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Prezado consumidor da Thermo Scientific,  

Os Sistemas Dionex ICS-2100 e ICS-1600 são Sistemas de Cromatografia de Íons 

baseados em módulos integrados. Em fevereiro de 2016, a Thermo Scientific 

descontinuou os Sistemas Dionex ICS-2100 e ICS-1600, e os substituiu pelos Sistemas de 

HPIC Dionex Integrion da Thermo Scientific.   

Os Sistemas Dionex ICS-2100 e ICS-1600 terão suporte completo, incluindo o  

software Chromeleon, peças de reposição e serviços de reparo, até fevereiro de 2023. A 

partir de   

fevereiro de 2023, a Thermo Scientific não poderá garantir o serviço de suporte dos 

Sistemas Dionex ICS-2100 e ICS-1600. Após essas datas, o serviço de campo desses 

sistemas será realizado apenas com base em reparos "no melhor dos esforços", 

dependendo da disponibilidade das peças de reposição.   

Temos o prazer de oferecer o Sistema de HPIC Dionex Integrion no lugar dos Sistemas 

Dionex ICS-2100 e ICS-1600. Esses sistemas são substituições diretas, permitindo a 

transferência fácil de todas as aplicações dos Sistemas Dionex ICS-2100 e ICS-1600 

atuais para os Sistemas de HPIC Dionex Integrion. O Sistema de HPIC Dionex Integrion 

realiza todas as separações típicas da cromatografia de íons (IC) utilizando os modos de 

detecção de condutividade ou amperométrica. O design integrado do Sistema de HPIC 

Dionex Integrion entrega um alto desempenho em uma pegada pequena, economizando 

um espaço essencial da bancada enquanto garante acesso conveniente a todos os 

componentes para atualizações ou manutenção.  O novo Sistema de HPIC Dionex 

Integrion funciona em pressões contínuas de até 5.000 psi em taxas de fluxo analíticas, 

estendendo os benefícios da cromatografia de íons de alta pressão aos sistemas 

integrados.  O Sistema de HPIC Dionex Integrion pode utilizar as novas colunas de IC 

com partículas de 4 µm de alta eficiência em pressões elevadas, permitindo que os 

usuários obtenham separações melhores e uma análise mais rápida sem sacrificar a 

resolução necessária.  

A Thermo Scientific continua a oferecer uma seleção completa de instrumentos para 

atender aos requisitos laboratoriais mais rigorosos.  Se precisar de informações adicionais 

sobre esta nota do Dionex Integrion, entre em contato com o seu representante de suporte 

local.    

Se desejar uma cotação ou quiser receber informações adicionais sobre o Dionex 

Integrion, um dos outros instrumentos da Série ICS ou quaisquer outros produtos da 

Thermo Scientific, entre em contato com o seu representante de vendas local. Visite 

também o nosso website: www.thermoscientific.com.  
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