KjelFlex K-360
Flexibilidade para ampla gama de aplicações
Realiza a determinação de nitrogênio ou proteína através da metodologia Kjeldahl e outras destilações a vapor da maneira mais flexível. A configuração modular do KjelFlex K-360
permite incorporar, a qualquer momento, uma ampla seleção de tituladores para garantir uma
operação fácil e suave.

Prático
Automatize suas
análises da forma mais
conveniente possível

Segurança de dados
Aprimore a segurança de seus
dados e documentos com a
utilização de senhas de acesso

Flexível
Abrange a mais ampla gama
de aplicações para destilação
a vapor

KjelFlex K-360
Principais recursos e vantagens

KjelFlex K-360
Configuração básica com protetor
de respingos de vidro

KjelFlex K-360
Configuração semiautomática com
kit para titulação

«A solução para Kjeldahl bem como determinação de dióxido de enxofre em um único
equipamento é excelente. Além disso, a assistência para o desenvolvimento de aplicações é
muito valiosa.»
Dr. S.S. Marwaha, Presidente, Punjab Biotechnology Incubator, Índia.

Características:

Protetor de respingos

Bomba resistente a ácidos

Titulador externo

Escolha entre o protetor de
respingos de plástico, de longa
duração, ou de vidro, para a
visualização da reação química.

Amplie sua gama de aplicações
através da dosagem programável
de ácidos fortes para o tubo de
amostra.

Conecte o KjelFlex K-360 a tituladores de outros fornecedores para
obter uma destilação semiautomática com titulação.

Conexão com periféricos

Segurança do usuário

Apps científicos

Dependendo de suas necessidades, é possível fazer a conexão
com um titulador externo e sensores de nível, unidade de dosagem
para titulação reversa, leitor de
código de barra e impressora.

Sem contato com reagentes nocivos devido à aspiração automática
do tubo de amostra e/ou do recipiente de coleta.

Gerencie seus dados com facilidade para tornar sua rotina mais
eficiente.

Desde o controle básico à configuração
semiautomática
Decida se deseja começar com a configuração básica ou
semi-automática do KjelFlex K-360.
É sempre possível fazer um upgrade do Kit de titulação
para destilação e titulação automática.

Características

K-360

K-360

Básico

Semiautomático

•

Comunicação com titulador
Frasco para titulação,
agitador
Upgrade do titulador

•
•

∙∙Otimizador Kjeldahl
∙∙Relatórios Kjeldahl

Pergunte a seu parceiro BUCHI, qual modelo de
titulador entre Metrohm, Mettler Toledo, SI-Analytics ou
Radiometer pode ser conectado ao KjelFlex K-360. Uma
bomba adicional resistente a ácidos permite determinar
dióxido de enxofre, fenol ou formaldeído.

Analito

Não requer bomba
resistente a ácidos

Amônia, amônio, nitrogênio, TKN, TVB-N

•

Liga de devarda

•

Dióxido de enxofre
Fenol
Formaldeído

Requer bomba resistente
a ácidos

•
•
•

K-360: Benefícios mais importantes

Prático
∙∙Metodologia customizada para diferentes tipos de análises
∙∙Conceito modular para se adaptar as necessidades que mudam continuamente
∙∙Equipamento com software moderno e simples utilização na rotina de trabalho
∙∙Conexão com vários tituladores externos para processos semi-automatizados

Segurança de dados
∙∙Armazenamento de resultados no instrumento (consumo de titulante)
∙∙Dados exportados para impressora USB para impressão de documentos
∙∙Sem uso não-autorizado devido à proteção por senha

Flexível
∙∙Bomba resistente a ácido para aplicações adicionais de destilação a vapor
∙∙Ampla seleção de tituladores para procedimentos colorimétricos e potenciométricos
∙∙Redução da potência de vapor para destilações brandas
∙∙Opção de protetor de respingos de vidro ou de plástico

SpeedDigester
K-439 / K-425 / K-436
Digestão por IV
excelência

Extraction Unit
E-816 SOX & HE
Extração dedicada
de matéria gorda

www.buchi.com/kjeldahl

NIRMaster™
IP54 / Pro IP65
Espectroscopia FT-NIR

Recirculador Chiller
F-305 / F-308 / F-314
O modo de
refrigeração eficiente e
com economia de água

Quality in your hands

11592532B pt-b 1610 / Dados técnicos estão sujeitos a alteração sem
aviso / Sistemas de Qualidade ISO 9001. A versão em Inglês é a versão
original e serve de base para todas as traduções para outras línguas.

Complete o seu portfólio

