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As análises automatizadas podem desempenhar um 
papel importante na realização de seus objetivos. 
Exigimos que a solução automatizada deva ser 
compatível ao método tradicional.
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As soluções FOSS se encarregam dos testes de 
laboratório, evitando repetitivos procedimentos manuais, 
mantendo contato com produtos químicos ao mínimo. 
Procedimentos automatizados também ajudam a evitar 
o erro humano inevitável para que os resultados sejam 
sempre consistentes e rastreáveis. 

Com o tempo, as operações simplificadas possibilitadas 
pelo uso efetivo da tecnologia aumentam a capacidade 
e produtividade para um rápido retorno sobre 
o investimento. 

Mais de 30.000 laboratórios em todo o mundo usam uma 
solução FOSS para o seu trabalho diário de análise química. 
Nossos sistemas são apoiados por mais de 250 aplicações 
detalhadas e expertise local em todo o mundo.

Para análises ambientais e de alimento humando 
e animal
Nossa especialização em análises ambientais, de 
alimentos e rações nos permite compreender plenamente 
as demandas de nossos usuários e oferecer soluções 
práticas. Soluções FOSS cobrir uma gama de requisitos de 
teste, incluindo a digestão, destilação, análise de fibras, 
preparação de amostras e métodos rápidos. 

As principais aplicações FOSS incluem: 
•	Nitrogênio/proteína
•	Gordura	bruta	e	total,	e	outras	matérias	extraíveis	
•	Fibra	bruta,	detergente	e	dietética
•	Parâmetros	nutricionais	na	água	e	no	solo
•	E	muito	mais

Colaboração com a indústria e melhoria contínua 
Muitos anos de colaboração com a indústria garante 
a melhoria contínua em operações analíticas, através 
do desenvolvimento de soluções inovadoras e práticas 
voltadas para as demandas de nossos principais áreas 
de negócios. 

Obtendo o valor máximo
Completando o quadro, a FOSS oferece suporte em 
todo o mundo através de equipes locais e qualificadas. 
Uma ampla gama de opções de suporte e manutenção 
está disponível. Juntamente com a robustez lendária de 
instrumentos Tecator da FOSS, tudo isso resulta em uma 
vida longa do instrumento e maior lucratividade. 

Sua parceira de laboratório

Os métodos de laboratório dificilmente mudam, mas as ferramentas para 
implementá-los estão sempre em desenvolvimento.

A Linha TecatorTM - Mesmos 
princípios e novas tecnologias
Desses instrumentos Tecator distintos e laranjas 
desenvolvidos há mais de 25 anos até as linhas 
inovadoras das últimas soluções, totalmente 
automatizadas, a FOSS tem estado sempre na 
vanguarda da inovação em análise laboratorial. 
Hoje, os mesmos princípios de design por trás dos 
instrumentos originais Tecator continuam.
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O valor de qualquer solução laboratorial da 
FOSS pode ser resumido em três áreas:

1 InOvaçãO:
Com	a	crescente	demanda	de	um	mercado	competitivo,	os	laboratórios	têm	que	
continuar a correr mais rápido. É por isso que uma solução laboratorial da FOSS 
fornece tecnologia de ponta com design inovador para otimizar o seu laboratório 
e os potenciais do seu negócio.

2 RendImentO:
A execução de um laboratório pode ser caro e demorado. Um instrumento  
Linha Tecator™ da FOSS foi projetado para fornecer o mais alto nível de  
automação. Possibilitamos a execução de um grande número de testes e  
amostras com a maior precisão possível a um custo mínimo. 

3 SeguRança: 
A segurança é um dos pilares das boas práticas de laboratório, por isso fizemos 
o possível para que o seu laboratório possa funcionar mais rápido do que nunca, 
sem comprometer a segurança. Em última análise, a segurança é sobre como 
cuidar de pessoas e é por isso um instrumento de FOSS é projetado com as 
melhores características de segurança imagináveis.
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As inovações da FOSS estão fazendo a diferença 
em operações laboratoriais do mundo todo, em 
pesquisa ou laboratórios comerciais maiores também. 
Constantemente melhorando os métodos estabelecidos, 
nosso investimento em tecnologia inovadora oferece 
novas oportunidades para melhorar suas operações de 
laboratório, por exemplo:

•	 	A	automação	minimiza	operações	manuais	e	aumenta	
o rendimento em geral

•	 A	tecnologia	economiza	recursos	e	tempo	
•	 	O	uso	de	água,	produtos	químicos,	solventes	

e energia são minimizados 

Ano após ano, o investimento constante no trabalho 
de nossos talentosos designers, cientistas e engenheiros 
significa que a próxima, economia de tempo, solução de 
melhorar a segurança de poupança de dinheiro já está a 
caminho	para	você.	

Soluções inovadoras de software livre respeitar as 
formas	clássicas	oficiais	de	fazer	métodos	de	referência	
no laboratório e ao mesmo tempo estabelecer novos 
padrões de economia de tempo na manipulação da 
amostra e redução de riscos. Para o operador FOSS 
oferece um manuseamento menos manual, um ambiente 
de trabalho mais seguro e uma interface inteligente de 
usuário	que	você	pode	confiar.

Documentação de precisão é parte de qualquer projeto 
de desenvolvimento de produtos. Com elevados padrões 
de qualidade de software livre "nossas soluções de 
química úmida servir de base para calibrações mundiais 
de métodos indiretos em muitas indústrias.
Seja qual for sua solução analítica, seja em linha, trabalho 
de calibração será necessário em linha ou no laboratório 
em uma base regular.

Se	você	deseja	otimizar	no	rendimento	da	produção,	
monitorar e controlar a qualidade do produto ou 
simplesmente economizar no uso de matérias-primas, as 
nossas	soluções	de	laboratório	inovador	garantir	que	você	
vai obter o máximo de seus investimentos em processos.

O retorno do progresso

O filtro Hydrocap único e patenteado 
acompanha a amostra desde o peso inicial 
através da hidrólise até a extração final.

Coleta fácil e segura de solventes para 
eliminação ou reutilização.

Hot Plates com controle individual de 
temperatura e recurso de desligamento 
automático que permite a operação fora-
de-hora.

InOvaçãO
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Não apenas reduz o manuseio, aumenta a segurança 
A geral capacidade e rendimento é impulsionada pelo 
fluxo constante e consistente de resultados gerados por 
soluções automatizadas. Da preparação da amostra até 
a	 análise	 totalmente	 automatizada,	maior	 eficiência	
economiza tempo, uso de produtos químicos e solventes, 
para não mencionar o dinheiro economizado, reduzindo 
o uso de funcionários altamente treinados para executar 
tarefas repetitivas e demoradas.

A etapa de hidrólise ácida para libertar gordura em 
análise de pré-gordura, por exemplo, é geralmente 
realizada através do fervimento de uma amostra em ácido 
clorídrico. Após filtração e enxágue do cake de filtração, 
o resíduo é seco e, em seguida, pode ser submetido 
a extração por solvente. O procedimento é demorado 
e	envolve	etapas	de	transferência	de	amostra	que	podem	
resultar em perda, principal fonte de erro.

A FOSS simplificou o processo com a ajuda da nossa 
concepção de análise integrada de gordura, eliminando 
a	necessidade	de	transferência	de	amostras.	

Uma gama de ferramentas e acessórios para manipulação 
de lote também ajuda a melhorar a produtividade 
e a confiabilidade dos resultados

Quanto menor o manuseio, melhor o resultado

RendImentO

12 lugares porta-amostras de hidrólise para 
uma operação autônoma e com maior 
rendimento.

Opera duas unidades de extração de 
solvente a partir de uma unidade de controle 
para redução de manuseio.

Manipulação de lote e amostragem 
automática para operações extras.

Resultados confiáveis são a base de 
qualquer laboratório 
Nenhum	resultado	é	melhor	do	que	a	sua	referência	
É por isso que as soluções de análise química 
automatizadas da FOSS contam com uma calibração 
sólida	baseada	em	métodos	de	referência	aprovados	
oficialmente* e regulamentações como ISO, AOAC, 
IDF e EPA. 

Usando	um	método	oficialmente	aprovado,	você	irá:

•	Adquirir	resultados	válidos	mundialmente
•	Economizar	tempo	através	da	minimização	de	

trabalho na validação de aplicações
•	Gerar	resultados	precisos	em	uma	variedade	de	

amostras com métodos robustos
•	Ser	capaz	de	utilizar	as	informações	de	estudo	

colaborativas para os seus valores analíticos 
incertos

* A norma europeia para a determinação de fibra ácida 
detergente (FDA) e lignina ácida detergente (ADL) na 
alimentação e o padrão AOAC para análise de gordura 
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Porque pessoas e produtos químicos não combinam, temos 
encontrado muitas maneiras de ajudá-lo a evitar contato 
com produtos químicos, solventes e vapores. 

Com uma solução da FOSS:

•	 	Automação	 reduz	 o	 risco	 de	 contato	 com	 produtos	
químicos e solventes

•	 	O	uso	 inteligente	da	 tecnologia	 simplifica	operações	
e reduz a risco de acidentes

•	 	O	sistema	de	segurança	permite	operações	versáteis,	por	
exemplo, permitindo uma ampla gama de solventes

Afinal, por que é que uma equipe treinada deveria encher 
bequers ou esvaziar tubos quando um instrumento 
pode realizar essa mesma tarefa sob condições seguras 
e controladas?

As operações podem ser realizadas com diferentes níveis de 
automatização com controle automático de resfriamento, 
por exemplo. Sensores de temperatura, sensores de portas, 

sensores elétricos e sensores de pressão - todos eles te 
alertam em situações perigosas. Os sistemas fechados e os 
sistemas de drenagem automática minimizam o contato com 
produtos químicos, reagentes e gases. 

diminuindo riscos

A discagem rápida para adição segura e 
consistente de solvente elimina manuseio 
de produtos químicos.

Exaustores embutidos evitam a exposição 
aos gases durante a adição de solvente.

Sensores de segurança embutidos para 
segurança máxima do operador.

SeguRança

Basta carregar e já pode ir 
O sistema SoxtecTM da FOSS emprega uma técnica 
patenteada de extração de solvente em quatro passos. 
Ele executa a ebulição, a lavagem e recuperação do 
solvente. Em sua quarta etapa, o copo de amostra 
ergue a placa quente, usando o calor residual para 
pré-secagem enquanto elimina riscos de boil-dry. 
O processo é inteiramente automatizado e sem a 
necessidade de supervisão de um operador. O sistema 
desliga automaticamente quando terminado o processo.
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tecator™ Line

totalmente automatizado

O maior rendimento 

métodos oficiais 

Precisão incomparável

a solução de maior 
segurança hoje disponível

UMA SOLUÇÃO PARA 
CADA NECESSIDADE
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manual/semi  
automatizado

Operações flexíveis

métodos oficiais 

alta precisão

Características  
de segurança

Labtec™ Line

UMA SOLUÇÃO PARA 
CADA NECESSIDADE
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Desde o desenvolvimento da unidade revolucionária 
Rafatec para extração de solvente, em 1975, a tecnologia 
FOSS Tecator tem melhorado continuamente operações 
de análise de gordura, culminando mais recentemente 
na série Soxtec 8000.

Oferecendo níveis excepcionais de análise automatizada 
de gordura, o sistema Soxtec™ 8000 totalizador de 
gordura é composto por uma unidade de extracção, 
e uma unidade de hidrólise de um único filtro, que 
é	comum	a	ambas	as	unidades.	Isso	permite	que	você	
execute melhores análises Randall Soxhlet em uma ação 
integrada. Esta é a primeira solução completa para as 
análises	Soxhlet.	Evite	transferência	de	filtro	para	filtro,	
economize tempo e mão de obra e evite riscos (e gastos) 
desnecessários com erros humanos. 

Os extratores Soxtec™ variam do pequeno Soxtec ST 245TM 
de 2 posições, até o de 12 posições completamente 
automatizado o Soxtec™ 8000 o qual consegue analisar 
um potencial de 7 lotes (84 amostras) por dia. 

Porque as pessoas e os produtos químicos não devem 
se misturar, nós encontramos muitas maneiras de 
ajudá-lo a evitar o contato com solventes e produtos 
químicos e os vapores que eles criam. Além do mais, as 
características	de	segurança	permitem	que	você	use	uma	
ampla gama de solventes testados, incluindo alguns que 
são considerados muito inflamáveis   para uso com outras 
soluções. A única parte elétrica na unidade de extração, 
a placa quente, é a prova de faísca. Os sensores duplos 
de temperatura garantem que a temperatura da unidade 
esteja controlada e que o ponto de ignição nunca seja 
alcançado por qualquer solvente. 

Com o design exclusivo dos sistemas de extração da FOSS 
e uma gama de fichas técnicas, seu laboratório será capaz 
de lidar com praticamente qualquer tipo de amostra.

Todos os modelos Soxtec utilizam plenamente o nosso 
conceito de movimentação de lote para fazer o 
processamento da amostra o mais fácil e seguro possível. 

extração de Solvente

Resultados rápidos e confiáveis com alta 
segurança para o operador
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Soxtec™ 8000  tecator™ Line 

A unidade de extracção Soxtec 8000™ é um sistema totalmente automatizado para a 
determinação rápida e segura de matéria extraível. O modelo padrão tem seis posições de placa 
de aquecimento, extensível a 12, tornando possível o trabalho com até sete lotes (84 amostras) 
por dia. Para a análise de gordura total, o filtro de Hydrocap é transferido da unidade de hidrólise, 
para a unidade de extração, que, em seguida, realiza as quatro etapas de extração de ebulição, 
a lavagem, a recuperação de solvente e desligamento, completamente automático.

St 255 Soxtec™  Labtec™ Line 

O sistema semi-automatizado ST 255 Soxtec™ é utilizado para determinação rápida e segura 
de material solúvel. É ideal para laboratórios com um rendimento inferior, oferecendo muitos 
dos benefícios e características do Soxtec totalmente automatizado, mas a um preço mais 
baixo.	O	sistema	permite	uma	taxa	de	transferência	de	até	seis	extrações,	36	amostras	por	dia	
e inclui ferramentas de manipulação de lote que garantem um tratamento rápido e seguro 
de amostras e copos. 

St 245 Soxtec™  Labtec™ Line 

O ST 245 Soxtec™ é um sistema de duas posições de recuperação de solvente utilizado para 
a determinação rápida e segura de material solúvel em alimentos, rações, solos, polímeros, 
celulose	e	têxteis.	O	sistema	vem	com	uma	unidade	de	extração	e	controle,	bem	como	dedais	
de	vidro	ou	celulose.	Tamanhos	disponíveis:	26	mm/30	ml	ou	33	mm/65	ml.

St 243 Soxtec™  Labtec™ Line 

O ST 243 Soxtec™ é um sistema de extração de solvente de seis posições utilizado para 
determinação rápida e segura de material solúvel em alimentos, rações, solos, polímeros, 
celulose	e	têxteis.	O	sistema	vem	com	uma	unidade	de	extração	e	controle,	bem	como	dedais	
de	vidro	ou	celulose	de	26	mm/30	ml.

Soluções

métodos aprovados:
Os sistemas de Soxtec estão aprovados pelos seguintes  
métodos:

•	AOAC	2003.05	&	2003.06	Gordura	bruta	em	Alimentos,	
Grãos Cereais e Forragem (métodos de extração Diethyl 
Ether e Hexane) 

•	AOAC 991.36 Gordura (Bruta) em Carne e Produtos Cárneos 
•	ISO	1444:1996	Carne	e	Produtos	cárneos	–	Determinação	

de teor de gordura 
•	EN	ISO	11085:2008	Cereais,	produtos	à	base	de	cereais	

e	rações	para	animais	–	Determinação	do	teor	de	gordura	
bruta e total pelo método de extração de Randall 

•	EN	ISO	6492:1999	Ração	animal	–	Análise	de	gordura
•	Método	US	EPA	3541	para	extração	de	PCBs	e	semi	voláteis	

em solos e lodos

Copos de extração
Para	 atender	 às	 diferentes	 aplicações,	 copos	 de	
extração estão disponíveis em alumínio ou vidro. Copos 
de alumínio são muitas vezes preferidos para a análise 
quantitativa, gravimétrica como eles são inquebráveis   
e	oferecem	transferência	rápida	de	calor,	para	redução	
de tempo de aquecimento, resfriamento e secagem.
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A etapa de hidrólise é muitas vezes considerada o gargalo 
na análise de gordura total por causa de um fluxo limitado 
de amostras, aqui, significa fluxo limitado na fase posterior 
extração. O filtro Hydrocap exclusivo melhora a taxa de 
transferência	que	contém	a	amostra	durante	todo	o	tempo	
da primeira pesagem, através da hidrólise até a extração 
final. O filtro se encaixa em um suporte fácil de manusear. 
Esta é colocada num sistema de hidrólise de 12 a posição 
e, em seguida, transferido directamente para a unidade de 
extracção que tem até 12 posições. 
A	 transferência	 da	 amostra	 praticamente	 perfeita	 da	
hidrólise para extração melhora a velocidade, reduzindo 
a movimentação manual e evita potencial de erro humano, 
enquanto	 a	 taxa	 de	 transferência	 de	 alta	 capacidade	
melhora o seu tempo de resposta global.

O Hydrotectm 8000
O HydrotecTM 8000 unidade realiza hidrólise ácida 
automatizado de amostras para quebrar laços entre gorduras 
e outros componentes. Tradicionalmente, as unidades de 
hidrólise tem uma capacidade de até seis amostras e, nesta 
qualidade, instrumentos de pegar um monte de espaço 
na bancada do laboratório. O HydrotecTM 8000 Muda 
esse paradigma Ele tem um suporte de amostras de doze 
lugar com uma ação de dobrar assim que as amostras se 
encaixam perfeitamente dentro da unidade de hidrólise. 

Os produtos químicos são adicionados e removidos por 
bomba, melhorando a segurança e reduzindo o risco de 
erro humano. 

Depois de hidrólise e as amostras Hydrocaps são secos 
e colocados na ferramenta especialmente concebida para 
a	transferência	para	a	unidade	de	extracção	em	conjuntos	
de seis amostras hidrolisadas.

O filtro é feito de um material inerte, que retém a gordura 
durante a hidrólise, mas liberta-lo durante a extracção. 

O SoxCap 247tm

A 247 SoxCap™ é uma parte integrante dos sistemas 
de Soxtec. Oferece análise gordura total, de acordo 
com métodos reconhecidos. O sistema executa SoxCap 
hidrólise,	filtração	e	lavagem	sem	qualquer	transferência	da	
amostra. Esta técnica patenteada oferece alto rendimento 
com mínimo manuseio manual, utilizando ferramentas de 
manipulação de lote

A precisão do método SoxCap foi confirmada por 
comparação	com	o	método	revisto	prEN	ISO/DIS	7302,	
como se as mesmas amostras utilizadas e as análises foram 
realizadas	ao	mesmo	tempo.	prEN	ISO/DIS	7302	tornou-se	
ISO11085 em publicação. 

Quebrar o gargalo em gordura total

Hidrólise
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Soluções

Hydrotec™ 8000  tecator™ Line 

O	Hydrotec™	8000	é	ideal	para	o	laboratório	ocupado	exigindo	alta	taxa	de	transferência	
de amostras. É um sistema inovador, totalmente automatizado que realiza a hidrólise ácida 
automatizado,	sem	transferência	da	amostra.	Ele	tem	uma	pegada	pequena	e	características	
únicas de manipulação de lote. 

SC 247 SoxCap™  Labtec™ Line 

O	sistema	executa	SoxCap	hidrólise,	filtração	e	lavagem	sem	a	necessidade	de	transferência	
de amostras e manipulação mínima manual, utilizando as ferramentas de manuseamento 
de lotes. A técnica patenteada é baseada na capacidade da cápsula SoxCap para segurar 
a gordura presente na amostra durante a hidrólise e liberá-lo durante a extração de solvente. 
Sua capacidade é de seis amostras por lote e 36 amostras por dia.

O filtro HydroCap original, patenteado contém a amostra 
a partir do peso inicial, por meio de hidrólise a extracção final; 
evitando	erros	de	transferência	de	amostra.
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fole bombas de garantir a estabilidade a longo prazo na 
entrega alcalino. Todas as unidades são equipadas com 
um gerador de vapor ajustável, água de diluição e adição 
alcalino juntamente com o esvaziamento do tubo. 

A série Kjeltec™ combina o melhor possível exatidão 
e	 precisão,	 com	 o	 menor	 custo/teste	 possível.	 Há	 um	
certo número de modelos para corresponder a diferentes 
necessidades.

Digite um texto ou endereço de um site ou traduza um 
documento.CancelarVocê	quis	dizer:	high	accuracy	bellows	
pumps ensure long term stability in alkaline delivery.

aplicações típicas 
en ISO 5983-2 (aOaC 2001:11) que	se	aplica	a	Proteína	/	
Nitrogênio	em	alimentos	para	animais,	cereais,	forrageiras,	
oleaginosas, Pet Foods e farinha de peixe.
Este	 padrão	 é	 também	 o	 método	 de	 referência	 para	
a	determinação	de	nitrogênio/proteína	por:

•	Determinações	espectroscópicas	indiretas	(NIR/NIT)
•	Método	de	combustão	Dumas	(ISO	16634)

ISO 20483 determinação	do	teor	de	nitrogênio	de	cereais,	
leguminosas e produtos derivados

ISO 8968-2 (IDF/FIL	 20-2)	 determinação	 do	 teor	 de	
nitrogênio	 de	 leite	 líquido,	 total	 ou	 desnatado,	 pelo	
princípio do bloco-digestão

ISO 8968-3 (IDF/FIL	20-3)	a	determinação	do	teor	de	azoto	
líquido, total ou leite desnatado, o método semi-micro

ISO 8968-4 (IDF/FIL	 20-4)	 determinação	 do	 teor	 de	
nitrogênio	não	protéico	de	leite	líquido,	total	ou	desnatado.

ISO 937 (AOAC 981,10) de carne e produtos de carne - 
determinação	do	teor	de	nitrogênio	(método	de	referência)

Inovação,	produtividade	e	segurança	-	três	importantes	
considerações para qualquer laboratório fazendo análises 
Kjeldahl. 

Poupança Kjeltec
Soluções automatizadas na forma da série FOSS Kjeltec™ 
dará muitas maneiras de economizar em comparação com 
métodos não-automatizados tradicionais. 
Considerando apenas os custos relacionados com os 
diferentes reagentes, existem consideráveis   poupanças 
potenciais com os instrumentos Kjeltec. Soluções Kjeltec 
usar menos reagentes e reduzir os custos operacionais e de 
eliminação.	Contribuintes	principais	são	a	partir	de	ácidos	/	
bases e de catalisadores.
Digite um texto ou endereço de um site ou traduza um 
documento.CancelarTraduzir	do:	norueguêsKjeltec	também	
compara favoravelmente com outras soluções automatizadas 
com reduções de custo na região de 30 - 40% obtidos.

melhorar o rendimento e segurança
Automação na destilação pode fazer uma enorme diferença 
para o rendimento, especialmente em combinação com a 
digestão automatizado usando suportes de tubos comuns. 
Sistemas Tecator digestão que trabalham com unidades de 
destilação	Kjeltec	fazer	exatamente	isso	e	vêm	com	uma	
série de acessórios que não só aliviar técnicos trabalham, mas 
também transformar manejos manuais críticos de produtos 
químicos perigosos em operações seguras e confiáveis. 
Sua solução automatizada Kjeltec podem incluir: 
diluições de amostras, adição de álcali, destilação, tubo 
de drenagem, além solução receptora, e até mesmo a 
detecção colorimétrica. Além da melhoria na taxa de 
transferência	fornecida	por	este	nível	de	automatização,	
segurança também é melhorada. 
Seguro (adição de vapor por Equilibrium) tecnologia melhora 
a segurança ao manusear reações exotérmicas ealta precisão 

destilação

Redução no uso de 
reagentes e água de 
resfriamento.

Catalisador 53,33%

ácido Sulfúrico
40%

BoricAcid
40%

água de Resfriamento 
90% Hidróxido de 

sódio 37,5%

melhoria da produtividade à um custo mínimo
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Kjeltec™ 8420/8460  tecator™ Line 

Um opcional de 20 ou 60 lugar Autosampler fornece os benefícios da automação, mesmo em 
baixas throughputs amostra. Basta carregar seus racks de amostras diretamente a partir do bloco 
de digestão e Kjeltec™ irá realizar uma análise precisa autônoma por mais de quatro horas. 

Kt 200 Kjeltec™  Labtec™ Line 

A unidade de destilação de 200 KT Kjeltec™ oferece uma solução simples e confiável para 
destilação seguro e semi-automática. A possibilidade de pré-programa de adição e destilação 
tempo alcalino apoia a produção de resultados precisos independentes do operador. Bombas 
de fole precisos dar estabilidade a longo prazo no fornecimento de reagentes. A unidade é 
equipada	com	sensores	para	porta	de	segurança	e	sensores	de	nível/sobrepressão	para	o	gerador	
de vapor. Tecnologia segura reduz a reação exotérmica entre alcalino e ácido durante a destilação. 

Soluções

unidade de destilação 8100 8200 8400

•	Diluição automática, adição de alcalino, destilação e esvaziamento de tubo oferecem 
facilidade de uso

•	Gerador	de	vapor	de	saída	variável	de	amplia	a	área	de	aplicação	a	outros	componentes	
voláteis

•	Procedimentos	precisos	e	oficiais	(ISO,	AOAC,	EPA,	DIN)	simplificam	a	validação
•	Característica	SAfE*	patenteada	para	destilação	segura	tubos	com	bolos	de	sal
•	Sistemas	de	segurança	embutidos	para	proteção	de	usuários	
•	Controle	de	resfriamento	de	água	auto	ajustável	economiza	água	e	reduz	os	custos
•	Bombas	de	fole	para	a	distribuição	exata	de	reagentes
•	Alkali	resistant	plastic	splash	head	&	tube	emptying	vessel	for	long	lifetime

  

•	Receptor	de	solução
•	Porta	de	segurança	automárica
•	Conexão	externa	de	titulação	(Mettler,	Metrohm,	Schott,	etc.)
•	Modularmente	expansível	para	sistemas	de	análise	e	de	amostragem

 

•	Titulação,	cálculos	e	relatórios	
•	Expansível	até	20	ou	60	lugares	automáticos	de	amostragem	para	uma	operação	

completamente automática
•	Bureta	intercambiável	para	uma	fácil	troca	de	titulante
•	Conexão	Ethernet	elimina	problemas	de	comunicação	com	impressoras	e	balanças
•	Display	colorido	sensível	ao	toque
•	Controle	total	do	computador	de	todos	os	registros	e	relatórios	através	de	um	

software de gerenciamento de dados opcional - Compass



Sistema autosampler 8420:
1 rack, 8 ou 20 tubos, de 250 e 400 ml Atualizável Opcional

Sistema autosampler 8460:
3 prateleiras, 8 ou 20 válvulas, 250 ml e 400 ml Atualizavél Opcional

 tecator™ Line  tecator™ Line  tecator™ Line 

Kjeltec™ 8100/8200/8400  tecator™ Line 

A série 8000 Kjeltec™ apresenta uma gama de unidades automáticas de destilação 
com	variados	níveis	de	automação	para	atender	às	necessidades	do	seu	laboratório:
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Digestão em análise Kjeldahl pode ser demorado e caro 
no consumo de ácido. Soluções automatizadas ajudam 
a minimizar essas duas considerações. 

economia de tempo
Fatores que afetam o tempo de digestão incluem: 
•	Tipo	de	amostra
•	Volume	de	ácido	(H2SO4)
•	Quantidade	de	sal	(K2SO4)
•	Taxa	de	exaustão
•	Catalisador
•	Agentes	oxidantes
•	Temperatura	do	bloco	Digestor	

No sistema Digestor da FOSS, todos os aspectos foram 
tratados para fornecer redução no tempo de operação.
Tecator™ Digestores, estão disponíveis em versões de 
ergonomia e flexíveis de sistemas totalmente automatizados 
básicos para procedimentos de digestão autônoma. Todas 
as unidades podem ser personalizados para as necessidades 
individuais,	 incluindo	 a	 análise	 de	 nitrogênio/proteína	
e	etapas	de	preparação	para	outros	parâmetros	de	controle,	
como COD, trace análise de metais pesados , hidroxiprolina, 
bem como AAS e fluxo de análise por injeção.

Reduzir o consumo de ácido
Perdas de ácido na etapa de digestão não pode 
ser totalmente eliminado - mas pode ser reduzida 
drasticamente. 

Segue um exemplo das economias disponibilizadas pelo 
Tecator Digestor Systems da FOSS:

Digestão	Kjeldahl	clássica:	 7.2	ml/amostra
Procedimento	de	digestão	Tecator:	 1.2	ml/amostra
Diferença:	 6.0	ml/amostra

Com 20 amostras 120 ml H2SO4 é economizado!
Para um laboratório com 40 amostras por dia, economias 
anuais chegam a 53 L de H2SO4

O procedimento de digestão também torna mais fácil 
para remover os gases com um escape e uma solução 
purificador opcional. As economias indiretas de um 
ambiente de trabalho mais limpo e com menos uso de 
ácido podem também ser consideradas. 

manter o controle de testes 
O software disponível com a unidade de digestão 
suporta Boas Práticas de Laboratório (BPL) rotinas 
e procedimentos de acreditação. Os dados de data, hora, 
temperatura, aplicação utilizada, operador, número de 
lote e número de ID são constantemente registradas 
e todas as informações podem ser transferidas para um 
PC para arquivar e geração de relatórios.

tempo reduzido de operador e um uso 
racional de consimíveis 

digestão
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digestor auto Levante  tecator™ Line 

Sistema de elevação Digestor Auto, com base em uma unidade de digestão e um rack de 
tubo com 8, 20 ou 40 tubos, facilita os procedimentos totalmente automatizados, eliminando 
manuseio pesado e arriscado de produtos químicos quentes. A cremalheira do tubo é colocado 
no elevador O aplicativo selecionado, em seguida, controla totalmente o processo inteiro. 
Quando	a	digestão	é	completada	o	rack	tubo	e	Exhaust	Manifold	combinadas	se	move	para	
a posição de resfriamento até que um sinal indica "ciclo longo". Comunicação em dois 
sentidos PC suporta rastreabilidade e GLP.

digestor auto Rack  tecator™ Line 

Sistema de cremalheira digestor automático segue o mesmo procedimento como o sistema 
automático	de	elevação	com	a	excepção	de	que	a	combinação	de/cremalheira	de	separação	
de tubo e colector de escape e o movimento para a posição de arrefecimento é realizada 
manualmente quando o sinal é ouvida. A aplicação controles selecionado todas as outras 
funções como com o sistema Auto Lift.

digestor Basic  Labtec™ Line 

Com o sistema Digestor Básico todos os procedimentos são efetuados pelo operador. 
A temperatura e tempo para a digestão são seleccionados no painel frontal. Todos os outros 
procedimentos são então executados pelo operador uma vez que a unidade de digestão 
atingiu a temperatura selecionada. A versão básica foi construído em um, definíveis pelo 
usuário, tempo e controlador de temperatura e display.

Scrubber 2501  tecator™ Line 

O purificador opcional 2501 pode substituir o aspirador de água para remoção de fumaça 
eficiente quando a água é um bem escasso ou caro, ou simplesmente quando um maior nível de 
automação é desejada. A bancada compacto Tecator™ Unidade Scrubber é independente e é, 
portanto,	afetado	por	problemas	de	abastecimento	de	água.	Quando	a	Unidade	de	purificador	
está conectado a uma elevação automática ou sistema Auto cremalheira o programa irá controlar 
totalmente a função, incluindo a mudança de alta para ambientes com pouca aspiração.

Scrubber 210  Labtec™ Line 

Este semi-automatizado, variável do purificador é utilizada na fase de digestão para neutralizar 
os fumos corrosivos. Bombeia o purificador fumos através de uma série de armadilhas antes 
de entrar no condensador.

Soluções

manifolds remoção de fumaça e sistemas de contenção de escape
Colectores de escape destinados a cada Unidade de Digestão facilitar a remoção de fumos 
e contenção e são fortemente recomendados para uso com todos os procedimentos de 
digestão. Recomendamos o uso de ambos os sistemas de exaustão e capelas para essas 
operações. Isto é simplesmente Boas Práticas de Laboratório (BPL) e evita conflito com Saúde 
e	Segurança	(H	&	S)	as	exigências	locais.	

Chefes de refluxo
Quando	uma	unidade	de	digestão	é	utilizado	para	produtos	químicos	de	refluxo,	como	
Demanda	Química	de	Oxigênio	(DQO),	um	Chefe	de	refluxo	ligado	a	uma	fonte	de	água	
fria adequado deve ser usado no lugar do colector de escape. Chefes Tecator™ refluxo são 
convenientemente montado em lidar com prateleiras que combinam com o suporte de tubos 
na Unidade de Digestão.
Os condensadores articulados bola são projetados para uso com tubos de digestão articulados bola. 
Os Chefes de refluxo são compatíveis com elevação Auto, Auto cremalheira e sistemas básicos.
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Fibre	 como	 um	 parâmetro	 abrange	 componentes	
semelhantes com diferentes grupos funcionais, e de fibra 
é apenas definida pelo método de laboratório aplicado. 
Por exemplo, a fibra bruta é definido como "o resíduo 
de células de plantas após a extracção por hidrólise ácida 
e alcalina" enquanto Fibra dietética é definida como 
"Os	restos	de	células	vegetais	resistentes	às	enzimas	
alimentares de homem". 

Seguindo métodos convencionais
Análise de Fibra é complexo e os métodos convencionais 
são	de	grande	importância	para	obter	resultados	fiáveis		.	
Durante décadas, a FOSS tem se destacado no seguinte 
métodos padrão, garantindo que os resultados são 
confiáveis.
Os métodos tradicionais de análise de fibra envolvem 
tratamentos	 repetidos	 da	 amostra,	 transferência	
e filtração em conjunto com a manipulação de várias, 
muitas vezes quente, reagentes. Cada um desses 
processos é uma potencial fonte de erro ou de segurança 
preocupação.
FOSS se destaca na automação do método manual com 
base	em	nossos	muitos	anos	de	experiência	na	automação	
de operações químicas de base e documentação completa 
de estudos de laboratório e de ensaios circulares. 
Especificamente, o sistema Fibertec™ reduz os erros 
e melhora a segurança, contendo a amostra ao longo 

dos procedimentos, minimizando o manuseamento dos 
reagentes e assegurar rápido, eficiente filtração através da 
utilização de sistemas de aspiração e de pressão integral.

Opções flexíveis
Sistemas de determinação de fibra bruta e detergente 
associadas com a nutrição animal e alimentãção humana 
fornecem soluções abrangentes para atender todas as 
necessidades. Estes consistem em unidades de extração 
a quente ea frio para simples determinação de fibra 
bruta	e	fibra	em	detergente	e	parâmetros	relacionados	
de	acordo	com	a	referência	padrão	‘cadinho’	métodos	
como Weende, van Soest, etc, para uso em laboratório.

aplicações típicas:
en ISO 6865 (AOAC 978,10), que refere-se a Análise 
de Fibra bruta (CF) na alimentação, descreve um 
procedimento analítico baseado no método Fibertec™ 
cadinho ou.

en ISO 16472 (AOAC 2002:04), que referem-se a Análise 
de Fibra em Detergente Neutro (FDN) na alimentação, 
descreve um procedimento analítico baseado no método 
Fibertec™ cadinho ou.

en ISO 13906 (AOAC	973,18),	que	se	refere	à	Análise	
de Fibra em Detergente ácido (FDA) e lignina (ADL) 
na alimentação, descreve um procedimento analítico 
baseado no método Fibertec™ cadinho ou.

Libere seus recursos laboratoriais com novos 
níveis de automação

Crude, detergente e dietética análise Fibre
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Fibertec™ 8000  tecator™ Line 

Este é um sistema automático que utiliza reagentes pré-aquecidos internamente adicionados 
a um sistema fechado para minimizar o contacto com os reagentes quentes. Ela determina 
o conteúdo de fibra de acordo com Weende, van Soest e outros métodos reconhecidos 
Extrações simples ou sequenciais incluindo a ferver, a lavagem e a filtração sejam realizadas 
sob condições controladas e reprodutíveis.

FC 221 FiberCap™, FC 223 FiberCap™  Labtec™ Line 

O sistema FiberCap é projetado especificamente para oferecer uma solução de alta capacidade 
de baixo custo para a determinação de fibra de acordo com os métodos e van Soest 
Weende. Desengordurante, fervente, a lavagem e a filtração sejam realizadas sob condições 
controladas e reprodutíveis. Projeto cápsula FiberCap™ com um estalo na tampa garante uma 
análise precisa e precisão superior, enquanto a manipulação de lote, usado durante todo o 
procedimento,	elimina	o	risco	de	transferência	da	amostra.

Ft 122 Fibertec™  Labtec™ Line 

FT 122 FibertecTM utiliza reagentes pré-aquecidos externamente para determinar o conteúdo 
de fibra de acordo com Weende, van Soest e outros métodos reconhecidos. Extracções simples 
ou sequenciais incluindo a ferver, a lavagem e a filtração sejam realizadas sob condições 
controladas e reprodutíveis. 

Fibertec™ 1023  tecator™ Line 

Este sistema inclui um banho de água com agitação, e um módulo de filtração para a determinação 
quantitativa de fibra alimentar em uma variedade de tipos de amostras. Os filtros e os módulos 
de filtração recolhe seis soluções de amostras e inclui um sistema para uma rápida desidratação. 
A etapa de filtração é acelerado através de um "modo de pressão" built-in, para quebrar resíduos 
de filtro entupido durante a filtração. Tempo de filtração varia de 2-4 minutos para 100 ml de 
solução digerida. O agitador banho-maria incuba 12 amostras em cada lote. O intervalo de 
temperatura	é	desde	a	temperatura	ambiente	até	80	°C	e	é	possível	programar	três	temperaturas.

Modelos Fibertec usar o mesmo sistema de  
cadinho, permitindo que as amostras a ser seco 
e pesado entre extracções, se necessário.

Soluções

Ft 121 Fibertec™  Labtec™ Line 

Cold Extraction Unit, para desengorduramento de amostras, extração em temperatura 
ambiente, por exemplo determinação de lignina e de desidratação solvente de resíduos de 
fibras. Usado em conexão com sistemas de extração de calor Fibertec como o Fibertec 8000 
o FT 122 Fibertec.
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Material	de	teste	homogênea	é	um	pré-requisito	para	
obter resultados confiáveis  , mas a preparação da amostra 
é um aspecto muitas vezes esquecido de garantia de 
qualidade. Ele tem um enorme impacto sobre as medidas 
de qualidade em termos de precisão (proximidade com 
os resultados corretos) e precisão (espalhamento dos 
resultados dos testes individuais). 

A	homogeneização	e	amostragem	são	ciências	de	sua	
própria: O tamanho das partículas e da quantidade da 
amostra (estatisticamente necessário) mínima estão 
relacionados. A regra empírica para a estimativa da 
quantidade mínima da amostra é que a quantidade 
mínima da amostra é proporcional ao tamanho de 
partícula da amostra de teste. 

Resultados confiáveis   e reprodutíveis só podem ser 
obtidos se:
•	Métodos	corretos	de	preparação	de	amostras	forem	

empregados
•	Material	suficiente	de	amostragem	for	utilizado	
•	Todas	as	amostras	forem	preparadas	sob	as	mesmas	

condições 

FOSS desenvolveu uma gama de equipamentos 
e ferramentas para a trituração e homogeneização da 
amostra. 

moinhos
•	CM	190	Cemotec:	
 Grosseiramente mói grãos sem a perda de umidade
•	CT	193	Cyclotec:	
 Moinho de uso geral para tornar partículas uniformes 
•	KN	195	Knifetec:	
 Para amostras fibrosas, com alto teor de gordura e alta 

umidade.

homogeneizadores 
•	HM	294	Homogenizer	&	HM	297	Homogenizer
 Para amostras fibrosas, com alto teor de gordura e alto 

teor de umidade 

moinhos e homogeneização

Ferramentas confiáveis   para a melhor preparação 
de amostras
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Mesmo com amostras sólidas homogeneizadas o tamanho das 
partículas não terá apenas um único valor (por exemplo, 0,5 mm). 
Tipicamente, o tamanho das partículas irá ser distribuída de acordo 
com uma curva de distribuição, a distribuição normal (ou de 
Gauss), a curva em forma de sino. O tamanho das partículas 
para obter os melhores resultados é menos do que 1 mm.

Cm 190 Cemotec™  Labtec™ Line 

O Cemotec™ Sample Mill é especialmente concebido para moer amostras de grãos e sementes, 
sem perda de umidade. É um excelente moinho para todos os tipos de preparação de amostras, 
onde os requisitos para a finura e uniformidade de tamanho de partícula são moderados.

Ct 193 Cyclotec™  Labtec™ Line 

O Cyclotec™ Sample Mill é projetado para moagem rápida e uniforme de uma grande 
variedade de alimentos, grãos, folhas, etc e também para moagem de produtos químicos, 
produtos	farmacêuticos	e	produtos	similares.	O	Cyclotec	oferece	uma	solução	muito	rápido	
e conveniente para a preparação da amostra precisos para uma variedade de técnicas de 
análise, por exemplo, Digestão, Extração, Fibra, NIR.

Hm 294 homogeneizador (1-fase, 1500rpm) e Hm 297 homogeneizador  
(3-fase, 1500/3000rpm)  Labtec™ Line 

Os Homogeneizadores 2094 e 2097 são projetados para maceração e homogeneização de uma 
variedade de amostras de alta umidade, alto teor de gordura e fibrosas em 20-60 segundos. 
Exemplos de aplicação incluem: redução de forragem e alimentos e químicos secos; 
homogeneização de carne, peixe, frutas, legumes e alimentos preparados, incluindo pizza, 
tortas e refeições congeladas.

Kn 195 Knifetec (20.000 rpm com facilidade de refrigeração)  Labtec™ Line 

O 1095 Knifetec™ Sample Mill é projetado para a preparação de alto teor de gordura, alta 
umidade e amostras fibrosas, tais como; oleaginosas, alimentos preparados, produtos de 
carne, frutas, legumes, grãos, sementes, ração animal e alimentos para animais domésticos 
são exemplos de tipos de amostras adequadas.

Soluções
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Permita que a FOSS cuide dos seus isntrumentos para um máximo retorno do seu investimento analítico. Obter uma 
garantia de quatro anos, como parte do novo acordo de Manutenção Preventiva FossCare Premium ou dois anos, 
como parte de qualquer outro acordo FossCare. Além da paz de espírito proporcionada pelo período de garantia, 
a manutenção preventiva contínua compensa, mantendo seus instrumentos analíticos funcionando perfeitamente 
todos os dias, ano após ano. 

Por que a manutenção preventiva?
Como acontece com qualquer solução analítica, é essencial que o seu instrumento FOSS recebe manutenção regular 
para garantir o melhor desempenho e vida útil prolongada. Evitando o tempo de inatividade caro é uma questão de 
seguir padrões de fábrica e preventivamente substituição de peças antes que se desgastam. Por sua vez, isso ajuda 
a garantir resultados confiáveis   e consistentes ao mais alto nível. 

A manutenção preventiva e preditiva combinado com suporte global de 300 serviços dedicado, aplicações, software 
e calibração especialistas mantém o seu instrumento funcionando perfeitamente durante todo o ano.

Benefícios de um Contrato de Suporte FossCare™:

•	Garantia	Estendida	(dois	ou	quatro	anos,	dependendo	do	plano	escolhido)

•		Manutenção	regular;	o	instrumento	é	diagnosticado,	limpo,	ajustado,	testado	
e recalibrado

•		Tempo	mínimo	de	inatividade	na	substituição	de	peças	antes	delas	serem	 

desgastadas 

•	Resultados	consistentes,	precisos	e	confiáveis			que	você	pode	sempre	se	apoiar	

•		Visitas	de	manutenção	preventiva	quando	for	mais	conveniente	à	você	e	ao	seu	

negócio

•	Suporte	24	horas	por	dia	-	central	de	suporte	global	pronta	para	te	atender	

•	Orçamento	baixo	e	fixo	previne	gastos	inesperados	

•	Desconto	em	serviços	adicionais,	peças,	treinamentos,	reagentes,	consumíveis	e	
 atualização de software

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Proteja o seu investimento com um FossCare™  
Contrato de Suporte
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Calibração, gerenciamento e configuração 
centralizada de instrumentos
Para laboratórios, e em particular aqueles com várias unidades, nossas ferramentas sofisticadas de redes 
permitem o monitoramento e diagnóstico remoto do instrumento através do uso da Internet. Com este 
software, os especialistas internos ou externos podem precisamente configurar e monitorar os instrumentos da 
FOSS, independentemente da sua localização. Aa atualizações de calibração e as correções de polarização são 
fáceis e seguramente gerenciadas centralmente através da rede e o sistema pode ser monitorado diáriamente.

   Devido ao instrumento ter a capacidade de se conectar diretamente com a 
FOSS através da internet e de receber e transmitir dados, eu confio no suporte 
contínuo	de	back-up	do	equipamento.’’	

“… Networking com a FOSS, primeiramente, nos fornece “paz de espírito” pois 
sabemos que há um especialista da FOSS gerenciando e supervisionando nosso 
instrumento.	 Temos	 terceirizado	 toda	 a	 complexidade	 relacionada	 à	 execução	de	
nosso instrumento, diagnósticos, etc. O trabalho em rede garante que o desempenho 
de toda a nossa configuração esteja otimizado em todos os momentos, permitindo-
nos concentrar em nosso real negócio.”

“… O diagnóstico de funcionamento do equipamento certamente não é a minha 
especialidade, por isso é importante ter a FOSS para fazer isso.”

“… Por termos um grande número de instrumentos, o aspecto da segurança 
e gerenciamento de rede central é extremamente importante. A operação dos 
nossos instrumentos não é mais dependente de ter especialistas no local, já que 
toda a complexidade é tratada através da nossa central.”
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FOSS - uma parceria confiável para 
laboratórios a cada passo do caminho
A FOSS é conhecida como fornecedora líder mundial com uma gama versátil de soluções 
analíticas para as indústrias de alimentos e agricultura, ajudando os produtores a maximizar 
o valor de sua produção. 

As soluções para análise química da FOSS oferecem metodologias clássicas e fundamentais 
para o laboratório químico moderno, oferecendo soluções analíticas dedicadas para cada 
etapa do processo laboratorial. Desde a preparação inicial da amostra física (trituração 
e moagem) até preparações químicas com base na digestão, destilação e extração, até 
a análise final, as soluções laboratoriais da FOSS são a chave para alcançar resultados de 
baixo custo, rápidos e confiáveis   para os clientes do laboratório.

Os instrumentos da FOSS são dedicados a apoiar as necessidades do seu negócio. De 
laboratórios comerciais até industriais, a FOSS oferece uma ampla gama de soluções 
tornando possível escolher o nível de amostras, automação e segurança para atender 
necessidades individuais. 

Mais de 50.000 instrumentos analíticos estão em operação em laboratórios de todo 
o mundo, incluindo laboratórios comerciais, públicos e industriais, e mais de 90 das 
100 maiores empresas de alimentos e agricultura do mundo utilizam uma solução FOSS. 

Os analisadores laboratoriais da FOSS tem obtido reconhecimentos internacionais 
como GLP, GMP & ISO.

A FOSS é uma empresa privada que emprega mais de 1.200 colaboradores em todo 
o mundo. A FOSS possui centros de fabricação, pesquisa e desenvolvimento na Dinamarca, 
Suécia, EUA e China. Soluções são comercializadas e reparadas através de filiais presentes 
em 28 países e por mais de 70 distribuidores dedicados.
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