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DESCONTINUIDADE DO ANALISADOR TOC 2100 E 
SUBSTITUIÇÃO PELO TOC 2400 
 
Prezados clientes, parceiros comerciais e de assistência técnica: 
 

 
 

Informamos que o consagrado analisador de 

teores de carbono total orgânico em águas 

ultrapuras TOC 2100 será substituído pelo novo 

modelo TOC 2400. 
 

Há mais de uma década a linha de 

analisadores de TOC da GEHAKA provê 

desempenho, segurança e precisão em análises e 

aprovação de água com grau farmacêutico em 

indústrias no Brasil e na América Latina. 

 

O novo modelo TOC 2400 mantém esse histórico de sucesso e inova com um design 

mais compacto, interface gráfica intuitiva com tela sensível ao toque, volume de amostra 

máximo de 30 ml, entre outras inovações que irão garantir procedimentos de análises 

com maior rapidez, eficiência e um excelente custo-benefício. 

 

Veja abaixo a comparação entre as características dos novos modelos, para uso em 

laboratório em relação ao modelo TOC 2100: 

 

Especificações 
TOC 2100 

[Descontinuado] 
TOC 2400 TOC 2500 

Volume de amostra 100 mL 30 mL 
Faixa de análise  0 a 1000 ppb 
Divisão 1 ppb 0,1 ppb 
Faixa leitura de condutividade  0,055 a 20,001 µS/cm 0,05 a 10,00 µS/cm 
Faixa de operação temperatura  12° a 45°C 10° a 60°C  
Conversor A/D  12 bits 24 bits 
Medidor de vazão Não Sim 
Processador 8 bits 32 bits, 100 vezes mais rápido 
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Recursos de Software 

Impressão com dados estatísticos    
Manual de instruções Incorporado    
Tela gráfica, tipo Touch Screen    
Atende a Norma 21 CFR Part 11    
Assinatura eletrônica    
Assinatura digital AES    
Relatório de eventos Audit Trail    
Bloqueio de operações de risco    
Lab-G software para coleta e 
backup    
Lab-G exporta nos formatos TXT, 
EXCELL,     JASON e PDF    

Recursos de Comunicação 

Saída serial RS 232C    
Impressora acoplada     
Conexão via USB    
Interface de rede tipo 
ETHERNET    

 
Sendo assim, através deste comunicado informamos a interrupção da fabricação e 

comercialização do analisador de teores de carbono total orgânico modelo TOC 2100. 

A partir dessa data (10/08/2022) todos os orçamentos gerados para o modelo 

TOC 2100 e que ainda estão pendentes em nosso sistema, serão convertidos para o 

modelo TOC 2400, de forma que nossos clientes possam aproveitar desde já os melhores 

benefícios do novo equipamento. 

Na medida do possível o fornecimento de partes e peças para o modelo TOC 2100 

será mantido pela Gehaka até a data limite de 30/08/2024. 

 

Ficamos à disposição para prestar, se necessário qualquer esclarecimento adicional. 

 

Diretoria comercial e Diretoria de técnica. 
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