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Pegasus GC-HRT to wysokorozdzielczy spektrometr mas czasu przelotu sprzężony z
chromatografem gazowym. Jest bezkompromisowym system łączącym ze sobą wysoką
rozdzielczość spektrometru mas, z dużą szybkością zbierania danych i dokładnością pomiaru mas,
uwzględniający względną intensywność pików izotopowych. Ponadto charakteryzuje się niską
granicą wykrywalności (ppb) oraz wykazuje liniowość w zakresie czterech rzędów wielkości.
Został zaprojektowany, by sprostać wszelkim wymaganiom nowoczesnej analizy instrumentalnej.

Wymienione własności Pegasus GC-HRT są w pełni wykorzystywane w analizie zanieczyszczeń
środowiska, badaniu trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP), ropy naftowej,
substancji aromatycznych i smakowych, w metabolomice, farmacji, kontroli żywności.
Wysoką pewność identyfikacji analitów Pegasus GC-HRT zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnej,
opatentowanej przez LECO technologii (FFP)™ umożliwiającej osiągnięcie rozdzielczości
równej 50 000 FWHM, dokładności pomiaru mas z błędem poniżej 1 ppm oraz akwizycji
danych sięgającej nawet 200 widm/s. Podczas pomiarów mas uwzględniany jest
charakterystyczny skład izotopowy pierwiastków.
W Pegasus GC-HRT firma LECO zastosowała specjalny system przetwarzania danych – KADAS™
(ang. kinetic algorithmic data acquisition system), w celu zredukowania ogromnej ilości danych
generowanych przez wysokorozdzielczy spektrometr mas. Zadaniem KADAS™ jest zapisywanie
sygnałów analitycznych, wszelkie inne dane (np. szumy, czy też związane z dryfem linii
bazowej) są natychmiast usuwane. Pegasus GC-HRT sterowany jest za pomocą oprogramowania
ChromaTOF-HRT™, zawierającego funkcję dekonwolucji (True Signal Deconvolution)
wykorzystywaną do jednoznacznej identyfikacji pików.
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