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Centri®

Hệ thống chiết và làm giàu mẫu đa chế độ tự

động hiện đại nhất cho GC/MS.

Được tiếp sức bởi thiết bị Robot tự động tốt nhất và thiết 

kế mô-đun, Centri vô cùng linh hoạt để chiết và làm giàu 

mẫu VOC và SVOC tự động, không cần giám sát, nhanh 

chóng và hiệu quả. Với bốn chế độ lấy mẫu, Centri linh 

hoạt tối đa đối với các mẫu rắn, lỏng và khí.

Sự sáng tạo là trung tâm của Centri. Kết hợp bẫy tập trung 

không tác nhân lạnh tiên tiến của Markes, Centri tối ưu hoá 

độ nhạy phân tích và nâng cao chất lượng thông tin thu 

được từ GC/MS.

Thiết bị chiết và làm giàu mẫu Centri có thể được sử dụng 

với bất cứ thiết bị GC/MS của tất cả các thương hiệu.

Discover more and Deliver more.

Chiết hấp thụ dung 

lượng cao HiSorb.

Lấy mẫu rắn và lỏng bằng 

không gian hơi hay nhúng 

chìm hoàn toàn tự động.
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Thường thì không dễ để xác định công nghệ 

chuẩn bị mẫu nào là tốt nhất khi phân tích 

các chất hữu cơ dễ bay hơi – thiết bị này 

đơn giản và kết hợp tất cả chúng lại "

Ba chuyên gia độc lập

trong lĩnh vực phân tích 

công nhận khả năng lấy 

mẫu linh hoạt của Centri:

“

SPME-trap.

Chiết mẫu nhanh và nhạy, 

với hàng loạt các loại sợi 

chọn lọc

Headspace-trap.

Lấy mẫu rắn và lỏng linh 

hoạt từ các lọ headspace 

thông thường .

Giải hấp nhiệt và chiết 

nhiệt trực tiếp.

Lựa chọn lý tưởng cho 

phân tích vết các VOC và 

SVOC .



Tối đa năng suất và chất lượng.

Centri là nền tảng tự động hóa duy nhất cho GC/MS hỗ trợ mọi giai đoạn của 

quy trình phân tích, từ chiết và làm giàu mẫu cho đến tiêm mẫu vào GC. Bằng 

cách khai thác công nghệ robot hàng đầu, Centri hoạt động thực sự không 

cần giám sát trong khi mang đến những tính năng vượt trội rõ ràng về chất 

lượng dữ liệu.

■ Các tùy chọn thay đổi công cụ tự động cho phép chạy nhiều hơn một 

kỹ thuật chiết trên mỗi mẫu trong một chuỗi tự động duy nhất, mang lại 

mức độ linh hoạt cao.

■ Giá đỡ có thể di chuyển chứa tới 300 lọ x 10 mL hay 20 mL.

■ Chế độ chuẩn bị nâng cao giúp tăng năng suất cho lấy mẫu với đầu hấp 

thụ HiSorb. 

■ Máy khuấy đảm bảo chiết xuất hiệu quả các chất phân tích từ các mẫu 

chất rắn và mẫu lỏng.

■ Trạm rửa/sấy khô tự động loại bỏ nền                                                    

mẫu khỏi đầu hấp thụ HiSorb, cho phép                                                  

chiết nhúng chìm tự động và ổn định.

■ Mô-đun giải hấp nhiệt cho 

phép phân tích hoàn toàn tự 

động đến 50 ống hấp phụ.

■ Giám sát hệ thống thông 

minh với khả năng truy 

xuất nguồn gốc thành phần 

và thông tin về việc sử 

dụng, thường quan trọng 

trong môi trường được 

kiểm soát.

Tăng năng xuất đối với chiết hấp thụ HiSorb

Công nghệ 'gắp và nhả' được sử dụng trên Centri 

cho phép nhiều đầu hấp thụ lấy mẫu HiSorb được di 

chuyển độc lập giữa các vị trí lưu giữ, lấy mẫu, rửa 

và phân tích. 

Khả năng này:

■ Tăng năng suất hàng ngày bằng cách đồng 

thời chiết xuất nhiều lọ mẫu trong khi mẫu 

trước đó đang được phân tích bằng GC (chế 

độ 'Pre-ahead').

■ Cho phép chiết hoàn toàn tự động cho bằng 

headspace và chiết xuất hấp thụ nhúng chìm 

(kể cả trên cùng một mẫu nếu cần).

Bằng cách sử dụng quy trình ‘prep-ahead’, sáu mẫu HiSorb có 

thể được chạy với thời gian ít hơn một nửa so với sáu phân tích 

của SPME hay SPME–trap.

SPME–trap

HiSorb với Prep-ahead

53

Time(h)

0 421 6

Chuẩn bị mẫu (60 phút)  

Phân tích trên GC (20 phút)



Cải tiến việc chiết mẫu...
Centri kết hợp qui trình chiết mẫu tự động đã cải tiến với cô đặc mẫu dựa trên bẫy hiệu suất cao 

trước khi tiêm vào cột GC. Các tính năng xả (loại bỏ) chọn lọc, làm giàu nhiều bước và thu hồi mẫu 

góp phần cải thiện độ chọn lọc và sắc ký, đặc biệt đối với các chất dễ bay hơi, cũng như hỗ trợ xác 

thực dữ liệu và phát triển phương pháp.

Xả chọn lọc

Sử dụng Centri, các chất gây nhiễu 

lượng lớn như nước và ethanol có thể 

được loại bỏ có chọn lọc bằng cách xả có 

chọn lọc ở nhiệt độ môi trường trước khi 

giải hấp bẫy.

Điều này làm giảm nhiễu đường nền 

mà không ảnh hưởng đến các chất 

quan tâm, do đó cải thiện giới hạn 

phát hiện và ổn định dữ liệu.

Thu hồi lại mẫu

Công nghệ thu hồi lại mẫu bản quyền của 

Centri cho phép một phần mẫu được chia 

và chuyển tự động vào một ống hấp phụ 

trong khi giải hấp.

Điều này cho phép lưu trữ an toàn các 

mẫu ở dạng ổn định - một cách tiếp cận 

đã được chấp nhận rộng rãi và được 

đưa vào các tiêu chuẩn quốc tế khác 

nhau.

Nó cũng cho phép lặp lại các phân tích 

mẫu, để phát triển phương pháp tốt hơn, 

xác thực dữ liệu đáng tin cậy và thu thập 

dữ liệu bổ sung bằng các kỹ thuật khác 

nhau. Các tùy chọn như vậy đặc biệt có 

giá trị khi mẫu không ổn định hoặc 

nguồn cung bị hạn chế.

Chiết hấp thụ dung 

lượng cao HiSorb

Chiết vi pha rắn 

(SPME)

Giải hấp nhiệt và 

chiết nhiệt trực tiếp

Không gia hơi 

(Headspace)

ALàm giàu nhiều bước

Sử dụng Centri, chiết nhiều lần vào 

bẫy tập trung trước khi giải hấp làm 

tăng cả lượng chất phân tích và số 

lượng chất cần xác định.

Quá trình 'làm giàu nhiều bước' này 

có thể được thực hiện từ một lọ A, 

hay từ nhiều mẫu lặp lại chứa trong 

nhiều lọ hay nhiều ống B.

B

GC/MS

GC/MS

Bẫy tập 

trung

Ống thu hồi 

lại mẫu
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BƯỚC MỘT: Tập trung mẫu

Các mẫu, thu được bằng một trong bốn 

phương pháp chiết, được cô đặc trên 

bẫy tập trung nhồi chất hấp phụ không 

sử dụng tác nhân lạnh của Centri.

BƯỚC HAI: Giải hấp bẫy

Bẫy được gia nhiệt nhanh để giái 

hấp các chất phân tích và tiêm 

chúng vào GC/MS với một dải hẹp.



... để thu được nhiều hơn với mỗi 

mẫu
Công nghệ làm giàu dựa trên bẫy của Centri giúp dễ dàng giải quyết các thách 

thức phải đối mặt hàng ngày trong phân tích, giúp ra quyết định sáng suốt hơn.

Tín hiệu của 

ethanol trong phân 

tích rượu vang đỏ 

này được giảm đáng 

kể bằng cách tăng 

thời gian xả lên 5 

phút trong khi các 

chất bay hơi khác 

không bị ảnh hưởng.

Loại bỏ các nhiễu lượng lớn

Tăng số lượng chất cần xác định

Khoảng động học được mở rộng

Thu hồi lại mẫu cho phép nhiều phương pháp có thể được áp dụng cho cùng 

một mẫu: trong ví dụ này tỷ lệ chia cao ban đầu của mẫu sáp nến giúp tránh được 

nguy cơ quá tải, trong khi tỷ lệ chia nhỏ trên mẫu được thu hồi cho phép phát hiện 

các thành phần ở lượng vết.

SPME truyền thống

82 chất

Chia cao

SPME–trap

113 chất

SPME–trap 

với làm giàu 

229 chất

Chia thấp

Công nghệ van không có sự thỏa hiệp

Nền tảng của nhiều khả năng quan trọng của Centri là sự kết hợp 

độc đáo giữa bẫy tập trung làm mát bằng điện hiệu suất cao nối 

trực tiếp với van đa mục đích. Van của Centri được phát triển đặc 

biệt để làm giàu và giải hấp trong GC. Van này:

Thời gian (phút)
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Ống thu hồi 

mẫu

Vào GC

Dòng mẫu Bẫy tập 

trung

• Sử dụng vật liệu trơ hoàn toàn 

tương thích với các loại phản ứng.

• Có đường dẫn dòng thể tích nhỏ 

đảm bảo truyền mẫu hiệu quả.

• Được đặt trong khối kim loại 

riêng để đảm bảo gia nhiệt đồng 

nhất với nhiệt độ được kiểm soát 

chính xác, loại bỏ các 'điểm lạnh' 

gặp phải với các thiết kế khác.

Được chứng minh trên thực tế trong hơn 20 năm, chính sự kết hợp 

van-bẫy độc quyền này cho phép Centri xả nước có chọn lọc và 

thích ứng với nhiều chất phân tích trên một phạm vi bay hơi rộng. 

Nó cũng mang đến các tính năng cần thiết để tăng cường độ tin cậy 

của dữ liệu, chẳng hạn như kiểm tra nghiêm ngặt sự rò rỉ trước khi 

phân tích và tùy chọn nạp chất nội chuẩn trước mỗi lần chạy.

Một sự gia tăng lớn 

về số lượng các 

chất được xác định 

trong mẫu trà này 

đạt được bằng cách 

sử dụng SPME-trap 

với làm giàu nhiều 

bước.



Chiết hấp thụ dung lượng cao (HiSorb)

Chiết hấp thụ dựa trên đầu chiết HiSorb, được tự động hoá trên 

Centri, là công nghệ duy nhất cho phép lấy mẫu không gian hơi 

và nhúng chìm tin cậy, không cần giám sát, năng suất cao cho 

các mẫu rắn và mẫu lỏng.

■ Chế độ ‘Prep-ahead’ cho phép chiết đồng thời nhiều mẫu 

như một phần của một trình tự tự động, phù hợp cho phân 

tích mẫu với số lượng lớn.

■ Khối lượng pha hấp thụ lớn cho phép các đầu hấp thụ 

HiSorb có khả năng lấy được lượng mẫu lớn hơn so với các 

sợi SPME. Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng khi phân tích 

các VOC và SVOC ở lượng vết – ví dụ như lượng nhỏ các dịch 

sinh học như nước bọt, nước tiểu hay các sản phẩm nước hoa.

Chiết hấp thụ dung lượng cao được tự động hoá trên Centri

Bẫy được giải hấp 

bằng nhiệt với tốc 

độ gia nhiệt lên đến 

100 °C/s để tiêm 

mẫu vào GC/MS ở 

một dải hẹp.

Đầu hấp phụ sau đó 

được lấy ra khỏi lọ, 

và được đưa đến 

trạm rửa/sấy để loại 

bỏ nền mẫu còn sót 

lại ở đầu hấp phụ.

Đầu hấp phụ sau 

đó được giải hấp 

nhiệt và phần khí 

được chuyển đến 

bẫy tập trung.

Robot cắm đầu hấp 

phụ vào lọ mẫu, cả 

lọ và đầu hấp phụ 

được ủ/khuấy để 

đảm bảo chất phân 

tích được cân bằng.

Lấy mẫu dựa trên các đầu hấp thụ rất linh hoạt Khảo sát toàn diện bằng chiết không gian hơi và hấp thụ nhúng chìm

Các phương pháp lấy mẫu 

bổ sung mang đến thông tin 

toàn diện về thành phần mẫu 

với khoảng bay hơi rộng, các 

phân tích bên là của các chất 

xả vải sử dụng HiSorb. Đặc 

biệt, lấy mẫu bằng nhúng 

chìm có độ đáp ứng tốt hơn 

đối với các chất rửa giải muộn 

hay ít bay hơi.

1
CHẾ ĐỘ 

LẤY MẪU

Vị trí của các đầu hấp thụ là ở giữa lọ để 

tránh gây tổn hại cho pha hấp thụ gây ra 

do tiếp xúc với các mặt lọ.

Cũng như tương thích với qui trình tự động 

hóa của Centri, đầu hấp thụ có thể được 

sử dụng để lấy mẫu thủ công trước khi 

phân tích tự động trên TD/GC/MS.

Các đầu hấp phụ có độ dài ngắn cho phép 

lấy mẫu headspace trong lọ 20 mL (hay 

nhúng chìm trong lọ 10 mL).

Các đầu hấp thụ có độ dài tiêu chuẩn cho 

phép lấy  mẫu nhúng chìm trong lọ các 20 

mL.

Sau khi lấy mẫu, lọ được tự động niêm 

phong lại bằng nắp cắm đặc biệt để tránh ô 

nhiễm không khí trong phòng thí nghiệm.
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1 Ethyl 2-methylpentanoate
2 Limonene
3 Dihydromyrcenol
4 Isobornyl acetate
5 Indan-1,3-diol monoacetate
6 Lilial
7 Rosacetol
8 n-Heptyl-γ-butyrolactone
9 n-Hexyl cinnamaldehyde

Headspace

Nhúng chìm



Chiết vi pha rắn – bẫy (SPME–trap) 

Khả năng tương thích của Centri với các sợi SPME có sẵn trên thị trường cho phép 

người dùng hưởng lợi từ tính linh hoạt của hệ thống bằng cách điều chỉnh các 

phương pháp thủ công hiện có thành các quy trình làm việc hoàn toàn tự động. Kết 

hợp SPME với làm giàu dựa trên bẫy tự động mang lại nhiều lợi ích hơn nữa:

■ Hình dạng peak và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) của các chất bay hơi rửa giải 

sớm được cải thiện đáng kể.

■ Gom mẫu cải thiện hơn nữa độ nhạy.

■ Chế độ chạy gối đầu cho phép một mẫu mới được chiết và làm giàu trong khi 

mẫu trước đó đang chạy phân tích trên GC.

■ Bẫy tập trung cho phép giải hấp sợi được tách khỏi dòng cột GC, cho phép 

các dòng giải hấp cao được sử dụng mà không chia mẫu. Điều này cải thiện 

độ thu hồi, độ phân giải và độ nhạy.

SPME–trap được tự động hoá trên Centri

Sợi được cắm vào 

buồng tiêm mẫu và 

các hơi được truyền 

vào bẫy tập trung 

9hay chuyển trực 

tiếp vào GC/MS).

Bẫy được giải hấp 

bằng nhiệt với tốc 

độ gia nhiệt lên đến 

100 °C/s để tiêm 

mẫu vào GC/MS ở 

một dải hẹp.

Sợi SPME được 

đặt để lấy mẫu 

headspace và 

được ủ/khuấy để 

thực hiện chiết 

mẫu.

Độ tuyến tính trên một khoảng nồng độ rộng Độ phát hiện được cải thiện với các cấu tử nhỏ

Độ tuyến tính 

tuyệt vời đạt 

được từ 1 ppt 

đến 1 ppb do 

kết hợp SPME 

với bẫy tập trung 

để phát hiện các 

gây chất mùi 

trong nước

Độ đáp ứng được 

cải thiện đối với 

các nhóm chất ở 

mức vết (1-4) đối 

với mẫu lá trà ngâm 

sử dụng SPME-trap, 

do hình dạng peak 

được cải thiện và độ 

đáp ứng của diethyl 

ete giảm, đây là chất 

che lấp các cấu tử 

rửa giải sớm khác.
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Không gian hơi – bẫy (Headspace–trap)

Centri mang đến tất cả tính linh hoạt của các kỹ thuật headspace 

thông thường, cùng với các lợi ích gia tăng của tự động hóa hoàn 

toàn và bẫy tập trung:

■ Làm giàu bằng các thể tích headspace lớn (lên đến 5 mL 

trong một lần tiêm) vào bẫy trước khí phân tích bằng GC ở 

chế độ chia hay không chia cải thiện đáng kể kể hình dạng 

peak và độ nhạy, đặc biệt đối với các chất rửa giải sớm.

■ Gom mẫu từ nhiều lọ cải thiện hơn về độ nhạy. Lên đến 15

lần chiết từ một lọ (hay cao hơn khi lấy từ nhiều lọ) có thể

được tập trung trên cùng một bẫy.

■ Chế độ chạy gối đầu cho phép được chiết và làm giàu trong

khi mẫu trước đó đang chạy phân tích trên GC.

Headspace-trap được tự động hoá trên Centri

Bẫy được giải hấp 

bằng nhiệt với tốc 

độ gia nhiệt lên đến 

100 °C/s để tiêm 

mẫu vào GC/MS ở 

một dải hẹp.

Phần hơi trong 

headspace được 

rút sử dụng xi-lanh 

khí thể tích 1, 2 hay 

5 mL.

Mẫu được chuyển 

đến bẫy tập trung 

9hay trực tiếp vào 

GC/MS).

Lọ mẫu được 

ủ/khuấy trộn để 

tăng tốc độ cân 

bằng cho các chất 

phân tích.

Kết hợp nhiều thể tích lớn và phân tích không chia Gom mẫu để tăng độ nhạy

Các chất thơm và chất 

gây ô nhiễm với lượng 

vết như Toluene được 

xác định trong mẫu Pa-

tê cà chua bằng bẫy tập 

trung của Centri để tăng 

độ nhạy. Gom nhiều 

phần chiết headspace 5 

mL từ cùng một lọ (hay 

có thể nhiều lọ) vào bẫy 

để làm giàu mẫu hơn 

trước khi tiêm vào GC.
Tách sắc ký rất đẹp đạt được trong loạt phân tích bằng headspace-

trap không chia của các chất gây mùi trong nước, với bẫy đảm bảo 

chạy sắc ký tuyệt vời với thể tích lấy mẫu bằng headspace 5 mL.
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1 Ethanol
2 Dimethyl sulfide
3 3-Methylbutanol
4 2-Methylbutanol
5 Pentanol
6 Dimethyl disulfide
7 Toluene
8 Hexanal
9 Furfural
10 6-Methylhept-5-en-2-one

Với gom mẫu

Không gom mẫu
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Giải hấp nhiệt và chiết nhiệt trực tiếp

Giải hấp nhiệt được tự động hoá trên Centri

Bẫy được giải hấp 

bằng nhiệt với tốc 

độ gia nhiệt lên đến 

100 °C/s để tiêm 

mẫu vào GC/MS ở 

một dải hẹp.

Các chất phân tích 

được giải phóng 

khỏi các ống bằng 

một dòng khí nóng 

và các chất phân 

tích sau đó được 

hấp phụ trên bẫy 

tập trung.

Các ống đóng nắp 

đặt trong khay, 

được kiểm tra rò rỉ 

để xác nhận tính 

toàn vẹn của mẫu, 

theo yêu cầu của 

các phương pháp 

tiêu chuẩn.

Lấy mẫu hơi thở để theo dõi sức khỏe nghề nghiệp

Một loạt các chất hương vị được xác định trong trà bạc hà, sử dụng chiết nhiệt trực tiếp và phân tích 

bằng TD/GC/MS để xây dựng một hồ sơ hương thơm đại diện và toàn diện, không cần chuẩn bị mẫu.

Lấy mẫu hơi thở tại dây chuyền sản xuất của các công nhân ngành 

công nghiệp giày, sau đó phân tích bằng giải hấp nhiệt, cho phép 

phát hiện các dung môi hấp thụ qua da.
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1 α-Pinene
2 β-Pinene
3 Oct-1-en-3-ol
4 5-Methyl-2-tert-butylcyclohexanone
5 Phenol
6 Thymol
7 Tetradecane
8 Pentadecane
9 Caryophyllene oxide  
10 Globulol
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Chiết nhiệt trực tiếp để lập hồ sơ mùi toàn diện

4  5
6

7

8

9 10

Mô-đun giải hấp nhiệt của Centri phân tích tự động hoàn toàn đến 50 ống mẫu, kích 

thước tiêu chuẩn 3 1/2 " × 1/4", sử dụng hai chế độ. Các ống được nhồi chất hấp phụ 

được sử dụng để thu thập các mẫu khí trực tiếp - ví dụ như mẫu không khí hay mẫu hơi 

thở. Giải hấp nhiệt trực tiếp có thể được thực hiện bằng cách chuyển một lượng mẫu 

xác định vào ống rỗng sau đó xả để các VOC phát tán từ mẫu đi vào bẫy tập trung. Đây 

là một cách tiếp cận linh hoạt kỹ thuật dynamic headspace, đơn giản cho kết quả chạy 

GC có độ lặp lại và độ nhạy cao, được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu vật liệu như 

thực phẩm, hàng dệt may, mẫu sinh học và các thành phần nhựa của các trang thiết bị 

y tế. Centri cũng cung cấp:

■ Một khoảng rộng các chất phân tích – từ Propene đến n-C44, bao gồm cả các chất 

hoạt động và không bền nhiệt. 

■ Tương thích hoàn toàn với các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

■ Tính toàn vẹn của mẫu được đảm bảo, sử dụng các nắp DiffLok™ cho các ống 

nằm trên khay mẫu tự động của thiết bị giải hấp nhiệt.
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Minh chứng về tính linh hoạt của phòng thí nghiệm

1 2 3 4

Với giá treo robot 

thông thường

Thiết kế mô-đun của Centri giúp bạn 

dựng được một cấu hình hệ thống 

đúng theo mong muốn.

Không chỉ là một trong bốn chế độ 

chiết mẫu mà bạn còn có thể lựa chọn 

mức độ tự động hoá:

 Tuỳ chọn giá treo kéo dài giúp tăng 

dung lượng và nhiều cấu hình hơn. 

Nó cũng cho phép tiêm mẫu lỏng tự 

động vào buồng tiêm mẫu của GC 

và các chức năng xử lý mẫu lỏng 

như thêm chuẩn nội hay dẫn xuất 

hoá.

 Các cấu hình không giá treo cho 

robot của Centri cũng có các chế 

độ giải hấp nhiệt tự động hiệu năng 

cao, HiSorb bán tự động và 

headspace/SPME-trap thủ công, 

với khả năng linh hoạt để tích hợp 

vào các hệ thống robot hiện có hay 

của các công ty thứ ba để cải tiến 

các qui trình hiện có.

Các chế độ chiết và khả năng tự động 

hoá có thể thêm vào Centri bất cứ lúc 

nào.

Không có giá 

treo robot
Với giá treo robot 

kéo dài



Centri – Một thiết bị, nhiều ứng dụng

Các ứng dụng quan trọng của Centri – Hay khám phá thêm tại: markes.com

Môi trường

• Nước uống được
• Nước thải
• Đất
• Không khí xung quanh
• Không khí nơi làm việc
• Các khí phát tán công nghiệp

Hương liệu & Mùi

• Sản phẩm chăm sóc cá nhân
• Hàng tiêu dùng có mùi thơm
• Nghiên cứu nước hoa

Lâm sàng và Pháp y

• Nghiên cứu lâm sàng
• Các chất đánh dấu trong dịch sinh lý

• Các chất phát tán từ trang 
thiết bị y tế.

Thực phẩm & Đồ uống

• Sản phẩm sữa • Nước ép trái cây
• Quả • Trà
• Rau • Cà phê
• Rượu vang • Hàng khô
• Rượu mạnh

Các chất ở lượng vết trong thực phẩm & đồ uống Các SVOC trong sản phẩm tiêu dùng

■ Các đầu hấp phụ HiSorb (loại dài 

và loại ngắn).

■ Các sợi SPME với hàng loạt 

các pha hấp phụ.

■ Các xi-lanh headspace (1; 2,5; 5 mL).

■ Các ống TD (đã nhồi chất hấp 

phụ hay rỗng).

■ Các loại nắp cho ống TD.

■ Các loại bẫy tập trung.

■ Các lọ mẫu (2, 10, 20 mL).

■ Các liner buồng tiêm, nắp & septa.

■ Các dụng cụ để xử lý mẫu hiệu quả.

■ Phụ kiện cho hiệu chuẩn và bảo trì.

Nhiều sản phẩm trên có sẵn dưới dạng 

bộ dụng cụ khởi động ban đầu với chi 

phí thấp.

Danh sách đầy đủ các sản phẩm này 

có thể được tìm thấy trong "Markes’ 

Sample Extraction  Consumables and 

Accessories  catalogue".

Gom mẫu (màu đỏ) làm tăng đáng kể số lượng các chất ở lượng 

vết được xác định khi phân tích nước cam bằng headspace-trap.

Thông tin có giá trị về các cấu tử ít bay hơi (5-7) trong 

sữa tắm thơm thu được khi sử dụng kỹ thuật chiết hấp thụ 

dung lượng cao nhúng chìm. Headspace sẽ có độ đáp ứng 

thấp hơn nhiều đối với các chất này.
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4 Benzyl acetate
5 Triethyl citrate
6 Laureth-2
7 Octinoxoate
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1 Phenol
2 3-Methylbutanol
3 Ethyl 2-methylpropanoate
4 3-Methylbut-2-en-1-ol
5 3-Methylbut-2-enyl hexanoate
6 Furfural

7 Ethyl methacrylate
8 Heptan-2-one
9 Bromoform
10 Propyl butanoate
11 Ethyl isoamyl ketone
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Một loạt các phụ kiện lấy mẫu.

Markes International cung cấp tất cả 

các phụ kiện lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

mà bạn cần để giữ cho hệ thống Centri 

của mình hoạt động ở công suất tối đa.

http://www.markes.com/


Các lĩnh vực ứng dụng



Quan trắc môi trường

Giám sát không khí xung quanh
"Chất độc" trong không khí
Polycyclic aromatic hydrocarbons 
Phthalates 
Polychlorinated biphenyls 
Hơi diesel 

Lập bản đồ các chất gây ô nhiễm môi trường 

Lập hồ sơ thời gian VOC và SVOC 

Nghiên cứu khí quyển

Giám sát không khí công nghiệp và sức khỏe nghề nghiệp
Khí thải
Khí thải công nghiệp có mùi/Giám sát hàng rào
Khí bãi rác
Khí sinh học (Biogas)
Phơi nhiễm nghề nghiệp

Xâm nhập hơi 

Nghiên cứu thông gió
Quan trắc khí đất và nước



An toàn môi trường cho người tiêu dùng 

Châu Âu tập trung nhưng có liên quan đến bất cứ ai xuất khẩu sang EU

Định hướng pháp lý, giảm hóa chất độc hại từ Sản phẩm và vật liệu

Sản phẩm xây dựng
Nguyên liệu thô

Hàng tiêu dùng
Chất thơm làm mát không khí/nến
Đồ chơi
Máy tính/Máy in

Thuốc lá điện tử



Nội thất ô tô và khí thải

Giám sát chất lượng không khí trong xe 

Sàng lọc nhanh thành phần
Tốc độ phát thải cụ thể từ vật liệu
Chất thải hạt



Phân tích thực phẩm và đồ uống

Phát hiện các hương vị chính
Nâng cao hiểu biết về thời hạn sử dụng
Hỗ trợ đảm bảo chất lượng được liên tục

So sánh các mẫu nhanh chóng và thuận tiện
Xác định hàng giả, hàng nhái
Nhanh chóng xác định hư hỏng

Xác nhận tính xác thực
Phát hiện hóa chất di chuyển từ bao bì sản phẩm



Quốc phòng và Pháp y

Quốc phòng và an ninh quốc gia
Phát hiện tác nhân ở mức vết
Kiểm tra off-line 
Các tác nhân trong nền mẫu phức tạp
Chất nổ trong không khí
Nghiên cứu thấm thấu

Pháp y
Phân tích ma tuý
Cơ thể phân huỷ
Các chất gây cháy tỏng hoả hoạn
Vết thuốc phóng của súng
Mực



Các ứng dụng sinh học cơ bản

Sức khỏe con người

Theo dõi hơi thở 

Chẩn đoán bệnh
Xét nghiệm ma túy
Phục hồi sau thảm họa

Đào tạo động vật tìm kiếm
Nghiên cứu xác chết

Các chất bay hơi từ cơ thể

Hệ sinh thái và bầu khí quyển
Phân tích terpenoid thực vật
Nghiên cứu các thảm thực vật 

Khí thải từ rừng thông
Các hợp chất chứa Clo trong biển

Sinh thái hóa học
Mùi hương hoa 

Tổ ong
Tương tác giữa các loài

Phân hủy chất hữu cơ 

Mùi hương động vật
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Markes International

Công nghệ hàng đầu thế giới và chuyên sâu chưa từng có trong quan trắc VOC và SVOC

Được thành lập vào năm 1997, Markes 

International là công ty hàng đầu thế giới 

về giải hấp nhiệt và các công nghệ liên 

quan.

Chúng tôi sản xuất hàng loạt các thiết bị, 

phụ kiện và đồ tiêu hao để tăng cường 

khả năng phân tích các chất hữu cơ ở 

lượng vết bằng GC/MS và bảo toàn danh 

tiếng về đổi mới và chuyên môn.

Chúng tôi có trụ sở tại Llantrisant, 

Vương quốc Anh và hỗ trợ khách hàng 

tại hơn 60 quốc gia thông qua mạng 

lưới văn phòng và đối tác phân phối.

Discover more – Deliver more

Làm việc với Centri mở ra cánh cửa, theo cách hoàn toàn tự động, các khả 

năng mới để phân tích các chất bay hơi. Việc sử dụng tính năng chiết gom 

mẫu nhiều lần và khai thác công nghệ bẫy cải thiện đáng kể lượng thông tin 

thu được trong nghiên cứu các chất chuyển hoá chưa biết. Centri mang đến 

các khả năng độc đáo với giao diện thân thiện với người dùng.

Giorgia Purcaro, Analytical Chemistry Professor

University of Liège, Belgium
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