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Shimadzu Corporation,

the professional manufacturer of 

gas chromatographs for more than 60 years

• Automated support functions utilizing digital technologies, such as M2M, IoT, and 
Artificial Intelligence (AI), that enable higher productivity and maximum reliability.

• Allows a system to monitor and diagnose itself, handle any issues during data acquisition 
without user input, and automatically behave as if it were operated by an expert.

• Supports the acquisition of high quality, reproducible data regardless of an operator's skill 
level for both routine and demanding applications.

AOC, Nexis, Analytical Intelligence logo, LabSolutions and CoreFocus logo are trademarks of Shimadzu Corporation.

GC-1A
AOC-6 (with GC-6A)

-Horizontal Injection-

AOC-5 (with GC-5A)

 -Vertical Injection-

AOC-14
(with GC-14A)
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Injeções Integradas   

02

Eficiência de Economia de Espaço       

01

Operação Automática Confiável        

Next Industry Standard

É crescente a demanda em produzir resultados de melhor qualidade em menor tempo nos laboratórios de 

hoje. O amostrador automático AOC-30 foi desenvolvido para fornecer uma solução prática, acessível e 

fácil de usar.

AUTOINJECTOR / AUTOSAMPLER

*AOC: Automatic Operation Controller

AOC™-30 Series
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Built-in Pro Tips

02

Space-saving Efficiency

01

Reliable Automatic Operation

Next Industry Standard

Today's laboratories face an increasing demand to produce better quality results in a shorter amount of 

time. The AOC-30 was designed to address these problems and provide laboratories with a practical 

solution that is approachable, simple, and easy to use.

Série AOC™-30
AUTOINJETOR / AUTOAMOSTRADOR

*AOC: Operação Automática Confiável
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Ability to Customize Cleaning 

Solvent Types and Cleaning 

Sequences (patent pending)

By changing the cleaning solvent and its cleaning 

sequence, the optimum cleaning effect for each 

analysis can be obtained. 

Long-term Stability

Various advances in sample washing enable 

worry-free long-term analysis. Furthermore, by

using AOC-30 in conjunction with Shimadzu's 

genuine, high-quality consumables, the mainte-

nance frequency can be significantly reduced.

Less maintenance leads to less downtime and, 

therefore, higher efficiency.

A velocidade de injeção é controlada gradativamente 

pela estrutura dos septos para atingir um 

desempenho excelente e reduzir os danos.

Operação Automática Confiável

Alta Reprodutibilidade

O AOC-30 automatiza a análise, reduz a carga de trabalho do operador e permite a análise contínua com alto grau de 

precisão que não poderia ser alcançado em uma injeção manual. O método de injeção exclusivo da Shimadzu alcança alta 

reprodutibilidade enquanto evita danos no septo e contaminação no liner.

Reprodutibilidade da área (% RSD)

AOC-20

AOC-30

50inj 50inj 50inj 50inj

Sample prep Maintenance

Continuous 200 inj

1 n-decano          

2 Álcool n-oct í l ico        

3 2,6-Dimetilfenol       

4 n-Undecano         

5 2,6-Dimetilanil ina                

6 Metil nonanoato                   

7 Metil decanoato                    

8 Dodecanoato de metila       

9 Diciclohexilamina

0 ,162

0 ,163

0 ,160

0 ,145

0 ,149

0 ,157

0 ,141

0 ,180

0 ,208

Vast Cleaning Solvent

Four 4-mL vials (up to 11.2 mL*) can be used in a single tower. Twelve 4-mL vials (up to 33.6 mL*) can be used in a sampler 

system. The vast cleaning solvent eliminates the need to worry about running out of solvent for continuous analysis.

10-times Longer Septa Life

The unique structure of Shimadzu's Xtra Life Inlet 

Septa results in excellent injection durability and 

enables continuous analysis of approximately ten 

times that of conventional systems, up to 1000 

injections before replacement.

Comparison of C12 area reproducibility of Xtra Life inlet septa

and Premium Green septa for 1000 continuous injections
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* Calculated with an effective solvent volume fraction of 70%. It depends on the system environment, such as septa/cap conditions and temperature/humidity.

Up to four cleaning solvents
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Premium Green Septa

Xtra Life Inlet Septa

75% reduction in downtime

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Método de injeção que suprime danos aos septos e 

contaminação do liner  

(patente pendente)

Cromatograma (N=10)
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Reliable Automatic Operation

AOC-30 automates the analysis, reduces an operator's workload, and enables continuous analysis with a high degree of 

accuracy that cannot be achieved by manual operation. Shimadzu's unique injection method achieves high reproducibility 

while preventing septum damage and liner contamination.

The injection speed is controlled stepwise by the 

septa structure to achieve excellent performance 

and reduce damage to the septa.

High Reproducibility

Area Reproducibility (%RSD)

AOC-20

AOC-30

50inj 50inj 50inj 50inj

Preparo de Amostra Manutenção

Contínuo (200 injeções)

1  n-Decane

2  n-Octyl alcohol

3  2,6-Dimethylphenol

4  n-Undecane

5  2,6-Dimethylanil ine

6  Methyl nonanoate

7  Methyl decanoate

8  Methyl dodecanoate

9  Dicyclohexylamine

0.162

0.163

0.160

0.145

0.149

0.157

0.141

0.180

0.208

Estabilidade em Longo Prazo

Diversos avanços na lavagem entre injeções 

permitem análises a longo prazo sem 

preocupações. Além disso, ao utilizar o AOC-30 

em conjunto com os consumíveis genuínos 

Shimadzu, poderá também reduzir a frequência 

de manutenção significativamente. Com a redução 

de inatividade durante manutenções o sistema 

permite gerar melhor eficiência de operação.

Maior Vida Útil do Septo em 
Injeções Contínuas

A composição exclusiva do septo Xtra Life da 

Shimadzu permite garantir excelente durabilidade 

e a análise contínua de aproximadamente dez 

vezes mais quando comparado a de sistemas 

convencionais, até 1000 injeções antes da 

substituição.

Escolha de Tipos de Solvente de 
Limpeza Otimizados e 
Sequências de Limpeza
(patente pendente)

Mudando o solvente e a sequência da limpeza é 

possível alcançar a condição ótima de limpeza para 

cada análise.

Ampla Disponibilidade de 
Solvente de Limpeza no Sistema

Comparação da reprodutibilidade da área C12 de septos

Xtra Life e septos Premium Green para 1000 injeções contínuas
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Carryover

Solvente C6 

Solvente C14 

Quatro frascos de 4 mL (até 11,2 mL*) podem ser usados em uma única torre. Doze frascos de 4 mL (até 33,6 mL *) podem 

ser usados no autoamostrador. Essa ampla disponibilidade de solvente de limpeza garante a quantidade suficiente para ser 

usada em análises contínuas sem preocupações.

* Calculado com uma fração de volume de solvente efetiva de 70%. Depende das condições no sistema, como por exemplo, condições de septo, tampa, 

temperatura e umidade.

Até 4 solventes de limpeza
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Septo Premium Green

Septo Xtra Life 

75% de redução em inatividade

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Injection method suppressing damage to septa and 

contamination of liner

(Patent Pending)

Chromatogram Overdraw (n=10)
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553 mm 851 mm

Eficiência de Economia de Espaço

Configurável para Múltiplas Análises

O sistema de torre única fornece análise automatizada para até 30 amostras, atendendo a uma ampla gama de aplicações. 

Injetores e amostradores podem ser adicionados para aumentar a capacidade de análise.

Dual Tower System Doubles Throughput

To save lab space, even as the system expands, the housing structure was devised to make the installation area, including 

the sampler, as compact as possible.

Space-saving Sampler Con�guration  (patent pending)

Installing two AOC-30 systems on one GC enables analysis of up to 60 samples. It 

saves space by eliminating the need for two GCs, doubles analysis throughput, and is 

recommended for those who want more productivity.

samples

Single Tower 

30 samples

Cleaning/waste vial

4 mL x 4

30
samples

60
samples

150
samples

150

* 150 samples for 1.5 mL vials. 96 samples for 4 mL vials.

Dual Tower

60 samples

Simultaneous dual-line

analysis is possible

Cleaning/waste vial

4 mL x 8

Sampler System

150 samples*

Cleaning/waste vial

4 mL x 12

Dual Sampler System

150 samples*

Simultaneous dual-line

analysis is possible

Cleaning/waste vial

4 mL x 24

Design Compacto

Quando combinado com o Nexis™ GC-2030, 

o amostrador AOC-30 oferece um design

compacto com menores dimensões de 

largura 553 mm/851 mm.
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553 mm

Space-saving Efficiency

851 mm

Conÿ gurable for Analysis Purposes

The single tower system provides automated analysis of up to 30 samples, covering a wide range of analysis needs, and is 

recommended as the first selection. Injectors and samplers can be added to increase analysis capacity.

Configuração do Amostrador com Economia de Espaço   (patente pendente)

Para economizar espaço no laboratório, ainda com a expansão do sistema, a estrutura do AOC-30 foi desenvolvida para 

tornar a área de instalação, incluindo o amostrador, a mais compacta possível.  

Sistema de Torre Dupla para Maior Produtividade

É possível instalar dois sistemas AOC-30 em um único sistema GC, permitindo a análise 

de até 60 amostras. Ele economiza espaço ao eliminar a necessidade de dois 

cromatógrafos e dobra o rendimento da análise, garantindo produtividade.

amostras

Torre Única

30 amostras

Frasco de lavagem/ 

resíduos

4 mL x 4

30
amostras

60
amostras

150 
amostras

150

* 150 amostras para frascos de 1,5 mL. 96 amostras para frascos de 4 mL.

Torre Dupla
60 amostras

A análise simultânea de 

linha dupla é possível

Frasco de lavagem/ 

resíduos

4 mL x 8

Sistema de Amostrador

150 amostras*

Frasco de lavagem/resíduos

4 mL x 12

Sistema Dual de 
Amostrador

150 amostras* A análise 

simultânea de linha dupla é 

possível

Frasco de lavagem/ resíduos

4 mL x 24

Space-saving Design

When combined with the Nexis™

GC-2030, the AOC-30 single 

tower/sampler offers a space-saving 

design with system widths of just 553 

mm/851 mm to maximize lab space use.
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Supports Flexible Working Styles 

such as Telework

LabSolutions™ Direct, a standard feature of 

LabSolutions, enables remote offices and smart 

devices to monitor the device status and 

chromatograms and start, stop, and run GC analysis.

Prevention of Errors through 

Vial Detection

AOC-30 is equipped with a transmissive vial sensor that 

can detect the presence or absence of vials. Misplaced 

sample/solvent/effluent vials are notified before 

analysis. If you have misplaced sample vials, you can stop 

the analysis or skip and continue with the next analysis.

Convencional CDS
Cromatografia Convencional
de Dados

Sampler Navigator 1 clique

Injeções Integradas   

Sampler Navigator, Experiência em Injeção Integrada

A injeção pode parecer uma etapa trivial, mas na realidade é um processo muito complexo que requer tempo e 

otimização. O Sampler Navigator reduz erros com possíveis suposições, permitindo que você selecione métodos 

otimizados, meticulosamente preparados por especialistas em cromatografia gasosa. Comece a trabalhar com um 

único clique.

Sampler NavigatorMenu Predefinido  

Predefinição 

Minimize o Carryover

Mantenha o Solvente 

Mantenha a Amostra 

Injetar Amostra Viscosa 

Aplicação: Amostra Altamente Viscosa

Para amostras altamente viscosas, como 

glicerina, óleo de motor e óleo de limão, as 

quais são analisadas sem diluição, os 

parâmetros são otimizados para obter uma 

injeção mais precisa.

Análise contínua de 

óleo viscoso de limão

Injeção do Tipo “Sanduíche” 

Higher Throughput for Continuous Analysis with Overlap

The AOC-30 overlap feature allows preprocessing operations to be initiated for the next sample injection at specified 

times, such as during or after GC analysis. The pre-treatment operation immediately before sample loading/injection is 

overlapped to increase throughput during continuous analysis. In the following six times continuous analysis example, a 

time reduction of 20 min corresponding to 1 analysis cycle time can be achieved.

24min

Preprocessing

operations for 4 min

Cooling/Balancing column

oven for 4.5 min

Analysis measurement

for 15 min

Sample injection

for 0.5 min

20min 20min 20min 20min 20min

Configuração de
injeção padrão

Predefinição de amostra
de alta viscosidade

* When the AOC -30 preprocessing operation is started immediately after the end of the analysis

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 min7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 min

Basta Inserir o Volume de Injeção e o Tipo de Solvente e Escolher uma Predefinição  (patente pendente)

As opções do ícone exibidos ao longo do processo de sequenciamento mostra quais alterações podem ser aplicadas para a 

predefinição. Depois de aplicar uma predefinição, você pode ajustá-la para obter uma sequência mais otimizada.

A injeção de amostra pode 

não ser precisa com as 

configurações de injeção 

padrão

Basta inserir o volume de injeção e o tipo 

de solvente e escolher uma predefinição.

Volume
de Injeção

Configuração
do Solvente Pré-lavagem Pós-lavagemLavagem da Amostra Carregamento Injetar

Configuração
do Solvente

Volume
de Injeção
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Acesso remoto

LabSolutions™ Direct, um recurso padrão do 

software LabSolutions, permite acesso remoto a 

partir de outros locais para monitorar o status do 

dispositivo e cromatogramas, assim como opções de 

iniciar, parar e executar a análise no sistema.

Prevenção de erros por meio Detecção de Frasco

O AOC-30 contém um sensor de frasco transmissivo que pode detectar 

a presença ou a ausência de frascos. A falta de frascos de amostra e/ou 

de solvente é notificada antes da análise. Ou seja, caso você tenha se 

esquecido de inserir os frascos de amostra no sistema, você poderá 

parar a análise e/ou movê-la para o final da sequência e continuar com 

a amostra seguinte.

Built-in Pro Tips

Conventional CDS
Chromatography Data System

Sampler Navigator 1 click

Injection may seem trivial, but in reality it is a very complex process that requires a lot of optimization. The Sampler 

Navigator reduces the guesswork involved by letting you choose from a carefully curated list of optimized methods, 

meticulously prepared by experts in gas chromatography. Get up and running with a single click.

The animation of the icon displayed along the sequencing process shows what changes by applying the preset. After you 

apply a preset, you can finetune it for a more optimal sequence.

Sampler Navigator, Built-in Injection Expertise

For highly viscous samples, such as 

glycerin, engine oil, and lemon oil, 

analyzed without dilution, the 

parameters are optimized to 

achieve more accurate injection.

Sampler NavigatorPreset Menu

Default

Minimize Carryover

Conserve Solvent

Conserve Sample

Inject Viscous Sample

Application: High-viscous sample Continuous analysis of 

viscous lemon oil

Sandwich-Injection

Maior Rendimento para Análises Contínuas

O AOC-30 possui um excelente recurso que permite que as operações de pré-processamento da amostra sejam já iniciadas 

para a próxima injeção com tempo específico durante ou após a análise de GC. A operação de pré-tratamento, 

imediatamente antes do carregamento e da injeção da amostra, é antecipada para aumentar o rendimento durante 

análises contínuas. A figura abaixo, mostra um exemplo de análise contínua de seis repetições com redução de tempo de 

20 min, ou seja, uma redução equivalente ao tempo de 1 ciclo total de análise de uma única amostra.

24min

Pré-processamento da
amostra por 4 min

Resfriamento e 

condicionamento do forno 

da coluna por 4,5 min

Tempo de corrida da 

análise por 15 min

Injeção da amostra
por 0,5 min

20min 20min 20min 20min 20min

Standard injection setting High-viscous sample preset

* Quando a etapa de pré-processamento do AOC-30 é iniciada imediatamente após o final da análise anterior.

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 min7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 min

Simply enter the injection volume and solvent type and choose a preset.  (patent pending)

Sample injection may not 

be accurate with standard

injection settings

Simply enter the injection volume and 

solvent type and choose a preset.

Injection
Volume

Injection
Volume

Solvent
Conÿ guration

Pre Wash Post WashSample Wash Loading Inject

Solvent
Conÿ guration
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The plunger made of a special titanium alloy has excellent 

flexibility, enabling you to perform long-term analysis 

without worrying about poor plunger operation due to 

bending or sliding friction. This syringe is also recommended 

for the analysis of water-soluble samples that can be 

challenging for conventional stainless-steel plungers, which 

tend to get stuck after only a few injections.

Xtra life microsyringe

The unique structure achieves ten times more leak-free 

analysis than conventional methods and minimizes the 

amount of septa dust generated repeatedly during 

injections. Shimadzu's New Normal septa makes worry-free 

long-term analysis possible and is ideal for trace-level 

analysis where septum particles can get in the way of 

results.

Xtra life inlet septum

Certiÿ cated Quality (CQ) vial 

The Shimadzu CQ vial is a high-quality vial with 

significantly reduced septa bleed. Analysis with low-quality 

vials results in incorrect analysis and risks contamination of 

the equipment and loss of valuable samples. CQ vial comes 

with quality certificates that ensure performance and 

always provide reliable results.

This item is ideal for a vial cap for washing/cleaning 

solvents. The septa-less structure ensures that the cleaning 

solvent is not contaminated by the septum, making it safe 

to use for long-term multi-sample analysis.

Xtra clean conical cap

Tampa de limpeza Xtra 

Frasco de solvente de limpeza

Microsseringa Xtra

Frasco de qualidade 

certificada (QC)

Septo Xtra

Liner

Entrada de amostra/

câmara de vaporização  

Consumíveis Testados e Comprovados

Para obter resultados corretos ou minimizar o tempo de inatividade inesperado do sistema, o uso de consumíveis de 

qualidade confiável é essencial. A Shimadzu oferece uma ampla variedade de consumíveis para maximizar o 

desempenho dos sistemas GC/GCMS.
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Microsseringas Xtra 

O êmbolo constituído de uma liga especial de titânio tem 

excelente flexibilidade, permitindo que você execute análises 

de longo prazo sem se preocupar com a operação deficiente 

do êmbolo devido a fricção de flexão ou deslizamento. Esta 

seringa também é recomendada para as análises de amostras 

solúveis em água que podem ser desafiadoras para êmbolos 

convencionais de aço inoxidável, uma vez que tendem a ficar 

presos depois de apenas algumas injeções.

Septo Xtra 

A estrutura única permite dez vezes mais análises sem risco 

de vazamento do que os métodos convencionais e minimiza 

a quantidade de poeira de septos gerada repetidamente 

durante as injeções. O novo septo Xtra Shimadzu assegura 

análises de longo prazo sem preocupações e é o ideal para 

análises traços, onde as partículas do septo podem 

interferir nos resultados.

Frasco de Qualidade Certificada (QC)

O frasco QC da Shimadzu é um frasco de alta qualidade 

com sangramento de septos significativamente reduzido. 

Análise com frascos de baixa qualidade resulta em análises 

incorretas e riscos de contaminação do equipamento e 

perda de amostras. O frasco QC vem com certificados de 

qualidade que garantem o desempenho e sempre fornecem 

resultados confiáveis.

Tampa de Limpeza Xtra 

Este item é ideal em tampas de frascos para solventes de 

limpeza. A estrutura sem septos garante que o solvente de 

limpeza não seja contaminado pelo septo, tornando-o seguro 

para usar em análises de múltiplas amostras a longo prazo.

Xtra clean conical

cap

Waste/Cleaning solvent vial

Xtra life 

microsyringe

Certiÿ cated Quality (CQ) 

vial

Xtra life inlet septa

Inlet liner

Sample inlet/

vaporizing chamber

Tested & Proven Consumables

To obtain correct results or minimize unexpected system downtime, the presence of reliable quality consumables is 

essential. Shimadzu offers a wide range of consumables to maximize the performance of GC/GCMS systems.
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A Shimadzu Corporation é uma das maiores fabricantes de 

cromatógrafos gasosos a mais de 60 anos

• Funções de suporte automatizadas utilizando tecnologias digitais, como M2M, IoT e 
Inteligência Artificial (AI), que permitem maior produtividade e confiabilidade máxima.

• Permite que um sistema monitore e diagnostique a si mesmo, lide com quaisquer problemas 
durante a aquisição de dados sem intervenção do usuário e se comporte automaticamente 
como se fosse operado por um especialista.

• Suporta a aquisição de dados reproduzíveis de alta qualidade, independentemente do nível 
de habilidade do operador para aplicações de rotina e avançadas.

AOC, Nexis, o logotipo Analytical Intelligence, LabSolutions e o logotipo CoreFocus são marcas comerciais da Shimadzu Corporation.

GC-1A
AOC-6 (com GC-6A)

-Injeção Horizontal-

AOC-5 (with GC-5A)

 -Injeção Vertical-

AOC-14
(com GC-14A)

Esta publicação pode conter referências de produtos que não estão disponíveis na sua região. Entre em contato conosco para veri�car a 
disponibilidade.
Nomes de empresas, produtos/ nomes de serviço e logotipos utilizados nesta publicação são marcas e nomes comerciais da Shimadzu 
Corporation ou de suas a�liadas que estejam ou não  com símbolo de marca registrada "TM" ou "®".
Marcas registradas de terceiros e nomes comerciais podem ser usados nesta publicação como referência às entidades de um dos produtos/ 
serviços. A Shimadzu não tem interesse em qualquer marca que não seja seu nome comercial.

O conteúdo desta publicação é fornecido sem garantia de qualquer tipo, e esta sujeita a alterações sem aviso prévio. A Shimadzu não assume 
qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer dano, direto ou indireto, relativa à utilização desta publicação.
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