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Unidade de Digestão Kjeldhal – Modelo DK20/26 

DESCRIÇÃO 

 

- Alta performance e confiabilidade na preparação de suas amostras. 

- Economia de Tempo: Rápido aquecimento quando comparado com digestores 

convencionais. 

- Economia de Energia: Consumo reduzido quando comparado com digestores 

convencionais. 

- Economia de Espaço: Espaço de bancada reduzido, mais fino que os digestores 

convencionais. 

Os sistemas de digestão e mineralização de amostras VELP são desenvolvidos para 

diferentes aplicações, de nitrogênio proteíco em alimentos de acordo com método Kjedhal 

(TKN) à análises ambientais (Demanda Quimica de Oxigênio) e aplicações químicas e 

farmacêuticas. 

DK20 micro oferece extraordinário desempenho de acordo com a tecnologia TEMS™ 

desenvolvida pela VELP. 

Time Saving– Rápido tempo de aquecimento até 450⁰C. 

Energy saving– Redução da energia consumida, reduzindo emissões de CO2. 

Money saving–Enorme redução de custo por análise (rapidez de aquecimento com redução 

de energia). 

Space saving– Reduzido espaço de bancada em laboratório. 



O bloco de alumínio, padrão na linha DK VELP, não requer manutenção e assegura uma 

digestão completa e homogênea com alta confiabilidade e precisão. 

O DK20 micro apresenta um display simples e intuitivo que orienta o usuário de forma simples 

e rápida na programação e monitoramento de sua digestão. 

Até 20 programas de trabalho estão disponíveis para programação, com até 4 rampas de 

programação  para digestões simultâneas de 20 tubos micros (100 mls) com diametros de 

26mm. 

A série de digestores VELP DK é fornecida com várias opções de programação; seleção de 

temperatura, tempo de permanência programável, rampas de temperatura, modo contínuos, 

nome do operador, nome do laboratório etc... 

Todos os digestores VELP podem ser integrados com vários acessórios para fracilitar seu uso. 

BENEFÍCIOS 

A série de digestores DK VELP, juntamente com seus acessórios, 

proporcionam economia de tempo, ao mesmo tempo 

garantem segurança ao operador e ao ambiente de trabalho. 

 

Acessórios disponíveis para os digestores DK: 

 

- Support System para suporte dos tubos de análise e capa de 

aspiração de gases, facilitando o resfriamento das amostras de 

forma segura economizando espaço de laboratório. 

-Rack para amostras assegura aquecimento uniforme dos 

tubos. 

-Capa de aspiração e suporte coletor de gota fornece eficiente 

remoção de fumos durante a digestão das amostras e coleta de 

gotas residuais. Acessório utilizado juntamente com bomba JP 

e Scrubber SMS. 

 

Entre as principais características destacamos: 

 

- Uso amigável com apenas 4 teclas para todas programações. 

 

 



- Alta exatidão e precisão na programação de temperatura, ±0.5⁰C, com alta velocidade de 

aquecimento. 

 

- Interface RS 232 para transferência e armazenagem de dados de acordo com as normas 

GLP. 

 

- Microprocessador eletrônico verifica e calibra automaticamente o sistema de aquecimento 

do bloco garantindo segurança ao operador. 

 

- O operador pode escolher entre 6 diferentes idiomas, programar nome do laboratório, 

nome do operador, lote e nome da amostra de acordo com as normas de segurança GLP. 

 

- Sistema de segurança contra sobreaquecimento, e vedação dos componentes internos do 

equipamento. 

 

- Cobertura do bloco a base de resina especial anti- corrosiva. 

 

Os digestores VELP DK são uma solução avançada para os requerimentos de laboratórios e 

são designados e fabricados de acordo com padrões internacionais.. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Material de construção Aço inox com pintura epoxy 

Display 2 linhas LCD 

Interface RS 232 

Unidade de medida ⁰C e ⁰F 

Seleção de temperatura De ambiente até 450⁰C/842⁰C 

Programação de métodos 20 métodos com 4 rampas cada 

Programação de tempo De 001 a 999 minutos 

Alimentação elétrica 230 V/50-60Hz 

Consumo 2300 W 

Peso ( Bloco de alumínio)  18.2Kg 

Dimensões (Bloco de alumínio) 328x138510mm (LxAxP) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



ACESSÓRIOS 

 A00001206                                                                                                                                                                     

 Support System DK 6                                                                                                                                           

 DK6/48 e DK 20/26                                                                                                                            

 A00109626                                                                                

 Capa de aspiração                                        

 DK 20/26                                                            

  

 A00000146                                                                                  

A00001097                                 

Tubos de amostra  

A00001097 

Suporte  para 

rack de amostras 

DK 20/26 

A00001009                     

                                                                                                                                                              

Impressora 

  

 A00000075  

Manual IQ/OQ  

A00000005 

Cabo serial 



Imunoensaios 
Leitoras de ELISA 

Lavadoras de ELISA 

Balanças  

Analíticas 

Determinadora de Umidade 

Microbalanças 

Precisão 

Espectrofotômetros 
AA 
ICP 
NIR 

UV/VIS 

Alimentos 

Destiladores Kjeldhal  

Digestores Kjeldhal  

Dumas (Nitrogênio) 

Extrator de Lipídios 

Fibra Bruta e Alimentar 

NIR 

Oxitest ( vida de prateleira)  

Cromatógrafos  
Amostrador HeadSpace  
Amostradores Líquidos 

Detectores IR em fase sólida 
Desorvedor Térmico 

Fast GC 
GC 

GC x GC 
GC-MS 
HPLC 

Meio ambiente  
DBO 
DQO 

Incubadoras 
Nitrogênio Amoniacal 

Nitrogênio NTK 
Sistema para óleos e graxas 

Instrumentação Analítica 
Analisadores de Aminoácidos 

Analisadores de Mercúrio 
Analisadores TOC 
Análise Térmica 
Condutivímetros  

Densímetros  
pHmetros  

Reatores / Sondas 
Refratômetros 

Tituladores  

Bebidas 
Acidez Volátil 

Analisador Enzimático Multi 
Parâmetros 

Balança hidrostática p/determinação 
de grau alcoólico  

Contagem de Leveduras 
Destilador Enológico  

SO2 

Agitadores 

Magnéticos com Aquecimento 

Magnéticos sem Aquecimento 

Mecânicos 

Shakers  

Vortex  

Autoclaves   | Banho Maria  | Centrífugas   |  Destiladores Pielsen    |   

Estufas (bacteriológica e secagem)       |        Evaporadores  Rotativos   |  

UltraFreezeres     |  Moinhos    |   Muflas   |    Pipetas Mono & Multi Canais    

Termocicladores 

http://www.instrulab.com.br/
http://www.instrulab.com.br/
http://www.instrulab.com.br/

