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KjeltecTM 8400 analyzer
Analyzátor dle Kjeldahla s možností automatického vzorkovače Kjeltec 
8420 a 8460 pro vzorky potravin a krmiv. 

KjeltecTM 8400 je plně automatizovaný analyzátor dle
Kjeldahla se samočistící kolorimetrickou titrací a volitelným
automatickým vzorkovačem pro zcela bezobslužný provoz
pro až 60 vzorků. Pozvedněte své analýzy vzorků při měření
obsahu bílkoviny a dusíku na zcela novou úroveň přesnosti,
efektivnější náklady na provoz a bezpečnost práce.

Univerzální řešení snižující provozní náklady

Systém chladicí vody samostatně reguluje spotřebu vody a
spolu s komponenty s dlouhou životností efektivně snižuje
náklady. Korozi odolné materiály a zásaditému prostředí
odolná plastová hlava/zkumavka zajišťuje dlouhou životnost
nástroje.

Inovativní funkce a zabudovaná bezpečnost

Zajistěte bezpečné operace s patentovanou funkcí SAfE pro
bezpečnou destilaci vzorků tvořící solné koláče a měchové
pumpy pro přesnější dávkování činidla. Generátor páry s
proměnným výstupem rozšiřuje oblast aplikace na jiné
těkavé komponenty.

Snadná manipulace s daty

Software Compass umožňuje snadnou práci s daty a
výstupních zpráv, lepší operabilitu a sledovatelnost vzorků
on-line vč. registrace vzorků. Funguje perfektně s vaším
systémem LIMS.

Typ vzorku

Suroviny a hotové výrobky potravin a 
krmiv 

Parametry

Dusík, bílkovina

Technika

Dle Kjeldahla a další chemické 
analýzy na bázi dusíku

Vynikající výkon FOSS titračního 
systému dle Kjehdala je založen na 
kolorimetrickém měření a přesné 
chemické reakci při detekci bodu 
ekvivalence.

Schválení

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

Instalační požadavky

Příslušenství
• Compass, počítačový software pro analyzátor Kjeltec ™ 8400
• Nádrž pro titrant, kompletní s hadičkami
• Byretové dávkovací zařízení pro kalibraci byrety
• Senzor hladiny naplnění pro odpadní nádrž
• Senzor hladiny naplnění pro nádrž na činidlo
• Nádrž 20 l (alkálie / voda / odpad) bez senzorů hladiny.
• Sada senzorů hladiny odpadu
• Sada senzorů hladiny pro činidla
• Adaptér pro Büchi trubice
• Manipulační zařízení pro mineralizační trubice

Kapacita automatického vzorkovače KjeltecTM sampler 8420, 1 koš s 20 Kjeldahl tubami  o objemu 

250 ml nebo 400 ml

KjeltecTM sampler 8460, 3 koše s 20 Kjeldahl tubami o objemu 

250 ml nebo 400 ml
Kapacita paměti 40 šarží ( s Compass software bez limitu)

Doba analýzy 3,5 minut na 30 mg N (6.5 minut na 200 mg N)

Destilační kapacita ~ 40 ml/min

Rozsah měření 0,1 - 210 mg N

Reprodukovatelnost 1% RSD (včetně kroku mineralizace)

Výtěžnost > 99,5% při hladinách dusíku mezi 1 - 200 mg N

Vypouštění tuby 200 ml za méně než 10 sekund

Objem byrety 35 ml
Přesnost byrety 2,4 μl / krok

*doporučená teplota cirkulující vody 25 ° C

Zpoždění 0 - 1800 sekund

SAfE (patentováno) 0 - 15 sekund

Napájení 200 - 240 V 50 - 60 Hz
Tolerovaná odchylka napětí ± 10%

Spotřeba energie 2200 W

Spotřeba vody

(pouze během destilace)

3 l / min při teplotě vody 25 ° C *

1 l / min při teplotě vody 15 ° C
Okolní teplota 5 - 40 ° C

Okolní vlhkost max. 80% relativní

Odpad Pouze pro chladící vodu

KjeltecTM 8400
KjeltecTM 8420

KjeltecTM 8460

Hmotnost netto 35 kg 71 kg 89 kg
Rozměry (š × d × h) 48 × 58 × 69 cm 64,5 × 84 × 90 cm 100 × 80 × 90 cm


