Sistemas de Cromatografia Pure
Espaço Pure. Segurança Pure. Simplicidade Pure.

Sistemas Pure
A solução de separação simples e compacta
Os sistemas de cromatografia Pure são extremamente compactos, garantem a segurança no
mais alto nível e são fáceis de utilizar para qualquer aplicação HPLC flash e preparativa. A
plataforma foi projetada para obter mais purificação em menos espaço, proteger você e sua
amostra e obter os melhores resultados da maneira mais conveniente.

Economia de espaço
Design compacto e inteligente

Operação Segura
Proteção do pessoal do
laboratório, sua pesquisa e seu
ambiente de trabalho

Simples de usar
Operação intuitiva e
conveniente

Os equipamentos Pure permitem o
uso eficiente do espaço do
laboratório. Várias características
fazem com que ele caiba em
qualquer ambiente limitado:
· Pequena área de bancada e uma
plataforma extra de solvente
· Fixadores de cartucho/coluna
na frente do sistema
· UV e ELSD integrados
· HPLC flash e preparativa
em um sistema

Segurança em primeiro lugar! Para
isso a BUCHI desenvolveu e
combinou inúmeras tecnologias de
ponta para o Pure:
· Baía do coletor de frações
fechada garante ar limpo no
laboratório
· Sensores de pressão e
vazamento para uma operação
segura
· Controle remoto reduz a
exposição ao ambiente do
laboratório

A facilidade de utilização destacase em todos os equipamentos Pure.
Os principais elementos são:
· A interface do software segue
uma lógica comprovada
· A tecnologia ELSD integrada
é mais fácil de usar
· A injeção da amostra é universal
· todas as partes importantes são
facilmente acessíveis para
limpeza ou manutenção
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Economia de espaço
Design compacto e inteligente
O espaço do laboratório tem um impacto significativo nos custos. Assim, o Pure
oferece uma combinação imbatível de alto rendimento, qualidade superior e
tamanho compacto do equipamento.

Poupe espaço na bancada graças a uma estrutura compacta

Pure está dentre os menores sistemas de cromatografia do mercado. Com uma largura mínima,
ele libera espaço na bancada para armazenar sua amostra, consumíveis ou outros equipamentos
de laboratório. Uma plataforma extra de solvente na parte superior fornece espaço para quatro
frascos, eliminando a necessidade de mantê-las na bancada.
Os suportes de cartucho/coluna são posicionados em frente aos equipamentos Pure, de modo
que sejam facilmente acessíveis e suas partes laterais estejam livres.
Maximize seu espaço de laboratório com a multifuncionalidade

Com a plataforma Pure, é possível combinar diferentes técnicas em um sistema sem sacrificar
recursos ou funcionalidade:
· HPLC flash e preparativa: etapa de pré-purificação e alta resolução
· detecção UV e ELS: detecção de qualquer composto (cromóforo ou não)
Estes equipamento de capacidade dupla conferem aos químicos maior flexibilidade e permitem
que eles mantenham o controle prático de todo o processo em um único laboratório.

Suporte de cartuchos

Plataforma de solventes
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Operação segura
Protege usuários, amostras e o meio ambiente
Qualquer laboratório contém riscos significativos e a prevenção de acidentes de
laboratório requer grande cuidado. O Pure foi desenvolvido para tornar a
cromatografia segura para todos.

Desfrute de ar limpo com o uso de um
compartimento de vapores

Mesmo que todo laboratório esteja equipado com uma capela, seu
espaço é bastante limitado e usado principalmente para reações químicas.
Os equipamentos Pure podem ser operados com segurança mesmo fora
de uma capela, pois todos eles são equipados com um compartimento
de vapores no coletor de frações e são capazes de ventilação ativa.

Exposição reduzida a produtos químicos com
controle remoto

Qualquer local de trabalho científico tem um potencial considerável de
perigos e riscos à saúde. A melhor prevenção é passar o menor tempo
possível em um laboratório. O controle remoto Pure permite ao usuário
monitorar e controlar sua purificação a partir de um computador, tablet
ou smartphone.

Sinta-se seguro com o seu sistema graças ao
monitoramento e às configurações automáticos

O nível mais alto de proteção deve ser concedido ao usuário, à amostra
e ao próprio sistema. Todos os sistemas Pure são equipados com
sensores que monitoram o vapor, a pressão e o nível de solvente nas
garrafas durante toda a corrida de purificação. Graças à tecnologia
RFID nos cartuchos e nos racks, os riscos potenciais de configurações
incorretas (por exemplo, pressão máxima) são eliminados.
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Simples de usar
Operação intuitiva e conveniente
A purificação de um composto é demorada e geralmente inclui o manuseio de
vários equipamentos diferentes. Consequentemente, o usuário tenta minimizar
o tempo gasto do dispositivo ou do método em execução. O simples
funcionamento dos equipamentos Pure simplifica o processo de purificação
e torna-o altamente eficiente.

Injeção flexível de amostras graças a um design
inteligente

Os modos de injeção de amostras são tão diversos quanto as próprias
aplicações. Pure oferece maneiras convenientes para injeção de
líquidos e sólidos. O suporte universal para cartucho flash permite que
o usuário escolha entre injeção inferior ou superior.

Tempo para treinamento do usuário é minimizado
graças a um software simples

Todos os sistemas Pure podem ser operados com facilidade e
segurança graças a um software dedicado. Programação em uma tela
e controles de execução simples minimizam o tempo de treinamento
dos usuários. Um único clique para alternar entre o modo HPLC flash e
preparativa, otimização simplificada do método (Software Pure
NAVIGATOR), rápida modificação de parâmetros durante uma execução
e reconhecimento automático (RFID) de racks e cartuchos ajudam a
obter os melhores resultados de purificação, seja você um especialista
ou não.

Torne todos os seus compostos facilmente visíveis com o ELSD

O controle do ELSD integrado é muito mais do que simples:
· Não é necessário controle de temperatura ou limpeza
· O eluente dividido pro ELSD é enviado usando um fluxo de gás para que uma bomba ou um
solvente adicional não seja necessário
· Sensibilidade selecionável pelo software
Como o ELSD é uma técnica destrutiva, a amostra desviada para o ELSD é perdida. Com 30 µl
por minuto, o Pure ELSD apresenta a menor perda de amostra no mercado.

Nebulization

Evaporation

Detection
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Visão geral do produto
A melhor solução para suas necessidades
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Purga de ar
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Linhas de solvente
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Injeção direta de líquido no
cartucho

•

•

•

–

–

•

Loop de injeção de líquido

–

–

–

•

•

•

Opcional

Opcional

Opcional

–
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Suporte de cartucho flash
(≤ 330 g)

•

•

•

–

–

•

Suporte de cartucho flash
(750 – 5000 g)

Opcional

Opcional

Opcional

–

–

Opcional

Suporte de coluna de
HPLC Preparativa
(≤ 30 mm DI)

–

–

–

•

•

•

Suporte de coluna de
HPLC Preparativa (50 –
70 mm DI)

–

–

–
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Função de varredura UV

–
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Comprimentos de onda UV
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200 – 400

200 – 800

200 – 800

200 – 800

200 – 800

200 – 800

–

–

•

–

•

•

Método

Bomba

Taxa de vazão [mL / min]
Pressão máx.[bar]

Injeção de amostra

Sólida

Detectores

Espectro UV [nm]
Detector ELS
Dimensão WxDxH [mm]
Número do item
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365x570x680
11C80500

365x570x680
11C81000

11C81500

365x570x680
11C83000

11C83500

365x570x680
11C85000

Qual sistema atende à sua tarefa?

Purificação de uma amostra
de baixa complexidade

Purificação de uma amostra
de alta complexidade

· A
 mostras de baixa complexidade
mostram uma separação fácil ou razoável
entre o pico de interesse e as impurezas
· O uso de partículas de tamanho médio
a grande (15 a 60 µm) é a solução mais
econômica para aplicações padrão

· A
 s amostras de alta complexidade são
difíceis de separar e mostram picos
parcialmente sobrepostos
· Necessário a utilização de partículas
pequenas de sílica (5 a 15 µm), que
proporcionam excelente resolução
(= pureza) mas geram altas pressões
de eluição

Injeção de pequenas a altas
concentrações de amostra

Injeção de pequenas
concentrações de amostra

· C
 oncentrações de amostra
de até 300 g

· C
 oncentrações de amostra
de até 1 g

Detecção de compostos
cromóforos

Detecção de compostos não
cromóforos

· C
 ompostos cromóforos absorvem
o comprimento de onda na faixa de
UV ou visível (200 a 800 nm)
· Compostos adequados para detecção
por UV tipicamente contêm ligações
insaturadas, grupos aromáticos ou
grupos funcionais contendo
heteroátomos

· C
 ompostos não cromóforos não
absorvem luz e, portanto, não podem
ser visualizados por um detector UV
· E xemplos típicos são carboidratos
· Compostos não cromóforos podem
ser detectados através do detector
evaporativo de espalhamento de luz
(ELS)
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Pure C-815
Tela sensível ao
toque inclinável

Com software intuitivo

Leitor RFID do
cartucho

Porta de injeção
de amostra flash

Coletor de
frações fechado

Com 2 racks e leitor
de RFID

Nebulizador
ELSD

Divisor de fluxo ELSD

Bomba de 3 pistões

50 bar, 250 mL por min
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Suporte de
cartuchos flexível

Pure C-850
Tela sensível ao
toque inclinável

Com software intuitivo

Leitor RFID do
cartucho

Coletor de
frações fechado

Com 2 racks e leitor
de RFID

Nebulizador ELSD
Válvula de
injeção de
amostra
preparativa

Divisor de fluxo ELSD

Bomba HPLC preparativa

Suporte de coluna

300 bar, 100mL por min
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Acessórios

Suprimento de Ar Seco

O Suprimento de Ar Seco simplifica a operação do sistema Pure
produzindo ar seco sob demanda livre de partículas, sem a necessidade
de atenção do operador. O ar é usado no sistema Pure para transportar
amostras para o detector ELS e para remover solventes de cartuchos
usados e
 injetores de amostras.
Pure Dry Air Supply unit

11069026

Plataforma de solventes

O sistema Pure é equipado no topo com uma plataforma extra de
solvente, que oferece espaço para quatro frascos. Isso permite um
melhor uso do espaço disponível e reduz o risco de derramamentos.
Pure Solvent bottle platform kit

11069285

Pure Retaining container

11068468

Racks e tubos de vidro

O coletor de frações dos sistemas Pure é compatível com vários
tamanhos diferentes de racks e tubos de vidro, o que permite uma
coleta otimizada, dependendo do tamanho das frações. Todos os racks
são automaticamente identificados pelo sistema Pure através de uma
tag RFID.
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Pure Rack type 1 for 12 × 75 mm glass tubes (1 pc)

11066672

Pure Rack type 2 for 13 × 100 mm glass tubes (1 pc)

11066673

Pure Rack type 3 for 16 × 125 mm glass tubes (1 pc)

11066674

Pure Rack type 4 for 16 × 150 mm glass tubes (1 pc)

11066675

Pure Rack type 5 for 18 × 150 mm glass tubes (1 pc)

11066676

Pure Rack type 6 for 25 × 150 mm glass tubes (1 pc)

11066677

Pure Rack type 7 for squared bottles (ø 65 mm) (1 pc)

11068452

Pure Rack type 8 for funnels (ø 50 mm) (1 pc)

11069407

Pure Rack type 9 for 16 × 100 mm glass tubes (1 pc)

11069242

Loops

No modo HPLC preparativa, a amostra é injetada em um loop inoxidável
antes de ser transferida automaticamente para a coluna. Cinco
diferentes tamanhos de loop podem ser selecionados para os sistemas
Pure.
Pure 2 mL sample loop

11068476

Pure 5 mL sample loop

11068205

Pure 10 mL sample loop

11068206

Pure 20 mL sample loop

11069768

Pure 50 mL sample loop

11069799

Suporte de cartuchos grandes integrado

Os sistemas Pure permitem trabalhar com cartuchos de grande
tamanho (750 a 5000 g) e colunas de HPLC preparativa (50 a 70 mm DI)
que podem ser conectadas através de um suporte integrado.
Pure cartridge holder XXL

11070532

Pure column holder XL

11068467

Hardware do injetor de sólido

A plataforma Pure oferece uma solução específica para a injeção de
sólido, que permite um enchimento fácil e flexível da amostra em um
tubo vazio e a conexão direta ao sistema Pure. Este equipamento pode
suportar até 50 bar (725 psi) e, portanto, oferece flexibilidade máxima.
Pure Solid loader S set, incl. adapter set, sleeve,
tubes (20 pcs) and frits (40 pcs)

11068975

Pure Solid loader M set, incl. adapter set, sleeve,
tubes (20 pcs) and frits (40 pcs)

11070505

Pure Solid loader frits S (40 pcs)

11068969

Pure Solid loader frits M (40 pcs)

11069654

Pure Solid loader tubes S (20 pcs)

11068971

Pure Solid loader tubes M (20 pcs)

11069653

Pure Solid loader insertion rod S (1 pc)

11068973

Pure Solid loader insertion rod M (1 pc)

11070569
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Consumíveis Pure
Mais foco na sua aplicação
O portfólio de consumíveis Pure oferece uma gama incomparável de produtos para qualquer
aplicação HPLC flash e preparativa. Recursos e ferramentas extras que garantem ótimos
resultados, mesmo para separações desafiadoras sem comprometer a conveniência.

Alta Flexibilidade
Múltiplas soluções para
aplicações de HPLC flash e
preparativa

Soluções Especializadas
Recursos que vão além de
suas expectativas

Máxima Conveniência
Desenvolvimento de um
método flash em pouco tempo

A ampla gama de colunas Pure
cobre qualquer necessidade:
· Cartuchos Flash
· Injetor de amostra
· Colunas HPLC preparativas
· Colunas de Vidro

Algumas aplicações exigem
equipamentos especializados. Por
isso, a BUCHI oferece soluções
personalizadas:
· Colunas de vidro para
capacidades de injeção ≥ 300 g
· Sistema de injeção para amostra
sólida resistente a até 50 bar
(725 psi)
· Colunas de HPLC preparativa
70 mm DI para purificação em
larga escala

Ferramentas valiosas tornam a
configuração de uma corrida de
purificação flash mais fácil e rápida:
· A ferramenta digital FlashPure
Scout ajuda a selecionar o
cartucho que melhor se adapta
às suas necessidades
· O software de navegação CCD
para flash simplifica a otimização
do método

Os consumíveis estão disponíveis
com várias dimensões e fases
estacionárias. Além disso, todos
são compatíveis com qualquer
sistema líder de HPLC flash ou
preparativa do mercado.

Graças ao tag RFID nos cartuchos
flash, parâmetros importantes de
uma corrida são automaticamente
transferidos para o sistema Pure.
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Consumíveis Pure
Portfólio
FlashPure

Os cartuchos FlashPure são oferecidos em diversos tamanhos,
abrangendo diferentes fases estacionárias, tamanhos de partículas e
geometrias. Isso permite que o usuário escolha o cartucho flash que
melhor se adequa às necessidades de sua purificação.

PrepPure

Colunas HPLC PrepPure são recheadas com sílica de alta qualidade e
permitem o desempenho de separação com alta resolução. Fácil de
escalonar de 4,6 a 70 mm de diâmetro interno e fases para aplicações
padrão e direcionadas fazem do PrepPure a escolha óbvia para
melhores resultados.

Glaspure

Quando uma purificação precisa ser ampliada, o GlasPure oferece
flexibilidade máxima em relação aos requisitos de escala e separação.
As colunas de vidro são projetadas para quantidades de amostra acima
de 300 g e pressão até 50 bar (725 psi).

Injetor de amostra

O tipo de injeção de amostra em um cartucho flash ou uma coluna de
HPLC preparativa tem um grande impacto nos resultados finais da
purificação. Com o portfólio de injeção de amostras Pure, o químico
pode escolher dentre as várias opções convenientes.
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Serviços e treinamentos
Pacotes de serviço BUCHI
BUCHI START – A mais alta eficiência desde o princípio

Desde uma instalação profissional até um contrato sem complicação, que permite prever todos
os custos com a maior eficiência possível. www.buchi.com/start
«Instalação»

·
·
·
·

 onfiguração e teste do produto
C
Treinamento prático com um técnico certificado
Avaliação do ambiente ao redor do seu novo produto
Melhor integração do seu novo produto à infraestrutura existente

«IQ/OQ»

· Instalação do produto ou sistema
· Qualificação de instalação e operação
BUCHI EXACT – Precisão certificada para o mais alto nível de confiança

São as qualificações profissionais e detalhadas do seu produto BUCHI. Realizamos serviços
de qualificação em um nível que somente o fabricante pode realizar.
www.buchi.com/exact
«OQ»

· N
 osso serviço OQ exclusivo fornecerá todos os documentos e certificados necessários.
· A equipe de manutenção lembra você da possibilidade de um OQ de acompanhamento antes
que os certificados expirem.
«Ciclo de OQ»*

· A
 compra de um pacote OQ em vez de OQs individuais concederá a você um desconto
adicional nos documentos, colocará você no topo da prioridade dos tópicos de manutenção
relevantes e dará a você a tranquilidade de que a BUCHI cuidará dos aspectos de
agendamento das visitas.

BUCHI CARE – Confiabilidade imbatível

A manutenção de um dispositivo muito usado requer peças e frequências de inspeção diferentes
de unidades que são utilizadas ocasionalmente. Nossa abordagem leva em consideração fatores
como esses para fornecer a você uma solução ideal, porém econômica.
· Elas são personalizadas e com a quantidade correta de visitas
Saiba mais em www.buchi.com/care
BUCHI ACADEMY – Aumente seu conhecimento, supere sua
concorrência

As soluções especializadas são fornecidas por especialistas em aplicação em nossos centros
de competência em Flawil, Pequim e Mumbai e pelos especialistas disponíveis em nossos afiliados.
Nosso suporte científico oferece estudos de viabilidade pré-vendas, ofertas de soluções sob
medida, pós-vendas no local,
suporte, cursos regulares básicos a avançados, treinamento personalizado sob demanda.
Saiba mais em www.buchi.com/academy
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Work-up

Synthesis

Complete o seu portfólio

Evaporação

Cromatografia

Oferecemos soluções específicas para evaporação
rotativa de laboratório para P&D ou controle de
qualidade. Com base em nossa experiência e
conhecimento, nós oferecemos soluções sob medida
para atender uma ampla gama de necessidades
distintas e alcançar a maior conveniência.

Seja qual for a complexidade ou escala do seu
processo de purificação, os sistemas de cromatografia
preparativa BUCHI são projetados para atender às
mudanças em suas necessidades. Juntamente com
uma ampla variedade de colunas de alto desempenho
de cromatografia flash, fornecemos a solução otimizada
adequada de purificação ao seu fluxo de trabalho.
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Analysis
Liofilização

Ponto de Fusão

Nosso primeiro laboratório de Liofilização com InfiniteTechnology™ e Infinite-Control™. As aplicações variam
de P&D a controle de qualidade dentro de um amplo
espectro de segmentos de mercado. Nossas soluções
se destacam pela eficiência e praticidade.

Determine seus pontos de fusão e ebulição com alta
precisão, determinação visual ou automática e pacotes
de qualificação opcionais que atendem aos mais altos
padrões regulatórios.
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Mensagens principais para nossos clientes
BUCHI cria valor agregado
“Quality in your hands” é o princípio norteador que molda nossa filosofia e nossas ações. Ele nos desafia a
fornecer serviços excepcionais que são feitos precisamente de acordo com suas necessidades. Isso significa que
devemos nos manter próximos dos nossos clientes. É por isso que mantemos contato e continuamos trabalhando
muito para entender você e sua empresa ainda melhor.
Competência

Segurança

Garantimos a qualidade e a funcionalidade de nossos equipamentos e sempre
ajudando você com rapidez e eficiência
quando algo não funcionar como o esperado.

Colaborando diretamente para você,
fazemos tudo ao nosso alcance para
tornar nossos produtos, sistemas,
soluções, aplicativos e serviços o mais
seguro possível para as pessoas e o
meio ambiente.

Rentabilidade

Global

Nós nos esforçamos para criar um alto
nível de benefício econômico e o máximo
de valor agregado para você.

Somos
uma
empresa
familiar
internacional com subsidiárias próprias e
distribuidores qualificados, temos presença onde quer que você esteja.

Facilidade

Sustentável

Te apoiamos fornecendo soluções
cuidadosamente projetadas, bem como
equipamentos e sistemas fáceis de
operar.

Apoiamos processos ecologicamente
corretos e fabricamos equipamentos que
tenham uma longa vida útil. Utilizamos
tecnologias avançadas para deixar o
menor impacto ambiental possível.

Buchi Brasil LTDA
BR - Valinhos SP 13271-200
T +55 19 3849 1201
F +55 19 3849 2907
brasil@buchi.com

www.buchi.com/br-pt

para todas as traduções para outras línguas.

Confiança

mas de Qualidade ISO 9001. A versão em Inglês é a versão original e serve de base

Temos o conhecimento tecnológico e
décadas de experiência necessários
para fornecer suporte competente e
trabalhar para melhorar continuamente
nossos serviços para você.

11595621C ptb 2102 / Dados técnicos estão sujeitos a alteração sem aviso / Siste-

Ajudamos você fornecendo produtos, sistemas,
soluções, aplicações e serviços de alta qualidade que
lhe oferecem valor agregado. Isso permite que você
se concentre inteiramente em seus processos e seu
trabalho.

