo volume de dispersão é notável em UHPLC. No HPLC 
clássico, a LightGuide não desempenha um papel impor-
tante, pois o volume de dispersão do sistema completo é 
muito maior.

Azul: LightGuide Padrão com caminho ótico de 10 mm
Vermelho: LightGuide de Alta sensitividade com caminho ótico de 
50 mm

Azul: PressureProof Padrão
Vermelho: LightGuide Padrão
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Célula de fluxo Nano

Cartucho adaptador de fibra ótica

Célula de fluxo remota
Separa fisicamente a célula  de  fluxo   do  detector  
através de cabos de fibra ótica a uma distância de até 
10 metros.

Análise Dimensão típica de uma 
coluna de HPLC Objetivo principal Célula de fluxo recomendada

HPLC clássico 250 x 4 mm ID /  
250 x 4.6 mm ID, 5 µm

Método robusto PressureProof Analítico 

Alta sensitividade LightGuide de Alta sensibilidade

HPLC Plus 150 x 3 mm ID, 3 µm

Método robusto PressureProof Analítico 

Alta resolução e corridas 
rápidas LightGuide Padrão

Alta sensitividade LightGuide de Alta sensibilidade

UHPLC 100 x 2 mm ID, 2 µm

Alta resolução e corridas 
rápidas LightGuide Padrão

Alta sensitividade LightGuide de Alta sensibilidade

LC Micro e Nano 100 x 0,3 mm ID, 5 µm
50 x 0,075 mm ID, 3 µm Volume mais baixo Célula de fluxo nano com fibra 

ótica

A célula de fluxo KNAUER no design de cartucho 
pode ser facilmente trocada. Basta desencaixá-la  
sem quaisquer ferramentas.

Qual célula de fluxo se encaixa melhor na sua aplicação?
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Detectores universais

AZURA® RID 2.1L
O AZURA RID 2.1L é um detector de índice de refração 
altamente competitivo e sensível, ideal para análises 
de rotina rápidas e confiáveis de substâncias não ab-
sorventes de UV. O controle inteligente de tempera-
tura garante uma rápida estabilização da linha de base 
e um funcionamento estável.

Analitos-alvo: álcoois, açúcares, sacarídeos, ácidos 
graxos e polímeros

Ampla faixa dinâmica linear: 

> 1000 µRIU

Controle de tempera-

tura: 30 – 55 °C

Vazão:  
até 10 ml/min

Taxa de dados 
de até 100 Hz

Resistente à pressão 
lâmina de fluxo (5 bar)

Detector de espalhamento de luz Sedex 85LT, Sedex 90LT e Sedex 100LT  

Detector universal sensível apto para gradientes

Como um detector universal, o ELSD oferece inúmeras 
possibilidades de detecção de substâncias com poucos 
ou  nenhum  cromóforo.  Como  os  eluentes   são   
evaporados, o uso de solventes não compatíveis com 
UV não é um problema e o ELSD permite o uso de com 
gradientes.  

Analitos-alvo: Carboidratos e compostos similares, de-
tergentes, substâncias iônicas e não iônicas, adoçantes 
artificiais, antioxidantes, aminoácidos, lipídios, 
peptídeos, polímeros, pesticidas, proteínas e es-
teróides.  

ELSD é um bom substituto para um Charged 
Aerosol Detector (CAD). Basta escolher o nebu-
lizador de ajuste correto e tirar o melhor proveito 
do ELSD para a detecção do seu analito.
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Detectores especiais

Ampla faixa dinâmica linear: 

> 1000 µRIU

Um dos menores detectores de comprimentos de onda único váriável no mercado

AZURA® UVD 2.1S
O AZURA UVD 2.1S oferece excelentes especificações 
técnicas para trabalhos de laboratório de rotina. É um 
dos menores detectores de HPLC do mercado.

Detector de UV 
altamente competitivo

Intervalo de comprimento 
de onda: 190 – 500 nm

Detector de Fluorescência RF-20A
O detector de fluorescência RF-20A fornece sensibilidade de classe mun-
dial, excelente capacidade de manutenção e diversas funções de validação/ 
suporte. Ele suporta uma ampla gama de aplicações na faixa de compri-
mento de onda de 200 a 650 nm, desde análises convencionais até aná-
lises de alto desempenho.

Analitos-alvo: Moléculas fluorescentes como hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos, analitos marcados com fluorescência como aminoácidos ou 
proteínas, entre outros.

Detector Eletroquímico DECADE Elite SCC
Com sua frequência de medição de até 100 Hz, este detector eletroquími-
co é especialmente projetado para medição super rápida, altamente 
sensível e seletiva de substâncias oxidáveis e redutíveis em (U)HPLC. O 
DECADE Elite tem uma gaiola de Faraday controlada por termostato, 
acomodando coluna e célula de fluxo. 

Analitos-alvo: Vitaminas, neurotransmissores, carboidratos, antioxidantes, 
antibióticos, fenóis e polifenóis, bisfenol A, pesticidas. 

Caixa de Interface IFU 2.1 LAN
A caixa de interface KNAUER IFU 2.1 LAN permite uma aquisição de data 
analógica com alta precisão de módulos de outros fabricantes sobre 
saídas analógicas e retransmissoras. Exemplo: detectores MALS para 
determinação de peso molecular.
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Software

ClarityChrom® CDS
ClarityChrom é um sistema de dados de cromatografia 
fácil de usar para estações de trabalho. Os módulos de 
controle Knauer FRC e GC opcional, além de extensões 
para PDA, SST, SEC/GPC e MS permitem que o software 
seja usado para uma ampla gama de aplicações.

Drivers Chromeleon™ 7.2
Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ é um dos 
sistemas de dados de cromatografia mais difundidos 
no mercado europeu. Seu manuseio intuitivo beneficia 
o fluxo de trabalho do laboratório e os algoritmos alta-
mente desenvolvidos simplificam o processamento de 
dados. Ele oferece uma ampla gama de drivers de ter-
ceiros e pode ser facilmente usado com sistemas de 
HPLC existentes. A KNAUER oferece drivers para a maio-
r i a  d e  s e u s  d i s p o s i t i v o s . 

OpenLAB® CDS Edição EZChrom
OpenLAB CDS Edição EZChrom é a próxima geração 
de sistemas de dados cromatográficos. Ele fornece 
aquisição de dados de cromatografia, processamen-
to e controle de cromatógrafos líquidos e gasosos e 
é usado em operações de cromatografia que variam 
de um único usuário e único instrumento a  labo-
ratórios  com muitos usuários e instrumentos. 

Com a opção do Mobile Control (Chrom), o usuário tem os seus disposi-
tivos e equipamentos AZURA controlados através de tablet. Controle e 
monitore seu sistema remotamente e aproveite a interface de usuário 
otimizada por touchscreen. Escolha o Mobile Control como uma solução 
de software econômica e fácil de usar!

Mobile Control
O Mobile Control fornece acesso total aos dispositivos AZURA. Altere as 
definições do dispositivo, defina os parâmetros de funcionamento, au-
tomatize o controle do dispositivo ou acompanhe o status do sistema... 
O Mobile Control dispõe de todas as funcionalidades de um display. Você 
quer mais do que um display sem utilizar um sistema de dados cromato-
gráficos avançado?

Mobile Control Chrom
O Mobile Control Chrom oferece, além do comando completo do dispos-
itivo, a aquisição de dados dos detectores AZURA.

Mobile Control
O software KNAUER de monitoramento e controle 

para dispositivos e sistemas AZURA®
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Sistemas de HPLC Analítico AZURA®

Produto Características Pág

Sistema Analítico UHPLC 
AZURA

Este sistema inclui uma bomba AZURA P 6.1L HPG, um amostrador 
automático 6.1L, um forno de coluna CT 2.1, um detector UV/VIS DAD 6.1L 
com 8 canais de medição UV variáveis de 190 - 1000 nm, bem como um 
Tablet PC com AZURA Mobile Control. É o sistema UHPLC com uma faixa 
de pressão de trabalho de 1000 bar. Ele se encaixa perfeitamente nas mais 
exigentes necessidades de um sistema de desenvolvimento de métodos, 
bem como nas necessidades robustas para um equipamento de análise de 
rotina.

24

Sistema Educacional 
AZURA

Sistema de HPLC analítico isocrático completo, detector UV/VIS com 
um comprimento de onda variável, unidade de bomba com sensor de 
pressão para uma alimentação de eluente com baixa pulsação, 
aplicativo opcional AZURA Mobile Control, que permite o controle 
direto de todos os módulos integrados.

25

Sistema analítico AZURA 
para análise das emissões 
de carbonilo no ar 

HPLC até 700 bar na versão LPG para gradientes quaternários, 
cabeçote de bomba de 10 mL, detector DAD de 8 canais com de-
tecção 3D UV/Vis a 190-700 nm e até 100 Hz, forno de coluna, injeção 
automatizada via amostrador automático, Mobile Control para 
monitoramento e controle dos módulos integrados, ClarityChrom 
CDS para controle de instrumentos, aquisição de dados e processa-
mento de dados.

26

Sistema GPC de Limpeza 
AZURA

O sistema possui 15 loops de amostra controlados por duas válvulas 
de 16 portas multiposição. Com uma válvula multiposição adicional, 
15 frações e resíduos podem ser recolhidos. Todas as válvulas multi-
posição e a válvula de injeção manual estão integradas num compac-
to Assistente AZURA® ASM 2.1L. A eluição de substâncias e padrões é 
monitorada por um detector de UV de comprimento de onda único 
variável. Um segundo assistente abriga o pequeno detector, a bomba 
do sistema com um sensor de pressão e uma válvula para realizar o 
bypass da coluna GPC ou seleção entre duas colunas, além do 
software Mobile Control para o controle do sistema.

27

Sistema de AçúcarAZURA HPLC até 700 bar na versão isocrática, cabeçote de bomba de 10 mL, 
detector de índice de refração, forno de coluna, injeção manual através 
de uma válvula de injeção, software Mobile Control para monitoramen-
to e controle dos módulos  integrados, ClarityChrom  CDS  para controle  
de  instrumentos, aquisição de dados e processamento de dados.

28
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Sistema UHPLC
Configuração analítica HPG com deteção DAD

Análise de Polifenol em chocolate

Determinação de 14 compostos em 1,5 minutos usando o sistema 
UHPLC AZURA®

UHPLC para controle de qualidade de chocolate 
amargo
 • Polifenóis e alcalóides como cafeína ou teobro-

mina  

Dispositivo Características chave

Bomba AZURA P 6.1L Bomba HPG, 0,001–5 ml/min, 
sst, max. 1000 bar

Detector AZURA DAD 
2.1L

Detector de arranjo de iodo,  
lâmpada de D², 190-700 nm,  
max. 100 Hz

Forno de coluna 
AZURA CT 2.1

Forno de coluna com ar 
forçado, 5 – 85 °C

Amostrador automáti-
co AZURA AS 6.1L

Amostrador automático 
analítico, volume de injeção de 
0,1 µl – 10 ml, opção de quente/
frio, 108 posições de vial, max. 
1240 bar

1 Acesulfame K; 2 Teobromina; 3 Sacarina; 4 Teofilina; 
5 Cafeína; 6 Ácido clorogênico; 7 Catequina; 8 Epicatequina; 
9 Ácido 4-hidroxibenzóico; 10 Vanilina; 11 Guaiacol; 12 Ácido sórbico; 
13 Metilparabeno; 14 Propilparabeno 

Min

0.0 0.2 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.80.4

m
A

U

1

2
4

5 6

7 8

9

10

11

13
14

12

3
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Como você ensina HPLC? 
No sistema Educacional AZURA®

Para os profissionais de HPLC de amanhã

Em passos simples, os alunos são introduzidos 
aos conceitos básicos e termos usados no HPLC, 
como curva de calibração e padrão interno. As 
instruções são didáticas e guiam os professores 
e alunos através da experimentação completa, 
incluindo configuração, execução e análise.

O que está incluído?

O  sistema   Educativo  AZURA  inclui  material  de   
treinamento impresso com várias aplicações de HPLC. 
Como exemplo, a determinação quantitativa de cafeí-
na e paracetamol em amostras de sua escolha (por 
exemplo, café, refrigerantes, medicamentos) é expli-
cada em detalhe. 

Dispositivos Características principais

Sistema Educacional HPLC 
AZURA

HPLC compacto AZURA com bomba P 4.1S e detector UVD 2.1S com célula de 
fluxo (10 mm caminho ótico, conectores 1/16“) 

Injeção de amostra Válvula de injeção manual incluindo loop de amostragem de 10 μl, seringa de 
injeção para HPLC (agulha reta), válvula de injeção de 100 μl de volume e 
suporte de válvula de injeção

Start-up kit AZURA Capilares e conexões (PEEK, 1/16“) 

Acessórios Bandeja de eluente E 2.1L ,conjunto de frascos de fase móvel (2 x 1000 ml), kit 
de ferramentas para configuração do sistema HPLC 

PC Laptop com Windows pré-instalado 

Comunicação do PC Roteador para conexão LAN (8 x) 

Software para controle e 
salvamento 

ClarityChrom software e licença para o Sistema de HPLC compacto AZURA

Coluna de HPLC Eurospher II 100-5 C18 com precoluna integrada,  
125 mm x 4 mm ID, clip magnético para anexar a coluna ao sistema 
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Análise de emissões de carbonila 
no ar
No monitoramento de ar industrial, a determinação de emissões de 
carbonila (aldeído e cetona) é crucial para prevenir doenças 
respiratórias, pulmonares, autoimunes ou câncer.
Solução de HPLC da KNAUER
De acordo com o método analítico descrito em 
DIN ISO 16000-3, as carbonilas devem ser convertidas para 
as suas hidrazonas correspondentes com 2,4-dinitrofe-
nil-hidrazina (DNPH) para serem detectados através do 
detector de UV e analisados por HPLC de fase inversa. Para 

a otimização do método foi utilizado o DryLab® e a apli-
cação detalhada está disponível no website da DCtech: 
“Desenvolvimento sistemático do método HPLC e aval-
iação da robustez de 13 derivados carbonilas DNPH usan-
do o DryLab®”. 

Sistema 

Sistema HPLC Plus com detector DAD de 8-canais, bomba LPG 
(700 bar), amostrador automático e forno de coluna, coluna DNPH

Workstation de cromatografia para OpenLab/Chromeleon, Mini 
PC, WIN 7, 64 bit, monitor 24”

Workstation de cromatografia para ClarityChrom®, Mini PC, WIN 
10, 64 bit, monitor 24”

Licença para um único instrumento ClarityChrom®

Edição de workstation OpenLAB® CDS EZChrom para um sistema 
com SMA e 4x adequabilidade do sistema

Driver para Chromeleon™ 7.2

Hardwares e softwares opcionais

Serviço incluído: Instalação

m
A

U

Min

1

2

4 5
6 7

8 9
10

11

13123

1 Formaldeído-DNPH; 2 Acetaldeído-DNPH; 3 Acetona-DNPH; 4 Acroleí-
na-DNPH; 5 Propionaldeído-DNPH; 6 Crotonaldeído-DNPH; 7 2-Butano-
na-DNPH; 8 Methacrolein-DNPH; 9 n-Bytaldeído-DNPH; 10 Benzaldeí-
do-DNPH; 11 Valeraldeído-DNPH; 12 m-Tolualdeído-DNPH; 13 m-T-T-T; 11 
Valeraldeído-DNPH; 12 m-Tolualdeído-DNPH; 13 m-T-T.

Este sistema de HPLC com gradiente atende 
perfeitamente até mesmo às mais sofisticadas 
exigências de análise.
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Preparação de amostra 
para análise de pesticidas 
Sistema preparativo para tarefas de limpeza geral baseada em 
permeação a gel

Sistema de limpeza GPC da KNAUER
 • Economiza tempo com a preparação automatiza-

da de amostra
 • Melhora a reprodutibilidade e a qualidade dos 

analitos
 • Processos completamente automatizados para 

até 15 amostras enquanto requere um espaço 
mínimo de bancada

 • Pode ser customizado para preencher requeri-
mentos individuais da aplicação

O sistema de limpeza AZURA GPC foi seleciona-
do pelo The Analytical Scientist para concorrer 
como produto ao „The Innovators 2017“.

Aparatos Características principais

Assistente 
AZURA  
ASM 2.1L

UVD 2.1S
Válvula 6 portas 2 posições, 1/16”, sst, 300 
bar 
P 4.1S, 10 ml, sst, 50 bar

Assistente 
AZURA  
ASM 2.1L 

3 válvulas: 
16 portas 16 posições, 1/16”, sst, 50 
bar

Guia de tubu-
lação AZURA 
GPC 

16 loops de amostragem (1 ml cada)

1

2 3

4

1

2

3

4

Quatro padrões de pestidicidas com o método US EPA 3640A (A) 
e um cromatograma com pico de óleo de oliva (B).
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Sistema para Açúcar 
para determinação de monômeros de açúcar

Mel e seus substitutos
 • Diferenciação entre mel natural e possíveis sub-

stitutos na indústria alimentícia
 • Determinação de monômeros de açúcar como 

frutose (1), glicose (2), sucrose (3) e maltose (4)
 • Alta reprodutibilidade no menor tempo

Fase HILIC amino para resolução alta e rápida 
para separação de açúcares.

Sobreposição de 12 replicatas de padrões de açúcar (A) e amostras 
de mel e amostras de substitutos de mel (B). 

Dispositivos Atributos chave

Bomba AZURA P 6.1L Bomba LPG, 0,001–10 ml/min, 
sst, max. 700 bar

Detector AZURA 
RID 2.1L

Detector de índice de refração, 
max. 5 bar, max. 100 Hz

Termostato de 
Coluna AZURA CT 2.1

Termostato de coluna de ar 
forçado, 5 – 85 °C, 2 °C/min

Válvula AZURA V 2.1S 6 portas 2 válvulas pós-injeção, 
1/16”, sst, 400 bar

Coluna Vertex Plus 
Eurospher II NH2

150x4 mm, 100 Å, 3 µm
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Accessórios

Bandeja de Eluentes AZURA E 2.1L
A bandeja de eluentes E 2.1L para dispositivos AZURA  
com uma capacidade de 6 garrafas de 1000 ml pode 
ser empilhada sobre todos os aparatos AZURA. A 
bandeja é removível para limpeza. A bandeja de elu-
ente possui um sistema de drenagem e a frente re-
movível que facilita o acesso a uma guia de capilares.

Kit de tubulação de entrada AZURA com filtro de sol-
vente 
O kit de tubulação AZURA com filtro de solvente (aço 
inoxidável, 10 µm) é apropriado para todos os sistemas 
de HPLC (isocrático, HPG, LPG). O filtro pode ser usado 
com todas as vazões das bombas fornecidas.

Por que devo usar capas de 

segurança?

• Para parar o fluxo de líquido através de torneiras 
sempre que não for fornecido nenhum fluxo. 
Proteja-se da perda de eluente!

• Filtros e válvulas de entrada de ar evitam que o 
eluente evapore e  resultam  em  estabilidade  
maximizada dos tempos de retenção devido à 
composição estável do eluente.

•  Os filtros na garrafa de resíduos mantêm o ar do 
meio ambiente do laboratório limpo.
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Bomba AZURA P 6.1L
Gradiente de baixa 

pressão HPLC Plus

Gradiente de baixa 

pressão UHPLC

Gradiente de alta 

pressão HPLC Plus

Gradiente de alta 

pressão UHPLC

Vazão Max. 10 ml/min 5 ml/min 10 ml/min 5 ml/min

Intervalo de vazão 0,001 – 10 ml/min 0,001 – 5 ml/min 0,001 – 10 ml/min 0,001 – 5 ml/min

Incrementos de vazão 0,001 ml/min 0,001 ml/min 0,001 ml/min 0,001 ml/min

Pressão de entrega 

máxima [psi]

10 150 psi 14 500 psi 10 150 psi 14 500 psi

Pressão de entrega 

máxima [bar]

700 bar 1 000 bar 700 bar 1 000 bar

Pressão de entrega 

máxima [MPa]

70 MPa 100 MPa 70 MPa 100 MPa

Materiais do cabeçote Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável

Gradiente Gradiente de baixa 
pressão (quaternário)

Gradiente de baixa 
pressão (quaternário)

Gradiente de alta 
pressão (binário)

Gradiente de alta 
pressão (binário)

Gerenciamento de 
vazamento

Sim Sim Sim Sim

Melhores condições de 
trabalho

0,1 – 8,0 ml/min 0,02 – 5 ml/min 0,1 – 8,0 ml/min 0,02 – 5 ml/min

Condições contínuas de 
trabalho

0,1 – 4,0 ml/min 0,1 – 4,0 ml/min 0,1 – 4,0 ml/min 0,1 – 4,0 ml/min

Informação técnica

Sistema de aquecimento e 
resfriamento

Elemento Peltier controlado por microprocessador para aquecimento e resfriamento, 
circulação de ar feita por ventilação de ar forçada em 2 vias

Intervalo de temperatura 5 – 85 °C

Taxa de aquecimento/
resfriamento

2 °C/min

Acuracidade da temperatura ± 0,2 °C

Estabilidade da temperatura ± 0,1 °C

Dimensões, interior 90 x 390 x 47 mm (L x A x P)

Termostato de colunas AZURA CT 2.1
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Método HPLC Plus UHPLC

Escala de trabalho Analítica Analítica

Pressão máxima de trabalho 700 bar 1240 bar

Dimensões de Vial/placa Altura max. da placa/ vial:  47 mm (incl. septo 
ou tampa)

Altura max. da placa/ vial:  47 mm (incl. 
septo ou tampa)

IIntervalo de volume de 

injeção

0,1 µl - 10 ml  dependendo  do loop  de  
amostragem

0,1 µl - 10 ml  dependendo  do loop  de  
amostragem

Loop de amostragem 100 µl 10 µl

Seringa dispensadora 250 µl 250 µl

Pressão de headspace compressor embutido, só para vials de amos-
tra com septo

compressor embutido, só para vials de 
amostra com septo

Tempo de troca da válvula 
de injeção

< 100 ms < 100 ms

Precisão da agulha perfurante ± 0.6 mm ± 0.6 mm

Resfriamento da bandeja de 
amostras

nenhum nenhum

Detecção do vial Detecção por sensor de vial faltante/placa 
micropipetação

Detecção por sensor de vial faltante/placa 
micropipetação

Lavagem da agulha Programável: lavagem entre injeções e la-
vagem entre vials

Programável: lavagem entre injeções e la-
vagem entre vials

Materiais molhados Tefzel® (ETFE), Vidro, Teflon® (PTFE), Kel-F® 
(PCTFE), aço inoxidável, PEEK

Tefzel® (ETFE), Vidro, Teflon® (PTFE), Kel-F® 
(PCTFE), aço inoxidável, PEEK

Modos de injeção Enchimento total de loop, enchimento parcial 
de loop e coleta de microlitro; PASA™ (aspiração 
de amostra auxiliada por pressão)

Enchimento total de loop, enchimento par-
cial de loop e coleta de microlitro; PASA™ 
(aspiração de amostra auxiliada por pressão)

Precisão de injeção DPR (Desvio Padrão Relativo): Enchimento 
total de loop: <0,3%, enchimento parcial de 
loop: se >5 µl: <0,5% e coleta de microlitro nas 
injeções >5 µl: <1,0%

DPR (Desvio Padrão Relativo): Enchimento 
total de loop: <0,3%, enchimento parcial 
de loop: se >5 µl: <0,5% e coleta de micro-
litro nas injeções >5 µl: <1,0%

Carregamento de amostra < 0,05 % com lavagem de agulha < 0,05 % com lavagem de agulha

Injeções por vial max. 9 injeções max. 9 injeções

Tempo de ciclo de injeções mínimo  7s  do  mesmo  vial, 14s  de  vials   
diferentes; < 60s para >100µl de injeção de 
amostra em todos os modos de injeção, inclu-
indo 300µl de lavagem de agulha

mínimo  7s  do  mesmo  vial, 14s  de  vials   
diferentes; < 60s para >100µl de injeção de 
amostra em todos os modos de injeção, 
incluindo 300µl de lavagem de agulha

Tempo de análise max. 9 h, 59 min, 59 s max. 9 h, 59 min, 59 s

Aquecimento da bandeja Opcional (4-40°C) Opcional (4-40°C)

Amostrador Automático AZURA AS 6.1L
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Informações Técnicas

Detector AZURA DAD 2.1L DAD 6.1L

Tipo de detector Detector de arranjo de diodos Detector de arranjo de diodos

Número de diodos 256 1024

Distância entre pixels 2 nm/diodo 0,8 nm/diodo

Canais de detecção 8 (Digital)/4 (Analógico) 8 (Digital)/4 (Analógico)

Fonte de luz Lâmpada de deutério (D²) com chip GLP 
integrado

Lâmpada de deutério de alto brilho (D²) e 
lâmpada de halogênio com chip GLP 
integrado

Intervalo de comprimento 

de onda

190 - 700 nm 190 - 1000 nm

Banda espectral <10 nm na linha Ha (FWHM) /Obs: 
banda digital 1 - 32 nm

< 3,5 nm na linha Ha (FWHM) /Obs: banda 
digital 1 - 32 nm

Acuracidade de comprimen-
to de onda

± 1 nm ± 1 nm

Ruído ± 5 µAU em 254 nm ± 3,5 µAU em 254 nm

Desvio 400 µAU/h em 254 nm 300 µAU/h em 254 nm

Linearidade > 2,0 AU em 274 nm > 2,5 AU em 274 nm

Fluxo de dados máximo 100 Hz (LAN)/12,5 Hz (analógico) 100 Hz (LAN)/12,5 Hz (analógico)

Célula de fluxo Não incluso (veja Acessórios / Peças de 
reposição)

Não incluso (veja Acessórios / Peças de 
reposição)

Constantes de tempo 0,00 / 0,01 / 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 
1,0 / 2,0 / 5,0 / 10,0 s

0,00 / 0,01 / 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 
/ 2,0 / 5,0 / 10,0 s
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Detector AZURA MWD 2.1L UVD 2.1L UVD 2.1S

Tipo de detector Detector de múltiplo 
comprimento de onda

Detector UV de comprimen-
to de onda único variável

Detector UV de comprimen-
to de onda único variável

Canais de deteção 8 (Digital)/4 (Analógico) 1 1

Fonte de luz Lâmpada de deutério (D²)
com chip GLP integrado

Lâmpada de deutério (D²)
com chip GLP integrado

Lâmpada de deutério (D²)
com chip GLP integrado

Intervalo de comprimento 

de onda

190 - 700 nm 190 - 750 nm 190 - 500 nm

Banda espectral <10 nm na linha Ha 
(FWHM) /Obs: banda 
digital 1 - 32 nm

11 nm na linha Ha
(FWHM)

13 nm na linha Ha
(FWHM)

Acuracidade de comprimen-

to de onda

± 1 nm ± 2,5 nm ± 3 nm

Ruído ± 5 µAU em 254 nm ± 1,5 x 10-5 AU em 254 nm 
(ASTM E1657-98)

± 2,0 x 10-5AU em 254 nm 
(ASTM E1657-98)

Desvio 400 µAU/h em 254 nm 3,0 x 10-4 AU/h em 254 nm 
(ASTM E1657-98)

3,0 x 10-4AU/h em 254 nm 
(ASTM E1657-98)

Linearidade > 2,0 AU em 274 nm > 2,0 AU em 270 nm 
(ASTM E1657-98)

> 2,0 AU em 270 nm 
(ASTM E1657-98)

Fluxo de dados máximo 100 Hz (LAN)/12,5 Hz 
(Analógico)

50 Hz (LAN)/20 Hz 
(Analógico)

50 Hz (LAN)/20 Hz (Analógi-
co)/10 Hz (RS-232)

Célula de fluxo Não incluso Não incluso Não incluso

Detector AZURA RID 2.1L

Tipo de detector Detector de índice de refração

Fonte de luz LED de longa-vida

Canais de detecção 1

Intervalo de índice de 

refração 

1,00 - 1,75 RIU

Ruído ± 2,5 nRIU

Desvio 200 nRIU/h

Linearidade > 1000 µRIU

Célula de fluxo 5 bar resistência de pressão de trabalho
Célula de fluxo incluída

Vazão máxima 10 ml/min (água pura)

Volume de célula de fluxo 15 µl

Materiais molhados Aço inoxidável / sílica fundida / PTFE / PEEK

Controle de temperatura OFF, 30 - 55 °C (1 °C incremento)

Constantes de tempo 0,00 / 0,01 / 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10,0 s

Fluxo de dados máximo 100 Hz (LAN)/20 Hz (Analógico)



Com sede em Berlim, a KNAUER é uma empresa de 
médio porte, gerida pelo proprietário, que investe 
em ciência desde 1962. Desenvolvemos e fabricamos 
instrumentos científicos de qualidade superior para 
cromatografia líquida. A gama inclui sistemas e com-

Worldwide partner in  
science since 1962

ponentes para HPLC analítico / UHPLC, HPLC prepara-
tivo, cromatografia líquida de proteína rápida (FPLC), 
cromatografia multi-coluna / leito móvel simulado 
(SMB) e osmometria.

O fundador Dr. Herbert Knauer e sua esposa Roswi-
tha ainda estão ativos como consultores na empresa 
até hoje. A filha do casal, Alexandra Knauer, é direto-
ra executiva e proprietária da empresa desde 2000. 

Vários prêmios por produtos e inovações excepcio-
nais, bem como pela excelência empresarial, fazem 
da KNAUER um „empregador líder“.

Independente  e   
familiar

We separate molecules 
and unite people.

www.knauer.net
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pump 
A

B2B1

A2A1

pump 
B

detector I

column
2x/6x

detector II

Configurador de sistema
HPLC/UHPLC da KNAUER

 Tubulação 0,1 mm  Tubulação 0,18 mm  Workstation 
 (Windows)

 Tubulação de PEEK ..... x Regulador de pressão de                  
trabalho 

 10 mm/10 µl 
 Pressure proof

 10 mm/2 µl 
 LightGuide®

 50 mm/6 µl  

 LightGuide®
 3 mm/2 µl (até 100 ml/min) 

 Pressure proof

CÉULAS DE FLUXO PARA DETECTOR UV

ACESSÓRIOS

 5 ml/min Bomba de      
gradiente binário P 6.1L 
 (UHPLC)

 5 ml/min Bomba de 
gradiente quaternário P 6.1L 
 (UHPLC)

 10 ml/min Bomba de 
gradiente binário P 6.1L

 10 ml/min Bomba 
quaternária P 6.1L

..... x válvula de seleção                 
de solvente 
(6 entradas adicionais)

 comprimento de onda
        único UV/VIS  

 UV/VIS comprimento 
de onda múltiplo

 Condutividade

 pH

 Índice de refração

 Light Scattering

 Conversor A/D-  
 (integração e 
       detectores adicionais)

   Válvula de injeção   
manual

   Amostrador 
        automático AS 6.1L

   Amostrador 
      automático AS 6.1L
     resfriamento/
     aquecimento

 2 colunas

 6 colunas

 Forno de coluna

 Kit colunas para HPLC

 Kit de colunas para
       UHPLC

 Aquecimento de
       pré-coluna   
 0,1 mm ID UHPLC

 Aquecimento de
       pré-coluna  
 0,18 mm ID HPLC

 DAD 2.1L

 DAD 6.1L

 MSQ Microsaic

 Detector de 
 Fluorescência
       RF-20 A

 Detector de 
 Fluorescência
       RF-20 Axs

SELEÇÃO & ENTREGA DE 
ELUENTE

INJEÇÃO  
DE AMOSTRA

SELEÇÃO DE COLUNA &
FORNO DE COLUNA

DETECÇÃO

 UHPLC

 (SST, max. 1000 bar)

 HPLC

 (SST, max. 700 bar)

 Bio-Inert 

 (sem metal, max. 400 bar)

FAÇ A  S UA  P R É - S E L E Ç Ã O

 ClarityChrom®

 Fase reversa

 OpenLAB®

 Fase normal

 Mobile Control

 Qualificação do sistema

 Chromeleon™

 outra...

SOFTWARE

APLICAÇÕES COMUNS



DCtech Instrumentação Ltda.
Rua Benedita Cardoso Madeira, 825
Res. Pacaembu I 
Itupeva- SP 13295-000

+55 11 4591-2813 
vendas@dctech.com.br
www.dctech.com.br

Distribuído no Brasil exclusivamente por: 

Os dados técnicos ou preços estão sujeitos a alterações sem 

aviso prévio. Os preços podem variar de acordo com o país e 

não incluem impostos, taxas alfandegárias ou entrega.   

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respec-

tivos proprietários. Aplicam-se os nossos termos e condições 

gerais: www.knauer.net/terms


