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KT 200 KjeltecTM destilační jednotka
Jednoduché a spolehlivé řešení pro bezpečnou a poloautomatizovanou 
destilaci dle Kjeldahla

KT 200 Kjeltec ™ je pohodlná a bezpečná destilační
jednotka pro rychlou destilaci parou. S KT 200 lze účinně
provádět mnoho dalších destilací. Patří mezi ně oxid siřičitý,
kyanid, fenol, alkalická přímá destilace a alkohol.

Pohodlné operace

KT 200 Kjeltec ™ poskytuje jednoduché a spolehlivé řešení
pro bezpečnou a poloautomatickou destilace. Přidání
zásady a časový interval pro destilaci lze předem
naprogramovat pro konzistentní výsledky nezávislé na
operátorovi.

Zvyšování bezpečnosti v laboratoři

Vysoce přesné čerpadlo pro přesné dávkování činidla
poskytuje dlouhodobou stabilitu při dávkování zásaditého
činidla. Zajistěte bezpečný provoz s patentovanou funkcí
SAfE pro bezpečnou destilaci vzorků tvořící solné koláče.
Další bezpečnostní prvky včetně bezpečnostních dveří plus
hladinové senzory a přetlakové senzory pro parní generátor.

Efektivní laboratorní operace

Provozní náklady jsou díky optimalizovaným aplikacím nízké.
Prostoje a náklady na servis jsou minimalizovány pomocí
vybraných komponent. Rutinní plán údržby podporuje
rutinní GLP.

Automatické dávkování činidel

Automatické ředění, přidávání alkálií, destilace a
vyprázdnění zkumavky poskytuje velmi snadné použití.
Předprogramováním doby přidávání činidla a destilace
podporuje produkci přesných výsledků nezávisle na
operátorovi.

.

Typ vzorku

Suroviny a hotové výrobky potravin a 
krmiv 

Parametry

Dusík, bílkovina

Technika

Poloautomatická destilace dle 
Kjeldahla a jiná chemická analýza na 
bázi dusíku.

Schválení

Úřední schválení (AOAC, EPA, DIN, 
ISO) zjednodušená validace
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Specifikace

Doba analýzy 4 minuty na 30 mg N (7 minut na 200 mg N)
Destilační kapacita ~ 30 ml/min 
Rozsah měření 0,1 - 200 mg N
Reprodukovatelnost 1% RSD (včetně kroku mineralizace)
Výtěžnost > 99,5% při hladinách dusíku mezi 1 - 200 mg N
Objemy pumpy činidla 0 - 150 ml v krocích po 10 ml
Zpoždění 12 sekund
SAfE (patentováno) 2 sekundy

Instalační požadavky

Napájení 200 - 240 V 50 - 60 Hz

Tolerovaná odchylka napětí ± 10%

Spotřeba energie 1900 W

Spotřeba vody

(pouze během destilace)

2 l / min při teplotě vody 30 ° C (pouze během destilace)

1 l / min při teplotě vody 15 ° C

Okolní teplota Max  40 ° C

Okolní vlhkost max. 80% relativní

Odpad Pouze pro chladící vodu

Hmotnost netto 25 kg 
Rozměry (š × d × h) 30 × 28 × 77 cm

Příslušenství

• Titrační jednotka kompletní, 50 ml

• Adaptér pro Büchi trubice

• Koš pro 12 baněk (250/300 ml)

• Mineralizační trubice, 250 ml (sada 10)

• Kjeltec DD kit pro postup přímé destilace (DD), který obsahuje 12 destilačních 

baněk (750 ml), 12 mineralizačních trubic(300 ml), stojan na baňky, koš na trubice 

a aplikační metodika

• Manipulační kleště pro mineralizační trubice


