
O KjeltecTM 8400 é um analisador Kjeldahl auto-limpante totalmente 
automatizado com titulação colorimétrica e amostradores automáti-
cos opcionais. Permite analisar até 60 amostras. Leve a sua análise 
de Proteína e Nitrogênio a níveis de eficiência jamais vistos. Ganhe 
precisão, segurança e reduza seus custos.

Uma solução versátil que reduz os custos operacionais 
Um sistema de água de resfriamento auto-ajustável economiza água e 
reduz custos, enquanto os componentes de longa duração garantem 
um baixo tempo de inatividade. Os materiais resistentes à corrosão 
garantem uma vida útil prolongada do instrumento.

Recursos inovadores e segurança integrada
Garanta operações seguras com o patenteado recurso SAfE para a 
destilação segura de amostras que dosam de forma precisa, os rea-
gentes da reação. O gerador de vapor com saída variável amplia a área 
de aplicação para outros componentes voláteis. 

Manuseio fácil de dados
O Software Compass é facil de manusear, gera relatórios, permite ras-
treabilidade das operações e é totalmente compatível com o sistema 
LIMS.

Tipo de amostra
Matérias-primas e produtos acabados na 
indústria de alimentos, rações e agrícola 

Parâmetros 
Nitrogênio, proteína

Tecnologia
Análise Kjeldahl e outras análises químicas à 
base de nitrogênio.

O desempenho superior de um sistema de ti-
tulação Kjeltec da FOSS é baseado na medição 
colorimétrica de uma reação química precisa 
para detecção em ponto final.

Aprovações
Aprovação oficial (AOAC, EPA, DIN, ISO) para 
validação simplificada

Analisador KjeltecTM 8400
Analisador Kjeldahl com amostradores automáticos  
Kjeltec 8420 e 8460 opcionais para alimentos e rações



Especificações

Dados de desempenho a 
230 V

Capacidade da unidade de 
amostragem automática

Amostrador KjeltecTM 8420, 1 rack com 20 tubos Kjeldahl de 250 ml ou 400 ml
Amostrador KjeltecTM 8460, 3 racks com 20 tubos Kjeldahl de 250 ml ou 400 ml

Capacidade de armazenamento 40 lotes (com Compass ilimitado)

Tempo de análise
3,5 minutos a 30 mg N
(6,5 minutos a 200 mg N)

Capacidade de destilação ~ 40 ml/min

Faixa de medição 0,1 – 210 mg N

Reprodutibilidade 1% RSD (incluindo a etapa de digestão)

Recuperação > 99,5% com níveis de nitrogênio entre 1 – 200 mg N

Esvaziamento do tubo 200 ml em menos de 10 segundos

Volume da bureta 35 ml 

Resolução da bureta 2,4 μl/etapa

Atraso 0 – 1800 segundos

SAfE (patenteado) 0 – 15 segundos

Requisitos de instalação

Fonte de alimentação 200 – 240 V 50 - 60 Hz

Variação tolerável de tensão ± 10 %

Consumo de energia 2200 W

Consumo de água
(somente durante a destilação)

3 l/min a uma temperatura de 25°C da água*
1 l/min a uma temperatura de 15°C da água

Temperatura ambiente 5 - 40 ºC

Umidade ambiente Umidade relativa máx. de 80%

Dreno Apenas para água de resfriamento

KjeltecTM 8400
Amostrador KjeltecTM 

8420
Amostrador KjeltecTM 

8460

Peso líquido 35 kg 71 kg 89 kg

Dimensões (l x p x a) em cm 48 × 58 × 69 64,5 × 84 × 90 100 × 80 × 90

Acessórios
• Compass, software para PC para a unidade analisadora 

Kjeltec™ 8400
• Tanque para agente de titulação
• Dosador de bureta
•  Sensor superior para tanque de resíduos
•  Sensor superior para tanque de reagentes

•  Tanque de 20 l (álcali/água/resíduos) sem sensores  
de nível.

•  Kit de sensores de nível para resíduos
•  Kit de sensores de nível para reagentes
•  Adaptador para tubos Büchi
•  Dispositivo de manipulação para tubos de digestão
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*Resfriador de circulação recomendado a >25 °C
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