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Спецификации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Най-бързият и най-точен ICP-OES ...изобщо 
 

Agilent 5110 ICP-OES революционизира анализа ICP-OES, предназначен да 

изпълнява по-бързо анализите ви, използвайки по-малко газ, без да 

компрометира производителността и на най-трудните проби. Иновативните и 

уникални технологии и вертикалната горелка при всички конфигурации 

позволяват безпроблемна устойчивост на аксиални и радиални измервания 

едновременно. Интелигентните хардуерни и софтуерни продукти 

възприемат разработката на методите, осигурявайки стабилна, точна и 

възпроизводима производителност. 
 
 
Конфигурацията на синхронния вертикален двоен изглед (SVDV) е четири 

инструмента в една; способни да работят в аксиални, радиални, 

вертикални двойни и синхронни вертикални режими на двоен изглед. 

Уникалната технология Dichroic Spectral Combiner (DSC) осигурява най-

бързите анализи и най-ниската употреба на газ за една проба. 

Конфигурацията Vertical Dual View (VDV) предлага надеждна вертикална 

горелка и висока производителност. Може да се надстройва до 

конфигурация SVDV, в случай че се увеличи производителността на 

Вашата лаборатория. Моделът 5110 също е наличен само в конфигурация 

с радиална видимост (RV), идеална за лаборатории, нуждаещи се от бърз, 

високоефективен радиален ICP-OES. 



Инструментален хардуер 
 
Въвеждане на пробата 
 

Еднокомпонентна кварцова тръба, полимерна 

основа, вертикална горелка за всички 

конфигурации на инструментите. Простият и 

ефективен механизъм за зареждане на горелката 

автоматично я подравнява и свързва газовете за 

бързо стартиране и възпроизводимост. След като 

горелката е заредена, не се налага допълнително 

подравняване или регулиране. Налични са 

различни типове горелки, подходящи за различни 

приложения (органични разтворители, летливи 

органични разтворители, устойчиви на 

флуороводородна киселина, твърди вещества), 

заедно с разглобяемите горелки могат да се 

използват и други техни конфигурации. 

Стъклен концентричен пулверизатор и стъклена 

циклонна двойна камера за впръскване с връзка 

"топка и гнездо" към дъното на инжектора на 

горелката за лесна настройка и поддръжка. 

Възможни са и опционални конфигурации за други 

специфични приложения (висока чувствителност, 

устойчиви на флуороводород). 

Напълно компютърно контролирана перисталтична 

помпа с променлива скорост от 0-80 оборота в 

минута и пет канала (за SVDV) за проба, дренаж, 

вътрешен стандарт / йонизационен буфер и MSIS 

разтвор за генериране на хидриди. Три канална 

помпа е стандартна за конфигурациите VDV и RV 

(опция за пет канала).  
 
Управление на газовете 
 

Всички газови потоци, свързани с плазмата, се 

контролират от компютър, като се използват 

високопроизводителни контролери на масовия поток: 

 

• Плазмен газ 8-20 L / min при стъпки от 0,1 L / min, 

настройка по подразбиране 12 L / min 

• Допълнителен газ 0-2.0 L / min при стъпки от 0.01 L / 

min, настройка по подразбиране 1.0 L / min 

• Небулизиращ газ 0-1,5 L / min при стъпки 0,01 L / 

min, настройка по подразбиране 0,7 L / min 

• Запълващ (Make up) газ 0-2.0 L / min при стъпки 0.01 

L / min (използва допълнителни аксесоари)  

• Допълнителен газ (смес от аргон / кислород), 

добавен като процент от спомагателния газ (0-2.0 L 

/ min) чрез софтуер (използван за някои 

приложения на органични разтворители)  

 

Три потребителски взаимозаменяеми контролни 

модула за подаване на аргон, азот и аргон / 

кислород смес: 

• Модул с един вход само за аргон. Доставя плазмени 

газове и продухващ газ за оптика, конус и мундщук 

• Дву входен модул за аргон и опционален газ. Доставя 

плазмени газове и продухващ газ за оптика, конус и 

мундщук. Захранващ аргонова / кислородна смес като 

опционален газ 

• Три входен модул за аргон, азот и опционален газ. 

Доставя плазмени газове и продухващ газ за оптика, 

конус и мундщук. Доставя азот за пречистване на 

оптика и смес от аргон / кислород за опционален газ. 

 

Дву-и три-  портовите модула се доставят със SVDV 

конфигурацията за максимална гъвкавост. Единичният 

модул се предлага като стандарт за конфигурации VDV 

и RV (опция за два и три порта модула са налични). 

 

RF (радиочестотен) генератор 

 

27 MHz солиден здрав генератор, с водно охлаждане 

без нуждата от поддръжка. Изходна мощност от 700-

1500 W в стъпка от 10 W нараствания. Здравият и 

опростен дизайн позволява бързо реагиране на 

промените в плазменото натоварване, осигурявайки 

стабилно и постоянно захранване в плазмата при 

превключване между проби от висока или променлива 

матрица. Ефективност на свързване над 75%. 

Мощността е със стабилност по-добра от 0,1%. 

Всички конфигурации разполагат с вертикална горелка, 

която ви позволява да измервате най-трудните 

образци - от високо конценрирана матрица до летливи 

органични разтворители. Вертикалната горелка и 

стабилният RF генератор позволяват безкомпромисни 

и стабилни измервания на трудните проби с по-малко 

почистване, по-малко време на престой и по-рядка 

смяна на горелката. 

 

Оптична система 

 

Вертикалните оптични двойни изгледи позволяват 

аксиално и радиално гледане на плазмата от 

вертикалната горелка. Уникалната технология Dichroic 

Spectral Combiner (DSC) ви позволява да извършвате 

едновременно анализ в аксиален и радиален изглед в 

режим SVDV, за най-бърз анализ и най-малка употреба 

на газ. Охлаждащият конусен интерфейс (CCI) 

предотвратява отчитането на хладната „опашка“ на 

плазмата от оптиката, когато се гледа аксиално. Това 

намалява смущенията и увеличава линейния 

динамичен диапазон. Предлагат се три конфигурации, 

всички с вертикална горелка и четири режима на 

гледане:
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 Radial Mode Axial Mode VDV Mode SVDV Mode 
 

SVDV 
    

 

конфиг. 
 

VDV 
   

 
 

конфиг.  
 

RV 
 

   
 

конфиг.    
 

 

Лесен достъп до преоптични прозорци за 

потребителска поддръжка и сервиз. Компютърно 

оптимизираният графичен оптичен дизайн използва 

един входен процеп и фокусира изображението на 

екрана върху един единичен CCD детектор. 

Оптичните части са неподвижни, за да се гарантират 

най-ниските граници на откриване и максимална 

стабилност. 400 mm фокусно разстояние на 

полихроматорът, който е термостатиран до 35 °C за 

отлична стабилност. Разполага с кръстосано 

диспергиращо устройство с призматична камера 

CaF2 и призма с решетка (94,74 линии/мм), 

създавайки ешелограма от 70 записа, върху CCD 

детектора, който е проектиран така, че да съвпада 

точно с изображението, произведено от оптичната 

ешеле скала. Магнитно поточно контролирано 

продухване (аргон или азот) на полихроматора, с 

лесен достъп за подмяна на филтъра. 

 

CCD детектор 
 

Детекторът VistaChip II е високоскоростен, CCD 

детектор обхващащ непрекъсната дължина на вълната 

с противоотбляскваща защита на всеки пиксел. 

Дизайнът му позволява нулево потребление на газ и 

бързо загряване, висока производителност, висока 

чувствителност и възможно най-голям динамичен 

диапазон. 

• Utilizing Image Mapping Technology (I-MAP), 

детекторът използва технология за 

картографиране на изображения (Utilizing Image 

Mapping Technology (I-MAP)). При нея 

фоточувствителните пиксели са подредени така, 

че да съответстват точно на изображението от 

оптичната ескала. Това осигурява пълно покритие 

на дължината на вълната от 167-785 nm на един 

детектор от един входен процеп. Детекторът е 

монтиран на тристепенно охлаждащо устройство 

Peltier и се охлажда до -40 ° С за намаляване на 

шума. 

• Adaptive Integration Technology (AIT), Адаптивната 

интеграционна технология (AIT) позволява да се 

измерват едновременно интензивни и следови 

сигнали при оптимално съотношение сигнал / шум. 

AIT автоматично разпределя времето за четене на 

пикселите за всяка от избраните дължини на 

вълната - по-интензивните пикове се разпределят 

по- кратки времена на интегриране и по-малко 

интензивни пикове се разпределят по-дълго време. 

За разлика от конвенционалните едновременни 

системи, които изпълняват постъпково четене, AIT 

може да извършва тези показания едновременно, 

осигурявайки същинско едновременно измерване. 

• VistaChip II предоставя най-бързата скорост на 

четене от всеки спектроскопичен CCD детектор - с 

тактова честота 1 MHz за обработка на пиксели. 

Общото време за четене за пълно осветяване на 

всички пиксели на детектора е приблизително 0,8 

секунди. Върху двете страни на детектора се 

осигуряват схеми за двустранно четене, което 

намалява наполовина времето за обработка на 

отчитането 

• CCD детекторът има защита против отблясък на 

всеки отделен пиксел, което позволява 

едновременното измерване на аналити с нива на 

следи в присъствието на близки интензивни 

сигнали 

• The VistaChip II е херметически затворен, което му 

позволява отлична чевствителност в UV обхват. 

Това предоставя възможност за по-бързо започване 

на анализа, тъй като няма нужда от изчакване да се 

продуха детектора с аргон. 

 

Софтуер 
 

Софтуерът ICP Expert има лесен и интуитивен 

интерфейс за работа. Предоставя лесна възможност 

за разработване на методи и софтуерни приложения. 

Включва предварително зададени шаблони за 

методи, което спестява време. 

 

• Лесен за използване софтуер, аплетите, за 

специфичните приложенията, автоматично се 

зареждат за предварително зададени методи 

• може да започнете анализ незабавно без 

разработване на методи или след провеждане на 

минимално овреме за създаването му 

• Компютърен контрол на: плазмените газови потоци; 

вертикална плазмена позиция; плазмено запалване; 

RF мощността; компюрътрно контролирано блокиране 

за безопасност и мониторинг на комуналните услуги 

• Избор на техники за корекция на фона от 

традиционната корекция на фон извън пика до 

уникалната корекция Fitted Background (FBC) 

• MultiCal подпомага разширяването на линейния 

динамичен диапазон и автоматичното валидиране на 

резултатите  
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• Бърза автоматизирана техника за фиксиране на 

кривите (Fast Automated Curve-fitting Technique 

(FACT)) за онлайн спектрална деконволюция на 

сложни спектри. Включена е и техника за 

коригиране на елементите (IEC) 

• Калибриращи процедури за външно калибриране с 

множество елементи и метод за стандартно 

добавяне 

• Протоколи за контрол на качеството (QCP), които 

могат да бъдат персонализирани от потребителя, 

предназначени да отговарят на изискванията на 

US EPA и други международни стандарти за 

съответствие 

• Възможност за бърз качествен скрининг и 

полуколичествен анализ на всички елементи във 

всяка проба, като използвате IntelliQuant 

• Уникалните резултати на IntelliQuant за „топлинна 

карта“ показват моделът осигуряващ бърза и 

интуитивна визуализация на резултатите с един 

поглед за всички елементи във всяка извадка 

• Напълно редактируем списък на етикетите на 

извадки с възможност за прибавяне на 

опционални полета за етикети на клиенти и 

партиди 

• Цялостно управление на всички интегрирани 

системи (Advanced Valve systems (AVS 4, 6 and 7)). 

Клапанната система за въвеждане на проби, 

увеличава потока, намалява консумацията на газ и 

намаляват разходите за консумативи чрез 

удължаване на експлоатационния срок на 

горелките, камерата за впръскване, 

пулверизаторите и маркучите на помпите 

• Интегрирано управление на спрей камерата с 

контролирана температура IsoMist 

• коефициенти за корекция на теглото / обем / 

разреждане с конверсионни единици, дефинирани 

от потребителя, за проби и калибровъчни / QC 

разтвори 

• Позициите на гнездата и тръбите на 

автоматичните пробовзимачи могат да бъдат 

настроени според желанието на анализатора 

• Разширена функция на QC, за да може 

потребителят да дефинира QC за всички проби 

 

• Отделен анализ на QC тестове, включително 

точност, повторяемост, сила и откритие. 

Възможност да се използва в регламентите за 

фармацевтичните продукти за USP, ЕuPharm и 

ICH елементен анализ. 

• Калибрирането може да се програмира по зададена 

от потребителя скорост, вградена в тръбите за 

вземане на проби или от централизираните 

калибриращи тръби (скорост на задвижване) 

• Голямо разнообразие от възможности за извличане 

на отчет и експортиране с настройки, дефинирани 

от потребителя  

• Windows 7/Windows 10, 64-bit съвместимост 

• Софтуерът е наличен на английски, японски, 

опростен китайски, френски, немски, италиански, 

испански, португалски, полски и руски  

• Лесна диагностика на уреда и нструмента с 

подобрен диагностичен софтуер.  

• Възможност за надстройка на софтуера за 

съотвествие с US FDA’s с цел постигането на 

съответствие с изискванията на 21-та CFR Част 

11 на FDA за одитната отчетност на, електронните 

подписи и привилегиите за достъп.  

 

Софтуерен пакет по избор версия Pro: 

 

• Възможност за поддръжка на различни видове 

аутосемплер  

• Автоматична подготовка на стандартите и 

разреждане на пробата от интегрирано управление 

на ESI prepFAST AutoDiluter 

• Проследяване на противоналягането в 

пулверизатора и интензивността на подаване 

на аргон и задействане на система за 

предотвратяване на проблеми 

• Управление на аксесоарите AVS 6 и 7 

• Автоматично проследяване на изчистването на 

пробата чрез използване на "Интелигентно 

изплакване", за да се подобри производителността 

и да се намалят разходите 

• Потребителски дефинируеми повторения за всички 

различни видове разтвори, включително празни 

проби, стандарти, проби и QC разтвори  

• Експортиране на данни в електронна таблица   

• Добавяне на кислород 
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Характеристики 
 
Време за загряване 
 
Времето за загряване от режим на готовност е <20 
минути от запалването на плазмата 
 
 
Разсеяна светлина 
 
Елиминиране на нежелана светлина чрез прегради и 

оптичен дизайн до по-малко от 2,0 ppm ефективност. 

Сигнал при 188,980 nm от 10 000 ppm Ca 
 
Стабилност на сигнала 
 
Обикновено сигнала е стабилен до по-малко от 1% 

RSD за 8 часа без вътрешна стандартизация или 

всякаква форма на корекция на отклонението. 
 
Типична разделителна способност 

 

Елемент 
Дължина на 
вълната (nm) 

Разделителна 
способност (pm) 

As 188.980 <7 

Mo 202.032 <7 

Zn 213.857 <7.5 

Pb 220.353 <8 

Cr 267.716 <9.5 

Cu 327.396 <13 

Ba 614.172 <34 

 

Допълнителни устройства и периферия 
 
Agilent предлага пълна гама конфигурируеми 

аксесоари и периферни устройства за 5110 ICP-OES, 

включително:: 

 
AVS Advanced Valve System 
 
Напълно интегрирана няколко клапанна система, която 
опростява пробовъвеждането, като същевременно 
осигурява изключително висока производителност без 
компромис с аналитичните характеристики. Предлага 
се в опции с 4 порта, 6 порта и 7 порта 
 

 
 

 

SPS 4 Автоматичен пробовзимач 

 

Проектиран, за да отговори на нуждите на 

високопроизводителните лаборатории, изискващи 

бърз, компактен и надежден автоматичен 

аутосемплер с голям капацитет (360 проби). 
 
Multimode Sample Introduction System (MSIS) 

Система за въвеждане на проби. Осигурява 

едновременно измерване на хидридни и нехидридни 

елементи, включително As, Se и Hg до нива под ppb. 

Това елиминира превключването и позволява да се 

определят едновременно рутинни и хидридни 

елементи, като се използва една и съща настройка. 
 

 

Специфични за приложението възможности за 

въвеждане на проби 

 

Редица оптимизирани горелки и комплекти за 

въвеждане на проби са налични за: 

 

• водни проби 

• органични разтворители 

• проби с високо солева матрица  

• проби, съдържащи флуороводородна киселина (HF) 

 

Можете да сведете до минимум разходите с 

разглобяеми горелки, проектирани за лесна поддръжка, 

бързо превключване и икономична работа. 

 
 
Изисквания за инсталация 

 

За подробности относно изискванията за инсталиране 

на ICP-OES се предоставя документ Ръководство за 

подготовка на мястото за Agilent 5110 ICP-OES. 
 
Размери 

 

Ширина Дълбочина Височина Тегло 

800 mm 740 mm 940 mm 106 kg 

31.5 in 29 in 37 in 233 lb 
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Изисквания за газоотвод 

 

5110 ICP-OES включва устойчиви на корозия 

материали и бордовият вентилатор поддържа 

вътрешно положително налягане, за да предпазва от 

киселинни изпарения. Минималните изисквания за 

потока на отработилите газове са 2,5 m3 / min (88 ft3 / 

min). Филтър за прах / филтър за частици, монтиран от 

потребителя, включен на входа за подаване на въздух. 

 
Възможности при подаване на въздух: 

 

• Филтър за прах с висока производителност и 

висока ефективност за допълнителна защита 

срещу проникване на прах от работната среда 

• Външен адаптер за входящия въздуховод, който 

позволява свързване на тръбопроводите към 

входа за подаване на въздух на инструмента, за 

да се подаде чист от прах и киселини въздух в 

инструмента извън лабораторията.  

 
Достъп и обслужване 

 

Всички връзки за захранване, газ, вода и комуникации са 

достъпни отстрани, а не от задната страна на 

инструмента. Самодиагностициращата електроника 

непрекъснато следи състоянието на инструмента, 

позволявайки бързото идентифициране на 

компонентите на евентуални проблеми с тях. 

 

Захранване 

 

2.9 kVA, еднофазно мрежово входно напрежение между 

200-240 VAC (50-60 Hz), с максимален изход 15 ампера. 

 

Услуги за квалификация на инструменти 

 

Услугите за квалификация на инструменти (IQ / OQ) 

осигуряват първоначална и текуща проверка дали 

вашата система отговаря на регулаторните изисквания. 
 
Комуникация на инструмента 

 

Комуникацията с инструмента използва Ethernet 

посредством IEEE 802.3, Ethernet LAN кабел. 

Политика по поддръжка 

 

Гаранция 

 

Дванадесет (12) месеца стандартно, въпреки че този 

срок може да варира според местоположението. 

. 

 
Agilent сервизна гаранция 

 

Ако вашият инструмент Agilent изисква сервиз, докато е 

покрит от договор за обслужване и гаранция на Agilent, 

ние гарантираме ремонт или в противен случай  

ще заменим инструмента безплатно. Никой друг 

производител или доставчик на услуги не предлага 

такова ниво на ангажираност, за да поддържа работата 

на вашата лаборатория с максимална 

производителност. 
 
Agilent обещание за стойност и надеждност 

 

Гарантираме, че имате най-малко 10 години 

използване на инструмента от датата на покупката, 

или ще ви кредитираме с остатъчната стойност на 

системата към еквивалентен модел. 

 
Допълнителна информация 

 

За допълнителна информация, моля, свържете се с 

вашия оторизиран за България доставчик на Agilent  

Фирма Т.Е.А.М. ООД 

Адрес: бул. Тотлебен 71-73, ет. 7, 1606 София 

Телефони: (+359 2) 951 6883, 954 9234, 954 9235, 954 

9238; Факс: (+359 2) 954 9212 

team_cag@team-cag.com 

 

 

www.agilent.com/chem 
 
Фирма Т.Е.А.М. ООД и Agilent не носят отговорност за 
съдържащите се тук грешки или за случайни или последващи 
щети във връзка с употребата, изпълнението или използването 
на този материал. 
Информацията, описанията и спецификациите в тази 
публикация представляват превод на оригинален Agilent 
документ и подлежат на промяна без предизвестие. 
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