
Agilent 1200-as Rapid Resolution (ultra gyors) HPLC rendszer 
 
 

 
A leggyorsabb, legflexibilisebb rendszer 
 
- Több mint 20-szor gyorsabb, mint a hagyományos HPLC 
- Ugyanolyan vagy jobb elválasztás, mint a hagyományos HPLC  
- Akár 2000 minta/nap 
- Nagy csúcskapacítás 
- Teljes kompatibilitás a már meglévő  rendszerekkel 
- Teljeskörű szervíz támogatás 
 
 
Az új Agilent 1200 RRLC Ultra gyors HPLC rendszer rendelkezik mindazokkal a kíváló precizitással 
megalkotott modulokkal, amivel már az Agilent 1100 LC-nél megismerhettünk, kiegészülve új tipusokkal  
(új bineáris pumpa, új automata mintaadagoló, új kolonna termosztát, új detektorok...). Az új 1200-as 
sorozat a nano-HPLC-től a fél preparatív, preparatív HPLC-s tartományig nagyon nagy flexibilitással 
alkalmazható. 
Könnyen, kis ráfordítással néhány modulcsere segítégével hagyományos Agilent 1100 készülékét 
folyamatosan átalakíthatja nagy hatékonyságú ultra gyors RRLC rendszerré.  
Az új HPLC rendszer jól használható a narrow és standard (hossz: 10-300 mm, id.: 1-4.6 mm, 
szemcseátmérő: 1.5- 10 µm) oszlopokkal 0.05-5 ml/perc áramlási sebesség tartományban. Kompatibilis a 
már meglévő módszerekkel, lehetőséget ad hagymányos módszerek felgyorsításához, költségtakarékos 
elválasztások megvalósításához valamint elsősegíti a kapcsolt technikák (MS, MSn) gyors, mindenenapi 
rutinszerűbb alkalmazását. 
Az új 1200 RRLC rendszer az új ZORBAX Rapid Resolution High Throughput (RRHT) (80 új típusú a 
hagyományos ZORBAX szilikával megegyező, azonos kémiájú nagy mechanikai szilárdságú)  1,8 µm-os 
oszloppal az analízis sebessége több, mint 20 szorosára növelhető ugyanolyan, vagy jobb szelektivitással, 
elválasztással. Egy 150 mm-es 1.8 µm-os (600 bar, de használható 1000 barig; nem cartridge rendszerű) 
oszloppal 60%-kal jobb elválsztást érhetünk el jóval nagyobb csúcskapacitással, mint egy hagyományos 5 
µm-os oszloppal. Proteomikában a peptidek szétválasztásánál 500 komponens egyidejű alapvonalon 
történő szétválasztása akár 30 percen belül is elérhető. 
A hagyományos pumpa 600-800 µl holttérrel rendelkezik míg az ultra gyors rendszernél ez csak 120 µl 
ezzel még inkább elősegítve a gyors analízist (keskenyebb csúcsszélesség, alapvonalon történő elválasztás). 
Az új elektronikus csillapítással (EDC-Electronic Damping Control) stabilabb alapvonal és retenciós idő 
precizitás érhető el.  
Az új nagyhatékonyságú, teljesítményű kolonnatermosztát (2 poziciós/10 portos szelep) segítségével 
elérhető a napi 2000-es mintaszám míg az egyik kolonna használatba van addig a másik regenerálódik. Az 
új kolonnatermosztáttal az oszlop 100 °C-on is tartható a még gyorsabb analízis elősegítése érdekében.  
Az új nagyhatékonyságú injektor segítségével a mintabevitel kevesebb, mint 30 másodperc (overlapped 
injection). Míg az egyik minta analízise folyik a következőt előkészíti és az elválasztás végén adagolja.  
Gyors elemzési idő eléréséhez gyors detektor mintavételi sebesség szükésges, amit az Agilent egy új 80 
Hz-es, 13µl–es cellatérfogatú, alacsony detektor zaj és hőmérséklet szabályozott detektor kifejlesztésével 
ért el. (pl.: 0,1 % szennyezési szint esetén jel/zaj=50; 0,025%-os szintnél jel/zaj=12) 
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Az új 1200 RRLC kompatatibilis a már meglévő rendszerekkel, jóval gyorasbb, nagyobb teljesítményű, 
hatékonyságú, precizitású és ezáltal költségtakarékosabb, mint a hagyományos HPLC-k. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


