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Спецификации и типично представяне 
 
 

Бърз анализ на метали с готово решение на ICP-MS  
Готовото решение на квадруполната ICP-MS система Agilent 7800 
комбинира утвърдена стабилност на хардуера, инструменти за 
автоматично оптимизиране и предварително заредени методи за 
опростен на рутиненен анализ, което ще направи вашата лаборатория 
по-продуктивна, а резултатите ви по-надеждни. 

Нещо повече, с високата си толерантност към матрицата, широк 
динамичен обхват и ефективен контрол на полиатомните 
пречения, 7800 ICP-MS елиминира несигурността при анализа на 
проби със сложни или променливи матрици. 

The 7800 ICP-MS е изключително лесен за настройка и употреба, 
така че да можете бързо да дава надеждни резултати в широка 
гама от типове проби. 

 
 
 
 
 



Спецификации 
 

Примерна система за  
въвеждане на проби Перисталтна помпа 10-ролки, 3 канала 

Пулверизатор MicroMist (боросиликатно стъкло) 
Смесителна камера Тип Scottс двойно преминаване (кварц) 

Обхват на контрола на температурата: –5 °C 
до +20 °C 

Система за внасяне на тежка 
матрица (HMI) 

Включено 

Плазма RF генератор Цифров 
твърдотелен (Solid 
state) 27 MHz 
Променлива честота на импеданса  
500 W до 1600 W 

Торч Неразглобяем (quartz) 
2.5 mm вътрешен диаметър на инжектора 
Система за екраниране на торча  

Позиция на торча Хоризонтална и вертикална позиция: ±2 
mm, със стъпка 0.1 mm  
Дълбочина на пробовземане: 3 до 
28 mm, със стъпка 0.1 mm  

Масови контролери на газовите 
 потоци (Ar) 4: Плазмен, Допълнителен, Носещ и 
Разреждащ 
5-та газова линия за 
алтернативен газ 
носител 

опционално 

Интерфейс 1ви конус (Sampler cone)  Диаметър на отвора 1 mm  
  Стандартен: Ni-покритие върху Cu основа 

опционално: Pt-покрите върху Cu основа 
2ри конус (Skimmer cone) Диаметър на отвора 

.4 mm 
 Стандартен: Ni 

опционално: Pt-покритие върху Cu основа 
Йонни леци Система за лещите Екстархиращи лещи 

Омега лещи с отместена ос 
Октополна реакционна 
система (ORS) 

He (колизионна)  линия Включено 

H2  (реакционна)линия опционално 
Линия за 3ти газ 
(нисък или висок 
поток) 

опционално 
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Мас анализатор Квадрупол Честота: 3 MHz хиперболичен профил на  
  пръчките 

Масов обхват 2–260 u 
Резолющия на масата Избираема  от 0.3 u до 1.0 u 

  Типична калибрационна стабилност < 0.05 u на ден < 0.1 u за 6 месеца   
Чувствителност в близост до интензивен сигнал (за Cs)
 От към по ниската маса: ≤ 5 × 10-7 

От към високата маса : ≤ 1 × 10-7 

Детектор Конфигурация Ортогонална детекторна система (ODS) 
Детектор Двурежимен електонен множител с разделящ динод 
Динамичен обхват 10 порядъка(0.1 cps до 4 Gcps) 
Мин. време за интегриране 100 μs 

Минимално време за 
пребиваване на 
йоните (TRA режим) 

3 ms 

Вакуумна  
система Конфигурация Тристепенна диференциална вакуумна система 

Вакуум помпа Една турбо-молекулярна помпа с 
разделяне на потока  

 Една външна ротационна помпа 
Дължина на маркуча на ва- 1.5 m, 3 m (опционално) 

              куум помпата 
Софтуер Конрол на инструмента ICP-MS  MassHunter Workstation 
 Контрол на достъпа Опционално 

 

Модул за анализ на 
наночастици 

Опционално 

 Интелигентен SW за  

  секвениране Опционално  
3 offline потребителски лицензи Опционално  

Аксесоари и периферни устройства 

 
Аутосемплер Agilent SPS 4 Аутосемплер 

Agilent Интегриран аутосемплер  (I-AS) 
Проба на въвеждане Интегрирана система за въвеждане на 

проби 3(ISIS3);  
 Инертен комплект за пробовъвеждане 

от PFA 
 Комплект за въвеждане на проби в 

органичен разтворител                         
 Овлажнител 
Комплекти за разделяне К-кт за свързване към течен хроматограф LC-ICP-MS  

Хроматографски софтуер Опционално 
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 К-кт за разделяне на As 
 К-кт за разделяне на Cr 
 К-кт за свързване 

към капилярен течен 
хроматограф 

 К-кт за свързване към газов 
хроматограф 

Периферни устройства Воден рециркулатор 
Воден чилър  

  Опционален капак 
Опционална заглушаваща шума кутия за ротационна 
помпа 
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Преставяне на инструмента 
Спецификациите на производителя, които са потвърдени в завода представляват минималните 
изисквания за одобрение на пратката. Действителното представяне на Agilent ICP-MS е винаги по-добро. 
Двете таблиците по-долу предоставят типичното поведение на Agilent 7800 ICP-MS, заедно със 
спецификацията на производителя при доставка. 

 
He Режим      7800 Типично 

Представяне2 

Чувствителност(Mcps/ppm) 59Co 47 
Фон m/z 9 <0.2 cps 
Фактор за намаляване на 
преченията3 

59Co/51ClO >30 

Окис CeO/Ce <0.5% 
Граници на откриване3 75As <10 ppt 

 

1. 7800 Фабрични спецификации. Тези спецификации са описани 
подробно в публикацията Agilent: Agilent 7800 ICP-MS, 
Особености (Номер на публикация: 5991-5927EN). 

2. Типичните стойности за ефективност не се проверяват по време на 
стандартната инсталация. 

3. Данни измерени в  мартица  2% HNO3 + 0.5% HCl. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изисквания към мястото за инсталация и безопасност 
Размери 

 
Основно тяло Дължина 730 mm (Основен уред, без перисталтната-помпа) 
 Дълбочина 600 mm (Основен уред, без захранващия кабел) 
 Височнина 595 mm (Основен уред, без на вентилационния димоотвод)  
 Тегло 100 kg 
Най-голямият контейнер Дължина 1,020 mm 
за пренасяне Дълбочина 1,120 mm 
 Височнина 1,000 mm 
 Тегло 148 kg 

Режим без газ 7800 Фабрични 7800 Типично  
Спецификации1  Представяне2

 

Чувствителност 
(Mcps/ppm) 

7Li 50 110 

 59Co  180 
 89Y 160 270 
 115In  320 
 205Tl 80 340 
 238U  540 
Фон m/z 9 <1 cps <0.3 cps 
Граници на 
откриване 

9Be <0.5 ppt <0.1 ppt 

 115In <0.1 ppt <0.04 ppt 
 209Bi <0.1 ppt <0.04 ppt 
Оксиди CeO/

 
<1.5% <1.8% 

Двойно 
зареждени 

Ce2+/
Ce 

<3% <2.5% 

Стабилност 20 min <2.0% RSD <1.0% RSD 
 2 hr <3.0% RSD <1.2% RSD 

Изотопно 
съотношение 

107Ag/ 
109Ag 

<0.1% RSD <0.1% RSD 
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Околна среда 
 

Работна температура Обхват 15–30 °C 
 Граници на 

промяна 
<2 °C/час (макс. промяна 5 °C) 

Работна влажност Промяна 20-80% (некондензираща) 

Комунални 
 

Електичество Напрежение Монофазно, 200-240 V, 50/60 Hz 
 Ток 30 A 

Охлаждаща вода Температура при 
вход 

15-40 °C 

 Минимален дебит 5 L/min 
 Входно налягане 230-400 kPa 

Доставка на газ Минимална честота 99.99 % 
 Максимален дебит 20 L/min 
 Входно налягане 500-700 kPa 

Снабдяване с газ на 
клетката 

Минимална чистота 99.999% 

 Максимален дебит 12 mL/min за He и 10 mL/min за H2 

 Доставка на газ 90-130 kPa за He 
20-60 kPa за H2 

Димоотводна система Вентилираща 
система 

Един вентилационен канал, 150 mm diameter 

 Дебит 5-7 m3/min 

Регулаторни изисквания 
  

 

Safety  IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 
IEC 61010-2-061:2005 / EN 61010-2-061:2003 
IEC 61010-2-081:2001+A1:2003 / EN 61010-2- 
081:2002+A1:2003 
Canada: CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04 
Canada: CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-061-04 
Canada: CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-081-04 
USA: UL 61010-1 (2nd Edition) 

EMC IEC 61326-1:2012 / EN 61326-1:2013 
Canada: ICES-001:2006 

ISO Manufactured at an ISO 9001 and ISO 14001 
certified facility 

 
 
 
 
 

www.agilent.com 
Agilent shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential 
damages in connection with the furnishing, performance or use of this material. 

Information, descriptions, and specifications in this publication are subject to change 
without notice. 

© Agilent Technologies, Inc. 2015 

Published October 26, 2015 
Publication number: 5991-6396EN 
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